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تقدمي
ال غرو �أن الأردن من �أفقر دول العامل مائي ًا� ،إذ يتبخر زهاء  %80من الهطول املطري (معدله
ال�سنوي  8600مليون مرت مكعب) دون فائدة جتنى ،وحتتفظ الرتبة منه بحوايل %10
كرطوبة فيها ،ويغذي الباقي املياه اجلوفية ( )%2.3واملياه ال�سطحية ( .)%7.7وتن�ساب
�إلى البالد كمية من املياه اجلوفية قادمة من �سوريا مبعدل  75مليون مرت مكعب يف ال�سنة،
ومياه �سطحية معظمها يف نهر الريموك .ونظر ًا لأهمية املاء كعن�صر �أ�سا�سي يف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والبيئية وعلى �صعيد الأمن الوطني ،تقوم وزارة
املياه والري بدورها الفاعل يف �إدارة قطاع املياه ،وتوفري املياه للقطاعات املختلفة (االغرا�ض
البلدية والزراعة وال�صناعة وال�سياحة) ،من خالل املحافظة على معدالت التزويد املائي
املنا�سبة للمواطنني ولال�ستخدامات الأخرى ،وتعزيز تغطية خدمات ال�صرف ال�صحي بالرغم
من تزايد الطلب على املياه وعلى خدمات ال�صرف ال�صحي ،وتزايد التحديات الأخرى التي
تواجه قطاع املياه الأردين.
ولتح�سني م�ستوى خدمات املياه وال�صرف ال�صحي املقدمة للمواطنني ،هنالك العديد من
التحديات؛ فزيادة عدد ال�سكان وخا�صة الناجتة عن الهجرات الق�سرية ب�سبب الظروف
و�سعت الفجوة ما بني الطلب على املياه واملتاح منها ،ويتفاقم
ال�سيا�سية يف الدول املحيطة ّ
الأمر نتيجة حمدودية املياه املتجددة التي ال تكفي �أ�ص ًال حلاجة املواطنني والقطاعات
االقت�صادية املختلفة من املياه .وزاد يف تعميق التحديات ،التمدد دون تخطيط بعيد املدى
للنمو العمراين ،ما ق ّل�ص اال�ستفادة الزراعية من رطوبة الرتبة والزيادة الطبيعية يف النمو
االقت�صادي.
وتتميز الطبيعة اجلغرافية للمملكة ببعد م�صادر املياه عن مراكز الطلب عليها ،ما �أدى
�إلى ارتفاع تكلفة التزود باملياه مبا يف ذلك تكلفة ت�شغيل �أنظمة التزويد و�صيانتها ،و�إلى
اال�ستثمار املكثف يف البنية التحتية .ونتيجة الرتفاع التكلفة هذه ،ا�ضطرت احلكومة �إلى
دعم امل�ستهلكني للمياه وال�صرف ال�صحي ،وما زال الدعم م�ستور ًا .ولقد جتاوز ما مت �إنفاقه
يف قطاع املياه خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية حوايل ثالثة مليارات دينار .وي�ضاف �إلى هذا
الدعم من اخلزينة ،ما قدمته بع�ض اجلهات الأجنبية من دعم لالحتياجات الناجمة عن
اللجوء ال�سوري ،حيث تبذل احلكومة اجلهود املمكنة ك ّلها ملواجهة ما ميثله ذلك من حتديات
بالتن�سيق مع املنظمات الدولية املخت�صة بخدمات املياه وال�صرف ال�صحي.
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الوضع املايئ الحايل
يعاين الأردن من �شح مائي منذ �أوائل ال�ستينات من القرن املا�ضي ،وتزايد ال�شح لي�صبح مزمن ًا،
ويرتجم ال�شح بعجز يف ميزان الطلب على املياه وقدرة املوارد على التزويد ،حيث تناهز
ح�صة الفرد من املياه يف الأردن  100مرت مكعب للفرد يف ال�سنة لال�ستعماالت جميعها ،وهي
�أقل من  %20من م�ستوى الفقر املائي العاملي املحدد بحوايل  500مرت مكعب للفرد ،وهذا يعود
�إلى الزيادة امل�ضطرة يف عدد ال�سكان الذي و�صل �إلى حوايل  10ماليني ن�سمة يف عام  2017يف
ظل ا�ستمرار نق�صان م�صادر املياه.
فقد بلغت م�صادر املياه العذبة املتجددة املتاحة يف الأردن ،والتي تعتمد على مياه الأمطار،
 560مليون مرت مكعب يف عام  ،2016يف حني بلغ الطلب على املياه  1400مليون مرت مكعب يف
العام نف�سه ،لكن املتاح منها كان  1040مليون مرت مكعب لال�ستخدامات جميعها ،منها حوايل
 200مليون مرت مكعب على �شكل �ضخ جائر من م�صادر املياه اجلوفية .وقد ُخ ّ�ص�ص  %43.5من
م�صادر املياه امل�ستخدمة للأغرا�ض البلدية ومياه ال�شرب� ،أي  452مليون مرت مكعب ،يف حني
كانت ح�صة الزراعة  554مليون مرت مكعب �أو ما ن�سبته  %53من املياه امل�ستخدمة ،وح�صة
ال�صناعة  32مليون مرت مكعب� ،أو ما ن�سبته  %3من املياه امل�ستخدمة.
ت�سهم املياه ال�سطحية بحوايل  %27من �إجمايل التزويد املائي يف الأردن ،وبلغت م�صادر املياه
املتو ّفرة حوايل  288مليون مرت مكعب يف عام  ،2016يف حني ت�سهم املياه اجلوفية بحوايل
 %59من �إجمايل تزويد املياه من �أحوا�ض املياه اجلوفية الرئي�سية االثني ع�شر ،منها �ستة
�أحوا�ض م�ستنزفة ،و�أربعة م�ستغلة بالكامل ،واثنان ي�ستغلاّ ن ب�أقل القدرات .وتعد زيادة
ا�ستخراج املياه لتلبية االحتياجات الوطنية ذات تكلفة عالية .وكما هو مبني يف اجلدول
رقم ( ،)1ت�سهم املياه اجلوفية غري املتجددة بحوايل  149مليون مرت مكعب ،واملياه املعاجلة
بحوايل  136مليون مرت مكعب ،يف تزويد املياه يف الأردن لتلبية االحتياجات البلدية
والزراعية وال�صناعية.
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اجلدول رقم ()1
ا�ستخدامات املياه (مليون مرت مكعب) يف اململكة لعام 2016
القطاع
الزراعة
(حكومي+خا�ص)
ال�شرب
(حكومي+خا�ص)
ال�صناعة
املجموع
الن�سبة

مياه �سطحية

مياه جوفية
متجددة

مياه جوفية
غري متجددة

مياه عادية
معاجلة

املجموع

الن�سبة

162

231.74

26.7

134.2

554.64

%53.34

123.75

211

118

0

452.75

%43.54

3

23

4.37

2.1

32.47

%3.12

288.75

465.74

149.07

136.3

1039.86

%27.77

%44.79

%14.34

%13.11

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

و�صل م�ستوى اخلدمة للمياه البلدية يف الأردن �إلى �أكرث من  %94من ال�سكان ،ومع ذلك ما
زال نظام التزويد بعيد ًا عن املثالية والفاعلية .وعلى الرغم من �أن كمية املياه التي تزود
اال�ستخدامات البلدية من خالل �شبكات املياه ،كانت  450مليون مرت مكعب يف عام  � ،2016اّإل
�أنها تت�سم بالتقطع ،حيث �أن معدل الفاقد يف كميات ال�شرب املزودة ،ي�صل �إلى  ،%51و�أن
كميات املياه املفوترة التي ت�صل �إلى املواطن بلغت  61لرت ًا لكل فرد يف اليوم� .أما بالن�سبة
لتغطية خدمات ال�صرف ال�صحي ،فهي ت�سري لتواكب تغطية املياه املنزلية .وعلى الرغم من
�أن  %63من ال�سكان مربوطة منازلهم على �شبكة ال�صرف ال�صحي ،ف�إن ن�سبة خدمات ال�صرف
ال�صحي الآمن تتجاوز  ،%93حيث �أن ثلث ال�سكان ي�ستخدم �سيارات ال�صرف ال�صحي واحلفر
االمت�صا�صية .ومن اجلدير بالذكر �أن الأردن ُيعيد ا�ستخدام معظم مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة للأغرا�ض الزراعية ب�شكل رئي�سي .وقد ارتفعت كميات مياه ال�صرف ال�صحي
امل�ستخدمة من  133مليون مرت مكعب عام  ،2015من �أ�صل  147مليون مرت مكعب من املياه
املعاجلة� ،إلى حوايل  136مليون مرت مكعب ،من �أ�صل  151مليون مرت مكعب معاجلة عام .2016
أوالً :اإلسرتاتيجيات واألهداف

�أ -الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه وال�سيا�سات املائية

بد�أت وزارة املياه والري ب�إعداد خططها الإ�سرتاتيجية و�سيا�ساتها املائية يف عام ،1998/1997
حيث هدفت �إ�سرتاتيجية املياه يف الأردن ،والتي �أقرها جمل�س الوزراء للمرة الأولى يف ني�سان
� 1997إلى حت�سني �إدارة م�صادر املياه (املياه اجلوفية واملياه ال�سطحية) ،وتفعيل مفاهيم �إدارة
مرافق املياه على �أ�س�س جتارية واقت�صادية ،وزيادة كميات املياه املخ�ص�صة لغايات الزراعة
(مياه الري) ،وحت�سني �إدارة مياه ال�صرف ال�صحي ،بحيث يتم التعامل مع هذه املياه على �أنها
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متثل م�صدر ًا مائي ًا ( )Not Be Managed as Wasteحمتم ًال لغايات الزراعة املق ّيدة
بعد معاجلتها �ضمن املعايري والأ�س�س املحلية والعاملية .لقد َبنت الإ�سرتاتيجيات الالحقة
على ما حتقّق يف هذه الإ�سرتاتيجية ،ثم تبعها يف عام � 2008إ�سرتاتيجية املاء من �أجل احلياة
 ، 2022-2008والتي متا�شت مع حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .وقد حقق الأردن بع�ض
الإجنازات يف تنفيذ �أهداف الألفية من حيث خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ،لكن مل تتحقّق
الأهداف املو�ضوعة جميعها.

