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حالة البالد 2021: المياه

مقدمة 
تكمن مشكلة املوارد املائية يف األردن يف عناصر التطور االقتصادي واالجتماعي والنمو 
الرئيس  احملدد  هو  والسكان،  املوارد  معادلة  يف  يتضمنه  وما  السكاني  فالنمو  السكاني؛ 
وعلى  والسكان  املوارد  معادلة  واختالل  كافة،  واالجتماعي  االقتصادي  التطور  ألوجه 
الرئيس يف الوصول إلى مستويات أفضل من التطور، ويف  العائق  املائية، هو  املوارد  رأسها 

سرعة الوصول إلى املستوى اجليد)1(.

فاخللل الرئيس ليس يف تنفيذ املشاريع، أو تخصيص األموال، إمنا يف احملاولة املزدوجة 
الهادفة إلى تغطية الفروق بني املستوى احلالي لالستهالك واملستوى املرغوب فيه للحياة 
الصحية املتمدنة التي تتناسب مع مستوى املعيشة يف األردن، حيث املناخ اجلاف، وحيث 
ُيستخدم جزء من املياه املخصصة للشرب يف رّي احلدائق املنزلية بخالف الدول الغنية 
التي تستخدم األمطار لهذا الغرض، باإلضافة إلى تغطية احتياجات الزيادة السكانية: 
وهذه معادلة مركبة يحتاج حلها إلى املزيد من املوارد املائية، واملزيد من املشاريع واألموال، 

واملزيد من السرعة يف التنفيذ.

وإذا ما حدث نقص يف توفير العناصر الواردة أعاله، فإن األزمة سوف تتفاقم، إذ سيتراكم 
مستوى  ارتفاع  عن  الناجت  االستهالك  زيادة  تغطية  أي  والهدف-  املزدوجة  احملاولة  فوق 
املعيشة واحتياجات الزيادة يف عدد السكان- العنصر اجلديد، وهو تغطية التقصير يف 
املشاريع، ألن أي نقص مائي يلحق بتغطية الزيادة على الطلب يف عدد من السنوات، يسجل 
عجزًا على السنوات التي تليها. كما أن الكثير من مصادر املياه السطحية واجلوفية يتلوث 
الزراعية والصناعية واإلسكانية، وبسبب بعض السياسات الفاشلة يف  بسبب النشاطات 

قطاعي املياه والبيئة.

وتتفاقم أزمة املياه أيضًا بقضية أخرى هي أن شبكات املياه واملشاريع حتتاج إلى جتديد 
املياه  إنتاج  يف  زيادة  النتيجة  فستكون  وإاّل  إنشائها،  على  مّدة  انقضاء  بعد  واستبدال 
لتغطية الفاقد بسبب اهتراء الشبكة وتآكلها وتردي نوعية املياه نتيجة دخول امللوثات 
إليها. إضافة إلى عدم تغطية أثمان املياه للتكلفة التشغيلية وحدها، عدا عن الرأسمالية 
املصادر  وتطوير  املشاريع  تنفيذ  سياسة  يف  األكبر  العائق  ميثل  وهذا  املائية،  للمشاريع 

اجلديدة)2(.

1  MoWI, Royal Committee on Water 2009, 2016.

2  Ministry of Water and Irrigation (2015, 2016), Year Book.
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املياه  وكميات  سنويًا،  م3  مليون   400 بحوالي  األردن  يف  السطحية  املياه  كميات  وتقدر 
من  الكثير  األردن  يف  نفذت  وقد  سنويًا.  م3  مليون   275 بحوالي  املتجددة  اجلوفية 
املشاريع لتطوير املصادر املائية؛ فقد ُأنشئت سدود كثيرة جلمع مياه الفيضان واستغاللها 
لألغراض املختلفة، وُحفرت مئات اآلبار اجلوفية، وُأنشئت قنوات الري املمتدة لعشرات 
الكيلومترات. ووصلت شبكات التزويد املائي إلى ما يقارب 94% من السكان. كما ُأنشئت 
من   %65 حوالي  تخدم  وأصبحت  والصناعية،  املنزلية  العادمة  املياه  معاجلة  محطات 
من  عليها  واحلفاظ  املائية  املصادر  خلدمة  والبيئية  املائية  التشريعات  وُوضعت  السكان. 
التلوث والنضوب، إاّل أن كل ذلك، ومع أهميته القصوى، لم يكن كافيًا للوصول إلى وضع 

مريح.

وفشل  الطموحات،  دون  بعضها  أتى  فقد  جميعها،  املنفذة  املشاريع  احلظ  يحالف  ولم 
االقتصاد  على  عالة  اآلخر  بعضها  وأصبح  الكرامة)3(،  سد  مشروع  مثل  اآلخر،  بعضها 
الزراعة  ألغراض  املتجددة  غير  املياه  استخدام  مشروع  مثل  والصحة،  والبيئة  األردني 

ومحطات املعاجلة العاملة بطريقة ال تفي بالغرض. 

شّح  يبقى  املتبعة،  احلماية  وإجراءات  املوضوعة  والتشريعات  املنفذة  املشاريع  كل  ومع 
املصادر املائية هو العائق والتحدي األساس يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وذلك  اجلميع،  على  املائية  التشريعات  تطبيق  فهو  اآلخر،  الرئيس  العائق  أما  املنشودة. 

بتفعيل دور اجلهات املسؤولة عن التنفيذ القضائي واألمني)4(. 

ويضع هذا التحدي األخصائيني والسياسيني حتت ضغوط شديدة وقلق على مستقبل 
مثل  القطاع  هذا  منها  يعاني  التي  الكثيرة  املشاكل  ضوء  يف  وخاصة  االقتصادي،  األردن 
شّح املوارد، وازدياد الطلب، ونضوب املصادر، والتلوث، وتسعيرة املياه املدعومة، واالستغالل 
يف  املستقبل  أجيال  وحقوق  نضوبها  زمن  على  التركيز  دون  املتجددة  غير  للمياه  اجلائر 

هذه املصادر.

ويتضاعف سكان األردن تضاعفًا طبيعيًا كل حوالي 30 عامًا أو أقل )زيادة سكانية مبعدل 
2.2% سنويًا(، وهذا يعني ضرورة مضاعفة كميات املياه ومشاريع املياه املنزلية يف املّدة 
 100 70 لترًا يوميًا إلى حوالي  نفسها. ويضاف إلى ذلك، رفع كميات التزويد للفرد من 
ليتر يوميًا للوصول إلى املستوى املرغوب فيه للحياة الصحية املتمدنة التي تتناسب مع 

مستوى املعيشة يف األردن.

3  Salameh, E. (2004). The tragedy of the Karama Dam project: Actahydrochimica et 
hydrobiologica 32.

4  El-Naser, H. (2009). Management of Water Resources. WIT Press.
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وميكن تقدير كمية اجلهد واملعدات واألجهزة الضرورية واملشاريع للوصول إلى املستويات 
املقبولة صحيًا بعد حوالي 30 عامًا بأضعاف ما هو موجود حاليًا يف مشروعات التزويد 

املنزلي.

وهذا يشير إلى أن زيادة كمية املياه املتاحة أو التي ميكن جعلها متاحة أصبحت ذات تكلفة 
عالية، أي أن املشروعات معتدلة التكلفة لم تعد موجودة أو ممكنة، فاملوارد املائية املتاحة 
التي ميكن تطويرها أصبحت ال تغطي االحتياجات املنزلية والصناعية املتزايدة مع بقاء 

االستعماالت الزراعية ثابتة.

املشاريع  وإيقاف معظم  السكانية،  التجمعات  إلى  الديسي  وبعد تنفيذ مشروع جّر مياه 
الزراعية يف منطقة الديسي لضمان استمرارية عطاء احلوض املائي، لم يبق لألردن من 
ُتستخدم  سوف  وبالطبع،  املتزايدة.  االحتياجات  لتغطية  البحر  مياه  حتلية  سوى  ّحل 
املياه العادمة الناجتة عن االستعماالت املنزلية ملياه الديسي بعد معاجلتها يف الزراعة، 
ما سوف يعوض عن فقدان إنتاجية منطقة الديسي ولرمبا ستزيد اإلنتاجية عن ذلك 

بكثير.

إضافة  االستعمال،  كفاءة  رفع  يف  املياه  سياسات  تغيير  أيضًا  يتطلب  األمر  أصبح  لقد 
تطوير  هو  يواجهنا  الذي  التحدي  أصبح  وقد  واستغاللها.  جديدة  مصادر  إيجاد  إلى 
املياه  ومعاجلة  واستعمالها،  املياه  تزويد  أنظمة  حاجات  لتلبية  الضرورية  التكنولوجيا 
الوضع احلالي، فإننا سنشهد تهاويًا لألحواض  إذا استمر  أما  العادمة وإعادة استعمالها. 
املائية اجلوفية واحدًا تلو األخرى نتيجة لالستنزاف والتلوث، ما سيجعل الوضع املائي 

أكثر حدًة، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من عدم االستقرار االجتماعي.

إن الزيادة املطردة يف عدد السكان ستجعل مواجهة هذا التحدي أمرًا صعبًا إذا لم يكن 
تطوير  يف  التقليدية  السياسة  إمكانيات  كبير  حدٍّ  إلى  استنزفت  فقد  مستحيل،  شبه 
إدارة  إلى  اإلدارة  وطرق  املائية  السياسات  تغيير  وأصبح متطلب  جديدة،  مصادر داخلية 
احللول اجلذرية، وإلى وضع االستراتيجيات الديناميكية الواقعية أهم ما يتطلبه هذا 

القطاع)5(. 

