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ل غرو اأن الأردن من اأفقر دول العامل مائيًا، اإذ يتبخر زهاء 80% من الهطول املطري )معدله 

 %10 بحوايل  منه  الرتبة  وحتتفظ  جتنى،  فائدة  دون  مكعب(  مرت  مليون   8600 ال�شنوي 

وتن�شاب   .)%7.7( ال�شطحية  واملياه   )%2.3( اجلوفية  املياه  الباقي  ويغذي  فيها،  كرطوبة 

75 مليون مرت مكعب يف ال�شنة،  اإلى البالد كمية من املياه اجلوفية قادمة من �شوريا مبعدل 

التنمية  يف  اأ�شا�شي  كعن�شر  املاء  لأهمية  ونظرًا  الريموك.  نهر  يف  معظمها  �شطحية  ومياه 

وزارة  تقوم  الوطني،  الأمن  �شعيد  وعلى  والبيئية  وال�شيا�شية  والقت�شادية  الجتماعية 

املياه والري بدورها الفاعل يف اإدارة قطاع املياه، وتوفري املياه للقطاعات املختلفة )الغرا�س 

املائي  التزويد  املحافظة على معدلت  وال�شياحة(، من خالل  وال�شناعة  والزراعة  البلدية 

املنا�شبة للمواطنني ولال�شتخدامات الأخرى، وتعزيز تغطية خدمات ال�شرف ال�شحي بالرغم 

من تزايد الطلب على املياه وعلى خدمات ال�شرف ال�شحي، وتزايد التحديات الأخرى التي 

تواجه قطاع املياه الأردين.

من  العديد  هنالك  للمواطنني،  املقدمة  ال�شحي  وال�شرف  املياه  خدمات  م�شتوى  ولتح�شني 

الظروف  ب�شبب  الق�شرية  الهجرات  عن  الناجتة  وخا�شة  ال�شكان  عدد  فزيادة  التحديات؛ 

ويتفاقم  منها،  واملتاح  املياه  على  الطلب  بني  ما  الفجوة  و�ّشعت  املحيطة  الدول  يف  ال�شيا�شية 

والقطاعات  املواطنني  حلاجة  اأ�شاًل  تكفي  ل  التي  املتجددة  املياه  حمدودية  نتيجة  الأمر 

القت�شادية املختلفة من املياه. وزاد يف تعميق التحديات، التمدد دون تخطيط بعيد املدى 

للنمو العمراين، ما قّل�س ال�شتفادة الزراعية من رطوبة الرتبة والزيادة الطبيعية يف النمو 

القت�شادي.

اأدى  ما  عليها،  الطلب  مراكز  عن  املياه  م�شادر  ببعد  للمملكة  اجلغرافية  الطبيعة  وتتميز 

واإلى  و�شيانتها،  التزويد  اأنظمة  ت�شغيل  تكلفة  ذلك  يف  مبا  باملياه  التزود  تكلفة  ارتفاع  اإلى 

اإلى  ال�شتثمار املكثف يف البنية التحتية. ونتيجة لرتفاع التكلفة هذه، ا�شطرت احلكومة 

اإنفاقه  للمياه وال�شرف ال�شحي، وما زال الدعم م�شتورًا. ولقد جتاوز ما مت  امل�شتهلكني  دعم 

يف قطاع املياه خالل ال�شنوات الع�شر الأخرية حوايل ثالثة مليارات دينار. وي�شاف اإلى هذا 

الناجمة عن  الدعم من اخلزينة، ما قدمته بع�س اجلهات الأجنبية من دعم لالحتياجات 

اللجوء ال�شوري، حيث تبذل احلكومة اجلهود املمكنة كّلها ملواجهة ما ميثله ذلك من حتديات 

بالتن�شيق مع املنظمات الدولية املخت�شة بخدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

تقدمي
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الوضع املايئ الحايل

يعاين الأردن من �شح مائي منذ اأوائل ال�شتينات من القرن املا�شي، وتزايد ال�شح لي�شبح مزمنًا، 

تناهز  حيث  التزويد،  على  املوارد  وقدرة  املياه  على  الطلب  ميزان  يف  بعجز  ال�شح  ويرتجم 

100 مرت مكعب للفرد يف ال�شنة لال�شتعمالت جميعها، وهي  ح�شة الفرد من املياه يف الأردن 

اأقل من 20% من م�شتوى الفقر املائي العاملي املحدد بحوايل 500 مرت مكعب للفرد، وهذا يعود 

اإلى الزيادة امل�شطرة يف عدد ال�شكان الذي و�شل اإلى حوايل 10 ماليني ن�شمة يف عام 2017 يف 

ظل ا�شتمرار نق�شان م�شادر املياه.

فقد بلغت م�شادر املياه العذبة املتجددة املتاحة يف الأردن، والتي تعتمد على مياه الأمطار، 

560 مليون مرت مكعب يف عام 2016، يف حني بلغ الطلب على املياه 1400 مليون مرت مكعب يف 

العام نف�شه، لكن املتاح منها كان 1040 مليون مرت مكعب لال�شتخدامات جميعها، منها حوايل 

�س 43.5% من  200 مليون مرت مكعب على �شكل �شخ جائر من م�شادر املياه اجلوفية. وقد ُخ�شّ

م�شادر املياه امل�شتخدمة لالأغرا�س البلدية ومياه ال�شرب، اأي 452 مليون مرت مكعب، يف حني 

53% من املياه امل�شتخدمة، وح�شة  اأو ما ن�شبته  554 مليون مرت مكعب  كانت ح�شة الزراعة 

ال�شناعة 32 مليون مرت مكعب، اأو ما ن�شبته 3% من املياه امل�شتخدمة.

ت�شهم املياه ال�شطحية بحوايل 27% من اإجمايل التزويد املائي يف الأردن، وبلغت م�شادر املياه 

املياه اجلوفية بحوايل  2016، يف حني ت�شهم  288 مليون مرت مكعب يف عام  املتوّفرة حوايل 

59% من اإجمايل تزويد املياه من اأحوا�س املياه اجلوفية الرئي�شية الثني ع�شر، منها �شتة 

زيادة  وتعد  القدرات.  باأقل  ي�شتغاّلن  واثنان  بالكامل،  م�شتغلة  واأربعة  م�شتنزفة،  اأحوا�س 

اجلدول  يف  مبني  هو  وكما  عالية.  تكلفة  ذات  الوطنية  الحتياجات  لتلبية  املياه  ا�شتخراج 

رقم )1(، ت�شهم املياه اجلوفية غري املتجددة بحوايل 149 مليون مرت مكعب، واملياه املعاجلة 

البلدية  الحتياجات  لتلبية  الأردن  يف  املياه  تزويد  يف  مكعب،  مرت  مليون   136 بحوايل 

والزراعية وال�شناعية. 
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اجلدول رقم )1(
ا�شتخدامات املياه )مليون مرت مكعب( يف اململكة لعام 2016

الن�شبة املجموع 
مياه عادية 

معاجلة
مياه جوفية 
غري متجددة

مياه جوفية 
متجددة

مياه �شطحية القطاع

%53.34 554.64 134.2 26.7 231.74 162
الزراعة 

)حكومي+خا�س(

%43.54 452.75 0 118 211 123.75
ال�شرب 

)حكومي+خا�س(

%3.12 32.47 2.1 4.37 23 3 ال�شناعة

 1039.86 136.3 149.07 465.74 288.75 املجموع

  %13.11 %14.34 %44.79 %27.77 الن�شبة

امل�شدر: وزارة املياه والري، املوازنة املائية، 2016.

ما  ال�شكان، ومع ذلك  94% من  اأكرث من  اإلى  الأردن  البلدية يف  للمياه  و�شل م�شتوى اخلدمة 

التي تزود  املياه  اأن كمية  الرغم من  املثالية والفاعلية. وعلى  التزويد بعيدًا عن  زال نظام 

ال�شتخدامات البلدية من خالل �شبكات املياه، كانت 450 مليون مرت مكعب يف عام 2016، اإّل 

واأن   ،%51 اإلى  ي�شل  املزودة،  ال�شرب  كميات  يف  الفاقد  معدل  اأن  حيث  بالتقطع،  تت�شم  اأنها 

بالن�شبة  اأما  اليوم.  لكل فرد يف  لرتًا   61 بلغت  املواطن  اإلى  التي ت�شل  املفوترة  املياه  كميات 

لتغطية خدمات ال�شرف ال�شحي، فهي ت�شري لتواكب تغطية املياه املنزلية. وعلى الرغم من 

اأن 63% من ال�شكان مربوطة منازلهم على �شبكة ال�شرف ال�شحي، فاإن ن�شبة خدمات ال�شرف 

ال�شحي الآمن تتجاوز 93%، حيث اأن ثلث ال�شكان ي�شتخدم �شيارات ال�شرف ال�شحي واحلفر 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  معظم  ا�شتخدام  ُيعيد  الأردن  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  المت�شا�شية. 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  كميات  ارتفعت  وقد  رئي�شي.  ب�شكل  الزراعية  لالأغرا�س  املعاجلة 

املياه  من  مكعب  مرت  مليون   147 اأ�شل  من   ،2015 عام  مكعب  مرت  مليون   133 من  امل�شتخدمة 

املعاجلة، اإلى حوايل 136 مليون مرت مكعب، من اأ�شل 151 مليون مرت مكعب معاجلة عام 2016.

أوالً: اإلسرتاتيجيات واألهداف 

اأ- الإ�شرتاتيجية الوطنية للمياه وال�شيا�شات املائية
بداأت وزارة املياه والري باإعداد خططها الإ�شرتاتيجية و�شيا�شاتها املائية يف عام 1998/1997، 

حيث هدفت اإ�شرتاتيجية املياه يف الأردن، والتي اأقرها جمل�س الوزراء للمرة الأولى يف ني�شان 

1997 اإلى حت�شني اإدارة م�شادر املياه )املياه اجلوفية واملياه ال�شطحية(، وتفعيل مفاهيم اإدارة 

مرافق املياه على اأ�ش�س جتارية واقت�شادية، وزيادة كميات املياه املخ�ش�شة لغايات الزراعة 

)مياه الري(، وحت�شني اإدارة مياه ال�شرف ال�شحي، بحيث يتم التعامل مع هذه املياه على اأنها 
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متثل م�شدرًا مائيًا )Not Be Managed as Waste( حمتماًل لغايات الزراعة املقّيدة 

الالحقة  الإ�شرتاتيجيات  َبنت  لقد  والعاملية.  املحلية  والأ�ش�س  املعايري  �شمن  معاجلتها  بعد 

على ما حتّقق يف هذه الإ�شرتاتيجية، ثم تبعها يف عام 2008 اإ�شرتاتيجية املاء من اأجل احلياة 

2008-2022 ، والتي متا�شت مع حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية. وقد حقق الأردن بع�س 

الإجنازات يف تنفيذ اأهداف الألفية من حيث خدمات املياه وال�شرف ال�شحي، لكن مل تتحّقق 

الأهداف املو�شوعة جميعها.

ب- اإ�شرتاتيجية املاء من اأجل احلياة 2008-2022: املحاور والأهداف والنتائج
ت�شّكلت اإ�شرتاتيجية املاء من اأجل احلياة من �شتة حماور رئي�شية، هي: الطلب على املياه، التزود 

باملياه، الإ�شالح املوؤ�ش�شي، مياه الري، مياه ال�شرف ال�شحي، وم�شادر املياه البديلة. وا�شتملت 

الإ�شرتاتيجية  هذه  حماور  يلي  ما  يف  ون�شتعر�س  هدفًا.   43 جمموعه  ما  على  املحاور  هذه 

واأهدافها والإجراءات املتخذة على �شعيد كل هدف، وم�شتوى الإجنازات املتحققة.

املحور الأول: حمور الطلب على املياه بحلول عام 2022

يتاألف حمور الطلب على املياه من �شتة اأهداف، هي:

اأ- العمل على تقنني وتنظيم عملية الزراعة املروية يف املناطق املرتفعة وتفعيل الأنظمة 

اخلا�شة بذلك واإنفاذها

لقد ُعّدل نظام مراقبة املياه اجلوفية ليتالءم مع الهدف املن�شود، وهو تخفي�س كميات املياه 

املخ�ش�شة للزراعة يف املناطق املرتفعة، ومت اإطالق حملة اإحكام ال�شيطرة عام 2013 للحد 

الرثوة  وم�شادر ها حفاظًا على  املياه  �شبكات  املخالف والعتداءات على  من عمليات احلفر 

املائية.

 ،2013-2008 الهدف ب�شكل كامل، حيث كان حتقيقه خالل الفرتة  اأنه مل يتحّقق هذا  غري 

املوؤ�ش�شات احلكومية جميعها ومنها الدوائر الأمنية، وتفعيل دور  اإلى تظافر جهود  بحاجة 

احلكام الإداريني يف تنفيذ اأحكام القانون بالن�شبة للمخالفات وال�شبوطات. ومع بداية عام 

2011 ازداد الو�شع �شوءًا، حيث مل ُتعّدل اأي قوانني واأنظمة خالل الفرتة امل�شار اإليها، لتقنني 

وتنظيم عملية الزراعة املروية، كما كان الو�شع اجليو�شيا�شي يف املنطقة �شببًا يف عدم تطبيق 

القوانني والأنظمة النافذة ب�شكل فّعال.
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ب- توعية املواطنني حول ندرة املياه املتوّفرة واأهمية املحافظة عليها وحماية امل�شادر املائية 

املحدودة

لقد حتّقق حوايل 20% من هذا الهدف، وذلك على النحو التايل: 

- تركيب قطع توفري املياه للحنفيات وروؤو�س الدو�شات حلوايل 3450 بيتًا يف عمان و700 بيت 

يف اإربد و300 بيت يف العقبة.

