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فة وصديقة للبيئة أن تكون بلدية رائدة ومنظمة ونظي ، إلى2030"تسعى بلدية دير عال بحلول عام 

 ؛مج أفراد مجتمعهاالزمة لحماية مواردها ودلتستفيد من جميع التقنيات واالستراتيجيات وسبل المعرفة ا

 اثها وإبداعها"لتصبح منطقة دير عال مدينة ترمز إلى التنمية المستدامة مدينة تعتز بتر

 بلدية دير عل  –وحدة التنمية المحلية 
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 المناخي لمواجهة التغيرال على خطة العمل المحلية لمصادقة بلدية دير ع
 

جلس المحلي اصة بها من قبل رئيس البلدية ومديريها والملمواجهة التغير المناخي وقائمة اإلجراءات الخ يأتي اعتماد بلدية دير عال لخطة العمل المحلية

 .مشروعكخطوة أخيرة لهذه المرحلة من ال

. يتغير المناخلالمستقبلية لتمع المحلي إقراراً بأن القيادة المحلية مستعدة لتحفيز اإلجراءات الالزمة للتصدي لآلثار الحالية ولمجبالنسبة لتمثل هذه الوثيقة 

تيجيات االسترا بينالتوافق سبل تهيئة باإلضافة إلى ، لمواجهة هذا الخطر خيارات المالئمةأيًضا التزام البلدية بإشراك المجتمع ككل في تحديد ال تتطلبو

 .يير المناخغتالوالحفاظ على االلتزام بالتقدم المستمر نحو تعزيز قدرة المجتمع المحلي على التصدي آلثار 

 يقدم التوجيهات األولية الالزمةطار عمل إها خطة ديناميكية، تعمل بمثابة خطة العمل المحلية لمواجهة التغير المناخي وقائمة اإلجراءات الخاصة ب تعتبر

المناخي وقائمة اإلجراءات  التغيرللمواجهة التغير المناخي. وللبلدية أن تعدم وتشجع أي تحديثات إضافية لخطة العمل المحلية مواجهة ت إلجراءا

والتعاون مع أصحاب المصلحة بطرق مبتكرة للوصول إلى  ، رات المحليةستيعاب القدط الضعف، وااالخاصة بها وذلك للتصدي بشكل استراتيجي لنق

 .ج حقيقية ودائمةنتائ

ا بتحسين المؤشرات التي تقيس اإلجراءات الخاصة بها التزامً  لمواجهة التغير المناخي وقائمةلباإلضافة إلى ذلك، يمثل إقرار خطة العمل المحلية 

تحسين جمع البيانات حسب القطاع،  ةالمتوقع في هذه االنبعاثات ومتابعة التقدم المحرز؛ ومواصل االنخفاضبة إلى مراق باإلضافة ، االنبعاثات الحالية

 .التغير المناخي مواجهةعلى تقدم البلدية في إجراءات ه بدورعكس سينوتعزيز العدالة بين الفئات االجتماعية المختلفة، مما 

 

عال أعضاء المجلس المحلي لبلدية دير  
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 الملخص التنفيذي
بمواجهة عالقة بين البشر والطبيعة وفقًا للظروف الطبيعية الجديدة. توفر خطة العمل المحلية الخاصة جب إعادة تقييم التو ي فإنهتغير المناخالبسبب 

باإلضافة إلى  ي.تغير المناخاللتجنب عواقب  ؛ تيجيات الالزمةلتفعيل االسترا ؛ لبلدية دير عال المعلومات التي تحتاجها التغير المناخي وقائمة اإلجراءات

القوي لبلدية دير عال على  ما فيما يتعلق باالعتماد االقتصاديأدمج النوع االجتماعي. أيضا كيف التي يمكن اتخاذها والتي تراعي إجراءات التخفيف والت

جب مراعات إدارة المياه من أجل تقليل اآلثار المحلية المتوقعة صوص. لذلك، يعلى وجه الخ ي، سيكون من الضروري مراعات القطاع الزراعالزراعة

على المدى القصير والمتوسط والطويل األجل  نفاذها. ويلزم أيضا اتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم تلوث مصادر المياه الجوفية أو :مثل ي، المناخ التغيرجراء 

 .قبل حدوثهالتمكينها من تجنب الكثير من العواقب  ؛ لديةللب

 

 إنشاءالتغير المناخي، تم بمواجهة لتكيف في خطة العمل المحلية الخاصة من أجل تعزيز مدخالت المجتمع، وإعطاء األولوية إلجراءات التخفيف وا

ومنظمات المجتمع المحلي  مام وجهات النظر المختلفة من قبل المنظمات غير الحكوميةألتغير المناخي. لفتح الباب جهة الموا جتمعيمجموعة الصمود الم

 التغير مواجهةتطوير خطة العمل المحلية الخاصة بفي عملية  ساهموالي ؛ئة، والقطاع التعليميمثل البلدية ومديرية البيوالقطاع الخاص والقطاع العام، 

دة منها، وخاصة في عملية تحديد إجراءات لمواجهة التغير المناخي آراء مهمة جدا، والتي يمكن االستفا جتمعيمجموعة الصمود الملكان  .المناخي

 التكيف المناسبة.

 

إيجابي على سبل العيش  روالذي له تأثيراءات التي تقلل من اآلثار التي تزيد من سرعة تغير المناخ، مثل حرق الوقود األحفوري يعتبر التخفيف من اإلج

 كوسيلة ؛ ددة، وتحديداً إنارة الشوارع، من خالل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئيةداخل البلدية. تهدف بلدية دير عال إلى تنفيذ مشاريع للطاقة المتج

فالبلدية تتوق إلى  ؛ متواضعة نظًرا للسعي نحو تحقيقهال أيًضا من تكاليف الطاقة. إن اإلمكانات التي نراها في هذا القطاع يتقلالللتخفيف من االنبعاثات و

سية، بخالف الكهرباء الرئي مخاوف البلديةوتتمثل  .ضاءة الشوارع. يعتمد اقتصاد دير عال على الزراعةر إغي أخرى ضمن أولوياتهاتضمين قطاعات 

ة على ذلك، فإن التخفيف ال يستهدف ، والموارد المائية المستخدمة. عالوإنتاج النفايات المنزلية والزراعية باإلضافة الىالمستخدمة لألغراض المنزلية، 

المياه، وتوليد النفايات في المدى المتوسط ستهالك الطاقة، والطلب على انبعاثات غازات الدفيئة، ولكن التخفيف يجب أن يعالج افقط من خالل تخفيض 

 .وطويل األجل

وفي الوقت  حيث تهدف هذه االجراءات إلى الحد من المخاطر ، كيف مع التغييرات القادمةتطوير اجراءات للتلدية دير عال، تم تقييم نقاط الضعف لببعد 

 ، لمواجهة التغير المناخي أهم إجراءات التخفيف نيابة عن البلدية تمعيجمجموعة الصمود الم ير المناخ. حددتنفسه إدارة المخاطر الناجمة عن تغ

كيف المختلفة متشابكة لمزروعة وتحلية المياه الجوفية المالحة. تعتبر إجراءات التاط الزراعية وأنواع المحاصيل اوتشمل رفع الوعي وتغيير األنم

بفعالية دون إدارة جيدة للمياه وزيادة وعي  تهاال يمكن متابعصدر المالي الرئيسي للبلدية فإنه أما بالنسبة للزراعة والتي تعتبر المومكملة لبعضها البعض. 

 .دية والمستهلك بشأن المحاصيل المتنوعةالبل

النظر عن بصرف  ؛ هناك عالقة فريدة بين هاتين الفئتين وعملية تنفيذ اإلجراءات فإن والتكيف، التخفيف ب التقييم الخاصة اجراءات كما هو موضح في

 أنتجتحيث أن القطاعات التي  ، لحد من االنبعاثاتا تهدف الىتي ال لمبادراتا، فإن البلدية لها أكبر األثر في تنظيم نتائج وتوفيرها د الطاقةتزويإجراءات 

عملية  تعتبروالبلدية  ات المتواجدة فيالمركبإنارة الشوارع و، البلدية في استهالك الكهرباء ، لكربون هي النفايات الصلبةأكبر كميات من ثاني أكسيد ا

 ؛ فقات وتنسيق بين الوزارات المعنية المختلفةااجراءات التكيف تتطلب مو أخرى،  ناحيةومن . هذه الفئات نقطة انطالق مثالية للحد من االنبعاثات معالجة

شراك المجتمع المحلي إو ، قيادات قوية وفعالة من الالزم وجود الذ االردنية(،  مثل المياه: سلطة المياه)نطاق صالحياتهم على المصادر المشتركة بب بس

   لتحقيق الغاية من التكيف.

لذلك ؛ ياجات الخاصة والشباب بطرق مختلفةبشكل مختلف، كما أنه يؤثر على أصحاب االحت)الذكور واالناث( الجنسين  كال ؤثر علىالمناخ يإن تغير 

حتى عداد الخطة من المرحلة األولية وإالتغير المناخي، خبيًرا في دمج النوع االجتماعي والذي شارك في ة لمواجهخطة العمل المحلية  عدادإفقد شمل 

ف والتخفيف، ويمكن تشجيع ذلك من خالل إنشاء البنية التحتية حتاج النساء والشباب إلى مزيد من المشاركة في إجراءات التكييعمال هذه الخطة. أنهاية 

يسهم في رفع أن تقليدية تسهيل األدوار اللتخفيف و ويمكنإشراك النساء والشباب في هذا األمر يتحمل مسؤوليته الذكور وحدهم،  المناسبة لهم. كما إن

تياجات الخاصة بشكل مثالي من إجراءات رجال والنساء والشباب وأصحاب االحتغير المناخ، وبالتالي، يستفيد الاثار مستوى معيشة كل فرد يواجه 

 .التكيف المقترحة في هذه الخطةالتخفيف و

 

 لمحة لخطة عمل المناخ المحلية : 1جدول 

 ة لخطة عمل المناخ المحليةمحل

التكيف  اجراءاتمجاالت   المرجو تحققها االنبعاثاتاهداف     

 "فئات المساهمات المحددة وطنيا ، مع إضافة "التواصل والتوعية العامة  

 المياهب على الطاقة السكنية تمت تلبية من خالل تركيب وحدات % من الطل
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ة الكهروضوئيةتسخين المياه بالطاقة الشمسية والطاقة الشمسي  

 االهداف
نسبة انخفاض انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون من اإلجمالي

 زين المياه وكفاءتهاخت

٪ من األسر ستمتلك الطاقة  10
الشمسية الكهروضوئية لتوفير 

 2025احتياجاتها بحلول عام 
3% 

 حصاد مياه األمطار، تقنيات المياه الرمادية ، صحة الينابيع من خلل
 إعادة ضخ المياه الجوفية

٪ من األسر ستمتلك الطاقة  15
الشمسية الكهروضوئية لتوفير 

 2030اجاتها بحلول عام احتي
5% 

لب على تركيب وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتلبية الط
 الكهرباء الخاصة  بالمباني البلدية وإنارة الشوارع

 الزراعة واألمن الغذائي

 االهداف
ض انبعاثات ثاني انخفانسبة 

 أكسيد الكربون من اإلجمالي
 الممارسات الزراعية المحسنة

ب على الطاقة ٪ من الطل100توفير 
 2025لمباني البلدية بحلول عام 

3% 
في ، وتكنولوجيا التحكم ، والري التكميليأنماط وأصناف المحاصيل

دم ؛ التدريب على التطبيق المتقالري والسماد العضوي المستخدم
 إلنتاجها العضوية النفايات معالجة ، الري لألسمدة والمبيدات وجدولة

 التربة دةجو لتحسين السلع في
  

وعيةالتواصل والت % نسبة النفايات الصلبة التي تم تحويلها من المكب  

 االهداف
نسبة انخفاض انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون من اإلجمالي

المعرفةالوعي وبناء القدرات وتبادل   

5202% بحلول عام 10 والحفاظ  النفايات،  ية وتغيير السلوك تجاه التخلص منحملت توع 0.4% 
 السماد باستخدام المتعلقة للوائح وقطع األشجار، االمتثال على المياه

 من للحد الزراعية الممارسات تحسين الزراعية،  المجاالت في امالخ
 .البيئي الضرر

3020% بحلول عام 51  
1% 

النسبة المئوية لالنبعاثات المتناقصة من خالل كفاءة الطاقة وتشبع 
 الصغيرة اتقطاع الصناع الطاقة المتجددة في

 التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية والمناطق المحمية

 األهداف
نسبة انخفاض انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون من اإلجمالي

 حماية الغابات

كسيد الكربون ٪ من ثاني أ20خفض 
تج عن استهلك الكهرباء بحلول النا

 2025عام 
4% 

 النباتات زراعة وإعادة الحضرية قناطالم في التخضير أنشطة تحسين

 جريان توجيه إعادة ائق؛الحد تطوير البيئية؛  المواقع وترميم األصلية

 للبلدية الخضراء المباني لتكنولوجيا وعمل دليل األمطار مياه
كربون اني أكسيد ال٪ من ث30خفض 

الناتج عن استهلك الكهرباء بحلول 
 2030عام 

5% 

ات الدفيئة الناتجة عن كومية ، تقلل من غاز٪ من محطات الضخ الح
 الطاقة غير المتجددة

 النفايات

افاألهد  
نسبة انخفاض انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون من اإلجمالي

ومعالجة النفايات تطوير البنية التحتية  

 احتجاز ، (الصحي الصرف مياه ذلك في بما) النفايات ومعالجة إدارة %1 2025% بحلول 20
 %3 2030% بحلول 50 العيش لكسب وفرص دائري اقتصاد إنشاء بون؛ الكر

ع  النوع االجتما  

لدية والسلطات المحلية األخرى، يجب أن يأخذ أي إجراء في االعتبار ارتفاع معدالت البطالة، وعلقات القوى وصناعة القرار في الب −
 واالستثمارات. لعامةوالشعور العام بالتهميش في المناطق المحرومة من الخدمات ا

ريب والتوعية المكثفة على مفاهيم تغير المناخ للعاملين في البلدية قد يكون من الضرورة، ارفاق أي اجراء أو مشروع بحزمة من التد −
ن يشمل ع المحلي، ومدارس الطلب والطالبات، والجامعات، والمديريات ذات العلقة باللواء )ينبغي أوالمجلس المحلي، ومنظمات المجتم

المجدية للمجتمع والشباب والنساء ، والعمل للمجتمع ومعه(.  ا التدريب المواضيع الرئيسية في تغير المناخ والبيئة ، وأهمية المشاركةهذ
المنظمات النسوية والجمعيات الشبابية واألشخاص ذوي االعاقة، وباستخدام منهجية تحفيزية  ويكون ذلك من خلل مشاركة فاعلة من قبل

 هة التغير المناخي، والزيارات السياحية.لة التنفيذ كالمسابقات، والمنافسات ألفضل الممارسات والمبادرات في مواجناسبة وسهم

اعد هذه سات غير الصديقة والمتعلقة بتغير المناخ. حيث ينبغي أن تسدعم الحوار مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة لمناقشة السيا −
 اء قدراتهم في الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ.وتحديد أدوار أصحاب المصلحة وبناالجتماعات في التنسيق 

هذا نشاًطا مجتمعيًا كل شهر / تعزيز دور البلدية في اإلشراف على األنشطة المنتظمة التي تنفذها مجموعات من المجتمع. يجب أن يشمل  −
مناشدة الشركات المحلية للتبرع بأكياس القمامة وغيرها من المواد.  األشجار ؛شهرين. قد يكون هذا مثل: تنظيم أيام التنظيف ؛ أيام زراعة 
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نشر الوعي بأفكار ن للبلدية أن تساهم في تشجيع تسويق منتجات النساء والجمعيات من طعام وعصائر وحرف من جهة، وتسويق وويمك
ستخدام في المنازل والمدارس من جهة أخر، مع امكانية رمادية للأهمية الطاقة النظيفة، وترشيد الكهرباء والماء، وإعادة تدوير المياه ال

 انية تساعد على ذلك.   توزيع أي وسائل مج
-  

 

 

 

 أبرز اإلجراءات 

 

 الطاقة

 مراقبة استهالك الطاقة في البلدية •

 ية المشتركة بين المجتمع: العمل بالطاقة الشمسية من خالل آليات التمويل المبتكرةالشمس الطاقة •

 الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في القطاع السكني شباع في انظمةالا •

 النقل

 النقل العام من أجل المناخ، وسهولة الوصول وتوفير خدمات مرنةالنهوض ب •

 ة أو هجينةبائيكهر مركباتالبلدية إلى  مركباتتحويل  •

 النفايات

 النفايات إلى طاقة بوابة لتحويلجاري والسكني: تجميع مجموعة المواد القابلة إلعادة التدوير الخاصة بالفرز الت •

 ة من المواد العضويةاستخراج الطاقة والقيمة االقتصادي •

 واالقتصاد الصناعة

 مشروع تطوير المعالم األثرية •

 هالميا

 ياه العادمة وتزويدها بالطاقة الشمسية الكهروضوئية المنطح لمعالجة الم إعادة تأهيل محطة تل •

 في المواقع التجريبيةياه الصرف الصحي تطبيقات معالجة م •

 إعادة استخدام المياه الرمادية  •

 واألمن الغذائيالزراعة 

 التقنيات الزراعية المبتكرة لتحسين القدرة على تحمل المناخ  •

 معالجة التربةالحيوي ل: الفحم زراعة الكربون •

 : السماد العضوي لتحسين نوعية وصحة التربةزراعة الكربون •

 زراعيمستوى الاليط وتحت سطح التربة وبناء القدرات وحصاد المياه على ري بالتنقتقنيات ال •

 وأساليب تسويقها محاصيل القادرة على تحمل المناخال •

 التنمية الحضرية والتنقل

 مستوى البلدية ترسيخ مفهوم المناخ على •

 استخدامها وإعادة المياه تجميعالخضراء الحضرية وتقنيات الزراعة الرأسية / وتقنيات  لمظالتا •

 الصحة

 إعادة تأهيل مصادر مياه الشرب •

 للصرف الصحي بلدية للالخطة الشمولية  •

 البنية التحتية للمشاةتحسين  •

 التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية والمناطق المحمية

 إعادة تشجير الممر البيئي •

 ظام البيئيلنا ، وإصالحلمعالجة مياه الصرف الصحي لتي شيدتاألراضي الرطبة ا •
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 المقدمة .1
 

المناخية على  التغيرات حيث أن تأثيرات ؛ تباه القيادة المحلية لبلدية دير عللفتت الضغوط المستمرة للمواجهة التغير المناخي ان
شف عن مواطن والثقافية والطبيعية والتنموية يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على المجتمع المحلي وتك اديةاالقتصمختلف النواحي 

التربة، والقضايا الصحية، وفقدان النظام اإليكولوجي، والجدوى ندرة المياه، وتدهور  فيالضعف التي لم تتم معالجتها. تتراوح اآلثار 
محلية لمواجهة التغير المناخي والتي تحدد اإلجراءات العمل التي تم تناولها في أول خطة االقتصادية، وتحديات أخرى كثيرة. وال

 .مواردهتخفيفية والتكيفية لتعزيز النظرة المستقبلية للمجتمع وال
 

لمواجهة التغير  خطة العمل المحلية على المستوى المحلي واللزم لمواجهة اآلثار المناخية الحالية والمتوقعة في قلب يقع بناء المرونة
 الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخيل مجموعة لمناخي لبلدية دير عل وقائمة اإلجراءات الخاصة والتي تم تطويرها من قبا

في البلدية وممثلي المناطق ومجلس المحافظة والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية وممثلي المنظمات وبالتعاون مع القيادة المحلية 
لسياق المناخي على مستوى المملكة، الخطط واالستراتيجيات الوطنية التي تحدد ا االعتبارخذاً بعين أالربحية وأعضاء المجتمع.  غير

لحماية الموارد الطبيعية المحلية وتحسين  ؛ ي إلى تنسيق الجهود على المستوى المحليالعمل المحلية لمواجهة التغير المناخ تهدف خطة
 واعية بالمناخ. استراتيجيةالتنمية وتطوير مسارات  سبل العيش وتعزيز

 
، الزراعة، على قطاعات وطنية محددة )الطاقة، النقل، النفايات، الصناعة، المياهتغير المناخي خطة العمل المحلية لمواجهة الاعتمدت 

سلسلة هذه الخطة ة دير عل، حيث طورت كإطار لدراسة السياق المناخي المحلي لبلدي ؛ التنمية الحضرية، الصحة والتنوع البيولوجي(
في تعزيز كفاءة  ع المحلي. وتشمل هذه اإلجراءات تدابير التخفيف التي تساعدمن اإلجراءات ذات األولوية بناًء على مدخلت المجتم

ة المجتمعية والبيئية من خلل تعزز هذه اإلجراءات أيًضا الرفاهيووتقليل اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية لندرة الموارد.  الطاقة
فرص التشاركية التي تحكمها تدابير ن خلل تعزيز المشاركة العادلة والقدرتها على زيادة مرونة المجتمع م عنبير التكيف، فضلً تدا

 الجتماعي.دمج النوع ا
 

2.   
 حالة خطة العمل المحلية لمواجهة التغير المناخ 

 

لتمهيد التغير المناخي  خطة العمل المحلية لمواجهةتطوير يتم 
ناخ الطريق لتعزيز قدرة البلدية على مواجهة اآلثار السلبية لتغير الم

على  يتغير المناخالآثار  تم ملحظةعلى المستوى المحلي. حيث 
دود البلدية، مما أثر على سبل العيش والصحة مر الزمن داخل ح

دفئة وتبريد والسلمة ومدى توفر المياه ومتطلبات الطاقة اللزمة لت
 المباني.

 
تغير لآلثار الناجمة عن التمثل بلدية دير عل مجتمعًا معرًضا 

، بما في ذلك احتمال حدوث انخفاض عام في هطول ياخالمن
من بين أمور عديدة  يادة التبخراألمطار وزيادة حاالت الجفاف وز

أخرى. وقد لوحظت بالفعل آثار هذه التغيرات في مختلف قطاعات 
)الحالية  يتغير المناخال آثار. لذلك من الضروري مواجهة البلدية

مما يتطلب مشاركة محلية والمتوقعة( على المستوى المحلي، 
، ةيأجل وضع جدول أعمال لخطة العمل المناخومعرفة تفصيلية من 

وخلق التوافق بين أصحاب المصلحة، وتحديد وتأمين الموارد 
 .اللزمة لتنفيذ اإلجراءات

 
خطة العمل المحلية لمواجهة التغير المناخي لبلدية دير  تم تطوير

واالجتماعية المشتركة. حيث تم استخدام عل من خلل الخبرات التكنولوجية 
 ؛ مجتمعي لمواجهة التغير المناخيمجموعة الصمود ال المعرفة المحلية من خلل

وانب دمج ج باإلضافة الى لتحديد اإلجراءات التي تستهدف التخفيف والتكيف
  .والمساواة بين الجنسيناالجتماعية لعدالة ا

 
جب أن عداده قبيل الصياغة األولية لإلجراءات، في تحديد النتائج التي يإمحلي، والذي تم ساهم مسح الوضع الحالي على المستوى ال

ثيره على اإلجراءات الناتجة في تتشكل على األرض من أجل مواجهة العواقب المناخية المتوقع حدوثها. وترد تفاصيل هذا المسح وتأ
  .لنوع االجتماعييف ودمج اأقسام التقرير اللحقة والتي تناقش إجراءات التخفيف والتك

 

خطة العمل المحلية : اإلطار العام ل1 الشكل
وقائمة اإلجراءات   المناخي مواجهة التغيرل

 بها الخاصة
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  ح الوضع الحال  للبلديةسم .3
 

اق الحالي للبلدية وتدابير العمل اللزمة لمواجهتها، يتطلب فهم السيمن الخطة  تاليةت المناخية الواردة في األقسام الن قياس التأثيراإ
في المجاالت ذات الصلة بفئات  لحالي للبدلية. مسح الوضع االحكومةئية واالقتصادية ومجاالت عبر المجاالت االجتماعية والبي

رية، ي تشمل: الطاقة، النقل والتنقل، النفايات، الصناعة، المياه، الزراعة واألمن الغذائي، التنمية الحضالمحددة والت المساهمة الوطنية
 الصحة، التنوع البيولوجي، النظم اإليكولوجية والمناطق المحمية.

 
ج السلع اتيتم ان، حيث اقع أثرية، وتساهم حاليًا في سلة الغذاء األردنيةات أهمية تاريخية، تضم موبلدية دير عل هي منطقة ذ

متر تحت سطح البحر، ويقطن فيها حوالي  250 ستوىكم مربع وتقع على م 35الزراعية في وادي األردن. تشغل البلدية مساحة 

 .1نسمة 55131

وال، رية وتشمل هذه التجمعات، جنوب الطوال، شمال الطالسكانية والتقسيمات اإلدا دير عل مجموعة من التجمعاتيوجد في بلدية 

 نة.وضرار، الرويح، منطقة الخزان، أبو عبيدة والبل

تراوح متوسط درجات يما تكون فصول الشتاء دافئة وفصول الصيف حارة حيث  فعادة ، لظروف المناخية في للبلديةبالنسبة لما أ

 .اعي على مدار السنة ممكنية في الصيف، مما جعل اإلنتاج الزرادرجة مئو 39درجة مئوية في الشتاء و 24 الحرارة السنوية بين

 .متجددة على المستوى المحليفي السنوات األخيرة، قامت إدارة البلدية بتطوير وتطبيق تقنيات الطاقة ال

 

 الطاقة
 
فيه  تى مدار العام. حيث انهت البلدية مؤخًرا مشروًعا أشركنطقة علفي الم تاحن استخدام وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية مإ

ء وتركيب من شرا %50دعم تقوم المنظمة ب الشباب من خالل البرنامج الكندي للطاقة المستدامة والتنمية االقتصادية، حيثالنساء و

في  ازللمنلسخانًا شمسيًا  27روضوئية ووحدة طاقة شمسية كه 435عمل البرنامج على تركيب واأللواح الشمسية الكهروضوئية. 

 .البلدية

 

والمراكز الصحية بوحدات قادرة على توليد  ، ساعة/كيلو واط 20-14األلواح الشمسية القادرة على توليد تم تجهيز المدارس بوحدات 

 .المكاتببنى اإلداري الجديد وساعة سنوًيا، كما تعتزم البلدية تركيب األلواح الشمسية لتوفير متطلبات الطاقة للم/كيلو واط 7.5

 

في محطة دير عال، محطة تل المنطح، والتي تقع داخل الحدود البلدية  ه العادمةأو الميا فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحي

وي ها السناستهالك كونيأن  من المتوقع) ستعمل على انتاج الطاقة الحيوية في المستقبل القريب فإنها المياه، وتخضع تحت ادارة سلطة 

 .%(90ما نسبته من احتياجات الطاقة

 

 النقل

مة. ( غير منتظوصولوال ادرة)المغ وأوقات مساراتالالخدمات داخل المدينة والبلديات المجاورة. لكن جدولة تدير الحافالت الخاصة 

 .ات النقل العامالبلدية مؤخًرا محطة حافالت جديدة داخل منطقة وسط المدينة لتحسين المظهر وتنظيم مركبأنشأت 

 النفايات 

نا األلمانية من خالل مؤسسة المدن المترابطة. تم االنتهاء من جميع الدراسات تواصل بلدية دير عال مشروع التوأمة مع بلدية جي

إدارة النفايات تحسين عملية مصنع في اليساهم . حيث ويل وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السماد العضويواإلجراءات الخاصة بتم

"تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية" مع وكالة التنمية  ن مشروعأفرص العمل، والعائد المالي للبلدية. باإلضافة إلى توفير الصلبة، و

 .والتركيز على )العمالة( سبل العيش ، التوعية، والمشاركة المجتمعيةبناء لصلبة، واأللمانية تضمن إنشاء محطات لفرز النفايات ا

 

وبالتالي فان البلدية  مخاوف البيئية والصحية.لزيادة السبًبا كانت أيضا المسالخ  التي تنتجهانفايات الحيوانات فإن ذلك، باإلضافة إلى 

 .المشكلةهذه لبناء مسلخ حديث لحل تسعى الى التخطيط 

 

، لتحسين إمدادات المياه وبناء وقعت البلدية مؤخًرا اتفاقية منحة مع بنك االستثمار األوروبي، في إطار مشروع دير عال والكرامة

حفر  تسليط الضوء على د المشروع في استهداف مشكلة تنموية ملحة تتمثل فيشبكة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي. وسيساع

 .العادمةوغير المبطنة التي تسرب المياه  مياه الصرف الصحي المتهالكة
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 الصناعة واألقتصاد 

يك، مزارع البالستيكية؛ مصنع للحديد، طاحنة البالستبعض الصناعات، مثل تصنيع البيوت  بصرف النظر عن الزراعة، هناك أيضا

مقيدة بقطاع  في البلدية العمالةلكن ية. النخيل، سوق الخضار ومحطة األسمدة العضوية )المغلقة اآلن(، والتي تعتبر استثماراً للبلد

 .محدود يب تعتبرر والتدريفرص التطوالقطاع، فإن عن  . بغض النظرالزراعة

وأضرحة ومقامات  تل دير عال، تل دهب غربي ، خربة الحمة :مثل ، لهامةسلسلة من المعالم األثرية ا فيالسياحة في دير عال تمثل ت

والتي ثار ضرحة الصحابة ومتحف دير عال لآلأضرار بن األزور. تتميز المنطقة بوجود ابي والصحجراح الأبو عبيدة عامر بن 

، والمرافق بداخلها التسويق عملية تحسينولكن هذه المناطق تحتاج الى  ذب الزوار إلى المنطقة في فصل الشتاء.ل على جبدورها تعم

 .وحماية المواقع يالسياحلتحسين النشاط  مسارات الطرق اليها؛ )مثل مركز المعلومات( و

 األردن نهر وادي نطقةمل  الشاملة الوطنية الخطة عل، دير تل : 1 صورة

 

  المياه 

والتي يتم ضخها من ستة آبار، أحدها مملوك للقطاع الخاص. يتم الوصول إلى  ،البلديةفي اه المصدر الرئيسي للمي المياه الجوفية تعتبر

شبكة ولكن في الشهر. مياه البلدية للمنازل حوالي أربع مرات  ضخمتر. يتم  400-300بين ما اه الجوفية من أعماق تتراوح موارد المي

 .تزيد من فاقد المياهق فيها فإنها وذلك وبسبب األعطال التي لحإلى اإلصالح تحتاج المياه 

 

محطة لمعالجة المياه العادمة بطاقة تبلغ  يوجد في البلدية. خفضمن أو إعادة تدويرهامستوى إعادة استخدام المياه بشكل عام فإن 

توسيعها مرة إلى المستقبلية مبادرة ال إحدى . تهدف1993ها في عام وتوسعت 1973ها في عام متر مكعب، تم بناؤ 9,500مساحتها 

طة المياه والممولين الدوليين )صندوق سل بين 2017 أخرى في إطار اتفاقية "إعادة تأهيل محطة تل المنطح المعالجة" الموقعة في عام

يتم تفريغ المياه المعالجة في أحواض التبخر. في  2020ي عام طالقها فوسيتم إ ، الطبيعة العالمي وشريكها في المشروع ايكوبيس(

بسبب التغيير وذلك، لتطبيقات الزراعية. ومع في ا ات األخيرة، كانت هناك مبادرة لدراسة نوعية هذه المياه لغرض استخدامهالسنوا

متر مكعب  400حوالي يبقى منها فقط لجتها سنوًيا، متر مكعب من المياه تتم معا 150,000اإلداري، تم التخلي عن المبادرة. حوالي 

 .سنويًا

 

 60حوالي  ات الحرارة، يستخدم السكان الماء للتبريد في مكيفات الهواء العاملة على الماء، حيث يستهلك كل مكيفبسبب ارتفاع درج

الغزيرة إلى حدوث ن أن تؤدي األمطار في فصل الشتاء، يمكو لتر من المياه يومًيا، مما يضع ضغًطا إضافًيا على توافر المياه.

 .السكان للخطر فيضانات وتدمير البنية التحتية وتعريض

 

الرئيسية من سد الملك طالل وقناة الملك عبد هللا. تم تجهيز العديد من المزارع بأنظمة الري بالتنقيط، والتي تعتمد على مصادر المياه 

تي ال مما ساهم في زيادة أسعار العلف ال ؛ قطعان الماشية أعداد راجعجع المراعي وتسابقة إلى تراأدت حاالت الجفاف في السنوات ال

حيث أصبحت حرائق  ، قراض في المنطقةبقاء النباتات والحيوانات المهددة باالنعملية . كما هدد الجفاف ل تكلفتهايمكن للمزارعين تحم

 ثل إلى الحماية وإعادة التأهيل. . ويحتاج وادي راجب ونهر الزرقاء بالمكثيرة االنتشارالغابات 
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 أضرار الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في دير عل :2 الشكل

التي تسهم في تلوث المياه الجوفية وتدهور التربة. ومع ذلك، ال تزال الدراسات  ؛ ادمةلمياه العاالمتصاصية لترتبط جميع المنازل بحفر 

لمياه العادمة. ل االمتصاصية حفرال إنشاء شبكة للصرف الصحي )من جانب وكالة التنمية الفرنسية( بحيث يمكن إغالقجارية لبحث 

جة مياه الصرف الصحي، وخطة إلدارة النفايات، وتطورات خالل تطويرها مؤخراً لخطة المدينة الشمولية لجمع ومعال وذلك من

 مشروع في قطاعي المياه والطاقة.ال

 
 ناطق الزراعية في دير عل: أضرار الفيضانات على البيوت البلستيكية والم3 الشكل

 لزراعةا
؛ األمطار الشديدة باإلضافة الى مواسماعي في السنوات األخيرة. أثرت األحداث المناخية مثل الصقيع الغير منتظم على اإلنتاج الزر

لدية عن مستوى الب ستوىمع الفيضانات المفاجئة، وانخفاض موالتخطيط الحضري الذي ال يتالءم بسبب الظروف المناخية المتغيرة، 

 .تي تحيط بهاللجريان السطحي من المرتفعات ال منطقة معرضةالبلدية من يجعل  ؛ البحرسطح 

 وقات الصقيع.أرة وتغير باإلضافة إلى ذلك، يتعين على المزارعين تغيير المحاصيل التي يزرعونها بسبب تغير درجات الحرا 

أنواع المحاصيل المزروعة، مثل محاصيل الموز التي تزرع في تي أثرت على ال ملواعكانت إحدى الالرياح القوية مؤخًرا أن كما 

 ؤدي إلى تدمير أشجار النخيل.؛ والتي تالرياح التي تحمل سوس النخيلإلضافة الى ذلك ابمناطق أخرى من غور االردن. 

تسهم في زيادة سرعة ر عبر جوانبها وبالتالي التي تم رياحللقنوات  ، تعمل على انشاءالمنتشرة في بلدية لدير عال ستيكيةالبيوت البال

يخلق صعوبات في الحفاظ على البنية التحتية الزراعية، أي البيوت  كالى ان ذلباإلضافة الرياح في المزارع وبين البيوت البالستيكية، 

درجات ارتفاع  رات التي أدت الىهي إحدى أكبر المؤثلبيوت البالستيكية في المنطقة األعداد الكبيرة لكما ان البالستيكية نفسها. 

 الحرارة في المناطق الحضرية في البلدية.

 دامتخاسن استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية، وألهواء والماء والتربة. حيث الية تسهم أيضا في تلوث ان الممارسات الزراعية الحإ

رق كل من البالستيك )وخاصة من البيوت البالستيكية( في حقول السماد العضوي، وكذلك ح والغير معالج السماد الحيواني الخام

الوعي والوصول إلى البدائل التكنولوجية ولذلك يجب السعي الى زيادة البيئية. المخاوف  زيادة تساهم في ، كلهاوالمواد العضوية

 .اآلثار السلبيةللحد من والعلمية الزراعية 
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ية  التنمية  الحضر
التي كان من ، والبنية التحتية، مثل العبارات وانهيار المنازل والشوارع تدمير ضانات المفاجئة فيفي السنوات األخيرة، ساهمت الفي

 .على جريان المياه مفترض أن تسيطرال

لنقل )الطرق وإنارة الشوارع(، ا في كل من يةر في البنية التحتمن خالل االستثما ، استجابت البلدية مؤخًرا الحتياجات التطوير

ثل مضخات ستنادية، وإنشاء غرفة عمليات للوقاية من المخاطر )أي االستجابة للفيضانات(، وشراء معدات الطوارئ موالجدران اال

البلدية إلى تخصيص موارد إضافية دف شفط المياه، وأكياس الرمل، وبناء قنوات الصرف كتدابير احترازية لمواجهة الفيضانات. ته

في البلدية مشاريع الطاقة الشمسية، وبناء الجارية ارئ. تشمل مجاالت المشاريع األخرى لدعم فرق ومعدات االستجابة لحاالت الطو

 .وإنشاء محطة لفرز النفايات الصلبة وزراعة النخيلمسالخ حديثة، 

وعي ن التقنيات الخضراء لزيادة الوالتي قد تتضمن تجميع مياه األمطار وغيرها م حصلت البلدية مؤخًرا على منحة لبناء الحدائق، 

 .العام

 الصحة
ادة تكاليف الطاقة والمياه وزيادة العبء المالي أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة إنفاق األسر المحلية على تكييف الهواء وزي

قلق لزراعي، أصبحت درجات الحرارة المرتفعة على نحو متزايد مصدر ون في القطاع ان األفراد يعمللألسر. نظًرا ألن عددًا كبيًرا م

 العالية. صحي للعمال الذين يعملون في الخارج ويتعرضون للحرارة

ي والنظم االيكو   لوجية والمناطق المحمية التنوع البيولوج 
 المياه على الزائد الطلب هدد وقد. بها المحيطة والمناطق ديةالبل في الموجود الهش البيولوجي التنوع المختلفة البيئية التحديات تهدد

 الصحي(،)االستخدام المفرط لألسمدة الزراعية، تدني معالجة مياه الصرف  المائي والتلوث ،(المحاصيل لري مياهال على الطلب)

 .الطيورقطع األشجار والسياحة الغير منظمة والتنمية الحضرية، في انخفاض أعداد والرعي المفرط، و

 

النظم  باإلضافة الىتأثيراتها على المياه )الندرة والجودة( باعتبارها بلدية على ضفاف النهر تعمل بشكل كبير في الزراعة، فإن 

 .ة )لطيور الشمال المائية(ديدات الصحة والقدرة على الحفاظ على طرق الهجراإليكولوجية المحلية جميعها تزيد من ته

 تغير المناخ المتوقعة  اآلثار المحلية لمخاطر  .4
 

 وانماطاً مختلفة، األمر الذي يعيق أنشطة القطاعات المختلفة، فضلً عن أثاراها تتخذ التأثيرات المناخية على المستوى المحلي أشكاالً 
في بلدية دير اخ سبل العيش والقطاع الصحي واإلنتاجية االقتصادية. يوضح القسم التالي اآلثار المحتملة لتغير المنفي الحد من تطور 

 .عل
 

 الطاقة
األمطار  انخفاض معدل هطول 

 ستهلك في الطاقة اللزمة لسحب وضخ المياهاالإلى زيادة ، بسبب السحب الزائد؛ المياه الجوفية يؤدي انخفاض منسوب •

ي يقلل من توافر االخشاب غابات الصنوبر بسبب تعدي األنشطة الزراعية واإلنمائية واالقتصادية على الغابات، األمر الذ تجددضعف  •
 الستخدامها كوقود للتدفئة

واح ية المثبتة بالفعل في مناطق بلدية دير عل، فأن ارتفاع مستويات الغبار في الهواء يتطلب صيانة األلفيما يخص األلواح الشمس •
 بطريقة أكثر انتظاًما لضمان كفاءتها

 

 الجفاف خطر حدوثزيادة 

ى مستويات المياه سيكون الجفاف مصدًرا لمزيد من الضغط عل (، سطارتفاعاً )بشكل عام وفي المتو إلى جانب درجات الحرارة األكثر •
 الجوفية في غياب )و / أو نقصان( إعادة تغذية المياه الجوفية

 

عا ل ا لحرارة   ليةدرجات ا

 زيادة الطلب على الطاقة بسبب زيادة الحاجة لتبريد المنازل والمكاتب وما إلى ذلك. •

 المتجددةالطاقة عن طريق خيارات الطاقة  الزائد علىذا لم يتم تلبية الطلب نبعاثات إزيادة اال •
 

اعتيادية الغير  لطقس   حاالت ا

 عةالذي يزيد من تكاليف الطاقة( استجابة لدرجات الحرارة المرتفانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن زيادة استهلك الطاقة )و •
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ي تدفع األفراد إلى االت قطع األشجار بسبب الضغوط المالية التفصل الشتاء، يحتمل أن يزيد من ح االختلفات في استهلك الوقود في •
 البحث عن مصادر طاقة أرخص للتدفئة

 

 النقل
األمطار  انخفاض معدل هطول 

 واالقتصادية التي تؤثر على قدرة األفراد على السفرالجتماعية الضغوطات ا •

 السكان، الذين يملكون مركبة خاصة(واء )جنبًا إلى جنب مع زيادة عدد زيادة وجود جسيمات الغبار في اله  •
 

 خطر حدوث الجفاف زيادة

 زيادة الحاجة إلى استخدام تكييف الهواء في وسائل النقل العام  •
 

ل ا لحرارة   عاليةدرجات ا

كاب العشوائية تحميل وتنزيل الر غير محمية( ومواقفوالغير مزودة بمظلت الالجداول الزمنية غير المنتظمة، ومحطات الحافلت  •
 جميعها تشكل مخاطر على الركاب

 غير مزودة بالتكيف تصبح غير مريحة للركاب، خصوصاً النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السنالسيارات ال •
 

 

لطق حاالت اعتياديةا الغير   س 

 لفة والضعيفةاضطرابات في التنقل وإمكانية الوصول إلى الطرق بسبب البنية التحتية التا •

 باب، االنجماد، الثلج(ظروف الطرق غير الملئمة بسبب )الفيضانات، انسداد الطرق، الض •
 

 النفايات 
األمطار  انخفاض معدل هطول 

 هيؤدي إلى تدهور نوعية التربة والميا عاقة ترشيح الملوثات بشكل طبيعي، مماإ •

 البلستيك وانتشار الملوثات حللت •

 ياه الصرفزيادة الحاجة لمعالجة م •

مزيد من الممارسات الغير قانونية أو الحلول المنزلية لتفريغ  بسبب ارتفاع تكلفة تفريغ حفر تجميع مياه الصرف، قد يؤدي ذلك إلى •
 تصادي يمكن أن يقلل من القدرة على إجراء عمليات الصيانةالحفر؛ كما أن الوضع االجتماعي واالق

 

 زيادة خطر حدوث الجفاف

 يعي، مما يؤدي إلى تدهور نوعية التربة والمياهملوثات بشكل طبصعوبة ترشيح ال •

 انبعاثات الروائح والغبار والضباب، وجذب الحشرات التغييرات في •

: إضافة الملح إلى الحفرة لتجفيف لصرف الصحي )أو أساليب التفريغ الغير سليمة، مثلاالنتهاكات الناتجة من التفريغ العشوائي لمياه ا •
 لتفريق الحفر بل من دفع النقود )الجوفية من الحفر والذي يساهم في تلوث المياه تسرب المياه العادمة و ، عمر الحفرة( المياه وتمديد
 ت البنية التحتيةناخ الذي سيجهد الموارد المالية المحلية وقدرا( يمكن ان تؤدي مثل هذه التصرفات إلى تغير الماالمتصاصية

 يسهم في تلوث المياه )وتفاقم التصحر( يالذمتسربة من حفر المياه العادمة وعدم وجود ترشيح طبيعي للمياه ال •
 

لعالية ا لحرارة   درجات ا

)مثل انتاج  ا المستخدمة ومستوى المعالجة المطلوبمن المحتمل أن تؤثر على معالجة النفايات العضوية، اعتماًدا على التكنولوجي •
  السماد(

 بشكل مناسبالروائح إذا لم يتم جمعها صدر إزعاج متزايد تجذب اآلفات وتنتج تصبح النفايات العضوية، مثل الروث، م •
 

اعتيادية الغير  لطقس   حاالت ا

 حشرية والملوثات من البلستيك( المبيدات ال)األسمدة و مثلالجريان السطحي والرياح التي تحمل الملوثات في التربة  •

 يدا عن المناطق الحضرية والحد من الفيضاناتانسداد البنية التحتية التي تهدف إلى نقل المياه بع •

 (والبيوت البلستيكية وغيرها قس الغير اعتيادية )تدمر البنية التحتيةالنفايات الناتجة عن حاالت الط •

 

 واالقتصاد الصناعة
 األمطار عدل هطولانخفاض م

رد المياه )التربة والهواء( أصبحت ذات أهمية تصبح مسؤولية الشركات ذات أهمية متزايدة ألن تأثيرات الصناعة المحلية على موا •
 عالية
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 اط القطاع الزراعي استمرار االنخفاض في نش •

 ر دون توفير إجراءات الحماية اللزمةيمكن أن ينخفض النشاط السياحي إذا استمرت المناطق التي تجتذب الزوار في التدهو •

 لفرص االقتصادية األفضل في مدن أخرىكاألفراد الذين يختارون الهجرة لوجود ا، ستنزاف االقتصادا •

 ت بسبب ارتفاع تكلفة التخلصانتهاكات التخلص من النفايات والملوثا •
 

 زيادة خطر حدوث الجفاف

 يكون هناك ندرة في أي منهما الحاالت التيوالمياه في بعض الضغوط المالية لتوفير الطاقة اللزمة للتكيف  •
 

لعالية ا لحرارة   درجات ا

 السياحيانخفاض الدخل  •

 مربي الماشية والمزارعينلالخسائر المالية  •
 

اعت الغير  لطقس   ياديةحاالت ا

 وصول الملوثات )الناتجة عن األنشطة االقتصادية( إلى المجاري المائية •
 

 لمياه ا
األمطارانخفاض معدل هط  ول 

 (وب المياهض منسانخفاو بسبب التلوث من الحفر غير المبطنة تهازيادة ملوح) المياه الجوفية تدني نوعية •

 مياهتكاليف لسحب الالانخفاض في منسوب المياه الجوفية، وزيادة  •
 

 زيادة خطر حدوث الجفاف

 انخفاض حصة الفرد من المياه •

 وزيادة عدد السكان( تهانوعيتدنى و المياه اتتعطل إمدادات المياه )خاصة مع انخفاض كمي •

 ()القطاعين السكني والتجاري زيادة الطلب على المياه •
 

لعالية ا لحرارة   درجات ا

 الشرب حد من توافر المياه ألغراض تتغيرات الطقس والتي  •

 وانخفاض قدرة المياه على تنقية المياهتدني كميات المياه التي تغذي المياه الجوفية،  •

 التبخرت معدال ارتفاع •
 

اعتيادية الغير  لطقس   حاالت ا

 رار جسيمة مياه األمطار، فقد تسبب هذه المياه اض ر البنية التحتية اللزمة لحصاد وتوجيهتوفإذا لم ت •

 لمخلفات الزراعية التي تدخل المياه الجوفيةاستمرار )وربما زيادة( ا •
 

ي 
 الزراعة واألمن الغذائ 

األمطار  انخفاض معدل هطول 

 معدالت التصحر فاعارت •

 (قدرة الطبيعة على تنقية المياه)انخفاض تدهور التربة بسبب نقص تغذية المياه الجوفية / انخفاض مستوى المياه الجوفية  •

 تاجية الزراعية، وبالتالي على الدخليؤثر تدهور التربة سلبًا على اإلن •

 معالجة()خاصة، مع زيادة القدرة على التوزيع الفعال للمياه العادمة الزيادة االعتماد على الري واختيار خيارات الري الموفرة للطاقة  •

 ضخهايتم انخفاض جودة المياه التي  •
 

 زيادة خطر حدوث الجفاف

الزراعة وتغير موسم األمطار وأنماط هطول األمطار التي تؤثر على نمو المحاصيل انخفاض إنتاج المحاصيل بسبب انحسار فترة  •
 وأنماط الحصاد

 خرى.عون انخفاض شديد في كميات المحاصيل بحيث ال يستطيعون إطعام أسرهم والوفاء بالتزاماتهم األالمزاريواجه  •

 زيادة الحاجة إلى تحسين جودة التربة وقدرتها على االحتفاظ بالمياه •

 يادة الحاجة إلى البحث عن أنواع بديلة من المحاصيل الزراعيةز •

 احتياجات البلديةاعية المحسنة والمصممة خصيصاً لتلبية زيادة الحاجة إلى الري والتقنيات الزر •
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لعالية ا لحرارة   درجات ا

 ارع واألمن الغذائي.لنمو يؤثر على اإلنتاجية الزراعية ونمو المحاصيل ودخل المزحرارة في موسم اارتفاع درجات ال •

 زيادة الضغط الحراري على المحاصيل وفقدان المياه عن طريق التبخر •

 لزراعة واسم اوقات مأتغير  •

 وغيراها( مخلفات النباتاتاألمراض النباتية والحيوانية واآلفات؛ زيادة النفايات البيولوجية )السماد،  تفشي •

يوانية والتأثير السلبي على إنتاجية وتكاثر الماشية، وزيادة إصابتها باألمراض فقدان مراعي الماشية، وانخفاض إنتاج األعالف الح •

 األعلف مواردوالطفيليات، وتراجع 
 

لغير اعتياديةحاال ا  ت الطقس 

 بيدات( بالستيكية، األسمدة والمواالستثمارات )البيوت ال األضرار بالمناطق الزراعية •

 شديدتضرر محاصيل الطماطم والبطاطس من الصقيع ال •
 

ية   التنمية الحضر
األمطار  انخفاض معدل هطول 

 ات المجتمع الموارد البلدية وتأثرها بالطلب المتزايد واحتياج •

 والضغوط االقتصادية؛ زيادة تكلفة المياه احتمال حدوث المزيد من االنتهاكات والتخريب نتيجة لندرة الموارد الطبيعية )المياه( •
 

 زيادة خطر حدوث الجفاف

 ه غير المنتظم والتخريب وسرقة مصادر المياهضخ الميا •

 تهاقدم البنية التحتية يساهم في فقدان المياه وانخفاض جود •

ه الحفر تعتبر مرتفعة، إلى جانب ضرار حفر المياه العادمة )عدم توافر شبكة الصرف الصحي( ألن أسعار تفريغ هذأيمكن أن تتفاقم  •
 إلى استمرار حاالت التلوث عدم وجود نظام يقيد تفريغ الحفر، مما يؤدي

 مع التطور المستمر للبلدية خصوصا  فشل نظام البنية التحتية الشامل •

 لطوارئالبلدية على االستجابة لحاالت درة اضعف ق •

 
لعالية ا لحرارة   درجات ا

 عن طريق حلول الطاقة المتجددةيتم تلبية الطلب على الطاقة زيادة في االنبعاثات إذا لم  •

، لتصبح لمرتفعةلكهربائي الناتج عن زيادة استهلك الطاقة )والذي يزيد من تكاليف الطاقة( استجابة لدرجات الحرارة اانقطاع التيار ا •

 تكاليف الكهرباء عبئا أكبر على األسر
 المناطق الحضرية علىتزايد تأثير الحرارة  •

 

اعتيادية الغير  لطقس   حاالت ا

)كما ورد من بلدية دير عال، فأن الرياح  سبب الفيضانات واالنهيارات األرضية والرياحاألضرار بالمنازل والشركات والبنية التحتية ب •

 لبيوت البالستيكية(لاضرار كبيرة  ثساهمت في احدا

 التحتية سعة العبارات والبنية المياه غرق المساكن بالمياه بسبب تجاوز •

 حثًا عن فرص لتحسين الدخل ومستوى المعيشةبأخرى هجرة السكان للبحث عن وظائف في المدن المجاورة وفي قطاعات  •
 تالفة والضعيفةعدم انتظام التنقل )شبكات النقل( بسبب البنية التحتية ال •

 نية التحتيةيمثل ضعف شبكة الصرف الصحي تحدي أمام حماية الموارد الطبيعية وصحة المجتمع والب •
 

 

 

 الصحة
األمطار  انخفاض معدل هطول 

، ية سلبًا، فقد تقلل من قدرة األسر على االستجابة آلثار المناخ )اإلنفاق على الصحة، وأنظمة التبريدالزراععائدات إذا تأثرت ال •
 والكهرباء، وغيرها(

 بسبب ندرة المياه احتماله زيادة الصراع االجتماعي •

 دة ندرة الموارد المائيةل والقلق الناجم عن زياالضغط االجتماعي المحتم •
 

 زيادة خطر حدوث الجفاف
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 تأثير االجتماعي واالقتصادي السلبي على األسر العاملة في الزراعةال •
 

لعالية ا لحرارة   درجات ا

أن يذهب جزء  رة المرتفعة في الصيف مزيًدا من الضغط على العائلت ذات الدخل المنخفض، حيث من المحتملات الحراتفرض درج •
 ل استخدام الطاقة، للحد من استخدام أنظمة التبريدكبير من نفقاتهم على أنظمة التبريد أو إيجاد طرق بديلة لتقلي

 رة زيادة محتملة في األمراض المرتبطة بارتفاع الحرا •

 ، وخلق ضغط اجتماعي واقتصادي، يمكن أن يؤثر على أسعار السلع الزراعية)من الماشية ومنتجاتها( انخفاض اإلنتاجية الزراعية •

 ريفية بشكل عكسيمما يؤثر على األسر ال؛ انخفاض األمن الغذائي •

 (والذباب اآلفات )البعوضزيادة  •
 

اعتيادية الغير  لطقس   حاالت ا

 وارتفاع درجات الحرارةاض الناتجة عن الفيضانات رماإلصابات و / أو األ •
 

ي والنظم االيكولوجية والمناط  ق المحمية التنوع البيولوج 
األمطار  انخفاض معدل هطول 

 الموجودة في البلديةوانات عداد النباتات والحيأاحتمالية انخفاض  •
 

 زيادة خطر حدوث الجفاف

 زيادة احتمالية حرائق الغابات •

 التصحر •
 

لد ا  لعاليةحرارة ارجات 

 حساسية الناجمة عن انتشار  زيادة ال •

 الحد من الموارد الخشبية •

 خسائر مالية للرعاة •
 

اعتيادية الغير  لطقس   حاالت ا

 في الوديان عدم وجود أوراق األشجار •
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ة أعداد خطة العمل المحلية  عملي .5

  
 لمواجهة التغير المناخ 

 بدء العمل 
 

من  2019ة التغير المناخي في شهر أبريل بدأ تطوير خطة العمل المحلية لمواجه
هة التغير المناخي خلل ورشة عمل، حيث قدمت أهداف خطة العمل المحلية لمواج

التكيف وإدماج النوع اءات للتخفيف وومكوناتها الرئيسية والتي تشمل تطوير إجر
االجتماعي. حيث تم التحقق من أمكانية تنفيذ هذه اإلجراءات من خلل جمع 

ات األساسية على مستوى المجتمع. كانت البيانات المحلية والسياقية )المستندة البيان
ساساً لألفكار التي تم وضعها في قائمة اإلجراءات ألتجارب( وا على قواعد البيانات

لمحلية لمواجهة التغير المناخي. هذا واعتمدت عملية جمع البيانات وخطة العمل ا
ة المهتمين بمثل هذه القضايا في على إيجاد مجموعة من أصحاب المصلح

عي لمواجهة الصمود المجتمالمجتمع، والذين سيشكلون في نهاية المطاف مجموعة 
تحفز التقدم  ، وهي هيئة غير رسمية من أصحاب المصلحة المحليينتغير المناخيال

 التغير المناخي.مواجهة المستمر في العمل من أجل 
 

 

 تقييم خط األساس 
 

األساس وسيلة لتحديد الخبراء المحليين وقادة  قق والتقييم لخطكانت عملية التح
شراكهم في بناء قاعدة للمشاركين في إاجب المجتمع )الرسمي وغير الرسمي( الو

باإلضافة إلى ذلك، وألن  لتغير المناخي، الصمود المجتمعي لمواجهة امجموعة 
ف القطاعات ثارها على التنمية تركت بصماتها على مختلآتأثيرات المناخ و

لحة المحليون في تطوير وسائل للتغلب على هذه المحلية، فقد شارك أصحاب المص
 .صلحة هؤالءذلك كان تقييم خط االساس وسيلة لتوثيق أنشطة أصحاب الماالثار. ل

 
ك، فإن جوهر عملية تقييم خط األساس هو تحديد األسس الرئيسية ومع ذل

االجتماعي وآثارها على قائمة إلجراءات التخفيف والتكيف ودمج النوع 
مل، أداة العاإلجراءات. لذلك يبقى توزيع خط األساس الذي تم إجرائه أثناء ورشة 

د نطاق اإلجراءات تحديوثابتة لتنظيم البيانات التي من شأنها أن تساعد في تطوير 
 لمواجهةالتحليل االجتماعي واالقتصادي لتطوير رؤى إلجراءات تنظيم المناخية، و

ً الخطط واالستراتيجيات الحالية،  يتغير المناخالر آثا على المستوى المحلي، وفقا
 .الموارد، وبناًء على الخبرة المحليةوالطلب الحالي على 

 

 مشاركة أصحاب المصلحة
 

دة والدعم المتواصلين من قبل رئيس البلدية ووحدة التنمية المحلية، بفضل المساع
وحلقات  نقاشيةمجموعات الالل سلسلة من تمت مشاركة أصحاب المصلحة من خل

األولى في شهر  النقاش واالجتماعات مع المجتمع المحلي. كانت ورشة العمل
من إجراءات لك للتحقق أغسطس كمتابعة أولية لعملية تقييم خط األساس وكذ

التخفيف والتكيف وإدماج النوع االجتماعي في خطة العمل المحلية لمواجهة التغير 
دعت مجموعة العمل األولية هذه مجموعة واسعة من قادة المجتمع غير  المناخي.