وثّمة عنصر مهم يف إدارة املوارد املائية أصبحت دراسته وتقييمه وتغيير طرق معاجلته 
أن تعكس  املياه لالستخدامات كافة يجب  املياه، فأسعار  ضرورة وطنية، أال وهو تسعيرة 
التكلفة احلقيقية لها. ومن املتوقع أن يستغل املزارع املياه بحرص أكبر إذا ما كان ثمنها 

5  Salameh, E. (2000). Fate of the groundwater resources as a result of overexploitation and 
its environmental and socio-economic implications. In the Proceedings of the 14th Scientific 
Week of the Higher Council of Science and Technology, Jordan.
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عدم  إلى  بنا  سيؤدي  احلالية  الدعم  سياسة  يف  فاالستمرار  احلقيقية.  تكلفتها  يعكس 
املقدرة على تلبية االحتياجات، ال سيما أن استغالل موارد املياه غير املتجددة يف الضليل 
واألزرق والباعج وقاع الديسي وسهل الصوان وغيرها يتم بدفع تكلفة ضخ املياه وحْسب، 
احتياجات  إلى  نظر  أي  ودون  احلقيقية،  املياه  موارد  استنزاف  مقابل  شيء  أي  دفع  دون 

األجيال القادمة من هذه املوارد. 

إلى توفير جزء من  املائية سيؤدي حتمًا  املوارد  إن وضع أسعار محددة وعادلة ملثل هذه 
الكميات املستغلة، وقد يؤدي أيضًا إلى إعادة النظر يف اجلدوى االقتصادية للمشروعات 
امليزانيات  شح  ضوء  يف  القادمة  العقود  يف  الضخمة  املياه  مشروعات  وستصبح  الزراعية، 
املائية  السياسة  فإن  ولذلك  تطبيقًا،  وأصعب  جاذبية  أقل  السلبية،  البيئية  والتأثيرات 

أصبحت تتطلب أيضًا اإلقالل من االستهالك يف القطاع الزراعي ورفع كفاءة التزويد.

ونظرا للوضع املائي احلرج يف األردن، فقد أصبحت إعادة النظر يف استخراج املياه اجلوفية 
 250 استنزاف حوالي  إذ ال يجوز  الزراعية ضرورة وطنية،  املرتفعة لألغراض  املناطق  يف 
مليونًا من األمتار املكعبة يف العام من تلك املياه يف زراعات مقومها االقتصادي الوحيد هو أن 
مياهها مجانية أو شبه مجانية، علمًا أن تعويض تلك املياه ال يتم إاّل بالتحلية، وهذا مكلف.

ومع أن عملية التحول إلى سياسة اقتصادية مائية أكثر كفاءة لن تكون مهمة سهلة، إاّل 
متوافرة.  التغيير  لهذا  التكنولوجيات  بأن  علمًا  ويستمر،  يبدأ  أن  يجب  التحول  هذا  أن 
بعض  ستجعل  املياه،  استعماالت  كفاءة  رفع  يف  واالستثمار  األموال  تخصيص  فإن  ولهذا 
املشروعات املكلفة وغير املناسبة بيئيًا، مثل تلك التي ُنّفذت يف أواخر القرن املاضي غير 
ضرورية. وقد أصبح املطلوب أيضًا إيجاد معادلة لاللتزام األخالقي جتاه مواردنا املائية 
االلتزام األخالقي  التي نعيش فيها، وهذا  الطبيعية  البيئة  املتناقصة تدريجيًا، وجتاه 
البيئة  جتاه  بل  وحْسب،  واملجتمع  األفراد  جتاه  ليس  املسؤولية،  حتمل  علينا  يفرض 

بعناصرها كافة من مياه وتربة وهواء، ومن كائنات حية تعيش يف هذه البيئة.

إلى  املائية  واملصادر  لألرض  ُغزاة  من  التحول  علينا  يفرض  األخالقي  االلتزام  أن  كما 
والتصنيع  والتمدن  بالسكان”  اإلشباع  “فوق  حالة  إن  لها.  وحامني  محّبني  مواطنني 
العشوائي، إضافة إلى ضعف التعامل األخالقي مع مياهنا، ونقص املقدرة يف مؤسساتنا، 
املائية  مواردنا  نقص  إلى  تؤدي  أسبابًا  تشكل  مصاحلها،  وتضارب  املؤسسات  هذه  وتعدد 
املياه  على  الطلب  ويزداد  القادمة.  لألجيال  الالزم  والغذائي  املائي  األمن  وضياع  وشحها، 
مائية  موارد  ثّمة  يعد  ولم  والسياحة،  والزراعة  الصناعة  وتطور  السكان  عدد  بازدياد 

مهّمة داخل األردن قابلة للتطوير.
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املنزلية،  االحتياجات  لتغطية  املياه  من  اليوم  يف  لترًا   70 معدله  ما  األردني  ويستخدم 
100 لتر يوميًا  علمًا بأن مستوى احلياة يف األردن يتطلب أكثر من ذلك، إذ رمبا يتطلب 
والعراق  سوريا  يف  الفرد  استهالك  مبعدل  مقارنة  احلالية،  املعيشة  ظروف  ضمن  للفرد 
دول اخلليج  يف  الفرد  استهالك  ومبعدل  يوميًا،  للفرد  لترًا   140-120 من  والبالغ  ومصر 

والسعودية، والذي يبلغ من 350–450 لترًا للفرد يوميًا.

وتعالج املياه العادمة يف األردن ويعاد استخدامها بطريقة جيدة، إاّل أن بعض موارد املياه 
تعاني من التلوث، وقد ُوضعت السياسات للحد من التلوث وإعادة تأهيل تلك املوارد. 

يف  الرّي  طرق  لُتماثل  الرّي  يف  املياه  استخدام  كفاءة  لرفع  اإلمكانية  األردن  يف  وتتوافر 
الدول املتقدمة، وميثل ذلك حاًل سريعًا قليل التكلفة لزيادة كميات املياه املتاحة، إاّل أن 
لهذا احلل حدودًا، فهو يستطيع أن يوفر كحد أعلى حوالي 100-150مليون م³ فقط من 

املياه سنويًا دون تأثير سلبي على كمية املنتج الزراعي ونوعيته.

وتكفي املصادر املائية األردنية مبا فيها مياه الزراعة البعلية لسد احتياطات ما يقارب من 
ثالثة ماليني نسمة من مياه شرب وزراعة لتغطية متطلبات الغذاء والسياحة والصناعة 
املتوسطة واخلفيفة، أي أنها كانت كافية – لو منا سكان األردن منوًا طبيعيًا دون موجات 
الهجرات التي بدأت عام 1948وما زالت مستمرة من دول اجلوار، ولو لم يتم اعتداء دول 
اجلوار على مصادر مياه األردن التي ترفد من هذه الدول الواقعة يف شمال األردن وغربها. 

ومن خالل النظر إلى سكان األردن حاليًا وعددهم تقريبًا 11 مليون نسمة، فقد أصبحت 
موارد املياه املتاحة غير كافية، فكيف واألردن يستضيف ماليني الالجئني اآلن، ولذلك 

أصبحت املشاريع الكبرى لزيادة املتاح من املياه هي احلل. 

ولم يكن قرار جّر مياه الديسي لالستخدام يف أغراض الشرب قرارًا بعيدًا عن قرارات إدارة 
األزمات، ألن قطاع مياه الشرب قبل تنفيذ ذلك املشروع كان يعاني من نقص خطير يف 
تزويد املياه، فلم يكن أمام األردن من حل ملشكلة أزمة مياه الشرب املتفاقمة يف حينه سوى 
اللجوء إلى هذا احلل الذي بدأ بضخ 100 مليون م3/عام من املياه لالستخدام يف أغراض 
سوريا.  من  اللجوء  موجات  مع  هذا  وتوافق  األردن.  شمال  مناطق  يف   2013 عام  الشرب 
ولوال هذا املشروع لعانى األردن من أزمة تزويد مياه شرب خانقة كانت ستؤدي إلى مشاكل 

صحية واجتماعية واقتصادية، وانعكاسات سياسية ال ُيعرف مداها.

استراتيجيًا  احتياطًا  بوصفها  استغالل  دون  تبقى  أن  يجب  كان  الديسي  مياه  بأن  علمًا 
لألردن لو كانت ظروفه االقتصادية أفضل. وعند النظر إلى وضع األردن املائي احلرج قبل 
تنفيذ جر مياه الديسي لالستخدامات املنزلية، ميكن عدُّ املشروع املستخدم حاليًا حاّلً 
إلى  العراقي  السوري وقبله  اللجوء  استراتيجيًا ألزمة مائية خانقة تولدت عن مشكلة 
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عن  الضغط  لتخفيف  التحلية  مشاريع  إلى  األردن  يلجأ  أن  حاليًا  األمل  ويبقى  األردن. 
مياه الديسي، واالحتفاظ مبا تبقى منها احتياطًا استراتيجيًا لألردن.