توفري  قطع  وتركيب  خا�شة،  موؤ�ش�شة  و50  حكومية  دائرة   25 حلوايل  مائي  تدقيق  عمل   -

املياه يف 67 دائرة حكومية.

الأزرق  بلديات  يف  حدائق  و�شت  احلكومية،  املدار�س  يف  مائية  ندرة  حدائق  �شت  اإن�شاء   -

وتدريب  عال،  ودير  معان  وح�شينية  والكرك  ح�شن  بني  ومن�شية  وال�شريح  اجلنوبي 

املهند�شني الزراعيني يف البلديات على مبادئ حدائق الندرة املائية.

- تنظيم حمالت توعوية �شنوية ت�شتهدف طلبة املدار�س واجلامعات وكليات املجتمع، واإن�شاء 

اأندية مائية يف معظم مدار�س اململكة.

- طباعة ما يزيد على 500 األف مطبوعة من املن�شورات التوعوية �شنويًا. 

ت- اإدارة املوارد املائية والأخذ بعني النظر املخاطر املحتملة الناجمة عن تغرّي املناخ وتاأثريه 

على التوازن املائي

لقد مت اإعداد �شيا�شة بناء املنعة ملواجهة اأثر التغري املناخي على قطاع املياه يف عام 2016، 

الوقاية  اأولويات احللول وفقًا ملجموعة عوامل مناخية حمددة، وتطبيق خطوات  وحتديد 

للخطة  الأولية  امل�شّودة  من  النتهاء  ومت  وتقييمها.  النتائج  ومراقبة  املناخي،  التغرّي  من 

التنفيذية لهذه ال�شيا�شة يف عام 2017.

ث- العمل على توفري البدائل والأ�شاليب العملية الناجعة التي ُتقّلل الطلب على املياه لدى 

القطاعات كافة

الطلب  للتقليل من  ال�شحي  ال�شرف  املائي ومعاجلة مياه  الوزارة يف م�شاريع احل�شاد  تو�شعت 

على املياه العذبة، لكن الهدف مل يتحقق ب�شكل كامل نظرًا لعدم توّفر التمويل الالزم.
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داخل  املياه  على  الطلب  اإدارة  اإ�شرتاتيجية  مع  املو�شوعة  املياه  تعرفة  ان�شجام  حتقيق  ج- 

قطاع املياه وخارجه مبا يوؤدي اإلى دعم عملية اإدارة الطلب على املياه

لقد ُنّفذت جملة من الإجراءات والربامج على �شعيد هذا الهدف على النحو التايل:

رفع �شعر املرت املكعب من املياه يف جمال ال�شناعة للت�شجيع على اإعادة ال�شتخدام.  -

املائي  احل�شاد  على  املواطنني  لت�شجيع  ال�شرب  مياه  �شعيد  على  توعوية  برامج  تنفيذ   -

)جتميع مياه الأمطار( من خالل موؤ�ش�شات يف قطاعات الرتبية وال�شياحة والأوقاف واملراأة 

داخل  املياه  مو�شوعات  مع  التعامل  يف  والتناف�س  والإبداع  املبادرة  روح  وتعزيز  وغريها، 

ال�شحف  عرب  يومية  توعوية  نداءات  ون�شر  املحلي،  واملجتمع  املنازل  ويف  املوؤ�ش�شات  هذه 

اأنه مل يتحّقق الهدف كاماًل لعدم تفعيل كود  اليومية والربامج الوثائقية املتلفزة. غري 

احل�شاد املائي يف البلديات واأمانة عمان الكربى. 

تعديل نظام مراقبة املياه اجلوفية يف املجال الزراعي، واحلث على ا�شتخدام التكنولوجيا   -

احلديثة يف الري )ا�شتهالك اأقل واإنتاج اأعلى(. 

لكن هذا الهدف مل يتحّقق كاماًل، اإذ مل ُيفّعل دور وزارة الزراعة، وبخا�شة يف عمل خريطة 

زراعية.

ح- تخفي�س فاقد املياه الإداري والفني بحيث ي�شل اإلى 25% بحلول عام 2022

نّفذت وزارة املياه والري العديد من امل�شاريع الراأ�شمالية لتخفي�س ن�شبة الفاقد الإداري والفني 

يف اململكة، اإل اأنه ارتفع اإلى 52% عام 2015 ب�شبب عدم احل�شول على التمويل املوّجه لإعادة 

تاأهيل �شبكات املياه وتو�شيعها ب�شبب اأزمة الالجئني ال�شوريني والتو�شع العمراين الع�شوائي، 

ف�شاًل عن اأن الو�شع اجليو�شيا�شي زاد الفاقد الإداري من املياه ب�شبب زيادة العتداءات على 

�شبكات املياه.

املحور الثاين: حمور التزود باملياه بحلول عام 2022

يت�شمن هذا املحور ت�شعة اأهداف، هي:

اأ- �شمان تزويد مناطق عمان واإربد والزرقاء والعقبة باملياه ب�شكل اآمن و�شحي وغري متقطع 

لقد باتت مناطق اململكة جميعها ُتزّود باملياه ب�شكل اآمن و�شحي، غري اأن تزويد عّمان واإربد 

والزرقاء يتم ب�شكل متقطع نظرًا لعدم وجود مياه كافية، وعدم توّفر البنية التحتية لذلك. 
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وتقوم الوزارة تبعًا للتمويل املتوّفر باإعادة تاأهيل خطوط املياه الرئي�سية وخطوط التوزيع 

جميعها. اأما العقبة، فيتم تزويدها باملياه ب�شكل م�شتمر وغري متقطع. وقد ُرفع التزّود املائي 

ب�شكل عام بعد تنفيذ م�شروع الدي�شي لكن ذلك مل يظهر على �شكل تغرّي يف ح�شة الفرد من 

املياه ب�شبب الزيادة غري املتوقعة يف عدد ال�شكان بعد قدوم الالجئني ال�شوريني.

ب- اأن ت�شبح املياه املحاّلة م�شدرًا اأ�شا�شيًا من م�شادر التزّود املائي

البحر  مياه  حتلية  م�شاريع  تاأخرت  حيث  للمياه،  حتلية  م�شروع  اأي  بتنفيذ  البدء  يتم  مل 

الأحمر ب�شبب عدم احل�شول على التمويل الالزم والو�شع اجليو�شيا�شي.

ت- اأن تكون م�شادر مياه ال�شرب حممية ومبناأى عن م�شادر التلوث

اإلى  املحمية  امل�شادر  ن�شبة  رفع  من  الوزارة  متكنت  وقد  الهدف،  هذا  لتحقيق  م�شتمر  العمل 

الهدف كاماًل لعدم توّفر  2025، لكن مل يتحّقق  100% يف عام  اإلى  املتوقع رفعها  35%، ومن 

التمويل الالزم.

ث- تخزين املياه ال�شطحية وا�شتخدامها ب�شكل فاعل

فقد ُرفعت كميات تخزين املياه ال�شطحية يف ال�شدود اإلى 330 مليون مرت مكعب، وُنّفذ عدد من 

م�شاريع ال�شدود للو�شول اإلى الكمية املقررة، منها م�شروع جر املياه من بحرية �شد املوجب اإلى 

الكرك.

ج- ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة واخلارجة من حمطات التنقية بفاعلية وبتكلفة 

معقولة

�شحي  �شرف  حمطات  اإن�شاء  م�شاريع  خالل  من  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  كميات  ُرفعت 

الزراعة  يف  ال�شتخدام  اإعادة  ن�شب  على  واملحافظة  منها  القائم  تاأهيل  واإعادة  جديدة 

مياه  ا�شتخدام  اإعادة  م�شروع  منها  امل�شاريع،  من  العديد  ُنّفذ  وقد   ،%90 بحدود  وال�شناعة 

حمطة كفرجنة لزراعة مراٍع خ�شراء يف منطقة راجب، وم�شروع اإعادة ا�شتخدام مياه حمطة 

واملناطق  واحلدائق  الو�شطية  واجلزر  اجلولف  مالعب  وري  املقّيدة،  الزراعات  يف  العقبة 

اخل�شراء يف مدينة العقبة.
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ح- �شيتم احل�شول على البيانات عن مدى توّفر موارد املياه عرب �شبكة مراقبة للقيا�س عن 

بعد للحفاظ على ا�شتمرار تدفق املعلومات. و�شتوّفر تكنولوجيا املعلومات احلديثة اأ�شا�شًا 

�شليمًا لر�شد املوارد املائية واإدارتها يف الأردن. 

لقد مت اأمتتة �شبكة مراقبة القيا�س مل�شادر املياه ورفع ن�شبة امل�شادر املحمية اإلى 35%. ويف 

هذا الإطار، مت اأمتتة 119 حمطة مع نهاية عام 2016، واأ�شبحت �شبكة ر�شد املياه اجلوفية 

ت�شم 321 م�شجلة اآلية لقيا�س من�شوب املياه اجلوفية يف اآبار ممثلة لالأحوا�س املائية اجلوفية 

معدة  اأجهزة  بوا�شطة  يدويًا  تقا�س  مراقبة  بئرًا   67 اإلى  اإ�شافة  حو�شًا،   12 وعددها  كافة 

بالتعاون مع   2015 الوطني عام  املائي  املعلومات  باإعداد نظام  البدء  الغر�س. كما مت  لذلك 

املتخذة،  الإجراءات  �شالمة  املعلومات مبا يخدم  ل�شمان توحيد  املعنية،  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 

وربط هذا النظام مع اجلهات ذات العالقة كافة. ومت النتهاء من ذلك يف �شهر اأيار 2018.

املياه  ا�شتخراج  يف  املطّبق  الآمن  احلد  مبداأ  تطبيق  ل�شمان  خا�شة  اإدارة  خطط  و�شع  خ- 

اجلوفية

امل�شادر  لتقييم  وتطبيقاتها  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  الريا�شية  النماذج  ا�شُتخدمت  لقد 

مع  وربطها  اجلوفية  املائية  للطبقات  الهيدروليكي  التنبوؤ  على  وقدرتها  احلالية  املائية 

التغريات املناخية والإجهادات الهيدروليكية وحتديد ال�شتخراج الآمن وال�شتعمال الأمثل 

للموارد املائية.

ولعله من ال�شعب الو�شول اإلى ال�شتخراج الآمن واملحافظة على كمية التزويد املائي للمواطن 

دون خيار التحلية يف ظل اللجوء ال�شوري والزيادة الكبرية يف النمو ال�شكاين.

د- ت�شمني مفهوم ا�شتخدام املياه الرمادية ومياه الأمطار يف كودات وتعليمات الأبنية

ُطّبق مفهوم ا�شتخدام املياه الرمادية يف عده اأماكن كاملوؤ�ش�شات احلكومية والفنادق وامل�شاجد 

فيوجد  الأمطار،  ومياه  الرمادية  للمياه  الأبنية  وتعليمات  لكودات  بالن�شبة  اأما  الكبرية. 

كودات، وهي تقع �شمن م�شوؤولية البلديات واأمانة عّمان الكربى لكنها غري مفّعلة.

ذ- حماية حقوق الأردن املائية امل�شرتكة مع دول اجلوار

اإن هناك  هناك اتفاقية بني الأردن و�شوريا، لكن �شوريا غري ملتزمة ببنود التفاقية. كما 

اتفاقية مع ال�شعودية لإدارة املياه اجلوفية امل�شرتكة. وكذلك مع »اإ�شرائيل«.
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املحور الثالث: حمور الإ�شالح املوؤ�ش�شي بحلول عام 2022

يت�شمن حمور الإ�شالح املوؤ�ش�شي ت�شعة اأهداف، هي:

اأ- �شن قانون للمياه وو�شعه حيز التنفيذ.

يعمل قطاع املياه ب�شكل كفوؤ يف ظل ت�شريعات ناظمة تفي باحتياجاته مع بع�س التعديالت 

يف  للمياه  قانون  ل�شن  حاجه  ول  والتحديات،  امل�شاكل  اأغلب  تغطي  وهي  عليها،  طراأت  التي 

املرحلة احلالية. 

وتنمية  املائية  للموارد  تخطيط  اإ�شرتاتيجيات  وو�شع  املائية  لل�شيا�شات  فّعال  تطوير  ب- 

القدرات

يف اإطار حتديث ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات، مت اإعداد الإ�شرتاتيجية الوطنية للمياه 2016-

املتجددة  والطاقة  ال�شطحية  واملياه  اجلوفية  املياه  بق�شايا  متخ�ش�شة  جل�شات  عقب   2025

وكفاءة الطاقة واإدارة الطلب على املياه واإعادة توزيعها وغريها من ال�شيا�شات، وُترجمت هذه 

ال�شيا�شات اإلى برنامج ا�شتثماري ي�شم جمموعة كبرية من امل�شاريع والربامج لغاية عام 2025 

مليون   530 حوايل  وبواقع  القادمة،  الع�شر  لل�شنوات  دينار  مليار   5.3 حوايل  تبلغ  بتكلفة 

دينار �سنويًا خلدمة م�ساريع جديدة مثل بناء ال�سدود وال�سبكات وخطوط املياه وحفر اآبار 

مياه وغريها، وكذلك يف جمال ال�سرف ال�سحي لعمل حمطات تنقية وخطوط �سرف �سحي 

جديدة، واأي�سًا يف جمال الري يف وادي الأردن، وجتديدها، واخلطوط الناقلة، وعمل �سدود 

جديدة تخدم املزارعني ومياه ال�شرب، وقد رافق هذه الإ�شرتاتيجية جمموعة من ال�شيا�شات 

الداعمة لها وخطط عمل لهذه ال�شيا�شات.

ت- ف�شل عمليات الت�شغيل والإنتاج عن عمليات التوزيع

ثالث  الوزارة  ا�شتحدثت  حيث  التوزيع،  عمليات  عن  والإنتاج  الت�شغيل  عمليات  ُف�شلت  فقد 

�شركة  وهي:  بالتجزئة،  التوزيع  عمليات  لتتولى  جتارية  اأ�ش�س  على  تعمل  للمياه  �شركات 

مياهنا، و�شركه مياه العقبة، و�شركة مياه الريموك.