 .محلية والمواطنين الذين يمثلون قطاعات مختلفة من البلدية(الرسمي )أي ممثلي المنظمات ال
 

خطة  ، تم عقد ورشة عمل إلنشاء مجموعة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخي كوسيلة لتبني جدول أعمالفي شهر سبتمبر
والمساعدة في تحديد  ة، وعجمالمأعضاء مواجهة التغير المناخي على المستوى المحلي، وكوسيلة لمساعدة البلدية في تحديد 

خ. تضمن إنشاء مجموعة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخي مجموعة من اإلجراءات الفعالة والمستدامة لمواجهة تغير المنا
المحلية(. حيث تم خلل مجموعة العمل األولية الخاصة بتعيين مجموعة الصمود  نميةدية ووحدة التموظفي البلدية )رئيس البل

اإلجراءات، وتحديد المعايير التي تعبر عن مخاوفهم  مجتمعي لمواجهة التغير المناخي مسح المشاركين لغايات تقييم وتحديد أولوياتال
على المسح، تم تحديد درجات لكل معيار. كما شكلت ورشة العمل األولية هذه فرصة  الرئيسية من آثار تغيرات المناخ المحلي. وبناءً 

العمل  نظرة عامة على مراحل تطوير خطة : 4الشكل 
 المحلية لمواجهة التغير المناخي 
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ت نظر المشاركين في مثل هذه تغير المناخ وتأثيراته التنموية ووجهالمواجهة الراءات التي تمت بالفعل إلجلمعرفة مزيد من ا
 اإلجراءات.

 
  ممثلون عن القطاع الخاص والجمعيات النسائية ووسائطحضر االجتماع بصفة عامة أعضاء من المجتمع المحلي والمجمل 

 النقاشية. تم تقسيم هذه المجموعة (من الذكور 28من اإلناث و 30)مشاركا  58مجموعهم  اإلعلم واإلدارات البيئية والزراعية، وبلغ
 مجموعات فرعية لتسهيل جمع وجهات نظر الرجال والنساء بشكل مستقل.  إلى

 

ممثل عن المجلس في بلدية دير عل:  المناخيلمواجهة التغير  المجتمعيالصمود ة لذين يشكلون مجموعمن بين الممثلين ا

ورئيس وحدة التنمية المحلية،  ، رئيس البلدية يحةرو، عضو بلدية  بالعونةزراعة في وادي األردن ، مدير مدرسة المحلي ، قسم ال

تماعيين، مزارعين محليين، ممثل عن للمانحين الدوليين الذين ينفذون حاليًا شركة عمر عبد هللا )شركة مياه محلية( ، ناشطين اج

اد الجوية في المنطقة، وممثل عن  ددة )مشروع البيئة المستدامة والتنمية االقتصادية( ، وممثل عن دائرة األرصمشروًعا للطاقة المتج

الصمود  مجموعة لهذا وتوكل . الزراعة في المنطقة المكتب المحلي لوزارة البيئة، ومزارع أبو سيدو ، وممثل مكتب وزارة
نية واالجتماعية والمؤسسية والعلمية اللزمة لتعريف  ن المجاالت الفمهام الربط بي  المجتمعي لمواجهة التغير المناخي 

 اإلجراءات الملئمة للبلدية. وتحديد 
 

إضافة مجموعة من التفاصيل لتطوير اإلجراءات حيث  في نوفمبر، ساهمت مجموعة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخي في
 المجتمع المحلي والقطاع الخاص والقطاع التعليميظمات غير الحكومية ومنظمات المحليون الذين يمثلون المنكان أصحاب المصلحة 

قائمة اإلجراءات الخاصة  والوكاالت الحكومية المحلية حاضرين لعرض أفكارهم وأهدافهم والمعايير الخاصة اللزمة من أجل تنفيذ
 بالخطة.

  

ي 
 خطة العمل المحلية لمواجهة التغير المناجر

 

صول عليها من خلل تقييم خط التغير المناخي هي وثيقة تحتوي على استنتاجات تم الحبمواجهة محلية الخاصة إن خطة العمل ال
المناخي؛ بشكل يأخذ بعين االعتبار المناطق ونطاق األساس وبالتشارك مع المجتمع ومجموعة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير 

ة الخصائص المميزة للبلدية؛ باإلضافة إلى توفير وسائل لتكافئ فرص المشاركمي عمل إجراءات التخفيف؛ وإجراءات التكيف التي تح
 وفوائد اإلجراءات للسكان من خلل إدماج النوع االجتماعي.

 
هي نتيجة عمل تعاوني بين القيادة البلدية وأصحاب المصلحة في المجتمع لتحديد  ناخي هذهخطة العمل المحلية لمواجهة التغير الم

 .اللزمة للتخفيف والتكيف ودمج النوع االجتماعي اإلجراءات
 

ي   أهداف خطة العمل المحلية
 لمواجهة التغير المناجر

 :عل في التالي ة ديرلبلدي تتمثل األهداف الرئيسية لخطة العمل المحلية لمواجهة التغير المناخي
 

ن خلل إجراءات تكيف متعددة الجوانب ومبتكرة ومشجعة االستجابة لآلثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ التي تشهدها البلدية م •
 د تأهيل( البيئة الطبيعية وتحمي الصحة وتعززها.عيتحافظ على )و / أو ت

نين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء والرجال والشباب والمسدعم اإلبداع الذي ينتج عن مشاركة مجموعة من أصحاب  •
ق النظر التي يمكن جمعها عن طريمجموعة متنوعة من الخبرات والمهارات ووجهات  االحتياجات الخاصة، والذين يمثلون

 تنبي استراتيجيات دمج النوع االجتماعي.

جل أ والمساهمة في االستجابة الوطنية لتغير المناخ والعمل من العمل محليا لتخفيض االنبعاثات من خلل إجراءات التخفيف،  •
 .تحقيق المساهمات المحددة وطنياً 

التمويل وإيصال أهداف البلدية لتنمية مقاومة تغير  لتأمين تدفقات االستراتيجيإدراك إمكانات التنمية للبلدية من خلل التنسيق  •
 المناخ.

 

 
 

 قائمة االجراءات 
 

الصمود مجموعة أسيس )مخرجات ورشة عمل سبتمبر: ت الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخية بعد ورش عمل مجموع
ورشة عمل نوفمبر: تفصيل وتحديد نطاق  معايير تحديد األولويات ودرجاتها؛ مخرجاتوضع و التغير المناخيمعي لمواجهة المجت

 .بالخطة وتحديد األولويات وفًقا للمعايير المحددة محليًااإلجراءات( تم وضع اللمسات األخيرة على خطاب االعتماد الخاص 
 

راتيجيات باإلضافة إلى المبادرات المحددة في االست ي لمواجهة التغير المناخيالمجتمعالصمود مجموعة  تم الرجوع إلى مدخلت
 :ومجال عمل المشروع، والواردة في الوثائق التالية ةالوطني
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والتي ينوي األردن بموجبها تخفيض إنتاجه من الغازات الدفيئة  ، (NDCs) ردنالمساهمات المحددة وطنيا في األ •
ل عام ٪ إضافية )اعتمادا على المساعدات المالية الدولية( بحلو 12.5، وبنسبة 2030% بحلول عام 14بنسبة 
 ؛2030

شة استنتاجات الخبراء إلى جمع المعلومات ومناق والهادفة(، TNC ,2014) البالغ الثالث لألردن حول تغير المناخ •
 .أجل تحليل إجراءات التخفيف والتكيفمن 

 الذي يصدر كل سنتين. وتقريرها (، NAP)( 2019)مسودة،  الخطة الوطنية للتكيف •

 .، الذي يحدد تقنيات التكيف والتخفيف(TNA) ر المناخالتقييم التكنولوجي الحتياجات تغي •

الطاقة، النقل، النفايات، الصناعة، المذكورة في المساهمات المحددة وطنيا وتشمل:  تم تنظيم وعرض قائمة االجراءات وفًقا للقطاعات
 إلى إضافة .يكولوجية والمناطق المحميةنوع البيولوجي والنظم اإلعة واألمن الغذائي، التنمية الحضرية، الصحة؛ والتالمياه، الزرا

للشرائح األكثر  المناخ تغير آثار من والتخفيف جات التكيُّفماعي واحتياالنوع االجت احتياجات لتلبية اإلجراءات توجيه إعادة تم ذلك، 

 .المناخ غيرآثار ت تهميشا وتضررا من

 

  تحليل إجراءات التخفيف والتكيف ودمج النوع االجتماع   .6
 

 طاق إجراءات التخفيف ن 6.1
 

 ترتبط إجراءات التخفيف عادةً بتخفيض االنبعاثات، والتي يتم توليدها نتيجة
لعمليات االحتراق )مثل حرق الوقود السيارات، أو الغاز الطبيعي إلنتاج 

، يمكن أن تؤدي اآلثار غير يات. باإلضافة إلى ذلكطاقة( وغيرها من العملال
راتيجية للتخفيف إلى تحسن سبل المعيشة عن طريق المباشرة لإلجراءات االست

رى في التكاليف ترتبط تقليل اإلنفاق على الكهرباء باإلضافة إلى وفورات أخ
 عادةً بتحسن كفاءة استخدام الطاقة.

 
فهم كمية عملية التخفيف من االنبعاثات ب دأت عملية تقييم خط األساس لعملياتب

المرتبطة باالستهلك المحلي للكهرباء.  افئانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المك

لدية من شركة حيث تم ذلك عن طريق طلب بيانات استهلك الكهرباء في الب

 (2018كهرباء )التوزيع 

 

 
 2الطاقة

 

جيجا غرام من   21,58غازات الدفيئة وصلت إلى العاث كميات من ، كانت بلدية دير عل مسؤولة عن انب 2018في عام 

، والمحتسبة من  التوزيعحيث تم احتساب هذه الكميات بناًء على الكهرباء التي توفيرها شركة  ، ربونثاني أكسيد الك
لمياه كما هو  ي )إنارة الشوارع بشكل منفصل(، القطاع التجاري، الصناعة الصغيرة، الزراعة واطاع السكني والحكومالق

سيد الكربون المكافئ المقدرة بناء على استهلك الكهرباء، موضح في األقسام التالية. علماً أن تقديرات انبعاثات ثاني أك
الغاز أو مصادر الطاقة األخرى التي يمكن استخدامها في التدفئة المنزلية  ال تتضمن االنبعاثات الناتجة عن استخدام 

دير كمية ثاني أكسيد لتق 2018استخدام الطاقة المستهلكة في كل قطاع من هذه القطاعات خالل عام م ت .واالستخدامات األخرى

 (. 2006للتغيرات المناخية )من قبل اللجنة الدولية  المستوى األول والمحددة من الكربون استنادًا إلى عوامل االنبعاثات االفتراضية

 
 سخان شمسي 27الذي تم تنفيذه على مستوى إقليمي، تم تركيب  (SEED) القتصاديةمشروع البيئة المستدامة والتنمية امن خلل 

اتير الكهرباء . وقد ساعد هذا األسر في خفض فو2020رقام شهر فبراير أحسب  لألسروحدة طاقة كهروضوئية  435للمياه و
 .الخاصة بهم

 

 
 صلبة، وال سيارات األجرة البلدية ال يمثل ضاغطات النفايات الفي عدد المركبات  2

الكربون للبلدية : عملية حساب كميات مكافئ ثاني أكسيد 5 الشكل
للنبعاثات المرتبطة باستهلك الكهرباء في القطاعات السكنية والحكومية 

 (لضخوالتجارية والزراعية والمياه )ا 
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مسية التي تم تركيبها ثاني أكسيد الكربون المكافئ )جيجا جرام( الذي تم تخفيضه من الوحدات الكهروضوئية الشمسية وسخانات المياه الش  :6 لشكلا
 لألسر مقارنة باالنبعاثات المتبقية من ثاني أكسيد الكربون المكافئ من القطاع السكني 

 ( 2018هرباء في القطاع السكني )االنبعاثات الناتجة عن استهلك الك: 2جدول 

  اني أكسيد الكربونجيجا جرام من ث الكهرباء )كيلو واط ساعة(  

 10.49 49,811,855 القطاع السكني

 

جم من ثاني أكسيد  0.001ساعة سنويًا، مما ينتج عنه حوالي  /واط  لوكي   4,800يقدر استهلك الطاقة لكل أسرة بـ 
 الكربون سنويًا.  

 
عن طريق تركيب وحدات الطاقة  اذي تم تخفيضهال ةثاني أكسيد الكربون التالي كميات تم تقدير ، استهالك الكهرباء كميات لىاستنادًا إ

ا جرام من ثاني أكسيد الكربون ومن سخانات المياه الشمسية جيج 0.46نحو على الشمسية الكهروضوئية على المنازل في دير عال 

 أكسيد الكربون. جيجا جرام من ثاني 0.0025ولي حب

 
 

 
 
 
 

 إضاءة الشوارع 
 

رار البلدية في تركيب اإلضاءة الموفرة للطاقة، تسعى بلدية دير عال إلى تركيب أنظمة الطاقة باإلضافة إلى استمإضاءة الشوارع، 

 حقيق وفر مالي.وت ة، خاصة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتحقيق خفض في االنبعاثات باإلضافة إلى توفير الطاقةالمتجدد

 

جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لمباني البلدية  0.44والي على سبيل المثال، استهالك الطاقة في البلدية يصل إلى ح

أكسيد الكربون الناتج المكافئ إلنارة الشوارع. إن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية على  جيجا جرام من ثاني 0.98وحوالي 

 .أدناه ن مباني البلدية وانارة الشوارع% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة م4سيؤدي إلى انخفاض مقداره  سطحاال

 
 (2018ة )تهلك الكهرباء في البلدياالنبعاثات الناتجة عن اس: 3جدول 

 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون الكهرباء )كيلو واط ساعة( 
 

 0.44 2,109,476 البلدية

 0.98 4,660,113 إنارة الشوارع
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 النقل والتنقل

 

في التحليل أعاله( من يمكن تحقيق خفض االنبعاثات داخل األسطول البلدي )السيارات وضاغطات النفايات الصلبة غير المدرجة 

في  يمكن أن تساعد السيارات الهجينة والكهربائية(، وتحسين المسرات وتوفير الصيانة الدورية. GPSخالل استخدام )أجهزة تتبع 

ئ(  ديق للبيئة، ولكن تحفيز وسائل النقل العام ايضا )لم يتم تحليلها لحساب لثاني أكسيد الكربون المكافدعم البلدية لتكون مجتمع ص

 سيؤدي إلى تأثير أكبر.

 

 
 والحافلت  البلدي األسطول عن تجةالنا الكربون أكسيد ثاني انبعاثات :4 جدول

 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون 
 

البلدية  اتمركب   0.19 

العام  النقل  0.24 

 0.44 المجموع 

 

 
 : تعديل 7 الشكل

 

 ت البلدية الصلبةايانف 
 

( كميات 2017ن تغير المناخ )مم المتحدة اإلطارية بشأكل سنتين حسب اتفاقية األ بشكل دوري تقرير األول الذي يقدمه األردناليقدم 
 . وباستخدام هذه2012لمكافئ الناتجة من عمليات التخلص من النفايات الصلبة على المستوى الوطني لعام ثاني أكسيد الكربون ا

، 2012عداد السكان لعام أستخدام م االبيانات لتقدير االنبعاثات الناتجة عن عمليات التخلص من النفايات الصلبة في بلدية دير عل. ت
، للوصول إلى كمية ثاني أكسيد 2012للنبعاثات المقدرة في نفس السنة  ةم( للفرد نسبوكميات إنتاج النفايات الصلبة )كيلوجرا

 لكل كيلوغرام من النفايات الصلبة. الكربون المكافئ
 

كافئ ( لحساب كمية ثاني أكسيد الكربون الم2012ايات الصلبة لعام تم استخدام معامل )ثاني أكسيد الكربون / كيلو جرام من النف
 3جرامجيجا  11,41المحتسبة حيث بلغت قيمة االنبعاثات  2018بلدية دير عل لعام  فيفايات الصلبة المتولدة لكميات الن

 
 في وقت التحليل.  تناسب بين البياناتتم استبعاد النقل نظًرا لعدم وجود  3
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 الصلبة النفايات قطاع عن الناتجة االنبعاثات: 5 جدول

 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون ان عدد السك 
 

 12.57 55,131 النفايات البلدية الصلبة

 
 

 
 القطاع  حسب المكافئ الكربون أكسيد ثاني :8 الشكل

النفايات أو يتم  وية )أي البالستيك( الناتجة عن اإلنتاج الزراعي والبيوت البالستيكية إلى ملتقطيالصلبة غير العضتُباع النفايات 

لبيوت البالستيكية كل ثالث سنوات، ويتم التخلص من األغطية األرضية ء االمستعملة في بنا حرقها. يتم استبدال المواد البالستيكية

 .الحتفاظ بالرطوبة ومنع نمو األعشاب الضارة، موسمياً وعادة ما يتم حرقهاالبالستيكية، والتي تستخدم ل

 

ألن كميات  ؛ وية والبالستيكية(النفايات الصلبة الزراعية )العض من تولدالمن المكافئ ات ثاني أكسيد الكربولم يتم احتساب انبعاث

ستخدم النفايات العضوية الناتجة يتم امن قبل المزارعين. عادة ما  مزارع الماشية ال يتم توثيقها التي تنتجهاالنفايات الصلبة الزراعية 

ة هذه النفايات، يتم ( كعلف للماشية. وفي حال لم تأكل الماشياألغصانالبالستيكية )مثل األوراق وعن األنشطة الزراعية والبيوت 

 اعادة درين علىمعالج. كان المزارعون قا حقول المحاصيل كسماد غير فيروث الماشية )الدجاج والماعز( استخدام حرقها. يتم 

 0.5ثال، تنتج البندورة المزروعة في البيوت البالستيكية ما يصل إلى بيل الم. على سلديهم استخدام كميات المخلفات الزراعية الناتجة

 .طن من النفايات سنويًا 1,246.22 والذي يساويطن من النفايات الصلبة لكل هكتار 

 

 
 المحاصيل بعض إنتاج من سنويًا المتولدة المقدرة العضوية  النفايات على نظرة: 6 جدول

 مجموع المقدر النفايات المنتجة المساحة المزروعة لحصوالم

 طن 5.8334 طن/هكتار 0.02 هكتار 291.67 والوملي والعنبالليمون والبرتقال 

 طن 0.7836 طن/هكتار 0.03 هكتار 26.12 كلمنتينا

 طن 41.3 طن/هكتار 1 هكتار 41.3 الزيتون

 طن 1.275 طن/هكتار 0.5 هكتار 2.55 الرمان

 طن 105.279 طن/هكتار 0.1 هكتار 1052.79 النخيل

 طن 0.6075 طن/هكتار 0.03 هكتار 20.25 غيرها من الفاكهة والحمضيات

 طن 155.0785  هكتار 1434.68 المجموع
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 واالقتصاد الصناعة
نشطة التجارية األنشطة التجارية واالقتصادية بما في ذلك المتاجر في شوارع وسط المدينة. حيث نتج عن اال لصناعةتشمل ا .7

 الكربون المكافئجيجا جرام من ثاني أكسيد  1,62 هوالصناعات الصغيرة ما مجموع
 

  (2018شطة التجارية والصناعات الصغيرة )االنبعاثات الناتجة عن استهلك الكهرباء في األن: 7جدول 

 كربونجيجا جرام من ثاني أكسيد ال الكهرباء )كيلو واط ساعة(  
 

 1.39 6,576,856 االنشطة التجارية

 0.23 1,106,886 الصناعات الصغيرة

 

 
 

 المياه 
 لكربون المكافئيجا جرام من ثاني أكسيد اج 1.99شكلت االنبعاثات من الكهرباء المستخدمة في ضخ المياه  .8
 

 (2018الناتجة عن استهلك الكهرباء في قطاع المياه )ضخ المياه( ) : االنبعاثات6جدول 

 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون الكهرباء )كيلو واط ساعة( 
 

 1.99 9,443,850 هالميا

 

 الزراعة
المستخدمة في الري واألنشطة  الكهرباءالقطاع الزراعي يشمل حساب ثاني أكسيد الكربون المكافئ الناتج من استهلك الكهرباء في 

من أنشطة  ني أكسيد الكربون المكافئ، باستثناء االنبعاثات التي قد تكون نتجتام من ثاجيجا جر 6.06الزراعية. إجماالً، تم توليد 
 .المبيدات واألسمدة استعمالزراعية أخرى مثل تغيير استخدام األراضي والحرث و

 
 ( 2018االنبعاثات الناتجة عن استهلك الكهرباء في قطاع الزراعة ): 8جدول 

 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون واط ساعة( ء )كيلوالكهربا 
 

 6.06 28,756,939 الزراعة

 
لي جاءت من مستوى المجتمع المحغازات الدفيئة على ال% من انبعاثات 63يوضح جرد االنبعاثات الناتجة عن استهلك الكهرباء أن 

 الشوارع والتجارية والصناعية(. مصادر داخل البيئة العمرانية )القطاعات السكنية والحكومية وإنارة
 

 نطاق إجراءات التكيف 6.2
 

 بالغ الناخية في التأثيرات الم هذه تم توضيحويألردن عامةً وبلدية دير عال بشكل خاص. اناخ وآثاره تحديات مختلفة في يمثل تغير الم

لمستوى ل يتم فيه بذل بعض الجهود على اعلى شكل سيناريوهين اثنين: األو( TNC, 2014)الثالث لألردن حول تغير المناخ سنة 

( والثاني ال يتم فيه بذل أي جهد )دون 2040انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في االنخفاض بحلول عام  الدولي لتقليل االنبعاثات )حيث تبدأ

 4.5االرقام  اتذ يمثيلالت ل اي تغييرات في السياسات بهدف خفض االنبعاثات( حيث يمثل هذان السيناريوهين مسارات التركيزعم

 4. 8.5و

 

 

 

 

 

 
   CICERO(. دليل لمسارات التركيز التمثيلي2015)سي.  ببيونيس،  4
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 (2014المتوقعة لتغير المناخ حسب تقرير البلغ الثالث لألردن حول تغير المناخ سنة ) اآلثار:9جدول 

 لالتفاصي الخطر

انخفاض معدل هطول 
 األمطار

ناطق غرب األردن أكثر عرضة في األردن، االتجاه العام هو انخفاض في هطول األمطار، حيث تعتبر م
 للخطر.

٪  15، قد ينخفض معدل هطول األمطار بنسبة 2100-2070: بحلول 4.5 مسار التركيز التمثيلي رقم
 ٪(. 25٪ إلى  6)االحتمالية من 

، يمكن أن يكون انخفاض هطول األمطار بقدر 2100-2070: بحلول 8.5 مثيلي رقممسار التركيز الت
 ٪(. 35٪ إلى  9٪ )االحتمالية من  21

زيادة خطر حدوث 
 الجفاف

مع  2100-2070يوًما بحلول  30متتالية مع مرور الوقت بأكثر من من المحتمل أن تزداد أيام الجفاف ال
ويضه )جزئيًا( بسنوات األمطار؛ ومع ذلك، سيظل هناك انخفاض زيادة التبخر. الجفاف الشديد يمكن تع

 لجنوبية من األردن.ة اعام في هطول األمطار، خاصة في المنطق
يوًما في المرتفعات  40-30لمتتالية إلى حوالي : تزيد أيام الجفاف ا4.5 مسار التركيز التمثيلي رقم

 الجنوبية لألردن
ضافية في عدد أيام الجفاف المتتالية من المرجح أن تحدث في دات إ: زيا8.5 مسار التركيز التمثيلي رقم

 لمملكة.المناطق الغربية والجنوبية من ا

: متوسط درجات الحرارة قد 4.5 التركيز التمثيلي رقم مسار، 2100-2070بحلول المناخ أكثر دفئًا:  درجات الحرارة العالية
 التركيز التمثيلي رقم درجة مئوية(، مسار 3.2+  إلى 1.7درجة مئوية )تتراوح بين +  2.1يصل إلى + 

 درجة مئوية( 5.5إلى +  3.8)تتراوح بين +  درجات مئوية 4: متوسط درجات الحرارة يرتفع +8.5
درجة  44إلى  42ن يتجاوز متوسط درجات الحرارة القصوى يمكن أزيادة حدوث موجات الحرارة: 

 مئوية
ة حدوث االحترار خلل فصل الصيف. وفي أشهر مالياحت صيف أدفأ، وخريف وشتاء أكثر جفافا:

 2100٪( بحلول عام  35توسط الخريف والشتاء، قد ينخفض هطول األمطار )يقدر بم
ملم  150و 2050مم بحلول عام  100-70محتمل إلى : يمكن أن يزيد معدل تبخر النتح العمليات النتح

ملم بحلول عام  250المرجح" أن تصل إلى + مم. ومع ذلك، "من  2000، ويزيد إلى 2100بحلول عام 
 ايضاً.لغرب األردن متشابهة مسار التركيز التمثيلي . نتائج 2100

حاالت الطقس الغير 
 اعتيادية

مم( بشكل كبير، وال تغير متوقع على الحد  10طر الغزير )أكثر من من غير المتوقع أن يتغير عدد أيام الم
 األقصى لسرعة الرياح واتجاهها.

 

المخاطر التي تم تحديدها على أجل تقييم المخاطر على المستوى المحلي، تم تطوير تقييم لقابلية التأثر على شكل استبيان يحدد  نم
"اآلثار المحلية لمخاطر تغير المناخ  4المتوقعة )على سبيل المثال، في القسم  المستوى الوطني. تم ذلك عن طريق تفصيل اآلثار

كل خطر، وهي: انخفاض معدل هطول األمطار، زيادة خطر حدوث الجفاف، درجات الحرارة العالية، المتوقعة" مصنفة حسب 
 (.2014الثة لألردن حول تغير المناخ سنة )المشاورات الث تقرير-قس الغير اعتيادية كما هو موضح في التقرير الوطني الطحاالت 

 

ً للكشف عن ا ضوع لحاالت السابقة والحالية لمخاطر المناخ من أجل ربط الموتم إعطاء المشاركين في مجموعة العمل توجيها
 5)بحيث  5-1تبيان للتقييم، يعطي درجات من مجموعة. بعد ذلك تم إعطاء المشاركين اس بتجاربهم وتحسين فهم الموضوع لدى كل

 يشير أدنى أهمية(. 1تشير إلى األهمية القصوى للتعرض لمخاطر المناخ وتأثيرها اللحق، و
 

ها بناًء على الدرجات المجّمعة التالي، كما هو مبين بالنسب المئوية، والتي تم تطوير شكلفي ال نقاشيةمجموعات الالوضيح نتائج ت تم
لمجموع الكلي للدرجات الخاصة بكل خطر. بالمقارنة، يوضح العمود أقصى اليسار لكل خطر مقسومة على االتي حددها المشاركون 

يقوم  لذيفإن هذه األهمية تبرز تأثير المخاطر على المستوى الوطني. تؤكد هذه المقارنة على أهمية العمل ا درجة األهمية؛ ومع ذلك، 
درة على تحديد وتعزيز اإلجراءات التي تعالج تأثيرات المناخ على فيه المجتمع المحلي لمواجهة تغير المناخ ويساعد البلدية لتكون قا

 .المستوى المحلي
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 تقييم قابلية التأثر    
 

تضمنت عملية تحديد مدى تأثر ، 5تماعية( بآثار تغير المناخنظمة )االقتصادية، الطبيعية، االجتعريف قابلية التأثر هو درجة تأثر األ

ردن المحددة ثار تغير المناخ حساب المتغيرات التالية التي تتطلب مراجعة التقارير الوطنية التالية: مساهمات األبلدية دير عال بأ

طنية للتكيف )مسودة(؛ سياسة التعامل مع تغير الووطنيا؛ المشاورات األولى والثانية والثالثة لألردن بشأن تغير المناخ؛ وثيقة الخطة 

 ي(.المناخ )وزارة المياه والر

 

 

 

 

 

 : المكونات الرئيسية لتقيم قابلية التأثر9 الشكل

 
بين مجموعة من اآلثار اطر وتقييم تلك التي تم اعتبارها و/أو ملحظة ان لها أكبر تأثير على المجتمع. من باختيار المخ قام المشاركين

باعتبارها  ضعف اإلنتاج الزراعيالمياه،  توافرة الطلب على المياه، وانخفاض الناتجة عن مخاطر المناخ، قام المشاركون بتقييم زياد
 .ين معالجتهااآلثار األولى التي يتع

 
 في المجموعات النقاشية لبلدية دير علالمخاطر واآلثار المحتملة حسب تصنيف المشاركين : 10جدول 

 6األهميةدرجة  النسبة المئوية التأثير الخطر

 5 %74 زيادة الطلب على المياه زيادة خطر حدوث الجفاف

 4 %72 السطحيةان المياه انخفاض جري درجات الحرارة العالية

 4 %72 تلف المحاصيل الزراعية زيادة خطر حدوث الجفاف

 3 %68 انخفاض جودة المياه الجوفية ل األمطارانخفاض معدل هطو

 3 %66 غذية المياه الجوفيةنقص ت درجات الحرارة العالية

 2 %64 اإلنتاج الزراعي نقص درجات الحرارة العالية

 2 %64 نقص منسوب المياه الجوفية ألمطارانخفاض معدل هطول ا

 2 %64 نقص انتاج الثروة الحيوانية انخفاض معدل هطول األمطار

 2 %62 انتشار االمراض  زيادة خطر حدوث الجفاف

 2 %60 رار بالسدوداألض  زيادة الفيضانات

 2 %58 األضرار بالحياة والممتلكات   زيادة الفيضانات

 1 %58 انخفاض جريان المياه السطحية انخفاض معدل هطول األمطار

 1 %58 األضرار بالنية التحتية زيادة الفيضانات

 0 %56 األضرار باألنظمة الزراعية ألمطاردل هطول اانخفاض مع

 

 
؛ البلغات األولى والثانية والثالثة لألردن بشأن تغير   (NDCsلمحددة وطنياً )ي المنشورات الوطنية: مساهمات األردن اخيارات التكيف مصنفة حسب األهمية استناًدا إلى النتائج المنشورة ف5

 ؛ وتغير المناخ لسياسة المياه المرنة )وزارة المياه والري(.  (NAP( )2019)مسودة، تكيفالمناخ ؛ وثيقة الخطة الوطنية لل

ً )ة استناًدا إلى النتائج المنشورة في الخيارات التكيف مصنفة حسب األهمي 6 ؛ البلغات األولى والثانية والثالثة لألردن بشأن   (NDCsمنشورات الوطنية: مساهمات األردن المحددة وطنيا

 ؛ وتغير المناخ لسياسة المياه المرنة )وزارة المياه والري(.  (NAP( )2019مناخ ؛ وثيقة الخطة الوطنية للتكيف )مسودة،ر التغي
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 ات عداد اإلجراءإتطوير و  .7
 

 مدخالت إجراءات التخفيف 
 

خفض اإلنفاق المالي على الطاقة بسبب تحسن كفاءة استخدام في كثير من األحيان، ترتبط إجراءات التخفيف بفوائد إضافية تتمثل في 
ذلك(. ومع ذلك، استخدام الطاقة، وتعزيز إدارة النقل، وما إلى  الطاقة، وبناء الوعي بكفاءةخلل تدابير كفاءة استخدام الطاقة )من 

و/أو الطاقة المتجددة من أجل تمكين المجتمع  يجب مراعاة االختلفات في النمو السكاني وتأمين وسائل دمج التقنيات الموفرة للطاقة
المياه الجوفية )مما يتطلب المزيد من الطاقة لسحب المياه(، والحاجة ات من التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستوي

 .ازنة النفقات حيث إن نفقات األسرة قد تتكيف بشكل سلبيلمو
 

 
 ق: تدقي10الشكل 

 لطاقة ا
اح الشمسية الكهروضوئية على المنازل بدأت البلدية بمجموعة من المشاريع التي ستساهم في الحد من االنبعاثات مثل تركيب األلو

مر الذي يمكن أن يساعد البلدية في ة للقطاع السكني ولتوفير طاقة إضافية للبلدية، األووضع أهداف للطاقة الشمسية الكهروضوئي
 ع إلى الطاقة المتجددة.ر االجتماعية واالقتصادية المحتملة وحاجة المجتمالتخطيط لآلثا

النبعاثات أدناه نموذًجا لتوضيح سناريوهات تخفيف االنبعاثات. حيث تمثل السيناريوهات األربعة لخفض ا أدناهالجدول  حديثتم ت
سنة األساس لغايات تسليط الضوء على مجاالت العمل  2018بسيًطا لزيادة االنبعاثات استناًدا إلى النمو السكاني مع اعتبار عام 

ة الشمسية المستهدفة إلى تلبية الطلب على الكهرباء في المنازل اعتماداً على الطاقطق وتأثيرها المحتمل على االنبعاثات. تسعى المنا
الزراعة والمياه  ت الطاقة في قطاعما ما يخص متطلباأ)وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية(، 

استندت المتطلبات التي تحكم نموذج المخرجات الخاصة بالمباني (. 2017فهي تستند متطلبات الطاقة في خطة العمل التكنولوجية )
لمستندة على كميات يات إلى هدف البلدية لتلبية الطلب العام على الكهرباء اعتماداً على الطاقة المتجددة، والمعلومات االعامة والنفا

 .النفايات وتوثيق مبادرات الفرز وإعادة التدوير الجارية في األردن
 

 نماذج سيناريوهات تخفيف االنبعاثات: 11جدول 

 هات تخفيف االنبعاثاتنماذج سيناريو

تركيب وحدات الطاقة  الطاقة الشمسية الكهروضوئية:
ة الطلب على الكهرباء من الشمسية الكهروضوئية لتلبي

 ه بالطاقة الشمسيةالمنازل وسخانات الميا
 )عناصر متبادلة( 

 مئوية الهدف كنسبة

ثاني أكسيد 
 الكربون
 –المكافئ 
 المخفف 

 )جيجا جرام(

من النسبة المئوية 
إجمالي االنبعاثات 

 المقدرة

2018 
٪ اعتبارا من  4

2020 
0.46 0.25 
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2025 
٪  10إذا وصلت 

 2025بحلول 
1.10 3% 

2030 
٪  15إذا وصلت 

 2030بحلول 
1.46 5% 

ة تركيب وحدات الطاقة الشمسيالمباني العامة: 
ب على الكهرباء لمباني البلدية الكهروضوئية لتلبية الطل

 وإنارة الشوارع
 لهدف كنسبة مئويةا

ثاني أكسيد 
 الكربون
 –المكافئ 
 المخفف 

 )جيجا جرام(

النسبة المئوية من 
نبعاثات إجمالي اال

 المقدرة

2025 - 0.08 0.2% 

2025 
٪  100إذا وصلت 

 2025بحلول 
1.42 4% 

٪  10٪ من النفايات الصلبة ) 10ة معالج إذا تمالنفايات: 
٪ من  5تيك و٪ من البلس 5من المواد العضوية، و

٪  10٪،  20؛ و )2025٪ بحلول عام  15الورق( و
 .، على التوالي2030٪( بحلول عام  10و

 كنسبة مئويةدف اله

ثاني أكسيد 
 الكربون
 –المكافئ 
 المخفف 

 )جيجا جرام(

النسبة المئوية من 
نبعاثات إجمالي اال

 المقدرة

2018 -- -- -- 

2025 
٪  10إذا وصلت 

 2025بحلول 
0.132 0.4% 

2030 
٪  15إذا وصلت 

 2030بحلول 
0.395 1%  

٪ من المزارعين موجودين في مناطق خارج 30الزراعة: 

م أنظمة ٪ داخل الشبكة( بعض المناطق تستخد20شبكة )وال

حلول عام ضخ معتمدة على الطاقة الشمسية الكهروضوئية ب

ت نموذجية (؛ بيانا2017)خطة العمل التكنولوجية،  2030

طلب على الكهرباء في القطاع )شركة توزيع على أساس ال

 (. 2018الكهرباء، 

 الهدف كنسبة مئوية

ثاني أكسيد 
 الكربون

 –مكافئ لا
 المخفف 

 )جيجا جرام(

النسبة المئوية من 
إجمالي االنبعاثات 

 المقدرة

2018 --  -- 

2025 
٪  20إذا وصلت 

 2025بحلول 
1.21 4% 

2030 
٪  30إذا وصلت 

 2030بحلول 
1.81 5% 

٪ من الشبكات محطات الضخ الحكومية 20 المياه:
لول ستتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بح

حسب البيانات النموذجية  (.TAP, 2017) 2030عام 
 ألساس الطلب على الكهرباء في القطاع

(IDECO,2018) 

 الهدف كنسبة مئوية

ثاني أكسيد 
 الكربون
 –المكافئ 
 المخفف 

 ()جيجا جرام

النسبة المئوية من 
إجمالي االنبعاثات 

 المقدرة

 
2018 

-- -- -- 

2025 
٪  20إذا وصلت 

 2025بحلول 
0.39 1% 

2030 
٪  50إذا وصلت 

 2030بحلول 
1.00 3% 

 

وضوئية عله، وحدات الطاقة المتجددة المثبتة على المنازل )الوحدات الشمسية الكهرأتمثل التخفيضات ، التي تم تحليلها في الجدول 
ة لتوليد الكهرباء للمباني البلدية على أسطح المنازل وسخانات المياه بالطاقة الشمسية ، كعناصر متبادلة( ، وحدات الطاقة الشمسي

ت الحيوية والبلستيك والورق والكرتون( ، واستهلك الكهرباء في اياوإنارة الشوارع ، ومعالجة النفايات الصلبة ) العضوية / النف
باء باستثناء النفايات الزراعي وضخ المياه بناًء على استهلك الكهرباء لكل فئة من التقارير التي قدمتها شركة توزيع الكهرالقطاع 

 (.2017حسب اتفاقية األمم المتحدة ) ينسنتكل  والتي اعتمد احتسابها على التقرير األول الذي قدمه األردن بشكل دوري
 

خطط انشاء حقل وال  ، قطاع معالجة الصرف الصحي،القطاع الزراعي، النقل عن قطاع الناتجةات نبعاثالاكميات ال يحدد النموذج 
والذي سيتم ، تل المنطح-لب على الطاقة اللزمة لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمسية المعني بتعويض الطالطاقة ال
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وذلك بسبب محدودية العالمي وايكوبيس في المستقبل القريب. صندوق الطبيعة  سيطلقه والذيتنفيذه كمشروع مدته ثالث سنوات، 
ال يتم الحصول عليها من استهلك  التي نبعاثاتاال)النقل، األنشطة الزراعية التي تولد البيانات. على الرغم من أن هذه القطاعات 

فر المزيد من البيانات لهذه األنشطة، يجب إعادة عداد تحليل سناريوهات التخفيف، لكن حال توإوغيرها( لم يتم تحليلها أثناء  الكهرباء،
 .حساب السناريوهات لتمثيل هذه القطاعات

 
% من 10تم تلبية  ض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل فئة في الشكل أدناه. على سبيل المثال، إذاأهداف خف يتم توضيح

، فسيؤدي ذلك إلى خفض ثاني أكسيد الكربون 2030وضوئية بحلول عام الطلب على الكهرباء السكنية بوحدات الطاقة الشمسية الكهر
 .ثات سنة األساس للفئات المشمولة% من إجمالي انبعا 5المكافئ بنسبة 

 
داف المرجوة، وتعويض التأثيرات السكانية والتنموية )نمو يجب على البلدية تقييم وتوسيع نطاق جهود التخفيف لتحقيق األه

 .وغيرها( المياه، حلي، تغيرات السلوك، زيادة الطلب على لي الناتج المإجما

 
 

 عل دير لبلدية الكربون أكسيد ثاني انبعاثات تخفيض سيناريو جوذنم :11 الشكل

 
ي المستقبل القريب، فو .حيث قامت بتركيب المزيد من المصابيح الموفرة للطاقة تحسين كفاءة الطاقة، دير عال بالفعل على بلدية تعمل 

ل انشاء حقول الطاقة مياه الصرف الصحي من خال إلنارة الشوارع ومعالجة ؛ ستعمل على توفير حصة كبيرة من إنفاقها على الكهرباء

 .الشمسية

الذي قد يؤدي  رماأللتخفيف تكلفة إنفاق الكهرباء وبالطاقة؛ سكان بلدية دير عال  تزويدة في من المتوقع ايضا أن تستمر الطاقة الشمسي

القريب والمتوسط والمدى والطويل، حيث تمثل  الوعي بقضايا الطاقة. يعد خفض الطلب على الطاقة أمًرا حاسًما على المدى الى زيادة

 لثالمناخ )م مواجهة تغيرادة استهالك الكهرباء لغايات لمناخ التي تؤدي الى زيمخاطر األساسية لتغير اارتفاع درجات الحرارة أحد ال

 وحدات تكييف الهواء( المستخدمة على مستوى األسرة وفي أماكن العمل.
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 نقل والتنقلال
)هجينة، البلدية، حيثما أمكن، يجب العمل على استبدال سيارات الموظفين بأخرى موفرة للطاقة ركبات وآليات فيما يتعلق بم

البلدية )الضاغطات( وغيرها من مركبات النقل يحسن كفاءة  تكهربائية(. كما أن إجراء الصيانة المنتظمة لمركبات جمع ونقل نفايا
وسائل إن معالجة وسائل النقل العام ليس فقط للحد من االنبعاثات ولكن أيًضا لتوفير  .والتنقل الوقود ويقلل االنبعاثات من عمليات النقل

قل بواسطة وسائل النقل العام بدالً من مركباتهم الشخصية. نتعلى ال السكانيحفز  للمجتمع؛ األمر الي قدأكثر أمانًا وفعالية وموثوقية ل نق

السائقين وإضفاء الطابع المؤسسي على أدوار لدى المستخدمين المحتملين، وبناء القدرات  كما يمكن استخدام لوحات اعالنية لتشجيع

 سنة.حملتحفيز أوضاع السفر الصلحة لتقديم نقل موثوق وبناء البنية التحتية للمشاة أصحاب الم
 

 لنفايات الصلبة ا
. بشكل ي مجاالت خفض االنبعاثات واألنشطة االقتصاديةفهي قطاع متكامل للغاية وله إمكانات كبيرة ف ؛ اما ما يخص النفايات الصلبة

 ىلعلى تحقيق خفض في االنبعاثات والحد من التلوث )ع النفايات مختلف أنواعلجة يمكن أن تساعد اإلجراءات الخاصة بمعاو عام، 

انواع  عالجة النفايات مختلفالعديد من إجراءات م تضمنالحقول الزراعية(. ت فيروث الحيوانات الخام  استخدامعكس الحرق و / أو 

ليكون بمثابة حافظ للمياه في  ؛ الفحم الحيوي ، لتعزيز التربة ؛يةمثل سماد النفايات العضومختلف، النفايات، حيث ان كل نوع يفيد قطاع 

على  جراءاتاال هذه تعملوجمع المواد القابلة إلعادة التدوير وتقديم الحوافز المالية بدال عنها. باإلضافة الى لها.  نسالتربة ومح

 العمل. تحويل النفايات من المكب، وتقلل من االنبعاثات ولديها القدرة على تعزيز سوق

     

 روث إلى موارد وفرص لكسب العيشلادراسة حالة: صناعة السماد على مستوى المجتمع لتحويل نفايات 
توفير  يخدم عمليةلي والوطني بشكل مع الدعم المؤسسي المحتقنيات حديثة مقترنة  الحسينياتتستخدم محطة انتاج السماد في مكب 

 .عية الخالدية النسائيةعمل للفئات المجتمعية من خالل جمالفرص 
إلى  35خالل مرحلة التجريبية، حيث تبلغ القدرة التشغيلية للمحطة ما بين  نم، والذي تم البدء فيه 2017بعد بدء التشغيل في عام 

سواق ألطن شهريًا. نتيجة للمعالجة، فإن كمية السماد التي تباع في ا 1300ث )من الماشية( يوميًا، بمجمل طنًا من نفايات الرو 40

 دة سنوًيا.وجطن من السماد عالي ال 6500 - 3900من انتاج المحطة وصلت إلى ما بين 
 

 
 الصناعة واالقتصاد 

مواد الغذائية الصغيرة، تنتج كل منها كمية كبيرة من النفايات. أنشطة الصناعة والبيع، سواء كانت في السوق الرئيسية أو محالت ال

يمكن إعادة استخدامها أو  يالقابلة إلعادة التدوير والمواد األخرى التاءات التي تزيد من كمية المواد جب البدء في تنفيذ وتنسيق اإلجري

البلدية في إنشاء آليات في وإعادة احتساب رسوم النفايات لخلق قيمة اقتصادية بطريقة أكثر استراتيجية. قد يساعد تطبيق  ؛ معالجتها

 وإعادة التدوير. لتحسين االمتثال لمبادرات الجمع والفرز

 

 المياه
يخلق فرًصا لتحسين  ؛ الكهروضوئية لضخ المياه(الطاقة الشمسية طاقة المتجددة )لاإن دمج المياه )الضخ، الري، المعالجة( مع مصادر 

درة معالجة مياه هناك حاجة كبيرة لزيادة ق ذلك، فإن باإلضافة إلى تقليل االنبعاثات. على العكس ، جودتهاسين ظ وتحالحفاتوافر المياه و

لتجنب المزيد  ؛ من خالل التخلص السليم ، حسب الضرورة صاصيةتماال وكذلك زيادة امتثال السكان لتفريغ الحفر ، حيالصرف الص

عامة. على نطاق أصغر، يمكن تحسين اجراءات التخفيف في قطاع المياه من اه والصحة الالتربة والميب الذي قد يلحق تدهورالمن 

 ،(ريةان المحيط بعد العواصف المطيدالوكة من حصاد مياه األمطار )خاصة في المناطق االستراتيجية لجريان المياه خالل االستفاد

وأيضا يجب الجة مياه الصرف الصحي. مياه المحلية، باإلضافة إلى معكوسيلة لزيادة توافر مصادر ال ؛ وإعادة استخدام المياه الرمادية

هاريج أحد صلوتخزينها في ا الواحدة لذلك يعد جمع المياه على مستوى المزرعة؛ في دير عالان المزارع عرضة للفيضانات ذكر

 .التي قد تساعد على حمايتها من الفيضانات الخيارات

 

 الزراعة 
ف. ظمة الري، يتمتع القطاع الزراعي باستخدام واسع ومتنوع إلجراءات التخفيث التربة والطاقة ودعم أنمن المواد العضوية إلى حر

متمثل لتبنيه في المنطقة  ت من خالل نهج متكامل اءجرافي بلدية دير عال، يتم تناول هذا الموضوع كما هو مقترح في قائمة اإل

ر متصلة بالشبكة لضخ المياه؛ الية والجديدة )الطاقة الشمسية الكهروضوئية الغيالتدريب على أفضل الممارسات، تجربة التقنيات الحب

تربة، وتحسين احتفاظها بالماء، لاخضراء للحد من تآكل ال المظالتإنشاء والتدريب لتعزيز تطبيقها.  (بالتنقيط الري منخفض الطاقة

 الكربون. عزلقليل تدهور التربة باإلضافة إلى وت

 

هة التغير اإلجراءات الخاصة ببلدية دير عال لمواجقائمة  في عايير تحديد أولويات اإلجراءاتالهواء من بين مكان تحسين جودة 

في  يةالبيئ بناء االماكن تطويرعملية ان  .التغير المناخي ةهلمواج جتمعيمجموعة الصمود الم الذي تم اختياره بواسطةالمناخي، و

ية. يمكن أن يكون إنشاء حدائق في بلدية دير عال طويلة وهي الممر الرئيسي المؤدي إلى البلدبلدية دير عال تم بشكل كثيف منذ فترة 
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لمبادرة الزراعة الحضرية )الحدائق الرأسية  ق، وتكون نقطة االنطاللة تطويرها وسيلة مبتكرة لتوفير الظل، وتجميل المنطقةومواص

 والحدائق على االسطح( من بين أعمال أخرى. 

يرها(، وطالء األسطح بشكل عام، فإن إعادة تهيئة المباني الحالية )تجهيزات فعالة من حيث الطاقة، العزل، وغبالمباني  فيما يتعلق

يقلل من االنبعاثات ويشكل استثماًرا ، من شانه أن ليل الطلب على الطاقةقتاالستجابة ل تتماشى مع عمليةلعكس الشمس، ووضع تقنيات 

حيد راء من شأنه أن يساعد أيًضا في توا ان تحفيز وتقديم المشورة والتنظيم بشأن تقنيات المباني الخضفي خفض فواتير الطاقة. كم

 .ءة الطاقة وتشغيل المبانيالممارسات المثبتة لتحسين كفا

الى  ضافة، باإلدرجات الحرارةارتفاع  ارستمرا يتسبب في عال بمناخ دافئ إلى حد كبير، وتغير المناخ يكاد ان ريتتمتع بلدية د

الحاجة إلى استخدام  ، فبالتالي تزيددرجات الحرارة المرتفعةالضارة الناجمة عن المجتمع لآلثار الصحية افراد تعرض استمرار 

 فئات المجتمعيةاه الشرب النظيفة والخدمات البلدية الموثوقة )جمع النفايات(. كما ان اليمالوصول إلى العمل على مكيفات الهواء و

 لحرارة.ارتفاع درجات ا جراءمعرضون لخطر كبير الالمنخفض، كبار السن، عمال المزارع( من الناس ذات الدخل الضعيفة )

لتمكين األسر من استخدام خيارات التحكم في المناخ وسيلة  يعد خفض تكلفة الطاقة من خالل التقنيات المتجددة والموفرة للطاقة 

 .هاتدريجي في نطاق تطبي ازديادمع  نازللشمسية الكهروضوئية على الميب وحدات الطاقة اوبالتالي، تم ترك .لحماية رفاهية المجتمع

 
 

 :صلةت ذات الاإلجراءا

من خلل اعتماد مصادر بديلة للطاقة لتنويع  ، غازات الدفيئةلاالبلدية: التخفيف من انبعاثات على مستوى استراتيجية التخفيف  •
 مصادر الطاقة وتحسين المرونة المحلية

 البلدية البيئية •

  مبتكرة : استخدام الطاقة الشمسية يتحقق من خلل آليات تمويلالمجتمعات المشاركة للطاقة •

  ية نقلهالمتحسين كفاءة جمع النفايات الصلبة وتخفيض االنبعاثات الناتجة عن ع •

 تحويل النفايات الى طاقةل ةمن المصدر سواء تجارية او منزلية: بوابالقابلة إلعادة التدوير المفصولة جميع المواد  •

  (CARS) النهوض بالنقل العام من أجل المناخ، خدمات مرنة وسهلة الوصول •

 بة للمناخيجأسس قوية للبيئة المبنية في بلدية دير عل واستخدام تقنيات البناء المست •

 كفاءة الطاقة من خلل عزل المباني والتخطيط المكاني المعزز •

 اج صفر نفاياتمة في استخدام الطاقة وإنتمبادرة كفاءة المباني العا •

 2020استمرار أنشطة مركز التعلم بعد شهر مارس  •
 

 

 ات التكيف إجراء مدخالت
 

وثقافتها من مجموعة من الميزات التي تكون في بعض األحيان عرضة  يتكون االقتصاد الفريد للبدلية وعوامل تطورها ومجتمعاتها

لغايات مواصلة تحديد اإلجراءات المحتملة، عة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخي ومومج لمخاطر تغير المناخ. كمتابعة مع

تقارير البالغات الثالثة ل في البداية بناء على متتها. تم تحديد كل إجراء محمشاركون بتقييم مجموعة من تقنيات التكيف وتطبيقاقام ال

تم تعيين خيارات التكيف بناء على أهميتها على أساس فهم أولي  لوطنية )مسودة(.، وخطة التكيف اوالثانية لألردن حول تغير المناخ

المخاطر وخيارات التكيف التي  نيالحالية والمتوقعة التي تواجه البلدية. حيث طلب من المشاركين ان يربطوا ب للتحديات المناخية

 .المخاطر الموجودةاعتقدوا أنها مجدية، وقابلة للتنفيذ، ومستدامة وقادرة على معالجة 

النسبية على المستوى الوطني لخيارات التكيف  الستكمال اختيارات المشاركين، تم إقران كل خيار من خيارات التكيف مع األهمية

ال أهمية( كما هو ظاهر في  0أهمية كبيرة،  5لألردن. تم تصنيف إجراءات التكيف حسب األهمية ) تذات األولوية المحددة كأولويا

ءمة هذه الخيارات مدى مال ، لقياسمجموعة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخي ل ادناه، والتي تم تحديدها أثناء اجتماعالجدو

 للبلدية

رفع مستوى الوعي، وتغيير األنماط الزراعية وأصناف المحاصيل المزروعة،  ى وهيوصتم تحديد خيارات التكيف ذات األهمية الق

 ية المالحة، وحماية الغابات ومنع الرعي الجائر.وتحلية المياه الجوف
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 لبدلية دير عل المجموعات النقاشية ف كما صنفتهاخيارات التكي: 12جدول 

 7درجة األهمية يةوئالنسبة الم خيارات التكيف

 5 %58 ثار تغير المناخ والتكيفآرفع مستوى الوعي ب

 4 %50 المحاصيل المزروعةواع نأتغيير األنماط الزراعية و

 4 %48 حماية الغابات ومنع الرعي الجائر

 3 %46 زيادة كفاءة أنظمة الري

 4 %46 تحلية المياه المالحة من اآلبار

 2 %44 تحسين كفاءة تقنيات الري

 2 %44 إدخال أنواع المحاصيل الجديدة

 2 %42 في الري هامعالجة المياه العادمة لالستخدام

 2 %42 كفاءة أنظمة تخزين المياه للحد من التبخرين تحس 

 1 %40 التغذية االصطناعية للمياه الجوفية

 0 %40 تطوير نظام إنذار مبكر للجفاف

 2 %38 هااالستفادة من تقنيات الحفاظ على المي

 1 %38 إعادة تأهيل الينابيع

 1 %38 ضبط التقويم الزراعي

 1 %38 استخدام الري التكميلي

 1 %36 إعادة استخدام المياه الرمادية

 1 %34 اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه

 0 %34 فيضاناتنذار مبكر للتطوير نظام إ

 0 %32 تحسين قدرة الجريان السطحي

 0 %30 د على الريامتقليل االعت

 

إجراءات مخاطر المناخ"، حيث يتم ربط المخاطر  من أجل تعزيز العالقة بين المخاطر وخيارات التكيف المحددة، تم تطوير "مصفوفة

 د في الجدول اعالهالمقابلة لها، على النحو المحد االجراءات بمجاالت

، ومقارنتها بالتقييم النسبي لمواجهة التغير المناخي جتمعيصمود الملامجموعة المخاطر وتأثيرها )آثارها(، بعد تصنيفها من قبل 

ائج القدرة على التأثير على النتو، إلخ( ل، وجود الخطط واالستراتيجيات ذات الصلة، المشاريع السابقةللقدرات المحلية )توفر التموي

. كما هو موضح، فإن زيادة الطلب على المياه (راكزيادة الفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة وانخفاض هطول األمط) السلبية

تعد قضايا ملحة بين القطاعات وتتطلب مجموعة من اإلجراءات والتعاون مع  واإلنتاجية الزراعية واألضرار التي تلحق بالممتلكات

 أصحاب المصلحة لحلها.

