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امللخص التنفيذي
كان جلائحة كورونا آثار ملموسة على قطاع املياه من الناحيتني املالية والتشغيلية وأيض ًا
من جانب استدامة اخلدمات وسد الفجوة بني العرض والطلب ،إال أن تلك اآلثار لم تنتج

أضرار ًا دائمة على القطاع مقارنة مع قطاعات أخرى ،كما أن بعض اآلثار عكست قدرة
القطاع على االستمرار رغم سلبيتها.
يعاني قطاع املياه قبل انتشار جائحة كورونا من زيادة الطلب على املياه من ِقبل جميع
القطاعات (قطاع الصناعة ،قطاع السياحة ،القطاع التجاري ،والقطاع املنزلي) ،ويواجه
ً
فجوة بني حجم الطلب والقدرة على التزويد .وقد تفاقمت هذه الفجوة بسبب
القطاع

التغيرات الدميوغرافية يف ظل النمو السكاني والهجرات السكانية من القرى واألرياف
إلى املدن ،وأيض ًا بسبب الهجرات السكانية من دول اجلوار (اللجوء) ،خاصة على ضوء
ً
متمثال بتوافد
التدفق املفاجئ الكبير الذي شهده األردن خالل األعوام الثمانية األخيرة

سوري نصفهم ممن ُس ّجلوا على أنهم الجئون ،مما ساهم يف زيادة اإلنفاق
 1.4مليون
ّ

الرأسمالي واجلاري يف قطاع املياه ،باإلضافة إلى زيادة استهالك املياه.

وقد ُبذل قدر كبير من االستثمار لتعزيز منظومات املياه ومعاجلة املياه العادمة ملواجهة

االرتفاع السكاني املفاجئ الذي جتاوز  %30يف بعض املناطق املخدومة (اللجوء السوري
 )%11مع اإلشارة إلى أن حتدي الفاقد املائي وحتدي العجز املالي يف ظل ضعف املوارد
املالية ما يزاالن من أبرز التحديات ،ويتمثل ذلك يف تغطية كلف التشغيل والصيانة،
فقد دفعت زيادة التعرفة الكهربائية على قطاع املياه إلى االقتراض لتغطية النفقات ،إذ
بلغت كلف الطاقة حوالي  %50من كلف التشغيل والصيانة ،وأدى ذلك إلى تراجع نسبة
تغطية كلف التشغيل والصيانة إلى أقل من  %85يف عام .2019
جاءت جائحة كورونا بأثرها السلبي من حيث زيادة الضخ على املياه اجلوفية متاشي ًا مع
زيادة الطلب على املياه وخصوص ًا يف القطاع املنزلي ،إذ إن القراءات األولية أشارت إلى زيادة
يف الطلب بنسبة  %10يف فترة اإلغالق ،والتي أدت بدورها إلى زيادة فاقد املياه (فاقد
املياه هو الفرق بني الكمية اإلجمالية للمياه َ
املنتجة أو التي ُت َضخّ يف الشبكات لتزويد

املشتركني بها ،وبني املياه املسته َلكة بشكل مشروع وقانوني عند وصولها إلى املشتركني من
عداداتهم) يف شبكات املياه مترافق ًا مع زيادة استهالك الطاقة الكهربائية.
خالل ّ

كما ساهمت اجلائحة من خالل اإلغالق يف زيادة تأخر بعض املشاريع الرأسمالية التي
تعد متأخرة يف ذاتها وحتمل ّ
حتدياتها معها .كما زاد اإلنفاق اجلاري لتغطية الزيادة يف
ّ

استهالك املواد الكيميائية يف محطات الصرف الصحي ملعاجلة مياه الصرف الصحي من

أجل ضمان عدم انتقال العدوى وعدم بقاء فيروس "كورونا" املستجد يف املياه املعاجلة.
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وال بد من اإلشارة إلى أن قطاع املياه كان يعمل بطاقة  %50من إجمالي الكوادر الوظيفية
خالل اجلائحة ،استجابة ألوامر الدفاع وللحفاظ على سالمة العاملني ،حيث كان التركيز
على ضمان إستمرارية خدمات املياه ةالصرف الصحي بكفاءة وفعالية متضمنا ضمان
تسلسل العمليات التنفيذية اخلاصة بخدجمات املياه والصرف الصحي.
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أو ً
ال :جائحة كورونا وأثرها على القطاع

كان الهدف الرئيسي جلميع شركات القطاع خالل زمن اجلائحة ،ضمان استدامة تزويد
املواطنني مبياه الشرب ،ثم احلفاظ على قدرات القطاع يف التعامل مع املياه املعاجلة
الناجتة عن محطات الصرف الصحي ،وما تزال اإلجراءات اخلاصة باإلجراءات الوقائية
مستمرة ،وهي أيض ًا ضمن الشروط واملواصفات احملددة لذلك ومتتثل إلى معايير اجلودة
العاملية.
لقد أعادت جائحة كورونا تنبيه العالم بأسره إلى أهمية توفير خدمات املياه والصرف
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة حتقيق ًا للهدف السادس من أهداف خطة
التنمية املستدامة لعام  .2030وقد جاءت االستجابة مبصادقة وزارة املياه والري (من
خالل مجلس الوزراء) على مبادرة الشراكة "الصرف الصحي واملياه للجميع" بالتعاون
منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية ،يف شهر متوز  .2020والهدف
الرئيس من املصادقة هو التركيز على املعايير ذات الفعالية من ناحية الكلف ،لضمان
استمرار تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي خالل أزمة كورونا وما بعدها .ولعل من
أبرز نقاط االستفادة من هذه املبادرة ،توفير املزيد من التمويل للقطاع ،وحشد اجلهود
الدولية ،واالستفادة من التنسيق الدولي ومن التجارب العاملية يف مكافحة اجلائحة.
ُ
أفضل طريقة للحماية من
اتباع سبل الوقاية
لقد أوضحت منظمة الصحة العاملية أن
َ

ّ
وحذرت املنظمة الدول من بعض التخوفات بشأن إمكانية انتقال املرض من
الفيروس،
خالل املياه ،وذلك بحسب بعض الدراسات العاملية واآلراء العلمية ،ومن هنا مت اعتماد
معايير مواد التعقيم التي اعتمدتها الوزارة.
َ
الرقابة واحلمالت التفتيشية خالل فترة اإلغالق ،واستخدمت
وقد زادت وزارة املياه والري
أي اعتداءات قد حتصل وخصوص ًا على اخلطوط الناقلة ملياه
طائرات مسيرة لرد ّ

الديسي ،واستمر التعاون بني الوزارة وشركات التوزيع وسلطة وادي األردن مع اجلهات

املعنية منذ بداية اجلائحة لضمان وصول املياه إلى املناطق املعزولة وعدم انقطاعها،
و ُأعدت خطط لتشغيل املياه وتوزيعها يف جميع مناطق اململكة وضمان استدامة عمل فرق
التشغيل والصيانة خالل فترات اإلغالق.
وقد ُتعزى زيادة الطلب املنزلي على املياه يف فترة اإلغالق (مع اإلشارة إلى أن التقديرات
األولية عند بداية اجلائحة أشارت إلى نسبة ارتفاع مبقدار  ،%40إذ مت إعادة التقدير
خالل فترة اإلغالق وبلغت النسبة حوالي  )%10إلى تغير منط السلوك لدى املواطنني
يف ما يتعلق باستهالك املياه ،بينما حدث تراجع طفيف ومؤقت يف استهالك القطاعات
عمان بسبب الكثافة
األخرى بسبب اإلغالق .وكان االرتفاع األبرز يف الطلب يف مدينة ّ
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السكانية ،إذ ُيظهر الشكل رقم ( )1ارتفاع حجم االستهالك من  37مليون م 3إلى 41

مليون م 3خالل األشهر الثالثة األولى ألزمة كورونا (من شهر آذار إلى شهر أيار .)2020
الع َطل أمر شائع ،إال أن اجلائحة أثرت إيجاب ًا ،فالوضع
ّ
إن زيادة الطلب على املياه خالل ُ

الطبيعي يقتضي زيادة االستهالك بسبب متطلبات التعقيم واستخدامات املياه من ِقبل
املواطنني يف العطل ،إال أن نسبة الزيادة البالغة  %9فعلي ًا نسبة قليلة ،ولم تكن ذات أثر

كبير لكون االرتفاع كان متوقع ًا.

