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iiاخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن

يف خضم حتديات إقتصادية وبيئية غري مسبوقة تواجه عاملنا حاليا، فإن النمو األخضر مل يعد خيارا فقط بل السبيل الوحيد 
للمضي قدما يف األردن وكافة الدول األخرى حول العامل. ومع إنضمام األردن لبقية دول العامل يف هذا التحول اجلماعي فإن 
حكومة اململكة األردنية الهاشمية قامت بإطالق اخلطة الوطنية للنمو األخضر لتشكل خارطة طريق تتضمن قواعد أساسية 

تضع الدولة على مسار النمو األخضر املستدام. 

مت تطوير اخلطة الوطنية للنمو األخضر بالتوافق مع الوثائق واخلطط التنموية الوطنية، مثل رؤية األردن 2025 ووثيقة املساهمات 
احملددة وطنيا املتعلقة بتغري املناخ، حيث سيتم إستخدام اخلطة كمرجع  لتوجيه مشاريع النمو األخضر وتنظيم السياسات 
واإلستثمارات اخلضراء لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. تقدم اخلطة أيضا نتائج دراسات حتليل التكلفة واملنفعة التي متت 
ملا جمموعه 24 مشروعا للنمو األخضر يف األردن تهدف إىل حتديد توصيات مبنية على الدالئل العلمية لتحقيق خيارات التمويل. 

مت اعداد اخلطة الوطنية للنمو األخضر من خالل عملية تشاورية واسعة. ضمت ممثلني عن الوزارات املعنية واملؤسسات 
العامة والقطاع اخلاص وعلى مدار عامني، مما ساهم كذلك يف تأهيل وتدريب جمموعة من املهتمني بقضايا النمو األخضر 
وداعميه على مستوى اململكة. لقد عملت وزارة البيئة مع هؤالء الشركاء ما بني 2016-2014 لتطوير إرشادات إسرتاتيجية حول 
تخطيط وتنفيذ النمو األخضر. يف اجململ، قدم أكرث من 100 خبري وطني ودويل من عدة قطاعات ومؤسسات وطنية تعليقاتهم 

وتوصياتهم يف كافة مراحل تطوير خطة النمو األخضر حتى مت إقرارها من قبل جملس الوزراء. 

تزايد  خالل  من  واضحا  ذلك  يبدو  و  األخضر.  األقتصاد  نحو  بالتحول  إلتزامها  املاضي  العقد  خالل  األردنية  احلكومة  أظهرت 
املبادرات احلكومية والصناديق التمويلية اخملصصة للطاقة املتجددة، حفظ مصادر املياه، املنازل اخلضراء، إعادة تدوير 
النفايات والنقل النظيف. كما تبدي احلكومة أيضا تشجيعها لتوجه العديد من املؤسسات التعليمية والبحثية يف قطاع البيئة 
ملنح شهادات بيئية جديدة وكذلك مساقات تعليمية ومناهج دراسية. كل ذلك يؤكد على اإلمكانيات الالحمدودة يف األردن 

نحو تنفيذ النمو األخضر ويعزز من منسوب الثقة يف مستقبله. 

تتطلع وزارة البيئة قدمًا خالل السنوات القادمة إىل التعاون مع الشركاء الوطنيني والدوليني، واىل دعم املؤسسات احلكومية 
وجميع الشركاء وخاصًة القطاع اخلاص لتنفيذ التوصيات الرئيسية يف هذه الوثيقة. يف اجململ، فإن جناح اخلطة الوطنية 
للنمو األخضر. يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والتنسيق املشرتك ما بني القطاعني العام واخلاص من خالل تعزيز الدعم 

احلكومي من جهة وزيادة وتسهيل اإلستثمارات املطلوبة من اجلهة األخرى.

الوزارة  وخاصة  األخضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  إعداد  دعم  يف  ساهم  من  لكل  وتقديري  شكري  عن  أعرب  أن  النهاية  يف  أود 
الفيدرالية األملانية للبيئة، واملعهد العاملي للنمو األخضر إضافة إىل جميع شركائنا على املستوى الوطني. 

د. ياسني مهيب اخلياط
وزير البيئة



شكر وتقدير 

iii شكر وتقدير

تطّلب إعداد اخلطة الوطنية للنمو األخضر مشاركة فعالة وملتزمة من عدد كبري من اخلرباء والباحثني. وما كان للخطة الوطنية 
للنمو األخضر أن تظهر إىل حيز الوجود دون دعم كافة األفراد واملؤسسات الذين عملوا معا كفريق واحد طوال فرتة إعداد 
الوثيقة. يف هذا الصدد نود اإلعراب عن شكرنا وتقديرنا العميقني لهؤالء الذين عملوا على دعم واعداد اخلطة الوطنية للنمو 

األخضر على مدار العامني املاضيني.

لقد مت إعداد اخلطة الوطنية للنمو األخضر باشراف مباشر من معايل وزير البيئة د. ياسني اخلياط، وإستفادت بشكل كبري من 
مساهمة عطوفة املهندس أحمد القطارنة أمني عام وزارة البيئة. كما حظيت اخلطة بدعم كبري من الدكتور جهاد السواعري 
مستشار معايل الوزير للشؤون الفنية/ مدير وحدة اإلقتصاد األخضر. الشكر املوصول لعطوفة املهندس رؤوف الدباس 

جلهوده الكبرية خالل عملية إعداد اخلطة.

اننا نعرب عن تقديرنا العظيم لكافة املؤسسات من القطاعني العام واخلاص التي كانت جهودها رئيسية لنجاح هذه الوثيقة 
من خالل مساهماتهم يف تقدمي معارفهم وخرباتهم الثمينة وخاصًة: رئاسة الوزراء، وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، وزارة 
املياه والري، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة الزراعة، وزارة البلديات، وزارة النقل، وزارة السياحة واآلثار، وزارة األشغال 
العامة واإلسكان، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة املالية، أمانة عمان الكربى، سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة، غرفة 
صناعة األردن، غرفة جتارة األردن، غرفة جتارة عمان، جمعية البنوك يف األردن، مؤسسة املناطق التنموية اخلاصة، هيئة 
اإلستثمار، اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، اجلمعية العلمية امللكية، دائرة اإلحصاءات العامة، سلطة املياه، سلطة وادي 
األردن، املؤسسة العاملية للتمويل، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الوكالة األملانية للتعاون الدويل، جمعية إدامة والصندوق 

األردين للطاقة املتجددة وترشيد الطاقة. 

باإلضافة إىل ذلك، الشكر اخلاص يتجه إىل الوزارة الفيدرالية األملانية للبيئة لدعمهم املستمر لتطوير اخلطة الوطنية للنمو 
األخضر إضافة إىل املعهد العاملي للنمو األخضر بسبب مساهماتهم الفنية املهمة خالل فرتة تنفيذ املشروع. 

أخريا وليس آخرا، نتوجه بالشكر اخلاص لكافة املؤسسات واألفراد الذين شاركوا يف االجتماعات وورش العمل واملسوحات 
وغريها من النشاطات التي وفرت لنا معلومات ومالحظات قّيمة خالل إعداد مسودة اخلطة، حيث أدت مساهماتهم إىل إثراء 

حمتوى الوثيقة بشكل كبري. 

فريق املشروع
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اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن 2

        التعريف بالنمو األخضر
يف  تؤثر  وكلها  مرتابطة  نتائج  خمس  بأنه  األخضر  النمو  يعّرف 

بعضها البعض بطرق إيجابية وسلبية:

إن فرصة النمو األخضر يف األردن واضحة. كما أن فوائد املتابعة 
يف النمو األخضر تفوق كلف التنفيذ بكثري، مع الظروف الوطنية 
األمر  املائية(  واملصادر  األحفوري  الوقود  غياب  مثل   ( األردنية 
املتعلقة  الفرص  إلستثمار  إعتيادي  غري  بشكل  يهيئها  الذي 
ألنواع  واضح  سياسي  دعم  وجود  اىل  باإلضافة  األخضر.  بالنمو 
 - قطاعات  عدة  لتخضري  رئيسي  مفتاح   - املتجددة  الطاقة 

وحماور أخرى للنمو األخضر يف رؤية االردن 2025. 

امللخص التنفيذي

يف  املوضوعة  األهداف  تطبيق  عن  األردن  يعيق  ما  حول   واضح  تصور  لتقدمي  األخضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  هذه  تهدف 
إسرتاتيجيات وخطط األردن احلالية فيما يتعلق بالنمو األخضر، كما تقدم إقرتاحات لطموحات و لتطلعات أخرى يف سياق النمو 

األخضر والتي ستساهم يف حتقيق رؤية األردن املستقبلية.

النمو األخضر لألردن كمنهج  عملي يستند  تطبق هذه اخلطة 
اىل إسرتاتيجيات حكومية قائمة وبشكل خاص وثيقة رؤية األردن 
بطريقة  لتحقيقها  واضحة  مسارات  تقدم  كما   ،2025 لعام 
املبادرات   يف  حتول  إحداث  عرب  ذلك  وينعكس  مستدامة. 
يجب  “ما  بتحديد  ليس  وذلك  التنفيذ،  من   املزيد  نحو  القائمة 
يف  سيتجلى  وهذا  تنفيذه”  سيتم  كيف   “ و  بل  فقط”  فعله 
و  خمتارة  قطاعات  يف  للفرص  دقيق  كمي  حتليل  إستخدام 

توفري خط زمني واضح  للتنفيذ.
النمو  فرصة  األول،  الفصل  فإن  اإلعتبار،  بعني  ذلك  أخذ  مع 
األخضر يف األردن،  يبدأ بتقدمي مفهوم النمو األخضر مبا يتوافق 
احلالية  التوجهات  ومالحظة  القائم،  األردين  الوطني  اإلطار  مع 
النمو  فرص  الثاين،  الفصل  للرتاخي.  احملتملة  التكاليف  وبعض 
األخضر القطاعية، قائم على أسس الدليل والتحليل. وهو إثبات 
ملفهوم إستخدام منهجيات ثابتة والتي تعتمد اآلثار اإلقتصادية 
وسياسات  اإلستثمار  يف  املالية  اإلعتبارات  وتتجاوز  اخلارجية 
إتخاذ القرارات. ومتاشيا مع هذا الرتكيز على التنفيذ فإن الفصل 
وحتديد  هذه  األخضر  النمو  فرص   تصاعد  على  يركز  الثالث، 
األردن  رؤية  لتنفيذ  التمكينية  والسياسات  األساسية  العوائق 
متعددة  السياسات  الرابع،  الفصل  األخضر.  بالنمو  يتعلق  فيما 
األبعاد و حوكمة النمو األخضر، يقدم حتليل واضح ألهم املعيقات 
التي تقف يف طريق تنفيذ مشاريع النمو األخضر يف األردن، كما 

يقدم جمموعة من آليات حتفيز النمو األخضر يف األردن.
اآلليات  للنمو األخضر، يوضح  التمويلية  اآلليات  الفصل اخلامس، 
يف  األخضر  النمو  مبادرات  و  مشاريع  لتطبيق  الالزمة  التمويلية 
يف  األخضر  للنمو  التنفيذية  األجندة  السادس،  الفصل  األردن. 
األردن يجمع هذه العناصر معا يف أجندة تنفيذية حمكمة للبدء 

يف رحلة األردن نحو النمو األخضر.

النمو  يكون  أن  أهمية  يوضح  مستدام  اقتصادي  منو 
تنمية  ليدعم  ومتنوع  كافية  بدرجة  متني  لألردن،  اإلقتصادي 

واسعة النطاق تتمركز حول الناس.
تنمية إجتماعية تلقي الضوء على النمو ملصلحة كل شرائح 

اجملتمع وحتسني الرفاهية يف األردن.
خدمات أنظمة بيئية تفعل النمو الذي يحفظ إستمراريةرأس 
من  مستمر  تدفق  يوفر  أن  ميكن  والذي  الطبيعي  املال 

املنافع.
للحفاظ  القدرات  يبني  الذي  النمو  على  الضوء  تسلط  منعة 
اإلجتماعي   املايل،  اإلقتصادي،  اإلستقرار  إستعادة  أو  على 

والبيئي يف وجه الصدمات.
الضوء  يلقي  الذي  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  وتخفيض  جتنب 
اجلهود  يف  املستدام  األخضر  النمو  مساهمة  أهمية  على 

احمللية والدولية للحد من تغري املناخ.
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إقتصار النمو غري املتكايفء على املناطق احلضرية بسبب 
عدم كفاية التواصل اجلغرايف عرب األردن.

املكثف  اإلستخدام  بسبب  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  إرتفاع 
للوقود األحفوري.

اجلائر  الضخ  بسبب  العذبة  املياه  مصادر  يف  حاد  نقص 
املياه. ومتلح  

خالل  من  للمنطقة  قيادي  دور  إظهار  يف  الفرصة  إضاعة 
حمرك النمو األخضر اجلديد، مبا يف  ذلك كفاءة الطاقة.

الكفاءات  وبخاصة   ( أخرى  إلقتصاديات  الكفاءات  فقدان 
النسوية( بسبب عدم توفر فرص العمل.

رؤية النمو األخضر لألردن

واضحة  رؤية  األخضر،  للنمو  الوطنية  اخلطة  خلف  تكمن 
يوفر  ومتوسع  مستدام  إقتصاد  ذات  كدولة  لألردن 
الصدمات  جتاه  مرنة  وهي  للمواطنني،  والدخل  الوظائف 
اخلارجية وعدم اإلستقرار يف املنطقة. وهي دولة متنح 
وظروف  متقنا  عمال  يوفر  من  لكل  اإلقتصادية  الفرص 

معيشية تعتمد على منوذج منو إقتصادي مستدام بيئيا.
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        مسار النمو األردين
تتمحور  والتي  األردن،  يف  الرئيسية  التوجهات  من  عدد  هنالك 
أحداث  وسط  خارجية  مصادر  على  األردن  إعتماد  حول  أساسًا 
املستمرة،  االجتماعية  العقبات  تفاقم  و  عاصفة،  اقليمية 
وتاريخ من اخلطط واإلسرتاتيجيات التي تعاين  يف مرحلة  التنفيذ، 
والتحدي املعقد والغري قابل للتنبؤ ألزمة الالجئني، والتحويالت من 
األردنيني العاملني باخلارج والتي تشكل 20% من الناجت اإلجمايل 
التوجه  نفس  يف  االستمرار  فإن  ذلك  اىل  باإلضافة  احمللي.  
يف  احمللي  اإلجمايل  للناجت  بالنسبة  الكربونية  الكثافة  إنتاج  يف 
هذا القرن وحتى عام 2030 سيعني أن إنبعاثات األردن ستزداد 
بنسبة 2% يف السنة تقريبا. هناك فرصة واضحة لألردن لفصل 
النمو اإلقتصادي عن اإلنبعاثات، حيث مت حتقيق ذلك من قبل دول 
بذات احلجم، مثل كرواتيا وإيرلندا- حيث أن كال الدولتان تعتربان 
متهيدا   .2025 لألردن  اإلسرتاتيجية  الرؤية  يف  مرجعيا  نظريا 
املرتبطة  احملتملة  التكاليف  من  عدد  حتديد  مت  األخضر،  للنمو 

مع مسار النمو األردين احلايل:

        فرص النمو األخضر القطاعية
لقد مت تطوير عدد من اإلسرتاتيجيات األساسية يف األردن والتي 
ذات  الستة  القطاعات  من  كل  يف  الفرص  من  طيفا  تتضمن 
األولوية للنمو األخضر و هي الطاقة و املياه و الزراعة و النفايات 
هذه  يف  التنفيذ  نحو  التقدم  يعترب  حيث  السياحة.  و  النقل  و 
أن  سيما  ال  أعاله،  املذكورة  التكاليف  لتجنب  ضروريا  القطاعات 
العديد من الفرص قابلة للتوسع عرب األردن. و قد مت إجراء حتليل 
قطاع  كل  يف  أولوية  ذات  مشاريع   4 على  واملنفعة  للتكلفة 
النمو األخضر. من بعد عملية مكثفة  تنفيذ  للتوجه نحو  متهيدا 
البيئة األردنية، مت حتديد  إلشراك اجلهات املعنية قادتها وزارة 
عليها.  واملنفعة  للتكلفة  حتليل  إلجراء  مشروع   20 من  أكرث 
يف  املعنية  واجلهات  املسؤولة  الوزارات  مع  اإلتفاق  مت  حيث 
القطاعات الرئيسية حول هذه املشاريع. و تقدر حتاليل التكلفة 
واملنفعة اآلثار كميا عرب اخملرجات اخلمس للنمو األخضر مثل 
اإلقتصادي  النشاط  عن  الناجم  املاء  تلوث  حمليا،  الهواء  تلوث 
األربع والعشرون  بالوقت. و ال تشكل هذه املشاريع  التوفري  أو 
التي  الفرص  ألنواع  مؤشرا  تعطي  بل  بالفرص  شاملة  قائمة 
ميكن أن حتفز التغيري اذا مت تنفيذها على نطاق واسع يف األردن. 
ونتيجة للمشاورات مع احلكومة حول هذه املشاريع بعد امتام 
حتاليل التكلفة و املنفعة فقد مت إختيار ثمانية مشاريع خضراء 
ممثلة للمشاريع ذات األولوية التي تتطلب إستثمارات أعلى من 

قريناتها. 

   أدى اإلعتماد املتواصل على مصادر خارجية اىل إنعدام األمان 
يف جمال الطاقة، واىل إضطراب وحتديات يف ميزانية الطاقة.

امللخص التنفيذي
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يوضح الدليل يف الرسم البياين أدناه أن اإلستثمارات يف اإلجراءات 
وإجتماعية  بيئية  منافع  جتني  سوف  الست،  القطاعات  عرب 
التكلفة  حتاليل  إن  بكثري.  املبدئي  اإلستثمار  تتجاوز  وإقتصادية 
هذه  واملنفعة  التكلفة  نسب  لتطوير  املستخدمة  واملنفعة 
ميكن تطبيقها لتحليل اخليارات املستقبلية وتقدمي املعلومات 

حول القرارات املتعلقة بالنمو األخضر على مستوى الدولة.

        تصاعد فرصة النمو األخضر
املذكورة  األخضر  النمو  مشاريع  لتجميع  متاحة  الفرص  إن 
ربطها  يتم  بحيث  فرصها  وحتسني  تأثريها  لتعظيم  معا  أعاله 
معا. وهذا يعود اىل أن املبادرات واملشاريع القطاعية غالبا ما 
على  احملدد،  القطاع  ذلك  خارج  وسلبية  إيجابية  آثار  لها  يكون 
سبيل املثال، ميكن أن تؤدي اإلدارة الضعيفة للنفايات اىل التلوث 
على  ضخمة  سلبية  تأثريات  اىل  يؤدي  مما  الراشحة،  بالعصارة 
الزراعة ومصادر املياه. لهذه الغاية فقد مت اقرتاح ثالث عناقيد 

تنموية إليضاح كيف ميكن مضاعفة املبادرات يف إنسجام تام.

 )نتائج حتاليل التكلفة واملنفعة ملبادرات/ مشاريع النمو األخضر الثمانية ) كلما زادت النسبة إزدادت التأثريات املفيدة للمشروع

إضافة مكون
 طاقة شمسية

سكة
 حديد

 الشحن 

أنبوب نفط 
العقبة 
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خط الباص
 السريع 

عمان
 الزرقاء 

محطة
 تنقية مياه
 وادي العرب

التحلية
 بالطاقة

 المتجددة 

وحدة
 إستعادة المواد
  و وحدة  الوقود

 المعالج في
 مكب اإلكيدر

ميناء
 معان 
البري 

السيارات 
الكهربائية
 في عمان

١٫٢

١٫٨
٢٫١

٢٫٣ ٢٫٤ ٢٫٦
٣٫١

٣٫٥

٠

١

٢

٣

٤

عة
نف

مل
 وا

فة
كل

الت
ب 

س
ن

النمو  لتقييم  األهمية  ذات  املشاريع  من  عدد  إختيار  مت  لقد 
الرئيسية، وقد مت هذا اإلختيار عرب  الوزارات  باإلتفاق مع  األخضر 
حوار مكثف ما بني اجلهات املعنية مع الوزارات. ليس الهدف هو 
تطوير  قائمة كاملة من املشاريع اخلضراء يف األردن، بل لعرض 
اإلستثمارات،  من  تنشأ  التي  الفرص  و  العالية  التكاليف  من  كل 
يف  أوإنعدامها(   ( املشاريع  مساهمات  عرض  اىل  تهدف  كما 
من  طويلة  الئحة  وضع  مت  البداية،  يف  األخضر.   النمو  حتقيق 
وثائق  على  بناء  وضعها  مت  وقد  قطاع،  لكل  املشاريع  خيارات 
أساسية مثل رؤية 2025 األردن  ووثيقة املساهمات احملددة 
إسرتاتيجيات  إستخدام  مت  كما  املناخ   تغري  إتفاقية  يف  وطنيا 
هذه  غربلة  مت  وقد  األولوية.  ذات  القطاعات  من  بكل  خاصة 
جدواها  على  بناء  قطاع  كل  يف  خمتصني  قبل  من  املشاريع 
وبناء  فيها.  األخضر  النمو  وإمكانات  والسياسية  اإلقتصادية 
على ذلك، مت حتديد 24 فرصة خاصة عرب القطاعات الست ومت 
تقييمها من خالل حتليل املنفعة والتكلفة. ونتيجة للمشاورات 
الالحقة مع احلكومة مت اختيار ثمان مشاريع خضراء ، حيث تعترب 
هذه املشاريع أمثلة ملشاريع متثل أولويات التنمية واإلستثمار 

الوطنية وهي موصوفة بالتفصيل الحقا يف امللحق رقم 1 



5

عناقيد النمو األخضر

امللخص التنفيذي
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       حلول السياسات ملعيقات النمو األخضر
وذلك  األخضر  للنمو   » حمفزة  مباديء   « أربعة  تطوير  مت  لقد 
ملعاجلة معيقات النمو األخضر، وميكن إعتبار أنها إلزامية  للنمو 

األخضر:
 عملية حوكمة شفافة وإنفاذ للتشريعات

 آليات لتحفيز النمو األخضر مثل التمويل للمشاريع اخلضراء
 عمليات التخطيط املتكاملة التي تقدر اآلثار اجملتمعية

 تعديل السلوك وبناء القدرات

أنها  من  للتأكد  املستوى  رفيعة  املباديء  هذه  إختيار  مت  لقد 
املستقبلية،  واملعيقات  القضايا  لتناسب  تبنيها  وميكن  مرنة 
ومع ذلك يجب أن يكون كل من هذه املباديء احملفزة مدعوما 
باملزيد من اإلجراءات احملددة. و سيتم تقدمي أمثلة على هذه 
السياسات واإلجراءات على املدى القصري واملتوسط يف اجلزء 

التايل، أجندة تنفيذ النمو األخضر يف األردن.

        آليات التمويل للنمو األخضر
التمويل للمشاريع هو مكون أساسي من إسرتاتيجية  إن توفر 
عرب  حاليا  التمويل  معظم  تقدمي  يتم  حيث  األخضر،  للنمو  األردن 
اإلقراض امليسر من البنوك التنموية، كما يتم تقدميه كمعونات 
من اجلهات املانحة. لقد تغريت اقتصاديات العديد من مشاريع 
أصبحت  اخلضراء  التقنيات  كلف  ألن  األخضر  النمو  مبادرات  و 
أرخص، وتوجد اآلن فرص هامة لألردن جلذب املزيد من متويل 
القطاع اخلاص ليساعد يف جتسري الفجوة بني أهداف اململكة 

للنمو األخضر وبني توفر التمويل القائم.

األخضر  النمو  ملشاريع  فئة  عشرين  من  أكرث  تقييم  مت  لقد 
املتوفر  التمويل  أنواع  أكرث  ذلك  يف  مبا  الدقة،  عايل  مبستوى 
ألخذها بعني اإلعتبار. باإلضافة اىل أنه مت تقييم بعض مؤسسات 
التمويل الوطنية القائمة يف األردن )صندوق الطاقة املتجددة 
وترشيد استهالك الطاقة األردين  وصندوق حماية البيئة  األردين( 
و  امليسر(  والتمويل  التجاري  التمويل  جهات  )لبعض  الدولية  و 

عليه فقد مت وضع 12 توصية رئيسية:

من اجلدير بالذكر أن هذه العناقيد ال تشتمل على قوائم شاملة 
من املشاريع إلدراجها، بل مت توظيف هذه املشاريع يف هذه 
ميكن  التي  احملتملة  املنافع  ملفهوم  دليال  لتشكل  الوثيقة 
بطريقة  األخضر  النمو  مبادرات  و  مشاريع  تطبيق  عن  تنتج  أن 

منظمة.

رؤية  يوفر  معا  القطاعات  عرب  املشاريع  )عنقدة(  جتميع  إن   
واضحة لآلثار الرتاكمية للنمو األخضر والتي ميكن حتقيقها اذا مت 
تطبيق املشاريع يف إنسجام تام. على أي حال، و على الرغم من 
أن العديد من هذه املشاريع قد مت تداولها لعدد من السنوات 
، إال أنها مل تثمر عن شيء ملموس على نطاق واسع حتى اآلن. 
من  الشديدة  املعيقات  من  سلسلة  حتديد  مت  فقد  لذلك  و 
خالل التشاور الوثيق مع اجلهات املعنية ومن خالل عمل مسح 
مستوى  على  املشاريع  بتنفيذ  املتعلقة  الصعوبات  لتوضيح 

القطاعات:
 النقص يف البنية التحتية للكهرباء/النقل

 عدم كفاية التشريعات واإلنفاذ التي متكن النمو األخضر
 التخطيط قصري املدى

 التداخل بني مسؤوليات الوزارات وضعف التنسيق بني   
 الوزارات نحو األهداف املشرتكة

 الضغط الفعلي واملتوقع الذي يضعه الالجئون على   
 اإلقتصاد لتخطيط وتنفيذ مشاريع النمو األخضر

 نقص القدرة واخلربات التقنية والبيانات الالزمة لتخطيط   
  وتنفيذ مشاريع النمو األخضر

 نقص آليات  التمويل الكافية لتحفيز القطاع اخلاص   
 لتشجيع النمو األخضر

 يعترب إنعدام التمويل عائقا رئيسيا للوزارات
 إنخفاض ثقة الرأي العام باإللتزام احلكومي باإلسرتاتيجيات
 الضعف يف نقل املعرفة والتواصل بني القطاعني العام  

    واخلاص 
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        أجندة رفيعة املستوى لتنفيذ النمو األخضر
يعتمد الرسم يف الصفحة التالية على الفصل الثاين فرص النمو 
األخضر القطاعية والفصل الرابع السياسات متعددة القطاعات 
املستوى  رفيع  أعمال  جدول  لوضع  األخضر،  للنمو  واحلوكمة 
فيها  ميكن  التي  الطريقة  يعرض  وهو  األخضر.  النمو  لتنفيذ 
مبا  السياسية  األطر  حتديث  وميكن  القطاعية  الفرص  توسيع 
يتسق مع املباديء احملفزة واملؤشرات الرئيسية التي ميكن 

إستخدامها ملتابعة التقدم الذي مت إحرازه.

مثل  االن،  األخضر  للنمو  املؤسسية  املسؤوليات  تخطيط  إن 
ميكن  األخضر  لإلقتصاد  العليا  التوجيهية  اللجنة  دور  تفعيل 
متعددة  أسس  على  اإلسرتاتيجية  القرارات  إتخاذ  يضمن  أن 
املقرتح  احلوكمة  هيكل  إن  الفردية.  الوزارات  خارج  القطاعات 
يضع االقتصاد األخضر يف قلب منوذج اإلجناز، بحيث تكون وحدة 
من  عدد  من  املدخالت  جمع  عن  مسؤولة  األخضر  االقتصاد 
اجلهات املعنية. وتغذي وحدة اإلقتصاد األخضرهذه املدخالت 
عرب حلقة تغذية راجعة مع جمموعة خرباء إستشاريني تقنيني 
اىل اللجنة التوجيهية العليا لإلقتصاد األخضر والتي تتصل بعالقة 
لتسريع  هذا  احلوكمة  هيكل  يهدف  حيث  الوزراء.  جملس  مع 

مسار تنفيذ املشاريع واملبادرات.

النمو  تعميم  يف  للمساعدة  الهادف  التواصل  اىل  حاجة  وهناك 
والتحضري  االردن،  يف  واحمللي  الوطني  التخطيط  يف  األخضر 
لتنفيذ اإلجراءات والتوجهات احملددة يف هذه اخلطة الوطنية 
اإلتصال مبدئيا على  تتمحور إسرتاتيجية  أن  للنمو األخضر. يجب 
االردن  رؤية  مع  يتسق  مبا   2025 عام  حتى  السياسات  توصيات 
الدروس  لتظهر  دوريا  اإلسرتاتيجية  مراجعة  ميكن   .2025
اخلطة  أولويات  يف  مستقبال  املمكنة  والتغريات  املستفادة 

الوطنية للنمو األخضر.

على  األوىل  األخضراخلطوات  للنمو  الوطنية  اخلطة  هذه  ترسم 
بهذه  األخذ  اآلن  األردن  وعلى  األخضر:  النمو  إنفاذ  نحو  املسار 

اخلطوات.

انشاء فريق مكرس للتمويل األخضر.
وخاصة  الدولية،  املناخ  لصناديق  املباشر  للوصول  السعي 
ستتبع  التي  و  اإلعتمادية  خالل  من  األخضر،  املناخ  صندوق 

عملية تقييم اجلاهزية للمؤسسات األردنية.
البيئة األردين  مع الرتكيز على  مواصلة تطوير صندوق حماية 
، دراسات اجلدوى وتطوير مقرتحات  متويل إنشاء املشاريع 

أفضل للمشاريع.
وترشيد  املتجددة  الطاقة  صندوق  تطوير  يف  اإلستمرار 
النطاق  توسيع  باإلعتبار  األخذ  مع  األردين   الطاقة  استهالك 
لرتشيد استهالك الطاقة، والنقل )مثل السيارات الكهربائية(، 

و دعم شركات خدمات الطاقة  ومتويل الدعم الفني. 
األردن  يف  األخضر  للنمو  جديد  صندوق  إنشاء  يف  النظر 
لتسهيل قروض القطاع اخلاص على أساس الدين و القيمة 
) 50-250 مليون( واملشاريع  للمشاريع املتوسطة  املالية 

الكبرية ) أكرث من 250 مليون(.
إنشاء هيئة إستشارية  لالستثمار احلضري والبنى التحتية.

متويل  خماطر  إزالة  ودراسة  منظم  خماطر  حتليل  إجراء 
نوع  األردن  )لكل  النمو األخضر يف  القطاع اخلاص ملشاريع 

من املشاريع.(
التمويل األخضر للقطاع اخلاص و  برنامج إلستمرارية  إطالق 
وتوفري  القطاعية  املعرفة  لتطوير  عمل  جمموعات  تشكيل 

منتدى لعرض املشاريع والتوفيق بينها و بني املستثمرين.
 حتسني برامج القروض لشركات خدمات الطاقة.  

املباين  إلنشاء  الدولة  مستوى  على  إدارة  برنامج  تأسيس 
احلكومية اخلضراء ومتويلها.

لتمويل  للعامة  ومتاحة  مركزية   الكرتونية  بوابة  تطوير 
املشاريع اخلضراء يف األردن.

النظر يف التخلص التدريجي من الضرائب اإلستقطاعية على 
هذه  مثل  تدوير(  إعادة   ( تخصيص  أو  اخلارجي  الدين  فائدة 

اإليرادات الضريبية اىل املزيد من املشاريع اخلضراء.

امللخص التنفيذي
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 أجندة تنفيذية عالية املستوى لتحقيق النمو األخضر. جدول األعمال التنفيذي هذا هو عبارة عن قائمة غري شاملة من السياسات التي ميكن أخذها 

 باإلعتبار لتسريع مسار األردن نحو النمو األخضر خالل السنوات العشر القادمة. وتركز التوصيات على موضوع اإلقتصاد بشكل موسع، وميكن إيجاد

.املزيد من التفاصيل حول اإلعتبارات اإلقتصادية يف الفصل الرابع، السياسات متعددة القطاعات واحلوكمة للنمو األخضر

التوصيات متوسطة املدىالتوصيات قصرية املدىأولويات التخطيط للنمو األخضر 201520202025

1. عملية 
احلوكمة 

الشفافة 
وتطبيق 

التشريعات

حتديد 
العوائق 

اجلديدة 
وتطوير 

حلول 
سياسات 

مبنية على 
املبادئ 
الدافعة 

للنمو 
األخضر 

1.1 املراقبة 
وضمان اإلمتثال

1.2 املراجعة 
وتقدمي تشريعات 

جديدة

1.3 حتسني 
شفافية فعاليات 

الوزارات

2.1 حوافز مبنية 
على اإلجناز 

2.2 التحول نحو 
االستثمار اخلارجي 

املباشر 

2.1ق تصميم أطر لقياس 
املشاريع 

2.2ق مراجعة قانون الشراكة 
بني القطاع العام واخلاص وعمل 

التعديالت املطلوبة 

2.1م الربط ما بني التطور املهني 
وخمرجات املشاريع

2.2م تطوير مشاركة إبتكارية 
يف الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص 

1.1ق تصاعد العقوبات لعدم 
اإلمتثال

1.2ق إجراء مراجعة للتشريعات 
وتقدمي التوصيات

1.3ق إعداد منصة مفتوحة 
للمراجعة يف الوزارات

1.3ق مراجعة وتدقيق لنفقات 
الوزارات

1.1م تأسيس جلان إمتثال قطاعية
1.1م إطالق حملة توعية لإلمتثال

1.1م تأييد ملكي للتشريعات

1.2م أنظمة خصم ضريبية لإللتزام 
1.2م تأسيس جمموعة للعفو عن 

غري امللتزمني 
1.2م تبسيط التشريعات املثبطة 

.2
آليات لتحفيز 
النمو األخضر

1.3م إستجابات حمددة للقضايا 
التي يتم حتديدها من قبل منصة 

املراجعة 
1.3م برامج تدقيق ملصاريف الوزارات
1.3م مواصفات دولية للمشرتيات 

2.4 إنشاء قاعدة 
بيانات لتمويل 

القطاع اخلاص

2.4ق إنشاء موقع إلكرتوين للتمويل 
األخضر 

2.4م حتديث موقع التمويل األخضر 
اإللكرتوين  

2.4م موائمة موقع التمويل األخضر مع 
قاعدة بيانات حتليل التكلفة واملنفعة 

2.5 حتفيز التنمية 
ذات املنعة لتغري 

املناخ 

2.5ق هيئة لإلستشارات 
االستثمارية للبنية التحتية 

واملشاريع احلضرية 

2.5م متطلبات اإلفصاح عن املنعة 
جتاه اخملاطر املناخية  

2.6 إنشاء 
مؤسسات لتحفيز 

النمو األخضر  

2.6ق إنشاء صندوق جتريبي متعدد 
القطاعات لإلستثمارات النظيفة 

2.6م إنشاء صندوق اإلستثمارات 
النظيفة  

 2.3ق إعفاءات ضريبية حمدد
2.3ق تطوير معايري واضحة 

لإلعفاءات الضريبية

 2.3 حتفيز القطاع 
اخلاص لتطوير 

أعمال مع الالجئني

 2.3م حتديث اإلعفاءات الضريبية 
إستجابة ألزمة الالجئني 
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3. عمليات 
تخطيط 
تكاملية 

تقدر 
التأثريات 

اإلجتماعية 

4تغيري  
السلوكيات 

وبناء 
القدرات 

حتديد 
العوائق 

اجلديدة 
وتطوير 

حلول 
سياسات 

مبنية على 
املبادئ 
الدافعة 

للنمو 
األخضر 

3.1 إدماج حتليل 
التكلفة واملنفعةيف 

عملية إتخاذ القرار يف 
الوزارات اخملتلفة 

3.2 دمج مفهوم 
العناقيد 

3.3 موائمة تخطيط 
املشاريع مع دورات 

املوازنات واإللتزام 
بهذه اخلطط

3.4 حتديد 
مسؤوليات الوزارات 

اخملتلفة 

3.5 تطوير البنية
التحتية والوظائف 

لالجئني

4.1 تغيري تركيز 
التخطيط بعيدا عن 

األفراد 

4.2 بناء القدرات 
للوصول إىل التمويل 

اخلارجي وإستخدامه 
بفاعلية

4.3 تطوير ثقافة 
املسؤولية اإلجتماعية 

لقطاع األعمال 

4.4 املشاركة العامة 

4.5 التوعية حول 
الفساد

4.6 البحث والتطوير 
اإلسرتاتيجي 

4.6ق تأسيس صندوق للبحث والتطوير 
4.6ق بناء العالقات بشكل مربمج مع 

اجلامعات التقنية 

4.6م تشكيل جلنة لتحديد العرض 
والطلب يف املهارات للقطاع اخلاص 

4.7م إطالق منح دراسية ومراكز 
لإلبتكار 

4.6م إطالق برامج إيراسموس للتبادل 
الطالبي  

4.5ق حملة حكومية للتوعية ضد 
الفساد 

4.5م حملة للتوعية ضد الفساد 
تشمل القطاع العام واخلاص 

4.4ق إسرتاتيجية جتريبية لإلتصال 
حول النمو األخضر 

4.4م إطالق اسرتاتيجية إتصال 
عامة للنمو األخضر 

4.3ق تنظيم مبادرات عالية املستوى 
يف املسؤولية اإلجتماعية لقطاع 

األعمال

4.3م توسعة نطاق حتليل 
التكلفة واملنفعة ليشمل 

القطاع اخلاص

2.4ق ورش عمل تدريبية حول حتليل 
التكلفة واملنفعة  

2.4م تدريب على حتليل التكلفة 
واملنفعة للمسؤولني عن جذب 

التمويل من املانحني  

4.1ق وضع متطلبات القطاع اخلاص 
يف عمليات تغيري السياسات 

واملشاريع

4.1م برامج للقيادة يف 
التخطيط طويل األمد

3.5ق إعادة توجيه الدعم اإلنساين 
نحو النمو األخضر 

3.5م إعادة تقييم إحتياجات 
البنية التحتية

3.4م التدريب على أفضل 3.4ق إصالح عمليات إدارة املشاريع 
ممارسات إدارة املشاريع
3.4م برامج لتحفيز مدراء 

املشاريع 

3.3ق تغيري دورات املوازنة من 3 إىل 
5 سنوات 

3.3ق موائمة املشاريع املقرتحة 
مع دورات املوازنة 

3.3م مراجعة مدى اإللتزام 
باملوازنات 

3.3م برامج لضمان اإللتزام 
باملوازنات 

3.2ق تطوير خطط إستثمار مكانية 
للنمو األخضر 

3.2م العمل على إلزام املشاريع 
بخطط اإلستثمار املكانية 

3.1م التدريب على حتليل التكلفة 
واملنفعة 

3.1م تنسيق اإلجراءات املطلوبة 
لبيانات حتليل التكلفة واملنفعة 

3.1ق تأسيس قاعدة بيانات متعددة 
القطاعات 

3.1 ق تأسيس حتليل التكلفة
 واملنفعة

التوصيات متوسطة املدىالتوصيات قصرية املدىأولويات التخطيط للنمو األخضر 201520202025

امللخص التنفيذي
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فرصة النمو األخضر 
يف األردن  

International Monetary Fund. ‘Country GDP data and forecasts’, 2016
Government of Jordan. ‘Jordan 2025: A National Vision and Strategy’, 2015 p.22
International Labour Organisation. World Employment Social Outlook, 2015. Accessed 30th March 2016 http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_337069.pdf p.52
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2
3
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1-1

مثل  يف  لدولة  بالنسبة  ومعقدة  مثرية  قصة  األردن  حتكي 
حجمها، تؤثر فيها منظومة من الفرص والتحديات اإلقتصادية 
واإلمكانيات الواسعة غري املستغلة التي ميكن أن تدعم تاريخها 
اإلجمايل  احمللي  للناجت  مطردا  منوا  الدولة  حققت  لقد  الرثي. 
مثريا  اإلجناز  هذا  يعترب  املاضي.1  العقد  خالل   %5.4 مبعدل 
اإلقتصادي  اإلستقرار  اإلعتبار حالة عدم  أخذنا بعني  إذا  لإلعجاب 
واإلجتماعي السائدة يف املناطق احمليطة باألردن خالل نفس 
األردن هم  إىل ذلك فإن حوايل 50% من سكان  باإلضافة  الفرتة. 
حتت 24 عاما مما يوفر فرصة سكانية فريدة تخطط احلكومة 
الواسعة.2 يف  للبناء عليها كجزء من إسرتاتيجيتها اإلقتصادية 
لإلستفادة  مناسب  موقع  يف  يعترب  األردن  فإن  الظروف  هذه 
السياسية  الناحيتني  من  إستقرارا  األكرث  الدول  أحد  كونه  من 

واإلقتصادية يف املنطقة.

حيث سياق النمو األخضر يف األردن راسخة،  تنموية  حتديات  األردن  يواجه  ذلك  من  وبالرغم 
تتتوزع مكاسب النمو بشكل غري متساو، مما يؤدي إىل خلل يف 
تطابق املهارات مع الفرص الوظيفية مما يجعل عددا كبريا من 
خارج  العمل  فرص  عن  ويبحثون  العمل  عن  عاطلني  األردنيني 
نسبة  تصل  حيث  الرسمي،  غري  املوازي  اإلقتصاد  يف  أو  البالد 
العمل غري الرسمي لدى قطاع الشباب يف األردن 50%. 3 بالرغم 
الوقود  على  معتمدا  األردن  يبقى  للتغيري  إشارات  وجود  من 
شحا  يزداد  أنه  كما  للطاقة  كمصدر  الكربون  كثيف  األحفوري 
باملياه. واجهت السياسات السابقة التي كانت تهدف للتصدي 
لهذه التحديات املعقدة صعوبات كثرية أثناء التنفيذ لكن العوائد 
الناجتة عن حتقيق النجاح يف مسار النمو يف األردن تعترب حيوية 

لإلقتصاد والسكان والبيئة.
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        ملاذا النمو األخضر؟

أطلقت احلكومة األردنية يف العام 2015 إسرتاتيجية رؤية األردن 2025. وتعد هذه الوثيقة رؤية شمولية مت تطويرها من قبل 
نقطة  الوثيقة  توفر  احلكومة.  يف  الشريكة  املؤسسات  من  كبري  عدد  مع  تشاركية  بطريقة  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة 
أجل  السياسي عايل املستوى. من  بالدعم  تقدمية وطموحة حتظى  وثيقة  بإعتبارها  األخضر  للنمو  الوطنية  للخطة  اإلنطالق 
أولوياتها وأهدافها مع  للنمو األخضر مبواءمة  الوطنية  النمو األخضر يف إسرتاتيجيات احلكومة قامت اخلطة  تقوية تضمني 

األهداف التنموية التي مت التوصل اليها من قبل احلكومة عن طريق وثيقة رؤية األردن 2025. 

تسعى اخلطة الوطنية للنمو األخضر إىل فهم ما الذي يعيق األردن عن تنفيذ هذه األهداف وتقدم مقرتحات لطموحات أخرى من 
شأنها حماية رؤية األردن للمستقبل. تتضمن اخلطة الوطنية للنمو األخضر تركيزا حموريا يعكس اإلسرتاتيجيات السابقة التي 
قامت بتحديد أولويات التنمية اإلقتصادية واإلستدامة البيئية يف األردن. ومع ذلك فإن اخلطة الوطنية للنمو األخضر مبنية على 
األبحاث القائمة حاليا حول الفرص الكامنة لإلقتصاد األخضر يف األردن وهي متثل وسيلة خالقة لتحقيق أهداف النمو يف األردن 

بطريقة تأخذ بعني اإلعتبار العوامل التي تؤثر على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية على املدى األبعد. 

رؤية األردن 2025 واخلطة الوطنية للنمو األخضر: 

املتزامنة  األهداف  من  عدد  لتحقيق  توجها  األخضر  النمو  يعترب 
التنمية  طموحات  حتقيق  نحو  أقرب  بشكل  األردن  تقود  التي 

املستدامة. 

و يساهم النمو األخضر يف تعظيم التأثريات على اخلطط احلالية 
يف األردن ويبني عليها كما يوفر حلوال لتجاوز عقبات التنفيذ.

فرصة النمو األخضر يف األردن
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        حتدي النمو األخضر: 
املصاعب  من  جمموعة  األخضر  اإلقتصاد  معيقات  تتضمن 
الطبيعية  املوارد  إستغالل  جتاه  السلوك  بتغري  املرتبطة 
واملصالح  التقليدية  اإلستثمار  أمناط  إستمرار  إىل  باإلضافة 
التي تخلقها. يف األردن على سبيل املثال، قد يظهر  التجارية 
ذلك من خالل اإلستثمار يف مناذج من السياحة أو النقل مضرة 
لتحقيق  أمانا  األكرث  أنها  بحجة  وذلك  اإلجتماعي  والبعد  بالبيئة 
هنالك  نطاقا  أوسع  وبشكل  واملضمونة.  السريعة  العوائد 
معيقات مؤسسية تواجه القدرة على حتديد النماذج اإلقتصادية 
اجلديدة واحلاجة إىل اإلدارة الواعية لتحقيق التحول نحو النماذج 
على  عنها  الناجمة  النتائج  بني  واملفاضلة  النمو  من  اجلديدة 
القرار يف  القصري. هذا يشكل حتديا رئيسيا ألن صناعة  املدى 
األردن تتجه عادة نحو النتائج الفورية أكرث من اإلستثمارات طويلة 

األمد. 

األمد هو حالة عدم  القرارات قصرية  أحد األسباب وراء تفضيل 
إقتصاده  على  وتؤثر  باألردن  حتيط  التي  اإلقليمية  اإلستقرار 
احلديث  وتاريخه  األردن  جغرافية  إن  تفاديها.  ميكن  ال  بطريقة 
يؤثران على إقتصاده أكرث من معظم الدول  األخرى، حيث تسبب 
رؤية  طريقة  على  مؤثرة  نتائج  اإلقليمية  اإلستقرار  عدم  حالة 
األردن عامليا وكذلك على مسار النمو للدولة. لقد تأثرت األردن 
بشكل وخيم بأزمة الالجئني السوريني. على سبيل املثال، تقدر 
السلطات األردنية أن هنالك 1.3 مليون الجئ سوري مقيمني يف 
األردن أي حوايل 20% من عدد السكان نتيجة للصراعات املسلحة 
يف املنطقة وخاصة يف سوريا والعراق. يعترب العراق الشريك 
لقد  الصادرات.  من   %20 حوايل  ومقصد  لألردن  األول  التجاري 
السياحة  لقطاع  وكذلك  الصادرات  لهذه  كبرية  إختالالت  حدثت 
يف األردن، ولهذا فإن حالة عدم االستقرار اإلقليمي جتعل من 
عملية صناعة القرار طويل األمد الذي يفضله املستثمرون يف 

القطاعات اخلضراء أكرث صعوبة يف إتخاذه.  

Ramachandran, S. ‘JORDAN: Economic Development in the 1990s and World Bank Assistance’, World Bank 
Operations Evaluation Department, 2004. Accessed 30th March 2016 Chttp://www.oecd.org/countries/
jordan/36488608.pdf p.1
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وموزع  مستدام  منو  حتقيق  نحو  توجها  األخضر  النمو  يقدم   
الوقت  نفس  يف  احلياة.  مواصفات  وحتسني  متساو  بشكل 
أمن  حتديات  ومواجهة  التلوث  تقليص  إىل  األخضر  النمو  يهدف 
للموارد.  كفاءة  أكرث  بإستخدام  التحتية  البنية  وحتسني  الطاقة 
باإلضافة إىل ذلك يوفر النمو األخضر تقديرا أكرب لألصول الطبيعية 
يف  القرار  إتخاذ  عملية  قبل  من  جتاهلها  يتم  أن  ميكن  التي 

اإلقتصاد ولكنها تعترب جوهرية لتحقيق النمو طويل األمد. 

اإلقتصادي  التحول  عملية  أهمية  أيضا  األخضر  النمو  يدرك 
العاملي التي جتري حاليا. لقد مت تقدير أسواق الكربون يف قمة 
العام  للقطاع  مهمة  أداة  بكونها  والعشرين  احلادية  املناخ 
إنبعاثات غازات الدفيئة كما  واخلاص يف حتقيق أهداف تخفيف 
جتاوزت اإلستثمارات اجلديدة يف الطاقة املتجددة مثيلتها من 
الوقود األحفوري عامليا بحلول العام 2010 كما مت التوصل اىل هدف 
يتطلب   2015 العام  يف  باريس  يف  املناخ  إلدارة  جديد  عاملي 
عدد  يف  منوا  هنالك  كان  وأخريا  الوطني.  املستوى  على  عمال 
التأثريات  تقدير  إىل  يهدفون  الذين  واملشّرعني  املستتثمرين 

البيئية واإلجتماعية وحمايتها جتاه التعرض للمخاطر املناخية. 

األخضر  اإلقتصاد  مبادئ  بتطبيق  الوطنية  اخلطة  هذه  تقوم 
احلكومية  اإلسرتاتيجيات  على  مبني  عمليا  منهجا  بإعتبارها 
بطريقة  لتحقيقها  املطلوبة  املسارات  ويوضح  حاليا  القائمة 
مستدامة. ينعكس ذلك من خالل الرتكيز على حتويل املقرتحات 
عمله  يجب  الذي  »ما  حتديد  خالل  من  ال  التنفيذ  نحو  القائمة 
فقط؟« بل و  »كيف ميكن تنفيذه بطريقة صحيحة«؟. مع أخذ 
حتليليا  توجها  اخلطة  من  الثاين  اجلزء  يقدم  اإلعتبار  بعني  ذلك 
يعتمد  مفهوم  على  دليال   يشكل  حيث  احلقائق  على  ومبنيا 
اإلقتصادية  اخملرجات  حتسب  ثابتة  منهجية  إستخدام  على 
اإلستثمار  قرارات  يف  املالية  احلسابات  ضمن  تدخل  ال  التي 
يف  املأخوذة  اإلعتبارات  ومنها  اإلقتصادية  والسياسات 
السياسات القطاعية. بشكل يتماشى مع الرتكيز على التنفيذ 
األخضر  النمو  تساعد  فرص  على  اخلطة  من  الثالث  اجلزء  يركز 
بينما يحدد اجلزء الرابع املعيقات الرئيسية والعوامل املساندة 
التمويلية  اآلليات  اخلامس  اجلزء  يقدم  األردن.  رؤية  تنفيذ  يف 
يربط اجلزء السادس كل  بينما  النمو األخضر  لتحقيق  املطلوبة 
هذه العوامل معا يف أجندة تنفيذية متكاملة لتبدأ رحلة األردن 

نحو النمو األخضر. 
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أن  ميكن  التي  املنافع  فإن  الواضحة،  التحديات  من  بالرغم 
تتحقق من متابعة مسار النمو األخضر ميكن أن تتجاوز التكاليف 

الناجمة عن تعديل اإلقتصاد .

للحكومات  متعددة  فرصا  النمو  من  اجلديدة  النماذج  توفر 
األردن  حالة  ويف  عام.  بشكل  واجملتمع  األعمال  وقطاعات 
بشكل  مهيئا  جتعله  نوعها  من  الفريدة  الوطنية  ظروفه  فإن 

إستثنائي لقطف ثمار هذه الفرص وحتقيق التحول املنشود. 

األولوية.  ذات  القطاعات  يف  األخضر  للنمو  كبرية  فرص  هنالك 
إعتبار عدم توفر موارد  يتم  التقليدي  يف سياق مناذج اإلقتصاد 
ولكن  النمو.2  إلعاقة  رئيسيا  سببا  األردن  يف  األحفورية  الطاقة 
الطاقة  موارد  أن   2015 العام  يف  تنبأت  للطاقة  الدولية  الهيئة 
العامل  الطاقة يف  إلنتاج  األكرب  املتجددة سوف تصبح املصدر 
من  أكرث  تشكل  وسوف  القرن  هذا  من  الثالثينات  بداية  بحلول 
موارد  من  األردن  خلو  ومع  الطاقة.3  يف  العاملي  النمو  نصف 
فرصة  هنالك  املوارد  تلك  على  واإلعتماد  األحفورية  الطاقة 
الطاقة  إنتاج  يف  إقليميا  رائدة  دولة  لتصبح  لألردن  جوهرية 
املزيد  سيكون  التحول  لهذا  املرافقة  الفوائد  أحد  املتجددة. 
واسع  مدى  مع  أيضا  ذلك  ويرتافق  واإلقتصاد  الطاقة  أمن  من 
تواجد  فإن  البعيد  املدى  على  والبيئية.  اإلجتماعية  الفوائد  من 
إىل  يقود  أن  ميكن  املتجددة  الطاقة  لصناعة  راسخة  قاعدة 
طاقة  ملوارد  األخرى  الدول  حاجة  مع  التصدير  أسواق  خدمة 
ضمن  الكربون  إنبعاثات  تخفيض  التزامات  ملواجهة  نظيفة 
إتفاقيات املناخ العاملية. إذا ما نظرنا عرب عدسة النمو األخضر 
الشمسي  باإلشعاع  املتميزة  األردنية  األراضي  مساحات  فإن 
وتواجد الرياح لديها إمكانيات كبرية ألن تصبح ثرية مبوارد الطاقة 

يف حال أصبحت الطاقة املتجددة منافسة من حيث السعر. 

لقد ترسخ الدعم السياسي للتحول نحو الطاقة املتجددة يف 
عدة وثائق سياسات رئيسية يف األردن مثل رؤية األردن 2025، 
حتتوي  األردن  يف  األخضر  النمو  فرص  فإن  األساس  هذا  وعلى 
ذلك  ومع  الطاقة.  قطاع  يف  متني  تواجد  على  بالفعل  حاليا 
الطاقة  تكشف  اإلجتاهات.  كافة  يف  الطموح  يتوسع  أن  يجب 
املتجددة النقاب عن فرص عديدة وتكافلية حيث يفتح تخضري 
الكربون  النقل منخفض  أمام خيارات  الباب  الطاقة  تزويد  قطاع 
عدة  يف  النمو  تدعم  أن  ميكن  التي  الكهربائية  املركبات  مثل 

قطاعات رئيسية.  

الغاية من اخلطة الوطنية للنمو األخضر:

ميكن لكل من التحديات والفرص املتاحة أن جتد طريقها 
بسياسات  املرتبطة  األخضر  النمو  إجراءات  يف  بوضوح 
واسعة  منظومة  طريق  عن  وذلك  اخملتلفة  القطاعات 
أن  يجب  الزائدة.  التكاليف  وجتنب  اإلضافية  الفوائد  من 
من  الشركاء  من  متنوعة  جملموعة  الرسالة  هذه  تصل 
حاالت  عدة  يف  يعتربون  الذين  واخلاص  العام  القطاعني 
القرار.  صناعة  عملية  يف  البعض  بعضهم  عن  منعزلني 
للنمو  الوطنية  اخلطة  إليها  تهدف  التي  الغاية  هي  هذه 

األخضر.
النمو  مسار  نحو  التحول  تيسري  إىل  اخلطة  هذه  تهدف 
القطاعات  متعددة  الفرص  حتديد  طريق  عن  األخضر 
واحملاور. يتطلب ذلك عمل حتليل كمي لنماذج املشاريع 
يف  جرأة  أكرث  قرارات  نحو  السبيل  متهد  أن  ميكن  التي 
اخلطة  من  الغاية  ليست  املستقبل.  يف  األخضر  النمو 
الوطنية للنمو األخضر تقدمي وصفة جاهزة خطوة بخطوة 
متثل  ال  فيها  املقرتحة  والسياسات  املشاريع  أن  كما 
تنفيذها.  يجب  التي  اإلجراءات  من  وقطعية  نهائية  الئحة 
رؤية  مع  تتوائم  الوثيقة  هذه  فإن  ذلك،  من  العكس  على 
حتقيق  أهمية  على  الرتكيز  تتضمن  التي   2025 األردن 
متطلبات التنفيذ الفعال واملنظم مع أهمية تطوير احللول 

املطلوبة للتصدي للعوائق املوجودة عرب امتدادها. 
للنمو  الوطنية  اخلطة  فإن  اإلعتبار،  بعني  ذلك  وضع  مع 

فرصة النمو األخضر يف األردن

فرصة النمو األخضر يف األردن: 2-1
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األخضر التي ترتبط مبستوى عال من صناعة القرار تهدف 
حتديد  على  تركز  األخضر  للنمو  عامة  منهجية  دعم  إىل 
إستدامة  على  العمل  شأنها  من  التي  املشاريع  وحتليل 
من  ذلك  حتقيق  ميكن  اخملتلفة.  القطاعات  يف  التنفيذ 
غري  اآلثار  تكون  أن  لضمان  حمددة  معايري  تطبيق  خالل 
إنبعاثات  مثل  العالية  األهمية  ذات  -ولكن  احملسوسة 
يتم  ذلك  بعد  اإلعتبار.  بعني  مأخوذة   - الدفيئة  غازات 
الفرص  حتليل  يف  جوهرية  والقضايا  املعايري  هذه  جعل 
توضيح  مت  لقد  واخلاص.  العام  للقطاعني  اإلستثمارية 
لتسريع  التمكينية  الظروف  خلق  شأنها  من  التي  الطرق 
أمثلة  بإستخدام  اخملتلفة  القطاعات  عرب  األخضر  النمو 

خمتارة من اإلقتصاد األردين.

القطاعات الرئيسية يف اإلقتصاد األردين  3-1
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الصغرية  الشبكات  عن  الناجتة  للطاقة  ميكن  مشابه  وبشكل 
توفري الطاقة لعمليات ضخ املياه ومرافق التحلية وكذلك توفري 
مصادر دخل جديدة للمجتمعات املتواجدة على الهامش. قد 
منفرد  بشكل  املشاريع  هذه  يف  اإلستثمار  تشجيع  أن  يبدو 
حتديا حقيقيا  ولكن جتميعها يف منظومات من الفرص املتاحة 
النمو  خيار  ضمن  اإلزدهار  على  األردن  قدرة  يجعل  أن  ميكن 

األخضر أكرث وضوحا. 

مشاريع  يف  األخضر  النمو  إعتبارات  دمج  يساهم  أن  ميكن 
يتم  التي  القرارات  تؤدي  ال  أن  ضمان  يف  األردن  يف  اإلستثمار 
ميكن  البعيد.   املدى  على  األردن  على  سلبيا  التأثري  إىل  إتخاذها 
منربا  يوفر  أن  احلوكمة  منظار  من  األخضر  النمو  يف  للتفكري 
تشابك  هنالك  اخملتلفة.  والوزارات  القطاعات  بني  للنقاش 
واضح بني القطاعات اخملتلفة يف األردن ويعتمد بعضها على 
بعض يف مدخالت جوهرية، وعلى الرغم من ذلك فإنه من النادر 
أن يتم التفكري بشكل جماعي يف أولوياتها اخملتلفة ألن عملية 
بشكل  وتتم  التكلفة  على  مبنية  تكون  العادة  يف  القرار  إتخاذ 

منعزل.  

من  مرتفع  خليط  على  بإعتماده  تقليديا  الطاقة  قطاع  يتميز 
أن  مع  اجملاورة.  الدول  ببعض  مقارنة  األحفوري  الوقود  طاقة 
األردن يحتوي على كميات من الغاز الطبيعي مثل حقل الريشة 
لكنه إعتمد تقليديا على وقود أحفوري مستورد عايل الكثافة يف 
إنبعاثات غازات الدفيئة. يصل جمموع إنبعاثات غازات الدفيئة من 
قطاع الطاقة لوحده 20.94 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد 
الكربون )20.938 جيجا جرام من مكايف ثاين أكسيد الكربون( الذي 
ميثل 72.9% من جممل إنبعاثات األردن من غازات الدفيئة.5 لقد 
ميكن  التي  اجلوهرية  احللول  كأحد  املتجددة  الطاقة  حتديد  مت 
أن تناسب السياق اإلقتصادي األردين وهنالك عدد من املشاريع 
قيد التشغيل والتطوير حاليا. حسب إسرتاتيجية الطاقة األردنية 
الطاقة  مزيج  من  املتجددة  الطاقة  هدف  يصل  احملدثة، 
 2025 األردن  رؤية  وثيقة  أما   .2020 العام  بحلول   %10 إىل  الكلي 
ذلك  من  بالرغم   .2025 العام  يف   %11 إىل  الوصول  تتضمن  فهي 
يبدو أن الوقود األحفوري سيبقى هو املصدر الرئيسي للطاقة 
تبقى  اإلسرتاتيجي،  املستوى  على  املنظور.6  املستقبل  يف 
مدى  عن  ناجمة  الطاقة  قطاع  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات 
العاملية  األسعار  لتغريات  تعرضه  خالل  القطاع  هذا  مرونة 
يف  حتديدها  مت  والتي  ذلك  عن  الناجمة  اإلقتصادية  والنتائج 
رؤية األردن 2025 إضافة إىل كثافة إنتاج غازات الدفيئة من هذه 

املصادر. 

ثاين  أيضا  لكنه  األردين  لإلقتصاد  حيويا  قطاعا  النقل  يعترب 
جمموعه  مبا  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  يف  مساهمة  القطاعات 
حدثت  لقد  الكربون.  أكسيد  ثاين  مكافئ  من  طن  مليون   4.706
إستثمارات هامة يف قطاع النقل يف السنوات القليلة املاضية 
وخاصة يف شبكات الطرق التي توفر الوسيلة الرئيسية للنقل 
التحرير  النقل حتوال متدرجا يف  يف اإلقتصاد. لقد شهد قطاع 
هذا  ويف  اخلاص.  القطاع  إلستثمارات  السوق  فتح  طريق  عن 
السياق متتعت مراكز النقل الرئيسية يف األردن وخاصة مطار 

امللكة علياء الدويل وميناء العقبة البحري

ذات  قطاعات  ستة  على  األخضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  تركز 
أولوية تغطي القضايا الرئيسية يف النمو األخضر وفرصها يف 
األردن. تضم هذه الالئحة قطاعات معروفة بأنها متتلك قدرة 

عالية لتحقيق النمو مثل

السياحة، وقطاعات تهدد بإحباط مسار التنمية يف األردن اذا 
مل يتم إدارتها بالشكل السليم مثل قطاع املياه 

الطاقة: 

النقل:    
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يشكل قطاع املياه حتديا جوهريا يف األردن حيث تشهد البالد 
إىل  تصل  حيث  العامل  يف  للفرد  باملياه  التزود  نسب  أقل  إحدى 
أقل 145 مرت مكعب لكل شخص يف السنة.  تؤكد رؤية األردن 
2025 على حالة عدم التوازن ما بني العرض والطلب على موارد 
املوارد  قلة  مثل  األسباب  من  لعدد  ذلك  يعود  املتاحة.  املياه 
والضخ  الزائد  واإلستهالك  املستمر  واجلفاف  طبيعيا  املائية 
اجلائر وفقدان موارد املياه أثناء التوزيع. تعرضت جهود مواجهة 
امللكية  ومنها  املعقدة  التحديات  من  عدد  إىل  املشاكل  هذه 
على  املرتتبة  النتائج  توضيح  وصعوبة  املائية  للموارد  احمللية 
شح املياه لألشخاص الذين تعترب آبار املياه بالنسبة لهم موردا 
جمانيا ال ينضب. ومع ذلك فقد إستثمرت احلكومة يف مشاريع 
متعددة يف هذا القطاع ومنها مرافق معاجلة املياه العادمة 
والسدود إضافة إىل خطة بقيمة 800 مليون دوالر إلنشاء ناقل ما 

بني البحرين األحمر وامليت لتزويد مياه الشرب.9 

على  كبري  بشكل  األردن  يعتمد  الطاقة  قطاع  يف  كما 
الرئيسية  الزراعة والغذاء. أحد القضايا  املستوردات يف قطاع 
حاجات  من   %19 فقط  يوفر  أنه  يف  تتمثل  الزراعة  قطاع  يف 
األردن الغذائية10، ويوظف فقط 1.8% من القوى العاملة يف البالد11 
الصناعة  الثمينة.12 وألن  ولكنه يستهلك 65% من موارد املياه 
حتديا  يشكل  ذلك  فإن  للمياه   اإلستخدام  كثرية  تعترب  الغذائية 
رئيسيا آخذين بعني اإلعتبار خماوف األردن املتعلقة بأمن املياه. 
هذا  على   2012 العام  يف  أطلقت  التي  التوظيف  سياسة  تركز 
األمر وتعرتف باحلاجة إىل أن يصبح قطاع الزراعة أكرث كفاءة يف 
.13 وبعيدا  التوجه بعد  يتم ترسيخ هذا  إستخدام املوارد لكن مل 
سوريا  يف  املسلح  الصراع  فإن  الداخلية  التحديات  هذه  عن 
عرب  األردنية  التجارة  على  السلبي  التأثري  يف  ساهم  والعراق 
احلدود يف املنتجات الزراعية. يشكل تدفق الالجئني السوريني 
ضغطا إضافيا وجوهريا على املوارد الغذائية من الصعب توقع 
مدى تأثرياته. يعترب قطاع الزراعة أيضا موقعا لعمالة غري موثقة 
من  رئيسيا  جزءا  القطاع  هذا  يبقى  ذلك  ومع  األجانب.  للعمال 
وثيقة  يف  حمددة  أهداف  وجود  مع  املستقبلية  األردن  خطط 
من  الزراعية  الصادرات  معدل  زيادة  تتضمن   2025 األردن  رؤية 

18% يف العام 2014 إىل 24% يف العام 2025. 