ث- تفعيل اأعمال جمل�س املياه بهدف اإتاحة الفر�شة للجهات املعنية للم�شاركة يف اإدارة املياه

اأعماله  يراأ�س  والذي  املياه،  لقطاع  ال�شت�شاري  املجل�ُس   2012 الثاين  كانون  �شهر  يف  اأُ�ش�س 
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امللكية باملوافقة على نظام املجل�س ال�شت�شاري  املياه والري، وذلك بعد �شدور الإرادة  وزير 

لل�شيا�شات املائية. لكن مل يعقد هذا املجل�س �شوى اجتماع واحد فقط.

ج- تاأ�شي�س هيئة لتنظيم قطاع املياه

مل ُتوؤ�ّش�س هيئة لتنظيم قطاع املياه. ويتمثل توجه احلكومة بهذا اخل�شو�س بعدم ا�شتحداث 

هيئات جديدة. وقد كان طلب اإن�شاء الهيئة ملحاولة تنظيم عمل �شركات توزيع املياه، اإ�شافة 

اإلى اأن القوانني والتعليمات الناظمة لعمل هذه ال�شركات كافية وميكن متابعتها من خالل هذه 

الت�شريعات.

ح- بناء اإدارة املياه على املبادئ القت�شادية مع مراعاة دعم احتياجات ذوي الدخل املتدين

�شمن  جتارية  اأ�ش�س  على  وتعمل  بالتجزئة،  التوزيع  مهمة  تتولى  �شركات  ثالث  تاأ�شي�س  مت 

اأكرب عدد من م�شتهلكي املياه املنزلية من ذوي الدخل املتدين.  ثالث �شرائح تنا�شب وحتمي 

)هذه النتيجة حتقق اأكرث من هدف من اأهداف الإ�شرتاتيجية(.

خ- تدريب وتاهيل وتقنني اأعداد العاملني يف بيئة خالية من ت�شارب امل�شالح، وبيئة ن�شطة 

ت�شتجيب حلاجات القطاع املتغرية

ُنّفذ حوايل 85 برناجمًا تدريبيًا خالل عام 2015 �شملت 64 برناجمًا يف الأردن و21 برناجمًا 

من  ممولة  الربامج  هذه  معظم  م�شاركًا.   160 من  اأكرث  ُدّرب  الإطار،  هذا  ويف  الأردن،  خارج 

الوليات  ووكالة  اخلارجية(،  وزارة  املحا�شبة،  ديوان  املالية،  )وزارة  الأردنية  احلكومة 

.)GIZ( والوكالة الأملانية للتعاون الدويل ،)USAID( املتحدة لالإمناء الدويل

 

د- ماأ�ش�شة اخلطة الوطنية ال�شاملة للمياه والتي متثل اأداة ملزمة يف الإدارة الإ�شرتاتيجية 

لقطاع املياه على النحو املن�شو�س عليه يف قانون املياه والري

مل ُتفّعل هذه اخلطة لعدم تفعيل قانون املياه والري. 
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املحور الرابع: حمور مياه الري بحلول عام 2022

يت�شمن حمور مياه الري �شتة اأهداف، هي: 

اأ- زيادة املخ�ش�شات املائية ال�شنوية لأغرا�س الزراعة يف وادي الأردن اإلى 377 مليون مرت 

مكعب وتخفي�شها يف املناطق املرتفعة اإلى 184 مليون مرت مكعب يف عام 2022.

راوحت كميات مياه الري يف وادي الأردن مكانها، حيث كانت يف عام 2015 حوايل 160 مليون 

مرت مكعب، ومل ُترفع هذه الكميات ب�شبب زيادة الطلب على مياه ال�شرب يف املناطق املرتفعة 

اأنه مل يطراأ اأي تغيري على م�شادر املياه امل�شرتكة يف وادي  من م�شادر وادي الأردن، وب�شبب 

اإ�شافية  مياه  م�شادر  ال�شحي جللب  ال�شرف  م�شاريع  من  تنفيذ عدد  التاأخر يف  الأردن. ومت 

ب�شبب عدم توّفر التمويل الالزم.

ري  و�شائل  ا�شتخدام  فاعلية  وزيادة  الري،  مياه  لتوزيع  الرئي�شي  النظام  فاعلية  زيادة  ب- 

املزروعات املقننة.

19 جمعية  اأ�ش�شت  اأناطت �شلطة وادي الأردن توزيع املياه بجمعيات م�شتخدمي املياه، حيث 

لت�شجيع املجتمع املحلي مب�شاركة القطاع اخلا�س على اإدارة املوارد املائية. وُعّدل قانون �شلطة 

وادي الأردن ملاأ�ش�شة عمل هذه اجلمعيات التي تغطي اأكرث من 80% من ال�شتهالك.

املالية  العوائد  اأعلى  التي تظهر  الن�شاطات  املعاجلة جميعها يف  العادمة  املياه  ا�شتخدام  ت- 

والجتماعية مبا يف ذلك ري املزروعات وال�شتخدامات الأخرى غري مياه ال�شرب.

يف  وخا�سة  اململكة،  يف  ال�سحي  ال�سرف  خطوط  على  جميعها  امل�سبوكة  امل�سانع  ت�ستخدم 

وتن�شيق  النباتات  ري  يف  املياه  هذه  وُت�شتخدم  للتربيد،  العادمة  املياه  الزرقاء،  حمافظه 

احلدائق بالإ�شافة للزراعات املقّيدة.

ث- حتديد جهة واحدة تكون مزودًا رئي�شيًا ملياه الري يف اململكة كلها، بينما يتم خ�شخ�شة 

عمليات التوزيع املجزاأ ملياه الري اأو اإ�شراك جمعيات املزارعني بهذه العمليات.

مت اإن�شاء جمعيات م�شتخدمي املياه يف وادي الأردن وت�شليمها م�شوؤولية توزيع املياه. وتغطي 

هذه اجلمعيات اأكرث من 80% من ال�شتهالك مع اإن�شاء 19 جمعية م�شتخدمي املياه، وتعديل 

قانون �شلطة وادي الأردن ملاأ�ش�شة عمل هذه اجلمعيات )هذه النتيجة حتقق اأكرث من هدف 

من اأهداف الإ�شرتاتيجية(.
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الناجت  وجعل  للمياه  فاعل  با�شتخدام  املعنيني  حتفيز  ت�شمن  منا�شبة  مياه  ت�شعرية  و�شع  ج- 

الزراعي ذا جدوى اقت�شادية.

ملجل�س  ون�ّشبت  جميعها،  للقطاعات  وتوزيعها  املياه  اإنتاج  تكلفة  حول  تقارير  الوزارة  اأعدت 

الوزراء بهيكلة التعرفة، ب�شفته �شاحب الخت�شا�س باعتماد هذه الهيكلة. وتعّد الت�شعرية 

غري مالئمة باملقارنة مع التكلفة احلقيقية.

ح- تعزيز ا�شتخدام بدائل تكنولوجية مثل احل�شاد املائي لغايات حت�شني عمليات تزويد مياه 

الري.

يف  الغزلن(  زبدة  )�شد  واحد  و�شد  حفرية   21 على  موزعة  مائي  ح�شاد  م�شروَع   22 ُنّفذ 

الطفيلة، وبلغ جمموع �شعتها التخزينية 1,677,500 مرت مكعب موزعة يف البادية )الطفيلة، 

معان، الكرك، املفرق، العقبة(، لكن مل يتم حتقيق الهدف كاماًل نظرًا لوجود حاجة للتمويل 

ملثل ملبادرات وم�شاريع كهذه. 

املحور اخلام�س: مياه ال�شرف ال�شحي بحلول عام 2022

ي�شتمل هذا املحور على ثمانية اأهداف، هي:

اأ- تزويد املدن الرئي�شية والبلدات ال�شغرية جميعها مبرافق مالئمة جلمع املياه العادمة

�شحي  �شرف  حمطات  اإن�شاء  م�شاريع  خالل  من  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  كميات  ُرفعت 

الزراعة  يف  ال�شتخدام  اإعادة  ن�شب  على  واملحافظة  منها،  القائم  تاأهيل  واإعادة  جديدة 

الإ�شرتاتيجية(.  اأهداف  من  هدف  من  اأكرث  حتقق  النتيجة  )هذه   %90 بحدود  وال�شناعة 

وجتدر الإ�شارة اإلى رف�س وعدم تقبل بع�س املجتمعات املحلية لإن�شاء حمطات تنقية بالقرب 

من �شكناهم )التنقية الالمركزية( كاملفرق وحي املغاريب يف ال�شلط.

ب- اأن يكون لدى املرافق ال�شناعية الكبرية واملناجم جميعها حمطات ملعاجلة املياه العادمة

ال�سحي  ال�سرف  خطوط  على  امل�سبوكة  للم�سانع  العادمة  للمياه  معاجلة  حمطات  يوجد 

جميعها، وخا�شة يف حمافظة الزرقاء.
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عدا  ما  الداخلية  لالغرا�س  اجلديدة  املرتفعة  الأبنية  يف  الرمادية  املياه  ا�شتخدام  ت- 

اأغرا�س ال�شرب.

ُطّبق مفهوم ا�شتخدام املياه الرمادية يف اأماكن عدة، كاملوؤ�ش�شات احلكومية والفنادق وامل�شاجد 

الكبرية )هذه النتيجة حتقق اأكرث من هدف من اأهداف الإ�شرتاتيجية(.

يف  وخا�شة  كافة،  املحيطة  امللوثات  من  املياه  واأحوا�س  والبيئة  العامة  ال�شحة  حماية  ث- 

حميط حمطات معاجلة املياه العادمة.

وفقًا  اخلارجة  املياه  تكون  اأن  على  التاأكيد  ومت  جميعها  التنقية  حمطات  مواقع  ُحّددت 

للموا�شفات واملقايي�س الأردنية، واأن ُيعاد ا�شتخدام هذه املياه تبعًا لنوعية املياه اخلارجه. 

كما يوجد ق�شم حماية امل�شاقط املائية لتنفيذ العديد من الربامج حلماية امل�شاقط املائية 

و�شمان �شالمتها من حيث النوعية والكمية و�شالمة املن�شاآت.

ري  جمال  ويف  مرتفع  اقت�شادي  مردود  لها  ن�شاطات  يف  املعاجلة  العادمة  املياه  ا�شتخدام  ج- 

املزروعات مع و�شع خطة �شاملة لإدارة املخاطر.

ُنّفذ م�شروع ا�شتخدام املياه العادمة من حمطة جنوب عمان يف الق�شطل، حيث ا�شُتخدمت هذه 

املياه يف الزراعات احلقلية اخلا�شة بالأعالف. وقد بينت النتائج اأن اإنتاجية املرت املكعب من 

هذه املياه تفوق اإنتاجية عدد من الأمتار املكعبة من املياه العادية.

الوطنية  النوعية  ملعايري  مطابقتها  من  والتاأكد  املعاجلة  العادمة  املياه  نوعية  مراقبة  ح- 

ب�شكل م�شتمر.

اإلى  بالإ�شافة  وال�شناعية  املنزلية  العادمة  للمياه  حتاليل  بعمل  املختربات  مديرية  تقوم 

70 فح�شًا تخ�ش�شيًا وذلك من خالل كادر فني موؤهل. ويتم تطبيق متطلبات �شبط اجلودة 

التحليلية للتاأكد من احل�شول على نتائج ذات م�شداقية عالية.

خ- اأن تكون ت�شعرية املياه العادمة املعاجلة منطقية ومعقولة.

اأي�شًا. ومّت  مت اقرتاح ت�شعرية منطقية ومقبولة للجمعيات، وت�شعرية خا�شة بوادي الأردن 

تبّني الت�شعريتني من ِقَبل جمل�س الوزراء. 
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وتدريب  الدولية،  املعايري  مع  جميعها  العادمة  املياه  تنقية  حمطات  ت�شغيل  اآلية  تطابق  د- 

القوى العاملة فيها على هذا الأ�شا�س.

بعد  الدولية  املعايري  مع  تتطابق  الت�شغيل  اآلية  باتت  حيث  الهدف،  هذا  تطبيق  مت  لقد 

تنفيذ وزارة املياه والري عددًا من الربامج التدريبية واحل�شول على �شهادات معتمدة بهذا 

2012، تدّرب  اخل�شو�س، وُعقدت ثالث دورات خا�شة مبعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي يف عام 

30 م�شاركًا. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن ن�شبة تغطية خدمات ال�شرف ال�شحي تبلغ حوايل  فيها 

.%63

املحور ال�شاد�س: م�شادر املياه البديلة بحلول عام 2022

يت�شمن هذا املحور خم�شة اأهداف، هي: 

واقت�شادية،  اجتماعية  عوائد  اأعلى  توّفر  التي  الن�شاطات  يف  املعاجلة  املياه  ا�شتخدام  اأ- 

وا�شتحداث معايري ل�شتخدام تلك املياه لأغرا�س الزراعة واإنفاذ تلك املعايري.

ُحّددت مواقع حمطات التنقية جميعها، حيث يوجد ق�شم للمتابعة والتقييم يتولى متابعة 

العادمة  للمياه  حتاليل  باإجراء  املختربات  مديرية  وتقوم  البيئة.  حماية  متطلبات  تنفيذ 

املنزلية وال�شناعية، وتطبيق متطلبات اجلودة التحليلية للتاأكد من احل�شول على نتائج ذات 

م�شداقية عالية، ومن اإعادة ا�شتخدام هذه املياه وفقًا لنوعية املياه اخلارجة.