الشكل رقم (:)1
التزود املائي حملافظة العاصمة ()2020-2019

20,000.000

2019

اب

متوز

حزيران

ايار

نيسان

أيلول

شباط

كانون

2020

0

ومن جهة أخرى حصلت بعض االنقطاعات للمياه يف العديد من املناطق ،فعلى سبيل املثال
ً
عطال خالل فترة اجلائحة ضمن املعدالت الطبيعية،
حدث يف محافظة الطفيلة 120

وقدمت الوزارة جهد ًا واضح ًا ضمن إمكانياتها لتأمني العديد من املناطق التي عانت من
عدم وصول املياه خالل فترة اإلغالق وتأمني مخيمات اللجوء السوري بصهاريج املياه.
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1,021,912

678,569

921,130

1,453,046

788,436

1,373,545

1,093,472

696,570

903,752

9,090,285

6,729,344

4,266,423

6,393,776

10,955,115 1,450,041

785,260

16,239,737 2,209,774

29,874,667 4,144,399

19,469,222 2,544,920

املجموع (م)3

العقبة

مأدبا

عجلون

جرش

معان

الطفيلة

الكرك

البلقاء

املفرق

1,018,343

1,044,615
960,967

436,267

700,589

1,299,281

471,143

1,764,440

3,631,040

499,725

339,387

683,870

1,263,863

471,991

1,733,451

3,098,263

2,016,552

2,411,182

1,088,029

993,670

1,011,305

639,651

1,130,367 1,225,792 1,266,620

807,278

465,835

859,262

833,969

1,482,676 1,403,240

805,296

853,209

2,194,305 2,285,251

3,959,423 3,836,252

618,859

777,368

1,347,864

730,056

2,124,328

3,713,152

2,380,606

2,709,516

317,268,887 43,610,934 44,059,724 43,117,954 42,989,055 39,035,314 35,418,859 33,149,643 35,887,404

1,026,622

257,367

391,285

713,836

1,255,104

554,267

1,696,890

3,418,785

2,266,375

4,024,344

3,662,073

4,050,104

4,294,092

4,901,918 4,834,338

5,459,658

2,231,298

4,073,353

2,581,095 2,558,976

4,859,969

35,503,410 4,876,574

إربد

الزرقاء
4,661,618

4,122,948

4,495,608

5,051,183

5,720,173

40,742,253 5,617,615

132,544,997 17,915,012 18,600,377 17,899,908 17,860,466 16,255,523 14,698,513 13,694,287 15,620,911
5,556,823 5,516,285

العاصمة

احملافظة

حزيران

متوز

آب

املجموع

كانون الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

اجلدول رقم (:)1
التزود املائي للمملكة لعام 2019
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965,615

1,352,463

1,088,899

870,327

1,016,602

1,600,066

753,647

9,252,622

7,395,388

4,841,136

7,556,336

12,354,015

7,177,849

17,181,650

31,842,048

20,041,502

985,490

119,861

404,203

851,110

1,602,870

823,159

1,600,286

3,686,296

2,389,902

3,891,745

1,190,141

902,900

1,090,899

1,856,831

349,203

895,769

316,132

938,672
374,187

811,400

1,478,770

831,559

2,536,907

4,093,314

1,326,113

424,951

1,754,468

3,655,312

2,628,070

2,500,000

400,000

735,210

1,650,114

646,260

1,550,301

3,325,586

2,004,263

3,624,230

3,841,879

4,800,000

1,462,855

1,091,418

825,434

1,094,153

1,492,977

1,176,725

2,451,375

4,109,921

2,899,124

4,800,000

1,258,862

1,003,288

1,703,897

1,281,695

2,263,563

4,219,213

2,592,687

4,800,000

1,009,013

1,499,211

4,271,016

2,608,090

4,885,541

املجموع (م ) 328,309,048 43,807,475 44,991,542 45,180,794 45,603,982 43,613,232 32,726,300 34,655,644 37,730,079

العقبة

مأدبا

عجلون

جرش

معان

الطفيلة

الكرك

البلقاء

املفرق

3

1,027,791

829,798

821,057

1,105,901

1,239,853

2,366,349

2,658,401

4,481,390

2,419,366

4,973,757

35,617,152

إربد

الزرقاء

4,567,566

3,747,858

3,636,436

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,325,488

39,969,346

135,080,001 17,267,069 18,627,897 18,500,000 18,500,000 18,500,000 12,868,724 14,008,720 16,807,592

5,591,999

العاصمة

احملافظة

حزيران

متوز

آب

املجموع

كانون الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

اجلدول رقم (:)2
التزود املائي للمملكة لعام 2020
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إن زيادة االستهالك املائي نتيجة اإلغالقات وإجراءات العزل واحلاجة إلى التنظيف
والتعقيم يف ظل اجلائحة بشكل دائم ،زادت من الضغط على مصادر املياه الرئيسة
ً
أصال من تراجع ،فأدى ذلك إلى توسع الفجوة بني العرض والطلب ،بخاصة
والتي تعاني
تسبب يف إحالل عادات
مع اضطرار املواطنني إلى البقاء يف املساكن لساعات طويلة ،كما
ّ

اجتماعية وأمناط استهالكية جديدة بدل تلك القدمية ،إال أن هذه العادات واألمناط لم
تكتمل مبحاولة احلفاظ على استخدام املياه وترشيد استهالكها ،بل عززت لدى بعضهم
سلوك التبذير وعدم املباالة بأهمية املياه .وقد شكل ذلك حتدي ًا كبير ًا وصعوبة بالغة
خاصة يف ظل محدودية املوارد.
وعلى املستوى العملي ،أدى ذلك إلى زيادة الضخ اجلائر ،وإلى زيادة كميات املياه العادمة
التي تنساب إلى محطات معاجلة مياه الصرف ،األمر الذي يستوجب استمرارية إمدادات
املواد الكيميائية الالزمة لفحص املياه ومياه الصرف الصحي ومعاجلتها بكفاءة ،إذ يضاف
 1مليغرام من هذه املواد لكل لتر من املياه املعاجلة.
وعلى مستوى االستجابة لتخفيف آثار اجلائحة على املواطنني يف فترة اإلغالق،
ُأ ّجلت عمليات التحصيل والفوترة وذلك متاشي ًا مع اإلجراءات احلكومية للتخفيف
على املواطنني (إذ كانت نسبة التحصيل يف فترة اإلغالق تقارب الصفر) ،وأدى ذلك إلى
نقص يف السيولة ،وانعكس على زيادة العجز بني الكلف واإليرادات خالل فترة االغالق،
إال أن الشركات املزودة استمرت يف عملها ،وقد استُ رد جزء كبير من االشتراكات فور
العودة التدريجية للقطاعات يف شهر حزيران من خالل منافذ التحصيل وأدوات الدفع
اإللكتروني ،علم ًا أن اشتراكات املياه ُتدفع بشكل ربعي كل ثالثة أشهر ،وقد انخفض
حتصيل الفواتير جلميع املشتركني للربع الثاني من عام  2020بنسبة  %30مقارنة
مع الربع األول من العام ،حيث أن اإلنخفاض كان يف التحصيالت ولم ينعكس على املبالغ
املستحقة واملتحققة على املشتركني.
لقد ساهمت اجلائحة يف تأخر العمل يف بعض املشاريع االستراتيجية التي طال انتظارها
سنوات عديدة يف قطاع املياه ،كمشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل املياه من العقبة إلى
عمان ،ومشروع وادي العرب يف مرحلته الثانية ،إذ ُمددت فترة عطاء تقييم املقاولني األولي
ّ
من شهر حزيران إلى شهر أيلول بسبب اإلغالقات يف معظم الدول والتي انعكست سلب ًا على
قدرة الشركات واالئتالفات على حتضير وثائق التأهيل املسبق ضمن الفترات الزمنية
املطلوبة ،مع التأكيد أن أوامر الدفاع حصرت التركيز على املهام واألدوار الضرورية .وجتدر
اإلشارة إلى استمرار تبني الوزارة ملشروع الناقل اإلقليمي ألهمية املشروع اإلستراتيجية
ولضمان توفر مصادر مائية جديدة وحماية البحر امليت ،حيث أن مشروع الناقل الوطني
ال يلغي مشروع الناقل اإلقليمي.
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ومع ما تشهده بعض املصادر املائية من تراجع ،فمن الضروري اإلسراع بتشغيل املرحلة
الثانية من مشروع جر مياه وادي العرب بطاقة  5ماليني م 3إضافية من مياه الشرب
كمرحلة أولى للبدء بتزويد محافظات الشمال (إذ مت تأخير افتتاح املشروع من شهر
آذار إلى شهر تشرين الثاني من العام نفسه بسبب اإلغالقات املتكررة) ،وكذلك إعداد
اخلطط والبرامج لتزويد املزارعني باحتياجاتهم ألغراض الزراعة من املياه املعاجلة ،إذ
يعاد استخدام ما نسبته  %90من املياه املعاجلة .ومن اجلدير بالذكر أن كميات املياه
املخصصة للزراعة انخفضت نتيجة لإلغالق خالل فترة اجلائحة ،لعدم حصول صغار
املزارعني على تصاريح للتنقل.
كما تأخر تأمني التمويل الالزم من املانحني واملقدرة قيمته بـ  30مليون دوالر أميركي،
للبدء بتنفيذ مشروع محطة معاجلة مياه سد الوالة ،ولك حلل مشكلة توقف الضخ إلى
ووضع
محافظة مأدبا خالل موسم الشتاء املقبل ،إال أن االمر استُ درك يف شهر حزيرانُ ،
مقترح املشروع ضمن مقترح القرض اإلطاري مع البنك االستثماري األوروبي.