ب� -إ�سرتاتيجية املاء من �أجل احلياة  :2022-2008املحاور والأهداف والنتائج

ت�شكّلت �إ�سرتاتيجية املاء من �أجل احلياة من �ستة حماور رئي�سية ،هي :الطلب على املياه ،التزود
باملياه ،الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ،مياه الري ،مياه ال�صرف ال�صحي ،وم�صادر املياه البديلة .وا�شتملت
هذه املحاور على ما جمموعه  43هدف ًا .ون�ستعر�ض يف ما يلي حماور هذه الإ�سرتاتيجية
و�أهدافها والإجراءات املتخذة على �صعيد كل هدف ،وم�ستوى الإجنازات املتحققة.
املحور الأول :حمور الطلب على املياه بحلول عام 2022

يت�ألف حمور الطلب على املياه من �ستة �أهداف ،هي:
�أ -العمل على تقنني وتنظيم عملية الزراعة املروية يف املناطق املرتفعة وتفعيل الأنظمة
اخلا�صة بذلك و�إنفاذها
لقد ُع ّدل نظام مراقبة املياه اجلوفية ليتالءم مع الهدف املن�شود ،وهو تخفي�ض كميات املياه
املخ�ص�صة للزراعة يف املناطق املرتفعة ،ومت �إطالق حملة �إحكام ال�سيطرة عام  2013للحد
من عمليات احلفر املخالف واالعتداءات على �شبكات املياه وم�صادر ها حفاظ ًا على الرثوة
املائية.
غري �أنه مل يتحقّق هذا الهدف ب�شكل كامل ،حيث كان حتقيقه خالل الفرتة ،2013-2008
بحاجة �إلى تظافر جهود امل�ؤ�س�سات احلكومية جميعها ومنها الدوائر الأمنية ،وتفعيل دور
احلكام الإداريني يف تنفيذ �أحكام القانون بالن�سبة للمخالفات وال�ضبوطات .ومع بداية عام
عدل �أي قوانني و�أنظمة خالل الفرتة امل�شار �إليها ،لتقنني
 2011ازداد الو�ضع �سوء ًا ،حيث مل ُت ّ
وتنظيم عملية الزراعة املروية ،كما كان الو�ضع اجليو�سيا�سي يف املنطقة �سبب ًا يف عدم تطبيق
القوانني والأنظمة النافذة ب�شكل ف ّعال.
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ب -توعية املواطنني حول ندرة املياه املتو ّفرة و�أهمية املحافظة عليها وحماية امل�صادر املائية
املحدودة
لقد حتقّق حوايل  %20من هذا الهدف ،وذلك على النحو التايل:
 تركيب قطع توفري املياه للحنفيات ور�ؤو�س الدو�شات حلوايل  3450بيت ًا يف عمان و 700بيتيف �إربد و 300بيت يف العقبة.
 عمل تدقيق مائي حلوايل  25دائرة حكومية و 50م�ؤ�س�سة خا�صة ،وتركيب قطع توفرياملياه يف  67دائرة حكومية.
 �إن�شاء �ست حدائق ندرة مائية يف املدار�س احلكومية ،و�ست حدائق يف بلديات الأزرقاجلنوبي وال�صريح ومن�شية بني ح�سن والكرك وح�سينية معان ودير عال ،وتدريب
املهند�سني الزراعيني يف البلديات على مبادئ حدائق الندرة املائية.
 تنظيم حمالت توعوية �سنوية ت�ستهدف طلبة املدار�س واجلامعات وكليات املجتمع ،و�إن�شاء�أندية مائية يف معظم مدار�س اململكة.
 طباعة ما يزيد على � 500ألف مطبوعة من املن�شورات التوعوية �سنوي ًا.ت� -إدارة املوارد املائية والأخذ بعني النظر املخاطر املحتملة الناجمة عن تغيرّ املناخ وت�أثريه
على التوازن املائي
لقد مت �إعداد �سيا�سة بناء املنعة ملواجهة �أثر التغري املناخي على قطاع املياه يف عام ،2016
وحتديد �أولويات احللول وفق ًا ملجموعة عوامل مناخية حمددة ،وتطبيق خطوات الوقاية
من التغيرّ املناخي ،ومراقبة النتائج وتقييمها .ومت االنتهاء من امل�س ّودة الأولية للخطة
التنفيذية لهذه ال�سيا�سة يف عام .2017
ث -العمل على توفري البدائل والأ�ساليب العملية الناجعة التي ُتق ّلل الطلب على املياه لدى
القطاعات كافة
تو�سعت الوزارة يف م�شاريع احل�صاد املائي ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي للتقليل من الطلب
على املياه العذبة ،لكن الهدف مل يتحقق ب�شكل كامل نظر ًا لعدم تو ّفر التمويل الالزم.
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ج -حتقيق ان�سجام تعرفة املياه املو�ضوعة مع �إ�سرتاتيجية �إدارة الطلب على املياه داخل
قطاع املياه وخارجه مبا ي�ؤدي �إلى دعم عملية �إدارة الطلب على املياه
لقد ُنفّذت جملة من الإجراءات والربامج على �صعيد هذا الهدف على النحو التايل:
 رفع �سعر املرت املكعب من املياه يف جمال ال�صناعة للت�شجيع على �إعادة اال�ستخدام. تنفيذ برامج توعوية على �صعيد مياه ال�شرب لت�شجيع املواطنني على احل�صاد املائي(جتميع مياه الأمطار) من خالل م�ؤ�س�سات يف قطاعات الرتبية وال�سياحة والأوقاف واملر�أة
وغريها ،وتعزيز روح املبادرة والإبداع والتناف�س يف التعامل مع مو�ضوعات املياه داخل
هذه امل�ؤ�س�سات ويف املنازل واملجتمع املحلي ،ون�شر نداءات توعوية يومية عرب ال�صحف
اليومية والربامج الوثائقية املتلفزة .غري �أنه مل يتحقّق الهدف كام ًال لعدم تفعيل كود
احل�صاد املائي يف البلديات و�أمانة عمان الكربى.
 تعديل نظام مراقبة املياه اجلوفية يف املجال الزراعي ،واحلث على ا�ستخدام التكنولوجيااحلديثة يف الري (ا�ستهالك �أقل و�إنتاج �أعلى).
لكن هذا الهدف مل يتحقّق كام ًال� ،إذ مل ُيف ّعل دور وزارة الزراعة ،وبخا�صة يف عمل خريطة
زراعية.
ح -تخفي�ض فاقد املياه الإداري والفني بحيث ي�صل �إلى  %25بحلول عام 2022

نفّذت وزارة املياه والري العديد من امل�شاريع الر�أ�سمالية لتخفي�ض ن�سبة الفاقد الإداري والفني
املوجه لإعادة
يف اململكة� ،إال �أنه ارتفع �إلى  %52عام  2015ب�سبب عدم احل�صول على التمويل ّ
ت�أهيل �شبكات املياه وتو�سيعها ب�سبب �أزمة الالجئني ال�سوريني والتو�سع العمراين الع�شوائي،
ف�ض ًال عن �أن الو�ضع اجليو�سيا�سي زاد الفاقد الإداري من املياه ب�سبب زيادة االعتداءات على
�شبكات املياه.
املحور الثاين :حمور التزود باملياه بحلول عام 2022