يات المياه الرمادية بطريقة مناسبة لالستخدامات نقالصرف الصحي )وتحلية المياه(، وإدخال وتطبيق ت مياهتعزيز عمليات معالجة د يع

مساحات خضراء مناسبة لدعم  ؛ لزراعة-الزراعة-ي للبلدية مرارية القطاع األساسضروري للحفاظ على استفإنه المجتمع،  في النهائية

 التي تعتمد عليها )الطيور المهاجرة(النظم اإليكولوجية 

 
 

 
انية والثالثة لألردن بشأن  والث؛ البلغات األولى   (NDCsتناًدا إلى النتائج المنشورة في المنشورات الوطنية: مساهمات األردن المحددة وطنياً )خيارات التكيف مصنفة حسب األهمية اس 7

 مياه المرنة )وزارة المياه والري(. ؛ وتغير المناخ لسياسة ال (NAP( )2019تغير المناخ ؛ وثيقة الخطة الوطنية للتكيف )مسودة،
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 : مؤشرات الخطر 12 الشكل

مجموعة الصمود المجتمعي  صنيفها من ِقبلالثالث لألردن حول تغير المناخ وتم ت بلغتم أخذ المخاطر وتأثيرها من تقرير ال
أثير واحداث نتائج سلبية( مثل زيادة الفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة لمواجهة التغير المناخي وفقًا ألهميتها )القدرة على الت

تقل القدرة التكيفية  ، أسفلاض هطول األمطار. باالنتقال من اليسار إلى اليمين، تزداد المخاطر في األهمية. ومن أعلى إلى فخوان
لمساهمات المحددة  . يتم تصنيف مناطق العمل بواسطة11إلدارة مخاطر المناخ واالستجابة لها. مجاالت العمل المعممة في الجدول 

 .حسب اللون واالختصار 10الشكل  وطنيا، والمشار إليها في
 .وتوفير إطار مبدئي التخاذ إجراءات فورية على هذه القضاياهو إلقاء الضوء  خطة العمل المحلية لمواجهة التغير المناخي إن هدف

 

 

 تحليل إجراءات التكيف :13 الشكل
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 ت اء مجلت عمل االجرا: 13جدول 

 اإلجراءات المجالت العامة لعمل 

 إضافة "التواصل والتوعية العامة"تم تنظيم مجاالت العمل حسب فئات المساهمات المحددة وطنياً مع 

 المياه

WS 

خالل إعادة   الرمادية؛تقنيات المياه  األمطار،حصاد مياه  تخزين المياه وكفاءة استخدامها

مياه الصرف   ةج وتوسيع نطاق معال شحن المياه الجوفية
 الصحي

 الزراعة واألمن الغذائي
AG 

وتكنولوجيا  التكميلي،والري  المحاصيل،أنماط وأصناف  تحسين الممارسات الزراعية 

التدريب على   المستخدم؛ التحكم في الري والسماد العضوي  

 جدولة الري تقدم لألسمدة والمبيدات والتطبيق الم

 التواصل والتوعية العامة

A 

 النفايات،ت التوعية وتغيير السلوك تجاه التخلص من  المح  التوعية

تعلقة  للوائح المواالمتثال  والحفاظ على المياه االشجار وقطع 

تحسين ، السماد الخام في الحقول الزراعية استعمالب
 الضرر البيئي.الممارسات الزراعية للحد من  

التنوع البيولوجي والنظم  

 االيكولوجية والمناطق المحمية
FP 

تنمية الحضرية والبيئية  لا

 المتكاملة

تحسين أنشطة تخضير المناطق الحضرية وإعادة زراعة  

، حلية واستعادة المواقع البيئية؛ تطوير الحدائقالنباتات الم

يا المباني إعادة توجيه جريان مياه األمطار ودليل لتكنولوج 

 الخضراء للبلدية 

 التنمية الحضرية

I 

ة ج لومعا تطوير البنية التحتية

 النفايات

ومعالجتها )بما في ذلك مياه   بأنواعها إدارة النفايات

تصاد  إنشاء االقالكربون؛  حتجازاالصرف الصحي(، 
 الدائري وفرص كسب العيش 

 

 الزراعة 
المنازل  ىوات حصاد مياه األمطار على مستمائية جديدة وأكثر تنوعا. كما يجب تفعيل تقنيتعتبر بلدية دير عال في حاجة ماسة إلى موارد 

ساعد في تنويع مصادر المياه المحلية باإلضافة إلى وكذلك الخزانات الترابية ودعم إعادة استخدام المياه الرمادية والتقنيات التي يمكن أن ت

ً القطاع الزراعي عتوظيف أفضل الممارسات لتلبية احتياجات المجتم عة اروذلك لغايات الحفاظ على المياه في الز؛ واالقتصاد خصوصا

القطاع  علىالمياه  انخفاض ليل أثروتقنيات إدارة المياه لتق المتغيرة بالتزامن مع إدخال المحاصيل القادرة على تحمل ظروف المناخ

 توقع أن يكون في اتجاه تصاعدي في السنوات القادمة(.باإلضافة إلى تخفيض فاقد المياه من خالل التبخر )الذي من الم

طار بسبب األم ؛ ميع مياه األمطار وخزانات التجميع في معالجة الفيضانات التي حدثت في السنوات األخيرةجتيمكن أن تساعد تقنيات 

 أكبر على استدامة البلدية. ية. على الرغم من أن حصاد المياه الرمادية وتطبيقاته المحسنة يمكن أن يكون لها تأثيرالموسم

 تغير مخاطر إلى باإلضافة االمتصاصية الحفر وتسرب المياه العادمة من النفايات من السليم غير والتخلص الزراعية المخلفات تؤدي

 إجراء عالجهي ال جوانبلا متعددنهج  السكاني،  والنمو المياه ندرة بسببانه يتفاقم و حيث مما يدعو الى القلق، . المياه دةجو تدهور إلى المناخ

 والمياه التربة وفي الزراعية المناطق من السطحي الجريان لمنع خضراء زلاوع إنشاء عن البحث ينبغي. إجراءات عدة بل اثنين،  أو

 .الصحي الصرف مياه معالجة قدرة زيادة وكذلك الجوفية

 المياه
مر شديد لتي لحقت بالمحاصيل الزراعية وانخفاض اإلنتاج الزراعي، وهو أكما أن تحسين توافر المياه وجودتها يساعد في التصدي لألثار ا

ضا ان يزداد التبخر أيًضا حيث من المرجح أن يزداد كل من الجفاف )مدة الجفاف( وان ترتفع درجات الحرارة. من المرجح أي رالتأث

اه. ان اإلدارة المتقدمة واالستراتيجية لنظم الري يمكنها ي)ودورية الري( دون وجود طرق لتعزيز أو حماية قدرة التربة على االحتفاظ بالم

خضراء للحماية اللمظالت بحوث المتعلقة بتأثير السماد العضوي على المياه واالحتفاظ بالمغذيات في التربة، وإنشاء الاتطبيق التجارب و

لمدخالت الزراعية( كما يمكنها دعم الجهود المبذولة من تآكل التربة بسبب )الجريان السطحي، أو نقل المبيدات أو األسمدة وغيرها من ا

 للتخفيف من الخطر.

لمياه ل االمتصاصية حفرالالمخلفات الزراعية، والتخلص غير السليم من النفايات بما في ذلك مياه الصرف الصحي والتسرب من  فإن كذلك

نظًرا لتفاقمه بسبب ندرة المياه والنمو  ؛ وذلكللقلق را مثيراتعتبر مصدتهديدا لجودة المياه. و تشكل تغير المناخبما في ذلك العادمة 

 مظالتلسعي إلى إنشاء الذي يتطلب اتباع نهج متعدد الجوانب ال يمثله إجراء واحد أو اثنين، ولكن عدة إجراءات. وينبغي ا رمالسكاني، اال

 وفية وكذلك زيادة قدرة معالجة مياه الصرف.لمنع الجريان السطحي من المناطق الزراعية وإلى التربة والمياه الج ؛ خضراء

 التنوع البيولوجي
ة. ومع ذلك، فقد البيئة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، بوضعه الحالي، سيكون على نقيض مع متطلبات الموارد للزراع ةمن حيث استعاد

لى خصائصها( تتحسن مع مرور الوقت عندما يتم دمج عأشارت الدراسات إلى أن نوعية التربة وقدرتها على )االحتفاظ بالمياه والمحافظة 

من خالل إنشاء مناطق صغيرة من الحدائق متعددة الوظائف. وقد يشمل ذلك االستراتيجيات والخطط التي  عالمناطق داخل وحول المزار

 مظالت ، وكذلك إنشاءالمحاصيل ح، وزراعةوإنفاذ اللوائ تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين االحتياجات البيئية واالجتماعية، وتحسين

 الملوثات من دخول المياه / التربة. منعوت خضراء تعيد إحياء المناطق بالنباتات األصلية
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 النفايات
التي خصص لها مكان للبحث والدراسة  جة وفحص خصائصها وتطبيقاتها في بلدية دير عال، هذا وقد تم ايقاف دراسة المياه العادمة المعال

تتبخر. وبالتالي، باإلضافة إلى التوسع لوتركت مياه الصرف المعالجة في الوقت الحالي  .بسبب تغيير في اإلدارة ؛ منطحفي محطة تل ال

المشاريع  ك إجراء لتقييم جدوى هذا التوسع من خالل سلسلة منلمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، يجب أن يكون هنا له المخطط

الصرف المعالجة أن تدعم  . في هذه الحالة، يمكن لمياهام المياه المعالجة على سقي األشجار والنباتاتالرائدة. من المحتمل أن يقتصر استخد

الزراعية، وغيرها من إجراءات االستعادة رة بين األراضي الخضراء المنتش مظالتإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية، وتنسيق الحدائق، وال

 اإليكولوجية.

 معالجة المياه العادمة الالمركزية في المواقع الرائدة العادمة وجدوى أنظمةتوسيع محطة معالجة المياه  •

 تحويل جريان المطر من خالل حصاد مياه األمطار وإعادة التحريج •

 الحضرية مظالتمع الحصاد مياه األمطار والتخضير الحضري  •

 إعادة استخدام المياه الرمادية للتخضير الحضري وحماية المياه الجوفية •

 ة البيئة األيكولوجيةدامحطات العاملة بتقنية األراضي الرطبة لمعالجة مياه الصرف الصحي، استعام الاستخد •

 إنتاج السماد العضوي والفحم النباتي لتحسين التربة الزراعية •

 لممر البيئيإعادة تشجير ا •

 

 

 دمج النوع االجتماع  
 

هذا   وعلقات القوى بين الجنسين.  المهام والمسؤولياتدوار وم األتقسييؤثر تغير المناخ على الرجال والنساء بشكل مختلف بسبب 
تؤثر ومع ذلك؛ .م الدراسات أن النساء والفتيات معرضات بشكل أكبر لخطر الجفاف ونقص المياه وانعدام األمن الغذائيظعوأظهرت م

ن التهديد الذي تتعرض له حياة المرأة مرتبًطا يكوقد و؛ األشد خطورة األدوار المحددة اجتماعياً أيًضا على استجابة الرجال للكوارث
 من كثير في النساء . كما تحرممن حركتها ومعرفتها و/أو قدرتها على االستجابة بشكل مناسب للمخاطر دحبالمعايير التي يمكن أن ت

 االجتماعي النوع على قائمةلا الحواجز تمنع كما. مجتمعاتهن في المناخ تغير تحديات بشأن القرار صنع في المشاركة من األحيان
 - والتكنولوجيا واالئتمان االجتماعي المال ورأس المالية الخدمات د المختلفة من: راالمو إلى الوصول من والريفيات الفقيرات النساء

 .المناخ تغير آثار مواجهة على قدرة أقل يجعلهن مما
 

 اعيمنهجية دمج النوع االجتم: 14 جدول

 منهجية إعداد هذا الجزء من الخطة:
لقد حرص فريق العمل أن يلتزم 

وع االجتماعي في مراحل نلبدمج ا
تصميم المنهجية واألدوات وجمع 
البيانات ووضع اطار خطة عمل 

تم تطبيق عدة  البلديات. فلقد
إجراءات، واستخدمت المنهجيات 
المراعية لمنهجية النوع االجتماعي 

يات وفريق الخبراء. دبالتعاون مع البل
 فقد تّم القيام بما يلي:

 منذ المراحل األولى لتصميم المنهجية وخطط العمل. يمشاركة خبيرة النوع االجتماع

ية المرتبطة بالتغير المناخي والقطاعات مراجعة مكتبية للسياسات واالستراتيجيات الوطن
 جية النوع االجتماعي.بطة به من بيئة ومياه وطاقة وزراعة، وتحكيمها لمنهالمرت

 تغير المناخي والقطاعات المرتبطة به؛لااالطلع على برامج ومشاريع البلديات ذات العلقة ب

لوزارات والمؤسسات المرتبطة إجراء مقابلت معمقة مع أصحاب العلقة في البلديات وفي ا
 بالتغير المناخي؛

مراعاة عقد مجموعة مع الشباب، وأخرى إجراء حلقات نقاش مركزة مع المجتمع المدني؛ مع 
 العلقة.  ت النسائية، وأخرى مع أصحابمع الجمعيا

ساء دراسة الثقافة المؤسسية في البلدية ووعيهم بقضايا التغيّر المناخي من جهة وتمكين الن
 وتحقيق العدالة بين الجنسين من جهة أخرى؛ 

البلديات مع فريق خبراء التكيف والتخفيف دراسة األولويات في النشاطات المقترحة من قبل 
 اخل تمكين المرأة والمنظمات النسوية.دمالتغير المناخي، وتعزيزها ب آلثار
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بسبب ارتباطها وتأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية، سواء  ؛ أصبحت قضية مهمة يتغير المناخالليس هناك شك في أن قضية 
يعود ف معها ، يكوقدرتنا على التخفيف من هذه اآلثار والت ،تأثيرات المناخ على المجتمع أنث حيكانت زراعية أو مائية أو صحية. 

دور /  األخذ بعين االعتبارن ًيا. وبالتالي ، فإتم إنشاؤها اجتماع التي تضمن العدالة بين الجنسين والتيدوار األ إلى جزء كبير منه
 .ألهمية لنجاح أي عمل مناخيالمناخ هو أمر بالغ ا عند مواجهة آثار تغير العدالة االجتماعيةتأثير 

 
في  مفهوم النوع االجتماعيعلى المستوى الدولي والوطني والمحلي حول أفضل طريقة لمراعاة تعميم  تاهناك الكثير من المناقش

ارتباًطا  انمرتبطاالجتماعية انهما وعدم المساواة  يتغير المناخالالمناخي. ما تم االتفاق عليه هو أن تأثيرات  اءات مواجهة التغيررجا
ما وحقوق المرأة في  االجتماعيةًرا ما تتناول الخطط وصناع السياسات قضايا المساواة دا. ومع ذلك ، نخروثيقًا ويعزز بعضها اآل

 فنية يجب حلها على أنه مشكلة يتغير المناخالى الفي الغالب  يُنظر هإلى أن بشكل كبيرويرجع ذلك ي؛ تغير المناخلاسياسات يخص 
، أو منقذة بيئية لبرامج المتعلقة بتغير المناخ تعامل المرأة إما كضحيةاومن خلل الحلول التقنية. باإلضافة إلى ذلك ، فإن السياسات 

هل ل تجامن خل االجتماعية و ذلكيعزز عدم المساواة  هذا النهجوبالتالي فإن لتغيير. ا عد في عمليةان يسا امل مكنكعال تنظر اليها و
 .النساء أو زيادة عبء العمل الثقيل عليهم

 

ي تلالعدالة االجتماعية وا
 غير المناجر

خطة عمل  إطارت وجمع البيانات ووضع لقد حرص فريق العمل أن يلتزم بدمج النوع االجتماعي في مراحل تصميم المنهجية واألدوا
لمراعية لمنهجية النوع االجتماعي بالتعاون مع البلديات وفريق البلديات. فلقد تم تطبيق عدة إجراءات، واستخدمت المنهجيات ا

 تّم القيام بما يلي:  . فقدالخبراء

 العمل.النوع االجتماعي منذ المراحل األولى لتصميم المنهجية وخطط في مشاركة خبيرة  •

رتبطة به من بيئة ومياه وطاقة مراجعة مكتبية للسياسات واالستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي والقطاعات الم •
 وزراعة، وتحكيمها لمنهجية النوع االجتماعي.

 طلع على برامج ومشاريع البلديات ذات العلقة بالتغير المناخي والقطاعات المرتبطة به؛الا •

 مقة مع أصحاب العلقة في البلديات وفي الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالتغير المناخي؛ابلت معإجراء مق •

وأخرى مع الجمعيات النسائية، وأخرى  ، راء حلقات نقاش مركزة مع المجتمع المدني؛ مع مراعاة عقد مجموعة مع الشبابجإ •
 مع أصحاب العلقة. 

النساء وتحقيق العدالة بين الجنسين من جهة م بقضايا التغيّر المناخي من جهة وتمكين دراسة الثقافة المؤسسية في البلدية ووعيه •
 أخرى؛ 

تخفيف آلثار التغير المناخي، وتعزيزها لاولويات في النشاطات المقترحة من قبل البلديات مع فريق خبراء التكيف وة األدراس •
 بمداخل تمكين المرأة والمنظمات النسوية.

 
تقدم مستمر نحو  لحماية سبل العيش وتحقيق ؛ في األردن والتخفيف من آثاره أمراً بالغ األهمية يتغير المناخالآثار يعد التكّيف مع 

اإلجراءات ونستطيع تمييز هذا عن طريق  على جميع أفراد المجتمع تتباين يتغير المناخالالمستدامة. إن الطرق التي يؤثر بها التنمية 
 النوع االجتماعي وتطوره داخلها.مراعاة التي تضمن التي تراعي هذه االختلفات 

 
العتبار ابوالمجتمع المحلي، يجب أن نأخذ عرف على واقع الحال في البلدية من العاملين من خلل المنهجية التي تّم استخدامها في الت

شباب والخريجين من الجامعات، وأّن نقاط أساسية في العمل مع المجتمع المحلي بأنه يعاني من فقر ومعدالت بطالة مرتفعة بين ال
الصيف، وأّن نسبة االستثمارات غير الزراعية محدودة ومرتبطة  هناك استهلك عالي للطاقة بسبب درجات الحرارة العالية في فصل

ت المتراكمة الزراعية، وأن البلدية تعاني من قلة الموارد المالية والبشرية. ومن جهة اخرى، يجب مراعاة الخبرا دير علبطبيعة 
التغير المناخي. كما يجب أن  إطارريع في كذلك مشا، وللبلدية في العمل مع مؤسسات دولية وجهات مانحة في مشاريع تنموية متعددة

تعتمد على خبرات  نقاشيةمجموعات الال فإن جلساتذكرت من قبل العاملين في البلدية، وكذلك  يتنراعي أّن المشكلت والمقترحات ال
ن االجراءات العامة التي التي تراكمت من المشاريع السابقة في المناطق المستهدفة في إطار التغير المناخي. وموتجاربهم ين المشارك

 يجب مراعاتها:  

ارتفاع معدالت البطالة، وعلقات القوى وصناعة القرار في البلدية والسلطات المحلية  ريجب أن يأخذ أي إجراء في االعتبا •
 األخرى.

غير المناخ للعاملين الضرورة، ارفاق أي اجراء أو مشروع بحزمة من التدريب والتوعية المكثفة والمعززة لمفاهيم ت ون منقد يك •
دارس الطلب والطالبات، والجامعات، والمديريات ذات العلقة موفي البلدية والمجلس المحلي، ومنظمات المجتمع المحلي، 

المواضيع الرئيسية في تغير المناخ والبيئة، وأهمية المشاركة المجدية للمجتمع والشباب باللواء )ينبغي أن يشمل هذا التدريب 
وية والجمعيات الشبابية سنالعمل للمجتمع ومعه(. ويكون ذلك من خلل مشاركة فاعلة من قبل المنظمات الووالنساء، 

المسابقات، والمنافسات ألفضل الممارسات واألشخاص ذوي االعاقة، وباستخدام منهجية تحفيزية مناسبة وسهلة التنفيذ ك
 ة.يوالمبادرات في مواجهة التغير المناخي، والزيارات السياح

ات الصحة والزراعة والتعليم والبيئة، يردعم الحوار مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة من سلطة وادي األردن، ومدي •
أن تساعد هذه االجتماعات في التنسيق وتحديد أدوار أصحاب  وغيرهم لمناقشة السياسات المتعلقة بتغير المناخ. حيث ينبغي

 متعلقة بتغير المناخ.لالمصلحة وبناء قدراتهم في الموضوعات ا
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التي تنفذها مجموعات من المجتمع. يجب أن يشمل هذا نشاًطا مجتمعًيا  تعزيز دور البلدية في اإلشراف على األنشطة المنتظمة •
ثل: تنظيم أيام التنظيف؛ أيام زراعة األشجار؛ إطفاء جميع مصادر الطاقة لساعة؛ جذب كل شهر / شهرين. قد يكون هذا م

يع تسويق منتجات النساء جشة للتبرع بأكياس القمامة وغيرها من المواد. ويمكن للبلدية أن تساهم في تليالشركات المح
الطاقة النظيفة، وترشيد الكهرباء والماء، والجمعيات من طعام وعصائر وحرف من جهة، وتسويق ونشر الوعي بأفكار أهمية 

لمدارس من جهة أخر، مع امكانية توزيع أي وسائل مجانية تساعد على اوإعادة تدوير المياه الرمادية للستخدام في المنازل و
 ذلك.   

 

النوع  المعنية بدمج اتاإلجراءمزيد من التفصيل بشأن ال ، سيتم طرح"إجراءات دمج النوع االجتماعيفي القسم التالي "مدخلت 
  مواجهة التغير المناخي.في  االجتماعي

 

 اعي مدخالت إجراءات دمج النوع االجتم
راءات حيثما كان ذلك ممكنًا لتعزيز النتائج وتحسين جأدناه مجموعة من األنشطة المحتملة التي تم دمجها في اإل 13 يوضح الجدول

يب دمج النوع االجتماعي والتقييم الذي تم خلل مرحلة تحليل خط األساس لخطة قدرة تحمل المجتمع. هذه األنشطة هي نتيجة تدر
 (ت، تقييم اإلجراءاتاء، تحديد اإلجراءات، تطبيق اإلجراة التغير المناخي )الشكل، موزع بين اقسامهالعمل المحلية لمواج

 

 في قائمة إجراءات خطة عمل المناخ المحليةتم االختيار منها لتطبيقها على كل إجراء مصفوفة احتياجات النوع االجتماعي، والتي : 15جدول 

 العملية واالستراتيجية عينوع االجتمااحتياجات ال 

ت
ءا

را
ج
إل
 ا
يد

حد
ت

 

 ء والشباب والمعوقين في جلسات النقاش وتحديد المشكالت والمقترحات واألولويات اسمشاركة الرجال والن −

االحتياجات الثقافية )غرف منفصلة و / أو تقديم رعاية عملية الحصول على سهل  يساهم في تاعات موقع وتوقيت االجتم −

 فال، وأن يكون الموقع متاح للمعاقين(لألط

 ماعي في الوظائف، وتركيز االنشطة حول مشاركة المجتمع تجوجد خبير اجتماعي وخبير بالنوع اال

 فرص تمويل غير متحيزة

 
  والنوع االجتماعياخ مفهوم تغير المنتحسين المعرفة ب

 

ق
بي
ط
لت
ا

 

 االجتماعي وتمكين المرأة  النوع قضايا فيما يخص ةبناء قدرات العاملين في البلدي −

 في اإلشراف على اإلجراءات وتنفيذها بمشاركة العاملين من الذكور واإلناث والشبا −

لجهود إلزالة الحواجز التي تحول دون يع، وبذل امتاحة للجمان تكون أن يكون التدريب والمسؤوليات غير متحيزة و −

 مشاركة المرأة

 وصول إليها بسهولة أن تكون المعلومات شفافة ويمكن ال −

  البلدية فاتأمين حضانة لرعاية األطفال للعمال والعامالت تحت إشر 

 لها نية والقياديةتمكين المرأة، وتسليط الضوء على القدرات المه التي تدعو الى تعزز الحمالت اإلعالمية

  

المهارات غير التقليدية )مثل ي ف فرص التدريبخلق فرص اقتصادية مناسبة للنساء لتحسين دخلهن، بما في ذلك 
)الحضانة، النقل..( لتعزيز  تحسين الخدمات والبنية التحتيةشاريع(؛ ملالمهارات التقنية والتكنولوجية المتعلقة با

 إزالة العوائقالزراعة؛ حماية حقوق العمال، خاصة بالنسبة ألولئك الذين يعملون في المشاركة االقتصادية للمرأة؛ 
 ة اإلنجابية.حصء التي تضاعف من عبء عملهن؛ تحسين وصول المرأة إلى خدمات الدياً على النساالمفروضة تقلي

 المشاركة الفعالة للجمعيات النسائية في التنفيذ

يدية )الخيرية( إلى المزيد من القطاعات القيادية ئية في المجتمع من األدوار التقلتحسين وتطوير دور الجمعيات النسا
 الصلة بتغير المناخ )المياه والطاقة وتدوير النفايات والصحة( والمتجددة ذات

 الة للشبابعفالمشاركة ال

 المشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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يم
قي

لت
ا

 

مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة  لقادة / وصانعي القرار في المبادرات، تتبع أعداد المستفيدين والمشاركين وا
 الجغرافية للبلدية.

 لباحثات والجمعيات النسائية في جمع البياناتكة امشار

يات وأن االستراتيج الجنسين، ساواة بين الجنسين تلبية الحد األدنى من متطلبات العدالة والمساواة بين مليضمن تعيين مؤشر درجات ا
جات العملية واالستراتيجية كل ين تنفيذ األنشطة وتخصيص الموارد اللزمة لضمان أمكانية تلبية أي مشروع للحتياتسهم في تحس

 الجنسين.
 :النحو التالي يتم تعيين كل مؤشر لنوع الجنس على

G0 إمكانية تعزيز المساواة بين الجنسين أو تمكين المرأة ال يملك االجراء 

 G1 اء المساواة بين الجنسين في بعض الجوانب االجر يعالج 

G-2a  وانب ذات الصلة . الرئيسي ؛ يتم دمجه في جميع المراحل والج النوع االجتماعي ذو صلة، ولكنه ليس الهدف 

 G-2b لةواة بين الجنسين / تمكين المرأة أحد األهداف الرئيسية ويتم دمجها في جميع أبعاد المشروع ذات الصاستعد الم. 
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 قائمة اإلجراءات
 

 الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخيمجموعة تم إعطاء األولوية لجوانب التخفيف والتكيف في قائمة اإلجراءات من خلل 
. وكان اختيار المجموعة للمعايير، والتي شملت: تحديد أولويات اإلجراءات لتحسين صحة 2019خلل ورشة عمل في سبتمبر 

 ات وتفاصيلها.مساعد فاعلة لتشكيل أنواع اإلجراء وغيرها، وتأمين تمويل المناخ  المصلحة، وإشراك أصحاب  العيش، ل وسب التربة، 
 

الزراعة واألمن  المياه، الصناعة،  النفايات،  والتنقل، النقل  الطاقة، نياً: طويتم تنظيم قائمة االجراءات وفقًا لقطاع المساهمات المحددة 
 والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية والمناطق المحمية مع إضافات التنمية الحضرية الصحة؛  رية، الحضالتنمية  الغذائي، 

اإلجراءات الناتجة هي نتاج خطوط األساس للتخفيف  هداف التي ترافقها االستراتيجيات واإلجراءات.واالتصاالت. كل فئة تمثل األ
حول أنواع ونطاق اإلجراءات  الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخيموعة جموالتكيف وإدماج النوع االجتماعي. تم التشاور مع 

 من القيم لتحديد أولويات اإلجراءات.باإلضافة إلى مجموعة 
 

 األقسام السابقة بالتفصيل في قائمة اإلجراءات وأوراق المعلومات المصاحبة لها. يفتم شرح اإلجراءات التي تمت مناقشتها 
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ات األولوي
: 

أولوية  
منخفض

 ة

النوع 
االجتما

             ع  

    

أولوية  
متوسط

وع ال  G-0 ة ر المرأةلقدرة عىل تيوجد لديه االمشر ر أو تمكير ر الجنسير     عزيز المساواة بير

    

أولوية  
ي بعض األبعاد G-1 ة عالي

ر فقط فر ر الجنسير وع المساواة بير     يعالج المشر

     G-2a  وع، لكنه ل صلة كاملةالجندر ذو ي جميع أبعاد المشر
   يس الهدف الرئيسي ؛ يتم دمجها فر

     G-2b ر ا ر المتعد المساواة بير ر / تمكير ي جميع أبعاد المشر لجنسير
  وع ذات الصلة. رأة أحد األهداف الرئيسية ويتم دمجها فر

    

تحدده وحدة التنمية المحلية ، اإلدارة  -يحدد الحقا 
          البلدية

 A/M األولوية  وصف التدابير المخطط لها  م الرق
النوع  
االجتماع 

 ي

 الفاعالية 

التقد 
 م

 المسؤوليات 
مرة  تكاليف ل
 ة واحد

التكاليف  
الجارية  
 )سنويا(

ع 
مو

ج
لم

ا
 

له 
حا

ال
 

ية
مال
 ال
ور
ألم
ا

 

 بداية لا
النهاي 

 ة
 المبادر 

تقديم الموافقة  
الدعم الفني   /

 التمويل  /

الهيئات المنفذة  
(TBC )  ي

خل
دا

 

خا
ج
ر

ي 
 

ي  
خل

دا
 

ي 
ج
ار

خ
 

 الطاقة  -1
          

1Aالتنمية على مستوى البلدية .                               
  

1.
A.1 

استهلك الطاقة  مراقبة 
 في مناطق حدود البلدية 

أولوية 
 توسطةم

 دائم  G-0 2022 التخفيف
يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية 
موزعي  
 الكهرباء

 إدارة البلدية 
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  
  

1.
A.2 

الطاقة الشمسية  تشبع 
  وكفاءة الطاقة في

أولوية  القطاع السكني 
 متوسطة

 G-2a 2021 التخفيف
202
7 

يحدد  
 الحقا

 لدية إدارة الب

وحدة تنمية 
البلدية, الخبراء  

الحليون,  
وزارة الطاقة  

والثروة  
 المعدنية

المنظمات غير  
القطاغ   الربحية,

الخاص ,  
 عاتالجام

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

1.A.
3 

كفاءة الطاقة من خلل  
عزل المباني والتسقيف  

 البارد )تركيب عتيق( 
أولوية  
 ية عال

 G-0 2021 التخفيف
202
3 

يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية 
وزارة االدارة  

 المحلية
 يحدد الحقا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا
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1.A.
4 

تقنيات البناء المستجيب  
جديد( لبيئة  للمناخ )بناء

 دير عل المبنية 
أولوية 
 متوسطة

 G-0 2021 التخفيف
202
3 

يحدد  
 حقاال

 إدارة البلدية 

وزارة االدارة  
المحلية ,  

مجلس االبنية 
 الخضراء 

 يحدد الحقا
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
حقال
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

1.A.
5 

مشروع الطاقة  
المستدامة والتنمية  

)المزرعة  االقتصادية 
الشمسية ومصابيح 

 ( LEDالشارع 

أولوية  
 عالية 

   G-1 2020 التخفيف
د  يحد

 حقاال
 مجلس المدينة إدارة البلدية 

المستدامة  الطاقة 
والتنمية 

االقتصادية ,  
الصندوق  
اقة  األردني للط

المتجددة وكفاءة  
 الطاقة

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

1.A.
6 

الطاقة الشمسية  
المشتركة مع المجتمع:  
تمكين استخدام الطاقة  

ل آليات  الشمسية من خل
 التمويل المبتكرة 

أولوية  
 عالية 

التكيف 
 التخفيفي

G-2b 2021 
203
0 

يحدد  
 الحقا

 ة إدارة البلدي

وزارة الطاقة  
والثروة  

المعدنية ,  
وزارة المالية ,  

وزارة  
التخطيط 
والتعاون 
 الدولي  

 انحةالدولة الم
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

1Bبلدية ني ال. مبا                                 

1.B.
1 

إنشاء نظام لرصد 
استهلك الطاقة في  

 لبلديةالمباني ا 

أولوية 
 متوسطة

 دائم  G-0 2020 التخفيف
يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية  إدارة البلدية 
اقة  وزارة الط

 وة المعدنيةوالثر

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
حقال
 ا

  

  

1.B.
2 

وتنفيذ توجيهات وضع 
أولوية   الطاقة للمباني العامة 

 عالية 
 G-0 2020 التخفيف

202
0 

  دديح 
 الحقا

 إدارة البلدية 

وزارة االدارة  
المحلية ,  

مجلس االبنية 
 الخضراء 

 إدارة البلدية 
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

1.B.
3 

طاقة في  كفاءة ال مبادرة 
المباني العامة وصفر  

نفايات )ورقية و 
 بلستيكية(

أولوية 
 متوسطة

 G-1 2020 التخفيف
202
1 

  دديح 
 الحقا

 إدارة البلدية 

وزارة االدارة  
المحلية ,  

مجلس االبنية 
 الخضراء 

 إدارة البلدية 
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

1.B.
4 

اخ  غير المنجوانب ت
ة الطاقة في  وكفاء

تخطيط وبناء مبنى إدارة 
 البلدية الجديد

أولوية  
 عالية 

 G-0 2021 التخفيف
202
1 

يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية 

وزارة االدارة  
المحلية ,  

مجلس االبنية 
 الخضراء 

إدارة البلدية,  
 ل المقاو

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

1.B.
5 

يذ لوائح وتنفوضع 
الشراء لألجهزة الموفرة  

للطاقة ، على سبيل 
المثال مكيفات الهواء  

 إلدارة المدينة

 ويةأول
 متوسطة

 G-0 2020 التخفيف
202
1 

يحدد  
 الحقا

 مجلس المدينة إدارة البلدية 
إدارة البلدية,  

 م الطاق

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

                                 النقل  -2

2.1 

تحويل األسطول البلدي  
إلى سيارات كهربائية أو 

 هجينة

أولوية  
منخفض 

   G-0 2026 التخفيف
يحدد  
 الحقا

-- -- -- 
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

دد  ح ي
الحق
 ا

  

  



 

44 
 

 ة

2.2 

االنبعاثات تخفيض 
وكفاءة جمع النفايات  

ية لو أو  الصلبة ونقلها 
 متوسطة

 G-0 Jul-05 التخفيف
202
3 

يحدد  
 الحقا

قسم النفايات  
الصلبة  

باإلدارة البلدية  
  )موظفين ،
سائقين( ،  
 استشاري 

 مجلس المدينة

النفايات  قسم 
الصلبة باإلدارة  
البلدية )موظفين  

، سائقين( ،  
 تشاري اس

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

2.3 

وض بالنقل العام من  نهال
أجل المناخ، خدمات  
مرنة وسهلة الوصل 

(CARS ) 

أولوية  
منخفض 

 ة

 G-1 2026 التخفيف
203
0 

يحدد  
 الحقا

 البلدية إدارة 

هيئة تنظيم 
النقل البري,  
وزارة النقل,  
وزارة تطوير  

ام,  القطاع الع
وزارة  

التخطيط 
والتعاون 

 الدولي 

  
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

د  يحد
حقال
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

                                 النفايات  -3

3.1 

حساب رسوم جمع  إعادة 
 النفايات 

أولوية  
 عالية 

 G-0 2021 التخفيف
202
1 

يحدد  
 الحقا

 مجلس المدينة إدارة البلدية 
مستشاري  

ارة  زارة اإلد و
 المحلية

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
حقال
 ا

  
  

3.2 

خطة إدارة النفايات 
 الصلبة 

أولوية  
 عالية 

   قيد العمل  G-1 التخفيف
يحدد  
 الحقا

 مجلس المدينة ة البلديإدارة 
مستشاري  

وزارة اإلدارة  
 المحلية

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
حقال
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  
  

3.3 

تجنب النفايات في  
أولوية  اإلدارات البلدية 

 متوسطة
 دائم  G-0 2020 التخفيف

يحدد  
 الحقا

 المدينةمجلس  إدارة البلدية 
وزارة اإلدارة  

 المحلية

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

3.4 

إستخراج الطاقة و القيمة  
النفايات االقتصادية من 

 العضوية
أولوية 
 متوسطة

 دائم  G-2a 2025 التخفيف
يحدد  
 الحقا

بلدية,  لاإدارة 
منظمة غير 
حكومية / 

مكتب المجتمع 
 المحلي

وزارة البيئة,  
وزارة اإلدارة  
المحلية,وزارة  

قة والثروة  الطا
المعدنية,  
وزارة  
 الزراعة 

منظمة غير   
حكومية / مكتب  

المجتمع 
المحلي,  
الجامعة, 

الوطني   المركز
للبحوث  
واإلرشاد  
 الزراعي 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
قح ال
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

3.5 

تحفيز االقتصادات  
الدائرية الصغيرة النطاق  
)تغيير العلمة التجارية  

 سوجات المستعملة( للمن

أولوية 
 متوسطة

 G-2a 2020 التخفيف
202
1 

يحدد  
 الحقا

منظمة غير   
 حكومية 

ينة,  مدالمجلس 
بالتنسيق مع 
قادة المدارس  

النحلية و  
 القطاع الخاص  

منظمة غير 
, حكومية

 المدارس 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا
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3.6 

ة  جميع المواد  القابل
مفصولة  إلعادة التدوير ال

من المصدر سواء  
تجارية او منزلية : بوابة 

 الى  
تحويل النفايات الى   

 طاقة

أولوية 
 متوسطة

   G-2a 2025 التخفيف
يحدد  
 الحقا

إدارة البلدية,  
لنفايات  إدارة ا

 الصلبة 
 مجلس المدينة

إدارة البلدية,  
إدارة النفايات  

الصلبة , منظمة  
غير حكومية /  

مجتمع مكتب ال
المحلي, القطاع  

 الخاص 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

                               عه  لصناا -4
  

4.1 

مشروع تطوير المعالم  
 األثرية

أولوية 
 متوسطة

 التكيف

 

2026 

 

يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية 
وزارة السياحة 

 واآلثار
  

يحدد  
الحق
 ا

  يحدد
قالح 
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
    ا

                                 المياه  -5

5.1 

الطاقة الشمسية  
الكهروضوئية في 

معالجة مياه الصرف  
 الصحي 

أولوية 
 متوسطة

   G-0 2021 فيفالتخ 
يحدد  
 الحقا

سلطة المياه  
 األردنية

سلطة المياه  
 األردنية

  
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

دد  ح ي
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

5.2 

إعادة تأهيل خطة  
معالجة مياه الصرف  

 تهالصحي لتل  المن
أولوية  
 عالية 

   G-0 2021 التخفيف
يحدد  
 الحقا

سلطة المياه  
 األردنية

ه  المياسلطة 
 األردنية

المانحة,  الدولة 
منظمة غير 
حكومية , 

اإلستشاري ,  
سلطة المياه  

 األردنية

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

5.3 

  WWTأنظمة 
االمركزية في المواقع  

 يبيةالتجر

أولوية 
 متوسطة

التكيف 
 التخفيفي

G-2a 2027   
يحدد  
 الحقا

سلطة المياه  
 ردنيةاأل

المياه  سلطة 
األردنية,  

سلطة وادي  
 األردن 

  
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

دد  ح ي
الحق
 ا

  

  

5.4 

تطبيقات مياه الصرف   
الصحي المعالجة في  

 المواقع التجريبية

  

التكيف 
 يالتخفيف

      
يحدد  
 الحقا

المياه  سلطة 
األردنية,  
وزارة  
 الزراعة 

وزارة  
الزراعة ,  

لطة المياه  س
ية,  األردن

وزارة المياه  
 والري 

  
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
حقال
 ا

  

  

5.5 

حصاد مياه األمطار:   
أولوية   الصهاريج 

منخفض 
 ة

   G-0 2025 التكيف
يحدد  
 الحقا

دية,  البل  إدارة 
سلطة المياه  

ردنية,  األ
وزارة  
 الزراعة 

سلطة وادي  
 األردن 

  
يحدد  

حقال
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

5.6 

إعادة استخدام المياه  
ة أولوي الرمادية 

 سطةمتو 
التكيف 
 التخفيفي

G-2a 2024   
يحدد  
 الحقا

البلدية,  إدارة 
منظمة غير 
حكومية / 

تمع مكتب المج 
 المحلي

سلطة المياه  
األردنية,  

سلطة وادي  
األردن, وزارة  

 البيئة

,   المستشار 
ح  ,  المان

منظمات محلية 
غير حكومية,  

 الجتمعات

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  دديح 
الحق
 ا

  

  

                                 . الزراعة واألمن الغذائي 6
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6.1 

الفحم   زراعة الكربون:
 لمعالجة التربةالحيوي 

أولوية 
 متوسطة

التكيف 
 التخفيفي

G-2a 2025   
دد  ح ي

 الحقا

البلدية,  إدارة 
منظمة غير 
حكومية / 

مكتب المجتمع 
 المحلي

وزارة اإلدارة  
المحلية, وزارة  

 الزراعة  

منظمة غير   
حكومية / مكتب  

المجتمع 
المحلي,   

المركز الوطني  
للبحوث  
واإلرشاد  
 الزراعي 

  دديح 
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

6.2 

يد بون: التسمزراعة الكر
أجل االمتثال وصحة من 

 التربة 
أولوية 
 متوسطة

   G-2a 2023 التخفيف
يحدد  
 الحقا

  لبلدية,إدارة ا
منظمة غير 
حكومية / 

مكتب المجتمع 
 المحلي

وزارة اإلدارة  
المحلية, وزارة  

 الزراعة  

غير   منظمة 
كومية / مكتب  ح 

المجتمع 
المحلي,   

المركز الوطني  
للبحوث  
واإلرشاد  

 ي الزراع

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

6.3 

الطاقة الشمسية في  
ياه والري لدعم تحلية الم

 راعياالقتصاد الز

أولوية 
 متوسطة

التكيف 
 التخفيفي

G-1 2026   
يحدد  
 الحقا

ر يغمنظمة 
حكومية, 
لبقطاع  
 الخاص 

وزارة  
الزراعة ,  

وزارة المياه  
 والري 

 القطاع الخاص 
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

6.4 

االبتكار في الزراعة:  
المناخية  المرونة 

,التقنيات وأفضل  
 ارسات  المم

أولوية  
 عالية 

التكيف 
 التخفيفي

G-2b 2022 
202
3 

يحدد  
 الحقا

المزارعين,  
 إدارة البلدية 

وزارة  
الزراعة ,  

وزارة  
التخطيط 
والتعاون 

 الدولي 

مركز الوطني  لا
للبحوث  
واإلرشاد  
الزراعي  

منظمات غير  
حكومية, القطاع  

الخاص,  
 الجامعة

يحدد  
الحق
 ا

  يحدد
قالح 
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

6.5 

، وتقنية الري  التنقيط 
تحت السطحي وبناء 

درات وحصاد المياه الق
 ة على مستوى المزرع

أولوية 
 متوسطة

التكيف 
 التخفيفي

G-1 2024   
يحدد  
 الحقا

المزارعين,  
 إدارة البلدية 

وزارة المياه  
والري, وزارة  

 الزراعة  
  

يحدد  
الحق
 ا

  يحدد
قالح 
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

6.6 

المحاصيل المقاومة 
أولوية  للمناخ و التسويق 

 متوسطة
التكيف 
 التخفيفي

G-2b 2025   
يحدد  
 الحقا

المزارعين,  
إدارة البلدية,  

وزارة  
 الزراعة 

وزارة  
الزراعة ,  
سلطة المياه  

 األردنية

  
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
حقال
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

                                 .التنمية الحضرية والحركية 7

7.1 

خفيف جية التاستراتي
أولوية  البلدية

 متوسطة
   G-2a 2021 التخفيف

يحدد  
 الحقا

     لبلدية إدارة ا
يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

7.2 

 ي مفهوم البيئة البلد
أولوية  
 عالية 

التكيف 
 التخفيفي

G-2b 2020 
202
1 

يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية 
وزارة البيئة,  

اإلدارة  وزارة 
 المحلية

إدارة البلدية,  
 االستشاري 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

7.3 

الخضراء  الستائر 
الحضرية مع الزراعة 

الرأسية / السقف وإعادة  

أولوية 
 متوسطة

   G-1 2025 التخفيف
يحدد  
 الحقا

إدارة البلدية,  
منظمة غير 
حكومية / 

مكتب المجتمع 

مجلس االبنية  
 الخضراء 

نقابة   
المهندسين,  
الجامعات,مجل
س االبنية 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
قالح 
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا
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الخضراء,   المحلي تخدام المياهاس
ارة  وزارة اإلد 

المحلية, سلطة  
 المياه األردنية

7.4 

اعادة انشاء البنية 
 التحتية للمشاة

أولوية 
 متوسطة

   G-2a 2023 التخفيف
يحدد  
 الحقا

 مدينةمجلس ال إدارة البلدية 
الدولة المانحة,  

 الخاص القطاع 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  
  

                               الصحة  -8
  

8.1 

إعادة تأهيل مصادر مياه 
أولوية  الشرب 

 متوسطة
   G-2a 2023 التكيف

يحدد  
 الحقا

سلطة المياه  
 األردنية

المياه  سلطة 
 األردنية

الدولة  
المانحة,منظمات 

ية,  غير ربح 
اإلستشاري,  

 الجامعات

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

8.2 

للصرف املة خطة ش
أولوية   الصحي في البلدية

 عالية 
التكيف 
 التخفيفي

G-1  قيد العمل 
قيد  
 العمل

يحدد  
 الحقا

وادي  سلطة 
 األردن 

سلطة وادي  
 األردن 

سلطة وادي  
األردن,  

اإلستشاري,  
ر منظمة غي
 ربحية

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  
م  . التنوع البيولوجي والنظ9

 محمية اإليكولوجية والمناطق ال
                                

9.1 

تشجير الممر  إعادة 
 يالبيئ

أولوية 
 متوسطة

التكيف 
 التخفيفي

G-1 2023 
202
5 

يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية 

ارة اإلدارة  زو
المحلية, وزارة  

الزراعة,  
مجلس األبنية 

 الخضراء 

البلدية,  إدارة 
نقابة المهندسين,  

امعات, الج 
مجلس المباني 

الخضراء  
ألردني, وزارة  ا

 اإلدارة المحلية

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

9.2 

األراضي الرطبة التي  
شيدت لمعالجة مياه 

صرف الصحي ،  ال
 واإلصلح البيئي

أولوية 
 متوسطة

 G-1 2024 التكيف
202
7 

يحدد  
 الحقا

سلطة المياه  
ة,  األردني

 وزارة البيئة

سلطة المياه  
األردنية,  

سلطة وادي  
األردن, وزارة  
البيئة, ,وزارة  

 الزراعة 

اري,  االستش
لمانح ,  منظمة  ا

غير ربحية,  
 الجامعات

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

                                 . االتصاالت والتوعية العامة 10

10.1 

استمرارية نشاطات  
المركز التعليمي الى ما  

 2020بعد اذار 

أولوية  
 عالية 

   G-1 2021 التخفيف
دد  ح ي

 الحقا
 مجلس المدينة إدارة البلدية 

المانحة,  الدولة 
االجامعة,منظما

ربحية,    ت غير
 إدارة البلدية 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

10.2 

 دير علصندوق 
للمبادرات الخضراء  

أولوية  المتجددة 
 متوسطة

التكيف 
 التخفيفي

G-2b 2025 
203
0 

يحدد  
 الحقا

 إدارة البلدية 
المدينة,  مجلس 

 وزارة المالية 

المالية المحلية,  
وكاالت داعمة  
,منظمات غير  
ربحية/مكاتب 

محلي, مجتمع 
 القطاع الخاص 

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  

10.3 

موقع إلكتروني 
أولوية  لإلجراءات البيئة 

 متوسطة
التكيف 
 التخفيفي

G-2b 2020  دائم 
يحدد  
 الحقا

 مجلس المدينة إدارة البلدية 

منظمة غير   
ربحية, 

مجموعات 
 لشباب المحليةا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

يحدد  
الحق
 ا

  

  



 

48 
 

 

 

  

 القطاع
 :الرقم

 نوع الإلجراء

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء:

 دائم وسطالمدى المت A.1.1 الطاقة

 اناإلجراء: العنو

 مراقبة استهلك الطاقة في حدود البلدية

 الهدف و الطريقة:

 نبعاثاتة ، خفض االتوفير الطاق

مؤشرات لتحسين إعلم صناع القرار )يساعد النطاق( اإلجراءات المتعلقة يؤدي جمع البيانات المخطط والمنسق إلى تقدم خط األساس الستهلك الطاقة لوضع 
 ددة.جدوى خيارات الطاقة المتجب

 الوضع المبدئي:

هلك تحديد مجاالت العمل ، من الضروري معرفة االستقها بانتظام( عن استهلك الطاقة في البلدية. من أجل ال تتوفر حالًيا بيانات متسقة )ال يتم جمعها أو توثي
 السنوي للطاقة حسب القطاع

           الوصف:

وإعداد التقارير من تطبيقات ونتائج  دي إلى تحسين فهم االتجاهات. فإنه سيتم أيضا تطويروالغاز( عبر القطاعات تؤ استهلك الطاقة )الكهرباءالنتائج المتعلقة ب
 اإلجراءات.

 المبادر: 

 إدارة المدينة

 المنفذين:

 م التطوير دينة ، قسإدارة الم

 الفئة المستهدفة:

 إدارة المدينة، المواطنون

 :وات العمل والجدول الزمنيخط

ي ، تجاري ، زراعي ء للبلدية بأكملها ، حسب القطاع )سكني ، صناع( بتنسيق المشاركة المنتظمة الستهلك الكهرباEDCOمطالبة موزع الكهرباء ) •
 راقبتها كل عام ؛بنايات عامة ، إلخ(( ؛ حفظ البيانات في ورقة اكسل وم، عمليات بلدية )إنارة الشوارع ، 

 البيانات بين الموزع والبلدية(  هيل هذه العلقة )مشاركةفهم تحت اي ظروف يمكن تس •

 أو حساب وسائط التواصل االجتماعا على موقع ويب نشر البيانات علنً  •
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تهلك الطاقة( ، وبناء ى تحدث أكبر نفقات / اسالسلوكيات وأنظمة استهلك الكهرباء )أين / ، متعمل مسح دراسة المجتمع حسب القطاع فيما يتعلق ب •
ة الجديدة،  والسلوكيات الموفرة للطاقة ، واالهتمام بالدورات راد والشركات ، الى أخره، تجاه األنظمة التكنولوجيوعي، وعمل مسح دراسي لألفال

 انات المجتمع. محلية للمساعدة في جمع بيالدراسات المستقبلية وتبرير اإلجراءات. العمل من خلل الجمعيات ال في التدريبية ، وما إلى ذلك الستخدامها

ن ، والثغرات في توفير از ، إلخ( ، والسلوكيات ، والمواقف ، والمستهلكين الرئيسييالغ -مسح استهلك الكهرباء السكنية )وكذلك الطاقات األخرى  •
 ية ، إلخ.الطاقة الكهربائ

 بناًء على هذه المعلوماتمناقشة البيانات في فريق المناخ )التنفيذ( وخطة اإلجراءات  •

 النوع االجتماعي

 
ن تساعد المنظمة النسائية في ضمان شفافية المعلوماتن أيمك إشراك المنظمات النسائية في جمع البيانات وتحليلها. وسهولة الوصول إليها  

لجمهور ، وتطبيقها عمليًا)وتحديثها بانتظام( ل  .إلجراءات 
عميم مراعاة المنظورالبلدية )أو جهات تنسيق تيمكن للمنظمة والخبير االجتماعي ب المساعدة في تتبع أعداد  (RRCCG الجنساني في 

، مصنفة حسب الجنس والعمر المستفيدين ات الناتجةوالمنطقة الجغرافية للبلدية ، والمساعدة في بناء قبول المجتمع للمبادر   عن هذا اإلجراء 
. 

  

 

 معالم النجاح  :\مؤشرات

 
 نحين المحتملين الذين يريدون التأثير في هذا القطاع.ط األساس واإلجراءات والمناقشات / التنسيق مع الماللمعلومات التي تُبلغ خطولدية قاعدة بيانات حديثة لدى الب

جاح و / أو المحتملة( التي تحدد الن ة و / أو أسوأ السيناريوهاتع مؤشرات )خط األساس مقابل سيناريوهات محسنيتم إقران إجراءات التخفيف وكفاءة الطاقة م
 نمجاالت التحسي

           إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

           التمويل )الراعي ، التمويل(:

            

           توفير الطاقة والغازات الدفيئة:

            

       ( MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
ات التوفير في انبعاثات غاز

 (t / aالدفيئة )

 غير قابل للتطبيق الشئ

           ي:القيمة المضافة للقتصاد المحل

            

           التدابير المصاحبة:

            

           ملحظات اضافية:
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نوع  الرقم: القطاع:
 اإلجراء:

 جراءمدة اإل بداية اإلجراء:

   المتوسطدى الم A.2.1 الطاقة

 العنوان -اإلجراء

 طاع السكني )الطاقة الشمسية الكهروضوئية(تشبع الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في الق

 الرؤية واألهداف:

أسرة  4500أسرة ) 450، والتي تصل إلى حوالي  ٪ من األسر في بلدية العيون 10لـ  ، وللتوعية ولتحفيز السوق و المتاحةالعمل من خلل آليات متعددة للتمويل
)بحسب تقييم االحتياجات التكنولوجية لخطة عمل  2030طاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام (،التي مقدر بأن تقوم بتركيب أنظمة كهربة ال2018م في عا

على  2030و  2025على الكهرباء بحلول عام ٪ في الطلب 30٪ و 20نسبة بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري ، حقق انخفاًضا ب -( 2017) لعام  يا(التكنولوج
 التوالي.

 الوضع المبدئي:

 ق السكني على الكهرباء يثقل كاهل األسر في البلدية.اإلنفا ال يزال

 ية الكهروضوئية لألسرجزئية وسداد لتركيب الطاقة الشمس الكهروضوئية لألسر من خلل خطة سداد المشروع المستمر لدعم الطاقة الشمسية

 اصيل:تفال

( A.6.1الطريقة  -ارية" مسية: تمكين استخدام الطاقة الشمسية من خلل آليات التمويل االبتكالعمل من خلل آليات التمويل الصغير "المجتمع المشارك للطاقة الش 
 السوق المتاحة إلشباع السوق لألسر السكنيةة وحوافز والتوعي

 ن خلل حملت التوعية والمشاركة.اني العامة وكذلك األسر مأجل كفاءة الطاقة في المبمواصلة العمل من 

مجتمعات الضعيفة ، ولكن في متناول ع ، وتوفير فرص العمل واالقتصاد حول الطاقات المتجددة. المستفيدون الفوريون هم الشاركة مع المجتمبناء الوعي والم
 جميع فئات المجتمع.

 اني العامةمعايير بناء وإدارة المب إعادة النظر في

 

  النوع االجتماعي

 
ثر من القطاعات القيادية ئية في المجتمع من األدوار التقليدية )الخيرية ،( إلى أكتنفيذ وتحسين وتطوير دور الجمعيات النسا المشاركة الفعالة للجمعيات النسائية في 

 لطاقة والصحة(اخ )المياه واوالمتجددة ذات الصلة بتغير المن

 سائية في عملية بناء البيانات األساسية للعملمعيات النإشراك الج

 
يون، و النساء جزًءا من العملية خلل التواصل )وسائل اإلعلم ، المشاركة( ، بناء القدرات ، المستفيدون والمهن مستوى المجتمع ، منتعد المشاركة على 

لوكيات الرجل يم المشاريع وتنفيذها. تركز مبادرات التوعية على سر الطاقة المتجددة ، وتصمالفرص االقتصادية في مصاداإلستراتيجية لخفض االنبعاثات وزيادة 
 والمرأة في الحد من استهلك الطاقة.

