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امللخص التنفيذي

تهدف هذه املراجعة إلى تقدمي عرض لسير العمل واإلجنازات الستراتيجية قطاع املياه
(أهدافها ،برامجها ومؤشراتها) ،وسير العمل يف التوصيات التي قدمها تقرير حالة البالد
لعام  .2018وتعرض املراجعة مصفوفة للبنود التي يتوجب توحيد اجلهود الوطنية
لتنفيذها ،والشراكات على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو العاملي ،وكل ذلك ضمن أهداف
املعني باإلدارة املستدامة وضمان توافر
التنمية املستدامة  2030ومنها الهدف السادس
ّ
املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ،حيث مت تضمني مقاصد ومؤشرات الهدف
السادس يف استراتيجية املياه وخططها وبرامجها ومؤشراتها مبا يتالءم مع خصوصية
َ
الوضع املائي والدميوغرايف يف األردنُ .
حالة
سته ّل املراجعة بتقدمي يعرض باألرقام
وت َ
املياه يف األردن وأبرز التحديات.
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تقديم :واقع املياه يف األردن وأبرز التحديات
أ -واقع املياه يف األردن

شح املياه ،ليس فقط بسبب طبيعة املناخ اجلاف وقلّة املوارد
يعاني األردن عبر التاريخ من ّ
املائية ،بل وأيض ًا نتيجة الزيادة املضطردة الطبيعية والقسرية يف عدد السكان ،والتي

أدت إلى الفقر املائي وتناقص حصة الفرد من املياه .كما أثّ رت النزاعات اإلقليمية على
حقوق األردن املائية من املياه املشتركة ،إذ تشكل املياه املشتركة  %40من مجموع مصادر
املياه اجلوفية والسطحية .يضاف إلى ذلك ظواهر التغير املناخي وما يصاحبه من تدني
معدالت الهطول وتغير أمناطها.
ُتقسم مصادر املياه يف األردن إلى مياه جوفية (الشكل رقم  ،)1وسطحية (الشكل رقم
 ،)2واستغالل املياه غير التقليدية ،مثل حتلية املياه املسوس ،واستخدام املياه املعاجلة
املستص َلحة يف الزراعة ،واملياه اخلضراء.

الشكل رقم ( :)1أحواض املياه اجلوفية واملخزون اآلمن (قطاع املياه األردني ،حقائق وأرقام ،2017 ،ص.)11
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اجلدول رقم ( :)1أحواض املياه اجلوفية واملخزون اآلمن واالستخراج
الطاقة اإلنتاجية
(مليون م)3
مياه جوفية
متجددة
مياه جوفية غير
متجددة

الشكل رقم ( :)2أحواض املياه السطحية
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كميات املياه
املستخرجة
َ
3
(مليون م )

النسبة

275

470

%171

143

150

%105
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اجلدول رقم ( :)2املياه السطحية ومياه الصرف الصحي املستص َلحة
طاقة استيعابية

عدد
األحواض السطحية
محطات التنقية
السدود

نسبة االستغالل

(مليون م)3

15

505

%74

33

220

%90

14

336

%39

يلخص اجلدول رقم ( )3مجموع موارد املياه يف األردن ،وكميات املياه املستدامة،
واالحتياجات املائية جلميع االستخدامات ،والعجز املائي السنوي.
اجلدول رقم ( :)3املوارد املائية واالحتياجات املائية جلميع االستخدامات

السنة

املوارد املائية يف
األردن (مجموع
املصادر)
(مليون م)3

2014
2015
2020
2025

االحتياجات
املائية

املصادر املائية
املستدامة

(اجمالي الطلب) (مليون م)3
(مليون م)3

(مليون م )

972
992
1082
1459

العجز املائي

3

1211
1401
1455
1548

814
832
942
1341

239
409
373
881

اجلدول رقم ( :)4طاقة املوارد املائية السنوية (مليون م )3من مصادر تقليدية وغير
تقليدية
السنة

2015

2020

2025

املياه اجلوفية  -االستخراج اآلمن

275

275

275

املياه اجلوفية غير املتجددة

144

189

243

املياه اجلوفية  -االستخراج اجلائر

160

140

118

املياه السطحية (محلية  +بحيرة طبريا)

263

276

329

َ
املعالة
مياه الصرف الصحي

140

182

235

مصادر إضافية  -مبادلة وحتلية

10

20

260
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ب  -التحديات
 .1اختالل معادلة املتاح والطلب

شح موارد املياه وطبيعة املناخ اجلاف وتأثيرات التغير املناخي إلى تناقص كميات
ّأدى ّ
املياه املتاحة وإلى الفقر املائي .كما أدت الزيادة السكانية الطبيعية والقسرية والنهضة

والتوسع يف االستثمار إلى زيادة غير مسبوقة يف الطلب على املياه .وقد أدى ذلك إلى
عجز مائي مضطرد ،وتناقص مستمر يف حصة الفرد من املياه يف األردن ،وهي من األقل
يف املنطقة (الشكل رقم  ،)3حيث يبلغ معدل نصيب الفرد يف األردن من املياه  127لتر ًا يف
اليوم (تقارير وزارة املياه والري لسنة .)2018
الشكل رقم ( )3حصة الفرد من موارد املياه املتاحة (لتر /يوم)
9000

8073.97

8000
7000
6000
5000
4000

اﻟﻛﻣﯾﺔ

3000

2754.9

2347.95

2315.07

1016.44

214

127

219.18

2000
1000
0

 .2النزاعات اإلقليمية والزيادة السكانية القسرية

يستضيف األردن أكثر من  1.4مليون سوري ،يقطن  %20منهم فقط يف مخيمات
الالجئني (بحسب أرقام املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام .)2014
وتعرض األردن قبل ذلك إلى هجرات من دول مجاورة بسبب النزاعات وعدم االستقرار يف
ّ
كبيرين على البنية التحتية وموارد املياه ،وأثّ ر سلبي ًا على
املنطقة ،ما شكّ ل عبئ ًا وضغط ًا
َ

النظم البيئية ،وأسهم يف نشوء فجوة متويلية تعيق التنمية املستدامة.

وكانت هذه الهجرات السكانية قد بدأت يف عام  1948بعد النكبة وجلوء الفلسطينيني
لالستقرار يف األردن ،وأعقبها نكسة  1967والتي ساهمت يف مضاعفة عدد السكان
وبالتالي مضاعفة الطلب على املياه .كما ساهمت األحداث اإلقليمية األخرى يف املنطقة
يف نزوح العديد من السكان إلى األردن .إذ شهد األردن نزوح العديد من السكان إليه يف
مطلع التسعينات من القرن العشرين ( )1992/1991إثر حرب اخلليج األولى ،وتكرر
ذلك يف عام  2003إثر الغزو األميركي للعراق (الشكل رقم .)4
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شكل رقم ()4

ويزيد عدد سكان األردن عن عشرة ماليني نسمة ،بينما ال تكاد موارده املائية تكفي
مليو َني نسمة استناد ًا إلى احلصة السنوية للفرد من املياه يف املتوسط العاملي.

 .3استنزاف مصادر املياه اجلوفية ونضوب بعضها

لسد العجز املائي إلى زيادة استنزاف األحواض اجلوفية ،والضخ اجلائر يف
ّأدى السعي
ّ
املناطق املرتفعة لغايات الزراعة ،واستمرار انخفاض مستوى سطح املاء ،وهو ما يجعل

املياه اجلوفية توشك على النضوب ،ما يعني إعاقة التنمية وجهود مكافحة الفقر واجلوع
يف البالد.

 .4تأثيرات التغير املناخي على قطاع املياه

تتمثل ظواهر التغير املناخي يف األردن باجلفاف الناجت عن انخفاض الهطول املطري
املديني الطويل واملتوسط ،حيث
وتباينه يف املكان والزمان ،والتغير السلبي للمناخ على
َ

أظهرت الدراسات والتنبؤات أن حدة اجلفاف ستزداد يف املستقبل ،وأن هناك إمكانية
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تغي َر منط الهطول بتزايد
حلدوث اجلفاف مرة واحدة كل ثالث سنوات أو أربع .كما ّ
تكرارية الفيضانات الومضية (( )flash floodميكن الرجوع ملخرجات تقرير البالغات
الوطنية الثالث).

لشح املياه
 .5التحديات املرافقة ّ

املرجوة
املعدالت التنموية
 اآلثار االجتماعية واالقتصادية :عدم إمكانية حتقيقّ
ّ
النمو االجتماعي
من خطط التنمية التي تضعها احلكومة ،مما ينعكس سلب ًا على
ّ
واالقتصادي يف اململكة.

 اآلثار على االستثمار :عدم قدرة القطاع على تلبية االحتياجات االقتصادية مناملياه ،سيؤدي إلى انحسار االستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية،
مما ينعكس سلب ًا على اجلهود احلثيثة املبذولة على أعلى املستويات جللب هذه
االستثمارات.
الوطنية لـ«رؤية
حتد من قدرة احلكومة على حتقيق األهداف
 هذه التحدياتّ
ّ
األردن  ،»2025وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ( ،)SDGsوتنفيذ الطموحات
واالستراتيجيات واخلطط املوضوعة من القطاعات التنموية كافة .ومن دون تنفيذ
املشاريع االستراتيجية لقطاع املياه ،فإن اخلطط التنموية الوطنية تصبح حلم ًا
مما ينعكس سلب ًا على األمن االجتماعي واالقتصادي.
يصعب حتقيقهّ ،

ويشكّ ل موضوع تأمني املوارد املائية الشحيحة املتاحة ،وتزويد السكان مبياه شرب نقية،
ومعاجلة املياه العادمة وتكريرها وإعادة استخدامها ،معضلة مالية وتقنية شائكة .وهناك
ملحة للتفكير خارج الصندوق ،ووضع مبادرات ريادية ،وحتديد اجلهات الوطنية
حاجة ّ

املعنية وأدوارها لتعاون وطني جتاه حتقيق األهداف املرجوة ،وإنشاء شراكة وتعاون على
مستوى الوطن واإلقليم والعالم.