أواًل٬: الموارد المائية
مياه األمطار

أراضيه،  فوق  تهطل  التي  األمطار  من  نصيبه  على  ما  بلد  يف  املائية  املوارد  كمية  تعتمد 
وعلى ما يرده من املياه املشتركة مع دول اجلوار، وعلى عوامل التبخر والتوزيع اجلغرايف 
ملوارد  الرئيس  احملدد  هي  إذًا  األمطار  فكميات  اجلويف.  املائي  مخزونه  وعلى  املياه،  لهذه 
املناطق  من  وجوفية  سطحية  مياه  من  يردها  ما  إليها  ُيضاف  املختلفة،  البلدان  يف  املياه 
املجاورة. وتبلغ كمية مياه األمطار السنوية يف األردن ما معدله ثمانية آالف مليون م³، ويف 
السنوات املطيرة يرتفع هذا الرقم إلى 12 ألف مليون م³، أما يف سنوات الشّح فتنخفض 

هذه الكمية إلى ستة آالف مليون م³.)6(

فبينما  كبير،  بتفاوت  كم²   89,400 البالغة  األردن  مساحة  على  األمطار  هذه  وتتوزع 
حتصل املناطق الشمالية الغربية يف مرتفعات عجلون والبلقاء على معدالت حوالي 500 
 50 عن  تقل  سنوية  أمطار  معدالت  على  واجلنوبية  الشرقية  املناطق  حتصل  مم/عام، 
مم/عام. وتتوزع مياه األمطار على مساحة األردن على النحو التالي: تستقبل ما نسبته 
500، وتستقبل ما نسبته  أمطار سنوية تزيد على  1.3% من مساحة األردن معدالت 
1.8% ما بني 300– 500 مم، كما تستقبل ما نسبته 3.8% ما بني 200 – 300 مم، يف 
200 مم، والباقي أي حوالي ما نسبته   –  100 12.5% ما بني  حني تستقبل ما نسبته 

80.6% من املساحة يستقبل أقل من 100 مم.

وتتضح  األردن.  يف  املائي  الوضع  عن  واضحة  صورة  اليعطي  قد  السابق  الوصف  أن  إاّل 
الصورة اتضاحًا أفضل عند معرفة أن ما نسبته حوالي 3% وحْسب من األراضي األردنية 
300 مم/عام، وهذه الكمية هي الدنيا الضرورية لنمو  تستقبل كمية أمطار تزيد على 
القمح يف مناطق الزراعة غير املروية أي البعلية. ويضاف إلى ما ورد أعاله أن حوالي %83 
من كمية األمطار تهطل على مساحة تقل فيها األمطار عن 300 مم/عام. وهذا يعني أن 
17% وحْسب من كمية األمطار يف األردن ميكن االستفادة منها يف الزراعة غير املروية، أي 
البعلية. أما 83% األخرى، فتحتاج إلى تقنيات جلعل جزء منها مفيد لألغراض املختلفة، 
باستثناء عملية الرعي يف مناطق تقل فيها كمية األمطار عن 300 مم/عام. ويؤول جزء 

. MoWI 2016g  6
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وميكن  الصحراوية،  والقيعان  واألنهار  األودية  ترفد  سطحية  مياه  إلى  األمطار  مياه  من 
االستفادة من هذه املياه ببناء السدود واألقنية وغيرها من املنشآت املناسبة.

ويترشح جزء آخر من مياه األمطار يف التربة وعلى امتداد األودية، وحتتفظ التربة بجزء 
الطبقات،  داخل  إلى  الباقي  ويتسرب  اجلفاف،  مدد  أثناء  ويتبخر  ليعود  املياه  هذه  من 

بعيدًا  عن  التبخر، رافدًا  املياه  اجلوفية.

التبخر
حيث  األردن  ويف  عمومًا.  التبخر  كميات  يف  النسبية  والرطوبة  احلرارة  ظروف  تتحكم 
يسود املناخ شبه اجلاف إلى اجلاف املرتبط بحرارة عالية ورطوبة قليلة، فإن مقدرة املناخ 
إمكانية  التبخير عاماًل يؤثر سلبًا يف  املناخ على  املياه كبيرة. ومتثل مقدرة  على تبخير 

االستفادة من مياه األمطار.

التبخير،  على  املناخ  مقدرة  وعلى  األمطار  كمية  على  البعلية  الزراعة  إنتاجية  وتعتمد 
ولذلك فإن إنتاجية األرض التي تستقبل 400 مم/عام من األمطار يف شمال غرب األردن 
300 مم/عام بنسبة مئوية تساوي  التي تستقبل  البالد  أواسط  تزيد على مثيالتها يف 

حوالي %40.

املياه السطحية
يبلغ معدل كمية املياه السطحية املتوافرة يف األردن من مصادره الداخلية، أي األحواض 
اليرموك  إلى ذلك ميتلك األردن حصة يف نهر  411 مليون م³ سنويًا. إضافة  السطحية 
Johnston غير املوقعة واملكفولة من الواليات  وأخرى يف نهر األردن. وطبقًا التفاقية 
أن  بعد  وذلك  م³/عام،  مليون   375 تعادل  اليرموك  نهر  من  األردن  حصة  املتحدة،كانت 
تأخذ كل من سوريا وإسرائيل حصصًا ثابتة من النهر هي 90 مليون م³/عام لسوريا و25 
مليون م³/عام إلسرائيل، والباقي املقدر بـــ 375 مليون م³/عام يكون حصة األردن. وأما 
100مليون م³/عام، وبذلك كانت مجمل كمية املياه  من نهر األردن، فتبلغ حصة األردن 

السطحية يف األردن تساوي حوالي 886 مليون م³/عام )اجلدول رقم 1(.

375مليون  Johnston وهي  اليرموك طبقًا التفاقية  يضاف إلى حصة األردن من نهر 
هي والتي  سوريا،  مع   1987 التفاقية  طبقًا  اليرموك  نهر  من  األردن  حصة   م³/عام، 
30 عن  يقل  األخيرة  السنوات  يف  األردن  عليه  حصل  ما  )معدل  م³/عام  مليون   200 

مليون م/عام(.



12

Economic & Social Council of Jordan

اجلدول رقم )1(: مصادر املياه السطحية يف األردن )قبل مرحلة تطويرها()7(

موارد املياه السطحية
كمية التصريف 

)مليون متر مكعب/عام(

أودية نهر األردن الشمالية )العرب، زقالب، اجلرم، اليابس، كفرجنة، 
50.0راجب وغيرها(.

30.5أودية نهر األردن اجلنوبية )حسبان، الكفرين، شعيب وغيرها(.

62.0نهر الزرقاء.

أودية البحر امليت:

)زرقاء ماعني، الكرك وغيرها(.

وادي املوجب.

وادي احلسا.

61.0

83.0

32.5

أودية وادي عربة الشمالية )فيفا، خنيزيرة، ضحل، فيدان، موسى، 
18.0حوار وغيرها(.

6.0أودية وادي عربة اجلنوبية )أبو برقة، روقية، اليتم وغيرها(.

2.2الصحراء اجلنوبية.

27.5األزرق.

10.0السرحان.

13.0احلماد.

11.3اجلفر.

411املجموع

لقد ُطّورت مصادر املياه لالستفادة منها لألغراض املختلفة؛ يف الشرب والزراعة والصناعة 
والسياحة، فأنشئت السدود، وقنوات الرّي، وُحفرت اآلبار، وُأنشئت شبكات التزويد باملياه 
وشبكات املياه العادمة ومحطات معاجلتها، إذ لم يعد ثّمة من مشاريع للسدود الرئيسة 

تتسع ألكثر من بضعة ماليني من األمتار املكّعبة، ومعظمها حتت التنفيذ حاليًا.

7  National Water Master Plan for Jordan (1977). GTZ: German Agency for Technical 
Cooperation and Agrar- and Hydrotechnik, Essen, Germany, 1977.
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المياه الجوفية المتجددة
يف  كمياتها  تبلغ  متجددة  جوفية  مياه  األردن  يف  تتوافر  السطحية،  املياه  إلى  إضافة 

األحواض املختلفة 275 مليون م³/عام، موزعة على أحواض املياه اجلوفية املختلفة. 

المياه الجوفية غير المتجددة
يف األردن كميات من املياه اجلوفية العذبة املخزنة يف الطبقات املختلفة، والتي ال يؤثر 
األردن  من  اجلنوبية  املناطق  يف  املياه  هذه  وتوجد  أخرى.  مياه  مصادر  على  استخراجها 
يف مناطق الديسي واملدورة واجلفر. وقد ترشحت هذه املياه داخل الطبقات احلاملة لها 

خالل عشرات آالف السنني املاضية. 

إن ما ميكن استخراجه من هذه املياه يخضع لسياسة الدولة واستراتيجياتها، إذ باإلمكان 
فإن  تتجدد،  ال  املياه  هذه  أن  إلى  وبالنظر  السنني.  من  لعدد  منها  كمية  أي  استخراج 
احتياطًا  املياه  هذه  مثل  تعدُّ  ولذلك  تعويض،  دون  لها  تعدين  عملية  هو  استخراجها 
100-150 مليون  استراتيجيًا ال يجوز اللجوء إليه إاّل يف األزمات. وباإلمكان استخراج 
إذ إن نوعية هذه  70 عامًا، وألغراض الشرب وحْسب،  املياه ملدة تقارب  م³/عام من هذه 
املياه جيدة لهذا الغرض. غير أن بعض القرارات قد اتخذت يف أواسط الثمانينات من القرن 
املاضي الستخراج تلك املياه واستخدامها ألغراض زراعة القمح، علمًا بأن تلك القرارات لم 
التي اسُتنزفت من تلك  الكمّيات  أو اقتصاديًا. وتقدر  أو استراتيجيًا  تكن مسّوغة علميًا 

املياه ألغراض زراعية غير مسّوغة بحوالي 2500 مليون م³ خالل 25 سنة.