ب- توفري البنية التحتية الكافية لتحلية مياه البحر الأحمر وت�شغيل م�شاريع التحلية. 

املياه )هذه  وم�شاريع حتلية  الأحمر،  البحر  مياه  لتحلية  الكافية  التحتية  البنية  ُتنّفذ  مل 

النتيجة حتقق اأكرث من هدف من اأهداف الإ�شرتاتيجية(، فقد تاأخر تنفيذ البنية التحتية، 

والو�شع  الالزم  التمويل  على  احل�شول  عدم  ب�شبب  الأحمر  البحر  مياه  حتلية  وم�شاريع 

اجليو�شيا�شي.

ت- ت�شجيع وحتفيز م�شاريع احل�شاد املائي

102 بئر ح�شاد  ُنّفذ العديد من املبادرات وامل�شاريع املتعلقة باحل�شاد املائي، حيث مت اإن�شاء 

مائي يف اإ�شكانات املكرمة امللكية )�شاكب، �شوف، القاد�شية، بريين، �شمر، �شخرة(.
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ث- توفري بدائل تكنولوجية لإبقاء تكاليف ا�شتخدام الطاقة يف حتلية املياه يف اأدنى م�شتوى 

ممكن

جميعها.  املائية  الوزارة  ملرافق  املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  �شيا�شة  بتنفيذ  البدء  مت 

 ،%15 بن�شبة  املياه  مرافق  يف  الكلي  الطاقة  ا�شتهالك  تخفي�س  اإلى  ال�شيا�شة  هذه  تهدف 

واإدخال تكنولوجيا الطاقة املتجددة وزيادة ح�شتها اإلى 10% من اإمدادات الطاقة الكلية يف 

قطاع املياه حتى عام 2025. 

التحديات

تعّد التحديات الرئي�شية التي تواجه قطاع املياه حتديات مزمنة، وتعمل وزارة املياه والري 

على التقليل من تاأثريها من خالل حلول م�شتدامة تهدف اإلى توفري املياه لالأجيال القادمة. 

وتتمثل هذه التحديات مبا يلي:

كميات   )2( رقم  اجلدول  يقارن  حيث  عليه،  والطلب  املياه  من  املتاح  بني  الفجوة  ات�شاع   .1

وم�شادر املياه احلالية وامل�شتقبلية مع الطلب على املياه، وُيظهر اأن العجز املائي �شي�شتمر 

حتى بعد عام 2025 بالرغم من نق�شانه مدعومًا بامل�شاريع الإ�شرتاتيجية املنوي تنفيذها 

لقطاع املياه وتوفري م�شادر بديلة. 

اأما اأ�شباب هذه العجز املائي املزمن، فتعود ملا يلي:

الداخلية  للهجرات  اإ�شافة  �شنويًا،   %2.8 اإلى  ي�شل  والذي  ن�شبيًا  املرتفع  ال�شكاين  النمو   -

باجتاه املدن الرئي�شية.

- حمدودية موارد املياه املتجددة وتناق�شها ب�شبب ال�شخ اجلائر. 

- عدم ح�شول اململكة على ح�شتها من املياه امل�شرتكة، حيث تتدفق املياه ال�شطحية الوحيدة 

الت�شريف طويل  نهر الأردن. ويبلغ معدل  الذي ي�شب يف  نهر الريموك  اململكة من  من خارج 

400 مليون مرت مكعب. وبح�شب التفاقيات، فاإن ح�شة الأردن  الأمد لنهر الريموك حوايل 

 110 200 مليون مرت مكعب، لذا فقد ُبني �شد الوحدة ب�شعة تخزينية قدرها  تبلغ اأكرث من 

ماليني مرت مكعب، وهو قابل للتو�شعة لتخزين ما جمموعه 220 مليون مرت مكعب، لكن نظرًا 

لعدم ح�شول الأردن على ح�شته يف مياه الريموك، فاإن خمزون ال�شد ل يتعدى 20 مليون مرت 

مكعب يف بع�س ال�شنني ب�شبب ا�شتغالل املياه يف بناء ال�شدود يف حو�س الريموك. اأما بالن�شبة 

لنهر الأردن، فاإن معدل ت�شريفه التاريخي يبلغ حوايل 1.2 مليار مرت مكعب، بينما ل يتعدى 

وبناء  التدفق،  وحتويل  املفرط،  ال�ستخدام  ب�سبب  مكعب  مرت  مليون   120 حاليًا  ت�شريفه 
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ال�شدود يف دول املنبع »اإ�شرائيل«. 

املتجددة، وجنم  املياه اجلوفية غري  ب�شكل كبري على  الأردن  اعتماد  اإلى  كّله  اأدى ذلك  وقد 

عن ذلك هبوط يف �سطح املياه اجلوفية، وتردي النوعية يف بع�ض املناطق وخ�سو�سًا يف �سمال 

اململكة. 

- تنامي الطلب ب�شكل غري متوقع على م�شادر املياه ب�شبب اأزمة اللجوء ال�شوري، حيث يعي�س 

1.3 مليون �شوري يف الأردن. و�شيبقى الأردن يعاين من عجز مائي حتى مع وجود م�شادر مائية 
بديلة. 

اجلدول رقم )2( 
مقارنة بني م�شادر املياه املتوقعة والطلب عليها حتى عام 2025

201720182019202020212022202320242025امل�شادر والطلب
املياه اجلوفية - 

ال�شتخراج المن
275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0

املياه اجلوفية غري 
متجددة

147.0150.0152.0154.0156.0176.0178.0180.0230.0

املياه اجلوفية - 
ال�شتخراج اجلائر

200.0200.0200.0200.0200.0190.0180.0170.0160.0

املياه ال�شطحية 
)حملية + من بحرية 

طربيا(
288.0288.0298.0308.0318.0368.0368.0368.0368.0

مياه ال�شرف ال�شحي 
املعاجلة

164.0170.6177.3184.4191.8199.4207.0215.3223.6

م�شادر ا�شافية 
)مبادلة + حتلية(

4.09.010.020.021.052.053.053.0153.0

1078.01092.61112.31141.41161.81260.41261.01261.31409.6جمموع امل�شادر

878.0892.6912.3941.4961.81070.41081.01091.31249.6امل�شادر امل�شتدامة

الطلب على مياه 
البلدية

662.6666.7672.5679.1686.7694.9703.9714.5725.7

الطلب على املياه 
الري

700.0700.0700.00.070700.0700.0700.0700.0700.0

الطلب لالأغرا�س 
ال�شناعية

32.133.434.335.436.437.538.539.540.6

الطلب لأغرا�س 
التعدين والطاقة

1.05.010.015.017.020.025.030.035.0

الطلب على املياه 
با�شتثناء مياه الري

695.7742.0748.0755.0785.0793.0803.0836.0848.0

1395.71405.11416.81429.51440.11452.41467.41484.01501.3اجمايل الطلب

العجز املائي م.م3 
)مع ال�شحب اجلائر(

317.7312.5304.5288.1278.3192.0206.4222.791.7

امل�شدر: وزارة املياه والري، �شيا�شة اإعادة توزيع املياه، 2017.
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الو�شع الإقليمي امل�شطرب والعجز املايل، اللذان يوؤديان اإلى عدم توّفر راأ�س املال الكايف   .2

لتنفيذ امل�شاريع املطلوبة والتو�شع يف ال�شتثمارات.

اجلفاف والتغري املناخي الذي اأدى اإلى هبوط معدلت �سقوط الأمطار وانخفا�ض ت�سريف   .3

املناخي  للتغري  املتوقعة  الآثار   )1( رقم  ال�شكل  ويبني  الآبار.  اإنتاجية  و�شعف  الينابيع 

حتى عام 2050، يف ما يبني ال�شكل رقم )2( انخفا�س ت�شريف الينابيع يف اململكة خالل 

الفرتة 2016-1985.

فاقد املياه هو الفرق بني الكمية الإجمالية للمياه املنتجة اأو التي ت�شخ يف ال�شبكات لتزويد   .4

امل�شرتكني بها، وبني املياه امل�شتهلكة ب�شكل م�شروع وقانوين عند و�شولها اإلى امل�شرتكني من 

خالل عداداتهم. وهنالك نوعان من الفاقد؛ الفاقد الفني الذي يتم خ�شارته من خالل 

يف  التق�شري  عن  الناجت  الإداري  والفاقد  فيها،  وجريانها  املياه  �شخ  اأثناء  ال�شبكات  ك�شور 

القراءة احلقيقية لعدادات ال�شتهالك وال�شتعمال غري امل�شروع للمياه )منها ال�شرقات(، 

حيث تظهر البيانات املتاحة اأن الفاقد من املياه )NRW( والت�شرب وال�شتخدامات غري 

امل�شروعة، توؤثر على تزويد املياه لال�شتخدامات البلدية. وت�شري التقديرات اإلى اأن ن�شبة 

امل�شروع  غري  )ال�شتخدام  والإدارية  الفنية  اخل�شائر  ب�شبب   %52 حوايل  تبلغ  الفاقد 

يقدر بحوايل 50% من اإجمايل الفاقد( لعام 2016. وتقرتح احلكومة ا�شتهداف تخفي�س 

 %25 اإلى  الوطني  امل�شتوى  على  الفاقد  تخفي�س  ا�شتهداف  مع  �شنويًا   %6-3 من  الفاقد 

بحلول عام 2025، وتخفي�س الفاقد الفني اإلى ما دون 15%. علمًا اأن الفاقد الإداري يف 

عدد من حمافظات اململكة يتعدى 60% من الفاقد الكلي. ويبني اجلدول رقم )3( ملخ�شًا 

حل�شة الفرد ون�شبة الفاقد يف املحافظات.
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ال�شكل رقم )1(
الآثار املتوقعة للتغري املناخي على كميات الأمطار والتبخر واحتياجات الري حتى عام 2050

ال�شكل رقم )2(
انخفا�س ت�شريف الينابيع يف اململكة خالل الفرتة 2016-1985

امل�شدر: وزارة املياه والري، نظام املعلومات املائي، 2017.
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اجلدول رقم )3( 

%NRW فاقد املياه ح�شة الفرد من املياه املفوترة لرت/يوم املحافظة

38 59.62 العا�شمة

25 223.12 العقبة

33 40.21 اربد

44 43.1 جر�س

32 41.96 عجلون

52 38.64 املفرق

60 50.01 الكرك

73 67.29 معان

60 59.76 الطفيلة

58 40.91 الزرقاء

70 60.77 البلقاء

39 63.70 مادبا

ملخ�س ح�شة الفرد ون�شبة الفاقد يف املحافظات
امل�شدر: وزارة املياه، قطاع املياه، حقائق واأرقام، 2015.

الو�شع املايل لقطاع املياه

بلغ اإجمايل النفقات الراأ�شمالية واجلارية لقطاع املياه احلكومي )موؤ�ش�شات القطاع و�شركات 

 319 2016، حيث بلغت النفقات اجلارية  659.5 مليون دينار يف عام  املياه جميعها( حوايل 

ال�شحي  ال�شرف  ح�شة  زيادة  مع  دينار  مليون   340.5 الراأ�شمالية  والنفقات  دينار،  مليون 

نظام  وتو�شيع  املياه،  اإنتاج  لزيادة  الأخرية  ال�شنوات  يف  كبرية  نفقات  ووجهت  وا�شح،  ب�شكل 

ال�شرف ال�شحي، وجتميع مياه ال�شرف ال�شحي ومعاجلتها. وقّدرت قيمة الفائدة التي حولتها 

احلكومة للم�شتهلكني من خالل الدعم يف عام 2016 بحوايل 230 مليون دينار، واإجمايل اإنفاق 

امل�شاريع الراأ�شمالية 293 مليون دينار.

وبلغت تكلفة خطة ال�شتجابة لأزمة اللجوء ال�شوري لعام 2016 حوايل 239 مليون دولر، 

كما هو مبني يف اجلدول رقم )4(، حيث مت تاأمني 55% من املبالغ املطلوبة للقطاع كم�شاعدات 

من جهات مانحة، بالإ�شافة اإلى قرو�س بقيمة 76 مليون دولر، وبالتايل يكون اإجمايل الدعم 

م�شتوى  اأن  من  الرغم  وعلى  دولر.  مليون   208.5 هو   2016 لعام  ال�شوريني  لالجئني  املقدم 

الإنفاق العام معقول بالن�شبة لدولة تعاين من �شح املياه، فاإن الفجوة بني الإنفاق والإيرادات 

كبرية ومتنامية. وكما هو مبني يف اجلدول رقم )5(، فقد ُحّدثت خطة ال�شتجابة ال�شورية 
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للفرتة 2018-2020 بقيمة تقريبية هي 464 مليون دينار.

اجلدول رقم )4(
تكلفة خطة ال�شتجابة لأزمة اللجوء ال�شوري 2018-2015

املجموع
اجراءات 

مرافقة
�شرف �شحي مياه العام 

219.5 22.5 109.8 87.2 املجتمعات امل�شت�شيفة )مليون دولر(

201587.4 7.7 47 32.7 الالجئني )مليون دولر(

306.9 30.2 156.8 119.9 املجموع )مليون دولر(

166.5 22.6 65.8 78.1 املجتمعات امل�شت�شيفة )مليون دولر(

201672.3 5.8 33 33.5 الالجئني )مليون دولر(

238.8 28.4 98.8 111.6 املجموع )مليون دولر(

157.1 2.7 63.9 90.5 املجتمعات امل�شت�شيفة )مليون دولر(

201771.8 9.3 24.4 38.1 الالجئني )مليون دولر(

228.9 12 88.3 128.6 املجموع )مليون دولر(

162.3 1.9 95 65.4 املجتمعات امل�شت�شيفة )مليون دولر(

201850.5 5.9 24 20.6 الالجئني )مليون دولر(

212.8 7.8 119 86 املجموع )مليون دولر(

امل�شدر: وزارة املياه والري، خطة ال�شتجابة لالأزمة ال�شورية، 2018.