أوالً :التنمية املستدامة ومتطلبات تحقيقها

إن أهداف التنمية املستدامة  2030هي أهداف عامليةّ ،إل أن التحديات كبيرة .لذلك ال
ّ
بد من تضافر جميع اجلهود من ِقبل احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدني،

وتكوين شراكات عاملية وإقليمية لتحقيق هذه األهداف.

ويعد األردن من أوائل الدول التي عملت على إدماج أهداف التنمية املستدامة  2030يف
ّ
اخلطط والبرامج الوطنية ،كما فعلت سابق ًا مع األهداف اإلمنائية لأللفية.
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وألهمية املياه والصرف الصحي ،فقد جاء الهدف السادس من أجندة وغايات ومؤشرات
التنمية املستدامة  2030ليغطي هذا اجلانب بشمولية وتكاملية لتحقيق األهداف
األخرى للتنمية املستدامة ،خاصة تلك املتعلقة بالبيئة والعيش الكرمي لإلنسان.
الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة  :2030اإلدارة املستدامة وضمان توافر
املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
بدأ العالم يدرك أن من ّ
حق كل فرد يف العالم احلصول على مياه الشرب النظيفة والصرف
ويعد
الصحي اآلمن ،وقد مت تضمني هذا احلق يف االستراتيجيات املائية ملعظم الدول.
ّ
ضمان هذه احلقوق من أهم مقومات التنمية ويرتبط غيابها باملرض واجلوع والعوز .إذ
يبلغ عدد األمراض املرتبطة مبياه الشرب والصرف الصحي  21من أصل  37مرض ًا تعاني
منها بلدان العالم النامية.
وجاء الهدف السادس من وثيقة أجندة التنمية املستدامة  2030معني ًا بقطاع املياه،
واحتوى على  8غايات ومؤشرات قياس أداء خاصة ٍّ
لكل منها.

غايات الهدف السادس

منصف على مياه الشرب املأمونة وميسورة التكلفة
 حتقيق هدف حصول اجلميع بشكل ْبحلول عام .2030

 حتقيق هدف حصول اجلميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ،ووضعومن
نهاية للتغوط يف العراء ،وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات َ

يعيشون يف ظل أوضاع هشة ،بحلول عام .2030

 حتسني نوعية املياه ،عن طريق احلد من التلوث ،ووقف إلقاء النفايات واملوادتسربها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه املجاري غير
الكيميائية اخلطرة وتقليل
ّ
َ
املعالة إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام املأمونة بنسبة كبيرة
على الصعيد العاملي ،بحلول عام .2030
 زيادة كفاءة استخدام املياه يف جميع القطاعات زيادة كبيرة ،وضمان سحب املياهشح املياه ،واحلد بدرجة كبيرة
العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معاجلة ّ

من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه ،بحلول عام .2030

 تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على جميع املستويات ،مبا يف ذلك من خالل التعاونالعابر للحدود بحسب االقتضاء ،بحلول عام 2030
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 حماية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه ،مبا يف ذلك اجلبال والغاباتواألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات املياه اجلوفية والبحيرات ،بحلول عام .2030
 تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات يف البلدان النامية يف مجال األنشطةوالبرامج املتعلقة باملياه والصرف الصحي ،مبا يف ذلك جمع املياه ،وإزالة ملوحتها،
وكفاءة استخدامها ،ومعاجلة املياه العادمة ،وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة
االستخدام ،بحلول عام .2030
 دعم وتعزيز مشاركة املجتمعات احمللية يف حتسني إدارة املياه والصرف الصحي.تقدم الدول يف حتقيقق غايات
ويرتبط التمويل العاملي للمياه والصرف الصحي مبدى ُّ
ومؤشرات الهدف السادس ،لذا ُش ِّكل فريق وطني يف األردن من الوزارات واجلهات
الوطنية املعنية بتحقيق غايات الهدف السادس ،ومت إعداد التقارير املرحلية حول
القيم املرجعية ( )Baselineوحتليل الفجوات ومنهجيات القياس وآلياته (امللحق
رقم .)1

ثانياً :مالمح اسرتاتيجية املياه لألعوام 2025-2016
 تعديل وحتديث التشريعات املائية. اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه. استدامة مصادر املياه وحمايتها من التلوث واالستنزاف. حماية حقوق اململكة يف املوارد املائية املشتركة. بناء الشراكات لقطاع املياه. تكامل املاء والغذاء والطاقة. االستدامة االقتصادية وحتسني املالءة املالية. حتقيق أهداف التنمية املستدامة (.)SDG6 االنسجام مع رؤية واستراتيجية «وثيقة األردن  »2025لتحقيق أهداف محور األمناملائي.
 بناء قطاع منيع قادر على مواجهة التّ حديات ومواجهة املستجدات اجلديدةواالحتياجات.
 حتسني وتأهيل مرافق املياه والبنية التحتية ،مبا يوفر املنعة وحتسني مستوىاخلدمات وتوسعة نطاق التغطية خلدمات املياه والصرف الصحي.
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 تنسيق التمويل وشؤون املانحني.التكيف ملواجهة ظواهر التغير املناخي.
 إدراج برامجُّ
 -تشجيع البحث العلمي والتطوير.

أ .سياسات املياه واخلطط والبرامج

 سياسة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف قطاع املياه. سياسة اإلحالل وإعادة االستخدام. سياسة إعادة توزيع املياه. سياسة االستغالل للمياه السطحية. سياسة استدامة املياه اجلوفية. سياسة بناء املنعة ملواجهة أثر التغير املناخي على قطاع املياه. سياسة إدارة الطلب على املياه. سياسة إدارة اجلفاف. سياسة إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية. خطة حتسني الكفاءة يف ادارة محطات الصرف الصحي وتشغيلها. -خطة تقليل خسائر قطاع املياه.

 -البرنامج االستثماري لقطاع املياه (( )2025-2015امللحق رقم .)3

ب .أهداف القطاع ومؤشراته

املستهدفة للعام
يقدم اجلدول رقم ( )5أبرز األهداف القطاعية وقيم األساس والقيم
َ

 2025والتي تتقاطع مع أهداف التنمية املستدامة.
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اجلدول رقم (:)5
املستهدفة للعام 2025
أبرز األهداف القطاعية وقيم األساس والقيم
َ
املؤشر

2014

2025

نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة

%70

%127

االستدامة املالية

قيمة الدعم احلكومي (مليون دينار)

170

180

صايف الدين (مليون دينار)
كمية الطاقة املسته َلكة للمتر املفوتر
(كيلو واط ساعة /م)3

1170

1200

4.31

3.66

رفع مستوى
خدمات املياه
والصرف الصحي

نسبة املخدومني بشبكات املياه

%94

%95

نسبة املخدومني بشبكات الصرف
الصحي

%63

%80

حصة الفرد من املياه البلدية (لتر للفرد
باليوم) من دون فواقد املياه

61

105

كمية املياه املتاحة للتزويد (م /3سنة)

832

1341

حصة الفرد من املياه جلميع
االستخدامات (م /3سنة)

90

114

السعة التخزينية للسدود

325

400

نسبة الفاقد

%47

%30

نسبة الضخّ اجلائر

%160

احملمية
نسبة املصادر
ّ

%35

الهدف

َتوفير مياه
كافية جلميع
االستخدامات

استدامة املصادر
وحمايتها

%60

ومن املأمول أن يؤدي تنفيذ االستراتيجية والسياسات واخلطط التنفيذية ،لنيل رضا
املواطنني وثقتهم مبستوى اخلدمات املقدمة إليهم (امللحق رقم .)4

ثالثاً :تق ُّدم سري العمل يف تحقيق أهداف اسرتاتيجية املياه
والتنمية املستدامة

يعرض هذا اجلزء أبرز األهداف القطاعية والوضع الراهن وما مت إجنازه.

الهدف األول :االستدامة املالية

يعاني قطاع املياه من شح املوارد املالية الذاتية وتراكم العجز واملديونية ،لألسباب اآلتية:
 .1ارتفاع الكلفة الرأسمالية للمشاريع املائية اجلديدة ،وعدم القدرة على تأمني التمويل
الالزم لالستثمار يف مشاريع قطاع املياه.
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 .2انخفاض تعرفة مياه الشرب.
 .3انخفاض تعرفة مياه الري باملقارنة مع كلفتها املرتفعة.
 .4ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية يف إنتاج املياه ونقلها ( %60من كلفة إنتاج املتر املكعب).
 .5تدني الكفاءة التشغيلية ألنظمة املياه (مياه الشرب أقل من  ،%50ومياه الري أقل من
.)%85
 .6تدني مؤشر استرداد الكلفة اإلجمالية وارتفاع معدل الدعم احلكومي.
 .7وملعاجلة هذا اخللل ،وضعت وزارة املياه والري خطة لتقليل خسائر قطاع املياه ،تضمنت
ما يلي:
 .8إدراك قيمة املياه يف األردن يف جميع القطاعات ،وكيفية حتقيق عوائد تسعى
السترداد الكلف ،بإشراك قطاعات املستهلكني واجراء احلوار البناء معهم حول
املمكنات التي تؤدي إلى استهالك أمثل ملوارد املياه بكفاءة.
 .9حتسني أنظمة الفوترة والتحصيل واعتماد مبدأ حتفيز األداء.
 .10تقليل مبالغ الذمم والديون املشكوك بتحصيلها.
 .11تقليل الفاقد املائي واالستخدام غير املشروع.
 .12زيادة نسبة املشتركني على شبكات الصرف الصحي.
 .13إدخال األمتتة يف عمليات التشغيل.
 .14إعادة هيكلة التعرفة للخدمات ورسوم االشتراكات.
 .15وضع تعرفة خاصة للنشاطات االقتصادية.
البرنامج االستثماري لغاية عام ( 2025امللحق رقم .)3
قطاع املياه
وقد َوضع
ُ
َ

