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الوضع الحالي للبحوث والسياسات المتعلّقة بتغيّر المناخ في المشرق 
حالة األردن: العربي  

 منار فياض
  

عقد معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في اجلامعة األميركية في بيروت ورشة 
بي وشمال أفريقيا عمل مغلقة حول تغّير املناخ واملياه وعملية صنع السياسات في منطقة املشرق العر

  .   2009أغسطس /شهر آبفي 
  

حضر ورشة العمل كبار اخلبراء في مجال املياه والصرف الصحي، ومت تسليط الضوء على العديد من 
يركّز هذا امللّخص الذي أعدّته منار فياض من اجلامعة األردنية على حالة . البلدان من خالل دراسة حالتها

  .    األردن
  

  اخللفية
 في املئة فقط من 20 مليون نسمة ينتشرون على 5.35، يبلغ عدد سكان األردن 2004إلحصاءات عام وفقاً 

 مليون 3.5 في املئة من السكان في املناطق احلضرية، منهم 80يعيش حوالي . مساحته اإلجمالية
  .          موزّعون بني محافظات عّمان وإربد والزرقاء

  
ملتزمة بنشاط بالقضايا البيئية منذ سنوات عدة، من خالل اعتمادها بالرغم من أن احلكومة األردنية 

 وزارة البيئة، لم يتم 2003 قانوناً لتنظيم مختلف األنشطة بطريقة آمنة بيئياً وإنشائها عام 1995عام 
فقد قامت وزارة املياه والري حتى اآلن . وضع سياسة وطنية شاملة ملعاجلة قضية تغّير املناخ حتى اليوم

  . ، لكنها لم تعالج مسألة تغّير املناخ بشكل صحيح2025-2008ضع استراتيجية لسنوات بو
  

في العقدين املاضيني، مت وضع واعتماد عدد من القوانني واألنظمة والسياسات واالستراتيجيات ذات 
سياسة الصلة املباشرة بندرة املياه وغير املباشرة بتغير املناخ، ولكن هناك حاجة متزايدة إلى وضع 

متخصصة مبسألة املناخ حتديداً من أجل حماية القطاعات األكثر ضعفاً في البلد ووضع سياسة عامة 
  .  محددة

  
في املئة في  0.44تشير املؤشرات البيئية إلى أن النسبة املئوية للمناطق احلرجية في األردن ارتفعت من 

مية للمحافظة على التنوع البيولوجي تغطي ، وأن املناطق احمل2002في املئة في عام  0.84 إلى 1990عام 
باإلضافة إلى ذلك، بلغت نسبة السكان .  في املئة من مساحة سطح اليابسة اإلجمالية في األردن0.44

بالرغم . 2002 في املئة في عام 97الذين يحصلون على املياه الصاحلة للشرب من خالل شبكة عامة إلى 
بيئية املعّقدة في األردن التزاماً أقوى، ال سيما فيما يتعلق باإلطار من هذا التقدم، تتطّلب املشاكل ال

  .             املؤسسي التشريعي وكمية املوارد اخملصصة لضمان حماية البيئة وتوافر قاعدة بيانات بيئية شاملة
  

  االعتبارات
األبحاث : اخينبغي أخذ مسائل عدة في االعتبار لوضع سياسة وطنية من أجل التصدي لتغير املن

املعمقة حول تغير املناخ، حتسني شبكات املراقبة املنهجية، حتسني نظام جمع البيانات، تعزيز التنبؤ 
بحالة الطقس، بناء القدرات لتعزيز املوارد البشرية والتقنية واملؤسسية، احلماية الصحية، وتنفيذ 

بطة بتحقيق االستخدام الرشيد للموارد مشاريع محددة في مجال التكيف في اجملاالت ذات األولوية املرت
  .   الطبيعية

  
 إذا ما مت اعتماد سياسة وطنية بشأن تغير املناخ، فإن النتائج املتوقعة ستشمل تخفيف الضعف