 اإلناث(. إنشاء تدريب فني للمهندسين )ضمان تيسير التحاق

           المبادر:

         وحدة تطوير اإلدارة البلدية

           المنفذون:

 طوير اإلدارة البلدية, خبراء محليون,وزارة الطاقة والمعادنة توحد
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 زمني:والجدول ال خطوات العمل

 البحث عن صناعات موثوقة لخفض تكلفة النظم وزيادة الثقة بين العملء 

 وبةلتطورات والتحسينات المطلالجهات الحكومية والجهات المعنية لمناقشة األوضاع الراهنة وا مر لجميععقد مؤت 

 نشر مقترح قوي ووثائق التنفيذ على الجهات الحكومية المعنية 

 نامج تدريبي شامل للفنيين والمهندسينتنفيذ برتصميم و 

 والمستخدمين إنشاء مرافق إيضاحية للجمهور *

 يذ برنامج توعية فعال يمكن أن يصل إلى المستخدمين المحتملينوتنف تصميم

 موقع لمحطات توليد الميثانعلى المنطقة لتحديد أفضل جراء تقييم األثر البيئي · إ

 مسية لتوليد الطاقةة وموثوقية الطاقة الشدراسة البنية التحتي ·

 اس زاوية السطوع والمدة والتكلفة· دراسة الخليا الشمسية التي تحقق أفضل كفاءة على أس 

 لمنازل.كيلوواط خليا شمسية ل 50 -تأمين +/

 صالتحديد ضباط االت

 ضمان تكافؤ الفرص للذكور واإلناث

 لهن مكافآت رمزية.تعزيز دور النساء كمتطوعات وعاملت 

 تدريب المهندسين / المهندسين على مسائل الطاقة البديلة

 ورش عمل للتوعية. طاقة المتجددة إلجراءللستفادة من عودة ال

 هرومغناطيسية.اث للعمل في المجاالت الكءة وفتح الطريق أمام اإلنالنظر في االختيار وفقا للكفا

 ع النفايات وفرزهاتأكد من دعم البلدية الستمرارية جم

 اصنع نموذًجا مدعوًما من قِبل المنظمة ، ثم إعمل.

 معالم النجاح  :\مؤشرات

 ض فاتورة الكهرباء والطاقةفخ

 ية كمصدر للطاقةاالعتماد الواسع النطاق على الطاقة الشمس

 ل ، وتحسين االقتصاد المحليوق العمزيادة س

 المتجددةالمساهمة في نشر كفاءة استخدام الطاقة 

           إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
ات غازات التوفير في انبعاث

 (t / a)الدفيئة 

 سيتم تقديرها
يعتمد على معامل االنبعاث 

 في األردن للكهرباء

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي:

 اقة والزراعة(.اعات المختلفة ) الطص التدريب المهني. سينعكس تأثير اإلجراءات في القطتحسين سوق العمل لألشخاص التقنيين المهرة وكذلك فر
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 الرقم: القطاع:

 نوع اإلجراء:

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء:

   المدى المتوسط A.3.1 التنمية الحضرية

 العنوان -اإلجراء

 يب(كفاءة الطاقة من خلل عزل المباني والتسقيف البارد )إعادة ترك

 الرؤية واألهداف:

جارية عديل المباني ، وإدخال مواد العزل للمساكن التالمباني الخضراء من خلل ت طاقة المحسنة وتطبيق معاييرمعالجة االنبعاثات والتكيف من خلل كفاءة ال
 والسكنية ، وتنظيم المناطق.

 الوضع المبدئي:

طة بالتحكم زيادة نفقات الطاقة المرتب لعامة. وهذا يساهم فيو عدم وجود عزل على مستوى األسرة وفي المباني افقدان الحرارة / التبريد من خلل العزل السيئ أ
 فات الهواء ، والتدفئة ، وما إلى ذلك(.مكي -في المناخ 

 صيل:التفا

انية / الحضرية( ، والتواصل مع تخطيط شبكة مياه األمطار تغيرات المناطق و التنمية لتعكس زيادة الضعف في مواقع وموارد محددة )الينابيع ، البيئة العمر
 ألمطار في إجراء سابق.وجمع مياه ا

 االستثمار مقارنة بتوفير الطاقة كبيرة.فإن تكلفة TNC (2014 ، )حقيق وفر كبير في الطاقة من خلل تحسين العزل. وفقًا لـ ن تيمك

 تعزيز قوانين البناء لتعزيز كفاءة الطاقة.

 لباردةقف ااألس

 منازل أبردطلء المباني باللون األبيض ليعكس أشعة الشمس, يجعل ال 

 لممتص من األسقف ) باألخص األسقف المغطاة / المعزولة (شعاع الشمسي اتقليل كمية اإل 

 ع االجتماعينوال

يفة ورفع يتم تطبيق تعميم مراعاة المنظور اإلجتماعي في توجيه فوائد العمل إلى المجتمعات الضع
 مستوى الوعي على مستوى األسرة بشأن كفاءة الطاقة.

 

  

 

 ير المناخ والقطاعات ذات الصلةادات النسائية للتخصص في تغتم تطوير قدرات جمعيات القيي

 المبادر:

           البلديةرة إدا

 المنفذون:

 (, وزارة اإلدارة المحليةمجلس األبنية الخضراء األردني)و/أو مجلس اإلسكان الوطني األردني 

 المجموعة المستهدفة:
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 العمل والجدول الزمني: خطوات

 

 معالم النجاح  :\مؤشرات

            

           إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 التمويل )الدعم ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (MWh / aالنهائية )ي الطاقة التوفير ف
التوفير في انبعاثات 

 (t / aغازات الدفيئة )

 سيتم تقديرها
ل لى معاميعتمد ع

االنبعاث للكهرباء في 
 األردن

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي:
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 الرقم: القطاع:

 نوع اإلجراء:
 مدة اإلجراء بداية اإلجراء:

   A.4 2021-2023.1 التنمية الحضرية

 العنوان -اإلجراء

 بنية ئة دير عل المتقنيات البناء المستجيب للمناخ )بناء جديد( لبي

 الرؤية واألهداف:

ءة المياه اءة الطاقة في المنشأة وكفاشييدها حديثًا بدرجة من ممارسات البناء األخضر التي تعزز كفتلتزم المباني العامة والمباني التجارية والسكنية التي تم ت
 كانية الوصول بشكل عام.وجودة الهواء وإم

 رة / التبريد.لى فقدان الحراتجنب نفقات المنزل والبناء ع

 الوضع المبدئي:

 أو السكنية أو التجارية. أدنى اعتبار ألنشطة البناء األخضر في المباني البلدية

 ا.دعم التكنولوجياالقتصادية الكندي ل كن القابلة للتلف في إطار برنامج الطاقة المستدامة والتنميةاالستثناء مما سبق هو تركيب األلواح الشمسية على أسطح المسا

 التفاصيل:

 تلبية معايير البناء األخضر.التوصية بجوانب كفاءة الطاقة في التخطيط واالستشارات لمشاريع البناء ل

 على طول جدول زمني محدد.ئمة ؛ تطوير مفهوم المباني السكنية والتجارية ليتم طرحه التخطيط و العمل على احتماالت تعديل المباني العامة القا

مناطق التنمية والتطوير لتعكس زيادة قابلية تلف المواقع اع بما في ذلك قوانين البناء لتعكس مخاطر تغير المناخ. دمج التغييرات في ولوائح القط تعديل سياسات
 والموارد المحددة.

 واللوائح  ، بما في ذلك قوانين البناء ، لتعكس مخاطر تغير المناخ.السياسات  تعديل قطاع

 يرات التطويرية لتعكس زيادة التعرض لمواقع وموارد محددة.المناطق والتغيجمع بين تقسيم ال

ز للمشاريع التي تطبق المرسوم عن طريق تحديد فرة للطاقة من خلل زيادة الوعي بالفوائد طويلة المدى. تحديد آليات الحوافاألجهزة الموشجع استخدام 
 أيًضا الهيكل الصحي لفصل الماء الرمادي عن الماء األسود.حدد اإلرشادات االقتصادية. ت لحوافزإرشادات "المباني الخضراء" وا

 اعيالنوع االجتم

وتصميم االعتبارات المتعلقة يتناول المشروع المساواة في الجوانب التخطيطية والتنظيمية لتحسين إمكانية الوصول 
 والمعوقين.شباب والمسنين ال والنساء والبالسلمة واألنشطة الترفيهية التي يمكن أن تفيد الرج

 

  

 

 المبادر:

 إدارة البلدية

 المنفذون:

 ي)و/أو مجلس اإلسكان الوطني األردني(, وزارة اإلدارة المحليةالخضراء األردنمجلس األبنية  

      
            

 معالم النجاح  :\مؤشرات
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 االهتمام بتطبيق المعايير

           تكاليف البدء(:إجمالي نفقات / )

            

 التمويل )الدعم ، التمويل(:

. 

 ة:توفير الطاقة وغازات الدفيئ

  

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

 يعتمد على معامل االنبعاث للكهرباء في األردن سيتم تقديرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 رقم:ال القطاع:
 نوع اإلجراء:

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء:

     A.5.1 الطاقة

 العنوان -اإلجراء

 (LEDتنمية االقتصادية )المزرعة الشمسية ومصابيح الشارع المستدامة والمشروع الطاقة 

 رؤية واألهداف:لا

 نزلية المخصصة لشراء الكهرباء.زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة داخل البلدية ، وخفض الحصة المالية الم

 الوضع المبدئي:

 تصل إلى أكثر من لسنوية لبلدية دير علإن فاتورة الكهرباء الجهة المسؤولة عن العديد من المباني في المنطقة ، فيعد توليد الطاقة أحد أكبر نفقات البلدية. بصفتها ا
 عوق البلدية عن إنشاء مشاريع تنموية أو تحسين خدماتها للمواطنين.دينار أردني. هذه التكاليف المرتفعة للكهرباء ت 350،000

 الوصف:

يف ت مزرعة الطاقة الشمسية هذه ستقوم البلدية بتخفت على األراضي المقدمة من بلدية دير عل. بتثبيكيلووا 950الشمسية بقوة  تركيب مزرعة تعمل بالطاقة
بإعادة  ادة تخصيص جزء من هذه األموال الستخدامها في تنمية المجتمع. علوة على ذلك ، تخطط البلدية لإلستمرارالتكلفة العالية لفاتورة الكهرباء، وتسمح بإع

 موفرة للطاقة. LEDع القديمة بمصابيح مسية واستبدال مصابيح الشواراستثمار الجزء اآلخر من المدخرات في صيانة أو توسيع المزرعة الش

 النوع االجتماعي:

 ير الموجهة والمسؤوليات متاحة للجميع ، وتُبذل الجهود إلزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأةالتدريب غ

 المبادر:

 2019مشروع الطاقة المستدامة و التنمية اإلقتصادية وقع باذار  

 المنفذون:

(JREEEF), التنمية الكندي مشروع الطاقة المستدامة و اإلقتصاد, صندوق 

 مستهدفة:المجموعة ال

 بلدية دير عل

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 االقتصادية الطاقة المستدامة والتنمية  SEEDالتعاون مع 

 تخطيط التثبيت من قبل مركز التعلم

 باء عن التزويدالتحاور مع موزع الكهر 

 معالم النجاح  :\مؤشرات

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

  

 م ، التمويل(:التمويل )الدع
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 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (t / aثات غازات الدفيئة )في انبعاالتوفير  (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

 ء في األردنيعتمد على معامل االنبعاث للكهربا  

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي:

 اإلجراءات المصاحبة:

 مالحظات اضافية:
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 الرقم: القطاع:

 نوع اإلجراء:

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء:

 الطاقة
1.A.6 المدى المتوسط   

 العنوان -اإلجراء

مويل المبتكرةاستخدام الطاقة الشمسية من خلل آليات الت الطاقة الشمسية المشتركة مع المجتمع: تمكين  

 الرؤية واألهداف:

 قنيات الطاقة الشمسية ودمجها لتحقيق فوائد اقتصاديةتلمنزلية واستخدام تعزيز التطبيقات ا

 ، وخيارات أخرى. المياهتحلية اتها في البلدية )سخانات المياه ، ضخ المياه ، زيادة تغلغل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطبيق

 ا في موقع المكتب / المرافق المنفذالتنقل والتكنولوجيتعزيز القدرات المجتمعية والوعي من خلل إنشاء مركز معلومات للطاقة و 

 حلول العلمية والعملية.تهدف البلدية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلل تطوير الخطط وال

 ة على تنفيذ وتطوير خطتها المستدامة.حين في أن تكون البلدية قادرنجحت أنشطة التواصل مع المان

 الوضع المبدئي:

 ع العلم أن البلدية مستقلة مالياً وقادرة على تمويل المشاريعويل ، ممانحون التملقد أبطأ ال

 الوصف:

ي: الشراء بالجملة ، التعاون في مجال خدمات مل الوسائل األخرى ما يلولية للطاقة الشمسية. تشريقة واحدة لخفض التكاليف األالدعم من خلل ممول هو مجرد ط
( ، على أسطح المنازل )التي تمتلك فيها أو تدير مشروًعا مفتوًحا للمشاركة الطوعية في معّدل دفع الضرائب وزع برعاية المرافقالطاقة الشمسية ، الجيل الم

( التجارية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية المجتمعيةالذي ينضم المستثمرون األفراد في إحدى األعمال والفواتير الجماعية ، وكيان ذي غرض خاص )النموذج 
شتركة. وستسعى مشاركة فتراضي ، غير الربحي )حيث يساهم المانحون في تركيب مجتمعي مملوك لشركة خيرية غير ربحية( أو ملكية مالقياس الصافي اال

 ى تحديد الخيار األمثل.أصحاب المصلحة على نطاق واسع إل

وعي ، يوفر الطاقة و / أو الفوائد المالية ، أو يمتلكها ، العديد من ، من خلل برنامج طيتم تعريف المجتمع الشمسي على أنه نظام كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية 
 أعضاء المجتمع.

حققتها العديد من مشروعات المجتمع الشمسي ما  لمشاركين. تتضمن األهداف الثانوية التياقة الشمسية وتقليل التكاليف المسبقة لالوصول إلى الطكوسيلة لزيادة 
 يلي:

 م اإلقتصادن حجتحسي

 حديد الموقع األمثل للمشروعت 

 زيادة فهم المجتمع للطاقة الشمسية

 توفير وظائف محلية

 سويق وتمويل المشاريع وتقديم الخدماتنماذج جديدة للت· فرصة الختبار 

كون القراء مهتمين بالتحقيق في الجهود التالية ي هذا الدليل. قد يهذه "اآلليات اإلبداعية" لتعزيز نشر أكبر لمشاريع الطاقة الشمسية ال تقتصر على تلك المذكورة ف
 التي تستخدم بعض عناصر المجتمع الشمسية:

 شمسي وتحلية المياه.ضوئية والحرارية الشمسية والضخ )الماء( اللتقنيات التي تمّكن الطاقة الشمسية الكهرور والحلول لدمج التدابي

 النوع االجتماعي:

طاقة الشمسية المشتركة التنسيق الوثيق مع الوزارات المحلية والوطنية المعنية الستكشاف الخيارات المتاحة في خيارات تمويل التكرة بيات تمويل مبيجب إيجاد آل
، التدريبات و الوعي نظمة محلية ، والتي يمكن أن تشارك أيًضا في بدء من خلل دعم الجهات المانحة وتمكينها من خلل مبين المجتمع والتي يمكن دعمها 

واح الشمسية ، يجب مخاطبة جميع أفراد األسرة وتمكين النساء والرجال والشباب من الفرص. في طرق التوعية والوعي بكفاءة الطاقة وضمن فرصة دعم األل
 لوعي.ادرين على االنخراط في ممارسات كفاءة الطاقة واكأشخاص ق
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 المبادر:

 محليةحكومية/الجمعيات الإدارة البلدية, منظمات غير  

 المنفذون:

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي إدارة البلدية ، وزارة البيئة ، وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، وزارة المالية ، 

           الخطوات:

 سية الكهروضوئية خارج الشبكةألنظمة الطاقة الشموضع قواعد أساسية للطاقة و اإلقتصاد المجتمعي و التسويق للمجتمعات المستهدفة و/أو التجريبية  

 ول المبادرةالعمل من خلل المنظمات غير الحكومية إلشراك المجتمع و زيادة الوعي ح 

 غناطيسية حول األسعار للطلبيات الكبيرةمقابلة  و مراجعة مزودي األنظمة الكهروم

ا الكهرومغناطيسية(و التكلفة , المواقع المقصودة و التجهيزات, مناقشة اليات يات ) مقياس الخلياستضافة ورشة عمل مع المجتمعات المستهدفة حول اإلحصائ 
 ى نمط الحياة.ه( , و الفائدة من هذه الطاقة المستدامة و تأثيرها علالتمويل ) تم عرضها اعل

 يتم اختيار آلية التمويل وتشكيل لجنة إلدارتها بالتنسيق مع رقابة البلدية.

 تخدامها كدراسة حالة.ثيق النتائج واستو يتم

 معالم النجاح  :\مؤشرات

 المنازل السكنية تحسين التشبع للخليا الكهروضوئية الشمسية التي تخدم

تطبيق والخبرة المحلية و لسيارات والمقابر و األراضي األخرى ، والحد من فواتير الطاقةوئية في المباني التجارية ومواقف ازيادة تشبع الطاقة الشمسية الكهروض
 األنظمة الكهروضوئية والتمويل المبتكر

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

  

 التمويل(:التمويل )الدعم ، 

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh / aفي الطاقة النهائية )فير التو

    

 لي:صاد المحضافة لإلقتالقيمة الم
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 الرقم: القطاع:
 نوع اإلجراء:

 مدة اإلجراء بدئ اإلجراء

     B.1.1 الطاقة

 ان:العنو -اإلجراء

 تطوير عمليات تدقيق الطاقة للمباني البلدية

 الروؤية واالهداف:

 لدية كدور نموذجيتوفير الطاقة في المباني البلدية ، توفير التكاليف للميزانية البلدية ، الب

 ضع المبدئي:الو

 ال يتم إجراء قراءة العداد الشهري وتقييم االستهلك والمقارنة مع الفواتير.

 الوصف:

مؤشرات  جراء تحليل موثوق لقيم االستهلك وتمكين تجميعرتبطة بها. تشكل مراقبة استهلك الطاقة األساس إلجمع المنتظم وتقييم استهلك الطاقة والتكاليف الملا
 التي تعمل على تقييم الحالة النشطة للمباني.االستهلك ، و

 التجديد.خطة راقبة ولكن أيًضا كأساس لقرارات االستثمار وإعداد يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها ألغراض الم

 يوصى باستخدام برنامج للتحكم / مراقبة استهلك الطاقة.

م ونقلها ، سيكون هناك أيًضا عدادات )كهرباء ، حرارة ، ماء( ، والتي سيستمر مقدمو الرعاية في قراءتها بانتظا ضافي لعدادات الوسائطباإلضافة إلى التركيب اإل
 ؤولين.يانات واستشارة وكذلك تقييم مع مقدمي الرعاية المسإلى المكتب المسؤول. هناك تقييم شهري للب

 المبادر:

 إدارة البلدية.

 المنفذون:

 رة المبنى.إدارة البلدية و إدا

 الفئة المستهدفة:

 إدارة البلدية و إدارة المبنى.

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 ؤوليات في إدارة المدينةد المس· تحدي

 يانات وتحليلها )يوصى باستخدام قاعدة البيانات(بة للحصول على الب· إيجاد أداة مناس

 ستهلك مع الفواصل الزمنية اللزمة وشكل نقل البيانات.ة التسجيل المستمر لل· إعلم مقدمي الرعاية بضرور

 ة.· التغذية الراجعة من التقييم لمقدمي الرعاي

 ألرقام الرئيسية والتكاليفإعداد تقرير الطاقة السنوي مع االستهلك وا  ·

 ل اإلجتماعي نشر نتائج التقرير على اإلنترنت و التواصل من خلل وسائل التواص  ·

 تقرير الطاقة مرة في السنة على اللجنة المختصةعرض   ·

 النوع االجتماعي:
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 اواة بين الجنسينومجلس المدينة الوضع الحالي للمس تدرك القيادات النسائية المجتمعية
 وعي لتمكين وزيادة مشاركة اإلناث البلدية تبني ال

 ع وتمكين المرأةبناء قدرات العاملين البلديين في مجال النو

 معالم النجاح  :\اتمؤشر

 تسجيل شهري ومراقبة االستهلك 

 مسؤولةالتقييم والتقرير السنوي والعرض على اللجنة ال 

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 وتكاليف الشراء للبرمجيات والعداداتلموظفين تكاليف ا

 التمويل )الدعم ، التمويل(:

 ميزانية البلدية

 فيئة:ر الطاقة وغازات الدفيتو

  

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

 دنيعتمد على معامل االنبعاث للكهرباء في األر قديرهاسيتم ت

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي:

 اإلجراءات المصاحبة:

 مالحظات اضافية:
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 الرقم: القطاع:

 نوع اإلجراء:

 مدة اإلجراء ئ اإلجراءبد

     B.2.1 مبنى البلدية

 العنوان: -اإلجراء

 ة في المباني البلديةالبدء في مراقبة استهلك الطاق

 راتيجيات:األهداف و اإلست

 توفير في الطاقة والتكاليف ، تتبنى البلدية وظيفة الدور النموذجي

 الوضع المبدئي:

            

 الوصف:

يق وفورات كبيرة في الكهرباء. من درجة في الشتاء( ، يمكن تحق 21درجة في الصيف و  23فاظ على درجات حرارة مناسبة في المباني اإلدارية )من خلل الح
 تحدد درجات الحرارة في المكاتب.يمات وإدخالها  من بين أمور أخرى اإلدارة ، سيتم وضع تعلحداث هذه التغييرات السلوكية في موظفي أجل إ

 المبادر:

 إدارة البلدية.

 المنفذون:

 إدارة البلدية و إدارة المبنى.

 المنفذون:

 إدارة البلدية.

 وات العمل والجدول الزمني:طخ

 مثال مقدم من شركة استشاريةلتوجيه ، · تطوير ا

 · مناقشة التوجيه في فريق المناخ / الطاقة

 لتوجيهرات وإتمام ا· دمج التغيي

 رئيس البلديةموقع من    ·

 إعلن في اإلدارة    ·

 معالم النجاح  :\مؤشرات

            

 البدء(: إجمالي نفقات / )تكاليف

            

 ، التمويل(: التمويل )الدعم

            

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

            

 (t / aثات غازات الدفيئة )التوفير في انبعا (MWh / aهائية )التوفير في الطاقة الن

 للكهرباء في األردن امل االنبعاثيعتمد على مع ٪ من استهلك الكهرباء في المباني البلدية10تقدير تقريبا. 
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 لمضافة لإلقتصاد المحلي:مة االقي

 اإلجراءات المصاحبة

            

 مالحظات اضافية:
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 الرقم: قطاع اإلجراء
نوع 

 اإلجراء

بداية 
 إلجراءا

 مدة اإلجراء

 B.3.1 الطاقة
المدى 

 المتوسط
  

 اإلجراء العنوان

 ى عامكيفية تشغيل مبنوضع وتنفيذ توجيه الطاقة حول 

 األهداف و االستراتيجيات:

 البلدية ، البلدية كدور نموذجي توفير الطاقة في المباني البلدية ، توفير التكاليف للميزانية

 سب الكهرباء والحرارة والتبريدينقسم استهلك الطاقة ح

 ألخرى( ، مقارنة األرقام بالبلديات ا2تشكيل المؤشرات: )كيلوواط ساعة / م 

 ير الطاقةابير توفتحديد تد

 الوضع المبدئي:

          

 التفاصيل:

 اءات استهلك الطاقة ، وبالتالي تحديد أهداف خفض االستهلك.عملية المراقبة وإجر مبنى والمرافق والعمليات لتتوافق معتُجري البلدية تدقيقًا للطاقة في ال

  

فسها قبل البلدية أو يمكن تعيين مكتب خارجي. إذا قامت الدائرة بإجراء المراجعة نمن  ء مراجعة للطاقةدية ، يمكن إجرااعتماًدا على القدرات اإلدارية للبل
 ، فيجب تنفيذ الخطوات التالية:

 انات البناء: مواد البناء والمنشآت الفنية والمستهلكين األكبر للكهرباءتسجيل بي         ·

   والتبريد اء والحرارةطاقة حسب الكهربينقسم استهلك ال         ·

 البلديات األخرى( ، مقارنة األرقام ب2تشكيل المؤشرات: )كيلوواط ساعة / م            ·

 تحديد تدابير توفير الطاقة         ·

    حساب توفير الطاقة وثاني أكسيد الكربون         ·

 رض.يزانية لهذا الغجي ، فيجب وضع مإذا رغبت البلدية في تعيين مكتب خار         ·

 تبني البرامج والقرارات الرسمية اإلستراتيجية بشأن صفر النفايات 

دات عالية الكفاءة فقط ، على سبيل المثال مكيفات الهواء والثلجات من خلل وظيفتها النموذجية ، يجب على البلدية شراء مع         ·
كتاب دليل يحدد مستوى المعدات التي سيتم شراؤها )انظر أعله يجب عليك تطوير . لهذا الغرض ، والطابعات والشاشات ، وما إلى ذلك

.    

    كيفات الهواء ، في إدارة المدينةوائح الشراء لألجهزة الموفرة للطاقة ، مثل موير وتنفيذ لتط         ·

"أيام بل ...[هيا الى أيام غير ورقية أو رق والكرتون و ]عادة تدوير الوتعاون مع المنظمات المحلية لبدء إنشاء صندوق إيداع إل         ·
 أوراق"

 اإلداري الجديد(.طيط واالستشارات في المبنى ء )جوانب كفاءة الطاقة ، التختطبيق ممارسات المباني الخضرا

اء تغييرات طفيفة مع ل من الممكن إجرد ، ولكن ال يزاتخطط البلدية لبناء مبنى إداري جديد. لقد تم التخطيط له بالفعل بشكل جي         ·
 ه.تغير المناخ والتخفيف من آثار

 ت.يين على الفور لمناقشة االحتمااللمهندسين والمخططين التقنيجب االتصال با         ·

 سهولة تنقل الموظفين ، قدوة ، تقليل استخدام البنزين.         ·

 ية أو هجينة.مركبات كهربائات البلدية إلى تحويل أسطول المركب         ·

الشمسية على النافذة ، السقف األخضر ، واجهة التخضير ، نظام الخليا يمكن أن تكون التدابير الممكنة على النحو التالي: تظليل          ·
 السطح

 يجب مناقشة فوائد التدابير وتقديمها.         ·

 النوع االجتماعي:
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تحفيز المشاركة من ة في تبادل األفكار / الوسائل للحد من هدر الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في مكان العمل. يمكن اركلمشموظفين على ايجب تشجيع ال
 ة البناء بين الفرق.خلل المنافسة الودية أو من خلل أنشط

 المبادر:

  

 المنفذون:

  

 المجموعة المستهدفة:

  

 زمني:خطوات العمل والجدول ال

 ة كنموذج للمبنى األخضرى البلدييعمل مبن

 بالطاقة الشمسية. تتحول المباني البلدية إلى إضاءة موفرة للطاقة ، ويتم تشغيلها

 يةإجراء تدقيق للطاقة في المباني البلد

 متابعة التدقيق

 تحديد المجاالت والوسائل لتقليل تكلفة الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة

 زةألجهة استخدام االوعي بكفاء

 رفع الوعي البيئي واالهتمام بإيجاد بدائل لألجهزة المستهلكة للطاقة

 :معالم النجاح  \مؤشرات

          

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

          

 التمويل )الدعم ، التمويل(:

          

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh  /aهائية )التوفير في الطاقة الن

 في األردنيعتمد على معامل االنبعاث للكهرباء  سيتم تقديرها

 عامل المرونة:

 تحسين البيئة

 اقة المستهلكةتقليل كمية الط

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي:
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نوع  رقم قطاع اإلجراء
 اإلجراء

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء

     B.5.1 مباني البلدية

 اإلجراء العنوان

 تخطيط وبناء مبنى اإلدارة البلدية الجديد الجوانب المتعلقة بتغير المناخ وكفاءة الطاقة في

 اتيجيات:األهداف و االستر

 به كمثال يحتذىتوفير الطاقة في المباني البلدية ، التكاليف التي تم توفيرها لميزانية البلدية ، البلدية 

 الوضع المبدئي:

ناخ والتخفيف كن ال يزال من الممكن إجراء تغييرات طفيفة على التكيف مع المتخطط البلدية لبناء مبنى إداري جديد. التخطيط متقدم بشكل جيد بالفعل ، ول
 منه.

 الوصف:

            

 المبادر:

 إدارة المدينة

 المنفذون:

 الخارجيين والمهندس المعماريستشاريين لمرافق واالإدارة المدينة, قسم ا

 المجموعة المستهدفة:

 إدارة المدينة, السكان

 ل الزمني:مل والجدوخطوات الع

 لمخططين التقنيين على الفور لمناقشة االحتماالت.· يجب االتصال بالمهندسين المعماريين وا

 على السقف PV، تخضير الواجهة ، نظام  لسقف األخضرالنوافذ ، ايمكن أن تكون التدابير الممكنة التالية: تظليل   ·

 يجب مناقشة فوائد اإلجراءات وتقديمها.  ·

التدابير. يجب تخطيط الميزانية اللزمة وأخذها في االعتبار في  · قد يكون من الضروري إشراك خبراء آخرين من أجل تنفيذ هذه   ·
 الميزانية.

 معالم النجاح  :\مؤشرات

            

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 التمويل )الدعم ، التمويل(:

            

 ر الطاقة وغازات الدفيئة:فيتو

            

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh / aالنهائية ) التوفير في الطاقة
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ردن اء في األبعاث للكهرب يعتمد على معامل االن  سيتم تقديرها  
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 الرقم: القطاع:

نوع 
 اإلجراء:

 مدة اإلجراء بدئ اإلجراء

     B.5.1 المنظمات الداخلية

 العنوان: -اإلجراء

 ارة المدينة ل األجهزة الموفرة للطاقة ، على سبيل المثال المكيفات.وضع وتنفيذ لوائح المشتريات في إد

 يجيات:األهداف و اإلسترات

 طاقة و المال.ر التوفي

 الوضع المبدئي:

  

 الوصف:

جات ، والطابعات ، والشاشات ، الية فقط، على سبيل المثال مكيفات الهواء ، والثللدية شراء المعدات ذات الكفاءة العفي وظيفتها النموذجية، يجب على الب
 راؤها.ات المطلوب شوما إلى ذلك. لهذا الغرض، يجب وضع دليل يُحدد معيار المعد

 المبادر:

 إدارة المدينة

 المنفذون:

 إدارة المدينة، المشتريات.

 فة:المستهد المجموعة

 إدارة المدينة، المواطنون

 خطوات العمل والجدول الزمني:

Dimetrix د توجيهات، هناك مثال مقدم منإعدا   

 المناقشة خلل فريق الطاقة/ المناخ.

 يه.اإلنتهاء من التوج

 حافظ.من الم التوقيع

 اإلعلن عنه في اإلدارة.

 التطبيق.

 معالم النجاح  :\مؤشرات

 اإلستهلك  كميات إنخفاض

 بناء الوعي و المنافسة بين الموظفين.

 بدء(:إجمالي نفقات / )تكاليف ال

            

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh / aائية )الطاقة النهالتوفير في 
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 اث للكهرباء في األردنل االنبعحسب معام  

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:

            

 ابير المصاحبة:التد

 مالحظات اضافية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

 الرقم: القطاع:

 نوع اإلجراء

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء

     2.1 التنقلنية إمكا

 العنوان -اإلجراء

 و هجينة.إلى سيارات كهربائية أتحويل األسطول البلدي 

 األهداف و اإلستراتيجيات:

 يل استخدام البنزينالتنقل الصديق للبئية ، الدور النموذجي ، تقل

 الوضع المبدئي:

 ن ومركبات الديزل.أسطول البلدية يعمل على البنزي

 الوصف:

 ة.لدية في تحويل أسطول مركباتها إلى مركبات كهربائية أو هجينالب ترغب

 المبادر:

 إدارة المدينة

 المنفذون:

 إدارة المدينة، المشتريات

 الفئة المستهدفة:

 لمواطنون.إدارة المدينة، ا

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 لت.الرحستخدام ، عدد الكيلومترات المقطوعه في السنة ، متوسط طول ا ، االيشمل: نوع السيارة ، عمره عمل تحليل ألسطول المركبات

 في حالة تبديل المركبات ، دراسة إمكانية اختيار سيارة كهربائية أو هجينة. 

 اليفتك -عمل تحليل  فائدة 

 التخطيط لمبلغ مناسب من المال في الميزانية. 

 و المشتريات. طرح المناقصات، 

 جاح  :معالم الن\مؤشرات

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 )الراعي ، التمويل(:ويل التم

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (t / aتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة )ال (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

 ألردناث للكهرباء في احسب معامل االنبع ال يوجد
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 القتصاد المحلي:لمضافة لالقيمة ا

 التدابير المصاحبة:

 فية:مالحظات اضا
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 الرقم: القطاع:
نوع 

 اإلجراء

 مدة اإلجراء بدئ اإلجراء

-المدى القصير 2.2 النفايات.
2020 

  

      

 العنوان -اإلجراء

 ات(فايات الصلبة ونقلها )خرائط العمليوالكفاءة في جمع النتخفيضات االنبعاثات 

 األهداف و اإلستراتيجيات:

لتجميع المركبات جمع ونقل النفايات الصلبة لتحسين الكفاءة )التكلفة واستهلك االنبعاثات / الوقود( وضع التوجيه وجدولة مسارات لمتكامل المسار ا
 .(SASللوصل لمبادرات الفرز في المصدر )

 زيادة كفاءة وقود السيارات والمعدات.

 قل النفاياتركبات جمع ونتقليل تسكع م

 الوضع المبدئي:

القصور  هعادة ما يتم إنشاء المسار بشكل غير رسمي. ال يتم إجراء الرصد وتتبع ومراجعة المسار بشكل روتيني ، مما يخلق فرًصا لتصحيح أوج
 وتحسين جمع النفايات الصلبة ونقلها.

 التفاصيل:

سين كفاءة جمع النفايات الصلبة ، حيث يعتبر تقليل متطلبات حدر النبعاثات غازات الدفيئة في األردن. تبعد قطاع الطاقة ، يعد قطاع النقل أكبر مص
 واالنبعاثات.لجة أوجه القصور في النقل ، وتخفيض التكاليف االطاقة واالنبعاثات مع عدم التضحية بتقديم الخدمات طريقة محلية لمع

االلتزام بسلمة موظفي إدارة النفايات الصلبة. رفع الوعي  حاويات صغيرة في األماكن مناسبة وتعزيز تحسين إمكانية الوصول من خلل وضع سلت/
 يرتبط بأوقات التقاط النفايات الصلبة المنسقة.

 ( لتحسين كفاءة طرق وجمع النفايات الصلبةGPSجهزة تتبع لمركبات جمع النفايات الصلبة )و / أو تركيب أ تطوير خرائط العمليات

 المبادر:

 النفايات الصلبةاإلدارة البلدية لقسم إدارة 

 المنفذون:

 اإلدارة البلدية لقسم إدارة النفايات الصلبة )الطاقم، السائقون(, اإلستشاري

 الفئة المستهدفة:

 م النفايات الصلبةسق

 ني:خطوات العمل والجدول الزم

 إعادة تنظيم المسارات

 تنظيم جمع النفايات ونقلها

 ل والحاويات.تقييم سيارات األجرة. إعادة توزيع السل

 معالم النجاح  :\مؤشرات

 تكلفة جمع ونقل النفايات.

 رفع مستوى النظافة.

 عامل المرونة:

 تقليل اإلنبعاثات

 اة الكفاءة في نقل و جمع النفايات.دزيا

 دة لتحسين هذا المجال من القطاع.بتة وموحوسيلة مث
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 البدء(: ت / )تكاليفإجمالي نفقا

      
 ويل(:راعي ، التمالتمويل )ال

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (t / aئة )يالتوفير في انبعاثات غازات الدف (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

    

 محلي:القيمة المضافة لالقتصاد ال

 التدابير المصاحبة:
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 القطاع:
ع ون الرقم:

 اإلجراء

 مدة اإلجراء ءبداية اإلجرا

   المدى المتوسط 2.3 النقل

 العنوان -اإلجراء

 (CARSالنهوض بالنقل العام من أجل المناخ ، وسهولة الوصول والخدمات المرنة )

 ؤية واألهداف:رال

 ن المستخدمين والمشغلين.ءمة للبيئة ومرضية لكل مًحا )للمعاقين( أكثر ملى نظام النقل العام الذي يكون آمنًا وموثوقًا وفعااًل ومتاع بالوصول إليتمتع المجتم

 هربائية للستخدام البلدي.كتُظهر البلدية التزاًما وتقييم فوائد النقل بالطاقة الكهربائية من خلل شراء سيارة )سيارات( 

 الوضع المبدئي:

 يزل.يتم تشغيل األسطول المحلي من المركبات بالبنزين أو الد

 اصة التي تعمل وفقًا لمعايير غير منتظمة للجودة والكفاءة. المعيارية و تحسين المسارات لتلئم إحتياجات ورفاهية  الناس. على الحافلت الخ يقتصر النقل العام

 اصة )األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة(.الستيعاب ذوي االحتياجات الختم تجهيز وسائل النقل العام يال 

ها. األرصفة )إذا كانت موجودة( ، حتى في المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة ، معرضة بشكل ة ال يمكن الوصول إليالترفيه وممرات المشاكن أما
 الصيف.ت مثالية بالضرورة خلل فصل سمباشرة للعناصر المرورية ولي

 التفاصيل

 مركبات البلدية

 البلديةشراء المركبات الكهربائية لموظفي 

 النقل العام

مشغلي لاء القدرات ضع النقل الداخلي للبلدية ، وخاصة السيارات الصغيرة والخدمات وسيارات األجرة للوائح البلدية ، مما يتيح الفرصة لتوفير التدريب وبنخي
 ارة الطلب.رة وزيادة التنسيق لتحسين إدالحافلت وسيارات األج

 ة البلدية )و اخذ بعين اإلعتبار وجهات المسارات )عمان ، إلخ(( ؛ الحافلت تعد عائقل منطقئية كمواصلت العامة داخدراسة جدوى لشراء مركبات كهربا

 توحيد وتجميع المشغلين

 دورات التدريبيةالسائقين على المشاركة في اللمشغلين ، وضع لوائح إلجبار اخطة بناء القدرات للسائقين و

هيئة تنظيم النقل البري/وحدة تطوير البلديات، من أجل  للدعوة إلى إطار مؤسسي لقانون جديد للنقل العام /التنسيق مع وزارة البيئةستحتاج بلدية العيون إلى 
 ى عاٍل من التنسيقويحدد المسؤوليات بين البلديات لضمان مست

 مؤهلت لسائقي النقل العام.ايير والوضع المع

 مجدي.الكهربائية إذا كان ذلك في النهاية ، يتم إدخال الحافلت 
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 "البنية التحتية للترفيه والمشاة" 6.3.5انظر اإلجراء 

ومناطق السوق تبريد ممرات المشاة العادية شاة )"الستائر" التي يمكنها متعزيز البنية التحتية للمشاة )األرصفة والممرات ، ]..[( مع بنية أساسية مظللة لل
 لسياحية والترفيهية.والطرق المؤدية إلى المناطق ا

ميل تبريد مسارات المشاة مع الستائر الخضراء حيثما أمكن ذلك ؛ يمكن بناء مظلت أخرى وتغليفها للمساعدة في عكس ضوء الشمس في محاولة لتجم يت
 هذه المناطق. وتبريد

 دوير(.جهزة بسلت لجمع النفايات ، ويفضل )سلت قابلة إلعادة التذه المسارات ميجب أن تكون ه

 ديم أفكار التصميم )الزخرفية والوظيفية( لمختلف أقسام هذه المسارات.تمع والمدارس تقيمكن لفئات المج

 النقل. البديلة والتحسينات في قطاع لتوفير جدول زمني إلدخال رسوم التخفيف لتمويل أولويات النق

 النوع االجتماعي

مع أصحاب العلقة المحليين لتحقيق  البحث عن استشاريين عمل وترفيه إضافية. سيتمتنقل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة يفتح فرص 
ذلك ص ذوي اإلحتياجات الخاصة، وكاأهداف اإلجراءات، بما في ذلك تحسين إمكانية الوصول إلى المدينة والوجهات المجاورة لألشخ

 بية الطلب.وجدولة عمليات النقل لتلمؤدية إلى وجهات يوجد بها فرص عمل للنساء، النظر في تعزيز الطرق ال

 

  

 

           المبادر

 إدارة البلدية

           المنفذون:

 وحدة تطوير البلديات ، هيئة تنظيم النقل البري ، وزارة النقل

 العمل والجدول الزمني: تخطوا

 شهر  13-7  

 مركبات البلدية

 أشهر  3-6      

 لموظفي البلديةشراء السيارات الكهربائية 

 ةت العامالموصل

ن جديد للنقل وانإجراء محادثات واجتماعات مع مسؤولي النقل )هيئة تنظيم النقل البري/ وزارة النقل/ ، وحدة تطوير البلديات، للدعوة إلى إطار مؤسسي لق
 مستوى عاٍل من التنسيق(سؤوليات بين البلديات لضمان العام يحدد الم

 لعام حول أهداف العمل وتطوير القطاع.لنقل اسائل احوار مع المشغلين الحاليين ومشغلي و

 إجراء دراسة جدوى إلقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قطاعي النقل العام والمشاة.

 عه القوانينجمرا

 لمشغلينتوحيد وتجميع ا

 لدورات التدريبية.لوائح إلجبار السائقين على المشاركة في ا خطة بناء القدرات للسائقين والمشغلين ، ووضع

 ؛دراسة جدوى لشراء مركبات كهربائية كمواصلت العامة داخل منطقة البلدية )و اخذ بعين اإلعتبار وجهات المسارات )عمان ، إلخ(( 

 معالم النجاح  :\مؤشرات

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

      

 لراعي ، التمويل(:التمويل )ا
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. 

 ت الدفيئة:توفير الطاقة وغازا

  

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

 األردن يحسب معامل االنبعاث للكهرباء ف سيتم تقديرها

 قتصاد المحلي:القيمة المضافة لال

 التدابير المصاحبة:
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 رقم:ال القطاع:

 نوع اإلجراء

 مدة اإلجراء جراءة اإلبداي

 

 النفايات الصلبة

 

 دائم المدى القصير 3.1

 العنوان: -اإلجراء 

 إعادة إحتساب رسوم جمع النفايات.

 

  الرؤوية واألهداف:
حوله لبناء وتوفر إطاًرا يتمحور  مل على تحسين االستدامة الشاملة لعمليات إدارة النفايات الصلبة ، فايات تعجمع الن مإن مراجعة رسو

 تثال )للقطاعات السكنية والتجارية( ، وتعزز جدوى خيارات معالجة النفايات الصلبة.حوافز للم
  

 الوضع المبدئي:

عاملة النفايات من العضوية والبلستيكية على حد سواء ، وإساءة م -لمخلفات الزراعية نفايات ا)من حرق  القمامة والتخلص غير السليم من النفايات
 لمخاوف البيئية واألضرار( ؛ تحتاج البنية التحتية لجمع النفايات ومعالجتها إلى الرسوم لدفع القطاع إلى األمام.فارات التي تؤدي إلى االح

 ث آثار بيئية سلبية.الخاصة والعامة للتخلص من النفايات بشكل مناسب لتقليل احتمال حدولمؤسسات ن جانب امعدم وجود آلية تحفز الشكاوي 

 التفاصيل:

 تغيير رسوم النفايات: يجب أن تردع الرسوم عن التخلص غير السليم من النفايات

 "• الئحة منع اإلزعاج ورسوم جمع النفايات داخل الحدود البلدية
 ( ، يحدد ما يلي:2016مؤخًرا ) الذي صدرقانون ، لبموجب هذا ا

 لبلدية:. يحظر على أي شخص داخل الحدود ا1
 سبقة من المجلس البلدي ؛النفايات دون موافقة م• جمع أو نقل 

 • تدوير النفايات ومعالجتها وتدميرها دون موافقة مسبقة من المجلس البلدي.
 لنفايات والتخلص منها من كل وحدة سكنية على النحو التالي:ع ونقل اخدمات جمل. يقوم المجلس البلدي بتحصيل رسوم سنوية 2

 دينار 36ات الفئة أ: • بلدي
 دينار 24• بلديات الفئة ب: 
 دينار. 20• بلديات الفئة ج: 

و مؤسسة أو متجر أو منشأة أ ات من أيي. المجلس البلدي وموافقة وزير الشؤون البلدية لهما سلطة تحديد وزيادة رسوم جمع ونقل ونقل ومعالجة النفا3 
 علج والتخلص منه.أعلى من جمع ونقل وال أي نشاط يولد كميات من النفايات تتطلب تكاليف

النوع من للمجلس البلدي وموافقة وزير الشؤون البلدية سلطة تحديد رسوم إدارة ومعالجة النفايات الناتجة عن أي كيان أو نشاط ينتج بطبيعته هذا . 4
 نه.لتكلفة جمع ونقل وفرز وتخزين والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص مووفقًا  نفايات ، لا

٪ من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام يجب أن يدفعها الشخص الذي ينتج النفاية. هذا سوف  50 من هذه اللئحة على أن 11. تنص المادة 5
 يشجع السكان على فرز النفايات الخاصة بهم.

 تخلص منها ونقلها.آلالت وتحديد توقيت التحديد المواقع المخصصة للخردة والخشب واألثاث المستعمل وتراكم ا س البلديحق للمجلي. 6
الجة يكون للمجلس البلدي وبموافقة وزير الشؤون البلدية سلطة جمع ونقل وتصنيف وتخزين ومعالجة وإعادة تدوير وإلقاء النفايات أو إدارة ومع. 7

مع فقط أو من خلل شراكة ة مملوكة للبلدية إما ل شراكة مع بلدية أخرى أو مجلس خدمات مشترك أو من خلل تأسيس شركة من خلات الصلبيالنفا
 القطاع الخاص.

 . يتمتع وزير الشؤون البلدية بسلطة اعتبار أي من هيئات الخدمات البلدية بلدية ألغراض تطبيق بنود هذه اللوائح.8

 ياالجتماع التنوع
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، ليس فقط إلى ، والتي يمكن أن تؤدي  في معالجة النفايات ضمن هذا اإلجراء ، إعادة تقييم رسوم النفايات مقابل خيارات أكثر تقدماً 
زيادة الدخل ولكن أيًضا إلى تحسين جماليات الصحة والمجتمع ، تتطلب مشاركة النساء في نهاية المطاف في خيارات متقدمة لمعالجة 

كيفية إشراك النساء  ى ذلك( إجراء تحقيق فيالتدوير ، والفرز في المصدر ، والغاز الحيوي ، والسماد ، وما إل ثل إعادةفايات )منال
الجمعيات النسائية والشباب والرجال وتحفيزهم واالستفادة منهم خيارات معالجة النفايات. هذا مهم ألن الفرز عند المصدر ، على سبيل و

جراء ، م. ومن ثم ، في هذا اإلمجموعات األسر( المشاركة في النشاط لجعل اإلجراء جديراً باالهتماسر )أو لب من األطالمثال ، سيت
لنساء والجمعيات النسائية والرجال والشباب داخل المجتمع بوصفهم أصحاب مصلحة )ال سيما عند النظر في خيارات ينبغي إشراك ا

خيارات  ت والبيانات الدقيقة ووضع الرسوم المناسبة وآليات الحوافز من أجلالنفايا س لتوليداالعلج( المشاركة في تطوير خط األس
 العلج.

زمني لإلجراءات العلجية ، يمكن للنساء والشباب والرابطات المحلية غير الهادفة للربح أن تعمل  حديد الرسوم ونشر جدولعند ت
دة الوعي حول الشكاوى وكذلك كيف يمكن لألفراد والمجتمع عين لزياوالمزار ةكسفراء إلشراك القطاع التجاري والمناطق السكني

 االستفادة

 

  

 

         المبادر

         إدارة البلدية

         المنفذون

      إدارة البلدية

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 وضع خط األساس لتوليد النفايات وتكوينها

يرها من المبادرات السماد ، والبيوكار وغيات وجداولها الزمنية مثل الفرز عند المصدر ، وإعادة التدوير ، واع النفاار في قطمالنظر في مجاالت االستث
 ي تتطلب نفايات كمدخلت ؛ ما هي الطرق التي يمكن أن تدعمها الرسوم )إنشاء حوافز أو آليات( لدعم نجاح هذه المبادرات.الت

 ايات الصلبة البلدية الحالية للمساكن والقطاع التجاري.مات النفتحسين خدلاستهداف وتنفيذ مجاالت 

الصلبة وكيف ستساعد الرسوم الجديدة في تحقيق األهداف اإلنمائية للقطاع. تطوير فهم مشترك مية في قطاع النفايات لة توعية حول خطط التنإجراء حم
 للستفادة بين البلدية وأصحاب العلقة

 :  م النجاحلمعا\مؤشرات

 قييم االحتياجات.جة نفايات المستقبل وت، تحسن جدوى عمليات نقل النفايات الصلبة الحالية، تقييم خيارات معال

 لدى البلدية خط أساس محدث يعمل كأساس للدراسات المستقبلية ويبلغ االستثمارات القطاعية المستقبلية.

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

          

 لراعي ، التمويل(:يل )االتمو

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aالطاقة النهائية ) التوفير في
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 الرقم القطاع:

نوع 

 اإلجراء:

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء

  3.2     

        

 العنوان: -اإلجراء 

 الصلبة نفاياتارة الدإستراتيجية إ

 العنوان: -اإلجراء 

 ها البلدية.التدريجية التي تقدمخدمات إدارة النفايات الصلبة المحسنة و

 الوضع المبدئي:

فايات مكب ن لبلديةام الخطوة األخيرة اللزمة لتحديث البنية التحتية للنفايات في البلدية هي إنشاء مكب نفايات ُمدار بشكل صحيح. في الوقت الحالي ، تستخد

. الفرز الوحيد الذي يتم في الموقع هو من قبل تلوث المياه الجوفيةحدوث ترشح العصارة ومع عدم وجود تدابير لعزل النفايات من بقية التربة ، مما يسمح ب

 عمال الوطن الذين ال يعاقبون من قبل الحكومة

حفر العضوية والبلستيكية ، وسوء معاملة النفايات من ال -خلفات الزراعية ات المق نفايرالتخلص من النفايات والتخلص منها بشكل غير صحيح )من ح

ة وأضرار ، وروث الحيوانات غير المعالج المطبق في المجاالت الزراعية( ؛ تحتاج البنية التحتية لجمع النفايات يؤدي إلى مخاوف بيئياالمتصاصية مما 

 طاع.قومعالجتها إلى رسوم محسنة للنهوض بال

 لبة.معالجة النفايات الصنتصف المدة لخيارات عدم وجود خط أساس حديث ومتاح للجمهور لتوليد النفايات الصلبة وكذلك منظور م

 التفاصيل:

يبات )الكت لمعداتاسيتم استخدام حملت التوعية إلشراك المجتمع في الحد من القمامة والتخلص غير السليم من النفايات. يتضمن المشروع توزيع الوسائط و

 يع الناس على إعادة التدوير.فايات العضوية( لتشجلحاالت ، صناديق النوالملصقات اإلذاعية وصناديق إعادة التدوير الملحوظة ، وفي بعض ا

التوازن بين التطبيق تحقيق نين. لاستبدأ البلدية في تطبيق قوانين مكافحة القمامة بصرامة وتفرض غرامات على المواطنين والشركات الذين ينتهكون هذه القو

 فون نفاياتهم.والشركات الذين يصن األكثر صرامة ، سيتم إنشاء برنامج حوافز لألشخاص

ع ن، باإلضافة إلى اعادة تشغيل مص GIZللبدء في إنشاء قسم إلدارة النفايات الصلبة المتقدمة ، قامت البلدية ببناء مصنع لفرز النفايات الصلبة بالتعاون مع 

الي قللت كمية النفايات عادة التدوير وبالتعت المواد القابلة إلخارج نطاق العمل. من خلل بناء مصنع للفرز ، يستطيع دير عل جمعت وباد كان تسمي

شاحنات راء الولكن ش المتوجهة إلى مكب النفايات. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن لمصنع التسميد أن يستفيد بشكل جيد من النفايات العضوية في البلدية ، 

 داية.المتخصصة في جمع النفايات العضوية هو ما يجب القيام به في الب

 ماعيالتنوع االجت
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ص(. وهذا يعني أن عادة ما يكون للنساء والرجال أدوار مختلفة في كيفية إدارة النفايات الصلبة على مستوى األسرة )أو حتى: من المتجر إلى المنزل والتخل

ألدوار والفرص تراتيجية معرفتها با. يجب أن تُظهر اإلسهي مفتاح تطوير وتطوير معالجة النفايات الصلبة ومعالجتها في البلدية واقفهارأة وممممارسات ال

ن تطوير واإلبلغ ع  .الكامنة في األدوار التي يلعبها الرجال والنساء في دورة حياة النفايات الصلبة من أجل إدارة اآلليات بشكٍل كاٍف يمكن أن يعزز الرضا

 وتطوير اإلستراتيجية.بالعمل االستقصائي  ود الخبير االجتماعيحملت التوعية المستهدفة وتحسين الخدمات بشكل عام. يجب أن يق

           المبادر

           بلدية دير عل

           المنفذون

       EcoPeace(,  و GIZالوكالة األلمانية للتنمية  )

 طوات العمل والجدول الزمني:خ

 تعيين فريق فني )بما في ذلك الخبير االجتماعي(

صادر )الكميات حسب القطاعات السكنية والتجارية والزراعية ]...[ حسب تدفق النفايات الصلبة( ، واالستخدامات توليد النفايات الصلبة )تكوينها( ، والمبدء 

و وضع استراتيجيات نها ، وتوعية الجمهور ، ورسم خرائط سوق النفايات الصلبة الحالي وأصحاب المصلحة ، مالنهائية و / أو النسب المئوية للتخلص 

 لتحسين خدمات النفايات الصلبة ، وتسويق وتنمية اقتصاد)تدوير( النفايات .

 تحديد أولويات مجاالت االستثمار مثل المعدات والبنية التحتية اللزمة.

 النفايات الصلبة. وبناء القدرات التي ستكون بمثابة أساس لإلجراءات المستقبلية المتعلقة بقطاع إدارة تحديد برامج التوعية

 إيجاد حلول للنفايات الزراعية غير العضوية

 يفضل أخذ عينة من النساء الناشطات اجتماعيًا وتدريبهن على عمليات الفصل عن المصدر وتوزيع السلل ثم رفع الوعي.

 الم النجاح  :عم\مؤشرات

            

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 يل )الراعي ، التمويل(:التمو

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (t / aالتوفير في انبعاثات غازات الدفيئة ) (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
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 اء في األردنبحسب معامل االنبعاث للكهر سيتم تقديرها

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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 الرقم اع:القط
 نوع اإلجراء

 مدة اإلجراء داية اإلجراءب

     3.3 منظمات داخلية

 

  العنوان: -اإلجراء 

 تجنب النفايات وخاصة الكؤوس البلستيكية في إدارة البلدية

 الرؤوية واألهداف:

 بلديةلالموارد ، دور نموذجي لتوفير 

 الوضع المبدئي:

  

 الوصف:

تاج أقل قدر ممكن من النفايات. مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم وكذلك في األردن هي النفايات الموارد ، من الضروري إنمن أجل تحرير استهلك 
 ن.البلستيكية. تضع اإلدارة مثاالً وتحاول تجنب البلستيك قدر اإلمكا

 المبادر

 ينةدإدارة الم

 المنفذون

 إدارة المدينة ، المشتريات

 تهدفة:المجموعة المس 

 السكانإدارة المدينة, 

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 كأو الضيوف. بدالً من ذلفي الخطوة األولى ، لم تعد اإلدارة تقدم الماء في أكواب بلستيكية صغيرة والمشروبات في علب األلومنيوم للموظفين          ·
 ، يتم استخدام العبوات الكبيرة و األكواب الزجاجية.