األهداف الفرعية

 .1رفع نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة من  )2014( %70إلى )2025( %127
ً
مقارنة باإليرادات يف قطاع املياه،
بلغت نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة لعام 2016
حوالي  ،%88أي أن هناك تقدم ًا يف حتقيق هذا املؤشر .لكن اإليرادات متثل يف الواقع
 %56فقط من إجمالي الكلف الكلية ،فهناك انخفاض يف استرداد الكلف منذ عام ،2005
ويرجع ذلك يف األساس لالستثمارات الكبيرة يف مشاريع التزويد املائي ومعاجلة مياه
َ
تتماش مع الزيادات يف كلف اخلدمات .ومع ذلك ،ظلت مستويات
الصرف الصحي التي لم
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الفاقد املائي بشقّ يه اإلداري والفني مرتفعة بالرغم من البرامج االستثمارية الكبيرة،
حيث تتكفل الدولة مبعظم هذه االستثمارات املالية بينما ال تتعدى مسؤولية شركات
َ
التشغيل والصيانة والتحصيل املالي.
املياه
 .2زيادة قيمة الدعم احلكومي من  170مليون دينار ( )2014إلى  180مليون دينار
( ،)2025وخفض صايف الدين بحيث ال يتجاوز  1200مليون دينار ()2025

1

تتحمل خزينة اململكة األردنية الهاشمية معظم الكلف الرأسمالية الالزمة لتمويل
املشاريع املائية ومشاريع التنقية ،ويشمل ذلك بناء السدود وخطوط النقل ومحطات
التنقية واملعاجلة وحتى بناء السدود والبرك الصحراوية ،إضافة إلى شبكات توزيع املياه،
سواء للشرب أو للري.
وتتلقى اململكة دعم ًا دولي ًا من الدول الصديقة واملانحة ومن صناديق التمويل الدولية.
وكمثال على ذلك ،بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية واجلارية لقطاع املياه احلكومي
حوالي  659.5مليون دينار يف عام ( 2016النفقات اجلارية  319مليون دينار ،والنفقات
الرأسمالية  340.5مليون دينار).
وقد اعتمدت وزارة املياه والري عدد ًا من اخلطط لإلصالح املالي السترداد الكلفة وتقليل
ً
قليال
خسائر القطاع ،كان آخرها رفع تعرفة املياه يف أواخر عام  ،2015إال إن املردود كان
( 15.4مليون دينار يف عام .)2016
 .3خفض كمية الطاقة املسته َلكة للمتر املفوتر من 4.31كيلو واط ساعة /م)2014( 3
إلى  3.66كيلو واط ساعة /م)2025( 3
ً
(خاصة يف قطاع
املستخدمة واسترداد كلف املياه
تتركز الكلف العالية يف أسعار الكهرباء
َ
الزراعة والري) ،وازدياد معدل الفاقد املائي سنوي ًا .وقد بذلت وزارة املياه والري محاوالت
للتحول الستخدام الطاقة البديلة كالشمس والرياح يف محطات الضخ للمياه ومحطات
أي جناح.
املعاجلة للمياه العادمة ،ولكنها لم حتقق ّ

1
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الهدف الثاين :رفع مستوى خدمات املياه والرصف الصحي

هناك العديد من التحديات تتعلق بالبنى التحتية خلدمات املياه والصرف الصحي

وتتطلب جهود ًا وطنية ،ومنها:
 .1االنتشار السكاني العشوائي يف مناطق خارج التنظيم ،وصعوبة إيصال اخلدمات إلى
هذه املناطق ،وارتفاع كلف إيصال اخلدمات إليها.
ُ .2بعد املسافة (األفقية والعامودية) بني مصادر املياه والتجمعات السكانية واملدن ،مبا
يرفع كلف إنتاج املياه وتوزيعها.

 .3عدم كفاية خدمات الصرف الصحي ،ومحدودية قدرة محطات التنقية على معاجلة
كم ًا ونوع ًا ،وزيادة الطلب على خدمات الصرف الصحي نتيجة
مياه الصرف الصحي ّ
الزيادة السكانية الطبيعية والقسرية.

 .4عدم القدرة على خدمة مناطق معينة بالصرف الصحي بسبب الطبيعة الطبوغرافية،
مبا يحتم إيجاد حلول ريادية بديلة.
 .5منط إدارة األزمة املفروض على القطاع ،واحلاجة لالستجابة خارج اخلطط وخارج
مناطق التنظيم.
 .6هجرة الكفاءات من قطاع املياه ،وعدم القدرة على االحتفاظ بها أو استقطاب كفاءات
جديدة.
 .7ارتفاع نسبة االعتداءات على مصادر املياه واخلطوط الناقلة وشبكات توزيع املياه.
 .8منط الضخ املتقطع للتزويد املائي ،بسبب محدودية مصادر املياه والطبيعة
الطبوغرافية وما يتبع ذلك من مخاطر على نوعية املياه يف الشبكات.

األهداف الفرعية

 .1رفع نسبة املخدومني بشبكات املياه من  )2014( %94إلى .)2025( %95
 .2رفع نسبة املخدومني بشبكات الصرف الصحي من  )2014( %63إلى .)2025( %80
وبالرغم من الكلف الباهظة املترتبة على حتقيق هذين املؤشرين ،إال أن أرقام احلدود
املرجعية ملؤشرات التنمية املستدامة تشير إلى أن األردن يسير باالجتاه الصحيح (امللحق
رقم .)1
َ
املعالة
ويعتمد األردن من خالل تنفيذ سياسة اإلحالل وإعادة االستخدام ،على املياه
ً
بديال عن املياه العذبة للزراعة ،وينوي التوسع بهذا النهج الستغالل
املستص َلحة مصدر ًا

َ
املعالة.
جميع كميات املياه
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عد األردن رائد ًا يف هذا املجال ،من حيث إدارة هذا املصدر غير التقليدي ونوعية
وي ّ
ُ
ً
فضال عن منظومة املواصفات والتعليمات
املياه الناجتة ومالءمتها لالستخدام النهائي،
الوطنية النافذة.
ويبني اجلدول رقم ( )6النسبة املئوية للسكان املخدومني بالشبكات العامة للصرف
الصحي (.)2017-2007
اجلدول رقم ( :)6النسبة املئوية للسكان املخدومني بالشبكات العامة للصرف الصحي
السنة

النسبة املئوية للسكان املخدومني بالشبكات
العامة للصرف الصحي ()%

2007

61

2008

62

2009

61

2010

62

2011

62

2012

63

2013

62

2014

63

2015

64

2016

65.5

2017

65

الهدف الثالث :تَوفري مياه كافية لجميع االستخدامات

يقدر معدل كميات املياه املتجددة والقابلة للتطوير بـ  780مليون متر مكعب سنوي ًا (505
َّ

ماليني م 3من املياه السطحية ،و 275مليون م 3من املياه اجلوفية).

وتقدر االحتياجات احلالية من املياه لألغراض املختلفة بـ  1400مليون م 3لعام ،2013
َّ
يقدر بـ  550مليون م 3حالي ًا .ويتم التعامل مع هذا العجز من خالل
وبعجز إجمالي سنوي ّ
الدور َّ
املقن زراعي ًا ومنزلي ًا.
برامج َّ

واستُ خدم ما مجموعه  972مليون م 3من املياه يف عام  %26.6 ،2014منها من مصادر
املياه السطحية ( 259مليون م ،)3و %60.6من مصادر املياه اجلوفية ( 589مليون م،)3
َ
املعالة ( 125مليون م.)3
و %12.8من مياه الصرف
أوجه استخدامات املياه بني الشرب والزراعة والصناعة .إذ ُيستهلك يف الشرب
وتتوزع ُ
حوالي  429مليون م( 3أي ما يعادل  ،)%44.1ويف الزراعة حوالي  505مليون م،)%52( 3
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ويف الصناعة حوالي  39مليون م.)%4( 3
أن العجز املائي يزداد بصورة مضطردة
وعلى الرغم من تنفيذ املشاريع املائية الكبرىّ ،إل ّ

ألسباب عدة ،منها:

 .1ارتفاع الفاقد املائي بشقَّ يه الفني واإلداري.
 .2محدودية موارد املياه املتجددة وتناقصها.
 .3الضخّ اجلائر للمخزون املائي االستراتيجي وأثره على كمية املياه املتاحة ونوعيتها.
 .4عدم حصول اململكة على حصتها من املياه املشتركة.
َّ
متوقع ،بسبب النمو السكاني والتطور االقتصادي ،والوضع
 .5تنامي الطلب بشكل غير
اإلقليمي املضطرب (موجات اللجوء وقضايا املياه املشتركة) ،والتغير املناخي (التوزيع
املكاني والزمني لألمطار).
وكانت النتيجة تدني احلصة السنوية للفرد من املياه املتاحة جلميع االستخدامات إلى
أقل من  %10من خط الفقر املائي العاملي.
وقد أدرك قطاع املياه يف األردن منذ بداية التسعينات يف القر العشرين ،أهمية إدارة
الطلب ملعاجلة العجز املائي ،بحيث أصبحت مالزمة إلدارة التزويد ،و ُأنشئت لها وحدة
خاصة ،كما ُأفرد لها مساق متخصص للدراسات العليا يف اجلامعات األردنية.