االحتياجات املنزلية املستقبلية
بعد عشر سنوات، يحتاج األردن إذا ما بقي تزويد املياه للفرد على حاله )70 لترًا(، وعدد 
السكان 14.1 مليون نسمة بزيادة سكانية 2.5% سنويًا، إلى 637 مليون م³، أي بزيادة 
والفواقد كما هي.  للمياه اجلوفية  للتزويد احلالي، مع بقاء االستنزاف  140 مليون م³ 
وبعد 20 سنة، يصبح عدد السكان 18 مليون نسمة بحاجة إلى 900 مليون م³، أي بزيادة 

400 مليون م³ على التزويد احلالي.

)مع  سنوات   10 بعد  األردن  يحتاج  لتر،   100 إلى  اليومية  الفرد  حصة  زيادة  حال  ويف 
وبعد  م³،  ماليني   310 بزيادة  أي  م³،  ماليني   910 إلى  والفواقد(  االستنزاف  استمرار 
احلالي  التزويد  على  م³  مليون   780 بزيادة  أي  م³،  مليون   1280 إلى  سيحتاج  سنة   20

)اجلدول رقم 2(.
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اجلدول رقم )2(: احتياجات مياه الشرب يف عام 2031 وعام 2041*

عدد السكان املتوقع )مليون العام
نسمة(

احتياجات املياه بـــــ )مليون م³( عند استخدام:

100 لتر للفرد يف اليوم70 لترًا للفرد يف اليوم

11497710حاليًا

203114.1637910

2041189001280

)*( عند بقاء استنزاف املياه اجلوفية على حاله، وبقاء الفواقد كما هي. 

مياه الشرب
خالصة االحتياجات املائية بعد 10 سنوات و20 سنة:  )1

مع استمرار الفاقد بنسبة 46%، واستمرار استنزاف املياه اجلوفية بواقع حوالي   .1
250 مليون م³سنويًا )وهذه الكمية غير مضمونة(، واستمرار تزويد املواطن مبعدل 
األردن  وضع  يف  الصحية  للمياه  األدنى  احلد  دون  )وهذا  اليوم  يف  للفرد  لترًا   70
االجتماعي واالقتصادي(، وبزيادة سكانية سنوية بنسبة 2.5%، سيكون األردن 
بعد 10سنوات بحاجة إلى حوالي 140 مليون م³، إضافة إلى املصادر احلالية كافة، 

ومن ضمنها شراء الكميات املتفق عليها مع إسرائيل.

املياه  من  م³  مليون   764 إلى  األردن  سيحتاج  نفسها،  أعاله  الواردة  الظروف  حتت   .2
اإلضافية بعد 10 سنوات.

مع استمرار الفاقد بنسبة 46%، واستمرار االستنزاف لألحواض اجلوفية بواقع   .3
حوالي 250 مليون م³سنويًا )هذه الكمية غير مضمونة(، وزيادة التزويد ليصبح 
معيشة  ملستوى  املناسبة  احلقيقية  احلاجة  هي  )هذه  اليوم  يف  للفرد  لتر   100
إلى مياه إضافية  األردن بحاجة  2.5%، سيكون  وزيادة سكان سنوية  األردنيني( 
مليون   780 إلى  سنة   20 وبعد  م³سنويًا،  ماليني   410 بواقع  10سنوات  بعد 

م³سنويًا )اجلدول رقم 3(.

بالنظر إلى أن مصادر املياه اجلوفية املستنزفة من األحواض املختلفة مهّددة بالنضوب   )2
والتملح، فقد أصبح ملحًا إيقاف الضخ منها وتعويضها مبياه جديدة، أي مياه التحلية. 
250 مليون م³ سنويًا، لذا يجب إضافة  ومبا أن الكمية املستنزفة حاليًا تبلغ حوالي 

هذه الكمية إلى االحتياجات بعد 10 و20 سنة، لتصبح على النحو التالي:
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اجلدول رقم )3(: االحتياجات املائية عام 2031 وعام 2041*

العام

التزويد املنزلي
االحتياجات اإلضافية )مليون 

وقف االستنزاف م³سنويًا(
)مليون م³(

الكمية املطلوب حتليتها 
)مليون م³(

70 )لترًا/ 
يوم/ فرد(

100 )لتر/ 
يوم/ فرد(

70 )لترًا/ 
يوم/ فرد(

100 )لتر/
يوم/ فرد(

80 )لترًا/ 
يوم/ فرد(

100 )لتر/ 
يوم/ فرد(

2031637910140410250390660

204190012804007802506501030

)*( عند بقاء التزويد 70 لترًا للفرد يف اليوم أو زيادتها إلى 100 لتر للفرد يف اليوم، ووقف استنزاف املياه اجلوفية 
وبقاء الفاقد 46%، وزيادة سكانية مبقدار %2.5.

مبا أن دورة املياه الطبيعية وكميات األمطار لن تكون قادرة على تعويض ما استنزف من   )3
املياه اجلوفية غير املتجددة، والتي تقدر بحوالي 9.5 مليار م³ )يف: الديسي، أحواض 
وإعادة  املياه  هذه  تعويض  فإن  وغيرها(،  احلسا  املوجب،  املفرق،  األزرق،  اليرموك، 
السلبية  اآلثار  ملعاجلة  واقتصادية  واجتماعية  بيئية  مهمة  أصبح  األحواض  تغذية 
لعملية االستنزاف على البيئة واملياه املعدنية احلارة والسياحة واالقتصاد. وبالطبع 
 25 أقصى  20 وبحد  أو   15 أو   10 الكمية تدريجيًا، موزعة على  ميكن تعويض هذه 

سنة. وكميات املياه الضرورية لذلك، ستكون على النحو التالي:

950 مليون م³سنويًا ملدة 10 سنوات.  -

أو 633 مليون م³سنويًا ملدة 15 سنة.  -

أو 475 مليون م³سنويًا ملدة 20 سنة.  -

أو 380 مليون م³سنويًا ملدة 25 سنة )اجلدول رقم 4(.  -

بهذا يصبح ما يحتاجه األردن من مياه محاّلة الستعادة وضعه الطبيعي، وتزويد سكانه 
مبياه شرب كافية، وتغطية احتياجات الزراعة من املياه املعاجلة على النحو التالي: 
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اجلدول رقم )4(: احتياجات املياه بعد 10 و20 سنة*

السنة

االحتياجات 
األساسية 

اإلضافية مليون 
م³ كل سنة

احتياجات 
وقف 

االستنزاف

االحتياجات اإلضافية لتأهيل 
املياه اجلوفية وحْسب )عدد 

سنوات التأهيل(

مجمل االحتياجات اإلضافية عند 
تأهيل املياه اجلوفية يف مّدة من 

السنوات

1015202510152025

70 لترًا للفرد يف اليوم

203114025095063347538013401050865770

20414002509506334753801600131011251030

100 لتر للفرد يف اليوم

20314102509506334753801614139312491044

20417802509506334753801980169015051410

)*( عند بقاء التزويد كما هو )70 لترًا للفرد كل يوم(؛ وبقاء الفاقد على ما هو عليه؛ وعند زيادة حصة الفرد إلى 
100 لتر للفرد كل يوم؛ ووقف االستنزاف؛ وتأهيل املياه اجلوفية، أي وقف االستنزاف.

لقطاع  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  ثانيًا: 
المياه والرّي

تقوم وزارة املياه والرّي من خالل دوائرها التقنية واإلدارية والرقابية باملهام املطلوبة منها 
ضمن محددات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر يف هذا القطاع وتنعكس سلبًا على 

أدائه، ومن هذه التحديات:

عدم تنفيذ استراتيجية املياه التي أعدتها اللجنة امللكية )مع التركيز على املستجدات   )1
على الساحة االجتماعية والسياسية واالقتصادية(. ويحتاج ذلك إلى متويل إلنشاء 
املشاريع الكبرى، مثل حتلية املياه يف العقبة بكميات تراعي االحتياجات املستقبلية، 
 24( الشرب  ألغراض  املستمر  الضخ  إلى  والعودة  اجلوفية،  املياه  استنزاف  ووقف 
املستوى  لتتناسب مع  املياه  الفرد من  السنة(، ورفع حصة  اليوم وعلى مدار  ساعة يف 

املعيشي. 

رفع كفاءة استخدام املياه يف الزراعة باستخدام طرق نقل املياه املوفرة، كاألنابيب بدل   )2
القنوات )الرّي بالتنقيط(، واتباع منط زراعي مناسب، إذ يحتاج ذلك إلى استثمار يف 

األدوات املوفرة للمياه، وتدريب العاملني، وإنشاء تسويق زراعي فعال.
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الكبير  والترفيه  الرّي  ألغراض  املرتفعة  املناطق  يف  اجلوفية  املياه  استخدام  تقليص   )3
قدر اإلمكان.