 ، سيتم اتخاذ المزيد من تدابير الحد من النفايات ، مثلفي الخطوة الثانية        ·

 إستبدال األطلق البلستيكية بالبورسلن         ·

 شراء البسكويت في علب أكبر         ·

 هدام الورق المعاد تدويرإستخ         ·

 فعرض المنتجات المحلية في تقديم الضيافة للضيو         ·

 : معالم النجاح \مؤشرات

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

    

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

 بالموارد.ستهلكة سنويًا حتى اآلن. يمكن استخدام هذا لحساب التوفير مكية وعلب األلومنيوم اليتم تحديد أو تقدير عدد األكواب البلستي

التوفير في انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aلطاقة النهائية )التوفير في ا
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(t / a) 

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:

 التدابير المصاحبة:

 مالحظات اضافية:
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نوع  الرقم: القطاع:
 اإلجراء

دئ في بال
 اإلجراء

 مدة اإلجراء

     3.5 ، و طاقةنفايات

 العنوان -اإلجراء

 الطاقة و القيمة االقتصادية من النفايات العضويةإستخراج 

 الرؤية واألهداف

 تنويع مصادر الطاقة المتجددة

 قتصادية والحيوية من النفاياتزيادة قدرة البلدية في استخراج القيمة اال

 :الوضع المبدئي

 لتحيزات من األنشطة الزراعية.هناك وفرة من السماد الحيواني وا

 ر االمتصاصية السكنية يهدد إمدادات المياه.التصريف من الحف

 الوصف:

حالية( لمتصاصية  أو من محطة معالجة المياه العادمة ايجب إجراء دراسة جدوى الستخدام النفايات البيولوجية )مثل العصارة الناتجة عن الحفر اإل
 ليل تكاليف معالجة مياه الصرف.للحصول على الطاقة وكذلك تق

 مخلفات الحيوانية في إنتاج السماد المعالج والميثان الحيوييجب استثمار ال

التقنيات التي  ىفإن الطاحنات ، مثل طاحنة األسطوانة ستكون إحدأنواع الخيارات إلى حد كبير )استثمار منخفض مرتفع ، وما إلى ذلك( ؛ ومع ذلك ، 
 يجب مراعاتها.

ياه ، وإزالة الكبريت ، وإزالة ثاني أكسيد الكربون قبل اإلنتاج وبعد استخدام الغاز في الطهي طلب هذا والخيارات ذات الصلة خطوات مثل نزح المسيت
 زل و / أو لتوليد الكهرباء.المنزلي ، الشعلت ، محرك الغاز الحيوي / الدي

 يحسن جودة مدخلت النفاياتء المتعلق بالفصل عند المصدر الذي اانظر أيًضا اإلجر

 التنوع االجتماعي

ملية ا من العتعد المشاركة على مستوى المجتمع ، سواء من خلل التواصل )وسائل اإلعلم ، المشاركة( ، بناء القدرات ، المستفيدون والمهنيون ، جزءً 
التوعية على  جددة ، وتصميم المشاريع وتنفيذها. تركز مبادراتص االقتصادية في مصادر الطاقة المتراإلستراتيجية لخفض االنبعاثات وزيادة الف

 سلوكيات الرجل والمرأة في الحد من استهلك الطاقة.

 المبادر:

  

 المنفذون

 كومية / منظمات المجتمع المحلي ، القطاع الخاصوزارة البيئة ، وزارة الزراعة ، المنظمات غير الح

 خطوات العمل والجدول الزمني:

سبيل المثال رواسب العصارة الناتجة عن حفر اإلمتصاصية أو من محطة معالجة مياه الصرف اء دراسة جدوى الستخدام النفايات العضوية )على إجر
 الحالية ، من الحفر والنفايات الزراعية(.

 االتصالتحديد ضباط 

 ضمان تكافؤ الفرص للذكور واإلناث

 ن مكافآت رمزية.يز دور النساء كمتطوعات وعاملت لهزتع

 على مسائل الطاقة البديلة.تدريب المهندسين / المهندسين 

 إجراء ورشات عمل توعويية للستفادة من عوائد الطاقة المتجددة.

 ام اإلناث للعمل في المجاالت الكهرومغناطيسية.النظر في االختيار وفقا للكفاءة وفتح الطريق أم

 مع النفايات وفرزهاتأكد من دعم البلدية الستمرارية ج

 بل المنظمة ، ثم اعملاصنع نموذًجا مدعوًما من قِ 

 تعمل قاعة المدينة كنموذج للمبنى األخضر
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 إيجاد حلول للنفايات الزراعية غير العضوية

 .لمصدر ، وتوزيع السلل و رفع الوعياالناشطات اجتماعيًا ، وتدريبهن على الفصل من  من األفضل أخذ عينة من النساء

 االتفاقية. سيتم إنشاء نظام الصرف الصحي البلدية وتوقيع

 معالم النجاح  :\مؤشرات

 تخفيض نفقات الطاقة في البلدية

 أطراف الشوارع. تقليل أحجام النفايات، ال تتراكم النفايات الزراعية غير العضوية على

 (:ءإجمالي نفقات / )تكاليف البد

  

 :التمويل )الراعي ، التمويل(

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (MWh / aر في الطاقة النهائية )التوفي
التخفيف من 

انبعاثات غازات 
 الدفيئة 

    

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي

 فةأثير اإلجراءات في القطاعات المختلتيين المهرة وكذلك فرص التدريب المهني. سينعكس تحسين سوق العمل لألشخاص التقن
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نوع  الرقم: القطاع:
 اءاإلجر

البدئ في 
 اإلجراء

 مدة اإلجراء

     3.5 طريقة الحياة

 العنوان -اإلجراء

 وجات المستعملة(تحفيز االقتصادات الدائرية الصغيرة النطاق )تغيير العلمة التجارية للمنس

 الرؤية واألهداف

 عبء العمل ونفقات الطاقة للمركبات البلدية في جمع ونقل النفايات. ل تجميعها إلعادة التدوير ، تقلل منيتم تحويل النفايات بعيًدا عن المكب ، ومن خل

من األنشطة االقتصادية  ر المعاد تدويرها وتلهم نماذج أخرىيساهم اإلجراء في الوعي والمشاركة في أنشطة السوق التي يتم الحصول عليها من العناص
 المتجددة.

 ئي:الوضع المبد

 برة في التنسيق لتحقيق رفع لمستوى المنسوجات وشهدت هذه المجموعة النجاح.مجموعة المجتمع المحلي لديها خ

ادة من هذا المكان ف. لذلك ، يمكن لهذه المجموعة االستCash for Work( >C4W)وأنشطة   GIZال يتم استهداف المنسوجات بواسطة مركز فرز 
 ال لـ "منحة / صندوق العمل المناخي".ة في الحد من النفايات وتخصيص األموالمناسب والتنسيق مع البلدي

 التفاصيل:

 يتواصل منظمو العمل مع المجتمعات السكنية والمدارس ويتعاونون معهم لتقديم المنسوجات.

لقيمة للمجتمع من ق ، من أجل إعادة بيع الملبس ذات اوجات ، الصعود من عمليات وهيكلة المشروع السابسة نسائّية محلّية تقوم بتدوير المنجمعية تعاونيّ 
 خلل "بيع الملبس الُمستعملة".

فايات أخرى نلتغير المناخي" لمعالجة مشكلة رفع إذا كان هناك احتمال أن يتولى القائمون على التنفيذ ال مسؤولية مع "مجموعة الصمود المحلي لمواجهة ا
 ضافة للقطاع وخفض  اآلثار المناخية.تباس الحراري( ، فسيكون لذلك قيمة مبخلف المنسوجات )مثل بلستيك االح

 المناخي"وفقًا للمناقشات ، يمكن أن يذهب جزء من العائدات لصالح المجتمع المحلي وطلب المدارس باسم "صندوق / منحة العمل  

ة على الحد من االنبعاثات )تحويل تصاد إعادة التدوير والتي تكون قادرموذج للمبادرات الصغيرة األخرى القائمة على اقنتعمل مبادرة المنسوجات ك
 النفايات من مكب النفايات( ، والوعي ، وفرص العمل ، وتسويق الموارد الطبيعية الجيدة.

 التنوع االجتماعي

اد واألدوات رقية وبيع المنسوجات )الملبس والسجنفيذ المبادرة إلى جانب البلدية من أجل جمع وتتلمجموعة النسائية كسفيرات لتنسيق ويتم تفعيل ا
وتقليل فايات )المنزلية(. يصبح مصدًرا لتوليد الطاقة ، ويكون للمشاركين تأثير على تخفيضات االنبعاثات عن طريق تحويل المنسوجات بعيًدا عن مكب الن

 لطاقة بدالً من نظرائهم المتقدمين(.مما يعني ارتفاًعا في االنبعاثات / متطلبات ا ةالحاجة إلى شراء عناصر جديد

 المبادر:

 منظمة غير حكومية

 المنفذون

 المنظمات غير الحكومية والمدارس والسوق المحلية

  

  

 خطوات العمل والجدول الزمني:

  

 :  معالم النجاح\مؤشرات
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 دء(:بإجمالي نفقات / )تكاليف ال

  

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 ير الطاقة وغازات الدفيئة:توف

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aفير في الطاقة النهائية )التو

    

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي
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 الرقم: القطاع:
 نوع

 اإلجراء:
 مدة اإلجراء البدئ في اإلجراء

       4.1  الصناعة

 العنوان -اإلجراء

 مشروع تطوير اآلثار المحلية

 الرؤية واألهداف

 لتلوث البيئيتخفيف ا

 اعادة المواقع االستراتيجية  التي تعزز صحة النظم البيئية ويمكن حمايتها

 الوصف:

الحمة( بما في ذلك زيارة المرافق ،  ي ، مقبرة أبو عبيدة ، خربةبلم األثرية الهامة للبلدية )تل دير عل ، تل ذهب الغرتطوير وإعادة تأهيل سلسلة من المعا
 لفية تاريخية و سياحية ، وربط المواقع المختلفة مع جوالت سياحية للمشاة وركوب الدراجات. توفير معلومات و خ

 المبادر:

 إدارة البلدية

 المنفذون

 EcoPeaceة السياحة و اآلثار , وزار

 المجموعة المستهدفة:

  

 مني:خطوات العمل والجدول الز

 التخطيط مع أصحاب المصلحة )تقارب األفكار(

 ومنظور السياحة صحة المجتمع م المواقع من أجلتقيي

 ( تحديد متطلبات دعم السياحة )المطاعم ، الهدايا التذكارية ، اللفتات اإلرشادية ، إلخ

 االستعداد للحملت اإلعلمية ، بما في ذلك الموقع

 افق المعلومات على طول المساراتومر المواقع األثريةتشغيل 

 : معالم النجاح \مؤشرات

 زيادة عدد السياح

 استخدام ممارسات التصميم المناخي الحيوي ومواد البناء المتجددة

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

  

 ل المرونة:معام

  

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 الطاقة وغازات الدفيئة: رتوفي

  

 بعاثات غازات الدفيئة التخفيف من ان (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

    

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي
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 مالحظات إضافية:

 . Royal HaskonigGHV and MASARالمرجع: المخطط الوطني الرئيسي لوادي نهر األردن . 

 

 الرقم: القطاع :
 نوع

 اإلجراء:
 مدة اإلجراء البدئ في اإلجراء

       5.1 المياه

 العنوان -اإلجراء

 اقة الشمسية الكهروضوئية في معالجة مياه الصرف الصحيالط

 الرؤية واألهداف

 ةدياه الصرف الصحي من خلل تطبيق الطاقة الشمسية المتجدتقليل االنبعاثات المتولدة وتكلفة الطاقة في عملية معالجة م

 الوضع المبدئي:

وى لتركيب حديقة شمسية للمساهمة في توفير الطلب على الطاقة في المحطة. طة تل المنتة لمعالجة مياه الصرف الصحي موضوع دراسة جدكانت مح
 من احتياجات المحطة. في المائة 90من المتوقع أن توفر الحديقة الشمسية ما يصل إلى 

 التفاصيل:

 ل المنتة لمعالجة مياه الصرف الصحي""إعادة تأهيل وتحسين محطة ت 3.5.1انظر اإلجراء 

 التنوع االجتماعي

  

 المبادر:

 البنك التنموي الفرنسي

 المنفذون

 , سلطة الميه األردنية, البنك التنموي الفرنسيEcoPeaceبلدية دير عل, 

 المستهدفة:المجموعة 

            

 :خطوات العمل والجدول الزمني

 ةالتعاون مع الجهات المانح

 التخطيط لتركيب الحديقة الشمسية

 ة معالجة مياه الصرف الصحيتوفير الطاقة لمحط

 معالم النجاح  :\مؤشرات

  

  

 معامل المرونة ) التخفيف / التكيف (:

  

 :إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(

  

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 
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 غازات الدفيئة:وتوفير الطاقة 

  

 زات الدفيئة التخفيف من انبعاثات غا (MWh / aفي الطاقة النهائية ) التوفير

    

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي
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 إلجراءمدة ا البدئ في اإلجراء نوع اإلجراء: الرقم: القطاع:

       5.2 المياه

 العنوان -اإلجراء

 الصرف الصحي في تل المنتة اهيإعادة تأهيل وتحسين خطة معالجة م

 الرؤية واألهداف

تبار يح تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية تغطية تكاليف الكهرباء العالية للمعالجة بالطاقة المتجددة ؛ يمّكن اختحسين ظروف التشغيل في المصنع. يت
 أو صناعية )مما يؤثر على المعالجة المحسنة للنفايات السائلة بشكل عام(. يةلجودة المياه المشغلين من التحديد الدقيق لما إذا كانت المياه الواردة منز

 المبدئي: الوضع

ير عل. وهي محطة معالجة مياه الصرف ( ، ذات أهمية عالية لبلدية دWAJمحطة تل المنطة ، التي تقع ضمن اختصاص سلطة المياه في األردن )
صحي المحلية في ن محطتي معالجة في وادي األردن بالكامل ، والخيار الوحيد لمعالجة مياه الصرف الم ةالصحي المحلية الوحيدة في المنطقة ، وواحد

ي تحتاج إلى صيانة أو استبدال. وقد أعرب رئيس البلدية البلدية. بعد سنوات من اإلهمال ، أصبحت محطة المعالجة متهدمة مع العديد من قطع المعدات الت
صيانة  ببت في حرائق عديدة بسبب عدماه المتدفقة من محطة المعالجة ال تقع ضمن المعايير األردنية ، وتلوث البيئة وتسميلعن قلقه من المحطة ألن ا

 من محطة المعالجة ال تدخل ضمن المعايير األردنية في نهاية عملية المعالجة التي تنتهي خلل الصيف. المياه المتدفقة القصب

 الوصف:

ة اختبار جودة المياه وإجراء جوالت تثقيفية ٪ من احتياجاتها السنوية من الطاقة ، وشراء أجهز90لتزويد محطة المعالجة بنسبة  يةستركيب األلواح الشم
 .للمحطة لمعالجة نقص الوعي بشأن معالجة المياه وإعادة استخدامها

عالجة متكاملة في تل المنتة لخدمة المنطقة. باإلضافة إلى ذلك ، م ة( يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمحطAFDبالتعاون مع بنك التنمية الفرنسي )
رة كونستانس ( ومقرها بحيGNFصلحة اآلخرون إلى ترقية مرفق معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك مؤسسة الطبيعة العالمية )يتطلع أصحاب الم
وات في عمان والذي يهدف إلى تركيب حديقة للطاقة الشمسية في سن الشرق األوسط في مشروع نموذجي مدته ثلث EcoPeaceوشريكها األردني 

 صرف الصحي تل المنطة في بلدية دير عل في غور األردن ، من أجل استقرار قدرة المعالجة المتقلبة للمحطة.محطة معالجة مياه ال

 مبادر:ال

 البنك التنموي الفرنسي

 المنفذون

 ألردنية, البنك التنموي الفرنسيا ه, سلطة الميEcoPeaceبلدية دير عل, 

 خطوات العمل والجدول الزمني:

  

 والجدول الزمني:خطوات العمل 
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 .EcoPeaceو  Global Nature Fundمتابعة اتفاقيات المشروع بين سلطة المياه األردنية ومصرف التنمية الفرنسي ومؤسسة 

 معالم النجاح  :\مؤشرات

  

 دء(:لباإجمالي نفقات / )تكاليف 

  

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aتوفير في الطاقة النهائية )ال

      

 المحليالقيمة المضافة لإلقتصاد 

  

 اإلجراءا المصاحبة:

 مالحظات إضافية:
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 مالرق القطاع:
 ءجرانوع اإل

 فترة اإلجراء بداية اإلجراء

     5.3 المياه

 العنوان -اإلجراء

 اللمركزية في المواقع التجريبية. WWTأنظمة 

 الرؤية واألهداف

 والصرف الصحيزيادة قدرة وكفاءة البنية التحتية للمياه 

 زيادة استخدام الطاقة المتجددة في أنظمة المياه والصرف الصحي.

 ئيضع المبدالو

 لمياه الجوفيةالحفر االمتصاصية المتدهورة ونقص شبكة الصرف الصحي يشتبه في أنها مصدر لتلوث ا

 أمثلة على معالجة المياه العادمة اللمركزية:

من خلل استعادة لية عية المح( في األزرق ، األردن ، تهدف إلى استعادة البيئة والمناظر الطبيBorda  ،ISSRARه )تحقيق أكبر إعادة استخدام الميا
 مياه الصرف الصحي للري.

 تكاملة في فينان إيكولودجإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الم
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 ص ، األردنيوجد مرفق عرض ومعالجة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الفحي

 الوصف:

 المجتمعجات ر واحتيالتتناسب بشكل أفضل مع مع معدل التطو WWTتطوير التوسعه لمحطة 

 مثل الحدائق والري للمحاصيل للستهلك الحيواني. -لجة للتطبيقات داخل المدينة زيادة القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي وزيادة توافر المياه المعا

لغاز الحيوي( وتثبيط استخدام الملح في اج اارة إلنتلتقليل العبء المالي لتفريغ الحفر االمتصاصية بواسطة الناقلت )مثل استخدام  العصتشجيع اآلليات 
اسبوع ألن عدم عمل هذا قد يؤدي الى تسرب العصارة  إلى هياكل ومما يؤدي إلى التسربات خطرة الى  تجفيف العصارة في عملية مستمرة نهاية كل

أهيل التربة باإلضافة إلى استخدام الفحم الحيوي من بين دة توحة إلعاالتربة والجداول وبالتالي تلوثها، مثل عهذه األليات زراعة النباتات المقاومة للمل
 خيارات أخرى

 إلجتماعيالتنوع ال

ر إطار منسق ومنهجي لمعالجة القضية المتعددة الجوانب تقوم منظمات المجتمع المحلي بالتعبئة حول الوعي وبناء القدرات لدى المجتمع المحلي عب
تأثير السلوكيات السلبية  ة إلى المخاوف الصحية ، التي تفاقمت و / أو تسببت في حالة الحفر االمتصاصية و ضافاه ، باإلالمتعلقة بتلوث التربة والمي

 المستخدمة لتقليل تكاليف التخلص من مياه الصرف الصحي بشكل صحيح.

 بادرالم

 إدارة البلدية

 المنفذون

   عاإلدارة البلدية ، سلطة المياه األردنية ، المجتم

 لمستهدفةئة االف

 المحليون

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 ة للشروع في دراسة الجدوى لتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي· التعاون مع الجهات المانح

 طاقة الشمسية الكهروضوئية لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف اللمركزية.· تقييم جدوى استخدام وحدات ال

 حاب المصلحة لتطوير القبول الكامل للجوانب المادية والمالية واإلداريةع أصتشارية م· عملية اس

 إلعادة استخدام المياه المستصلحة  و العصارة المشروطة وجدوى استخدامها ألغراض أخرى· خطة 

 لى تعاون وثيق مع وكاالت التخطيط لضمان تخصيص األولويات والموارد· الحفاظ ع

 دء(:الب )تكاليف إجمالي نفقات /

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aتوفير في الطاقة النهائية )ال
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 لالقتصاد المحلي:القيمة المضافة 
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 الرقم: القطاع:
نوع 

 اإلجراء:
 مدة اإلجراء دئ في اإلجراءالب

       5.4 اهالمي

 العنوان -اإلجراء

 تجريبيةتطبيقات مياه الصرف الصحي المعالجة في المواقع ال

 الرؤية واألهداف

 حي المعالجة.تحديد وتنفيذ تطبيقات معالجة مياه الصرف الص

 الوضع المبدئي

زراعة لتقييم جودة وتطبيقات مياه الصرف الصحي ة الالسابق دراسة باالشتراك مع وزار كان مرفق معالجة مياه الصرف الصحي الحالي قد بدأ في
برك التبخر بدالً من استخدامها في تطبيقات  مبادرة بسبب تغيير في اإلدارة. يتم تفريغ مياه الصرف الصحي المعالجة فيالمعالجة. ومع ذلك ، تم إيقاف ال

 قد تكون أكثر فائدة.

 الوصف:

 لتطبيقات المحتملة لمياه الصرف الصحي المعالجة.ة واأسيس الشراكة من أجل تقييم الجودإعادة ت

 التنوع الإلجتماعي

الفنية ولكن أيًضا من حيث القبول االجتماعي لتطبيقات )معالجة مات المجتمع المحلي في تحديد واستهداف التطبيقات ، ليس فقط من الناحية تساعد منظ
 المياه العادمة(.

 لمبادرا

 ه الصرف الصحي, إدارة البلديةميا منشأة تل المنته لمعالجة

 المنفذون:

 سلطة المياه األردنية ، وزارة الزراعة والري وزارة الزراعة ، سلطة وادي األردن ،

 الفئة المستهدفة

  

 ات العمل والجدول الزمني:خطو

 قع التجريبية المقصودةلموارورة لتناسب احتياجات البلدية وامناقشة شروط وأهداف المبادرة السابقة وتعديلها حسب الض

 المخططة التعاون مع مرفق معالجة مياه الصرف الصحي على المنهجية

هم / مشاركتهم في المواقع التجريبية وتطبيقات مياه الصرف إجراء دراسات الوعي والجدوى مع أصحاب المصلحة الذين يمكن دمج
 الصحي المعالجة

اه الصرف جي االستخدامات والظروف والسياقات المختلفة لفهم االستخدام الفعال والمفيد لميراتيتمثل المواقع التجريبية بشكل استيجب أن 
 الصحي المعالجة

 (8.2طة الرئيسية للصرف الصحي للبلديات )انظر اإلجراء ينبغي إدراج نتائج المشاريع التجريبية في الخ

 بدء(:إجمالي نفقات / )تكاليف ال

 :ويل(التمويل )الراعي ، التم

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
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 محلي:القيمة المضافة لالقتصاد ال
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 الرقم: القطاع:

 نوع اإلجراء

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء

 5.5 المياه
قصير متوسط 

 المدى
  

 وانالعن -اإلجراء 

 حصاد مياه األمطار: الخزانات

 األهداف -الرؤية 

 اه األمطارريق االقتران بالتخزين المؤقت وتقنيات حصاد ميتنويع مصادر المياه عن ط
 ( جمع مياه األمطار لتخزين للستخدام ،1
 كثيفة بعيدا عن المناطق الحضرية  و( تحويل المياه من االمطارال2
 ن مياه األمطار في استثمارات المزارعين في تطبيق األسمدة والمبيدات الحشرية.جريا( تقليل احتمال حدوث 3

 عادمة.زيادة كفاءة المياه والبنية التحتية للمياه ال

 تعزيز التكنولوجيا الموجهة نحو التنمية المستدامة رخيصة وقابلة للحياة.

للزراعة  جفاف وتخفيف فترة انتظار إمدادات المياه المنزلية ؛ زيادة كمية المياه المخزنةر التحسين مرونة إمدادات المياه على المدى الطويل ؛ تقليل آثا
 وسقي الماشية.

 الوضع المبدئي

 .بيدات الحشرية واألسمدة التي يطبقها المزارعون على حقولهماألمطار المفاجئة الكثيفة من جودة التربة والمياه ألن األمطار غالبًا ما تغسل المتقلل 

 عاني المزارعون من خسائر اقتصادية عندما تبطل األمطار الغزيرة استثماراتهم.ي

 ألمطار الغزيرة.ما تضررت البنية التحتية الحضرية نتيجة هطول اك

 تتزايد ملوحة المياه الجوفية وتناثرها بشكل متزايد.

 الوصف:

 مخازن المياه ويقلل من األضرار الناجمة عن الجريان السطحي. د مناء السدود أو الخزانات لتخزين جريان مياه األمطار مما يزيبن

 السدود

رشيح من فق المياه السطحية وتزيد من إعادة شحن طبقات المياه الجوفية(. يمكن بناء سدود التدود )مثل سدود السقوط ، والتي تقلل من سرعة تدبناء الس
كنه االتصال ض الري ، أو لتجديد طبقات المياه الجوفية. إذا كان الخزان فوق سطح األرض ، فيمغرامواد طبيعية متوفرة محلياً لتخزين مياه األمطار أل

 نزول الوادي.بقناة الميل ؛ لجمع مياه األمطار 

 خزانات المياه

 ة الجدوى ، يمكن أن يكون فوق سطح األرض أو تحت األرض.بناء خزانات المياه ، اعتمادا على مسح الموقع ودراس

 االجتماعي تنوعال

ة المشاركين في إنشاء وشراء ى تنسيق التوافق الرأسي واألفقي ألصحاب العلقيمكن أن يأخذ النوع اإلجتماعي في مختلف جوانب المشروع من العمل عل
شطة المساعدة لمشروع إعادة األنمجاالت الخبرة االقتصادية والتقنية الناتجة عن المنتجات واألموال للمشروع. باإلضافة إلى ذلك ، هناك العديد من 
 تها ومجتمعاتها المحلية.التحريج التي يمكن أن تكون ذات قيمة للمرأة في مجاال

 المبادر:

 البلديةاإلدارة 
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 المنفذون:

 ، جمعية زراعية وزارة اإلدارة المحلية ، سلطة المياه األردنية ، جمعية خيرية

 الفئة المستهدفة:

  

 لزمني:ول اخطوات العمل والجد

ى المياه الجوفية )الماضي والمتوقع ات المياه ، جودة موارد المياه الجوفية ، مستوتحديد خط األساس لمصادر المياه المحلية )التوزيع الحالي وبيانات إمداد
 ، مسح لتقنيات جمع المياه. في المستقبل مقارنة بالطلب الحالي والمستقبلي(

 لمحلية لزيادة كميات المياه المحلية وتحسين نوعيتها.اه اتطوير مفهوم استراتيجية المي

 ليات التوزيع.تحديد سعر بيع المياه وآ

 زعها الجغرافيتحديد جودة الخزانات / آلية تو

 لوضع الخزانات ألغراض: تأكد من أن المياه غير المربحة تنخفض من خلل التنسيق االستراتيجي
 ( جمع المياه و1
 وزيع المستخدمين النهائيين/ ت ( توزيع المياه2 

 ت المطلوبة.إعداد استراتيجية هندسية وزراعية ؛ تطوير المستندا

 مات غير الحكومية أو االستشارات إلجراء الدراسات وتنفيذ المشروع.تأمين التمويل وفتح مناقصة للمنظ

 لنجاح  :معالم ا\مؤشرات

 الحد من جريان المياه

 هابحث عن مصدر جديد للميا

 قليل االعتماد على ضخ المياه الجوفيةت

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 المرونة: عامل

 فيةتقليل االعتماد على ضخ المياه الجو

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 يئة الدفالتخفيف من انبعاثات غازات  (MWh / aفي الطاقة النهائية )التوفير 

    

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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 الرقم: القطاع:
نوع 

 اإلجراء:
 دة اإلجراءم البدئ في اإلجراء

       5.6 المياه

 العنوان -اإلجراء 

 إهادة استخدام المياه الرمادية

 األهداف -الرؤية 

 ويتم قبولها أيًضا من قبل المجتمع األوسع للتطبيقات العملية اليومية.يبي يتم بدء التقنيات المحددة في المجال التجر

 المياه الرمادية للنباتات في هذه المواقع.لمساحات الخضراء والحدائق من خلل توفير تعزيز ا

ة في التكنولوجيا من خلل تخصيصها الثقمة )التغلب على قضايا الخبرة السابقة المتعلقة بالرائحة وبناء يشارك المجتمع بنشاط في إنشاء والمساه
 لبيئية ومرونة المناخ.ادية التي تلبي االحتياجات االجتماعية واوتجريبها( لتصميم تقنيات معالجة المياه الرم

 الوضع المبدئي

 ات أقل للمياه المقبولة في البلدية.تتدهور نوعية المياه الجوفية ، وتنتج خيار

د على الماء ، حيث يستهلك كل مكيف في المنطقة ، يستخدم السكان المياه للتبريد ، خاصة في مكيفات الهواء التي تعتمارة نظًرا الرتفاع درجات الحر
 لتًرا من الماء يوميًا. 60حوالي 

 المياه البلدية المتاحة للستخدام نادرة

 الوصف

 اطق التجريبية:المن

المياه الرمادية. جريبية ، وما إلى ذلك لعرض نظام عمل آمن من أجل تعزيز ثقة الجمهور في استخدام الت قم بتعيين المباني العامة والمنازل أو المدارس
 م النظام ، وبعد ذلك ، قم بزيادة المساحة.لديك مراحل إلعادة تصمي

 تي تنتج الرائحة الحقًا.ة الوجيا المياه الرمادية ، اعتماًدا على التكنولوجيا ،رفضت األنظمنتيجة لبعض المشاريع في األردن بتكنول

؛ تحديد جدوى الترشيح على نطاق صغير إلى رملية ؛ لجمع المياه الرمادية من المنزل يجب أن يكون خزان األسمنت في األرض يحتوي على طبقات 
الطبقات المتعددة لمعالجة المياه الرمادية من كون ق الخشبية ، وحقيبة الفلتر الشبكي ، وفلتر الرمل )البطيء( ؛ تتمتوسط الحجم: الفلتر البيولوجي ذو الرقائ

 يا الشمسية ووحدة التطهير والتخزين ليتم تسويقها كمنتج نهائين الصرف الصحي ومضخة الحفرة الرطبة والخلالممتزات الطبيعية ومدمجة مع خزا

 مؤقت للمناطق المعرضة للخطر من الجريان السطحي.اقتران التخزين ال

 ه لري حقول الرعيلمياإعادة توجيه ا

 عامل مع معيار غير مرضي إلعادة االستخدام (ناسبة للري المحدود للحدائق المنزلية. )تهذه أنظمة تستخدم لمعالجة المياه الرمادية المنزلية لتكون م

 الري المقيد:

ذلك األجزاء الصالحة لألكل التي يمكن أن تتلمس مباشرة مع في  اصيل بالمياه الرمادية المعالجة باستثناء الخضار والنباتات بماهو ري جميع أنواع المح
 األجزاء نيئة أو مطبوخة.مياه الري تذبل هذه 

 ة.يح المياه الرمادية لمساعدة األسر على توفير ما يقرب من ربع فاتورة المياه السنويسجلت أنظمة ترش

الحصول  ئحة ، وترشيح عالي ؛ العيوب: التكلفة العالية ، القبول العام ال يزال من الصعبد راالمزايا: ال توج -إعادة تدوير المياه الرمادية الكيميائية 
 عليه....

 ية في التحكم في المناخ )مكيفات الهواء(استخدام المياه الرماد

 التنوع االجتماعي

 ل واالقتراحات واألولوياتمشاكء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في الجلسات النقاشية وتحديد المشاركة الرجال والنسا
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أن تؤدي الجمعيات النسائية في بناء دراسات خط األساس تطبيقات المقبولة للمياه الرمادية. يمكن تم إدراج النوع في الوعي بالتركيب واالستخدامات وال
ات والدراسات وجدوى العمل ؛ مراقبة المواقع مارس( على المToTيم المجاالت التجريبية. تطوير منهج تدريب المدرب )ودراسات الجدوى واختيار وتقي

تطوير كتيبات  ToTsيات المياه الرمادية وتطبيقها العملي(. يمكن لـ مويل السلع التسويقية المزروعة وبناء تقنالمنازل المشاركة ؛ ووضع إطار لت /
 ق العملي إلجراءات الجدوى ، والتطبيق الفني(.إرشادية للتطبي

 كة المرأةغير الموجهة متاحة للجميع ، وتُبذل الجهود إلزالة الحواجز التي تحول دون مشار لياتالتدريب والمسؤو

كين والقادة / صناع القرار في المبادرات ، مصنفة حسب الجنس والعمروالمشار تتبع عدد المستفيدين" افية للبلديةوالمنطقة الجغر  . 
اناتمشاركة الباحثات والجمعيات النسائية في جمع البي  " 

 ت ذات الصلةيتم تطوير قدرات جمعيات القيادات النسائية للتخصص في تغير المناخ والقطاعا

 المبادر:

 ، المنظمات غير الحكومية / المنظمات المجتمعيةاإلدارة البلدية 

 المنفذون:

 ارة الزراعة( وزنظمات غير الحكومية / المنظمات المجتمعية ، وزارة البيئة )الرياإلدارة البلدية ، الم

 الفئة المستهدفة

 لتجاريةالمجموعات التجريبية داخل المجتمعات السكنية وا

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 حديد ضباط االتصالت

 ل إعادة تدوير المياه.عقد جلسات نقاشية للنساء )عقد جلسات نسائية لتبادل الخبرات حو

 جاج لنباتات الحديقة ؟!"الد "إحدى السيدات يعيدن استخدام ماء تنظيف

 حطة معالجةإنشاء شبكات المياه الرمادية في مناطق معينة وبناء م

 ديةالوعي باستخدام المياه الرما

 مؤشرات / معالم النجاح:

 االعتماد على مصدر جديد للمياه

 راءزيادة المساحة الخض

 خلق وظائف جديدة

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 )الراعي ، التمويل(:ويل التم

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 غازات الدفيئة التخفيف من انبعاثات  (MWh / aالنهائية )التوفير في الطاقة 

    

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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 نوع اإلجراء: الرقم: القطاع:
البدئ 

في 
 اإلجراء

 ءمدة اإلجرا

       6.1 لزراعةا

 العنوان -اإلجراء 

 تربةزراعة الكربون: الفحم الحيوي لمعالجة ال

 األهداف -الرؤية 

ت ، وخفض حموضة التربة ، وتقليل متطلبات الري وعية المياه ، وخفض انبعاثات التربة من غازات الدفيئة ، وتقليل تسرب المغذياتحسن ملحوظ في ن
 الفحم الحيوي.بيق واألسمدة المصاحبة لتط

إلخ(  -النفايات  -إلى المحاصيل  -إلى التربة  -نة في الزراعة )من النفايات إلى الطاقة تعمل دير عل على تفعيل اإلمكانيات االقتصادية التجديدية الكام
 العيش.لتعزيز االقتصاد المحلي وسبل 

 الوضع المبدئي

 بسببب تكلفة السماد المعالج مقارنة بالعناصر األخرى في السوق.قها دير عل كانت تحتضن منشأة للسماد. تم  إغل 

ة / التربة / بسهولة( ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يكون لها تأثير مضاد على الصحة والجودة البشري ون روث الحيوانات غير المعالج )ألنه متاحيستخدم المزارع
 الهواء.

 ة المياهوندرال تزال دير عل تعاني من تدهور جودة التربة 

يساء استخدامها أو اإلفراط في والمبيدات الحشرية واألسمدة )وغالبًا ما تغير المناخ مما يجبر المزارعين على إعادة النظر في أنواع المحاصيل 
 آلثار المناخية.استخدامها( من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن ا

 الوصف:

 سلعة اقتصادية من خليط من المواد العضوية  خلق يتطلب إنتاج الفحم الحيوي نفايات عضوية ؛ 

ل / يعالج التربة ، ويعزل الكربون ، ويساعد التربة في االحتفاظ بالمياه ، )أي المدخلت وطريقة المعالجة( ، فهو يعداعتماًدا على تكوين الفحم الحيوي 
 صدر طاقة متجددة.وم

المجاالت لزمة إلنتاج الفحم الحيوي ، وكذلك االستفادة من األنشطة ، و / أو الحوافز ، وة الهناك حاجة إلى إنشاء حوافز لجمع المدخلت المطلوب
 الحيوي في المجاالت الزراعية للمساعدة في إنشاء السوق.التجريبية الختبار تطبيق الفحم 

 ة(سمدن )فوائد السماد والموازنة بين االستخدام السليم لمبيدات اآلفات واألبناء قدرات المزارعي

 المناطق التجريبية و األبحاث

 عية( ستكون مفيدة في التحديد الكمي لفوائد المنتج في البلدية.جامعة و / أو المركز القومي للبحوث الزراإن الشراكة مع المؤسسات البحثية المهتمة )ال

 الفوائد وفهم تطبيق المنتجات بطريقة عملية.ؤية مناطق التجريبية في بناء الوعي والسماح للمزارعين وأصحاب المصلحة برسوف تساعد ال

 التنوع االجتماعي
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 /( على الممارسات ، والدراسات ، وجدوى العمل ؛ ورصد المواقع ToTيب المدربين )النوعي في النتائج )تدريب النساء على تدرتعميم المنظور 
ضل الممارسات إلنتاج الفحم الحيوي وقيادة المجتمع لتطبيق مجموعة من التقنيات ف أفالمنازل المشاركة. يمكن للمنظمات النسائية أن تتولى القيادة وتكيي

المدربين تطوير ويق ُمصمم خصيًصا لمعالجة مشكلة حرجة تواجه منطقة غور. يمكن لتدريب مجموعات المهارات المناسبة إلنشاء منتج قابل للتسو
لمؤثرة مدخلت و جودة المخرجات  وتحديد علميًا المزيج المناسب من المدخلت للمخرجات اة الالنشرات / كتيبات إرشادية للتطبيق العملي لتحديد جود

 التقرير( يمكن تأسيسها كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع البلدية.وكذلك كيفية تسويق المنتج )نتائج 

 در:المبا

  

 المنفذون:

 ز الوطني للبحوث واإلرشاد الزراعيلمركالمنظمات غير الحكومية / المنظمات المجتمعية, ا 

 الفئة المستهدفة

  

 لزمني: سنتينخطوات العمل والجدول ا

 ةإقامة شراكة مع مؤسسة بحثي

 تحديد مكان اقامة المشروع

 تثقيف وتحفيز المزارعين من خلل تخفيض الرسوم

 استخدام أنظمة الري منخفضة الطاقة

 شمسيةة الاستخدام مضخات مياه الري بالطاق

 إنتاج السماد / الفحم الحيوي

 سنة 1-أشهر  6إنشاء مناطق تجريبية تدوم بين 

 مؤشرات / معالم النجاح:

 زارع ألنظمة الري منخفضة الطاقةتبني خمس م

 تعمل بالطاقة الشمسيةاستخدام خمس مزارع على األقل للمضخات التي 

 لتالي يمكن توسيع انتشار الفحم الحيويوبا استخدام الفحم الحيوي في خمس مزارع على األقل

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 مويل )الراعي ، التمويل(:الت

. 

 قة وغازات الدفيئة:توفير الطا

  

 بعاثات غازات الدفيئة التخفيف من ان (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

    

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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 البدئ في اإلجراء نوع اإلجراء: الرقم: طاع:الق
مدة 

 اإلجراء

   6.2 الزراعة
-2020المتوسط المدى 

2025 
  

 العنوان -اإلجراء 

 زراعة الكربون: التسميد من أجل االمتثال وصحة التربة

 األهداف -الرؤية 

لى المكبات)التخفيف( وتجديد الحقول الزراعية )والرعي( وتباطؤ التصحر من ية إدم إنتاج السماد عالي الجودة نتائج متعددة مثل تقليل النفايات العضويق

 حسين جودة التربة.خلل ت

 باإلضافة إلى تعزيز اإلصلح االقتصادي . توفير فرص عمل إضافية

 الوضع المبدئي

 (.GIZالتعاون مع المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )ة وبا على مشروع توأمة مع مدينة جينا األلمانية إلدارة النفايات العضويتعمل البلدية حاليً 

 دارة النفايات الصلبة.على تنفيذ استراتيجية شاملة إل GIZيق مع كما تعمل البلدية بالتنس

 ويستخدمون األسمدة والمبيدات الحشرية بشكل رئيسييستخدم سكان البلدية الطرق التقليدية للزراعة والري 

 يوت .وخاصة المحاصيل البلستيكية داخل تلك البوث البيئي الناتج عن النشاط الزراعي بسبب استخدام الطرق التقليدية في الزراعة التلتعاني البلدية من 

 تشغيل مصنع السماد العضوي.تم االنتهاء من جميع الدراسات واإلجراءات لتمويل شراء وإعادة تأهيل و

 التفاصيل:

 

 تكون مملوكة للبلدية كاستثمار وسيتم التنسيق مع القطاع الخاص إلدارته .وي لسيتم شراء مصنع السماد العض

 لي الجودة.اد الحيواني والمواد العضوية )المنزلية( والمواد الخشبية في إنتاج السماد عاستخدام النفايات الحيوية بما في ذلك السميتم ا

 بقة على المجاالت الزراعيةالمطإنتاج سماد عالي الجودة وتقليل كمية المواد الكيميائية 

 كما ستكون دراسات السوق والجدوى مكونات متكاملة. اج سماد عالي الجودة للتطبيقات الزراعية.استخدام المخلفات الحيوية الزراعية والمنزلية إلنت

 ية السائبة.ولوجمصدر  لجمع المواد العضوية من األسواق ومصادر أخرى من النفايات البيدمج مع إجراء الفصل من ال

 دة(االستخدام السليم لمبيدات اآلفات واألسم بناء القدرات والتنسيق مع المزارعين )فوائد السماد والموازنة بين

ون لقانفايات الحيوانات الخام في المجاالت الزراعية. بهذه الطريقة ، يصبح ابناء القدرات لتحسين إنفاذ قانون إدارة النفايات ، الذي يحظر استخدام ن

 آلية لتسويق الروث المنتج )المعالج(.
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ماد الخام على الحقول الزراعية. بهذه الطريقة ، يصبح القانون آلية لنسوق فايات ، الذي يفرض أنه ال يمكن تطبيق السبناء القدرات لتحسين إنفاذ قانون الن

 ماد.الس

لري ارسات الزراعية )استخدام مبيدات اآلفات واألسمدة ، فوائد السماد ، تكنولوجيا االممبناء القدرات / اإلجراءات الفرعية: تدريب المزارعين على أفضل 

 ، إلخ.(

 ثالمناطق التجريبية و األبحا

 .لديةلبحوث الزراعية( ستكون مفيدة في التحديد الكمي لفوائد المنتج في البإن الشراكة مع المؤسسات البحثية المهتمة )الجامعة و / أو المركز القومي ل

 ريقة عملية.حة برؤية الفوائد وفهم تطبيق المنتجات بطسوف تساعد المناطق التجريبية في بناء الوعي والسماح للمزارعين وأصحاب المصل

 التنوع االجتماعي

هارية لتمكين النساء اللواتي لديهن ية نميد في المفرق التي تعمل فيها النساء كطاقم ومدراء. يوفر المرفق رعايمكن تصميم النموذج التشغيلي بعد منشأة التس

 أطفال صغار من العمل في المنشأة.

 تزيد من عبء العمل. حواجز التي عادة ما توضع على النساء التيإزالة ال

 المنفذون:

 ية, المركز الوطني للبحوث واإلرشاد الزراعيالمنظمات غير الحكومية / المنظمات المجتمع 

 الفئة المستهدفة

  

 العمل والجدول الزمني:وات خط

 إقامة شراكة مع مؤسسة بحثية

 والجدوى إجراء دراسة متعمقة للسوق

 لإلطلق والتشغيل الناجحين المحتملة واختيار منظمة غير حكومية / استشارية ذات خبرة إلنشاء إطار تشغيلي فهم كميات وتكوين مواد اإلدخال

 حدد موقع المشروع

 تكلفة التسميدم من خلل تخفيض الرسوم وتقليل التأثير السلبي على البيئة باإلضافة إلى فوائد فيزهتثقيف المزارعين وتح

رك ، في غياب ومقارنة مع التطبيقات ية( يساعد على إنشاء مناطق / مزارع تجريبية لعرض استخدام السماد في بشكل مشتمع البلد PPPالمشغل )تحت 

 التقليدية لألسمدة

 سنة 1-أشهر  6بية تدوم بين تجريإنشاء مناطق 

 مؤشرات / معالم النجاح:

 اد من قبل المزارعينزيادة االعتماد على السم

 كذلك االحتفاظ بالمياه في المجاالت الزراعيةتحسن جودة التربة و

 عامل المرونة:
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 ماد الكيماويتخفيض كمية الس

 على الحقول الزراعيةطبق تقليل كمية النفايات العضوية والسماد غير المعالج الم

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 تمويل(:التمويل )الراعي ، ال

. 

 :توفير الطاقة وغازات الدفيئة

  

 يئة التخفيف من انبعاثات غازات الدف (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

    

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

 مدة اإلجراء البدئ في اإلجراء اإلجراء:نوع  الرقم: القطاع:

       6.3 الزراعة

 العنوان -اإلجراء 

 لدعم االقتصاد الزراعيالطاقة الشمسية في تحلية المياه والري 

 األهداف -الرؤية 

 المياه في الزراعة. انخفاض تكلفة توزيع

 تحسين نوعية المياه وزيادة توافر المياه لألغراض الزراعية.

 ع المبدئيالوض

قاص الوزن( من الرواسب لتقليل )تقليل ت الحفرة االمتصاصية كوسيلة لتجفيفها )إنالمساهمة في ملوحة التربة هي السلوك المحلي إلضافة الملح إلى خزانا

لمواد األخرى المشكوك فيها في البيئات ح واالجمع عندما تمتلئ الخزانات. تتدهور الخزانات وتتسرب محتوياتها ، بما في ذلك المل تكرار االلتقاطات( تكلفة

 المحيطة.

استخدام األسمدة ياه )تقليل الكميات اإلجمالية للمياه الجوفية( ، واإلفراط في وتناثرها بشكل متزايد بسبب الطلب على المتتزايد ملوحة المياه الجوفية 

 والمبيدات الحشرية ، باإلضافة إلى سوء إدارة الحفر االمتصاصية.

 صيل:لتفاا

 استخدامات الخلليا الكهروضوئية في سحب المياه والري.

إزالة الرطوبة  -قة الشمسية " ، "الترطيب الذي يعمل بالطاSolar Stillsلطاقة الشمسية مثل " ضة التكلفة واللمركزية لتحلية المياه بابحث الوحدات منخف

(HDHعملية تحلية المياه مدفوعة باالنتشار الشمسي" ، ") ، ".تقطير الغشاء الشمسي" ، "تركيز الطاقة الشمسية لتحلية المياه العذبة" 

 في أنظمة الري تجريبية مخصصة الختبار التقنيات وتطبيقهامناطق 

 التنوع االجتماعي

 النسائية في التنفيذ المشاركة الفعالة للجمعيات

بتغير يدية )األعمال الخيرية( إلى المزيد من القطاعات القيادية والمتجددة والمتعلقة لتقلتحسين وتطوير دور الجمعيات النسائية في المجتمع من األدوار ا

 المناخ )المياه والطاقة والصحة(

 التدريب على المهارات غير التقليدية )مثل المهارات التقنية والتكنولوجية المتعلقة لق فرص اقتصادية مناسبة للمرأة لتحسين دخلها ، بما في ذلك فرصخ

، وال سيما أولئك الذين االقتصادية للمرأة ؛ حماية حقوق العمال  مشروع( ؛ تحسين الخدمات والبنية التحتية )الحضانة ، النقل ..( لتعزيز المشاركةبال

 ة اإلنجابية.الصحموضوعة تقليديا على النساء التي تزيد من عبء عملهن ؛ تحسين وصول المرأة إلى خدمات يعملون في الزراعة ؛ إزالة الحواجز ال

 المبادر:

 اإلدارة البلدية ، المنظمات غير الحكومية 

 المنفذون:
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 ي, المنظمات غير الحكومية , القطاع الخاص, الجامعةالمركز الوطني للبحوث واإلرشاد الزراع 

 مل والجدول الزمني:خطوات الع

 تحديد ضباط االتصال

وجه التحديد إلى تقليل  ة لتطوير والتوصية بمعيار لتقنيات تحلية المياه الصديقة للبيئة والتي تهدف علىشاريالتعاقد مع منظمة غير حكومية أو شركة است

 ي محطات التحليةاستهلك الطاقة ف

دعم الصناعة ضر ووحدات إزالة الملوحة المنتجة محليًا والمجمعة في النص المحفز لتعزيز االقتصاد األخالتعاقد مع شركة استشارية لدراسة مزايا دعم 

 الوطنية ؛ تقديم أفضل النتائج )الحوافز( كتوصية

 للذكور واإلناث ضمان تكافؤ الفرص

 عة وعاملة بمكافآت رمزية.تعزيز دور المرأة كمتطو

حلية المعيارية الجديدة الت سائل الطاقة البديلة. إجراء برنامج تدريبي ألفضل ممارسات التشغيل والصيانة لتقنياتتدريب المهندسين / المهندسين على م

 استهلك الطاقة في محطات التحليةالصديقة للبيئة والتي تهدف على وجه التحديد إلى تقليل 

 التقنيات الجديدة في المواقعتجريب 

 نشر النتائجرصد وتقييم المواقع التجريبية و

 االستفادة من عوائد الطاقة المتجددة إلقامة ورش عمل توعوية.

 ية.تيار وفقًا للكفاءة وافتح الطريق أمام اإلناث للعمل في المجاالت الكهرومغناطيساالخفكر في 

 الوعي.جتماعيًا وتدريبهن على الفصل من المصدر وتوزيع السلل ثم رفع يفضل أخذ عينة من النساء الناشطات ا

 بحث عن دعم جديد لمضخات تعمل بالطاقة الشمسية

 مؤشرات / معالم النجاح:

 جودة المياه للزراعة.سين تح

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 لتمويل(:التمويل )الراعي ، ا

. 

 ة:توفير الطاقة وغازات الدفيئ

  

 اثات غازات الدفيئة التخفيف من انبع (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

    

 األثر التكيفي / التخفيفي :
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 مدة اإلجراء البدئ في اإلجراء نوع اإلجراء: الرقم: اع:القط 

   لمتوسطالمدى ا   6.4 الزراعة

 العنوان -اإلجراء 

 ي الزراعة: المرونة المناخية والتقنيات وأفضل الممارساتاالبتكار ف

 األهداف -اتيجية اإلستر

 وضع برنامج للتدريب المستمر وبناء القدرات

 ربية الحالية من خالل رفع مستوى المرافق واعتماد األدوات الحديثة والتدريب.الت تعزيز قدرات برامج

لى تحسين المياه الجوفية واالحتفاظ ع التجريبية للبحث في تربية وزراعة المحاصيل المرنة التي تعمل عم إعتماد دير عل كموقع نموذجي مع المزارت
 بها.

 الرمادية والري على تحسين اإلنتاج الزراعي.ياه يعمل االستخدام المشترك لتكنولوجيا الم

 ت التي تعزز التربة والمياه.خلل تقنيات الري واختيار أنواع النباتا تم تحسين نوعية المياه وكميتها من

 ية.دير عل تمثل مبادرة زراعية إقليم

 الوضع المبدئي

ساهمات الخبراء في أفضل الممارسات ولكن هذا النوع من التدريب يتطلب ون مخلل مبادرة سابقة للتدريب وبناء القدرات جرت ، قدر المزارع
 للمنطقةئمة بسبب شدة اآلثار البيئية والمناخية تحديثات مل

 التلوث البيئي الناتج عن النشاط الزراعي

 والتدريب وتنمية القدرات العلمية نقص المؤهلت

فسه ، يتطلب قة المنخفضة( وكذلك األنظمة القادرة على توزيع "المياه المعالجة". وفي الوقت نالطاكان هناك تطبيق ضئيل لتقنيات الري المتقدمة )
 جيا وتطبيقها الصحيح.القطاع الزراعي هذه التكنولو

 ية التي ساهمت في تلوث البيئة )الماء والتربة(.تستخدم العديد من المنازل الحفر االمتصاص

 التفاصيل:

 االستثمار في نتائج المحاصيل المقاومة للمناخ ، أفضل الممارسات الزراعيةلي: إنشاء ملحق زراعي مح

ة المزارعين على تطبيق أحدث بحث وإنتاج المحاصيل في المزرعة. إنها وسيلة للمضي قدًما ومساعدالخدمات اإلرشادية إلى ردم الهوة بين ال تهدف
والذي ج المحاصيل بكفاءة من خلل تثقيفهم. عامل اإلرشاد هو أيًضا "طبيب المحاصيل" ، نتااألبحاث وتقنيات اإلنتاج والعمليات وخطوات العملية إل

 رعون خلل دورة إنتاج المحاصيل.لمزارعين حول قضايا اإلخصاب وحماية المحاصيل التي يواجهها المزامن المتوقع أن يقدم نصائح محايدة ل

ارد المحلية الخاصة بك عن طريق نموذج األعمال )محصول واحدالمواالستفادة من  البعد المناسب لمزرعتك من خلل * ( ؛مقابل متعدد / تناوب   

) استراتيجيات زراعة المحاصيل * ليدية مقابل التحويلية مقابل العضويةالتق ) 

عة أجهزةالزراعة الدقيقة )مجمو *  (االستشعار ، تطبيق إدارة تخطيط موارد المؤسسات ، الطائرات بدون طيار؟ 

 يمكن تسويقها. رك دير عل مع جامعة )جامعات( لتحديد المحاصيل القابلة للتكيف مع المناخ والتيتشت

ة ، والخبرة العملية لتعزيز القطاع الزراعي بين أصحاب ادرات البحثية من أجل الزخم المستدام ، وتقاسم الموارد ، والخبرشراكة مع الجامعات والمب
 المصلحة.

 اسات المتعلقة بتلك المحاصيلللدرالتطبيق العملي 

 فتح أسواق جديدة للمزارعين

 الزراعة تشبع التكنولوجيا في
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 فضة والمياه الرمادية لمحاصيل الرعيالري بتكنولوجيات الطاقة المنخ

 مياه األمطار والمياه الرمادية مدخلً لتكنولوجيا الري )مع بعض التعديلت(.يمكن أن توفر تقنيات حصاد 

 لية الدعم المالييم آتصم

 مبادرة األراضي التجريبية

 اعية( موضوع سلسلة تجريبية مستمرة للتدريب والبحث وبناء القدراتومة للمناخ ، والري وأفضل الممارسات الزرستكون المبادرات )المحاصيل المقا
ريادة األعمال أن تجد الدعم لحلول زيادة كفاءة المياه في الزراعة كار مع المزارعين. من الناحية المثالية ، ستدعم أيًضا مركز االبتكار ، حيث يمكن ألف

فاظ بها )في الزراعة ، )األصناف النباتية( التي تساعد في تصفية المياه الجوفية واالحت المياه من خلل التحديد الصحيح للنباتات ؛ تحسين جودة
 والمراعي ، وما إلى ذلك( ، وكذلك تحسين فرص العمل.

 ارعين سنويًا / نصف سنويًا.معة )الجامعات( استضافة دورات تدريبية وتطبيقات التقنيات وأفضل الممارسات للمزللجايمكن 

لى زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه ، والحد من تملح التربة ، وما إلى ة )الجامعات( االستفادة من تقنيات رائدة ، وأساليب جديدة تؤدي إيمكن للجامع
 ذلك.

 وع االجتماعيالتن

 ولويات.لمناقشة وتحديد المشاكل واالقتراحات واألمشاركة الرجال والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في جلسات ا

 ل الجهود إلزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأةالتدريب والمسؤوليات غير الموجهة متاحة للجميع ، وتُبذ

مهارات التقنية والتكنولوجية أة لتحسين دخلها ، بما في ذلك فرص التدريب على المهارات غير التقليدية )مثل الللمرخلق فرص اقتصادية مناسبة 
 لمشروع(.المتعلقة با

 لمشروع من العمل على تنسيق التوافق الرأسي واألفقي ألصحاب المصلحة.يمكن أن يراعي تعميم المنظور النوعي في مختلف جوانب ا

 المبادر:

  

 منفذون:ال

  

 الفئة المستهدفة

  

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 تصالتحديد ضباط اال •

 ساء بعض المشاتل والمزارع في المنطقة.ضمان حقوق المزارعين )تدير بعض الن •

 مشروع زراعي من خلل الجمعيات ومديرية الزراعةيجب الوصول إليهم في أي  •

 خريطة الجمعيات في المنطقة. •

 مة معايير الختيار الجمعيات.قائ وضع •

 تجاه قضايا تغير المناخ من قبل البلدية.تحفيز وتوجيه المجتمع المحلي والجمعيات المحلية  •

 دراسة النباتات المقاومة لتغير المناخ •

 تاتحدد مزرعة لتجربة النبا •

 دراسة الجدوى االقتصادية وقابلية السوق الستهلك المنتج •

 لنباتاتول اتثقيف المزارعين ح •

 مؤشرات / معالم النجاح:

 نشر الدراسات والجدوى االقتصادية للعموم •

 ع المستوى االقتصادي للمزارعينرف •
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 ف جديدةخلق وظائ •

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 التمويل(:التمويل )الراعي ، 

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

    

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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 الرقم: القطاع:
نوع 

 اإلجراء:
 مدة اإلجراء في اإلجراءالبدئ 

   المتوسط المدى   6.5 الزراعة

 العنوان -اإلجراء 

 ى المزرعةمستوالتنقيط ، وتقنية الري تحت السطحي وبناء القدرات وحصاد المياه على 

 األهداف -اإلستراتيجية 

 دير عل تمثل مبادرة زراعية إقليمية.