ويستدعي تنامي العجز املائي اتخاذ تدابير وإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد
للمحافظة على املصادر املائية بشكل عام ،واجلوفية منها بشكل خاص.

األهداف الفرعية

2

 .1رفع حصة الفرد من املياه البلدية من  61لتر للفرد باليوم ( )2014إلى  105لتر للفرد
باليوم ( )2025من دون الفاقد املائي.
 .2زيادة كمية املياه املتاحة للتزويد من  832مليون م /3سنة ( )2014إلى  1341مليون
م /3سنة (.)2025
 .3زيادة حصة الفرد من املياه جلميع االستخدامات من  90م /3سنة ( )2014إلى 114
م /3سنة (.)2025

2
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 .4زيادة السعة التخزينية للسدود من  325مليون م )2014( 3إلى 400
مليون م.)2025( 3

ولرفع حصة الفرد وزيادة املياه املتاحة ،ال بد من حزمة مشاريع تعمل على استرجاع
الفاقد ،أو االستثمار يف جلب مصادر جديدة ،أو التوسع يف استغالل املياه غير التقليدية

وتعظيم استغالل املياه السطحية بزيادة السعة التخزينية للسدود .وهذه كلها حتتاج
إلى استثمارات مالية كبيرة ال تتوفر دون الدعم اخلارجي أو االستدانة.
تقدم ملحوظ يف ما يتعلق ببند زيادة السعة التخزينية للسدود من  325مليون
وهناك ُّ
م )2014( 3إلى  400مليون م ،)2025( 3فالعمل حثيث بهذا االجتاه ،وهناك استثمار
سد الواله حالي ًا) ،وانشاء احلفائر
جيد يف مجال بناء السدود وتعلية القائم منها (مثل ّ

والسدود الترابية الصطياد مياه الفيضانات وتخفيف ضررها.

وقد بلغ مجموع االستخدامات من املياه السطحية لعام  2014حوالي  258.6مليون
م ،3منها  %55لألغراض الزراعية ،و %40لالستخدامات املنزلية ،و %2لالستخدامات
الصناعية ،و %3للمناطق النائية.
وعلى الرغم من أن اململكة تستفيد من معظم السدود يف تعزيز املخزون املائيّ ،إل أن هناك
سدود ًا ُأنشئت مؤخر ًا يف بعض املناطق ،ونتيجة الضغوط السياسية احمللية (مطالبات أهل
التنور.
سد
املنطقة وممثليها) ،لم تكن ذات مردود إيجابي ،مثل ّ
ّ
َ
وتقدر مساحة األراضي الصاحلة
املستهلك األكبر للمياه،
وي َع ّد القطاع الزراعي يف األردن
َّ
ُ
ُ
مساحة األراضي املزروعة منها يف عام  2017إلى 2.745
للزراعة  8.9مليون دومن ،تصل
املروية منها حوالي  0.7مليون دومن ،أي ما نسبته
مليون دومن ،وتبلغ مساحة األراضي
ّ
 %25.5من مجموع املساحة املزروعة.

وهناك العديد من العوامل الضاغطة على استدامة الزراعة يف األردن ،منها ندرة املياه،
واجلفاف ،والتغير املناخي ،واستنزاف مصادر املياه ومت ُّلحها ،والتحديات التسويقية
للمنتجات وتدني مردودها املالي ،وضعف توظيف التكنولوجيا يف االستخدام األمثل
للمياه املتاحة ،وضعف اإلرشاد الزراعي الوطني.
قطاع املياه ُ
ّ
اخلطى يف البحث عن مصادر مائية جديدة ،سواء باحلفر العميق
ويحث
ُ
للوصول إلى أحواض مائية جديدة ،أو باللجوء إلى حتلية مياه البحر األحمر؛ إما
عبر مشروع قناة البحرين (البحر األحمر  -البحر امليت) لتوفير ما يزيد عن 650
3
عمان)
مليون م (الشكل رقم  ،)5أو عبر مشروع خط الناقل الوطني (البحر األحمر ّ -

( )Aqaba-Amman Water Desalination and Conveyance Project/ AAWDCإذ
تهدف املرحلة األولى للمشروع إلى توفير ما يزيد عن  70مليون م 3سنوي ًا ،بينما تهدف
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املرحلة الثانية إلى توفير  150مليون م 3سنوي ًا.
ويتطلب السير يف هذه املشاريع مشاركة القطاع اخلاص بفعالية ،يف التمويل والتشغيل
ملح ًا ،لتكون
واإلدارة على ّ
حد سواء .وأصبح إنشاء شركة وطنية للمياه مطلب ًا وطني ًا ّ

هذه الشركة قادرة على استقطاب االستثمارات احمللية للمؤسسات التمويلية الوطنية

وتعد مثل هذه
(صندوق استثمارات الضمان االجتماعي والصناديق والبنوك الوطنية).
ّ

اخلطوة أساسية حتى من أجل استقطاب استثمارات مالية إقليمية ودولية قادرة على
تلبية احلاجة املستمرة للمياه.

الشكل رقم ()5
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الهدف الرابع :استدامة املصادر وحاميتها
األهداف الفرعية

 .1خفض نسبة الفاقد من  %47حالي ًا إلى )2025( %30
يقدر الفاقد املائي (بشقّ يه الفني واإلداري) بـ  %47على مستوى اململكة ،وتتفاوت
َّ

هذه النسبة من محافظة إلى أخرى ،كما تختلف نسبة الفاقد اإلداري إلى الفاقد الكلّي
ً
ّ
تظل يف نطاق
مثالّ .إل أن هذه النّ سب
من مكان إلى آخر ،فهي تتجاوز  %70يف املفرق
العدادات التي تقيس إنتاجية املصادر (اآلبار اجلوفية) ،واعتماد
التقديرات بسبب غياب ّ

التقديرات على إنتاجية اآلبار وقت حفر البئر وجتربتها.

وتتعلق بنود إدارة الفاقد الفني بتأهيل شبكة التزويد ،وضبط ضغوطات الشبكات،
وفصل مناطق التزويد ومنع تداخلها ،واألهم حتديد إنتاجية املصادر املائية من مياه
جوفية وسطحية بدقة ،وكذلك كميات استهالك املياه يف نهايات شبكة التزويد.
َ
العدادات
يعبر عن املياه املسته َلكة غير
املفوترة ،إما بسبب قراءات ّ
أما الفاقد اإلداري ،فهو ّ

تعد التدفّ ق املنخفض ،أو بسبب السرقة واالعتداءات.
(التي ال ّ

عدادات مناسبة ،وهو ما ُبدئ بتطبيقه
جناح تقليل الفاقد اإلداري
ويستدعي
اعتماد ّ
َ
ُ
تدريجي ًا ،وكذلك إحكام السيطرة على االعتداءات ،بخاصة بعد أن متّ تعديل ّ
كل من
قانون سلطة املياه ونظام املياه اجلوفية ،ما مكّ ن اجلهات املعنية من حتويل العديد من
توفير كميات ال
االعتداءات للمحاكم .وكانت نتيجة تفعيل برامج إحكام السيطرة
َ
ُيستهان بها من املياه.
كما مت تقدير الفاقد يف منظومة قناة امللك عبداهلل ،ومت حتديد أعمال الصيانة الالزمة
لضبط الفاقد الفني ،لكن الفاقد اإلداري (واالستخدامات غير املشروعة) يستأثر
بالنسبة األكبر من الفاقد الكلي.
 .2الوصول إلى استخراج آمن للمياه اجلوفية
ّ
واملخالفة) مبا مجموعه 266
(املرخصة
ُق ِّدرت كمية املياه التي ُت َضخّ من اآلبار اخلاصة
ِ
3
وتقدر كمية املياه التي تضخّ من اآلبار املخالفة وحدها بـ  19مليون م
مليون م 3سنوي ًا،
َّ
املستخرجة من اآلبار اخلاصة.
سنوي ًا ،أي ما يعادل  %7من كمية املياه
َ

ويرتفع معدل االستخراج من املياه اجلوفية على مستوى اململكة ليصل إلى  %160من
تدن
االستخراج اآلمن ،وبذلك فإن املنحنى البياني للتصريف يف األحواض املستنزَ فة يف ٍّ
مستمر.
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ويحدث الضخ اجلائر نتيجة عوامل من أبرزها:
 .1استغالل أصحاب اآلبار ما يفوق كميات املياه احملددة يف رخصة االستخراج.
 .2ضعف تفعيل التشريعات القانونية النافذة.
عدادات من ِقبل
 .3اللجوء إلى التقدير عند احتساب كميات االستخراج ،لعدم تركيب ّ
أصحاب اآلبار أو لعدم ضبطها.