املياه  وخطوط  واآلبار  املياه  ومصادر  واملشاريع  التحتية  البنية  على  االعتداء  وقف    )4
واستخدامها بطرق غير شرعية. 

املذكورة أعاله  والبرامج األساسية  السياسات  وعند حتليل مسؤولية عدم فعالية بعض 
وغيرها، يتبني أن وزارة املياه والرّي ليست الوحيدة املسؤولة عن عدم التنفيذ، إمنا ثّمة 
املصلحة  محكومية  ضمن  كاماًل  بدورها  تضطلع  أن  يجدر  ووزارات  معنية  أخرى  جهات 

العامة والعدالة وعدم احملاباة، مثل وزارة الداخلية، واجلهات األمنية التابعة لها. 

أما ما يتطلبه القطاع وينفذ جزئيًا يف الوقت احلاضر، فهو:

االستمرار يف إنشاء السدود واحلفائر.   -

تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وصيانتها.  -

مراقبة نوعية املياه وحمايتها من التلوث.  -

تكثيف عمليات إصالح الشبكات واملرافق املائية وأنظمة الرّي وضبط االعتداءات   -
على مصادر املياه وتصويبها.

رفع كفاءة تشغيل مرافق املياه وخفض الفواقد.  -

أن تكون ثّمة جهة عليا مسؤولة عن ضبط استخراج املياه اجلوفية واستغاللها، أو   -
املياه وعناصر  البيئة ضمن ضوابط تضمن احملافظة على  إلى  املعاجلة  املياه  طرح 

البيئة، مثل سلطة املصادر الطبيعية كما كان احلال سابقًا ووزارة البيئة.

قطعت  دول  جتارب  من  كذلك  واالستفادة  ملحة،  ضرورة  أصبحت  اجلفاف  إدارة   -
شوطًا يف ذلك، ومنها أستراليا.

إشراك القطاع اخلاص يف تنفيذ املشاريع الكبرى وتشغيلها، ويف الرفاهية ملستوى   -
اخلدمة.

التربة  الصلبة )Biosolids(، واستغاللها يف حتسني خواص  املادة احليوية  إدارة   -
وخاصة يف البادية.

استخدام القياس عن بعد لرصد مستوى املياه اجلوفية وملوحتها وتدفق الينابيع   -
ومجاري املياه باستمرار حلسن إدارة مصادر املياه.

املياه  من  األغوار  منطقة  يف  وخاصة  اجلوفية،  املياه  تغذية  أهمية  إلى  اإلشارة  وجتدر 
للشرب  اهلل  عبد  امللك  قناة  مياه  استخدام  عدم  مدد  يف  أو  الشتاء  فصل  أثناء  الفائضة 
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أو لعدم احلاجة للرّي والكف عن تخزين تلك املياه يف سّد الكرامة  بسبب العكورة مثاًل، 
ومتلحها وعدم االستفادة منها، علمًا بأن هذا السد قد أصبح يشكل مكرهة صحية وعبئًا 
ماليًا وإداريًا على وزارة املياه والرّي. كما يجب أاّل تقتصر تغذية املياه اجلوفية على منطقة 

األغوار، بل يجب أن تشمل أيضًا مناطق العقبة، ووادي عربة، واألزرق، واجلفر وغيرها. 

السطحية  واملياه  وإدارتها  اجلوفية  املياه  مجاالت  يف  عالية  كفاءات  إلى  القطاع  ويحتاج 
ونوعية املياه، وإلى التحديث والتطوير للقدرات املؤسسية، وحتسني خدمات املشتركني، 
الشبكات  من  املياه  تسرب  مثل  األعطال،  وتصليح  الصيانة  إجراءات  سرعة  وخاصة 
واالعتداء عليها، وتكليف اجلهات األمنية بالبحث عن املعتدين ومعاقبتهم بطرق رادعة 

كي ال يتم االعتداء عليها مجددًا.

أهم عناصر األمن املائي يف األردن:

تتمثل أبرز عناصر األمن املائي يف األردن يف اآلتي:

الوصول إلى الوضع اآلمن للخزانات اجلوفية حتت االستنزاف.  -

احملافظة على مصادر املياه وحمايتها من التلوث.  -

التزويد املستمر للمواطنني والصناعة باملياه )24 ساعة/ يوم وعلى مدار السنة(.  -

تطوير مصادر جديدة، وهذا ممكن وحْسب من خالل حتلية مياه البحر يف العقبة.  -

التخطيط املسبق لتفادي عواقب التغيرات املناخية )قلة األمطار وارتفاع درجات   -
احلرارة(.

أمن املياه اإلقليمية املشتركة مع دول اجلوار.  -

متابعة تطبيق التقنيات احلديثة يف تزويد املياه واستعماالتها، وخاصة يف عمليات   -
الرّي.

ثالثًا: االستراتيجية الوطنية للمياه )2025-2016( 
1. يف السنوات األخيرة مت التوسع يف معاجلة املياه العادمة لتشمل عقارات أكثر ولتتحسن 

نوعية املعاجلة يف احملطات، ما انعكس إيجابًا على إعادة االستخدام.

انعكس  ما  جيدة،  استفادة  أصبحت  منها  واالستفادة  املائي  احلصاد  مشاريع  تقدمت   .2
إيجابًا على مناطق البادية.

3. استمرت حصة الفرد من املياه املنزلية يف التراجع، ما زاد من قلق املواطنني وأّدى إلى 
تردي حالتهم النفسية، وإلى تدني الثقة يف أداء القطاع العام.
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4. ازدياد استنزاف املياه اجلوفية بداًل من السير يف إجراءات حتلية مياه البحر، علمًا بأن 
إلى  إذ يؤدي االستنزاف  املستمرة،  املياه  أزمة  للحّد من  املمكن  الوحيد  هذا هو احلل 

تلف مخزونات املياه اجلوفية ونضوبها وتردي نوعيتها.

5. لم ُتؤمن مصادر جديدة من املياه، بل ثّمة زيادة يف استنزاف املياه اجلوفية، ولم حُتكم 
السيطرة على ذلك االستنزاف، ما سيسّرع يف نضوبها.  

6.لم يتم أي إجراء لتحصيل حقوق األردن يف املياه املشتركة.

7. لم ُتسخر الطاقة املتجددة لعمليات القطاع لتخفيض فاتورة الطاقة.

8. لم تتم عملية إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه.

رابعًا: مواطن الخلل في أداء القطاع
يعدُّ األردن من املناطق الفقيرة يف املصادر املائية، وتفاقم هذه املشكلة يؤدي يف ضوء   .1

ازدياد عدد السكان إلى أزمة تزويد محلي للغذاء تزداد صعوبة يومًا بعد يوم.

األولوية  أن  ومبا  أراضيه،  من  بسيط  جزء  لرّي  إاّل  األردنية  املياه  مصادر  تكفي  ال   .2
املنزلية  لألغراض  املتزايد  االستعمال  فإن  االستعماالت،  بقية  على  الشرب  ملياه  هي 
الناجت عن االرتفاع يف مستويات املعيشة، واالزدياد يف عدد السكان سيتم على حساب 

االستعماالت األخرى وخاصة الزراعية منها.

تتمتع املياه يف املناطق اجلافة التي يقع األردن ضمنها بقيمة وأهمية تفوقان تلك التي   .3
تتوافر يف دول املناخ املعتدل، لذلك فإن محاذير مشّددة يجب أن تالزم أي تخطيط 
الستغالل املصادر املائية، أو تغيير نوعيتها، وذلك لعدم توافر البدائل إذا ما تلف أي 

مصدر منها. 

خامسًا: توصيات تقرير حالة البالد 2020
خالل  تنفيذها  مت  التي  واملشاريع  السياسات  من  العديد  على  استفهام  عالمات  ثّمة   -
وعلى  ذاتها،  بحد  املياه  مصادر  على  سلبية  تأثيرات  إلى  أدت  والتي  املاضية،  العقود 

ميزانية الدولة، ونوعية املياه.

لم تكن معاجلة املياه العادمة سليمة يف الكثير من املناطق، إذ أدخلت طرق معاجلة ال   -
تفي بالغرض، ما أدى إلى تلوث مصادر مائية رئيسة، وأصبحت معاجلة وضعها صعبة 
أو شبه مستحيلة، فمثاًل، فإن محطات: خربة السمراء، العقبة، معان، الطفيلة، مأدبا 
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أتلفت  قد  بالغرض،  تفي  ال  بدائية  بطريقة  سابقًا  مياهها  عوجلت  والتي  والرمثا، 
مصادر مياه رئيسة مثل سيل الزرقاء وسّد امللك طالل. وبعد استبدال هذه احملطات 
أتلفته  ما  إصالح  أن  إاّل  الوضع،  حتسن  بالغرض  وتفي  تقدمًا  أكثر  معاجلة  مبحطات 

احملطات القدمية يحتاج إلى عشرات السنني.

مت الترخيص للقطاع اخلاص بحفر آبار يف املناطق املرتفعة الستغالل املياه اجلوفية   -
فيها يف األغراض الزراعية، وأدى ذلك إلى استنزاف تلك املياه التي يتألف جزء منها من 
مياه أحفورية غير متجددة، تشكل القاعدة املائية لألحواض املتجددة التي تعلوها 
وعملت  األحواض.  من  وغيرها  واملفرق  واألزرق،  والضليل،  واجلفر،  الديسي،  مثل 
اآلبار  تلك  السياسة بعدم جتديد تراخيص  املعنية على تفادي تبعات هذه  اجلهات 
من  للحد  كافية  تكن  لم  اإلجراءات  أن  إاّل  املستخرجة،  املياه  على  تسعيرة  بوضع  أو 

االستنزاف. 