اجلدول رقم )5(
حتديث تكلفة ال�شتجابة لأزمة اللجوء ال�شوري 2020-2018

م�شاريع مياه و�شرف �شحي العام

162.4 املجتمعات امل�شت�شيفة )مليون دولر( 2018

50.59 الالجئني )مليون دولر(

212.99 املجموع )مليون دولر(

209.51 املجتمعات امل�شت�شيفة )مليون دولر( 2019

24.15 الالجئني )مليون دولر(

233.66 املجموع )مليون دولر(

187.79 املجتمعات امل�شت�شيفة )مليون دولر( 2020

19.25 الالجئني )مليون دولر(

207.04 املجموع )مليون دولر(

653.69 املجموع )مليون دولر(

امل�شدر: وزارة املياه والري، خطة ال�شتجابة لالأزمة ال�شورية، 2018.
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ا�شرتداد التكاليف

بلغت ن�شبة تغطية تكاليف الت�شغيل وال�شيانة لعام 2016 مقارنة بالإيرادات يف قطاع املياه 

حوايل 88% )ال�شكل رقم 3(، لكن الإيرادات متثل يف الواقع 56% فقط من اإجمايل التكاليف 

2005، ويرجع ذلك  منذ عام  التكاليف  ا�شرتداد  مقلق يف  انخفا�س  اأنه يوجد  الكلية، حيث 

بالأ�شا�س اإلى ا�شتثمارات كبرية يف م�شاريع التزويد املائي ومعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي التي 

مل تتما�س مع الزيادات يف تكاليف اخلدمات، ومع ذلك فقد ظلت م�شتويات فاقد املياه الإداري 

والفني مرتفعة بالرغم من الربامج ال�شتثمارية الكبرية. اإن ا�شرتداد التكاليف يف �شركات 

املياه يعتمد على الأ�شعار املدعومة للمياه والكهرباء بن�شبة عالية. كما اإن �شركات املياه لي�شت 

م�شوؤولة يف الواقع عن ال�شتثمارات الراأ�شمالية الكربى، حيث اأن �شلطة املياه تقوم مبجمل 

ال�شتثمارات يف هذا القطاع. 

وجلعل القطاع اأكرث قابلية لال�شتمرار من الناحية املالية، عملت وزارة املياه والري عام 2016 

اإعدادها  مت  والتي  القطاع،  خ�شائر  وتقليل  املياه  لقطاع  املايل  الإ�شالح  خطة  حتديث  على 

اأداء القطاع، وذلك بهدف  2013 متا�شيًا مع امل�شتجدات خلف�س النفقات ورفع كفاءة  يف عام 

تغطية تكاليف الت�شغيل وال�شيانة بن�شبة 100% بحلول عام 2020. ويف ما يلي الإجراءات 

التي مت العمل عليها:

متت الإجراءات ملا قبل عام 2016 واآخرها رفع تعرفة املياه يف �شهر ت�شرين الأول 2015،   -

ومت قيا�س اأثر التعرفة يف عام 2016، حيث بلغ 15.4 مليون دينار.

عام  من  الثاين  الن�شف  من  ابتداء  �شنويًا  موظف   200 مبعدل  املوظفني  اأعداد  تخفي�س   -

�شنويًا  دينار  مليون   1.4 بـ  يقدر  مبلغ  توفري  مت  حيث  دينارًا،   840 راتب  مبعدل   ،2016

ارتباطًا باإحالة عدد من املوظفني على التقاعد اعتبار من 2016/9/1.

األف مرت مكعب لالآبار   75 اإلى  األف مرت مكعب   150 تخفي�س كميات املياه امل�شموح بها من   -

اأو رخ�شة  الزراعية احلا�شلة على رخ�شة ا�شتخراج، عند منح البئر رخ�شة تعميق بئر 

اإلى  اإ�شافة  األف دينار،   160 اأي بواقع   ،2016 حفر بئر بدل بئر اعتبارًا من بداية عام 

تقليل كمية فاقد املياه لعاَمي 2016 و2017. 

املياه،  لقطاع  اخل�شائر  تقليل  بخطة  والتزامًا  املياه  �شلطة  والري/  املياه  وزارة  قامت   -

30 مليون دينار، من خالل تخفي�س عالوات ال�شفر  بتخفي�س موازنة �شلطة املياه بقيمة 

واملهام الر�شمية )ال�شفر اخلارجي( بن�شبة 50%، وتخفي�س ا�شتهالك املحروقات باأنواعها 

2017 مبقدار  50%، حيث حتّقق وفر يف املحروقات للربع الأول من عام  جميعها بن�شبة 
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60 األف دينار مقارنة بالربع الأول لعام 2016، بالإ�شافة اإلى تخفي�س نفقات الت�شالت 

الآليات  ل�شتئجار  اللجوء  عن  والتوقف   ،%50 بن�شبة  جميعها  باأنواعها  والإنرتنت 

واملركبات واملعدات واخلربات اإل بعد اأخذ املوافقات امل�شبقة.

حت�شني يف كفاءة ا�شتخدام الطاقة املتجددة من خالل حتديث البنية التحتية، واإن�شاء   -

حمطات توليد للطاقة املتجددة بالقرب من حمطات ال�شخ.

ال�شكل رقم )3(
منحنى تغيري ن�شبة تغطية تكاليف الت�شغيل وال�شيانة يف قطاع املياه 2020-2010

امل�شدر: تقرير خطة العمل املعيارية للحد من خ�شائر قطاع املياه، 2017.

اأما يف عام 2015، فقد بداأت وزارة املياه والري بتحديث خطتها الإ�شرتاتيجية 2025-2016 

كما يو�شح اجلدول رقم )6(، لتتواءم مع اأهداف التنمية امل�شتدامة، واأزمة اللجوء ال�شوري، 

وروؤية الأردن 2025 مبا يحقق اأهداف قطاع املياه. وقد رافق هذه الإ�شرتاتيجية جمموعة 

من ال�شيا�شات الداعمة لها وخطط عمل لهذه ال�شيا�شات.
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اجلدول رقم )6(
اإ�شرتاتيجيات و�شيا�شات قطاع املياه واخلطط التنفيذية

اخلطط التنفيذية )2016( ال�شيا�شات )2016( الإ�شرتاتيجية )2016(

الربنامج ال�شتثماري )2016-
)2025

كفاءة الطاقة والطاقة 
املتجددة

الإ�شرتاتيجية الوطنية للمياه

:)2025-2016(

مت اإعداد الإ�شرتاتيجية الوطنية 
للمياه )2016-2025( اآخذين 

بعني العتبار الدرو�س امل�شتفادة 
من اإ�شرتاتيجية املياه يف الأردن 

)2008-2022(، واإ�شرتاتيجية 
املياه يف الأردن وال�شيا�شات 1997

الربنامج التنفيذي التنموي 
)2018-2016(

ا�شتغالل املياه ال�شطحية

خطة تقليل اخل�شائر يف قطاع 
املياه )2013(

اإعادة توزيع املياه

خطة بناء قدرات قطاع املياه 
)2016(

ا�شتدامة املياه اجلوفية

خطة ال�شتجابة الأردنية 
لأزمة اللجوء ال�شوري

اإدارة مياه ال�شرف 
ال�شحي الالمركزية

اخلطة الوطنية لت�شغيل 
حمطات ال�شرف ال�شحي 

و�شيانتها

بناء املنعة ملواجهة اأثر 
التغري املناخي

خطة الت�شال والإعالم
اإحالل املياه واإعادة 

ال�شتخدام

اإدارة الطلب على املياه

اإ�شرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  اإلى  التنفيذية  واخلطط  وال�شيا�شات  الإ�شرتاتيجية  تهدف 

بحلول عام 2025، وهي كالتايل:

املياه احلالية والبحث عن م�شادر مائية جديدة لتقليل العجز املائي من  م�شادر  تطوير   ·
حوايل 400 مليون مرت مكعب حالية، اإلى اأقل من 100 مليون مرت مكعب بحلول عام 2025، 

حيث يتم حاليًا تنفيذ امل�شاريع التالية:

مت النتهاء من تنفيذ م�شاريع اخلط الناقل الوطني للمياه كّلها �شمن اإ�شرتاتيجية التزويد   -

تقريبًا،  دينار  مليون   172 اإلى  ت�شل  وبتكلفة   2028 عام  لغاية  ال�شمال  ملحافظات  املائي 

حيث مت النتهاء من تنفيذ العطاء. 

اآبار  اأبو علندا-خو، خو-الزعرتي،  الناقل الوطني، هي:  املكونة للخط  ال�شبعة  امل�شاريع   -

مت  وقد  راأ�س.  وحوفا-بيت  حوفا-عجلون،  اللولو-جر�س،  اأم  الزعرتي-حوفا،  العاقب، 

خو  ومن  علندا-خو،  اأبو  الناقل  اخلط  خالل  من  الدي�شي  مبياه  ال�شمال  بتزويد  البدء 

اإلى الزعرتي، بكميات تبلغ حوايل 300-500 مرت مكعب/ �شاعة، وعند احلاجة لتعزيز 

التزويد املائي يف حمافظات اإربد وجر�س وعجلون.
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مت النتهاء من املرحلتني الأولى والثانية من اآبار العاقب، واملرحلة الثالثة قيد التنفيذ،   -

واملرحلة الرابعة قيد الطرح، واملرحلة اخلام�شة قيد الدرا�شة.

 Deep( ُبدئ بتنفيذ امل�شروع الوطني جللب مياه اإ�شافية من الطبقات الرملية العميقة  -

Sandstone Aquifer( من خالل جر املياه اجلوفية العميقة من منطقة ال�شيدية-
20 مليون مرت مكعب �شنويًا يف املرحلة الأولى، حيث ُطرح  احل�شا على مرحلتني، وبواقع 

عطاء حفر 10 اآبار، و50 مليون مرت مكعب �شنويًا يف املرحلة الثانية.

ُبدئ بتنفيذ م�شروع وادي العرب يف عام 2017 لنقل 30 مليون مرت مكعب �شنويًا من م�شادر   -

املياه ال�شمالية بتكلفة تبلغ حوايل 125 مليون دولر، والعمل م�شتمر يف تنفيذ امل�شروع.

مليون مرت   400 اإلى  مليون مرت مكعب حاليًا،   327 من  لل�شدود  التخزينية  ال�شعة  زيادة   ·
مكعب عام 2025، حيث يجري العمل على تنفيذ امل�شاريع التالية: 

مت طرح عطاء تنفيذ �شد الوادات.   -

العمل جاٍر على تنفيذ �شد الفيدان.   -

العمل جاٍر على تنفيذ �شد رحمة.   -

العمل جاٍر على تنفيذ م�شروع تعلية �شد الوالة.   -

مت تنفيذ م�شروع �شد كفرجنة.  -

مت تنفيذ م�شروع �شد الكرك.   -

مت تنفيذ م�شروع �شد زرقاء ماعني.  -

مت تنفيذ م�شروع �شد اللجون.   -

اأعمال التنفيذ جارية يف �شد ابن حماد.  -

بداأت اأعمال تنفيذ م�شروع ري ح�شبان والكفرين-املرحلة الثانية.  -

مردود اجتماعي وبيئي واقت�شادي مرتفع. ذات  ن�شاطات  يف  املعاجلة  املياه  ا�شتغالل  	•

والتجارية  وال�شناعية  املنزلية  لالأغرا�س  املياه  وتوزيع  تزويد  اأنظمة  كفاءة  رفع  	•
والزراعية واأنظمة امل�شرتكني وتقليل الفاقد )الإداري والفني( من املياه اإلى حدود %30 

بحلول عام 2025.

ال�شحي  ال�شرف  ب�شبكات  املخدومني  تغطية  لت�شبح  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  يف  التو�شع  	•
اخلطة  برنامج  يف  ال�شحي  ال�شرف  م�شاريع  لقائمة  وفقًا   ،2025 عام  ال�شكان  من   %80

ال�شتثمارية. 

رفع كفاءة نظم الت�شغيل والتزويد املائي وحت�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف قطاع املياه  	•
)مت ذكر ذلك يف بند كفاءة الطاقة(.
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الفر�س  مت�شمنة   )2022-2018( القت�شادي  النمو  حتفيز  خطة  اإعداد  من  الوزارة  انتهت 

ال�شتثمارية املقرتحة يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية تبلغ حوايل 3.5 مليار دينار. 

ت- اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030-2016
يتعلق الهدف ال�شاد�س للتنمية امل�شتدامة باملياه، وين�س على �شمان الإدارة امل�شتدامة للمياه، 

وتوفري خدمات املياه وال�شرف ال�شحي للجميع. ينبثق عن هذا الهدف، جمموعة من الغايات 

جتريبي  وتقييم  قيا�س  لإجراء  الدول  من  جمموعة  �شمن  الأردن  اختري  وقد  واملوؤ�شرات. 