ومن أهم اإلجنازات ملواجهة هذا األمر ،تعديل قانون سلطة املياه مبا يضمن زيادة
العقوبات وتغليظها على االستخدامات املخالفة ،وتنفيذ حملة وطنية مشددة (حملة
إحكام السيطرة على مصادر املياه) بهدف حماية مصادر املياه وإيقاف االستخدامات غير
املشروعة.
 .3زيادة نسبة املصادر احملمية من  )2014( %35إلى )2025( %60
ُ
حماية املصادر شقّ ني :حماية الكميات ،وحماية نوعية املياه .وهما مترابطان
تتضمن
التعليمات امللزمة التي حتدد أنطقة
قطاع املياه
حد كبير .ومن هذا املنطلق ،وضع
ِ
إلى ّ
ُ
سد ًا أو مجرى مائي ًا كقناة
(مناطق) احلماية لكل مصدر مائي
(سواء كان نبع ًا أو بئر ًا أو ّ
ً

وتقيد وتضع
حتدد
امللك عبداهلل) ،ويتم العمل بهذه التعليمات قدر اإلمكان ،ذلك أنها
ّ
ّ

أنطقَ ة احلماية احملددة.
الضوابط جلميع األنشطة حول املصادر املائية يف ِ

تعد من األفضل على مستوى
وبالنسبة إلى إدارة النوعية ،فإن جودة مياه الشرب يف األردن ّ
الوطن العربي والعالم املتقدم .وهناك ترتيبات قانونية ومؤسسية على مستوى اململكة

تنظم أعمال الرقابة وفق اإلطار الذي وضعته منظمة الصحة العاملية واملعني بالرقابة
االستباقية وإدارة املخاطر أو ما يسمى «إطار سالمة مياه الشرب» (water Safety Plan
.)framework
وتعمل جهات عدة بشكل متكامل ،ولكن باستقاللية وحيادية ،لضبط جودة مياه الشرب.
وهي تشمل:
 وزارة الصحة (اجلهة املنظمة والرقابية). سلطة املياه وشركاتها (اجلهة املنتجة للمياه والتشغيلية).املعتمدة يف اململكة كطرف ثالث لضمان احليادية،
 اجلمعية العلمية امللكية واملختبراتَ
وخاصة يف األمور اخلالفية.
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وتعد مختبرات سلطة املياه من املراكز املتقدمة على مستوى العالم بحداثتها وجتهيزاتها
ّ

وفحوصاتها التخصصية وتغطيتها اجلغرافية ،وقد حازت االعتماد العاملي ،وتقوم
بالتعاون مع وزارة الصحة التي متثل اجلهة الرقابية ،بضمان جودة مياه الشرب جلميع
َ
املعالة (املستص َلحة)
املواطنني واملستهلكني ،وضمان حتقيق مياه الصرف الصحي

ملتطلبات املواصفات النافذة ووفق ًا لصفة االستخدام النهائي.
 -برامج مياه الشرب

 تنفيذ البرامج الرقابية لضمان مياه صحية وآمنة للمواطنني يف جتمعاتهم السكانية،باعتماد املواصفات واملعايير األردنية النافذة ،حيث تغطي البرامج الرقابية لسلطة
املياه  700مصدر من مصادر مياه الشرب تشمل مصادر املياه اجلوفية والسطحية
وانتهاء
املع ّدة للشرب يف أنظمة التزويد املائي مرور ًا باخلزّ انات العامة والشبكات
واملياه َ
ً
بعدادات املواطنني .وتبلغ نسبة مطابقة نوعية مياه الشرب جرثومي ًا ملتطلبات
ّ
املواصفات النافذة  .%99.7يضاف إلى ذلك البرامج الرقابية املستقلة التي تنفذها
وزارة الصحة كجهة مسؤولة عن سالمة مياه الشرب بحكم قانون الصحة العامة.
 متابعة وضمان نوعية مياه مشروع جر مياه الديسي من اآلبار وحتى وصولها إلىاملستهلك ،واملتعلقة بنوعية املياه للمعايير اإلشعاعية املوجودة طبيعي ًا يف املياه
اجلوفية العميقة لتندرج ضمن املواصفات الوطنية والعاملية التي تضعها منظمة
الصحة العاملية كدالئل استرشادية.
 إجازة اآلبار ومصادر مياه جديدة بالتعاون مع كوادر وزارة الصحة ،ومتابعة شكاوىنوعية املياه وحلّها.
 الرقابة عن بعد وعلى مدار الساعة مبوجب مشروع نظام االستشعار عن بعد ملراقبةنوعية املياه.
الرقابة على املياه العادمة والبيئة وحماية مساقط املياه:
 يتم إعداد اخلطة الرقابية طبق ًا للمواصفة األردنية رقم  893اخلاصة باملياه العادمةاملنزلية ،وتعليمات الربط الصناعي والتجاري على شبكة الصرف يف جميع أنحاء
اململكة.
 حماية مساقط املصادر املائية ،وتطبيق التعليمات املتعلقة بالنشاطات املسموحةواملقيدة واملمنوعة يف أن ِْطقَ ة حماية مصادر املياه اجلوفية والسطحية .وهناك مكاتب
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لإلدارة امللكية حلماية البيئة (الشرطة البيئية) يف قطاع املياه ،لتسهيل اإلجراءات يف
حاالت التلوث أو االشتباه بتلوث مصادر املياه.

الهدف الخامس :إدارة املياه املشرتكة وتحصيل حقوق األردن املائية
يتعداه للتأثير
إن تأثير األزمات السياسية اإلقليمية ال يقتصر على الهجرة القسرية ،بل
ّ

على كميات املياه املشتركة لألردن مع ّ
كل من سوريا وإسرائيل وحتى السعودية .وتبدو
األهم الشتراك البلدين مبياه حوض اليرموك والتي متتد يف
العالقة املائية مع سوريا
َّ

اجلانب الشمالي للمملكة واجلنوبي لسوريا وتتمثل يف ما بعد بنهر اليرموك بني البلدين
ً
وصوال إلى نقطة التقائه بنهر األردن .وقد عملت اململكة جاهدة على تنظيم املشاركة
مع سوريا بهذا احلوض يف اتفاقية ُو ِّقعت عام ُ 1987ح ِّدد فيها عدد السدود املسموح بها

نصت
ومساحة األراضي الزراعية املمكن ُّ
ريها من مياه احلوض يف اجلانب السوري .كما ّ

سد الوحدة لتجميع ما بقي من مياه اليرموك
االتفاقية على السماح لألردن ببناء ّ
واستغاللهاّ .إل أن اجلانب السوري خالف جميع بنود االتفاقية ،وزادت مخالفاته عبر
للري وبناء املزيد من السدود للتوسع يف الزراعة
األيام بلجوئه حلفر املزيد من اآلبار
ّ

حتول النمط الزراعي من زراعة احلبوب التي تعتمد على
والري يف منطقة حوران ،حيث ّ

مياه األمطار إلى زراعة اخلضار التي تستهلك املزيد من املياه ،ولم تفلح محاوالت اجلانب
احلد من هذه املخالفات ،بل إن
األردني عبر السنوات وبواسطة جلنة املياه املشتركة من
ّ
تردي العالقات السياسية بني البلدين ساهم طردي ًا يف انتقاص احلقوق األردنية من مياه
ّ

اليرموك املشتركة.

أما العالقة املائية مع إسرائيل ،فقد مت تنظيمها يف اتفاقية وادي عربة عام  1994والتي
حولت إسرائيل مساره من
أتاحت لألردن احلصول على بعض حقوقه من نهر األردن الذي ّ
الشمال باجتاه البحر امليت إلى صحراء النقب عام  ،1964من دون اكتراث باالعتراض
الدولي على هذه اخلطوة ،وال بانعكاس ذلك سلب ًا على حصة األردن من املياه وتأثيره

على مستوى املياه يف البحر امليت والذي يتناقص مبقدار نصف متر تقريب ًا سنوي ًا .ورغم
أن اتفاقية وادي عربة سمحت لألردن بتخزين فائض مياه اليرموك والشتاء يف بحيرة
طبريا ،وإعادة استخدامها صيف ًاّ ،إل أن تناقص مستوى املياه يف نهر اليرموك نتيجة
تدني تدفقه معظم السنوات ،واالستغالل اجلائر ،جعال مستوى التخزين حلاجات
األردن سنوي ًا ّ
أقل من املعدل املتفَ ق عليه .وتنقل اململكة هذه املياه عبر قناه امللك عبداهلل
عمان ،الستخدامها يف الشرب بعد تنقيتها .ونظمت االتفاقية بني
إلى محطة ّ
زي غرب ّ

البلدين استغالل املياه واستخدامها جنوب البحر امليت ،وتشرف جلنة مياه مشتركة على

َ
األضعف فيها نتيجة عدم سيطرته
تنظيم هذه العالقة التي يبدو اجلانب األردني
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َ
حوضي اليرموك ونهر األردن ،إضافة الفتقاده إمكانية حتلية مياه البحر ،لذا
على
يلجأ األردن يف العديد من السنوات على تبادل أو شراء املياه من إسرائيل لغايات تزويد
السكان مبياه الشرب .وإدراك ًا من اجلانبني بضرورة معاجلة النقص املتزايد يف توفير مياه
الشرب ومعاجلة تدني مستوى املياه يف البحر امليت ،فقد اتفقا على مشروع قناة البحرين
(األحمر وامليت) الذي ينص على نقل املياه املاحلة من العقبة وحتليتها لتوفير 800-700
مليون متر مكعب من املياه العذبة سنوي ًا لتزويد األردن مبعظمها وبحوالي  150مليون

متر مكعب سنوي ًا للسلطة الفلسطينية ،بينما ُتنقل املياه املاحلة (املرفوضة) إلى البحر

أي خطوات فعلية أو عملية من
امليت لرفع مستواه (الشكل رقم  .)5ولم يشهد املشروع ّ
اجلانب اإلسرائيلي لتنفيذه ،بل متّ طرح مشروع بديل يتمثل بتحلية مياه البحر األبيض

املتوسط وبيع املياه العذبة ّ
لكل من األردن والسلطة الفلسطينية.

رابعاً :نظرة إىل مستقبل قطاع املياه يف األردن
أ .املتطلبات والتوصيات الشاملة

هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع املياه يف األردن ،والتي من شأنها إعاقة
التقدم واحليلولة دون حتقيق متطلبات التنمية املستدامة .لذلك ال بد من التفكير

«خارج الصندوق» (امللحق رقم  )6وتوضيح املطلوب واألدوار واملسؤوليات.
ومن املتطلبات والتوصيات يف هذا السياق:
 .1إعداد قانون جديد للمياه ،وإعادة هيكلة قطاع املياه متاشي ًا مع االستراتيجية
الوطنية للقطاع.
لتحري التقدم
 .2حتسني مكونات احلوكمة الرشيدة وأسسها ،وإجراء القياسات الدورية
ّ
يف هذا املجال.