وقد أثرت اجلائحة على سرعة استكمال حفر اآلبار اجلديدة يف خان الزبيب (مشروع
ّ
وتوقف العمل يف
الشيدية-احلسا) وجتهيزها بعد التوقف الذي فرضته أزمة كورونا،
حفر هذه اآلبار ،كما تأخر تركيب أنظمة املعاجلة يف بعض اآلبار لالستفادة من مياهها،
أي تأخير خالل فترة اإلغالق ومحاولة اإلسراع
وما زالت اجلهات املعنية تعمل على معاجلة ّ

يف التنفيذ إلجناز املشاريع ضمن املواعيد املخططة لها.

وبشأن املشاريع املستقبلية ،ما زالت الوزارة تسعى إلى تبني مشاريع تطوير املصادر املائية،
مثل مشروع مياه األزرق املاحلة ،ومشروع شرق العاقب ،إذ ُيناقش حالي ًا متويل املشروعني

وسيطرح عطاء تقييم املقاولني
من خالل بنك اإلعمار األملاني وبنك االستثمار األوروبيُ ،

ملشروع مياه األزرق املاحلة (اخلط الناقل) يف نهاية عام .2020

أعدت وزارة املياه والري وسلطة
وعلى الصعيد اإلداري واللوجستي خالل فترة اإلغالقّ ،
املياه وشركات املياه خطط ًا لتنظيم عمل املوظفني عن بعد وبالتناوب ،لضمان استمرار
تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي بالشكل األمثل ،وللتواصل املستمر مع املركز
الوطني إلدارة األزمات بشكل مستمر وعلى مدار  24ساعة من خالل ضابط ارتباط لهذه
الغاية ،إذ أصدرت الوزارة التصاريح الالزمة للموظفني متاشي ًا مع قرارت الدفاع املعمول
بها ،باإلضافة إلى إلزام جميع املوظفني املناوبني مبعايير التباعد اإلجتماعي والنظافة
الصحية ،وأيض ًا تعقيم جميع أماكن العمل يف مؤسسات القطاع .وانعكس كل ذلك يف
اخلطط التشغيلية الطارئة املعدة من الوزارة للتعامل مع جائحة كورونا لضمان استدامة
خدمات املياه وخدمات الصرف الصحي .وما زالت الوزراة تعتمد على هذه اخلطط مع
أي ظروف أو مستجدات.
حتديثها متاشي ًا مع ّ
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أ -تأثر الوضع املالي للقطاع متضمن ًا كلف التشغيل والصيانة

عانى قطاع املياه من زيادة يف كلف التشغيل والصيانة متاشي ًا مع زيادة الضخ لتغطية

االرتفاع احلاد يف الطلب على املياه ،إذ عانى قطاع املياه من:
 .1ارتفاع يف استهالك الطاقة الكهربائية (الزيادة الشهرية يف كلفة الطاقة الكهربائية
حوالي  2مليون دينار خالل فترة اجلائحة) متاشي ًا مع الزيادة احلاصلة يف الطلب على
حتمل القطاع كلفة صهاريج املياه لضمان استمرارية توفير املياه ،وبلغت
املياه .وقد
ّ
حتمله  0.6دينار /م.3
قيمة
ّ

 .2التراجع احلاد يف اإليرادات اخلاصة بشركات املياه وسلطة املياه ،خصوص ًا يف فترة
اإلغالق الشامل ،وأيض ًا يف ضوء تأجيل الوزارة للفوترة والتحصيل من املشتركني ،إذ
بلغت نسبة االنخفاض يف التحصيل  %39.5يف شركة مياه العقبة ،و %15يف سلطة
املياه.
 .3زيادة كلفة املواد الكيميائية الالزمة للتعقيم واملعاجلة ،وذلك بهدف زيادة إمدادات
املياه بكفاءة وفعالية ،مما أدى إلى زيادة تبلغ حوالي  0.1دينار /م 3على إمدادات املياه
اإلضافية.
 .4زيادة يف كلفة النظافة والتطهير ومعدات احلماية الشخصية ،إذ استدعى العمل
َ
احلفاظ على تعقيم أماكن العمل ،وتزويد املوظفني مبعدات
يف ظل جائحة كورونا
الوقاية الشخصية ،وضمان ظروف النظافة املناسبة.
 .5الغرامات املترتبة عن عدم دفع املستحقات املالية للعديد من املشاريع ،وخصوص ًا
يقدر بـ  123ألف دينار
مشاريع ( ،)BOTإذ ترتب على شركة مياه العقبة مبلغ
ّ
كغرامات بسبب تأخر دفع مستحقات املقاولني.
 .6خفّ ضت وزارة املالية املوازنات الرأسمالية واجلارية بسبب اجلائحة ،ما انعكس سلب ًا على
قطاع املياه ،إذ وصلت نسبة االنحراف يف املشاريع الرأسمالية واملمولة من القروض إلى
حوالي  ،%47كما تأخرت احلواالت من وزارة املالية لتغطية نفقات مشاريع ()BOT
خالل فترة احلجر واإلغالق التي استمرت ثالثة أشهر .واضطرت الوزارة إليقاف
املناقالت املالية ضمن املوازنات ،والذي بدوره انعكس سلب ًا على توفير املخصصات
وقدرة الوزارة على دفع مستحقات مشاريع (.)BOT
 .7زيادة فاقد املياه بنسبة  %3نتيجة لزيادة الضغوط يف شبكات املياه وزيادة فترات
إمدادات املياه ،إذ إن زيادة الضخ تؤدي إلى زيادة إجهاد شبكات املياه واملضخات والذي
ينعكس بدوره على زيادة الفاقد.
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 .8متاشي ًا مع أوامر الدفاع ،أوقفت التعيينات يف قطاع املياه ،ما أدى إلى التأثر السلبي يف
بعض عمليات القطاع ،ومثال على ذلك متديد عطاء تشغيل محطة للصرف الصحي يف
منطقة شرق جرش ملدة سنة إضافية ،إذ كان من املخطط أن تقوم شركة مياه اليرموك
مبباشرة عمليات التشغيل ابتداء من شهر متوز .2020

ب -أثر اجلائحة غير املباشر على القطاع

باإلضافة إلى التأثيرات املباشرة ،هناك تأثيرات غير مباشرة من املتوقع أن تظهر نتيجة

للوضع التشغيلي الراهن ،وميكن تلخيص آلية هذه التأثيرات على النحو التالي:
 .1كلفة نضوب املوارد املائية :تؤدي زيادة كميات إمدادات املياه إلى احلد األقصى إلى
استنزاف مصادر املياه الشحيحة يف األردن ،األمر الذي يتطلب التعويض عن طريق
حتلية مياه البحر وضخها للمستهلكني ،والتي تكلف بحد أدنى  1.5دينار /م.3
 .2زيادة يف االهتالك يف عمر املضخات واملرافق والشبكات بسبب زيادة الضغط على
شبكه املياه وبسبب تشغيل املضخات واملرافق بأقصى طاقة وحتت حالة الطوارئ،
تقدر بنحو ضعف املستوى احلالي.
وبالتالي احلاجة إلى صيانة إضافية بكلفة َّ

ثانيًا :قطاع المياه ما بعد الجائحة  -الخطوات المستقبلية

ما زالت وزارة املياه والري مستمرة بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات
التزود باملياه ،وضمان وصول املياه إلى املشتركني بعدالة،
التابعة لها ،لتعزيز وضمان أمن
ّ

وحتسني خدمات الصيانة والتشغيل ،واستدامة املصادر وحمايتها ،واالستمرار بتطبيق
خطط حماية اخلطوط واحملطات ،ورفع مستوى خدمات املياه والصرف الصحي
واالستدامة املالية.
كما أن الوزارة مستمرة يف حتديث اخلطة االستراتيجية الشاملة الثالثة ،وذلك استجابة
للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع املياه ،مع األخذ بعني اإلعتبار أثر اجلائحة على
ً
متضمنة إجراء
القطاع وانعكاسها على أداء مؤسساته .وقد قامت الوزارة بخطوة أولية

تقييم أولي جلميع املصادر املائية ُتبني واقع املياه اجلوفية والسطحية يف ظل ازدياد
الطلب ،واستمرار تأثير التغييرات املناخية ،واآلثار املستمرة للّجوء السوري خاصة على
مناطق الشمال ،واحلاجة إلى مصادر مائية جلميع االستعماالت.
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ويف ضوء جائحة كورونا ،فإن قطاع املياه مستمر بتنفيذ أولوياته من خالل:
 .1اإلسراع يف تنفيذ املشاريع املائية االستراتيجية ،التي ستسهم يف تطوير الواقع املائي،
التزود باملياه ،وحتسني خدمات الصرف الصحي .ومن هذه املشاريع :املشروع
وتعزيز أمن
ّ