فرصة النمو األخضر يف األردن

 7 إستقبال  علياء  امللكة  مطار  شهد  حيث  مؤخرا  كبري  بنمو 
ذلك  ومع  قياسي.7  رقم  وهو   2015 العام  يف  مسافر  ماليني 
تبقى هنالك العديد من التحديات اجلوهرية التي تواجه اإلستثمار 
يف قطاع النقل وخاصة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق 
التي تتضمن إنفاقا رأسماليا عاليا. أكرث القضايا أهمية حاليا هو 
مشروع شبكة السكة احلديدية التي تربط ما بني شمال األردن 
وجنوبه والذي يبقى معلقا منذ سنوات طويلة بالرغم من القيمة 
على  باإلعتماد  مقارنة  له  املرافقة  العالية  والبيئية  اإلقتصادية 
النقل عرب الطرقات. حتدد رؤية األردن 2025 أهدافا تتعلق بزيادة 
توسعة البنية التحتية للنقل العام باإلضافة إىل حتسني نوعيتها 
يف   1.15 من  مواطن  ألف  لكل  الباصات  نسبة  زيادة  طريق  عن 

العام 2017 إىل 1.25 يف العام  2025 8

املياه: 

الزراعة: 
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أبعاد النمو األخضر:   4-1

النفايات:

السياحة:

يف العام 2014 تخلص األردن من حوايل 2.1 مليون طن من النفايات 
املنزلية يف 20 مكبا للنفايات موزعة  عرب اململكة.14 ومع توقع 
زيادة بنسبة 2.2% يف النمو السكاين وتدفق الالجئني السوريني 
للنفايات سوف تبقى مشكلة  والسياح فإن اإلدارة غري الفعالة 
إحتمالية  من  يزيد  ومما  البيئة.15  على  جديا  خطرا  ورمبا  مزمنة 
هذا التأثري أن مكب الغباوي يف عمان هو الوحيد املزود ببطانة 
ملنع إرتشاح العصارة، بينما كافة املكاب األخرى تشكل خطرا 
داهما على البيئة والصحة العامة وكذلك فرصة ضائعة لتحقيق 
مكاسب إقتصادية من خالل عوائد اإلدارة الناجحة أو خلق فرص 
العمل عن طريق إستغالل الطاقة الكامنة يف النفايات. حددت 
من  التخلص  تقليل  يف  يتمثل  وطنيا  هدفا   2025 األردن  وثيقة 
النفايات يف املكاب من نسبة متوقعة تصل إىل 80% يف العام 

2017 إىل 60% يف العام 2025. 

األردن  يف  النمو  قطاعات  أهم  من  كواحد  السياحة  حتديد  مت 
نسبة  زيادة  يف  يتمثل  هدفا   2025 األردن  وثيقة  وضعت  حيث 
موارد  متثل   .%16 إىل   %8 من  التوظيف  يف  السياحة  مساهمة 
األردن الطبيعية والثقافية موارد سياحية هامة قد تعوضها عن 
قلة املوارد املعدنية. ومع ذلك فإن االستثمارات يف هذا القطاع 
يجب أن تكون مدروسة بعناية خاصة إن أداء هذا القطاع مرتبط 
العاملي  واملنظور  املنطقة  يف  السياسي  اإلستقرار  بعدم 
لقد  السياحة.  على  تشجع  ال  والتي  هذه  اإلستقرار  عدم  حلالة 
تراجع عدد السياح من 8.2 مليون يف العام 2010 قبل ثورات الربيع 
العربي إىل 5.3 مليون يف 2014. 16 تشري األرقام احلديثة إىل أن هذا 
التوجه مستمر بالرغم من جهود احلكومة واجلمعيات السياحية 

لعكس هذا التوجه.

على  دائما  األردن  ركز  كيف   2025 األردن  رؤية  وثيقة  توضح 
من  حمدودة  قاعدة  لوجود  نظرا  للموارد  املسؤولة  اإلدارة 
اإلقتصادي  املناخ  ضمن  أنه  الوثيقة  أقرت  الطبيعية.  املوارد 
والسياسي احلاليني من املهم جدا أن يتم مراقبة جمموعة من 
امللحق  يف  ذلك  وتوضيح  البعض  ببعضها  املرتبطة  املعايري 
اإلعتمادية املتبادلة ما  الرتكيز على  الوثيقة. هذا  الذي تضمنته 
بني املوارد يتناغم بشكل مناسب مع مبادئ النمو األخضر التي 
بتأثريات  ستحظى  اخملتلفة  واألولويات  القطاعات  بأن  تشري 
النمو  يهتم  األصل.  يف  املتوقعة  اخملرجات  تتجاوز  إيجابية 
األخضر ليس فقط مبعدل النمو اإلقتصادي بل أيضا بقدرة هذا 
النمو على توفري عدة فوائد إقتصادية وإجتماعية وبيئية تساهم 

يف حتسني نوعية حياة الناس لكافة شرائح اجملتمع.

هنالك خمسة أبعاد للنمو األخضر مت حتديدها بحيث تساهم يف 
بلورة مفهوم اإلعتمادية املتبادلة بني أولويات اإلقتصاد األردين. 
للنمو األخضر يف  التعريف األشمل  األبعاد اخلمسة تقدم  هذه 
خمتلفة  أجزاء  يف  املبادئ  هذه  كل  إيجاد  وميكن  الوثيقة  هذه 
تهدف   األخضر  النمو  خطة  لكن   2025 األردن  رؤية  وثيقة  من 
األولويات،  من  واضحة  الئحة  شكل  على  املبادئ  هذه  لعرض 

والتي سيتم عرضها يف الشكل 1.1

فندقا   38 أصل  من   10 أن  مؤخرا  البرتا  فنادق  جمعية  أعلنت 
السياحة  موقع  من  جدا  القريبة  البلدة  وهي  موسى  وادي  يف 
البرتاء قد أغلقت مما أدى إىل املساهمة  العاملية املتميز يف 

يف خسارة 1500 وظيفة يف قطاع السياحة.17 
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إنبعاثات 
غازات الدفيئة

التنوع الحيوي 
وخدمات 

النظام البيئي 

التنمية المنعة
اإلجتماعية 

النمو 
اإلقتصادي 

   النتائج اخلمس املرتابطة للنمو األخضرالشكل 1-1 

النمو اإلقتصادي املستمر يوضح أهمية النمو اإلقتصادي 
ليدعم  إىل درجة كافية ومتنوعا  يكون قويا  بحيث  األردن  يف 
األردنيني.  املواطنني  على  تركز  القطاعات  واسعة  تنمية 
يركز هذا البعد على أهمية القدرة على توفري هذه النتائج 
املالئمة  السياسات  وجود  ومع  البعيد.  املدى  وعلى  اليوم 
والظروف التمكينية ميكن لهذا النمو أن يقفز عن النموذج 
احلايل الذي يتميز بكثافة إستخدام املوارد وعدم اإلستدامة 
معظم  قبل  من  واملطبق  الصناعية  التنمية  يف  البيئية 

اإلقتصادات املتقدمة يف العامل.

ملصلحة  النمو  أهمية  على  تركز  التي  اإلجتماعية  التنمية 
يف  والرجال  والنساء  األطفال  وكل  اجملتمع  شرائح  كافة 
مناطق متثل كافة اإلقتصادات احمللية متضمنا ليس فقط 
الشرائح الرثية واملرتبطة بشكل حديث لكن أيضا الفقراء 
واجملموعات املتواجدة على الهامش. تلعب املؤسسات 
املدارة جيدا واخلاضعة للمساءلة والتي تركز على مصالح 
هذا  يرتبط  الهدف.  ذلك  حتقيق  يف  رئيسيا  دورا  الناس 
من  والبيئي.  اإلقتصادي  النمو  نوعية  مع  اإلجتماعي  البعد 
املتوقع أن تستفيد الدول ذات املستويات العالية من عدم 
أكرث من  الفقراء هم  النمو األخضر ألن  نتائج  املساواة من 

يتعرض خملاطر التدهور البيئي. 

املنعة تركز على النمو الذي يبني قدرات إستدامة أو إعادة 
والبيئي  واإلجتماعي  واملايل  اإلقتصادي  اإلستقرار  تأهيل 
مع  التكيف  ذلك  على  األمثلة  من  الصدمات.  مواجهة  يف 
البنية  تطوير  خالل  من  املناخ  لتغريات  املادية  التأثريات 
وتنويع  املناخ  تغري  لتأثريات  املضادة  اجلديدة  التحتية 
القطاعات اإلقتصادية وحتسني أمن الطاقة والغذاء وإدارة 
العمالت واإلستقرار التجاري. تعترب الدول ذات التعرض األكرب 
لتأثريات تغري املناخ هي األكرث استفادة من إجراءات النمو 

األخضر. 

النمو  على  يركزان  البيئي  النظام  وخدمات  احليوي  التنوع 
ميثل  والذي  الطبيعي  املال  رأس  إستدامة  اىل  يؤدي  الذي 
سلسلة  توفر  أن  ميكن  التي  الطبيعية  واملوارد  األصول 

متواصلة من الفوائد التي تسمى خدمات النظام البيئي. 

فرصة النمو األخضر يف األردن

أهمية 5 على  يركز  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  وجتنب  تخفيف 
العاملية  اجلهود  يف  للمساهمة  الكربون  منخفض  النمو 
وتقليص  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  من  للتخفيف  والوطنية 
التأثريات املستقبلية على اجملتمعات احمللية والعاملية. 
متتلك الدول ذات الكثافة العالية من اإلنبعاثات فرصا أفضل 
كفؤة  بطريقة  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  يف  تخفيف  لتحقيق 
يساهم  للدعم.  أهمية  أكرث  بحاجة  حتظى  كما  إقتصاديا 
التقليل يف إنبعاثات غازات الدفيئة عادة يف إحداث حتسني 
يف نوعية الهواء احمليط على املستوى احمللي من خالل 
األداء  حتسني  يساهم  الهواء.  ملوثات  تراكيز  من  التخفيف 
والرتبة  املياه  على  تؤثر  التي  األخرى  بامللوثات  يتعلق  فيما 
يف  احلياة  ونوعية  العامة  للصحة  أفضل  نتائج  تطوير  يف 

األردن. 
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      النمو املستدام لإلقتصاد األردين:
يقع النمو اإلقتصادي يف قلب اخلطط اإلقتصادية األردنية وقد 
وبسبب  ذلك،  ومع  الطموحة.  األهداف  بعض  حتديد  بالفعل  مت 
األهمية املركزية للنمو فهنالك خطورة يف وضع ذلك يف قمة 
الالحقة.  األخرى  األربعة  األولويات  حساب  على  األولويات  الئحة 
 2025 األردن  رؤية  وثيقة  تضمنتها  جوهرية  مالحظة  هنالك 
ما  مرتفع  إقتصادي  لنمو  األردن  حتقيق  من  بالرغم  أنه  مفادها 
الفقر  مستويات  يف  تخفيض  أي  حدوث  يتم  مل   2008-2002 بني 
كان  األردين  اإلقتصادي  النمو  فإن  مشابه  وبشكل  والبطالة.18 
اآلن  يواجهها  التي  التحديات  بعض  عن  جزئي  بشكل  مسؤوال 
اإلعتماد على املوارد اخلارجية.  مثل شح املياه واملبالغة يف 
الكامنة ورأس املال  التقنية  يحتوي األردن حاليا على اإلمكانيات 
البشري لنقل األردن بعيدا عن دوافع النمو التقليدية التي تشكل 

خماطر كبرية نحو مسار للنمو اإلقتصادي األخضر. 

األنظمة  التنوع احليوي وخدمات        إستدامة وحتسني حالة 
البيئية:

بعد  إستثمارها  يتم  مل  التي  اجلوهرية  الفرص  من  عدد  هنالك 
 19 فإن  املثال  سبيل  على  الطبيعية.  مواردها  من  لالستفادة 
بعد  استغاللها  يتم  مل  األردن  يف  العشرين  النفايات  مكاب  من 
للطاقة  الناجت عن هذه املكاب كمصدر  إلستخدام غاز امليثان 
الكهربائية وبالتايل يتسرب هذا الغاز إىل الغالف اجلوي مساهما 
ليست  أيضا  املكاب  هذه  املناخ.  وتغري  الدفيئة  ظاهرة  يف 
مبطنة مما يسمح للعصارة امللوثة أن تتسرب إىل طبقات الرتبة 
التنوع  على  ضررا  يشكل  قد  مما  اجلوفية  املياه  تلوث  وبالتايل 
احليوي . ويف نفس الوقت فإن حماية التنوع احليوي عن طريق 
املتنزهات البحرية يف العقبة سوف يساهم يف زيادة جاذبيتها 
كوجهة للسياحة وهذا ما يجب أن يؤخذ بعني اإلعتبار يف قرارات 
التوسع  لتشجيع  السعي  ضوء  على  املستقبلية  اإلستثمارات 

اإلقتصادي. 

بالكفاءة  يتميز  بيئيا.  املستدام  النمو  هو  األخضر  النمو 
إىل  يؤدي  لكونه  والنظافة  الطبيعية  املوارد  إستخدام  يف 
ويتميز  األدنى  احلد  إىل  البيئية  والتأثريات  التلوث  تخفيض 
الطبيعية ودور  يأخذ بعني اإلعتبار اخملاطر  باملنعة لكونه 
اإلدارة البيئية يف منع اخملاطر الطبيعية والتقلب الشديد 

ألسعار السلع
 - البنك الدويل 

والتنمية  اإلقتصادي  النمو  تعزيز  يعني   األخضر  النمو 
املوارد  توفري  على  الطبيعية  األصول  قدرة  ضمان  مع 
اإلنسان.  رفاهية  عليها  تعتمد  التي  البيئية  واخلدمات 
اإلستثمارات  النمو  هذا  يحفز  أن  يجب  ذلك  لتحقيق 
واإلبتكارات التي من شأنها حتقيق النمو املستدام وخلق 

فرص جديدة للنمو اإلقتصادي
 - منظمة األمن والتعاون األوروبي.

تبنت  التي  الدول  أوائل  من  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  كانت 
بوضوح النمو منخفض الكربون بإعتباره الرؤية اإلقتصادية 
اإلسرتاتيجية  يف  التوجه  ذلك  ترسيخ  مت  للدولة.  اجلديدة 
األخضر  للنمو  اخلمسية  واخلطة  األخضر  للنمو  الوطنية 
حتويل  إىل  اإلسرتاتيجية  تهدف  كانت  حيث   2013-2009
النوعية واملبني  النمو املعتمد على  الدولة إىل مسار من 
على مصادر الطاقة املتجددة. لقد مت وضع دوافع النمو 
الستني  للسنوات  التنموية  كوريا  رؤية  قلب  يف  األخضر 
الرفيقة  النمو  حمركات  دعم  على  الرتكيز  مع  القادمة 
بالبيئة وحتسني نوعية احلياة للمواطنني واملساهمة يف 

اجلهود الدولية ملواجهة تغري املناخ. 

دوافع النمو األخضر يف كوريا 

النتائج املرجوة من النمو األخضر يف األردن:  5-1
البنك  مثل  الدولية  املؤسسات  من  جمموعة  قامت  لقد 
والتعاون  األمن  ومنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدويل 
من  منوذجني  تاليا  األخضر.  النمو  بتعريف  أوروبا  يف  اإلقتصادي 

هذه التعريفات: 
العديد  يف  األخضر  النمو  بنتائج  احلايل  اإلهتمام  مالحظة  ميكن 
من الوثائق اإلسرتاتيجية األردنية. ومع ذلك فإن تنظيم األولويات 
اخلمسة  احملاور  ضمن  األردن  يف  التنموية  واالهتمامات 
عرب  املتبادلة  واإلعتمادية  املرافقة  الفوائد  يوضح  السابقة 
النتائج املتبادلة  باإلضافة إىل سلسلة  األردين  اإلقتصاد  مكونات 

التي ميكن أن تنجم عن النشاطات اخلضراء
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التنمية  خالل  من  التوجه  هذا  يف  يستثمر  أن  لألردن  وميكن 
زيادة  يف  طموحاته  إىل  األردن  أشار  حيث  الكربون  منخفضة 
نسبة املشاركة الفعالة يف أسواق الكربون العاملية4 يف وثيقة 
املساهمات احملددة وطنيا. لكن صندوق النقد الدويل يحذر بأن 
سياسات تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة يجب صياغتها بشكل 
حذر ألن النتائج املرتبطة باإلقتصاد الكلي لتلك السياسات ميكن 
أن تكون لها تأثريات واسعة النطاق يف قطاعات خمتلفة. وعلى 
على  احليوي  الوقود  يف  املكثف  اإلستثمار  فإن  املثال  سبيل 
الزراعية األخرى أدى إىل حدوث إرتفاع كبري يف  حساب املنتجات 
تأثريات  يزيد من أهمية دراسة  الغذاء عامليا.21 وهذا ما  أسعار 
تلك السياسات املتعلقة بكل أبعاد النمو األخضر ضمن السياق 

األردين قبيل تطبيقها. 
      تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة يف األردن:

 يتماشى هدف تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة يف األردن جنبا 
مصادر  على  اإلعتماد  تقليل  يف  الوطنية  األولويات  مع  جنب  إىل 
الطاقة األحفورية اخلارجية وبالتايل ميكن أن يعترب ذلك أحد الفوائد 
املرافقة للنمو األخضر يف سياق املنعة البيئية. وكذلك ميكن 
لتحقيق هدف تقليل اإلنبعاثات، كما حددتها وثيقة املساهمات 
اإلنبعاثات يف املسار  بنسبة 14% من مستوى  احملددة وطنيا 
لألردن.19  إجناز  ذاته  بحد  يشكل  أن   2030 العام  بحلول  احلايل 
يحظى األردن بفرصة لكي يصبح موقعا لإلبتكارات اإلقليمية يف 
اإلقليمية  األردن  سمعة  على  جوهرية  نتائج  مع  التقنيات  هذه 
للعام  العربي  املستقبلية  الطاقة  مؤشر  أظهر  لقد  والدولية. 
ومت  اجملال  هذا  يف  التقدم  من  الكثري  حقق  األردن  أن   2013
نحو  التحول  يف  العربية  الدول  بني  الثاين  املركز  يف  تصنيفه 
املتجددة  الطاقة  مساهمة  نسبة  أن  مع  املتجددة  الطاقة 
مل تتجاوز 2% من خليط الطاقة الكلي بحلول العام 2015. 20 حتت 
بعض  يتضمن  والذي  املناخ  تغري  إلدارة  اجلديد  العاملي  النظام 
الكربونية  اإلئتمانات  تشرتي  أن  للدول  ميكن  امللزمة  األهداف 

لتحقيق مساهماتها الوطنية احملددة.

      ضمان املنعة البيئية واإلقتصادية لألردن يف املستقبل: 
أشارت وثيقة املساهمات احملددة وطنيا إىل أنه من املتوقع 
االقتصادي  والنمو  التنمية املستدامة  يؤثر تغري املناخ على  أن 
باإلضافة  املطري  السقوط  كميات  تراجع  خالل  من  واجملتمع 
املناخية  والظواهر  والرطوبة  احلرارة  درجات  معدل  زيادة  إىل 
شديدة التأثري.22 سوف يظهر ذلك على األغلب من خالل تراجع 
كميات املياه املتاحة والذي يعترب حاليا قضية ذات أولوية كربى. 
أولوية  أيضا  يعترب  الطاقة  أمن  فإن  أعاله  توضيحه  مت  وكما 
املنعة  أهمية  على  التأكيد  ميكن  األخضر.  النمو  لنتائج  رئيسية 
يف عدة قطاعات. على سبيل املثال أدركت وزارة السياحة أن 
النمو  أن  لضمان  أساسية  وسيلة  هو  الداخلية  السياحة  تعزيز 
لعدم  تعرضا  وأقل  اإلقتصادية  باملنعة  يتميز  القطاع  هذا  يف 
اإلستقرار اإلقليمي الذي يؤثر على اإلقبال على السياحة األردنية  

)وكذلك اإلعتماد على الطاقة(. 

Government of Jordan. ‘Jordan 2025’
Hashemite Kingdom of Jordan. ‘Intended Nationally Determined Contribution’, UNFCCC, 2015. Accessed 30th March 
2016
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Jordan/1/Jordan%20INDCs%20Final.pdf  p.3
Information provided by Mr. Wijdan Rabbadi, Commissioner and Secretary General at the Energy & Minerals 
Regulatory Commission
International Monetary Fund. ‘Climate Change and the Global Economy’, 2008. Accessed 30th March 2016  https://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/pdf/c4.pdf  p.1
Hashemite Kingdom of Jordan. ‘INDC’ p.3
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فرصة النمو األخضر يف األردن

      منو عادل وتشاركي يخدم سكان األردن: 
هي  حاليا  األردن  تواجه  التي  األساسية  اإلجتماعية  القضية 
هنالك  اململكة.  إىل  اجملاورة  الدول  من  لالجئني  الكبري  التدفق 
حمددة  جغرافية  مناطق  على  النمو  برتكز  تتعلق  قضايا  أيضا 
عمان  العاصمة  حول  الشمال،  يف  احلضرية  املناطق  وخاصة 
ومتفرقة  قليلة  تبقى  الفرص  ولكن  اجلنوب.  يف  العقبة  ويف 
التي  املناطق  هذه  خارج  يعيشون  الذين  لألردنيني  بالنسبة 
حتظى برتكيز ملكتسبات النمو. تشكل النساء املتعلمات نسبة 
الفعالة  للمشاركة  عالية  قدرات  وميتلكن  السكان  من  كبرية 
التقاليد  يف  كاف  تغري  إحداث  مت  حال  يف  اإلقتصادي  النمو  يف 

اإلجتماعية. 



اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن  20

املوارد  إدارة  يف  احمللية  للمعرفة  الفعال  اإلستخدام 
هذه  إستمرارية  ألن  البيئية  األنظمة  وخدمات  الطبيعية 
اإلقتصادية طويلة  الرفاهية  أمرا جوهريا يف  يعترب  اخلدمات 

األمد وحتسني نوعية احلياة.

البنية  العام والقطاع اخلاص يف  اإلستثمار من قبل القطاع 
املناخ  تغري  جتاه  املنعة  وذات  الكربون  منخفضة  التحتية 

وهذا ما يعترب أساسا للنمو اإلقتصادي احلديث 

يف  نوعية  نقلة  حتقق  التي  واحلوافز  السياسات  من  مزيج 
أمناط اإلنتاج واإلستهالك 

حتفيز اإلبداع والريادة وإستثمار القطاع اخلاص يف التقنيات 
احلديثة  األعمال  قطاع  مناذج  وكذلك  واملتكيفة  اجلديدة 
جوهريا  دورا  يلعب  الذي  اإلنتاجية  حتسني  شأنها  من  والتي 

يف النمو اإلقتصادي املستدام. 

هنالك الكثري من العوامل الالزمةلتحقيق النجاح يف النمو األخضر 
والتي تتشاركها العديد من الدول املتقدمة و النامية و منها:-

الرتكيز على رأس املال البشري وتوفري قوى عاملة متعلمة 
وماهرة و التي يحتاجها اإلقتصاد األقل إعتمادا على إستخراج 

املوارد وتعزيز نتائج إجتماعية أفضل يف املستقبل. 

سعيا  السوق  إقتصاد  يف  احلالية  اخللل  ملظاهر  التصدي 
النمو  ألن  وبيئية  وإجتماعية  إقتصادية  أهداف  حتقيق  نحو 
اإلقتصادي يستفيد من التحفيز نحو املزيد من توزيع املوارد 

بشكل سليم 

املنعة يف خطة اإلستجابة األردنية: 

تعترب املنعة إحدى احملاور األساسية يف خطة اإلستجابة 
السعي  أهمية  على  الرتكيز  مع  السورية  لألزمة  األردنية 
لتحسني مرونة وكفاءة أنظمة اخلدمات العامة يف األردن 
يف قطاعات التعليم والطاقة والصحة والعدل واخلدمات 
الصحي.  والصرف  واملياه  اإلجتماعية  واحلماية  البلدية 
تدفق  تأثريات  إىل  األردنية  اإلستجابة  خطة  وثيقة  تشري 
على  األولوية.  ذات  األخضر  النمو  قطاعات  على  الالجئني 
يف  املتولدة  النفايات  جممل  من   %19 فإن  املثال  سبيل 
األردن ال ينتهي بها األمر يف مكاب النفايات نتيجة نقص يف 
قدرات اجلمع والنقل، بحيث يعزى 91% من هذا النقص إىل 
تأثري الكميات اإلضافية من النفايات التي تنتج عن نشاطات 
بأن  اإلشارة  مت  السياق  نفس  ويف  السوريني.  الالجئني 
أمن  حتديات  يف  كبرية  زيادة  يف  ساهمت  الالجئني  أزمة 
الفورية  اإلستجابة  إجراءات  أن  ومع  حاليا.  القائمة  املياه 
تلعب دورا كبريا يف التصدي لألزمة فإن الكثري من توصيات 
خطة اإلستجابة لألزمة السورية تتوائم بشكل مناسب مع 
زراعة  نشاطات  تنويع  مثل  األخضر  للنمو  الوطنية  اخلطة 
الزراعة  وتشجيع  وتعزيز  احليوانية  والرثوة  احملاصيل 
الغذائي.  األمن  لقضايا  اإلستجابات  كأحد  مناخيا  املالئمة 
خطة  وتطوير  تنفيذ  يف  يساهم  أن  األخضر  للنمو  ميكن 

اإلستجابة لتتعامل مع مستقبل غري متوقع. 

رؤية  وثيقة  أهداف  يف  األخضر  النمو  دوافع  من  أمثلة 
األردن 2025: 

متابعة مناطق التشجري ووجود أهداف لزيادة مساحات 
الغابات

من  مكعب  مرت  إلنتاج  املطلوبة  الطاقة  كمية  تخفيض 
املياه "املفوترة"

زيادة نسبة الربط على شبكة الصرف الصحي 

والطاقة  الطبيعي  الغاز  زيادة نسبة مساهمة  حماولة 
من  املزيد  وإنتاج  الكلي  الطاقة  خليط  يف  املتجددة 

الطاقة من مصادر حملية 

من  دوالر  كل  إلنتاج  املطلوبة  الطاقة  كمية  تخفيض 
الناجت احمللي اإلجمايل 

حتسني معاجلة النفايات وزيادة الكميات التي يتم إعادة 
تدويرها 

 *GINI تقليل نسبة الفقر وفقر الغذاء وحتسني مؤشر
التنمية  ومؤشر  الدخل  توزيع  يف  باملساواة  اخلاص 
التصدي لعدم  التقدم اإلجتماعي يف  البشرية وإجراءات 
املساواة وتعزيز الرفاهية اإلجتماعية مع اإلستمرار يف 

تزويد اخلدمات لالجئني. 

حتسني فرص التوظيف وخاصة بني النساء.

** مقياس اإلنحراف يف توزيع الدخل بني األفراد أو األسر داخل دولة إنطالقا 
 ، التامة  املساواة  تعادل  الصفر  قيمة  حيث  متاما،  املتساوي  التوزيع  من 

وقيمة املائة تعادل عدم املساواة املطلقة.

دوافع النمو األخضر:  6-1

ويف   2025 األردن  رؤية  يف  املوضوعة  األهداف  تشري 
للنمو  الدوافع  هذه  قيمة  إىل  وطنيا  احملددة  املساهمات 

األخضر والتي ميكن تلخيصها أدناه 
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أمثلة من دوافع النمو األخضر يف أهداف وثيقة املساهمات 
احملددة وطنيا جتاه تغري املناخ

االلتزام بالبنية التحتية منخفضة الكربون من خالل هدف 
مقارنة   %14 بنسبة  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  تخفيض 
بسيناريو الوضع الراهن بحلول العام 2030 على أن يكون 
التخفيض غري مشروط ومن مساهمات  1.5% من هذا 

وطنية و 12.5% من مساهمات خارجية.

الكلي  الطاقة  الطاقة املتجددة يف خليط  زيادة نسبة 
العام  يف   %20 مبعدل  الطاقة  كفاءة  وحتسني   %10 إىل 

 2020

وخدمات  احليوي  التنوع  حالة  لتحسني  التصحر  حماربة 
األنظمة البيئية يف األردن.

تعزيز  طريق  عن  املناخ  تغري  مع  اإلسرتاتيجي  التكيف 
العامة  والصحة  املياه  قطاع  يف  األخضر  النمو  دوافع 

وحماية التنوع احليوي والقطاع الزراعي

لالجئني  اخلدمات  لتوفري  اإلجتماعية  اإلسرتاتيجيات 
وحماربة الفقر

برامج التعليم وتنمية املهارات لتحسني فرص وانتاجية 
القوى العاملة. 

فرصة النمو األخضر يف األردن
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2: النتائج املرجوة املدعومة بالنمو ا�خضر  02 5 رؤية ا�ردن 

املواطن

مشاركة القوى 
العاملة

 
التوظيف

احلكومةا�عمالاجملتمع

التجارة واالتنافسية

رأس املال من أجل 
النمو

املنشآت الصغ�ة 
واملتوسطة 

مساهمة العناقيد � 
النمو 

ا�دارة والتنسيق

أمن املوارد

البنية التحتية 

الفقر واملشاركة 
ا�جتماعية 

 202 تساهم الخطة الوطنية للنمو األخضر في تحقيق 10 من أصل 20 نتيجة مرجوة من وثيقة رؤية األردن 5

اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر

املبادئ الدافعة للنمو ا�خضر

عمليات حوكمة 
شفافة وإنفاذ 

التشريعات 

آليات لتحفيز
 النمو ا�خضر

عمليات تخطيط 
متكاملة تقّدر ا²ثار 

ا�جتماعية 

تغي� � السلوك 
وبناء القدرات 

سياسات ومبادرات للنمو ا�خضر تغطي القطاعات الستة ذات ا�ولوية

الطاقة 

النقل

املياه

الزراعة 

النفايات

السياحة
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بني  ما  املتبادلة  الروابط  بعض  من  مناذج   2.1 الشكل  يوضح 
الالئحة شاملة  تعترب هذه  ال  األردن.  األخضر يف  النمو  خمرجات 
الروابط ذات  بعضا من  توضح  ولكنها  النتائج  العالقات بني  لكل 
من  بد  ال  إيجابية  فرصا  متثل  الروابط  هذه  من  بعض  األهمية. 
عوائد  لتحقيق  كفرصة  البيئية  السياحة  دور  مثل  إستثمارها 
التنوع  حماية  الوقت  نفس  ويف  جديدة  ووظائف  جديدة  مالية 
ميكن  اإلطار  هذا  خالل  من  األردن  رؤية  فإن  ذلك  ومع  احليوي. 
أن تكشف خماطر مهمة مثل اخملاوف من أن ال تكون قرارات 
واألفق  املناخي  التغري  ضوء  يف  منيعة  احلكومية  اإلستثمار 

السياسي اإلقليمي غري الواضح. 

لهذه العوامل آثار مهمة على صنع السياسات حيث أنها توضح 
مدى التأثري الذي ميكن حدوثه يف قضايا قد ال تؤخذ تقليديا بعني 
اإلعتبار. ميكن لتقييم القرارات من خالل عدسة النمو األخضر أن 
يضمن أن أولويات رؤية األردن 2025 إضافة إىل وثائق سياسات 
مهمة أخرى مثل املساهمات احملددة وطنيا ميكن أن تطبق 
يف  اإلقتصادي  النمو  يقع  القطاعات.  كل  يف  متناسق  بشكل 
مطلوب  وهو  املرتابطة  العالقات  من  السلسلة  هذه  قلب 
لتعزيز اإلهتمام املعطى لألولويات األربعة األخرى لكن من املهم 
لتحقيق إستدامة  اإلعتبار  األخرى بعني  األربعة  األولويات  نأخذ  أن 

النمو اإلقتصادي. 

فرصة النمو األخضر يف األردن

رؤية األردن من خالل عدسة النمو األخضر:  7-1
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التنوع احليوي, 
خدمات النظم 
البيئية وكفاءة 

املوارد

تخفيض وجتنب 
إنبعاثات غازات 

الدفيئة

النمو ا�قتصادي 
املستدام

املنعة 
ا�جتماعية 

وا�قتصادية 
والبيئية 

التنمية 
ا�جتماعية

أولوية احلكومة � 
خلق وظائف جديدة 

ل�ردنيني حتمل 
إمكانية إحداث تأث� 

سلبي على التنوع 
احليوي وهذا يعتمد 

على نوعية الوظائف 
التي يتم خلقها 

ميكن أن تتسبب املواقف 
التقليدية جتاه احلركة 

ا�جتماعية � تثبيط قدرة 
النمو ا�قتصادي � ا°ردن.

سوف تؤدي زيادة مشاكل 
نقص املياه � ا°ردن 

والتي تتضاعف بفعل تغ� 
املناخ إ¹ حدوث نتائج 

سلبية على التنمية 
ا�جتماعية. 

يجب أن تتمتع قرارات 
ا�ستثمار باملناعة جتاه 

التأث�ات ا�جتماعية 
وا�قتصادية والبيئية 

املتوقعة 

يتوائم تخفيض 
إنبعاثات غازات 

الدفيئة مع ا°ولويات 
الوطنية � تقليل 

ا�عتماد على موارد 
الطاقة ا°حفورية 

اخلارجية

زراعة الغابات، وهي مبادرة 
ذات أولوية � ا°ردن تساهم 
� تخفيض إنبعاثات الكربون 

وفوائد حماية التنوع احليوي

توجد فرص إقتصادية جديدة 
� ا°ردن لتسخ� القيمة 

ا�قتصادية خلدمات ا°نظمة 
البيئية مثل السياحة البيئية 

حول البحر امليت 

إمكانية بناء قيمة تنافسية 
� صياغة السياسات 

اخلاصة بالطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة

 أمثلة على العالقات والروابط املتبادلة ما بني نتائج النمو األخضر اخلمسةالشكل 2-1 
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RES 1.3 To expand higher educa
on opportuni
es 
for vulnerable Jordanian and Syrian youth

النمو ا�قتصادي 

التنمية 
ا�جتماعية

املنعة

التنوع احليوي 
وخدمات النظم 

البيئية

إنبعاثات غازات 
الدفيئة 

هل يتلقى الشباب املعرضني 
للضغط فرصا تعليمية تتماشى 

مع الطلب على املهارات � 
الصناعات النامية؟ 

ما هي العمليات التي سيتم 
إطالقها لضمان أن ا�فراد 

املعرضني للضغط هم بالفعل 
من سيحصلون على فوائد هذه 

املبادرات؟ 

كيف ستؤثر املوارد املطلوبة من 
أجل التعليم على أمن الطاقة 

واملياه � املناطق 
املستهدفة؟

أين سيتم بالضبط توف¥ تلك 
الفرص وكيف ستؤثر على منط 

إستخدامات ا�راضي وكيف سيتم 
تقليص كمية النفايات الناجتة 

عنها؟ 

ما هي كمية إنبعاثات غازات 
الدفيئة الناجتة عن قطاع الطاقة 

التي سوف حتدث نتيجة توف¥ 
الطاقة للمواقع التي سيتم توف¥ 

فرص التعليم العاµ فيها؟ 

فرصة النمو األخضر يف األردن

السياسات  صياغة  يف  كعدسة  األخضر  النمو  إستخدام  يقود 
يجب  األهمية  غاية  يف  أسئلة  ظهور  إىل  املشاريع  ومقرتحات 
القرار.  صناع  أذهان  أولويات  يف  تكون  ال  قد  ولكنها  تطرح  أن 
األسئلة  من  جمموعة  يظهر  الذي   3.1 الشكل  يف  هذا  يتوضح 
للتصدي  تهدف  التي  احملددة  السياسات  إعتبار  عن  تنتج  التي 

ألزمة الالجئني من خالل عدسة النمو األخضر. 

مناقشة  هو  بالضرورة  األسئلة  هذه  طرح  من  الهدف  ليس 
فيما اذا كان يجب أن يتم تنفيذها بل من أجل ضمان أن يساهم 

تنفيذ تلك املبادرات يف خطط النمو األخضر يف األردن. 

 مسح خطة اإلستجابة لألزمة السورية من خالل النتائخ اخلمسة للنمو االخضرالشكل 3-1 
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       تقدم إجتماعي مع بقاء عوائق مزمنة
الرئيسية  العديد من اجملاالت  األردن تقدما ملموسا يف  حقق 
املاضية  الثالثني  السنوات  خالل  اإلجتماعية  بالتنمية  املتعلقة 
مثل خفض نسبة املواطنني الذين يحصلون على أقل من 3.1 
دوالر يوميا من 19% يف 1992 إىل 2% فقط يف 2010. 26 كما زادت 
يف   74.4 إىل   1980 يف  سنة   66 من  احلياة  عمر  توقع  نسبة 
2014. يوضح الشكل 4.1 أيضا تراجع مؤشر GINI املرتبط بعدم 
املساواة يف الدخل ما بني 36.42 يف العام 1997 إىل 33.66 يف 
2010 مما يشري اىل أنه بالرغم من كل التحسني يف برامج التنمية 
فإن بنية اجملتمع األردين ومنط عدم املساواة املرافق لها مل 
يتحسنا إال بشكل طفيف. وهذا ما يؤكده الرتكيز املوضوع من 
التقليد  وهو  الواسطة  تأثري  تقليل  على   2025 األردن  رؤية  قبل 
اإلجتماعي الذي يرسخ دور الشبكات اإلجتماعية وميكن أن يلعب 

دورا حمبطا للتقدم ضمن اجملتمع.27 

       تقدم إجتماعي مع بقاء عوائق مزمنة
التنفيذية  خالل القرن العشرين شهد األردن عددا من الربامج 
النمو  وحتفيز  اإلقتصاد  هيكلة  إعادة  إىل  تهدف  كانت  التي 
والبنك  الدويل  النقد  صندوق  إقرتحها  التي  الربامج  وخصوصا 
الدويل يف بداية التسعينات.28 لقد إعتربت تلك اإلصالحات مبثابة 
التسعينات  نهاية  يف  األردن  شهده  الذي  للنمو  رئيسي  دافع 
أخرى  جمموعة  حاولت  الوقت  ذلك  منذ  اجلديدة.  األلفية  وبداية 
مع  تتناسب  وحلول  خطط  تطوير  التنموية  املؤسسات  من 
من  كواحد  موقعه  وترسيخ  نوعه  من  الفريد  األردين  السياق 
ذلك  عن  نتج  لقد  مضطربة.  منطقة  يف  ثباتا  اإلقتصادات  أكرث 
حجم كبري من اخلطط واالسرتاتيجيات وجمموعة من املشاريع 

واملبادرات قيد التطوير.

Ramachandran, S. ‘JORDAN: Economic Development in the 1990s and World Bank Assistance’ 
 PwC, Eversheds. ‘Developing renewable energy projects: A guide to achieving success in the Middle East’, January 
2016. Accessed 30th March 2016 https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/eversheds-pwc-developing-
renewable-energy-projects.pdf 
International Energy Agency. World Energy Outlook, 2015
World Bank. ‘World Bank Open Data’
Government of Jordan. ‘Jordan 2025’
Ramachandran, S. ‘JORDAN: Economic Development in the 1990s and World Bank Assistance’
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       اإلعتماد على املوارد اخلارجية خالل اإلضطرابات اإلقليمية 
احلالية

مر تاريخ اإلقتصاد األردين بعدة مراحل وأظهر قدرا مدهشا من 
الراهن.  يومنا  حتى  التحديات  من  العديد  مواجهة  يف  املنعة 
التسعينات  عقد  يف  النمو  من  ضئيلة  نسبة  األردن  شهد  لقد 
سببتها  التي  النفط  أسعار  لتقلبات  الشديد  التعرض  نتيجة 
األردين  الطاقة  )1990-1991(.23  لقد كان خليط  األوىل  حرب اخلليج 
هذا  أن  ومع  املستورد  النفط  على  مستمر  بشكل  معتمدا 
التوجه شهد بعض الرتاجع يف السنوات العشر األوىل من األلفية 
الغاز  خط  على  والهجمات  اإلقليمية  اإلضطرابات  فإن  اجلديدة 
للنفط  العالية  املساهمة  إستعادة  إىل  أدت  مصر  من  الناقل 
وزيادة إرتفاع هذه النسبة مؤخرا. أعلن وزير الطاقة األردين يف 
منتصف العام 2014 أن احلكومة تتوقع متويل حوايل 1800 ميغاواط 
من طاقة الرياح والشمس يف العام 2018. يف هذا السياق مت 
توقيع إتفاقيات شراء الكهرباء حلوايل 300 ميغاواط من مشاريع 
الرياح.24  الطاقة الشمسية و 200 ميغاواط من مشاريع طاقة 
تتوقع الهيئة الدولية للطاقة أن الطاقة املتجددة سوف تشكل 
إستمرار  مع   2030 العام  يف  الطاقة  خليط  جممل  من   %7
أيضا لدعم  الطبيعي مع خطط احلكومة  والغاز  النفط  سيطرة 
مقاسة  لكنها  متواضعة   %7 نسبة  تبدو  رمبا  الزيتي.25  الصخر 
الفرصة  فإن  الواقع  يف  الراهن.  الوضع  سيناريو  على  بناء 
يصبح  أن  لألردن  وميكن  بكثري  ذلك  من  أكرب  األردن  يف  الكامنة 
السنوات  يف  املتجددة  الطاقة  تقنيات  تطوير  يف  إقليميا  رائدا 
القادمة اذا مت إتخاذ القرارات السليمة املتعلقة بذلك.  توضح 
اخلطوات األخرية من قبل احلكومة إلتزامها إلستثمار الفرصة. 
ألهداف  حتديثا  اجلديدة  احلكومية  الطاقة  إسرتاتيجية  تضمنت 
الكلي  الطاقة  خليط  من   %10 إىل  تصل  بحيث  املتجددة  الطاقة 
بحلول العام 2020 كما أن الدولة ماضية قدما يف جتاوز التوقعات 

املبنية على سيناريو الوضع الراهن. 

التوجهات الرئيسية يف اإلقتصاد األردين: 8-1
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وزارة  إجراءات  مثل  اجملال  هذا  يف  النجاح  من  أمثلة  هنالك 
الزراعة يف الثمانينات لدعم اإلنتاجية واخملرجات الزراعية. ومع 
إىل تقدم ملموس على  النجاح  النادر ما مت حتويل هذا  ذلك من 
أرض الواقع. على سبيل املثال مت إطالق العديد من املشاريع 
البادية  يف  املراعي  تأهيل  إلعادة  املاضية  القليلة  العقود  يف 
األردنية يف شمال شرق األردن.29 ومع أن بعض مشاريع إعادة 
التأهيل كانت ناجحة فإن معظمها فشل يف حتقيق املستويات 
املنشودة من إعادة التأهيل. ونتيجة لذلك فإن األشخاص الذين 
يف  الثقة  فقدوا  اإلجراءات  تلك  من  يستفيدوا  أن  يفرتض  كان 

قدرة هذه املشاريع على النجاح. 

       التوجه إىل اخلارج للحصول على الدخل
األردنية يف اخلارج نسبة  العمالة  التحويالت املالية من  تشكل 
مهمة من اإلقتصاد وصلت إىل 10% من الناجت احمللي اإلجمايل يف 
العام 2014. 30 ومع أن التحويالت التي تساهم مباشرة يف الناجت 
اخليار  فإن  األردن  يف  الشرائية  القدرة  تدعم  اإلجمايل  احمللي 
للنمو  كقاعدة  األردن  داخل  الدخل  على  احلصول  هو  األفضل 
اإلقتصادي. إن التوجهات احلالية املتعلقة باإلنفاق املعتمد على 
االستثمار،  حتسني  بدون  اإلنفاق  يف  يساهم  املالية  التحويالت 

وهذا ليس مستداما على املدى الطويل.  

USAID. Water reuse and environmental conservation project. CONTRACT NO. EDH–I–00–08–00024–00 ORDER 
NO. 04
ZARQA IWTP - Assessment of treatment alternatives/feasibility study, January 2013
World Bank. ‘Migration and Remittances Factbook 2016’ accessed 22nd September 2016 http://go.worldbank.org/
QGUCPJTOR0
Carrion, D. ‘Syrian Refugees in Jordan: Confronting Difficult Truths’. Chatham House, September 2015. Accessed 30th 
March 2016 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150921SyrianRefugeesCarrion.pdf 
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التنمية ا�جتماعية � ا�ردن 1992-2010 

السنة

نسبة تعداد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 3.1 دوالر يوميا (نسبة السكان) 

مؤشر GINI (تقديرات البنك الدو�).

فرصة النمو األخضر يف األردن

التوجهات الرئيسية لإلقتصاد األردينالشكل 4-1 
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حجم السكان الدولة
2013 )مليون(

الناجت احمللي 
اإلجمايل 2012 
)مليار دوالر(

الناجت احمللي 
اإلجمايل للفرد 

)دوالر(

جورجيا

تونس

األردن

بلغاريا

أورجواي

كرواتيا

اجملر 

لتوانيا

فنلندا

ايرلندا

سويسرا

سنغافورة

4.5

10.8

 6.3

7.3

3.4

4.3

9.9

3

5.4

4.6

8

5.3

15.7

45.7

31.0

51

49.9

59.2

124.6

42.3

247.4

210.6

631.2

267.5

6.808

10.797

11.539

16.041

18.280

20.961

22.635

24.356

39.199

43.834

53.191

72.724

0.9

7.4

2.8

2.8

2.5

1.6

0.9

1.0

1.4

0.1

0

0

69

155

89

109

175

56

91

63

304

69

40

 0.7

3.489

4.231

4.921

6.986

14.676

13.767

12.586

14.100

45.815

45.783

78.900

52.170
املصدر: رؤية األردن 2025 ، صفحة 21

 6.53 مليون يف عام 2015؛ التعداد العام للسكان، ويقدر ب 9.53 مليون عندما يشمل الالجئني،  تبعا لتعداد السكان واملساكن يف 11 كانون اول 2015. دائرة اإلحصاءات. مت الوصول يف 18*
 كانون أول 2016

http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Demograghy/Methodology.pdf 

الالجئون يف األردن

لقد إزداد تعداد السكان يف األردن بالفعل مع تدفق الالجئني السوريني بنسبة 8%.31 يعترب ذلك عامال مؤثرا معقدا وغري متوقع 
قطاعي  على  مؤثرا  إستنزافا  الالجئني  تدفق  يشكل  باإلقتصاد.  املتعلقة  التوقعات  رسم  صعوبة  من  ويزيد  األردين  للسياق 
اإلقليمي  بإستمرار حالة اإلضطراب  التوقعات  الرسمي. ومع  العمل املوازي غري  تفاقم ظاهرة  إىل  باإلضافة  والتعليم  الصحة 
يف املستقبل املنظور من املهم أن يتجاوز األردن حالة عدم الوضوح من خالل بناء القدرة التكيفية واملنعة يف القطاعات 
األخرية  السكانية  التغريات  اإلعتبار  تأخذ بعني  لتطوير خطط  أيضا  األردن  يحتاج  التغريات غري املتوقعة.  للتعامل مع  اخملتلفة 
التوجه حمورا متكررا يف  النمو كلما كان ذلك ممكنا. يعترب هذا  والتعامل معها كفرصة إقتصادية بدال من أن تكون عبئا أمام 

التحليل اخلاص بالنمو األخضر.

يتمتع األردن بالقدرة على حتقيق اإلختيار ما بني عدد من مسارات 
عن  حتديده  سيتم  ما  وهذا  املستقبل،  خالل  اخملتلفة  النمو 
طريق قرارات اإلستثمار والسياسات التي يتم إتخاذها حاليا. بناء 
اإلجمايل  احمللي  الناجت  كان  الدويل  النقد  صندوق  حتليالت  على 
أن  العام 2014 هو 5,543 دوالر سنويا ومن املتوقع  للفرد يف 
يزداد إىل 7,779 دوالر يف العام 2030 وهي زيادة ملموسة وإذا 
متت إدارتها بالطريقة السليمة سوف تتيح اجملال للمزيد من 

التنمية اإلجتماعية

من املتوقع أن يعتمد النمو على زيادة ملحوظة يف إستهالك 
الطاقة وبالتايل إنبعاثات غازات الدفيئة خالل تلك الفرتة )الشكل 
6.1(. يف هذا السياق ميكن إجراء مقارنات مع دول مثل ايرلندا 
مقارنة  كمرجعيات  إستخدامها  مت  والتي  وكرواتيا  وسويسرا 
الظروف  من  جمموعة  بسبب   2025 األردن  رؤية  وثيقة  يف 
األعمال  السكان وبيئة قطاع  األردن مثل حجم  املتشابهة مع 

وقاعدة املوارد الطبيعية. 

املسارات املستقبلية يف اإلقتصاد األردين: 9-1

مقارنة إقتصادات بعض الدول يف رؤية األردن 2025 اجلدول 1
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فرصة النمو األخضر يف األردن

اخلاص  والسياق  تقدما   أكرث  الدول  تلك  إقتصادات  أن  ومع 
وسويسرا  ايرلندا  إعتبار  ميكن  لألخرى،  مطابقا  ليس  دولة  لكل 
بتكرارها. كال  أن يطمح  لألردن  النمو ميكن  دوال ذات مناذج من 
الدولتني تتوقعان زيادة يف النمو اإلقتصادي مصاحبة إلنخفاض 

يف إنبعاثات غازات الدفيئة. 

مع  كرواتيا  يف  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  يف  األخري  الرتاجع  يرتبط 
األزمة اإلقتصادية العاملية ومن املتوقع أن تزداد اإلنبعاثات يف 
وبالتايل  سنويا.   %0.3 يتجاوز  ال  مبعدل  ولكن   2030-2015 الفرتة 
جهة  من  األردن  بني  ما  متوسطا  منوذجا  كرواتيا  إعتبار  ميكن 
وايرلندا وسويسرا من جهة فيما يتعلق باملسار الذي يفصل ما 
بني زيادة النمو اإلقتصادي وما بني تراجع إنبعاثات غازات الدفيئة. 
كما  نسبيا  عاليا  بالضرورة  ليس  الدول  لهذه  املتوقع  النمو  إن 
يف األردن لكن هذه التوجهات تعني أنه ميكن لألردن أن يحقق 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  التنمية  بني  ما  ويفصل  مماثلة  نتيجة 
املطلوبة من قبل شعبه ومستوى إنبعاثات غازات الدفيئة التي 
ميكن أن تسبب الضرر املؤدي لتغري املناخ، اذا مت إتخاذ قرارات 

اإلستثمار الصحيحة حاليا. 

يبقى  أن  خملاطر  ملموسا  إدراكا  بالفعل  األردن  أظهر  لقد 
وثيقة  تقدمي  خالل  من  الكربون  مكثف  إقتصادي  ملسار  أسريا 
اإلطارية  اإلتفاقية  لسكرتارية  وطنيا  احملددة  املساهمات 
على  واملصادقة   2015 العام  يف  املناخ  تغري  حول  الدولية 
إتفاقية باريس يف العام 2016. ذلك يظهر إلتزاما وطنيا لتخفيض 
لإلستجابة  مهيأ  األردن  يجعل  ما  وهذا  الدفيئة  غازات  إنبعاثات 
لتحديات النمو األخضر. مت حتليل الكثري من املبادرات املذكورة 
الغاز احليوي  إنتاج  يف وثيقة املساهمات احملددة وطنيا مثل 
اخلطة  يف  كميا  والتشجري  السريع  والباص  النفايات  مكاب  من 
الوطنية للنمو األخضر للمساهمة يف التحول نحو التنفيذ. ومع 
ذلك وبالرغم من أهمية التنفيذ يجب ان يستكشف األردن ايضا 
وسائل لزيادة طموحاته يف التصدي لتغري املناخ وذلك لتحقيق 
طريق  عن  الدفيئة.  غازات  إنبعاثات  يف  التخفيض  من  املزيد 
حتفيز تلك اخلطوات األوىل نحو التنفيذ وإظهار أن هذه اإلجراءات 
اخلطة  تأمل  املنشود،  اإلقتصادي  النمو  مع  متالئمة  تعترب 
الوطنية للنمو األخضر يف بناء احلجة السليمة التي تدعم العمل 
يف  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  تخفيض  مع  اإلقتصادي  النمو  على 

القرن احلادي والعشرين.

الشكل 5-1 
 طموحات وثيقة املساهمات الوطنية األردنية مقارنة مبثيالتها يف بعض الدول. مت التنبؤ مبعدالت منو الناجت احمللي اإلجمايل ما بعد 2015

 بإستخدام بيانات من صندوق النقد الدويل
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للمقارنة يف وثيقة رؤية األردن 2025
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نتيجة لذلك فإن أجزاء معينة من هذه الشبكة تعاين من الضغط 
مل  اذا  الطلب.  زيادة  مقابل  النقل  إمدادات  وتراجع  الشديد 
ما  الوضع على  أن يستمر  تدخالت جوهرية من املتوقع  حتدث 
األمر  يزداد  أن  املتوقع  من  القادم  العقد  نهاية  ومع  عليه،  هو 
املطلوب  األداء  يقدم  أن  النقل  نظام  مبقدور  يكون  ولن  سوءا 
لدعم اإلقتصاد األردين. وباإلضافة إىل ذلك فإن قلة اإلستثمارات 
يف البنية التحتية لقطاعي الطاقة والنقل ستقود إىل أن يصبح 
النشاط اإلقتصادي مركزا فقط على املناطق احلضرية القليلة 
ما  وهذا  النمو.  دعم  على  قادرة  حتتية  بنية  بوجود  تتمتع  التي 
من  الكثري  يف  اإلجتماعي  احلرمان  من  حاالت  إىل  بدوره  سيؤدي 

املناطق يف األردن.

       إرتفاع إنبعاثات غازات الدفيئة نتيجة مسار النمو املعتمد 
على الوقود األحفوري 

الوقود  إستهالك  من  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  كمية  تصل 
األحفوري يف األردن إىل حوايل 21 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد 
األجيال  على  إقتصادية  كلفة  اإلنبعاثات  هذه  تشكل  الكربون.34 
العاملية  الكلفة  تقدير  ميكن  والعامل.  األردن  يف  املستقبلية 
املستقبلية الناجمة عن املستويات احلالية من إنبعاثات غازات 
على  املناخ  لتغري  السلبية  اآلثار  خالل  من  تظهر  والتي  الدفيئة 
"الكلفة  قياس  بإستخدام  املستقبل  يف  اإلقتصادي  النشاط 
إقتصادية  كلفة  إىل  التقديرات  تشري  للكربون".  اإلجتماعية 
 2.3 إىل  تصل  سنويا  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  نتيجة  مستقبلية 
مليار دوالر أي حوايل 6% من الناجت احمللي اإلجمايل يف األردن.34 
ومع ذلك فإن إستخدام هذا القياس للكلفة ملستقبلية لتغري 
الناجم  للضرر  الكبري  األردن  تعرض  حقيقة  بدوره  يخفي  املناخ 
عن تغري املناخ على املستوى احمللي. ويف الوقت الذي يصادق 
فيه األردن على اإلتفاقية العاملية اجلديدة حول تغري املناخ فإن 
عليه إلتزاما قانونيا لإلبالغ عن اإلنبعاثات والعمل على تخفيضها 
الوقود  على  يعتمد  إقتصاد  يف  صعبا  حتديا  يعترب  ما  وهذا 

األحفوري. 

      نقص واسع النطاق يف املياه العذبة نتيجة الضخ اجلائر 
ومتلح املياه

تتوقع وزارة املياه والري أن الطلب على املياه يف األردن سوف 
العام 2025.  يزيد عن املوارد املتاحة بنسبة تصل إىل 26% يف 
وحتى مع إكتمال تنفيذ مشروع قناة البحرين األحمر وامليت فإن 
العجز سوف يرتاجع إىل 6%. 35 ويف نفس السياق، تشري منظمة 
تكون  لن  املتاحة  املائية  املوارد  أن  الدولية  والزراعة  األغذية 
املتوقع  من  حيث  املياه  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  أبدا  كافية 
أن يزداد العجز املائي لكافة اإلستخدامات من 224 مليون مرت 
مكعب يف العام 1995 إىل 437 مليون مرت مكعب يف العام 2020 
من  بالضخ  إال  العجز  هذا  مواجهة  على  قادرا  األردن  يكون  ولن 

املياه اجلوفية.36

هذه  تدرك  أن  ويجب  اإلستثمارات  إىل  األخضر  النمو  يحتاج 
اإلجراءات  بعض  من  إنتاجها  يتم  التي  القيمة  أن  اإلستثمارات 
املطلوبة ميكن أن ال تتحقق بشكل مباشر. وبالتايل يعتمد رسم 
الناجمة  التكاليف  األخضر جزئيا على معرفة  للنمو  حجة مقنعة 
فرصا  األخضر  النمو  يوفر  عليه.  هو  ما  على  الوضع  إبقاء  عن 
لفتح  املرافقة  السلبية  التأثريات  إحداث  بدون  لإلزدهار  بديلة 
اجملال أمام الفرص اجلديدة. مع وجود ذلك بعني اإلعتبار ميكن 
تطوير جمموعة من سيناريوهات التكاليف التي تظهر اخملاطر 

املرافقة إلستمرارية الوضع الراهن.

        اإلستمرار يف اإلعتماد على املوارد اخلارجية والذي يقود إىل 
ضعف أمن الطاقة وإنقطاعها وحتديات املوازنة العامة

على  للطاقة  األردن  إحتياجات  من   %97 إسترياد  أصبح  لقد 
شكل مشتقات الوقود األحفوري بكلفة 18% من الناجت احمللي 
اإلجمايل أمرا مكلفا جدا وغري مستدام وخاصة مع اإلضطرابات 
اإلقليمية ومن املتوقع إستمرار هذا النمط يف حال عدم حدوث 
والطاقة  الكهرباء  على  الطلب  يف  الزيادة  تشكل  جذري.  تغيري 
األردن  خسر  لقد  إضافيا.  حتديا  سنويا(   %7-5 )مبعدل  األولية 
ما قيمته 4-5 مليار دوالر نتيجة توقف إمدادات الطاقة بسبب 
يف  مصر  من  الطبيعي  الغاز  أنبوب  على  املتكررة  الهجمات 
2013 والذي أدى إىل أن تضطر احلكومة لتقدمي إعانات مالية لعدة 
مرافق.32 سيبقى األمر مبثابة حتد كبري أمام األردن للتقدم نحو 
قطاع  يف  اإلستثمارات  وجذب  النمو  من  إستقاللية  أكرث  مناذج 
الصدمات اخلارجية. سيظهر  التعرض لهذه  بقاء  الصناعة مع 
هذا أيضا على شكل تكلفة إجتماعية يواجهها األردنيون خاصة 
األردن  يف  الفقراء  جيوب  يضرب  الذي  الطاقة  أسعار  تقلب  مع 

بشكل رئيسي. 

منتقاة  حضرية  مناطق  يف  واملرتكز  املتكافئ  غري  النمو      
نتيجة ضعف الرتابط عرب مناطق األردن

بني  التنمية  يف  الفجوة  أن   2025 األردن  رؤية  وثيقة  إعتربت 
احملافظات هي واحدة من أهم التحديات.33 هنالك زيادة كبرية 
يف الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع نتيجة زيادة عدد 
السكان والتنمية اإلقتصادية يف الدولة واملنطقة بشكل عام. 
قرب  خاصة  النقل  شبكة  من  معينة  أجزاء  يف  النمو  هذا  يرتكز 
والعقبة  وإربد  والزرقاء  عمان  من  الرئيسية  احلضرية  املناطق 

وعرب املمرات الرئيسية. 

فرصة النمو األخضر يف األردن

كلفة عدم إتخاذ اإلجراءات املطلوبة يف األردن 10-1
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منذ  مستمر  بشكل  اجلوفية  املياه  منسوب  تراجع  لقد 
الثمانينات وهذا ما تسبب يف جفاف معظم الينابيع التي تغذي 
واحة األزرق يف التسعينات.37 من املمكن أن تتعرض لإلختفاء 
بعض األنظمة البيئية الفريدة التي شكلت عامل جذب سياحي 
البرتا  ومنها  أيام  لعدة  تستمر  سياحية  إقامة  على  وتشجع 
والبحر امليت وذلك بسب تزايد نقص املياه. تهدف رؤية األردن 
تقليل  مثل  مبادرات  خالل  من  التوجه  لهذا  التصدي  إىل   2025
تغيري  أمام  العوائق  لكن  املرخصة  غري  اآلبار  يف  اجلائر  الضخ 

السلوك تبقى راسخة ومن الصعب التصدي لها.38 

يف  النظيفة  الطاقة  يف  ثورة  لقيادة  الفرصة  فقدان       
املنطقة من خالل حمركات النمو األخضر 

يتميز األردن بواحدة من أعلى نسب اإلشعاع الشمسي عامليا 
وبحوايل 4-7 كيلو واط يف الساعة لكل مرت مربع خالل 330 يوما 
كبرية  إمكانية  هذا  يوفر  الشمس.  بسطوع  تتميز  السنة  من 
بوفرة  أيضا  يتمتع  والذي  األردن  يف  الشمسية  الطاقة  لتطوير 
يتجاوز  الرياح  سرعة  من  سنوي  مبعدل  الرياح  طاقة  من  عالية 
من  املناطق  بعض  يف  مرت(   10 إرتفاع  )على  الثانية  يف  مرت   7
الطاقة  موارد  يف  النقص  إليها  مضافا  املزايا  هذه  الدولة.39 

األحفورية التقليدية واإللتزام 

لتطوير  ذهبية  فرصة  توفر  املتجددة  بالطاقة  السياسي 
األردن  فإن  ذلك  ومع  النظيفة.  الطاقة  حول  تتمحور  صناعات 
ليس الدولة الوحيدة يف املنطقة الذي يتمتع بهذه اخلصائص 
وفرة  يف  األردن  مع  املتحدة  العربية  اإلمارات  تتشارك  حيث 
موارد الطاقة املتجددة وقد أعلنت يف العام 2015 عن إلتزامها 
بإستثمار 35 مليار دوالر يف الطاقة النظيفة بحلول العام 2021. 
40 إذا مل ميتلك األردن الشجاعة واحلكمة يف سياساته احلالية 

فسوف يتعرض للرتاجع الفوري يف سباق ريادة صناعة الطاقة 
النظيفة إقليميا وعامليا. 

        فقدان املواهب البشرية إلقتصادات أخرى )خاصة الكفاءات 
النسائية( بسبب غياب آفاق التوظيف 

بالرغم من معدالت النمو العالية، فإن اإلقتصاد األردين مل يخلق إال 
القليل من الوظائف اجلديدة عالية املهارات مما يعني أن العديد 
إقتصاديا  ناشطني  غري  يزالون  ال  العمل  سن  يف  السكان  من 
النمو  خلقها  التي  الوظائف  غالبية  إن  أخرى.  دول  إىل  هاجروا  أو 
اإلقتصادي حتى اآلن كانت قليلة املهارات وذات دخل متدين ومت 
غالبية  أن  نتيجة  الوافدة  العمالة  قبل  من  غالبا  عليها  احلصول 
العالية.  املهارات  ذوي  من  هم  عمل  عن  الباحثني  األردنيني 
حوايل 70% من النساء غري املوظفات يف األردن هن من حملة 
البكالوريوس وهذا ما يشكل موردا اقتصاديا كبريا غري مستثمر.41 
ويف نفس السياق كان حوايل 9% من حملة الشهادات األردنية 
يعملون يف اخلارج يف العام 2011 وتصل نسبة النساء منهم إىل 

 42 .%47
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هذا قد يعكس مدى غياب الفرص الوظيفية للنساء يف األردن 
جديدة  صناعات  اطالق  يتم  مل  اذا  الدويل.  العمل  بسوق  مقارنة 
وإصالح أنظمة التعليم لضمان أن مهارات اخلريجني تتوائم مع 
آفاق التوظيف فإن هذا الفقدان للمواهب سيصبح أمرا راسخا. 
نفسه  األردن  يسّوق  أن  مبكان  الصعوبة  من  سيجعل  هذا 
للمستثمرين بإعتباره مركزا لقطاع األعمال املبني على القوى 

العاملة األردنية املاهرة.  
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فرص النمو األخضر 
القطاعية 2

رؤية للنمو األخضر يف األردن 1-2

هنالك رؤية واضحة خلف اخلطة الوطنية للنمو األخضر بحيث 
يخلق  ومستدام  متصاعد  بإقتصاد  تتميز  دولة  األردن  تكون 
جتاه  مرنا  ويكون  للمواطنني  الدخل  ويحقق  العمل  فرص 
الصدمات اخلارجية واإلضطرابات يف املنطقة. يسعى األردن 
ليكون دولة توفر الفرص اإلقتصادية للجميع وظروف معيشية 

ومهنية كرمية تعتمد على منوذج للنمو مستدام بيئيا. 