 .3إنشاء هيئة تنظيم لقطاع املياه ،لتنظيم العمل بني وزارة املياه والري وشركات املياه
واملستهلك.
َ
االستقاللية اإلدارية واملالية ومحاسبتها وفق ًا ملؤشرات األداء
 .4إعطاء شركات املياه
الواردة يف االتفاقيات والعقود املبرمة (.)Assignment Agreements
 .5قوننة جمعيات مستخدمي املياه يف وادي األردن.
 .6توفير مصادر مائية جديدة ،والتوسع يف استغالل مصادر املياه غير التقليدية.
 .7مراجعة اتفاقيات املياه املشتركة ،وتفعيل عمل اللجان ودعمها باخلبرات الوطنية،
وتنفيذ هذه االتفاقيات.
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 .8تعظيم االستفادة من املياه املشتركة من خالل متابعة االتفاقيات املبرمة مع دول
اجلوار (السعودية ،وسوريا ،وإسرائيل) ،وتطوير دبلوماسية احلوار مع هذه الدول.
(احلد من الضخ اجلائر للمياه اجلوفية ،وحمايتها
 .9العمل على استدامة املصادر احلالية
ّ
من التلوث).

ّ
املرخصة وإغالقها.
 .10تأهيل عدد من اآلبار ،ووقف املخالفات القانونية حلفر اآلبار غير
 .11إجراء تقييم حلملة إحكام السيطرة ،ولنتائجها املائية واملالية.
 .12حتسني شبكات التوزيع وخطوط نقل املياه لتقليل الفاقد الفني من املياه.
 .13زيادة السعة التخزينية ملصادر املياه السطحية من خالل إنشاء املزيد من السدود
والبرك واحلفائر ،إذ سيتم إنشاء عدد من السدود الكبيرة واملتوسطة والصغيرة
والترابية بهدف زيادة املخزون املائي ،والتي ستعمل على زيادة السعة التخزينية
للسدود إلى  400مليون م 3يف عام .2025
َ
املعالة يف اإلنتاج الزراعي ،وتوفير
 .14التوسع يف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي
املياه الالزمة لألغراض الصناعية واالقتصادية األخرى.
.15

التوسع يف مشاركة القطاع اخلاص والتحول التدريجي للعمل على أسس جتارية

(امللحق رقم .)2
 .16إدخال الطاقة املتجددة يف إنتاج املياه ونقلها لتقليل الكلف.
 .17حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف مرافق املياه.
 .18حتسني خدمات الصرف الصحي.
 .19توظيف الريادة واالبتكار للنهوض بقطاع املياه ،وتسهيل إجراءات تبنيها وقياس
كفاءتها يف األوجه التالية على سبيل املثال ال احلصر :إدارة الطلب ،تقليل الفاقد
املائي ،كفاءة استغالل الطاقة والطاقة املتجددة بأنواعها ،معاجلة املياه (الشرب
والعادمة) ،احلصاد املائي ،االستشعار عن بعد ،أنظمة التحكم والسيطرة ،التكنولوجيا
يف الزراعة املروية ،وتبني املبادرات التي تقلل استخدام املياه مثل الزراعة املائية او
الزراعة باعتماد فضالت السمك كمغذيات ()Aquaponics and Hydroponics
وأنظمة الري وكل ما يؤدي إلى ترشيد استهالك املياه وتعظيم اإلنتاجية والعوائد.
للتكيف مع التأثير السلبي للتغير املناخي ،ونقل جتارب دول
 .20وضع اخلطط التنفيذية
ُّ
أخرى يف إدارة اجلفاف وإدارة الفيضانات ،والتي تتطلب حتديد املسؤوليات ،ووسائل
االتصال يف حالة حدوث الفيضانات ،وتأهيل البنى التحتية ملياه األمطار الستيعاب
الكميات التي تهطل بوفرة يف وقت قصير.
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ب .تنفيذ متطلبات التنمية املستدامة

القومي ،ومن الواضح أن أغلب النزاعات اإلقليمية
إن األمن املائي هو أحد مظاهر األمن
ّ
ّ

القادمة ستتمحور حول املياه.

وال بد من تكاتف اجلهود للخروج بإجراءات عملية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة،
خاصة تلك املتعلقة مبوضوع املياه والصرف الصحي:
البند

الشراكات واجلهات املعنية

أهميـــة حتقيـــق األمـــن املائـــي للجميـــع واإلدارة املائيـــة
مجلـــس الـــوزراء ،ومجلـــس األمـــة،
املس ــتدامة ،وتوفي ــر املي ــاه بعدال ــة ودومن ــا اس ــتثناء وبأس ــعار
واملجتمـــع احمللـــي ،ودول اجلـــوار،
معقول ــة ،باإلضاف ــة إل ــى توفي ــر خدم ــات ص ــرف صح ــي آمن ــة
واملانحـــون واملمولـــون.
وشـــاملة.
إيجـــاد شـــراكات حقيقيـــة مـــا بـــن احلكومـــات والقطـــاع
اخلـــاص ومنظمـــات املجتمـــع املدنـــي ،يف إدارة مرافـــق امليـــاه احلكومـــة،
والصــرف الصحــي وبطريقــة مســتدامة تأخــذ بعــن االعتبــار واملجتمـــع
التغيـــر املناخـــي.

والقطـــاع
املدنـــي.

اخلـــاص،

األخـــذ بعـــن االعتبـــار البعـــد البيئـــي ،واســـتدامة عناصـــر اجلهـــات التشـــريعية ،واألدوات
التنفيذيـــة لهـــا.
البيئـــة يف النشـــاطات املائيـــة والصـــرف الصحـــي.
حتم ــل مس ــؤولياته وإيج ــاد ش ــراكات
عل ــى املجتم ــع الدول ــي
ُّ
عاملي ــة م ــن أج ــل التنمي ــة وش ــراكات إقليمي ــة تس ــاعد ال ــدول
االتفاقيات الدولية وأدوات تنفيذها.
متوســـطة النمـــو وقليلـــة النمـــو يف توفيـــر امليـــاه ملواطنيهـــا
ضم ــن املعايي ــر العاملي ــة.
التأكي ــد عل ــى التع ــاون اإلقليم ــي والدول ــي يف املي ــاه املش ــتركة
دول اجل ــوار ،واالتفاقي ــات الثنائي ــة،
ـد املش ــاريع اإلقليمي ــة
س ــواء كان ــت س ــطحية أو جوفي ــة ،وع ـ ّ
واللج ــان املش ــتركة.
الكب ــرى م ــن ضم ــن حق ــوق اإلنس ــان يف اإلقلي ــم.
تشـــكل الطاقـــة محـــور ًا أساســـي ًا يف كلفـــة إنتـــاج امليـــاه ،لهـــذا
وضـــع اإلمكانـــات الوطنيـــة (مـــن
حتم ــل املس ــؤوليات وإيج ــاد الش ــراكة م ــع ال ــدول
ال ب ــد م ــن
ُّ
ِق َبـــل احلكومـــة والقطـــاع اخلـــاص)
املتقدمـــة لنقـــل التكنولوجيـــا يف مجـــال كفـــاءة اســـتخدام
الكفيلـــة باســـتغالل الطاقـــة
الطاقــة البديلــة والطاقــة املتجــددة كبديــل أساســي للطاقــة
البديلـــة كحـــل آمـــن بيئيـــ ًا وماليـــ ًا.
الكهربائي ــة يف عملي ــة إنت ــاج املي ــاه.
التركيــز علــى الكفــاءة يف اســتخدام امليــاه خاصــة يف الزراعــة ،احلكومـــة (الزراعـــة والصناعـــة
ومبـــا يحقـــق التـــوازن بـــن األمـــن الغذائـــي واألمـــن املائـــي والتســـويق) ،واجلمعيـــات املعنيـــة
باإلنتـــاج والتصديـــر.
وحتقيـــق مـــردود مالـــي علـــى االقتصـــاد الوطنـــي.
احلاجـــة إلـــى التكنولوجيـــا واالبتـــكار يف إيجـــاد حلـــول
ووس ــائل تخـــدم ال ــدول الفقي ــرة يف عملي ــة توفي ــر خدم ــات اجلهات البحثية ،واجلامعات.
امليـــاه والصـــرف الصحـــي بشـــكل مســـتدام.
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البند