يت�ضمن هذا املحور ت�سعة �أهداف ،هي:
�أ� -ضمان تزويد مناطق عمان و�إربد والزرقاء والعقبة باملياه ب�شكل �آمن و�صحي وغري متقطع
لقد باتت مناطق اململكة جميعها ُتز ّود باملياه ب�شكل �آمن و�صحي ،غري �أن تزويد ع ّمان و�إربد
والزرقاء يتم ب�شكل متقطع نظر ًا لعدم وجود مياه كافية ،وعدم تو ّفر البنية التحتية لذلك.
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وتقوم الوزارة تبع ًا للتمويل املتو ّفر ب�إعادة ت�أهيل خطوط املياه الرئي�سية وخطوط التوزيع
جميعها� .أما العقبة ،فيتم تزويدها باملياه ب�شكل م�ستمر وغري متقطع .وقد ُرفع التز ّود املائي
ب�شكل عام بعد تنفيذ م�شروع الدي�سي لكن ذلك مل يظهر على �شكل تغيرّ يف ح�صة الفرد من
املياه ب�سبب الزيادة غري املتوقعة يف عدد ال�سكان بعد قدوم الالجئني ال�سوريني.
ب� -أن ت�صبح املياه املحلاّ ة م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا من م�صادر التز ّود املائي
مل يتم البدء بتنفيذ �أي م�شروع حتلية للمياه ،حيث ت�أخرت م�شاريع حتلية مياه البحر
الأحمر ب�سبب عدم احل�صول على التمويل الالزم والو�ضع اجليو�سيا�سي.
ت� -أن تكون م�صادر مياه ال�شرب حممية ومبن�أى عن م�صادر التلوث
العمل م�ستمر لتحقيق هذا الهدف ،وقد متكنت الوزارة من رفع ن�سبة امل�صادر املحمية �إلى
 ،%35ومن املتوقع رفعها �إلى  %100يف عام  ،2025لكن مل يتحقّق الهدف كام ًال لعدم تو ّفر
التمويل الالزم.
ث -تخزين املياه ال�سطحية وا�ستخدامها ب�شكل فاعل
فقد ُرفعت كميات تخزين املياه ال�سطحية يف ال�سدود �إلى  330مليون مرت مكعب ،و ُنفّذ عدد من
م�شاريع ال�سدود للو�صول �إلى الكمية املقررة ،منها م�شروع جر املياه من بحرية �سد املوجب �إلى
الكرك.
ج -ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة واخلارجة من حمطات التنقية بفاعلية وبتكلفة
معقولة
ُرفعت كميات مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة من خالل م�شاريع �إن�شاء حمطات �صرف �صحي
جديدة و�إعادة ت�أهيل القائم منها واملحافظة على ن�سب �إعادة اال�ستخدام يف الزراعة
وال�صناعة بحدود  ،%90وقد ُنفّذ العديد من امل�شاريع ،منها م�شروع �إعادة ا�ستخدام مياه
حمطة كفرجنة لزراعة مرا ٍع خ�ضراء يف منطقة راجب ،وم�شروع �إعادة ا�ستخدام مياه حمطة
العقبة يف الزراعات املق ّيدة ،وري مالعب اجلولف واجلزر الو�سطية واحلدائق واملناطق
اخل�ضراء يف مدينة العقبة.
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ح� -سيتم احل�صول على البيانات عن مدى تو ّفر موارد املياه عرب �شبكة مراقبة للقيا�س عن
بعد للحفاظ على ا�ستمرار تدفق املعلومات .و�ستو ّفر تكنولوجيا املعلومات احلديثة �أ�سا�س ًا
�سليم ًا لر�صد املوارد املائية و�إدارتها يف الأردن.
لقد مت �أمتتة �شبكة مراقبة القيا�س مل�صادر املياه ورفع ن�سبة امل�صادر املحمية �إلى  .%35ويف
هذا الإطار ،مت �أمتتة  119حمطة مع نهاية عام  ،2016و�أ�صبحت �شبكة ر�صد املياه اجلوفية
ت�ضم  321م�سجلة �آلية لقيا�س من�سوب املياه اجلوفية يف �آبار ممثلة للأحوا�ض املائية اجلوفية
كافة وعددها  12حو�ض ًا� ،إ�ضافة �إلى  67بئر ًا مراقبة تقا�س يدوي ًا بوا�سطة �أجهزة معدة
لذلك الغر�ض .كما مت البدء ب�إعداد نظام املعلومات املائي الوطني عام  2015بالتعاون مع
اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية ،ل�ضمان توحيد املعلومات مبا يخدم �سالمة الإجراءات املتخذة،
وربط هذا النظام مع اجلهات ذات العالقة كافة .ومت االنتهاء من ذلك يف �شهر �أيار .2018
خ -و�ضع خطط �إدارة خا�صة ل�ضمان تطبيق مبد�أ احلد الآمن املط ّبق يف ا�ستخراج املياه
اجلوفية
لقد ا�س ُتخدمت النماذج الريا�ضية ونظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاتها لتقييم امل�صادر
املائية احلالية وقدرتها على التنب�ؤ الهيدروليكي للطبقات املائية اجلوفية وربطها مع
التغريات املناخية والإجهادات الهيدروليكية وحتديد اال�ستخراج الآمن واال�ستعمال الأمثل
للموارد املائية.
ولعله من ال�صعب الو�صول �إلى اال�ستخراج الآمن واملحافظة على كمية التزويد املائي للمواطن
دون خيار التحلية يف ظل اللجوء ال�سوري والزيادة الكبرية يف النمو ال�سكاين.
د -ت�ضمني مفهوم ا�ستخدام املياه الرمادية ومياه الأمطار يف كودات وتعليمات الأبنية
ُط ّبق مفهوم ا�ستخدام املياه الرمادية يف عده �أماكن كامل�ؤ�س�سات احلكومية والفنادق وامل�ساجد
الكبرية� .أما بالن�سبة لكودات وتعليمات الأبنية للمياه الرمادية ومياه الأمطار ،فيوجد
كودات ،وهي تقع �ضمن م�س�ؤولية البلديات و�أمانة ع ّمان الكربى لكنها غري مف ّعلة.
ذ -حماية حقوق الأردن املائية امل�شرتكة مع دول اجلوار
هناك اتفاقية بني الأردن و�سوريا ،لكن �سوريا غري ملتزمة ببنود االتفاقية .كما �إن هناك
اتفاقية مع ال�سعودية لإدارة املياه اجلوفية امل�شرتكة .وكذلك مع «�إ�سرائيل».
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املحور الثالث :حمور الإ�صالح امل�ؤ�س�سي بحلول عام 2022

يت�ضمن حمور الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ت�سعة �أهداف ،هي:
�أ� -سن قانون للمياه وو�ضعه حيز التنفيذ.
يعمل قطاع املياه ب�شكل كف�ؤ يف ظل ت�شريعات ناظمة تفي باحتياجاته مع بع�ض التعديالت
التي طر�أت عليها ،وهي تغطي �أغلب امل�شاكل والتحديات ،وال حاجه ل�سن قانون للمياه يف
املرحلة احلالية.
ب -تطوير ف ّعال لل�سيا�سات املائية وو�ضع �إ�سرتاتيجيات تخطيط للموارد املائية وتنمية
القدرات
يف �إطار حتديث ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات ،مت �إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه -2016
 2025عقب جل�سات متخ�ص�صة بق�ضايا املياه اجلوفية واملياه ال�سطحية والطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة و�إدارة الطلب على املياه و�إعادة توزيعها وغريها من ال�سيا�سات ،و ُترجمت هذه
ال�سيا�سات �إلى برنامج ا�ستثماري ي�ضم جمموعة كبرية من امل�شاريع والربامج لغاية عام 2025
بتكلفة تبلغ حوايل  5.3مليار دينار لل�سنوات الع�شر القادمة ،وبواقع حوايل  530مليون
دينار �سنوي ًا خلدمة م�شاريع جديدة مثل بناء ال�سدود وال�شبكات وخطوط املياه وحفر �آبار
مياه وغريها ،وكذلك يف جمال ال�صرف ال�صحي لعمل حمطات تنقية وخطوط �صرف �صحي
جديدة ،و�أي�ض ًا يف جمال الري يف وادي الأردن ،وجتديدها ،واخلطوط الناقلة ،وعمل �سدود
جديدة تخدم املزارعني ومياه ال�شرب ،وقد رافق هذه الإ�سرتاتيجية جمموعة من ال�سيا�سات
الداعمة لها وخطط عمل لهذه ال�سيا�سات.
ت -ف�صل عمليات الت�شغيل والإنتاج عن عمليات التوزيع
فقد ُف�صلت عمليات الت�شغيل والإنتاج عن عمليات التوزيع ،حيث ا�ستحدثت الوزارة ثالث
�شركات للمياه تعمل على �أ�س�س جتارية لتتولى عمليات التوزيع بالتجزئة ،وهي� :شركة
مياهنا ،و�شركه مياه العقبة ،و�شركة مياه الريموك.
ث -تفعيل �أعمال جمل�س املياه بهدف �إتاحة الفر�صة للجهات املعنية للم�شاركة يف �إدارة املياه
�أُ�س�س يف �شهر كانون الثاين 2012
املجل�س اال�ست�شاري لقطاع املياه ،والذي ير�أ�س �أعماله
ُ
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وزير املياه والري ،وذلك بعد �صدور الإرادة امللكية باملوافقة على نظام املجل�س اال�ست�شاري
لل�سيا�سات املائية .لكن مل يعقد هذا املجل�س �سوى اجتماع واحد فقط.
ج -ت�أ�سي�س هيئة لتنظيم قطاع املياه
مل ُت� ّؤ�س�س هيئة لتنظيم قطاع املياه .ويتمثل توجه احلكومة بهذا اخل�صو�ص بعدم ا�ستحداث
هيئات جديدة .وقد كان طلب �إن�شاء الهيئة ملحاولة تنظيم عمل �شركات توزيع املياه� ،إ�ضافة
�إلى �أن القوانني والتعليمات الناظمة لعمل هذه ال�شركات كافية وميكن متابعتها من خالل هذه
الت�شريعات.
ح -بناء �إدارة املياه على املبادئ االقت�صادية مع مراعاة دعم احتياجات ذوي الدخل املتدين
مت ت�أ�سي�س ثالث �شركات تتولى مهمة التوزيع بالتجزئة ،وتعمل على �أ�س�س جتارية �ضمن
ثالث �شرائح تنا�سب وحتمي �أكرب عدد من م�ستهلكي املياه املنزلية من ذوي الدخل املتدين.
(هذه النتيجة حتقق �أكرث من هدف من �أهداف الإ�سرتاتيجية).
خ -تدريب وتاهيل وتقنني �أعداد العاملني يف بيئة خالية من ت�ضارب امل�صالح ،وبيئة ن�شطة
ت�ستجيب حلاجات القطاع املتغرية
ُنفّذ حوايل  85برناجم ًا تدريبي ًا خالل عام � 2015شملت  64برناجم ًا يف الأردن و 21برناجم ًا
خارج الأردن ،ويف هذا الإطارُ ،د ّرب �أكرث من  160م�شارك ًا .معظم هذه الربامج ممولة من
احلكومة الأردنية (وزارة املالية ،ديوان املحا�سبة ،وزارة اخلارجية) ،ووكالة الواليات
املتحدة للإمناء الدويل ( ،)USAIDوالوكالة الأملانية للتعاون الدويل (.)GIZ
د -م�أ�س�سة اخلطة الوطنية ال�شاملة للمياه والتي متثل �أداة ملزمة يف الإدارة الإ�سرتاتيجية
لقطاع املياه على النحو املن�صو�ص عليه يف قانون املياه والري
مل ُتف ّعل هذه اخلطة لعدم تفعيل قانون املياه والري.
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املحور الرابع :حمور مياه الري بحلول عام 2022