النمو  رؤية  تساهم  سوف   2025 األردن  رؤية  مع  متوائم  بشكل 
خلق  على  يركز  الذي  اإلسرتاتيجي  اإلطار  تقوية  يف   األخضر 
وحماية  اإلقتصادي  النمو  وتعزيز  للمواطنني  والفرص  الوظائف 
البيئة األردنية واملوارد الطبيعية احملدودة ومنها املياه والوقود 
األحفوري. تعترب رؤية النمو األخضر فريدة من نوعها يف توجهها 
اإلجتماعي واإلستدامة  اإلقتصادي واإلدماج  النمو  يتضمن  الذي 
معا  مرتبطة  ولكن  بعضها  مع  متناقضة  كأهداف  ليس  البيئية 

بشكل جوهري مع إمكانية تقوية بعضها البعض.

تركز رؤية النمو األحضر على أن هذا النمو هو منط تنموي بديل 
أهداف  حتقيق  لتسهيل  رئيسية  قاعدة  يشكل  ومستقل 

التنمية املوضوعة يف وثيقة رؤية األردن 2025.

       فرصة النمو األخضر: رؤية طويلة األمد لألردن
إىل  إضافة  األخضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  تهدف  احملصلة،  يف 
رؤية النمو األخضر إىل دعم تنفيذ رؤية األردن 2025. لتوجيه هذا 
التحول التنموي يف األردن، تتضمن رؤية األردن 2025 جمموعة 
أهم  أحد  القطاعات.  ومتعددة  القطاعية  األداء  أهداف  من 
و   2015 بني  ما  سنويا   %5.7 مبعدل  اإلقتصاد  منو  هو  األهداف 
2025 مع وجود هدف حمدد للعام 2025 يصل إىل 7.5% من منو 
بني  ما  مقارنة  أدناه   1.2 الشكل  يظهر  اإلجمايل.  احمللي  الناجت 
النمو املتوقع للناجت احمللي اإلجمايل احلقيقي لألردن حتى العام 
أهداف  بني  وما  الدويل  النقد  صندوق  توقعات  على  بناء   2025
رؤية األردن 2025. توضح املقارنة حجم التحدي املوجود إلغالق 

الفجوة يف النمو ما بني النمو املتوقع واألهداف الوطنية.
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يتطلب حتقيق الهدف الطموح لوثيقة رؤية األردن 2025 املزيد 
من املوارد وكميات الطاقة املطلوبة، وهذا ما سوف يساهم 
نوعية  يف  وتراجع  الدفيئة  غازات  من  األردن  إنبعاثات  زيادة  يف 
من  النتائج  تشري  الطبيعية.  املوارد  إستدامة  وتهديد  الهواء 
التقليدي  النمو  من  سيناريو  إتباع  أن  السابقة  الدراسات  بعض 
تهديدا  يشكل  سوف  البيئية  اإلستدامة  مبادئ  بدوره  يتجاهل 
شديدا ألمن الطاقة واملياه بشكل خاص ويضاعف من إنبعاثات 

غازات الدفيئة ما بني 2016 و 2030. 

تؤدي سيناريوهات النمو التقليدية أيضا إىل العديد من التحديات 
وزيادة  احليوي  التنوع  فقدان  منها  األخرى  واإلجتماعية  البيئية 
التلوث احلضري وتدهور األراضي. هنالك أيضا آثار على مستوى 
اإلقتصاد الكلي تتمثل يف إجبار الدول النامية على إنفاق ثروتها 
وبالتايل  والنفط  الغاز  مستوردات  من  متصاعدة  كميات  على 
ميتلك  ذلك  من  وبالرغم  املدفوعات.  ميزان  على  سلبيا  التأثري 
األردن فرصة ألن يكون إحدى أوىل الدول يف الشرق األوسط التي 
الطبيعية  املوارد  من  يستفيد  والذي  األخضر  النمو  منط  تتبنى 
املطلوبة  القرارات  إتخاذ  عدم  كلفة  ويتفادى  إستنزافها  بدون 
لتحفيز  الفرصة  يستثمر  وكذلك  الرئيسية  التحديات  ملواجهة 

النمو األخضر بالرغم من اإلضطرابات اإلقليمية. 

       إستثمار فرصة النمو األخضر
رياديا  النمو األخضر ولعبت دورا  األردنية أهمية  أدركت احلكومة 
اإلعتبار  بعني  آخذين  األخضر.  للنمو  الوطنية  اخلطة  تطوير  يف 
تسارع مسار النمو يف اإلقتصاد األردين من املهم حتديد وتقييم 
وتنفيذ فرص النمو األخضر كما هي موضحة يف اخلطة الوطنية 

للنمو األخضر. 

والبيئية  اإلجتماعية  اإلستدامة  لضمان  املهمة  اخلطوات  أحد 
يتمثل يف األخذ بعني اإلعتبار التكاليف واملنافع واسعة النطاق 
عملية  يف  دجمها  وكذلك  اخلضراء  واملبادرات  للمشاريع 
صناعة القرار. كما هو موضح يف اخلطة الوطنية للنمو األخضر 
اإلسرتاتيجية  واملبادرات  األخضر  النمو  مشاريع  تقييم  فإن 
التنموية  األردن  أولويات  مع  املتوافقة  املعايري  ببعض  مقارنة 
يساعد بشكل كبري على فهم التكاليف والفرص واسعة النطاق 

التي تنتج عن هذه اإلستثمارات. 

 

لكل  إستخدامه  مت  الذي  اإلقتصادي  التقييم  تصميم  مت  لقد 
وعشرون  لألربع  امللحق  )أنظر  والعشرين  األربعة  املشاريع 
األوسع  الرؤية  اإلعتبار  بعني  يأخذ  بحيث  األخضر  للنمو  مشروع( 
التي ترتبط بكافة املؤسسات الشريكة  نطاقا للمنافع والكلف 
هذا  يعترب  بيئية.  أو  مالية  أو  إقتصادية  أو  إجتماعية  كانت  سواء 
يف  واخللل  التنفيذ  تواجه  التي  العوائق  لفهم  جوهريا  أمرا 
منهجية السوق وبالتايل تصميم حوافز إقتصادية وحلول مبنية 

على إقتصاد السوق لدعم اإلستثمارات اخلضراء. 

األردن  يف  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للتنمية  أهميتها  بسبب 
منظومة  لتنفيذ  باألولوية  ستحظى  قطاعات  ستة  هنالك 
متكاملة من اإلجراءات وهي قطاعات الطاقة واملياه والنفايات 
األعمال  جدول  يساهم  سوف  والسياحة.  والزراعة  والنقل 
التنفيذي املوضح يف اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف املضي 
قدما نحو حتقيق األهداف الوطنية األردنية ويف خط مواز سيتم 
سوف  األخضر.  للنمو  وإقتصادية  وصحية  بيئية  منافع  حتقيق 
يؤدي ذلك أيضا إىل وضع األردن يف مسار صحيح لتنفيذ أهداف 
املتحدة  األمم  قبل  من  املقرة  العاملية  املستدامة  التنمية 
املناخ  تغري  جتاه  وطنيا  احملددة  املساهمات  تنفيذ  وكذلك 
وفق  تقييمها  مت  التي  املشاريع  الئحة  يف  تضمينها  مت  والتي 

حتليل الكلفة واملنفعة. 

التي  الستة  القطاعات  لكل من  يقدم هذا اجلزء حتليال قطاعيا 
احلايل  الوضع  مناقشة  يتم  حيث  اخلطة  هذه  يف  إختيارها  مت 
والفرص  القوة  ومواطن  األخضر  بالنمو  املتعلقة  واخلطط 
خالصة  أيضا  اجلزء  هذا  يقدم  حتديدها.  مت  التي  والعوائق 
لتحليل املشاريع وكيف ميكن ربطها معها. لقد مت إختيار هذه 
القطاعات الست لتغطي اخملاطر والفرص الرئيسية املرتبطة 
األمن املائي  األردن. على سبيل املثال فإن  األخضر يف  بالنمو 
األردن حاليا  إهتمام رئيسي يف  يعتربان مصدر  النفايات  وإدارة 
بينما تعترب السياحة قطاعا ميتلك إمكانية عالية للنمو يف حال 
فإن  اإلعتبار،  بعني  هذا  آخذين  الصحيح.  بالشكل  تطويره  مت 
يف  ممكنة  تأثريات  أعلى  حتقق  واقعية  مشاريع  وتنفيذ  حتديد 
النمو األخضر هو أفضل الطرق املمكنة إلطالق الفرص الكامنة. 

أن النتائج امللموسة على أرض الواقع والتي تتحقق عن طريق

الفرص املتاحة لدفع اإلقتصاد األخضر 2-2
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فرص النمو األخضر القطاعية

تستمر  أن  يف  للحكومة  يسمح  سوف  ما  هو  املشاريع  تنفيذ 
بتوفري اخلدمات العامة لألردنيني والالجئني معا. 

اإلسرتاتيجيات احلالية للنمو األخضر
املتقدمة  احلكومية  اإلسرتاتيجيات  من  العديد  تطوير  مت 
والشاملة يف السنوات املاضية والتي توفر قاعدة ممتازة لبناء 
مسار النمو األخضر. تعترب وثيقة رؤية األردن 2025 هي اخلطة 
املركزية وهي تقدم جمموعة من األهداف الوطنية املتوافقة 
احلوكمة  ترتيبات  على  الوثيقة  هذه  تركز  األخضر.  النمو  مع 
ومؤشرات  مقرتحة  سياسات  إىل  إضافة  لتنفيذها  املطلوبة 
إىل  وحتتاج  للغاية  طموحة  وثيقة  إنها  التقدم.  مستوى  لقياس 

جهد جماعي عرب القطاعات والوزارات لتحقيقها. 

أول   2018-2016 التنموي  التنفيذي  الربنامج  مثل  وثائق  توفر 
 25 حوايل  تتضمن  حيث   2025 األردن  وثيقة  تطبيق  يف  مرحلة 
القاعدة  ذلك  يشكل  رأسماليا.  مشروعا   1826 و  تنمويا  قطاعا 
موازنة  وحتضري  األولوية  ذات  املشاريع  لتحديد  األساسية 
املناخ  تغري  جتاه  وطنيا  احملددة  املساهمات  تهدف  الدولة.1 
إىل  األردن  يف  املناخ  لتغري  وطنيا  املالئمة  التخفيف  وإجراءات 
املشاريع  من  الئحة  وتتضمن  الكربون  منخفض  النمو  حتقيق 
املقرتحة للتنفيذ ومنها بعض املشاريع املدروسة يف تقييم 
الغاز احليوي ومشروع  إنتاج  للنمو األخضر مثل  الوطنية  اخلطة 
التي  املبادرات  من  جمموعة  هنالك  وهكذا  السريع.  الباص 
والتي  األخضر  النمو  حتقيق  يف  مباشرة  تساهم  أن  لها  ميكن 

هي مقرتحة أصال. 

واالسرتاتيجيات  اخلطط  عن  بغريب  ليس  األردن  فإن  ذلك  ومع 
التي مت تقدميها يف سياق آمال عريضة ولكنها مل حتقق النجاح 
يف مرحلة التنفيذ. ستكون هنالك حاجة لتوجهات إبداعية لدعم 
املشاريع.  تنفيذ  فعالية  من  والتأكد  اخلضراء  اإلستثمارات 
ومع أن وثائق مثل املساهمات احملددة وطنيا تقدم توصيات 
األردن يف حتقيق  أن تساعد  التي ميكن  نوعية املشاريع  حول 
ولكن  باريس  اتفاقية  إطار  ضمن  املناخي  العمل  يف  التزاماته 
ال توجد خطط واضحة حول التنفيذ العملي. وبشكل معاكس، ال 
بد أيضا من التأكد أن التنفيذ ال يؤثر على قاعدة األصول الطبيعية 

لألردن والتي يبدو أنها تزداد يف قيمتها مع مرور الزمن. 

عملية إختيار املشاريع
ذات  املشاريع  من  جمموعة  إختيار  مت  الغاية،  هذه  لتحقيق 
األولوية للنمو األخضر باإلتفاق مع الوزارات الرئيسية. متت عملية 
اإلختيار هذه بناء على مشاورات مكثفة ما بني اجلهات الشريكة 
الئحة  تشكل  أن  إىل  املشاريع  هذه  تهدف  ال  الشأن.  وأصحاب 
على  الضوء  إللقاء  تهدف  ولكن  األخضر  النمو  ملشاريع  نهائية 
الكلف واملنافع والفرص املرتبطة بهذه اإلستثمارات اخلضراء 
هنالك  كانت  البداية  يف  األخضر.  النمو  يف  مساهمتها  وتوثيق 
الئحة طويلة من املشاريع التي قدمت يف كل قطاع بناء على 
احملددة  واملساهمات   2025 األردن  رؤية  مثل  مهمة  وثائق 
تلك  مراجعة  مت  القطاعية.  اإلسرتاتيجيات  إىل  إضافة  وطنيا 
املشاريع من قبل خرباء قطاعيني ملعرفة جدواها اإلقتصادية 
مت  ذلك  بعد  األخضر.  النمو  لتحقيق  وإمكانياتها  والسياسية 
حتديد 24 مشروعا على إمتداد القطاعات اخملتلفة وإخضاعها 
لتحليل التكلفة واملنفعة. وبناء على مشاورات حكومية مكثفة 
وتشكل  القطاعات  لكافة  ممثلة  مشاريع  ثمانية  إختيار  مت 
وهي  نسبيًا  كبرية  إستثمارات  وتتطلب  وطنية  تنموية  أولويات 
يف  تظهر   24 املشاريع  نتائج  أدناه.  مفصل  بشكل  موصوفة 

امللحق.
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مشروعا من:  1 82 8 مشاريع نهائية6

الئحة طويلة 
 60 من 

مشروعا

الئحة 
�تصرة 

من 24 
مشروعا

 �خطط االستثمار الرأسما
املساهمات احملددة 
وطنيا جتاه تغ� املناخ

ال�نامج التنفيذي التنموي 
2018 - 2016

خطة ا�ستجابة ا�ردنية
إجراءات التخفيف املالئمة 

وطنيا لتغ� املناخ � 
ا�ردن

سكة حديد نقل البضائع بني 
عمان والعقبة

خط الباص السريع بني عمان 
والزرقاء

ميناء معان ال�ي
أنبوب النفط

التحلية بإستخدام ا�لواح 
الشمسية ( مع مكون إضا� 

للطاقة الشمسية)
وحدة إستعادة املواد ووحدة  

الوقود املعالج � مكب 
ا�كيدر

الغاز احليوي من ¸طة 
معاجلة املياه العادمة � 

وادي العرب
البنية التحتية للمركبات 

الكهربائية وشحنها

يظهر اجلدول أدناه املشاريع األربع والعشرين  التي مت تقييمها 
األخضر.  النمو  نحو  األردن  حتول  دعم  يف  مساهمتها  ملعرفة 
ليست هذه الالئحة بالطبع شمولية ونهائية، وهنالك مشاريع 
أضيق  وأخرى  األخضر  النمو  على  النطاق  واسعة  تأثريات  ذات 
للتأثريات  ملخص  مع  كمي،  بشكل  فرصة  كل  تقييم  مت  نطاقا. 
األخضر.  للنمو  اخلمسة  اخملرجات  على  املشاريع  هذه  لكل 
وهي  أدناه،  بالتفاصيل  مشروحة  املشاريع  هذه  من  ثمانية 
واسعة  اإلقتصادية  الفوائد  حتليل  أن  كيف  توضيح  يف  تساهم 

النطاق ميكن أن يساعد يف اإلجابة على أسئلة منها:

التقييم  عمليات  يف  واملنفعة  التكلفة  حتليل  يندمج  أن  ميكن 
قرار  إتخاذ  قبل  التحليل  هذا  تنفيذ  حال  يف  حاليا.  املعتمدة 

املضي قدما باملشروع 

اإلسرتاتيجي  البيئي  التقييم  مثل  أخرى  تقييمات  إىل  )إضافة 
كان  إذا  فيما  تقييم  املمكن  من  املعايري(  متعدد  التحليل  أو 
املشروع يساهم يف حتقيق نتائج بيئية وإقتصادية وإىل أي مدى. 
من املهم اإلشارة إىل أن املشاريع املدرجة يف اجلدول أدناه ال 
النمو األخضر يف األردن.  تشكل الئحة نهائية وكاملة ملشاريع 
واملنافع  التكاليف  على  الضوء  تسليط  إىل  الالئحة  هذه  تهدف 
واسعة النطاق املرتتبة على اإلستثمار فيها ومساهمتها يف 

النمو األخضر.

يجب  وهل  إجمالية  إيجابية  فوائد  املشروع  يوفر  هل 
تنفيذه؟

لتحسني  املشروع  هذا  تصميم  إلعادة  فرص  هنالك  هل 
األداء املتعلق بالنمو األخضر؟

خمرجات  حتقيق  نحو  تدفع  أن  ميكن  سياسات  هنالك  هل 
أفضل لهذا املشروع وغريه؟ 
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املشاريعالقطاعاملشاريعالقطاع

الزراعة

الطاقة

سكة حديد نقل البضائع بني عمان النقل
والعقبة

املركبات الكهربائية
خط الباص السريع بني عمان والزرقاء

ميناء معان ال�ي

القرى البيئية � الطفيلة
أنبوب النفط

مزرعة الفجيج لطاقة الرياح
الطاقة املتجددة � املبا� العامة

تشج� جوانب الطرقات
إدخال أصناف �اصيل جديدة

الرعاية الصحية لل¤وة احليوانية 
الري بالتنقيط

الغاز احليوي من �طة معاجلة املياه 
العادمة � وادي العرب

حتسني كفاءة مضخات املياه
التحلية بإستخدام ا¯لواح الشمسية

إنشاء سد � منطقة تالل الذهب

إعادة تأهيل مكب النفايات � اµكيدر
جتميع وإعادة إستخدام الغاز احليوي من 

مكب النفايات � العقبة
وحدة إستعادة املواد ووحدة  الوقود 

املعالج � مكب اµكيدر �طة معاجلة 
املياه الصناعية � احلالبات

ا¯كواخ البيئية 
املتنزه العام � منطقة البحر امليت 

التنموية
الينابيع الساخنة � الزارة (منطقة البحر 

امليت التنموية)
شواطئ العقبة ذات العلم ا¯زرق 

السياحة 

النفايات

املياه

الئحة متثيلية مبشاريع النمو األخضر التي مت تقييمها من خالل حتليل التكلفة واملنفعة

فرص النمو األخضر القطاعية

يف  حتديدها  مت  التي  القطاعية  الفرص  تقييم  أجل  من 
متواصلة  قيمة  ذات  تأثريات  على  واحلصول  السابقة  الفقرات 
واملنفعة.  التكلفة  لتحليل  متسقة  منهجية  إستخدام  مت 
اإليجابية  التأثريات  قيمة  لتحديد  املنهجة  تلك  إستخدام  مت 
والسلبية إلجراءات النمو األخضر املقرتحة. يعترب حتليل التكلفة 
النمو  نتائج  تركز على حتقيق  السياسات  لتحليل  أداة  واملنفعة 
أو  حمدد  مشروع  أداء  بتقييم  املنهجية  هذه  تقوم  األخضر. 
حتقيقها  مدى  سياق  ضمن  املقرتحة  السياسات  من  خيارات 
لنتائج النمو األخضر. يوفر ذلك منهجية عملية لتقييم املشاريع 
حتليل  أدوات  مع  والتكامل  اجلزئي  املستوى  على  والسياسات 

اإلقتصاد الكلي. 

واملنافع  للكلف  كمي  بقياس  واملنفعة  التكلفة  حتليل  يقوم 
املرتتبة على مشروع أو قرار مقرتح مما يساعد على معرفة 
النماذج  تخفق  التي  واإلستثمارات  للسياسات  الكلي  التأثري 
فوائد  ومنها  حسابها  يف  التقليدية  والسياسية  اإلقتصادية 
حكومات  قبل  من  املنهجيات  هذه  تستخدم  األضرار.  تفادي 
بالتحديد  الغرض  لهذا  الدولية  واملؤسسات  املتقدمة  الدول 
وهي مناسبة جدا إلتخاذ القرار يف األردن. ال يحتاج  األردن حاليا 
إجراء  ولكن  واملنفعة  التكلفة  حتليل  ألدوات  املستمر  التنفيذ 
القطاع  بالشراكة بني  لكافة اإلستثمارات اخلاصة  التحليل  هذا 
العام واخلاص سيضمن توجيه اإلهتمام نحو تلك الكلف واملنافع 

املرتبطة باجملتمع. 

تعتمد طبيعة القيمة املضافة املتأتية من إجراء حتليل التكلفة 
واملنفعة على املرحلة التي مير بها املشروع يف تطويره.

الفرص  لتحديد  واملنفعة  التكلفة  حتليل  إستخدام 
ذات  القطاعات  يف  القرار  لصنع  املعلومات  وتوفري 

األولوية يف األردن
3-2
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ميكن لهذا التحليل أن يساهم يف تقوية اجلدوى املرتبطة بتنفيذ 
إذا  الوقت  نفس  ويف  متاحة.  شمولية  بيانات  بوجود  املشروع 
كان املشروع يف املراحل املبكرة من التطوير فإن جمرد تقدير 
العايل  املستوى  على  املشروع  عن  الناجتة  واملنفعة  التكلفة 

ميكن أن يساهم يف تصميم املشروع بالطريقة الصحيحة.

تنوع  مدى  الفصل  هذا  من  التالية  الفقرات  يف  األمثلة  توضح 
التكلفة واملنفعة على مستوى املشاريع. ميكن لهذه  حتليل 
مثل  بديلة  خيارات  تطوير  يف  مؤثرة  أدوات  تكون  أن  التحليالت 
سيناريوهات النمو األخضر مقارنة بخيارات النمو التقليدي. ميكن 
خاللها  من  ميكن  التي  القائمة  الفرص  التحليل  هذا  يظهر  أن 
حتسني تصميم املشروع بحيث يتم تخفيض التكاليف املرتبطة 

بالنمو األخضر إىل احلد األدنى وزيادة املنافع إىل احلد األقصى.
 

مساعدة  هو  واملنفعة  التكلفة  لتحليل  الرئيسي  الهدف 
النمو  أهداف  لتحقيق  تصميمه  إعادة  على  املشروع  مطوري 
املنافع  ذلك  يتضمن  املثال  سبيل  على  املنشودة.  األخضر 
املرتتبة على التحول نحو الطاقة املتجددة أو تأثري حدوث تغيري 

يف مسار سكة احلديد. 

ميكن لهذه النتائج الواقعية لتحليل التكلفة واملنفعة أن تقدم 
صانعي  أمام  األخضر  بالنمو  املتعلق  اخليار  لدعم  متينة  دالئل 
اإلستثمار  حجم  يحدد  أن  أيضا  التحليل  لهذا  ميكن  القرار. 
ميزة  تكمن  الزمن.  مع  املتحققة  الفوائد  لضمان  املطلوب 
واآلثار  العامة  للسلع  املالية  القيمة  حتديد  يف  التحليل  هذا 
باملشاريع.  املرتبطة  اإلجتماعية  والعوائد  اخلارجية  البيئية 
تكمن  املنهجية  هذه  إلستخدام  املضافة  القيمة  فإن  وبالتايل 
يف أنها تسمح بإتخاذ أهم القرارات قبل تنفيذ املشروع ويف 
مرحلة التخطيط وهذا ما يؤدي إىل لعب دور رئيسي يف التصدي 
املكلفة  األخطاء  وجتنب  املشروع  تطوير  مرحلة  يف  للمخاطر 
يف حال توقعها مبكرا. وباإلضافة إىل ذلك ميكن لهذه املنهجية 
للنمو  اخلمسة  اخملرجات  عرب  سياسات  لتطوير  تستخدم  أن 
التكلفة  حتليل  ملنهجية  ميكن  تفصيلي  وبشكل  األخضر. 
النطاق  وواسعة  خمتلفة  طرق  بأربعة  تستخدم  أن  واملنفعة 

لدفع النمو األخضر قدما:

تغيري  مثل  العامة  السياسة  يف  تغيريات  إلحداث  كمربر 
تعرفة إمدادات الطاقة املتجددة.

أو  احلالية  التحفيزية  لإلجراءات  الكمي  للحساب  كوسيلة 
املقرتحة على مستوى السياسات على سبيل املثال كيف 

ميكن مقارنة اآلثار البيئية باآلثار اإلقتصادية؟ 
كوسيلة لتحديد أولويات سياسات النمو األخضر. على سبيل 
التحتية  البنية  أوال يف حتسني  أن نستثمر  املثال هل يجب 

لقطاع النقل أو املياه؟ 

املثال 4 سبيل  على  السياسات،  تفعيل  قبل  للتأكد  كوسيلة 
هل ميكن قياس املنافع الناجتة عن السياسة ؟ 

ذات  السياسات  أو  للمشاريع  املطلوبة  املوارد  تخصيص 
النتائج األفضل يف النمو األخضر. 

املوارد  من  املمولة  املشاريع  وحتسني  تصميم  إعادة 
العامة. 

التمكينية  والعوامل  املعيقات  أهم  عن  القرار  صناع  إعالم 
للنمو األخضر.

األعلى  املنافع  ذات  للمشاريع  األعمال  مقرتحات  تطوير 
للنمو األخضر بهدف إجتذاب التمويل اخلارجي 

اإلدارية  والعمليات  اإلستثمارات  وحتسني  تصميم  إعادة 
لتعظيم قيمة املشاريع للمجتمعات التي تعمل املشاريع 

من خاللها
لتحديد وسائل توفري التكاليف لتنفيذ األعمال 

إستخدام  مت  القسم،  هذا  يف  املتاحة  الفرص  سياق  يف 
منهجية حتليل التكلفة واملنافع لتحديد القيمة املالية للفوائد 
مع  األردن  يف  األخضر  للنمو  املقرتحة  اإلجراءات  عن  الناجمة 
األخذ بعني اإلعتبار اإلنفاق الرأسمايل والتنفيذي. هذا ما سيدعم 
مالية  بلغة  تصميمها  إعادة  أو  املشاريع  هذه  لتنفيذ  احلجة 

ميكن لعدة شركاء مهتمني أن يفهموها بسهولة. 
سيتم مناقشة اآلليات التمويلية لدعم تنفيذ هذه املشاريع يف 

القسم اخلامس اخملتص بتمويل النمو األخضر يف األردن. 

احلكومات  قبل  من  إستخدامها  ميكن  تفصيال  أكرث  وبشكل 
والقطاع اخلاص من أجل:
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حتليل التكلفة واملنفعة كوسيلة حلساب املساهمات احملددة وطنيا يف التخطيط ملستقبل أهداف العمل املناخي   

توفر منهجية حتليل التكلفة واملنفعة طريقة ثابتة لتقييم املشاريع حسب مساهمتها يف تنفيذ املساهمات احملددة 
يتوقع  كما  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  تخفيض  يف  األردن  طموحات  لزيادة  املستقبلي  التوجه  يف  ذلك  يساهم  سوف  وطنيا. 
خالل السنوات اخلمس القادمة ضمن إتفاقية باريس. على سبيل املثال ميكن ملشروع كبري يف جمال البنية التحتية أن 
يتم املوافقة عليه على إعتبار أنه سيحقق تخفيضا ملموسا يف إنبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تغيري جوهري يف أمناط 
إقليمي يف  بدور قيادي  الظهور  األردن على  أن يساعد  الدفيئة  إنبعاثات غازات  التنفيذ. ميكن حلدوث تخفيضات كبرية يف 
ساحة الدبلوماسية املناخية  وبالتايل تعزيز العالقات الدولية اإلقتصادية لألردن. إن إستخدام حتليل التكلفة واملنفعة حلساب 
مساهمات املشاريع اخملتلفة يف حتقيق أهداف تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة ميكن أن يطبق أيضا على أهداف وطنية 

أخرى ومنها أهداف التنمية املستدامة. 
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فرص النمو األخضر القطاعية

  وضع األردن إستثمارات جوهرية يف أهم معربين للنقل يف البالد 
وهما مطار امللكة علياء الدويل وميناء العقبة. من املفرتض أن 
علياء  امللكة  مطار  توسعة  من  الثانية  املرحلة  إستكمال  يتم 
سعة  زيادة  سيتم  حيث   2017 العام  يف  دوالر  مليون   100 وبقيمة 
املطار إىل 12 مليون مسافر سنويا مما يعزز قطاعات السياحة 

واألعمال.

مت يف العام 2015 افتتاح مرفأ الغاز الطبيعي املسال يف ميناء 
العقبة وبكلفة 73 مليون دوالر لتغذية احملطة احلرارية كما يتم 
بشكل مستمر تطوير قرية العقبة اللوجستية لتحسني مناوالت 
النقل  شبكة  حتسني  إىل  اآلن  األردن  يحتاج  والبضائع.  الشحن 
طريق  عن  اخلارجية  النقل  معابر  تطور  مع  لتتماشي  الداخلية 
مشاريع مثل سكة احلديد الوطنية للشحن، وميناء معان الربي 
شحن  وحمطات  والزرقاء  عمان  بني  السريع  الباص  ومشروع 

املركبات الكهربائية. 

نتائج حتليل التكلفة واملنفعة لثمانية مشاريع مقرتحة )كلما كان املعدل أعلى كلما كانت جدوى املشروع أفضل( الشكل 2-2

الفرص يف قطاع النقل 4-2

 الوضع احلايل للقطاع واخلطط
املتعلقة به

 فرصة تصاعد املبادرات يفاملعيقات أمام النمو األخضرمزايا وفرص النمو األخضر
 القطاع

قام األردن بتحديث 
إسرتاتيجيته للبنية التحتية 

الوطنية.

أحد مصادر متيز األردن 
قصرية األمد 

أهم املعيقات أمام النمو 
األخضر هي اإلعتماد الكبري 

على 

رمبا تكون هنالك حاجة إىل 
تقسيم مشاريع امليناء 

الربي وسكة حديد الشحن 
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السياسات املقرتحة:

 الوضع احلايل للقطاع واخلطط
املتعلقة به

مزايا وفرص النمو األخضر

تضع اإلسرتاتيجية التي 
مت إطالقها يف العام 2014 

األولوية ملطار امللكة 
علياء، وميناء العقبة، وتنفيذ 

اخملطط الشمويل للطرق 
اخلارجية السريعة وبعض 

املشاريع احملددة ومنها 
ما هو مذكور هنا.

يف العام 2015 زاد الديوان 
امللكي من الرتكيز على 
املشاريع اإلسرتاتيجية 

ومنها تطوير البنية التحتية 
وقدرة وحدة الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص 
على جذب التمويل ملشاريع 

النقل العام. تضمنت وثيقة 
املساهمات احملددة 
وطنيا بعض املبادرات 

الرئيسية مثل الباص السريع 
واملركبات الكهربائية. 

هي اإلستقرار السياسي 
النسبي مقارنة بالدول 

اجملاورة يف سياق مراكز 
النقل والشبكة الكاملة 

للنقل الربي واملعابر الدولية. 
كما تساهم األسعار احلالية 

املنخفضة للنفط يف 
تعزيز قطاع أعمال النقل 

والذي يعترب حيويا للنمو 
اإلقتصادي ولكنه يزيد من 

إنبعاثات غازات الدفيئة. توفر 
املشاريع املقرتحة أدناه 

خيارات خضراء بديلة لتطوير 
قطاع أعمال النقل. 

الرؤية متوسطة األمد 
املنشودة لوجود وزارة 
فعالة مع موارد بشرية 

كفؤة ومنظومة تشريعية 
وتنظيمية واضحة وبنية 

حتتية تقنية يجب أن 
تساهم جميعًا يف تشجيع 

اإلستثمار. 

النقل الربي والنقل اخلاص. 
هنالك مشاريع إسرتاتيجية 

مقرتحة متعددة النماذج 
ومشاريع للنقل يف القطاع 

العام ولكنها حتتاج للتمويل و 
اخلربة التنفيذية. 

إىل مراحل لتقليل الكلف 
الرأسمالية األولية. على 
سبيل املثال إستخدام 

سكة حديد الشحن للربط 
ما بني مناجم الفوسفات يف 

الشيدية وميناء معان الربي 
والربط مع طريق النقل نحو 

العراق وميناء العقبة. 
ميكن أن تساهم فرص 

التمويل األخضر يف تأمني 
األموال املطلوبة للمشاريع 

ذات الكلفة الرأسمالية 
العالية )أنظر الفصل 

اخلامس: آليات متويل النمو 
األخضر(. 

على املدى الطويل فإن 
الربط مع شبكة جملس 

التعاون اخلليجي ميكن أن 
تفتح أسواقا مثل اإلمارات 

العربية املتحدة والسعودية. 
ميكن تكرار منوذج الباص 

السريع بني عمان والزرقاء 
)35 كم( كما ميكن إدخال 

املركبات الكهربائية يف 
الزرقاء وإربد وجزء من 

منطقة العقبة اإلقتصادية 
اخلاصة مع توسعة شبكة 

حمطات الشحن.  

 فرصة تصاعد املبادرات يفاملعيقات أمام النمو األخضر
 القطاع

سياسات مرتبطة 
باملشاريع

1.أ: إعفاءات ضريبية على املركبات الكهربائية:
أو السيارات منخفضة اإلنبعاثات وميكن   ميكن إدخال اإلعفاءات الضريبية على ضرائب السيارات الكهربائية 

أيضا تقدمي اإلعانات والدعم للطاقة الكهربائية املستمدة من حمطات شحن املركبات الكهربائية.

1.ب: إتفاقيات جتارية:
ميكن منح ترتيبات جتارية تفضيلية للمعدات التي لن يقوم األردن بصنعها ذاتيا مثل بطاريات السيارات الكهربائية.

1.ج: إعانات ملستخدمي الباص السريع:

 ميكن أن تكون تذاكر الباص السريع بسعر منخفض وأكرث تنافسية مع تكلفة قيادة املركبات اخلاصة
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 مشروع ميناء معان الربي

فرص النمو األخضر القطاعية

سياسات مرتبطة 
باملشاريع 

أمثلة من اخليارات الدولية 
التي ميكن أن تؤخذ بعني 

اإلعتبار يف األردن

خطط للتخلص من املركبات القدمية لتحسني كفاءة أسطول النقل
برامج لتدريب السائقني على السالمة العامة وكفاءة إستخدام الوقود

معايري جديدة لزيادة الكفاءة اإلقتصادية للمركبات 
معايري لإلنبعاثات واجلسيمات من مركبات البضائع الثقيلة

مناطق خمصصة للمشاة وحمظورة على املركبات لتقليل اإلنبعاثات
معايري لإلنبعاثات واجلسيمات من النقل العام 

أنظمة ذكية إلدارة النقل 

نسبة املنفعة للكلفة 
اإلستثمار الرأسمايل 

معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية

فرتة اإلسرتداد اإلقتصادية 

نسبة املنفعة للكلفة 
اإلستثمار الرأسمايل 

معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية

فرتة اإلسرتداد اإلقتصادية 

1.8
50 مليون دوالر
 21.6%
 104 مليون دوالر 
9،5 سنة 

 -14 مليون دوالر 
113 مليون دوالر 
6 مليون دوالر 
غري مقاس 
غري مقاس 

يهدف املشروع إىل زيادة جاذبية األردن اإلقتصادية كموقع إقليمي لنقل الرتانزيت عن طريق حتسني قدرة التواصل بني املناطق، وتوفري 
طرق جتارية تنافسية من جنوب شرق آسيا نحو العراق وتقليل التأثريات البيئية الناجمة عن نقل البضائع. يوفر امليناء الربي واملنطقة 

اإلقتصادية اخلاصة يف العقبة خيارات للنشاط اإلقتصادي خارج العاصمة عمان وبالتايل حتسني التوازن اجلغرايف يف النشاط اإلقتصادي 
للدولة. يجب تطوير مرافق ذات قدرة تنافسية عالية وخطط ملشاريع مساندة كجزء من برنامج موحد. يعتمد جناح سكة حديد شحن 

البضائع وامليناء الربي على سياسة للتطوير املستمر مليناء العقبة للحصول على نسبة من السوق اإلقليمي مقارنة مبوانئ أخرى يف 
املنطقة إضافة إىل الطلب على خدمات حمل الركاب يف العراق.  

 مشروع سكة حديد شحن البضائع

نسبة املنفعة للكلفة 
اإلستثمار الرأسمايل 

معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية

فرتة االسرتداد اإلقتصادية 

3.5
4.2 مليار دوالر خالل 5 سنوات
 27.2%
 17.6 مليار  
9،9 سنة 

السياسات املقرتحة )تكملة(:

1.د: التخطيط متعدد النماذج:
ميكن وضع املتطلبات الكفيلة لفرض  النماذج املتعددة اإلعتبارات خالل التخطيط لنظم النقل الكبرية.

1.ه: مبادرات تغيري السلوك:

 يجب تشجيع مستخدمي السيارات اخلاصة للتحول نحو إستخدام النقل العام

1.و: معايري ومساءلة النقل العام:

معايري ومساءلة النقل العام: يجب ضمان جودة وإعتمادية النقل العام من خالل معايري واضحة.
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     مشروع سكة حديد شحن البضائع

إنبعاثات غازات الدفيئة 
النمو اإلقتصادي

التنمية اإلجتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية 

املنعة 

1.187 مليار دوالر
14.850 مليار دوالر
1.572 مليار
غري مقاس 
غري مقاس 

ميتلك هذا املشروع القدرة الكامنة على حتسني الربط اجلغرايف وتقليل الكلفة وحتسني اآلثار البيئية لنقل البضائع. سوف تساهم 
سكة احلديد يف تعزيز املزيد من نقل البضائع مما سيدعم النمو اإلقتصادي والنشاط اإلقتصادي املرافق. سوف تؤدي تلك النشاطات 
اإلقتصادية إىل زيادة يف إنبعاثات غازات الدفيئة ولكن ميكن تعويض ذلك عن طريق اإلنبعاثات التي سيتم تفاديها من خالل التحول بعيدا 

عن أمناط النقل الربي للبضائع كثيف اإلستخدام للكربون. متتلك سكة احلديد القدرة على حتسني إنتاجية قطاع النقل بشكل كبري 
وخاصة ميناء العقبة عن طريق توفري تكاليف نقل أرخص. سوف تساهم زيادة التجارة الناجمة عن هذا املشروع يف توفري فرصة 

لتحسني ميزان املدفوعات احلايل يف األردن والرتابط اإلقليمي والدويل  

هدف املشروع إىل تقليل إعتماد األردن على الطاقة املستوردة والبنزين يف النقل وكذلك زيادة نسبة الطاقة الكهربائية الناجتة عن 
املوارد املتجددة وحتسني نوعية الهواء يف مدينة عّمان ومدن أردنية أخرى عن طريق دعم إدخال املركبات الكهربائية وجعل األردن 

رائدا إقليميا يف جمال دمج املركبات الكهربائية يف قطاع النقل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا. من املهم حتديد تعرفة شحن 
كهربائي مناسبة للمستهلكني لضمان جناح املشروع. سيكون مطلوبا من احلكومة تطوير إتفاقية إمتياز أو فرتة سماح ملنح القطاع 

اخلاص الثقة املطلوبة لإلستثمار يف الشبكة. يجب طرح عطاءات توسعة الشبكة يف املدن األخرى بشكل تنافسي للحصول على 
القيمة األفضل من األموال العامة.     

  مشروع البنية التحتية لشحن املركبات الكهربائية يف عمان

 مشروع الباص السريع بني عمان والزرقاء

نسبة املنفعة للكلفة 
اإلستثمار الرأسمايل 

معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية

فرتة اإلسرتداد اإلقتصادية 

نسبة املنفعة للكلفة 
اإلستثمار الرأسمايل 

معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية

فرتة االسرتداد اإلقتصادية 

إنبعاثات غازات الدفيئة 
النمو اإلقتصادي

التنمية اإلجتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية 

املنعة 

1.2
120 مليون دوالر
 10.4%
 24.4 مليون دوالر 
19،3 سنة 

2.6
176 مليون دوالر خالل 3 سنوات
 20.0%
 437 مليون دوالر 
12.4 سنة 

49.2 مليون دوالر 
- 26.2 مليون
 1.4 مليون دوالر 
غري مقاس 
غري مقاس 

)تكملة(:
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فرص النمو األخضر القطاعية

يهدف املشروع اىل حتسني التواصل اجلغرايف ومعدالت إستخدام النقل العام ورضا املستهلكني وتقليل تلوث الهواء وإنبعاثات غازات 
الدفيئة. نتيجة لذلك، ميكن حتقيق نتائج إيجابية على إنتاجية العمال ومستوى معيشة املوظفني عن طريق تخفيض الوقت املستخدم 

يف التنقل وزيادة خيارات النقل العام وحتسني نوعية البيئة. عن طريق حتسني قدرتها اإلتصالية ميكن للجامعة الهاشمية أن تزيد من 
تنافسيتها مع اجلامعات األخرى يف عّمان وميكن لهذا الطريق أن يوفر أيضا تدفقا للسياح إىل الزرقاء نظرا لسهولة وكفاءة خدمة النقل. 

من املمكن خسارة الفوائد التجارية واإلقتصادية والبيئية يف حال كانت معدالت إستخدام الباص منخفضة وإستمرت السيارات بالتدفق 
على الطريق وخلق األزمات املرورية وهذا ما يتطلب ضمان جودة وإعتمادية خدمة نقل الباص السريع لدفع التغريات السلوكية قدما.   

 مشروع الباص السريع بني عمان والزرقاء

إنبعاثات غازات الدفيئة 
النمو اإلقتصادي

التنمية اإلجتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية 

املنعة 

25 مليون دوالر
 186 مليون دوالر
 8 9 5 مليون دوالر 
غري مقاس 
غري مقاس

الفرص يف قطاع النفايات 5-2

مع معدل كثافة سكانية ال يتجاوز 74 شخصا لكل كيلومرت مربع 
فإن تطوير وتنفيذ تشريعات إدارة النفايات يف األردن كان دائما 
حتديا فعليا. يتم التخلص من النفايات املنزلية يف مكاب للنفايات 
غري مبطنة منتشرة عرب مساحة األردن مما يجعل هذه النفايات 
العادمة  املياه  فإن  الوقت  وبنفس  املفتوح.  للهواء  معرضة 
األودية  يف  مباشر  بشكل  إلقاؤها  يتم  األخرى  التالفة  واملواد 
كان  املاضية  العشر  السنوات  خالل  ولكن  األنهار.  وجماري 
هنالك تزايد يف اإلهتمام املوجه نحو الكلف البيئية واإلجتماعية 
للتوجه األردين احلايل يف إدارة النفايات. على سبيل املثال، يعترب 
الزيبار وهو نوع اخمللفات السائل عن عمليات إنتاج زيت الزيتون 
مت  اذا  الرتبة  إنتاجية  وتقليص  البيئي  التدهور  مسببات  أهم  من 
حيث  الزراعية  األراضي  على  القائه  أو  األودية  يف  منه  التخلص 

يحتوي على عدد من املواد الكيماوية الضارة.2 

ومع ذلك فإن دور انتشار املعرفة حول التأثريات الضارة إلحداث 
يزال ميثل حتديا.  ال  األعمال  األفراد وقطاع  حتول يف سلوكيات 
عمليات  مع  املرافقة  العالية  الرأسمالية  النفقات  وتساهم 
إصالح قطاع النفايات والصعوبات يف إستقطاب القطاع اخلاص 
الالجئني  إستهالك  عن  الناجم  النفايات  إنتاج  حجم  يف  والزيادة 
يف زيادة حجم هذا التحدي. ومع ذلك فإن هنالك منظومة من 
الفرص املتاحة يف هذا الفصل و التي من شأئنها املساهمة 
من  األمثل.  بالشكل  تنفيذها  مت  إذا  النفايات  قطاع  تخضري  يف 
إنتاج  مثل  املشاريع  من  جمموعة  هنالك  بأن  التذكري  املهم 
بامكانية  تتمتع  املواد  وإستعادة  املكبات  من  احليوي  الغاز 
العوائد  من  جديدة  تدفقات  خالل  من  اإلقتصادي  النشاط  دعم 
غازات  إنبعاثات  كميات  مثل  وضوحا  األكرث  الفوائد  إىل  باإلضافة 

الدفيئة التي يتم تفاديها وحتسني حماية املوارد املائية.



٤٦ اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن 

سياسات مرتبطة باملشاريع 
 

 الوضع احلا� للقطاع
واخلطط املتعلقة به

 املعيقات أمام النمومزايا وفرص النمو ا�خضر
ا�خضر

 فرصة تصاعد املبادرات
 � القطاع

مت تطوير قانون إطاري �دارة 
النفايات. ومع ذلك ال تزال 

هنالك حتديات جوهرية تواجه 
�اوالت تخصيص املوارد 

الكافية �عادة تأهيل مكاب 
النفايات وعمليات جتميع 

النفايات. يعت� مكب الغباوي 
هو املوقع الوحيد � ا�ردن 

الذي يتمتع بالتجهيز والتبطني 
الكا� كما يقوم بإنتاج 

الكهرباء من الغاز احليوي. 
تعتمد عملية إعادة تدوير 

النفايات على ا�فراد الذين 
يقومون بجمع وفرز النفايات 

باليد � املكاب املفتوحة. 
ومع ذلك يوجد عدد من 

املبادرات التي تدفع إصالح 
قطاع النفايات إ¯ املواقع 

املتقدمة من  أجندة التنمية 
حتى لو بقي التنفيذ �دودا 
حتى ا´ن. على سبيل املثال 

يعت� إنتاج الغاز احليوي أولوية 
� وثيقة املساهمات 

احملددة وطنيا وقد قامت 
الوكالة ا�م¼كية ل«مناء الدو¹ 

بإجراء عدد من الدراسات 
التقييمية �صالح املكاب � 

العقبة وا�كيدر. 

متتلك ا�جراءات املق½حة � 
هذا القطاع فرصة عالية 

لتخفيف إنبعاثات غازات 
الدفيئة عن طريق تخفيض 
إنبعاثات امليثان من مكاب 

النفايات املفتوحة وغ¼ 
املبطنة. سوف يساهم إنتاج 

الكهرباء من مكاب النفايات 
� دعم أمن الطاقة. هنالك 

أيضا فرص لتقليل التأث¼ات 
الصحية والسالمة العامة 

املرتبطة بجمع وفرز النفايات 
باليد عن طريق ا�فراد. أحد 
مزايا هذا القطاع هو وجود 

منظومة من مشاريع النمو 
ا�خضر التي يتم تطويرها � 

هذا القطاع وهنالك فرص 
متاحة �شراك القطاع اخلاص 
� حال وجود بيئة إستثمارية 

مالئمة. 

مع أن عددا من إجراءات النمو 
ا�خضر املؤثرة مت إق½احها 

فإن العديد منها Ñ تصل إ¯ 
مستوى التنفيذ. يحدث ذلك 

�ن عددا كب¼ا من هذه 
ا�جراءات � قطاع النفايات 

تعت� مكلفة نسبيا ومن 
الصعب إقناع املؤسسات 

الشريكة خارج نطاق الوزارات 
املعنية مباشرة بقيمة مثل 

هذه ا�جراءات. وهذا يعني أن 
التدفقات النقدية وا�عانات 

املطلوبة لتحفيز القطاع 
اخلاص على ا�ستثمار � 
إصالح قطاع النفايات على 

مستوى عال Ñ يتم حتقيقها 
بعد. وبا�ضافة إ¯ ذلك فإن 
الرسوم التي يتم تقاضيها ال 

يتم إعادة إستثمارها من 
جديد � تنمية القطاع. 

مبا أن ١٩ من أصل ٢٠ مكبا 
للنفايات � ا�ردن ال تتميز 

بوجود التبطني والتغطية 
الكافيني هنالك فرصة �نشاء 

مكاب صحية للنفايات وإنتاج 
الغاز � كل من هذه املكاب، 

وأيضا � تلك املواقع اجلديدة 
التي سيتم إستحداثها مع 

الزيادة السكانية. تعت� 
�طات معاجلة املياه 

العادمة و�طات استعادة 
املواد مشاريع كب¼ة مع 

قدرة أقل على التكرار 
والتصاعد. ومع ذلك ففي حال 

مت إثبات اجلدوى ا�قتصادية 
ملرافق إستعادة املواد ميكن 

تطوير مرافق مماثلة � 
جنوب ا�ردن وخاصة � 

العقبة. 

السياسات املق�حة:

٢. أ: إعادة تأهيل أنظمة بيانات التمويل والنفايات: 
    • الفهم ا�فضل لكميات النفايات وكلفة بناء وتشغيل املرافق عن طريق إعادة تأهيل أنظمة إدارة

        البيانات 
٢. ب: برامج التدريب: 

    • برنامج إيراسموس مع اجلامعات التقنية والشركات واملؤسسات الدولية للحصول على برامج 
         تدريب لâردنيني 

٢.ج: برامج نقل التكنولوجيا: 
    • إستخدام املنابر الدولية لتجميع اخل�ات العاملية � إدارة النفايات لتطبيقها على املستوى 

         الوطني



٤٧فرص النمو ا�خضر القطاعية 

أمثلة من اخليارات الدولية 
التي ميكن أن تؤخذ بعني 

ا¡عتبار � ا�ردن

٢.د: مراجعة التعرفة الكهربائية:
ميكــن إســتهداف عمليــة إنتــاج الكهربــاء بواســطة الغــاز احليــوي بتعرفــة إمــدادات كهربائيــة   •     

مناسبة مع مراجعة التعرفة الكهربائية الناجتة عن الوقود ا�حفوري 
٢. ه: برامج التوعية العامة: 

     • إعالم الرأي العام حول اخملاطر الصحية للمكاب وفوائد إعادة التدوير

• مواصفات منتجات إعادة التدوير
• عمليات جمع خاصة للنفايات املعاد تدويرها

• مواقع �سقاط وجتميع املواد القابلة �عادة التدوير وا�ستخدام

مشروع مرافق إس�جاع املواد والوقود املعالج � مكب ا¡كيدر 

نسبة املنفعة للكلفة 
ا�ستثمار الرأسما¹ 

معدل العائد ا�قتصادي
صا� القيمة احلالية

ف½ة ا�س½داد ا�قتصادية 

إنبعاثات غازات الدفيئة 
النمو ا�قتصادي

التنمية ا�جتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية 

املنعة 

٢٫١
 ١٤٧ مليون دوالر
٪١٩٫١ 
 ١٩٤٫٢ مليون دوالر 
٩ سنوات

٨٩٫٩ مليون دوالر
١٠٤٫٤ مليون دوالر
غ¼ مقاس
 غ¼ مقاس
 غ¼ مقاس

يهــدف املشــروع املقــ½ح � مكــب ا�كيــدر إ¯ حتســني ممارســات إعــادة التدويــر � املوقــع بإنشــاء �طــة �ســ½جاع املــواد 
وتقليــص حجــم النفايــات � املوقــع عــن طريــق إنتــاج الطاقــة مــن الوقــود املعالــج. ســيؤدي ذلــك إ¯ فوائــد علــى صعيــد إنبعاثــات غــازات 
ــر  ــن اخملاط ــة م ــا ëموع ــكل حالي ــذي يش ــر وال ــادة التدوي ــاع إع ــة قط ــق مأسس ــن طري ــة ع ــة وا�جتماعي ــد ا�قتصادي ــة والفوائ الدفيئ
الصحيــة وìاطــر الســالمة العامــة. ســيحدث ذلــك عــن طريــق فــرز املــواد القابلــة �عــادة التدويــر عــن بقيــة النفايــات الصلبــة املنزليــة 
التــي تصــل إ¯ املــكاب وبعــد ذلــك معاجلــة املــواد القابلــة �عــادة التدويــر عــن طريــق �طــة إســ½جاع املــواد وبعــد ذلــك حــرق املــواد 
القابلــة ل«شــتعال وغــ¼ املناســبة �عــادة التدويــر بإعتبارهــا وقــودا معاجلــا. ميكــن أن يتــم تطبيــق هــذه العمليــة جنبــا إ¯ جنــب مــع �طــة 
معاجلــة امليــاه الصناعيــة لتحويــل منطقــة الشــمال إ¯ حاضنــة ل«ســتثمارات � التكنولوجيــا النظيفــة. عــن طريــق خلــق نشــاطات 
إقتصاديــة مرافقــة حــول املناطــق الصناعيــة �ســتخدام املنتجــات املعــاد تدويرهــا ميكــن لهــذا ا�جــراء أن يكــون وســيلة رئيســية 

للتصدي لتحديات تواجد الالجئني � املناطق الشمالية � ا�ردن بنمط منو أخضر.   



٤٨ اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن 

الفرص � قطاع املياه ٦٫٢

يعتــ� ا�ردن واحــدا مــن أكــï دول العــاÑ شــحا مبصــادر امليــاه حيــث 
يعتمد بشكل كب¼ على املياه اجلوفية ومنها ٢٥٪ تقريبا غ¼ متجددة. 
يــزال  ال  املائيــة  املــوارد  إنتــاج  علــى  مــن قدرتــه  ا�ردن  يزيــد  بينمــا 
الطلــب يتزايــد مبعــدل أعلــى، حيــث يتــم حاليــا بالفعــل تقنــني ا�مــدادات 

املائية لبعض ا�ستخدامات.

هنالــك أربــع ëموعــات رئيســية ملســتخدمي امليــاه � ا�ردن وهــي 
القطــاع الزراعــي وا�ســتخدام املنــز¹ والصناعــة والســياحة. تتحمــل 
وزارة امليــاه والــري مســؤولية التوجــه ا�ســ½اتيجي العــام � إدارة 
قطــاع امليــاه بالتنســيق مــع ســلطة امليــاه � ا�ردن وســلطة وادي 

ا�ردن.  

 الوضع احلا� للقطاع
واخلطط املتعلقة به

حتدد اخلطة ا�ستثمارية 
الرأسمالية لقطاع املياه 

٢٠١٦-٢٠٢٥ أهدافها الرئيسية 
بكونها االستخدام وا�دارة 

املستدامني للموارد املائية. 
هنالك �ورين ي½كز عليها 

االهتمام � اخلطة وهما 
تطوير موارد مائية جديدة 

وتوسعة خدمات معاجلة مياه 
الصرف الصحي. تعت� هذه 

احملاور جوهرية من اجل 
االستجابة للشح املتزايد � 
موارد املياه � ا�ردن والتي 

 .Ñتعت� من ا�على � العا
ترتبط هذه اخلطة مع 

قطاعات أخرى ومنها على 
سبيل املثال ال½كيز على 

زيادة كفاءة استخدام الطاقة. 

مزايا وفرص النمو ا�خضر

ميتلك ا�ردن حاليا بعضا من 
مصادر املياه التي Ñ يتم 

إستغاللها بعد وخاصة حتلية 
مياه البحر ا�حمر. يعت� مدى 

التغطية اجلغرافية حملطات 
معاجلة املياه �دودا وميكن 

زيادته بشكل كب¼ بهدف 
إعادة إستخدام موارد املياه 

احلالية وجتنب ا´ثار البيئية 
اجلانبية مثل تلوث املياه. 

با�ضافة إ¯ ذلك هنالك 
العديد من ا�جراءات التي 

ميكن تنفيذها �دارة الطلب 
على املياه وزيادة كفاءة 

إستخدامها ومنها حتسني 
البنية التحتية � قطاع املياه 

وحتسني قياس كميات 
االستهالك. 

 املعيقات امام النمو
ا�خضر

ميتلك ا�ردن موارد مائية 
�دودة وهو يستخدمها 

حاليا مبعدل يفوق جتددها 
الطبيعي مبستوى الضعف. 
تعتمد ا�س½اتيجية قص¼ة 

ا�مد على إستخدام املياه 
اجلوفية والتي تتميز بتكلفة 

مالية عالية للوصول إليها 
وكذلك التحلية. تعت� التحلية 

عملية كثيفة ا�ستخدام 
للطاقة وبالتا¹ تتطلب ا�خذ 

بعني ا�عتبار ا�ستخدامات 
البديلة ومصادر الطاقة وهذا 
ما يؤخر تقدم س¼ العمل � 

املشاريع. 

 فرصة تصاعد املبادرات
 � القطاع

تعت� كافة ا�جراءات املق½حة 
� هذا الفصل قابلة 

للتصاعد وميكن أن يتم ربطها 
مع مبادرات من قطاعات 

أخرى. على سبيل املثال فإن 
زيادة كفاءة مضخات املياه 
وإستغالل الغاز احليوي من 

�طات معاجلة املياه 
العادمة ستكون لها تأث¼ات 
مرافقة إيجابية على قطاع 
الطاقة. قطاع املياه كثيف 

ا�ستخدام للطاقة حيث يعت� 
مسؤوال عن حوا¹ ١٥٪ من 

ëمل الطلب على الطاقة 
� ا�ردن. مثل هذا النوع من 

ا�جراءات سوف يساهم � 
تخفيض البصمة البيئية لهذا 

القطاع.   

سياسات مرتبطة باملشاريع 

السياسات املق�حة

٣. أ: إشراك اجملتمعات � التعامل مع قيمة املياه وشحها: 
     • تزويد املعلومات والتعليم حول قيمة وشح املياه وعلى إتخاذ قرارات حتقق ترشيد إستخدام 

           املياه � القرارات املتعلقة باملشاريع 
٣. ب: برامج للدخل البديل للمزارعني: 

     • تنفيذ خطط تعاونية مثل مزارع الطاقة املتجددة لتقليل نسب ا�نتشار الزراعي وا�جهاد 
           املائي وإستنزاف الطاقة. 

٣.ج: التدريب التقني � قطاع املياه: 
     • تطوير برامج جامعية أو برامج تدريب مهني لزيادة عدد املهندسني والتقنيني � قطاع املياه 



٤٩فرص النمو ا�خضر القطاعية

أمثلة من اخليارات الدولية 
التي ميكن أن تؤخذ بعني 

ا¡عتبار � ا�ردن

• إدخال إصالحات على التعرفة املائية لدعم إنتاج احملاصيل ذات ا�ستخدام ا�قل كثافة للمياه 
• تفعيل تنفيذ القوانني اخلاصة بتحديد الضخ من ا´بار وإستخدامات ا�راضي 

• مواصفات لعمليات تصريف املياه لقطاع ا�نشاءات  

مشروع التحلية بإستخدام الطاقة املتجددة   

نسبة املنفعة للكلفة 
ا�ستثمار الرأسما¹ 

معدل العائد ا�قتصادي
صا� القيمة احلالية

ف½ة ا�س½داد ا�قتصادية 

إنبعاثات غازات الدفيئة 
النمو ا�قتصادي

التنمية االجتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية 

املنعة 

٢٫٣
 ٣٦٤ مليون دوالر
٪٢٠٫٢ 
 ٥١٥ مليون دوالر 
١٠٫٢ سنوات

مليون دوالر ٢٥٤
٢٥٦  مليون دوالر
 ٥ مليون دوالر
 غ¼ مقاس
 غ¼ مقاس

يوفــر مشــروع زيــادة ا�مــداد املائــي ملنطقــة الشــيدية - احلســا فرصــة جوهريــة لزيــادة ضــخ امليــاه مــن مــوارد مائيــة غــ¼ متجــددة 
والتصــدي للحاجــة املاســة لتحســني نســبة أمــن امليــاه. ســوف يســاهم املشــروع � توفــ¼ ٥٠ مليــون مــ½ مكعــب إضــا� مــن امليــاه 
للمناطــق الشــمالية � ا�ردن. يتمتــع املشــروع بالقــدرة علــى زيــادة ا�ســتقاللية � ëــال الطاقــة وتخفيــض إنبعاثــات غــازات الدفيئــة 
املرتبــط باملشــروع عــن طريــق تركيــب ٢١٤ ميغــا واط مــن قــدرة ا�لــواح الشمســية لتزويــد الطاقــة لعمليــات الضــخ والتحليــة ذات الكثافــة 
العاليــة � إحتياجــات الطاقــة. ال يتضمــن التصميــم احلــا¹ للمشــروع إســتخدام الطاقــة الشمســية وســوف يعتمــد علــى مــوارد الطاقــة 

التقليدية لذلك فقد مت اق½اح إضافة مكون الطاقة الشمسية. 



 اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٥٠

الفرص � قطاع الطاقة ٧،٢

يعتمد خليط الطاقة ا�ردö احلا¹ بشكل مكثف على الوقود ا�حفوري، 
وخاصة النفط والغاز املستوردان من اخلارج نتيجة عدم وجود ìزون 
مصادر   � التنويع  يعت�  ا�ردن.  داخل  النوعني  كال  من  الطاقة  من 

الطاقة بالتا¹ هدفا جوهريا �دارة الطاقة على املستوى الوطني. 

�ور آخر لل½كيز هو ربط اجملتمعات الصغ¼ة � ا�ردن مع الشبكة 
الوطنية للكهرباء وكذلك مع الدول اجملاورة. هنالك زيادة � ال½كيز 
هذا  يقدم  والشمس.  الرياح  مثل  للطاقة  البديلة  املصادر  على 
العامة  ا�هداف  هذه  مع  تتوائم  التي  املشاريع  من  عددا  الفصل 
ومنها ا�نتاج الالمركزي للطاقة الشمسية على مستوى القرى وعلى 

املباö العامة.  

 الوضع احلا� للقطاع
واخلطط املتعلقة به

 املعيقات أمام النمومزايا وفرص النمو ا�خضر
ا�خضر

 فرصة تصاعد املبادرات
 � القطاع

ضمن ا�س½اتيجية الوطنية 
للطاقة ٢٠٠٧-٢٠٢٠ من 

املتوقع أن تساهم الطاقة 
املتجددة والطاقة النووية � 
حتويل ا�ردن إ¯ دولة مصدرة 

للطاقة � العام ٢٠٣٠. 
ا�هداف املوضوعة � 

ا�س½اتيجية تتضمن الوصول 
إ¯ نسبة ٧٪ من الطاقة 

املتجددة من ëمل خليط 
الطاقة الكلي بحلول العام 

٢٠١٥ وزيادتها إ¯ ١٠٪ � العام 
٢٠٢٠ وهي زيادة مؤثرة مقارنة 

من نسبة ١٪ املتواضعة � 
السنوات املاضية. فيما يتعلق 

بالقدرة ا�نتاجية يتجسد ذلك 
� وجود ٦٠٠ ميغاواط � 

العام ٢٠١٥ وضعف هذه 
الكمية � العام ٢٠٢٠. وعلى 

كل حال من املتوقع أن 
يستمر الوقود ا�حفوري � 

لعب الدور الرئيسي � خطط 
ا�ردن � ëال الطاقة � 

املستقبل املنظور بينما 
تستمر التقنيات النظيفة � 

التطور. � هذا السياق مت 
وضع اخلطط التي تقود إ¯ 

إنشاء أنبوب للنفط ميتد ع� 
البالد ميتلك القدرة على أن 
يشكل دافعا رئيسيا للنمو 

ا�قتصادي. 

يعت� قطاع الطاقة حيويا 
لتطوير النمو ا�خضر � ا�ردن 

من خالل تنفيذ مشاريع 
الطاقة املتجددة وكفاءة 
الطاقة. هذا القطاع يعت� 

رئيسيا فيما يتعلق بتحقيق 
إنخفاض � إنبعاثات غازات 

الدفيئة وزيادة مرونة الدولة 
ومواجهة الفقر. ومع ا�عتماد 

الكب¼ حاليا على مصادر 
الطاقة املستوردة فإن بناء 

القدرة على إنتاج الطاقة 
املتجددة سوف يوفر فوائد 

إس½اتيجية للدولة بينما توفر 
مبادرات كفاءة الطاقة فرصة 

عظيمة اذا متكنت احلكومة 
من زيادة جهودها لتنفيذ هذة 

املبادرات. 