الشراكات واجلهات املعنية

وحتمـــل مســـؤولياته
ال بـــد مـــن تعـــاون املجتمـــع الدولـــي
ُّ
جت ــاه ال ــدول املتأث ــرة بالنزاع ــات اإلقليمي ــة ،كم ــا ه ــو ح ــال
حتم ــل ع ــبء اللج ــوء الس ــوري ،وه ــو دول اجل ــوار ،واالتفاقي ــات الثنائي ــة،
بالنس ــبة ل ــأردن ال ــذي
ّ
اللج ــوء ال ــذي ش ــكّ ل أكث ــر م ــن  %25زي ــادة عل ــى الطل ــب عل ــى واللج ــان املش ــتركة.
املي ــاه ،وبالتال ــي تفاق ــم الفج ــوة ب ــن املت ــاح والطل ــب ،األم ــر
الـــذي ســـيعيق حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة .2030
إن توفيـــر التمويـــل يشـــكّ ل حتديـــ ًا كبيـــر ًا أمـــام املجتمـــع
الدول ــي ،وهن ــا ينبغ ــي التأكي ــد عل ــى مخرج ــات مؤمت ــر أدي ــس احلكومـــة (وزارة التخطيـــط)،
أباب ــا (التموي ــل م ــن أج ــل التنمي ــة) ومؤمت ــر لن ــدن ،م ــن أج ــل واجلهـــات املانحـــة واملمولـــة.
ضم ــان اس ــتمرار املس ــاعدات التنموي ــة ،ب ــل وزيادته ــا أيضــ ًا.
التوســـع يف إشـــراك القطـــاع اخلـــاص احمللـــي أو الدولـــي يف
االســـتثمار لتنفيـــذ املشـــاريع املائيـــة أو إدارتهـــا ،علمـــ ًا أن
التحـــول إلنشـــاء شـــركات امليـــاه التـــي تعمـــل علـــى أســـس صناديـــق االســـتثمار ،والقطـــاع
جتاري ــة إلدارة مراف ــق املي ــاه والص ــرف الصح ــي يف محافظ ــات ا خلـــا ص
وس ــط اململك ــة وش ــمالها ويف العقب ــة حقق ــت جناحــ ًا ملحوظــ ًا
يف حتســـن اخلدمـــات وزيـــادة اإليـــرادات (امللحـــق رقـــم .)5

ج .املتطلبات والتوصيات املتعلقة بتحقيق أهداف استراتيجية املياه ومؤشراتها

الهدف االستراتيجي األول :االستدامة املالية

بلد شحيح املياه كاألردن ،ومبا يتيح
 .1إعادة تقييم تعرفة املياه لتعكس قيمتها يف ٍ
استرداد الكلف لتمكني قطاع املياه وشركاته من االستمرار يف تطوير املشاريع وإدامة
تشغيل مرافق املياه وصيانتها ورفع مستوى اخلدمة للمواطنني .كما أن رفع تعرفة املياه
سيشكّ ل حافز ًا حقيقي ًا لترشيد استهالكها وعدم هدرها (امللحق رقم .)4
 .2توظيف الطاقة املتجددة يف مرافق املياه ،وتسهيل تبني املبادرات العاملية واملمارسات
الفضلى يف العالم ،ووضع الكودات الوطنية لتنظيم ترشيد املياه والطاقة يف مرافق
املياه.
 .3حملة وطنية شاملة لتقليل الفاقد املائي ،وخاصة الناجتة عن االعتداءات والضخ
غير املشروع اجلائر للزراعة.
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الهدف االستراتيجي الثاني :رفع مستوى خدمات املياه والصرف الصحي

أ .خدمات مياه الشرب

 .1تكاتف جهود اجلهات املعنية بخصوص مناطق التنظيم ،واالقتداء بالدول التي تطبق
واحلد من االنتشار العشوائي قدر اإلمكان.
مفهوم املدن الذكية،
ّ
 .2تسخير الطاقة املتجددة لنقل املياه عامودي ًا وأفقي ًا من مصادر املياه إلى التجمعات
السكانية.

ب .خدمات الصرف الصحي

َ
ربطها بالشبكات العامة
 .1استغالل مياه الصرف الصحي غير
املستغلّة بسبب عدم ِ
للصرف الصحي ،والتي يتم تخزينها يف حفر امتصاصية تؤثر سلب ًا على الصحة
وتقدر كميتها بـ  %35من مجموع مياه الصرف الصحي الناجتة.
العامة وعلى البيئة.
َّ

ومن هنا تتبلور أهمية تطبيق سياسة إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية وخدمة

التجمعات السكانية املتناثرة مبحطات صغيرة .وقد قام قطاع املياه بإعداد خططه
أن التنفيذ بحاجة للتمويل ولتكاتف اجلهود
بهذا اخلصوص وتقدير الكلف ،إال ّ
الوطنية يف إدارة هذه اخلطط ،حيث ُتدار يف كثير من دول العالم من ِقبل التجمعات

السكانية املستفيدة بعد تدريب مختصني من أبناء هذه التجمعات .ويجب إعطاء
ّ
سيعظم كميات املياه املستص َلحة،
هذا املوضوع ما يستحقه من أهمية ،ألن تنفيذه
ويعود بالفائدة على املستفيدين ،ويحافظ على البيئة.
 .2مراقبة نوعية هذه املياه ،إذ قد تدخل بعض املتبقيات املستعصية إلى السلسلة
معتمدة
الغذائية من خالل املياه ،األمر الذي يتطلب جتهيز مختبرات متخصصة
َ

إلجراء الفحوصات املناسبة ،وإيجاد اآللية املناسبة للمراقبة وحتديد املسؤوليات
للتصويب واتخاذ القرار للحفاظ على جودة املياه وصحة اإلنسان والبيئة.
الهدف االستراتيجي الثالثَ :توفير مياه كافية جلميع االستخدامات

 .1توظيف العديد من برامج التوعية إلجناح إدارة الطلب وتقدمي احلوافز للملتزمني
باستخدام وسائل توفير املياه ،إذ يعتمد جناح إدارة الطلب بشكل كبير على وعي
شرائح املستخدمني بإدراك قيمة املياه وتعظيم استثمارها.
 .2توظيف التكنولوجيا واالبتكار يف هذا الصدد .مع مراعاة أن تناسب التكنولوجيا
َ
خصوصية التزويد املائي يف األردن ،واملتمثلة يف الضخ املتقطع ،والتباين الطبوغرايف،
ووجود التخزين يف املنازل.
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التشريعات الناظمة التي تكفل إلزامية التطبيق ،ومنها تبني الكودات
 .3تولّي الدولة
ِ
اخلاصة لتوفير استهالك املياه ،وإلزامية إنشاء آبار جمع مياه األمطار واصطيادها.

 .4التوسع يف استخدام مصادر املياه غير التقليدية ،كمياه الصرف الصحي املستص َلحة،
ً
مثال ،استُ خدم ما
كبديل للمياه العذبة املستخدمة يف الزراعة .ففي عام 2014

َ
املعالة (املستص َلحة) يف الزراعة (حوالي  125مليون
نسبته  %91من املياه العادمة

ّ
احمللة لغايات الشرب.
م ،)3و 10ماليني م 3من املياه املسوس

 .5استغالل املياه املرفوضة املاحلة الناجتة عن حتلية املياه وإعدادها للشرب.
 .6العمل ضمن جهد وطني متكامل لتذليل العوامل الضاغطة على القطاع الزراعي يف
األردن ،لتحقيق االستدامة واألمن الغذائي واملردود املالي .ومن احللول املنظورة:
 تسخير التكنولوجيا يف االستخدام األمثل للمياه املتاحة. تفعيل اإلرشاد الزراعي وآليات التسويق. تقنني استخدام املياه اجلوفية لألغراض الزراعية ،واالعتماد على مصادر املياهغير التقليدية (املياه املستص َلحة) يف الزراعة وإحاللها مكان املياه العذبة.
 زيادة التنسيق مع وزارة الزراعة لرفع كفاءة أنظمة الري واختيار احملاصيل ذاتالقيمة االقتصادية وتوعية املزراعني بأهمية االستخدام الكفؤ ملصادر املياه.
 رفع كفاءة توزيع مياه الري وتقليل الفاقد ،واحلد من االعتداءات على منشآتالري .وقد قامت سلطة وادي االردن باعتماد خيار مشاركة املزارعني من خالل
جمعيات مستخدمي املياه يف إدارة مياه الري يف وادي األردن.
 .7إحكام السيطرة على استخراج املياه اجلوفية التي تتطلب تضافر اجلهود على املستوى
الوطني ،فهناك أكثر من  65مليون م 3من املياه اجلوفية يتم استخراجها سنوي ًا بشكل

وعمان-الزرقاء ،واليرموك،
غير قانوني (وخصوص ًا يف أحواض األزرق ،واملفرق ،واجلفرّ ،
والبحر امليت) لتُ ستخدم ألغراض الزراعة ،وقد مت حتديد املناطق احلرجة يف كل من

هذه األحواض ،علم ًا أن املياه املوجودة يف معظمها مياه عذبة تصلح للشرب.

لذلك ،ال بد من تشجيع املزارعني على تبني سياسة اإلحالل واستخدام املياه املستص َلحة
حد يعيق استخراجها.
بأسعار مدعومة مع رفع تسعيرة املياه اجلوفية املستخرجة إلى ّ
ّ
املتقطع باألردن؛ وهذا
كما ينبغي توظيف التكنولوجيا التي تناسب خصوصية التزويد

املزودة (املستهلكة)
عدادات عند املستهلك قادرة على قراءة كمية املياه
يشمل توفير ّ
َّ
وعدادات ال تتعرض للعبث أو التدخل البشري عند املصدر ،واعتماد القراءات عن
بدقةّ ،

بعد ،وتقليل التدخل البشري قدر املستطاع .ومتثل جتربة شركة مياه العقبة بتوظيف
التكنولوجيا يف إدارة الفاقد املائي جتربة ناجحة ميكن االقتداء بها.
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الهدف االستراتيجي الرابع :استدامة املصادر وحمايتها
 .1تبنّ ي اخلريطة املائية ألن ِْطقَ ة احلماية للمصادر املائية من ِق َبل جميع األجهزة املعنية

بتنظيم االستخدام ومتابعة االلتزام بالتعليمات ،إذ إن التقدم يف هذا املجال ما يزال
متواضع ًا.

يحددها مختصو
 .2تقييد البناء وإنشاء املشاريع يف أماكن شحن املياه اجلوفية التي
ّ
بأي حال
قطاع املياه واخلبراء ،واعتبار جميع مجاري األودية ملْك ًا للدولة ال يجوز ّ

معدل شحن املياه
استخدامها أو البناء فيها بعد أن ّأدت هذه املمارسات إلى انخفاض ّ
وتراجع ُّ
تدفق مياه الينابيع ،وهذا ما يؤكده املعدل التاريخي للينابيع يف
اجلوفية
ُ

األردن وخاصة يف شمال اململكة ،إذ بقي معدل سقوط األمطار بها على ما هو تقريب ًا.