لهذه املوؤ�شرات، واأُعد تقرير ا�شت�شاري اأويل بهذا اخل�شو�س. كما �ُشّكلت جلنة وطنية ملتابعة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة ومراقبة موؤ�شراتها، وجاءت نتائج قيا�س املوؤ�شرات املتعلقة 

باملياه وخدمات ال�شرف ال�شحي )اجلدول رقم 7( على النحو الآتي: 

اجلدول رقم )7(
موؤ�شرات املياه وخدمات ال�شرف ال�شحي

النتيجةا�شم املوؤ�شررقم املوؤ�شر

6.1.1
الن�شبة املئوية لل�شكان الذين ي�شتفيدون من خدمات مياه ال�شرب التي تدار 

94.3%بطريقة اآمنة

6.2.1
الن�شبة املئوية لل�شكان الذين ي�شتفيدون من الإدارة ال�شليمة خلدمات ال�شرف 

84%ال�شحي، مبا فيها مرافق غ�شل اليدين بال�شابون واملياه

63 %الن�شبة املئوية ملياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة بطريقة اآمنة6.3.1

79%الن�شبة املئوية لالأج�شام املائية ذات نوعية مياه جيدة6.3.2

-3%الن�شبة املئوية للتغري يف كفاءة ا�شتخدام املياه عرب الزمن6.4.1

6.4.2
الن�شبة املئوية ل�شحب املياه العذبة من جمموع كميات املياه العذبة املتاحة 

 )Water Stress(%131

63%الن�شبة املئوية لتنفيذ الإدارة املتكاملة ملوارد املياه )100-0(6.5.1

6.5.2
الن�شبة املئوية للمناطق احلدودية امل�شرتكة اخلا�شعة لتفاقيات تعاون فاعلة 

21%بخ�شو�س املياه

17%الن�شبة املئوية للتغري يف نطاق النظم الإيكولوجية املت�شلة باملياه عرب الزمن6.6.1

6.a.1
حجم امل�شاعدة الإمنائية الر�شمية ذات ال�شلة باملياه وال�شرف ال�شحي والتي تعد 

85%جزءًا من خطة اإنفاق جتري بالتن�شيق مع احلكومة

6.b.1
الن�شبة املئوية للوحدات الإدارية املحلية التي لديها �شيا�شات واإجراءات 

تنفيذية را�شخة يف ما يتعلق مب�شاركة املجتمعات املحلية يف اإدارة املياه. وال�شرف 
ال�شحي

%17
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ثانياً: إجراءات وزارة املياه والري للتعامل مع الواقع املايئ

)CIP( اخلطة ال�شتثمارية لقطاع املياه

بالتوازي مع الإ�شرتاتيجية وال�شيا�شات، قامت وزارة املياه والري مع �شلطة املياه و�شلطة وادي 

وجود  �شمان  بهدف  وذلك   ،2025-2016 املياه  لقطاع  ال�شتثمارية  اخلطة  باإعداد  الأردن 

الإ�شرتاتيجية  لتنفيذ  الالزمة  املوارد  وجذب   ،2025 الوطنية  الأردن  لروؤية  فّعال  متويل 

اخلطة  يف  اإجنازه  مت  ما  اإلى  اخلطة  هذه  يف  العمل  وي�شتند   .2025-2016 للمياه  الوطنية 

ال�شتثمارية ال�شابقة للقطاع للفرتة 2011-2002.

التحتية  البنية  ا�شتثمارات  على  ال�شوء   ،)CIP( املياه  لقطاع  ال�شتثمارية  اخلطة  ت�شلط 

والأولويات  اخلدمات  ا�شتدامة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  املتوقع،  التطور  ل�شتيعاب  الالزمة 

اجلداول  ومع  والقت�شادية  الجتماعية  العوامل  اإلى  بالإ�شافة  املحلي،  ال�شياق  �شمن 

الزمنية التي يتم تن�شيقها مع توقعات النمو ال�شكاين واحتياجات التنمية. وتعك�س اخلطة 

والري  املياه  لوزارة  اإطارًا  وت�شع  حتديدها،  مت  التي  الراأ�شمالية  النفقات  ال�شتثمارية 

احلكومية  الأموال  با�شتخدام  �شواء  اخلطة،  لتنفيذ  الالزمة  الأموال  لتاأمني  واحلكومة 

للحاجة. ويبني اجلدول رقم )8( الربامج  اأخرى، وفقًا  اأي و�شيلة  اأو  القرو�س  اأو من خالل 

ال�شتثمارية الواردة �شمن اخلطة. وقد بداأت الوزارة بتنفيذ عدد من امل�شاريع الراأ�شمالية 

من �شمن اخلطة ال�شتثمارية، من �شمنها م�شروع ناقل البحرين وم�شاريع ال�شدود اجلديدة 

لزيادة ال�شعة التخزينية من 327 مليون مرت مكعب اإلى 400 مليون مرت مكعب، وم�شروع مياه 

وادي العرب، وم�شاريع �شرف �شحي يف عدد من املناطق �شمال اململكة، وحمطة اخلربة ال�شمرا 

ملعاجلة املياه العادمة-املرحلة الثالثة، وم�شروع تطوير وادي عربة.
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اجلدول رقم )8(
امل�شاريع ال�شتثمارية )باملليون دينار(

تقدم �شري العملالتكلفةالربنامج

وجلب  تطوير  برنامج  م�شاريع 
)ناقل  جديدة  مياه  م�شادر 
الأولى  البحرين-املرحلة 
ال�شدود،  الثانية،  واملرحلة 

املياه العميقة(

2,567.9

الطبقات  من  اإ�شافية  مياه  جللب  الوطني  امل�شروع  بتنفيذ  ُبدئ   ·
العميقة من منطقة  املياه اجلوفية  العميقة من خالل جر  الرملية 
ال�شيدية-احل�شا على مرحلتني وبواقع 20 مليون مرت مكعب �شنويًا 
يف املرحلة الولى، حيث مت طرح عطاء حفر 10 اآبار و50 مليون 

مرت مكعب �شنويًا يف املرحلة الثانية.
مليون   30 لنقل   2017 العرب يف عام  وادي  م�شروع  بتنفيذ  ُبدئ   ·
حوايل  بلغت  بتكلفة  ال�شمالية  املياه  م�شادر  من  �شنويًا  مكعب  مرت 

125 مليون دولر والعمل م�شتمر يف تنفيذ امل�شروع

اأنظمة  كفاءة  رفع  م�شاريع 
تزويد وتوزيع املياه لالأغرا�س 
وال�شناعية  املنزلية 
والتجارية )اخلطوط الناقلة 
�شبكات  تاأهيل  املحافظات،  بني 
تقليل  املحافظات،  يف  املياه 
الفاقد وتاأهيل حمطات ال�شخ(

740.5

كلها  للمياه  الوطني  الناقل  اخلط  م�شاريع  تنفيذ  من  النتهاء  مت   ·
عام  لغاية  ال�شمال  ملحافظات  املائي  التزويد  اإ�شرتاتيجية  �شمن 
مت  حيث  تقريبًا،  دينار  مليون   172 اإلى  ت�شل  وبتكلفة   2028
النتهاء من تنفيذ عطاءات امل�شاريع ال�شبعة املكونة للخط الناقل 
الزعرتي- العاقب،  اآبار  خو-الزعرتي،  علندا-خو،  اأبو  الوطني: 

ومت  راأ�س(.  وحوفا-بيت  حوفا-عجلون،  اللولو-جر�س،  اأم  حوفا، 
ابو  الناقل  اخلط  خالل  من  الدي�شي  مبياه  ال�شمال  بتزويد  البدء 
-300 حوايل  تبلغ  وبكميات  الزعرتي  اإلى  خو  ومن  علندا-خو 
500 مرت مكعب/ �شاعة، وعند احلاجة لتعزيز التزويد املائي يف 

حمافظات اإربد وجر�س وعجلون.
مت النتهاء من املرحلتني الأولى والثانية من اآبار العاقب، واملرحلة   ·
واملرحلة  الطرح،  قيد  الرابعة  واملرحلة  التنفيذ،  قيد  الثالثة 

اخلام�شة قيد الدرا�شة.

اأنظمة  كفاءة  برنامج  م�شاريع 
�شبكات  هيكلة  واإعادة  الري 

الري
137.1

التفاقية  توقيع  ومت  18كم،  ري  م�شروع  وتاأهيل  ت�شميم  اإعادة   ·
مع املقاول يف �شهر ت�شرين الثاين 2017، ومت اإعطاء اأمر املبا�شرة 

للمقاول بتاريخ 2017/12/7، وامل�شروع قيد التنفيذ حاليًا.
 24 �شخ  حمطة  من  امل�شت�شلحة  للمياه  الناقل  اخلط  م�شروع   ·
بتاريخ  للمقاول  املبا�شرة  اأمر  اإ�شدار  ومت   ،33 �شخ  حمطة  اإلى 

2017/10/23، وامل�شروع قيد التنفيذ حاليًا.
رقم   2017/11/4 بتاريخ  للعطاء  املبا�شرة  اأمر  اإ�شدار  مت   ·
S/2/2017 اخلا�س بتنفيذ حفر بئر يف منطقة الفيدان/ وادي 

عربة. ومت ت�شلُّم امل�شروع ب�شكل اأّويل.
S/3/2017 اخلا�س بالإ�شراف  للعطاء  املبا�شرة  اأمر  اإ�شدار  مت   ·
قيد  وامل�شروع   .2017/11/4 بتاريخ  فينان  ري  م�شروع  على 

التنفيذ.
اخلا�س   2017/S/1 رقم  للعطاء  املبا�شرة  اأمر  اإ�شدار  مت   ·
بتنفيذ م�شروع ري فينان بتاريخ 2017/11/12. وامل�شروع قيد 

التنفيذ.

م�شاريع برنامج �شبكات ال�شرف 
1406.2ال�شحي

م�شروع �شرف �شحي ناعور. ويتكون امل�شروع من �شبع حزم �شبكات �شرف 
�شحي بالإ�شافة اإلى حمطة تنقية، حيث مت اإحالة حزمتني، وهما 

قيد التنفيذ، وبانتظار التمويل لتنفيذ بقية امل�شروع.
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حمطات  وتطوير  اإن�شاء 
496.4معاجلة للمياه العادمة

بطاقة  عمان  جنوب  تنقية  �شحي  �شرف  حمطة  اإن�شاء  حاليًا  يتم 
حوايل  تبلغ  اإجمالية  وبتكلفة  يوميًا،  مكعب  مرت  األف   52 ت�شميمية 
121 مليون دولر خلدمة مناطق جنوب عمان، حيث تعترب هذه املحطة 
ل�شمان  املعاجلة  اأنظمة  باأحدث  وتعمل  للبيئة  ال�شديقة  املحطات  من 
الزراعات  يف  ا�شتخدامها  اإعادة  املنوي  امل�شت�شلحة  املياه  نوعية  اندراج 

املقّيدة وتعزيز اإنتاج الأعالف اخل�شراء واجلافة ومكافحة الت�شحر.

خطة التطوير ال�شامل ملنطقة 
60وادي عربة

مت اإجناز م�شروع التنمية املتكاملة يف منطقة وادي عربة/ املرحلة   ·
الأولى بتكلفة قدرها 18 مليون دينار قر�س من ال�شندوق العربي 
قدرها  حكومية  ومب�شاهمة  والجتماعية،  القت�شادية  للتنمية 
اأريع ماليني دينار. ومت اأي�شًا النتهاء من اأربعة م�شاريع زراعية يف: 
اإجمالية  مب�شاحة  وفيدان  مذكور،  وبئر  ال�شعيديني،  وقاع  رحمة، 

بلغت 6500 دومن. 
ال�شاخنة  الإ�شفلت  وخلطات  زراعية  طرق  اإن�شاء  من  النتهاء   ·
البلديات  خالل  من  املحلي  املجتمع  لدعم  دينار  األف   500 بقيمة 
الثالث الكائنة يف منطقة وادي عربة )رحمة وقطر، وادي عربة، 

وقريقرة وفينان(.
وادي عربة. كما مت  لتطوير  ال�شمويل  للمخطط  النهائي  ال�شتالم   ·
ا�شتالم التقرير النهائي للمنطقة التنموية يف منطقة وادي عربة.

الفيدان العميق، حيث  بئر  حفر  على  امل�شاريع  اإدارة  مع  العمل  يتم   ·
من  العرو�س  ا�شتالم  ومت   .2017/7/9 بتاريخ  عنه  الإعالن  مت 

ال�شركات الراغبة بتنفيذ العطاء بتاريخ 2017/7/30. 
تاأهيل جمموعة من اآبار م�شروع ري الفيدان وبئر مذكور. اإعادة   ·

النتهاء من درا�شات ووثائق العطاء لغايات اإن�شاء املنطقة التنموية   ·
األف دينار.   175 يف الري�شة/ منطقة وادي عربة بتكلفة قدرها 
ومت خماطبة رئا�شة الوزراء ب�شاأن تخ�شي�س قطعة الأر�س ل�شالح 

�شركة تطوير وادي عربة. 

الربنامج  )م�شاريع  املجموع 
5,400ال�شتثماري(

الأردنية  ال�شتجابة  خطة 
املياه  )قطاع  ال�شورية  لالأزمة 

)2018-2016

ُذكر يف ق�شم خطة ال�شتجابة ال�شورية523

الطاقة  برنامج حت�شني كفاءة 
واإدخال الطاقة املتجددة

ُذكر يف ق�شم الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة300

القطاع  موؤ�ش�شية  تعزيز 
واحلاكمية الر�شيدة

50

حملة اإحكام ال�شيطرة على م�شادر املياه

وهذه   ،2013/6/1 منذ  املياه  و�شبكات  م�شادر  على  ال�شيطرة  اإحكام  حملة  الوزارة  ُتنّفذ   

احلملة م�شتمرة اإلى نهاية عام 2025 لتكون �شمن الإ�شرتاتيجية الوطنية )2025-2016(، 

املياه،  �شبكات وم�شادر  املخالف والعتداءات على  اإلى احلد من عمليات احلفر  حيث تهدف 

حفاظًا على الرثوة املائية. وقد ت�شمنت احلملة الإجراءات التالية التي مت تطبيقها:

تعديل قانون �شلطة املياه ونظام مراقبة املياه اجلوفية.  -
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تطبيق قانون حت�شيل الأموال الأمريية.  -

تطبيق تعرفة اأثمان مياه الآبار املخالفة.  -

عدم منح ت�شاريح عمل للعمالة الوافدة يف املزارع التي فيها اآبار خمالفة.  -

عدم اإي�شال التيار الكهربائي لأي بئر اإل بعد اأخذ براءة ذمة من وزارة املياه والري.  -

عدم منح القرو�س الزراعية اأو اأي قرو�س اأخرى اإلى اأ�شحاب الآبار املخالفة.  -

منع ا�شترياد م�شخات مياه الآبار اإل مبوافقة وزارة املياه والري.  -

اإعادة هيكلة الوحدة التنظيمية املعنية بردم الآبار.  -

تطوير اإجراءات العمل وتوثيقها.  -

مثل  املياه  م�شادر  على  العتداءات  عن  للك�شف  متطورة  تكنولوجية  تقنيات  ا�شتخدام   -

تقنيات ال�شت�شعار عن بعد.