 ماعية واقتصادية وبيئيةيع تقنيات توفير المياه لتحقيق فوائد اجتتوس

 الوضع المبدئي

 المياه والمخاوف بشأن جودة المياه منتشرة ندرة •

ة( وكذلك األنظمة القادرة على توزيع "المياه المعالجة". وفي الوقت نفسه ، نخفضكان هناك تطبيق ضئيل لتقنيات الري المتقدمة )الطاقة الم •
 ها الصحيح.ب القطاع الزراعي هذه التكنولوجيا وتطبيقيتطل

 ا وشديًدايمكن أن يكون هطول األمطار مفاجئً  •

 التفاصيل:

 الري بالتنقيط

ير المناخ عن طريق الحد من خسائر المياه من التبخر ، والتي من ع تغتحسين كفاءة إمدادات المياه لمساعدة المزارعين على التكيف م •
 د مع تغير المناخ.المتوقع أن تزدا

٪ من كفاءة استخدام  90ربة المحاصيل ويمكن أن يحقق ما يصل إلى ميات من المياه الخاضعة للرقابة مباشرة إلى تيوفر الري بالتنقيط ك •
 (.TNA  ،2017المياه )

 فعال لملك األراضي والمزارعينقتصادية والتعريفات المدعومة لممارسات الري وتوفير المياه لزيادة االستخدام الاال توفير الحوافز •

شمسية منخفضة الطاقة. يجب أن تدرس المناطق التجريبية كفاءة توصيل درجات اسات الجدوى ألنظمة الري بالتنقيط بالطاقة الإجراء در •
لمياه إلى المناطق والتثقيف بشأن الصيانة وتحسين تطبيقات تقنيات التنقيط )ري المحاصيل ، توصيل ا خطيطمتفاوتة من جودة المياه للت

 لك(.جير )بمياه الصرف الصحي المعالجة ، وما إلى ذالمستهدفة إلعادة التش

 الحصاد المائي

 رات انخفاض المياه.ل فتالبنية التحتية للمجموعات الصغيرة للمساهمة في حجم المياه العذبة المتاحة خل

 التربة وإعادة شحن المياه الجوفية.طوط األشجار / المخازن الخضراء( من تآكل يمكن أن تقلل المصاطب وخنادق االحتفاظ وخطوط القمامة و )خ

 بي.خزانات تحت سطح األرض والخزانات الصغيرة خيارات للتنفيذ ، في انتظار دراسات الجدوى واإلطلق التجريتعتبر ال

 مبادرة األراضي التجريبية

 ين سنويًا / نصف سنويًا.طبيقات التقنيات وأفضل الممارسات للمزارعيمكن للجامعة )الجامعات( استضافة دورات تدريبية وت

من تملح التربة ، وما إلى  الحدمعات( االستفادة من تقنيات رائدة ، وأساليب جديدة تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه ، ويمكن للجامعة )الجا
 ذلك.

 التنوع االجتماعي

 اقشة وتحديد المشاكل واالقتراحات واألولويات.شباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في جلسات المنمشاركة الرجال والنساء وال •

 المرأةركة التدريب والمسؤوليات غير الموجهة متاحة للجميع ، وتُبذل الجهود إلزالة الحواجز التي تحول دون مشا •
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رات التقنية ب على المهارات غير التقليدية )مثل المهاخلق فرص اقتصادية مناسبة للمرأة لتحسين دخلها ، بما في ذلك فرص التدري •
 .والتكنولوجية المتعلقة بالمشروع(

 فقي ألصحاب المصلحة.واأليمكن أن يراعي تعميم المنظور النوعي في مختلف جوانب المشروع من العمل على تنسيق التوافق الرأسي  •

 المبادر:

 نقابة المزارعين,إدارة البلدية

 المنفذون:

 ارة الزراعة, وزاالة المياه و الريوز

 ة المستهدفةالفئ

 المجتمعات الزراعية

 ل والجدول الزمني:خطوات العم

 تحديد تقنيات واستراتيجيات الري وحصاد المياه المتاحة محليا •

 تياجاإجراء تقييم للحت •

 لتي تنشر نتائجها علناتحديد المراكز  والخبراء و اإلتصال بهم لتنفيذ التقييمات الفنية والعلمية ا •

 تجريبية الختبار أنظمة الريتخطيط المناطق ال •

 نتظمة مع المزارعين وتقييم مدى صلحية النظم وتكنولوجيا تجميع المياهإجراء مشاورات م •

 لنتائجلى اقم بإجراء التدريبات بناًء ع •

 يات الحوافزوضع استراتيجيات لمساعدة المزارعين في تمويل تقنيات الري بالتنقيط وآل •

 تبادل المعرفة إقليمياً  •

 شرات / معالم النجاح:مؤ

 االقتصادية للعمومنشر الدراسات والجدوى  •

 انخفاض فقدان الماء •

 رفع المستوى االقتصادي للمزارعين •

 خلق وظائف جديدة •

 ات / )تكاليف البدء(:نفق إجمالي

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 الدفيئة: توفير الطاقة وغازات

  

 ئة التخفيف من انبعاثات غازات الدفي (MWh / aة )التوفير في الطاقة النهائي

    

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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 نوع اإلجراء: الرقم: القطاع:
البدئ في 

 اءإلجرا
 مدة اإلجراء

   المدى المتوسط   6.6 الزراعة

 العنوان -اإلجراء 

 المقاومة للمناخ والتسويق المحاصيل 

 األهداف - اإلستراتيجية

 ف المناخية والبيئيةتحسين تحمل المحاصيل لتغير الظرو •

 تحسين سبل عيش المزارعين •

 التقليل من استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة •

 من استهلك المياه قليلالت •

 دعم الحماية )التنوع البيولوجي( •

 الوضع المبدئي

رسات ولكن هذا النوع من التدريب قدر المزارعون مساهمات الخبراء في أفضل الممادرة  جرت سابقا للتدريب وبناء القدرات ، خلل مبا •
 يتطلب تحديثات متسقة بسبب شدة اآلثار البيئية والمناخية للمنطقة

 ث البيئي الناتج عن النشاط الزراعيلتلوا •

 لميةنقص المؤهلت والتدريب وتنمية القدرات الع •

قادرة على توزيع "المياه المعالجة". وفي الوقت نفسه ، المتقدمة )الطاقة المنخفضة( وكذلك األنظمة الكان هناك تطبيق ضئيل لتقنيات الري  •
 لصحيح.ها ايتطلب القطاع الزراعي هذه التكنولوجيا وتطبيق

 )الماء والتربة(. تستخدم العديد من المنازل الحفر االمتصاصية التي ساهمت في تلوث البيئة •

 التفاصيل:

والممولين الدوليين لدعم بدء برنامج التربية الحديثة إلنتاج أصناف مقاومة  ة أصحاب المصلحة بين مؤسسات البحث والمزارعينإنشاء شبك •
 للمناخ.

 وزيادة الوعي العام بفوائد األصناف المحسنة ؛ تعزيز تسويق هذه المحاصيل.رفة تعزيز نقل المع •

 وع االجتماعيالتن

 وتحديد المشاكل واالقتراحات واألولويات. شباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في جلسات المناقشةمشاركة الرجال والنساء وال

 تحسين المعرفة ومفهوم تغير المناخ واالندماج بين الجنسين •

 لتي تحول دون مشاركة المرأةتدريب والمسؤوليات غير الموجهة متاحة للجميع ، وتُبذل الجهود إلزالة الحواجز اال •

لك فرص التدريب على المهارات غير التقليدية )مثل المهارات التقنية صادية مناسبة للمرأة لتحسين دخلها ، بما في ذخلق فرص اقت •
 .والتكنولوجية المتعلقة بالمشروع(

 التوافق الرأسي واألفقي ألصحاب المصلحة. مكن أن يراعي تعميم المنظور النوعي في مختلف جوانب المشروع من العمل على تنسيقي •

 المبادر:

 نقابة المزارعين,إدارة البلدية

 المنفذون:

 اإلدارة البلدية ، وزارة الزراعة ، وزارة البيئة ، الجامعات

 الفئة المستهدفة

 اعي , المستهلكينالزرالمجتمع 
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 خطوات العمل والجدول الزمني:

واإلقليمية مقاومة للمناخ بالتعاون مع المنظمات المحلية امج تربية حديث إلنتاج أصناف المحاصيل الإضفاء الطابع المؤسسي على برن •
 والدولية

 إدخال األدوات والتقنيات الحديثة لدعم البرامج •

 المحلية لدعم إطالة عمر / استدامة المبادرةبحث الدخول في شراكة مع مؤسسات ال •

 التكلفة( للمزارعينتحديد إطار توزيع البذور )منخفضة  •

 المقاومة لتغير المناخ ألفضل الممارسات الزراعية باستخدام المحاصيل إطلق برنامج مكافآت •

 التسويق

 المحاصيل المقدمة من خلل المبادرةواع إجراء دراسات السوق لبيع المحاصيل ، وبناء القبول والوعي بشأن أن

 مؤشرات / معالم النجاح:

 جدوى االقتصادية للعمومنشر الدراسات وال •

 قتصادي للمزارعينرفع المستوى اال •

 خلق وظائف جديدة •

 فقات / )تكاليف البدء(:إجمالي ن

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aفي الطاقة النهائية )فير التو

    

 ة المضافة لالقتصاد المحلي:القيم
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 مدة اإلجراء ءالبدئ في اإلجرا نوع اإلجراء: رقم:ال القطاع:

   7.1 الطاقة
  

  

 العنوان -اإلجراء 

 اإلستراتيجية البلدية للتخفيف

 الرؤية و األهداف:

ومتوسط حجم  2019لعام أسرة )بناًء على عدد السكان  1573٪ من األسر ) 10لكهروضوئي بالطاقة الشمسية:< بع االتش •
،  2030أسرة( مجهزة بسخانات المياه الشمسية بحلول عام  3146٪ ) 20اقة الشمسية للكهرباء و المنزل( تستخدم الط

 .(2017تماشيًا مع أهداف تقييم االحتياجات التكنولوجية )

•  

•  

 

طنية للحد من االنبعاثات طاقة المتجددة ، والمساهمة في الجهود الوتحدد إستراتيجية الطاقة في بلدية دير عل مسارات تطوير الطاقة من مصادر ال •
 ين المرونة المحلية حيث تدعم مصادر الطاقة المتجددة المحلية احتياجات الطاقة للمجتمع المحلي.وكذلك تحس

 ة باستخدام المياه واألنشطة االقتصادية.لطاقة عندما تكون األسر وسط حرارة الصيف الشديدة وتقليل تكاليف الطاقة المرتبطير اخفض تكلفة فوات •

 ادر الطاقة المتجددة والبديلة لتنويع ملف الطاقة المحليةالتخفيف من االنبعاثات باعتماد مص •

 الوضع المبدئي:

 كبيرة من الطاقة.رارة في الصيف. تستخدم األسر مكيفات الهواء لتعويض الحرارة التي تستهلك كميات الح تتميز بلدية دير عل بارتفاع درجات •

 ستتبع تكاليف الطاقة لسحب المياه.البلدية هو المياه الجوفية، مما ي المصدر الرئيسي للمياه •

 ا لألعلف. يمكن استخدام جزء من كمية هذه النفايات كطاقة.عامهكميات النفايات الزراعية )بقايا النفايات العضوية( وفيرة ويتم حرقها أو إط •

الكهروضوئية على األسر ، في مارس  مل على تركيب وحدات الطاقة الشمسيةالمستدامة والتنمية االقتصادية ، الذي ع ينتهي مشروع الطاقة •
2020. 

 التفاصيل:

العامة ، باإلضافة  مراجعة سياسات الموافقة على المباني ومراقبتها لزيادة كفاءة الطاقة في المبانيقة: مراجعة اللوائح التنظيمية لكفاءة الطا -المباني البلدية 
 عامة وإدارتها.إلى تشييد المباني ال

 : دمج اإلضاءة العامةLEDإنارة الشوارع  -المباني البلدية 

 المتثال لكفاءة الطاقة.ين ابناء الوعي: بناء الوعي والمشاركة مع المجتمع وأصحاب المصلحة ، وتحس

 الزراعة

 طقة.نقيط منخفض الطاقة في األردن والمنة من التنفيذ الناجح والبحث عن الري بالتفي سحب المياه والري. االستفاد PVاستخدامات 

المصلحة ومؤسسات البحث لتقييم جدوى  صحابالشراكة مع أ -البحث عن الوحدات اللمركزية منخفضة التكلفة وتطبيقها للطاقة الشمسية للمناطق التجريبية 
 التقنيات المطبقة المحتملة لتحلية المياه.

 إدارة و معالجة النفايات

النفايات ، وإجراء مبادرات التوعية والتدريب )والنظر في تطوير آليات حافزة مبتكرة( لتحسين الحوافز  النفايات. دراسة وإعادة تقييم رسوممراجعة رسوم 
 لطاقة البديلة.ارية للملتزمين من أجل القدرة على جمع جزء أكبر من النفايات الحيوية لخيارات االتجالعامة / 
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 في ذلك المعالجة في البلدية.عمليات إدارة النفايات الصلبة بما تعمل البلدية على تحسين 

 · شراء ووضع صناديق تجميع النفايات

رز الناجحة من المصدر الفصل عندمنالمصدر بوابة لتحويل النفايات إلى بضائع. يمكن أن تفيد مبادرات الفيعد · الفصل من المصدر في المناطق التجريبية ؛ 
 ج الطاقةنفايات العضوية ستكون مدخلت إلنتاهذا اإلجراء ألن ال

يوي ومعالجة مياه الصرف الصحي. أنواع الح · دراسات الجدوى وخيارات مصادر الطاقة من تيارات النفايات للغاز الحيوي )النفايات العضوية( ؛ الغاز
ة العامة ستكون إحدى التقنيات نات ، مثل هضم االطاحنات اإلسطوانيفع ، وما إلى ذلك( ؛ ومع ذلك ، فإن الطاحالخيارات إلى حد كبير )استثمار منخفض مرت

مأة من الحفر بالشفط أو من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الح التي يجب مراعاتها. قم بإجراء دراسة جدوى الستخدام النفايات العضوية )مثل رواسب
 ف معالجة مياه الصرف الصحي.حصول على الطاقة وكذلك تقليل تكالييوانات ، بقايا الطعام ، وما إلى ذلك( للالحالية ، نفايات الح

 التنوع االجتماعي

 

ات والتدريب لتكون جزًءا من العملية االستراتيجية للحد من لقدرإشراك المرأة من خلل التواصل )اإلعلم ، المشاركة( ، بناء ا
 والنساء لتحسين كفاءة الطاقة.ة. تتناول مبادرات التوعية الرجال لفرص االقتصادية في مصادر الطاقة المتجدداالنبعاثات وزيادة ا

 

  

 قييم( ومكوناته.والتتتيح البلدية مشاركة المرأة في جميع مراحل العمل )تحديد النطاق والتنفيذ 

 المشاركة الفعالة للجمعيات النسائية في التنفيذ

 المبادر:

 دارة البلديةإ

 المنفذون:

 رة الطاقة والثروة المعدنية ، وزارة البيئةدارة البلدية ، خبراء محليين ، وزاوحدة تطوير اإل

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 للمستخدمينامل التحضير لتنفيذ برنامج الحوافز الش •

 تحديد ضباط اتصال المبادرة •

 تها حسب مصدر الطاقة المتجددةدراسة ووضع أهداف لخفض االنبعاثات وحص •

 لحالية والتطوير والتحسينات المطلوبة حسب سنة الهدفألصحاب المصلحة لمناقشة األوضاع ا عقد مؤتمر •

 نيةالمعنشر وثائق االقتراح ووثائق اإلنفاذ على الجهات الحكومية  •

 ضمان تكافؤ الفرص للذكور واإلناث •

 آت رمزية.تعزيز دور المرأة كمتطوعة وعاملة بمكاف •

 لطاقة البديلة.تدريب  المهندسين على مسائل ا •

 ة حول الطاقة المتجددة / البديلةعقد ورش عمل توعوي •

 ي مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في دير علمل فالنظر في اختيار تكنولوجيا الطاقة حسب الكفاءة وفتح الطريق أمام اإلناث للع •

 النهاية إلى الفرز من المصدرارية جمع النفايات وفرزها ، مما يؤدي في تأكد من أن البلدية تدعم استمر •

 قاعة المدينة كنموذج لمبادئ المباني الخضراء تعمل •
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 تحديد الحلول للنفايات الزراعية غير العضوية •

 وعي.ساء الناشطات اجتماعيًا وتدريبهن على الفص عنمنالمصدر وتوزيع السلل ثم رفع الالن يفضل أخذ عينة من •

 يمل بالطاقة الشمسية وتطبيقها العملالبحث عن دعم جديد للمضخات التي تع •

 يجب أن تتحول المباني البلدية إلى إضاءة موفرة للطاقة ، مدعومة بوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. •

 معالم النجاح:ت / مؤشرا

 تخفيض إنفاق البلدية على الطاقة

 عت الزراعية غير العضوية على جوانب الشوارالكميات المتراكمة من النفايا

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / a)ئية التوفير في الطاقة النها

 ث للكهرباء في األردنحسب عامل االنبعا سيتم تحديدها

 قتصاد المحلي:القيمة المضافة لال

 راعة(.والزألشخاص التقنيين المهرة وكذلك فرص التدريب المهني. سينعكس تأثير اإلجراءات في مختلف القطاعات )الطاقة والسكن تحسين سوق العمل ل

 مالحظات إضافية:
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 الرقم: القطاع:
نوع 

 اإلجراء:
 اإلجراءمدة  البدئ في اإلجراء

 دائم     7.2 المناخ

 العنوان -اإلجراء 

 لمناخيمفهوم العمل ا

 األهداف و اإلستراتيجية:

 وضع خطة متكاملة إلدارة عوامل التكيف واالستجابة
وتطور االقتصاد المحلي  ل تطوير أنظمة وآليات متكاملة تحفظ وتحسن )الكميات والجودة( الموارد الطبيعيةن خلتحسين التعامل مع آثار تغير المناخ م

 بشكل مستدام.

ل للتأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ )مثل الحرارة الشديدة ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة والمياه( من خلبحت دير عل أكثر مرونة أص
 جة المياه.ويع مصادر الطاقة ، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة لحماية مكيفات المنازل  ومعالتن

 الوضع المبدئي:

 تاحة للعامة. يعاني الجمهور حالًيا من آثار تغير المناخ عبر القطاعات.يجية مناخية لكنها غير مهناك استرات

 الوصف:

ي حددتها مجموعة نية البلدية لتحقيق مرونة محلية محسنة من خلل العمل نحو األهداف / الرؤى الت على يتعلق هذا اإلجراء بإضفاء الطابع الرسمي
 م المحددة ذات األهمية العالية(. وهي تشمل ما يلي:درة على الصمود )أي القيمجتمع المناخ الجاهز للق

 تحسين جودة التربة والمرونة طويلة األجل لألنشطة الزراعية

 المعيشة وتوسيع فرص العملتوى تحسين مس

 ات الوطنية والمبادرات وآليات الدعمتطوير ومواءمة العمل المناخي المحلي مع االستراتيجي

 بناء القدرات ومهارات حل المشكلت والقيادة بين أصحاب المصلحة( -بشري )على سبيل المثال ية إمكانات رأس المال التنم

 مناخيل التعزيز االبتكار المحلي في العم

 تأمين آليات ووسائل مبتكرة لتمويل المناخ للعمل المحلي

 د المحليمناخي بطريقة مستدامة تدعم وتعزز االقتصاتنفيذ العمل ال

 هواء المحلي والوقاية من المخاطر الصحية ذات الصلةتحسين جودة ال

 تحسين الظروف البيئية العامة )جودة وكمية الموارد الطبيعية(

 التكيف وتعميم المنظور النوعييز التعاون بين البلدية والكيانات الخاصة والمجتمع ، وتحسين مبادرات التخفيف ووتعززيادة 

 المبادر:

 إدارة المدينة

 ن:المنفذو

 إدارة المدينة , وحدة التنمية

 الفئة المستهدفة

 إدارة المدينة , المواطنين

 خطوات العمل والجدول الزمني:

لبلدية ، ائمة اإلجراءات الخاصة بها من قبل رئيس اخطة العمل المحلية بشأن المناخ: تتم مراجعة خطة العمل المحلية بشأن المناخ وق على المصادقة
 ت ذات الصلة و مجوعة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخي . يتم إحالته إلى مجلس المدينة للموافقة عليه.وموظفي البلديا
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نفيذ خطة العمل عرفة والخبرة والمهارات اللزمة لقيادة تيذ المناخ: يتم تشكيل فريق المناخ )التنفيذ( والموافقة عليه )يمثل األعضاء المتنف تشكيل فريق
وفي بشأن المناخ ومكونات التخفيف والتكيف وتعميم مراعاة المنظور النوعي(. تشارك الجمعيات وأصحاب المصلحة في انتخاب األعضاء المحلية 

 اإلعلن عن نية االستجابة للتأثيرات المناخية.

 لسياق المناخي للبلدية.نات المحسنة لدمج المزيد من األفكار في اوضع الخطوط العريضة لجمع البيا

 يعلن الجمهور رسميًا عن  خطة العمل المحلية بشأن المناخ )وتعديلته( وكذلك الجدول الزمني المعمم للتنفيذ.

راتيجيات اإلجراءات الخاصة به ، واستعراض آثار استالمناخ" ، مع تفصيل النقاط البارزة في خطة العمل المحلية بشأن المناخ وقائمة  دليلقم بتطوير " 
 اخ.المنستوى الوطني و اإلجراءات على المستوى المحلي لمشاركتها مع مجموعة الصمود المجتمعي لمواجهة التغير المناخي  وفريق تنفيذ المناخ على الم

اإلجراءات ة لتخطيط وتنفيذ وتقييم ل المحلية بشأن المناخ والعمليات المقصودالشروع في التوعية على مستوى البلدية بشأن التأثيرات المناخية ، خطة العم
 التي تتم في البلدية.

 مفهوم المناخ:

 جتمعي لمواجهة التغير المناخي  )أعله(.الم سيوجز كميا المؤشرات المتعلقة باألهداف العشرة التي حددها مجوعة الصمود

 قطاع.سين كفاءة الطاقة وخفض االنبعاثات حسب السوف تحدد كميا األهداف والمؤشرات لتح

رات االستثمار )مثل الطاقات المتجددة وإجراءات خطة العمل المحلية بشأن المناخ( لمواءمة وتحفيز أصحاب المصلحة تحديد وإعلن قرا
 ك على مسار التنمية المشتركة.لتحرالمحليين ل

 م للجمهورإنشاء منصة )منصات( عبر اإلنترنت إلتاحة المفهو

 التنوع االجتماعي

" في المجال الجنساني وتمكينت العاملين في البلديات بناء قدرا  .المرأة في جوانب تغير المناخ 
اتجراءمشاركة العاملين من الذكور واإلناث والشباب في اإلشراف على اإل  وتنفيذها 

ل دون مشاركةإجراء تدريب غير متحيز وتفويض المسؤوليات وإزالة العوائق التي تحو  المرأة 
وتكون عمليات جمع البيانات مهور ويمكن الوصول إليهاالمعلومات متاحة للج  " وتحليلها شفافة 

 

  

 

ة وتحديد المشاكل واالقتراحات واألولوياتناقشاإلعاقة في جلسات الم مشاركة الرجال والنساء والشباب واألشخاص ذوي"  
حتياجات الثقافية )غرف منفصلة و / أوموقع االجتماعات وتوقيتها يسهلن اال وقع في متناول ذوي االحتياجات الخاصةير رعاية لألطفال ، والمتوف  ) " 

 يوجد خبير اجتماعي نوعي في الوظائف واألحداث التي تتمحور حول مشاركة المجتمع

 ر وسائل اإلعلم النساء كمستفيدات من صانعي القرار في مبادرات تغير المناختُظه

 ية جمع البياناتاركة الباحثات والجمعيات النسائية في عملمش

 وير قدرات جمعيات القيادات النسائية للتخصص في تغير المناخ والقطاعات ذات الصلةيتم تط

 مؤشرات / معالم النجاح:

 لمحلية للمناخ وقائمة اإلجراءاتمل اإقرار خطة الع

 ل المجتمع لقياس التقدم واإلنجازيتم تعيين مؤشرات كمية لألهداف المحددة من قب

 :نفقات / )تكاليف البدء( إجمالي
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 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
التخفيف من انبعاثات 

 غازات الدفيئة 

           القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي:

  

           اإلجراءات المصاحبة:

  

           مالحظات إضافية:
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 الرقم: مجال العمل:
نوع 

 العمل:
 مدة العمل: البدء بالعمل:

       7.3 الزراعة ، التطوير الحضري

 العنوان:  -عمل ال

 مةتخضير المناطق الحضرية: حدائق عمودية على السطح والزراعة المستدا

 الرؤية واألهداف:

 واستخدامها المحليائية تنويع الموارد الم •

 زيادة المساحة الخضراء وتحسين نوعية الهواء •

 زيادة كفاءة الطاقة في المباني •

 بيق وموجهة نحو التنمية لحصاد مياه األمطار على السطح.للتطالترويج لتكنولوجيا رخيصة مستدامة وقابلة  •

 ةزيرة الحضرية مع األسطح والحدائق العموديمواجهة تأثيرحرارة الج •

 لحالة األولية: ا 

 المياه البلدية المتاحة للستخدام نادرة

 كانت نوعية الهواء وكمية المساحات الخضراء مصدر قلق عام.

 الوصف:

 و الزراعة العمودية و زراعة الحواجز.للمجموعات المهتمة بتطوير مجموعات وتركيب وبناء القدرات لزراعة حدائق األسقف  اديةالفرص االقتص

 بلديةطح الأس

 / الزراعة على نطاق صغير و / أو على السطح و / أو الرأسي لمجموعة صغيرة من المحاصيل ؛ يمكن أن يكون سقف البلدية بمثابة حديقة مشتركة
 (.ToTلمدربين )يقة على السطح )تربية النحل(. ينبغي إجراء دراسات سليمة كجزء من برامج تدريب احد

 المجتمعات والبيئة الحضريةر في تجريب تجميع مياه األمطا

 لفة.يجب اختيار المناطق والمجتمعات التجريبية الختبار تصميمات وتطبيقات تقنيات حصاد مياه األمطار على األسطح المخت •

ادية التي الرم لتقنيات الزراعة الرأسية واستخدام المياهخلق فرص عمل إذا كان العمل يمكن أن يكون بمثابة دراسة حالة للمنشآت المحلية  •
 يمكن اعتمادها في مجتمعات أخرى ؛ التدريب وبناء وبيع المواد / مجموعات بداية

يرات للمساعدة في تبريد وتنظيف الهواء من خلل إدخال المزيد من النباتات في الشجحدائق األسقف والعمودية الحواجز لزراعة النباتات و •
 مساحات الحضرية الملوثة لدينا.ال

الحضرية واالستفادة من تقنيات المياه الرمادية. توفر المناطق النباتية بيئة أكثر برودة كلما ازردارت الشوارع المرصوفة )درجة بيئة تبريد ال •
 رجة حرارة الهواء بشكل مصطنع )جزيرة الحرارة الحضرية(.من دحرارة السطح( 

 التنوع االجتماعي

بين مبدئيًا للتطبيقات العملية واقتصاد النماذج(. تضع فرق التدريب أفضل الممارسات والدراسات المدردمج النوع االجتماعي في النتائج )تدريب  يتم
وكذلك تلك ؛ ووضع إطار لتوميل السلع التسويقية المزروعة وبناء مجموعات "السطح / الرأسي" ركة وجدوى العمل ؛ مراقبة المواقع / المنازل المشا

وتطبيقها العملي(. يمكن لـبرنامج تدريب المتدربين تطوير كتيبات إرشادية للتطبيق العملي إلجراءات الجدوى والتطبيق  ماديةالتي تستخدم تقنيات المياه الر
 الفني(
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ة متعلقة )مثل المهارات التقنية والتكنولوجية الاسبة للمرأة لتحسين دخلها ، بما في ذلك فرص التدريب على المهارات غير التقليدية منخلق فرص اقتصادي
لذين ئك اما أولبالمشروع( ؛ تحسين الخدمات والبنية التحتية )الحضانة ، النقل ..( لتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة ؛ حماية حقوق العمال ، وال سي

 الصحة اإلنجابية. خدماتد من عبء عملهن ؛ تحسين وصول المرأة إلى يعملون في الزراعة ؛ إزالة الحواجز الموضوعة تقليديا على النساء التي تزي

 المبادرون:

 الجمعيات المحلية /المنظمات غير الحكومية المحلية , إدارة البلدية

 المنفذون:

 ة المياه األردنيةن ، الجامعات ، المجلس األردني لألبنية الخضراء ، وزارة اإلدارة المحلية ، سلطندسيإدارة البلدية ، نقابة المه

 الفئة المستهدفة

 في المجتمعات السكنية والتجارية ت التجريبيةجموعاالم

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 حدد أسطح معينة للبدء •

 تحديد سعر بيع المياه •

 ية النباتات وأنواعهابأهمرفع مستوى الوعي  •

 ه الحضرية.االنتباه إلى وضع خزانات المياه في البيئة الحضرية / شب •

 لتحديد الطريقة األنسب لتقنية حصاد مياه األمطار حسب نوع المبنى الفرزإجراء التقييم الفني ودراسة  •

 ه األمطار ميا استضافة مجموعة من الفرق الفنية والهندسية المحلية الستكشاف تقنيات حصاد •

 عرض نتائج االتحاد األلماني خلل ورشة العمل •

للمباني لتنظيم جوانب كفاءة استخدام المياه ، بما في ذلك جمع مياه األمطار اخلي ون جديد لكفاءة استخدام المياه أو نظام دمراجعة أو تطوير قان •
متثال شركات بناء المساكن لتوجيهات جمع مياه األمطار على دة اوتنظيم الحوافز وتخفيضات الضرائب وخصم الرسوم التي تهدف إلى زيا

 لوجيا( ؛ تعزيز الجدوى وفترة االسترداد للتكنوالسطح )قوانين البناء

 يتم التنفيذ في المناطق التجريبية التي توضح النماذج حسب نوع المبنى •

 تطوير وتنفيذ التدريبات ذات الصلة للبناء / التجميع والصيانة •

 معالم النجاح: ات /مؤشر

 االكتفاء الذاتي •

 زيادة المساحة الخضراء •

 خلق وظائف جديدة •

، فيمكن أن يقلل التبريد التبخيري من الحاجة إلى تكييف الهواء عن طريق تقليل درجة حرارة مبنى ا كان الغطاء النباتي يقع لتغطية أسطح الإذ •
 اتية  الحاجة للحد من الطاقة.النبالهواء المجاورة مباشرة للمبنى. لقد أظهرت الحياة 

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 راعي ، التمويل(:التمويل )ال

. 

 فيئة:ت الدتوفير الطاقة وغازا

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
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 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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 مدة العمل: البدء بالعمل: نوع العمل: الرقم: مل:الع مجال

       7.4 التنمية الحضرية والتنقل

 العنوان:  -العمل 

 ه والبنية التحتية للمشاةترفيوسائل ال

 الرؤية و األهداف:

 المناطق الترفيهية متاحة وجذابة للجمهور. •

درة أيًضا على الحد من خطر التعرض آلثار المناخ وتعزيز المشاركة الصحية ، قاالمناطق الترفيهية في حين أن مناطق األنشطة المجتمعية  •

 ية.الخارج

 ائق العامة.الحددمج تقنيات التكيف والتخفيف في  •

 الوضع المبدئي

جودة( معرضون ن موإن افتقار دير عل للخضرة والمياه يعني أن المناطق الترفيهية واألشخاص الذين يزورونها )وكذلك الشجيرات التي قد تكو

 للحرارة.

ذات حركة المرور العالية ، مفتوحة مباشرة على اطق صفة )إذا كانت موجودة( ، حتى في المنال يمكن الوصول إلى أماكن الترفيه وممرات المشاة. األر

 حرارة الصيف والشمس.

 التفاصيل:

نشاء حدائق ومناطق ترفيهية. بعض ميزات هذه الحدائق ستكون ا إ( حاليً USAIDيدعم مشروع تابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) •

 مطار ومعدات السلمة.معدات معالجة مياه األ

• ( .2.21ء انظر اإلجرا  .("النقل العام من أجل المناخ وإمكانية الوصول والخدمات المرنة تعزيز" 

ية المظللة للمشاة التي يمكن السير فيها لتبريد مناطق حركة المرور لتحتتعزيز البنية التحتية للمشاة )األرصفة والممرات ، ]..[[ مع البنية ا •

 والترفيهية.حية اطق السوق( والطرق إلى المناطق السياالعادية )من

يتم تبريد مسارات المشاة بالستائر الخضراء حيثما أمكن ؛ يمكن بناء مظلت أخرى وعزلها للمساعدة في عكس ضوء الشمس في محاولة  •

 يد هذه المناطق.وتبرلتجميل 

 ب وقت ممكن.أقر ضل )صناديق قابلة إلعادة التدوير( فييجب أن تكون هذه المسارات مجهزة بصناديق لجمع النفايات ، ويف •

 "تجميع مياه األمطار وتخضير المناطق الحضرية باستخدام المظلت الحضرية" 3.5.4انظر اإلجراء  •

 حواجز.ر مجموعات وتركيب وبناء القدرات لزراعة األسطح و الزراعة العامودية و زراعة التطويالفرص االقتصادية للمجموعات المهتمة ب •

من تقنيات المياه الرمادية. توفر المناطق النباتية بيئة أكثر برودة بينما يزيد الرصف )درجة حرارة السطح(  فادةتبريد البيئة الحضرية واالست •

 لحرارة الحضرية(.رة امن درجة حرارة الهواء بشكل مصطنع )جزي

 التنوع االجتماعي
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عانة باالستشاريين مع أصحاب المصلحة المحليين لتحقيق الستح فرص عمل وفرص ترفيه إضافية. سيتم اإن تنقل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة يفت

، وكذلك النظر في تعزيز الطرق إلى الوجهات اقة أهداف اإلجراءات ، بما في ذلك تحسين الوصول إلى المدينة والوجهات القريبة لألشخاص ذوي اإلع

 ليات النقل لتلبية الطلب.التي تستضيف وظائف للنساء وجدولة عم

 :المبادرون

 دارة البلديةإ

 المنفذون:

 اإلدارة البلدية ، المنظمات غير الحكومية ، الجمهور ، الجهات المانحة

 الفئة المستهدفة

  

 ي:خطوات العمل والجدول الزمن

  

  

 مؤشرات / معالم النجاح:

  

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

 يل )الراعي ، التمويل(:التمو

. 

 وغازات الدفيئة: طاقةتوفير ال

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )

    

 القيمة المضافة لالقتصاد المحلي:
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نوع  الرقم علقطاا
 اإلجراء

 مدة اإلجراء بداية اإلجراء

     8.1 المياه.

 العنوان -اإلجراء 

 لشربإعادة تأهيل مصادر مياه ا

 الرؤية و األهداف

      

  

 الوضع المبدئي:

يدات الزراعية ، وإلقاء النفايات بشكل غير المبالمياه البلدية المتاحة للستخدام شحيحة والمياه ملوثة بالنفايات السائلة من الحفر االمتصاصية ، و
 قة.قانوني في المجاري المائية في المنط

 التفاصيل:

 بانية للتعاون الدولي )جايكا( إلعادة تأهيل وربط مصادر مياه الشرب بخط ناقل لخدمة سكان البلدية.ة الياالتعاون مع الوكال •

، ولكن البلدية تعمل على بدء وتقديم مقترحات المشاريع للجهات المعنية دية الصرف الصحي والمياه ليست مسؤولية وتفويض البل •
 ة.البلدين لتمويل المشاريع التي تخدم سكان والمانحي

من المشروع على تحسين إمدادات المياه ونوعيتها للمواطنين ، وخاصة في منطقتي عين الباشا ودير عل  2و  1ستعمل المرحلتان  •
 المعدي

شا لك الكهرباء في دير عل وعين الباى تحسين حالة إمدادات المياه ، وتقليل الفاقد من المياه في الشبكة ، وخفض استهع إليهدف المشرو •
مليون دوالر في عام  70يث يتم توفير المياه من محطة معالجة زي ، والتي تم توسيعها بمنحة يابانية. مشروع بلغ مجموعه حوالي ، ح

2001. 

عب ومحطة ضخ وقام بتنفيذ متر مك 5300كيلومتر من األنابيب ، وبنى ثلثة خزانات بسعة إجمالية  35.24ركيب ع بتقام هذا المشرو •
 ألف شخص. 264لة. وخلص البيان إلى أن العدد المتوقع للمستفيدين من هذا المشروع يبلغ حوالي ات الصاألعمال ذ

 التنوع االجتماعي

  

 المبادرون:

 بلدية دير عل

 ون:منفذال

 سلطة المياه األردنية ، جايكا ، بلدية دير عل

 ني:خطوات العمل والجدول الزم

 أنشطة المشروع قيد التنفيذ

 معالم النجاح: /ؤشرات م

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

            

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:
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 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aلطاقة النهائية )في االتوفير 

    

 مضافة لالقتصاد المحلي:القيمة ال
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 قمالر القطاع
 نوع اإلجراء

 بداية اإلجراء
مدة 

 اإلجراء

 دائم المدى المتوسط 8.2 المياه.

 العنوان -اإلجراء 

 الخطة الرئيسية للصرف الصحي في البلدية.

 األهداف ية والرؤ

 .جدول الزمنيطلب وثائق مشروع أصحاب المصلحة لألهداف واالستراتيجيات والخطوات وال

 الوضع المبدئي:

في ملوحة التربة هي السلوك المحلي إلضافة الملح إلى خزانات الحفرة االمتصاصية كوسيلة لتجفيف )إنقاص الوزن( من الرواسب لتقليل المساهمة 
 والمواد األخرى المشكوك فيها ي ذلك الملح( تكلفة الجمع عندما تمتلئ الخزانات. تتدهور الخزانات وتسرب محتوياتها ، بما فاطات)تقليل تكرار التق

 في البيئات المحيطة.

مما تسبب في ر ، التلوث من الحفر االمتصاصية وكذلك محاولة السكان لتمديد الفترات الفاصلة بين نقل مياه الصرف الصحي بإضافة الملح إلى الحف
 مخاوف إضافية بشأن المساهمة في تملح التربة.

 التفاصيل:

ئيسية للصرف الصحي البلدي ومعالجة قضية الحفر االمتصاصية غير المبطنة التي يشتبه في لطة وادي األردن إلعداد خطة رلبلدية مع ستتعاون ا
 أنها تساهم بشكل كبير في تلوث المياه الجوفية.

 المبادرون:

 ة وادي األردنسلط

 المنفذون

 EcoPeaceبلدية دير عل وسلطة وادي األردن ومنظمة  

 هدفةالفئة المست

            

 مل والجدول الزمني:خطوات الع

 والتهديدات لجودة المياه تقييم خسائر المياه ووضع خط األساس لفقدان المياه *

 (الحفر االمتصاصية والجريان السطحي )من المناطق المتقدمة والزراعة( من تحديد وتقييم ومعالجة مصادر التلوث )التسرب *

 البنية التحتية يرلمختصة للحصول على تمويل لتطوبالوزارة ا االتصال *

 إجراء اختبار دوري لجودة المياه *

 المائية بناء القدرات مع المجتمع حول حماية وكفاءة الموارد *

 حةلمتاتقييم الجدوى للخيارات ا *

 اللمركزية الصحي لرمادية ، ومعالجة مياه الصرفام المياه ااألمطار ، وإعادة استخد تواصل مع اإلجراءات األخرى ذات الصلة: حصاد مياه *

 قبول الجوانب المادية والمالية واإلدارية إجراء عملية التشاور مع أصحاب المصلحة لتطوير *

 مؤشرات / معالم النجاح:

  

 قات / )تكاليف البدء(:ي نفإجمال

            

 التمويل )الراعي ، التمويل(:
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. 

 ت الدفيئة:لطاقة وغازاتوفير ا

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aطاقة النهائية )التوفير في ال

 حسب عامل االنبعاث للكهرباء في األردن سيتم تحديدها

 حلي:القيمة المضافة لالقتصاد الم
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 الرقم القطاع:

 نوع اإلجراء

بدء 
 اإلجراء

 فترة اإلجراء

     9.1 المياه

 العنوان -اإلجراء 

 البيئيإعادة تشجير الممر 

 الرؤية و األهداف

ياه األمطار مع م( من أجل الفوائد المزدوجة لجRWHتنويع إمدادات المياه من خلل الجمع بين تقنيات التخزين المؤقت وحصاد مياه األمطار )
عين في استخدام األسمدة والمبيدات جريان السطحي التي تضر بإستثمارات المزاركمية الوتحويل المخاطر بعيًدا عن المناطق الحضرية/المبنية وتقليل 

 الحشرية.

 زيادة كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي

 تحسين مرونة إمدادات المياه على المدى الطويل

 المبدئي:وضع ال

شرية واألسمدة التي استخدمها المزارعون ألن األمطار غالبًا ما تغسل المبيدات الحالمياه تقلل األمطار المفاجئة ذات الكميات الكبيرة من جودة التربة و
 في الحقول.

 يعاني المزارعون من خسائر اقتصادية عندما تدمر األمطار الغزيرة استثماراتهم.

 التحتية الحضرية نتيجة هطول األمطار الغزيرة.نية كما تضررت الب

 التفاصيل:

البيئية ، والتنوع البيولوجي. تحسين نظام قناة الوديان الجانبية وقنوات التصريف ؛  اتات، ودعم المناطق النهرية وخدمات النظمية للنباستعادة طبيع
 طقة.إعادة إدخال النباتات األصلية واألنواع الحرجية إلى هذه المن

 التشجير:

 الممر البيئي في دير عل. يرها فيإنشاء بئر لجمع مياه األمطار لري المنطقة المخطط إعادة تشج

 زراعة األشجار والنباتات الطبيعية داخل وحول السدود خاصة في الجزئين الشمالي الجزء الجنوبي حوض نهر األردن. تحسين وإعادة

 إعادة الزراعة باألنواع النباتية والغابات الطبيعيةيغ وتحسين أنظمة القنوات وقنوات التفر

 .ن كل سد مع حدائق ترفيهية ومراكز معلوماتقريبة مإنشاء مناطق تنزه 

الوادي  ستؤدي إعادة التحريج إلى تقليل الخسائر االقتصادية )التي يعاني منها المزارعون والمجتمع الحضري( خلل أوقات الفيضانات المفاجئة في
 تحتية(.بنية اللبلدية التي تجرف االستثمارات الزراعية )األسمدة والمبيدات الحشرية واللى اوإ

مع تحسين جودة المياه والتربة ، وعزل األراضي الزراعية )عن طريق وضع مساحة أو نطاق يفصلها عن بقية تحسين القيمة الجمالية للمنطقة 
 المناطق(

 النوع االجتماعي:
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كة في بناء األهمية البيئية للبلدية من خلل المشار ستعادةفي االستعادة البيئية ، واإلدارة البيئية وتحسين الممارسات الزراعية ال لوعيبناء القدرات وا
 خط أساس للستعادة والتوعية والمراقبة.

 المبادرون:

 إدارة البلدية

 المنفذون:

 حوث الزراعية، نقابة المزارعين، منظمة إيكوبيسللب وزارة اإلدارة المحلية، وزارة البيئة، المركز الوكني

 الفئات المستهدفة:

  

 لعمل والجدول الزمني:خطوات ا

 اءتحديد سعر بيع الم

 االنتباه إلى وضع خزانات المياه على حواف الجبال

ر على اآللية )اآلليات( اللزمة لرفع كمية المياه في تشجيإعداد استراتيجية هندسية وزراعية ؛ إعداد التقارير المطلوبة لضمان احتواء مبادرة إعادة ال
 المحلي دون أن تشكل عبئاً  كبيرا. لقتصادالمنطقة بالنسبة ل

 ن التمويل والدعم اللزمتأمي

 تحديد الخطة التشغيلية واستراتيجية التسويق إذا كانت منطقة إعادة التشجير ستنتج سلعة

 معالم النجاح  :\مؤشرات

المياه في شرق  دود صغيرة( المياه الفرعية داخل مستجمعاتتشبه س عادة البنية النباتية الطبيعية للنظم البيئية في مستجمعات )تجمعات مياهواستحماية 
 نهر األردن الشرقي ؛ خاصة حول السدود والوديان الجانبية.

 استعادة خدمات النظام البيئي لمستجمع مياه نهر األردن الشرقي السفلي.

 ممرات البيئية في الحوض.يوي والأثير اإليجابي المباشر على نهر األردن األدنى من خلل تعزيز التنوع الحالت

 لمياهتقليل انجراف ا

 ايجاد مصدر جديد للمياه

 تقليل االعتماد على ضخ المياه الجوفية

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

  

 معامل مرونة:

 مياه الجوفيةخ التخفيف اإلعتماد على ض

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 دفيئة:توفير الطاقة وغازات ال

  

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
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 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي

 مالحظات إضافية:
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 الرقم القطاع:

 نوع اإلجراء

 جراءة اإلفتر بدء اإلجراء

   2021 9.2 التنوع الحيوي

 لعنوانا -اإلجراء 

 البيئيدت لمعالجة مياه الصرف الصحي ، واإلصلح األراضي الرطبة التي شي

 الرؤية و األهداف

 استعادة المياه العادمة لتنمية األراضي الرطبة والري.

 لملك عبدهللا والمياه الجوفية.اة اتدهور نوعية المياه في مصادر المياه في البلدية بما في ذلك قن

 التفاصيل:

 
إلى استعادة البيئة والمناظر الطبيعية المحلية من خلل ( في األزرق ، األردن ، تهدف ISSRARدة ، عظيم إعادة استخدام المياه )بورت

 استعادة مياه الصرف الصحي للري.

 
 إعادة استخدام مياه الصرف الحي في منتجع فينان البيئي
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 لصرف الصحي في الفحيص ، األردنيوجد مرفق عرض ومعالجة المركزية لمعالجة مياه ا

 
 التفاصيل:

هي أنظمة معالجة تستخدم العمليات الطبيعية التي تشمل نباتات األراضي الرطبة والتربة والمجموعات الميكروبية األراضي الرطبة الصناعية 
 المرتبطة بها لتحسين جودة المياه.

اضي الرطبة رية. يشمل المشروع أنظمة تشمل كل من األرد إضافية مثل مواطن الحياة البفادة من توفيرمياه ذات جودة عالية مع إظهار فوائإلستا
 الصناعية والطبيعية ، وإنشاء مواطن الحياة البرية وترميمها وتحسين مياه الصرف الصحي البلدية ومياه العواصف ونوعية مياه النهر.

 تحسين جودة المياه( 2( إحياء البيئة المحلية و 1هذه األراضي الرطبة قادرة على خدمة هدفين، وهما كون قد ت

 النوع االجتماعي:

لمزيد من مشاركة النشطة للجمعيات النسائية في تحسين وتطوير دور الجمعيات النسائية في المجتمع من األدوار التقليدية )األعمال الخيرية( إلى اال
 مياه والطاقة والصحة(القيادية والمتجددة والمتعلقة بتغير المناخ )ال اعاتالقط

بما في ذلك فرص التدريب على المهارات غير التقليدية )مثل المهارات التقنية والتكنولوجية اقتصادية مناسبة للمرأة لتحسين دخلها ،  خلق فرص
ة أة ؛ حماية حقوق العمال ، وخاصنة ، النقل ..( لتعزيز المشاركة االقتصادية للمرلحضاالمتعلقة بالمشروع( ؛ تحسين الخدمات والبنية التحتية )ا

 ة.بالنسبة ألولئك الذين يعملون في الزراع

 المبادرون:

 إدارة البلدية

 الممثلون:

 وزارة الزراعة ، سلطة المياه ، إدارة البلدية، وزارة البيئة

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 ر مع الوزارات ذات الصلة بالمشروعتشاوالسعي لل •
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والحفر االمتصاصية تخلق ظروف غير مناسبة  الذي ينتج نفايات،  الجة مياه الصرف الصحيالتكامل )لدى ديرعل مرفق لمع تقييم مستوىك •
 ةجاريال لمعالجة جودة المياه الجوفية وكذلك تحسين جودة معالجة المياه إضافة للمبادرات (للمياه، وما إلى ذلك

 إشراك أصحاب العلقة •

 روع ؛ ومعرفة متطلبات التصميماختيار وتحديد أرض للمش •

 ( تحسين جودة المياه2( إحياء البيئة المحلية و 1طبة على تحقيق الهدفين: تحديد )والتصميم لـ( مدى قدرة األرض الر •

 تنفيذ المشروع •

 تقييم النتائج ونشرها كدراسة حالة •

 ح  :معالم النجا\مؤشرات

  

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

          

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (MWh / aلتوفير في الطاقة النهائية )ا
التخفيف من انبعاثات غازات 

 الدفيئة 
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 الرقم القطاع:
 نوع اإلجراء

 بدء اإلجراء
فترة 

 اإلجراء

 دائمة المدى المتوسط 10.1 يةالتوع

 العنوان -ء اإلجرا

 2020شهر آذار استكمال أنشطة مركز التعلم بعد 

 الرؤية و األهداف

 الشباب والمجتمعات المحلية في التعلم والوعي بالمناخ وزيادة الحلول المناخية.إشراك 

 الوضع المبدئي:

ا تمويل خمسة لمختلفة وزيادة معلوماتهم وتحفيزهم. يتم حاليمتاز في تعليم الفئات المستهدفة امل متم إنشاء مركز التعلم منذ أربع سنوات وقد قام بع
 .2020عشر موظفًا للعمل حتى مارس 

 التفاصيل:

وإشراك ددة إن استمرار المركز التعليمي هو في مصلحة البلدية من حيث رفع مستوى الوعي ، وبناء قدرات موظفي البلدية في تقنيات الطاقة المتج
 التخفيف من حدة المناخ وإجراءات التكيف. المجتمع في استكشاف خيارات

 نوع االجتماعي:ال

  

 المبادرون:

 بلديةإدارة ال

 المنفذون:

 الدولة الداعمة )الممولة(

 الفئات المستهدفة:

 للعموم

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 تأمين وسيلة لتمويل مركز التدريب •

 ب العامة والتواصل المجتمعي والتدريقات العل •

  رفع مستوى التعليم لطلب المدارس والشباب •

 جذب وتطوير األشخاص المهتمين •

 عار هوية المنشأة لتدابير الحماية المناخية للبلدية تحديد ش •

دام ف ذات الكفاءة العالية، وعدم استختكييأنظمة ال -إجراء حملت توعية: على سبيل المثال ، للسلوكيات والتكنولوجيات الموفرة للطاقة  •
ة حول تغير المناخ ؛ واستضافة نقاشات مفتوحة ب السفراء الشباب ووسائل اإلعلم الشبابيأجهزة التكييف القائمة على المياه ؛ تدري

 لمشاركة المجتمع.

 رابطة االبتكار للشباب

 لمحليةفكارهم الخاصة لمواجهة التحديات ااب أاستضافة وتمويل "رابطة االبتكار للشباب" ، حيث يطور الشب •

ءة الطاقة، الطاقة المتجددة، تدابير التكيف، تقليل/فرز يا ذات الصلة بالمناخ "أيام المناخ" )كفاتنظيم حملت توعية للمدارس حول القضا •
 النفايات ، إعادة التدوير(

 )مع معلمي المدارس(انبعاثات غازات االحتباس الحراري قة وعقد ورشة عمل مع أطفال المدارس حول كيفية تقليل استهلك الطا •
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وانبعاثات غازات االحتباس الحراري ؛ يجب أن تكون نتيجة ورشة لمهتمين حول كيفية تقليل استهلك الطاقة ورشة عمل مع المواطنين ا •
 دروس المقدمة في المركز.وال العمل مشاركة العديد من األسر في مشروع "تجريبي" لتقييم تأثير ممارسات كفاءة الطاقة

 ك(:اءة الطاقة )أو عدم وجود نفايات ، وما إلى ذلتعهد كف •

يات ، وما إلى ذلك(: يستضيف المركز دورة تدريبية/ورشة عمل مع المجتمع. يتعلمون عن التدابير تعهد كفاءة الطاقة )أو عدم وجود نفا •
عهد بمحاولة اإلبلغ عن نتائج تطبيق ية، يمكن للمشاركين المشاركة في ترسم الموفرة للطاقة، وكجزء من مبادرة تجريبية صغيرة وغير

 ه واإلبلغ عنه. وهي مخصصة للشباب.ما تعلمو

 كفاءة الطاقة: يستضيف المركز دورة تدريبية / ورشة عمل مع المجتمع. يتعلمون عن التدابير الموفرة للطاقة. تعهد •

 معالم النجاح  :\مؤشرات

 ألخضر المحلياد اتنمية االقتص •

خرى لمبادرات الكهرباء )و/أو عن طريق مؤشرات مختارة أ مارسات وهذا يترجم إلى تحسين كمية في استهلكيتم تطبيق أفضل الم •
 أخرى )النفايات والمهارات، وما إلى ذلك((.

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

  

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 الدفيئة:زات توفير الطاقة وغا

  

 (MWh / aلنهائية )التوفير في الطاقة ا
 التخفيف من انبعاثات غازات

 الدفيئة 

    

 معامل المرونة:

 وى االبتكار في مجال التقنيات الخضراءرفع مست •

 رفع مستوى االقتصاد األخضر •

 ، والتحقق من إمكانية النقل ضاعفمالحظات إضافية: معلومات عن المشروع للبلديات األخرى ، واستخدام التأثير الم
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 الرقم القطاع:
نوع 

 اإلجراء

 ة اإلجراءفتر بدء اإلجراء

 10.2 الطاقة والتطوير الحضري
 -المدى القصير 

2020 
  

 العنوان -اإلجراء 

 صندوق دير عل المتجدد للمبادرات الخضراء

 الرؤية و األهداف

 تغير المناخ والبيئة.حول المواضيع الرئيسية في لول تحفز المبادرة مشاركة الشباب لتطوير ح

 الوضع المبدئي:

 ن البلدية مستقلة مالياً.بتخفيف و/أو إيقاف التمويل، نظراً إلى أ قام المانحون

 التفاصيل:

رة ئة؛ أو استخدام أفكار مبتكالبيإشراك المدارس ووزارة التربية والتعليم الستضافة منافسة أو منافسات بين المدارس حول توفير الطاقة وقضايا 
 أخرى إلشراكهم.

ضوئية(، ومختلف األنشطة الموفرة للطاقة التي لديها القدرة على إعادة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء )الكهرو تركيب ألواح -على مستوى البلدية 
 (توجيه المدخرات المالية لتمويل مبادرات جديدة )مخصصات  سنة واحدة على األقل

)نسبة مئوية( إلى  لحاصل من استخدام تقنيات الطاقة المتجددةلمسابقات كفاءة الطاقة أو عن طريق التوفير المالي ا تم تخصيص المدخرات الماليةي
 "الصندوق األخضر" لدعم االبتكار في المبادرات الجديدة. وستكون المبادرات بشكل خاص وسيلة لمشاركة الشباب.

 النوع االجتماعي:

قيادة والتوعية الحقا ليكونوا مدربين للمدربين إلجراء أنشطة اليد مجموعات المجتمع النسائي ودعمها في بناء قدراتها يتعلق بالتدريب ، يجب تحد فيما
 بالتنسيق وبدعم من البلدية.

 المبادرون:

 إدارة البلدية

 المنفذون:

  

 الفئات المستهدفة:

  

 :خطوات العمل والجدول الزمني

  

 معالم النجاح  :\مؤشرات

اركة الشباب والجمهور والوعي في إيجاد حلول دعم لـ "المبادرات الخضراء" التي تنمي مشيوفر هذا اإلجراء وسيلة محلية للمساعدة في توليد ال
 للتأثيرات المناخية.