 .3تفعيل الرقابة الوطنية املتكاملة وتشديدها على مياه الصهاريج اخلاصة التي تنقل
مياه الشرب ،وتوعية املواطنني مبحاذير استهالك املياه التي ال تخضع للرقابة.
الهدف االستراتيجي اخلامس :إدارة املياه املشتركة وحتصيل حقوق األردن املائية
 .1مراجعة وتعديل االتفاقيات املائية احلالية لضمان حصول األردن على حقوق واقعية
من املياه املشتركة.
 .2توظيف الدولة جميع إمكانياتها لضمان تنفيذ االتفاقيات من ِقبل املجتمع الدولي.
 .3تفعيل عمل اللجان املشتركة واالستعانة باخلبراء من خارج قطاع املياه.
عمان) لتوفير 70
 .4البدء يف تنفيذ مشروع اخلط الوطني الناقل (البحر األحمر ّ -
مليون م 3من املياه يف حال عدم تنفيذ مشروع قناة البحرين.
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املالحق
 القياسات املرجعية ملؤشرات الهدف السادس من أهداف:)1( امللحق رقم
)2014( التنمية املستدامة يف األردن لسنة األساس
القياسات املرجعية ملؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة يف األردن لسنة
)2014( األساس
Indicator
6.1.1

6.2.1
6.3.1
6.3.2
6.4.1
6.4.2
6.5.1
6.5.2
6.6.1

6.a.1

6.b.1
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Description
Proportion of population using safely
managed drinking water services
Proportion of population using safely
managed sanitation services, including
a hand-washing facility with soap and
water
Proportion of wastewater safely treated
in WWTP
Proportion of bodies of water with good
ambient water quality
Change in water-use efficiency over time

Value

Target 2030

94.3%

100%

84.0%

100%

63.9%

80%

92.0%

95%

3.0%

Increasing
over time

Level of water stress: freshwater
withdrawal as a proportion of available
132.0%
freshwater resources
Degree of integrated water resources
63.0%
management implementation (0-100)
Proportion of transboundary basin area
with an operational arrangement for
21.0%
water cooperation
Change in the extent of water-related
17.0%
ecosystems over time
Amount of water and sanitation-related
official development assistance that
85.0%
is part of a government-coordinated
spending plan
Proportion of local administrative units
with established and operational policies
21.4%
and procedures for participation of local
communities in water and sanitation
management

<= 100%
80%
40%
<= 10%

> 90%

> 50%

امللحق رقم ( :)2تقدمي خدمات مبا يحقق نيل رضى املواطن وثقته
املواطن ومتلقي اخلدمة

األمن املائي

مستوى اخلدمة

البنى التحتية

جلب مصادر جديدة (التحلية)
 +التوسع يف استخدام املياه
املستص َلحة كمياه بديلة

تطوير هيكلة اجلهاز احلكومي
وإصالح البيئة التنظيمية
(هيكلة رشيقة ،ونسبة كادر
اخلدمات املساندة )%25

خطوط املياه الوطنية ونواقلها

استدامة املياه اجلوفية
(متعلق بتأمني البند األول) +
االستمرار بإحكام السيطرة

كفاءة وحتسني مستوى اخلدمات
(متكني الكادر ،هندسة العمليات،
وتوظيف التكنولوجيا واملضمون
املؤسسي)

هيكلة شبكات التزويد املائي
(الكفاءة والعدالة يف التزويد)

تعظيم االستفادة من املياه
السطحية
احلصاد املائي
الكودات

هيكلة التعرفة لتعكس قيمة املياه،
األمر املرتبط بتحسني مستوى
اخلدمات وقدرة املواطن على الدفع

هيكلة شبكات مياه الري (الكفاءة
والعدالة يف التزويد)

املياه اإلقليمية وحقوق األردن
املائية

التوسع يف شركات املياه التي تعمل
وفق أسس جتارية ،بحيث حتقق
عوائد وترفع مستوى اخلدمات

هيكلة شبكات الصرف الصحي
(الكفاءة وتوسعة نطاق اخلدمة)

املخطط الشمولي لوادي عربة

ضرورة وجود منظم لضبط العالقة
بني احلكومة والشركات ومتلقي
اخلدمة.

التوسع يف خدمات الصرف الصحي

تنظيم الطلب على املياه
(الكودات)

تطوير احلكومة اإللكترونية

متالزمة املياه والطاقة والغذاء:
.1
.2
.3
.4
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تشجيع الزراعة التي تعتمد
وسائل حديثة لتوفير املياه
وتعظيم اإلنتاج.
تخفيض كلف الطاقة ،والتوسع
يف الطاقة املتجددة.
اعتماد تقليل الفاقد املائي إلى
أدنى حد ممكن.
حتويل احلمأة من عبء إلى
سلعة (توليد الطاقة).

تنظيم املخططات الشمولية
(التنظيم وخارج التنظيم)
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امللحق رقم ( :)3البرنامج االستثماري لقطاع املياه لغاية عام 2025
معدل االستثمار  540مليون دينار سنوي ًا (ضمن حجم االستثمار السنوي احلالي).
البرنامج االستثماري للمدة ( 2025-2015املشاريع املستقبلية):
يقدر حجم االستثمار بـ  5.467مليار دينار ،منها  3.402مليار دينار يف مشاريع للمياه،
َّ
و 1.943مليار دينار يف مشاريع الصرف الصحي ،و 122مليون دينار يف مشاريع الدعم
الفني والطاقة.
 تتضمن اخلطة االستثمارية لألعوام  2025-2015حزمة من مشاريع املياه ،أبرزها: .1مشروع نقل املياه من منطقة الشيدية  -احلسا إلى العاصمة.
 .2آبار حسبان.
 .3مشروع املوجب (املرحلة الثانية /الكرك).
 .4مشروع جر مياه سد التنّ ور /الطفيلة.
 .5تطوير حوض آبار العاقب اجلنوبي.
 .6تطوير آبار مياه جديدة (عميقة وضحلة).
 .7مشروع حوض مياه السرحان /األزرق.
 .8مشروع معاجلة مياه سد الواله ،ونقلها إلى محافظه مادبا (أو تاهيل آبار الهيدان).
 .9حتلية املياه املاحلة.
 .10مشروع جر مياه وادي العرب املرحلة الثانية
 .11مشروع سد وادي مدين /الكرك.
 .12مشروع احلصاد املائي املنزلي.
 .13زيادة الضخّ من الديسي من  100مليون م 3إلى  115مليون م 3سنوي ًا.
 .14حتلية املياه املسوس يف األغوار والبادية.
 .15مشروع ناقل البحر األحمر  -البحر امليت (املرحلتان األولى والثانية).
إن تنفيذ هذه املشاريع سيرفد موارد املياه املتاحة مبقدار  187.5مليون م ،3يضاف إليها
تقدر كميته بـ  235مليون م
سينتجه مشروع ناقل البحر األحمر  -البحر امليت والذي َّ
ما ُ

3

للمرحلتني ،مبا سيجعل مجموع موارد املياه املتاحة  422.5مليون م.3
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وتتضمن اخلطة االستثمارية حزمة من مشاريع الصرف الصحي والسدود ،مبا يضمن
توفير مياه إضافية للزراعة وتطوير وادي عربة واألغراض األخرى ،بواقع  36مليون
م 3من املياه العذبة ،باإلضافة إلى  94مليون م 3من املياه العادمة املنقّ اة (املستص َلحة)
لري  80ألف دومن إضايف ،لتصبح الكمية اإلجمالية للمياه
للزراعات
املقيدة ،تكفي ّ
َّ
املستص َلحة  240مليون م 3يف عام .2025

امللحق رقم ()4
والري
كلفة وتعرفة خدمات املياه والصرف الصحي
ّ
كلفة املتر املكعب (فلس)

معدل التعرفة (فلس)

مياه الشرب

1317.4

الصرف الصحي

564.6

معدل استرداد كلفة املتر
املكعب هي دينار ،ومعدل
الدعم  900فلس ًا.

الري
مياه ّ

150

10

امللحق رقم (:)5
إشراك القطاع اخلاص ..قصص جناح

 .1تخفيض الفاقد املائي

38.00

38.50

39.00

39.50

40.00

40.50

41.00

41.50

42.00

42.20

45.60

45.97

47.29

46.86

49.10

48.33
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50.50

Amman Governorate NRW
progression
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 .2تعظيم العوائد

امللحق رقم (:)6
ملخص اإلجراءات املطلوبة ملواجهة التحديات
توظيف التكنولوجيا لتعظيم كفاءة استخدام املياه يف جيع املجاالت

املياه اإلضافية

استدامة املياه اجلوفية

الطاقة املتجددة وخفض الكلف

استرجاع  %40من مياه الصرف
الصحي (مناطق غير مخدومة)

التشدد يف إحكام السيطرة

جهد وطني الستثمار الطاقة
املتجددة يف استخراج املياه ونقلها
وتزويدها

التحول نحو املصادر غير التقليدية

وضع قيمة اقتصادية اجتماعية
للمياه تعكس ندرتها ،وعكس ذلك
على تعرفة املياه

استغالل املياه املرفوضة (املنزلية
ويف محطات التحلية)

استغالل املياه املسوس واخلضراء

إعادة النظر باجلهات الوطنية
املعنية بتراخيص حفر اآلبار
واالستخراج
تنظيم استخدامات األراضي مبا
يخدم حماية مصادر املياه وزيادة
شحن مصادر املياه اجلوفية
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