يت�ضمن حمور مياه الري �ستة �أهداف ،هي:
�أ -زيادة املخ�ص�صات املائية ال�سنوية لأغرا�ض الزراعة يف وادي الأردن �إلى  377مليون مرت
مكعب وتخفي�ضها يف املناطق املرتفعة �إلى  184مليون مرت مكعب يف عام .2022
راوحت كميات مياه الري يف وادي الأردن مكانها ،حيث كانت يف عام  2015حوايل  160مليون
مرت مكعب ،ومل ُترفع هذه الكميات ب�سبب زيادة الطلب على مياه ال�شرب يف املناطق املرتفعة
من م�صادر وادي الأردن ،وب�سبب �أنه مل يطر�أ �أي تغيري على م�صادر املياه امل�شرتكة يف وادي
الأردن .ومت الت�أخر يف تنفيذ عدد من م�شاريع ال�صرف ال�صحي جللب م�صادر مياه �إ�ضافية
ب�سبب عدم تو ّفر التمويل الالزم.
ب -زيادة فاعلية النظام الرئي�سي لتوزيع مياه الري ،وزيادة فاعلية ا�ستخدام و�سائل ري
املزروعات املقننة.
�أناطت �سلطة وادي الأردن توزيع املياه بجمعيات م�ستخدمي املياه ،حيث �أ�س�ست  19جمعية
وع ّدل قانون �سلطة
لت�شجيع املجتمع املحلي مب�شاركة القطاع اخلا�ص على �إدارة املوارد املائيةُ .
وادي الأردن مل�أ�س�سة عمل هذه اجلمعيات التي تغطي �أكرث من  %80من اال�ستهالك.
ت -ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة جميعها يف الن�شاطات التي تظهر �أعلى العوائد املالية
واالجتماعية مبا يف ذلك ري املزروعات واال�ستخدامات الأخرى غري مياه ال�شرب.
ت�ستخدم امل�صانع امل�شبوكة جميعها على خطوط ال�صرف ال�صحي يف اململكة ،وخا�صة يف
حمافظه الزرقاء ،املياه العادمة للتربيد ،و ُت�ستخدم هذه املياه يف ري النباتات وتن�سيق
احلدائق بالإ�ضافة للزراعات املق ّيدة.
ث -حتديد جهة واحدة تكون مزود ًا رئي�سي ًا ملياه الري يف اململكة كلها ،بينما يتم خ�صخ�صة
عمليات التوزيع املجز�أ ملياه الري �أو �إ�شراك جمعيات املزارعني بهذه العمليات.
مت �إن�شاء جمعيات م�ستخدمي املياه يف وادي الأردن وت�سليمها م�س�ؤولية توزيع املياه .وتغطي
هذه اجلمعيات �أكرث من  %80من اال�ستهالك مع �إن�شاء  19جمعية م�ستخدمي املياه ،وتعديل
قانون �سلطة وادي الأردن مل�أ�س�سة عمل هذه اجلمعيات (هذه النتيجة حتقق �أكرث من هدف
من �أهداف الإ�سرتاتيجية).
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ج -و�ضع ت�سعرية مياه منا�سبة ت�ضمن حتفيز املعنيني با�ستخدام فاعل للمياه وجعل الناجت
الزراعي ذا جدوى اقت�صادية.
ون�سبت ملجل�س
�أعدت الوزارة تقارير حول تكلفة �إنتاج املياه وتوزيعها للقطاعات جميعهاّ ،
وتعد الت�سعرية
الوزراء بهيكلة التعرفة ،ب�صفته �صاحب االخت�صا�ص باعتماد هذه الهيكلة.
ّ
غري مالئمة باملقارنة مع التكلفة احلقيقية.
ح -تعزيز ا�ستخدام بدائل تكنولوجية مثل احل�صاد املائي لغايات حت�سني عمليات تزويد مياه
الري.
ُنفّذ  22م�شرو َع ح�صاد مائي موزعة على  21حفرية و�سد واحد (�سد زبدة الغزالن) يف
الطفيلة ،وبلغ جمموع �سعتها التخزينية  1,677,500مرت مكعب موزعة يف البادية (الطفيلة،
معان ،الكرك ،املفرق ،العقبة) ،لكن مل يتم حتقيق الهدف كام ًال نظر ًا لوجود حاجة للتمويل
ملثل ملبادرات وم�شاريع كهذه.
املحور اخلام�س :مياه ال�صرف ال�صحي بحلول عام 2022

ي�شتمل هذا املحور على ثمانية �أهداف ،هي:
�أ -تزويد املدن الرئي�سية والبلدات ال�صغرية جميعها مبرافق مالئمة جلمع املياه العادمة
ُرفعت كميات مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة من خالل م�شاريع �إن�شاء حمطات �صرف �صحي
جديدة و�إعادة ت�أهيل القائم منها ،واملحافظة على ن�سب �إعادة اال�ستخدام يف الزراعة
وال�صناعة بحدود ( %90هذه النتيجة حتقق �أكرث من هدف من �أهداف الإ�سرتاتيجية).
وجتدر الإ�شارة �إلى رف�ض وعدم تقبل بع�ض املجتمعات املحلية لإن�شاء حمطات تنقية بالقرب
من �سكناهم (التنقية الالمركزية) كاملفرق وحي املغاريب يف ال�سلط.
ب� -أن يكون لدى املرافق ال�صناعية الكبرية واملناجم جميعها حمطات ملعاجلة املياه العادمة
يوجد حمطات معاجلة للمياه العادمة للم�صانع امل�شبوكة على خطوط ال�صرف ال�صحي
جميعها ،وخا�صة يف حمافظة الزرقاء.
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ت -ا�ستخدام املياه الرمادية يف الأبنية املرتفعة اجلديدة لالغرا�ض الداخلية ما عدا
�أغرا�ض ال�شرب.
ُط ّبق مفهوم ا�ستخدام املياه الرمادية يف �أماكن عدة ،كامل�ؤ�س�سات احلكومية والفنادق وامل�ساجد
الكبرية (هذه النتيجة حتقق �أكرث من هدف من �أهداف الإ�سرتاتيجية).
ث -حماية ال�صحة العامة والبيئة و�أحوا�ض املياه من امللوثات املحيطة كافة ،وخا�صة يف
حميط حمطات معاجلة املياه العادمة.
ُح ّددت مواقع حمطات التنقية جميعها ومت الت�أكيد على �أن تكون املياه اخلارجة وفق ًا
للموا�صفات واملقايي�س الأردنية ،و�أن ُيعاد ا�ستخدام هذه املياه تبع ًا لنوعية املياه اخلارجه.
كما يوجد ق�سم حماية امل�ساقط املائية لتنفيذ العديد من الربامج حلماية امل�ساقط املائية
و�ضمان �سالمتها من حيث النوعية والكمية و�سالمة املن�ش�آت.
ج -ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة يف ن�شاطات لها مردود اقت�صادي مرتفع ويف جمال ري
املزروعات مع و�ضع خطة �شاملة لإدارة املخاطر.
ُنفّذ م�شروع ا�ستخدام املياه العادمة من حمطة جنوب عمان يف الق�سطل ،حيث ا�س ُتخدمت هذه
املياه يف الزراعات احلقلية اخلا�صة بالأعالف .وقد بينت النتائج �أن �إنتاجية املرت املكعب من
هذه املياه تفوق �إنتاجية عدد من الأمتار املكعبة من املياه العادية.
ح -مراقبة نوعية املياه العادمة املعاجلة والت�أكد من مطابقتها ملعايري النوعية الوطنية
ب�شكل م�ستمر.
تقوم مديرية املختربات بعمل حتاليل للمياه العادمة املنزلية وال�صناعية بالإ�ضافة �إلى
 70فح�ص ًا تخ�ص�صي ًا وذلك من خالل كادر فني م�ؤهل .ويتم تطبيق متطلبات �ضبط اجلودة
التحليلية للت�أكد من احل�صول على نتائج ذات م�صداقية عالية.
خ� -أن تكون ت�سعرية املياه العادمة املعاجلة منطقية ومعقولة.
مت اقرتاح ت�سعرية منطقية ومقبولة للجمعيات ،وت�سعرية خا�صة بوادي الأردن �أي�ض ًا .و ّ
مت
تبنّي الت�سعريتني من ِق َبل جمل�س الوزراء.
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د -تطابق �آلية ت�شغيل حمطات تنقية املياه العادمة جميعها مع املعايري الدولية ،وتدريب
القوى العاملة فيها على هذا الأ�سا�س.
لقد مت تطبيق هذا الهدف ،حيث باتت �آلية الت�شغيل تتطابق مع املعايري الدولية بعد
تنفيذ وزارة املياه والري عدد ًا من الربامج التدريبية واحل�صول على �شهادات معتمدة بهذا
وعقدت ثالث دورات خا�صة مبعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف عام  ،2012تد ّرب
اخل�صو�صُ ،
فيها  30م�شارك ًا .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة تغطية خدمات ال�صرف ال�صحي تبلغ حوايل
.%63
املحور ال�ساد�س :م�صادر املياه البديلة بحلول عام 2022