 60 1001بئر خمالف، وحجز  2017/12/1 عن ردم  اأ�شفرت هذه احلملة لغاية تاريخ   وقد 

حفارة خمالفة، و�شبط واإزالة 36005 اعتداءات على خطوط و�سبكات املياه، و1856 اعتداء 

على اأرا�شي اخلزينة يف وادي الأردن، و 15409اعتداءات على قناة امللك عبد اهلل.

زيادة كفاءة ا�شتخدام الطاقة والطاقة املتجددة

اعتمدت وزارة املياه خطة فاعلة حتى عام 2025، حيث مت البدء بها عام 2016 بهدف رفع 

كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة للم�شادر املائية جميعها باململكة لت�شمن توفري م�شادر ذاتية 

ال�شنوية  الت�شغيلية  املياه  فاتورة  يخف�س  مبا  الت�شغيل  كفاءة  ورفع  للطاقة،  املياه  قطاع  يف 

باأكرث من 30-40 مليون دينار بحلول عام 2020، نظرًا لأن قطاع املياه ي�شتهلك ما جمموعه 

14% من حجم ال�شتهالك الكلي للطاقة الكهربائية يف اململكة، وذلك من خالل م�شاريع كفاءة 

الطاقة وامل�شاريع الأخرى التي تنفذها الوزارة كتو�شيع ت�شغيل امل�شادر املائية على الطاقة 

وال�شرف  املياه  لأنظمة  التحتية  البنية  تاأهيل  واإعادة  حت�شني  يف  �شت�شهم  حيث  املتجددة، 

اأنظمة توليد طاقة �شديقة للبيئة وجمدية اقت�شاديًا مبنية على م�شادر  ال�شحي واإدخال 

الطاقة املتجددة مثل التكنولوجيا الكهرو�شوئية، وحمطات الطاقة يف ال�شدود، وال�شتفادة 

من احلماأة الناجتة عن حمطات ال�شرف ال�شحي وطاقة الرياح والطاقة ال�شم�شية املركزة 

)CSP( وغريها، والذي بدوره �شيخدم خطة تقليل خ�شائر قطاع املياه )تعمل الوزارة على 

ع النتهاء منه يف الربع  اإعداد تقرير حول تقدم �شري العمل يف خطة تقليل اخل�شائر، ويتوقَّ
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الثالث من عام 2018(.

ي�شتهلك قطاع املياه كمية كبرية من الطاقة ل�شخ املياه، حيث ت�شكل الطاقة الكهربائية اأكرث 

اإعداد �شيا�شة  اأداء قطاع املياه، مت  اإنتاج املرت املكعب املفوتر. ولتح�شني  50% من تكلفة  من 

كفاءة الطاقة، والتي ت�شعى اإلى العمل على حت�شني ا�شتخدام كفاءة الطاقة يف مرافق املياه 

من اأجل خف�س فاتورة ا�شتهالك الطاقة الكهربائية، واإدخال تكنولوجيا الطاقة املتجددة 

وذلك حلماية البيئة وتخفي�س التذبذب يف تكلفة الطاقة يف قطاعات املياه، ولتكون مبثابة 

التخطيط  على  القدرة  وكذلك  الطاقة،  كفاءة  لتعزيز  طموح  وطني  برنامج  لتنفيذ  اأداة 

ورفاهية  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  بدوره  �شي�شهم  والذي  املياه  لقطاع  الإ�شرتاتيجي 

املجتمع.

املياه  مرافق  يف  الكلي  الطاقة  ا�شتهالك  تخفي�س  اإلى  روؤيتها  يف  والرّي  املياه  وزارة  وتهدف 

اإمدادات  10% من  اإلى  وزيادة ح�شتها  املتجددة،  الطاقة  واإدخال تكنولوجيا   ،%15 بن�شبة 

الطاقة الكلية يف قطاع املياه حتى عام 2025. ولتحقيق هذه الأهداف، فقد مت اإعداد خطة 

عمل ت�شتند اإلى املعامل الرئي�شية املن�شو�س عليها يف �شيا�شة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 

املبنية على اإعطاء الأولويات للم�شاريع ذات الوفر الأكرب مع الأخذ بعني العتبار الإمكانيات 

املالية املتوّفرة والتمويل يف اخلطط من اأجل جعل تنفيذه ممكنًا وذا جدوى اقت�شادية، حيث 

ت�شمنت اخلطة امل�شاريع ال�شتثمارية التالية:

حيث  ميجاواط،   115 با�شتطاعة  ال�شم�شية  بالطاقة  والري  املياه  وزارة  تغذية  م�شروع   -

فاتورة  قيمه  من   %40 توفري  و�شيتم   ،2017/2/7 بتاريخ  امل�شروع  من  ال�شتفادة  ُبدئت 

الطاقة ال�شنوية.

املتوقع  ومن  ميجاواط،   80 بطاقة  معان  يف  الرياح  طاقة  م�شروع  عوائد  من  ال�شتفادة   -

اأن يتم توفري 13.7 مليون دينار �شنويًا. ومت قب�س جزء من عوائد الطاقة مل�شروع طاقة 

الرياح يف معان بقيمة 8.5 مليون لغاية �شهر كانون الأول 2017.

مت النتهاء من العر�س الفني واملايل، وهو الآن يف و�شع النقا�س مع ال�شركة املطّورة مل�شروع   -

توليد الطاقة ال�شم�شية با�شتطاعة 50 ميجاواط يف منطقة ال�سليل عن طريق الت�سميم 

والبناء والنقل والت�شغيل )DBTO(. ومن املتوقع اأن يتم توفري 4.6 مليون دينار �شنويًا.

املوافقة الأولية على اأخذ كامل اأو جزء من عوائد الطاقة الكهربائية املولدة من م�شروع   -

الطاقة ال�شم�شية يف القويرة/ العقبة ل�شالح �شلطة املياه مبوجب الكتاب الذي مت رفعه 

لرئي�س الوزراء رقم م/م/و/8085 تاريخ 2016/10/18 با�شتطاعة 50 ميجاواط.

خالل  من  واملمول  الرئي�شية  ال�شخ  حمطات  يف  ال�شم�شية  الطاقة  م�شروع  بتنفيذ  البدء   -
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منحة الحتاد الأوروبي )30 مليون يورو(، ومت طرح عطاء التاأهيل ملحطة الزارة ماعني 

حاليًا  ويتم  ميجاواط.   24 با�ستطاعة  الدي�سي  ملحطة  وكذلك  ميجاواط،   6 با�شتطاعة 

تقييم عرو�س التاأهيل.

الأملاين  الإعمار  بنك  من  واملمول  والآبار،  ال�شخ  حمطات  يف  الطاقة  كفاءة  م�شروع   -

)KFW(. من املتوقع اإجناز هذا امل�شروع يف نهاية عام 2018. كما مت اإحالة عطاء كفاءة 

الطاقة ملحطات ال�شخ، ومت البدء بالتنفيذ، ومن املتوقع اإجنازه يف الربع الأول من عام 

2019، علمًا اأن التوفري املتوقع �شنويًا من امل�شروع )كفاءة الطاقه لالآبار وحمطات ال�شخ( 

يقدر بحوايل خم�شة ماليني دينار.

م�شروع كفاءة الطاقة الوالة/ لب: بلغ الوفر من امل�شروع لعام 2017 )534,075 دينار(.  -

م�شروع كفاءة الطاقة يف ال�شاللة بطاقة 4 ميجاواط. وقد بلغ الوفر من �سهر اأيلول 2016   -

حتى �شهر اأيلول 2017 حوايل 132,625 دينار.

ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف مراقبة م�شادر املياه وحمايتها:

تهدف وزارة املياه والري من خالل ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف مراقبة م�شادر املياه اإلى 

حمايتها ومراقبتها ب�شكل اأكرب لتفادي اأثر احلالت الطارئة، وتزويد �شانع القرار باملعلومات 

الالزمة يف الوقت املنا�شب، ومن الأمثلة على هذه التكنولوجيا:

يف  ال�شكاوى  مراكز  وتوحيد   ،2017 عام  يف  والري  املياه  وزارة  يف  ال�شيطرة  مركز  اإن�شاء   -

مركز الت�شال املوحد، وربط اأنظمة التحكم على مركز ال�شيطرة، حيث مت اإجناز ما يلي:

115 موقعًا باأنظمة وتكنولوجيا مراقبة الكامريات. على  يزيد  ما  خدمة  ا�شتكمال   ·

ملرافق قطاع املياه 400 مرفق وم�شروع ومياه الدي�شي. الأمنية  املنظومة  وتقييم  درا�شة   ·

الأردن-مياهنا. مياه  �شركة  مع  بالتن�شيق  املوحد  الت�شال  مركز  وت�شغيل  تنظيم   ·

املياه  م�شادر  حماية  بدرا�شة  اخلا�س  املياه  م�شادر  حماية  م�شروع  باإجراءات  ال�شري   -

للت�شميم  عبداهلل  امللك  مركز  خالل  من  طيار  دون  من  الطائرة  تكنولوجيا  با�شتخدام 

والتطوير )KADDB( وخا�شة مل�شروع جر مياه الدي�شي. 

اإن�شاء نظام معلومات مائي وطني يلبي الحتياجات ويتم ربطه مع �شانع القرار مبا�شرة،   -

ذات  واملوؤ�ش�شات  جميعها  املياه  قطاع  موؤ�ش�شات  يف  البيانات  قواعد  مع  ربطه  ميكن  كما 

العالقة، حيث مت البدء به عام 2015، وانُتهي منه يف �شهر اأيار 2018.

اإن�شاء نظام مبكر لتوقع حالت اجلفاف يف اململكة من خالل ا�شتخدام تقنيات ال�شت�شعار   -
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عن بعد بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات العالقة. ويتم حاليًا اعتماد �شيا�شة وطنية 

حلوكمة اجلفاف ت�شمل القطاعات ذات العالقة جميعها ومببادرة من وزارة املياه والري، 

كما �شيتم اإن�شاء جلنة وطنية لإدارة اجلفاف ممثلة من القطاعات ذات العالقة جميعها 

�شمن   2017 عام  يف  باجلفاف  تعنى  وحدة  الوزارة  ا�شتحدثت  واأي�شًا  اجلفاف،  بحالت 

الهيكل التنظيمي للوزارة.

ا�شتخدام  2010 من خالل  املياه جميعها يف عام  اأنظمة مراقبة م�شادر  باأمتتة  البدء  مت   -

بهدف   )Telemetric Stations( بعد  عن  املائية  املعلومات  واإر�شال  قيا�س  تقنيات 

تطوير �شبكة املوارد املائية من يدوية اإلى اآلية بحيث ت�شل املعلومات مبا�شرة اإلى نظام 

املتوقع  ومن  املعلومات.  مركز  خالل  من  املعلومات  ودقة  اجلودة  ل�شمان  املائي  املعلومات 

النتهاء من اأمتتة اأنظمة مراقبة جميع م�شادر املياه املنت�شرة يف اململكة نهاية عام 2018.

ثالثاً: الدور التنموي لقطاع املياه

تعمل وزارة املياه والري على حتقيق اأهدافها التي ت�شهل وتوّفر اأجواء النمو القت�شادي من 

اإ�شرتاتيجية متتد لع�شرة �شنوات )2016-2025(، ينبثق عنها خطة تنفيذية  خالل خطة 

مرتبة وفقًا لالأولويات، بحيث يتم توفري كميات كافية واآمنة من مياه ال�شرب للمواطنني كافة، 

وكميات مياه كافية لالأغرا�س الزراعية وال�شناعية والتجارية والقت�شادية الأخرى. كما 

ت�شمل خطة وزارة املياه والري الإ�شرتاتيجية حزمة اإجراءات ت�شحيحية اقت�شادية ومالية 

بهدف التقليل من خ�شائر قطاع املياه، الأمر الذي يخفف العبء عن املوازنة العامة، وي�شاهم 

باحلد من ا�شتنزاف املوارد املالية، وتوجيه الدعم مل�شتحقيه، بالإ�شافة اإلى تقليل العتماد 

على امل�شاعدات اخلارجية اإلى م�شتوى مقبول. كما احتوت اخلطة على اإ�شرتاتيجية حت�شني 

بيئة ال�شتثمار يف قطاع املياه بال�شراكة مع القطاع اخلا�س. 