55 مليون  أنشئت مشاريع لم حتقق األهداف املرجوة منها، مثل سّد الكرامة ليجمع   -
1995 تعاني  م³ من املياه الستخدامها يف الرّي، إاّل أن املياه التي جُتمع فيه منذ عام 
من امللوحة الشديدة التي تصل إلى حوالي 20 ألف ميكروسيمنز/سم علمًا بأن املياه 
الصاحلة للري يجب أن تقل ملوحتها عن 1500 ميكروسيمنز/سم، أي أن ملوحة مياه 
من  واآلتية  الفائضة  العذبة  املياه  وجُتمع  للرّي.  الصالح  ضعف   13 حوالي  هي  السّد 
قناة امللك عبد اهلل يف هذا السد لتتملح دون االستفادة من أي قطرة منها، ولتصرف 
وجود  بسبب  تنجح  ولم  ومكلفة،  صعبة  حتليتها  ألن  مستغلة،  غير  امليت  البحر  إلى 

بعض املواد العضوية فيها)8(.

امللك عبد اهلل لالستعمال يف أغراض الشرب بعد معاجلتها يف  كما مت ضخ مياه قناة   -
ليست  ومعاجلتها  للتلوث  ومعرضة  جدًا  مكلفة  املشروع  هذا  مياه  أن  إاّل  زي،  محطة 
ممكنة دائمًا، على سبيل املثال أثناء الفيضان، ويف مدد اإلثراء الغذائي ومنو الطحالب، 
حاالت  من  ذلك  على  ويستدل  كم.   65 طولها  مكشوفة  قناة  امتداد  على  واحلوادث 
حينها.  يف  الصحية  املواطنني  ومعاناة   ،1998 وعام   1987 عام  حصلت  التي  التلوث 

ويضاف إلى ذلك اإلغالق املتكرر بسبب عكورة املياه. 

8  Salameh, E., Shteiwi, M. & Al-Raggad, M. (2018). Water Resources of Jordan -Political, 
Social and Economic Implications of Scarce Water Resources- Springer Publ. Co.

9 Salameh, E.,(2004), The Tragedy of the Karama  Dam Project: Acta hydrochimica et 
hydrobiologica 32.
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ُأنشئت سدود كثيرة يف األردن بهدف جمع مياه الفيضان والينابيع، وهي مياه جيدة   - 
املياه  بتحويل  اُتخذت  قرارات  أن  إاّل  املختلفة،  األغراض  يف  الستخدامها  النوعية 
العادمة املعاجلة لتجمع مع مياه الفيضان والينابيع يف تلك السدود، وهذا ما أدى إلى 
ترٍد كبير يف نوعية مياه السدود، مثل سّد امللك طالل، ووادي شعيب، ووادي الكفرين، 
ووادي كفرجنة وغيرها، ويعدُّ ذلك خسارة مائية )نوعية املياه( واقتصادية وبيئية. 
العادمة  للمياه  املشترك  التخزين  سياسة  يف  النظر  إعادة  احلاضر  الوقت  يف  ويجدر 

املعاجلة مع مياه الفيضان والينابيع.

من  تأتي  ماحلة  ارتوازية  مياهًا  أنتجت  األردن  غور  امتداد  على  عميقة  آبار  حفر  مت   -
من  فوقها  مبا  وترتبط  املرتفعة  األردنية  األراضي  حتت  تقع  التي  العميقة  الطبقات 
استخدام،  دون  واملعدنية  املاحلة  املياه  منها  لتتدفق  اآلبار  هذه  وتركت  العذبة،  املياه 

ولتجري على امتداد أودية غور األردن مسّببة متّلح مياه تلك األودية.

إن السماح باستمرار تدفق املياه من تلك اآلبار يعني تفريغ الطبقات احلاملة لها من مياهها 
املاحلة، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى أن حتل مكان تلك املياه املاحلة مياه عذبة من الطبقات 
التي تعلوها يف املناطق اجلبلية. ولهذا يجب وقف تدفق تلك اآلبار بأي وسيلة، وليس وقف 
تدفقها إلى سطح األرض وحْسب، بل تدفقها حتت السطح ألنه ونتيجة الهتراء أنابيب 
اجلوفية  املياه  طبقات  إلى  األنابيب  هذه  من  العميقة  املياه  تتدفق  السطح  حتت  آبارها 
الضحلة والعذبة يف غور األردن. وتشكل هذه اآلبار واستمرار تدفقها خسارة كبيرة لألردن 

وموجوداته من املياه العذبة التي سوف حتل مكان املياه املاحلة املستخرجة لتتمّلح. 

وقد مت ضّخ مياه الديسي إلى مناطق الشح والطلب املتزايد على املياه يف شمال األردن، ويف 
املّدة نفسها التي ُخّطط فيها ملشروع نقل مياه الديسي ألغراض الشرب، كان التخطيط 
املياه سنويًا،  25 مليون م³ من  إلى  الصناعية، وهي بحاجة  املفرق  جاريًا إلنشاء مدينة 
املياه  من  م³  مليون   35 حوالي  إلى  حتتاج  لإلسكان  الزرقاء  يف  احلرمني  خادم  ومدينة 
املشروعني يف  إنشاء هذين  لم نفكر يف  ملاذا  املطروح يف هذا اإلطار، هو:  والسؤال  سنويًا. 
وأخرى سكنية، وضخ  الديسي إلنشاء مدينة صناعية تصديرية  القويرة غرب  منطقة 
إلى  املياه  جلب  من  بداًل  املياه  مناطق  إلى  السكان  جلب  بهدف  وذلك  لهما،  الديسي  مياه 
مدينة  ومعها  املنطقة،  تلك  يف  تصديرية  صناعات  مدينة  ُأنشئت  ولو  السكان؟  مناطق 
الكبير-  املشروع  مصاريف  سنوفر  بذلك  نكن  ألم  الصناعات،  تلك  يف  للعاملني  سكنية 
الديسي-  بتكلفة تقدر بحوالي ألف مليون دوالر إلنشاء صناعات تصديرية، علمًا بأن 
 900 40 كم عن القويرة، ومناخ القويرة جيد، ألنها ترتفع حوالي  العقبة تبعد حوالي 
متر عن سطح البحر، وهي شبيهة مبناطق عّمان املرتفعة وشمالها، وعلى بعد 15 كم منها 
60 كم مشتى جميل وميناء  النقب، وجنوبها على بعد  رأس  أال وهو  يقع أجمل مصيف 

تصدير للبضائع أال وهو ميناء العقبة.
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ألم نكن بذلك قد خّففنا من الضغوط السكانية يف مناطق عمان والزرقاء واملفرق، ومن 
ضغوط السير، والضغوط البيئية التي نتجت عن إنشاء مدينة املفرق الصناعية، ومدينة 

خادم احلرمني السكنية؟

سادسًا: الخالصة 
تلك  ألن  املائية،  ملشاكله  حاًل  يشكل  األردن  يف  الداخلية  املياه  مصادر  تطوير  يعد  لم 
املصادر قد ُطورت إلى أبعد احلدود، أي أن السياسة التقليدية بتطوير املصادر الداخلية 
األزمة  من  تخفف  قد  الداخلية  السياسات  بعض  أن  إاّل  كاماًل.  استنزافًا  اسُتنزفت  قد 
اخلانقة التي يعاني منها قطاع تزويد املياه، مثل رفع كفاءة استخدام املياه يف الرّي لتوفير 
املياه العذبة لالستخدام يف أغراض أخرى، ويحتاج ذلك إلى استثمار يف األدوات واملعدات 
املوفرة للمياه، كما يحتاج إلى تدريب العاملني يف الزراعة على تلك األنظمة، إضافة إلى 

تغيير النمط الزراعي)9(.

وتتوفر لألردن فرصة احلصول على حقوقه يف املياه املشتركة مع دول اجلوار، ما سيخّفف 
الطراز األول ال تستطيع وزارة  إاّل أن هذه قضية سياسية من  املائية اخلانقة.  أزمته  من 

املياه والرّي حّلها دون تدخل سياسي على أعلى املستويات.

ويبقى احلل النهائي هو اللجوء إلى حتلية مياه البحر األحمر يف العقبة، وتزويد املواطنني 
إلى  أيضًا  يهدف  والذي  امليت،  األحمر-  البحرين  ناقل  إنشاء  خالل  من  حتليتها  أما  بها، 
إعادة تأهيل البحر امليت املتدهور بيئيًا، فقد مت غّض النظر عنه حاليًا ألسباب متعددة.

إذًا، لم يبَق لألردن سوى حتلية املياه يف العقبة، وهذه مشاريع مكلفة، إاّل أن التقدم التقني 
يف حتلية املياه أّدى إلى خفض تكلفة إنتاج املتر املكعب إلى 0.5-0.6 دوالر أي 0.42-0.35 
الشرب  ألغراض  االستخدام  عند  مكلفًا  يعد  لم  وهذا  الضخ،  تكلفة  إليها  مضافًا  دينار، 
الصناعة  املياه فيها يف  التي تدخل  أو  املياه  التي تدّور  الصناعات، وخاصة تلك  أو لبعض 

الغذائية.