الوطني لتحلية ونقل املياه من العقبة إلى عمان ( ،)AAWDCوهو "الناقل الوطني"
وأضخم مشروع يف تاريخ اململكة للمياه على نظام ( )BOTبالشراكة مع القطاع اخلاص
بسد جزء من عجز ونقص املياه بحلول مائية
احمللي والدولي .وسيساهم هذا املشروع
ّ
مستدامة ،واحلد من انخفاض مستوى املياه اجلوفية .كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ

وتطوير العديد من مشاريع املصادر املائية ،مثل مشروع آبار حسبان ،ومشروع مياه
األزرق ،ومشروع مياه شرق العاقب .وتهدف هذه املشاريع إلى تعزيز التزويد املائي
حملافظة العاصمة ومحافظات الشمال.
 .2أعدت الوزارة هيكلة تعرفة املياه من خالل توحيد التعرفة ما بني شركات املياه وإدارات
املياه التابعة لسلطة املياه ،ومت تفعيل ذلك ابتداء من مطلع حزيران  .2020وتهدف
هذه اخلطوة إلى تسهيل عملية نقل إدارات املياه إلى الشركات ،وتعزيز اإليرادات بشكل
عام .كما انتُ هي من إعداد مشروع قانون املياه الذي يتضمن مقترحات حول دمج سلطة
املياه مع الوزارة ،إلى جانب إنشاء وحدة تنظيمية تعنى مبهام الرقابة على أداء شركات
املياه.
 .3يف ما يخص مشاريع احلصاد املائي ،تعمل الوزارة على التوسع يف مشاريع احلصاد املائي،
إذ تهدف خطتها االستراتيجية إلى زيادة القدرة التخزينية يف السدود واحلفائر يف
مناطق اململكة ورفعها إلى  400مليون م 3بحلول عام  ،2025وقد مت جتهيز وبناء
 20من احلفائر اجلديدة يف مناطق مختلفة من اململكة بطاقة نحو  1.5مليون م.3

ويوضح اجلدول رقم ( )3احلفائر التي ُجهزت وسعة ّ
كل منها .وتعمل الوزارة على
تطوير آليات احلصاد املائي يف مناطق اململكة ،لكون احلصاد املائي يعد ركيزة أساسية
يف توفير مصادر املياه ،وتغذية املياه اجلوفية ،وتوفير املياه ملناطق البادية من خالل
إنشاء السدود والبرك واحلفائر ،وبالتالي زيادة كميات املياه املتوفرة واملجموعة من
مياه األمطار لالستفاده منها على مدار السنة يف مختلف االستخدامات؛ سواء للشرب
أو للري أو لسقاية املواشي .
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اجلدول رقم (:)3
احلفائر التي ُأجنزت يف اململكة خالل عام  2019وسعاتها

الرقم

اسم احلفيرة

احملافظة

السنة

سعة التخزين (م)3

1

مدك جضيعة

معان

2019

100000

2

أبو قرذية

معان

2019

100000

3

قاع أبو احلصني 2

املفرق

2019

100000

4

املريغة الشمالية

املفرق

2019

100000

5

الصاحلية 3

العقبة

2019

50000

6

سحبان

العقبة

2019

52000

7

البستانة 1

املفرق

2019

50000

8

هقيش 3

املفرق

2019

50000

9

عنقا 2

املفرق

2019

50000

10

شبيكة 1

املفرق

2019

50000

11

غدير الطالبة

العاصمة

2019

50000

12

املديسيسيات3

العاصمة

2019

50000

13

حاجز اجلناب

العاصمة

2019

50000

14

املعاشي 2

الزرقاء

2019

50000

15

شعيب القشة 2

الزرقاء

2019

50000

16

الغدف 4

الزرقاء

2019

100000

17

سد القطرانة

العاصمة

2019

40000

18

وادي حصيدة 2

معان

2019

50000

19

تنظيف سد أبو صوانة

الزرقاء

2019

30000

20

القويرة 3

العقبة

2019

50000

21

القويرة 4

العقبة

2019

50000

22

سد عنيزة

املفرق

2019

180000

23

القويرة 4 + 3

العقبة

2019

70000

املجموع

1,522,000

أما بالنسبة للحصاد املائي املنزلي ،فقد ُجهز يف عام  2019كتيب احلصاد املائي املنزلي

عمان وجميع البلديات) ،وجرى تدريب كوادر البلديات يف
على املستوى الوطني (ألمانة ّ

مطلع عام  2020على آلية تطبيق الكتيب (تطبيق التعليمات) ،ومت التواصل مع وزارة
اإلدارة احمللية (وزارة البلديات سابق ًا) بخصوص إدخال تعديل على قانون البلديات ُيلزم
ً
بديال عن الغرامة.
بوجود خزان للحصاد املائي
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وتسعى الوزارة إلى تقليل الفاقد يف املياه ،وهناك نوعان من الفاقد؛ األول هو الفاقد الفني
الذي تتم خسارته من خالل كسور الشبكات أثناء ضخ املياه وجريانها فيها ،والذي يعادل
 %50من إجمالي نسبة الفاقد اإلجمالي .والثاني هو الفاقد اإلداري الناجت عن التقصير
يف القراءة احلقيقية لعدادات االستهالك واالستعمال غير املشروع للمياه (منها السرقات)
والذي يعادل  %50من إجمالي نسبة الفاقد اإلجمالي .وميكن تقليل الفاقد من خالل
تبني العديد من مشاريع التأهيل والصيانة لشبكات املياه ،باإلضافة إلى إشراك القطاع
اخلاص بعقود األداء من خالل السير مبشروع ()Performance Based Contract
مع شركة مياه األردن (مياهنا) ،والذي يهدف إلى تقليل الفاقد اإلداري والفني يف بعض
املناطق اإلدارية التابعة للشركة (متت اإلحالة يف شهر متوز  2020لثالث سنوات).
بالعدادات القدمية،
عدادات ذكية ()Smart Meters
ّ
وتبنّ ت الوزارة مشاريع استبدال ّ
عداد من أصل  40ألف عداد) ،وقد حقّ ق هذا نتائج ذات
إذ مت تركيب حوالي  10آالف ّ

أثر ملحوظ يف خفض فاقد املياه ،إذ كانت نسبة االنخفاض يف الفاقد حوالي  %2ملناطق
العقبة ،وحوالي  %7ملناطق العاصمة ،ومت تقسيم املناطق ( )ZONEومناطق )DMA

.)District Meter Area
ومتّ السير يف تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد ضمن مجال عمل شركة مياه األردن (مياهنا)
من خالل التعاون مع البنك الدولي (املشروع ما زال يف مرحلة اإلعداد والدراسات
التفصيلية لبيان نسبة تخفيض الفاقد املتوقعة).
كما تعمل الوزارة على تعزيز استغالل املصادر املائية غير التقليدية واملتمثلة يف مشاريع
املياه املاحلة (مثل مشروع آبار حسبان ،ومشروع األزرق) ،وتعزيز استغالل املياه املعاجلة يف
األنشطة الزراعية ،لتقليل الضخ اجلائر من املياه اجلوفية لغايات الزراعة.
وتستمر الوزارة يف تكثيف حمالت إحكام السيطرة بالتعاون مع األجهزة املعنية لوقف
االعتداءات على خطوط املياه ،وكذلك تبني تكنولوجيا مراقبة الكاميرات ومراقبة
خط مياه الديسي بشكل رئيسي من خالل خدمة تشغيل طائرة من دون طيار ()UAV
باإلضافة إلى ( )Dronesمن خالل التعاون الفعال مع مركز امللك عبداهلل الثاني للتطوير
والتدريب (كادبي) ،إذ يتم تنسيق حملة مراقبة جوية عن بعد (طائرة من دون طيار)،
وجمع وحتليل البيانات التي توفرها املراقبة اجلوية وإبالغ األجهزة األمنية املعنية بأي
معلومات يف هذا املجال.
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ثالثًا :أولويات القطاع في معالجة آثار الجائحة

تبي أثر جائحة كورونا اقتصادي ًا على قطاع املياه (The
أعدت وزارة املياه والري وثيقة ّ