من أجل حتقيق رؤية النمو 
ا�خضر بشكل كامل يجب أن 

يوسع قطاع الطاقة من 
نسبة الطاقة املتجددة من 
خليط الطاقة الكلي. لقد مت 
حتديد بعض املعيقات التي 

ميكن أن تقف � وجه حتقيق 
هذه الرؤية ومنها املوارد 

املالية، مدى ا�عتمادية 
التقنية على الطاقة املتجددة 
وا�طار التنظيمي والسياسي. 

با�ضافة إ¯ ذلك فإن 
املهارات والقدرات التي 

تنتشر حاليا ال تزال مقتصرة 
على جهات معينة ومع ذلك 

فإن ا�ردن مؤهل لبناء قاعدة 
املهارات املطلوبة � قطاع 

الطاقة املتجددة. 

 كافة املبادرات التي مت 
تقدميها � هذه اخلطة 

بإستثناء أنبوب النفط تعت� 
قابلة للتصاعد. كال من 

برناëي املباö العامة والقرى 
البيئية ميكن توسعته ليغطي 

نسبة عالية من إستهالك 
ا�ردن للطاقة. من املمكن 

توقع تراجع � التكاليف 
الرأسمالية وتكاليف التشغيل 

والصيانة. نفس ا�مر ينطبق 
على تطوير مشاريع مزارع 

الرياح املستقبلية. 

السياسات املق�حة

٤. أ: التأكد من التخلص من دعم الوقود ا�حفوري: سياسات مرتبطة باملشاريع
     • ا�ستمرار � التخلص التدريجي من دعم الوقود ا�حفوري لتوف¼ إشارات تسع¼ية طويلة ا�مد تشجع



٥١فرص النمو ا�خضر القطاعية

أمثلة من اخليارات الدولية 
التي ميكن أن تؤخذ بعني 

ا¡عتبار � ا�ردن

على ا�ستثمار � قطاع الطاقة النظيفة
٤.ب: تعرفة تزويد كهربائي تنافسية وجذابة: 

     •  توف¼ مستويات متوقعة وقابلة للتحقيق من تعرفة التزويد الكهربائي من مشاريع الطاقة  
            املتجددة 

٤. ج: مراجعة متطلبات القدرة ل«ستثمار � الطاقة املتجددة على املستوى الصغ¼: 
      •  تشجيع تركيب أنظمة الطاقة املتجددة على كل مستويات القدرة املمكنة.

• حوافز جتارية لتقنيات تخزين الطاقة املتجددة
• بناء القدرات � الطاقة املتجددة وتخزين الطاقة

• التدريب على تطوير دراسات اجلدوى ا�قتصادية وتركيب أنظمة الطاقة املتجددة   

مشروع أنبوب النفط بني العقبة والزرقاء   

 نسبة املنفعة للكلفة
 ا�ستثمار الرأسما¹

معدل العائد ا�قتصادي
صا� القيمة احلالية

ف½ة ا�س½داد ا�قتصادية
 

 إنبعاثات غازات الدفيئة
النمو ا�قتصادي

التنمية ا�جتماعية ومكافحة الفقر
 التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية

 املنعة

٣٫١
 مقدر بحوا¹ ٤٨٠ مليون دوالر
٪٢٦٫٢ 
 ١٫٢٦٦ مليار دوالر 
٧ سنوات

مليون دوالر ٢٣٨
٨١٠  مليون دوالر
 ٢١٩ مليون دوالر
 غ¼ مقاس
 غ¼ مقاس

يتــم نقــل النفــط املســتورد إ¯ ا�ردن حاليــا مــن ميناء العقبة إ¯ مصفاة الب½ول ا�ردنية التي تقع قريبا من عمان. هنالك حوا¹ ١٧٠٠ شــاحنة 
تســاهم حاليــا � عمليــة نقــل الوقــود الثقيــل واملعالــج عــ� املناطــق اخملتلفــة � ا�ردن. لقــد مت إقــ½اح فكــرة بنــاء أنبــوب نفــط لتغيــ¼ 
منــط نقــل النفــط بحيــث ميتلــك هــذا املشــروع إمكانيــة العمــل كمحفــز للنمــو ا�قتصــادي وميكــن لــه أيضــا أن يشــكل قاعــدة ملبــادرات 

أخرى يتم تنفيذها. هنالك خيارين لهذا املشروع

• اخليــار ا�ول: الربــط بــني العقبــة ومعــان عــ� أنبــوب النفط مع بناء �طة جديــدة لتخزين النفط بســعة ١٠٠,٠٠٠ إ¯ ١٥٠,٠٠٠ مــ½ مكعب وحركة 
الشاحنات � معان لنقل الوقود الثقيل ملا تبقى من الطريق

• اخليــار الثــاö:  بنــاء أنبــوب نفــط يغطــي كل املســافة املطلوبــة بــني العقبــة إ¯ الزرقــاء والــذي ميكــن أن يصــل طولــه إ¯ ٣٦٠ كــم تقريبــا 
وهو أطول ب ٢١٥ كم من اخليار ا�ول. 



 اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٥٢

الفرص � قطاع الزراعة ٨،٢

للتزويد  الزراعة مهما على املستوى ا�س½اتيجي  يعت� قطاع 
املبادرات  معظم  ودعم  تطوير  يتم  الغذائي.  وا�من  املائي 
بعض  أن  كما  الزراعة  وزارة  قبل  من  ا�ردن   � الزراعية 
مؤسسات القطاع اخلاص تساهم � مبادرات مشابهة ولكن 
فقط ضمن احملاور التي يتم ع�ها حتقيق أرباح جتارية للقطاع 

اخلاص مثل تقنيات الري بالتنقيط.

وا�من  املائي  التزويد  إدارة  على  املساعدة  العوامل  أحد 
 Ñ والتي  لâراضي  الزراعية  ا�نتاجية  حتسني  هو  الغذائي 

تستخدم بعد لâغراض الزراعية 

 الوضع احلا� للقطاع
واخلطط املتعلقة به

 املعيقات أمام النمومزايا وفرص النمو ا�خضر
ا�خضر

 فرصة تصاعد املبادرات
 � القطاع

ضمن رؤية ا�ردن ٢٠٢٥ مت 
حتديد أمن املياه وا�من 

الغذائي بإعتبارهما أولويتني 
رئيسيتني لâردن بشكل 

إجما¹ ولقطاع الزراعة بشكل 
خاص. هنالك خطة مستمرة 

لتنفيذ مبادرات � هذين 
احملورين ل«ستمرار � 

حتقيق التطور العام. هنالك 
خطط � القطاع الزراعي 

لتعظيم مستوى ا�نتاجية 
وكفاءة إستخدام املياه � 

املزارع احلالية وزيادة ا�نتاج 
احمللي وا�من الغذائي 

والقدرة التخزينية واحلفاظ 
على الغابات والتنوع احليوي. 

كما هو موثق � وثيقة ا�ردن 
٢٠٢٥ فإن حوا¹ ٨١٪ من 

ا�حتياجات الغذائية لâردن يتم 
إست¼ادها حاليا. ميتلك 

القطاع الزراعي فرصة كب¼ة 
�نتاج املزيد من الغذاء �ليا 

وبالتا¹ التخفيف من حدة 
اخملاطر املرتبطة بإست¼اد 

نسبة عالية من الغذاء 
املستهلك وبنفس الوقت 
متكني النمو ا�خضر خاصة 

� �اور املنعة، على سبيل 
املثال من خالل تنوع 

احملاصيل الغذائية املقاومة 
للجفاف وحتقيق التنمية 

ا�جتماعية ومكافحة الفقر. 
هنالك فرصة أخرى تتمثل � 
تعزيز خدمات ا�نظمة البيئية 

والتنوع احليوي من خالل تنفيذ 
مبادرات حتقق ìرجات 

مماثلة مثل جهود التشج¼ 
الوطنية.  

يعت� التمويل هو العائق 
الرئيسي أمام تنفيذ كل 

املبادرات املق½حة خاصة 
تلك التي حتتاج إ¯ تكاليف أولية 

� البحث العلمي (إدخال 
انواع جديدة من احملاصيل، 

الرعاية الصحية للïوة 
احليوانية). حيثما كانت احلاجة 
للبحث والتطوير هنالك ثغرات 

� املهارات والقدرات 
املوجودة حاليا. مشاركة 

املزارعني وإهتمامهم يعت� 
عنصرا رئيسيا للنجاح � 

مبادرات النمو ا�خضر � هذا 
القطاع وهنالك حتديات 

شديدة فيما يتعلق بتغي¼ 
السلوكيات. على سبيل املثال 

سيكون من الصعوبة مبكان 
إقناع املزارعني لتقدير 

املنافع واسعة النطاق 
ل«ستثمار � طرق الري 

اجلديدة عندما يتم 
إستخدامها على املستوى 

الصغ¼ حيث ميكن أن تتجاوز 
التكاليف مستوى الفوائد 

الناجمة عن مثل هذا 
ا�ستثمار. 

كل املبادرات التي مت التوصل 
إليها � هذا القطاع تعت� 

قابلة للتصاعد � عدة مواقع 
على إمتداد املناطق الريفية 

حيث ميكن أن يتم تنفيذها. 
ي½كز التحليل اخلاص بتقنية 

الري بالتنقيط على التنفيذ من 
قبل القطاع العام. وعلى كل 

حال فإن هذه املبادرة يتم 
توسعتها حاليا من قبل 

القطاع العام واخلاص معا 
حيث ميكن أن تساهم زيادة 

ا�ستثمارات � هذه 
التكنولوجيا إ¯ تسارع العملية 

والتأكد من أن املزارعني الذين 
يعانون من ضعف � القوة 

الشرائية سوف يتمكنون من 
ا�ستفادة من هذه املبادرات. 

لقد مت أيضا حتديد جهود 
التشج¼ من قبل الشركاء 

على أنها من املبادرات القابلة 
ل«نتشار والتوسعة ويتم 

تنفيذها بتنسيق مع مشاريع 
النمو ا�خضر ا�خرى مثل 

إحاطة مكاب النفايات 
با�شجار أو تقوم ا�شجار بدور 

مانع الرياح � مزارع اخلاليا 
الشمسية. 

السياسات املق�حة

٥. أ: متويل البحث والتطوير �نواع وتقنيات احملاصيل اجلديدة: سياسات مرتبطة باملشاريع
     • ا�ستمرار � تطوير أنواع احملاصيل املناسبة للمناخ � ا�ردن



٥فرص النمو ا�خضر القطاعية ٣

أمثلة من اخليارات الدولية 
التي ميكن أن تؤخذ بعني 

ا¡عتبار � ا�ردن

برامج نقل املعرفة: 
      •  إستخدام املنابر الدولية جلمع اخل�ات املتعلقة باحملاصيل وتنفيذ حمالت ومشاريع توعية  

             على املستوى الوطني 
٥.ج: مراقبة إنتاجية احملاصيل

      •  مراقبة إنتاجية الïوة احليوانية لتحديد خيارات التطوير 
٥. د: التعاون على مستوى املزارع الصغ¼ة والكب¼ة لرعاية الïوة احليوانية 

      •  زيادة التعاون ما بني املزارع الصغ¼ة والكب¼ة لتحسني تنفيذ إجراءات الرعاية الصحية للïوة 
             احليوانية 

٥. ه: أهداف الري بالتنقيط 
      •  السعي لتحقيق ا�هداف احلالية للحكومة والقطاع اخلاص فيما يتعلق بالري بالتنقيط 

• تنظيم إستخدام املبيدات وكمياتها  

مشروع إدخال أنواع احملاصيل اجلديدة 

 نسبة املنفعة للكلفة
 ا�ستثمار الرأسما¹

معدل العائد ا�قتصادي
صا� القيمة احلالية

 ف½ة ا�س½داد ا�قتصادية

 إنبعاثات غازات الدفيئة
النمو ا�قتصادي

التنمية ا�جتماعية ومكافحة الفقر
 التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية

 املنعة

٨٫١
 أقل من ٣٠٠ ألف دوالر
٪٤٢٫٧ 
 ١٫٩٦ مليون دوالر
٤٫٦ سنوات

٠٫٠٣ مليون دوالر
١٫٩٣  مليون دوالر
غ¼ مقاس
 غ¼ مقاس
 غ¼ مقاس

يهــدف املشــروع إ¯ حتســني ا�مــن الغذائــي وتقليــل إســتهالك امليــاه مــن خــالل زيــادة ا�نتاجيــة الزراعيــة وإدخــال أنــواع مــن احملاصيــل 
املقاومــة للجفــاف. ومــع أن نســبة النمــو ا�قتصــادي مميــزة � هــذا املشــروع فــإن إنتــاج املزيــد مــن الغــذاء �ليــا يقلــل مــن ا�عتمــاد 
ــد املنعــة. تنفيــذ هــذا املشــروع مــع  ــات غــازات الدفيئــة وحتقيــق فوائ ــد مــن تخفيــض إنبعاث علــى إســت¼اد الغــذاء وبالتــا¹ يحقــق املزي

إدخال تقنية الري بالتنقيط سوف يساهم � املزيد من تقليل الطلب على املياه مما يجعل املشروع أكï إخضرارا.  
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الفرص � قطاع السياحة ٩،٢

ومنها  نوعها  من  فريدة  سياحي  جذب  مرافق  بوجود  ا�ردن  يتميز 
والب½ا وجرش. وجود هذه  البحر امليت  العاملي مثل  ال½اث  مواقع 
قطاع  يجعل  التقليدية  الطبيعية  املوارد  شح  إ¯  إضافة  املوارد 
منوا  اململكة  شهدت  بينما  الدولة.  �قتصاد  جوهريا  ركنا  السياحة 
ا�لفية اجلديدة حدث حتول سلبي حاد  متواصال � السياحة خالل 

العربي.  الربيع  بداية  مع 

 ٨٫٢ ا�ردن من  الدوليني �  السياح  تراجع عدد   ٢٠١٥ و   ٢٠١٠ ما بني 
على  ال½كيز  واصلت  احلكومة  فإن  ذلك  ومع  مليون.   ٤٫٨ إ¯  مليون 
الرفيقة  املمارسات  وتبني  ا�ردن   � البيئية  السياحة  تطوير 
الرؤية  هذه  الفصل  هذا   � املوجودة  املبادرات  تدعم  بالبيئة. 
فوائد  أيضا  بل  مناسبة  بيئة  فقط  توفر  ال  أنها  كيف  وتظهر 

وإجتماعية.  إقتصادية 

 الوضع احلا� للقطاع
واخلطط املتعلقة به

 املعيقات أمام النمومزايا وفرص النمو ا�خضر
ا�خضر

 فرصة تصاعد املبادرات
 � القطاع

تغطي ا�س½اتيجية ا�حدث 
لقطاع السياحة الف½ة 

٢٠١١-٢٠١٥ وهي مبنية على 
أربعة �اور: التسويق، تطوير 
املنتجات، تطوير سوق العمل 

والبيئة التمكينية. لقد مت 
حتديد السياحة البيئية 

بإعتبارها وسيلة لل½ويج 
لâردن سياحيا ولتنويع 

املنتجات التي تقدمها. 
با�ضافة إ¯ ذلك تركز 

ا�س½اتيجية على امليزات 
الرفيقة بالبيئة على مستوى 

القطاع بشكل عام. تقوم 
وزارة السياحة حاليا بتطوير 

وحدة للسياحة البيئية � 
الوزارة بدعم من برنامج ا�مم 

املتحدة ا�منائي. 

من خالل كونه مصدرا رئيسيا 
للتوظيف وإنتاج الدخل ميتلك 

قطاع السياحة الفرصة 
�حداث تأث¼ على سلوكيات 
املستهلكني واملوظفني 

واملوردين واجملتمع بشكل 
عام. على سبيل املثال فإن 

مبادرات التعليم البيئي تندمج 
� برامج تدريب ا�دالء 

السياحيني كما يتم تقدمي 
املعلومات العامة � املواقع 
السياحية واملرافق السياحية 

مثل الفنادق واملطاعم. 
ميتلك قطاع السياحة ايضا 

القدرة للتأث¼ على مواقع ذات 
أهمية وطنية واملساهمة 
� ا�دارة البيئية السليمة 

لها. 

 öيعت� قطاع السياحة ا�رد
مستهلكا رئيسيا للموارد 

البيئية ومنها املياه والطاقة. 
ولذلك هنالك فرصة مهمة 

لهذا القطاع ليزيد من كفاءته 
البيئية من خالل تبني تقنيات 

جديدة مثل إنتاج الطاقة 
املتجددة. 

 مع أن بعضا من املبادرات 
املذكورة � هذه اخلطة 

تقتصر على املواقع احملددة 
لها لكن ميكن تكييفها 

وإدخالها إ¯ مناطق أخرى من 
اململكة. على سبيل املثال 
ميكن إنشاء احلدائق العامة 

واملنتجعات البيئية � أي 
مكان قريب من املراكز 

السكانية أو املواقع ذات 
ا�همية السياحية الفريدة. 

السياسات املق�حة

٦. أ: حملة �لية: سياسات مرتبطة باملشاريع
     • تنفيذ حمالت ع� منظمي اجلوالت السياحية وا�عالم ا�جتماعي لتشجيع قضاء ا�جازات خارج 

          عمان 
٦. ب: حملة السياحة البيئية: 

     •  تشجيع خيارات السياحة البيئية مثل الينابيع الساخنة واملنتجعات البيئية مع ال½كيز على
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الطبيعة 
٦.ج: حملة العلم ا�زرق للتوعية الشاطئية: 

     • حمالت توعية ëتمعية حول فوائد شواطئ العلم ا�زرق
٦. د: برامج تدريب ا�دالء السياحيني 

     • سياحة ترتكز على نشاطات املغامرات لتنويع اخلدمات السياحية املقدمة � ا�ردن   
٦. ه: متويل يستهدف مسارات السياحة احملددة  

     • الوصول الســهل ملعظم املناطق الريفية � ا�ردن وكذلك املواقع التاريخية من خالل   مســارات
         سياحية ذات إدارة وصيانة فعالة

أمثلة من اخليارات الدولية 
التي ميكن أن تؤخذ بعني 

ا¡عتبار � ا�ردن

• شبكات النقل العام للمناطق السياحية

• توف¼ خيارات للحصول على التأش¼ة السياحية بأسعار رخيصة    

مشروع حديقة سمو و� العهد ا�م¿ احلسني العامة  

 نسبة املنفعة للكلفة
 ا�ستثمار الرأسما¹

معدل العائد ا�قتصادي
صا� القيمة احلالية

ف½ة ا�س½داد ا�قتصادية
 

 إنبعاثات غازات الدفيئة
النمو ا�قتصادي

التنمية ا�جتماعية ومكافحة الفقر
 التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية

 املنعة

١٫٣
١٦ مليون دوالر(مقدر)
٪١٣٫٩ 
 ١١٫١ مليون دوالر 
١٥ سنة

 -٨٫٠ مليون دوالر
١٩٫٢ مليون دوالر
 غ¼ مقاس
غ¼ مقاس
  غ¼ مقاس

تعتــ� منطقــة البحــر امليــت التنمويــة واحــدة مــن أهــم مناطــق التنميــة الســياحية � ا�ردن حيــث متتــد ملســافة ٤٠ كــم على الشــاطئ 
ــا إ¯ �ميــة املوجــب. توفــر منطقــة البحــر امليــت التنمويــة مزيجــا مــن  الشــما¹ الشــرقي للبحــر امليــت مــا بــني بلديــة ســومية جنوب
املناطــق الســكنية واخلدمــات الثقافيــة والتعليميــة والســياحية والفنــادق مــن ضمــن خدمــات أخــرى. هنالــك شــبكة مكثفــة مــن البنيــة 
التحتيــة التــي تدعــم هــذه املنطقــة وتربطهــا مــع عمــان وعــدة مناطــق أخــرى مــن ا�ردن ومنهــا مادبــا ومناطــق أخــرى مــن وادي ا�ردن 
واجلنــوب. أحــد معــاÑ هــذه املنطقــة الرئيســية هــي حديقــة صاحــب الســمو امللكــي ا�مــ¼ احلســني بــن عبــد ا| و¹ العهــد والتــي 
العامــة  احلدائــق   � خارجــا  الوقــت  قضــاء  يعتــ�  ا�و¯.  املرحلــة  مــن  كجــزء  تطويرهــا  ســيتم  دومن   ١,٢٩٠ مســاحة  علــى  متتــد 
مــن أكــï النشــاطات ال½فيهيــة إنتشــارا � ا�ردن وســوف توفــر احلديقــة مســاحة عامــة ومفتوحــة للــزوار مــع مرافــق إضافيــة منهــا 

مساحات ألعاب ا�طفال ومناطق ملمارسة الرياضة واملقاهي وعدة مسارات تعليمية للزوار. 
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عن  الناجتة  ا¡يجابية  التأث¿ات  من  واسع  نطاق  حتقيق  يساهم  قد 
اخملتلفة  القطاعات   Êع واملنفعة  التكلفة  حتليل  منهجية  تطبيق 
التنمية  أهداف  حتقيق   � والنجاح  للتقدم  ا�ردن  جهود  دعم   �

املستدامة العاملية التي مت ا¡تفاق عليها عÊ ا�مم املتحدة. 

الفرص  من  بكل  املرتبطة  املالية  التأث¼ات  قيم  إ¯  التوصل  مت 
القطاعية التي مت حتديدها مسبقا 

التأث¼ات  تصنيف  من  متناسقة  منظومة  إستخدام  طريق  عن 
التكلفة  حتليل  منوذج   � والقطاعات  املشاريع  ع�  اخملتلفة 
التأث¼  فئات  بني  ما  الربط  ميكن  كيف  أدناه  الرسم  يوضح  واملنفعة. 
املنتقاة � حتليل التكلفة واملنفعة مع أهداف التنمية املستدامة 
العاملية. توفر هذه الروابط رؤية حول كيفية مساهمة ا´ثار الناجمة 
بشكل  إما  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق   � املشاريع  عن 

مباشر أو غ¼ مباشر. 

املقرة  التنموية  ا�هداف  من  إطار  هي  املستدامة  التنمية  أهداف 
على مستوى عاملي التي من املتوقع أن تشكل اخملطط الرئيسي 

للتنمية خالل السنوات القادمة. 

حتقيق   � القطاعية  الفرص  مساهمة  تقييم 
أهداف التنمية املستدامة 

١٠،٢

مثاالن على حتديد الروابط ما بني أهداف التنمية املستدامة وÏرجات حتليل التكلفة واملنفعة الشكل ٣٫٢

املفتاح
أهداف التنمية املستدامة 

فئة التأث¼ � حتليل التكلفة 
واملنفعة  

مساهمة فئة التأث¼ 
� حتقيق الهدف

إنتاجية ا�راضي احلياة � ال�الصحة احليوانية 

خدمات
ا�نظمة البيئية 

احلياة حتت
املاء 

النشاطات
ا�قتصادية اجلانبية 

العمل الالئق
ومنو ا�قتصاد 

التأث¼ املضاعف
�نفاق العمال 

إنتاجية العمال 

توف¼ الوقت 

ميكن لآلثار التي تساعد 
على حتقيق هدف 

"العمل الالئق والنمو 
ا�قتصادي" من أهداف 
التنمية املستدامة أن 

توفر وسائل مناسبة 
لتحقيق هذه ا�هداف 
ا�خرى. ومع ذلك فإن 

إمكانية حتقيق ذلك 
تعتمد على طريقة تنفيذ 

املشاريع مثل النوع 
ا�جتماعي أو التوازن � 

ا�جور للعاملني ضمن 
مشاريع النمو ا�خضر. 

احلد من أوجه عدم املساواة

التعليم اجليد

املساواة بني اجلنسني

القضاء على الفقر

القضاء على اجلوع 
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توفر فئات التأث¼ات الناجتة عن مشاريع النمو ا�خضر تغطية واسعة 
النطاق وعالية املستوى لâنواع اخملتلفة من التأث¼ات التي قد تنجم 
قاعدة  املشاريع  هذه  تشكل  ا�ردن.   � املشاريع  تنفيذ  عن 
لتقييم منظومة ìتلفة من  ملنهجية متناسقة ميكن إستخدامها 

املشاريع ع� القطاعات. 

للمضي قدما،عن طريق إختيار مشاريع  حتقق أهدافا إيجابية ترتبط 
بفئات التأث¼ ميكن لâردن أن يتابع التقدم الذي يتم إحرازه نحو تنفيذ ١٥ 
فإن  الطريقة  وبهذه  املستدامة.  التنمية  أهداف  من   ١٧ أصل  من 
مراجعة عدد أهداف التنمية املستدامة التي ميكن املساهمة � 
واملنفعة  التكلفة  حتليل  خالل  من  مشروع  أي  طريق  عن  حتقيقها 
ونطاق كل تأث¼ مقارنة بحجم ا�ستثمار ميكن أن يكون عنصرا أساسيا 

� إتخاذ القرار املتعلق بأهداف التنمية املستدامة.

يبقى هدفان من أهداف التنمية املستدامة Ñ يتم تغطيتها من قبل 
املشاريع الواردة وهما "عقد الشراكات لتحقيق ا�هداف" و "السالم 
املتطلبات  إعتبارهما  ميكن  حيث  القوية"  واملؤسسات  والعدل 
الشمولية للحوكمة املطلوبة لتسهيل حتقيق كافة ا�هداف ا�خرى 

عن طريق مبادرات على مستوى املشاريع٣ .

مثل  واملنافع  الكلف  حتليل  منوذج   � الواردة  التأث¼  فئات  بعض 
 � مباشرة  تساهم  ال  البصري  والتلوث  والروائح  الناجمة  الضوضاء 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة لكن نطاق تأث¼ها يعت� أصغر من 
ال  للمشاريع"  ال½ويج  "كلف  فإن  مشابه  وبشكل  ا�خرى.  التأث¼ات 
وليست  خاصة  كلفة  لكونها  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  تتوائم 

تأث¼ا عاما. 
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مساهمة النمو ا�خضر � حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

يوضح املثاالن كيف تربط 

خطة النمو ا�خضر ما بني 

آثار املشاريع وأهداف 

التنمية املستدامة 

مساهمة فئة التأث¿ 
� حتقيق الهدف

إنتاج وأمن وإنتاجية الطاقة القضاء على الفقر

مرافق املستهلكني 

الصحة والرفاه

تغ¼ املناخ

إنتاجية الوقود ا�حفوري

النشاطات ا�قتصادية اجلانبية

إنتاجية النقل اجليد

تأث¼ مضاعف �نفاق املوظفني

إنتاجية النفايات

إنتاجية العمالة

إنتاجية املياه

إنتاجية الوقت

الصحة احليوانية

إنتاجية ا�راضي 

إستقرار اجملتمع 

خدمات ا�نظمة البيئية 

إنتاجية التكنولوجيا 

القضاء التام على اجلوع

الصحة اجليدة والرفاه

التعليم اجليد

املساواة بني اجلنسني

املياه النظيفة  والصرف الصحي 

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

العمل الالئق ومنو ا¡قتصاد

الصناعة وا¡بتكار والبنية التحتية

احلد من أوجه عدم املساواة

مدن وÙتمعات مستدامة

ا¡ستهالك وا¡نتاج املسؤوالن 

العمل املناخي

Êاحلياة � ال

احلياة حتت املاء

السالم والعدل واملؤسسات القوية

عقد الشراكات لتحقيق ا�هداف 

فئة التأث¿ من حتليل التكلفة واملنفعة
الذي قام به املعهد العاملي للنمو ا�خضر 



بعد أن يتم تطوير فكرة مشروع �طة التحلية من قبل وزارة املياه 
املياه  إنتاج  حجم  مثل  ا�ساسية  التقنية  التفاصيل  وتوضيح  والري 
املشروع  ملطوري  ميكن  املشروع  وموقع  الطاقة  ومتطلبات 
ما  دراسات  وتبدأ  ا�نتاجية  القدرة  وعوامل  املمكنة  املواقع  حتديد 
قبل اجلدوى االقتصادية ودراسات اجلدوى االقتصادية نفسها. هذه 
النماذج  نوعية  بتشكيل  تقوم  سوف  باملشروع  اخلاصة  التفاصيل 
والعقود  الكهربائية  الطاقة  شراء  إتفاقية  وكذلك  والتجارية  املالية 

ا�خرى. 

ستقوم  والتحلية  الضخ  ملرافق  الطاقة  إحتياجات  حتديد  يتم  أن  بعد 
املشاريع  ملطوري  تنافسي  عطاء  بطرح  الوطنية  الكهرباء  شركة 
لتزويد الشبكة بالقدرة ا�نتاجية املطلوبة وبعد إختيار املطّور الفائز 
بالعطاء وحتديد التعرفة وإعداد إتفاقية الربط مع الشبكة وإتفاقية 
إستقطاب  املشاريع  ملطوري  ميكن  الكهربائية  الطاقة  شراء 
والبناء  واملش½يات  الهندسة  خدمات  وشراء  للمشروع  التمويل 
وكذلك عقود التشغيل والصيانة بشكل متتا¹ مما يسمح باملضي 

قدما � بناء وإطالق وتشغيل املنشآت.

تنفيذ  يتم  أن  الرئيسيني  الشركاء  من  عدد  مع  البيئة  وزارة  تق½ح 
بني  ما  الشراكة  طريق  عن  عّمان   � الكهربائية  املركبات  مشروع 
مسؤولية  اخلاص  القطاع  يتحمل  بحيث  واخلاص  العام  القطاع 
الشحن  لشبكة  والصيانة  والتشغيل  التحتية  البنية  تكاليف 
الكهربائي. سوف توفر أمانة عمان الك�ى ا�راضي املطلوبة �نشاء 
حتديد  على  املشروع  ينفد  الذي  ا�ئتالف  وتساعد  الشحن  نقاط 
الكهرباء  لتزويد  شمسية  طاقة  �طات  لبناء  املناسبة  ا�راضي 
املطلوبة للشحن. سوف تساهم وزارة البيئة ووزارة الطاقة وهيئة 
املطلوبة  التشريعات  بإعداد  واملعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم 
تعليمات  مؤخرا  البيئة  وزارة  أصدرت  حيث  الشحن،  نقاط  ل½خيص 
على  ا�تفاق  مت  حيث  الكهربائية  املركبات  شحن  أنشطة  ترخيص 

هذه ال½تيبات من قبل جميع ا�طراف املعنية. 

ف½ة  إقرار  احلكومة  من  التنفيذ  عن  املسؤول  ا�ئتالف  طلب  وقد 
شبكة  وتشغيل  ومتلك  إنشاء  القيام  خاللها  من  ميكن  سماح 

�طات الشحن ولكن تفاصيل هذه ا�تفاقية Ñ تنته بعد. 

القطاعات  ع�  للمشاريع  احملتملة  للتأث¼ات  الكمي  التحليل  يعت� 
اخملتلفة خطوة مهمة نحو تنفيذ املشاريع. ومع ذلك، ومن أجل أن 
املشاريع  كافة  تتضمن   أن  يجب  حقيقة  إ¯  ا�خضر  النمو  يتحول 
ذلك  لتحقيق  التفاصيل.  واضحة  تنفيذية  خطة  املق½حة  والفرص 
تنفيذ  التالية �  يجب تطوير مناذج لتطوير ا�عمال لتشكل اخلطوة 
تتعلق  التي  الرئيسية  ا�عتبارات  توضيح  طريق  عن  املشروع 
املشاريع.  من  النقدية  السيولة  وتدفق  املش½يات  مبنهجيات 
إختيار  مت  ا�خضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  تطوير  عملية  من  وكجزء 
ا�ردنية  للحكومة  العليا  ا�ولويات  لبعض  حلول  لطرح  مشروعني 
التحلية)  بهدف  املتجددة  والطاقة  عّمان   � الكهربائية  (املركبات 
ا�س½اتيجية  ا�بعاد  توضيح  سيتم  ا�عمال.  مناذج  لتقييم 

وا�قتصادية واملالية والتجارية أدناه:

موارد  ومعاجلة  حتلية  مساهمة  لزيادة  والري  املياه  وزارة  تخطط 
عّمان  العاصمة  عن  بعيدا  تقع  التي  املتجددة  غ¼  اجلوفية  املياه 
يساهم  سوف  ا�ردن.  تواجه  التي  املياه  شح  �زمة  التصدي  بهدف 
الطاقة  إستبدال   � الضخ  عمليات   � الشمسية  ا�لواح  تركيب 
الشبكة  ع�  الدفيئة  غازات  من  املكثفة  ا�نبعاثات  ذات  الكهربائية 

الوطنية للكهرباء واملستخدمة � عمليات الضخ والتحلية.

يتم تطوير �طات الطاقة الشمسية الكب¼ة بحيث تتضمن إتفاقية 
القاعدة  ا�تفاقيات  هذه  توفر  عنها.  الناجتة  الكهرباء  لشراء 
املطلوبة للعقود ا�خرى التي تساعد اجلهة املطّورة للمشروع � 
الهندسة  عقود  وخاصة  الفعلية  قدرتها  إنتاج  إ¯  الوصول 
وزارة  متتلك  والصيانة.  التشغيل  عقود  وكذلك  والبناء  واملش½يات 
مشاريع  عقود  طرح   � حديثة  خ�ة  املعدنية  والïوة  الطاقة 
للطاقة الشمسية من خالل عطاءات تنافسية وسوف تكون اجلهة 
اخملولة بإستيعاب الطاقة املتجددة التي تستخدم للتحلية. كما هو 
 ٢٠١٥ العام   � الطاقة  وزارة  متكنت  أدناه  املا¹  التقييم   � موضح 
من شراء ٢٠٠ ميغاواط من قدرة اخلاليا الشمسية من خالل املرحلة 
منخفضة  تعرفة  وحتقيق  املباشرة  املشاريع  مق½حات  من  الثانية 
إنتاج  بتكاليف  مقارنة  شراؤها  يتم  التي  املتجددة  للكهرباء  للغاية 
الكهرباء من الشبكة الوطنية وكذلك التعرفة املقدمة � املرحلة 

ا�و¯.

منهج املش�يات احملتمل � حتلية وضخ املياه
بواسطة ا�لواح الشمسية 

منهج املش�يات احملتمل � مشروع
املركبات الكهربائية � عّمان 

٥ ٩
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فرص النمو ا�خضر القطاعية

تطوير مناذج ا�عمال لفرص النمو ا�خضر
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� هذه املرحلة ال يبدو أن هنالك إئتالفات أخرى تبدي إهتماما ببناء 
وتشغيل هذه احملطات. ولكن احلكومة قد تفكر بفتح اجملال أمام 
ف½ة  من  ا�نتهاء  بعد  أو  حاليا  إما  تنافسية  عطاءات  طرح  عملية 
ضمان  إ¯  سيؤدي  والذي  اخلاص  القطاع  �ئتالف  املمنوحة  السماح 
املطلوبة  اخلدمة  تقدمي  من  الشحن  �طات  تتمكن  أن 
للمستهلكني بنوعية تتوافق مع التكلفة. وكما هو موضح � احلالة 
شبكة  إستخدام  من  صافية  عائدات  حتقيق  يعتمد  ا�س½اتيجية 
والكلف  اخلاص  القطاع  إهتمام  على  الكهربائية  املركبات  شحن 
طرح  عملية  تساهم  سوف  التحتية.  البنية  �نشاء  التنافسية 
العطاءات التنافسية ملنح إتفاقية إمتياز طويلة ا�مد لبناء وتشغيل 

وصيانة شبكة �طات الشحن � جعل احلكومة قادرة على إختبار 
فيما إذا كان ا�نفاق الرأسما¹ املتوقع سيكون � املصلحة العامة 
من  تنتج  قد  التي  النقدية  التدفقات   ٤٫٢ الشكل  يوضح  للمواطنني. 

هذه ال½تيبات.

شهرا   ٦-١٢ ملدة  بيانات  جتمع  وسوف  ا�ولية  املرحلة  تنفيذ  سيتم 
لتوضيح تأث¼ املشروع على النمو ا�خضر واجلدوى التجارية للشبكة 
التي  التقنية  اجلدوى  �ختبارات  دعما  ذلك  سيقدم  النطاق.  واسعة 
التجارية  املرحلة  هذه  إنتهاء  بعد  امللكية.  العلمية  اجلمعية  بدأتها 
نحو  للتحول  اخلاص  القطاع  أمام  مهيئة  الفرصة  تكون  قد  ا�ولية 
تطويرها  يتم  التي  ال½خيص  ترتيبات  ضمن  النطاق  مكتمل  التنفيذ 

ا´ن. 

مراحل التخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 

حتليل دراسة جدوى ا�عمال حملطات شحن املركبات الكهربائية � عّمانالشكل ٤٫٢

التدفقات النقدية املتوقعة �ول ٢٥٠ �طة شحن للمركبات الكهربائية � عمان 

الرئيسي السداد 

ا�نفاق الرأسما¹

الفوائد  مصروفات 

النقدية  التدفقات 

التشغيلية  التكاليف 

العوائد 

 ١ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ - $  

   - $  

 ١ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $  

 ٢ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $  

 ٣ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $  

 ٤ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $  

 ٥ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $  

١٦ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١١٥



٦١ فرص النمو ا�خضر القطاعية



ملاذا عنقدة املشاريع واملبادرات؟

٦  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٢

تصاعد فرصة
النمو ا�خضر ٣

عنقدة مبادرات ومشاريع النمو ا�خضر ١.٣

منظم  بأسلوب  احملددة  القطاعية  الفرص  تنفيذ  عن  ينتج  قد 
مستوى  على  كب¿  بشكل  ا�خضر  للنمو  املتوقعة  الفوائد  توسيع 

ا¡قتصاد الكلي.

النمو  فرص   )  öالثا الفصل   � احملددة  القطاعية  الفرص  متتلك 
ا�خضر القطاعية) إمكانية واضحة للنمو ا�خضر، ومع ذلك فإن مدى 
تتباين  احلكومي  القرار  صانع  أو  اخلاص  املستثمر  من  لكل  جاذبيتها 
صغ¼ة  املشاريع  بعض  تبدو  قد  املثال  سبيل  على  كب¼.  بشكل 
نسبيا وذات تأث¼ منخفض، مثل برنامج التحريج. على النقيض، ميكن 
ا�دعاء بأن ا�ستثمار � املبادرات السياحية من احملتمل أن يفاقم 
اذا مت  إزدياد � الطلب،  ìاوف ا�من املائي لâردن عن طريق خلق 

إعتباره كمشروع قائم بذاته.

لفهم"  معا  املشاريع  جتميع  جدا  املفيد  من  سيكون  وبالتا¹ 
املكسب" احلقيقي للنمو ا�خضر.

عند ذلك ميكن توسيع املبادرات واملشاريع وإدخال إجراءات مكملة 
هذا  عن  ينتج  سوف  الكلي.  املستوى  تقييم  أجل  من  ا�خضر  للنمو 

التوجه للتجميع (العنقدة) ëموعة من الفوائد:
• تهيئة الظروف للمبادرات واملشاريع الكب¼ة عن طريق حتسني ا�ثر 

ا�س½اتيجي والتحويلي ملشاريع النمو ا�خضر املنفردة.
تقدير العالقات التي ميكن أن حتدث بني املشاريع داخل موقع ما،   •
مثل تغي¼ مزيج الطاقة املستخدم لشحن السيارات الكهربائية كما 
هو موضح � التوجيهات اجلديدة ل½خيص �طات شحن املركبات.

• حتسني تصميم السياسات متعددة القطاعات والتي تعت� ضرورية 

القطاعات  املنافع املش½كة بني املشاريع/  ل«ستفادة من فرص 
كما أنها متنع التأث¼ات غ¼ املرغوب بها.

السياسات  بني  التنسيق  لضمان  بالعنقدة  ينصح  ذلك،  ا¯  با�ضافة 
والشركاء املنفذين. 



٦تصاعد فرصة النمو ا�خضر ٣

من املرجح أن يتم ترسيخ مبادرات النمو ا�خضر اذا ما مت تنفيذها 
إستثمارا  يتطلب  وهذا  بعضا.  بعضها  تعزز  وبحيث  تام  بإنسجام 
املنفردة  ا�ستثمارات  واخلاص.  العام  القطاعني  كال  من  ملتزما 
التحويلي  التغي¼  حتفز  لن  الصغ¼  النطاق  ذات  املدى  قص¼ة 

املطلوب.

املمر ا�خضر لشركة الكهرباء الوطنية كنواة
لعنقود ممر النمو ا�خضر

لتعزيز  أخضرا"  "ممرا  الوطنية  الكهرباء  شركة  إق½حت 
وهذا  ا�ردن،   � العا¹  الكهربائي  للجهد  الداعمة  الشبكة 
املتجددة  الطاقة  توليد  سعة  من  املزيد  دمج  سيسهل 
عمان  من  املشروع  هذا  يبدأ  التزويد.  على  ا�عتماد  ويحسن 
ممرا  واضح  بشكل  يوفر  وهذا  اجلنوب   � العقبة  ا¯  ويصل 
هذا  يعت�  للطاقة.  أفضل  ب½ابط  يتمتع  جغرافيا  متصال 
هذا  إستخدام  فإن  ذلك  ومع  ذاته،  بحد  أخضرا  املشروع 
لديه  ا�خضر  النمو  مبادرات  من  لعدد  كمحفز  احملسن  ال½ابط 
القطاعات  للنمو متعدد  ا¯ دافع رئيسي  لتحويل املمر  القابلية 

� ا�ردن. 
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ral relationships

الصالت  بتوضيح  ا�خضر  للنمو  عناقيد  ثالثة  الفصل  هذا   � تقوم 
العناقيد  ترتكز هذه  احملتملة املتبادلة بني ا�قتصاد والنمو ا�خضر. 
فرص   ،öالثا الفصل   � احملددة  للمشاريع  احملتملة  الفرص  على 
ومشاريع  مبادرات  أيضا  تستقطب  ولكنها  القطاعية،  ا�خضر  النمو 
أخرى ذات أولوية وهي ما زالت غ¼ شاملة لكل فرص النمو ا�خضر � 
العام  القطاعني   � متعددة  قطاعات  من  خ�اء  تعاون  لقد  ا�ردن. 
املمر  يشكل  القطاعات.و  بني  ا�همية  ذات  الروابط  لتحديد  واخلاص 
أنظر املربع �   ) الوطنية  الكهرباء  ا�خضر املق½ح من قبل شركة 
سيتم  كيف  سيوضح  والذي  العناقيد  �حد  ا�ساس  التالية)  الصفحة 
يوفر  ا�خضر.  للنمو  التخطيط   � ا�ردن   � القائمة  اخلطط  دمج 
إطالق  على  قدرته  بسبب  للعنقود  قائمة  منصة  ا�خضر  املمر 
عالية  نقل  بخطوط  والعقبة  عمان  وربط  املتجددة  الطاقة  مشاريع 

السعة.

با�ضافة ا¯ املمر ا�خضر، وعلى الرغم من أنه غ¼ مستند ا¯ منصة 
على  يركز  والذي  الذكي"  احلضري  "العنقود  إق½اح  مت  قائم،  مشروع 
الروابط بني املبادرات احلضرية. والهدف من ذلك هو إظهار كيف أن 
ا�ستثمار  مركز  أهمية  من  ترفع  أن  ميكن  املش½كة  املبادرات 
املنعة  عنقود  إق½اح  مت  كما  النظيفة.  للتقنيات  كحاضنة  احلضري 
الريفية والذي يركز على أهمية ا�دارة املسؤولة للموارد واملياه � 
ا�ردن،  وميكن أن يعمل كمحفز للتنمية ا�قتصادية وا�جتماعية � 

املناطق الريفية.

بعض العالقات املتبادلة بني القطاعات ذات ا�ولوية. ا�مثلة املقدمة هي إس�شادية على أن هناك طيفاشكل ١٫٣ 
من العالقات ا¡عتمادية والتي يجب أن توضع باحلسبان اذا كانت القطاعات ا�ردنية ستتوجه نحو النمو ا�خضر معا.

أمثلة على العالقات بني القطاعات

الزراعة
،اذا Ñ يتم التحكم بها بحذر

ميكن أن تؤثر سلبا على إمدادات
ا�ردن من...

النفايات
اذا مت إرسالها ا¯ مكب النفايات

ميكن أن ينتج عنها مادة
راشحة والتي ستؤثر على...

املياه
حتتاج اليها معظم التقنيات

املستخدمة لتوليد...

النقل
هناك حاجة ا¯ حتسينات

لتسهيل التنمية املعدة ل...

السياحة
،يتأمل أن تنمو بشكل كب¼ كقطاع

والذي سينتج عنه زيادات
ضخمة � حجم...

الطاقة
مطلوبة لتشغيل...



٦٥تصاعد فرصة النمو ا�خضر

للنمو  الوطنية  اخلطة  هذه   � عناقيد  ثالثة  حتديد  مت 
البعض  لبعضها  املعززة  املتبادلة  املنافع  ا�خضر�يضاح 
واملستقاة من جتميع مبادرات ومشاريع النمو ا�خضر؛ ممر النمو 
ا�خضر  النمو  ممر  لدى  الريفية.  واملنعة  احلضري  الذكاء  ا�خضر، 
تركيز جغرا� خاص لكونه ميتد ع� طريق الشمال-اجلنوب املهم 
واملنعة  احلضري  الذكاء  عناقيد  فإن  باملقابل  وعمان.  العقبة  بني 
من  عدد   � تطبيقها  وميكن  موضوعية  عناقيد  تعت�  الريفية 
على  الريفية  املنعة  عنقود  ا�ردن.   � والريفية  احلضرية  املناطق 
احملتملة  املهمة  االشكال  كأحد  رؤيته  ميكن  املثال،  سبيل 
لعام  ا�ردن  رؤية   � املذكورة  السياحية"  "املسارات  ملبادرة 
متعددة  ìرجات  نحو  واملشاريع  املبادرات  كل  تساهم   .٢٠  ٢٥
ا�نظمة  خدمات  التحريج  يحمي  املثال،  سبيل  على  ا�خضر؛  للنمو 
البيئية بينما يوفر أيضا مصدات رياح حلماية املزارع الشمسية من 

أدائها. الرملية، مما يحسن من  العواصف 

للقوى  احلساسية  عالية  ا�يرادات،  لتدفق  كمصدر  تعت�السياحة 
فإن  لذلك  ونتيجة  ا�ردن.  سيطرة  ضمن  تقع  ال  التي  اخلارجية 
االستثمارات � ا�ردن قد ال تؤدي لزيادة أعداد الزوار بشكل تلقائي 
احلالية � املنطقة، وهذا قد يهيء  السياسية  الظروف  � ظل 
مصادر  توف¼  خالل  من  واملشاريع  املبادرات  لتجميع  الظروف 
 � ا�ستثمار   � ا�ستمرار  يتم  بينما  للمجتمعات  بديلة  عائدات 
التخطيط  تنفيذ  إن  للسياحة.  ا�مد  طويل  ا�قتصادي  النمو  دوافع 
يساعد  قد  ا�خضر  النمو  عناقيد  مباديء  قبل  من  املدفوع   öاملكا
لزيارتها  يتطلعون  كدولة  لâردن  ينظرالسياح  أن  ضمان   � أيضا 

الحقا.

تقدمي عناقيد النمو ا�خضر ٢.٣
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عناقيد النمو ا�خضر الشكل٢.٣

يتمحــور ممــر النمــو ا�خضــر حــول مشــروع املمــر ا�خضــر لشــركة الكهربــاء الوطنيــة والــذي ميتــد عــÊ هيــكل ا�ردن املمتــد 
ــة  ــني مرون ــى حتس ــز عل ــيتم ال�كي ــابكة. وس ــاريع املتش ــن املش ــدد م ــي  لع ــار العمل ــر ا¡ط ــذا يوف ــان، وه ــة وعم ــني العقب ب
الطاقــة � ا�ردن كمــا ســيتم توفــ¿ فــرص جديــدة للنمــو ا¡قتصــادي علــى إمتــداد الطريــق. و با�خــذ بعــني ا¡عتبــار الفــ�ة 
الطويلــة الالزمــة للتخلــي عــن الوقــود ا�حفــوري لتوفــ¿ الطاقــة ا�ساســية، ينصــح بإســتغالل تقنيــات الطاقــة الشمســية مثــل 

الطاقة الشمسية املركزة على إمتداد الطريق.

يهدف العنقود احلضري 
لتحويل مناطق ا�ردن 

احلضرية اé مدن خضراء 
جاذبة للمستثمرين كما 

للمقيمني، من خالل 
سلسلة من مشاريع 

النمو ا�خضر الرئيسية. 
كما يقوم العنقود بإختيار 

Ùموعة من املبادرات 
واملشاريع التي ميكن أن 
تستخدم ¡عالن املناطق 

احلضرية (على أنها 
خضراء) للمستثمرين 

احملتملني، بينما تخلق 
أيضا مساحة حضرية  
ëسنة للعيش فيها.

:ìالعنقود الثا
الذكاء احلضري

يهدف عنقود املنعة 
الريفية لتقوية اجملتمعات 

الريفية وا�نظمة البيئية 
احمليطة بها، من خالل تنوع 

مصادر الدخل، والتأكد من 
توفر املصادر والتقليل من 

 Êثار البيئية. يعتîا
توف¿الوظائف عنصرا مهما 
� العنقود الريفي لتشجيع 

التوزيع املتساوي لتدفق 
الالجئني عÊ اململكة. كما 

يتم إدخال السياحة على 
أساس أن املبادرات 

واملشاريع ا�خرى ميكن أن 
تساهم � دعم ا¡ستقرار 
املتوقع للمنطقة - ولذلك 

أهمية بالغة- � ظل 
التحديات احلالية لقطاع 
السياحة بسبب النظرة 

الدولية لòمان � ا�ردن 
واملنطقة ككل.

العنقود الثالث:
املنعة الريفية

العنقود ا�ول:
ممر النمو ا�خضر



٦٧تصاعد فرصة النمو ا�خضر

العنقدة كدليل على املفهوم

من املهم مالحظة أنه، وعلى غرار الفرص القطاعية احملددة، ال يجب إعتبار هذه العناقيد على أنها الئحة شاملة لكل املشاريع التي 
من املمكن أن تصلح لهذه العناقيد. من احملتمل أن يكون هناك عدد من املشاريع ا�خرى واملبادرات التي ميكن أن تساهم � هذه 
العناقيد ولكنها غ¼ واردة حاليا � هذه الوثيقة، وكما ميكن دمج مبادرات جديدة مع الوقت. إن العنقدة املقدمة هنا هو دليل على 

مفهوم املكاسب احملتملة التي ميكن أن تنتج عن تنفيذ مبادرات ومشاريع النمو ا�خضر بأسلوب منظم. 

الثالث  العناقيد   من  كل   � قائمة  العالقات  من  ëموعة  هناك 
املقدمة، ميكن إعتبار بعض هذه العالقات على أنها حاسمة، وميكن 
توضيح ذلك حيث يكون هناك مشروع معتمد على مشروع آخر لكي 
يتم إعتباره مشروع لنمو أخضر مع إحتمال منطقي  بأن يكون له أثر 
دائم. وبطريقة مشابهة، ميكن لبعض هذه العالقات أن تكون داعمة 
تكون  قد  أخرى  عالقات  على  الضوء  تسليط  وسيتم  تشاركي.  بشكل 
 � العالقات  هذه  طبيعة  توضيح  سيتم  كما  ثانوية،  أو  إس½اتيجية 
الصفحات الالحقة. لقد مت حتديد اجلهات املعنية املطلوب منها دفع 
املشاريع نحو التنفيذ، مما يدل على ضخامة عدد الشركاء الذين هم 
بحاجة للتنسيق � التخطيط للنمو ا�خضر.وهذا أيضا يؤكد التحديات 
حتديدها  يتم  أن  يجب  والتي  التنفيذ  عن  املسؤوليات  حول  احملتملة 

بشكل واضح.

مشاريع  من  مبدأي  بشكل  ا�خضر  النمو  ممر  عنقود  فكرة  تشكلت 
كان قد مت تقييمها من قبل املعهد العاملي للنمو ا�خضر كجزء من 
أخرى  مبادرات  هنالك  ذلك  ومع  ا�خضر.  للنمو  الوطنية  اخلطة 
بإمكانيات منو أخضر عالية ولكن حتتاج املزيد من التحليل مت إضافتها 
جلدواها  املرتفع  املستوى  الدراسات  أظهرت  حيث  العنقود  ا¯ 
ا�قتصادية. على سبيل املثال مت إق½اح الطاقة الشمسية املركزة 
التقنيات  عكس  على  ا�حفوري.١  للوقود  ا�مد  طويل  بديال  لتشكل 
إمكانية  التقنية  هذه  لدى  الكهروضوئية،  واخلاليا  الرياح  من  احلالية 

تقدمي 

قدرة توليد طاقة ثابتة ومرنة. كما أن ا�ستثمار � هذه التقنية ا´ن 
سيمكنها من النضوج، والعمل � نهاية املطاف بجانب شبكة نقل 
نهاية  العنقود. و�  النفط كدعامة � هذا  أنابيب  ا�خضرمع  املمر 
النفط، فإن هذا سيؤدي ا¯ تخلص تدريجي  من  الثالثني خلط  ا�عوام 

.öالوقود ا�حفوري � مزيج الوقود ا�رد

عنقدة املبادرات واملشاريع: ممر النمو ا�خضر ٣٫٣

عنقود ممر النمو ا�خضر
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�طة تنقية
مياه عادمة

سكة حديد
الشحن 

املمر ا�خضر 

ميناء معان
ال�ي

املزارع
الشمسية

عنقود ممر النمو ا�خضر.الشكل ٣٫٣

عنقود ممر النمو ا�خضر

النمو ا�خضر على شبكة نقل املمر ا�خضرحيث  يركز ممر 
يعت� هذا املشروع هاما لتنمية كافة املشاريع ا�خرى � 
العنقود ماعدا تنمية شبكة سكة حديد الشحن. وبالرغم من 
ذلك فإن شبكة سكة حديد الشحن سوف تنتفع من تنفيذ 
عدد  خاص  بشكل  هناك  باملشروع.  اخلاصة  النقل  شبكة 
كب¼ من العالقات القوية � هذا العنقود تعود ا¯ املواضيع 
للنقل  اجلغرا�  والتواصل  الطاقة  تطوير   � السائدة 
كمحفز للنمو ا�قتصادي ا�خضر. وزارة النقل ووزارة الطاقة 
والïوة املعدنية والقطاع اخلاص هم من بني اجملموعات 

الرئيسية للجهات املعنية. 

املفتاح                                                       صالت أساسية � العنقود                                                     صالت ثانوية � العنقود 

املساهمون الرئيسيون املشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

املمر ا�خضر

املزارع الشمسية
ومزارع الرياح

غازات الدفيئة تنتفع من
توف¼ الطاقة احملايدة

 الكربون 

منافع متعددة القطاعات 
من تسهيل إمدادات 

موثوقة للطاقة، مع فوائد 
ترتبط  بغازات الدفيئة 

الناجتة، النمو 
ا�قتصادي،املنعة وفوائد 

إجتماعية

إن شركة الكهرباء 
الوطنية مسؤولة عن 

تنفيذ املمر ا�خضر. ومع 
هذا فإنه يجب على وزارات 

أخرى والقطاع اخلاص أن 
توفرمدخالت ثابتة فيما 

يتعلق بأماكن تواجد 
الطلب على الطاقة.

وزارة البيئة،وزارة الزراعة، 
وزارة الطاقة  والقطاع 

اخلاص هم من بني

يوفر حجر أساس للنمو ا�خضر املستدام لعناصر 
أخرى من خالل طمأنة املستثمرين على إستقرار 
إمدادات الكهرباء. لقد شكل هذا عنصرا إجتماعيا 

مهما حيث أنه يضمن توزيع عادل للطاقة على 
عكس الظروف احلالية حيث تتمتع املراكز 

احلضرية بخدمات طاقة أكï موثوقية. إن مبادرات 
إنتاج الطاقة مثل املزارع الشمسية ومزارع 

الرياح سوف تستفيد من تقليص خسائر النقل 
مما يزيد من تأث¼ها بشكل كب¼ . وباملثل فإن 

املمر ا�خضر سوف يسهل النمو ا�قتصادي حول 
امليناء ال�ي، كما سيسهل التنمية ا�جتماعية � 

القرى البيئية ع� إمدادات الطاقة املوثوقة.

 العديد من خطط ا�ردن احلالية مثل خط أنابيب
 النفط، جتعل ا�ردن رهينا �ستهالك النفط من

.مصادر خارجية على املدى املتوسط وهذا
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املساهمون الرئيسيوناملشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

 سيمنع ا�ردن من النزع الكامل للكربون وحتقيق 
 ا�مان � الطاقة٢ . لذلك يتم التوصية بإنشاء
 املزارع الشمسية الكب¼ة بحيث توفر خيارات

 طاقة طويلة املدى �مداد املبادرات واملشاريع
 � هذا القطاع ، مثل القرى البيئية، امليناء ال�ي،

 و�طة تنقية املياه العادمة. وبالتحديد، يجب
 إستكشاف تقنية الطاقة الشمسية املركزة

 كوسيلة كربون �ايد لتلبية االحتياجات ا�ساسية
 لتوليد الطاقة، والتي يتم تسهيلها عن طريق خط

نقل املمر ا�خضر

 سيدعم قطار سكة حديد الشحن إرتفاعا كب¼ا �
 النشاط ا�قتصادي بسبب التوف¼ � وقت

 وتكاليف النقل. وهذا سيشجع املزيد من
 الشركات على نقل بضائعها بني العقبة ومعان

 وعمان مما سيؤدي ا¯ سلسلة توريد وتأث¼
 مضاعف ناجم عن إنفاق املوظفني. واذا وفرت
 شبكة سكة حديد الشحن خدمات نقل الركاب

 أيضا مع نقل البضائع، فسيكون لها منافع
 إجتماعية � زيادة تنقل ا�فراد القاطنني �

.املراكز احلضرية والقرى البيئية

 سيوفر هذا املشروع املاء والذي سيكون مطلوبا
 لتسهيل التنمية الصناعية حول املراكز الرئيسية

 للنمو على طول املمر. كما أنه سيخفض من ا´ثار
 البيئية للتنمية الصناعية، وجتنب خطر إلقاء

 الصناعات لنفاياتها السائلة � القنوات املائية
 وتدم¼ ا�نظمة البيئية الثمينة مثل �مية ضانا
 للمحيط احليوي. أما آثاره البيئية السلبية اخلاصة

سيتم تقليصها ع� تقدمي الطاقة النظيفة
 واملمر ا�خضر.

 يعتمد تاث¼ ميناء معان ال�ي على وصلة سكة
 حديد الشحن من ميناء العقبة. سيخلق امليناء

 ال�ي فرص وظيفية والتي بدورها تستدعي طلب
�تمل على تنمية قرى بيئية جديدة

اجلهات املعنية الرئيسية 
التي يجب إشراكها � 

تطوير هذا املشروع. 

وزارة النقل، وزارة الطاقة 
والïوة املعدنية والقطاع 

اخلاص هي اجلهات 
املعنية الرئيسية. وبسبب 

النفقات ا�ساسية 
املرتفعة للغاية فإن 

متويل القطاع اخلاص هو 
حاسم لتنفيذ املشروع.

وزارة املياه والري هي 
اجلهة املسؤولة 

الرئيسية. ومع ذلك فإن 
الوزارات املسؤولة عن 

املبادرات ا�خرى مثل 
وزارات الزراعة والطاقة 

والنقل يجب أن يتم 
إستقطابها لتحديد 

طبيعة الطلب على املياه 
على طول املمر.

وزارة الطاقة ووزارة 
املالية واجلمارك ستكون 

مسؤولة عن هذا 
املشروع با�ضافة ا¯ 

سكة حديد
الشحن

ëطة إعادة
إستخدام املياه

العادمة

ميناء معان الÊي

منافع إقتصادية
وإجتماعيةمن حتسني

التواصل اجلغرا�

 منافع لòنظمة البيئية
 من منع النفايات السائلة

 الصناعية من تلويث
 مصادر املياه، منافع

 إقتصادية وإجتماعية من
زيادة توفر املياه

 منافع إقتصادية من
 منافــع إقتصادية من

 إزدياد عدد فرص
 الوظائــف وزيادة �
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املساهمون الرئيسيوناملشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

 �سكان املوظفني. وسيوفر هذا املكان موقعا 
جديدا لتشغيل سائقي الشاحنات الذين رمبا قد 
يخسروا وظائفهم بسبب التحوالت النمطية � 

الشحن نحو السكة احلديدية. ستضمن مشاريع 
�طة تنقية املياه العادمة ومزارع 

الشمس/الرياح أنه لن يكون للميناء ال�ي آثار 
سلبية مفرطة من حيث غازات الدفيئة وا�من 

املائي

سلطة تطوير معان. كما 
ميكن جذب القطاع 

اخلاص ع� حوافز ضريبية 
وع� التواصل اجلغرا� 

املتوفر من العنقود 
بكامله.

النشاط ا�قتصادي

 

العنقود احلضري الذكيالشكل ٤.٣

العنقود احلضري الذكي

احلضري  العنقود  مركز  الكهربائية  السيارات  ستشكل 
على  كب¼  بشكل  يعتمد  الذي  املشروع  �نه  وذلك  الذكي، 
النمو  تاث¼  على  للحصول  ا�خرى  واملشاريع  املبادرات 
احليوي  والغاز  الشمسية  اخلاليا  مشاريع  تنفيذ  إن  ا�خضر. 
املياه  تنقية  �طات  من  احليوي  والغاز  النفايات  مكاب  من 
تأث¼السيارات  من  كب¼  بشكل  جميعها  ستحسن  العادمة 
طاقة  مصادر  توف¼  خالل  من  حضري  كمشروع  الكهربائية 
نظيفة لتشغيل املركبات. البلديات با�ضافة ا¯ وزارة البيئة، 
اجلهات  ëموعة  بني  من  اخلاص  والقطاع  النقل  وزارة 

املعنية الرئيسية.

املفتاح                                                       صالت أساسية � العنقود                                                     صالت ثانوية � العنقود 

عنقدة املبادرات واملشاريع: العنقود احلضري الذكي ٤٫٣

يركز العنقود احلضري الذكي على مشاريع السيارات الكهربائية

العنقود احلضري الذكي

 لكنه يستقطب ëموعة من املشاريع اخلضراء ا�خرى لبناء صورة
النظيفــة. وهــي للتقنيــات  أنهــا مركــز   مســتقبلية للمنطقــة علــى 
منطقــة ا¯  وتشــ¼  إس½شــادية  وإمنــا  جغرافيــا  �ــددة   ليســت 

حضرية منوذجية � ا�ردن

مكب نفايات
صحي

خط باص
سريع

حدائق
عامة

غاز حيوي
من �طات

التنقية ومكاب
النفايات

سيارات
كهربائية



٧تصاعد فرصة النمو ا�خضر  ١

املساهمون الرئيسيوناملشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

للسيارات الكهربائية إمكانية عالية � سلب لب 
كل من العامة واملستثمرين بإعتبارها �ور 
إس½اتيجية متماسكة للنمو ا�خضر احلضري 

تتمحور حول مبادرات ومشاريع  منو أخضر 
متناغمة. وذلك �ن ا�دعاء بأنها خضراء يصلح 

فقط اذا كانت إمدادات الطاقة  منخفضة الكربون. 
وبالتا¹ يعتمد املشروع على الغاز احليوي من 

مكاب النفايات، والغاز احليوي من املياه العادمة 
واخلاليا الشمسية املشروع فائدة سهولة التميز 

كمبادرة رفيعة املستوى والتي لديها بالفعل 
قبول سياسي كب¼ � ا�ردن.

لدى العديد من املناطق احلضرية ا�ردنية مكاب 
نفايات على أطرافها. وبسبب قابليتها احلالية 

على رشح مواد خطرة � القنوات املائية وإنبعاث 
أبخرة ضارة، فإنها تشكل مانع رئيسي للتمدد 

احلضري. ومن املرجح أن يزداد هذا التاث¼ مع 
الوقت حيث يتم إلقاء النفايات � املكب بهذا 

ا�سلوب كلما تقدم التوسع احلضري نحوها. إن 
تبطني وتغطية مواقع مكاب النفايات احلديثة 

سيمكن من التنمية احلضرية � هذه املناطق. 
وهذا ميكن أن يكون شديد ا�يجابية حيث توفر 

هذه املناطق فرص عمل جديدة بواسطة 
ا�نشطة ا�قتصادية غ¼ املباشرة مثل إستعادة 

املواد. كما ميكن إنشاء حدائق عامة بالقرب من 
مواقع املكاب الصحية، وميكن حتويل مواقع 

املكاب القدمية التي مت إغالقها وتغطيتها ا¯ 
حدائق.