يت�ضمن هذا املحور خم�سة �أهداف ،هي:
�أ -ا�ستخدام املياه املعاجلة يف الن�شاطات التي تو ّفر �أعلى عوائد اجتماعية واقت�صادية،
وا�ستحداث معايري ال�ستخدام تلك املياه لأغرا�ض الزراعة و�إنفاذ تلك املعايري.
ُح ّددت مواقع حمطات التنقية جميعها ،حيث يوجد ق�سم للمتابعة والتقييم يتولى متابعة
تنفيذ متطلبات حماية البيئة .وتقوم مديرية املختربات ب�إجراء حتاليل للمياه العادمة
املنزلية وال�صناعية ،وتطبيق متطلبات اجلودة التحليلية للت�أكد من احل�صول على نتائج ذات
م�صداقية عالية ،ومن �إعادة ا�ستخدام هذه املياه وفق ًا لنوعية املياه اخلارجة.
ب -توفري البنية التحتية الكافية لتحلية مياه البحر الأحمر وت�شغيل م�شاريع التحلية.
مل ُتنفّذ البنية التحتية الكافية لتحلية مياه البحر الأحمر ،وم�شاريع حتلية املياه (هذه
النتيجة حتقق �أكرث من هدف من �أهداف الإ�سرتاتيجية) ،فقد ت�أخر تنفيذ البنية التحتية،
وم�شاريع حتلية مياه البحر الأحمر ب�سبب عدم احل�صول على التمويل الالزم والو�ضع
اجليو�سيا�سي.
ت -ت�شجيع وحتفيز م�شاريع احل�صاد املائي
ُنفّذ العديد من املبادرات وامل�شاريع املتعلقة باحل�صاد املائي ،حيث مت �إن�شاء  102بئر ح�صاد
مائي يف �إ�سكانات املكرمة امللكية (�ساكب� ،سوف ،القاد�سية ،بريين� ،سمر� ،صخرة).
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ث -توفري بدائل تكنولوجية لإبقاء تكاليف ا�ستخدام الطاقة يف حتلية املياه يف �أدنى م�ستوى
ممكن
مت البدء بتنفيذ �سيا�سة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ملرافق الوزارة املائية جميعها.
تهدف هذه ال�سيا�سة �إلى تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة الكلي يف مرافق املياه بن�سبة ،%15
و�إدخال تكنولوجيا الطاقة املتجددة وزيادة ح�صتها �إلى  %10من �إمدادات الطاقة الكلية يف
قطاع املياه حتى عام .2025
التحديات
تعد التحديات الرئي�سية التي تواجه قطاع املياه حتديات مزمنة ،وتعمل وزارة املياه والري
ّ
على التقليل من ت�أثريها من خالل حلول م�ستدامة تهدف �إلى توفري املياه للأجيال القادمة.
وتتمثل هذه التحديات مبا يلي:
 .1ات�ساع الفجوة بني املتاح من املياه والطلب عليه ،حيث يقارن اجلدول رقم ( )2كميات
وم�صادر املياه احلالية وامل�ستقبلية مع الطلب على املياه ،و ُيظهر �أن العجز املائي �سي�ستمر
حتى بعد عام  2025بالرغم من نق�صانه مدعوم ًا بامل�شاريع الإ�سرتاتيجية املنوي تنفيذها
لقطاع املياه وتوفري م�صادر بديلة.
�أما �أ�سباب هذه العجز املائي املزمن ،فتعود ملا يلي:
 النمو ال�سكاين املرتفع ن�سبي ًا والذي ي�صل �إلى � %2.8سنوي ًا� ،إ�ضافة للهجرات الداخليةباجتاه املدن الرئي�سية.
 حمدودية موارد املياه املتجددة وتناق�صها ب�سبب ال�ضخ اجلائر. عدم ح�صول اململكة على ح�صتها من املياه امل�شرتكة ،حيث تتدفق املياه ال�سطحية الوحيدةمن خارج اململكة من نهر الريموك الذي ي�صب يف نهر الأردن .ويبلغ معدل الت�صريف طويل
الأمد لنهر الريموك حوايل  400مليون مرت مكعب .وبح�سب االتفاقيات ،ف�إن ح�صة الأردن
تبلغ �أكرث من  200مليون مرت مكعب ،لذا فقد ُبني �سد الوحدة ب�سعة تخزينية قدرها 110
ماليني مرت مكعب ،وهو قابل للتو�سعة لتخزين ما جمموعه  220مليون مرت مكعب ،لكن نظر ًا
لعدم ح�صول الأردن على ح�صته يف مياه الريموك ،ف�إن خمزون ال�سد ال يتعدى  20مليون مرت
مكعب يف بع�ض ال�سنني ب�سبب ا�ستغالل املياه يف بناء ال�سدود يف حو�ض الريموك� .أما بالن�سبة
لنهر الأردن ،ف�إن معدل ت�صريفه التاريخي يبلغ حوايل  1.2مليار مرت مكعب ،بينما ال يتعدى
ت�صريفه حالي ًا  120مليون مرت مكعب ب�سبب اال�ستخدام املفرط ،وحتويل التدفق ،وبناء
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ال�سدود يف دول املنبع «�إ�سرائيل».
وقد �أدى ذلك ك ّله �إلى اعتماد الأردن ب�شكل كبري على املياه اجلوفية غري املتجددة ،وجنم
عن ذلك هبوط يف �سطح املياه اجلوفية ،وتردي النوعية يف بع�ض املناطق وخ�صو�ص ًا يف �شمال
اململكة.
 تنامي الطلب ب�شكل غري متوقع على م�صادر املياه ب�سبب �أزمة اللجوء ال�سوري ،حيث يعي�ش 1.3مليون �سوري يف الأردن .و�سيبقى الأردن يعاين من عجز مائي حتى مع وجود م�صادر مائية
بديلة.
اجلدول رقم ()2
مقارنة بني م�صادر املياه املتوقعة والطلب عليها حتى عام 2025
امل�صادر والطلب
املياه اجلوفية -
اال�ستخراج االمن
املياه اجلوفية غري
متجددة
املياه اجلوفية -
اال�ستخراج اجلائر
املياه ال�سطحية
(حملية  +من بحرية
طربيا)
مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة
م�صادر ا�ضافية
(مبادلة  +حتلية)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
275.0

275.0

275.0

275.0

275.0

275.0

275.0

275.0

275.0

147.0

150.0

152.0

154.0

156.0

176.0

178.0

180.0

230.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

190.0

180.0

170.0

160.0

288.0

288.0

298.0

308.0

318.0

368.0

368.0

368.0

368.0

164.0

170.6

177.3

184.4

191.8

199.4

207.0

215.3

223.6

4.0

9.0

10.0

20.0

21.0

52.0

53.0

53.0

153.0

جمموع امل�صادر

1078.0

1092.6

1112.3

1141.4

1161.8

1260.4

1261.0

1261.3

1409.6

امل�صادر امل�ستدامة

878.0

892.6

912.3

941.4

961.8

1070.4

1081.0

1091.3

1249.6

662.6

666.7

672.5

679.1

686.7

694.9

703.9

714.5

725.7

700.0

700.0

700.0

0.070

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

32.1

33.4

34.3

35.4

36.4

37.5

38.5

39.5

40.6

1.0

5.0

10.0

15.0

17.0

20.0

25.0

30.0

35.0

695.7

742.0

748.0

755.0

785.0

793.0

803.0

836.0

848.0

اجمايل الطلب

1395.7

1405.1

1416.8

1429.5

1440.1

1452.4

1467.4

1484.0

1501.3

العجز املائي م.م3
(مع ال�سحب اجلائر)

317.7

312.5

304.5

288.1

278.3

192.0

206.4

222.7

91.7

الطلب على مياه
البلدية
الطلب على املياه
الري
الطلب للأغرا�ض
ال�صناعية
الطلب لأغرا�ض
التعدين والطاقة
الطلب على املياه
با�ستثناء مياه الري

امل�صدر :وزارة املياه والري� ،سيا�سة �إعادة توزيع املياه.2017 ،
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 .2الو�ضع الإقليمي امل�ضطرب والعجز املايل ،اللذان ي�ؤديان �إلى عدم تو ّفر ر�أ�س املال الكايف
لتنفيذ امل�شاريع املطلوبة والتو�سع يف اال�ستثمارات.
 .3اجلفاف والتغري املناخي الذي �أدى �إلى هبوط معدالت �سقوط الأمطار وانخفا�ض ت�صريف
الينابيع و�ضعف �إنتاجية الآبار .ويبني ال�شكل رقم ( )1الآثار املتوقعة للتغري املناخي
حتى عام  ،2050يف ما يبني ال�شكل رقم ( )2انخفا�ض ت�صريف الينابيع يف اململكة خالل
الفرتة .2016-1985
 .4فاقد املياه هو الفرق بني الكمية الإجمالية للمياه املنتجة �أو التي ت�ضخ يف ال�شبكات لتزويد
امل�شرتكني بها ،وبني املياه امل�ستهلكة ب�شكل م�شروع وقانوين عند و�صولها �إلى امل�شرتكني من
خالل عداداتهم .وهنالك نوعان من الفاقد؛ الفاقد الفني الذي يتم خ�سارته من خالل
ك�سور ال�شبكات �أثناء �ضخ املياه وجريانها فيها ،والفاقد الإداري الناجت عن التق�صري يف
القراءة احلقيقية لعدادات اال�ستهالك واال�ستعمال غري امل�شروع للمياه (منها ال�سرقات)،
حيث تظهر البيانات املتاحة �أن الفاقد من املياه ( )NRWوالت�سرب واال�ستخدامات غري
امل�شروعة ،ت�ؤثر على تزويد املياه لال�ستخدامات البلدية .وت�شري التقديرات �إلى �أن ن�سبة
الفاقد تبلغ حوايل  %52ب�سبب اخل�سائر الفنية والإدارية (اال�ستخدام غري امل�شروع
يقدر بحوايل  %50من �إجمايل الفاقد) لعام  .2016وتقرتح احلكومة ا�ستهداف تخفي�ض
الفاقد من � %6-3سنوي ًا مع ا�ستهداف تخفي�ض الفاقد على امل�ستوى الوطني �إلى %25
بحلول عام  ،2025وتخفي�ض الفاقد الفني �إلى ما دون  .%15علم ًا �أن الفاقد الإداري يف
عدد من حمافظات اململكة يتعدى  %60من الفاقد الكلي .ويبني اجلدول رقم ( )3ملخ�ص ًا
حل�صة الفرد ون�سبة الفاقد يف املحافظات.
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ال�شكل رقم ()1
الآثار املتوقعة للتغري املناخي على كميات الأمطار والتبخر واحتياجات الري حتى عام 2050

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

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

ح�صة الفرد من املياه املفوترة لرت/يوم

فاقد املياه %NRW

العا�صمة
العقبة
اربد
جر�ش
عجلون
املفرق
الكرك
معان
الطفيلة
الزرقاء
البلقاء
مادبا

59.62
223.12
40.21
43.1
41.96
38.64
50.01
67.29
59.76
40.91
60.77
63.70

38
25
33
44
32
52
60
73
60
58
70
39

ملخ�ص ح�صة الفرد ون�سبة الفاقد يف املحافظات
امل�صدر :وزارة املياه ،قطاع املياه ،حقائق و�أرقام.2015 ،