،)financial impact of the Coronavirus crisis on the water sector
ُ
وشكلت جلنة ملراجعة مخرجات الدراسة وآليات التعامل مع املقترحات الواردة بها ،إذ
تتضمن الوثيقة آلية التعامل مع آثار اجلائحة على قطاع املياه يف السنوات املقبلة.
وتسعى الوزارة إلى تبني مفهوم التعامل مع حاالت الطوارئ بشكل استراتيجي من خالل
إعداد خطط طوارئ للتعامل مع الظروف االستثنائية بالتعاون مع اجلهات املانحة ،من
خالل توفير قطع الغيار لضمان استمرارية عمليات الصيانة وبشكل فعال وكفئ.
كما قامت الوزارة بالعديد من اخلطوات التنظيمية والهيكلية التي تتماشى مع التوجهات
املتعلقة بدمج سلطة املياه بالوزارة ،واملتمثلة يف نقل إدارات املياه يف محافظات اجلنوب من
خالل عقود إدارة إلى شركة مياه العقبة ،إذ تهدف هذه اخلطوة إلى ضمان وزيادة كفاءة
وفعالية تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي.
يضاف إلى ذلك أن الوزارة أجرت العديد من التنقالت الداخلية لضمان االستمرارية يف
ً
واستجابة لقرارات الدفاع املتعلقة بإيقاف التعيينات.
تقدمي اخلدمات
وتسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص من أجل ضمان كفاءة وفعالية
اخلدمات يف العديد من اجلوانب ،ومن ذلك أن شركة مياه اليرموك نفذت بالتشارك مع
القطاع اخلاص مشروع التحصيالت اخلاصة بالصرف الصحي يف محافظة إربد ،ويجري
التوسع يف املشروع لشمول مناطق إضافية يف احملافظة ويف محافظتي جرش وعجلون.
وتعمل الوزارة على مأسسة عملية التعامل مع الطوارئ والظروف االستثنائية من خالل
خطط استجابة تتسم باملرونة والشمولية وتتضمن اجلوانب التشغيلية والبشرية
واملالية ،مع ضمان انسجامها مع اخلطط االستراتيجية للقطاع من خالل استحداث إدارة
األزمات يف وزارة املياه والري.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع اجلهات املانحة لضمان احلصول على
التمويل يف الوقت املناسب والبدء يف تنفيذ املشاريع بأسرع وقت ممكن وضمان إستمرارية
تنفيذها .كما تواصلت الوزارة مع اجلهات املانحة خالل املراحل األولى للجائحة من أجل
توفير قطع غيار لضمان استمرارية عمليات الصيانة والتشغيل بشكل كفؤ وفعال ،وذلك
لنقص املوارد املالية يف تلك الفترة بسبب تراجع التحصيالت املالية ملؤسسات قطاع املياه.
وتسعى الوزارة إلى تبني مفاهيم التشارك مع القطاعات األخرى التي يؤثر عملها على
قطاع املياه ،مثل قطاع الطاقة ،إذ مت تعزيز الترابط ما بني القطاعني على املستوى
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االستراتيجي من خالل إنشاء فريق استراتيجي يتضمن األمناء العامني يف القطاعني
وذلك لتحقيق األمن املائي وأمن التزود بالطاقة ،إذ يعمل الفريق على العديد من
الدراسات املتعلقة بالقطاعني من خالل دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة
ً
متمثلة مبحطات التخزين.

رابعًا :موازنة قطاع المياه (التخطيط المالي للقطاع)

واجه القطاع تخفيضات يف املوازنات الرأسمالية واجلارية بسبب جائحة كورونا بنسبة
 ،%20وانعكس ذلك على التدفقات املالية ،والتأخر يف دفع املستحقات املالية للمشاريع

قيد التنفيذ ،ما أدى إلى حتقق غرامات على شركات املياه.
وواجهت شركة مياه العقبة انخفاض ًا بنسبة  %60يف املوازنة الرأسمالية لعام ،2020
والذي انعكس سلب ًا على قدرة الشركة على تنفيذ املشاريع الرأسمالية .كما واجهت شركات

احملصلة بسبب اإلغالق ،ما أثّ ر
املياه تخفيضات يف النفقات اجلارية وتراجع ًا يف اإليرادات
َّ

على اخلطوات قصيرة املدى اخلاصة بالبرامج واملشاريع.

إن معاجلة التحديات ال تقف عند تنفيذ املشاريع الرأسمالية ،بل تشمل أيض ًا إيجاد إطار
شمولي يف هذه املشاريع يحقق العائد واجلدوى االقتصادية منها لتصبح ملموسة يف الكلف،
ً
مثال فائض يف
قطاعي الطاقة واملياه رئيسي ،فهناك
ومن هذه الزاوية فإن االرتباط بني
َ

الطاقة الكهربائية يبحث األردن عن تصديره ،ويف الوقت نفسه يعاني قطاع املياه من ارتفاع

كلفة الطاقة الكهربائية ،حيث مت إنشاء فريق عمل على مستوى األمناء العامني ملناقشة
التوجهات اإلستراتيجية لقطاعي املياه والطاقة ،ويتم حالي ًا مناقشة بعض املشاريع
املتعلقة بإدارة األحمال والتخزين ،باإلضافة إلى خفض  10فلسات من تعرفة الطاقة
الكهربائية لصالح قطاع املياه مقابل إلغاء مشروع األلواح الشمسية يف منطقة الضليل.
إن التداخل بني القطاعني يتجاوز حاجز التبادل ليشمل النظرة املستقبلية ،فال بد أن
يكون قطاع املياه هو املستفيد األول واألكبر من مشاريع الطاقة املتجددة ،النعكاس ذلك
يف دميومة القطاع.
إن تطوير العمل املشترك هو املأمول من القطاع يف مرحلة ما بعد اجلائحة ،فال ميكن
ً
مثال دون إعادة النظر يف الكلف وإدخال أدوات الطاقة
النظر إلى مشروع حتلية املياه

املتجددةّ ،
يحمل اجلميع
وإل سيبقى املشروع يراوح مكانه بكلف عالية وتنفيذ غير دقيق
ّ

أعباء إضافية.

مسربني للنفقات؛ األول استخدام السلع
وقد ُوزعت أرقام املوازنة لوزارة املياه والري على
َ

واخلدمات والدعم لوحدات حكومية عامة /رأسمالية ونفقات رأسمالية أخرى وأجهزة
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وآليات ومعدات ومخزونات ،والتي رصد لها  17.1مليون دينار .بينما يأتي املسرب الثاني
للنفقات اجلارية التي ُرصد لها يف مشروع قانون املوازنة  1.8مليون دينار ،وهي تضم

الرواتب واألجور والعالوات ومساهمات الضمان االجتماعي واستخدام السلع واخلدمات
ونفقات أخرى جارية .كما بلغت مخصصات سلطة املياه  364مليون دينار توزعت إلى
 101.1مليون دينار نفقات جارية ،و 263مليون دينار نقفات رأسمالية.
وقامت الوزارة بتحديث تقرير تقليل اخلسائر لقطاع املياه متضمن ًا العديد من اخلطوات
واألنشطة املتعلقة بتعزيز اإليرادات ،واملتمثلة بخفض حسابات الذمم املترتبة على
مشتركي املياه والصرف الصحي ،ورفع نسبة التحصيل من خالل مشاركة القطاع اخلاص،
تضمن
وتقليل اخلسائر من خالل مشاريع رفع الكفاءة ومشاريع الطاقة املتجددة .كما
ّ
التقرير إعادة هيكلة تعرفة املياه ،بهدف الوصول إلى نسبة  %100لتغطية الكلف

للنفقات اجلارية يف عام  .2023وقد بلغت نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة لعام
 2019مقارنة باإليرادات يف قطاع املياه حوالي ( %84الشكل رقم  )2متضمنة مشاريع
( ،)BOTلكن اإليرادات متثل يف الواقع  %54فقط من إجمالي الكلف الكلية ،إذ يوجد
انخفاض مقلق يف استرداد الكلف منذ عام  ،2005ويرجع ذلك يف األساس إلى أسباب منها
ارتفاع نسبة الفاقد اإلداري والفني ،واحلاجة إلى الصيانة الوقائية والعالجية مقابل
فترات االسترداد ومعدالت االهتالك ،واالستثمارات الكبيرة يف مشاريع التزويد املائي
َ
تتماش مع الزيادات يف كلف اخلدمات.
ومعاجلة مياه الصرف الصحي والتي لم
الشكل رقم (:)2
نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة مقارنة بااليرادات
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4,800,000

3,500,000

250,000

3,378,265

2,402,115

إجمالي اإلنفاق متويل داخلي

814,763

161,388

%40

%61 1,000,000 135,127 71,657,792 79,897,362 4,000,000 2,800,000 117,139,622 130,939,622

8,550,000

اجمالي االنفاق

متويل داخلي

قروض

منح

قروض

منح

املجموع

حتسني كفاءة الطاقة
وادخال الطاقة املتجددة

%47 3,811,852 6,824,263 86,230,426 105,352,599 38,600,000 30,200,000 148,749,000 224,999,000

450,000

450,000

%100

إنشاء وتطوير محطات
معاجلة للمياه العادمة
%39 1,186,255 2,039,346 12,148,820 15,374,421 9,800,000 8,550,000 20,800,000 39,150,000
ومشاريع برنامج شبكات
الصرف الصحي
مشاريع رفع كفاءة أنظمة
تزويد وتوزيع املياه لألغراض
املنزلية والصناعية
والتجارية (اخلطوط الناقلة
%14 1,464,209 3,835,027 21,700
6,252,551 24,550,000 15,350,000 6,009,378 45,909,378
بني احملافظات ،تأهيل
شبكات املياه يف احملافظات،
تقليل الفاقد وتأهيل
محطات الضخ)