ميكن إستخدام الطاقة املولدة من الغاز احليوي 
من أجل املزيد من إزالة الكربون من خليط الطاقة 

الكهربائية للمناطق احلضرية وبالتا¹ جعل 
 ïمشروع السيارات الكهربائية املركزي أك

إخضرارا.وهناك أيضا رابط إس½اتيجي مع تدخل 
اخلاليا الشمسية مبا أن كالهما يساهمان � 
تخض¼ إمدادات الطاقة. ميكن ملنشأة إعادة 

إستخدام املياه العادمة أيضا أن توفر املاء 
والسماد للحدائق العامة � داخل العنقود. 

وميكن لتثبيت هذا ا�مداد من املاء  أن يجعل 

البلديات با�ضافة ا¯ وزارة 
النقل هي أفضل إختيار 
لقيادة التنمية � هذه 

املبادرة، وميكن وضعها 
من قبلهم كإستثمار 

للقطاع اخلاص. 
وبا�ضافة ا¯ ذلك سيتم 
إستقطاب وزارة الطاقة 

والïوة املعدنية نحو 
تطوير هذا املشروع 

لتدفع نحو إمدادات 
الطاقة النظيفة.

منافع إقتصادية من 
توف¼ مشروع رئيسي 

معروف  جلذب 
ا�ستثمارات اخلضراء، 
منافع لغازات الدفيئة 

من تخفيض الكربون 
الناجت عن النقل (اذا مت 

تخض¼ مزيج الطاقة 
الكهربائية)

منافع إجتماعية من توفر 
بيئة حضرية أكï صحية 

ومتكني التوسع احلضري 
نحو مناطق لديها 

إمكانيات توظيف، منافع 
خلدمات ا�نظمة البيئية 

ع� جتنب العصارات 
الراشحة وملوثات الهواء.

وزارة البيئة والبلديات يجب 
أن تنسق اجلهود لتغطية 

وتبطني مواقع مكاب 
النفايات � ا�ماكن 

احلضرية. املنظمات غ¼ 
احلكومية واملؤسسات 
املانحة ميكن أن تنخرط 

� متويل املشاريع 
املتعلقة مبكاب النفايات.

البلديات، وزارة الطاقة 
والïوة املعدنية، وزارة 

البيئة ووزارة املياه والري 
يجب أن تنسق لتحديد من 

يجب أن يدفع نحو إنتاج 
الطاقة من النفايات � 

السياق احلضري. يجب 
أيضا إستشارة سلطة 

مياه ا�ردن � إعادة 
إستخدام املياه العادمة، 

وميكن للبلديات أن تقود 
إعادة توزيعها على

مكب النفايات
الصحي

السيارات
الكهربائية

 منافع لغازات الدفيئة من
 إمداد الطاقة النظيفة

 للسيارات الكهربائية
 و�ستهالك حضري أوسع

 للكهرباء، خدمات ا�نظمة
 البيئية تنتفع من توف¼

 املاء والسماد للحدائق
 العامة، منافع منعة �

 سياق توف¼ املاء �
.مناطق ندرة املياه

 إعادة إستخدام
 املياه العادمة

 والغاز احليوي من
 إعادة إستخدام



٧  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٢

املساهمون الرئيسيوناملشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

قرارات ا�ستثمار مثل احلدائق العامة إحتمالية 
واقعية  والتي ميكن أن يتم رفضها خالف ذلك على 

أساس أنها، � سيناريو ا�جهاد املائي الشديد 
لها تأث¼ إجتماعي سلبي � حرمان املواطنني 

من مياه الشرب والذي قد يغطي على إيجابياتها 
احملتملة.

 ميكن خلط الباص السريع أن يكمل السيارات
 الكهربائية لضمان توجه أخضر متكامل للبنية

 التحتية للنقل � املراكز احلضرية. وع� تخطيط
 الطرق فإنها توفر أيضا الفرصة لفتح مناطق
 جديدة للتوسع ع� إحداث توف¼ � الوقت اذا

 أضيفت ا¯ احلوافز املالية لتشجيع القطاع اخلاص
 بأن يؤسس لنفسه دورا على إمتداد طريق الباص

 والذي ميكن للموظفني سهولة التنقل. على
 سبيل املثال اذا مت خدمة املناطق ا�قتصادية
 خارج العنقود احلضري مثل البحر امليت، بطريق

 الباص فإنها ستصبح موقعا مرغوبا لتوسع
 الصناعات مما يوفر الوظائف والتواصل اجلغرا�

 غ¼ املكلف للمناطق السكنية الرئيسية
 للموظفني. كما ميكن خلط الباص السريع أن

 يصل السكان باملناطق السياحية خارج العنقود
.احلضري مثل البحر امليت

 ضمان أن تضع سياسة التخطيط احلضري قيمة
 للمناطق اخلضراء  سيكون هاما ملوازنة مقاييس

 احلضرنة ا�خرى املوصى بها � هذا العنقود
 والتي تشجع على العمران والتغي¼ � إستخدام

 ا�راضي. ميكن أن توفر أراضي املتنزهات خدمات
 أنظمة بيئية ثقافية للمدنيني الذين يستخدمون

 احلدائق لل½فيه، با�ضافة ا¯ أنواع أخرى من
 خدمات ا�نظمة البيئية اذا كانت حتاكي ا�راضي

 الرعوية ا�ردنية احمللية وتدعم النباتات واحليوانات
 احمللية. إن توف¼ مساحة خضراء مثل هذه

 ستكون مكملة بشكل كب¼ لل�امج ا�خرى � بناء
 العنصر احلر� من صورة " املدينة اخلضراء"

 وجتعل املناطق احلضرية تظهر كمناطق جذابة
 للسكن والعمل وا�ستثمار فيها مع منافع

.سياحية �تملة

املتنزهات واملناطق التي 
مت حتريجها.

 منافع إقتصادية من
 تسهيل تنمية ا�عمال

 التجارية حول املشاريع
 � العنقود مثل مكاب

 النفايات الصحية، منافع
 إجتماعية من ربط

 املواطنني مع املبادرات
 واملشاريع ال½فيهية �

 العنقود مثل احلدائق
 .العامة

وزارة النقل مع البلديات 
ستكونان مسؤولتان عن 

تنفيذ هذا النوع من 
املشاريع – ورمبا يتم 

التعاقد مع شركة خاصة 
�ستقطاب متويل القطاع 

اخلاص.

البلديات ووزارة البيئة هما 
املسؤولتان عن تنفيذ 

هذا النوع من املشاريع 
با�ضافة إ¯ الشركات 

التنموية.

خط الباص
السريع

املياه العادمة
ومكاب النفايات

 منافع خلدمات ا�نظمة
 البيئية من املساحات
 اخلضراء � املناطق

 احلضرية، منافع إجتماعية
 من حتسن مستوى
 املناطق ال½فيهية

 للمواطنني � املناطق
.احلضرية

احلدائق العامة



٧تصاعد فرصة النمو ا�خضر  ٣

عنقود املنعة الريفية الشكل ٥.٣

عنقود املنعة الريفية

املفتاح                                                       صالت أساسية � العنقود                                                     صالت ثانوية � العنقود 

عنقدة املبادرات و املشاريع: عنقود املنعة الريفية ٥.٣

يتمحــور عنقــود املنعــة الريفيــة حــول توفــ¼ مصــدر ميــاه 
النــوع مــن  للنمــو املســتدام حولــه. كمــا أن لهــذا  كحافــز 
املشــاريع أكــï الصــالت أهميــة مــع املبــادرات واملشــاريع 
البيئيــة  والقــرى  البيئيــة  املنتجعــات   - العنقــود   � ا�خــرى 
كلهــا  ســتكون  اجلديــدة  احملاصيــل   � تنــوع  وتقــدمي 
ــاه. ومــع ذلــك يوجــد  معتمــدة بشــكل كبــ¼ علــى توفــ¼ املي
بــني املبــادرات واملشــاريع  الداخليــة  العالقــات  عــدد مــن 
تتمحــور علــى حتفيــز النشــاط ا�قتصــادي حــول الســياحة. 
غــ¼  املنظمــات  والــري،  امليــاه  وزارة  الســياحة،  وزارة 
احلكوميــة هــي مــن بــني اجملموعــات الرئيســية للجهــات 

املعنية.

القرى البيئية

تنويع مزارع
الطاقة

الشمسية

مشاريع تزويد
املياه 

تنوع احملاصيل
اجلديدة

والتي للدخل  متنوعة  مصادر  على  الريفية  املنعة  عنقود   يتمحور 
 تتمحور حول السياحة

عنقود املنعة الريفية 

 ولكنــه يقــدم عــدد مــن النشــاطات ا�خــرى لتدعــم النمــو حــول الســياحة
 وكمــا يوفــر مصــادر لتســهيلها والتقليــل مــن أثارهــا علــى البيئــة، وهــو
ــة ــق ريفي ــس مناط ــو دال¹ ليعك ــل ه ــرا� ب ــكل جغ ــددا بش ــس �  لي

.منوذجية � ا�ردن

  

املساهمون الرئيسيوناملشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

إن تنفيذ مشاريع تزويد املياه سوف يشكل مصدرا 
هاما للمياه لسكان املنطقة وسيعمل كمحفز 

رئيسي جملموعة من النشاطات � هذا العنقود. 
سوف تكون طبيعة هذه املشاريع �ددة جغرافيا 

إعتمادا على السياق الريفي، ولكن ميكن أن تكون 
على شكل �طة حتلية مياه، سد أو منوذج للحصاد 

املائي. يعت� هذا التدخل � غاية ا�همية للعنقود 
حيث أن ا�من املائي يشكل موضوعا ضاغطا � 

املناطق الريفية بشكل خاص. اذا مت تطبيق 
املبادرات واملشاريع ا�خرى دون زيادة � التزويد 

املائي، من املمكن أن تتسبب بأثر سلبي على

يجب أن تعمل سلطة 
وادي ا�ردن بالتسيق مع 
وزارة املياه والري لتنفيذ 
هذا النوع من املشاريع 

� املناطق الريفية.

منافع إجتماعية من 
التزويد ا�ضا� للمياه 

ل«ستهالك وا�ستخدام 
البشري، منافع خدمات 

ا�نظمة البيئية من 
تخفيض إستنزاف مصادر 

املياه احلالية � 
املنطقة، منافع منعة 
لتحسني ا�من املائي، 

منافع إقتصادية 
للنشاطات املتزايدة

 مشاريع  تزويد
املياه



 اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٧٤

املساهمون الرئيسيوناملشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

منعة ا�ردن بسبب ما ميكن أن تخلقه من
إزدياد الطلب على املياه. ميكن لبعض مبادرات 

ومشاريع  تزويد املياه أن توفر منافع منو أخضر 
أضافية للعنقود. على سبيل املثال فإن خزان 

السد ميكن أن يوظف كحاضة سياحية للنشاطات 
ال½فيهية كما ميكن للسد بحد ذاته  أن يولد 

الكهرباء.

ستوفر القرى البيئية حواضن ëتمعية لعنقود 
املنعة الريفية كموقع يعيش فيه املقيمون 

وينتفعون من املبادرات واملشاريع ا�خرى، مثل 
أن يتدربوا ليصبحوا أدالء سياحيني. اجملتمعات 

الريفية معرضة بشكل خاص �نقطاع التيار 
الكهربائي � ا�ردن اذا كانت معتمدة على شبكة 

الطاقة الكهربائية. القرى البيئية مع ا�لواح  
الشمسية على ا�سطح ستعالج ذلك عن طريق 

حتسني أمن الطاقة � العنقود ع� التزويد 
املوضعي لطاقة ميكن ا�عتماد عليها، وأيضا يتم 
تخفيض اخلسائر � نقل الطاقة وإنبعاثات غازات 

الدفيئة الناجتة من الكهرباء املركزية املستخدمة 
للوقود ا�حفوري. ميكن لهذا ال�نامج أن يبني 

الوعي حول املنافع ا�قتصادية احملتملة �نتاج 
الطاقة املتجددة، اذا مت ربطها مع حوافز السعر 

املناسب: معيق رئيسي ( أنظر الفصل الرابع، 
السياسات متعددة القطاعات واحلوكمة للنمو 

ا�خضر). با�ضافة ا¯ ذلك فإن القرى البيئية هي 
فرصة �دراك املنافع من كفاءة الطاقة وكودات 

البناء ا�خضر.

يجب على البلديات 
احمللية أن تقود عملية 
التخطيط للقرى البيئية، 

بإستشارة من وزارة 
الطاقة والïوة املعدنية 

والقطاع اخلاص بشأن 
تقنية ا�لواح الشمسية.

منافع ¡نبعاثات غازات القرى البيئية
الدفيئة لتزويد الطاقة 

النظيفة للمنازل، فوائد 
إجتماعية حلواضن 

اجملتمعات اخلضراء

كجزء من هذا العنقود، يتم تشجيع املزارعني على 
تنويع مصادردخولهم بعيدا عن ا�عتماد على 

الزراعة. بعض ا�راضي املستخدمة �نتاج 
احملاصيل ميكن إعادة تخصيصها لوضع خاليا 

شمسية على ا�رض. ومع وجود تشريعات ممكنة 

يعت� إشراك املزارعني 
عامل رئيسي � تنفيذ 

ال�نامج. وعلى غرار 
املنتجعات البيئية ميكن 
للعديد من املؤسسات

مزارع اخلاليا
الشمسية

منافع املنعة من تنوع 
مصادر الدخل، منافع 

غازات الدفيئة من الطاقة 
منخفضة الكربون، منافع 

ا�نظمة 



٧٥تصاعد فرصة النمو ا�خضر 

املساهمون الرئيسيوناملشروع
للنمو ا�خضر � العنقود

التأث¿ على املبادرات 
واملشاريع ا�خرى � 

العنقود

اجلهات املعنية 
املسؤولة عن التنفيذ

بشكل كا� ميكن للمزارعني إنتاج الكهرباء 
�ستخدام منازلهم وبيع فائض الطاقة لشبكة 

الكهرباء مما يوفر مصدر بديل للدخل. كما ميكن 
ا�ستمرار � زراعة احملاصيل ا¯ جانب ا�لواح 
الشمسية، ولكن هذا ا�جراء ميكن أن يساعد 

للحد من إستهالك املياه � الزراعة. على صعيد 
منفصل، ميكن  إستخدام  ا�لواح الشمسية 

مباشرة لضخ املياه وتخفيض إستهالك الطاقة 
املعتمدة على الوقود ا�حفوري � القطاع 

الزراعي. ميكن دمج هذا النوع من املشاريع مع 
توزيع �اصيل جديدة متنوعة لتقوية سبل 

املعيشة الزراعية � املناطق الريفية، وتوف¼ 
طاقة نظيفة لدفع التنمية السياحية حول 

املنتجعات البيئية.

العامة الدخول � شراكة 
مع القطاع اخلاص جلعل 

هذا النوع من املشاريع 
متوفرا للمزارعني، مثل 

املركز الوطني للبحث 
وا�رشاد الزراعي، وزارة 

الزراعة با�ضافة ا¯ وزارة 
الطاقة والïوة املعدنية  
أو البلديات احمللية. ومن 
املهم للوزارات والبلديات 
التنسيق لتجنب إزدواجية 

اجلهود.

البيئية من تخفيف الضغط القرى البيئية
على إستخدام ا�راضي

ستساهم ا�نواع اجلديدة من احملاصيل � 
حتسني ا�من الغذائي للمنطقة. ومن احملتمل 
أن ينجم عن ذلك فيض من املنافع ، مثل فرص 
العوائد احملتملة الناجتة عن إقامة السياح � 

املنتجعات البيئية التي تستخدم املواد الغذائية 
املنتجة �ليا � إعداد الطعام مما سيدعم 

الصورة " البيئية" للمنطقة كما أنه يخفض إنبعاث 
غازات الدفيئة الناجتة عن نقل ا�غذية. كما ميكن 

أن ينتج أيضا فرص توظيف إضافية جملتمعات 
الالجئني للعمل � املزارع التي تتمتع بتحسينات 

ا�نتاجية. ا�جراء ا´خر حول حتسني املنعة 
وخدمات ا�نظمة البيئية � العنقود سيضمن أن 

ëتمعات الالجئني  التي ستنتقل ا¯ املناطق 
الريفية لن يكون لها  أثر سلبي على اجملتمعات 

الريفية املقيمة هناك مسبقا.كما أن إدخال 
ا�نواع املقاومة للجفاف سيساعد اجملتمعات 

الريفية لتصبح أكï منعة للتأث¼ات السلبية للتغ¼ 
املناخي.

يجب على مركز البحوث 
وا�رشاد الزراعي أن يقود 
تطوير ا�نواع اجلديدة من 

احملاصيل، مع متهيد 
وزارة الزراعة الطريق لهذا 

التدخل. كما يجب 
إستشارة املزارعني � 

عملية التطوير مع ال½كيز 
على مشاركة اخل�ات بني 

املناطق اخملتلفة � 
ا�ردن.

أنواع جديدة
من احملاصيل 

منافع منعة من إنتاج 
�اصيل أكïمقاومة 

لدعم ا�من الغذائي.



السياسات املتعددة ا�بعاد
وحوكمةالنمو ا�خضر ٤

٧  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٦

تطوير حلول عملية ملعيقات النمو ا�خضر  ١.٤

املاضية  العشر  السنوات  خالل  واجهنا  الذي  املركزي  التحدي  "إن 
مع  املسار  على  البقاء  كيفية  التنفيذ؛  عملية   � كان 
ا¡س�اتيجيات واخلطط املتفق عليها مسبقا" – رؤية ا�ردن ٢٥ ٢٠، 

صفحة ٤٨

توفــر عنقــدة املبــادرات واملشــاريع عــ� القطاعــات معــا رؤيــة لتأثــ¼ 
النمــو ا�خضــر ال½اكمــي والــذي ميكــن إحــرازه � عــدد مــن املشــاريع 
التــي مت تنفيذهــا � إنســجام تــام. ورغــم ذلــك، العديــد مــن هــذه 
ا�فــكار مت تداولهــا لعــدد مــن الســنوات ا´ن، ومت إظهارهــا بشــكل 
متكــرر � خطــط ووثائــق حكوميــة متعــددة. ورغــم عرضهــا كمبــادرات 
ومشــاريع جديــرة با�هتمــام مــن قبــل العديــد مــن اجلهــات احلكوميــة 
ــد  ــد. إن حتدي ــع بع ــاق واس ــى نط ــا عل ــؤت ثماره ــا Ñ ت ــة إال أنه املعني
 öهــذه املعيقــات وتطويــر حلــول مصممــة خصيصــا للســياق ا�رد
 ٢٠٢٥ ا�ردن  رؤيــة  وثيقــة  جعــل  جلهــود  مهمــا  ســيكون 
حقيقــة. وبالتــا¹ هــذا يدعــو ا¯ التســاؤل؛ مــا هــي املعيقــات التــي 

متنع تنفيذ مشاريع النمو ا�خضر � ا�ردن؟

ــى  ــاص عل ــاع اخل ــجيع القط ــبة لتش ــل املناس ــات التموي ــص آلي نق
حتفيز النمو ا�خضر

إن الفشــل � جلــب تدفــق مــن التمويــل للمشــاريع هــو معيــق 
ــرر  ــكل متك ــات، مت بش ــ� القطاع ــاريع. ع ــذ املش ــي � تنفي أساس
ــف  ــاع تكالي ــالل إرتف ــن خ ــط م ــة التخطي ــاريع  � مرحل ــد املش تقيي
ســتجلب  املشــاريع  بــأن  القناعــة  ونقــص  الرأســما¹  ا�ســتثمار 
معــدل عوائــد يســتحق ا�ســتثمار ا�و¹. لقــد بــدأت تعرفــة توليــد 
الكهربــاء مؤخــرا بجــذب عــدد �ــدود مــن اجلهــات املعنيــة � 
القطــاع اخلــاص ل«ســتثمار � قطــاع الطاقــة املتجــددة، ومــا زالــت 
التحديــات قائمــة بشــأن إبقــاء التعرفــة منافســة � ظــل إنخفــاض 
البنــوك  إقنــاع  حــول  �ــددة  حتديــات  هنالــك  النفــط.  أســعار 
اخلصائــص  أن  حيــث  ا�خضــر  النمــو  مشــاريع   � ل«ســتثمار 
زالــت  مــا  املشــاريع  لهــذه  احملتملــة-  واملنافــع  "اخلضــراء"- 
حديثــة نســبيا بالنســبة ل«قتصــاد ا�ردö. كمــا يوجــد عــادة صعوبــات 
قانــون  قــام  لقــد  املشــروع.  لتنفيــذ  املناقصــات  عمليــات  حــول 
شــراء  طــرق  بتقنــني  واخلــاص  العــام  القطاعــني  بــني  الشــراكة 

مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص،

.١



٧٧السياسات املتعددة ا�بعاد وحوكمة النمو ا�خضر

ميتنــع   öا�رد املــزارع  أن  املعــروف  مــن  املثــال،  ســبيل  علــى 
املرتفعــة  التكاليــف  بســبب  بالتنقيــط  الزراعــة  نحــو  التحــول  عــن 
امل½افقــة مــع هــذا التحــول، ومبعرفــة أن الــري الســطحي يبــدو أنــه 
ــك  ــة، ولذل ــ� منخفض ــة تعت ــة بتكلف ــة للمزرع ــات احلالي ــدم احلاج يخ
فــإن دعــم التخطيــط قصــ¼ املــدى املتعــدد ا�بعــاد هــو فشــل ذريــع 
 � املؤثــرة  اخلارجيــة  للعوامــل  الصحيــح  بالتقديــر  يتعلــق  فيمــا 
صناعــة القــرار والتــي ســيكون لهــا أثــر بالــغ � نهايــة املطــاف علــى 
إزدهــار ا�ردن علــى املــدى الطويــل، مثــل مصــادر امليــاه، غــازات 

الدفيئة وخدمات ا�نظمة البيئية.

نقص نقل املعرفة والتواصل بني القطاعني العام واخلاص
تطويــر  علــى  اخلــاص  القطــاع  ملدخــالت  املقــارن  النقــص  إن 
النمــو  ا�ســ½اتيجيات املذكــورة أعــاله هــو عائــق رئيســي لتنفيــذ 
ا�خضــر. القطــاع اخلــاص، والــذي هنــاك حاجــة لــه � متويــل وتنفيــذ 

قطاع واسع من مبادرات.
ومشــاريع النمــو ا�خضــر، ال تنخــرط  دائمــا بشــكل مباشــر � تطويــر 

ا�س½اتيجيات والسياسات. 

.٣

الطريقــة التــي ســتصدر بهــا العطــاءات، عمليــة تقــدمي وقبــول 
ــني  ــراكة ب ــاريع الش ــات ملش ــد والتعليم ــعار والقواع ــروض ا�س ع
القطاعــني العــام واخلــاص. ومــع ذلــك فــإن التغذيــة الراجعــة مــن 
ورشــات  عمــل مشــروع اخلطــة الوطنيــة للنمــو ا�خضــر أفــادت أن 
هــذا القانــون قــد عمــل كنمــوذج حتــى اللحظــة، كمــا مت تقــدمي 
العــام  القطاعــني  بــني  الشــراكة  مشــاريع  لتصميــم  إق½احــات 
ا�ســتخدام  توســعة  عــن  عوضــا  املعنيــة  للجهــات  واخلــاص 
املتســق ملشــاريع الشــراكة بــني القطاعــني العــام واخلــاص عــ� 

القطاعات.

النظرة قص¿ة ا�مد � التخطيط
إن وضــع املنطقــة السياســي وا�قتصــادي غــ¼ قابــل للتوقــع. 
وهــذا يخلــق بشــكل مفهــوم إنحيــازا نحــو إتخــاذ القــرارات قصــ¼ة 
املــدى والتــي تتصــدى للقضايــا التــي تبــدو ملموســة وأكــï أهميــة، 
واجلانــب الرئيســي منهــا هــو توفــ¼ املــال، فضــال عــن القضايــا 
طويلــة املــدى " والتــي تخطــط بطريقــة هادئــة". وكجــزء مــن 
أســلوب التفكــ¼ هــذا، ميكــن تفضيــل اخليــارات ا�قــل كلفــة مقابــل 

احللول طويلة ا�مد والتي هي بالعادة أكï كلفة.

ميكــن أن يالحــظ أســلوب التفكــ¼ هــذا علــى مســتوى صناعــة 
القرار وطنيا ونزوال ا¯ املستوى احمللي � صناعة القرار. 

.٢



 اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٧٨

إعتبار نقص التمويل الكا� عائقا أساسيا للوزارات
العائــق ا�ول املوضــح � الفصــل يشــ¼ ا¯ نقــص ا´ليــات التــي 
تســهل تدفــق التمويــل نحــو مشــاريع النمــو ا�خضــر. يوجــد عائــق 
إضــا� ìتلــف ويرتبط بفكرة أن نقص التمويل – وليس نقص 
ا´ليــات- هــو الــذي يعيــق التنفيــذ. � بعــض احلــاالت- خصوصــا 
ــق  تلــك التــي ميكــن للمشــروع أن ينطلــق فيهــا فقــط عــن طري
ــل  ــل القطــاع العــام، وعندهــا ميكــن أن يكــون نقــص التموي متوي
عائقــا أساســيا. ومــع ذلــك فــإن حتديــد  النقــص � التمويــل 
أن  ميكــن  التنفيــذ  أمــام  العائــق  بإعتبــاره  ا´ليــات   � وليــس 
يشــكل عائقــا أمــام التنفيــذ بحــد ذاتــه � بعــض الســياقات. 
ــوف  ــاريع للوق ــوري املش ــود مط ــن أن يق ــه ميك ــبب أن ــذا بس وه
وانتظــار التمويــل- وعــدم إتخــاذ أي إجــراء حتــى يصبــح املــال 
متاحــا- بــدال مــن البحــث بفعاليــة عــن  حلــول عــ� الشــراكة بــني 

القطاعني العام واخلاص على سبيل املثال.

نقــص البيانــات، القــدرة، املهــارات التقنيــة املطلوبــة لتصميــم 
وتنفيذ مشاريع النمو ا�خضر

ليتــم تنفيــذ النمــو ا�خضــر علــى نطــاق واســع، يلــزم قــوة عاملــة 
 � متخصصــة.  مبهــارات  وëهــزة  رصينــة  ببيانــات  مــزودة 
بيانــات  قاعــدة  وجــود  عــدم  توثيــق  مت  أجــري،  الــذي  املســح 
مســتن¼ة  قــرارات  �تخــاذ  رئيســي  كتحــدي  و�دثــة  موثوقــة 
حــول تصميــم وتنفيــذ املشــاريع. هنــاك عــدد مــن القطاعــات 
أيضــا  حــددت  والتــي  والســياحة  الزراعــة  النفايــات،  وتشــمل 
لتنفيــذ  إضــا�  كعائــق  واملــوارد  التقنيــة  املهــارات  إنعــدام 

املشاريع. 
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علــى ســبيل املثــال، جمــع غــاز مكــب النفايــات يتطلــب مهــارات 
عاليــة التخصــص والتــي ال تتواجــد حاليــا � ا�ردن. وبشــكل مماثــل، 
املهــارات املطلوبــة لبناءاملنتجعــات البيئيــة � قطــاع الســياحة و 
أخــذ العينــات مــن ال½بــة واحملاصيــل � قطــاع الزراعــة هــي أيضــا 
مفقــودة. إن جــذب اخملتصــني ا�جانــب هــو حــل �تمــل، مــن 
املرجــح أن يكــون مكلــف وقــد يتحــدى النمــاذج املطلوبــة مــن بنــاء 
ــني  ــدد ا�ردني ــو � ع ــى النم ــد عل ــي تؤك ــتدامة والت ــدرات املس الق
� الوظائــف. وهــذا العائــق موجــود علــى الرغــم مــن حقيقــة أن 
درجــة  يحملــن  العمــل  عــن  العاطــالت  النســاء  مــن   ٪٧٠

البكالوريوس، مما يؤكد عدم توظيف املهارات١ .

صعوبات متويل إستثمار سكة حديد الشحن � ا�ردن

ــاع  ــإن إرتف ــوح، ف ــديدة الوض ــة ش ــع احملتمل ــون  املناف ــم ك رغ
نقــص  السياســية،  التحديــات  املباشــرة،  ا�ســتثمار  تكاليــف 
آليــات التمويــل والصعوبــات حــول النمذجــة املوثوقــة  �مكانــات 
الشــحن  ا�قتصــادي قــد وضعــت تطويــر ســكة حديــد  النمــو 

الوطنية � وضع حرج بشكل متكرر.
منــذ عــام ٢٠٠٠، مت إقــ½اح تطويــر شــبكة ســكة حديــد وطنيــة 
جديــدة، � عــام ٢٠١٢ مت إجنــاز دراســات اجلــدوى وإســتطالع 
ا�راضــي للمرحلــة ا�و¯. ومت إقــ½اح خطــط جديــدة � عام ٢٠١٥ 
مقابــل ٢٫٨ مليــار دوالر للشــبكة.  التوقعــات � عــام ٢٠١٠ بــأن يتــم 

إفتتاح اخلطوط ا�و¯ � ٢٠١٤-٢٠١٥ Ñ تتحقق٢.



٧٩السياسات املتعددة ا�بعاد وحوكمة النمو ا�خضر

علــى  الالجئــني  قبــل  مــن  واملتوقعــة  الفعليــة  الضغوطــات 
ا¡قتصاد

إن التدفــق احلــا¹ لالجئــني إ¯ ا�ردن يشــكل ضغطــا مباشــرا ال 
ــكاره علــى ا�قتصــاد مــن خــالل عــبء دمــج هــذا احلجــم  ميكــن إن
الضخــم مــن النــاس � اجملتمــع وأيضــا إدارة شــؤون اخمليمــات 
علــى املناطــق احلدوديــة. وبينمــا يتطــور هــذا الوضــع الغــ¼ قابــل 
ــه  ــ�رة لتوجي ــة م ــاك حاج ــيكون هن ــه س ــر بأن ــك خط ــع ، هنال للتوق
املــوارد بحصــص أكــ� نحــو أوضــاع الالجئــني، علــى حســاب فــرص 
التنميــة القطاعيــة – علــى الرغــم مــن أن قــادة الصناعات قــد أعلنوا 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــاد. وم ــد ل«قتص ــني كتهدي ــار الالجئ ــب إعتب ــه ال يج أن
وبأنهــم  ل«قتصــاد  إســتنزاف  أنهــم  علــى  لالجئــني  النظــر 
سيشــكلون تكاليــف إضافيــة عوضــا عــن فــرص إقتصاديــة مــن 
للنمــو  عائقــا  بذاتــه  يشــكل  قــد   ، متنوعــة  عاملــة  قــوى  خــالل 
السياســات   � العــداء  �ن  بقليــل  ليــس  وهــذا  ا�خضــر، 
والســلوكيات نحــو تدفــق الالجئــني ســيكون لــه تداعيــات إجتماعيــة 

كب¼ة.

تداخــل مســؤوليات الــوزارات ونقــص التنســيق بــني الــوزارات نحــو 
ا�هداف املش�كة

للنمــو  الفرصــة  تصاعــد  الثالــث،  الفصــل   � التوضيــح  مت  كمــا 
تأثــ¼ مباشــر علــى القطاعــات ا�خــرى،  لــه  ا�خضــر، كل قطــاع 
ــن  ــدو م ــا¹ يب ــرى. وبالت ــات ا�خ ــال � القطاع ــدوره  با�عم ــر ب ويتأث
ــو  ــعى نح ــا و أن تس ــا مع ــات إجراءاته ــم القطاع ــي أن توائ املنطق
ــة  ــذ، مــن الصعــب للغاي ــد  التنفي ــك عن أهــداف مشــ½كة. ومــع ذل
أن  بعــض احلــاالت  يبــدو �  والتــي قــد  الــوزارات  بــني  التنســيق 
لديهــا أهــداف متضاربــة والتــي ميكــن أن تتنافــس أيضــا علــى 
امليزانيــة املركزيــة. هــذا يتجلــى � غيــاب التنســيق بــني الــوزارات 
حيــث أن بعــض مشــاريع قطــاع معــني مــن املمكــن أن  يتــم منــع 
متناقــض.  إجتــاه  نحــو  يدفــع  والــذي  آخــر  قطــاع  مــن  تنفيذهــا 
وبشــكل مماثــل، � ضــوء وجــود عــدد مــن اجلهــات الفاعلــة التــي 
تعمــل علــى حتقيــق نفــس ا�هــداف داخــل وخــارج احلكومــة، فــإن 
النهايــة   � ثمارهــا  املشــاريع  تؤتــي  أن  لضمــان  املســؤولية 

ميكن أن تكون غ¼ واضحة � بعض ا�حيان. 

إنخفاض ثقة الرأي العام با¡لتزام احلكومي با¡س�اتيجيات
كمــا � العديــد مــن الــدول، السياســة � ا�ردن ميكــن أن 
يدفعــون  التــي  اخلاصــة  أجنداتهــم  لهــم  بأفــراد  أحيانــا  تتأثــر 
ــات  ــني اجلماع ــوازن ب ــاد ت ــدي � إيج ــه ا�ردن حت ــا. يواج نحوه
إقتصاديــة  بيئــة   � ìتلفــة  أولويــات  ا¯  تدعــو  التــي 

وسياســية متقلبــة للغايــة. ويتبــع ممثلــو جماعــات املصالــح 

بعــض جــداول ا�عمــال ذات ا�ولويــة مثــل النمــو ا�قتصــادي، ا�مــن 
الوطنــي أو توفــ¼ فــرص العمــل والتــي ينظــر اليهــا أحيانــا كمصــدر 
وجماعــات  ا�فــراد  بــني  الســلطة  تناقــل  يتــم  وبينمــا  ل«ختــالف. 
ــا أن ال  ــان إم ــن ا�حي ــ¼ م ــة � كث ــط القدمي ــإن اخلط ــح ف املصال
يتــم تنفيذهــا أو أن يتــم إلغاؤهــا متامــا، حيــث أن السياســيني الذيــن 
سياســاتهم  يقدمــون  مــا  غالبــا  عملهــم  رأس  علــى 
وإســ½اتيجياتهم اخلاصــة. وهــذا يــؤدي ا¯ عــدم إميــان اجلهــات  
اخلارجيــة املعنيــة أن احلكومــة ســتلتزم با�طــر السياســية. ممــا 
يجعــل القطــاع اخلــاص غــ¼ راغــب � أخــذ قــرارات إســتثمارية 
طويلــة املــدى. وقــد أشــ¼ ا¯ الفســاد بإعتبــاره مســاهم �تمــل 
عــام   �  – املســتمر  السياســة  ســياق  تغيــ¼   �
٢٠١٥ أعطــي ا�ردن تصنيــف ٥٣ مبؤشــر الفســاد، صفــر تعني عا¹ 

الفساد و ١٠٠ تعني نظيف من الفساد٤.

النقص � البنية التحتية للكهرباء/النقل
الطاقــة هــي  تكاليــف  إرتفــاع  إن  القطاعــات  علــى مســتوى كل 

عائق رئيسي نحو تنفيذ املشاريع.
علــى ســبيل املثــال إن ا�ســتثمارات الكبــ¼ة � البنــى التحتيــة 
ســتتكبد حتمــا فواتــ¼ طاقــة مرتفعــة. علــى أي حــال، إذا كانــت 
تكاليــف الطاقــة مرتفعــة للغايــة أو صعــب التنبــوء بهــا بســبب 
التحديــات حــول ا�مــداد والتوزيــع، كمــا هــو احلــال � ا�ردن عــادة، 
الكبــ¼ة  فــإن تكلفــة الطاقــة املوثوقــة لتشــغيل ا�ســتثمارات 
إعتمــاد  إن  للتنفيــذ.  أساســيا  عائقــا  بالغالــب  تصبــح  أن  ميكــن 
ــوب  ــي جت ــة الت ــة اخلاص ــات ذات امللكي ــى املركب ــل عل ــاع النق قط
طرقــات الشــبكة ســيصبح أيضــا مانعــا رئيســيا للنمــو كلمــا زاد 

حجم التعداد السكاö واملروري.

عدم كفاية التشريعات وا¡نفاذ التي متكن النمو ا�خضر
بينمــا ميتلــك ا�ردن إطــارا قانونيــا متطــورا، تالحــظ رؤيــة ا�ردن 
لعام ٢٠٢٥ أن الثقة � هذا ا�طار القانوö منخفضة نوعا ما ( رؤية 
ا�ردن ٢٠٢٥ صفحــة ٥٨). وهــذا أمــر ذو صلــة على وجه اخلصوص 
تنظــم  والتــي  وا�نفــاذ  التشــريعات  إطــار   � ا�خضــر  بالنمــو 
القطاعــات الســت ل«قتصــاد ا�خضــر. بينمــا � بعــض القطاعــات 
تتعلــق التحديــات بالتشــريعات التــي تتطلــب إعــادة صياغــة، � 
ــريعات  ــق التش ــل � تطبي ــي الفش ــكلة ه ــرى املش ــات أخ قطاع

بشكل كاف.
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 اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٨٠

ــا  ــات، كم ــف القطاع ــدة � ìتل ــريعية متواج ــا التش إن القضاي
ــد  ــى تولي ــود عل ــط بالقي ــات ترتب ــث التحدي ــة حي ــاع الطاق � قط
هــذا  لتحســني  كبــ¼  إهتمــام  أو¹  وقــد  املتجــددة،  الطاقــة 
التشــريع مثــل قانــون الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة منــذ 
ــن  ــد م ــة ا¯ املزي ــذا بحاج ــإن ه ــك ف ــع ذل ــام ٢٠١٢ . وم ــان ع نيس
التطويــر اذا كانــت ا�ردن ســتصبح بــؤرة ل«ســتثمار والتنفيــذ عــ� 

القطاعات.

ســيكون مطــورو الطاقــة املتجــددة بحاجــة �بــرام عــدد مــن 
العقــود مــع عــدة جهــات بهــدف تطويــر مشــروع متضمنــة 
ــة،  ــاء الوطني ــركة الكهرب ــك ا�رض، ش ــع مال ــة م ــود منفصل عق
يعتــ�  والصيانــة.  التشــغيل  وعقــود  الكهربــاء  توليــد  شــركة 
الكهربــاء  وشــركة  ا�رض  مالــك  مــع  عقــود  علــى  احلصــول 
ــا علــى وجــه اخلصــوص إعتمــادا علــى إســتخدام  الوطنيــة حتدي
ــاريع  ــوري املش ــي مط ــد يثن ــذا ق ــع، وه ــا¹ � املوق ا�رض احل
احملتملــني. وبشــكل مماثــل، علــى املطــور أن يتقــدم للحصــول 
علــى الرخــص واملوافقــات الضروريــة بعــد أن يتــم قبــول عرضــه 
ــو مت احلصــول علــى املوقــع مســبقا. بينمــا  ــى ل أو إق½احــه، حت
ــاع  ــى قط ــي عل ــكل أساس ــريعي بش ــق التش ــذا العائ ــق ه ينطب
الطاقــة، فإنــه يجــب إعتبــاره عائــق أمــام جميــع القطاعــات حيــث 
أن الطاقــة املتجــددة لديهــا قابليــة كبــ¼ة علــى أن تكــون �فــز 

للنمو ا�خضر للمشاريع ا�خرى.

ــع  ــاق واس ــى نط ــكاب عل ــة للم ــني وتغطي ــود تبط ــدام وج إن إنع
مــن  عــدد   � تأييدهــا  مــن  الرغــم  علــى   ، ا�ردن   �
جملموعــة  تشــخيصي  أمــر  هــو  الرئيســية  ا�ســ½اتيجيات 
ــاد. إن  ــتوى ا�قتص ــى مس ــل عل ــز � العم ــن احلواج ــة م متنوع
التقليــل مــن شــأن ا´ثــار البيئيــة مثــل غــازات الدفيئــة وإفــراز 
ــع  ــدى، متن ــ¼ امل ــ¼ قص ــن التفك ــة ع ــحة، والناجت ــادة الراش امل
مبــادرات ومشــاريع  النمــو ا�خضــر � القطــاع مــن حتقيــق 
التشــريعات  فــرض  الفشــل �  إن  القبــول. بشــكل مماثــل، 
البيئيــة جتعــل مــن غــ¼ املرجــح أن يقــوم مالكــي مــكاب النفايــات 
بتنفيــذ حتســينات علــى املوقــع حيــث يــ½ك اخليــار ا�قــل تكلفــة 
مكــب النفايــات دون معاجلــة. إن حصــاد الغــاز النــاجت عــن مــكاب 
النفايــات ميكــن أن يوفــر عائــد مــا¹ لتدخــل النمــو ا�خضــر هــذا. 
ــه مــن غــ¼ املرجــح أن يصبــح هــذا واقعــا علــى  ــك فإن ومــع ذل
بســبب  احلاليــة  الظــروف  ظــل   � ا�ردن   � واســع  نطــاق 
إنعــدام اخلــ�ات التقنيــة، القــدرة والبيئــة القانونيــة املتكاملــة 
للمطوريــن للعمــل. إن مقاومــة التغيــ¼ هــي أيضــا قــوة مؤثــرة 
عــ� القطاعــات � ا�ردن. هنــاك صعوبــات بالغــة ترتبــط مــع 

تغي¼ أمناط السلوك املعتادة لف½ة طويلة.

 العوائق � العمل: إدارة مكاب النفايات � ا�ردنالعوائق � العمل : التشريعات � قطاع الطاقة
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املباديء املتعددة ا�بعاد لتصاعد النمو ا�خضر ٢.٤

"إن تعريــف منطقتنــا مــن خــالل املشــاكل وليــس احللــول يعنــي أن 
يتم تفويت إمكانات هائلة"

جاللة امللك عبداû الثاì بن احلسني
املنتدى ا¡قتصادي العاملي ٢٠١٥ 

القطاعــات  عــ�  حتديدهــا  مت  والتــي  الرئيســية  عوائــق  العشــرة  إن 
جــذب   � الصعوبــات  ا¯  يشــ¼  فبعضهــا  طبيعتهــا.   � تتابــني 
إصــالح  ا¯  تدعــو  ا�خــرى  بينمــا  اخلــاص  القطــاع  مــن  ا�ســتثمارات 
يتطلــب  ال  ا´خــر  وبعضهــا  ا�ردنيــة.  للحكومــة  الداخليــة  ا�جــراءات 
إصــالح بــل يدعــو ا¯ إنفــاذ أكــï صرامــة للتشــريعات القائمــة. ملعاجلــة 
هــذه القضايــا، مت تطويــر أربعــة " مبــاديء قياديــة" للنمــو ا�خضــر 
ــع  ــ� وض ــجام ع ــق بإنس ــن العوائ ــة م ــات اخملتلف ــذه الفئ ــة ه ملعاجل
عالمــة علــى "ا�مــور الواجــب تواجدهــا" للنمــو ا�خضــر. لقــد مت إختيــار 
هــذه املبــاديء رفيعــة املســتوى لضمــان أن تكــون مرنــة وأن يتــم 
تبنيهــا ملواجهــة العوائــق والقضايــا املســتقبلية. وهــي مدعومــة مــن 
قبــل سياســات وخطــوات عمليــة أكــï حتديــدا، وهنــاك أمثلــة علــى 

ذلك � الصفحات التالية.
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٧

٦ ٥

٤

١

نقص آليات  
التمويل الكافية 

١٠

عدم كفاية 
التشريعات 

وا¡نفاذ

نقص البيانات
و القدرة

واخلÊات التقنية 

الضغط الفعلي 
واملتوقع الذي 

يشكله الالجئون 

٢٩

النقص � 
البنية التحتية 

للكهرباء/النقل
التخطيط قص¿ 

املدى

التداخل بني 
مسؤوليات الوزارات

يعتÊ نقص التمويل 
عائقا رئيسيا

إنخفاض ثقة العامة 
با¡لتزام احلكومي 

با¡س�اتيجيات

نقص نقل املعرفة  
بني القطاع العام 

واخلاص

عمليات حوكمة شفافة و إنفاذ ١آليات لتحفيز النمو ا�خضر٢
للتشريعات

عملية تخطيط متكاملة والتي ٣
تقدر التأث¿ات اجملتمعية

التحوالت السلوكية وبناء القدرات٤

 

العوائق وعوامل 
التمكني للنمو 

ا�خضر

املباديء القيادية للنمو ا�خضرالشكل ١،٤
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عمليات حوكمة شفافة وإنفاذ ١
للتشريعات

إن التنفيذ الذكي لسياسات وتعليمات النمو 
اخملرجات  لتقدمي  حاسم  هو  ا�خضر 
ا�جراءات  هذه  من  املتوقعة  الناجحة 
ا�مثل.  املستوى  دون  النتائج  ولتفادي 
 � رئيسية  أولوية  ذي  اللوائح   إنفاذ  ويعت� 
هذا الصدد. إن إستخدام نهج ذي شفافية 
ثقة  من  يحسن  سوف  البيانات  على  قائم 
وإعداد  التشريعية  العملية   � العامة 

السياسات. 

املبتكرة  ا´ليات  من  ëموعة  تطوير  إن 
العام  القطاعني  بني  والشراكة  للتمويل 
على  ا�خضر.  النمو  يحفز  أن  ميكن  واخلاص 
ل«ستثمار  صندوق  إنشاء  املثال،  سبيل 
ل«ستثمارات  إستشارية  وهيئة  النظيف 
يدعم  أن  ميكن  التحتية  والبنى  احلضرية 
الكربون  منخفضة  حتتية  بنى   � ا�ستثمار 
إتخاذ  على  يشجع  كما  مناخية  منعة  وذات 

القرارات طويلة املدى.

نحو  تعمل  التي  املنظمات  من  عدد  هناك 
النقيض  وعلى  ا�ردن.   � ا�هداف  نفس 
ا�ولويات،   � التناقض  من  طيف  هناك 
ويصعب  متداخلة  متغ¼ات  ويشمل 
وضع   � احلال  هو  كما  عليها  ا�عتماد 
جلنة  إنشاء  مثل  إجراءات  إن  الالجئني. 
نافعة  الوزارات ميكن أن تكون  مش½كة بني 
التوجهات  التعاون،  ا�نتظام،  لضمان 
للتقدم  العامة  واملراجعة  املش½كة 

واملساءلة.

إن التحوالت � طرق التفك¼ والسلوكيات لكل 
ستعزز   öا�رد والشعب  القرار  صانعي  من 
جناح تصميم وتنفيذ مبادرات ومشاريع النمو 
النمو  ادماج  لعملية  أساسية  وهي  ا�خضر 

ا�خضر.

آليات لتحفيز النمو ا�خضر٢

عملية تخطيط متكاملة والتي ٣
تقدر التأث¿ات اجملتمعية

التحوالت السلوكية وبناء القدرات٤



ا�ربعة �  القيادية  للمبادئ  الطبيعة عالية املستوى  سوف تساهم 
بالنمو  اخلاصة  القرارات  إتخاذ  عملية  قيادة   � ل�ستمرار  متكينها 
فإن  ذلك  ومع  املستقبل.   � اجلديدة  للتحديات  إستجابة  ا�خضر 
يجب  ذلك  لتحقيق  ا�ن.  يبدأ  أن  يجب  ا�خضر  ا�قتصاد  نحو  التحول 
حتويل هذه املبادئ عالية املستوى إ¡ خطوات عملية. ومع إبقاء ذلك 
املعنية  اجلهات  مع  شاملة  حوارية  عملية  إجراء  مت  ا�عتبار  بعني 
ذلك  وتضمن  ¬تلفة  قطاعات  من  ومؤسسات  الوزارات  وخاصة 
ورشات  من  وسلسلة  لوجه  وجها  ومقابالت  للرأي  إستبيان  إجراء 
على  املعنية  اجلهات  ركزت  الورشات  تلك  من  إثنتني  خالل  العمل. 
حتديد حلول مناسبة ل¸ردن � مواجهة العقبات التي مت حتديدها � 
احللول  تتوائم  القطاعات.  ع«  واملشاريع  اخلطط  تنفيذ  إعاقة 
للنمو ا�خضر � املضي قدما  الوطنية  املق¿حة مع هدف اخلطة 
� تطبيق رؤية ا�ردن بدال من إدخال منظومة جديدة و¬تلفة من 
برامج  التنمية. وعليه فقد مت تطوير سلسلة من  أهداف وطموحات 
القيادية  املبادئ  من  واحدة  كل  مع  للتعامل  التمكينية  السياسات 
ا�ربعة �تخاذ القرار (حول النمو ا�خضر). سيتم � الصفحات القادمة 

توضيح جدول ا�عمال التنفيذي اخلاص بكل برنامج. 

القيادية  أدناه ضمن املبادئ  التمكينية  السياسات  برامج  تلخيص  مت 
مت  التي  العقبات  إ¡  للتصدي  تهدف  وهي  ا�خضر  للنمو  ا�ربعة 
خيارات  تساهم  أن  املتأمل  من  السابق.  اجلزء   � مناقشتها 
للنمو  التمكينية  البيئة  حتسني   � القطاعات  متعددة  السياسات 
ا�ربعة والعشرين املق¿حة � هذه  تنفيذ املشاريع  ا�خضر لدعم 
الوثيقة ومشاريع النمو ا�خضر بشكل عام. من اجلدير باملالحظة أن 
 � مساهمة  بإعتبارها  إليها  ينظر  أن  يجب  هذه  السياسة  خيارات 
التحليل  من  املزيد  وتتطلب  ا�ردن   � السياسات  تطوير  عملية 

الدقيق.
إق¿احها  ميكن  التي  السياسات  إعتبارات  من  Ìموعة  هنالك 

إ¡  ا�عمال  لقطاع  مستهدفة  ضريبية  تخفيضات  من  بدءا 
تطوير قاعدة بيانات حول املشاريع وبرامج بناء القدرات. ال ميثل 
ذلك قائمة حصرية من السياسات املطلوبة ولكن متثيال عاما 
القيادية  املبادئ  حتت  تنفيذها  ميكن  التي  السياسات  لنوعية 
ا�ربعة وبدء التحول نحو النمو ا�خضر لتحقيق ا�هداف الوطنية 
باريس  إتفاقية  الدولية مثل  مثل رؤية ا�ردن ٢٥ ٢٠ وا�لتزامات 
جدول   � للسياسات  ا�ق¿احات  هذه  توجد  املناخ.   Õلتغ
تنفيذية  أجندة  بعنوان   السادس  الفصل   � التنفيذي  ا�عمال 

للنمو ا�خضر � ا�ردن. 

حتويل املبادئ القيادية للنمو ا�خضر إ� سياسات
وخطوات عملية �كمة 

٤-٣

٨٤ اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن 
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العقبات متعددة القطاعات للنمو ا�خضر

بيئة إستثمارية متكينية بوجود مهارات كافية وتشريعات مالئمة وثقة الرأي العام والتخطيط املتناسق لتسهيل التوجه
نحو حتقيق رؤية ا�ردن 

١- عمليات حوكمة شفافة 
وإنفاذ للتشريعات

برامج السياسات التمكينيةبرامج السياسات التمكينيةبرامج السياسات التمكينيةبرامج السياسات التمكينية

٢ - آليات لتحفيز النمو
ا�خضر

٣ - عملية تخطيط متكاملة
والتي تقدر التأث¬ات

اجملتمعية

٤ - التحوالت السلوكية
وبناء القدرات

١٫١ املراقبة وضمان
ا�متثال للتشريعات

٢٫١ املراجعة وتقدمي 
تشريعات جديدة

٣٫١ حتسني شفافية 
فعاليات الوزارة

١٫٢ تطوير حوافز مبنية على 
ا�جناز � الوزارات لتشجيع 

إتخاذ القرارات على املستوى 
الطويل وحتقيق ا�هداف بدال 

من Ìرد صياغتها 

٢٫٢ التحول نحو ا�ستثمار 
اخلارجي املباشر بدال من 

الدعم اخلارجي 

٣٫٢ حتفيز القطاع اخلاص 
لتطوير أعمال مع الالجئني

٤٫٢ إنشاء قاعدة بيانات 
لتمويل القطاع اخلاص

٥.٢ حتفيز للتنمية ذات 
املنعة جتاه تغÕ املناخ 

٦.٢ إنشاء مؤسسات 
لتحفيز النمو ا�خضر

١٫٣ دمج حتليل التكلفة 
واملنفعة � آلية اتخاذ 

القرار� الوزارات اخملتلفة

٢٫٣ دمج مفهوم العنقدة 
� التخطيط املكاÞ ع« 

الوزارات

٣٫٣ موائمة تخطيط 
املشاريع مع دورات 

املوازنات وا�لتزام بهذه 
اخلطط

٤٫٣ حتديد واضح 
ملسؤوليات وواجبات 

الوزارات اخملتلفة

٥٫٣ تطوير البنية التحتية 
والوظائف لالجئني باستخدام 

مبادىء النمو ا�خضر

 ١٫٤ تغيÕ تركيز التخطيط 
بعيدا عن أهداف ا�فراد نحو 

ا�ولويات املؤسسية طويلة 
ا�مد 

٢٫٤ بناء القدرات للوصول إ¡ 
التمويل اخلارجي 

وإستخدامه

٣٫٤ تطوير ثقافة 
املسؤولية ا�جتماعية 

لقطاع ا�عمال

٤٫٤ حتقيق املشاركة 
العامة لبناء الدعم ملبادرات 

ومشاريع  النمو ا�خضر  

٥٫٤ توعية الوزارات والرأي 
العام �دراك الفساد 

٦٫٤ إرتقاء البحث والتطوير 
 ãا�س¿اتيجي خصوص

للقطاعات ذات القيمة 
املضافة العالية وذات 

املعرفة املكثفة



٣-٤
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إجراءات السياسات اµستداللية  ٤-٤

برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

١٫١ املراقبة وضمان 

ا�متثال للتشريعات 

٢٫٢ املراجعة وتقدمي 

تشريعات جديدة

١٫١ق تصاعد العقوبات 
لعدم اµمتثال: عمل 

تصاعد مستهدف 
للغرامات املتعلقة بعدم 

ا�لتزام بالتشريعات 
املؤثرة (مثل إدارة 

النفايات) بعد املراجعة 

٢٫١ ق إجراء مراجعة 
للتشريعات وتقدمي 

التوصيات: إجراء دراسة 
ومراجعة لفعالية 

التشريعات على نطاق 
ا�قتصاد الكلي ومدى 

ا�لتزام بالتشريعات ع« 
قطاعات النمو ا�خضر 

اخملتلفة ومنها دوافع 
عدم ا�لتزام. القيام بتحديد 
مناطق التأثÕ الكبÕ التي ال 

تقوم فيها التشريعات 
احلالية من دعم النمو 

ا�خضر 

١٫١م تأسيس جلان إمتثال قطاعية: 
بهدف مراجعة وإدارة عملية تطبيق 

و إنفاذ التشريعات

١٫١م إطالق حملة توعية ل�متثال 
تركز على فوائد ا�متثال للتشريعات 

١٫١م تأييد ملكي للتشريعات: 
إستثمار التأييد امللكي للتشريعات 

وا�نظمة � القطاعات ذات 
ا�ولوية العليا من عدم ا�متثال 

٢٫١ م أنظمة خصم ضريبية لÁلتزام: 
إدخال أنظمة خصم ضريبية 

للملتزمني بالتشريعات � 
القطاعات ذات ا�ولوية (مع وجود 

غرامات كبÕة � حاالت ا�حتيال 
وكذلك القيام بتدقيق فوري)

٢٫١ م تأسيس Æموعة للعفو عن 
غ¬ امللتزمني: تناقش اجملموعة 

أسباب عدم ا�متثال مع اجلهات 
املعنية وتساعدها � املشاركة 
� عملية تطوير تشريعات جديدة 

٢٫١ م تبسيط التشريعات املثبطة: 
تبسيط التشريعات التي مت 

حتديدها من خالل املراجعة 
بإعتبارها معيقة للنمو ا�خضر 

املؤسسة ا�ردنية 
لتطوير املشاريع 

ا�قتصادية 

املؤسسة ا�ردنية 
لتطوير املشاريع 

ا�قتصادية: 
إستخدام ا�يرادات 

الناجتة من زيادة 
الغرامات لعدم 
ا�لتزام لتمويل 

النشاطات اخملتلفة

املؤسسة ا�ردنية 
لتطوير املشاريع 

ا�قتصادية: بالتنسيق 
مع الديوان امللكي 

وزارة البيئة تقوم 
بتنسيق اجلهود بني 

الوزارات اخملتلفة 
والقطاع اخلاص 

واجلهات املعنية 
اخلارجية ا�خرى 

عمليات حوكمة شفافة وإنفاذ للتشريعات
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برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

٣٫١ حتسني شفافية 

فعاليات الوزارات

٣٫١ ق إعداد منصة 
مفتوحة للمراجعة � 
الوزارات: إنشاء منصة 

مفتوحة مبنية على منوذج 
الك¿وÞ يحاكي مناذج 

تقييم املرافق السياحية 
  (Tripadvisor) مثل

لتمكني اجلهات املعنية 
اخلارجية من التعليق على 

أداء الوزارات ومهامها 
وتشريعاتها وعملياتها 

ا�جرائية

٣٫١ ق مراجعة وتدقيق 
ملصاريف الوزارات: عمل 
دراسة مراجعة لعمليات 

التدقيق احلالية حول 
مصاريف الوزارات 

٣٫١ م إستجابات �ددة للقضايا 
التي يتم حتديدها من قبل منصة 

املراجعة: مراقبة منصة املراجعة 
التابعة للوزارات وتطوير إستجابات 

مستهدفة للقضايا التي تثÕها 
اجلهات املعنية بشكل مستمر   

٣٫١ م برامج تدقيق ملصاريف 
الوزارات:  وضع برامج رسمية 

وشفافة لتدقيق مصاريف الوزارات 
بشكل مستمر وجعلها متاحة 

للرأي العام 

٣٫١ م مواصفات دولية 
للمشÎيات: ا�لتزام باملواصفات 

الدولية � املش¿يات العامة 

حتديد جهة ثالثة 
مستقلة لتشغيل 

وإدارة املوقع 
 Þا�لك¿و

ديوان احملاسبة

١٫٢ تطوير حوافز مبنية 
على ا�جناز � الوزارات 
لتشجيع إتخاذ القرارات 

على املدى الطويل 
وحتقيق ا�هداف بدال من 

Ìرد صياغتها 

١٫٢ ق تصميم إطار عمل 
لقياس مدخالت 

وÑرجات املشاريع: 
تصميم إطار عمل لقياس 

وا�بالغ عن اخملرجات 
ا�ساسية للنمو ا�خضر 

املتوقع أن تنتج عن تنفيذ 
املشاريع ع« القطاعات 

اخملتلفة   

١٫٢ م ربط التطور املهني 
مبخرجات املشاريع: إطالق إطار 

عمل لقياس ¬رجات ونتائج 
املشاريع وربط التطور املهني 

للموظفني � القطاع العام بتنفيذ 
املشاريع وا�دلة على وجود تأثÕات 

طويلة االمد 

الوزارات املعنية 
بتطوير القطاع العام

وحدة ا�صالح 
احلكومي 

٢٫٢ التحول نحو ا�ستثمار 
اخلارجي املباشر بدال من 

الدعم اخلارجي

٢٫٢ ق مراجعة قانون 

الشراكة بني القطاع العام 
واخلاص واخلروج بالتوصيات 

الالزمة وإستكشاف الدور 
املطلوب لنماذج إبتكارية

٢٫٢ م تطوير مشاريع شراكة 
إبداعية بني القطاع العام واخلاص: 

تطوير وتنفيذ مناذج إبداعية من 
مشاريع الشراكة بني القطاعني 

للقطاعات ذات ا�ولوية 

وزارة املالية 

الوزارات املعنية 

آليات لتحفيز النمو ا�خضر 
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من هذه الشراكة وضمان 
التوائم مع قانون الطاقة 

املتجددة وترشيد الطاقة 
(تقدمي مق¿حات املشاريع 

املباشرة)

برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

٣٫٢ حتفيز القطاع اخلاص 
لتطوير أعمال مع الالجئني

٣٫٢ تخفضيات ضريبية 
مستهدفة: تقدمي تخفضيات 

ضريبيةعلى إنشاء الصناعات 
� املناطق ذات النسبة 

العالية من الالجئني مع ال¿كيز 
على خلق متسارع للوظائف 

٣٫٢ م : حتديث التخفيضات الضريبية 
إستجابة لوضع الالجئني: مراجعة 

وإعادة صياغة التخفيضات الضريبية 
ومعايÕ ا�ختيار إستجابة لوضع 

 Õالالجئني والذي من املتوقع أن يتغ
بشكل جوهري � السنوات القادمة

البلديات � املواقع 
التي تشهد وجودا 

كبÕا جملتمعات 
الالجئني وباملشاركة 

مع القطاع اخلاص 

٣٫٢ ق: تطوير معاي¬ 
لتطبيق التخفضيات 

 Õالضريبية: تطوير معاي
ملراجعة مشاريع ا�عمال 

التي تتقدم للتخفيضات 
الضريبية قائمة على 

اساس تأثÕ تلك ا�عمال 
على ¬رجات النمو ا�خضر 

٤٫٢ إنشاء قاعدة بيانات 
لتمويل القطاع اخلاص 

٤٫٢ ق: إنشاء موقع 
إلكÎو× للتمويل ا�خضر: 

 Þإنشاء موقع إلك¿و
لغربلة املشاريع اخلاصة 

بحيث يسمح لقطاع 
ا�عمال ا�ردÞ مبعرفة 

الئحة معايÕ معتمدة حول 
املشاريع املطلوب 
تنفيذها من ثم يقوم 

بتحديد وغربلة خيارات 
التمويل التي تنطبق على 

هذه املشاريع 

٤٫٢ م: حتديث موقع التمويل ا�خضر 
كلما كانت هنالك مصادر جديدة ومتاحة 

للتمويل 
٤٫٢ م: مواءمة موقع التمويل ا�خضر مع 

قاعدة بيانات دراسات حتليل التكلفة 
واملنفعة 

٤٫٢ م: مواءمة موقع التمويل ا�خضر 
مع قاعدة بيانات دراسات حتليل 

التكلفة واملنفعة 

أنظر التوصية رقم٢ 
� الفصل اخلامس: 
تطوير بوابة إلك¿ونية 

مركزية  ومتاحة 
للعامة لتمويل 

املشاريع اخلضراء 
� ا�ردن

٥٫٢ حتفيز التنميةذات 
املنعة جتاه تغÕ املناخ

٥٫٢ ق هيئة إستشارية 
لÁستثمار � البنية 

التحتية احلضرية: إنشاء 
هيئة إستشارية 

٥٫٢ متطلبات اµفصاح عن اخملاطر 
املناخية واملنعة: إعداد Ìموعة 

من متطلبات ا�فصاح حول ¬رجات 
النمو منها اخملاطر 

أنظر التوصية رقم ١٢ 
� الفصل اخلامس: 

إنشاء    هيئة إستشارية  
ل�ستثمار احلضري
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ل�ستثمار � البنية التحتية 
احلضرية لدعم ا�ستثمار 

� البنية التحتية منخفضة 
الكربون وذات املنعة جتاه 

تغÕ املناخ

املناخية واملنعة لتشجيع عملية 
إتخاذ القرار على املدى البعيد 

٦٫٢ إنشاء مؤسسات 
لتحفيز النمو ا�خضر

٦٫٢ ق: إنشاء صندوق 
جتريبي متعدد القطاعات 

لÁستثمار النظيف مع 
تركيز قطاعي  

٦٫٢ إنشاء صندوق اµستثمار 
النظيف لتقدمي املنح والدعم الفني 

ومتويل الديون وامللكية ع« 
القطاعات 

أنظر التوصية رقم ٥ 
� الفصل اخلامس: 

النظر � إنشاء 
صندوق جديد للنمو 

ا�خضر � ا�ردن 
لتسهيل قروض 

القطاع اخلاص 
ومتويل ا�سهم 

للمشاريع

والبنى التحتية

برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط
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برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

١٫٣  ادماج حتليل التكلفة 
واملنفعة � عملية اتخاذ 

القرار �  الوزارات 
اخملتلفة

حتديث قاعدة البيانات بشكل مستمر مبعلومات معدلة 
من جميع الوزارات املعنية

١٫٣ ق: 
إنشاء 

قاعدة 
بيانات 

متعددة 
القطاعات 

مع 
برÌيات 

فعالة 
لضمان 
سرعة 

التحديث 
وسهولة 

ا�ستخدام. 