 إجمالي نفقات / )تكاليف البدء(:

  

 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 وغازات الدفيئة: طاقةتوفير ال
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 ات غازات الدفيئة التخفيف من انبعاث (MWh / aفير في الطاقة النهائية )التو

    

 لإلقتصاد المحليالقيمة المضافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

 الرقم القطاع:
نوع 

 اإلجراء

 فترة اإلجراء بدء اإلجراء

     10.1 االتصاالت

 العنوان -اإلجراء 

 ئة موقع إلكتروني لإلجراءات البي

 الرؤية و األهداف

 تحسين الوعي ومشاركة الجمهور في موضوعات تغير المناخ.

 ائق ، اإلعلنات ، إلخ( بشكل منتظم للجمهور ، مما يحسن الشفافية والمساءلة.توفير الوسائط )التقارير ، الصور ، الوث يتم

 الوضع المبدئي:

داخل ط المستقبلية ليست متاحة بسهولة للجمهور. هذه المعلومات موجودة بشكل شبه حصري الخطالمعلومات الحالية عن المشاريع السابقة والحالية و
 ت المانحة( لمشروع معين.البلدية أو مع الجهة المانحة )الجها

 هناك عدد قليل ، إن وجد ، من التقارير الرسمية والوثائق حول التأثيرات المحلية لتغير المناخ.

 التفاصيل:

رير مقاطع الفيديو والمقاالت القصيرة والتقا نية عبر اإلنترنت هو وسيلة للتواصل بطرق مختلفة مع الجمهور. يمكن أن يكون مصدركتروالمنصة اإلل
 الوثائق والبيانات وتحديثات المشروع. /

 ر.جمهويمكن أن تكون المنصة عبر اإلنترنت ، باالقتران مع الوسائط االجتماعية ، وسيلة لجمع المعلومات من ال

فعله البلدية لمعالجة آثاره بناء االهتمام والمعرفة حول المناخ وما تإنها وسيلة لتوليد االهتمام ، وتسليط الضوء على القصص والشخصيات المحلية ل
 السلبية.

 النوع االجتماعي:

 أنظر الخطوات ادناه.

 المبادرون:

 إدارة البلدية.

 المنفذون:

 كومية، مجموعة الشبابير حإدارة البلدية، منظمات غ

 خطوات العمل والجدول الزمني:

 تأسيس الموقع

 علقة بتغير المناخ بحيث يمكن قراءتها والبحث عنها على اإلنترنت.)ترقيم( المشاريع السابقة والمستمرة المتيتم توثيق 

المناخية المحلية ، قائمة اإلجراءات ، وتحديثات المشروع ؛ عمل • يتم نشر المواد اإلعلمية )التقارير ، الصور ، المنشورات ، الوثائق ، خطة ال
تاحتها للجمهور ؛ الحملت اإلعلمية تروج لتمكين المرأة، وتسليط الضوء على المجتمع وكذلك وجهات نظر المسؤولين( ، وإتقرير عن وجهات نظر 
 القدرات المهنية والقيادية

 انعات القرار في مبادرات تغير المناخثل ص• تُظهر وسائل اإلعلم النساء كمستفيدات م
 ة ".شؤون األسرة بقدر اهتمامهم بالشؤون العام• تظهر وسائل اإلعلم أن الرجال يهتمون ب

ة يشارك القادة الشباب في المساعدة في تطوير المواد الخاصة بالموقع )تطوير المقاالت ومقاطع الفيديو والمسوحات واالستطلعات ذات الصل
 المناخ في البلدية(. تغيربقصص 

 معالم النجاح  :\مؤشرات

  

 دء(:إجمالي نفقات / )تكاليف الب
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 التمويل )الراعي ، التمويل(:

. 

 توفير الطاقة وغازات الدفيئة:

  

 (MWh / aالتوفير في الطاقة النهائية )
التخفيف من انبعاثات 

 غازات الدفيئة 

    

 يلمحلالقيمة المضافة لإلقتصاد ا

        

            

 القيمة المضافة لإلقتصاد المحلي
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  المالحق

مجموعة الصمود المجتمع  ب للجلسات النقاشية الخاصة اض  االجتماعات مح   7.1
  
 لمواجهة التغير المناخ 

 
 اسم البلدية   دير عال

 لوجية وقطاع النفايات تطمح لخفض االنبعاثات الطاقة ضمن خطة العمل التكنوت التي لسيناريوهالنماذج 

تخفيض   %

إلجمالي   المقدر

 االنبعاثات 

تخفيض  % 

على   الطلب

 كهرباء للمنازل

  CO2كمية 
ي   المكفائة

الت 
 م تخفيضها تتس

الهدف كنسبة  

 مئوية

تركيب وحدات الطاقة الشمسية  : الخاليا الشمسية

الكهروضوئية ووحدات سخانات المياه بالطاقة  

التي  )كهرباء من األسر الشمسية لتلبية الطلب على ال

 ( تعتبر متبادلة في تقدير النموذج

 2018 2020خالل  %  4 0.46 % 4 0.25

5 % 10 % 1.1 
خالل  % 10

2025 
2025 

 2030 2030خالل% 15 1.64 % 15 % 8

تخفيض  % 

إلجمالي   المقدر

 االنبعاثات 

تخفيض  % 

الطلب على  

لمباني الكهرباء 

البلدية وإضاءة  

 الشوارع 

  CO2كمية 
ي  المكفا 

ئة الت 
 ستتم تخفيضها 

الهدف كنسبة  

 مئوية

تركيب وحدات الطاقة الشمسية  : المباني العامة

هرباء من لمباني على الك الكهروضوئية لتلبية الطلب 

 الشوارع البلدية وإنارة 

0.2 % 5 % 0.08  _ 2018 

4 % 100 % 1.42 
خالل  %  100

2025 
2025 

تخفيض   % 

إلجمالي   المقدر

 االنبعاثات 

تخفيض  % 

 فايات الصلبة الن 

  CO2كمية 
ي  
المكفائة الت 

 ستتم تخفيضها 

الهدف كنسبة  

 مئوية

سمة   قم)من النفايات% 5اذا تم معالجة  : النفايات

في عام  (ورقية% 5بالستيكية، % 5عضوية، % 10

%  10عضوية، % 20مقسمة   % )10، و  2025
   2025في عام ( ورقية% 10بالستيكية، 

 _  _  _  _ 2018 

0.08 % 5 % 
0.027 

 2025خالل  %  5
10 % 

2025 

0.33 % 10 % 
0.011 

خالل  % 10

2030 
15 % 

2030 

تخفيض   % 

إلجمالي   المقدر

 االنبعاثات 

تخفيض  % 

على  لب الط

في  الكهرباء

 القطاع  

  CO2كمية 
ي  
المكفائة الت 

 ستتم تخفيضها 

الهدف كنسبة  

 مئوية
استهداف كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة  : الزراعة

 الخفيفة والتجارية / يرةفي قطاع الصناعات الصغ

 _  _  _  _ 2018 

0.212 % 20 % 0.016 
خالل  % 20

2025 
2025 

0.318 % 30 % 0.024 
خالل  % 30

2030 
2030 



 

146 
 

خفيض  ت % 

إلجمالي   المقدر

 االنبعاثات 

  تخفيض %

الطلب على  

 ضخ المياه

  CO2كمية 
ي  
المكفائة الت 

 ستتم تخفيضها 

الهدف كنسبة  

 مئوية

ية إلى الطاقة  تحويل شبكة محطات الضخ الحكوم

،   TAP)  2030الشمسية الكهروضوئية بحلول عام  

اقتداء بالبيانات للكهرباء في القطاعات على  ( 2017

 ( EDCO   ،2018) س الطلب اسا

 _  _  _  _ 2018 

1 % 15 % 0.3 
خالل  % 15

2025 
20 % 

2025 

2 % 20 % 0.59 

خالل  % 20

2030 
هناك   50%

شراكة مع بنك 
تنمية المدن 

والقرى بهدف  
كل مباني   تحويل

البلدية الى الطاقة  
 الكهروضوئية  

2030 

ت بيئية وطنية، وأخذ بعين االعتبار من قبل الخبراء  ى دراسا* نود أعلمكم بان األهداف التي وضعت لخفض اإلنبعاثات بناء عل

شروع خصوصية البلدية. للم  

التعديل: مقترحات   

حيث تم مناقشة كميات التخفيض على االنبعاثات الكربونية واشار    20/2020/ 26تم االجتماع في دار البلدية يوم االربعاء الموافق 

من النسب الموضوعة داخل الجدول نظرا لسياسات التحول نحو الطاقة الشمسية  ض اعلى اعضاء الفريق الى ان النسب المتوقعة للتخفي 

الى الطاقة الشمسية واالجراءات االخرى المتبعة بهذا   ة الخضراء وانارة الشوارع بالطاقة الشمسية وتحويل مباني البلديةوزيادة الرقع

مسية لتخفيض كلف الطاقة عليهم وفي النهاية تمت الموافقة  اقة الشالخصوص اضافة الى وعي المواطنين واهتمامهم بالتحول نحو الط

جة عليه. على الجدول والتعديلت المدر   

 

 حضر االجتماع : 

 بلدية ديرعل الجديدة   التنمية المحلية  رئيس وحدة   . م. امل مصطفى الحوارات 1

 لمناخي عضو فريق الصمود المجتمعي في مجابهة اثار التغير ا  . سميح سلمان هاشم 2

 المناخي عضو فريق الصمود المجتمعي في مجابهة اثار التغير  . عصمت عبد الرحمن البلونة 3

 ار التغير المناخي عضو فريق الصمود المجتمعي في مجابهة اث   . منار معروف النعيم 4

ي  ت ماذج لسيناريوها لننقر نحن الحضور بمناقشة الجدول 
التكنولوجية وقطاع   ة العملتطمح لخفض االنبعاثات الطاقة ضمن خطالت 

 للعمل عىل تحقيقها.  وتمت الموافقة عليه النفايات

ي  ت ماذج لسيناريوها لنالحضور بمناقشة الجدول نقر نحن 
الطاقة ضمن خطة العمل التكنولوجية وقطاع  تطمح لخفض االنبعاثات الت 

. النفايات ح تعديل هدف أو أكير  ، اقي 
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مجموعة الصمود المجتمع  الخاصة ب للجلسات النقاشية اض  االجتماعات مح   7.2
  
 لمواجهة التغير المناخ 

 

 المشاركون  7.1.1

 

عل  سيدات دير  

ة فضة الحديدي من جمعية سيدات ذات النطاقين النسائية الخيري  

خصوصية عالية من ناحية المناخ ومن ناحية سلة هي غذاء االردن تطعم كل اهل االردن من  دير عال لها 

دير عال سكانها على درجة عالية من العلم   نا بتصور ان هي عصب الحياة باالردن .الخضروات والفواكة وا

دير عال.قافة ومن التطور واكثر انتماء بتصور لالردن اهل ومن الث  

التعليم -دها  اقتصا  

المهندسة امل الحوارات رئيسة وحدة ثانوية المحلية في بلدية دير عال هي تقع في منتصف غور وادي 

فيها   نا بعتبرها عاصمة الى االغوار االردن،  النها يوجد فيها نسبة ناس متعلمين وناس واعييناالردن وا

القطاع الزراعي تقريبا هي  و قطاع الصحي و ازدهار وتطور في مختلف القطاعات سواء القطاع التعليمية ا

  63، وعدد سكانها  كيلو متر خارج التنظيم  52كيلومتر داخل التنظيم و 8كيلومتر مربع ،  60مساحتها  

 الف نسمة منقسمين على سبع مناطق.

 ن ارتفاع كلف فواتير الطاقة،ى درجات الحرارة ، يعانوا سكانها موشهد دير عال بالصيف ارتفاع حاد عل 

كان يطالبوا ممثلينا في مجلس النواب وبالمواقع المختلفة بتغيير تعرفة فواتير الكهرباء وان  واكثر من مرة 
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 هالي هذه المنطقة، كوننا نقفز بسرعة على شريحة االعلى وبالتالي اصبح هناك توجه مؤخراتكون مخفضه ال

كيلو واط   2مسية محدود لهذه الخاليا شلذهاب الناس لتركيب خاليا شمسية ومع ذلك االنتاج من الكهرباء 

وعا ما مقبولة.  يوميا ، الفائدة منه فقط تخفيضك عن الشريحة االعلى وبالتالي تكون فاتورة الطاقة ن  

عت اتفاقية انشاء حقل شمسي  نحن ننفذ عدة مشاريع بالنسبة لموضوع التغير المناخي مؤخرا البلدية وق

طي وحدات االنارة بالشوارع  ومرافق البلدية ومبانيها سوف  سوف يغ( كيلو واط بالساعة هذه 950بقدرة ) 

قية مع وزارة البلديات ووزارة  لبلدية ايضا اتفا% من االحتياجات ، اال انه وقعت ا  70-65تغطي تقريبا من  

ة بوحدات موفرة للطاقة الطاقة والثروة المعدنية لتزويد البلدي AD قادم  مع  تشغيل هذه الوحدات مطلع العام ال 

%. وايضا البلدية تنفذ  100باذن هللا ،سوف تكون نسبة التغطية من الحقل الشمسية  لوحدات االنارة والمرافق 

ة االلمانية مع الوكال GIZ وهم   GIZ بيشتغلوا على التغير المناخي وبشتغلوا ايضا عدة محاور منها     

   محور تحويل النفايات الى طاقة ايجابية

( عامل منهم شباب موجودين معنا )1000ن ما يزيد عن ) هذا المشروع شغل حتى اال  Cash Work  )

العيب عند الشباب بعضهم  حتى كسروا ثقافة عمال مقابل أجر، وهذا خفف من البطالة واالثر االجتماعي 

يظهر مفهوم االنتماء عند شبابنا، ويوجد لدينا ايضا شباب   جامعيين اشتغلوا معنا وعلى فترة طويلة ، وهذا

غلوا على ورشات التوعية ، برفعوا الثقافة المجتمعية اتجاه السلوكيات السليمة بادارة النفايات  ن بيشتميسري

سيارات البلدية بجمع نفايات ، وكيف يتم فرز النفايات الصلبة بعد   ذه النفايات مسارالصلبة وقت اخراج ه

يل المشروع وتوزيع الحاويات على مناطق معينه تجريبية. تشغ  
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د محطة نفايات الصلبة ونحن عاملون عليها بتمويل من   االن يوج GIZ ووزارة البلديات انشاء هللا في   

البالستيك والورق والكرتون والمعدن يتم تجميعهم من   سوف تعمل على فرزنهاية هذا العام تكون اشتغلت،  

ذه المحطة .المصدر وفرزهم به  

صنع السماد العضوي واعادة تأهيله وتشغيلة  واشتغلنا ايضا بجمعية وادي الخصيب على نقل ملكية م 

دية ينا بالمانيا ،  نا اتفاقية مع بلالحالي،  وقع 8بالشراكة مع بلدية ينا االلمانية عم ننتظر التمويل بنهاية شهر 

نحن نبذل جهد كبير بموضوع ادارة البيئة والتغير   وفي ايضا  شراكة جديدة مع بلدية سابك االلمانية ،

متر مكعب من المياه التي يمكن   365تخرج من محطة تنقية منطقة تل المنطح   د مياهالمناخي . يوج

لمحاصيل او االشياء البشرية ممكن هذه تالمس مباشر مع ااستخدامها في زراعة اشجار حرجية ال يوجد 

  ل حزامشجير بطريقة معينة نستخدم هذه المياه في زراعة هذه االشجار وعمالمياه الرمادية نعمل غابة او ت

 اخضر.

مهندسة امل وضعتنا في منتصف الموضوع وجودى هنا والخبراء على موضوع التغيير المناخي وجودى  

ع  المحلي والجمعيات كيف يكون لهم دور في اي المشاريع بنشتغل فيها  لسيدات في المجتمهنا اكثر لدور ا

ى تغير المناخي مع البلدية .عل  

ات مجتمع محلى وجمعيات مع بلدية دير عل ؟في مشاريع حاليا عم تشتغلوها كسيد  
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المعلمين فرع البلقاء، بالنسبة  مديرة مدرسة البالونه الثانوية وامينة الصندوق نقابة  دكتورة فايزة البلونه

وزارة التربية والتعليم مشكورة عمدت الى اقامة ما  لتعاونا على المياه والحفاظ المائي من خالل المدارس في

المائي. البيئة ومن خاللها يمكن ان يكون في مشاريع للمدارس فيها الحصاد  يسمى باندية  

المدارس حيث يكون هناك في مزاريب او اشياء  استغالل اسطح الموجودة في المدرسية : االسطح  

مدرسية ، ايضا ما تفضلت به المهندسة امل بخصوص المياه  خاصة وبالتالي  يتم تمديدها الى الحدائق ال

توزع الى االشجار المروية ،    تقنية خاصة بها او المياه العادمة من خالل مشارب الطلبة يتم عمل الرمادية

ج االذاعة المدرسية يجب ان يكون هناك دائما وابدا برنامج بيوم محدد للحديث وايضا هناك من خالل برنام 

الحتباس الحراري وتأثيره على  المائي والحديث عن كيفية استغالل المياه ، وايضا عن الحرارة واعن الحصاد 

ن كله، احنا كان  ية االجتماعية بشكل عام او على سلم العالمي الموجود االالبيئة ، وتأثيره بالتالي على التنم

العربية او عالقة التشاركية بين   وادي االردن كله بمثابة سلة لالردن كامل وكان له تاثير على كل الدول

ان، وسوريا وتركيا . االردن وبين دول الخليج ، لبن  

الوطن العربي االن لو عقدنا مقارنه بين السبعينات  وكان ايضا منتوجات وادي االردن تصل الى خارج

حدة تنوير الي  ثمانيات واالن نجد انه زراعة تراجعت بفعل االحتباس الحراري ، وان المدارس مهمة جدا كو وال

 مجتمع مهما كان المجتمع. 

خليا البديلة  -2  
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لواء دير عال عم نشتغل على  ية اشتغلت بمشروع الطاقة البديلة واحنا مجموعة من الجمعيات داخل البلد 

(  750( كيلو لكل منزل بحث انه مطلوب منا تركيب حولى ) 2خاليا بمعدل ) طاقة البديلة بحث نركب نحن 

هذا الموضوع وامنياتي انه  ير عال ، بالنسبة للطاقة البديلة وهذا بتصوري انه اكبر انجاز بمنزل داخل لواء د 

 يكون في عنا قوة ضاغطة . 

.  صحيانشاء صرف  -3  

 شهر نضخ وايام اكثر وهذا تكلفة مادية .  نحن هنا نعاني من الحفر امتصاصية اجماال بدها كل -أ

فاع  ويوجد لدنيا مشكلة كبيرة في دير عالء هي ارت الحفر االمتصاصية تدمر التربة الموجودة عنا ، -ب 

مر نتيجة الملوحة يا ام  بالتربة وارتفاع نسبة الملوحة تدمر المنازل، معظم المنازل اال تد نسبة الملوحة  

الطوب كيف ناخره الملح وعم باكل فيه. السبب هو وزيادة نسبة  السطح المنزل سقط  او البالط  

كل منزل فيه الحفرة امتصاصية  وايضا حفرة امتصاصية وشوفي   صيةالمتصا ا الملوحة هي الحفرة 

 يها جذور الشجر يمشى لها.  كم في مياه عادمة عم بتاثر على المنزل والزراعة والشجر وبتغذي عل

ارة عن اربع جدران واالرضية الحفر ال تصب نضع بها كيسين الى ثالثة  والحفرة االمتصاصية تكون عب

دير عال من  تص مياه اكثر وتتسرب باالرض ولذلك اكبر مشكلة يعاني منها لواء اكياس ملح علشان تم 

بالتربة . ناحية البيئة وهي ارتفاع نسبة الملوحة   

  غلقايام بت رعزاوبالمالمهارب اال بضعوها  اع نسبة الملوحه بالتربة لها عدة اشياء اال نقدر يرضواارتف -ت 

كان تفيض المياه وتسكر نتيجة المهارب بتسكر  وتفيض وتفشي عنا ، في مدرسة واله الجنوبية 
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تسكر تصير المياه تخرج على سطح االرض كانها ينبوع عنا مشاكل كثير   مهارب االرض وقت ما

نا  المشكلة جميع الجمعيات الموجودة هنا ، كل بيئة. امنيتي اذا كان في حلول لها تجدوا لنا حل لهذه

 ننحت الصخر بالدبايس حتى نرفع بالمجتمع. 

ضمن حدود دير عال هي منطقة على  منطقة البالونه تقع نوال البلونه رئيسة جمعية بلونه الخيرية 

 ثالث نهاية محافظات وهي عجلون ـ البلقاء واربد او االغور الشمالية .

جيا على دور المرأة في النزاهة والشفافية،  المرأة اشتغلنا مع جامعة العلوم والتكنولو تجربتي على القطاع 

وزيع المياه في المنطقة البالونه خطوط  الونه اثناء فترة ت لمحافظة على ادارة مياه الشرب عنا منطقة البا

الدور الثاني والمياه  مكسرة وتبقي المياه تسريب من الخطوط الرئيسية للشوارع  من اليوم االول يبدا حتى 

ي المناطق المرتفعة يعانون من تكي انها منطقة جبلية وسهول ووادي والسكان ففي الشوارع الناس تش 

اعة يا دوب ، يتم تعبئة خزان لما يكون هناك عمارة تتكون من  اه بسهوله او تصل س عدم وصول المي

ة مياه تكون بالشوارع كلها هدر.  وانا مسؤولطابقين او اكثر يا دوب يقدروا يعبئوا خزان المياه . جميع ال

االعتداء من  االعتداء على الخطوط الناقلة ، احيانا يتم  عن كالمي واشتغلت انا مع جامعة العلوم على

رتفعة احيانا يتم االعتداء بسبب  مواطنين في االماكن المنخفضة وبالتالي ال تصل الى االماكن المقبل ال

   .الحدائق المنزلية، الزراعة  ، المواشى واالغنام سقياه

قادمة ، نتصل بالمسؤولين بحكوا ال يوجد على خط بالتكسير تبقي المياه تصب لدور المياه اليعدوا 

مراقب المياه ال يوجد ، وبعض الدوائر الرسمية داخل منطقة،  كمان ظل خزانات  زع او المتابع سيارة مو 
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ر على  في متابعة من قبل المسؤولين وهذا يؤث تفيض وتهدر يعني قارب يمشى على سطح الجهة ما

 جودة المياه والمواطنين. 

ي او بشكل عام ؟  البلدية  او اي نشاطات يعتبرها بالتغير المناخن تجربة عمله مع  من يريد التحدث ع  

وقت عملي بالوزارة التربية كنت مديرة مدرسة كنا نتخلص من االوراق والنفايات   مديرة مدرسة تجربتي

حيث نقوم بعمل اسالل خاصة بالورق واسالل خاصة  ا نحرقها كان عملنا هو تدوير األوراق بدل م

قا البلدية عندما ترسل لنا  يرها،  كان ساببالستيك واسالل خاصة للمعادن على اساس اعادة تدو لل

رق هذه  الحاويات تتاخر، وبالتالي تتراكم النفايات داخل المدرسة،  قديما كلنا نقوم بنهاية الدوام بح

تتوسع ايضا طبقة  تم تزايد الغبار وبالتالي يكون هناك تلوث بيئى و النفايات ، ونتيجة هذا الحرق ي

النفايات كل جهة لحالها إعادة التدوير هذه كان لها   تحويل جمع هذه  األوزون  وعملنا على اساس عملية

 منفعة كبيرة. 

 مديرة مدرسة سابقا وعضو مجلس أمني محلى دير عل 

تبقية من  نستفيد من مياه المشارب الطالب ، وهي المياه المء فترة على راس عملي مديرة مدرسة كنا اثنا

االمور ومع المجتمع المحلي والمزارعين يمدوا لنا  هالى وأولياء الطالب نقوم بمد برابيش بالتعاون مع اال

د منها لرى الحديقة المدرسية .برابيش نستغل هذه المياه المشارب على رى الحديقة المدرسية ، كنا نستفي  

اولويات ما هي المبادرة اال نشتغلها مع  ت انه يوجد هناك فرصة او فرصتين لمبادرة نضعها كلو حكي

حلي وجمعيات او ماذا نضع اول مبادرة هذه اولوية تكون منطقية ال يوجد فيها  كسيدات مجتمع مالبلدية 
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ية منطقية نقدر  نقوم بها ، اولويات تكون منطقة وميزانتكرار شغل البلدية تحكي او تكمل للجهود التي 

؟ والجمعيات النسوية بشكل خاص التي تديرها نساء تطبق مع البلدية والمجتمع المحلي  

مدربة في قطاع  امينه الشطي-1 GIZ قطاع السيدات نعمل االن مع السيدات على كيفية توعيتهم بالنسبة   

ل خاص ، حاليا اقوم بعمل محاضرات بجمعيات والحظت على السيدات للبيئة بشكل عام وإدارة النفايات بشك

لو نستطيع  او وعي الغياب البيئي عندهم او وعي البيئى عندهم كثير ضعيف ،  انه ال يوجد لديهم فكرة 

رة مكملة لمشروع  عمل مباد  GIZ ، او انا اعملها  لقطاع السيدات حيث اقوم بعمل جلسة شهرية ومحاضرات  

( سيدة يكون على نطاق اوسع وتكون   20سهم،  لكن تكون بشكل اوسع بدل ان يكون ) للسيدات انف

ة اكثر.االستفاد   

عائشة الديات ميسره في بلدية دير عال مع -2 GIZ وحدة لها مبادرة تخص  ن فريق الميسرين كلطبعا نح  

لفرز هذا الشئ يخفف  القطاع  التي تعمل بها،  مبادرتي تبدأ من المدرسة نفسها سوف تفتح عندنا محطة ا

ا نحن نبدا فرز المبدئي نعلم الطالب كثير من النفايات ، النفايات هي السبب الرئيسي في هذا الشئ،  وطبع

.نبدا بالمدرسة اهله وجيرانه لذا بالمدرسة لكي يعلم كل طالب   

، كيف نضعها في  ( سيدة على تحويل النفايات المنزلية الى مادة تستخدم للزراعة 100عملنا مشروع تدريب )

( سيدة على هذا الموضوع  001) احواض زراعية نضعها في الحديقة المنزلية ، ونجح هذا المشروع وعملوا

جانب منزلها  وتضع بداخلها بالنسبة زيادة ث تعمل حفر صغيرة بلكن في النهاية اشتغلوا لبيوتهم . حي

 النفايات العضوية  وكان هذا المشروع ناجح جدا.
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ن المياه  بالجمعية بالنسبة للمياه مع المزارعين تم تأمين المزارعين وامنيتي انه هذه تصبح تامي  وعملنا ايضا

ارع حتى يستغلها في مياه  وض بدون فوائد للمز ببراميش بسمادات تعطي بالنهاية حولنا المشروع نعطي قر 

 الرى تكون عنده مياه الري متوفرة بشكل دائم. 

ولوجيا انا مدربة على إعادة تدوير نفايات المنزلية عادة تدوير نفايات  اشتغلت مع جامعة العلوم والتكن -1

في مرار او  ة الصابون من زيت الزيتون الغير صالح لالستهالك ، أحيانا يكون منزلية مثل صناع

ة ربات البيوت يلقوها في القمامة هذا الزيت الغير صالح فنحن نقوم بعمل صابون من هذا طعم عاد 

 تعمال . الزيت صالح لالس

، تخرج فازة  تدريبهم على عمل فازات أو احواض الزراعية من االسمنت ومن الباطون مع المالبس  -2

 وتظهر جميله.   انيقة وجميل ، وتزرع بداخلها مزروعات ويتم تلوينها

دة تدوير الورق والكرتون الورق المكتبي الذي يخرج من المكاتب اخرجنا منها تحف فنية واستفادوا إعا -3

دربت ت ، ونحن نريد ابراز للسيدات اهمية إعادة وفرز النفايات ، عندما اقول لها تعالى دربي السيدا

تقول انا ساقوم     ات فرز النفايات هيوبعد ذلك اين ذهبت حتى مع البلديات عندما يطلبوا من السيد 

ز؟ يجب ان  بفرز النفايات وبالنهاية سوف ياخذوا  النفايات وما هو دوري ؟ وماذا استفيد من الفر 

ها والقيها،  بس انت  يكون هناك عائد مادي لربات البيوت الغير عاملة وحتى العامالت تقول انا بفرز 

تخرجها تعطيها انت بدل فرز وتعب او الكمية اال رح  عندما تقوم بتعزز السيدة تعطيها حسب الحجم

 او بالشهر مره هذا تعزيز وتشجيع لها . 

% من رسوم االعالنات للمحالت الملتزمة بالفرز  10انه نخفض  في المحالت تجارية طلعنا قرار -4

  يه انه نعمل دهان السطح المنازل بالون االبيض هذا كثير رح يخففبالنسبة للمشروع الى مفكر ف 
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ويخفف من كمية استهالك المنزلي ونحن ال نستهين بقطاع المنازل يعني   من انعكاس للحرارة

يت يستهالك بتكيف بالحرارة ،  انعكاس الحرارة هذا يخفف من  المنطقة على امتدادها منازل كم ب 

  يت ممكن ان يكون هناك  لجان شبابية باجر رمزي ويكون هناك تشغيلاالستهالك المنزلي داخل الب

يجدوها فرصة لهم ممكن اخذ المناطق منطقة منطقة او شارع شارع،  نبدأ فيها لشباب وبالعكس هم  

، هذا هو حل مؤقت، ممكن اصحاب المنازل يقتنعوا وهم يقوموا بدهان  من ابعد نقطة الى اخر نقطة 

 بدل من الدهان ضمن مواصفات معينة .  يوجد هناك مواد عازلة

يوجد فيه خزان مياه بمساحة غرفة تقوم بتجميع هذه  ر  يا ريت كل منزل بالنسبة تجميع مياه االمطا -5

 ة. المياه علشان  يستفيد  منها وقت الصيف لكن هذه مكلف

 احنا رح نبقي متواصلين معكم   

لى بناء االخضر يكون عنا عزل للجدران  فكرت المهندسة امل نحن جمعية وادي الريان اشتغلنا ع -6

عزلنا الجدران واالسقف واستخدمنا الدهان يكون هنا  عملنا هذه االلية    فيما بد لو وعزل لالسقف ،

 تزورا هذه البيوت مختلفة تماما بالصيف والشتاء .دائم احنا فعال شغالين عليه،  وعنا بيوت وبتقدروا 

ل في النهاية رح يكسب  يها ادارتها كل بشتغل بشكل تطوعي الككل جمعية فيها متطوعينها وكل جمعية ف

بشري لك . كادر  

الموجودة عنا وبدنا حلول لها . المشاكل  

بكة؟ بالنسبة لمياه الصرف الصحي احنا لماذا ال يكون عنا صرف صحي مشترك كش  
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Master Planقمنا برفع كتاب للوزارة المياه والري طلب بتشكيل لجنة تعمل لى  قة ما فيها  المنط النه   

Master Plan ى دراسات اجتماعية تم اختيار موقع محطة الجديدة، انشاء  وفعال استجابوا ونزلوا وعملوا حت 

حتى درست آلية تنفيذ كيف   يكون في شبكة صرف صحي لالغوار 2025الى  2010هللا من االن لعام  

نه رح نفذ فيها المشروع.رح تكون النه احنا على مستوى واحد ال يوجد عنا وفي آلية معي   
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 المشاركون  7.1.2
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 (دير عالورشة دمج النوع االجتماع  )بلدية   7.2
 

حمافظة البلقاء    –بلدية دير عال    

لة بني اجلنسني دمج النوع االجتماعي ومنهجية العدا  

 

 املقدمة 

التغري املناخي ابتت من القضااي املهمة يف عصران احلايل، نظراً القرتاهنا وأتثريها املباشر على يه أن قضية  مما ال شك ف
البشري ، وقدرتنا على إن أتثريات املناخ على اجملتمع  قطاعات احليوية؛ سواء كانت زراعية أو مائية أو صحية. ال

العوامل االجتماعية ، مبا يف ذلك النظر اىل النوع   اثرها والتكيف معها ، تتم من خالل كافةالتخفيف من آ
نا عندما نتحدث عن التغري املناخي واجملتمع فإننا نتحدث االجتماعي والعدالة بني اجلنسني يف اجملتمع. ومن املؤكد أن

. الرئيسية اليت نواجهها يوميا تقريًباعن مجيع التحدايت    
 

جتماعي والعوامل االقتصادية والصحية والبيئية وقضااي املياه والطاقة والزراعة تغري املناخ والنوع االرغم من أن قضااي  وابل
ك  يزال اجملتمع الدويل ليس على املستوى املطلوب يف استكشاف وحتليل وفهم تلتتفاعل بطريقة قوية، إال أنه ال

تدابري التكيف والتخفيف املرتبطة   يف السياسات واالتفاقيات والربامج، ويفالعالقة، وابراز النوع االجتماعي كبعد هام  
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فقد التزمت اتفاقية  ابلتغري املناخي على املستوى الدويل والوطين واحمللي.   

UNFCCC يف  الديباجة ؛  خاصة 2015وظهر ذلك االلتزام يف اتفاق ابريس    مبنظور النوع االجتماعي ،  
تركز على )التكيف( ؛ واملادة األوىل اليت تركز على )بناء القدرات(، إال أنه مل يتم التطرق له يف واملادة السابعة اليت  

التكنولوجيا  التخفيف ونقل . مية املستدامة، واليت ومن جهة أخرى، هناك اهتمام دويل يف حتقيق أهداف وغاايت التن  
لتغري املناخ من جهة، واهلدف اخلامس حول ( واخلاص ابختاذ إجراءات عاجلة للتصدي  13من ضمنها اهلدف رقم )
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اآلن التتبع يف األدوات والكيفية اليت ميكن فيها التمكني واملساواة بني اجلنسني  من جهة أخرى. إال أنه ال ميكن لغاية  
. ألساسيني ان كان على املستوى الدويل أو الوطينالربط بني هذين اهلدفني ا  

فاقيات الدولية اخلاصة ابملرأة وامللزمة للدول، وبشكل خاص اتفاقية القضاء على  وال خيتلف األمر كثريا يف حال االت
CEDAW  كافة أشكال التمييز بني اجلنسني  ، فاملتتبع للتقارير الدولية والوطنية يف هذا الشأن، ال جيد ما يتم  

ي والنوع االجتماعي. ذكره اال القليل يف الربط بني التغري املناخ  

الرجال والنساء تقارير القليلة واهلامة اليت ربطت ما بني التغري املناخي والنوع االجتماعي، بينت أّن  أما الدراسات وال
الكوارث الطبيعية مثل اجلفاف بطريقة خمتلفة نتيجة التأثر بتغري املناخ املستمر. فعلى سبيل املثال؛ فإن  يتأثروا  

غالبية الدراسات أن النساء والفتيات أكثر كما أظهرت  .  واصف تودي حبياة النساء أكثر من الرجالوالفيضاانت والع
عدام األمن الغذائي، فقد يتأثرن بشكل ملحوظ بنقص عرضة للخطر من غريهن من عواقب اجلفاف، وقلة املياه، وان

ن الرجال غري املتزوجني مييلون إىل أن اي. ومع ذلك ، فقد أظهرت دراسات أخرى أيًضا أالتغذية واالصابة ابملالر 
يكونوا أكثر عرضة للخطر من النساء غري املتزوجات، وأن العزلة االجتماعية ، ال سيما كبار السن من الرجال ، قد 

ى استجاابت الرجال للكوارث؛ ففي الثقافة كما تؤثر األدوار املبنية اجتماعًيا أيًضا علتكون عامل من عوامل اخلطورة.  
دن، تتطلب توقعات "البطولة" الذكورية من الرجال أن يتصرفوا بشجاعة، مما تمعية الدارجة يف البالد العربية واألر اجمل

ر يف مواجهة اخلطر وجعلهم أكثر عرضة للموت يف األحداث الطبيعية شديدة يدفعهم إىل أمناط سلوك حمفوفة ابملخاط 
سري، فعلى سبيل املثال ال ياة املرأة مرتبطا مبا متلكه من قرار أورة. ويف املقابل، قد يكون اخلطر الذي يهدد حاخلط

رص الوصول إىل املهارات ميكن للمرأة اخلروج من املنزل يف حاالت اخلطورة اال مبوافقة الزوج، كما أن اخنفاض ف
لفيضاانت. أن يقلل بشكل كبري من فرص بقائهم يف كوارث ا  احلياتية اهلامة، مثل تعليم السباحة للفتيات، ميكن  

 

أدوارهم وسلوكياهتم ومواقفهم فيما يتعلق ابإلجراءات اليت ميكن أن تساعد يف التخفيف وخيتلف الرجال والنساء يف  
البلدان   الدراسات االستقصائية أن الرجال يستهلكون طاقة أكثر من النساء يف كثري من  من تغري املناخ. حيث ُتظهر

ؤوالت عن معظم قرارات االستهالك ، يف حني أن النساء غالباً ما يكونن مس، ال سيما فيما يتعلق ابلنقل اخلاص  
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ا دليل على وجود اختالفات بني اجلنسني فيما املنزيل ، مبا يف ذلك ما يتعلق ابألغذية واملياه والطاقة املنزلية. هناك أيضً 
ت الدفيئة. لتكنولوجيات اجلديدة للحد من انبعااثت الغازايتعلق مبخاطر الصحة والسالمة ل  
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يف خطة عمل البلدايت يف التغري املناخيملاذا النوع االجتماعي   

ية حلماية سبل العيش وحتقيق التقدم املستمر يعد التكيُّف والتخفيف من آاثر تغري املناخ يف األردن أمرًا ابلغ األمه
ء، ميكن أن ختتلف آاثره على الرجال والنسالتحقيق التنمية املستدامة. حيث يؤثر تغري املناخ على مجيع أفراد اجملتمع و 

التكيف   فهم بُعد النوع االجتماعي والعدالة بني اجلنسني عند العمل على تدابري  األطفال والشيوخ. وابلتايل، من املهم
 والتخفيف من آاثر تغري املناخ بسبب اختالف أدوار اجلنسني اليت يلعبها يف جمتمعهم، وابلتايل اختالف أتثري التغري

وقراراهتم.   املناخي وسياساته وبراجمه على حياهتم  

لربامج يف توفري إطار لتعزيز دعم عمل البلدايت والشركاء يف تطوير التدخالت واويهدف هذا اجلزء من اخلطة 
اب والنشاطات املرتبطة ابلتغري املناخي، واليت أتخذ ابالعتبار احتياجات كافة أفراد اجملتمع: الذكور واالانث، والشب

اقة، والفقراء واملهمشني. واألطفال والكهول، األشخاص ذوي االع  

 

د هذا اجلزء من اخلطة:منهجية إعدا  

اعي يف مراحل تصميم املنهجية واألدوات ومجع البياانت ووضع لقد حرص فريق العمل أن يلتزم بدمج النوع االجتم
جتماعي املنهجيات املراعية ملنهجية النوع اال  اطار خطة عمل البلدايت. فلقد مت تطبيق عدة إجراءات، واستخدمت

اء. فقد مّت القيام مبا يلي: ابلتعاون مع البلدايت وفريق اخلرب   

 احل األوىل لتصميم املنهجية وخطط العمل.مشاركة خبرية النوع االجتماعي منذ املر  -
طاعات املرتبطة به من بيئة مراجعة مكتبية للسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية املرتبطة ابلتغري املناخي والق -

 اعي.وزراعة، وحتكيمها ملنهجية النوع االجتم ومياه وطاقة
 والقطاعات املرتبطة به؛  االطالع على برامج ومشاريع البلدايت ذات العالقة ابلتغري املناخي -
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 ملناخي؛إجراء مقابالت معمقة مع أصحاب العالقة يف البلدايت ويف الوزارات واملؤسسات املرتبطة ابلتغري ا -
لشباب، وأخرى مع اجلمعيات تمع املدين؛ مع مراعاة عقد جمموعة مع اإجراء حلقات نقاش مركزة مع اجمل -

 النسائية، وأخرى مع أصحاب العالقة. 
لثقافة املؤسسية يف البلدية ووعيهم بقضااي التغرّي املناخي من جهة ومتكني النساء وحتقيق العدالة بني دراسة ا -

 رى؛ اجلنسني من جهة أخ
رتحة من قبل البلدايت مع فريق خرباء التكيف والتخفيف آلاثر التغري دراسة األولوايت يف النشاطات املق -

 نظمات النسوية.رأة واملاملناخي، وتعزيزها مبداخل متكني امل

 

 املفاهيم األساسية 

ليت ينبغي اإلحاطة هبا يف سياق وقبل اخلوض يف هذا اجلزء، ال بد من االنطالق من استعراض أبرز املفاهيم األساسية ا
وع االجتماعي وحتليله ودجمه والتغري املناخي. فهم الن  

/مفهوم النوع االجتماعي حملددة من جانب اجملتمع واملتوقعة منه لكل من وليات اهو مجلة األدوار واملسؤ  اجلندر:  
دية، ومعتقداهتا الدينية واحتياجاته االقتصاالذكور واإلانث، واليت تتحدد ابالستناد إىل ثقافة اجملتمع وأسلوب تنظيمه  

رور لتغري مبوليس إىل الفروق البيولوجية )اجلنسية(، حيث ُتكتسب عن طريق التفاعل االجتماعي، وتتسم ابلقابلية ل
 الزمن، واالختالف من جمتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى.

:اجلنس والنوع االجتماعي انث، اليت  لوجية اجلسدية القائمة بني الذكور واإليشري مفهوم اجلنس إىل االختالفات البيو   
 .أتخذ طابعاً كونياً ال خيتلف ابختالف الزمان واملكان 

مه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف األمم املتحدةالتعريف الذي قد: قد يعد  دمج النوع االجتماعي  
(ECOSOC)   وم إدماج النوع االجتماعي ، من أكثر التعريفات اليت صيغت ملفه1997يف شهر متوز من عام
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ملستوى العاملي. ووفقاً لذلك التعريف، فإن إدماج النوع االجتماعي يعرب عنشيوعاً على ا عملية تقييم انعكاسات " 
ط له على النساء والرجال، مبا يف ذلك التشريعات أو السياسات أو الربامج يف أي جمال، وعلى مجيع أي إجراء خمط

ء ال يتجزأ من تصميم وتنفيذ ورقابة وتقييم  ية جلعل مهوم وجتارب النساء والرجال جز املستوايت. فهو اسرتاتيج
حبيث تعود ابلنفع على النساء والرجال معاً، لسياسية واالقتصادية واالجتماعية، السياسات والربامج يف اجملاالت ا

دف النهائي من عملية إدماج النوع وحبيث ال يدوم انعدام املساواة بني اجلنسني. بعبارة أخرى، ميكن القول إن اهل
 يف كافة املراحل ابتداًء من مراحل تماعي هو حتقيق املساواة بني اجلنسني".  وعادة ما يتم  دمج النوع االجتماعياالج

مبادرات جلعل النساء والرجال يعربون حتليل وتصميم السياسات اىل مراحل تنفيذ الربامج واملشاريع، كما يشمل ايضا  
يف خمتلف اجملاالت، وذلك لتحقيق العدالة واملساواة احلقيقية بني  هم وجتارهبم، ويشاركون يف صناعة القرارعن رؤيت

 اجلنسني.

 
ألردندمج النوع االجتماعي/ اجلندر يف ا  

د وق.  حيث استثمر األردن طويال يف موارده البشريةاألردن من الدول ذات الدخل املتوسط، واملوارد الطبيعية احملدودة، 
تعزيز حقوق املرأة، وأظهر االلتزام املستمر حلقوق اإلنسان واملساواة بني شهد األردن اجنازات ملحوظة يف سعيه ل

يات الدولية، ووضع الربامج املتعلقة بتكافؤ الفرص والنهوض ابملرأة واجملتمع  نسني من خالل التصديق على االتفاقاجل
جلنسني، أتسيس اللجنة الوطنية من أجل تعزيز العدالة واملساواة بني ا اليت يتبناها األردن   ومن أهم املكوانتككل. 

 نوع االجتماعي يف القطاع العام.  األردنية لشؤون املرأة، وشبكة ضباط ارتباط ال
،  مت أتسيس اللجنة الوطنية للمرأة 1992مبوجب مرسوم جملس الوزراء عام    اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة:

يتعلق بتحديد األولوايت واخلطط والربامج املتعلقة ابملرأة، والدفاع عن املرجع لدى مجيع اجلهات الرمسية فيما    ابعتبارها
كما تعترب اللجنة هي ممثل عدالة االجتماعية واملساواة بني الرجال والنساء.حقوقها يف سبيل حتقيق مستوى أعلى من ال

 ية. شؤون املرأة احمللية واالقليمية والدولاململكة األردنية يف مجيع القضااي املتعلقة ب



 

171 
 

شبكة غالبية الوزارات واملؤسسات وتضم هذه الشبكة ضباط ارتباط النوع االجتماعي يف القطاع احلكومي:  
دعم تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي يف السياسات والربامج الوطنية يف كافة القطاعات ية هبدف  احلكوم

رات واملؤسسات احلكومية من جهة واللجنة الوطنية ضاء الشبكة هم نقاط اتصال ما بني الوزاحيث يعد أع  التنموية.  
لضباط ارتباط النوع االجتماعي من مؤسسة إىل اهليكل التنظيمي    من جهة أخرى.  وخيتلفاألردنية لشؤون املرأة  

وع االجتماعي. ويتفاوت االهتمام أخرى، فليس مجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية لديها أقسام أو فرق مؤهلة للن
لتغري املناخي والبلدايت )البيئة، دمج النوع االجتماعي بشكل كبري بني الوزارات واملؤسسات ذات االرتباط اب  مبأسسة

راعة، املياه، الطاقة، واالدارة احمللية، ووزارة التخطيط والتعاون الدويل، والصحة(. ولكن بشك عام، هناك توجه الز 
 االقرار أبمهية دمج النوع االجتماعي.   متزايد يف

 
لتنموية ة بني اجلنسني يف األردن يف القطاعات اولكن؛ مما ال شك فيه أّن البياانت الوطنية املتوفرة تظهر أن هناك فجو 

واالنسانية واحلقوقية. وأن األردن ال يزال متأخرا يف ردم الفجوة بني اجلنسني. ففي التقرير األخري لفجوة النوع 
( يظهر األردن يف ذيل الدول يف مستوى التقدم 2018ي العاملي لعام )االجتماعي والصادر عن املنتدى االقتصاد

دولة، وذلك ضمن مؤشرات   149من أصل قائمة تضم   138ألردن هوز يف ردم الفجوة بني اجلنسني. فرتتيب ااحملر 
 تصادي. قياس حماور: التعليم والصحة واملشاركة السياسية والتمكني االق

 
ري املناخي، ومتكني املرأة والعدالة بني اجلنسني.السياسات واخلطط الوطنية للتغ  

براز قضااي النوع االجتماعي يف اخلطط الوطنية املخصصة الدول السّباقة يف املنطقة يف االهتمام يف ايظهر األردن من  
الرئيسي    يف األردن احملرك  2010ري املناخي لعام ملواجهة تبعات التغري املناخي، فقد فكانت خطة العمل اخلاصة ابلتغ

ط املناخ ناخ ، كما أهنا كانت مؤثرة بشكل كبري يف خطللحوار على املستوى الوطين حول النوع االجتماعي وتغري امل
.الوطنية للمملكة والتزامات املناخ العاملي ين الثالث  حيث مت التعبري عن النوع االجتماعي كأولوية وطنية يف التقرير الوط   

تغري املناخ.   التفاقية األمم املتحدة بشأن  
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ء قدرة بناصراحة أن هدف السياسة هو السعي ل  2020-1320كما نصت سياسة التغري املناخي الوطنية لألعوام  

التكيف مع ، يف  اجملتمعات واملؤسسات يف األردن، مع مراعاة النوع االجتماعي وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة
النساء والرجال من الوصول واالستفادة من فرص املبادرات والربامج   متكنيت املناخ ، وحتسني فرص التخفيف؛ و تغريا

مرأة يف قطاعات املياه والزراعة والطاقة وإدارة النفاايت ، واإلسهام واملنح؛ كما أقرت السياسة ابلدور األساسي لل
حت العديد من اإلجراءات  كما اقرت  ري املناخ والتخفيف من آاثره.الكبري الذي ميكن أن تقدمه املرأة يف التكيف مع تغ

ومية ومنظمات اجملتمع لضعيفة ، مبا يف ذلك: دعم املنظمات غري احلكللتخفيف من آاثر تغري املناخ على الفئات ا
سخاانت املياه احمللي، ورفع الوعي بكفاءة الطاقة،  من خالل اعتماد مصادر وتقنيات جديدة للطاقة النظيفة، وتوفري  

 ظروف الطقس ح الشمسية لألسر ؛ وضع خطط للمساعدات الطارئة للمجتمعات الفقرية يفابلطاقة الشمسية واأللوا 
قوانني البناء لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خالل العزل املناسب للمباين .   احلار والبارد القاسية ؛ تعزيز  

 
ه عن املبادئ األساسية جزء خاص تتحدث في  2018ري املناخي لعام  كما خصصت اخلطة الوطنية للتكيف مع التغ
ن بتعميم منظور النوع خطط العمل الوطنية؛ مع مراعاة التزام األرد  اليت جيب مراعاهتا لدمج النوع االجتماعي يف

ج النوع االجتماعي يف سياق التنمية املستدامة. فقد أكدت اخلطة على ضرورة توفري : مبادئ توجيهية آلليات دم
ة للنوع امليزانية؛ حتديد مداخل العمل يف كل قطاع؛ وضع وتطبيق معايري حساساالجتماعي يف كل قطاع؛  توفري  

وحتديد أولوايهتا؛ إنشاء البياانت وتطوير آليات مجعها وتقييمها، وحتديد االجتماعي يف اختيار خيارات التكيف  
تغري املناخي طة التكيف إىل تفويض اللجنة الوطنية للمؤشرات املتابعة والتقييم. ومن جهة أخرى، دعت خ

JNCCC ملناخ ، ويف  فة يف مجيع املبادرات واملشاريع ذات الصلة اببتعميم مراعاة النوع االجتماعي والفئات الضعي   
مجيع القطاعات وعلى مجيع املستوايت ذات الصلة. وإنشاء جمموعة استشارية للنوع االجتماعي والفئات الضعيفة 

ءات خطة التكيف الوطنية، واالسهامات احملددة وطنيا للحد من من تلك اللجنة، لتشارك يف نشاطات وإجراض
طاعية.ت الغازات الدفيئة، وكذلك يف املناقشات القانبعااث  
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وأكدت خطة التكيف أنه ال تزال هناك حتدايت تواجه تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي والفئات الضعيفة 
توصيات عامة،   2020-2013السياسة الوطنية لتغري املناخ    ل يف سياسات التغري املناخي، فما قدمتهبشكل فعا

ية ومعايري حمددة إلدماج النوع االجتماعي والفئات حاجة إىل مزيد من التوجيه بشأن احللول العملولكن هناك  
العملية ومعايري حمددة لدمج النوع الضعيفة يف سياسات واسرتاتيجيات خطط التكيف؛ حيث ال تتوفر املنهجيات  

اخ ن اآلاثر االجتماعية واالقتصادية لتغري املنتماعي يف السياسات والربامج؛ كما أّن الدراسات املتاحة حمدودة بشأاالج
على النساء والفئات الضعيفة؛  كما أّن مشاركة الفئات األكثر ضعفا حمدودة، ال سيما املنظمات النسائية اجملتمعية يف 

على التكيف.االفتقار إىل أموال مستدامة لزايدة قدرة النساء والفئات الضعيفة    رامج التكيف احمللية )الريفية(. وأخرياب  
 

القطاعات ذات العالقة يف التغري املناخي والعدالة بني اجلنسني  السياسات الوطنية والتنسيق بني  
أة واملساواة بني ناخي خصصت جزئية االهتمام بتمكني املر ابلرغم من أن اخلطة الوطنية والسياسة اخلاصة ابلتغري امل

جتيات الوطنية، ويف واالهتمام مشارا اليه بشكل واضح يف االسرتا  اجلنسني؛ إال أنه يف املقابل، ال جند ذلك احلماس
ري املناخي. ، وما يتبعها من برامج ومشاريع وخمصصات مالية يف القطاعات املختلفة املرتبطة ابلتغ2025رؤية األردن   

ت ذات التأثري والتأثر ابلتغري كني املرأة ومراعاة املساواة بني اجلنسني مناطا ابلربامج والقطاعاوعليه؛ يكون االهتمام بتم
طة ابجلهات املاحنة، دون أن تكون هناك اسرتاجتية ومرجعية وطنية تضمن التنسيق الفعلي بني القطاعات املناخي مرتب

ني اجلنسني يف تلك القطاعات.  ومن املالحظ أن املناخي، ومتابعة مدى حتقيق العدالة ب  ذات االراتبط ابلتغري
جية مّت االشارة اليها يف الربامج اليت قمنا مبراجعتها.مات النسوية يف الربامج املنفذة هي أكثر منهمنهجية مشاركة املنظ  

 
JNCCCمن جهة أخرى، إن تفويض اللجنة الوطنية للتغري املناخي  يم واللجنة االستشارية املنبثقة عنها بتعم   

مج مراعاة النوع االجتماعي يف مجيع القطاعات واملبادرات واملشاريع ذات الصلة ابملناخ، لن يؤسس مبفرده آليات د
النوع االجتماعي وحتقيق العدالة بني اجلنسني. فقد أثبتت جتارب الدول واألردن من بينها أّن دمج النوع االجتماعي 

فضي إىل حتقيق دمج النوع االجتماعي، ألّن تلك اللجان تتغري الل أداة اللجان االستشارية وحدها لن تخ  من
داث التأثري يف القطاعات التنموية. ابستمرار، وقد تكون ال متلك الصالحيات الكافية الح  
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العاملني والعامالت يف البلدية   –بلدية دير عال    

للعاملني يف البلدية للتعرف على املعرفة   بلدية دير عال، قد مت اجراء مسح بسيطيف  ولغاايت حتليل النوع االجتماعي
 285اجملتمع احمللي. ويقدر عدد العاملني يف البلدية  واالجتاه والسلوك حنو قضااي خمتارة يف متكني املرأة يف البلدية ويف  

نما نثى يف منصب مدير من أصل عشر مدراء، بيأ موظف وموظفة يف مركز البلدية واملناطق التابعة هلا.  وال يوجد أي
% منهم من االانث.  46رئيس قسم،   13يوجد    
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% منهم من 33.3استمارة من قبل املوظفني؛    12  وقد مت توزيع االستمارات بشكل عشوائي على املوظفني، مّت تعبئة
وغالبية الذين .  % بكالوريوس25.0% دبلوم، و  25.0% توجيهي ، و50.0% ذكور ؛و   66.7االانث و

 2019-2018يف البلدية منذ سنوات عديدة. وبنّي غالبية العاملني والعامالت أهنم خالل شاركوا يف املسح يعملون 
فرص للتدريب وبناء القدرات، تساعدهم على التمكن من خمتلف املهارات املرتبطة بعملهم   مل تتوفر لديهم يف البلدية

يف فرص تدريبية عقدت داخل حميط % أهنم مل يشاركوا 66.6فبنّي ما يقارب  .  وكذلك يف خمتلف القضااي التنموية
ذلك ألسباب خمتلفة، أمهها أنه   % مل يلتحقوا بشكل عام يف دورات خارج البلدية. وقد أرجعوا75البلدية، وأكثر من  

ت التدريبية ألسباب را% ، ومن بني اجاابت املوظفات أهنا ال تشارك يف الدو 72.7ال تتوفر دورات تدريبية بنسبة 
الدورات للذين التحقوا هبا ابلفعل إن كانت دورات تدريبية داخلية وخارجية، فقد تنوعت من دينية.  أما طبيعة  

ابحلاسوب واألرشفة، إىل دورات تتعلق ابلتغري املناخي، من مثل: ادارة الطلب على املياه، املواضيع ذات العالقة  
  تدريب حول املهارات القيادية.   إىلوالطاقة،والنفاايت، ابالضافة  

% من العاملني أهنم مل يسبق أن مسعوا هبذا 58.3فيما يتعلق مبعرفتهم مبفهوم النوع االجتماعي ، فقد بنّي   أما
% من املستجيبني واملستجيبات أنه يوجد برامج خاصة ابملرأة يف البلدية. وقد 41.7لح، كما بنّي ما يقارب املصط
برامج خاصة بني البلدية واجملتمع احمللي من خالل وحدة املني والعامالت يف البلدية أّن لديهم  لع% من ا58.3وضح 

% منهم أنه لديهم معرفة إىل حّد ما 91.7اخي، بنّي  التنمية.  وحني االستفسار حول مدى معرفتهم ابلتغري املن
ك لبلدية مرتبطة ابلتغري املناخي، فقد شكا  مبفهوم التغري املناخي. إال أهنم غري متأكدين إن كان هناك برامج يف

ن % منهم أن تكون برامج البلدية تتضمن أنشطة تتعلق ابلتغري املناخي. كما بنّي املستجيبون واملستجيبات أب  58.3
 البلدية تواجه العديد من التحدايت، أمهها: 

 العجز املايل  -
 وعدم التوازن يف اهليكل االداري -
 تنقص الكادر، وضعف املؤهال -
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 شاريعال يوجد استمالكات لألراضي لتنفيذ امل -
 ال يوجد برامج خاصة يف متكني املرأة -
 ارتفاع تكلفة الكهرابء -
 مشكلة ضخ املياه -

اعي يف بلدية دير عال أّن العاملني يتخذون موقفا متشككا من امكانيات املرأة وقدرهتا وقد كشف حتليل النوع االجتم
ؤمن أبن املرأة قادرة على العمل يف مجيع % من العينة أنه ال ي50بنّي ما نسبته    يثعلى إحداث التغيري يف اجملتمع؛ ح
% منهم ال 40رة أن تكون رئيسة بلدية ، و% منهم أنه ال يرى أن املرأة قاد  30اجملاالت متاما كالرجل،  وأكثر من

من املستجبني أنه على املرأة % 65حيرتمون الرجال الذين يساعدون زوجاهتن يف أعمال املنزل، كما اعترب أكثر من  
% من 75زيدا من اجلهد حىت تصل لنفس النتائج اليت يصل اليها الرجل.  ولكن يف املقابل، ال يزال يرى أن تبذل م

واملستجيبات أن املرأة قادرة على التخطيط والتغيري يف اجملتمع .  املستجيبني    

لة بني اجلنسنيعال يف عدد من القضااي املرتبطة ابلعدار  جدول )(: وجهة نظر العاملني والعامالت يف بلدية دي  
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وذكاء مضاعف حىت تصل   تبذل جهدعلى املرأة أن  
  يصل اليها الرجللنفس النتائج اليت

 

اجملتمع احمللي   –بلدية دير عال    

جمموعة من حلقات النقاش واللقاءات مع اجملتمع احمللي  وللتعرف على بلدية دير عال وجمتمعها، كان ال بّد من عقد 
بطة دي والتعليمي ومتكني املرأة وقضااي مرتيف بلدية دير عال، واحلديث معهم حول وجهة نظرهم يف الوضع االقتصا

جهة التغري املناخي ومتكني النساء والفتيات بشكل خاص. ابلتغري املناخي، ومقرتحات يف مشاريع جمتمعية ملوا  

جلسة نقاشية مع مجعيات نسوية، وقيادات، وفتيات شاابت، وأخرى مع   2019وقد عقد فريق املشروع يف آب  
بيتها من قيادات من البلدية واجملتمع احمللي والقطاع اث، واجملموعة الثالثة كانت تتكون غالقيادات شابة ذكورا واان

ة، وعدد ضئيل من النساء يف املواقع القيادية. وكان جمموع اخلاص واالعالم ومديرايت البيئة والزراعة واألرصاد اجلوي
مّت ذكر(. كما    28أنثى( و )  30با أعدادهم )مشاركا ومشاركة، تساوت تقري  58املشاركني يف اجملموعات الثالث  
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ت مع اللجنة اليت مت استحداثها ضمن اجملتمع احمللي وبلدية دير عال حت 2019عقد جلسة نقاشية اضافية يف أيلول 
 اسم جمموعة الصمود الوطين ملواجهة التغريات املناخية. 