برنامج تطوير وجلب مصادر
مياه جديدة

تعزيز مؤسسية القطاع
واحلاكمية الرشيدة

وفق االستراتيجية

البرنامج

مخصصات عام 2020

نسب
اإلنفاق
الكلية

اإلنفاق الفعلي للفترة 2020/7/31- 1/1

اجلدول رقم (: )4
َّ
املتوقعة بعد تنفيذ خطة العمل
استرداد كلف التشغيل والصيانة
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خامسًا :الواقع المائي في األردن (الموازنة المائية)

الكميات املستخدمة من املياه يف عام  2019حوالي  1108.54مليون م 3بزيادة،
بلغ مجموع ّ

مقدارها حوالي  32مليون م 3مقارنة بعام  .2018إذ بلغت كميات املياه لالستخدامات
البلدية حوالي  497.37مليون م 3وبنسبة  ،% 44.9وبلغت كميات املياه لالستعماالت
الزراعية حوالي  564.22مليون م 3وبنسبة  .%50.9أما بالنسبة لكميات املياه

لالستعماالت الصناعية ،فبلغت  36.88مليون م 3وبنسبة  ،%3.3يف حني بلغت كميات
املياه الستعماالت املناطق النائية والثروة احليوانية  10.07مليون م 3وبنسبة  %0.9من
جميع االستعماالت .ويبني اجلدول رقم ( )5ملخص ًا للموازنة املائية لعام .2019
اجلدول رقم (:)5
ملخص املوازنة املائية لعام ( 2019مليون م)3
االستعماالت (مليون م)3
البلدية
والسياحية

الصناعة

الري
ّ

املياه السطحية

140.54

7.66

187.82

8.1

املياه العادمة املعاجلة

0

2.5

157.4

0

159.9

املياه اجلوفية

355.02

25.41

219

1.97

601.4

حتلية مياه البحر

1.81

1.31

0

0

3.12

املجموع

497.37

36.88

564.22

10.07

1108.54

املصادر

احملافظة
عجلون
العاصمة
العقبة
البلقاء
إربد
جرش
الكرك
معان
مأدبا
املفرق
الطفيلة
الزرقاء
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املناطق النائية
والثروة احليوانية

مجموع
االستعماالت
344.12

اجلدول رقم (:)6
نسبة فاقد املياه ()2028-2020

2026

2027

2028

2020

2021

2022

2023

2024

2025

31

30

38

37

35

35

34

33

33

32

31

43

42

42

41

40

39

38

20.6

22.3

22.1

21.9

21.7

21.5

21.3

21.0

20.8

71

69

68

66

65

64

63

61

60

50.0

49.0

48.1

47.1

46.2

45

44

43

43

31

31

30

29

29

29

29

28

28

66

65

64

62

61

60

59

58

56

72

71

69

68

67

65

64

63

61

44

43

42

41

40

40

39

38

37

71

69

68

67

65

64

63

61

60

58

56

55

54

53

52

51

50

49

59

58

57

56

54

53

52

51
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وتبقى مسألة معاجلة الفاقد الذي يحاول القطاع ضبطه من أبرز األولويات اإلستراتيجية
للمرحلة املقبلة ،فهذا هو األساس يف خفض الكلف ،واالستفادة من املياه بشكل كفؤ،
وتقليل الهدر احلاصل .مع اإلشارة إلى أن التراجع الطفيف يف نسبة الفاقد وصوال إلى
حوالي  %46مع التأكيد على تبني الوزارة العديد من التوجهات اإلستراتيجية يف تقليل
الفاقد مثل مشاركة القطاع اخلاص على أساس العقود املبنية على األداء وأيضا مشاركة
القطاع اخلاص يف زيادة كفاءة التحصيل للفواتير اخلاصة حلسابات املدينني ،وتبني
التكنولوجيا والتقنيات احلديثة مثل العدادات الذكية.

تقرير حالة البالد
سادسًا :متابعة التوصيات التي ُقدمت في
َ
لعام 2019
جدول رقم (:)7
متابعات توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

أبرز توصيات تقرير حالة البالد لعام
الرقم
2019
إعداد قانون مياه جديد ،وإعادة هيكلة
قطاع املياه متاشي ًا مع االستراتيجية
1
الوطنية لقطاع املياه.

2

3

4

اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية

أعدت وزارة املياه والري مشروع قانون املياه اجلديد ،ويقوم
ديوان التشريع والرأي مبراجعة النصوص القانونية وتوافقها
مع املمارسات العاملية.
عملت الوزارة على توحيد تعرفة املياه بني الشركات وسلطة
وبدئ
املياه لضمان املساواة يف خدمات املياه والصرف الصحيُ ،
ويعد
منذ مطلع حزيران  2020يف تنفيذ التعرفة املوحدة،
ّ
هذا اإلجراء ضروري ًا ملعاجلة التشوهات الهيكلية يف تعرفة
حتسني مكونات احلوكمة الرشيدة
املياه السابقة ،وأيض ًا لضمان كفاءة املوارد املائية يف قطاع
وأسسها ،وإجراء القياسات الدورية
املياه .مع التأكيد أن مكونات احلوكمة تتضمن احملافظة
لتحري التقدم يف هذا املجال.
على حقوق املواطنني املتعلقة بالتعرفة وتوحيدها .كما
يعد توحيد التعرفة خطوة أولية وضرورية لتسهيل عملية
ّ
دمج احملافظات ،خصوص ًا محافظات اجلنوب ،يف شركة مياه
العقبة.
مت إلغاء سلطة املياه ،ودمجها بوزارة املياه والري ،ونقل
صالحية مراقبة أداء الشركات إلى وحدة يف الوزارة (كخطوة
أولية ،على أن يتم الحق ًا منحها االستقالل املالي واإلداري)
إنشاء هيئة تنظيم لقطاع املياه ،لتنظيم
تتولى متابعة وتقييم أداء الشركات اململوكة للوزارة ،إضافة
العمل يف ما بني وزارة املياه والري
إلى نقل صالحية إدارة املهام ذات الطبيعة التجارية كمشاريع
والشركات واملستهلك.
( )BOTإلى تلك الشركات مبا يضمن استمرارية الرقابة
عليها من طرف جهة رسمية قانونية واحدة ،ويحقق ضمان
املراقبة وااللتزام بتطبيق األعمال املنشودة من تلك اجلهات.
ُأنشئت يف الوزارة وحدة ترتبط بالوزير ،تهدف إلى متابعة
االستقاللية اإلدارية
منح شركات املياه
َ
وتقييم أداء الشركات من خالل مؤشرات أداء معتمدة محددة
واملالية ومحاسبتها وفق ًا ملؤشرات األداء
يتمان ّإل من خالل
مسبق ًا .إذ إن متابعة وتقييم األداء ال ّ
الواردة يف االتفاقيات والعقود املبرمة.
ضمان وجود استقاللية يف صنع القرارات ضمن شركات املياه.
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تخصص الوزارة من خالل سلطة وادي األردن ،كمية من املياه
للزراعة ،من خالل اتفاقيات ثنائية مع جمعيات مستخدمي
قوننة جمعيات مستخدمي املياه يف وادي
املياه ،ويتم مراجعة هذه االتفاقيات سنوي ًا .مع اإلشارة إلى
األردن.
ً
وصوال إلى
أن وجود توجه استراتيجي بدمج جمعيات املياه
ثالث جمعيات مياه إقليمية.
سيركز مشروع قانون املياه اجلديد على حلول غير تقليدية
توفير مصادر مائية جديدة ،والتوسع يف ملشكلة املياه ،وبأساليب ابتكارية ،وقد أعلنت الوزارة مؤخر ًا
البدء بتنفيذ املرحلة األولى من مشروع حتلية ونقل املياه من
استغالل املياه غير التقليدية.
العقبة إلى محافظات اململكة.
يتم متابعة االتفاقيات مع دول اجلوار ،ويتم مراجعة
مراجعة اتفاقيات املياه املشتركة
اإلجراءات املتعلقة بإدارة موارد املياه املشتركة من خالل جلان
وإتفاقيات التعاون الثنائي ،وتفعيل
مشتركة وعقد اجتماعات دورية وتوقيع مذكرات تفاهم.
عمل اللجان ودعمها باخلبرات الوطنية،
على سبيل املثال ُوقعت مذكرة تفاهم مع سنغافورة يف عام
وتنفيذ هذه االتفاقيات.
 ،2019وهناك اتفاقية مع العراق قيد التوقيع.
تعظيم االستفادة من املياه املشتركة
يتم متابعة اتفاقيات املياه املشتركة مع السعودية وإسرائيل،
من خالل متابعة االتفاقيات املبرمة مع
أما اجلانب السوري فاالتفاقية معه متوقفة بسبب الوضع
دول اجلوار (االتفاقية مع السعودية،
الراهن ،ومن املتوقع استئناف االجتماعات األردنية-السورية
واالتفاقية مع سوريا ،واالتفاقية مع
املشتركة نهاية عام  ،2020مع اإلشارة إلى أنه يجري متابعة
إسرائيل) ،وتطوير دبلوماسية احلوار مع
أي أمور طارئة قد حتصل بني اجلانبني ً
أوال بأول.
هذه الدول.
أفرد قانون املياه اجلديد نص ًا بالعقوبات التي ُتفرض على من
يعتدي على مصادر املياه ،عوض ًا عن وجود هذه العقوبات يف
نظام.
كما تقوم وزارة املياه بتكثيف حمالت الرقابة على مصادر
املياه ،من خالل حملة إحكام السيطرة على مصادر املياه
للحد من االعتداءات على املياه ،باإلضافة إلى استمرار
عملها بتطوير الشبكات ،واحلد من الفاقد الفني واإلداري،
إلى جانب إجراءاتها يف توعية املزارعني باستخدام التقنيات
احلديثة ،وحماية مصادر املياه من التلوث ،وزيادة حجم املياه
الناجمة عن املصادر غير التقليدية من خالل املياه املعاجلة.