١٫٣ ق 
إنشاء 

قاعدة 
بيانات 

لتحليل 
التكلفة 

واملنفعة
للمشاريع

١٫٣ م طرح برنامج تدريبي على 
حتليل التكلفة واملنفعة متضمنا 

تدريب موظفي الوزارات على 
تفسÕ نتائج حتليل التكلفة 

واملنفعة �تخاذ القرارات املناسبة  

١٫٣ م موائمة متطلبات البيانات 
اخلاصة بتحليل التكلفة واملنفعة 

للموقع ا�لك¿وÞ اخلاص بإختيار 
التمويل (املذكور � ٤،٢ق)

وزارة البيئة

٢٫٣ دمج مفهوم 
العناقيد � التخطيط 

املكاÞ ع« الوزارات

٢٫٣ ق تطوير خطط تنمية 
مكانية للنمو االخضر: 

تطوير Ìموعة من خطط 
التنمية املكانية طويلة 

ا�مد ومتعددة القطاعات 
عن طريق إستخدام 

منهجية العناقيد املوضحة 
� الفصل الثالث 

٢٫٣ م : فرض موائمة املشاريع 
مع اخلطط املكانية: العمل على 

فرض موائمة املشاريع املق¿حة،  
وضمان مساهمتها � خطط 

التنمية املكانية للحصول على 
املوافقات التمويلية 

وزارة التخطيط 
 óوالتعاون الدو

ومدراء املشاريع 

٣٫٣ موائمة تخطيط 

املشاريع مع دورات 

املوازنات وا�لتزام بهذه 

اخلطط

٣٫٣ ق: تغي¬ دورات 
املوازنة من ٣ إ� ٥ 

سنوات � كافة الوزارات 
�دماج التخطيط طويل 

ا�مد

٣٫٣ ق: موائمة مقÎحات 
املشاريع مع دورات 

املوازنــة من خالل دمج 
مق¿حات املشاريع قيد 

ا�عداد 

٣٫٣ م: مراجعة 
مدى اµلتزام 

بتحقيق التزامات 
املوازنة من 

خالل مراجعة 
عدد ا�لتزامات 

� املوازنة التي 
تبدأ عند كل دورة 

ملدة ٥ سنوات 
وتلك التي مت 

بالفعل حتقيقها 
عند انتهاء تلك 

الدورة من 
املوازنة

٣٫٣ م: برامج 
تفعيل تنفيذ 
املوازنة من 

خالل مراجعة 
وإنفاذ ال«امج 

التي تستهدف 
تلك املناطق 

التي õ يتم 
إستكمال 

إلتزامات 
املوازنة فيها 

وزارة البيئة 

عملية تخطيط متكاملة تقدر التأث¬ات اجملتمعية



٩السياسات املتعددة ا�بعاد وحوكمة النمو ا�خضر ١

برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

٤٫٣ حتديد مسؤوليات 
الوزارات اخملتلفة

٤٫٣ إصالح عمليات إدارة 
املشاريع: تنظيم إجراءات 

إدارة املشاريع ع« 
الوزارات بحيث يتم إعتبار كل 

مشروع كأولوية للوزارة 
املعنية ويتم حتديد مدير 

للمشروع وتنظيم إجتماع 
إطالق املشروع مع 

اجلهات املعنية التي يتم 
دعوتها ومنها الوزارات 

املعنية ا�خرى مع وجود 
نطاق زمني öدد لتنفيذ 

املشروع 

مع دورات موازنة أطول 
زمنيا 

٤٫٣ م: التدريب على أفضل 
املمارسات � إدارة املشاريع عن 

طريق تنفيذ برامج تدريبية متعددة 
القطاعات � إدارة املشاريع يتم 

تنظيمها من قبل مدراء املشاريع 
الذين قاموا بتحقيق جناح فعلي � 

تنفيذها 

٤٫٣ برامج حوافز ملدراء املشاريع: 
منح مسارات واضحة للتطور 

املهني لتحفيز مدراء املشاريع 
الناجحني ليتصدوا للمزيد من 

التحديات � قطاعات أخرى

وزارة البيئة 

٥٫٣ تطوير البنية التحتية 
والوظائف لالجئني

٥٫٣ إعادة تخصيص 
املساعدات اµنسانية نحو 

النمو ا�خضر واملزيد من 
املبادرات ومشاريع 

ا�س¿اتيجية لدعم املنعة 
وتقليل ا�ثار البيئية 

جملتمعات الالجئني مثل 
إدخال الطاقة املتجددة 

املرتبطة بالشبكة 
الصغÕة ومشاريع احلصاد 

املائي   

٥٫٣ إعــادة تقييم إحتياجات الالجئني 
مــن البنيــة التحتية بناء على الظروف 

املتغÕة 

وزارة التخطيط 
 óوالتعاون الدو
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١٫٤ تغيÕ تركيز التخطيط 
بعيدا عن أهداف ا�فراد 

نحو ا�ولويات املؤسسية 
طويلة ا�مد

١٫٤ ق: إدخال متطلبات 
لتوضيح جدوى ا�عمال 

µحداث تغ¬ات على 
مستوى السياسات 

واملشاريع: إدخال 
سياسة جتعل من 

املطلوب توضيح اجلدوى 
من فكرة املشروع ليتم 
تقدميها إ¡ وحدة ا�جناز 

� حال كان هنالك إق¿اح 
لتغيÕ املشروع أو 

السياسة  

١٫٤ م: برامج للقيادة طويلة ا�مد: 
بحيث تؤكد على أهمية التخطيط 

طويل ا�مد مقارنة بالتخطيط 
الفردي والتأكيد على احلوافز 

املذكورة � ١٫٢  

رئاسة الوزراء، 
واللجنة التوجيهية 

العليا ل�قتصاد 
ا�خضر 

٢٫٤ بناء القدرات للوصول 
إ¡ التمويل اخلارجي 
وإستخدامه بفعالية

٢٫٤ ق: ورشات عمل 
حتليل التكلفة واملنفعة: 
تنظيم ورش عمل تدريبية 

حول حتليل التكلفة 
واملنفعة لتطوير القدرة 

احلكومية الداخلية � 
إجراء هذا التحليل 

٢٫٤ م: تدريب على حتليل التكلفة 
واملنفعة ملستقطبي التمويل 

من اجلهات املانحة وذلك 
لتدريبهم على كيفية إستخدام 

¬رجات حتليل التكلفة واملنفعة 
مثل معدل عائد ا�ستثمار 
للمشاريع املق¿حة وذلك 

لتضمينها � مق¿حات املشاريع 
املقدمة للجهات املانحة

وزارة البيئة تقوم 
بتدريب وزارة 

التخطيط ووزارة 
املالية 

٣٫٤ تطوير ثقافة 
املسؤولية ا�جتماعية 

لقطاع ا�عمال

٣٫٤  تنظيم نشاطات عالية 
املستوى � املسؤولية 

اµجتماعية لقطاع ا�عمال 
وإجتذاب أفضل املمارسات 

العاملية. تنظيم حضور 
شخصيات عاملية قيادية � 
Ìال املسؤولية ا�جتماعية 

�عطاء öاضرات عامة � 
نشاطات مهمة � قطاع 

ا�عمال � ا�ردن إضافة إ¡ 
نشاطات تستهدف رواد 

ا�عمال � ا�ردن   

٣٫٤ توسعة نطاق تدريب حتليل 
التكلفة والفائدة ليشمل القطاع 

اخلاص: مشاركة قاعدة بيانات حتليل 
التكلفة واملنفعة مع قادة 

القطاعات لفتح حوار حول الفوائد 
ا�قتصادية لتحديد وقياس نطاق 

أوسع من التأثÕات

غرف التجارة 

٤٫٤ حتقيق املشاركة 
العامة لبناء الدعم 

ملبادرات ومشاريع النمو 
ا�خضر  

٤٫٤ ق إطالق جتريبي 
µسÎاتيجية اµتصال للنمو 

ا�خضر بحيث تركز على 
فوائد ا�قتصاد ا�خضر 

للرأي العام خاصة � 
سياق التكاليف والفوائد 
لت«ير املصاريف (على 

٤٫٤ م :إطالق إسÎاتيجية اµتصال 
للنمو ا�خضر أمام الرأي العام مع 

ال¿كيز على زيادة املعرفة العامة 
حول قضايا النمو االخضر مثل 

الطاقة واملياه وخدمات النظم 
البيئية 

البلديات 

برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

التحوالت السلوكية وبناء القدرات



٩السياسات املتعددة ا�بعاد وحوكمة النمو ا�خضر ٣

سبيل املثال خمسة 
دنانÕ من أموال دافعي 

الضرائب تخصص لتحقيق  
نسبة معينة من املزيد 
من أمن الطاقة، وإعادة 

صياغة ا�س¿اتيجية 
إستجابة للتغذية الراجعة  

برامج السياسات
التمكينية

اµجراءات على املدى
القص¬

اجلهة املسؤولة اµجراءات على املدى املتوسط

٥٫٤ توعية الوزارات والرأي 
العام �دراك الفساد

٥٫٤ ق: حملة للتوعية 
حول الفساد � القطاع 

العام وذلك � ¬تلف 
الوزارات لتحديد ما الذي 

يعت« فسادا � 
املمارسات وما الذي ال 

يعت« فسادا. 

٥٫٤ م حملة مشÎكة من القطاع 
العام واخلاص للتوعية حول 
الفساد: الطلب من الوزارات 

املشاركة � احلملة مشاركة 
الدروس املستفادة مع اجلهات 

املعنية من القطاع اخلاص لتعزيز 
التغÕات السلوكية ع« قطاعات 

ا�قتصاد 

@٦٫٤ م إنشاء جلنة لتحديد نطاق 
الطلب على وتوف¬ املهارات 

املطلوبة للقطاع اخلاص وذلك 
لربط متطلبات السوق مع ا�مداد 

من املؤسسات التعليمية  

٦٫٤ م إنشاء مراكز لÁبتكار 
والبعثات العلمية �ستثمار أفضل 

املعارف واخل«ات من اجلامعات 
الشريكة من خارج ا�ردن 

٦٫٤ م: إطالق برامج إيراسموس 
مع اجلامعات خارج ا�ردن لنقل 

املهارات واملعرفة املستهدفة 
من قبل املشاريع عن طريق جلنة 

خاصة حسب النقطة @٦٫٤  

وزارة التخطيط 
óوالتعاون الدو

وزارة ال¿بية والتعليم 
لقيادة العملية 

وإستخالص 
املدخالت من 

القطاع اخلاص 
والوزارات ا�خرى 

املعنية

٦٫٤ إرتقاء البحث والتطوير 
 ãا�س¿اتيجي خصوص

للقطاعات ذات القيمة 
املضافة العالية وذات 

الكثافة املعرفية

٦٫٤ ق: إنشاء صندوق 
للبحث والتطوير ومراجعة 
السياسات وضمان وجود 

مرافق لتمويل جهود 
تسجيل براءات ا�خ¿اع 

للتقنيات املبتكرة 

٦٫٤ ق: بناء عالقات 
مستهدفة مع اجلامعات 

التقنية خارج ا�ردن التي 
توفر املساقات واخل«ات 
� أولويات النمو ا�خضر 

مثل إستخالص الغاز 
احليوي وإنتاج الطاقة 

واحملاصيل املقاومة 
وجمع عينات ال¿بة 



متويل النمو ا�خضر
� ا�ردن ٥

٩٤ اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن

ا�ردن،   � املستدامة  للتنمية  ثابتا  إطارا  ا�ن  ا�خضر  النمو  أصبح 
 � وا�قتصادية  وا�جتماعية  البيئية  ا�هداف  تضمني  خالل  ومن 
اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر هنالك نطاق واسع للفوائد التي ميكن 
التي  والفرص  للتحديات  املتوقعة  الفوائد  هذه  تتصدى  حتقيقها. 
يتضمنها مسار التنمية ا�ردÞ الفريد من نوعه إبتداء من شح املياه 
ع«  ا�وجه  متعددة  والتنمية  ا�جتماعي  التمكني  إ¡  وصوال  والطاقة 

احملافظات. 
إمكانية  وحتسني  والطاقة  للمياه  والوصول  العمل  فرص  خلق  إن 
ا�قتصادية  ا�نتاجية  زيادة   óوبالتا العام  النقل  خالل  من  التنقل 
با�ضافة إ¡ تقليل التأثÕات الصحية والبيئية وإنبعاثات غازات الدفيئة 
دراسته  مت  ما  وهذا  ا�خضر،  للنمو  املتوقعة  النتائج  أهم  من  هي 

ومتابعته من قبل احلكومة ا�ردنية � السنوات القليلة املاضية. 

السياسات  خطط  طريق  عن  ا�خضر  النمو  حتقيق  ميكن  ال  ولكن 
فقط، ولن حتدث قصة النجاح

املنشودة بدون وجود عامل متكيني رئيسي وهو التمويل. 
التحتية  البنية  وتشغيل  بناء  عملية  حتتاجها  التي  السرعة  إن 
ا�ساسية للنمو ا�خضر مثل شبكات الكهرباء اجلديدة حتتاج إ¡ جهد 
التمويل لهذه املبادرات واملشاريع من مصادر عامة  مكثف حلشد 
التمويل  وخاصة  العاملي  أو  احمللي  املستوى  على  سواء  وخاصة 

منخفض سعر الفائدة وامليّسر. 
وبنفس الوقت فإن متويل خطة للتنمية املستدامة يجب أن ال يعتمد 
بشكل كبÕ على مساعدات اجلهات املانحة والقروض احلكومية �ن 
املعنى  يتضمن  الذي  ا�خضر  النمو  لطموح  الرئيسي  اجلوهر 
ا�جتماعي والبيئي وا�قتصادي هو وجود إقتصاد أخضر مستدام. ومع 
يعت«  والقروض  املانحة  املؤسسات  من  اخلارجي  التمويل  دور  أن 
¬اطر  لتخفيف  ومرافق  حواضن  وإنشاء  متكينية  كأداة  جوهريا 
مشاركة  زيادة   � يتمثل  أن  يجب  الرئيسي  الهدف  فإن  ا�ستثمار 
اجلاذبية  ذات  اخلضراء  التحتية  للبنية  مشاريع   � اخلاص  القطاع 

ا�ستثمارية � ا�ردن. 

ما هو التمويل ا�خضر وما هي أهميته؟  ٥-١



BANKS

النمو  ومشاريع  مبادرات  من   Õبالكث اخلاصة  ا�قتصاديات  تظهر 
ا�وقات  فإن  املثال  سبيل  على  ذلك.  لتحقيق  واضحة  فرصا  ا�خضر 
مكلفة"  ولكنها  "نظيفة  تعت«  املتجددة  الطاقة  فيها  كانت  التي 
عوائد  جاذبية  مدى  تثبت  واضحة  أدلة  وهنالك  املاضي  من  أصبحت 
ا�ستثمار � هذه املشاريع اخلاصة بتوفÕ الطاقة واملياه من خالل 

حتسني الكفاءة. 
و� الوقت الذي تصبح فيها هذه التقنيات أقل تكلفة، أصبح با�مكان 
الطاقة  إستهالك  تخفيض   � املطلوب  ا�ستثمار  عوائد  حتقيق 
هذه  متثل   óوبالتا والتكاليف   Õالفوات إنخفاض  طريق  عن  واملياه 
ميكن  املنطق  وبنفس  للتمويل.  قابلة  لعوائد  فرصا  املشاريع 
إستعادة التكلفة املطلوبة لبناء öطة طاقة شمسية أو طاقة رياح 
بحاجة  يعد   õ الذي  ا�حفوري  الوقود  كميات   �  Õالتوف طريق  عن 

ل�ستخدام كلما كانت الشمس ساطعة والرياح نشطة. 
ولكن كون املشروع "مثبتا بطريقة إقتصادية" ال يعني بالضرورة أنه 
"جذاب إستثماريا" للشركات اخلاصة والبنوك للمشاركة � التمويل. 
وهنالك عوائق هيكلية مثل إستمرار غياب ا�دراك بأهمية التكنولوجيا 
اخلضراء وöدودية وجود ¬ططات املشاريع القابلة للتمويل يجب 
أن يتم التصدي لها للسماح بتطور سوق فعالة لتمويل النمو ا�خضر. 

ووجود  اخلاص  للقطاع  فعالة  مشاركة  يضمن  سوف  الذي  ا�مر 
املصالح التجارية با�ضافة إ¡ تواجد احلكومة الداعمة والبنك املركزي 

 .óوالدعم الدو
ما ذكر أعاله كان نتيجة رئيسية من خالل مسح أعده املعهد العاملي 
ذات  قضية  شكل  على  ظهر  كما  املعيقات  أهم  حول  ا�خضر  للنمو 
أولوية � النقاشات املستمرة التي رافقت ورشات العمل احلوارية 
أن  أظهرت  والتي  املشروع،  مراحل  خالل  املعهد  عقدها  التي 
أيضا  يعت«  لكنه  ا�خضر  النمو  وجه   � أساسية  عقبة  كان  التمويل 

فرصة كبÕة للتنمية. 
يقدم هذا الفصل من التقرير صورة عامة حول حالة التمويل ا�خضر 
التي  والثغرات  املعيقات  من  Ìموعة  ويلخص  ا�ردن   � الراهنة 
والتوصيات  املق¿حات  من  عدد  تطوير  أيضا  مت  فقد  وعليه  تواجهه. 
النمو  ملشاريع  التمويل  إمكانيات  وحتسني  وتسريع  التقدم  لتحقيق 
للنمو  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  لنجاح  متكينيا  عامال  لتشكل  ا�خضر 

ا�خضر. 

البـنـوك

٩ ٥ متويل النمو ا�خضر � ا�ردن



العشر  السنوات  خالل  إضا�  دوالر  بليون   ١٠٠ مببلغ  تعهدت  كما 
بليون   ١٠ لتمويل  هدفا  ظبي  أبو   � الوطني  البنك  أعلن  كما  القادمة 

دوالر للمشاريع املستدامة بيئيا خالل ١٠ سنوات. 
 Þهنالك بنوك جديدة ومتخصصة مثل بنك ا�ستثمار ا�خضر ال«يطا
ظهرت مؤخرا، با�ضافة إ¡ الصناديق العاملية الك«ى التي تركز على 
متويل النمو ا�خضر والتي تتوسع بشكل مستمر مثل صندوق املناخ 
واحلكومات  التقاعد  وصناديق  الýية  السيادية  والصناديق  ا�خضر 
اخلاصة  ا�سهم  وصناديق  والتجارية  ا�ستثمارية  والبنوك  الوطنية 
بالتمويل  إهتمامها  من  تزيد  والتي  الدولية  التمويل  ومؤسسات 
 óالدو البنك  مبادرات  ا�وروبي  وا�عمار  التنمية  بنك  مثل  ا�خضر 

املناخية املتعددة. 
من حيث املبدأ هنالك تريليونات من الدوالرات املتاحة ملشاريع النمو 
ا�وسط  الشرق  ملنطقة  املتاحة  الدوالرات  وباليني  عامليا  ا�خضر 

ومنها ا�ردن. 

للحصول على بيئة متويلية صحية للمشاريع واملبادرات اخلضراء � 
ا�ردن هنالك عدد من العوامل التمكينية التي ينبغي تواجدها، وميكن 

أن ينظر إليها بإعتبارها عوامل جناح حاسمة:
طويل  احلكومي  اµلتزام  لتثبت  متكينية  وسياسة  تشريعي  إطار   -١

ا�مد.

٢- حوافز مؤثرة لتشجيع اµستثمار � املشاريع اخلضراء.

٣- موارد متويلية متنوعة مع تدفق نقدي ثابت "أموال كافية متاحة 
بشكل مستمر". 

مؤسسات راسخة: هنالك حاجة إ¡ مؤسسات ومرافق متويلية   -٤
شفافية  وذات  ماليا  ل�ستدامة  وقابلة  العمل   � الكفاءة  عالية 

ومصداقية عالية لتغطي نطاق ا�حتياجات التمويلية كامال 

للمشاريع  املالية  املوارد   Õتوف إ¡  يهدف  الذي  التمويل  هو 
البنية  مشاريع  كانت  سواء  واملستدامة  اخلضراء  وال«امج 
 Þاملبا أو  الشمسية  الطاقة  öطات  مثل  اخلضراء  التحتية 
اخلضراء إ¡ مشاريع حماية البيئة واملوارد املائية إ¡ املشاريع 
وتدريب  السياسات  وتطوير  القدرات  لبناء  الهادفة  التنموية 

ا�شخاص. 
با�ضافة إ¡ خلق أصول مادية جديدة يهدف التمويل ا�خضر إ¡ 
تطوير ا�صول غÕ املادية مثل رأس املال البشري، على شكل 
معارف ومهارات وقدرات جديدة، أو رأس املال االجتماعي على 
والسلوكيات  اجملتمعات  بني  ما  ا�جتماعي  التجانس  شكل 

املستدامة التي تؤدي إ¡ تقليص ا�ثار اخلارجية مثل التلوث. 

اخلاصة  الرأسمالية  ل¸سواق  الدولية  املنظمة  ميثاق  حسب 
عام  بشكل  يتضمن  ا�خضر  التمويل  فإن  اخلضراء  بالسندات 

ا�ستثمارات � النواحي التالية:
• الطاقة املتجددة

• كفاءة الطاقة
• ا�دارة املستدامة للنفايات 

• ا�دارة املستدامة ل¸راضي (متضمنا الغابات والزراعة)
• حماية التنوع احليوي

• النقل النظيف 
• ا�دارة املستدامة للموارد املائية 

• التكيف مع تغÕ املناخ 

املتحدة  ا�مم  ميثاق  مثل  ا�خرى  املؤسسات  بعض  لدى 
أهدافا  تتضمن  شمولية   ýأك تعريفات  املسؤول  ل�ستثمار 
ا�قتصادية  التنمية  مثل  النطاق  واسعة  إجتماعية  إقتصادية 

والرفاه ا�جتماعي والتمكني. 

عامليا هنالك إزدهار � التمويل ا�خضر. جدوى التمويل ا�خضر 
باتت معروفة منذ زمن وهنالك مؤسسات ت¿اوح ما بني بنوك 
 � تزايدا  تشهد  بينها  ما  وكل  التقاعد  صناديق  إ¡  ا�ستثمار 
اخلضراء  الطاقة  ملف  و�  اخلضراء،  ا�ستثمارية  öافظها 
لوحده بلغ حجم ا�ستثمار العاملي � العام ٢٠١٥ ما Ìموعه 

٣٢٩ بليون دوالر. 
اخلاص  القطاع  من  التمويل  حجم  ينمو  التوجه  هذا  سياق   �
مؤسسة  وسعت  حيث  مسبوقة.   Õغ بسرعة  والتجاري 
بليون   ٤٠ من  البيئي  للتمويل  أهدافها  من  ساكس  جولدمان 
دوالر إ¡ ١٥٠ بليون � العام ٢١ ٢٠. أما ستي جروب فقد وصلت إ¡ 
هدف ٥٠ بليون دوالر �ستثمارات احللول البيئية وبشكل أسرع 

من اخملطط الزمني

ما هو التمويل ا�خضر؟ 

العوامل التمكينية: 

٩  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٦



املتاحة  اخلضراء  التمويلية  وا�دوات  اخليارات  من  صحي  مزيج   -٥
ملطوري املشاريع وحتاكي إحتياجاتهم التمويلية "طرق كفؤة ومتاحة 

حلشد التمويل النقدي للمشاريع". 

٦- منظومة قوية من املشاريع اجلاهزة للتمويل: بحيث تكون موثقة 
للسوق  متاحة  وتكون  متويل  وطلبات  öكمة  جدوى  دراسات   �
العاملية. بالنسبة للمستثمرين التجاريني فإن قابلية املشاريع للتمويل 
فإن  امليسرة  القروض  ملقدمي  بالنسبة  أما  ا�هم  القضية  تعت« 
مصداقية الفوائد  التنموية ا�وسع نطاقا والقدرة على التكرار التجاري 

تعت« العامل احلاسم. 

واملالية  والبيئية  اµجتماعية  اµئتمانية  باملبادئ  التام  اµلتزام   -٧
ا�وسع نطاقا والقدرة على إثبات ذلك. 

متويل  على  احلصول  لضمان  ل¸ردن  مساندة  فرصة  يقدم  ولكنه 
ميثل  ولكونه  ا�ردن  فإن  ذلك  إ¡  با�ضافة  اخلضراء.  للمشاريع 
الدوó من قبل  التنموي  للدعم  ناميا فهو مستقبل رئيسي  إقتصادا 

عدة مصادر حيث أن التمويل ا�خضر أصبح أكý قوة . 

ا�ردن  يتم تصنيف  والتنمية  ا�قتصادي  التعاون  ضمن الئحة منظمة 
ل¸ردن  يوفر  ما  وهذا  املتوسط   óعا دخل  معدل  ذات  نامية  كدولة 
سبيل  على  التنموي.  والتمويل  اخلارجي  الدعم  إجتذاب  على  القدرة 
ضمن  التمويل  على  للحصول  قابلة  دولة  يعت«  ا�ردن  فإن  املثال 
ا�وروبي  ا�حتاد  أداة  وهو  ا�وروبي  ل�حتاد  التابع  "اليف"  برنامج 
العام ٢٠١٢ حصل ا�ردن على متويل لتسعة  البيئي، وبحلول  للتمويل 

مشاريع. 

السياسات الوطنية ذات العالقة: 
أهداف  وحتديد  ا�خضر  النمو  أهداف  لدعم  احلكومة  التزام  ميثل 
öددة للوصول إ¡ هذه النتائج إشارات مشجعة للمستثمرين. قد 
ا�خضر  للنمو  وطنية  تنفيذية  خطط  أو  سياسات  تطوير  يظهر 
وتخصيص موارد من املوازنة العامة إلتزام احلكومة بتحقيق أهداف 
ثقة  مستويات  رفع   � يساعد  أن  وميكن  ا�خضر  النمو 

املستثمرين. 

القائمة حاليا  التشريعية  السياسات وا�طر  هنالك نطاق واسع من 
والتي تشجع ا�لتزام الوطني نحو النمو ا�خضر والتنمية املستدامة 

ومنها: 

تنسيق   � تساهم  ا�خضر:  لالقتصاد  التوجيهيةالعليا  اللجنة   •
تنمية النمو ا�خضر ودعم تطبيق املشاريع 

• وزارة البيئة: السياسة الوطنية لتغÕ املناخ (٢٠١٣-٢٠ ٢٠)، ا�جندة 
 Þالوطنية للتنمية املستدامة (٢٠٠٦-٢٠١٥)، قانون حماية البيئة ا�رد

اجلديد (٢٠١٧). 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  قانون  املعدنية:  والíوة  الطاقة  وزارة   •
الطاقة (٢٠١٢)، ا�س¿اتيجية الوطنية للطاقة (٢٠٠٧-٢٠ ٢٠)، خطة العمل 

الوطنية لكفاءة الطاقة (٢٠١٣) وا�طار التشريعي الداعم. 

• وزارة املياه والري: ا�س¿اتيجية الوطنية للمياه ٢٠١٦-٢٠ ٢٥ 

 � التمويل  وهيكلية  حالة  عن  ملخصا  التالية  الصفحات  تقدم 
ا�ردن بالنسبة للعناصر  املبينة أعاله

تقدم الصفحات التالية ملخصا عن حالة وهيكلية التمويل البيئي 
� ا�ردن بالنسبة للعناصر ا�ربعة املبينة أعاله

ا�خضر.  بالتمويل  املتعلقة  الدولية  السياسات  إطار 

الدولية  واملواثيق  ا�تفاقيات  من  العديد   � عضو  هو  ا�ردن 
ا�طارية  ا�تفاقية  ومنها  ا�خضر  بالنمو  تتعلق  التي  الرئيسية 
النامية  الدول  Ìموعة   � عضوا  وكان  املناخ،   Õتغ حول  الدولية 
ا�ردن  وقع  ا�ول".  امللحق   � املدرجة   Õغ "الدول  تسمى  التي 
وصادق  املناخ   Õتغ حول  ا�طارية  ا�تفاقية  على   ١٩٩٣ العام   �
وثيقة  بتقدمي  قام  كما   ٢٠٠٣ العام   � كيوتو  بروتوكول  على 
قمة  إنعقاد  قبل   ٢٠١٥ العام   � وطنيا  احملددة  املساهمات 
 óالدو للمجتمع  أخرى  إشارة  قدم  مما  املناخ   Õتغ حول  باريس 

ا�خضر.  التمويل  ومؤسسات  املانحة  اجلهات  ومنها 
٢١ وقع ا�ردن على إتفاقية باريس التي أكدت  خالل مؤمتر ا�طراف 
طموحة  بجهود  ا�لتزام  منها  مطلوب  ا�طراف  "معظم  أن  على 
ملواجهة تغÕ املناخ وا�بالغ عنها" وذلك بدون وجود متييز ما بني 
ا�ول  امللحق  خارج  والدول  (الصناعية)  ا�ول  امللحق  دول 

(النامية). 
يعكس  ال  واملعاهدات  ا�تفاقيات  تلك  مثل   � الفعالة  املشاركة 

ا�خضر للنمو  ا�ردن  فقط دعم 

إطار السياسات والتشريعات: 

٩٧متويل النمو ا�خضر � ا�ردن

أين يقف ا�ردن؟  ٥-٢
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• وزارة البلديات: ا�س¿اتيجية الوطنية للنفايات ٢٠١٥
• وزارة النقل: ا�س¿اتيجية الوطنية للنقل (٢٠١٤) 

خطة   ،٢٠٠٨ لعمان   óالشمو اخملطط  الكïى:  عمان  أمانة   •
ا�ستدامة لعمان (٢٠١٢). 

املتعددة  ا�خضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  هذه  تساهم  سوف 
وتوفر  والتشريعية  السياسية  ا�طر  هذه  إستكمال   � القطاعات 
بالنسبة   óالدو التمويلي  للمجتمع  واضحة  إشارة  يقدم  عاما  إطارا 

�لتزام الدولة بالنمو ا�خضر:

• تعت« الضرائب عالية جدا على التمويل اخلاص الدوó وبالتاó يجب 

الدولية.  القروض  على  الضرائب  تخفيض 

ا�سالمية.  البنوك  مثل  بالبنوك  اخلاصة  ا�نظمة   Õتيس يجب   •

حاليا  ا�ردن  ميتلك  ال  الطاقة:  خدمات  ملزودي  öدودة  سوق   •

تركز  حيث  والطاقة  املياه  كفاءة  خدمات  ملزودي  شاملة  سوقا 

الشمسية  الطاقة  أنظمة  تركيب  على  احلالية  الشركات  معظم 

هذه  �عمال  حاليا  بها  معمول  öدودة  مواصفات  وهنالك 

والنوعية.  ا�داء  مبواصفات  ا�لتزام  لضمان  الشركات 

تتحمل  العام.  القطاع  قبل  من  للتنفيذ  مرهقة  متطلبات   •

هذه  ومثل  الك«ى  املشاريع  من  العديد  تنفيذ  مسؤولية  احلكومة 

البشرية  القدرات  أيضا  بل  التمويل  فقط  تتطلب  ال  املشاريع 

النتائج  لتحقيق  كافية  ليست  الغالب   � والتي  واملؤسسية 

املنشودة. 

 � اخلضراء  واملشاريع  ال«امج   � والتنسيق  الشفافية  غياب   •

واملانحني  الشركاء  من  معقدة  شبكة  هنالك  العام.  القطاع 

الطاقة  برامج  لتمويل  تهدف  التي  اخملتلفة  التمويل  ومنظومات 

هذه  مالكي  بني  ما  التنسيق  غياب  الطاقة.  وكفاءة  املتجددة 

ال«امج يؤدي إ¡ تقليص قدرتها على متابعة تقدم سÕ العمل � 

إ¡  فقط  هذا  يؤدي  ال  ا�قتصادية.  وجدواها  وتأثÕها  ال«امج  هذه 

إزوداجية  خطورة  من  تزيد  ولكنها  الكفؤة  السياسات  تطوير  إعاقة 

اجلهود. 

بعض  تصل   õ حيث  القانون  تطبيق  تواجه  التي  املعيقات   •

ذلك  على  ا�مثلة  وإحدى  املرجوة،  نتائجها  كامل  إ¡  السياسات 

تكون  أن  التشريعات  لهذه  ميكن  الطاقة.  كفاءة  تشريعات  هي 

فعالة فقط � حال ترافقها مع احلوكمة والتخطيط

املطلوبة  التقنية  وا�رشادات  املعنية  للجهات  التوعية  وحمالت  الرشيدين 

للتنفيذ ومنظومة من إجراءات التفعيل احملددة. 

• زيادة مساهمة البنك املركزي لدعم تشريعات التمويل. 

املشاريع   � ا�ستثمارات  لدعم  حاسما  أمرا  احلوافز  تعت« 
اخلضراء.   

١١ من قانون الطاقة املتجددة وكفاءة  بناء على املادة  الضرائب:   •
مدخالت  ضمن  تندرج  التي  واملعدات  ا�جهزة  كافة  فإن  الطاقة 
ا�نتاج للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة تعت« معفية من اجلمارك 
هم  ا�عفاءات  تلك  من  املستفيدين   ýأك املبيعات.  وضريبة 
مطوري املشاريع الذين يستخدمون أجهزة وأدوات كفاءة الطاقة 
صناعة   � ا�ستثمار  يعت«  مشاريعهم.   � املتجددة  والطاقة 
عشر  أول   � الدخل  ضريبة  من  أيضا  معفيا  املتجددة  الطاقة 
إستثمارات  يشجع  سوف  بدوره  هذا  ا�ستثمار.  بداية  من  سنوات 
البناء  أو  والتشغيل  والتملك  البناء  نظام  ضمن  الكهرباء  إنتاج 
والتشغيل ونقل امللكية. با�ضافة إ¡ ذلك ومن أجل تشجيع شراء 
الضرائب  تقليص  مت  الطاقة  إستخدام   � الكفاءة  ذات  املركبات 
ا�عفاءات  هذه  ولكن   ٪٢٥ إ¡   ٪٥٥ من  الهجينة  السيارات  على 
إعفاءات  حاليا  توجد   .  ٢٠١٢ العام   � عنها  التخلي  مت  الضريبية 
لهذه  التحتية  والبنية  الكهربائية  املركبات  على  وضريبية  جمركية 

املركبات. 

إصالح الدعم ملصلحة الطاقة اخلضراء:   •
النفطية:  املنتجات   •

احلكومة  قامت  الشديدة  املالية  الضغوطات  مواجهة   �
بني  ما  النفطية  للمشتقات  املقدم  النقدي  الدعم  من  بالتخلص 
ا�و¡  للمرة  العاملية  ا�سعار  متاثل  ا�سعار  جعل  وهذا   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٨
السياق  هذا   � جزئي.  بشكل  مدعوما  املسال  الغاز  بقي  بينما 
الناجت  ٢٫٥٪ من  النفطية من  تراجع كبÕ � دعم املشتقات  حدث 
نفس   �  .٢٠٠٩ العام   �  ٪٠٫٣ إ¡   ٢٠٠٧ العام   �  óا�جما احمللي 
شكل  على  اجملتمع   � ا�سر  بتعويض  احلكومة  قامت  الوقت 
ومنتسبي  واخلاص  العام  القطاعني  ملوظفي  ا�جور   � زيادات 
احلكومة  قامت   ٢٠١٠ العام  نهاية  و�  العسكرية.  املؤسسات 
أن  بعد  النفطية  للمشتقات  الشهري   Õالتسع سياسة  بإيقاف 
النقدي  الدعم  وأعادت  دوالر   ٩٠ إ¡  النفط  برميل  سعر  وصل 

 ،٢٠١٢ العام  بحلول  النفطية.  للمشتقات 

التحديات اخلاصة بالنمو ا�خضر:

حوافز لتشجيع اµستثمارات اخلضراء:
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الناجت  من   ٪٢٫٨ إ¡  النفطية  للمشتقات  املقدم  الدعم  وصل 
احمللي ا�جماó أو قريبا من ٩٪ من املوازنة العامة. و� مواجهة 
 ٢٠١٢ هذه الضغوطات املالية مرة أخرى زادت احلكومة � حزيران 
مع  ولكن   ٪١٣ بنسبة   ٩٥ ا�وكتان  مبواصفات  البنزين  سعر  من 
إستهالك  من  فقط   ٪١٠ إ¡  النوع  هذا  إستخدام  نسبة  وصول 
فعالة   Õغ اخلطوة  هذذه  كانت  ا�ردن   � النقل  قطاع   � البنزين 
إ¡  أدى  ما  وهذا  احلكومة.  أمام  املالية  ا�عباء  مواجهة   �
الدعم  تقليص  مت  حيث   ٢٠١٢  Þالثا تشرين   � اجلوهرية  ا�صالحات 
مكثف  برنامج  تأسيس  ومت   Õكب بشكل  النفطية  املشتقات  على 

متضررة.  إجتماعية  لقطاعات   óاملا للدعم 

الكهرباء:  •
بقيت تعرفة الكهرباء مدعومة بشكل تقليدي وõ يتم مترير الكلفة 
وقامت  للمستهلكني  النفطية  املشتقات  أسعار  لرفع  النهائية 
العجز  لزيادة  ونتيجة  الكلفة.  تلك  بتحمل  الوطنية  الكهرباء  شركة 
العامة وإستمرار اخلسائر امل¿اكمة لشركة الكهرباء  � املوازنة 
وا�سر  املستهلكني  شرائح  بعض  على  التعرفة  زيادة  مت  الوطنية 
أعلنت  وقد   .٢٠١٢ أيار  منذ   ٪١٥ بنسبة  املرتفع  ا�ستخدام  ذات 
قطاع  عن  الدعم  أشكال  كافة  إزالة   � نيتها  عن  مؤخرا  احلكومة 

الكهرباء � العام ٢٠١٧. 

الطاقة:  إتفاقيات شراء   •
الطاقة  قانون  على  بناء  املتجددة  الطاقة  إنتاج  تشجيع  بهدف 
الوطنية  الكهرباء  شركة  فإن   ٢٠١٠ للعام  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 
املتجددة  الطاقة  مشاريع  عن  الناجتة  الكهرباء  بشراء  ملزمة 
تطوير  مت  املطلوبة.  الكهربائية  للشبكة  تزويدها  تكلفة  وتدفع 
 � وان  سوالر  مثل  ا�ردن   � املتجددة  الطاقة  مشاريع  معظم 
إتفاقيات  وجود  مع  عربة  ووادي  معان   � الرياح  ومشاريع  املفرق 
وشركة  املطورين  بني  ما  الناجتة  الكهرباء  لشراء  ا�مد  طويلة 
قدرة   � أساسيا  ركنا  ا�تفاقيات  هذه  تعت«  الوطنية.  الكهرباء 

التمويل املطلوب لهذه املشاريع.  املطورين على احلصول على 

تعرفة إمدادات الطاقة املتجددة: (صا� القياس)  •
إمدادات  تعرفة  واملعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  طورت 
الطاقة املتجددة لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية والتي تعت« ا�و¡ 
من نوعها � الشرق ا�وسط ومت تصميمها للسماح ببيع الطاقة 
(صا�  الكهرباء  شبكة  إ¡  إنتاجها  يتم  التي  احلاجة  عن  الزائدة 
تطوير   � هذه  القياس  صا�  تعرفة  ساهمت  وقد  القياس٠. 
مشاريع  يطور  أن  اخلاص  للقطاع  خاللها  من  ميكن  مالئمة  أدوات 

املتجددة  الطاقة 

مع معدالت تعرفة مضمونة للطاقة التي يتم إنتاجها. تستهدف تعرفة 
صا� القياس كال من املنتجني الصغار واملنازل والقطاع التجاري التي 

ميكن أن تبيع الطاقة الفائضة لشركات توزيع الكهرباء املعنية. 

املتوقعة: التحديات 
الضرائب:

 óكية ل�مناء الدوÕالتحديات: وجدت دراسة قامت بها الوكالة ا�م 
حول فرص ا�ستثمار ا�خضر � ا�ردن أن املستثمرين ال يعت«ون 
بدول  مقارنة  النظيفة.  التكنولوجيا  لتطوير  رئيسية  وجهة  ا�ردن 
 � الضريبية  احلوافز  تعت«  ال  التكنولوجيا  لهذه  بال¿ويج  تقوم  أخرى 
ميكن  املستثمرين.  �ستقطاب  كاف  بشكل  مشجعة  ا�ردن 
حلوافز أخرى مثل توفÕ ا�رض الالزمة ل�ستثمار بأسعار مالئمة أن 

تساهم � إستقطاب املزيد من املستثمرين. 
الكربون.  إدخال ضريبة  الفرص: 

املتجددة: الطاقة  إمدادات  تعرفة 
التحديات: 

الطاقة  إمدادات  تعرفة  هيكلية  على  حدثت  التي  التغÕات  تعكس 
إ¡  وحتتاج  العهد  حديثة  زالت  ال  التعرفة  هذه  أن  حقيقة  املتجددة 
الطاقة املتجددة  للقطاع وجعل  ادخال حوافز جلذب املستثمرين 
التي  الدول  أوائل  ا�ردن كانت من بني  تنافسية عالية. ومع أن  ذات 
جنحت � إدخال هذه التعرفة فإنها قد طبقت فقط على الشراء 
املراحل   � املتجددة.  الطاقة  مشاريع  من  ا�و¡  املرحلة  من 
تعرفة  عن  ا�ردن  تخلى  املتجددة  الطاقة  مشاريع  من  الالحقة 

للتعرفة.  ا�على  للسقف  منوذجا  وتبنى  ا�مدادات 

ا�ستثمار  على  احلصول  هو  ا�خضر  النمو  جناح  مفاتيح  أهم  من 
تقدم  سوف  املق¿حة.  واملبادرات  للمشاريع  الالزمني  والتمويل 

عن: ملخصا  التاليتني  الصفحتني 
• مصادر التمويل الدولية التي تدعم النمو ا�خضر � ا�ردن

من  سواء  ا�ردن   � حاليا  املتاحة  احمللية  التمويل  مصادر   •
القطاع العام أو اخلاص 

النمو  مشاريع  لتمويل  رئيسيا  مصدرا  فإن  نامية  دولة  لكونها 
ا�خضر � ا�ردن مت احلصول عليه عن طريق الدعم الدوó والبنوك 

أخرى.  ومصادر  التنموية 

مصادر التمويل: 

مصادر التمويل الدولية:
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التنموية:  البنوك 
هنالك عدة بنوك وجهات تنموية تقدم التمويل ل¸ردن لدعم مبادرات 
 Þا�ملا ا�مناء  وبنك  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  ومنها  االخضر  النمو 
وبرنامج ا�مم املتحدة للتنمية والبنك ا�وروبي للتنمية وإعادة ا�عمار 
الكويتي  والصندوق  ا�وروبي  وا�حتاد  الدولية  التمويل  ومؤسسة 
هذه  جهود  تنسيق  يتم  حيث  وغÕها.  العربي  ا�قتصادي  للتعاون 
 � رئيسيا  دورا  تلعب  التي  التخطيط  وزارة  قبل  من  املؤسسات 

تنسيق عمل املؤسسات املانحة � املشاريع. 

املباشر:  الدعم 
يلعب الدعم الدوó املباشر دورا رئيسيا � قطاع النمو ا�خضر � 
ا�قتصادية  للتنمية  ظبي  أبو  صندوق  من  التمويل  ومنها  ا�ردن 
توفر   ýأك ال  املثال  سبيل  وعلى  ا�خرى.  املصادر  من  والعديد 
من   óاملا الدعم  من  واسعة  منظومة  ل¸ردن  املتحدة  الواليات 

التالية: املصادر 
الدولية  للتنمية  ا�مÕكية  الوكالة  قبل  من  ا�قتصادي  الدعم   •
التحتية  البنية  تنمية  على  يركز  والذي  سنويا)  دوالر  بليون   ١  óحوا)

املياه   لقطاع 
• الدعم من خالل صندوق حتدي ا�لفية (حواó ٢٧٥ مليون دوالر) 

والذي يساعد على تطوير كفاءة برامج املياه ومعاجلة املياه 
• ضمانات القروض والتي تدعم املنشآت الصغÕة واملتوسطة 
� ا�ردن من خالل عدة أدوات منها صندوق ضمانات ا�قراض 
تستخدمها  والتي  ا�عمال  قروض  عن  اخملاطر  �زالة   Þا�رد

ا�قتصاد ا�خضر.  الصغÕة واملتوسطة � قطاع  املنشآت 

املتخصص:  املناخ  متويل 
متخصصة  بيئية  صناديق  عدة  من  ماليا  دعما  أيضا  ا�ردن  يتلقى 
إنشائه  مت  الذي  (جورسيف)   Þا�رد املستدام  التمويل  برنامج  مثل 
وصندوق  ا�وروبي  والتنمية  ا�عمار  إعادة  صندوق  بني  ما  بشراكة 
ا�حتاد  منح  من  وبدعم  للتنمية   Þا�ملا والبنك  ا�وروبي  ا�ستثمار 

ا�وروبي بقيمة دعم أولية تبلغ ٣٤٫٥ مليون يورو.
 

 � أخرى  نامية  دول  بقدر  نشطا  يكن   õ ا�ردن  أن  املالحظ  من 
دعم   � وخاصة  أهميته  تزداد  الذي  املناخ  متويل  على  احلصول 
هو  ذلك  على  الرئيسية  ا�مثلة  أحد  اخلضراء.  الطاقة  مشاريع 
أردنية  جهة  تستطع   õ ا�ن  حتى  والذي  ا�خضر  املناخ  صندوق 

من   متويل  على  احلصول  استحقاق 

هذا الصندوق. هنالك فرص مهمة ل�ستفادة من هذه املنظومة 
اجلديدة واملهمة جدا من مصادر التمويل ملشاريع النمو ا�خضر. 

واخلاص: التجاري  التمويل 
تلقى ا�ردن أيضا التمويل من ا�ستثمارات املالية املباشرة ومتويل 
الديون من قطاع البنوك التجارية الدولية. كما تضمن متويل بعضا من 
للخاليا  أدينيوم  öطة  مثل  احلديثة  املتجددة  الطاقة  مشاريع 
الشمسية � معان ومشروع صقر معان للطاقة الشمسية متويال 

من القطاع اخلاص كجزء من إئتالف من املستثمرين.  

ميكن القول أن كل مشاريع الطاقة املتجددة � ا�ردن تقريبا تلقت 
متويال من قبل بنوك التنمية الدولية. حيث يتم توفÕ التمويل الدوó عن 
 � وا�ستثمار  التمويل   � واملشاركة  ميسرة  قروض  طريق 
ا�سهم اخلاصة مبشاريع النمو ا�خضر. وبا�ضافة إ¡ ذلك مت إنشاء 
صندوق الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة ا�ردÞ �دارة منظومة من 
التنمية إ¡ مشاريع  الدوó وصناديق  الدعم  التمويلية ومنها  املصادر 

الطاقة املتجدة وكفاءة الطاقة. 

العام: القطاع  الدعم من 
للمشاريع  احمللي  التمويل  من  ا�ك«  املصدر  العام  القطاع  ميثل 
خالل  من  املشاريع  غالبية  متويل  يتم  حيث  ا�ردن.   � اخلضراء 
التنمويني   الشركاء  من  والدعم  الوطنية  املوازنة  من  املساهمات 

الوطنية.  التحتية  البنية  مشاريع  ومنها  الرئيسية  للمشاريع 

احمللية: املانحة  املؤسسات 
• صندوق اµقراض الزراعي: ميثل هذا الصندوق مؤسسة شبه 
حتت  يعملون  الذين  للمزارعني  القروض  مبنح  ¬تصة  حكومية 
هذا   � للحكومة  نقدي  تدفق  أخر  كان  الزراعة.  وزارة  مظلة 
بطريقة  يعمل  بدأ  الوقت  ذلك  ومن   ٢٠٠٨ العام   � الصندوق 
إضافية  موارد  املؤسسة  لدى  توجد  حاليا  الدوار.  الصندوق 
بالبنك  ترتبط  الطوارئ  مع  للتعامل  مرافق  متتلك  كما  للقروض 

املركزي. 

مصادر التمويل احمللية:



١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٠ ١

النمو  قطاع  متويل   � دورا  تلعب  التي  ا�خرى  التمويل  مصادر  أما 
ا�خضر � ا�ردن فتتضمن:

بدعم  الشركة  هذه  حتظى  القروض:  لضمانات  ا�ردنية  الشركة   •
صندوق  ضمن  وتعمل  اخلاص  ل�ستثمار  الدولية  املؤسسة  من 
على  تركز  التي  القروض  لضمانات  هيكلية  وهي  احلكومي  التنمية 

واملتوسطة. الصغÕة  املنشآت 
بتقدمي  تقوم  اµقتصادية:  املشاريع  لتطوير  ا�ردنية  املؤسسة   •

املنح 
غرفة صناعة عمان: تقوم بتقدمي املنح  •

البنك املركزي ا�رد×: القروض   •
القروض  تنمية احملافظات:  صندوق   •

التجاري واخلاص: القطاع  التمويل احمللية:  مصادر 
قطاع   � ملحوظا  دورا  ا�ن  حتى  ا�ردنية  التجارية  البنوك  تلعب   õ
غياب  ومنها  أسباب  لعدة  ذلك  يعزى  أن  وميكن  ا�خضر،  النمو 
القدرة على ا�قراض وعدم الدراية مبشاريع النمو ا�خضر وشروط 
إقراض   � وال¿دد  القطاع  لهذا  مناسبة  تعت«  ال  التي  ا�قراض 
ا�قراض  على   Õالكب وا�عتماد  واملتوسطة  الصغÕة  املنشآت 

املضمون. 

الدعم اخلضراء على املستوى احمللي: مرافق 
الصندوق ا�رد× للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة  •

البيئة ا�رد×  صندوق حماية   •

للصندوق:  الرئيسية  العناصر 
 � الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة   Þا�رد الصندوق  إنشاء  مت 
بناء  املعدنية  والýوة  الطاقة  وزارة  خالل  من   ٢٠١٢ ا�ول  تشرين 
وذلك   Þا�رد الطاقة  وترشيد  املتجددة  الطاقة  قانون  على 
للمساعدة على توسعة نطاق مشاريع الطاقة املتجددة وترشيد 
العمل  وخطة  للطاقة  الوطنية  ا�س¿اتيجية  مع  متاشيا  الطاقة 

الطاقة.  لكفاءة  الوطنية 
عن  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة   Þا�رد الصندوق  إدارة  يتم 
أعضاء  ستة  من  وتتكون  الطاقة  وزير  يرأسها  إدارية  جلنة  طريق 

العام والقطاع اخلاص.  القطاع  من 
 ،Þا�سكا القطاع  الصندوق  عليها  يركز  التي  احملاور  تتضمن 
 � العامة  والبنايات  والسياحة  واملتوسطة  الصغÕة  واملنشآت 

مايلي: للصندوق  ا�س¿اتيجية  ا�هداف  وتتضمن  ا�ردن. 
الناجم  العبء املاó على املستهلكني وا�قتصاد  تقليص   •

  عن إستÕاد الطاقة والدعم املقدم لها
الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  تطبيقات  تفعيل   •

للطاقة املتجددة وكفاءة  • فتح أسواق وتطبيقات جديدة 
  الطاقة

الطاقة  قطاع  تعزيز  على  قادرة  وطنية  صناعة  تطوير   •
   املتجددة وكفاءة الطاقة

مشاريع  وتنفيذ  تطوير   � فعالة  شراكات  تأسيس   •
  الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

من  مستمر  تدفق  لضمان  املانحة  اجلهات  مع  الشراكة   •
التمويل ملشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة    

الطاقة وكفاءة  املتجددة  الطاقة  لصندوق  التمويل  مصادر 
احلكومة  من  مبدئي  متويل  على  معتمدا  عمله  الصندوق  بدأ 
الصندوق  يتلقى  الوقت  ذلك  ومنذ  دينار  مليون   ٢٥ بقيمة  ا�ردنية 
١-٢ مليون دوالر من الدعم احلكومي سنويã. ينشط الصندوق   óحوا
ومؤسسات  املانحة  اجلهات  من  التمويل  إستقطاب   � أيضا 
الدولية  التمويلية  واملؤسسات  البنوك  ومنها  أعماله  لتنفيذ  أخرى 
القروض  وضمانات  املانحة  واجلهات   óالدو الدعم  وبرامج 
التي  للمشاريع  مش¿ك  متويل  أو  التمويل  على  احلصول  لتسهيل 

املستفيدة.  اجلهات  تنفذها 

Ìموعة  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  صندوق  أنشأ  وقد 
تنسيق

احلقائق الرئيسية حول صندوق الطاقة املتجددة وكفاءة 
الطاقة

٢٠١٢ التأسيس: تشرين ا�ول 
حجم الصندوق احلاò: ٢٥ مليون دينار

التمويلية  املؤسسات  ا�ردنية،  احلكومة  التمويل:  مصادر 
الدولية واملنح

رؤية الصندوق: جعل ا�ردن يتمتع بدور ريادي إقليمي � 
املستدامة  الطاقة  Ìال 

الطاقة  مشاريع  ومنو  تصاعد  تسهيل  الصندوق:  مهمة 
الوطنية  ا�حتياجات  لتحقيق  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 
الوطنية  ا�س¿اتيجية  مع  متاشيا  ا�ردن   � للطاقة 

الطاقة. لكفاءة  الوطنية  العمل  وخطة  للطاقة 

الصندوق ا�رد× للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
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والوكالة   óالدو ل�مناء  ا�مÕكية  الوكالة  مبشاركة  املانحة  للجهات 
والبنك   Þا�ملا التنمية  وبنك  ا�وروبي  وا�حتاد  للتنمية  الفرنسية 
الذي حصل  للتمويل  والتنمية.  ا�عمار  ا�وروبي �عادة  والبنك   óالدو
ذلك  إ¡  با�ضافة  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  صندوق  عليه 
مساهمات  بوجود  إنشائه  منذ  ا�ردنية  احلكومة  من  املقدم 
الكندية وا�حتاد ا�وروبي وفرنسا وغÕها . رأسمالية من احلكومة 

املتجددة  الطاقة  صندوق  من  املقدم  والتمويل  اخلدمات 
الطاقة وكفاءة 

يركز صندوق الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة على خمسة öاور 
� الدعم الذي تقدمه لتشجيع مبادرات الطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة � ا�ردن وهي:
هيكلية اµقراض الدوار: يتم تقدمي قروض ميسرة للمنازل ومبا   •
صندوق  فإن  الطاقة   �  Õالتوف ع«  القرض  قيمة  سداد  يتم  أنه 
ملنح  جديد  من  متويله  يعاد  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة 

القروض ملستفيدين آخرين. 
تغطية  لدعم  املنح  أشكال  بعض   Õتوف يتم  املباشرة:  املنح   •
وكفاءة  املتجددة  الطاقة  مشاريع  لتنفيذ  الرأسمالية  الكلفة 

الطاقة من قبل املستهلكني.
اخملاطر  يغطي  الذي  املال  رأس   Õتوف مع  ا�سهم:  متويل   •
التقنيات  تطوير  لتشجيع  ا�فراد  والرياديني  والشركات  للمشاريع 

املبتكرة
الطاقة  مشاريع  ببعض  املرتبطة  اخملاطر  تغطية  الضمانات:    •

املتجددة وكفاءة الطاقة
الطاقة  تدقيق  متويل  طريق  عن  الدعم  يتضمن  التقني:  الدعم   •
قابلة  مشاريع  مق¿حات   Õوحتض وتقييم  متابعة  أنظمة  وإنشاء 

للتمويل. 

املستفيدون من صندوق الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  صندوق  من  املستفيدين  أهم 
واملتوسطة  الصغÕة  واملنشآت  املنازل  هم  ا�ن  حتى 
واملنظمات اجملتمعية واجلامعات واملؤسسات اجلامعية وعلى 

النطاق الواسع ال«امج الوطنية للطاقة اخلضراء 

الطاقة  الطاقة املتجددة وكفاءة  مشاريع صندوق 
بتنفيذها  الصندوق  قام  التي  املشاريع  أنواع  بعض  من  الئحة  تاليا 

حتى ا�ن: 
مع  ا�ردن  شمال   � للمنازل  الكهروضوئية  اخلاليا  مشروع   •
للكهرباء  الوطنية  والشركة  كوربس  مÕسي  مؤسسة 

احمللية.   Þاملد اجملتمع  ومؤسسات 
• مشروع السخانات املنزلية الشمسية مع مؤسسة نهر ا�ردن.

وزارة  مع  الالجئني  ¬يمات   � الكهرباء   Õتوف ملبات  توزيع   •
لتخطيط  ا

تنفذه  والذي  الطاقة  إستخدام   � الكفاءة  ذات  ا�نارة  مشروع   •
الكهرباء،  توزيع  شركة  إربد،  كهرباء  (شركة  الكهرباء  توليد  مرافق 

ا�ردنية).  الكهرباء  شركة 
التمويل  خالل  من  املنازل   � الكهروضوئية  اخلاليا  نطاق  توسيع   •

املش¿ك مع اجلهات املانحة (كندا، ا�حتاد ا�وروبي) 
خالل  من  واملتوسطة  الصغÕة  للمنشآت  الفائدة  دعم  مشروع   •

القروض  ضمانات  شركة 
التقنية املساعدات  منح   •

ا�بتكار والبحث والتطوير  • دعم 

العناصر ا�ساسية � صندوق حماية البيئة ا�رد×
 � البيئة  وزارة  قبل  من   Þا�رد البيئة  حماية  صندوق  تأسيس  مت 
الدعم   Õتوف هو  الصندوق  إنشاء  من  الهدف  كان  حيث   ٢٠٠٦ العام 
يهدف  حيث  البيئة  حماية  سياق  ضمن  املنفذة  للمشاريع   óاملا
الصندوق إ¡ دعم التطور التكنولوجي وحتسني ا�جراءات العملية � 
ا�ثر  تخفيف  و  ا�خرى  املبادرات  مع  التكامل  وحتقيق  قطاعات  عدة 
جلنة  قبل  من  الصندوق  إدارة  يتم  ا�ردن.   � البيئة  على  السلبي 
القطاع  من  مؤسسات  خمس  مبشاركة  البيئة  وزير  يرأسها  إدارة 

العام وخمس من القطاع اخلاص. 

مصادر متويل صندوق حماية البيئة ا�رد×
البيئة ا�ردÞ مبا قيمته ٥٫٦ مليون دوالر  مت تأسيس صندوق حماية 
يتم   õ بحيث  اليوم  ذلك  منذ   Õصغ نطاق  على  وعمل   ٢٠١١ العام   �
تخصيص أكý من ١٫٤ مليون دوالر ملشاريع ¬تلفة حتى العام ٢٠١٥. 

يتلقى صندوق حماية البيئة ا�ردÞ التمويل من عدة مصادر ومنها:
• الغرامات والتعويضات احملددة ضمن قانون حماية البيئة 

وا�هلية  العامة  املؤسسات  توفرها  التي  واملنح  الدعم   •
واخلاصة � العاõ العربي واملؤسسات ا�قليمية والدولية مثل:

• الوكالة ا�مÕكية ل�مناء الدوó والتي وفرت مليون دوالر 

احلقائق الرئيسية حول صندوق حماية البيئة ا�رد×

التأسيس: ٢٠٠٦
حجم الصندوق احلاò: حواó ٧ ماليني دينار 

 ،óمصادر التمويل: احلكومة ا�ردنية، مؤسسات الدعم الدو
املنح، آلية التنمية النظيفة 

صندوق حماية البيئة ا�رد×:



١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٠٣

الفرنسية  والوكالة   óالدو للتعاون  ا�ملانية  الوكالة  قدمت  كما   •
للصندوق.  فني  دعم  بتقدمي  للتنمية 

• عوائد بيع شهادات الكربون وأية فوائض مالية ناجتة عن تنفيذ أية 
البيئة. الدولية � قطاع  مشاريع ممولة من اجلهات 

• تعفى املنح املقدمة للصندوق من ضرائب الدخل واملبيعات � 
ا�ردن.

• حاليا يتلقى الصندوق ما قيمته ٠٫٧ إ¡ ١٫٠ مليون دينار أردÞ سنويا. 

البيئة والتمويل املقدم من صندوق حماية  اخلدمات 
بيئية  إنشائه على عدة öاور  ا�ردÞ منذ  البيئة  ركز صندوق حماية 
(الزراعة  والزراعة  البلدية  وا�نشطة  املتجددة  الطاقة  منها 
يعمل  حاليا  النفايات.  وإدارة  املياه)  إستهالك  وترشيد  العضوية 
وزارة  هدف  لكن  املباشرة  للمنح  منوذج  تطوير  على  الصندوق 
امليسرة  القروض  خيار  نحو  الصندوق  عمل  تطوير  هو  البيئة 
مق¿حات  تطوير  الصندوق  يدعم  كما  الدوار،  التمويل  ومنوذج 

للتمويل.  القابلة  املشاريع 

البيئة: حماية  صندوق  من  املستفيدون 
ومنهم: البيئة  حماية  صندوق  من  مستفيدين  عدة  هنالك 

الصغÕة  املنشآت  وخاصة  والتجارية  الصناعية  املؤسسات   •
بقطاع  املرتبطة  واخلدمات  املنتجات  تطور  التي  واملتوسطة 

البيئة
البيئية  املشاريع  بتنفيذ  تقوم  التي  احلكومية   Õغ املنظمات   •

وحمالت الدعم والتوعية والبحث والتقييم. 
• احلكومة وخاصة عن طريق الدعم التقني واخلدمات ا�خرى.

الطاقة  ترشيد  قطاع   � خاصة  البيئية  ا�ستشارات  شركات   •
والكفاءة البيئية وتخطيط ا�عمال 

البيئة: حماية  صندوق  ملشاريع  التقدم 
من  دوالر  مليون   ٢٫٥  óبحوا يقدر  دعم  توزيع  إ¡  البيئة  وزارة  تهدف 
دينار   ١٠٠ للصندوق  الطلبات  تقدمي  عملية  تكلف  سنويا.  الصندوق 
دينار.  ألف   ٥٠٠ إ¡  يصل  للتمويل  بطلب  التقدم  جهة  لكل  وميكن 
ملقدمي  املطلوبة  املعلومات   Õلتوف  Þإلك¿و نظام  يوجد  ال  حاليا 
حضور  يتطلب  وهذا  بعيدة،  مناطق   � املقيمني  خاصة  الطلبات 

البيئة مباشرة.  إ¡ وزارة  التمويل  اجلهات املتقدمة بطلب 

لقد مت تقييم منظومة متكاملة من مشاريع النمو ا�خضر من خالل 
للمشاريع  نطاقا  ا�وسع  والفرص  واملنفعة  التكلفة  حتاليل 
املقدمة  البيانات  ا�خضر.  النمو  لتسريع  وذلك  ا�ردن   � املتاحة 
التكلفة  دراسات  نتائج  من  جزءا  تشكل  الفصل  هذا   � الحقا 

امللحق.   � بالتفصيل  مقدمة  وهي  للمشاريع  واملنفعة 

معلومات  ويقدم  للمشاريع  التقريبية  القيم  أدناه  اجلدول  يوضح 
حول الثغرات املتوقعة � سوق التمويل احلاó كما يظهر اجلدول 
إليها  التوصل  التي ميكن  العوائد  إليها حول  التوصل  التي مت  النتائج 

واملقرضني.  للمستثمرين  السداد  إعادة  شأنها  من  والتي 

تساهم مشاريع النمو ا�خضر � حتقيق Ìموعة كبÕة من الفوائد 
تتجاوز � طبيعتها ما يتم وصفها حاليا بأنها فوائد "قابلية التمويل" 
فإن  للتطبيق  قابال  ذلك  كان  وحيثما  والنقدية.  املالية  العوائد  مثل 
العوائد التي ال يتم تصنيفها بأنها مالية ضمن هذا السياق مت توثيقها 
حيث ميكن ان تشكل قاعدة ملسار مستقبلي من التمويل � حال 
كميات  فإن  املثال  سبيل  على  السياسات.   � جذري   Õتغي حدث 
 õ أكسيد الكربون التي يتم تفاديها نتيجة هذه املشاريع Þانبعاثات ثا
ا�ردن،   � التجارية  للبنوك  بالنسبة  بعد  املادية  قيمتها  حتديد  يتم 
الكربون  سياسات  وضمن  بالكربون  متعلقة  تشريعات  ضمن  ولكن 
النها  قياسها  يجب  حيوية  فوائد  هذه  تكون  أن  ميكن  الدولية 

ستساهم � حتقيق عوائد مالية � املستقبل. 