اجلرأة  إلى  يحتاج  استراتيجيًا  قرارًا  التحلية  مشاريع  إنشاء  يف  السير  قرار  أصبح  لقد 
لتلبية  بالتحلية  والبدء  القرار  اتخاذ  األردن  وعلى  ترفيهيًا.  قرارًا  يعد  ولم  والتصميم، 
حاجات منطقة العقبة أواًل، أي حوالي 30 مليون م³ يف السنة، وتوفير ما ُيسال حاليًا إلى 
منطقة العقبة من مياه الديسي لتزويد مناطق أخرى بها. وال ُيفهم علميًا ملاذا تسال مياه 
900 متر فوق سطح البحر )الديسي( إلى العقبة وخسارة طاقة تلك  من ارتفاع حوالي 

9  Ministry of Water and Irrigation (2016), water Demand Management Policy.
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املياه، والتي تقدر بحوالي 35% من تكلفة التحلية، بدل حتلية مباشرة يف العقبة لتزويد 
كميات  زيادة  األردن  على  يتوجب  العقبة،  ملدينة  املياه  حتلية  بدء  وبعد  بها.  املدينة 
التحلية يف العقبة تدريجيًا وضّخها إلى املستهلكني يف مختلف املناطق، والتخلص من أزمة 

املياه اخلانقة، وطمأنة املستثمرين على أن األردن سيوفر املياه حلاجات استثماراتهم.

للمتر  دوالر   0.6-0.5 وبتكلفة   )BOT( أساس  على  التحلية  إلى  اجلوار  دول  جلأت  وقد 
املكعب، ُيضاف إلى ذلك تكلفة الضّخ إلى مواقع االستهالك. إاّل أن التكلفة يف مجملها مع 
1.75 دوالر للمتر املكعب، مع مالحظة أن أسعار  تكلفة التوزيع يف األردن لن تزيد على 
املياه  مصادر  بعض  تكلفة  أن  إلى  إضافة  ذلك.  على  يزيد  حاليًا  للمؤسسات  الشرب  مياه 
الداخلية يزيد على تكلفة التحلية، علمًا بأن معدل استهالك املواطن األردني من مياه 
مياه  من  الواحد  للفرد  دنانير  ثالثة  يعني  وهذا  شهريًا،  م³   2.5 حوالي  يبلغ  الشرب 
التحلية، علمًا بأن تكلفة مياه املصادر الداخلية األخرى أقل من ذلك بكثير، وعند خلط 
مياه التحلية مع املياه األخرى لن تزيد األسعار على دينار واحد للمتر املكعب، وهذا ضمن 

القدرة الشرائية ملعظم سكان األردن.

أصبح  قضايا  ثالث  إاّل  استراتيجياتها  أو  خططها  من  أي  يف  والرّي  املياه  وزارة  تورد  لم 
التحدي لها وحلها ضروريًا، وهي:

الضّخ املتقطع.   .1

زيادة حصة الفرد يف االستعماالت املنزلية.   .2

استنزاف املياه اجلوفية.  .3

إننا سنفقد نصف مياه  إذ  املائي بشقيه،  الفاقد  إلى حل جذري ملشكلة  القطاع  ويحتاج 
التحلية إن استمر الفاقد كما هو عليه اآلن.

وال تعالج كميات املياه املعتزم حتليتها يف العقبة، الضّخ املتقطع واستنزاف املياه اجلوفية، 
إذ إن كمية املياه املتوقع حتليتها يف العقبة والبالغة 300 مليون م³ سنويًا أقل بكثير من 

الكمية املطلوبة حلل القضيتني. 

فإن  أعاله،  القضايا  هذه  حلل  الضرورية  املائية  واملوازنات  اخلطط  الوزارة  تضع  لم  وإذا 
من  االنتهاء  بعد  للمياه  وآمن  مريح  تزويد  إلى  تؤدي  لن  التحلية  على  املعقودة  اآلمال 

تنفيذ املشروع. 
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سابعًا: التوصيات
رفع كفاءة استخدام املياه يف الرّي لتوفير املياه العذبة لالستخدام يف أغراض أخرى   .1

من خالل ادخال التكنولوجيا احلديثة املوفرة للمياه. 

االستمرار والسعي للحصول على احلقوق يف املياه املشتركة مع دول اجلوار، ما سيخّفف   .2
من األزمة املائية اخلانقة. 

استراتيجي  التحلية كخيار  إنشاء مشاريع  والسير يف  العقبة  املياه يف  اعتماد حتلية   .3
حلل مشكلة املياه يف االردن باستخدام التكنولوجيا احلديثة. 

وضع حلول جذرية ملشكلة الفاقد املائي بشقيه القانوني والفني.   .4

وضع خطة تدريجية لوقف استنزاف املياه اجلوفية بعد االحاطة بحجم املخزون من   .5
هذه املياه. إذ إن كمية املياه املتوقع حتليتها يف العقبة أقل بكثير من الكمية املطلوبة 

ملعاجلة الضّخ املتقطع واستنزاف املياه اجلوفية. 
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)خزان مؤتة(

قيد سلطة املياه20202021968جديدمنحة سعوديةتنفيذالكرك
التنفيذ

73
مشروع متفرقات لواء املزار 

قيد سلطة املياه20202021357قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذإربدالشمالي
التنفيذ

محافظة مشروع بيرين74
قيد سلطة املياه20202021254قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاء

التنفيذ

دراسات تأهيل شبكات املياه يف 
قيد سلطة املياهKOICA20192021292.550دراساتالكركلواء فقوع

التنفيذ

96

اتفاقية مياه وصرف صحي مخيم 
جرش: إنشاء خطوط مياه جديدة 

بطول 600 م بني شبكة املخيم 
وخزان املياه يف شمال املخيم،                                                 

وربط خطوط مياه جديدة بني 
خزان املياه شمال املخيم مع )عني 
الديك، أم اللولو، بوستر، وجرش(.                                       

وتركيب صمامات وأجهزة قياس 
تدفق مائي

قيد سلطة املياه20192021قيد التنفيذسويسريتنفيذجرش
التنفيذ

دراساتإربدصرف صحي قرى غرب إربد97

 EBRD
 )European
 Bank for

Recon-
 struction
and Devel-
 opment(

%100

قيد سلطة املياه201920211,021قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذالعاصمةمحطة تنقية ناعور101
البنك الكوري 

لالستيراد 
والتصدير

قيد سلطة املياه2017202134,185قيد التنفيذ
التنفيذ

بنك اإلعمار تنفيذالعاصمةشفا بدران حزمة )1(103
قيد سلطة املياه202020212,635قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

بنك اإلعمار تنفيذالعاصمةشفا بدران حزمة )2(104
قيد سلطة املياه202020213,305قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

107
خط املياه املعاجلة من محطة 

بنك اإلعمار تنفيذعجلونكفرجنة
قيد سلطة املياه201820213,000قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

بنك اإلعمار تنفيذالكركإعادة تأهيل محطة تنقية الكرك108
قيد سلطة املياه201520218,652قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

تنفيذالطفيلةتوسعة محطة تنقية الطفيلة109
الوكالة 

األمريكية 
لإلمناء

قيد سلطة املياه2018202132,200قيد التنفيذ
التنفيذ

110
عني الباشا )1( )موبص وعني 

الباشا(
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه201920213,350قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ
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111
عني الباشا )2( )صافوط وأم 

الدنانير(
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه201920212,983قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ

112
عني الباشا ) 3( )قاقيش 

واخلرشا(
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه201920212,640قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ

113
اإلشراف على تنفيذ مشاريع 

عني الباشا
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه20192021574قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ

عمان/ صرف صحي الدربيات117
قيد سلطة املياه201920211,093قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبيادر

التنفيذ

قيد سلطة املياه20192021744قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءمحطة ضخ السلط الدائري119
التنفيذ

قيد سلطة املياه20202021650قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءصرف صحي أم نعاج120
التنفيذ

177
مشروع حفر آبار خان الزبيب/ 

الشيدية- احلسا - عمان/ املرحلة 
األولى

منحة القمح تنفيذالعاصمة
2019202114,865قيد التنفيذاألمريكية

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

إدارة مصادر املياه )املرحلة الثالثة( 
استبدال عدادات شركة مياه 

اليرموك
قيد سلطة املياه201920211,800قيد التنفيذمنحة أملانيةتنفيذالشمال

التنفيذ

183
تبديل خطوط الصرف الصحي 

من مخيم جرش إلى اخلط 
الرئيس إلى محطة تنقية

قيد سلطة املياه20192021قيد التنفيذسويسريتنفيذجرش
التنفيذ

201520219,956قيد التنفيذKfWتنفيذالكركإعادة تأهيل محطة تنقية الكرك
قيد 

التنفيذ

قيد سلطة املياه2017202148,836قيد التنفيذكوريتنفيذالعاصمةتنفيذ محطة تنقية ناعور
التنفيذ

189

توريد خطوط صرف صحي 
ومتديدها يف مواقع متفرقة يف 
القصبة وبني عبيد والرمثا/ 

محافظة إربد

20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذإربد
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

191
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذجرشوحتسينها يف محافظة جرش

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

199
إعادة تأهيل محطات ضخ املياه يف  

20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاءمحافظة الزرقاء
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