9

العمل على استدامة املصادر احلالية،
واحلد من الضخ اجلائر للمياه اجلوفية
وحمايتها من التلوث.

كما أطلقت الوزارة حملتها إلحكام السيطرة على مصادر املياه
يف عام  2013للحد من عمليات احلفر املخالف واالعتداءات
على شبكات املياه ومصادرها ،حفاظ ًا على الثروة املائية .ومتت
أمتتة شبكة مراقبة القياس ملصادر املياه احملمية ،ووضع خطط
إدارة خاصة لضمان تطبيق مبدأ احلد اآلمن يف استخراج املياه
اجلوفية.
وأطلقت الوزارة التعليمات املعدلة لتعليمات املصادر املائية
لسنة  2019والتي تهدف بشكل رئيس إلى إضافة السند
التشريعي لتضمني خريطة حساسية املياه اجلوفية للتلوث
واألحكام املتعلقة بها ،وتهدف هذه التعليمات إلى تسهيل
أي منشأه أو نشاط أو مشروع من
القرارات عند ترخيص ّ
شأنه تهديد نوعية مصادر املياه ،كما ُتستخدم يف حتديد
استعماالت األراضي واملخططات الشمولية للمملكة.
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تأهيل عدد من اآلبار ،ووقف املخالفات
القانونية حلفر اآلبار غير املرخصة،
وإغالق هذه اآلبار.
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إجراء التقييم حلملة إحكام السيطرة
ونتائجها املائية واملالية.
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حتسني شبكات التوزيع وخطوط نقل
املياه لتقليل الفاقد الفني من املياه.
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زيادة السعة التخزينية ملصادر املياه
السطحية من خالل إنشاء املزيد من
السدود والبرك واحلفر ،إذ سيتم إنشاء
عدد من السدود الكبيرة واملتوسطة
والصغيرة والترابية بهدف زيادة املخزون
املائي ،إذ ستزيد السعة التخزينية
للسدود إلى  400مليون م 3عام .2025

تنفذ وزارة املياه والري حمالت أمنية بالتعاون مع األجهزة
املعنية يف وزارة الداخلية ومديرية األمن العام ،لوضع حد
لالعتداءات املستمرة على مصادر وخطوط املياه الرئيسية،
وضبط اآلبار املخالفة وردمها ،وذلك يف سياق حملة إحكام
السيطرة التي بدأت يف عام .2013
تنفذ وزارة املياه والري حمالت أمنية بالتعاون مع األجهزة
املعنية يف وزارة الداخلية ومديرية األمن العام لوضع حد
لالعتداءات املستمرة على مصادر وخطوط املياه الرئيسية،
وخاصة منظومة مياه الديسي ،وذلك يف سياق حملة إحكام
السيطرة التي بدأت يف عام .2013
وكانت هذه احلملة وما تزال إحدى أولويات احلكومة ،إذ مت
حتى نهاية عام  2019ردم  1.145ألف بئر ًا مخالفة ،وحجز
 71حفارة مخالفة ،وضبط وإزالة  51.414ألف اعتداء على
خطوط وشبكات املياه ،إضافة إلى ضبط وإزالة  2.18ألف
اعتداء على أراضي اخلزينة يف وادي األردن و 19.947ألف
اعتداء على قناه امللك عبداهلل.
تنفيذ مشروع يهدف إلى تخفيض نسبة الفاقد من املياه،
ذكية بالعدادت القدمية ،إذ حقق
وذلك باستبدال ّ
عدادات ّ
هذا املشروع نتائج مبهرة يف خفض فاقد املياه يف عدد من
مناطق العاصمة والعقبة ،ومت تقسيم املناطق ()ZONE
ومناطق ( )District Meter Area/ DMAلتحسني
التوزيع والضغوطات املناسبة ،بحيث يتم تزويد املناطق
ً
بدال من الضخ ،مما يقلل الفاقد،
بطريقة االنسياب الطبيعي
ويحسن التزويد ،ويخفض كلفة الطاقة والصيانة ،وبرفع
ّ
مستوى اإليرادات ،ويدمي عمر الشبكات.
مت االنتهاء من سد وادي رحمة بسعة  500ألف م 3بكلفة 6
وبدئ بتنفيذ تعلية سد الوالة بإضافة 15-10
ماليني دينارُ ،
مليون م ،3باإلضافة إلى إجناز العديد من احلفائر الترابية
بسعة إجمالية تبلغ حوالي  1.5مليون م.3
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متضي الوزارة بتنفيذ مشاريع عدة إلعادة استخدام مياه
الصرف الصحي واستصالح املياه العادمة الستخدامها يف
الزراعات املقيدة ،إذ بلغت كمية املياه املعاجلة واملستخدمة
 160مليون م.3
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ومن املشاريع قيد التنفيذ :تأهيل وتوسعة محطات الرمثا
ومادبا واخلربة السمرا وإربد املركزية والشاللة ووادي العرب
والكرك.

التوسع يف إعادة استخدام مياه الصرف
الصحي املعاجلة يف اإلنتاج الزراعي،
وتوفير املياه الالزمة لألغراض الصناعية
كما مت تنفيذ ما جاء يف سياسة إدارة مياه الصرف الصحي
واالقتصادية األخرى.
الالمركزية كمحطات مكملة للمحطات الكبيرة وملا لها من
دور كبير يف املستقبل بتخفيف العبء املادي وحماية املصادر
املائية من التلوث ،مثل محطة مديرية األمن العام الالمركزية
تعد من أجنح
ملعاجلة املياه العادمة وإعادة استخدامها ،والتي ّ
احملطات يف األردن.
تسعى الوزارة إلى نقل إدارة وتشغيل محافظات اجلنوب
(الكرك ،والطفيلة ،ومعان) إلى شركة مياه العقبة ،وتعمل
الوزارة مع اجلهات املانحة على تهيئة أنظمة املياه والصرف
الصحي يف هذه احملافظات ليصار إلى نقلها إلى شركة مياه
التوسع يف مشاركة القطاع اخلاص
العقبة على أساس عقود التشغيل واإلدارة.
والتحول التدريجي للعمل على أسس
جتارية.
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إدخال الطاقة املتجددة يف إنتاج املياه
ونقلها لتقليل الكلف.

كما تعمل الوزارة على دراسة تنفيذ مهام التشغيل والصيانة
حملطات الصرف الصحي من ِقبل القطاع اخلاص جلميع
محطات الصرف الصحي يف جميع مناطق اململكة ،بدء ًا من
محطات الصرف الصحي يف محافظات الشمال.
ُأحيل عطاء لتشغيل آبار مياه تخدم  6جمعيات زراعية

تعاونية يف وادي عربة ،لتشغيل اآلبار يف منطقة وادي ضحل
على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفق أنظمة حديثة.

كما أحيل مشروع بناء محطة يف منطقة الديسي على مبدأ
العبور بقدرة 24ميغا واط سنوي ًا لتغذية جزء من أحمال
الكهرباء يف الديسي.
تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة بتمويل من بنك
حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف مرافق التنمية األملاني ( )KFWلتحسني أداء املضخات ورفع
كفاءتها ،ما من شأنه تقليل كلف الطاقة على شركات املياه،
املياه.
وتخفيف آثار تغير املناخ.

تقرير حالة البالد لعام  :2020المياه
ّ
محطة جديدة شمال شرق محافظة البلقاء بطاقة
ُأنشئت
3
استيعابية
للتوسع إلى
تقدر بـ  36ألف م يف اليوم قابلة
َّ
ّ
3
وستزود هذه احملطة بتقنية تسمح
 54ألف م يف اليوم،
َّ
بإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز احليوي املنتَ ج من عملية
املعاجلة ومن الطاقة الهيدروليكية للمياه املعاجلة املتدفقة
خارج احملطة ،وستغطي الطاقة الكهربائية املنتَ جة حوالي
 %75من االحتياجات التشغيلية للمحطة ،ومن املتوقع أن
تخدم زهاء  220ألف نسمة من سكان املنطقة خالل السنوات
املقبلة.
18

حتسني خدمات الصرف الصحي.