سرعة التأثر باألخطار وتعزيز التنمية املستدامة واحلد من الفقر وحماية البيئة وتعزيز املؤسسات و
  .   غير املناخ وزيادة الوعي العام بشأن هذه املسألةوإنشاء إطار قانوني ملعاجلة ت
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  العوائق

وهي تشمل عدم وجود املوارد املالية لتنفيذ . إن العوائق احملتملة لوضع هذه السياسة في األردن عديدة
تدابير التكيف مع تغير املناخ وعدم وجود إطار قانوني للسياسات واضح ومحدد ووجود ركائز مؤسسية 

باإلضافة إلى . قلة الوعي ملدى املشكلة وعدم إدراج حتليل تغير املناخ في السياسات األخرىغير كافية و
ذلك، هناك نقص في األدوات واملعرفة الكافية حول هذا املوضوع وعدم وجود املوارد البشرية باملهارات 

لقطاع اخلاص وعالوة على ذلك، هناك ضعف مشاركة ا. الالزمة لترجمة هذه االستراتيجيات إلى أفعال
  .       في هذه القضايا وفهم محدود ألفضل املمارسات واألنشطة فيما يتعلق مبعاجلة مسألة تغير املناخ

  
  األردن واتفاقيات تغير املناخ

فقد صّدق على اتفاقية األمم املتحدة . كان األردن ناشطاً في مجال اتفاقيات تغير املناخ في التاريخ احلديث
يقوم برنامج . 2003، ثم مرة أخرى على بروتوكول كيوتو في عام 1994ر املناخ في عام اإلطارية بشأن تغي

األمم املتحدة اإلمنائي حالياً مبساعدة األردن على دمج االتفاقيات البيئية في السياسات الوطنية من خالل 
 مكب نفايات الذي يشمل مشاريع مثل بناء مصنع الغاز احليوي في موقع) GEF(مرفق البيئة العاملية 

  .     الرصيفة
  

 أن األثر السلبي األكثر خطورة على الصحة ونوعية احلياة 2004ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 
وقّدرت . في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 1.24- 0.71في األردن كان سببه تلّوث املياه بتكلفة تقدّر بنسبة

 مليون ديناراً أردنياً سنوياً، سببها نقص املياه الصاحلة 31ب هال والوفيات األضرار الناجمة عن حاالت اإلس
للشرب واالفتقار إلى املرافق الصحية املناسبة وعدم كفاية النظافة الشخصية واملنزلية والصحة 

  .      الغذائية
  

لثاني إلتفاقية األمم األنشطة التمكينية إلعداد تقرير بالغات األردن الوطنية ا"، بدأ مشروع 2006في عام 
وشمل املشروع حصر انبعاثات غازات الدفيئة وحتليل التدابير احملتملة ". املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ

  .    للتخفيف من الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة وتقييم اآلثار احملتملة لتغير املناخ
  

  دراسة حول التأثر والتكيف  
 تاريخ األردن القصير في االهتمام بالبيئة، ينبغي إجراء دراسة حول التأثر والتكيف مع األخذ في االعتبار

بهدف تسليط الضوء على آثار تغير املناخ املترتبة على موارد املياه وقطاعي الزراعة والصحة والعوامل 
  .    االجتماعية واالقتصادية التي ترافقها

  
وافر املياه والطلب عليها كان دائماً في صلب إدارة املياه في في حني أن التكيف مع الظروف املتغيرة في ت

األردن، يشكّل تغير املناخ بحد ذاته حتدياً لالفتراضات التي ترافق إدارة املياه ولديه القدرة على تغيير 
لذلك، فإن التحول في التفكير هو اخلطوة . موثوقية نظم إدارة املياه والبنى التحتية في مجال املياه

  .      ولى في عملية التكيفاأل
  

يبلغ نصيب الفرد السنوي من املياه جلميع . إن األردن هو من البلدان األكثر فقراً في العالم في املياه
 متراً مكعباً، باملقارنة مع خط الفقر املائي على الصعيد العاملي الذي يبلغ 150-110االستخدامات حوالي 