207
إزالة املكاره الصحية داخل قصبة 

جرش للحفاظ على مصادر املياه/ 
جرش

20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذجرش
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

215

إعداد دراسة جدوى وتصميم 
تفصيلي ووثائق عطاء ملشروع 

إنشاء خط ناقل من تالل الذهب 
إلى محطة ضخ 95

دراساتالبلقاء

منحة 
EIB )بنك 
االستثمار 
األوروبي(

202020211,260قيد الدراسة

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

شمال وادي مشروع إنشاء حفيرة خنيزيرة218
تنفيذاألردن

صندوق 
التكيف 
املناخي

20192021647قيد التنفيذ
سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

220
إنشاء مزرعة مشاهدة بحثية 

وجتهيزها لتجارب الري باملياه 
العادمة املعاجلة غير املخلوطة

شمال وادي 
تنفيذاألردن

صندوق 
التكيف 
املناخي

20202021143,325قيد التنفيذ

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ
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تنفيذمأدباتعلية سد الوالة222

التعويضات 
البيئية + 

مبادلة الدين 
اإليطالي

2017202127,478قيد التنفيذ

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

2017202110,519قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبةإنشاء سد وادي الفيدان223

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

2015202158,581قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكركإنشاء سد ابن حماد224

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

إعداد دراسات سد اجلرم وفيفا225

األغوار 
الشمالية/ 

األغوار 
اجلنوبية

الصندوق دراسات
20202021927قيد التنفيذالكويتي

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

241
إعادة تأهيل شبكات الري 

تنفيذالبلقاءومحطات الضخ يف غور الكبد
اخلزينة + 

بنك اإلعمار 
KFW األملاني

قيد التنفيذ/ 
مت افتتاح 
املشروع يف 

2021

2017202116,800

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

272
مشروع إعادة تأهيل آبار مياه 

20202021246قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبةالديسي عدد )4(
شركة مياه 

العقبة
قيد 

التنفيذ

274

مشروع محطات مراقبة الفاقد 
)إنشاء مناهل خرسانية يف مواقع 

متفرقة يف محافظة العقبة/ 
املرحلة الثانية(

20202021226قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبة
شركة مياه 

العقبة
قيد 

التنفيذ

275
مشروع تعزيز التزويد املائي خلط 

20202021225.6قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبةاحلميمة من بئر القويرة )2(
شركة مياه 

العقبة
قيد 

التنفيذ

64
 Efficiency in the Energy

Water Sector II
عطاء دراسات

قيد سلطة املياه201920222,565قيد التنفيذKFWدراساتالبلقاء
التنفيذ

99

توريد خطوط صرف صحي 
 وتركيبها

 إلسكان حي املنصور 3 وإسكان 
خربة مسلم

قيد سلطة املياه202020222,405قيد التنفيذموازنة عامةدراساتالعاصمة
التنفيذ

دراساتالكركمشروع صرف صحي الكرك100

10% بنك 

اإلعمار 
األملاني.

90% موازنة 

سلطة املياه

قيد سلطة املياه201920221,407قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذالعاصمةخدمات استشارية حملطة ناعور102
البنك الكوري 

لالستيراد 
والتصدير

قيد سلطة املياه201920223,824قيد التنفيذ
التنفيذ

114

إعداد الدراسات والتصاميم 
واإلشراف على مشروع صرف 
صحي شرق إربد، احلزمتان 

)حكما واملغير(

بنك اإلعمار إشراف وتصاميمإربد
قيد سلطة املياه201820221,500قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

173

 Deir Allah /6 JWI-Task
 Wastewater&Water

 Systems/ water system
partعطاء دراسات 

201820226,152قيد التنفيذUSAIDدراساتالبلقاء

وزارة املياه 
والري / 
سلطة 

املياه

قيد 
التنفيذ
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1- جديد 

2- مستمر 3- 

قيد التنفيذ

تاريخ 
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175

 /7 JWI-Task
 Wastewater&Water

 project for Bani Kenaneh
 a district of Irbid

 Governorate/ water
 system part

عطاء دراسات

201820222,267قيد التنفيذUSAIDدراساتإربد

وزارة املياه 
والري/ 
سلطة 

املياه

قيد 
التنفيذ

اإلدارة الالمركزية ملياه الصرف 
الصحي للتكيف مع تغير املناخ 

يف األردن
قيد سلطة املياه201920221.300قيد التنفيذمنحة أملانيةتنفيذوطني

التنفيذ

ذاتي + منحة تنفيذالبلقاءاستبدال مضخات الزارة ماعني184
قيد سلطة املياه201920226,164قيد التنفيذأمريكية

التنفيذ

192
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192022قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذعجلونوحتسينها يف محافظة عجلون

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

204
إنشاء خزانات املياه يف محافظة 

20192022قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذمعانمعان
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

242
تنفيذ نشاطات تخفيض الفاقد 
من املياه وتعزيز أنظمة التحكم 

واملراقبة يف غور األردن
 منحةتنفيذإربد

USAID202020227,810قيد الدراسة

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
الدراسة

98

الــعطاء املــركزي رقم  )2019/160( 
 اخلاص 

بإعداد الـدراسات والــتصاميم 
 ووثائق العطاءات الالزمة 

لشبكات الصرف الــصحي الرئيسة 
 والفرعية والوصالت

 املــنزلــية ومــحطات الرفع )إذا لزم 
 األمر، وإنشاء محطة

 تنــقيــة للمياه العادمـة/ لواء 
احلسينية/ محافظة معان

لواء 
احلسينية/ 

معان
قيد سلطة املياه202020231,450قيد التنفيذموازنة عامةدراسات

التنفيذ

تنفيذالعاصمةمحطة رفع املستندة والصيادلة121
البنك الكوري 

لالستيراد 
والتصدير

قيد سلطة املياه201820236,475قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذالبلقاءمحطة تنقية شمال شرق البلقاء181
قرض 

فرنسي+ 
منحة أوروبية

قيد سلطة املياه2020202364,855قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذعجلونصرف صحي اجلنيد/ عجلون
قرض من 
الصندوق 

الكويتي
قيد سلطة املياه202020234750قيد التنفيذ

التنفيذ

188
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذإربدوحتسينها يف محافظة إربد
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

190
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذاملفرقوحتسينها يف محافظة املفرق

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

193
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

عجلون
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذعجلون

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

194
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعاصمةوحتسينها يف محافظة العاصمة

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ
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صفة املشروع    
1- جديد 
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195
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءوحتسينها يف محافظة البلقاء

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

197
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاءوحتسينها يف محافظة الزرقاء

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

198
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

الزرقاء
20202023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاء

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

200
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 

201920232,490قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذمأدباوحتسينها يف محافظة مأدبا
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

202
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

الكرك
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكرك

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

203
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذمعانوحتسينها يف معان
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

206
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

الطفيلة
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالطفيلة

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

209
إنشاءات مباٍن وخزانات مياه يف 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكركمحافظة الكرك
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

212
تأهيل شبكات الصرف الصحي 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعاصمةوتوسعتها يف العاصمة
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

213
حتديث الشبكات وخطوط املياه يف 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكركمحافظة الكرك
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

214
معاجلة مكاره صحية ومتديد 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءصرف صحي يف البلقاء
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

جميع أمتتة شبكة الرصد املائي186
وزارة املياه مستمر2012مستمرموازنة عامةتنفيذاحملافظات

والري
وزارة املياه 

والري

محافظات إدارة برنامج املياه276
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

277
تشغيل مصادر مياه جديدة 

وجتهيزها
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

محافظات حتسني شبكات املياه278
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

محافظات إنشاء اخلزانات ومحطات املياه279
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

280
خطوط ناقلة يف جميع أنحاء 

قطاع الشمال
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

محافظات الوصالت املنزلية281
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

محافظات معاجلة مصادر املياه وحتليتها282
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

محافظات شراء مياه من اآلبار اخلاصة283
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ
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رقم 
املوقع اسم املشروعاملشروع

اجلغرايف

حالة املشروع 
)دراسات/

عطاءات/تنفيذ(

مصدر 
التمويل

صفة املشروع    
1- جديد 

2- مستمر 3- 

قيد التنفيذ

تاريخ 
البدء

تاريخ 
االنتهاء

التكلفة  
باأللف دينار

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع

محافظات مشروع حتلية مياه محطة كرمية285
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

286
إنشاء شبكات الصرف الصحي 

وحتسينها
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

287
تشغيل محطة تنقية الشاللة 

وإدارتها وصيانتها
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

288
تشغيل محطة تنقية املفرق 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذاملفرقوإدارتها وصيانتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ

289
تشغيل محطة تنقية الشونة 

الشمالية وإدارتها
الشونة 
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمالية

اليرموك
قيد 

التنفيذ

290
عقد حتسني األداء املبني على 
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذإربدإيرادات الصرف الصحي للشركة

اليرموك
قيد 

التنفيذ

291
تشغيل محطة تنقية املعراض 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذإربدوإدارتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ

292
تشغيل محطة تنقية كفرجنة 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذعجلونوإدارتها وصيانتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ

293
تشغيل محطة تنقية دوقرة )إربد 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذإربداملركزية(
اليرموك

قيد 
التنفيذ

294
تشغيل محطة تنقية شرق جرش 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذجرشوإدارتها وصيانتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ
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