و ُأحيلت عطاءات ملشروع تنفيذ شبكات للصرف الصحي يف
مناطق البقعة وعني الباشا ،من خالل تنفيذ ثالث حزم،
تشمل احلزمة األولى تنفيذ مشروع للصرف الصحي يف
منطقة موبص وأبو نصير ،وتشمل الثانية تنفيذ مشروع يف
مناطق صافوط وأم الدنانير ،وتشمل الثالثة تنفيذ مشروع
يف منطقة قاقيش واخلرشة ،إذ سيتم تنفيذ شبكات رئيسية
وخطوط ناقلة وشبكات فرعية خلدمة هذه املناطق وإعادة
تأهيل أجزاء من شبكة الصرف الصحي يف مخيم البقعة.
كما نُ فذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة تنقية السلط
املركزية ،ورفع طاقتها إلى  22.500ألف م 3يومي ًا.
أصدرت وزاره املياه والري كتيب ًا خاص ًا بحصاد مياه األمطار
وتفعيله من أسطح املنازل وإلزاميته.
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تسخير الريادة واالبتكار للنهوض يف
قطاع املياه وتسهيل إجراءات تبنّ يهما
وقياس كفاءتهما يف أوجه منها :إدارة
الطلب ،وتقليل فاقد املياه ،وكفاءة
استغالل الطاقة والطاقة املتجددة
بأنواعها ،ومعاجلة مياه الشرب واملياه
العادمة ،واحلصاد املائي ،واالستشعار
عن بعد ،وأنظمة التحكم والسيطرة،
والتكنولوجيا يف الزراعة املروية.

بعدادات املياه القدمية يف ّ
كل من
عدادات ذكية ّ
كما استُ بدلت ّ
العقبة وعمان.
ومت تطبيق مشاريع يف مجال كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة،
إذ ُركّ ب نظام توليد احلرارة والكهرباء ( )CHP Unitلتوليد
الطاقة الكهربائية يف محطات الصرف الصحي.
ومتت دراسة إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من خالل
(.)Plan Hydro Power

كما استُ حدثت جلنة متالزمة املياه والطاقة (Nexus
 ،)Committeeوذلك لبحث سبل استغالل مصادر املياه
وتبني املبادرات التي تقلل استخدام املياه،
والطاقة.
مثل األكوابونيكس والهايدروبونيكس
الر ّي ،وكل ما يؤدي إلى ترشيد وقام مشروع التقنيات املائية املبتكرة ( )WITباستحداث
وأنظمة ّ
الدوارة احلسنة ،ومت تنفيذه يف الشمال ،إذ
مشروع القروض
ّ
استهالك املياه وتعظيم اإلنتاجية
استُ هدفت جمعيات يف املفرق وعجلون لتنفيذ مشاريع تهدف
والعوائد.
إلى ترشيد املياه ،وتعزيز السلوك االجتماعي اإليجابي
نحو املياه ،وبناء حوار مجتمعي يشجع على تبني املمارسات
والتقنيات املوفرة للمياه.
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عدت خطة العمل التنفيذية املتعلقة مبشروع النمو
ُأ ّ
األخضر لقطاع املياه بالتعاون والتنسيق مع املعهد العاملي
للنمو األخضر .وتغطي اخلطة املشاريع املختلفة ما بني عامي
 2021و.2025
وينقسم مشروع النمو األخضر لقطاع املياه إلى جزأين
رئيسيني :ميثل األول خطة عمل املشروع ،ويتصل الثاني
باجلانب التمويلي الهادف إلمكانية تنفيذ تلك املشاريع.
وتشمل اخلطة التنفيذية حوالي  15خطة عمل مستقبلية،
مبا يتواءم مع رؤية قطاع املياه حول مشروع النمو األخضر،
والهادفة لتأمني متويل مستقبلي لدعم هذه اخلطة.

20

وتهتم خطة العمل مبجاالت عدة يف قطاع املياه؛ منها املياه
العادمة ،وبناء السدود ،وإعادة استخدام املياه يف الزراعة،
وكفاءة استخدام املياه يف القطاعات الزراعية واملنزلية
والصناعية ،وتقليل الفاقد من شبكات املياه ،إلى جانب
استخدام الطاقة املتجددة ،ورفع كفاءة استخدام الطاقة
لتقليل كلفة الطاقة املستخدمة يف قطاع املياه وكفاءة الطاقة
نفسها يف عمليات الضخ.

للتكيف مع
وضع اخلطط التنفيذية
ُّ
التأثير السلبي للتغير املناخي ،ومنها
نقل جتارب العالم يف إدارة اجلفاف
وإدارة الفيضانات ،والتي تتطلب حتديد
املسؤوليات ووسائل االتصال يف حالة
حدوث الفيضانات ،وتأهيل البنى
التحتية ملياه األمطار الستيعاب الكميات وتضمنت مشاريع القطاع املائي التي شملتها اخلطة :مشروع
زيادة ورفع القدرة االستيعابية حملطة معاجلة املياه العادمة
التي تهطل بوفرة يف وقت قصير.
يف مادبا ،وبناء محطة تنقية مياه عادمة لتحسني خدمة
املنطقة اجلنوبية يف العقبة ،باإلضافة حملطة جديدة يف
منطقة برقش يف شمال اململكة.
ويسعى مشروع النمو األخضر لتحقيق االستدامة البيئية
أساس املشروع
ويعد
واالقتصادية واالجتماعية يف األردن،
ّ
َ
املعهد العاملي للنمو األخضر ،الذي كان له الدور األساسي
ُ
يف متويل مشروع إعداد اخلطة ،وبالتعاون مع وزارة البيئة
اعتبار ًا من عام .2017
ويتم التنسيق مع اجلهات املعنية من خالل تبادل البيانات
واملعلومات والدراسات والتقارير واالجتماعات الدورية،
ومن أبرز هذه اجلهات :اجلمعية العلمية امللكية ،واجلامعة
األردنية /مركز املياه والطاقة.

سابعًا :توصيات قطاع المياه

تسعى الوزارة إلى ضمان استدامة خدمات املياه والصرف الصحي ما بعد جائحة كورونا

من خالل التركيز على رفع كفاءة أنظمة املياه وأنظمة الصرف الصحي وتطوير مصادر
مائية جديدة ،وأيض ًا العمل على ضمان االستدامة املالية للقطاع من خالل إعداد خطة

ً
وصوال إلى عام  ،2025والتركيز على مشاركة
واضحة املعالم لألعوام اخلمسة املقبلة
القطاع اخلاص يف تنفيذ العديد من املشاريع .وأيض ًا ضمان استمرارية وصول املياه
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جلميع املستهلكني وضمن املعايير املطلوبة .باإلضافة إلى ذلك ،تسعى الوزارة إلى ضمان
عدم تأثير فترات اإلغالق املستقبلية على خطوط املياه ومتابعة االعتداءات يف حال
حصولها.
وبناء على حتليل الواقع الراهن والوضع املستقبلي لقطاع املياه يف األردن ،ميكن إيراد
التوصيات التالية:
وقطاعي الطاقة
 .1تعزيز الترابط على املستوى االستراتيجي بني قطاع املياه من جهة
َ
والزراعة من جهة أخرى ،وذلك لتحقيق األمن املائي وأمن التزود بالطاقة واألمن
الغذائي.
 .2معاجلة الفاقد والذي تصل نسبته إلى  %48من كمية املياه ،وهو ما سيساهم يف احلد
من الهدر املائي بسبب االستعماالت غير املشروعة والفاقد اإلداري ،إلى جانب خفض

الكلفة املالية العالية للفاقد ،خاصة أن جزء ًا كبير ًا من الفاقد هو مياه معاجلة.

حتمل الشركات التابعة لوزارة املياه كلف التشغيل والصيانة ،وخاصة كلفة الطاقة
.3
ُّ
الكهربائية ،وأن ال تعتمد على الوزارة لتغطية هذه الكلف.

 .4تعزيز املصادر املائية وتطويرها ،وهذا يتضمن املصادر غير التقليدية ،كتحلية مياه
البحر ومعاجلة املياه املاحلة.
 .5تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع املياه ،وخاصة يف ما يرتبط بفاقد املياه ،ملا
لذلك من أثر يف توفير املياه ،وكذك تعزيز مبدأ الشراكة يف تشغيل محطات الصرف
الصحي.
 .6التركيز على رفع كفاءة محطات املياه والصرف الصحي.
 .7دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة متمثلة مبحطات التخزين وبالتشارك
مع قطاع الطاقة.
 .8التوسع يف استخدام املياه املعاجلة لغايات الزراعة.
 .9استكمال استحداث وتطوير قاعدة بيانات على مستوى قطاع املياه ،والعمل على
ربطها مع املؤسسات ذات العالقة ،مثل :دائرة اإلحصاءات العامة ،واألرصاد اجلوية،
والوزارات ذات العالقة.
 .10تعزيز مأسسة العمل يف إدارة املياه املشتركة ،بحيث يتم حتسني املؤشرات  2و 5و 6من
مؤشرات التنمية املستدامة ،وتفعيل االتفاقيات على اجلانب السوري ،وكذلك تعزيز
مفهوم دبلوماسية املياه.
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