ا�مر  املشاريع  من  نوع  لكل  بالنسبة  إعتبارات  عدة  توثيق  مت  أخÕا 
التوصيات  ثم  ومن  القرار  لصناعة  مهمة  معلومات  سيقدم  الذي 

ا�خضر.  للتمويل  املق¿حة 

ما هو نوع التمويل الذي حتتاجه مشاريع
النمو ا�خضر � ا�ردن؟ ٥-٣



١  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٠٤

ما هو حجم التمويل املطلوب عادة
ملثل هذا املشروع؟

ما هو نوع التمويل املطلوب
(الديون، ا�سهم، املنح، ضمانات القروض) 

ما هو فوائد املشروع التي ميكن أن
حتقق عوائد µعادة السداد وعوائد ا�سهم؟ 

ما هي الفوائد اµضافية التي ميكن
حتقيقها، والتي ميكن أن تتحول إ�

تدفقات نقدية � املستقبل

ما الذي يجب أخذه بعني اµعتبار لتمويل
هذه املشاريع واملضي بها قدما. 

"يجب مالحظة أن تصنيف املشاريع � هذا اجلزء
قد مت بناًء على تصنيف صندوق املناخ ا�خضر

للمشاريع من حيث احلجم.
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صفر - ١٠ ماليني

١٠ ماليني - ٥٠ مليون

٥٠ مليون - ٢٥٠ مليون

دوالر > ٢٥٠ مليون

أحجام مشاريع صندوق املناخ ا�خضر

õصغ¬ جد

صغ¬

متوسط
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١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٠٥

مشاريع الطاقة 
الشمسية 

والرياح على 
مستوى املرافق

أمثلة من خطة 
النمو ا�خضر: 

مزرعة الفجيج 
لطاقة الرياح 

الوضع الراهن: 
قيد التطوير 

احلجم: متوسط 
١٣٠ مليون دوالر

املركبات 
الكهربائية 

املرتبطة 
مبشاريع 

الطاقة 
الشمسية

املشروع  حجم 
 ٨٠-٢٠٠ املتوقع: 

دوالر  مليون 
متويل   •

ديون/ملكية 
يع  ر للمشا

مدة  مع  الكبÕة 
سنة   ٢٠ تتجاوز 

•ضمانات 

القروض 

• مت تطويرها على شكل 
منتج طاقة مستقل من 

خالل عروض دولية 
مباشرة مع وزارة الطاقة 

وإتفاقيات شراء طاقة مع 
شركة الكهرباء الوطنية

•فوائد ناجتة عن التمويل 
املش¿ك من خالل بنوك 

التنمية لتحييد اخملاطر 
وتقليل املتوسط املرجح 

لتكلفة رأس املال 
ومعادل تكلفة انتاج 

الطاقة 

الثغرات:
• ضعف مشاركة القطاع 

اخلاص 
• ضعف جاهزية الوصول 

للتمويل الدوó للمناخ 
ملشاريع الطاقة 

املتجددة � ا�ردن (مثل 
صندوق املناخ العاملي)

• سرعة إنشاء املشروع 
ومتويله كمشروع 

منفصل وال¿اجع � 
سرعة حتقيق ا�هداف 

ا�س¿اتيجية للطاقة 
املتجددة واخلطة الوطنية 

للنمو ا�خضر

الطاقة 
الكهربائية 

يتم  التي  النظيفة 
وبيعها  إنتاجها 

الكهرباء  لشركة 
خالل  من  الوطنية 

بيع  اتفاقيات 
الناجتة.  الطاقة 

الكلف  حسب   •
احلالية 

جيا  لو للتكنو
فإن  املطلوبة 

املشاريع  هذه 
متثل  اخلضراء 

قابلة  مشاريع 
وÆدية  للتمويل 
تصل  إقتصاديا.  

إتفاقية  قيمة 
الكهرباء  شراء 

من الرياح إ¡ ٠٫٠٨ 
كيلو  لكل  دوالر 

واط -ساعة 
إتفاقيات  وت¿اوح 

الطاقة  شراء 
بني  ما  الشمسية 

٠٫٠٦-٠٫٠٨ دوالر 
نزوًال 

إنبعاثات  تخفيض   •
أكسيد   Þثا

من  الكربون 
الطاقة  مشاريع 

لشمسية  ا
الرياح  وطاقة 

مبشاريع  مقارنة 
والنفط  الغاز 

والفحم 
النسبة  ت¿اوح   •

من ٣٨٠ إ¡ ١٠٠٠ جم 
أكسيد   Þثا من 

كيلو  لكل  الكربون 
واط � الساعة 

١. زيادة مساهمة 
القطاع اخلاص � 

متويل مشاريع 
الطاقة املتجددة 
٢. التفكÕ بإنشاء 

صندوق خاص 
لتمويل مشاريع 

الطاقة املتجددة 
على مستوى 

املنشآت (صندوق 
 Þالنمو ا�خضر ا�رد

املق¿ح)  

حجم املشروع 
املتوقع: أكý من 

١٠٠ مليون دوالر 
للبنية التحتية 

منوذج الشراكة 
بني القطاع 

اخلاص والعام 

• بوجود نفقات رأسمالية 
وجارية عالية فإن منوذج 
الشراكة ما بني القطاع 

والعام واخلاص يعت« 
مناسبã لهذا النوع من 

املشاريع. ميكن أن 
يتضمن التمويل العام 

توفÕ ا�رض ورخص 

• رسوم شحن 
املركبات 

الكهربائية من 
öطات الشحن

• بيع الفائض من 
الطاقة الشمسية 

إ¡ الشبكة 
الكهربائية الوطنية  

• تخفيض � 
 Þكمية إنبعاثات ثا
أكسيد الكربون إ¡ 

الغالف اجلوي
• التقليل من تلوث 

الهواء � 
احلضرية املناطق 

• تطوير مبادرات 
شراكة بني القطاع 
العام واخلاص ومع 

مطوري البنية 
التحتية مع دعم 
حكومي يتضمن 

توفÕ ا�رض الالزمة 
واحلوافز 

مشاريع
النمو ا�خضر 

حجم املشروع
وإحتياجاته

التمويلية

مصادر العائداتاملالحظات والثغرات
من فوائد النمو
ا�خضر (أسس

إعادة سداد
القروض وا�سهم) 

عائدات النمو
ا�خضر غ¬

احملددة ماليا
ضمن منظومة

السياسات احلالية

اµعتبارات
املطلوبة

للمضي قدما



احلالة الراهنة: 
املرحلة 
التجريبية

• إنشاء öطات 
الشحن بحجم 

متوسط ١٢٠ 
مليون دوالر 

حملطات شحن 
املركبات 

الكهربائية 
وأنظمة الطاقة 

الشمسية
•التمويل العام 

والتمويل اخلاص 
من خالل القروض 

أو ا�سهم 

للمركبات 
الكهربائية 

• تخفيضات 
ضريبية وجمركية 

لتخفيض كلفة 
شراء املركبات 

الكهربائية 
• قروض بفوائد 

منخفضة لشراء 
املركبات 

الكهربائية 

ا�عالنات � مواقع 
الشحن جلذب التمويل 

اخلاص
 

الثغرات:
• مع إستمرار تراجع 

أسعار النفط ميكن أن 
يكون إنتشار املركبات 

الكهربائية öدود@ بدون 
أنظمة حوافز من قبل 

احلكومة. � الدول التي 
كان إنتشار املركبات 

الكهربائية فيها عاليا مثل 
ال?ويج مت تقدمي حوافز 

مهمة ملن يقتني 
السيارات الكهربائية. 

ا�عالنات  • عوائد 
 � التجارية 

الشحن  öطات 

ا�خرى غÕ النقدية  � ا�ردن 
مثل فرص ا�عالنات 
التجارية � املواقع 

• من أجل حتفيز 

إستخدام املركبات 
الكهربائية ال بد من:

١- إعفاء تام 
للمركبات الكهربائية 
من تعرفة اجلمارك 

ورسوم ال¿خيص 
لتشجيع ا�ستثمار 

٢- التفكÕ بتوسعة 
نطاق مشاريع 

ورأس مال صندوق 
الطاقة املتجددة 

وكفاءة الطاقة  
لتغطية إعادة 
سداد رسوم 

املركبات الكهربائية 
وتشجيع القروض 
منخفضة الفوائد. 

التحلية 
بإستخدام 

الطاقة 
املتجددة

مثال: öطة 
التحلية عن طريق

املشروع:  حجم 
 ýأك  .Õكب نطاق 
٣٥٠ مليون  من 

دوالر 

• متويل ديون/ 

ملكيةللمشاريع 
الكبÕة ومع مدة

سنة   ٢٠ تتجاوز 
ضمانات   •

القروض

• ميكن تطويره من خالل 

مق¿حات املشاريع 
املباشرة مع وزارة 

الطاقة مع مزودي الطاقة 
من القطاع اخلاص 

وإتفاقيات شراء الطاقة 
مع مشاريع الرياح 

والطاقة الشمسية ا�خرى
• فوائد ناجتة عن التمويل 

املش¿ك من خالل بنوك 

الطاقة   •
الكهربائية 

يتم  التي  النظيفة 
وبيعها  إنتاجها 

الكهرباء  لشركة 
خالل  من  الوطنية 

شراء  إتفاقيات 
الناجتة.  الطاقة 

• مياه öاله 

إستعادة  ميكن 

إنبعاثات  تخفيض   •

أكسيد   Þثا
من  الكربون 

الطاقة  مشاريع 
لشمسية  ا

الرياح  وطاقة 
مبشاريع  مقارنة 

والنفط   الغاز 
والفحم

ضغط  تقليل   •

املياه شح 

• تقدمي املشروع 
بإعتباره مشروعا 

تنمويا مبتكرا 
متعدد الفوائد 

للتمويل امليسر 
(منح وقروض) 

من بنوك التنمية 
الدولية واجلهات 

املانحة 
• إشراك القطاع 

اخلاص وشركة 

حجم املشروع
وإحتياجاته

التمويلية

مصادر العائداتاملالحظات والثغرات
من فوائد النمو
ا�خضر (أسس

إعادة سداد
القروض وا�سهم) 

عائدات النمو
ا�خضر غ¬

احملددة ماليا
ضمن منظومة

السياسات احلالية

اµعتبارات
املطلوبة

للمضي قدما

١ ٠  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٦

مشاريع
النمو ا�خضر 



١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٠٧

سكة حديد 
الشحن � 

ا�ردن
احلالة الراهنة: 

مرحلة التخطيط 
 Õملشروع كب

(حواó ٤٫٢ مليار 
دوالر على إمتداد 

٥ سنوات) 

التمويل  حجم 
 ٤ ويتجاوز  كب¬ 

دوالر مليارات 
خيار  هنالك 

بني  الشراكة 
العام  القطاع 

واخلاص من 
التمويل  خالل 

والتمويل  العام 
اخلاص (ديون 

وملكية) 
وضمانات 

العامة  القروض 
¬اطر  لتقليل 

ا�ستثمار

• يعت« مشروعا كبÕا حيث 
تطلب سكك حديد الشحن 

تكلفة رأسمالية مسبقة 
عالية والتي بدورها تتطلب 
دعما حكوميا إما من خالل 

الشراكة مع القطاع 
اخلاص او ضمانات 

القروض حيث يعت« تقدمي 
الدعم النقدي احلكومي 
ملشاريع سكك احلديد 

 õالعا �أمرا شائعا 

الثغرات:
• يعت« التمويل لهذا 

املشروع الضخم حتديا 
حقيقيا

• هنالك حاجة إ¡ وجود 
حتليل جتاري دقيق �ظهار 

وجود طلب من قبل 
املستخدمني لهذا 

املشروع لت«ير ا�ستثمار 
حيث أن أي مستثمر جتاري 

ميكن له أن يقوم بهذا 
التقييم بشكل ذاتي 

• عوائد من 

النقل  شركات 
واملستخدمني 

القطاع  من 
اخلاص من خالل 

نقل  رسوم 
البضائع 

واحلاويات 

إنبعاثات  تخفيض   •
أكسيد   Þثا

وجود  مع  الكربون 
 � ýكفاءة أك

نقل كل طن � 
عن  كيلوم¿  كل 

سكة  طريق 
مقارنة  احلديد 

بالشاحنات
ا�زمات  تخفيض   •

املرورية
تلوث  تخفيض   •

الهواء 
الضرر  تخفيض   •
له  تتعرض  الذي 

النقل  أنظمة 
والطرقات

• تقدمي املشروع 
بإعتباره مشروعا 

تنمويا مبتكرا 
متعدد الفوائد 

للتمويل امليسر 
(منح وقروض) من 

بنوك التنمية 
الدولية واجلهات 
املانحة با�ضافة 
إ¡ التمويل العام 

واخلاص 
القيام بتطوير 

إس¿اتيجية متويل 
واضحة للمشروع 

التناضح 
العكسي 
بالطاقة 

الشمسية 
احلالة الراهنة: 

مرحلة تطوير 
فكرة املشروع. 

 óإستثمار عا
بكلفة ٣٦٤ 
مليون دوالر 

التنمية لتحييد اخملاطر 
وتقليل املتوسط املرجح 

لتكلفة رأس املال 
ومعادل تكلفة أنتاج 

الطاقة

الثغرات: 
öدودية املعرفة واخل«ة 

بتمويل مشاريع 
التكنولوجيا املش¿كة ما 

بني الطاقة الشمسية 
وتكنولوجبا التناضح 

خالل  من  كلفتها 
مع  إتفاقيات 

املياه  شركات 
ا�ردنية

الكهرباء الوطنية 
� التمويل 

املش¿ك من خالل 
آليات الديون/امللكية 

التجارية وترتيبات 
ا�سهم وتطوير 

إس¿اتيجية متويل 
رئيسية للمشروع 

حجم املشروع
وإحتياجاته

التمويلية

مصادر العائداتاملالحظات والثغرات
من فوائد النمو
ا�خضر (أسس

إعادة سداد
القروض وا�سهم) 

عائدات النمو
ا�خضر غ¬

احملددة ماليا
ضمن منظومة

السياسات احلالية

اµعتبارات
املطلوبة

للمضي قدما

مشاريع
النمو ا�خضر 



١  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٠٨

املساحات 
اخلضراء 

احلدائق العامة 
احلالة الراهنة: 

مرحلة التصميم 
بحجم متويل 

صغÕ (١٦ مليون 
دوالر) 

حجم املشروع 
صغ¬ (أكï من 
١٥ مليون)  دعم 

من القطاع العام 
أو اجلهات 

املانحة 

أكý أنواع التمويل 
املناسبة هي ا�نفاق 

العام من قبل البلديات 
املسؤولة مع إضافة منح 

من اجلهات املانحة كلما 
توفر ذلك 

• احلصول على 
العوائد من خالل 

توفÕ مستحقات 
إستئجار خدمات 

مثل املقاهي التي 
يتم إنشاؤها على 

املوقع

• متويل عن طريق • فوائد اجتماعية
القطاع العام مثل 

صندوق حماية 
البيئة مدعوما 

بتمويل تنموي � 
حال احلاجة

•  إستقطاب منح 
 õ حال �خارجية 

يتم توفÕ التمويل 
العام 

• تخفيض إنبعاثات 
ثاÞ أكسيد الكربون 

• الفوائد 
ا�قتصادية 

وا�جتماعية 
وخاصة حتسني 
صحة القاطنني 

� املناطق 
احمليطة باملكب 
وصحة النباشني 

إعادة التدوير 
وحتويل النفايات 

إ� طاقة 
وحدة إستعادة 

املواد ووحدة  
الوقود املعالج 
� مكب ا�كيدر

احلالة الراهنة: مت 
إستكمال 

دراسات اجلدوى 
ا�قتصادية 

احلجم متوسط 
١٤٧ مليون دوالر 

حجم املشروع 
متوسط: أك« من 

١٥٠ مليون دوالر 

• مع وجود كلفة رأسمالية 
عالية وöدودية اجلدوى 

التجارية من الصعب أن 
يحصل املشروع على 

متويل جتاري. اخليار 
ا�فضل هو متويل 

املشروع عن طريق 
املوارد العامة أو التمويل 

من اجلهات املانحة 
• ميكن التوجه إ¡ فرص 

التمويل من املانحني 
لتغطية تكلفة إستضافة 

الالجئني السوريني خصوصا 
فيما يتعلق با�ثار 

ا�جتماعية وا�قتصادية 
لهذا املشروع 

• عوائد ا�ستثمار 

نتيجة بيع الطاقة 
الكهربائية الناجتة 
عن وحدة الوقود 
املعالج واملواد 

التي يتم 
إستعادتها

• التمويل عن طريق 
القطاع العام 

والتمويل التنموي 
والدعم من قبل 

املنح من اجلهات 
اخلارجية 

• تخفيض إنبعاثات 
ثاÞ أكسيد الكربون 

مع زيادة ا�عتماد 
على النقل العام 

• تخفيض تلوث 
الهواء وتقليل 

ا�زدحامات 
املرورية 

البنية التحتية 
للنقل العام 

الباص السريع
احلالة الراهنة: 

مرحلة التخطيط 

حجم املشروع 
متوسط أكï من 

١٠٠ مليون دوالر
• الشراكة بني 

القطاع العام 
واخلاص 

• ا�نفاق العام 
والتمويل من 

• هنالك نفقات رأسمالية 

عالية ميكن متويلها من 
قبل املوارد العامة أو 

الديون من القطاع اخلاص 
ميكن إستقطاب متويل 

القطاع اخلاص مع وجود 
ضمانات للقروض من

• عوائد رسوم 

التذاكر 
للمستخدمني 

• رسوم ا�عالن 

على الباصات 
وöطات التوقف 

وعقود ا�يجار 
التجارية من

• تطوير إتفاقيات 
شراكة بني 

القطاعني العام 
واخلاص للحصول 

على متويل من خالل 
الديون و امللكية  

• تنفيذ اس¿اتيجية 
متويلية دقيقة.

حجم املشروع
وإحتياجاته

التمويلية

مصادر العائداتاملالحظات والثغرات
من فوائد النمو
ا�خضر (أسس

إعادة سداد
القروض وا�سهم) 

عائدات النمو
ا�خضر غ¬

احملددة ماليا
ضمن منظومة

السياسات احلالية

اµعتبارات
املطلوبة

للمضي قدما

مشاريع
النمو ا�خضر 



احلجم متوسط 
مليون   ١٧٦)

دوالر) 

قبل القطاع 
اخلاص (الديون و 

امللكية) 
• ضمانات 

القروض العامة 
لتخفيض ¬اطر 

ا�ستثمار 

 Õاملوارد العامة وتوف
خيارات حصرية ل�عالنات 

التجارية على إمتداد مسار 
الباص السريع ومنح حقوق 

التطوير وا�ستثمار حول 
öطات النزول والركوب 

الثغرات: 
رمبا ال يتم تعويض النفقات 

الرأسمالية عن طريق 
رسوم ا�ستخدام على 

املدى البعيد 

öطات النزول 
والركوب 

حتسني نقل 
البضائع مما 

يسمح باملزيد من 
التنمية ا�قتصادية البنية التحتية 

حلواضن النقل 
امليناء الïي � 

العقبة 
احلالة الراهنة: 

مرحلة التخطيط 
 ٥٠) Õاحلجم صغ

مليون دوالر) 

حجم املشروع:  
صغ¬ (٥٠ مليون 

دوالر)
• الشراكة بني 

القطاع العام 
واخلاص 

• التمويل من قبل 
القطاع اخلاص 

(الديون وامللكية) 
• ضمانات القروض 

العامة لتخفيض 
¬اطر ا�ستثمار

• ميكن متويل املشروع 
إما من خالل القروض 
املضمونة (القروض 

العامة أو اخلاصة أو 
كليهما)

• ميكن إستخدام القروض 
غÕ املس¿دة لضمان 

القروض بقيمة ا�صول 
املستخدمة مع 

املقرضني من القطاع 
اخلاص. خيار آخر هو 
منوذج الشراكة بني 

القطاع العام واخلاص 
 Õحيث تقوم احلكومة بتوف
ا�رض والوصول إ¡ امليناء 

وحوافز أخرى للحصول 
على ا�ستثمار و/أو 

القروض ا�ستثمار من 
القطاع اخلاص

مالحظة: يجب مواءمة 
املشروع مع تطوير سكة 
احلديد للشحن ورمبا ال يتم 

بناء امليناء � حال مت 
ا�ستمرار بخيار سكة 

احلديد 

• عوائد من 

شركات الشحن 
البحري سواء 
املصدرين أو 
املستوردين 

• سوف تساهم 

زيادة التجارة � 
دعم إيرادات الدولة 
عن طريق الرسوم 

اجلمركية   

• تطوير إتفاقيات 
شراكة بني 

القطاعني العام 
واخلاص للحصول 

على متويل من 
خالل 

الديون/امللكية

مشاريع
النمو ا�خضر 

حجم املشروع
وإحتياجاته

التمويلية

مصادر العائداتاملالحظات والثغرات
من فوائد النمو
ا�خضر (أسس

إعادة سداد
القروض وا�سهم) 

عائدات النمو
ا�خضر غ¬

احملددة ماليا
ضمن منظومة

السياسات احلالية

اµعتبارات
املطلوبة

للمضي قدما

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٠ ٩



تخفيض إنبعاثات 
امليثان وهي 

مساهم رئيسي 
� غازات الدفيئة.  حتويل النفايات 

إ� طاقة أو مياه 
معاجلة 

�طة معاجلة 
املياه � وادي 

العرب وإنتاج 
الغاز احليوي 

احلالة الراهنة: 
مرحلة التصميم 
حجم املشروع 

صغÕ (١٫٥ مليون 
من اصل ٢٨ 

مليون التكلفة 
الكاملة) 

حجم املشروع 
صغ¬: أكï من 
٢٨ مليون دوالر 

ل«نامج من عدة 
öطات 

خيار التمويل عن 
طريق

•الديون/امللكية
• متويل عن 

طريق املنح 
للمحطات 

الفردية 
• منح لتخفيض 

¬اطر 
ا�ستثمارات 

اخلاصة من خالل 
ضمانات القروض 

أو دعم الفائدة 

هنالك حاجة إ¡ نفقات 
رأسمالية أولية عالية 

ميكن توفÕها من خالل 
متويل الديون و/أو امللكية 
مع توفر ضمانات من خالل 

التمويل العام أو منح 
خارجية. إذا كان املشروع 

Ìديا إقتصاديا ميكن 
إستقطاب التمويل اخلاص 

واذا õ يكن احلال كذلك 
يجب إستقطاب املنح 

اخلارجية باملشاركة مع 
التمويل العام 

إيرادات بيع 
الكهرباء التي يتم 
إنتاجها من خالل 
حرق غاز امليثان 

إ� شركة الكهرباء 
الوطنية 

• الشراكة التمويلية 
مع صندوق الطاقة 

املتجددة وترشيد 
الطاقة حيث يقوم 

هذا املشروع بإنتاج 
الطاقة املتجددة، 

واحلصول على 
متويل القطاع 

اخلاص من خالل بيع 
الكهرباء لشركة 
الكهرباء الوطنية

• احلصول على منح 
وقروض تنموية 

•  جتميع املشاريع 
املنفردة � برامج 
أك« واحلصول على 

التمويل لل«امج 
املوحدة 

 ýإستخدام أك •
كفاءة للمياه 

وا�راضي �نتاج 
الغذاء 

الزراعة: 
إدخال أنواع 

öاصيل جديدة 
احلالة الراهنة: 

قيد التنفيذ 
 Õاحلجم: غ
öدد بعد 

• التمويل العام أو 
من خالل اجلهات 

املانحة

• التمويل العام أو من 
اجلهات املانحة ع« املنح 

املباشرة يعت« الوسيلة 
ا�كý مالئمة ملثل هذا 

املشروع وذلك فور إجراء 
ا�ختبارات على ا�نواع 
اجلديدة للبذور. بدون 

وجود أدلة واضحة 
وملموسة على أن البذور 

اجلديدة ستحقق عوائد 
جتارية من الصعب أن 

يرضى املزارعون تقبل 
التكلفة 

• إيرادات من زيادة 
إنتاجية احملاصيل 

• متويل مباشر من 
القطاع العام من 

خالل صندوق حماية 
البيئة ومدعوما 

بتمويل تنموي � 
حال احلاجة 

• احلصول على منح 
من اجلهات الدولية 

 Õيتم توف õ حال �
التمويل العام 

حجم املشروع
وإحتياجاته

التمويلية

مصادر العائداتاملالحظات والثغرات
من فوائد النمو
ا�خضر (أسس

إعادة سداد
القروض وا�سهم) 

عائدات النمو
ا�خضر غ¬

احملددة ماليا
ضمن منظومة

السياسات احلالية

اµعتبارات
املطلوبة

للمضي قدما

مبادرات أخرى للنمو ا�خضر ميكن أخذها بعني اµعتبار 

١ ١  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٠

مشاريع
النمو ا�خضر 



١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ١ ١



توصيات متويل النمو ا�خضر و اخلطوات الالحقة ٥-٤

النمو ا�خضر إضافة إ¡ عدد من  مت تقييم نطاق واسع من مشاريع 
العوامل احلساسة �نشاء بيئة متكينية صحية لتمويل النمو ا�خضر. 
املرحلة   � لتطبيقها  رئيسية  توصية   ١٢ تطوير  مت  فقد  وعليه 

القادمة. 
 � وتساهم   Õالتأث وملموسة  للتنفيذ  قابلة  التوصيات  هذه  تعت« 

حتسني فرص التمويل للخطة

أدناه،  توصية  لكل  تفصيلي  وصف  يوجد  ا�خضر.  للنمو  الوطنية 
القادمة املطلوبة لكل توصية توضح  با�ضافة إ¡ ملخص للخطوات 

ما يجب ان يتم تنفيذه بشكل فوري بعد تبني كل من هذه التوصيات

توصيات متويل النمو
ا�خضر � ا�ردن

اخلطوات القادمة الفوريةملاذا؟

التوصية رقم ١: 

تأسيس فريق 

مكرس للتمويل 

ا�خضر 

(فريق الدعم الفني)

• املساهمة � جتسÕ فجوات كثÕة � 
قدرة القطاع العام على تنفيذ النمو ا�خضر

للمؤسسات  تقنية  مساعدات   Õتوف  •
الطاقة  صندوق  مثل  حاليا  القائمة 
الطاقة  إستهالك  وترشيد  املتجددة 
مطوري  ويساعد  البيئة  حماية  وصندوق 
مشاريع  مق¿حات  تقدمي  على  املشاريع 

öّسنة 
وترشيد  املتجددة  الطاقة  صندوق  دعم   •
البيئة  حماية  وصندوق  الطاقة  إستهالك 
بتقييم  للقيام  احمللي  التمويل  ومصادر 
النمو  مشاريع  متويل  وتسهيل  أفضل 

ا�خضر
أقوى من  • املساهمة � تطوير öفظة 
من  ا�خضر  للتمويل  القابلة  املشاريع 
مصادر عاملية مثل صندوق املناخ ا�خضر

• توفÕ التدريب ملوظفي القطاع العام لبناء 
قدراتهم بشكل ملموس 

فورا: 
حيث  ا�خضر  التمويل  لفريق  متويل  بخيارات   Õالتفك  •
وترشيد  املتجددة  الطاقة  صندوق  يساهم  أن  ميكن 
إستهالك الطاقة وصندوق حماية البيئة � دعم إنشاء 

هذا الفريق. 
ا�خضر  التمويل  خ«اء  من  املوظفني  من  إثنني  تعيني   •

للقيام باخلطوات ا�ولية وبناء القدرات
خدمات  فريق  مثل  دوليني  خ«اء  مشاركة  ضمان   •
ا�ستثمار ا�خضر اخلاص باملعهد العاملي للنمو ا�خضر 
• إشراك مؤسسات أخرى لتوفÕ الدعم عن طريق خ«اء 

فور إطالق هذه العملية. 

الحقا: 
وتسهيل  املشاريع  إطالق   � الفني  الدعم  بدء   •

متويلها والتقييم والتوافق 
• بداية عملية التدريب وبناء القدرات 

التوصية رقم ٢: 
متابعة الوصول 

املباشر لصناديق 
املناخ الدولية خاصة 

صندوق املناخ 
ا�خضر بعد احلصول 

على اµعتمادية من 
الصندوق بعد تقييم 
جاهزية املؤسسات 

ا�ردنية 

• توفÕ منهجية منظمة للحصول على دعم 
ومنها   ل¸ردن  ا�خضر  املناخ  صندوق  من 
حاليا  تسعى  التي  املؤسسات  دعم 

للحصول على إعتمادية الصندوق 
التي  العقبات  معرفة  على  املساعدة   •
على  حصولها   � املؤسسات  تواجه 

ا�عتمادية والتمويل من الصندوق
اخليارات   ýأك حتديد  على  املساعدة   •
ا�خضر  املناخ  صندوق  �عتمادية  مالئمة 
بنشاطات  اخلاصة  ا�ولويات  ووضع 
منهجية  ضمن  واجلاهزية  ا�ستعداد 

"اجلاهزية وا�عتمادية والتمويل"

حاليا:
برامج  لتطوير  القادمة  للسنة  واضحة  خطة  تطوير   •

والتمويل  العروض  لطرح  الدولة  إمتداد  على 
والتسويق...الخ

صندوق  �عتمادية  املمكنة  اخليارات  بكل  الئحة  وضع   •

املناخ ا�خضر للمؤسسات ا�ردنية ومنها املؤسسات 
اجلديدة 

الذاتي جلاهزيتها  التقييم  مساعدة املؤسسات على   •

الداعمة  وا�دلة  الوثائق  وجود  مع  تصنيف  كل   �
الرئيسية 

١ ١  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٢



توصيات متويل النمو
ا�خضر � ا�ردن

اخلطوات القادمة الفوريةملاذا؟

• وضع ا�ولويات
• تطوير خطط لدعم املؤسسات اجلاهزة للحصول على 

ا�عتمادية 
• وضع خطط لدعم املؤسسات ا�خرى لتجسÕ الفجوة 
القائمة حيث أن التحدي ليس � عدم ا�لتزام بالشروط 
بل القدرة على إثبات هذا ا�لتزام. ميكن حتقيق ذلك من 
خالل املؤسسة الوطنية املعينة عن طريق الدعم الفني 

وإنشاء Ìموعة عمل 

الحقا:
• دعم اخليارات املمكنة � ا�عتمادية 

التوصية رقم ٣: 
اµستمرار � تطوير 

صندوق حماية البيئة 
مع الÎكيز على دعم 

عمليات توليد أفكار 
املشاريع ودراسات 

اجلدوى وحتسني 
تطوير املقÎحات 

الصندوق  تطوير   � ا�ستمرارية  ضمان   •

وحجم  العمل  ونطاق  القدرة  حيث  من 
املشاريع 

• حتسني ال¿كيز على إستخدام املنح لدعم 

ا�جزاء النظرية من املشاريع وخاصة توليد 
عملية  وتطوير  اجلدوى  ودراسات  ا�فكار 
تقدمي مق¿حات املشاريع بإستخدام فريق 

الدعم الفني 
الصندوق  ا�لك¿وÞ مينح  التواجد  حتسني   •

والشفافية  التواصلية  القدرة  من  املزيد 
وبالتاó إعادة ضخ رأس املال � الصندوق 

من قبل مصادر دولية وöلية.  

حاليا:
• تطوير إتفاقيات حول دعم صندوق حماية البيئة لفريق 

الدعم الفني املق¿ح
حماية  صندوق  إحتياجات  حول  تفاهم  مذكرات  تطوير   •

البيئة من قبل فريق الدعم الفني املق¿ح
 Þا�لك¿و التواجد  لتحسني  الكافية  املوارد  تأمني   •

لصندوق حماية البيئة 

الحقا:
يساعد  الذي  الفني  الدعم  لفريق  التمويل   Õتوف  •

املشاريع على تطوير مق¿حات عالية املستوى وتقدمي 
طلبات احلصول على القروض 

وتقوية  اخملتلفة  املنح  مشاريع  دعم   � ا�ستمرار   •

جهود حشد التمويل 

التوصية رقم ٤: 
اµستمرار � تطوير 

صندوق الطاقة 
املتجددة وترشيد 

الطاقة والتفك¬ 
بتوسعة نطاق العمل 

نحو ترشيد الطاقة 
والنقل (املركبات 

الكهربائية) 
واملؤسسات 

املزودة خلدمات 
الطاقة ومتويل 

الدعم الفني 

وحجم  نطاق   � التطوير  إستمرارية  ضمان   •

وترشيد  املتجددة  الطاقة  صندوق  وقدرة 

القروض  فوائد  دعم  Ìال   � خاصة  الطاقة 

وضماناتها

• توفÕ املزيد من الدعم الفني ملشاريع الطاقة 

خالل  من  ا�ردن   � الطاقة  وترشيد  املتجددة 

فريق الدعم الفني

الصندوق  عمل  نطاق  توسعة  إستمرارية   •

الطاقة املتجددة  إحتياجات  لتغطية املزيد من 

وترشيد الطاقة ومنها إمكانات النقل الذي يعزز 

كفاءة 

حاليا:
• تطوير إتفاقيات حول دعم الصندوق لفريق الدعم الفني 

املق¿ح
• تطوير مذكرات تفاهم حول إحتياجات الصندوق من قبل 

فريق الدعم الفني املق¿ح
 Þا�لك¿و التواجد  لتحسني  الكافية  املوارد  تأمني   •

للصندوق 
خلدمات  املزودة  الشركات  �عتمادية  برنامج  إطالق   •
الطاقة  صندوق  دعم  على  للحصول  وقابليتها  الطاقة 

املتجددة وترشيد الطاقة

الحقا:
• توفÕ التمويل لفريق الدعم الفني الذي يساعد 

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ١ ٣



حاليا:
 Þإعداد دراسة جدوى إقتصادية �نشاء "الصندوق ا�رد
والبنية  والشركاء  اخليارات  بإستكشاف  تقوم  ا�خضر" 
واملساهمني  التشريعية  وا�بعاد  واحلوكمة  الهيكلية 
وآليات  التمويل  ومستخدمي  الصندوق   � املتوقعني 
نشر التمويل ودراسة التقاطعات والتكامل مع الصناديق 

ا�خرى. 

يتجاوز  التي  للمشاريع  متويلية  آلية  إنشاء   •

نطاقها وحجمها قدرة املؤسسات احلالية
• يساعد على توسعة نطاق التمويل التجاري من 

القطاع اخلاص للمشاريع اخلضراء
• يخلق القدرة على تخفيض ¬اطر ا�ستثمار 
عن طريق ا�ستدانة و امللكية على نطاق أوسع 

وسرعة أك«
• يساعد � تعزيز التنسيق والتمويل املش¿ك 

ما بني اجلهات املانحة واملستثمرين  

املشاريع على تطوير مق¿حات عالية املستوى وطلبات 
ا�خرين  والشركاء  للصندوق  مقدمة  كخدمة  ا�قراض 
التمويلية  واملرافق  ومطوريها  املشاريع   óممو مثل 

ا�خرى. 
• ا�ستمرار � دعم املشاريع

• ا�ستمرار � جهود حشد التمويل
خلدمات  املزودة  للشركات  ا�قراض  نطاق  توسعة   •

   الطاقة 

الطاقة مثل املركبات الكهربائية
الصندوق  مينح   Þا�لك¿و التواجد  حتسني   •

والشفافية  التواصلية  القدرة  من  املزيد 
الصندوق   � املال  رأس  ضخ  إعادة   óوبالتا

من قبل مصادر دولية وöلية.  
سوق  دعم   � الصندوق  دور  توسعة   •

الشركات املزودة خلدمات الطاقة

اخلطوات القادمة الفوريةملاذا؟

التوصية رقم ٥: التفك¬ 
بإنشاء صندوق جديد 

للنمو ا�خضر � ا�ردن 
لتسهيل التمويل من 

اµقراض واملشاركة � 
امللكية للمشاريع 

متوسطة احلجم 
(٥٠-٢٥٠ مليون دوالر) 
وكب¬ة احلجم (أكï من 

٢٥٠ مليون دوالر) 

حاليا:
مستوى  على  للهيئة  املناسب  امللكية  منط  حتديد   •

احلكومة املركزية 
إشراك أصحاب الشأن الرئيسيني � إستكشاف نطاق   •
الطلب على الهيئة على املستوى دون الوطني (أمانة عمان 

الك«ى، سلطة منطقة العقبة ا�قتصادية اخلاصة) 

منخفضة  التحتية  البنية   � ا�ستثمار  دعم   •

الكربون وذات املنعة جتاه تغÕ املناخ 
تسهيل صناعة القرار طويل ا�مد من خالل   •

النمو ا�خضر  بال¿كيز على ¬رجات  ا�ستثمار 
ومنها اخملاطر املناخية 

• العمل بشكل قريب مع البنك املركزي ووزارة 
املالية لتنسيق الدعم 

التوصية رقم ٦: إنشاء 
هيئة إستشارية 

لÁستثمارات احلضرية 
والبنية التحتية 

حاليا:
• ضمان التمويل لهذه الدراسة 

• إشراك مصادر الدعم لتنفيذ الدراسة
القطاع  من  الشأن  أصحاب  نطاق  على  الدراسة  نشر   •

خالل  من  املشاركة  من  مستوى  أعلى  لضمان  اخلاص 
املقابالت واملسوحات و ورشات العمل

الحقا:
اجملدية  اخلطوات  وتنفيذ  الدراسة  نتائج  أولويات  حتديد   •

�زالة اخملاطر. 

اخملاطر  ملعرفة  منهجي  توجه   Õتوف  •
املرتبطة بالتمويل من قبل القطاع اخلاص � 

مشاريع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة. 
القطاع  متويل   � الشأن  اصحاب  إشراك   •
اخلاص � مناقشات مدعومة باحلقائق حول 

¬اطر التمويل وحلول إزالة اخملاطر. 
توفÕ أدوات تساعد � نهاية املطاف على   •
النمو  ملشاريع  الرأسمالية  الكلفة  تقليل 

ا�خضر. 

التوصية رقم ٧: إعداد 
دراسة منهجية لتحليل 

اخملاطر وإزالة اخملاطر 
للتمويل اخلاص 

ملشاريع النمو ا�خضر 
� ا�ردن ولكل نوع من 

املشاريع 

توصيات متويل النمو
ا�خضر � ا�ردن

١ ١  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٤



اخلطوات القادمة الفوريةملاذا؟ توصيات متويل النمو
ا�خضر � ا�ردن

حاليا:
• إنشاء فريق دعم فني لهذه العملية.

لهذا  العامة  والرؤية  وا�دارة  احلوكمة  منط  حتديد   •

املؤسسات  ومشاركة  الوزارات  رعاية  سواء  ال«نامج 
الرئيسية مثل وزارة املالية والبنك املركزي ووزارة البيئة 

وغÕها. 
• تطوير وتشجيع برامج سنوية 

• تنظيم ٤ ورش عمل دورية على مدار السنة مبشاركة 
ممثلني من القطاع اخلاص والبنوك ومطوري املشاريع 

واملؤسسات الصناعية وخ«اء التمويل
• إنشاء Ìموعات عمل دائمة مع مشاركة طوعية 

• إستهداف مشاركة البنوك � ا�ردن حول آليات التمويل 
ا�خضر 

الحقا
البنوك  من  Ìموعة  مع  تفاعل  خطة  وتنفيذ  تطوير   •

ا�خضر  للنمو  الوطنية  باخلطة  الوعي  لرفع  ا�قليمية 
وفهم إهتماماتها � قضايا النمو ا�خضر � ا�ردن 

• تأسيس Ìموعات عمل قطاعية مبشاركة القطاعني 
بقضايا  املرتبطة  اجلهود   � للمشاركة  واخلاص  العام 
احلوار  لتمكني  واملستقبلية  احلالية  ا�خضر  التمويل 

ومشاركة القطاع اخلاص بشكل متواصل 

ملشاركة  ومنهجي  مستمر  منتدى   Õتوف  •

التمويل  حول  واخلاص  العام  القطاعني 
ا�خضر.

ذات  قطاعية  عمل  Ìموعات  تأسيس   •

العام  القطاعني  من  مزدوجة  عضوية 
التمويل  قضايا  ومناقشة  للحوار  واخلاص 

ا�خضر احلالية واملستقبلية
دائمة  حوار  عملية  خلق   � املساهمة   •

السياسات مع  وتعلم على مستوى  وتنسيق 
مشاركة القطاع اخلاص 

من  احلوار  هذا  إدارة  يتم  أن  املق¿ح  من   •

خالل فريق الدعم الفني للتمويل ا�خضر. 

التوصية رقم ٨: إطالق 
برنامج µستمرارية 

التمويل ا�خضر للقطاع 
اخلاص وÆموعات عمل 

لتطوير املعرفة 
القطاعية وتوف¬ منتدى 

لعرض املشاريع 
والتوفيق بينها.

حاليا:
• دعم مطوري املشاريع والعمالء من خالل تدريب على 

الهندسة والشراء والبناء 
التوثيق  شهادات  ومنح  ل�عتمادية  أنظمة  تطوير   •
الهندسة  وشركات  الطاقة  خلدمات  املزودة  للشركات 

والشراء والبناء 
• توسعة نطاق عمل صندوق الطاقة املتجددة وترشيد 
الطاقة � دعم منو وقدرات الشركات املزودة خلدمات 

الطاقة � ا�ردن
• التفكÕ مبنح شهادات إعتماد من قبل صندوق الطاقة 
املتجددة وترشيد الطاقة إ¡ الشركات املزودة خلدمات 

الطاقة كحوافز ملواصفات النوعية وا�داء 

قبل  من  للتمويل  الوصول  إمكانية  حتسني   •

والتي  الطاقة  خلدمات  املزودة  الشركات 
تعت« ذات أهمية قصوى للنمو ا�خضر

• توفÕ حوافز لتطوير مواصفات ا�داء والنوعية 
ما بني الشركات املزودة خلدمات الطاقة مع 

مستوى öدود من التنظيم 

التوصية رقم ٩: حتسني 
برامج اµقراض للشركات 
املزودة خلدمات الطاقة 

• إنشاء فريق ¬تص خاضع للمساءلة، وحتديد املسؤوليات 
وتعيني مدير ¬تص ومساعد 

• تطوير خطة سنوية �نشاء برنامج على مستوى وطني 
يعمل كمظلة لطرح العطاءات والتمويل والتوعية والتسويق 
ا�خضر  ل�قتصاد  العليا  التوجيهية  اللجنة  مع  التنسيق   •

بهذا الشأن 

ا�ردن   � اخملتلفة  ال«امج  بني  التنسيق   •
من خالل برنامج وطني ل�دارة

خاضع  فني  وفريق  مدير  وجود  ضمان   •
من  Ìموعة  لتحديد  وذلك  للمساءلة 

ا�هداف الواضحة مثل عدد املباÞ اخلضراء 

التوصية رقم ١٠:  
تأسيس برنامج إدارة 

على مستوى الدولة 
µنشاء املبا× احلكومية 

اخلضراء ومتويلها

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ١ ٥



التوصية رقم ١١: تطوير 
بوابة إلكÎونية مركزية  
ومتاحة للعامة لتمويل 
املشاريع اخلضراء � 

ا�ردن

بحلول سنة معينة والنتائج املتوقعة وخاصة 
الفوائد اخلضراء. 

على  معتمد  برنامج  وضع   � املساعدة   •
التمويل  برامج  مع  للتواصل  وطني  مستوى 
ومتويل  والتجارية  التنموية  وخاصة  الدولية 

املناخ 
• تنسيق وتخفيض كلفة املشاريع ومتويلها 
ال«نامج على  من خالل قروض مركزية لهذا 
حزم  ضمن  التمويل  وتنظيم  وطني  مستوى 
عطاءاتها  طرح  يتم  احلكومية   Þاملبا من 

للقطاع اخلاص 

حاليا:
وإدارتها  ا�لك¿ونية  البوابة  عمل  لنطاق  دراسة  إعداد   •

وكلفتها
• حشد املوارد ا�ولية وخاصة املوارد البشرية والتمويل 
• تصميم البوابة ا�لك¿ونية ومعايÕ املشاريع والعمليات 

التنفيذية 

الحقا:
• بداية تطوير الئحة املشاريع عن طريق حتديد املشاريع 
وصندوق  البيئة  حماية  صندوق  مع  ا�ردن   � احلالية 
واملشاريع  الطاقة(وغÕها)  وترشيد  املتجددة  الطاقة 

املنفردة للنمو ا�خضر 
سوق  منصة  ع«  املشاريع  الئحة  طرح  آلية  متابعة   •
الدولية  للوكالة  التابع  املستدامة  الطاقة  مشاريع 

للطاقة املتجددة (أيرينا)

القطاع  من  التمويل  منهجيات  مع  التوافق   •
العام واخلاص 

النمو  مبشاريع  والشفافية  املعرفة  زيادة   •
ا�خضر والطاقة املستدامة � ا�ردن

املشاريع  بني  ما  التوفيق  عملية  تسهيل   •
واجلهات  التمويل  ومقدمي  املق¿حة 

املانحة 
• تسهيل عملية تسليط الضوء على مشاريع 
الطاقة  وصندوق  البيئة  حماية  صندوق 
(وغÕها)   الطاقة  وترشيد  املتجددة 

املطروحة للتمويل 
ع«  للمشاريع  املش¿ك  الطرح  متكني   •
مشاريع  سوق  مثل  أخرى  متويل  منصات 
الدولية  للوكالة  التابع  املستدامة  الطاقة 

للطاقة املتجددة  (أيرينا)

التوصية رقم ١٢: النظر 
� التخلص التدريجي 

من الضرائب 
اµستقطاعية على 

فائدة الدين اخلارجي أو 
تخصيص ( إعادة تدوير) 

مثل هذه اµيرادات 
الضريبية نحو املزيد من 

املشاريع اخلضراء.

حاليا:
املانحني  مع  احلوار  ضمن  املفصلة  التأثÕات  دراسة   •

احلاليني
(فقدان  ا�نظمة   Õتغي من  واملنافع  التكاليف  دراسة   •
إستثمار  مقابل  تخصيصها  إعادة  أو  الضريبية  ا�يرادات 

خارجي ميسر )
للتصدي  املتاحة  اخليارات  من  قصÕة  الئحة  تطوير   •

Õالكب Õللقضايا ذات التأث

الديون  على  الضريبية  ل¸عباء  التصدي   •
اخلارجية التي ميكن أن ينتج عنها فوائد عالية  

لتغطية هذه التكاليف 

اخلطوات القادمة الفوريةملاذا؟ توصيات متويل النمو
ا�خضر � ا�ردن

١ ١  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٦



تفاصيل توضيحية لبعض التوصيات املنتقاة: 

ميكن أن ينشأ فريق مستقل حتت رعاية وزارة معنية أو مع تلك 
وزارة  أو   óالدو والتعاون  التخطيط  أو  البيئة  وزارة  مثل  الوزارة 
املركزي  البنك  أو  الوزراء  رئاسة  أو  املعدنية  والýوة  الطاقة 

 .Þا�رد
سيكون دور هذا الفريق:

قضايا  كل   � العمل  س¬  تقدم  ودعم  املشورة  تقدمي   •
متويل مشاريع النمو ا�خضر � ا�ردن وتوسعة نطاق عمله 
الطاقة  صندوق  مثل  حاليا  العاملة  املؤسسات  مع  لينسق 

املتجددة وترشيد الطاقة وصندوق حماية البيئة. 
• بناء املزيد من قدرات املؤسسات ذات العالقة � احلكومة 
نشاطات  خالل  من  التنظيمي  الدور  ذات  املؤسسات  و 

التدريب والتوعية.
عن  املشاريع  أفكار  تطوير  جهود   � تيس¬ي  بدور  القيام   •
العامة  اخلدمة  من  كنوع  الفنية  املشورة  تقدمي  طريق 
من   Õكب عدد  والقروض.  للمنح  تتقدم  التي  للمؤسسات 
إ¡  التحول   � جناحا  حتقق  ال  الواعدة  ا�خضر  النمو  مشاريع 
إ¡  املعنية  املؤسسات  تفتقر  حيث  للتمويل  قابلة  مشاريع 
ميكن  الالزمة.  والوثائق  املق¿حات  إعداد   � املطلوبة  اخل«ة 
مضافة  قيمة  ذات  خدمة  مبثابة  اخل«ة  هذه  تقدمي  يعت«  أن 

موجهة للسوق ا�ردÞ عن طريق مستشارين وميسرين. 
إ�  الوصول  تسهيل   � الفنية  اµستشارة  بدور  القيام   •
للقروض  مانحني  صورة  على  يعملون  الذين  التمويل  مقدمي 

ومستثمرين � امللكية أو ضامني القروض 
�صحاب  والتوعية  للتفاعل  طريق  خارطة  وتنفيذ  تطوير   •
طريق  عن  ا�ردن  وخارج  داخل  اخلاص  القطاع  من  العالقة 
 � ا�خضر  النمو  مشاريع  متويل   � ا�هتمام  إستقطاب 

ا�ردن. 

الفريق  وتقوية  وإنشاء  القدرات  بناء   :١ رقم  التوصية 
أو  احلكومية  املنظومة  داخل  ا�خضر   للنمو  املكّرس 

حتت إدارة احلكومة

ومتاحة  مركزية  إلكÎونية  بوابة  تطوير   :١١ رقم  التوصية 

للعامة لتمويل املشاريع اخلضراء � ا�ردن

العام  القطاع  التمويل من  التوافق مع تصاميم طلبات تقدمي   •
واخلاص

ا�خضر  النمو  مبشاريع  العامة  واملعرفة  الشفافية  زيادة   •
والطاقة املستدامة املق¿حة قبل ا�ختيار النهائي

• تسهيل التوافق ما بني املشاريع واجلهات املانحة/املمولة 
املعنية 

الطاقة  وصندوق  البيئة  حماية  لصندوق  ال¿ويج  تسهيل   •
املتجددة وترشيد الطاقة وغÕها من صناديق املشاريع التي 

حتتاج للتمويل التشاركي 
مشاريع  سوق   � املشاريع  الئحة  طرح   � املساهمة   •
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  التابع  املستدامة  الطاقة 

(أيرينا)

أيضا: مق¿ح مشروع جاهزية السوق � ا�ردن"، أنظر 

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ١٧



 Þا�لك¿و التواجد  حتسني   � ا�ستثمار   ٤ و   ٣ التوصيتان  تق¿ح 
البيئة  حماية  وصندوق  الطاقة  وترشيد  املتجددة  الطاقة  لصندوق 
الشفافية ووصول املستفيدين لهما  بتحسني عناصر  مما يسمح 
الصندوقني  مستخدمي  قبل  من  التواصل  تسهيل  وكذلك 
واملساهمني احملتملني � تقدمي الدعم ا�ضا� �عادة ضخ رأس 

املال مع مرور الوقت

من قبل مصادر دولية وöلية. 
هنالك مثالني ميكن تقدميهما لتوضيح ذلك وهما ال«نامج املصري 
ظبي  أبو  صندوق  وموقع  املستدامة،  الطاقة  مشاريع  لتمويل 
 ٣٥٠ وبقيمة  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  املرتبط  للتنمية 

مليون دوالر.

مقدمو التمويل الدوليون
(التمويل التجاري وامليسر) 

مطوري املشاريع اخلضراء

صندوق الطاقة
املتجددة

وترشيد الطاقة 

صندوق حماية
البيئة

البنوك التجارية
� ا�ردن
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فريق التمويل ا�خضر

رسم توضيحي 

الدعم من قبل
اخلïاء (خïاء

من مؤسسات
دولية) 

قائد الفريق الدائم
(خب¬ � املشاريع
اخلضراء والتمويل)

�لل دائم (خب¬
� املشاريع

اخلضراء والتمويل) 

http://irena.org/marketplace/ 

مثال توضيحي- سوق مشاريع الطاقة املستدامة 
التابع للوكالة الدولية للطاقة املتجددة (أيرينا)

ومتاحة  شفافة  لوائح  وضع  على  يساعد  املوقع  هذا 
التمويل  مبصادر  املشاريع  ربط   � تساهم  للعامة 

احملتملة

تفاصيل توضيحية لبعض التوصيات املنتقاة: 

على  ال¿كيز  مع  البيئة  حماية  صندوق  تطوير   � ا�ستمرار 
اجلدوى  ودراسات  املشاريع  أفكار  توليد  عمليات  دعم 

املق¿حات  تطوير  وحتسني 

وترشيد  املتجددة  الطاقة  صندوق  تطوير   � ا�ستمرار 
الطاقة  ترشيد  نحو  العمل  نطاق  بتوسعة   Õوالتفك الطاقة 
خلدمات  املزودة  واملؤسسات  الكهربائية)  (املركبات  والنقل 

الفني  الدعم  ومتويل  الطاقة 

التوصية ٤:التوصية ٣:

١ ١  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٨



http://www.egyptseff.org/en

http://adfd.irena.org/

احلالة الدراسية رقم ١

الطاقة  مشاريع  لتمويل  املصري  الïنامج 
املستدامة

احلالة الدراسية رقم ٢ 

الوكالة  مع  املرتبط  للتنمية  ظبي  أبو  صندوق 
الدولية للطاقة املتجددة

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ١ ٩



التفكÕ بإنشاء صندوق جديد للنمو ا�خضر � ا�ردن لتسهيل 
للمشاريع  امللكية   � واملشاركة  ا�قراض  من  التمويل 
متوسطة احلجم (٥٠-٢٥٠ مليون دوالر) وكبÕة احلجم (أك« من 

٢٥٠ مليون دوالر) 

ا�عتمادية  حتقيق  و  مستقل  صندوق  تأسيس  على  العمل   •
 Þالدولية والتصنيف ا�ئتما

• املساهمة � إجتذاب املزيد من متويل القطاع اخلاص
صندوق  وكذلك  منوذجا   Þال«يطا ا�خضر  ا�ستثمار  بنك  إعتبار   •
التنمية  على  منوذجا  دوالر)  مليار   ٣٦) اخلضراء  للطاقة  دبي 

ا�قليمية احلالية 
سيكون دور هذا الصندوق أو املؤسسة:

• أن يكون صندوقا مستقال ومستداما من الناحية التجارية وقادرا 
ومق¿حات   óالدو املستوى  على  جذابة  إستثمارات  تطوير  على 

املساعدات التنموية
• إجتذاب ا�ستثمارات الدولية التجارية حتت آليات الدين وامللكية 

قدرة  لدعم  املانحة  املؤسسات  من  القادم  التمويل  إجتذاب   •
الصندوق على منح القروض

 Õوالكب املتوسط  احلجم  ذات  القروض   Õلتوف كمظلة  العمل   •
للمشاريع اخلضراء � ا�ردن

النمو  ملشاريع  اخملاطر  تقليص  على  قادرة  كمؤسسة  العمل   •
للمانحني  القروض  ضمانات   Õتوف خالل  من  ا�ردن   � ا�خضر 

ا�خرين 

التوصية رقم ٥: 

تفاصيل توضيحية لبعض التوصيات املنتقاة: 

مبادرات ومشاريع النمو ا�خضر "أمثلة"

املركبات الكهربائية:�طة طاقة شمسية:حتديث ا�بنية اخلضراء :

منظومة متويل

ا�بنية اخلضراء 

دعم متويل

الطاقة املتجددة

دعم متويل

الطاقة املتجددة 

”منتجات الصندوق املناسبة 

منح خصم
٢٥٠٠ دينار  عند 

إنتهاء املشروع 

قرض بفائدة ٢٪ 
ملالكي ا�بنية 
للقروض التي 

تزيد عن ٢٥ ألف 
دينار 

١٢٠ مليون دينار 
إستثمار أسهم 

قرض بفائدة ٢٪ 

لتغطية ٣٠٪ من 

الكلفة الكلية 

للمشروع 

ضمانات قروض 

لنسبة ٧٠٪ من 

متويل البنوك 

التجارية 

٢٠ مليون دينار 
إستثمار أسهم 

� �طات 
شحن املركبات 

الكهربائية 

خصم ٤٠٠٠ دينار 
على سعر املركبة 

الكهربائية 

قرض بفائدة ٢٪ 
لشراء املركبات 

الكهربائية 

مبادرات ومشاريع النمو ا�خضر "أمثلة"

املركبات الكهربائية:�طة طاقة شمسية:تعديالت ا�بنية اخلضراء :

منظومة متويل

ا�بنية اخلضراء 

دعم متويل

الطاقة املتجددة

دعم متويل

الطاقة املتجددة 

”منتجات الصندوق املناسبة 

إعادة سداد 
٢٥٠٠ دينار 

ممنوحة عند 
إنتهاء املشروع 

قرض بفائدة ٢٪ 
ملالكي ا�بنية 
للقروض التي 

تزيد عن ٢٥ ألف 
دينار 

١٢٠ مليون دينار 
إستثمار أسهم 

قرض بفائدة ٢٪ 

لتغطية ٣٠٪ من 

الكلفة الكلية 

للمشروع 

ضمانات قروض 

لنسبة ٧٠٪ من 

متويل البنوك 

التجارية 

٢٠ مليون دينار 
إستثمار أسهم 

� �طات 
شحن املركبات 

الكهربائية 

خصم ٤٠٠٠ على 
سعر املركبة 

الكهربائية 

قرض بفائدة ٢٪ 
لشراء املركبات 

الكهربائية 

١ ٢  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٠



Investors

Jordan
Green Growth

Fund

Fund
Management

Fund
“Users”

Fund
“Providers”

Borrowers
Debt Capital 

(Loans)

Dividents and
Capital Gains

Repayments

Equity

Debt

Grants

Commercial
Lenders

Beneficiaries

Assets

FundraisingDeployment

Loan Guarantees

Donors
Soft Loans

Repayments

Equity Capital
(investment)

Other Lenders

$$$

Returns and
Repayments

Returns and
Repayments

Note: Fund Structure 
and all figures are 
entirely illustrative

Debt Capital 
(Loans)

Dividents and
Capital Gains

Repayments

Grants

Equity Capital
(investment)E.g. Solar Power 

Plant, Port, Rail 
Infrastructure

E.g. Residential 
Home Owner 
installing SWH

E.g. ESCO or 
Wind Farm 

Developer of 
ECO Lodge 

Developer

$$$

Jordan Green Growth Fund or Bank (illustrative)

املستثمرون

الصندوق األرد×

للنمو اأخلضر

إدارة الصندوق مستخدمو الصندوقممولو الصندوق 

أسهم
- ملكية

الديون

توزيع التمويل إستقطاب التمويل: 

ضمانات القروض

رأس املال
(القروض)

منح

القروض امليسرة

إعادة السداد 

إعادة السداد 

إستثمارات رأسمالية   

ا�رباح الرأسمالية 

املانحون اüخرون 

$$$ $$$

العوائد
وسداد الدفعات 

العوائد
وسداد الدفعات 

 

 

 

منتجات الصندوق املناسبة 

املانحون

املقرضون
التجاريون: 

منح

رأس املال
(القروض)

إعادة السداد 

إستثمارات رأسمالية   

ا�رباح الرأسمالية 

ا�صول:
öطة الطاقة 

الشمسية، امليناء، البنية 
التحتية لسكة احلديد 

املستفيدين:
مالك املنازل التي تقوم 

ب¿كيب السخانات 
الشمسية 

املقÎضون:
مثل شركات خدمات
الطاقة أو مطوري 

öطات طاقة الرياح
أو مطوري املنتجعات 

البيئية 

مالحظة: تعت« بنية الصندوق 
وا�شكال املرافقة توضيحية فقط 

بنك أو صندوق النمو ا�خضر ا�رد× (رسم توضيحي) 

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٢ ١



١ ٢  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٢

 

صندوق لندن ا�خضر
(١٤٠ مليون دوالر) 

الصندوق ا�وروبي للطاقة
النظيفة (٠ ٦ ٣ مليون دوالر)

صندوق دويتشه بنك
ومصدرللتكنولوجيا النظيفة

(٢٩٠ مليون دوالر) 

صندوق مصدر للتكنولوجيا
النظيفة (٢٥٠ مليون دوالر) 

الصندوق ا�ردÞ للطاقة املتجددة
 Þوترشيد الطاقة وصندوق حماية البيئة ا�رد

برنامج بنك أبو ظبي الوطني
ل¸عمال املستدامة (١٠ مليار دوالر)

 

 

بنك اµستثمار
ا�خضر
٥٫٣)

مليار دوالر) 

الصندوق العاملي
لكفاءة الطاقة

والطاقة املتجددة
(٢٤٠ مليون دوالر)

صندوق
òاملناخ الدو
(١٣٫٥ مليار) 

حتالف تقدم
الطاقة

(٢٠ مليار دوالر) 

صندوق
التكنولوجيا

النظيفة
(٥٫٣ مليار دوالر) 

مؤسسة
متويل الطاقة

النظيفة
(١٠ مليار دوالر) 

صندوق املناخ
ا�خضر

(١٠٫٣ مليار دوالر)

يعكس حجم الدائرة حجم الصندوق
الدوائر اخلضراء öددة لدولة أو سوق واحدة

الدوائر الرمادية متثل الصناديق العاملية غÕ املرتبطة بدولة معينة

املزيد من التفاصيل التحليلية موجودة � الصفحات القادمة 

مالحظة: 

.

.

 

صندوق لندن ا�خضر
(١٤٠ مليون دوالر) 

الصندوق ا�وروبي للطاقة
النظيفة (٠ ٦ ٣ مليون دوالر)

صندوق دويتشه بنك
ومصدرللتكنولوجيا النظيفة

(٢٩٠ مليون دوالر) 

صندوق مصدر للتكنولوجيا
النظيفة (٢٥٠ مليون دوالر) 

الصندوق ا�ردÞ للطاقة املتجددة
 Þوترشيد الطاقة وصندوق حماية البيئة ا�رد

برنامج بنك أبو ظبي الوطني
ل¸عمال املستدامة (١٠ مليار دوالر)

 

 

بنك اµستثمار
ا�خضر
٥٫٣)

مليار دوالر) 

الصندوق العاملي
لكفاءة الطاقة

والطاقة املتجددة
(٢٤٠ مليون دوالر)

صندوق
املناخ العاملي

(١٣٫٥ مليار) 

حتالف إخÎاق
الطاقة

(٢٠ مليار دوالر) 

صندوق
التكنولوجيا

النظيفة
(٥٫٣ مليار دوالر) 

مؤسسة
متويل الطاقة

النظيفة
(١٠ مليار دوالر) 

صندوق املناخ
ا�خضر

(١٠٫٣ مليار دوالر)

يعكس حجم الدائرة حجم الصندوق
الدوائر اخلضراء öددة لدولة أو سوق واحدة

الدوائر الرمادية متثل الصناديق العاملية غÕ املرتبطة بدولة معينة

املزيد من التفاصيل التحليلية موجودة � الصفحات القادمة 

مالحظة: 

.

.



صورة عامة عن الصناديق اخلضراء عامليا 
هنالك تنوع كبÕ � املنتجات واملؤسسات التمويلية اخلضراء � 
التمويل  على  تركز  كمؤسسات  نفسها  تقدم  والتي   õالعا
الصناديق  عن  حملة  القسم  هذا  يتضمن  ا�خضر.  وا�ستثمار 
اخلضراء على وجه اخلصوص وشرح قصÕ مفيد �صحاب العالقة 
يتم  التي  التمويلية  ا�ليات  أهم  من  واحدة  حول  ا�ردن   �

 .õإستخدامها لدعم النمو ا�خضر حول العا

واسعا  نطاقا  اخلضراء"  "الصناديق  تتضمن  بإختصار  الÎكيز:   •

املنتجات   � با�ستثمار  تقوم  التي  التمويلية  ا�دوات  من 
ال¿ويج   � مباشرة  تساهم  التي  والصفقات  والشركات 
الطاقة  تستهدف  التي  تلك  وخاصة  البيئية  للمسؤولية 
إدارة  الطاقة و/أو  الكربون وترشيد  املتجددة والنقل منخفض 

الطلب على املصادر. 

نطاق  لتوسعة  الصناديق  هذه  من   Õالكث تصميم  مت  •النوايا: 
وجود  مع  الكربون  منخفضة  التكنولوجيا  ونقل  ونشر  جتريب 
الدفيئة.  غازات  إنبعاثات   � تخفيضات  لتحقيق  كبÕة  إمكانية 
تساهم  وشفافة  واضحة  بطريقة  تصميمها  يتم  عندما 
العديد  من  اخملاطر  إزالة  عملية  تعزيز   � اخلضراء  الصناديق 

من ا�ستثمارات � هذا القطاع. 

مع  اخلضراء  الصناديق  تتماشى  العادة   � •الشركاء: 
ا�س¿اتيجيات املؤسسية والوطنية وتعمل � معظم احلاالت 
خاللها  من  اخملتلفة  النشاطات  تنسيق  ميكن  تنظيمي  كإطار 
املعنية.  اجلهات  وÌموعات  اخملتلفة  املؤسسات  ع« 
هذه  من  العديد   � ا�بتدائي  أو  امليسر  التمويل  يساهم 
املؤسسات � رفع ثقة املستثمرين وميكن أن يجتذب متويل 

مش¿ك وقد يساهم أيضã � تقليص ¬اطر املشاريع.
 