الو�ضع املايل لقطاع املياه
بلغ �إجمايل النفقات الر�أ�سمالية واجلارية لقطاع املياه احلكومي (م�ؤ�س�سات القطاع و�شركات
املياه جميعها) حوايل  659.5مليون دينار يف عام  ،2016حيث بلغت النفقات اجلارية 319
مليون دينار ،والنفقات الر�أ�سمالية  340.5مليون دينار مع زيادة ح�صة ال�صرف ال�صحي
ب�شكل وا�ضح ،ووجهت نفقات كبرية يف ال�سنوات الأخرية لزيادة �إنتاج املياه ،وتو�سيع نظام
وقدرت قيمة الفائدة التي حولتها
ال�صرف ال�صحي ،وجتميع مياه ال�صرف ال�صحي ومعاجلتهاّ .
احلكومة للم�ستهلكني من خالل الدعم يف عام  2016بحوايل  230مليون دينار ،و�إجمايل �إنفاق
امل�شاريع الر�أ�سمالية  293مليون دينار.
وبلغت تكلفة خطة اال�ستجابة لأزمة اللجوء ال�سوري لعام  2016حوايل  239مليون دوالر،
كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)4حيث مت ت�أمني  %55من املبالغ املطلوبة للقطاع كم�ساعدات
من جهات مانحة ،بالإ�ضافة �إلى قرو�ض بقيمة  76مليون دوالر ،وبالتايل يكون �إجمايل الدعم
املقدم لالجئني ال�سوريني لعام  2016هو  208.5مليون دوالر .وعلى الرغم من �أن م�ستوى
الإنفاق العام معقول بالن�سبة لدولة تعاين من �شح املياه ،ف�إن الفجوة بني الإنفاق والإيرادات
كبرية ومتنامية .وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)5فقد ُح ّدثت خطة اال�ستجابة ال�سورية
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للفرتة  2020-2018بقيمة تقريبية هي  464مليون دينار.

العام
2015

2016

2017

2018

اجلدول رقم ()4
تكلفة خطة اال�ستجابة لأزمة اللجوء ال�سوري 2018-2015
اجراءات
�صرف �صحي
مياه
مرافقة
املجتمعات امل�ست�ضيفة (مليون دوالر)
22.5
109.8
87.2
الالجئني (مليون دوالر)
47
7.7
32.7
املجموع (مليون دوالر)
30.2
156.8
119.9
املجتمعات امل�ست�ضيفة (مليون دوالر)
22.6
65.8
78.1
الالجئني (مليون دوالر)
33
5.8
33.5
املجموع (مليون دوالر)
28.4
98.8
111.6
املجتمعات امل�ست�ضيفة (مليون دوالر)
2.7
63.9
90.5
الالجئني (مليون دوالر)
9.3
24.4
38.1
املجموع (مليون دوالر)
12
88.3
128.6
املجتمعات امل�ست�ضيفة (مليون دوالر)
95
1.9
65.4
الالجئني (مليون دوالر)
24
5.9
20.6
املجموع (مليون دوالر)
119
86
7.8

املجموع
219.5
87.4
306.9
166.5
72.3
238.8
157.1
71.8
228.9
162.3
50.5
212.8

امل�صدر :وزارة املياه والري ،خطة اال�ستجابة للأزمة ال�سورية.2018 ،
اجلدول رقم ()5
حتديث تكلفة اال�ستجابة لأزمة اللجوء ال�سوري 2020-2018
م�شاريع مياه و�صرف �صحي
العام
املجتمعات امل�ست�ضيفة (مليون دوالر)
2018
162.4
الالجئني (مليون دوالر)
50.59
املجموع (مليون دوالر)
212.99
املجتمعات امل�ست�ضيفة (مليون دوالر)
2019
209.51
الالجئني (مليون دوالر)
24.15
املجموع (مليون دوالر)
233.66
املجتمعات امل�ست�ضيفة (مليون دوالر)
2020
187.79
الالجئني (مليون دوالر)
19.25
املجموع (مليون دوالر)
207.04
املجموع (مليون دوالر)
653.69
امل�صدر :وزارة املياه والري ،خطة اال�ستجابة للأزمة ال�سورية.2018 ،
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ا�سرتداد التكاليف
بلغت ن�سبة تغطية تكاليف الت�شغيل وال�صيانة لعام  2016مقارنة بالإيرادات يف قطاع املياه
حوايل ( %88ال�شكل رقم  ،)3لكن الإيرادات متثل يف الواقع  %56فقط من �إجمايل التكاليف
الكلية ،حيث �أنه يوجد انخفا�ض مقلق يف ا�سرتداد التكاليف منذ عام  ،2005ويرجع ذلك
بالأ�سا�س �إلى ا�ستثمارات كبرية يف م�شاريع التزويد املائي ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي التي
مل تتما�ش مع الزيادات يف تكاليف اخلدمات ،ومع ذلك فقد ظلت م�ستويات فاقد املياه الإداري
والفني مرتفعة بالرغم من الربامج اال�ستثمارية الكبرية� .إن ا�سرتداد التكاليف يف �شركات
املياه يعتمد على الأ�سعار املدعومة للمياه والكهرباء بن�سبة عالية .كما �إن �شركات املياه لي�ست
م�س�ؤولة يف الواقع عن اال�ستثمارات الر�أ�سمالية الكربى ،حيث �أن �سلطة املياه تقوم مبجمل
اال�ستثمارات يف هذا القطاع.
وجلعل القطاع �أكرث قابلية لال�ستمرار من الناحية املالية ،عملت وزارة املياه والري عام 2016

على حتديث خطة الإ�صالح املايل لقطاع املياه وتقليل خ�سائر القطاع ،والتي مت �إعدادها
يف عام  2013متا�شي ًا مع امل�ستجدات خلف�ض النفقات ورفع كفاءة �أداء القطاع ،وذلك بهدف
تغطية تكاليف الت�شغيل وال�صيانة بن�سبة  %100بحلول عام  .2020ويف ما يلي الإجراءات
التي مت العمل عليها:
 متت الإجراءات ملا قبل عام  2016و�آخرها رفع تعرفة املياه يف �شهر ت�شرين الأول ،2015ومت قيا�س �أثر التعرفة يف عام  ،2016حيث بلغ  15.4مليون دينار.
 تخفي�ض �أعداد املوظفني مبعدل  200موظف �سنوي ًا ابتداء من الن�صف الثاين من عام ،2016مبعدل راتب  840دينار ًا ،حيث مت توفري مبلغ يقدر بـ  1.4مليون دينار �سنوي ًا
ارتباط ًا ب�إحالة عدد من املوظفني على التقاعد اعتبار من .2016/9/1
 تخفي�ض كميات املياه امل�سموح بها من � 150ألف مرت مكعب �إلى � 75ألف مرت مكعب للآبارالزراعية احلا�صلة على رخ�صة ا�ستخراج ،عند منح البئر رخ�صة تعميق بئر �أو رخ�صة
حفر بئر بدل بئر اعتبار ًا من بداية عام � ،2016أي بواقع � 160ألف دينار� ،إ�ضافة �إلى
تقليل كمية فاقد املياه لعا َمي  2016و.2017
 قامت وزارة املياه والري� /سلطة املياه والتزام ًا بخطة تقليل اخل�سائر لقطاع املياه،بتخفي�ض موازنة �سلطة املياه بقيمة  30مليون دينار ،من خالل تخفي�ض عالوات ال�سفر
واملهام الر�سمية (ال�سفر اخلارجي) بن�سبة  ،%50وتخفي�ض ا�ستهالك املحروقات ب�أنواعها
جميعها بن�سبة  ،%50حيث حتقّق وفر يف املحروقات للربع الأول من عام  2017مبقدار
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� 60ألف دينار مقارنة بالربع الأول لعام  ،2016بالإ�ضافة �إلى تخفي�ض نفقات االت�صاالت
والإنرتنت ب�أنواعها جميعها بن�سبة  ،%50والتوقف عن اللجوء ال�ستئجار الآليات
واملركبات واملعدات واخلربات �إال بعد �أخذ املوافقات امل�سبقة.
 حت�سني يف كفاءة ا�ستخدام الطاقة املتجددة من خالل حتديث البنية التحتية ،و�إن�شاءحمطات توليد للطاقة املتجددة بالقرب من حمطات ال�ضخ.
ال�شكل رقم ()3
منحنى تغيري ن�سبة تغطية تكاليف الت�شغيل وال�صيانة يف قطاع املياه 2020-2010

امل�صدر :تقرير خطة العمل املعيارية للحد من خ�سائر قطاع املياه.2017 ،

�أما يف عام  ،2015فقد بد�أت وزارة املياه والري بتحديث خطتها الإ�سرتاتيجية 2025-2016

كما يو�ضح اجلدول رقم ( ،)6لتتواءم مع �أهداف التنمية امل�ستدامة ،و�أزمة اللجوء ال�سوري،
ور�ؤية الأردن  2025مبا يحقق �أهداف قطاع املياه .وقد رافق هذه الإ�سرتاتيجية جمموعة
من ال�سيا�سات الداعمة لها وخطط عمل لهذه ال�سيا�سات.
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اجلدول رقم ()6
�إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات قطاع املياه واخلطط التنفيذية
الإ�سرتاتيجية ()2016

ال�سيا�سات ()2016

اخلطط التنفيذية ()2016

كفاءة الطاقة والطاقة
املتجددة

الربنامج اال�ستثماري (-2016
)2025
الربنامج التنفيذي التنموي
()2018-2016
خطة تقليل اخل�سائر يف قطاع
املياه ()2013
خطة بناء قدرات قطاع املياه
()2016