 

 الوضع االقتصادي واالجتماعي يف بلدية دير عال

فرد،   5.3ألف نسمة، وحجم األسرة مرتفع نسبيا    75.000، وعدد سكاهنا 2كم  35ء دير عال تبلغ مساحة لوا
ومعدل االعالة 53.3%8. ويرى سكاهنا أن لواء دير عال هو سلة الغذ اء للملكة األردنية اهلامشية، وأمهيته تكمن يف 

اقتصادية صعبة، ابلرغم من اشتهاره   ما يزرعه وينتجه من خضراوات وفواكهة.  ومع ذلك، فإن اللواء يعاين من ظروف
هلا   زراعة، ومتّيز املنظقة بثروات طبيعية ، إال أن بطالة الشباب والشاابت يف ازدايد، وارتفاع نسب الفقر. "دير عالابل

خصوصية عالية من انحية املناخ ومن انحية سلة غذاء االردن، تطعم كل اهل االردن من اخلضروات والفواكة واان 
ع يف منتصف غور وادي االردن واان بعتربها عاصمة اىل االغوار هي عصب احلياة ابالردن". " دير عال تق  بتصور ان

س واعيني، فيها ازدهار وتطور يف خمتلف القطاعات سواء القطاع انيف االردن،  الهنا يوجد فيها نسبة انس متعلمني و 
 التعليمي او القطاع الصحي والقطاع الزراعي". 

ات قائمة بني البلدية واجملتمع احمللي برامج ونشاط  

متيزت جلسات النقاش يف دير عال أبهنا كانت منظمة جدا، أظهر اهتمام اجملتمع احمللي مبا تقوم به البلدية من 
اطات. وابملقابل، كانت البلدية على دراية كاملة ابجلهات ذات العالقة ابلتغري املناخي ومتكني املرأة، ولذلك قامت شن

ه يف واحد من اللقاءات، مما يؤكد على أن هناك عالقة مناسبة جدا ا للنقاش، وكما شارك رئيس البلدية بنفسبدعوهت
واملشاريع. وكان ملشاركة اجلمعيات والقيادات النسوية أثر اجيايب على فريق    جبني البلدية واجملتمع احمللي يف تنفيذ الربام

ى بلدية دير عال ابلعديد من الربامج ابلتغري املناخي، ومتكني املرأة. وحتظ  اخلرباء يف مدى معرفتهن يف القضااي املرتبطة

 
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي.2017. البرنامج التنموي لمحافظة البلقاء 2017-2019. ص 10. 8



 

179 
 

قبل اجلهات املاحنة واملؤسسات الدولية   واملشاريع التنموية، واملتعلقة ابلتغري املناخي، بشكل خاص، وهي ممولة من
GIZومنها  األملانية ، و   Seed الكندية، و     Global Nature Fund   .  

طاعات ذات االرتباط ابلتغري املناخي: الطاقة، واملياه، ربات املشاركني واملشاركات يف كافة القوتنّوعت خلفية وخ
ملزارعني، وحىت االعالم، واملدارس، واجلمعيات النسوية، إضافة اوالزراعة، والصحة، واألرصاد اجلوية، والقطاع اخلاص، و 

كار متسلسلة. فوغناها أبنقاشات  يف العن ذلك التنوع   إىل أعضاء اجمللس البلدي، ونواب وانئبات سابقني. مما أسفر
شاركون واملشاركات وحني سؤال اجلمعيات وقادة اجملتمع البلدي حول طبيعة التعاون ما بينهم وما بني البلدية؛ أمجع امل

مشاركون  يف جلسات النقاش واللقاءات أّن عالقتهم ابلبلدية على مستوى عال من التوافق والتعاون والتكاتف، وأهنم
اعرتاضات على  ريع. ونتيجة الوعي العايل من قبل اجملتمع واملشاركني، بنّي عدد منهم  بقوة يف مجيع النشاطات واملشا
ّيمة يف منهجية العمل. وابلتايل، فإن بلدية دير عال واجملتمع احمللي بينهم عالقة وطيدة قيف طبيعة العمل، ومالحظات 

حتديثها. من تقييم جتربة العمل معها لتطويرها و   من العمل والنشاطات، مما مكنتهم  

بلدية دير   وكما جيب أن نؤكد أن وجود رئيس بلدية مهتم وواعي ، ورئيسة قسم قيادية يف مديرية التنمية احمللية يف
عال، قد يلعب دورا مهما جدا يف تقوية شبكة العالقات مع اجملتمع احمللي. وقد مت تلمس ذلك فريق اخلرباء يف 

عقدت حتت اشراف البلدية. ومع ذلك، ال يزال هناك احلاجة إىل مزيد   توى تنظيم اللقاءات وجلسات النقاش اليتمس
ة ذكورا وااناث، ليكونوا على دراية مبا تقوم به بلديتهم من نشاطات يمن العمل على متكني مجيع العاملني يف البلد 

م من أن عينة املشاركني يف ك أثره على كافة أفراد اجملتمع. فالربغمرتبطة يف التغري املناخي، وابلتايل نضمن أن يرتك ذل
ات ما بني موظفيها، وعدم ماملسح ال ميكن تعميمها، إال أن االجاابت أظهرت قصور البلدية يف نشر وتبادل املعلو 

 معرفة العاملني مبا جيري داخل البلدية من مشاريع ذات عالقة ابلتغري املناخي.  

 

ي وبلدية دير عال : حتديد املشكالت التغري املناخ  
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هرت جمموعات النقاش معرفة ومعلومات وخربات مرتاكمة يف العديد من القضااي املرتبطة ابلتغري املناخي، ومتيزت أظ 
معيات والقيادات النسوية والشاابت كذلك بتلك املعارف واخلربات. وتركزت املشكالت اليت يواجهها اللواء يف اجل

انة سكاهنا من كلف فواتري الطاقة، واخنفاض يف املنتوجات عاد يف درجات احلرارة يف فصل الصيف، وماالرتفاع احلا
ا تصل اىل خارج الوطن العريب، ولو عقدان مقارنه بني الزراعية يف دير عال ويف وادي االردن: "كانت منتوجاتن

راري". السبعينات والثمانيات، لوجدان أن الزراعة تراجعت بفعل االحتباس احل  

جمموعات النقاش، مشكلة الصرف الصحي، ومعاانة اللواء من احلفر االمتصاصية،  اأيض  ومن املشكالت اليت طرحها
راي ، وما يقوم به السكان من استخدام امللح ، وما تسببه من ارتفاع يف نسبة وضرورة التخلص من املياه العادمة شه

ة وارتفاع نسبة امللوحة تدمر املنازل، بدير عال هي ارتفاع نسبة امللوحة ابلرت ملوحة الرتبة:  "يوجد لدنيا مشكلة كبرية يف  
صية تكون عبارة عن أربع جدران واالرضية، اما سطح املنزل سقط  او البالط أو الطوب خنره امللح " "فاحلفرة االمتصا

اكرب مشكلة يعاين منها لواء   نضع هبا كيسني اىل ثالثة اكياس ملح علشان متتص مياه اكثر وتتسرب ابالرض، ولذلك
ن انحية البيئة وهي ارتفاع نسبة امللوحة ابلرتبة" .م  دير عال  

خلص من النفاايت املنزلية عن طريق حرقها، كما طرحت جمموعات النقاش مشكالت يف سلوك اجملتمع منها الت
.  والتكسري  والتعدي على خطوط املياه ابلتخريب  

  : املشاريع املنفذة واخلربات السابقةالتغري املناخي وبلدية دير عال

زراعة نظرا للموقع اهلام واحلساس لدير عال على خريطة األردن واملنطقة، ونظرا لكون دير عال شراين احلياة ابلنسبة لل  
يت يف األردن، وأتثره مبزيد من آاثر التغريات املناخية، فقد حظي اللواء ابلعديد من الربامج والنشاطات واملبادرات ال

جهة آاثر التغريات املناخية. وقد ذكر املشاركون واملشاركات جتارهبم واتصب بشكل مباشر أو غري مباشر يف م
ومون به من مبادارات ونشاطات. ومعرفتهم اليت تكونت من خالل ما قاموا ويق  

ط ابلساعة، مما ( كيلو وا950عدة مشاريع، حيث وقعت مؤخرا اتفاقية انشاء حقل مشسي بقدرة ) وتنفذ البلدية  
% من احتياجات   70-65لشوارع،  ومرافق البلدية ومبانيها، أي ستغطي تقريبا من  ابسيغطي وحدات االانرة  
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تفاقية مع وزارة البلدايت ووزارة الطاقة والثروة املعدنية لتزويد البلدية بوحدات موفرة البلدية. كما وقعت البلدية ايضا ا
ADللطاقة   حتويل النفاايت اىل   البلدية يف  مشروع  ابالضافة إىلعال من الطاقة املتجددة.  الستكمال احتيات دير   

يتهم من الذكور، عمال، ميسرين، ( عامل، غالب1000طاقة اجيابية، حيث قام هذا املشروع بتشغيل ما يزيد عن )
 توعية حيث هدف املشروع التخفيف من البطالة، وكسر حجز العيب االجتماعي عند الشباب، كما يهدف إىل

مة ابدارة النفاايت الصلبة، وفرزها، من خالل إدارة املشروع وتوزيع احلاوايت على لياجملتمع اجتاه السلوكيات الس
د لدى البلدية حمطة نفاايت الصلبة، واملمولة من قبل مناطق معينه جتريبية. كما يوج GIZ ووزارة البلدايت ، وسيتم    

عدن يف هذه احملطة . كما قامت املفها فرز البالستيك والورق والكرتون و تشغيلها يف هناية هذا العام، سيكون هد 
ة أتهيله وتشغيلة ابلشراكة مع البلدية ابلعمل مع مجعية وادي اخلصيب على نقل ملكية مصنع السماد العضوي، واعاد

 بلدية ينا االملانية. 

 قة البديلة، وذلك من خالل تركيب خالايكما بينت جمموعة من اجلمعيات أهنا شاركت مع البلدية يف مشروع الطا
( منزل داخل لواء دير عال: " اصبح هناك توجه اجيايب لذهاب الناس لرتكيب خالاي مشسية، ومع 750مشسية لعدد )

كيلو واط يوميا ، فالفائدة منه فقط ختفيضك عن الشرحية   2فاالنتاج من الكهرابء هلذه اخلالاي الشمسية حمدود   ذلك،
ة".ولتايل تكون فاتورة الطاقة نوعا ما مقباالعلى وابل  

ة، يف احلصاد املائي يف املدارس : " مت استغالل االسطح املدرسي  دارتكما ذكرت قيادايت من مديرات املدارس مبا  
حيث يكون هناك يف مزاريب او اشياء خاصة وابلتايل  يتم متديدها اىل احلدائق املدرسية ، وفكرة املياه الرمادية او 

يضا من خالل برانمج تقنية خاصة هبا توزع اىل االشجار املروية ، وا  ناعملياه العادمة من خالل مشارب الطلبة،  امل
ائي واحلديث عن كيفية استغالل املياه".  االذاعة املدرسية يف احلديث عن احلصاد امل  

علوم والتكنولوجيا ، حيث كما انقشت انشطات جتارهبن كقطاع للمرأة وعملهن مع مؤسسات أكادميية كجامعة ال
افظة على ادارة مياه الشرب:  "واشتغلت اان مع جامعة لى مبادرة دور املرأة يف النزاهة والشفافية، واحملعملت النساء ع



 

182 
 

على االعتداء على اخلطوط الناقلة ، احياان يتم االعتداء من قبل املواطنني يف االماكن املنخفضة وابلتايل ال العلوم  
نزلية". ب سقياه املواشى واالغنام،  الزراعة ، احلدائق املماكن املرتفعة احياان يتم االعتداء بسبتصل اىل اال  

والقيادايت من املدارس يف مبادرات تتعلق ابلنفاايت، وعرضت جمموعات العمل كذلك جتارب اجلمعيات النسوية  
 ما حنرقها كان عملنا هو تدوير األوراق والتخلص منها وإعادة تدويرها، "كنا نتخلص من االوراق والنفاايت بدل

بالستيك واسالل خاصة للمعادن على اساس اعادة حيث نقوم بعمل اسالل خاصة ابلورق واسالل خاصة لل
وم بنهاية الدوام حبرق هذه النفاايت ".  نق  عندما ترتاكم النفاايت داخل املدرسة،  قدميا كلنا  كناتدويرها، .....  

اىل مادة تستخدم للزراعة ، كيف نضعها يف   ( سيدة على حتويل النفاايت املنزلية100"عملنا مشروع تدريب )
حيث تعمل حفر .  يف النهاية اشتغلوا لبيوهتملكن ، و راعية نضعها يف احلديقة املنزلية ، وجنح هذا املشروع  احواض ز 

روع انجح جدا." النفاايت العضوية  وكان هذا املش  بنسبة ماصغرية جبانب منزهلا  وتضع بداخلها    

دير عال : االجراءات األساسية  التغري املناخي ومنطقة  

العاملني واجملتمع احمللي، جيب أن اليت مّت استخدامها يف التعرف على واقع احلال يف البلدية من  من خالل املنهجية  
طالة مرتفعة بني الشباب أنخذ ابالعتبار نقاط أساسية يف العمل مع اجملتمع احمللي أبنه يعاين من فقر ومعدالت ب

ات احلرارة العالية يف فصل الصيف، وأّن نسبة جلامعات، وأّن هناك استهالك عايل للطاقة بسبب درجواخلرجيني من ا
الزراعية حمدودة ومرتبطة بطبيعة دير عال الزراعية، وأن البلدية تعاين من قلة املوارد املالية والبشرية.    االستثمارات غري
 ت ماحنة يف مشاريعيف العمل مع مؤسسات دولية وجها جيب مراعاة اخلربات املرتاكمة للبلدية ومن جهة اخرى،

ب أن نراعي أّن املشكالت واملقرتحات اليت ذكرت من كذلك مشاريع يف اطار التغري املناخي. كما جي، و تنموية متعددة
مت اليت تراكوجتارهبم  لى خربات املشاركني  قبل العاملني يف البلدية، وكذلك يف مناقشات جمموعات الرتكيز تعتمد ع

ا:  إطار التغري املناخي. ومن االجراءات العامة اليت جيب مراعاهتمن املشاريع السابقة يف املناطق املستهدفة يف    

جيب أن أيخذ أي إجراء يف االعتبار ارتفاع معدالت البطالة، وعالقات القوى وصناعة القرار يف البلدية  .1
 ية األخرى.والسلطات احملل
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والتوعية املكثفة واملعززة ملفاهيم تغري أي اجراء أو مشروع حبزمة من التدريب  قد يكون من الضرورة، ارفاق   .2
لس احمللي، ومنظمات اجملتمع احمللي، ومدارس الطالب والطالبات، واجلامعات، املناخ للعاملني يف البلدية واجمل

تغري املناخ والبيئة ، وأمهية شمل هذا التدريب املواضيع الرئيسية يف  واملديرايت ذات العالقة ابللواء )ينبغي أن ي
ن خالل مشاركة فاعلة كة اجملدية للمجتمع والشباب والنساء ، والعمل للمجتمع ومعه(. ويكون ذلك ماملشار 

بة من قبل املنظمات النسوية واجلمعيات الشبابية واألشخاص ذوي االعاقة، وابستخدام منهجية حتفيزية مناس
اجهة التغري املناخي، والزايرات ات ألفضل املمارسات واملبادرات يف مو وسهلة التنفيذ كاملسابقات، واملنافس

 السياحية.
صحاب املصلحة من سلطة وادي األردن، ومديرايت الصحة والزراعة والتعليم دعم احلوار مع صانعي القرار وأ .3

ماعات يف التنسيق  املناخ. حيث ينبغي أن تساعد هذه االجت  والبيئة، وغريهم ملناقشة السياسات املتعلقة بتغري
 املصلحة وبناء قدراهتم يف املوضوعات املتعلقة بتغري املناخ.  وحتديد أدوار أصحاب

لبلدية يف اإلشراف على األنشطة املنتظمة اليت تنفذها جمموعات من اجملتمع. جيب أن يشمل هذا تعزيز دور ا .4
ظيف؛ أايم زراعة األشجار؛ إطفاء رين. قد يكون هذا مثل: تنظيم أايم التننشاطًا جمتمعًيا كل شهر / شه

من املواد. وميكن للبلدية مصادر الطاقة لساعة؛ جذب الشركات احمللية للتربع أبكياس القمامة وغريها   مجيع 
أن تساهم يف تشجيع تسويق منتجات النساء واجلمعيات من طعام وعصائر وحرف من جهة، وتسويق ونشر 

ملياه الرمادية لالستخدام يف املنازل شيد الكهرابء واملاء، وإعادة تدوير الوعي أبفكار أمهية الطاقة النظيفة، وتر ا
 زيع أي وسائل جمانية تساعد على ذلك.   واملدارس من جهة أخر، مع امكانية تو 

دمج النوع االجتماعي: اجراءات   عال التغري املناخي ولواء دير  

اتيجية اليت هدفا أو نشاطا حبّد ذاته، فهي االسرت تماعي هي اسرتاجتية ومنهجية عمل وليست  إن دمج النوع االج
ل وأطفال وكهول وأشخاص ذوي إعاقة جزء ال تضمن أن  احتياجات وخربات وجتارب أفراد اجملتمع من نساء ورجا

ومشاريع وإجراءات سيتم  يتجزأ من تصميم وتنفيذ ورقابة ومتابعة وتقييم املؤشرات واملخرجات ألي سياسات،  
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لدية ملواجهة التغري املناخي. حبيث تعود خمرجات أي برانمج ها يف بلدية دير عال ضمن خطة عمل الباعتمادها وتنفيذ 
ساء والرجال معاً، وحتقق العدالة واملساواة بني اجلنسني.  ابلنفع على الن  

ادرات من مراحل حتليل وتصميم املشكالت واملب  وعادة ما يتم  دمج النوع االجتماعي يف كافة املراحل ابتداءً   
درات جلعل مباربامج واملشاريع، وتقييمها واخلروج ابلدروس املستفادة. كما يشمل ايضا واالجراءات اىل مراحل تنفيذ ال

ة النساء والرجال يعربون عن رؤيتهم وجتارهبم، ويشاركون يف صناعة القرار يف خمتلف اجملاالت، وذلك لتحقيق العدال
 واملساواة احلقيقية بني اجلنسني.

عاهتا حني دمج أدوات النوع االجتماعي يف خطة عمل البلدايت ونشاطاهتا ما يلي مقرتح االجراءات اليت جيب مراوفي
ريعها: ومشا  

اجراءات احتياجات النوع االجتماعي العملية   املرحلة 
Practical Gender needs 9 

اعي االسرتاجتية  اجراءات اهتمامات النوع االجتم
Strategic gender interests10 

 

حتديد 
 االجراءات/املبادرات/املشاريع 

مشاركة فاعلة لكل من الرجال والنساء والشباب من اجلنسني  
اص ذوي االعاقة يف جلسات النقاش وحتديد  واألشخ

 املشكالت واملقرتحات واألولوايت

 أعداد متساوية من كال اجلنسني  -
اغمة مع أدوار املراة يف الرعاية  أوقات اجتماع متن  -

 ابألطفال واألعمال املنزلية( ام )اهتم 
 مكان مناسب لالجتماع والنقاش  -

عدم االختالط ان كان يسبب مضايقات خاصة  -
 صغريات السن للشبات و 

ضمان وجود مكان لرعاية األطفال أو األشخاص   -

وجود قيادات نسوية يف اجملتمع واجمللس احمللي على 
 دراية ابلوضع الراهن للمساواة بني اجلنسني

 

مال الرعاية األسرية مشاركة الرجل يف أع  

 
9 Practical gender needs are the needs of women or men that relate to responsibilities and tasks associated with their traditional gender roles 
or to immediate perceived necessity. Responding to practical needs can improve quality of life but does not challenge gender divisions or men's 
and women's position in society. Practical needs generally involve issues of condition or access. 
10Strategic gender interests concern the position of women and men in relation to each other in a given society. Strategic interests may involve 
decision-making power or control over resources. Addressing strategic gender interests assists women and men to achieve greater equality and 
to change existing gender roles and stereotypes. Gender interests generally involve issues of position, control, and power.  
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ذوي االعاقة الذين حباجة رعاية مستمرة أثناء 
 االجتماع والنقاش 

االعاقة  ذويوفري البنية التحتية املالئمة لألشخاص ت -
)اختصاصي اشارة صم وبكم، ال حيتاج الوصول 
 للمكان اىل أدراج عالية( 

 فصلة  محامات ومرافق صحية مناسبة ومن -

نوع اجتماعي يف مجيع خطوات حتديد  خبري/خبريةوجود 
 االجراءات

سياسة دمج النوع االجتماعي يف بلدية دير عال، 
ولية والوطنية  مرتبطة ابلرؤية الد  

جهة مرجعية يف النوع االجتماعي تعود اليها بلدية دير  توفر التمويل واحلافز دون متييز بني اجلنسني
 عال

ور النوع االجتماعي للعاملني التغري املناخي ومنظاملعرفة مبفهوم 
 يف البلدية واجملتمع احمللي 

خذة  ميزانية خمصصة لربامج متكني املرأة يف التدابري املت 
 يف التغيري املناخي يف البلدية 

 
بناء قدرات العاملني يف البلدية ذكورا وااناث يف  - تنفيذ االجراء/املبادرة 

 التغري املناخي ية حول البلد 
ملني يف البلدية يف النوع االجتماعي  بناء قدرات العا -

 ومتكني املرأة 
مشاركة العاملني ذكورا وااناث وخاصة الشباب يف  -

 نفيذ االجراء / املبادرة االشراف وت
فرص تدريب متساوية، واجياد حلول ألي مسببات  -

متنع املرأة من املشاركة يف التدريب الداخلي 
 لعمل يف امليدان ارجي واواخل

ات ونشر املعرفة بني العاملني يف تبادل املعلوم  -
   البلدية

التعرف على أسباب عدم اخنراط املوظفة يف العمل   -
قدمي حمفزات التميز االجيايب امليداين، ودراسة ت

 ملشاركة املراة يف امليدان 

لالانث   أكثر اهتماما بتحقيق املساواةسار مهينم
 العامالت يف البلدية لرتأس املشاريع واألقسام  

   التبليغ عن أي انتهاك يف التمييز ضد املرأة يف البلدية

جعل العمل يف امليدان يف البلدية أكثر مراعاة للنوع 
 االجتماعي 
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توزيع املسؤوليات بني املهندسني واملهندسات يف  -
 تنفيذ االجراء 

داخل إجياد/حتسني حضانة لرعاية أطفال العاملني والعامالت 
لدية  البلدية وخارجها، وتشرف عليها الب  

 االقرار ابقتصاد الرعاية وما يتطلبه من مسؤوليات

مشاركة الرجل للمرأة يف أعباء الرعاية األسرية والعمل 
 املنزيل 

محالت اعالمية ودعائية مدروسة للمبادرات تتضمن رسائل 
 لتمكني املرأة.  

يف األسرة، ودورها  املزج بني دور املرأة والفتاة التقليدي
ي والقيادي .االقتصادي واجملتمع  

املهندسة/النائبة/مديرة املدرسة  –ابراز دور املرأة القيادية 
 أواجلمعية يف احلمالت االعالمية 

ر املرأة كمستفيدة وصانعة قرار يف مبادرات العالم يظها
 التغري املناخي 

ن االعالم يظهر الرجل والشباب واألوالد مهتمني بشؤو 
 األسرة كاهتمامهم ابلشأن العام 

ق فرص اقتصادية مناسبة للنساء لتحسني دخلهنخل  

)الصور  تدريب وأتهيل مبهارات غري تقليدية -
 جمدية اقتصاداي احلرف النمطية ملهن تقليدية غري

 اليدوية، اخلياطة، الطبخ( 
  التدريب على مهارات التكنولوجيا املرتبطة ابملشروع -

ملراة غري مهتمة ابلتكنولوجيا أو  )صورة منطية أن ا
 ( منسية

لرعاية وما يتطلبه من مسؤولياتاالقرار ابقتصاد ا  

شاركة الرجل للمرأة يف أعباء الرعاية األسرية والعمل م
 املنزيل 

 سيطرة املرأة على حركتها، ودخلها، وممتلكاهتا. 

عية لة للمرأة يف القرارات األسرية واجملتممشاركة فاع  
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 احلصول على املعلومات  -
)حضانة،  هتيئة املكان املناسب للعمل  -

 مواصالت..( 
لوايت يعملن يف )االاحلقوق العمالية واملهنية   ضمان  -

 الزراعة( 
)أعباء   ال أعباء اضافية غري مدروسة على املرأة -

القروض، أو أعباء ساعات عمل تضاف إىل املهام  
 سرية( األ

ات الصحة حتسني فرص وصول النساء إىل خدم -
 االجنابية )حجم األسرة مرتفع نسبيا وخصوبة عالية( 

 

 مشاركة فاعلة للجمعيات النسوية يف التنفيذ 

والشباتمشاركة فاعلة للشباب   

الذكورمشاركة فاعلة ملدارس االانث و   

قةمشاركة فاعلة لألشخاص ذوي االعا  

حتسني وتطوير دور اجلمعيات النسوية يف اجملتمع احمللي من 
بخ( خريية، ورعاية أيتام، وخياطة وجتميل وط األدوار التقليدية )

إىل أدوار أكثر قيادية ومتجددة ومرتبطة بقطاعات ذات العالقة 
املناخي )املياه والطاقة والصحة(  ابلتغري  

ة من اجلمعيات النسوية يف بلدية دير عال تعمل شبك
مع نظرياهتا على مستوى احملافظة واالقليم واململكة 

ضمن هدف التنمية املستدامة   ضمن رؤية وطنية ودولية
كني املراة وحتقيق العدالة واملساواة بني اخلامس: مت
 اجلنسني. 

بة مشاريع وعقد اتفاقيات مع  مجعيات قادرة على كتا
ة ووطنية جهات ماحن  

مجعيات نسوية قيادية متخصصة ابلتغري املناخي  
 والقطاعات املرتبطة 
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ين/املشاركني من املبادرات مصنفة حسب تتبع أعداد املستفيد املتابعة والتقييم  
جلنس والعمر واملنطقة اجلغرافية من البلديةا  

تتبع أعداد القيادات وصناع القرار يف البلدية مصنفني حسب  
 اجلنس  

شاركة الباحثات واجلمعيات النسوية يف مجع البياانت م  

 

دراسة أتثري املبادرات على حياة كل من النساء والرجال  
سلوك( تمعية والصحية )املعرفة واالجتاه والاألسرية واجمل  

والد يف داخل دراسة أية نتائج مرتبطة ابلبنات واأل
 األسرة )ال متييز ، فرص تعليمية متساوية، ال عنف(

اسة أتثري املبادرات على العاملني والعامالت يف در 
البلدية )املعرفة واالجتاه والسلوك وفرص العدالة بني 

 اجلنسني( 

قصص والتجارب  توثيق ال   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خط األساس   7.3
 

 ف تخفيال  7.3.1
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 األساسية  المتطلبات البيانية 

 التخفيف
 البيانات االساسية 

 مساحة البلدية   2كم  ( 35)

 الهطول السنوي  مم/سنة 278.8

 
 
 مناخ البلدية  حارة صيفا ودافئة شتاءا

 والسنة المستهدفة  سنة التخطيط األساسية 

ي االردن(   
 سنة األساس)سنة جرد اإلنبعاثات فر

ي توافق م   
ي االردن( السنة المستهدفة )اخي  السنة الت 

اتيجية المناخ فر  ع إسي 

ر   سكان البلدية وسكان غير مقيمير

  نسمة 63000
 
ر يوميا  تعداد السكان المقيمير

 السكان تعداد  8000
 
ر يوميا  الغير مقيمير

  المجتمعبيانات جر 
 
 )من الناحية المثالية(  د إنبعاثات الغازات الدفيئة ف

وتوكول العالمي لقوائم جرد إنبعاثات غازات الدفيئة عىل نطاق المجتمع  قاعدة جرد عوامل إنبعاثات الغازات الد ال يوجد ي البلدية )بالتوافق مع الي 
 ( GPCفيئة فر

  للقطاع الخاص بيانات
 طاقة المبان 

 الحرارةدرجة  درجة العظم45 درجة الرطوبة   االرتفاع غن سطح البحر البحرم تحت 244

 ع الخاصبيانات الجرد الغازات الدفيئة للقطا 

ي السكنية    
ي التجارية    المبائر

ي البلدية  المبائر
ر
 انبعاثات الغازات الدفيئة ف

  
كيب السكان   الير

 ط عدد افراد االرسة  متوس  أفراد  5

 الدخل )بالنسبة المئوية(  توزي    ع السكان حسب

15  )  المرتفع  5اقل من  فوق متوسط  10 تحت متوسط  40 منخفض  30 غير ثابت )عمل غير رسم 

 توزي    ع المنازل حسب نوع الدخل )بالنسبة المئوية( 

منازل   100 منازل مستقلة  95 منازل مستقلة  80 منازل مستقلة  70 منازل مستقلة  60
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 مستقلة 

 0 شقق سكنية  5 شقق سكنية  20 شقق سكنية  30 ية شقق سكن 40
شقق  
 سكنية 

 مساحة التجارية لكل فرد 

 مساحة التجزئة    مساحة المكتب    مساحة المستشفر   

 مساحة التعليم    مساحة الفندق   مساحات اخرى                             

 مة الكهرباء تشبع خد  

 اقة العامة لإلضاءة )سنة االساس( البلدية وبيانات الطمبن  

 بيانات جرد البلدية  

 الرقم   نوع المبتر   كمية استهالك الطاقة)كيلو واط. ساعة(  2ساحة مالم كمية استهالك الغاز)اسطوانة(  كمية استهالك المياه

 1 ة الرئيسي مبتر البلدي دينار    2400     دينار كل ثالث اشهر  336

ي االخرى         
   مبائر

 إسطوانة11إسطوانة لكل مبتر مجموعها   أشهر( لكل مبتر 4يزيد اسطوانه لكل مبتر خالل الشتاء ) 

 مبتر نوع ال   المساحة  

 كمية استهالك  الكهرباء للمبتر )كيلو واط( شهري 2400 كمية استهالك الغاز الطبيعي للمبتر  )مي  مكعب(   

ا .واط/ساعه(  27000 يوم( / إانارة الشوارع يوميا )ساعةاعات تشغيل متوسط س    إجمالي استهالك مصابيح إنارة الشوارع )تير

ا .واط/ساعه(   يوجد اشارات مرور ال    LEEDfor the Lithumeنسبة االضاءة  31% ي الشوارع )تير
 إجمالي استهالك إشارات المرور فر

 الوطنية الخاصة بالبلدية ة بيانات توليد الطاقة الكهربائية  للشبك

لي  2
ر  نسبة استهالك الكهرباء للقطاعات  إنارة الشوارع 46 ضخ المياه   10 تجاري   10 صناعي  22 مير

 مصدر/ نوع الطاقة  النسبة المئوية لها من االنتاج  مصدر/ نوع الطاقة  نتاج النسبة المئوية لها من اال 

 ية( )فواتية ضوئالطاقة الشمسية    غاز غاز طبيعي   

طاقة  
 المتجددة 

 الطاقة الشمسية )المركزة(    البلدية  النفايات الصلبة   

 الرياح    الوقود زيت الوقود المقطر   

ه,صغ   الفحم    ة( كهرومائية )كبير  ير

 الكتلة الحيوية    مختلط )قطاع الطاقة الكهربائية(   

 بيانات  النفابات الصلبة  

/ الحمولة  طن/يوم70   معدل التوليد  كغ/شخص.اليوم   1.1  االنتاج اليومي
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 كونات النفايات الصلبة للبلدية  م

 النوع  الرقم الصلبة   نوع النفايات النسبة المئوية %  الرقم نوع النفايات الصلبة   النسبة المئوية % 

 1 الورق/الكرتون  14 6 البالستيك  13

لية  ر  المير

 2 المنسوجات 5 7 المعادن 2

 3 ات العضوية النفاي 55 8 زجاج  2.5

 4 خشب  6 9 اخرى 2.5

 5 المطاط والجلد 0      

 السكنية /االنشائية    التجارية   
 النفايات الصلبة األخرى  

 الزراعية    الصناعية   

 النفايات بالنسب المئوية % إدارة النفايات الصلبة حسب نوع 

 ن المكب  معلومات ع االنشاء   سنة   15منذ   جمالية مساحة اال  دونم  364 مساحة مستخدمة  دونم  60 عدد االليات   13

ي    طمر صحي    سماد عضوي   
   طمر العشوائ 

إعادة  
 التدوير 

ي   
 ق(حرق)حارا    حرق غير منظم    هضم  ال هوائ 

 بيانات استهالك الطاقة السنوية لمركبات تجميع النفايات لسنة األساس

افة للمحطة التحويلية  )كم(المس   كم7  المسافة لمكب اإلكيدر  )كم(  كم 100 ي حدود البلدية يوجد م ال  
كب ف   

 الوقود االساسي  ديزل  عدد شاحنات الديزل  35 رحالت شاحنات الديزل )كم/سنة(   

(    البلدية ضمن خدمة جمع النفايات نسبة سكان     كفاءة شاحنات  الديزل )كم/ لي 

 طرق معالجة المياه العادة للبلدية 

    دينار شهريا   450
  البلدية للمياه  نار شهريا لكل مبن  دي90 االستهالك االجمال  لكل المبان 

 استهالك مبان 

25-35  
 
  المنازل للكهرباء  دينار شهريا

30-20 استهالك مبان  أشهر  3ينار كل  د   المنازل للمياه  
 استهالك مبان 

 المركزية معالجة  معالجة الالمركزية نسبة الستخدام

؟ نعم المحطة اسم  محطة تل المنطح الحفر اامتصاصية  %100 نظام رصف الصحي  0  هل تعالج مياه الضف الصحي

ي البلدية 
 مصادر المياه فر

 تحلية المياه )ذات ملوحة متوسطة( %0 فية مياه جو  %100 تحلية المياه )مياه البحر(  0%

 عمق المياه الجوفية   %0 تدويرها مياه معاد  قليلة جدا  مياه سطحية   0%

 عمق مصدر المياه الجوفية )باالمتار(  م 300-700

 متوسط عمق مصدر المياه الجوفية )باالمتار( م 300-400
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( كمية الطاقة لضخ المياه الجوفية /     ية )كيلو واط.ساعة/سنة كمية الطاقة لضخ المياه الجوفية / كثافةالطاقة المائ    كثافةالطاقة المائية )كيلو واط.ساعة/ميغا لي 

 دينار  1336اه كل ثالثة شهور  فاتورة المي

ي البلدية الذين يحصلون عىل خدمة المياه المحسنة ( ت 86.60%
 شبع خدمة المياه )نسبة المئوية للسكان فر

 الرحالت )رحالت/يوم/مواطن(  بيانات النقل معدل

 مصدر الرحلة  النسبة المئوية  رحلة( متوسط طول الرحلة )كم/  

 كالركاب من االجمالي     
ض لالفراد الرحال   ت المفي 

 لي كشحن من االجما     

 كالركاب من االجمالي     
ض للبلدية    نسبة الرحالت المفي 

 كشحن من االجمالي     

 الرقم النوع   صفة االستعمال   رقم المركبة   المسافة المقطوعة     كمية المحروقات باللليي  

 للبلدية 
المسافة المقطوعة لكل مركبة )كم لكل  

 ة  مركبة /سن 
نشاط 
 المركبة  

 1 جيب  4*4سوزوكي  21241\5 31259 3915.069

 اسوزو 25808\5 13279 1320

 بكب 

2 

 3 اسوزو 25805\5 8598 853

ي    23835\5 43492 4496
 4 ميتسوبيسر

 5 تويوتا  20763\5 34331 3658

ي    8117\5 27207 3256
 6 ميستوبيسر

 7 زواسو  5531\5 28946 2909

ي   12822\5 6354 734
 8   ميستوبيسر

 9 اسوزو 27104\5 5161 457

 10 اسوزو 27101\5 1355 179

 11 اسوزو 8186\5 8686 1014

 12 اسوزو 6905\5 12310 939

 هونداي  21018\5 15566 2695

 قالب 

13 

 14 اسوزو 21723\5 19488 3843

 15 هونداي  21003\5 7680 1758

 16 سانني 20544\5 7452 2950

 17 صهري    ج نضح  12279\5 9276 4730

 18 ثالجة تويوتا  1593\5 11333 1830
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 التكيف   7.3.2
 

 

 ولفو ف 23496\5 16328 7131

 كابسة 

19 

 20 اسوزو 22554\5 20869 9367

6350 14578 5\22768 JAC 21 

 22 مرسيدس  19667\5 16362 9210

 23 مرسيدس  13352\5 15698 5695

 24 مرسيدس  9571\5 11477 4783

 25 مرسيدس  11130\5 13797 5520

بلير     10573\5 ساعة 732.7 10329
 26 لودر كي 

 27 لودر بوب كات  26341\5    

 28 مدحلة يوماج  17228\5 ساعة 20 100

 29 تركتور 10435\5 321 750

 30 رافعة اإلنارة أسوزو  20728\5 11965 2460

 1 سيارة       

 2 باص       لالفراد 

 3 أخرى       

ي كل من  
 نسبة الرحالت الركاب فر

ه  25 حافلة عادية  25  سيارات   40 دراجة النارية   0 سيارة اجرة   0 ميكروباص 0 حافلة صغير

دد الشي    عحافال  0 دراجة هاوائية  5 عىل االقدام 5 أخرى  0  ت الي 
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  بلديات دير عال تط 
 
 وير خطط العمل المناخية المحلية ف

 المتطلبات البيانية األساسية  

 التكيف
 )الظروف الحالية للبلدية(األساسيات 

ي بالتوقعات المطلوبة للقيام بدور نموي فعال 
ية ال تفر  الكفاءات والمهارات والموارد البشر

 وف االقتصادية الظر 
ي العمل  الدخل المنخفض العتماد 

 السكان عىل القطاع الزراعي فر

غير قادرة عىل تمويل مشاري    ع بيئية فالموارد واالمكانيات المالية لدى  توقف التمويل من الجهات المانحة حيث ان البلدية مؤسسة مستقلة ماليا و  
 البلدية محدودة.  

ر البلدية و   الظروف السياسية  سلطة وادي االردن تداخل الصالحيات بير

 الكفاءات العلمية. التأهيل والتدريب واستحداث  نقص 
 الظروف االجتماعية 

ية ال ت   ي بالتوقعات المطلوبة للقيام بدور تنموي فاعل الكفاءات والمهارات والموارد البشر
 فر

ي الصيف مما يؤدي تقل
ر بلدية دير عال بتسجيلها العىل درجات حرار فر ي المنطتتمير

ر فر اجهزة التكيف  قة ولجوئهم الستخدام يل الطاقة االنتاجية للعاملير
 . ي تستهلك المياه والطاقة بشكل كبير

 الت 

 الظروف البيئية  

ين بالسقف والجدران واما الشبابيك الزجاج عازل )  المبتر الجديد للب  ( Duble glassلدية يمتاز بالعزل باستخدام بوليسي 

ي البلدية  وجود محاجر غير مرخ
 صة فر

ي البلدية من ال 
ي الزراعة وخصوصا الزراعات المحمية داخلتعائر

ي الناتج عن النشاط الزراعي بسبب استخدام الطرق التقليدية فر
البيوت   تلوث البيت 

 البالستيكية 

 األنشطة 

 االنشطة الجارية  

 النشطة  الخدمية   شوارع (مشاري    ع )فتح وتعبيد الشوارع.انشاء عبارات وجدران استنادية .انارة ال 

ي الحاالت الطارئة مثل السيول والفيضانات يرأسها رئيس البلدية مع متضفية دير عال استحداث لغ 
ر
 رقة عمليات ف

 واستثمارية النشاط تنموية 
ابطة وتم استكما  وع التوأمة مع بلدية جينا االلمانية من خالل منظمة المدن المي  ي مشر

ل كافة الدراسات واإلجراءات الخاصة  استمرار بلدية ديرعال فر
ي استكمال عملية ادارة النفايات الصلبة وتشبتم

لة ورفد البلدية  غيل ايدي عام ويل استمالك مصنع السماد العضوي وإعادة تأهيله وتشغيله مما يساهم فر
 بعائد مالي 
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وع حت  اآلن اكير من    وع النفايات ال طاقة ايجابية حيث شغل المشر ر الظروف المعيشيةع 1000مشر ي تحسير
ر
ي    امل مما ساهم ف

ر
ة ف لآلرس الفقير

ر اتجاه التعامل مع النفايات الصلبة حي  ي رفع وعي المواطنير
ر
وع ساهم ف نفايات  ث تعكف البلدية حاليا عىل انشاء محطة فرز لل المنطقة ...كما أن المشر

وع من  دير بالذكر ان بلدية ديرعال  ل المحطة من وزارة البلديات.  • من الج(( وجزء من استكما G.I.Zالصلبة الجافة حيث يتم تمويل هذا المشر
ي استمرت بالتوأمة مع بلدية جينا االلمانية حيث قا 

ي وعمل دراسات  مت البلدية وألكير من مرة باستضافة الفريق ا الجديدة هي البلدية الوحيدة الت 
اللمائر

ي حال تم فرزها وتجميعها وتعكف البلدية  ة لتحديد القيمة االقتصادية للمواد المتحليل نسب النفايات بأخذ عينات حقيقية ومن اماكن متنوع 
وجودة فر
 عىل نشر نتائج الدراسات بالتعاون مع احدى الجامعات االردنية  

اء معدات للطوارئ مثل مواتير شفط المياه  ازية لمواجهة ال رسر  فياضانات الومضية وتنكات وصهاري    ج واكياس رمل وعمل قنوات تضيف كاجراءات احي 

 ية. مجمع استثماري( مشاري    ع )مبتر البلد

وع الخاليا الشمسية  وع تحويل النفايات ال طاقة ايجابية. مشر  مشر

وع خطط النشاط بيئية  ي لمجابهة التغير  مشر
ي العمل المناجر

 المناجر

وع التوؤمة مع لدية جينا االلمانبة الستمالك مصنع السماد العضوي    مشر

ي أبو عبيدة عامر بسياحة  ار بن االزور ( الدينية)مقام الصحائ  ي رصر  ن الجراح ومقام الصحائ 
 النشاط السياجي 

 السعيدية.  تل الخصاص وتل الفخار(. تل ابو رسبوط. تل سياحة االستجمامية) تل المزار. تل الفخار. تل قعدان

 زراعي النشاط ال تربتها الخصوبة ووفرة المياه نسبة الزراعة عالية جدا 

 النشاط التجاري  فرز الورق والكرتون وبيعه النشاط التجاري عالي ويتم جمع و 

 النشطة المخطط لها 

 النشطة  الخدمية   نادية , انارة الشوارع افتح وتعبيد الشوارع , انشاء عبارات وجدران است

 النشاط تنموية واستثمارية  مبتر البلدية , مجمع استثماري 

وع التغير المن  ي لجنوب البحر االبيض المتوسط  مشر
 اجر

ي بوضع خطط وحلول علمية وعملية .  ط بيئية النشا 
وع مجابهة آثار التغير المناجر  مشر

وع النفايات ال طاقة ايجابي وع الخاليا الشمسية مشر  ة , مشر

 النشاط السياجي  _

ي المناي  ي تحتاج لكميات مياه أقل للري لتناسب تغتر
 نشاط الزراعي ال زراعة نباياتات الت 

 النشاط التجاري  _

وع    فرز النفايات الصلبة الجافة  مشر

وع الضف الصحي      مشر

اتيجيات   االسي 

امج ذات الصلة ا  ي تعمل أو من المحتمل أن يكون لها تأثير عىل القطاعات المحددةالخطط والسياسات والي 
 الرقم   لت 

ر التعاملتسع البلدية ال تطوير خطة متكاملة إلدارة ع  ي من خالل وضع منظومة متكاملة .   وامل التكيف واالستجابة وتحسير
 1 مع اثار التغير المناجر
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ي يتم السعي الحقا الس
اح حزمة من المشاري    ع الت  ي التطبيق  واقي 

ر
وصوال ال خطة حقيقية  تقطاب جهات مانحة تعمل عىل التمويل ومساعدة البلدية ف

 يئية . ومستدامة للتعامل مع المؤثرات الب 
2 

 المشاري    ع 

   مشاري    ع خدماتيه  _

 مشاري    ع الطاقة الشمسية )محافظه عىل البيئة وتقليل فتورة الكهرباء ( وقد تم عىل ثاللث اقسام:  

 اريه  مشاري    ع استثم

 . المنازل اسكنية 1 ك.س 7.5. مراكز الصحية ذو قدرة  2 ك.س  20-14. المدارس )التعليم( ذو قدرة  3

 )عمل ايراد مالي وتشغيل ايدي عاملة(.  انشاء مسلخ حديث 

ي وتغير  محطة فرز النفايات الصلبة) تحويل النفايات ال طتقة ايجابية وتشغيل ايدي عاملة وتقليل كمية النفايات موجهة 
للكمر وزيادة الوعي البيت 

 ثقافة المجتمع( 

ي 
ر المناخ فر  المنطقةورفد البلديات باريادات ( مزرعة النخيل) تحسير

 مشاري    ع تنموية   _

 تاثير المناخ 

ي عىل مناطق البلديه كانت انتائج ما يىلي : من خال
 ل المسوحات الميدانيه لتحديد مخاطر أثر التغير المناجر

ي درجات الحرارة وأليام متتالية وطويلة كما عانت من نشوب الحرائق جراء ذلك   شهدت المنطقة
ة ارتفاع واضح فر ي اآلونة االخير

 1 فر

ي المنطقة مما نتج عن ذلك سيوال وفيضانات أثرت عىل المساكن  شتاء الذي شهد هطوال غزيرا لألمطار  وف فصل ال
صال شتويا باردا غير المعتاد عليه فر

 واألفراد  
2 

ية او اليات  ع ر فرق الطوارئ سواء كوادر بشر ي االنفاق الستعداد وتجهير
 3 ىل البلدية  الزيادة فر

 4 الصقيع  تأثرت الزراعة المكشوفة من

 5 سبب رسعة الرياح الشديدة. تاثر البيوت البالستيكية ب

 البيانات النوعية 

تبة عىل البلديات: التهديدات ونقاط الموارد البيانات والتقييم المستخدمة لتقييم   ضعف واآلثار المي 

ي ملك اب 6المصدر االساسي للمياه البلدية هو المياه الجوفية حيث يوجد ضمن حدود البلدية  
 للحكومة. ار رئيسية احداها ملك خاص والباف 

ي البلدية 
 واقع المياه فر

ي الشهر   4تصل المياه البلدية للمنازل بانتظام حوالي 
ر
 مرات ف

ر   شبكة المياه    بحاجة ال تحسير

ي اج
ر
يد وخاصة ف ي المنطقة فان السكان يستخدمون المياه بشكل كبير للتي 

ر
هزة التكييف المعتمدة عىل المياه حيث  نظرا الرتفاع درجات الحرارة ف

ي اليوم.   60ستهلك الجهاز الواحد حوالي ي
ر
 لي  من المياه ف

 تعتي  مياه البلدية المتوفرة لالستخام شحيحة   

ر   ال   ي البلدية رغم ان تكلفتها متوفرة من اقتطاعات وزارة المياه من فواتير المواطنير
 يوجد شبكة للضف الصحي فر

 ؤدي ال تلويث المياه الجوفية. زل مشبوكة بحفر امتصاصية للتضيف مما يجميع المنا  
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 االتربة فقط الحفر االمتصاصية اما ان تكون اسمنتية ومغلقة باالسمنت او مغلقة بالزينكو و  

ي المنطقة .  
 يقوم حاليا بنك التنمية الفرنسي باجراء دراسة تأسيس شبكة للضف الصحي فر

ي الخصبة وذات مناخ مناسب الغلب انواع الزراعات    اط االساسي لسكان مناطق البلدية حيث انتعد الزراعة النش 
ر باالراضر مناطق االغوار تتمير

 ة فيها. الموسمية كما ان مياه الري متوفر 

ي البلدية 
 واقع الزراعة فر

ي القطاع الزراعي من خالل 
ت  وزراعة اصناف معينة لغايات التصدير وأي انشاء مشاغل لتدري    ج الخضار  عدة جهات اتجهت ال االستثمار فر ضا انتشر

ي 
ي رفع درجات الحرارة واثر عىل نوعية االرض الت 

يتم زراعتها بأصناف محددة يتم تكرارها وأيضا   الزراعة المحمية داخل البيوت البالستيكية مما ساهم فر
ية الكيماوية تعتي  سبب   والبيئة . مبارسر لتغيير نوعية االرض   استخدام المبيدات الحشر

ر  ي الحاصل  يتوجه العديد م المزارعير
 لزراعة النخيل نظرا لتأقلمه مع التغير المناجر

ي تواجه البلدية التخلص من ع  
 بوات االسمدة والبيدات حيث انها تعد نفايات خطرة وال يجوز اعادة استخدامها او تدويرها. من المشاكل البيئية الت 

ي ف
ي ترع فر

ي الت 
ي مواسميوجد  المواسر

ي يجب ان  صل الربيع وتعتمد عىل االعالف فر
ة من المخلفات الت  ي انتاج  الجفاف وينتج عنها كميات كبير

تستثمر فر
 ز الميثان الحيوي. السماد العضوي المعالج باالضافة لغا 

 لتنقيط  المصدر االساسي للري هو سد الملك طالل وقناة الملك عبدهللا وغالبية المزارع مزودة بشبكات للري با  

ي  
ي تشكل خطر عىل البيئة هو الدم الناتج من المسلخ  من مخلفات االنتاج الحيوائر

 والت 

ة مثل م  ي المنطقة مشاري    ع زراعية استثمارية كبير
 زارع الفراولة والبطاطا وبطاطا الشيبس باالضافة ال مزارع انتاج البذور  يوجد فر

ي المنطقة االساليب 
ر فر ي الزراعة وخصوصا داخل الب يستخدم اغلب المزارعير

 يوت البالستيكية. التقليدية فر

 ة )الزبل( يعتمد المزارعون عىل االسمدة والمبيدات الكيماوية بشكل كبير باالضافة ال االسمدة العضوي 

ات    واالفات الزراعية  نسبة الوعي بالبدائل الزراعية البيئية قليل جدا من انماط زراعية مختلفة واستخدام طاردات طبيعية للحشر

_ 

 معلومات اخرى 

_ 

_ 

_ 

 البيانات الكمية 

ي تم جمعها حول كيفية تأثير العواقب االقتصاد
( عىل النظم الفنية والمؤسسية للبلديات بيانات من مجموعة من المصادر الت  ي السابق أو الحارصر

ر
 ية والتنموية والمناخية )ف

  1 

  2 

  3 
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ر دمج ال  7.3.3 ، شؤون الموظفير  نوع االجتماعي

  بلدية دير عال تطوير خط 
 
 ط العمل المناخية المحلية ف

 المتطلبات البيانية األساسية  

ية   الموارد البشر
ر جرد الم  وظفير

 الرقم الوظيفة  العدد الكىلي  الذكور االناث

ي المركز  285    
ر فر  1 الموظفير

ي المناطق       
ر فر  2 الموظفير

 3 مدراء/مديرات الوحدات  10 10 0

 4 االقسام  رؤساء 13 7 6

ر        فير  5 المشر

 6 الفئة الثالثة       

 7 الوظائف الميدانية        

 8 لية  لجنة العطاءات الحا       

 9 حمله الشهادات المتوسطة/ دبلوم   20 11 9

 10 حمله الشهادات الجامعية االول 22 10 12

 11 راسات العليا حمله شهادات الد 0 0 0

 12 لتوجيهي حملة شهادة ا  37 32 5

 13 حملة شهادات اقل من التوجيهي  53 53 0
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 14 حملة شهادة الهندسة       

 15 ي أعضاء المجلس البلد       

 16 المستفيد من المجتمع المحىلي من دورات البلدية خالل ثالث أشهر       

ي تقدمها البلدية  
 الدورات الت 

 الرقم المكان لعمل اسم المدرب ومكان ا  اسم الدورة   ستهدفة الفئة الم

          

          

          

          

          

          

ي 
امج التنموية فر  وحدة التنمية الي 

ة والنتهاء  الجهة الممولة او الداعمة  نامج التمنوي  الرقم االسم تاري    خ المبارسر  نوع الي 

      1 
 الدراسات 

      2 

      1 
 المشاري    ع

      2 

 الجمعيات المسجلة ضمن البلدية 

 الرقم االسم نوعها  عنوان  اسم المدير  الرقم /االيميل 

 1 جمعية شباب وادي االردن  شبابية     فايز كبها  

 2 جمعية سيدات الريان   تنموي    منير   

          3 

          4 

ي القطاع الخاص
ر فر  ضمن البلدية  الفاعلير

 الرقم االسم المنشأة عها نو  عنوان  الرقم /االيميل 

 1 مزارع ابو سيدو       

 2 مزرعة راكان الفاعوري        

 3 ة مزرعة مقوار /الرويح      

 4 مصنع العقيد لتدري    ج الخضار      
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        5 

        6 

 

 

 

 

 

 

 

 