•العوائد: � العادة ال تكون الصناديق اخلضراء معتمدة بشكل 
حصري على عوائد ا�ستثمار ولكنها � املقابل حتقق الفوائد 
ا�عمال  ودعم  التكنولوجيا  كلفة  تراجع  عن  الناجمة  ا�جتماعية 
التكنولوجيا  التمويلية �نواع öددة من  الريادية وجتسر الفجوة 
الصناديق  فإن  ذلك  ومع  وحقيقية.  جديدة  أسواقا  وتخلق 
على  بالفعل  تركز  التجارية  البنوك  بإنشائها  تقوم  التي  اخلضراء 

ا�ستثمارات اجملدية 

ا�جتماعية  الفوائد  ا�عتبار  بعني  تأخذ  وعندما  ا�رباح  حتقق  التي   
مع  شراكة  شكل  على  ذلك  سيكون  نطاقا  ا�وسع  ا�قتصادية 

البنوك التنموية واملؤسسات غÕ الربحية.

حلمة عن بعض الصناديق اخلضراء الدولية املنتقاة: 

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٢ ٣

صندوق كونكتكت
للطاقة النظيفة

(١٥١ مليون دوالر) 

مؤسسة مدينة نيويورك ل¿شيد الطاقة (٤٥ مليون دوالر) 

قروض كيستون
للطاقة (٤٥ مليون دوالر) 

برنامج ا�وراق املالية
لسوق الطاقة اخلضراء

(١٥٠ مليون دوالر) 

 

 

صندوق سيتي جروب
لتغ¬ املناخ ١٠٠ مليار دوالر

خطة جولدمان ساكس
لÁستثمار �

الطاقة املتجددة
(٤٠ مليار دوالر)

صندوق كونكتكت 
للطاقة النظيفة

(١٥١ مليون دوالر) 

مؤسسة مدينة نيويورك ل¿شيد الطاقة (٤٥ مليون دوالر) 

قروض كيستون
للطاقة (٤٥ مليون دوالر) 

برنامج ا�وراق املالية
لسوق الطاقة اخلضراء

(١٥٠ مليون دوالر) 

 

 

 

صندوق سيتي جروب
لتغ¬ املناخ ١٠٠ مليار دوالر

خطة جولدمان ساكس
لÁستثمار �

الطاقة املتجددة
(٤٠ مليار دوالر)

 



الدولةاµسم
/اµقليم

سنة
التأسيس

حجم
الصندوق

التمويل املقدم
حتى اüن

وصف ملخص نوع
املؤسسة

صندوق سيتي 
جروب لتغ¬ 

املناخ

٢٠عامليصندوق ١ مليار٥  ١٠٠ ١٠٠ سيتم تقدمي دعم بقيمة 
مليار دوالر خالل السنوات 

ال¿كيز هو على  القادمة.  العشر 
الدفيئة  غازات  إنبعاثات  تخفيض 
الطاقة ومساعدة  ودعم كفاءة 

ا�ستعداد  على  اجملتمعات 
إرتفاع منسوب سطح  لزيادة 

البحر وا�حداث املناخية احلادة 
لتغÕ املناخ  ا�خرى  والتأثÕات 

برنامج جولدمان 
ساكس 

لÁستثمار � 
الطاقة املتجددة

٢٠عامليبنك ١ مليار٢ توجيه ا�ستثمارات التي تصل إ¡ ٤٠ 
٤٠ مليار دوالر على إمتداد العقد 

القادم نحو مشاريع الطاقة 
املتجددة 

تقدم  حتالف 
الطاقة

٢٠عامليصندوق ١ مليار ٥  ٢٠
دوالر

Ìموعة عاملية من ٢٨ 
رفيع املستوى من  مستثمرا 

عشرة دول ملتزمون بدعم 
املتجددة  الطاقة  شركات 

الناشئة عن مبادرات "مهمة 
ا�بتكار" التي مت إعالنها � 
العام ٢٠١٥ � مؤمتر ا�مم 

لتغÕ املناخ. تهدف  املتحدة 
اجملموعة إ¡ دعم احلكومات 

� الطاقة املتجددة مثل 
والرياح  الشمسية  الطاقة 

٢٠ مليار دوالر  بقيمة 

املناخ  صندوق 
òالدو

٢٠بريطانياصندوق ١ مليار ١ ميثل الصندوق املساهمة ١٣٫٥ 
املالية للدعم التنموي العاملي 

من قبل احلكومة ال«يطانية 
لدعم العمل حول تغÕ املناخ 

والتنمية. � العام ٢٠١٥ مت 
متديد مدة عمل الصندوق حتى 

آذار ٢١ ٢٠ بدعم إضا� يصل إ¡ ٨ 
مليارات دوالر متضمنا على ا�قل 

٢٫٥ مليار دوالر � العام ٢٠ ٢٠

املناخ  صندوق 
ا�خضر

٢٠عامليصندوق ١ مليار ٠  ١٠٫٣
دوالر مت 
لتعهد  ا

٨ ٦ ١ مليون 
لثمانية  دوالر 

متت  مشاريع 

مت تأسيس الصندوق ليمثل 
ا�لية التمويلية ل�تفاقية ا�طارية 

الدولية لتغÕ املناخ ملساعدة 
الدول النامية على 

١ ٢  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٤



الدولةاµسم
/اµقليم

سنة
التأسيس

حجم
الصندوق

التمويل املقدم
حتى اüن

وصف ملخص نوع
املؤسسة

من  بها 
 ٤٢ قبل 

دولة 
ل  بحلو

٢٠١٦ العام 

عليها املوافقة 

دوالر مليار   ١٫٤

تنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف 
للتصدي لتغÕ املناخ. سيتم دعم 

مشاريع وبرامج وسياسات 
ونشاطات ¬تلفة � الدول 

النامية بإستخدام نوافذ متويلية 
قطاعية

برنامج بنك أبو 
ظبي الوطني 

لýعمال 
املستدامة

ا�مارات بنك
العربية 

املتحدة

٢٠ ١ مليار ٦  ١٠
دوالر

با�قراض  البنك  يلتزم 
 ١٠ وا�ستثمار � ما Ìموعه 

مليارات دوالر من التمويل خالل 
القادمة  العشر  السنوات 

النشاطات  على  تركز  ملشاريع 
بيئيا  املستدامة 

مؤسسة متويل 
الطاقة النظيفة

مؤسسة 
متويلية

٢٠أس¿اليا ١ مليارات ٣  ١٠
دوالر رأس 

 óأو مال 

الطاقة  متويل  مؤسسة 
مملوكة  مؤسسة  هي  النظيفة 

مت  ا�س¿الية  للحكومة 
التدفقات  لتسهيل  تأسيسها 

املالية املتزايدة � قطاع 
النظيفة  الطاقة 

دوالر مليار   ٣٫٢ بنك اµستثمار 
ا�خضر

٢٠بريطانيابنك ١ مليار ١  ٥٫٣
دوالر

يدير بنك ا�ستثمار ا�خضر 
صناديق حكومية بقيمة ٥٫٣ 

مليار دوالر ويدعم احلكومة 
ال«يطانية � حتقيق أهدافها 
املناخية للعام ٢٠ ٢٠. قام البنك 
بإعادة متويل ٣١٥ مليون دوالر 
كمساهمة � واحدة من أك« 

 õالعا �مشاريع طاقة الرياح 
وهي مزرعة والني لطاقة الرياح 

داخل البحر 

املوافقة  مت 
تخصيص  على 

دوالر  مليار   ٣٫٤
قيد  وهي 

لتنفيذ ا

صناديق 
اµستثمار 
املناخية 

وصندوق الطاقة 
النظيفة 

مليار ٢٠٠٨عامليصندوق  ٥٫٣
دوالر

مت تصميم صناديق ا�ستثمار 
املناخية من قبل دول متقدمة 

ونامية ويتم إدارتها مع بنوك 
 Õالتنمية متعددة ا�طراف لتجس
الفجوة التمويلية واملعرفية بني 

إتفاقيات املناخ احلالية وتلك 
املستقبلية. هنالك نوعني من 

صناديق ا�ستثمار املناخية: 
صندوق الطاقة النظيفة 

وصندوق املناخ ا�س¿اتيجي 

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٢ ٥



الدولةاµسم
/اµقليم

سنة
التأسيس

حجم
الصندوق

التمويل املقدم
حتى اüن

وصف ملخص نوع
املؤسسة

صندوق الطاقة 
النظيفة ا�وروبي

٠ ٦ ٣ ٢٠٠٧أوروبا صندوق
ن  مليو

دوالر 

يوفر الصندوق رأس مال ملكية 
 � النظيفة  الطاقة  ملشاريع 

أوروبا بوجود عوائد جذابة. 

صندوق دويتشه 
بنك ومصدر 

للتكنولوجيا 
النظيفة

ا�مارات صندوق
العربية 

املتحدة

٢٠ ١ ٢٩ مليون ٠ ٠
دوالر

يستثمر الصندوق � قطاعات 
متخصصة بالطاقة املتجددة 

واملوارد البيئية وكفاءة الطاقة 
واملواد. يركز الصندوق على 

الشركات التي حتقق مدخوالت 
تصل � حدها ا�دنى ١٠ ماليني 

دوالر لكنها حتتاج إ¡ رأس املال 
للنمو أو التوسع لتحقيق 

املكاسب التجارية

صندوق مصدر 
للتكنولوجيا 

النظيفة

ا�مارات صندوق
العربية 

املتحدة

٢٠ ١ ٢٥٠ مليون ٠
دوالر 

يستثمر الصندوق � تطوير ٢٥٠ مليون دوالر 
وحتسني ا�عمال التجارية 
للتقنيات املستخدمة � 
الطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة وإدارة وتسعÕ الكربون 
وإستخدام املياه والتحلية  

الصندوق 
العاملي لكفاءة 
الطاقة والطاقة 

املتجددة

٢٠٠أوروبا صندوق ٢٤٠ مليون ٦
دوالر 

التعهد  مت 
٩٠ مليون   óبحوا

دوالر

ميثل الصندوق شراكة ما بني 
القطاعني العام واخلاص لتعظيم 
التمويل من القطاع اخلاص الذي 

يتم تخصيصه من خالل ا�حتاد 
ا�وروبي ويدار من قبل بنك 

ا�ستثمار ا�وروبي

صندوق كونكتكت 
للطاقة النظيفة

الواليات صندوق
املتحدة 

ا�مÕكية 

٢٠ مليون ٢٠٠٠
دوالر سنويا 

مبجموع
 ١٥١ مليون 

دوالر ما بني 
 ٢٠٠٠-٢٠١٠

يشجع الصندوق ويطور ١٥٠ مليون دوالر 
ويستثمر � موارد الطاقة 

النظيفة لفائدة والية كونكتكت 

برنامج ا�وراق 
املالية لسوق 

الطاقة اخلضراء

هاواي، سندات
الواليات 

املتحدة 
ا�مÕكية 

٢٠ ١ ١٥٠ مليون ٤
دوالر من 
السندات 

برنامج لتمويل البنية التحتية 
اخلضراء مت تصميمه جلعل 

تطوير الطاقة النظيفة متاحا 
للمستخدمني � والية هاواي 

١ ٢  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٦



الدولةاµسم
/اµقليم

سنة
التأسيس

حجم
الصندوق

التمويل املقدم
حتى اüن

وصف ملخص نوع
املؤسسة

صندوق لندن 
ا�خضر

١٤٠ مليون ٢٠٠٩ بريطانياصندوق
دوالر

كافة الصناديق 
الفرعية تعمل 

حاليا

التمويل  بتوجيه  الصندوق  يقوم 
من قبل  ا�حتاد ا�وروبي 

وبريطانيا من خالل صناديق 
التزام  لتحفيز املزيد من  فرعية 

للمشاريع  اخلاص  القطاع 
الصغÕة � قطاع حتويل 

النفايات إ¡ طاقة ومشاريع 
كفاءة الطاقة � لندن  

مؤسسة مدينة 
نيويورك لÎشيد 

الطاقة

مؤسسة 
متويلية

والية 
نيويورك، 

الواليات 
املتحدة 

ا�مÕكية 

٢٠١ ٤٥ مليون ١
دوالر من 

ا�موال 
الفيدرالية 

وأموال 
املدينة 

إضافة إ¡ 
الت«عات 
اخلاصة 

مليون  توفر املؤسسة مشاريع كفاءة ٥٠ 
املش¿ك  والتوليد  الطاقة 

وحتويل  املتجددة  والطاقة 
للطلب �  الوقود وا�ستجابات 

كل أنواع املباÞ وا�حياء 

قروض كيستون 
للطاقة

بنسلفانيا، قروض 
الواليات 

املتحدة 
ا�مÕكية 

٢٠ مليون ٢٠٠٦
دوالر رأس 

 óمال أو

يتم تقدمي قروض ذات نسب 
 � للمساعدة  منخفضة 

الطاقة على  حتسني كفاءة 
لكافة  املنازل  مستوى 

بنسلفانيا    � املستهلكني 

تفاصيل لتوضيح توصيات منتقاة: 

مؤهلة  املناخ   Õلتغ الدولية  ا�تفاقية   � ا�عضاء  النامية  الدول   •
للحصول على موارد مالية من صندوق املناخ ا�خضر. 

قبل  من  معتمدة  مؤسسات  خالل  من  التمويل  إ¡  الوصول  يتم   •
منها  واµقليمي  واحمللي  الوطني  املستوى  على  تعمل  الصندوق 

املنظمات غÕ احلكومية 

وا�قليمية  الوطنية  واملنظمات  الوطنية  التنمية  وبنوك  والوزارات 
ا�خرى التي ميكن أن حتقق الشروط واملواصفات املطلوبة من قبل 

الصندوق. 
املؤسسات املعتمدة  التمويل عن طريق  إ¡  الوصول  أيضا  ميكن   •

على املستوى الدوò واµقليمي مثل بنوك التنمية متعددة ا�طراف 
ومؤسسات ا�مم املتحدة وذلك ضمن مسارات ا�تاحة الدولية. 

• ميكن للقطاع اخلاص أيضا احلصول على التمويل من خالل حتقيق 

ا�عتمادية كمؤسسات منفذة.
• من اجلدير بالذكر أن املؤسسات غÕ املعتمدة من قبل الصندوق 

ميكن أن تقدم أيضا مق¿حات للتمويل من خالل مؤسسات معتمدة 

الدولية  املناخ  لصناديق  املباشر  الوصول  حتقيق  متابعة 
بعد  ا�عتمادية  طريق  عن  ا�خضر  املناخ  صندوق  وخاصة 

ا�ردنية للمؤسسات  اجلاهزية  تقييم 

التوصية رقم ٢:

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٢٧



على  للحصول  مؤسسة.  عشرين  إ¡  حاليا  عددها  يصل  والتي 
املناخ.   Õتغ وبرامج  ملشاريع  املطلوبة  املوارد 

حتقيق  على  حاليا  تعمل  ا�ردن   � مؤسسات  أربع  هنالك   •

مع  بالتنسيق  ا�خضر  املناخ  صندوق  قبل  من  ا�عتمادية 
املؤسسات  هذه  البيئة.  وزارة  وهي  وطنيا  املعتمدة  املؤسسة 
 Þا�رد البيئة  الدوó، وصندوق حماية  والتعاون  التخطيط  هي وزارة 
نهر  ومؤسسة  الطاقة  وترشيد  املتجددة  الطاقة  وصندوق 

ا�ردن. 
إعتمادية  بني  ما  التمييز   � الوضوح  لوجود  كبÕة  أهمية  هنالك   •

جهة  أو  للتمويل  مؤهلة  كجهة  لتعمل  الصندوق   � املؤسسات 
وسيطة. 

• يتم تقييم اجلهات التي تتقدم ل�عتمادية من قبل صندوق املناخ 
والضمانات  اµئتمانية  واملواصفات  املبادئ  طريق  عن  ا�خضر 

اµجتماعي. النوع  وسياسات  واµجتماعية  البيئية 
مسار  خالل  من  ا�خضر  املناخ  صندوق  متويل  على  احلصول  يتم   •
أو اجلهة احملورية  الوطنية احملددة   تقوم اجلهة  وطني öدد. 
التصدي  مبوجبها  سيتم  التي  ا�س¿اتيجية  بتحديد  الدولة   �
 . الصندوق  لنشاطات  العامة  الرؤية  وحتديد  املناخ   Õتغ لتحديات 
وميتد نطاق عمل اجلهة الوطنية احملددة إ¡ التوصل إ¡ إتفاقات 
رسائل  وإعداد  الوطني  املستوى  على  املعنية  املؤسسات  مع 
املمانعة  عدم  ورسائل  للصندوق  املباشر  للوصول  التسمية 
الدعم  على  واملوافقة  وطنيا  املقدمة  املشاريع  ملق¿حات 
مع  املتوافقة  ا�س¿اتيجية  والرؤية  اجلاهزية  بتعزيز  اخلاص 

الوطنية.    ا�ولويات 
واحمللية  والوطنية  وا�قليمية  الدولية  املؤسسات  لكافة  ميكن   •

ا�عتمادية من قبل  تتقدم  بطلب  أن  العام واخلاص  القطاعني  من 
وسيلتني: إحدى  طريق  عن  الصندوق 

والوطنية  ا�قليمية  املؤسسات  خالل  من  املباشر:  الوصول 
رسالة  با�عتمادية  طلبها  مع  ترفق  أن  يجب  والتي  واحمللية 
تسمية من قبل اجلهة احملددة وطنيا وهي وزارة البيئة. يجب أن 
اخلاص  التمويل  على  للحصول  مؤهلة  املؤسسات  هذه  تكون 
وذلك  القدرات  ببناء  يتعلق  فيما  التحضÕي  والدعم  باجلاهزية 

الصندوق.  قبل  من  ا�عتمادية  متطلبات  لتحقيق 
منظمات  مثل  الدولية  املؤسسات  طريق  عن   :òالدو الوصول 
واملؤسسات  ا�طراف  متعددة  التنمية  وبنوك  املتحدة  ا�مم 

ا�قليمية.  واملؤسسات  العاملية  التمويلية 
اµعتمادية  منح  يتم  حيث  مراحل  ثالث  ا�عتمادية  عملية  تتضمن   •

معينة  إئتمانية  مبواصفات  إلتزامها  على  بناء 

اخلطورة  وتصنيفات  ال«نامج  ضمن  النشاط  أو  املشروع  وحجم 
ا�عتمادية  تقدم طلبات  أن  للمؤسسات  البيئية وا�جتماعية. ميكن 
يتم  الطريقة.  بهذه  الطلبات  تقييم  يتم  كما  متكرر  مستوى  على 
 � الصندوق  إدارة  Ìلس  طريق  عن  ا�عتمادية  قرارات  إتخاذ 
البيئة  صنوق  قبل  من  املعتمدة  للمؤسسات  ميكن  إجتماعاته. 
والتنمية   óالدو للتعاون  العامة  وا�دارة  التكيف،  وصندوق  العاملي 
� ا�حتاد ا�وروبي التي حتقق املتطلبات املسبقة ل�عتمادية أن 
وإتخاذ  (مراجعة  السريع  املسار  ع«  ل�عتمادية  مؤهلة  تكون 
تركز  حيث  أشهر)   ٦ من  بدال  أشهر   ٣ خالل  ا�عتمادية  قرارات 
املؤسسات  قبل  من  الطلبات  ومراجعة  إستكمال  عملية 
 � تقييمها  يتم   õ التي  الصندوق  متطلبات  على  اخملتلفة 

أخرى.  مؤسسات  قبل  من  ا�عتمادية  مسارات 
أن  املعتمدة  للمؤسسات  ميكن  ا�عتمادية  على  احلصول  بعد   •

احلصول  بعد  للتمويل  وال«امج  املشاريع  وطلبات  مق¿حات  تقدم 
ويتم  احملددة  الوطنية  اجلهة  قبل  من  ممانعة  عدم  رسالة  على 
ا�ستثمارية   Õاملعاي خالل  من  للتمويل  املشاريع  مق¿حات  تقييم 

للصندوق. 
وتقييم  مراجعة  يتم  ا�عتمادية  على  احلصول  عملية  خالل   •

العملية  إجراءاتها  وكذلك  للطلب  املقدمة  اجلهة  سياسات 
وال«امج  تنفيذ املشاريع  اµجنازات وقدراتها على  ورصيدها من 
إدارة  على  القدرة  متتلك  املؤسسة  كانت  إذا  فيما  لتحديد  وذلك 
املبادئ  مع  يتماشى  بشكل  ا�خضر  املناخ  صندوق  موارد 
ا�ئتمانية حلجم ونوعية التمويل املطلوب با�ضافة إ¡ القدرة على 
تنفيذ  أثناء  تظهر  قد  التي  وا�جتماعية  البيئية  اخملاطر  إدارة 
بطلب  تتقدم  التي  املؤسسات  تقييم  أيضا  يتم  املشروع. 

للصندوق.  ا�جتماعي  النوع  سياسة  خالل  من  ا�عتمادية 
بتأسيس  قام  قد  الصندوق  أن  أيضا  باملالحظة  اجلدير  من 

اخلاص  القطاع  لتمويل  برنامج 
للحصول  القطاع اخلاص  للتعامل مع متطلبات مؤسسات  وذلك   •

واخلاص.  العام  القطاعني  بني  الشراكة  وتشجيع  التمويل  على 
ذات  اخلاص  القطاع  إستثمارات  على  تركيزه  ال«نامج  هذا  يوجه 
ال«نامج  هذا  يقوم  النامية.  الدول   � املناخية  احلساسية 
وشركات  املؤهلة  التجارية  البنوك  مع  جنب  إ¡  جنبا  باالستثمار 
مؤسسات  من  والعديد  التنمية  وبنوك  والصناديق  اخلاصة  امللكية 
التمويل  ال«نامج  يوفر  املناخ.   Õتغ ملشاريع  املالية  الوساطة 

التمويلية للمؤسسات 

١ ٢  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٨



الصندوق  إعتمادية  على  احلصول  إمكانية  متتلك  التي  الوسيطة 
البنوك  قبل  من  عملها  تنظيم  يتم  التي  التجارية  البنوك  وهي 
والبنوك   Õالتأث وصناديق  اخلاصة  ا�سهم  وصناديق  املركزية 
ومنها  االموال   Õلتوف أدوات  عدة  ال«نامج  يستخدم  التنموية. 
اخلاصة  وامللكية  وا�سهم  الثانوية  والديون  الرئيسية  الديون 
املناخ  صندوق  متويل  إل  الوصول  ميكن  واملنح.  والضمانات 
واملتوسطة  الكبÕة  اخلاصة  املؤسسات  قبل  من  ا�خضر 
النظيفة،  الطاقة  التي تعمل � Ìاالت  والصغÕة جد@  والصغÕة 
والزراعة  والبناء واملقاوالت والصناعة  اللوجستية  النقل واخلدمات 

öليني.  ماليني  وسطاء  خالل  من  واملياه  والغابات 
العاملي املناخ  صندوق  املصدر: 

تنفيذية  إس¿اتيجية  إ¡  التمويلية  ا�ليات  من  القادم  الفصل  ينتقل 
الناجمة عن  والتوصيات  النتائج  ا�ردن مبنية على  للنمو ا�خضر � 
التمويلية  ا�ليات  ا�عتبار  بعني  آخذة  والعنقدة  القطاعات  حتليل 

اخلامس.  الفصل   � هنا  مناقشتها  مت  التي 

ال«نامج  أو  املشروع  قيام  إمكانية  التأث¬:  إحداث  إمكانية   -١
النتائج  وöاور  الصندوق  أهداف  حتقيق   � باملساهمة 

املنشودة. 

الذي ميكن من خالله  إمكانية حتقيق نقلة نوعية: املستوى   -٢
للنشاط املق¿ح أن يحقق تأثÕا يتجاوز تأثÕ مشروع منفرد.

وا�ولويات  الفوائد  املستدامة:  التنمية  حتقيق  إمكانية   -٣
ا�جتماعية  البيئية  املضافة  الفوائد  ومنها  نطاقا  ا�وسع 
للنوع  احلساسة  التنموية  التأثÕات  إ¡  با�ضافة  وا�قتصادية 

ا�جتماعي.
 

٤- اµستجابة µحتياجات املتلقني: إحتياجات التمويل والهشاشة 
� الدولة واجملتمع املستفيدين.

من  املستفيدة  الدولة  ملكية  ضمان  الدولة:  ملكية  تعزيز   -٦
املق¿ح  ال«نامج  أو  املشروع  تنفيذ  على  وقدرتها  املشروع 

(السياسات، ا�س¿اتيجيات املناخية واملؤسسات الشريكة).

أو  لل«نامج  واملالية  ا�قتصادية  املتانة  والفعالية:  الكفاءة   -٧
على  ال¿كيز  يتم  بالذات  التخفيف  ملشاريع  وبالنسبة  املشروع 

اجلدوى ا�قتصادية والتمويل املش¿ك .

صندوق املناخ ا�خضر: معاي¬ اµستثمار عالية املستوى 

املواصفات اµئتمانية:
١- املواصفات اµئتمانية ا�ساسية: 

• القدرات ا�دارية واملالية الرئيسية.
• الشفافية واملساءلة 

٢- املواصفات اµئتمانية اخلاصة: 
• إدارة املشاريع

• آليات منح التمويل أو تخصيصه
• ا�قراض 

سياسة النوع اµجتماعي: 
• السياسات وا�جراءات والكفاءات 

الضمانات البيئية واµجتماعية: 
١- على مستوى املؤسسات والسياسات: مواصفة ا�داء (١) 

البيئية  واخملاطر   ١-٨ من  ا�داء  مواصفات  وإدارة  تقييم 
وا�جتماعية والتأثÕات من خالل ا�دارة البيئية وا�جتماعية 

٢- على مستوى املشاريع 
• مواصفة ا�داء (٢) ظروف العمل والتشغيل 

• مواصفة ا�داء (٣) كفاءة املوارد ومنع التلوث 
• مواصفة ا�داء (٤): صحة اجملتمع والسالمة وا�من 

• مواصفة ا�داء (٥) متلك ا�راضي وإعادة التوطني القسري 
• مواصفة ا�داء (٦): حماية التنوع احليوي وا�دارة املستدامة 

للموارد الطبيعية احلية
• مواصفة ا�داء (٧): السكان ا�صليني أو احملليني 

• مواصفة ا�داء (٨): ا�رث الثقا�

معاي¬ إضافية لÁعتمادية والتمويل:

١متويل النمو ا�خضر � ا�ردن ٢ ٩



أجندة تنفيذية للنمو
ا�خضر � ا�ردن ٦

التنمية  لتحقيق  ا�خضر  النمو  مسار  يتخذ  أن  لýردن  ميكن  كيف 
الواسع؟  النطاق  وعلى  املمارسات   � املستدامة 

نقاط  وإستهداف  حتديد  إ¡  ا�خضر  النمو  إس¿اتيجية  حتتاج 
 Þاملكا التخطيط  وخاصة  ا�خضر  النمو  وأدوات  ملنهجيات  التدخل 
تتوافق  أن  إ¡  أيضا  ا�خضر  النمو  سياسات  حتتاج  القرارات.  وإتخاذ 
 � جميعا  تساهم  أن  لضمان  ا�خرى  والسياسات  ا�هداف  مع 
الوطني  املستوى  على  ا�ردنية  ا�س¿اتيجية  ا�هداف  حتقيق 
بطريقة  ا�خضر  النمو  سياسات  إدماج  يساهم  سوف  وا�قليمي. 
Ìدية  ا�خضر  النمو  سياسات  تكون  أن  ضمان   � منهجية 
إقتصاديا وتقلل من ا�ختالالت � العمل ما بني املؤسسات وذلك 
عن طريق تعديل أو حتسني ا�جراءات احلالية كلما كان ذلك ممكنا 

جديدة.  وإجراءات  سياسات  تصميم  من  بدال 
ا�ردن   � ا�خضر  للنمو  تنفيذية  أجندة  إق¿اح   اجلزء  هذا   � يتم 

ا�ربعة القيادية  املبادئ  على  بناء 

وأنظمة  السياسات  إ¡  إضافة  الرابع  الفصل   � شرحها  مت  التي 
ا�خضر  للنمو  التمويلية  ا�ليات  وكذلك  القطاعات  متعددة  ا�دارة 

اخلامس.  الفصل   � توضيحها  مت  التي 
لتحقيق  البعض  بعضها  بدعم  تقوم  والتوجهات  احملاور  هذه 
حتديدها  مت  والتي  ا�خضر  للنمو  املنشودة  اخلمسة  اخملرجات 

� الفصل ا�ول وهي: 
النمو ا�قتصادي املستمر      ١

ا�جتماعية التنمية     ٢
٣   املنعة

البيئية  النظم  التنوع احليوي وخدمات     ٤
الدفيئة إنبعاثات غازات  ٥   تخفيف وجتنب 

اجليدة  املمارسات  ملاهية  ا�همية  منح  املهم  من  سيكون 
البعض  بعضها  تدعم  التي  احملاور  هذه  من  كل   � املطلوبة 
ولتخصيص  أدناه  املقدمة  املق¿حات  مع  متناسب  بشكل  وذلك 

مناسب.  بشكل  املوارد 

القصÕة  الزمنية  املدد  على  رئيسي  بشكل  ا�ردن  يركز 
القرارات  وإتخاذ  التخطيط   � واملتوسطة 

تطوير  أجندة تنفيذية للنمو ا�خضر � ا�ردن ٦-١

١ ٣  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٠



١أجندة تنفيذية للنمو ا�خضر � ا�ردن ٣ ١

 .٢٠ ا�ردن ٢٥  لوثيقة رؤية  الزمني احملدد  وهذا ما يظهر � املدى 
ولهذا فإن تركيز هذه اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر كان على حتقيق 
هذه  خالل  تنفيذها  ميكن  التي  واملبادرات  املشاريع  و  ا�جراءات 
عملية  نطاق  ميتد  أن  يجب  ممكنا  ذلك  كان  وكلما  ذلك  ومع  الف¿ة. 
املبادرات  بعض  تنفيذ  يتم  عندما   .٢٠  ٣٠ العام  بعد  ما  إ¡  القرار  إتخاذ 
فإنها  الشحن،  حديد  سكة  مثل  الواسع  النطاق  ذات  واملشاريع 
ستشكل قاعدة صلبة لتنمية إقتصادية مستدامة ل¸جيال القادمة. 
و� نفس الوقت، ومع أن الوقود ا�حفوري سيبقى يلعب دورا öوريا 
تنفيذ  من  بد  ال  فإنه  املتوسط  املدى   � ا�ردن  مستقبل   �
والتطوير  البحث   � ا�ستثمار  من  املزيد  على  أكدت  التي  التوصيات 
 � الشمسية  الطاقة  دور  وتصاعد  النظيفة  التكنولوجيا  قطاع   �
احلمل   � الكربون  منخفضة  املوارد  نحو  التدريجي  التحول  عملية 
النمو  لتنفيذ مبادرات ومشاريع  الزمني  ا�ساسي للطاقة. إن املدى 
 ٢٠  ٢٠ العام  إ¡   Õالقص املدى  على  توصيات  على  يشتمل  ا�خضر 

وتوصيات على املدى املتوسط إ¡ العام ٢٥ ٢٠. 
با�ضافة إ¡ املبادئ القيادية فإن هنالك املزيد من الفرص احملددة 
ا�خضر  النمو  مسار  نحو  ا�ردن  توجهات  لتوضيح  إق¿احها  مت  التي 

بشكل متزامن 

مع الفرص القطاعية التي مت حتديدها. ومع ذلك فإن هذه التوصيات  
لوحدها ال تضمن حتقيق النمو ا�خضر � حال مت تنفيذها حيث أنه قد 
السياسات   óوبالتا واجليوسياسية  ا�قتصادية  الظروف   Õتتغ
املبادئ  إ¡  العودة  يجب  السبب  ولهذا  تبنيها.  ميكن  التي  املرافقة 
للنمو  برامج جديدة  لتطوير  النمو ا�خضر وذلك  التوجيهية و¬رجات 

ا�خضر وذلك استجابة لتغيÕ سياق السياسات احمليطة. 

يجب أيضا ا�خذ بعني ا�عتبار التوصيات املالية الرئيسية ا�ثنتي عشرة 
للنمو  الوطنية  اخلطة  لتنفيذ  وذلك  اخلامس  الفصل   � املق¿حة 

ا�خضر، وهذه التوصيات هي:
الفني). الدعم  للتمويل ا�خضر (فريق  ١    تأسيس فريق مكرس 

٢  متابعة الوصول املباشر لصناديق املناخ الدولية خاصة صندوق 
      املناخ ا�خضر بعد احلصول على ا�عتمادية من الصندوق بعد تقييم 

     جاهزية املؤسسات ا�ردنية
البيئة مع ال¿كيز على دعم  ٣  ا�ستمرار � تطوير صندوق حماية 
      عمليات توليد أفكار املشاريع ودراسات اجلدوى وحتسني تطوير 

      املق¿حات.



١ ٣  اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن٢

٤   ا�ستمرار � تطوير صندوق الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة 
والنقل  الطاقة  ترشيد  نحو  العمل  نطاق  بتوسعة   Õوالتفك     
الطاقة  الكهربائية) واملؤسسات املزودة خلدمات        (املركبات 

        ومتويل الدعم الفني .
٥   التفكÕ بإنشاء صندوق جديد للنمو ا�خضر � ا�ردن لتسهيل 
       التمويل من ا�قراض واملشاركة � امللكية للمشاريع متوسطة    
        احلجم (٥٠-٢٥٠ مليون دوالر) وكبÕة احلجم (أك« من ٢٥٠ مليون دوالر).

٦    إنشاء هيئة إستشارية ل�ستثمارات احلضرية والبنية التحتية.
٧   إعداد دراسة منهجية لتحليل اخملاطر وإزالة اخملاطر للتمويل 

        اخلاص ملشاريع النمو ا�خضر � ا�ردن ولكل نوع من املشاريع.
٨   إطالق برنامج �ستمرارية التمويل ا�خضر للقطاع اخلاص وÌموعات
     عمل لتطوير املعرفة القطاعية وتوفÕ منتدى لعرض املشاريع 

       والتوفيق بينها.
٩   حتسني برامج ا�قراض للشركات املزودة خلدمات الطاقة.

١٠   تأسيس برنامج إدارة على مستوى الدولة �نشاء املباÞ احلكومية 
        اخلضراء ومتويلها.

١١    تطوير بوابة إلك¿ونية مركزية ومتاحة للعامة لتمويل املشاريع 
      اخلضراء � ا�ردن.

١٢   النظر � التخلص التدريجي من الضرائب ا�ستقطاعية على فائدة 
        الدين اخلارجي أو تخصيص ( إعادة تدوير) مثل هذه ا�يرادات الضريبية 

       نحو املزيد من املشاريع اخلضراء. 

بناء على جدول ا�عمال التنفيذي فإن الشكل أدناه يظهر املسؤولية 
املؤسسية  البنية  تركز  اخلطة.  هذه  نتائج  لتحقيق  املؤسسية 
املؤسسي  والتنسيق  للدعم  ا�مد  طويل  التطوير  على  املق¿حة 
على  إ¡  والوصول  والتنفيذ  للتخطيط  فعالة  طريقة  تأسيس  بهدف 
املق¿حة  البنية  تهدف  ا�خضر.  النمو  لتحقيق  رسمي  تفويض 

للحوكمة لتتعزيز املسار السريع لتنفيذ هذه املشاريع واملبادرات

املبادئ القيادية
للنمو ا�خضر

ما هي املمارسات الفضلى املقÎحة؟ 

عملية تخطيط 
متكاملة تقدر 

التأث¬ات اجملتمعية

النمو  إعتبارات  وأن  متكاملة  بطريقة  صياغتها  يتم  واحمللية  الوطنية  التخطيط  عمليات  أن  على  التأكيد 
 Õلتأث القيمي  والتقدير  الكمي  التقييم  أيضا  ذلك  يتضمن  العمليات.  هذه   � ومدÌة  مفهومة  ا�خضر 
بقيم  أيضا  القرار  صناع  �بالغ  ا�خضر  النمو  مبخرجات  املتعلقة  واملشاريع  وا�ستثمارات  السياسات 

التأثÕات البيئية اخلارجية وخاصة التأثÕات على رأس املال الطبيعي. 

آليات لتحفيز النمو 
ا�خضر

بشكل  الطبيعية  للموارد  املستدام  وا�ستخدام  الكفؤ  التخصيص  لضمان  مناسبة   Õوتسع حتفيز  آليات 

ي¿افق مع تخفيض إستهالك الوقود ا�حفوري.

التحوالت السلوكية 
وبناء القدرات

وجود حتوالت � العقلية والسلوك من قبل صناع القرار يعكس جناح تصميم وتنفيذ إجراءات النمو ا�خضر 

ويسهل عملية إدماج النمو ا�خضر � السياسات العامة 

حوكمة  عمليات 
وإنفاذ  شفافة 

ت يعا للتشر

التنفيذ الذكي لسياسات وتشريعات النمو ا�خضر والتي تؤدي إ¡ النجاح � حتقيق اخملرجات املنشودة 

من قبل هذه ا�جراءات وجتنب اخليارات غÕ املثالية.

السياسات ميثل اجلدول التاò  أجندة عالية املستوى لتحقيق من  حصرية   Õغ قائمة  وهي  ا�خضر  النمو  اهداف   
املق¿حة التي ميكن تنفيذها لتسريع مسار ا�ردن نحو النمو ا�خضر 
خالل السنوات العشر القادمة. تعتمد هذه التوصيات تركيزا قطاعيا 

مراجعة  وميكن  النطاق  واسع  إقتصادي  أثر  ذا 

جدول ا�عمال التنفيذي للنمو ا�خضر � ا�ردن: ٦-٢



١٣٣أجندة تنفيذية للنمو ا�خضر � ا�ردن

حول  الرابع  الفصل   � املق¿حة  السياسات  حول  إضافية  تفاصيل 
السياسات متعددة القطاعات واحلوكمة للنمو ا�خضر.
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إسهامات حول ما يلي: 
ا�لتزامات الدولية

املبادرات ا�س¿اتيجية
املشاريع

السياحة

التمويل: 

النفاياتاملياهالطاقةالزراعةالنقل

 

املسؤوليات املؤسسية لتحقيق النمو ا�خضر: ٦-٣

البنية املؤسسية لتحقيق النمو ا�خضر  الشكل ٦-١

ا�خضر  النمو  لتحقيق  املؤسسية  املسؤوليات  لتصميم  ميكن 
مستوى  على  اµسÎاتيجية  القرارات  إتخاذ  يتم  أن  يضمن  أن 

املسؤولة.  الوزارات  مع  القطاعات  متعدد 

تضع البنية املؤسسية املوضحة أدناه إ¡ وحدة ل�قتصاد ا�خضر 
للنمو  املنشود  املؤسسي  النموذج  قلب   � البيئة  وزارة   �
مسؤولة  ا�خضر  ا�قتصاد  وحدة  ستكون  حيث  ا�ردن.   � ا�خضر 
عن جمع املدخالت من منظومة واسعة من املؤسسات املعنية 
كما  بتوصياتها.  ا�خضر  ل�قتصاد  العليا  التوجيهية  اللجنة  وإبالغ 
والتعاون  ا�خضر  النمو  دعم   � ريادي  بدور  اللجنة  هذه  ستقوم 
حول  القيادية  التوجهات  لتقوية  الوزراء  رئاسة  مع  وثيق  بشكل 
وحدة  ضمن  إستشارية  Ìموعة  هنالك  ستكون  ا�خضر.  النمو 

فنيني. خ«اء  من  تتشكل  ا�خضر  ا�قتصاد 

مع  املدى  طويلة  الوطنية  ا�هداف  بني  ما  ال¿ابط  حتقيق  تضمن 
بني  التنسيق  حتسني  أجل  ومن  أنه  كما  ا�خضر.  ا�قتصاد  أهداف 
العام  القطاع  بني  الشراكة  وحدة  ستقوم  العامة  املؤسسات 
 � بالتعاون  ا�خضر  ا�قتصاد  ووحدة  املالية  وزارة   � واخلاص 
تساهم  سوف  ا�خضر.  النمو  مشاريع  لتنفيذ  جهودهما  توحيد 
الذين  الداعمني  من  قوية  شبكة  بناء   � اجلديدة  احلوكمة  بنية 

والتنفيذ.  التخطيط  عمليات  مراحل  كافة   � يشاركون 
الوثيق  التعاون  طريق  عن  املعنية  اجلهات  مشاركة  تقوية  سيتم 
 � ا�س¿اتيجيني  والشركاء  ا�ساسية  اجلهات  بني  ما  واملستمر 
اللجنة  نشاطات  وضمن  ا�خضر،  ا�قتصاد  ومبادرات  مشاريع 
واجملموعة  الفنية  واللجنة  ا�خضر  ل�قتصاد  العليا  التوجيهية 
البنية  فإن  ذلك  إ¡  با�ضافة  ا�خضر.  ا�قتصاد  لوحدة  ا�ستشارية 
القطاع  مؤسسات  بني  ما  ا�دوار  توضيح   � تساهم  املؤسسية 
بني  ما  التنسيق  حتسني  وخاصة  ا�خضر  با�قتصاد  املعنية  العام 

الوزارات. 

اللجنة التوجيهية العليا لÁقتصاد ا�خضر(يÎأسها وزير البيئة)

اللجنة الفنية من الوزارات التي تغطي القطاعات التالية 

مطوري املشاريع اخلضراء

الصناديق الدولية والوطنية 
(صندوق املناخ ا�خضر، 

صندوق الطاقة املتجددة 
وترشيد الطاقة، الخ...) 

وحدة الشراكة بني القطاع 
العام واخلاص � وزارة 

املالية

القطاع اخلاص

آلية التمويل
ا�خضر (مثل صندوق

حماية البيئة) 

مستشارون 

خارجيون لوحدة 

اµقتصاد ا�خضر 

اجملموعة 

اµستشارية

الفنية  جهات مانحة دولية

وحدة اµقتصاد ا�خضر

١٣٥أجندة تنفيذية للنمو ا�خضر � ا�ردن



مطوري املشاريع اخلضراء

 اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن١٣٦

مؤشرات متابعة وقياس أداء  النمو ا�خضر: ٦-٤

تبقي  أن  ا�خضر  للنمو  املتابعة  مؤشرات  من  جملموعة  ميكن  
نحو  التقدم  مبدى  إطالع  على  العام  والرأي  واملستثمرين  احلكومة 
املؤشرات  لهذه  املبدئية  القياسات  تطوير  مت  ا�خضر.  النمو 
تلعب  حيث  ا�خضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  تطوير  عملية  ضمن 
 � التقدم  قياس  ميكن  إنطالق  كنقطة  دورا   óا�و القياس  قيمة 
النمو ا�خضر مقارنة بها. يأخذ القياس ا�وó بعني ا�عتبار توجهات 
بدون  ا�جتماعية  والتنمية  والبيئة  ا�قتصاد   � احلالية  ا�ردن 
غازات  إنبعاثات  تخفيضات  مثل  املستقبلية  ا�هداف  تضمني 
احملددة  الوطنية  املساهمات  تقرير   � املوضحة  الدفيئة 

املناخ.  Õتغ حول  الدولية  ا�طارية  ل�تفاقية  واملقدم 

من  مستويني  على  ا�خضر  ا�قتصاد  مؤشرات  إستخدام  ميكن 
الرأي  �بقاء  املناسب  ا�على  املستوى  على  أولهما  التفاصيل 
التقدم احلاصل وقادر على املشاركة فيه  العام على إطالع مبدى 
 .óالدو واجملتمع  وا�عمال  السياسة  قيادات  �بالغ  وكذلك 
تقدمي   � يساهم  املؤشرات  من  تفصيال   ýا�ك  Þالثا املستوى 
حاليا  القائمة  والتنفيذ  والتصميم  التخطيط  لعمليات  املعلومات 
املستوى  مؤشرات  توضيح  مت  ا�خضر.  النمو  مببادرات  يتعلق  فيما 
التفصيلية  املؤشرات  تطوير  يتم  بينما   ٢٫٦ الشكل   � ا�على 
مؤشرات  على  ا�مثلة  بعض  توضيح  مت  حدة.  على  كل  للمشاريع 
واملنفعة  التكلفة  حتليل  دراسات   � التفصيلية  ا�خضر  النمو 

ا�خضر. للنمو  الوطنية  اخلطة  تضمنتها  التي 

يتعلق  فيما  التقدم  مدى  عن  مسؤوال  ا�ردن  يكون  أن  ميكن 
 Õس ملدى  مراجعة  دورات  عمل  يتم  أن  ويجب  العليا  باملؤشرات 
يتضمن  أن  يجب  هذا  سنوات.  خمس  أو  سنوات  ثالث  كل  التقدم 
أهداف  وضع  مت  كلما  مؤشر.  بكل  مقارنة  للتقدم  كامال  حتليال 
الفعلية  القيمة  بني  ما  للفجوة  تقييم  إجراء  سيتم  للتحقيق، 
املستقبل.   � ا�هداف  حتقيق  ميكن  كيف  �ظهار  واملستهدفة 

بعض  تعديل  أو  �ضافة  فرصة  أيضا  املراجعة  دورة  توفر 
املؤشرات. ميكن حتديد مؤشرات جديدة ذات عالقة أكý قربا من 
ميكن  وطنية  أكادميية  دراسات  خالل  من  ا�خضر  النمو  ¬رجات 
Ìموعة  مثل  دولية  أو  حكومية  مؤسسات  خالل  من  تطويرها 
يجب  ا�ردنية.  احلالة  مع  مالئمتها  ويتم  ا�قتصادي  والتعاون  ا�من 
أفضل  لتمثل  ا�على  املستوى  على  املؤشرات  منظومة  حتديث 

ا�خضر. النمو  التقدم �  قياس ملدى 

 و� كل احلاالت يجب إستمرار العمل على قياس كافة املؤشرات 
متتابعة. زمنية  بيانات   Õلتوف وذلك  تعديلها  مت  لو  حتى 

خالل  من  ا�خضر  للنمو   óا�و القياس   � التوجهات  لتحديث  ميكن 
تستخدم  التي  املعلومات   Õتوف  � يساهم  أن  املراجعة  دورات 
ا�مر  نهاية   � للتحقق.  قابلة  ولكن  طموحة  أهداف  حتديد   �
من  واحد  لكل  املعدلة  املؤشرات  من  منظومة  تطوير  ميكن 
ا�بعاد اخملتلفة بوجود أهداف متوسطة وطويلة ا�مد تكون قابلة 
مببادرات  املؤشرات  من  هدف  كل  دعم  يتم  أن  يجب  للمتابعة. 
ميكن  ا�هداف.  هذه  حتقيق   � تساهم  أن  ميكن  ومشاريع 
للوزارات أن تعمل معا نحو حتقيق أهداف مش¿كة خملرجات النمو 
حتويل  ميكن  حيث  القطاع  مستوى  على  املشاريع  وتقود  ا�خضر 
ا�فكار واخل«ات � ا�قتصاد ا�خضر إ¡ مشاريع يتم تنفيذها على 

الواقع.  أرض 
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مؤشرات متابعة وقياس النمو ا�خضر  الشكل ٦-٢:

مصادر
املؤشرات

إنبعاثات غازات
الدفيئة

مؤشرات 
رؤية ا�ردن

٢٥ ٢٠

٪ من الطاقة 
املتجددة � 
خليط الطاقة 

الكلي

النمو اµقتصادي

معدل النمو احلقيقي 
óللناجت احمللي ا�جما

Ìموع النفقات 
السنوية اخملصصة 

للبحث والتطوير 
كنسبة من الناجت 

óاحمللي ا�جما

زيادة ا�ستثمار 

التنمية اµجتماعية
ومكافحة الفقر

نتيجة مؤشر التنمية 
ا�نسانية العاملي

٪ املشاركة النسائية � 
القوى العاملة

حجم ا�قتصاد املوازي ٪

املنعة

مساهمة مصادر 
الطاقة احمللية � خليط 

الطاقة الكلي ٪

املستخدمة  الطاقة 
لكل م¿ مكعب من 

(كيلو  املفوترة  املياه 
واط لكل م¿ مكعب) 

التنوع احليوي
وخدمات النظم

البيئية 

مساحة الغابات (ألف 
دومن) 

مؤشرات 
إضافية 

لÁقتصاد 
ا�خضر 

كمية ا�نبعاثات 
من غازات 

الدفيئة مقارنة 
بكميات 

ا�نبعاثات 
املتوقعة 

حسب السيناريو 
ا�عتيادي 

 óالناجت احمللي ا�جما
احلقيقي لكل شخص 

ميزان املدفوعات 

٪ إيرادات الضرائب 
التي يتم إستيفائها 
من الضرائب البيئية 

عدد الوظائف التي يتم 
خلقها 

٪ السكان الذين يعيشون 
حتت مستوى الفقر

٪ التغÕ � توفر املياه 
لكل شخص 

معدل التصحر

معدل الساعات املبذولة 
� عمل مدفوع ا�جر أو 

غÕ مدفوع 
(Ìمل العبء الوظيفي) 

لكل جنس 

٪ الوظائف ا�دارية 
ملوظفني من خلفيات 

إجتماعية منخفضة الدخل 

إستهالك املياه لكل 
وحدة من الناجت احمللي 

 óا�جما

تركز العمل حسب 
القطاع وحسب السوق 

(مؤشر هÕفندال 
هÕشمان للتنوع 

القطاعي) 

نسبة Ìموع املياه 
 ãاملستخرجة سنوي

مقارنة باملوارد 
املائية املتاحة 

٪ التخلص من 
النفايات الصلبة � 

املكبات

كثافة إستهالك 
الطاقة (كغم من 

الطاقة لكل ١٠٠٠ 
دوالر من الناجت 

 (óاحمللي ا�جما



 اخلطة الوطنية للنمو ا�خضر � ا�ردن١٣٨

اµتصال وبناء القدرات � النمو ا�خضر: ٦-٥

املواطنون  به  إقتنع  حال   � فقط  ا�خضر  النمو  يتحقق  سوف 
الدعم.  يستحق  كمفهوم  ا�ردن   �

دمج  على  للمساعدة  املستهدف  ا�تصال  إ¡  حاجة  هنالك 
 � واحمللي  الوطني  التخطيط  عمليات   � ا�خضر  النمو 
مت  التي  والتوجهات  املشاريع  تنفيذ  ملراحل   Õوللتحض ا�ردن 
تركز  أن  يجب  ا�خضر.  للنمو  الوطنية  اخلطة   � حتديدها 
على  والتوصيات  السياسات  على  أوال  ا�تصال  إس¿اتيجية 
ا�ردن  رؤية  مع  متواز  بشكل   ٢٥ ٢٠ العام  حتى   Õالقص املدى 
الدروس  تعكس  لكي  ا�س¿اتيجية  تعديل  ميكن   .  ٢٠  ٢٥
اخلطة   � الواردة  املستقبلية  والتحديات  املستفادة 
تعديل  يجب  املثال  سبيل  على  ا�خضر.  للنمو  الوطنية 
ا�نية  التغÕات  لتضمني  منتظم  بشكل  االتصال  إس¿اتيجية 
ا�ستجابة  خطة   � واحملددة  الالجئني  حركة  عن  الناجمة 
ضمن  تبقى  أن  يجب  التحوالت  فإن  الوقت  نفس  و�  ا�ردنية. 

الوثيقة.  هذه   � الواردة  ا�س¿اتيجية  املبادئ  إطار 
حول  الوعي  رفع  ا�تصال  �س¿اتيجية  العام  الهدف  سيكون 
ميكن  التي  والفوائد  عليها  يعتمد  التي  وا�سس  ا�خضر  النمو 
حشد  هو  أيضا  الهدف  اجملتمع.  من  فئات  عدة  جتنيها  أن 
النمو  إدماج  لتحسني  الشريكة  املؤسسات  من  واسع  نطاق 

واحمللية.  الوطنية  والسياسات  العمليات   � ا�خضر 
ا�تصال  إس¿اتيجية   � ا�ساسيني  الشركاء  الئحة  تتضمن 
البلديات  ومستوى  الوطني  املستوى  على  السياسات  صناع 
التمكينية  البيئة  خلق  على  يساعد  نفوذا  ميتلكون  الذين 
وإجراءات  والتشريعية  املالية  ا�ليات  ومنها  املناسبة 
وبناء  املعرفة  حتسني  عملية  تساهم  أن  ميكن  ا�ستثمار. 
ما  ا�خضر  للنمو  الوطنية  اخلطة   � املطروحة  ل¸فكار  الدعم 
لتحقيق  الرئيسية  القاعدة   Õتوف  � السياسات  صناع  بني 

الوطني.  املستوى  على  ا�خضر  النمو  أهداف 
للنمو  الوطنية  اخلطة  إعداد  أثناء  توزيعه  مت  الذي  ا�ستبيان   �
إستخدام  لفكرة  دعمها  القطاعات  من  العديد  أعلنت  ا�خضر 
حول  والوعي  املعرفة  لزيادة  ا�جتماعية  ا�تصال  قنوات 
النمو  أهداف  بني  ما  الربط  على  ال¿كيز  مع  اخلضراء،  القضايا 
يظهر  أن  ميكن  ا�فراد.  حياة   � الرئيسية  ا�ولويات  مع  ا�خضر 

Õتفس خالل  من  الناس  أمام  العيان  إ¡  ذلك 

إستثمارها  ميكن  والتي  الضيق  املستوى  على  املتاحة  الفرص 
الذكية.  العدادات  تركيب  طريق  عن  املياه   Õفوات  Õتوف مثل 

كافة  على  جدا  مهما  ا�خضر  النمو  حول  التعليم  يعت« 
أن  املهم  من  اخملتلفة.  القطاعات  إمتداد  وعلى  املستويات 
لتشجيع  املناسبة  با�سعار  اخلاصة  ا�شارات  ت¿افق 
الصناعات  �بالغ  جهود  مع  النظيفة  التكنولوجيا   � ا�ستثمار 
 � املتاحة  الفرص  حول  ا�ساسية  املعنية  واجلهات 
زيادة  الضروري  من  الوقت  نفس  و�  ا�خضر.  النمو  تكنولوجيا 
إليهم  الوصول  الصعب  من  الذين  العالقة  أصحاب  لدى  املعرفة 
ذلك  كان  كلما  ا�ستدامة  قضايا  حول  والالجئني  املزارعني  مثل 
القطاعات   � فعال  مندÌا  ا�خضر  النمو  يصبح  بحيث  ممكنا 
 � والنشاطات  السياسات  هذه  تساهم  سوف  اخملتلفة. 
املدى  على  طبيعية  ممارسة  بإعتباره  ا�خضر  النمو  دمج 

 . لبعيد ا
تدريب  طريق  عن  القدرات  بناء  يجب  الوطني  املستوى  على 
متعددة  الوزارات  كل   � الفنية  والفرق  القرارات  صناع 
إس¿اتيجية  بطريقة  إختيارها  يتم  التي  والوزارات  القطاعات 
النشاطات  تشكل  أن  ميكن  ا�خضر.  بالنمو  مباشرة  واملرتبطة 
وبناء  السلوكية  "التحوالت  القيادي  املبدأ  تنفيذ  إ¡  الهادفة 
إ¡  سيؤدي  هذا  ذلك.  حتقيق  نحو  ا�و¡  اخلطوات  القدرات" 
ويوفر  القيادية  باملهارات  اخلاص  التدريب  مع  التكامل  حتقيق 
النمو  قطاعات   � املطلوبة  واملهارات  والقيم  املعرفة 
أرض  على  حقيقية  مشاريع  إ¡  تتحول  أن  ميكن  والتي  ا�خضر 
كان  إذا  ضروريا  أمرا  املنهجية  بهذه  القدرات  بناء  يعت«  الواقع. 

فعًال.  االخضر  النمو  أولويات  حتقيق  سيتم 
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ا�خضر  النمو  مفهوم   Õتفس حول  حتديات  هنالك  تكون  قد   
بدون  ا�خرى  التنموية  النماذج  عن  ¬تلفة  منهجية  بأنه 
إختيار  املهم  من  ولغويا.  فنيا  معقدة  لغة  على  ا�عتماد 
قابلة  تكون  بحيث  ا�خضر  النمو  حول  املناسبة  الرسائل 
للفهم وا�دراك بسهولة وذلك لضمان ا�قتناع بها من قبل 
ذلك  كان  حال   � العام  والرأي  اخلاص  والقطاع  احلكومات 
ممكنا. ستكون بعض الرسائل مناسبة أكý من غÕها وذلك 
فإن  املثال  سبيل  على  املستهدفة.  الفئة  إ¡  إستنادا 
النمو  ومشاريع  مبادرات  عنقدة  منهجية  حول  الرسائل 
ملثل  الشعبي  الدعم  لبناء  مفيدة  تكون  أن  ميكن  ا�خضر 
صورة  رسم  طريق  عن  الواسع  النطاق  ذات  ال«امج  هذه 
حول  املق¿حات  بعض  تاليا  ا�خضر.  للنمو  ال¿اكمية  للنتائج 
الفئة  حتديد  مع  ا�خضر  بالنمو  اخلاصة  الرسائل  هذه 

بها: املستهدفة 

املعنية)  اجلهات  (كافة  اخلمسة  ا�خضر  النمو  ¬رجات   •

املستقبلية  ا�ردن  خطط  لتعزيز  وسيلة  ا�خضر  النمو   •

ا�س¿اتيجيني)  (املستشارين     

السياسات) (صناع  ا�خضر  للنمو  التوجيهية  املبادئ   •

(القطاع  التنفيذ  مرحلة  إ¡  املشاريع  أفكار  لتحويل  وسيلة   •

   اخلاص) 

التمويلية)  واملؤسسات  اخلاص  (القطاع  التمويل  توصيات   •

العام) (الرأي  عنقدة املشاريع اخلضراء   •

تفس¬ النمو ا�خضر

ا�خضر للنمو  الوطنية  اخلطة  من   ١٧ ص

ا�خضر للنمو  الوطنية  اخلطة  من   ٢٥ ص

ا�خضر للنمو  الوطنية  اخلطة  من   ٨٢ ص

ا�خضر للنمو  الوطنية  اخلطة  من   ١٦ -١٠ ص

ا�خضر للنمو  الوطنية  اخلطة  من   ١٣١ -١ ١٢ ص

ا�خضر للنمو  الوطنية  اخلطة  من   ٧٥ -٦٥ ص
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اµستنتاجات: الطريق
نحو النمو ا�خضر

ا�خضر  النمو  أهداف  نحو  مهمة  خطوات  إتخاذ  بالفعل  مت  لقد 
ال  لكن  اجملال  هذا   � طموحه  كل  يحقق  أن  لýردن  ميكن  حيث 

التنفيذ.  على  والÎكيز  ا�ولويات  حتديد  إ�  حاجة  هنالك  زالت 

 � تتوفر  التي  الفرص  االخضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  أوضحت 
تواجه  التي  الرئيسية  العقبات  لتجاوز  ا�ردن وتق¿ح خطوات عملية 
 � الواردة  بالتوصيات  ا�خضر  النمو  نحو  الرحلة  تبدأ  االخضر.  النمو 
ومتويل مؤثر  كبÕة  سياسية  التزامات  إ¡  حتتاج  وهي  الوثيقة  هذه 
ا�قتصاد  حماية  طريق  عن  كثÕة  مكاسب  ستحقق  لكنها 

البعيد.  ا�ردن على املدى  والبيئة �  واجملتمع 

الرئيس  وصف  املنطقة   � السياسية  ا�ضرابات  خضم   �
أك«  تأثÕا  "حتقق  دولة  بأنه  ا�ردن  أوباما  باراك  السابق  ا�مÕكي 
أك« من حجمه  تأثÕات  لتحقيق  من حجمها". هنالك فرصة ل¸ردن 
 � أظهره  الذي  وا�ستقرار  السياسية  املنعة  يتجاوز  فيما 
النظيفة  للتكنولوجيا  حيوي  قطاع  من  ملنظومة  ميكن  السابق. 
القدرة  متتلك  أن  مرنة  ريفية  وإقتصاديات  ذكية  حضرية  ومراكز 
مسار   � رمزا  ا�ردن  وجتعل  مستدام  واقع  إ¡  تتحول  أن  على 

إتخذه.  الذي  التنمية 

تنفيذها  حال   � القريب.  املدى  على  للتنفيذ  قابلة  وتكون  املعنية 
دقيقة  معلومات  خالل  من  تؤخذ  التي  القرارات  هذه  مثل  فإن 

النمو ا�خضر.  ا�ردن نحو  وكاملة سوف تغÕ من مسار 

التأث¬ أقوى من احلجم: فرص ا�ردن 

من املف¿ض أن تساهم الرؤية طويلة ا�مد للخطة الوطنية للنمو 
توضح  إس¿اتيجية  مشاريع  طريق  عن  دعمها  مت  التي  ا�خضر 
عند  اليقني  عدم  حالة  جتاوز   � ا�خضر  ا�قتصاد  منافع 
أمثلة موجودة  املستثمرين وتزيد من مستويات ا�ستثمار. هنالك 
الطاقة  مشاريع   � التنافسية  العطاءات  طرح  مثل  بالفعل  حاليا 
ثقة  تزايد   � للتعرفة  العكسية  املزادات  ساعدت  حيث  املتجددة 
من  نطاقا  أوسع  أمثلة  إ¡  حاجة  هنالك  لكن  املستثمرين. 
النماذج  خللق  اخملتلفة  القطاعات  ع«  ا�س¿اتيجية  ا�ستثمارات 
املزيد  وتشجيع  ا�خضر  للنمو  الوطنية  اخلطة  ضمن  املطلوبة 
خالل  من  االخضر  النمو  نتائج  توضيح  ميكن  كان  إذا  التقدم.  من 
ذاتيا  مستدامة  ستصبح  فإنها  جوهرية  إس¿اتيجية  مشاريع 

 .óا�جما احمللي  الناجت  وتدعم 

:ïتوليد إستثمارات أك

 � ا�ساس  حجر  املؤسسية  وال¿تيبات  التخطيط  عمليات  تعت« 
املدى  على  معها  التعامل  ويجب  ا�خضر  للنمو  الوطنية  اخلطة 
فإن  التخطيط  وعمليات  للحوكمة  إنفاذ  وجود  بدون   .Õالقص
 � يستمران  سوف  سياسي  اجليو  والوضع  الناشئة  السوق 
نحو  الوزارات  ستقود  التي  ا�مد  قصÕة  القرارات  اتخاذ  نحو  الدفع 

¬تلفة.  اجتاهات 
عمليات  تبني  ميكن  التخطيط  وعمليات  احلوكمة  إنفاذ  موقع  من 
أن  ميكن  عام  إطار  ضمن  والسياسات  املشاريع  وتعديل  تكرار 
 � تناغم  هناك  يكون  عندما  ا�ردن.   � ا�خضر  النمو  رؤية  يحقق 
على  أك«  تأثÕا  سيحقق  هذا  فإن  اخملتلفة  الوزارات  بني  ما  العمل 

القادمة.  ول¸جيال  حاليا  ا�ردن 

ا�ولويات: 

التحول وتضمن وجود  تقود هذا  أن  ا�قتصاد ا�خضر  ميكن ملبادئ 
والتدهور  املناخ   Õتغ مواجهة   � ا�ردن  بجهود   óدو إع¿اف 
البيئي وعدم املساواة ا�جتماعية با�ضافة إ¡ جهوده املستمرة 

الالجئني. أزمة  � مواجهة 
واملنفعة  التكلفة  حتليل  يصبح  أن  إ¡  املبادئ  هذه  حتتاج 
ما  وهذا  التخطيط  عملية  من  جزءا  ا�خضر  ا�قتصاد  و¬رجات 
يسمح  سوف  ولكنه  والتصميم  السياسية  ا�رادة  بدوره  يتطلب 
تؤخذ من  أكý وضوحا وسرعة  إ¡ قرارات  بالوصول  ا�مر  نهاية   �

الوزارات  قبل 

إتخاذ القرارات بناء على مبادئ اµقتصاد ا�خضر: 



على  يليه  وما   ٢٥ ٢٠ العام   � كدولة  ا�ردن  مستقبل  يعتمد 
للنمو  الوطنية  اخلطة  هذه  حتدد  ا�ن.  إتخاذها  يتم  التي  القرارات 
املسؤولية  تقع  للتنفيذ.  الالزمة  التوصيات  وتضع  الفرص  ا�خضر 
اجملتمع  قطاعات  كافة  ع«  العالقة  أصحاب  عاتق  على  ا�ن 
ا�ردن  يستفيد  أن  وضمان  عليها  والبناء  الفرص  هذه  �ستثمار 

املستقبل.   نحو  الكبÕة  إمكانياته  من 

١٤١اµستنتاجات