امل�شتويات،  ال�شحي وعلى خمتلف  وال�شرف  املياه  الإجنازات يف قطاع  العديد من  مت حتقيق 

2015 الإ�شرتاتيجية الوطنية للمياه التي اعتمدت  حيث حّدثت وزارة املياه والري يف عام 

�شيا�شات وبرامج وم�شاريع مرتبة �شمن جدول اأولويات لتنفيذها على مدى اخلطة وحتى عام 

2025. كما مت اعتماد خطط عمل دقيقة ومدرو�شة وموؤ�شرات وا�شحة لقيا�س الأداء، اإ�شافة 

اإلى اإعداد �شيا�شات تتعلق بكل من: املياه ال�شطحية، كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، اإعادة 

التوزيع، �شيا�شة التعوي�س اأو ال�شتبدال، املياه اجلوفية، والتي تهدف اإلى حتقيق ال�شتفادة 

عليها  واملحافظة  ا�شتخدامها  كفاءة  وت�شجيع  هدرها،  من  واحلد  املياه  م�شادر  من  الق�شوى 

لتحقيق النمو الجتماعي والقت�شادي وحماية البيئة. 
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وبالرغم من النمو ال�شكاين ال�شريع والهجرات الق�شرية والتمدد غري املن�شبط للمدن والقرى 

ب�شبكات  املخدومني  ن�شبة  على  املحافظة  ا�شتطاعت  الوزارة  اأن  اإل  ال�شكانية،  والتجمعات 

التزويد املائي بن�شبة 94% عام 2016. كما ُربط ما ن�شبته 65% ب�شبكات ال�شرف ال�شحي يف 

العام نف�شه. وقد حر�شت احلكومة على اإقامة عدد من ال�شدود الكبرية واملتو�شطة وال�شغرية 

والرتابية بهدف زيادة املخزون املائي، حيث يبلغ اإجمايل الطاقة التخزينية لل�شدود الكبرية 

اإلى ال�شدود ال�شحراوية  336 مليون مرت مكعب، بالإ�شافة  2016 حوايل  واملتو�شطة يف عام 

واحلفائر ب�شعة تخزينية تقدر بحوايل 83 مليون مرت مكعب. 

اأما يف هذا القطاع احليوي، فاإن الأولوية يف ال�شنوات الثالث القادمة، �شترتكز يف تطوير وجلب 

جديدة،  مائية  م�شادر  وتوفري  والطلب،  العر�س  بني  املوازنة  خالل  من  جديدة  مياه  م�شادر 

والعمل على ا�شتدامة امل�شادر احلالية واحلد من ال�شخ اجلائر للمياه اجلوفية، وزيادة ال�شعة 

�شيتم  حيث  واحلفائر،  والربك  ال�شحراوية  ال�شدود  من  املزيد  اإن�شاء  خالل  من  التخزينية 

اإن�شاء عدد من ال�شدود الكبرية واملتو�شطة وال�شغرية والرتابية بهدف زيادة املخزون املائي، 

بالإ�شافة اإلى تاأهيل عدد من الآبار ووقف املخالفات القانونية حلفر الآبار غري املرخ�شة. 

ومن املتوقع اأن ترتفع ح�شة الفرد من املياه املفوترة خالل ال�شنوات الثالث القادمة لت�شل 

حمافظات  بني  بعدالة  املياه  توزيع  على  �شُيعمل  كما  اليوم،  يف  فرد  لكل  لرتًا   73 حوايل  اإلى 

اململكة املختلفة واملناطق النائية.

وال�شناعية  املنزلية  لالأغرا�س  املياه  وتوزيع  تزويد  اأنظمة  كفاءة  رفع  على  �شُيعمل  كذلك 

وم�شاريع  ال�شبكات  تاأهيل  اإعادة  م�شاريع  العديد من  تنفيذ  والزراعية من خالل  والتجارية 

تقليل فاقد املياه التي تنفذ يف خمتلف مناطق اململكة، حيث ي�شعى الأردن اإلى خف�س ن�شبة 

الفاقد من 52% عام 2016 اإلى 40% يف عام 2019، وزيادة ن�شبة م�شاركة املزارعني يف اإدارة 

مياه الري، وتخفي�س الفاقد من �شبكات الري اإلى 10%، واإدارة م�شادر املياه من خالل توفري 

قاعدة بيانات، وتطوير خطة متابعة ومراقبة وحماية هذه امل�شادر، والتو�شع يف ا�شتخدام 

التكنولوجيا احلديثة جلمع املعلومات وحتليلها لال�شتفادة منها عند �شانعي القرار.

اأما على �شعيد التو�شع بخدمات ال�شرف ال�شحي، فقد مت اإيالء مو�شوع ال�شرف ال�شحي اأهمية 

الرئي�شية  املدن  معظم  اأن  حيث  للمواطنني،  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  بتوفري  وذلك  ق�شوى، 

القيا�شية،  واملوا�شفات  املعايري  �شمن  �شحي  �شرف  ب�شبكات  مزودة  الكبرية  والتجمعات 

و�شرتتفع ن�شبة املنازل املخدومة ب�شبكة ال�شرف ال�شحي من 65% عام 2016 اإلى 70% عام 

التنقية،  وحمطات  ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  من  املزيد  باإن�شاء  ال�شتمرار  خالل  من   ،2019

كذلك الرتكيز على معاجلة املياه العادمة واإعادة ا�شتخدامها لأغرا�س الزراعة. ومن املتوقع 

اأن ت�شل ن�شبة املياه املعاجلة التي يعاد ا�شتخدامها اإلى حوايل 96% يف عام 2019 لأغرا�س 
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املقّيدة )بعد خلطها مبياه عذبة(  اأو غري  املقّيدة )مبفردها من دون خلط(  �شواء  الزراعـة 

اخلربة  حمطة  تو�شعة  املعاجلة،  املياه  جمال  يف  امل�شاريع  اأهم  ومن  ال�شناعية.  ولالأغرا�س 

واحل�شا  ال�شيدية  وم�شروع  والثانية،  الأولى  مبرحلتيه  البحرين  ناقل  وم�شروع  ال�شمرا، 

)املرحلتان الأولى والثانية(.

رابعاً: الهيكل املؤسيس لقطاع املياه

و�شلطة  والري،  املياه  وزارة  هي:  حكومية،  جهات  ثالث  املياه  قطاع  اإدارة  م�شوؤولية  يتولى 

و�شع  م�شوؤولية  الوزارة  تتولى  حيث  املياه،  �شركات  اإلى  اإ�شافة  الأردن،  وادي  و�شلطة  املياه، 

وحمايتها،  عليها  والطلب  املياه  ملوارد  والتخطيط  املياه،  لقطاع  والإ�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 

وو�شع الت�شريعات املائية وحتديثها، وتاأمني التمويل الالزم لتطوير القطاع. اأما �شلطة املياه، 

فتمتد م�شوؤوليتها اإلى تقدمي خدمات املياه وال�شرف ال�شحي، وتنفيذ واإقامة امل�شاريع الالزمة 

لذلك يف حمافظات اململكة جميعها. وتخت�س �شلطة وادي الأردن مبهام تطوير وادي الأردن، 

وادي  يف  والأرا�شي  الري  مياه  وتوزيع  واإداره  واإدامتها،  ال�شدود  باإن�شاء  يتعلق  ما  يف  خا�شة 

الأردن على املزارعني.

وزارة املياه والري: تتولى امل�شوؤولية الكاملة عن املياه واملجاري العامة يف اململكة وامل�شاريع 

املتعلقة بها، وو�شع ال�شيا�شة املائية ورفعها اإلى جمل�س الوزراء لإقرارها. كما تتولى الوزارة 

امل�شوؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن اقت�شاديًا واجتماعيًا )نظام التنظيم الإداري رقم 

14 ل�شنة 2014(، وذلك بالتن�شيق مع �شلطة املياه و�شلطة وادي الأردن.

�شلطه املياه: هي اجلهة امل�شوؤولة عن الإدارة التنفيذية لقطاع املياه، والتي ت�شمل تزويد املياه 

باجلملة. ويف الأماكن التي ل تدار من قبل ال�شركات، تقوم مبهام التجزئة. هذا وقد ُكّلفت 

�شلطة املياه بالوظائف الت�شغيلية لقطاع املياه كافة، مبا يف ذلك اإدارة خدمات املياه وال�شرف 

ومراقبة  وال�شيانة،  والعمليات  اخلدمات  تقدمي  م�شاريع  ونوعية  التنفيذ  وتنظيم  ال�شحي، 

م�شتويات خدمات القطاع جميعها، والإ�شراف على مرافق املياه و�شركات املياه من خالل وحدة 

من  املياه  �شركات  مع  جميعها  العقود  اإدارة  على  تعمل  كما   ،)PMU( الإدارة والتخطيط

خالل الوحدة نف�شها.

التنمية القت�شادية والجتماعية يف وادي الأردن،  امل�شوؤولة عن  �شلطه وادي الأردن: هي 

وتدير اأ�شا�شًا تزويد املياه باجلملة لغرا�س الري والأغرا�س املنزلية وال�شناعية، وتنمية 

وحت�شني  املائية  امل�شادر  تنمية  عن  اأي�شًا  م�شوؤولة  وهي  الأردن،  وادي  يف  الأرا�شي  وتطوير 
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الأخرى  الفائدة  ذات  وال�شتخدامات  وال�شناعة  وال�شياحة  الكهرومائية  والطاقة  البيئة 

الوحدات  يف  املياه  ا�شتخدام  على  لل�شيطرة  الالزمة  التعليمات  لو�شع  بالإ�شافة  الوادي.  يف 

الزراعية جميعها، والإ�شراف على �شبكات الري والطرق الزراعية، وتنفيذ اخلطط ال�شاملة 

والتف�شيلية لالأرا�شي خارج ال�شلطة التنظيمية للبلديات.

�شركات املياه يف الأردن

لتوفري  التجارية  الأ�ش�س  خالل  من  تعمل  املياه(،  )�شلطة  للحكومة  مملوكة  �شركة  مياهنا: 

عّمان  منطفة  يف  ال�شحي  وال�شرف  املياه  معاجلة  مثل  املهام،  من  وغريها  بالتجزئة  التوزيع 

الكربى، وكذلك الزرقاء ومادبا.

الأ�ش�س  خالل  من  وتعمل  املياه(،  )�شلطة  للحكومة  مملوكة  �شركة  العقبة:  مياه  �شركه 

التجارية لتوفري التوزيع بالتجزئة وغريها من املهام، مثل معاجلة املياه وال�شرف ال�شحي يف 

العقبة والكرك والطفيلة وحمافظة معان.

�شركة مياه الريموك: �شركة مملوكة للحكومة )�شلطة املياه(، بداأت عملياتها يف عام 2011 

لتوفري التوزيع بالتجزئة وغريها من املهام، مثل خدمات املياه ومعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 

يف حمافظات جر�س وعجلون واملفرق واإربد.

الإطار القانوين

ين�س الد�شتور على امل�شاواة اأمام القانون وامل�شاواة يف احلقوق للمواطنني جميعًا. وُتنّظم املياه 

وال�شرف ال�شحي من قبل وزارة املياه والري بوا�شطة النظام رقم )14( ل�شنة 2014، و�شلطة 

املياه بقانونها رقم )18( ل�شنة 1988، و�شلطة وادي الأردن بقانونها رقم )30( ل�شنة 2001، 

وقانون   ،2008 ل�شنة   )47( رقم  العامة  ال�شحة  قانون  مثل  ال�شلة،  ذات  الأخرى  والقوانني 

حماية البيئة رقم )52( ل�شنة 2006، ونظام مراقبة املياه اجلوفية رقم )85( ل�شنة 2002.

خامساً: النظرة املستقبلية لقطاع املياه واحتياجات القطاع

النظرة امل�شتقبلية لقطاع املياه

تاأخذ النظرة امل�شتقبلية لقطاع املياه بعني العتبار الأهداف املدرجة يف اإ�شرتاتيجية القطاع 

التي تتواءم مع الروؤية احلكومية 2025 واأهداف التنمية امل�شتدامة، وذلك ل�شتدامة القطاع 

وجعله اأكرث مرونة يف مواجهة التحديات، وميكن تلخي�ض هذه النظرة بالنقاط التالية:
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من  كل  مع  املربمة  التفاقيات  متابعة  خالل  من  امل�شرتكة  املياه  من  ال�شتفادة  تعظيم   -

ال�شعودية و�شوريا و»اإ�شرائيل« من دول اجلوار.

التو�شع يف اإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة يف الإنتاج الزراعي، وتوفري املياه   -

الالزمة لالأغرا�س ال�شناعية والقت�شادية الأخرى.

التو�شع يف م�شاركة القطاع اخلا�س والتحول التدريجي للعمل على اأ�ش�س جتارية.  -

اإدخال الطاقة املتجددة كم�شدر لتزويد اأنظمة املياه.   -

حت�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف مرافق املياه.  -

حت�شني خدمات ال�شرف ال�شحي.  -

ومن املتوقع اأن ترتفع ح�شة الفرد من املياه املفوترة يف عام 2025 اإلى 105 لرتات لكل فرد يف 

اليوم، مقارنة مع 61 لرتًا لكل فرد يف اليوم يف عام 2016.

احتياجات قطاع املياه

اإعطاء امل�شاريع التالية الدعم ال�شيا�شي والأولوية بالتمويل:  -

البحرين. ناقل  م�شروع   ·

احل�شا. ال�شيدية/  م�شروع   ·

العرب. وادي  م�شروع   ·

ال�سمراء. اخلربة  اإلى  والزرقاء  عّمان  من  ال�سحي  ال�سرف  مياه  نقل  خطوط  تقوية   ·

احلماأة. وا�شتخدام  ال�شمراء  اخلربة  حمطة  تو�شعة   ·

تثبيت �شعر الكهرباء باعتماد ت�شعرية عام 2015.  -

ر�شد مبالغ دعم الدي�شي واملياه امل�شرتاة يف موازنة الوزارة لدعم �شلطة املياه.  -

توفري ال�شيولة النقدية لتغطية خم�ش�شات املوازنة.   -

�شداد ديون �شركة مياه الريموك وم�شتحقات �شركات الكهرباء.   -

مراعاة خ�شو�شية قطاع املياه من حيث احلاجة ملعدات واآليات يتطلب ت�شنيعها فرتة طويلة،   -

وال�شماح للوزارة باحل�شول عليها مثل جتات ال�شرف ال�شحي وامل�شاغل املتحركة وغريها.

ال�شماح للوزارة بتعيني عدد اإ�شايف من املهند�شني والفنيني املتخ�ش�شني.  -

دعم تنفيذ حملة اإحكام ال�شيطرة على م�شادر و�شبكات املياه.  -
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