ً  متر مكعب من املياه للشخص الو1000 ومن املتوقع أن يزيد تغير املناخ من ندرة املياه التي من . احد سنويا
شأنها أن تخفض نصيب الفرد من املياه لألردنيني، ويتوقع أن تسبب تغيرات كبيرة في التوزيع املكاني 

  .         والزماني لهطول األمطار
  

درولوجية للحوضني الرئيسيني تتلخص األهداف الرئيسية لهذه الدراسة حالياً بتقييم اخلصائص الهي
 . الزرقاء واليرموك وبدراسة تأثير تغير املناخ على هذه األحواض وبتحديد تدابير التكيف املمكنة-في عمان
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  البرنامج املشترك بشأن التكيف مع تغير املناخ لدعم األهداف اإلمنائية لأللفية في األردن 
تأمني مصادر موثوقة إلمدادات املياه : انية هدفان رئيسيانللبرنامج املشترك املمّول من احلكومة اإلسب

بالرغم من الضغط وارتفاع في ندرة املوارد نتيجة لتغير املناخ واعتماد اآلليات املناسبة للتكيف مع تغير 
  .املناخ في اإلنتاج الغذائي والصحة

  
  أثر تغير املناخ في قطاعات مختلفة
خ على الصحة العامة أن تغير املناخ يتسبب في ظهور العديد من أظهرت الدراسات حول آثار تغير املنا

األمراض ألنه يؤثر على توفر املياه لألغراض الصحية في املنازل، وكلما قل الدخل، يبدأ بعض الناس في 
املناطق احلضرية بخفض اإلنفاق على الصحة والتعليم من أجل مواجهة ارتفاع أسعار السلع األساسية 

  .ر املناخالناجم عن تغي
كما أظهرت الدراسات نفسها أن تغير املناخ يؤثّر على قطاع املاشية، فهو يؤثّر على سعر العلف نتيجة 

  . لتوافره وعدم وجود األعشاب البرية في سنوات اجلفاف يزيد االعتماد على شراء األعالف
  

ير املناخ في األردن ليس أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فإن عبء األمراض الفعلي الذي يعزى إلى تغ
 ً لقد انخفضت قابلية تأثر سكان األردن باخملاوف الصحية البيئية على مدى السنوات األخيرة، . معروفا

. وهذا ميكن أن يعزى إلى حصول حتسن في الوصول إلى املرافق الصحية أو إلى حتسن في الظروف البيئية
ة لسبب ذات صلة مباشرة وغير مباشرة وفي الوقت نفسه، فإن معظم احلصائل الصحية هي نتيج

  .  والذي قد يحد من تقييم تغير املناخ على الصحة
  

  سياسات التكيف
لقد أظهرت إحدى النتائج األولية من جميع الدراسات أن التصدي لقضية تغير املناخ ينبغي أن يتم من 

ل املثال في القطاع خالل إدماجها في سياسات أخرى وضعت سابقاً عبر عدد من القطاعات، على سبي
وقد يشمل ذلك تعديل األمناط الزراعية وتطبيق الري التكميلي وتقنيات حصاد املياه واستخدام . الزراعي

  .    أصناف مختلفة من احملاصيل
  

أما االقتراحات األخرى فتشمل تهيئة نظام معلومات اخلدمات املناخية لتوفير التنبؤات املناخية 
  .  ات ولنشر املعلومات املناخية للمستخدمني مبا في ذلك املزارعنياملوسمية لصانعي السياس

  
من شأن تعزيز املعرفة لدى أولئك الذين ال يستطيعون الوصول حالياً إلى هذا النوع من املعلومات من 

خالل حلقات العمل والدورات التدريبية والتعليم في املدارس أن يعزز احلاجة إلى إدراج تغير املناخ في 
  .  رارات املتعلقة بالسياسات في املستقبلالق

  
للمزارعني وإدراج تدابير السياسات لضمان املساواة في " الصندوق الوطني للكوارث"كما ينبغي تأسيس 
 .  احلصول على املياه