ا�ستغالل املياه ال�سطحية
الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه
(:)2025-2016
مت �إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية
للمياه (� )2025-2016آخذين
بعني االعتبار الدرو�س امل�ستفادة
من �إ�سرتاتيجية املياه يف الأردن
( ،)2022-2008و�إ�سرتاتيجية
املياه يف الأردن وال�سيا�سات 1997

�إعادة توزيع املياه
ا�ستدامة املياه اجلوفية
�إدارة مياه ال�صرف
ال�صحي الالمركزية

خطة اال�ستجابة الأردنية
لأزمة اللجوء ال�سوري

بناء املنعة ملواجهة �أثر
التغري املناخي

اخلطة الوطنية لت�شغيل
حمطات ال�صرف ال�صحي
و�صيانتها

�إحالل املياه و�إعادة
اال�ستخدام

خطة االت�صال والإعالم

�إدارة الطلب على املياه

تهدف الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات واخلطط التنفيذية �إلى حتقيق �أهداف �إ�سرتاتيجية
بحلول عام  ،2025وهي كالتايل:
· تطوير م�صادر املياه احلالية والبحث عن م�صادر مائية جديدة لتقليل العجز املائي من
حوايل  400مليون مرت مكعب حالية� ،إلى �أقل من  100مليون مرت مكعب بحلول عام ،2025
حيث يتم حالي ًا تنفيذ امل�شاريع التالية:
 مت االنتهاء من تنفيذ م�شاريع اخلط الناقل الوطني للمياه ك ّلها �ضمن �إ�سرتاتيجية التزويداملائي ملحافظات ال�شمال لغاية عام  2028وبتكلفة ت�صل �إلى  172مليون دينار تقريب ًا،
حيث مت االنتهاء من تنفيذ العطاء.
 امل�شاريع ال�سبعة املكونة للخط الناقل الوطني ،هي� :أبو علندا-خو ،خو-الزعرتي� ،آبارالعاقب ،الزعرتي-حوفا� ،أم اللولو-جر�ش ،حوفا-عجلون ،وحوفا-بيت ر�أ�س .وقد مت
البدء بتزويد ال�شمال مبياه الدي�سي من خالل اخلط الناقل �أبو علندا-خو ،ومن خو
�إلى الزعرتي ،بكميات تبلغ حوايل  500-300مرت مكعب� /ساعة ،وعند احلاجة لتعزيز
التزويد املائي يف حمافظات �إربد وجر�ش وعجلون.
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 مت االنتهاء من املرحلتني الأولى والثانية من �آبار العاقب ،واملرحلة الثالثة قيد التنفيذ،واملرحلة الرابعة قيد الطرح ،واملرحلة اخلام�سة قيد الدرا�سة.
 ُبدئ بتنفيذ امل�شروع الوطني جللب مياه �إ�ضافية من الطبقات الرملية العميقة (Deep )Sandstone Aquiferمن خالل جر املياه اجلوفية العميقة من منطقة ال�شيدية-
احل�سا على مرحلتني ،وبواقع  20مليون مرت مكعب �سنوي ًا يف املرحلة الأولى ،حيث ُطرح
عطاء حفر � 10آبار ،و 50مليون مرت مكعب �سنوي ًا يف املرحلة الثانية.
 ُبدئ بتنفيذ م�شروع وادي العرب يف عام  2017لنقل  30مليون مرت مكعب �سنوي ًا من م�صادراملياه ال�شمالية بتكلفة تبلغ حوايل  125مليون دوالر ،والعمل م�ستمر يف تنفيذ امل�شروع.
· زيادة ال�سعة التخزينية لل�سدود من  327مليون مرت مكعب حالي ًا� ،إلى  400مليون مرت
مكعب عام  ،2025حيث يجري العمل على تنفيذ امل�شاريع التالية:
 مت طرح عطاء تنفيذ �سد الوادات. العمل جا ٍر على تنفيذ �سد الفيدان. العمل جا ٍر على تنفيذ �سد رحمة. العمل جا ٍر على تنفيذ م�شروع تعلية �سد الوالة. مت تنفيذ م�شروع �سد كفرجنة. مت تنفيذ م�شروع �سد الكرك. مت تنفيذ م�شروع �سد زرقاء ماعني. مت تنفيذ م�شروع �سد اللجون.	�أعمال التنفيذ جارية يف �سد ابن حماد. بد�أت �أعمال تنفيذ م�شروع ري ح�سبان والكفرين-املرحلة الثانية.• ا�ستغالل املياه املعاجلة يف ن�شاطات ذات مردود اجتماعي وبيئي واقت�صادي مرتفع.
• رفع كفاءة �أنظمة تزويد وتوزيع املياه للأغرا�ض املنزلية وال�صناعية والتجارية
والزراعية و�أنظمة امل�شرتكني وتقليل الفاقد (الإداري والفني) من املياه �إلى حدود %30
بحلول عام .2025
• التو�سع يف خدمات ال�صرف ال�صحي لت�صبح تغطية املخدومني ب�شبكات ال�صرف ال�صحي
 %80من ال�سكان عام  ،2025وفق ًا لقائمة م�شاريع ال�صرف ال�صحي يف برنامج اخلطة
اال�ستثمارية.
• رفع كفاءة نظم الت�شغيل والتزويد املائي وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف قطاع املياه
(مت ذكر ذلك يف بند كفاءة الطاقة).
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انتهت الوزارة من �إعداد خطة حتفيز النمو االقت�صادي ( )2022-2018مت�ضمنة الفر�ص
اال�ستثمارية املقرتحة يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية تبلغ حوايل  3.5مليار دينار.
ت� -أهداف التنمية امل�ستدامة 2030-2016

يتعلق الهدف ال�ساد�س للتنمية امل�ستدامة باملياه ،وين�ص على �ضمان الإدارة امل�ستدامة للمياه،
وتوفري خدمات املياه وال�صرف ال�صحي للجميع .ينبثق عن هذا الهدف ،جمموعة من الغايات
وامل�ؤ�شرات .وقد اختري الأردن �ضمن جمموعة من الدول لإجراء قيا�س وتقييم جتريبي
لهذه امل�ؤ�شرات ،و�أُعد تقرير ا�ست�شاري �أويل بهذا اخل�صو�ص .كما ُ�شكّلت جلنة وطنية ملتابعة
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ومراقبة م�ؤ�شراتها ،وجاءت نتائج قيا�س امل�ؤ�شرات املتعلقة
باملياه وخدمات ال�صرف ال�صحي (اجلدول رقم  )7على النحو الآتي:
اجلدول رقم ()7
م�ؤ�شرات املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي
رقم امل�ؤ�شر
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ا�سم امل�ؤ�شر

النتيجة

6.1.1

الن�سبة املئوية لل�سكان الذين ي�ستفيدون من خدمات مياه ال�شرب التي تدار
بطريقة �آمنة

6.2.1

الن�سبة املئوية لل�سكان الذين ي�ستفيدون من الإدارة ال�سليمة خلدمات ال�صرف
ال�صحي ،مبا فيها مرافق غ�سل اليدين بال�صابون واملياه

%84

6.3.1

الن�سبة املئوية ملياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة بطريقة �آمنة

% 63

6.3.2

الن�سبة املئوية للأج�سام املائية ذات نوعية مياه جيدة

%79

6.4.1

الن�سبة املئوية للتغري يف كفاءة ا�ستخدام املياه عرب الزمن

%3-

6.4.2

الن�سبة املئوية ل�سحب املياه العذبة من جمموع كميات املياه العذبة املتاحة
()Water Stress

%131

6.5.1

الن�سبة املئوية لتنفيذ الإدارة املتكاملة ملوارد املياه ()100-0

%63

6.5.2

الن�سبة املئوية للمناطق احلدودية امل�شرتكة اخلا�ضعة التفاقيات تعاون فاعلة
بخ�صو�ص املياه

%21

6.6.1

الن�سبة املئوية للتغري يف نطاق النظم الإيكولوجية املت�صلة باملياه عرب الزمن

%17

6.a.1

حجم امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ذات ال�صلة باملياه وال�صرف ال�صحي والتي تعد
جزء ًا من خطة �إنفاق جتري بالتن�سيق مع احلكومة

%85

6.b.1

الن�سبة املئوية للوحدات الإدارية املحلية التي لديها �سيا�سات و�إجراءات
تنفيذية را�سخة يف ما يتعلق مب�شاركة املجتمعات املحلية يف �إدارة املياه .وال�صرف
ال�صحي

%17

%94.3
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ثانياً :إجراءات وزارة املياه والري للتعامل مع الواقع املايئ
اخلطة اال�ستثمارية لقطاع املياه ()CIP
بالتوازي مع الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات ،قامت وزارة املياه والري مع �سلطة املياه و�سلطة وادي
الأردن ب�إعداد اخلطة اال�ستثمارية لقطاع املياه  ،2025-2016وذلك بهدف �ضمان وجود
متويل ف ّعال لر�ؤية الأردن الوطنية  ،2025وجذب املوارد الالزمة لتنفيذ الإ�سرتاتيجية
الوطنية للمياه  .2025-2016وي�ستند العمل يف هذه اخلطة �إلى ما مت �إجنازه يف اخلطة
اال�ستثمارية ال�سابقة للقطاع للفرتة .2011-2002
ت�سلط اخلطة اال�ستثمارية لقطاع املياه ( ،)CIPال�ضوء على ا�ستثمارات البنية التحتية
الالزمة ال�ستيعاب التطور املتوقع ،مع الأخذ بعني االعتبار ا�ستدامة اخلدمات والأولويات
�ضمن ال�سياق املحلي ،بالإ�ضافة �إلى العوامل االجتماعية واالقت�صادية ومع اجلداول
الزمنية التي يتم تن�سيقها مع توقعات النمو ال�سكاين واحتياجات التنمية .وتعك�س اخلطة
اال�ستثمارية النفقات الر�أ�سمالية التي مت حتديدها ،وت�ضع �إطار ًا لوزارة املياه والري
واحلكومة لت�أمني الأموال الالزمة لتنفيذ اخلطة� ،سواء با�ستخدام الأموال احلكومية
�أو من خالل القرو�ض �أو �أي و�سيلة �أخرى ،وفق ًا للحاجة .ويبني اجلدول رقم ( )8الربامج
اال�ستثمارية الواردة �ضمن اخلطة .وقد بد�أت الوزارة بتنفيذ عدد من امل�شاريع الر�أ�سمالية
من �ضمن اخلطة اال�ستثمارية ،من �ضمنها م�شروع ناقل البحرين وم�شاريع ال�سدود اجلديدة
لزيادة ال�سعة التخزينية من  327مليون مرت مكعب �إلى  400مليون مرت مكعب ،وم�شروع مياه
وادي العرب ،وم�شاريع �صرف �صحي يف عدد من املناطق �شمال اململكة ،وحمطة اخلربة ال�سمرا
ملعاجلة املياه العادمة-املرحلة الثالثة ،وم�شروع تطوير وادي عربة.
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اجلدول رقم ()8
امل�شاريع اال�ستثمارية (باملليون دينار)
الربنامج

