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اإلشراف على ودعم تنفيذ إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغير املناخي في األردن مبا يتفق 
مع املصلحة واألولويات واإللتزامات الوطنية جتاه هذه اإلتفاقية واإلشراف على وضمان 
الالزمة  والتنظيمية  واملؤسسية  القانونية  واألطر  والترتيبات  اإلجراءات  وتنفيذ  تطوير 

لدعم تنفيذ اإلتفاقية 
تعتبر اللجنة اجلهة اإلستشارية من خالل تقدمي التوجيه واملشورة الفنية واملؤسسية 

للمواضيع املتعلقة بالتغير املناخي وآليات تنفيذ النشاطات احمللية املرتبطة
تقود اللجنة اجلهود واملبادرات احمللية للتخفيف والتكيف للتغير املناخي وتضمن دمج 
التكيف في إستراتيجيات وخطط عمل التنمية احمللية، كما تضمن دمج قضايا النوع 

اإلجتماعي في هذه اإلستراتيجيات
مراجعة وإبداء الرأي املؤسسي والفني في برامج ومشاريع التغير املناخي واملشاركة في 

وضع أولويات املشاريع احمللية ومتابعة تنفيذها
دعم التعاون والتنسيق والتآزر مع اجلهود واملبادرات احمللية واإلقليمية والعاملية القائمة 
وضمان مشاركة جميع اجلهات ذات العالقة في هذه النشاطات وتشجيع الروابط بني 

اللجان احمللية املرتبطة والبرامج اإلقليمية والعاملية
حتددها  التي  والعاملية  واإلقليمية  احمللية  املناخي  التغير  لقضايا  التأييد  كسب  ضمان 
اإلتفاقية واملنظمات احمللية املرتبطة وضمان وجود حمالت التوعية الالزمة من القطاعني 

العام واخلاص بخصوص آثار التغير املناخي واإلجراءات التي يجب إتباعها  
تقييم وتقوية إحتياجات بناء وتطوير القدرات واإلحتياجات التدريبية احمللية حول قضايا 
التغير املناخي وتقدمي التوصيات وضمان التعاون والتنسيق لتلبية هذه اإلحتياجات سواء 

محلياً أو إقليمياً أو دولياً

أوراق  تسعة  من  سلسلة  من  واحدة  هي  التعليمية  النشرة  هذه 
نشاط  ضمن  امللكية  العلمية  اجلمعية  قبل  من  وصممت  أعدت 
البالغات  تقرير  إلعداد  التمكينية  "القدرات  اخلاص مبشروع  التوعية 

الوطنية الثالث لتغير املناخ ".

آلية إختيار أعضاء اللجنة:
يتم إختيارهم مندوبني عن املنظمات غير احلكومية البيئية من قبل اللجنة الوطنية. يترأس اللجنة معالي وزير البيئة أو من ينوب عنه. وتعتبر وزارة البيئة ضابط إرتباط 
إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغير املناخي وهي بذلك تؤدي مهام سكرتير اللجنة الوطنية للتغير املناخي (الدعوة لإلجتماعات، حتضير األجندة، حتضير جميع املواد 
املرتبطة باإلجتماع، وغيرها من املهام املرتبطة). تشكل اللجنة مجموعاتها املتخصصة الفنية الفرعية (مثل اللجان البحثية، والتشريعية....إلخ) الدائمة أو املؤقته 

حسب احلاجة. وتعمل هذه اللجان حتت مظلة اللجنة الوطنية وتتكون من ذوي اخلبرة واإلختصاص في اجملال املطلوب. 

بعض مهام ومسؤوليات اجلنة:

مت تشكيل اللجنة الوطنية للتغير املناخي ملتابعة تنفيذ إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغير املناخي وفق كتاب دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣ برئاسة معالي وزير 
البيئة وعضوية القطاعات املرتبطة بقضايا تغير املناخ في األردن.

األعضاء احلاليني للجنة:
وزارة البيئة

وزارة الطاقة والثروة املعدنية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة الزراعة
وزارة الصناعة والتجارة

وزارة النقل 
وزارة املياه والري

وزارة الصحة 
وزارة السياحة واآلثار

وزارة التنمية اإلجتماعية
دائرة األرصاد اجلوية

مديرية األمن العام/إدارة ترخيص السواقني واملركبات
اجلمعية العلمية امللكية

جتمع جلان املرأة
أمانة عمان الكبرى 

سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة
املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

اللجنة الوطنية لشؤون املرأة 
جتمع جلان املرأة

اجلامعة الهاشمية
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
جمعية البيئة األردنية
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The National Committee on Climate Change was established in April 2001 based on a decision by the Prime Minister and it includes 
many stakeholders directly associated with Climate Change sectors in Jordan. 

 Current Committee’s Members:

Ministry of Environment
Ministry of Energy and Mineral Resources
Ministry of Planning and International Cooperation
Ministry of Agriculture
Ministry of Industry and Commerce
Ministry of Transport 
Ministry of Water and Irrigation
Ministry of Health 
Ministry of Tourism
Ministry of Social of Development
Jordan Meteorological Department 
General Security Directorate
Royal Scienti�c Society (RSS)
Jordanian National Forum for Women
Greater Amman Municipality 
Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)
National Center for Agricultural Research and Extension (NCARE)
The Jordanian National Commission for Women (JNCW), hosted by the Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD 
Two national universities selected based on criteria set by committee. 
Two national environmental NGOs selected based on criteria set by committee: The Committee is headed by the Minister of 
Environment or who the Minster delegates at the Ministry of Environment, which is the national administrative body for the secretariat 
of the UNFCCC. The Ministry of Environment is responsible locally for calling for meetings of the committee and preparing and 
distributing all concerned documents in advance of and after meetings. The committee establishes its specialized thematic legal and 
technical groups on permanent and/or ad-hoc basis, according to the subject of the discussion theme. Thematic are composed of 
principal country expertise on the needed topics of advice.
 

Some of its main responsibilities
 
Supervises and supports implementing the UNFCCC in Jordan in 
accordance with national interests Supervises and ensures the 
development and execution of needed legal, regulatory and 
institutional arrangements and frameworks
Acts as a national advisory body by providing overall institutional and 
technical guidance 
Leads climate change adaptation and mitigation e�orts and ensures 
the integration of adaptation within other national development 
strategies and plans and enhances the integration of gender 
dimension in these strategies
Overviews and provides opinion and feedback on climate change 
programs and projects in terms of institutional and technical aspects.
Supports collaboration, coordination, and synergies with existing 
national, regional, and international initiatives and ensures the 
engagement of all relevant stakeholders Promotes cooperative 
studies, research, and information exchange on climate change issues 
Ensures advocacy for national, regional and international climate 
change issues and ensures suitable awareness activities conducted 
Assesses and strengthens the country’s capacity building, 
development, and training needs on climate change issues

Ministry of Environment

This factsheet is one of a series of nine informative sheets 
prepared and designed by the Royal Scienti�c Society, under 
the Communication Task within the context of “Enabling 
Activities for the Preparation of Jordan’s Third National 
Communication Report to the UNFCCC (TNC) project”. 