التكلفة

تقدم �سري العمل
·

م�شاريع برنامج تطوير وجلب
م�صادر مياه جديدة (ناقل
البحرين-املرحلة
الأولى 2,567.9
واملرحلة الثانية ،ال�سدود،
املياه العميقة)

·

·
م�شاريع رفع كفاءة �أنظمة
تزويد وتوزيع املياه للأغرا�ض
وال�صناعية
املنزلية
والتجارية (اخلطوط الناقلة 740.5
بني املحافظات ،ت�أهيل �شبكات
املياه يف املحافظات ،تقليل
الفاقد وت�أهيل حمطات ال�ضخ)

·

·
·
م�شاريع برنامج كفاءة �أنظمة
الري و�إعادة هيكلة �شبكات 137.1
الري

·
·
·

م�شاريع برنامج �شبكات ال�صرف
ال�صحي
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1406.2

ُبدئ بتنفيذ امل�شروع الوطني جللب مياه �إ�ضافية من الطبقات
الرملية العميقة من خالل جر املياه اجلوفية العميقة من منطقة
ال�شيدية-احل�سا على مرحلتني وبواقع  20مليون مرت مكعب �سنوي ًا
يف املرحلة االولى ،حيث مت طرح عطاء حفر � 10آبار و 50مليون
مرت مكعب �سنوي ًا يف املرحلة الثانية.
ُبدئ بتنفيذ م�شروع وادي العرب يف عام  2017لنقل  30مليون
مرت مكعب �سنوي ًا من م�صادر املياه ال�شمالية بتكلفة بلغت حوايل
 125مليون دوالر والعمل م�ستمر يف تنفيذ امل�شروع
مت االنتهاء من تنفيذ م�شاريع اخلط الناقل الوطني للمياه كلها
�ضمن �إ�سرتاتيجية التزويد املائي ملحافظات ال�شمال لغاية عام
 2028وبتكلفة ت�صل �إلى  172مليون دينار تقريب ًا ،حيث مت
االنتهاء من تنفيذ عطاءات امل�شاريع ال�سبعة املكونة للخط الناقل
الوطني� :أبو علندا-خو ،خو-الزعرتي� ،آبار العاقب ،الزعرتي-
حوفا� ،أم اللولو-جر�ش ،حوفا-عجلون ،وحوفا-بيت ر�أ�س) .ومت
البدء بتزويد ال�شمال مبياه الدي�سي من خالل اخلط الناقل ابو
علندا-خو ومن خو �إلى الزعرتي وبكميات تبلغ حوايل -300
 500مرت مكعب� /ساعة ،وعند احلاجة لتعزيز التزويد املائي يف
حمافظات �إربد وجر�ش وعجلون.
مت االنتهاء من املرحلتني الأولى والثانية من �آبار العاقب ،واملرحلة
الثالثة قيد التنفيذ ،واملرحلة الرابعة قيد الطرح ،واملرحلة
اخلام�سة قيد الدرا�سة.
�إعادة ت�صميم وت�أهيل م�شروع ري 18كم ،ومت توقيع االتفاقية
مع املقاول يف �شهر ت�شرين الثاين  ،2017ومت �إعطاء �أمر املبا�شرة
للمقاول بتاريخ  ،2017/12/7وامل�شروع قيد التنفيذ حالي ًا.
م�شروع اخلط الناقل للمياه امل�ست�صلحة من حمطة �ضخ 24
�إلى حمطة �ضخ  ،33ومت �إ�صدار �أمر املبا�شرة للمقاول بتاريخ
 ،2017/10/23وامل�شروع قيد التنفيذ حالي ًا.
مت �إ�صدار �أمر املبا�شرة للعطاء بتاريخ  2017/11/4رقم
 2017/S/2اخلا�ص بتنفيذ حفر بئر يف منطقة الفيدان /وادي
عربة .ومت ت�سلُّم امل�شروع ب�شكل �أ ّويل.
مت �إ�صدار �أمر املبا�شرة للعطاء  2017/S/3اخلا�ص بالإ�شراف
على م�شروع ري فينان بتاريخ  .2017/11/4وامل�شروع قيد
التنفيذ.
مت �إ�صدار �أمر املبا�شرة للعطاء رقم  2017/S/1اخلا�ص
بتنفيذ م�شروع ري فينان بتاريخ  .2017/11/12وامل�شروع قيد
التنفيذ.

م�شروع �صرف �صحي ناعور .ويتكون امل�شروع من �سبع حزم �شبكات �صرف
�صحي بالإ�ضافة �إلى حمطة تنقية ،حيث مت �إحالة حزمتني ،وهما
قيد التنفيذ ،وبانتظار التمويل لتنفيذ بقية امل�شروع.

تقرير حالة البالد  ..املياه

�إن�شاء وتطوير حمطات
معاجلة للمياه العادمة

496.4

خطة التطوير ال�شامل ملنطقة
وادي عربة

60

املجموع (م�شاريع الربنامج
اال�ستثماري)

5,400

يتم حالي ًا �إن�شاء حمطة �صرف �صحي تنقية جنوب عمان بطاقة
ت�صميمية � 52ألف مرت مكعب يومي ًا ،وبتكلفة �إجمالية تبلغ حوايل
 121مليون دوالر خلدمة مناطق جنوب عمان ،حيث تعترب هذه املحطة
من املحطات ال�صديقة للبيئة وتعمل ب�أحدث �أنظمة املعاجلة ل�ضمان
اندراج نوعية املياه امل�ست�صلحة املنوي �إعادة ا�ستخدامها يف الزراعات
املق ّيدة وتعزيز �إنتاج الأعالف اخل�ضراء واجلافة ومكافحة الت�صحر.
·

·

·
·
·
·

مت �إجناز م�شروع التنمية املتكاملة يف منطقة وادي عربة /املرحلة
الأولى بتكلفة قدرها  18مليون دينار قر�ض من ال�صندوق العربي
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ومب�ساهمة حكومية قدرها
�أريع ماليني دينار .ومت �أي�ض ًا االنتهاء من �أربعة م�شاريع زراعية يف:
رحمة ،وقاع ال�سعيديني ،وبئر مذكور ،وفيدان مب�ساحة �إجمالية
بلغت  6500دومن.
االنتهاء من �إن�شاء طرق زراعية وخلطات الإ�سفلت ال�ساخنة
بقيمة � 500ألف دينار لدعم املجتمع املحلي من خالل البلديات
الثالث الكائنة يف منطقة وادي عربة (رحمة وقطر ،وادي عربة،
وقريقرة وفينان).
اال�ستالم النهائي للمخطط ال�شمويل لتطوير وادي عربة .كما مت
ا�ستالم التقرير النهائي للمنطقة التنموية يف منطقة وادي عربة.
يتم العمل مع �إدارة امل�شاريع على حفر بئر الفيدان العميق ،حيث
مت الإعالن عنه بتاريخ  .2017/7/9ومت ا�ستالم العرو�ض من
ال�شركات الراغبة بتنفيذ العطاء بتاريخ .2017/7/30
�إعادة ت�أهيل جمموعة من �آبار م�شروع ري الفيدان وبئر مذكور.
االنتهاء من درا�سات ووثائق العطاء لغايات �إن�شاء املنطقة التنموية
يف الري�شة /منطقة وادي عربة بتكلفة قدرها � 175ألف دينار.
ومت خماطبة رئا�سة الوزراء ب�ش�أن تخ�صي�ص قطعة الأر�ض ل�صالح
�شركة تطوير وادي عربة.

خطة اال�ستجابة الأردنية
للأزمة ال�سورية (قطاع املياه
)2018-2016

523

ُذكر يف ق�سم خطة اال�ستجابة ال�سورية

برنامج حت�سني كفاءة الطاقة
و�إدخال الطاقة املتجددة

300

ُذكر يف ق�سم الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

تعزيز م�ؤ�س�سية
واحلاكمية الر�شيدة

القطاع

50

حملة �إحكام ال�سيطرة على م�صادر املياه
ُتنفّذ الوزارة حملة �إحكام ال�سيطرة على م�صادر و�شبكات املياه منذ  ،2013/6/1وهذه
احلملة م�ستمرة �إلى نهاية عام  2025لتكون �ضمن الإ�سرتاتيجية الوطنية (،)2025-2016
حيث تهدف �إلى احلد من عمليات احلفر املخالف واالعتداءات على �شبكات وم�صادر املياه،
حفاظ ًا على الرثوة املائية .وقد ت�ضمنت احلملة الإجراءات التالية التي مت تطبيقها:
 -تعديل قانون �سلطة املياه ونظام مراقبة املياه اجلوفية.
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 تطبيق قانون حت�صيل الأموال الأمريية. تطبيق تعرفة �أثمان مياه الآبار املخالفة. عدم منح ت�صاريح عمل للعمالة الوافدة يف املزارع التي فيها �آبار خمالفة. عدم �إي�صال التيار الكهربائي لأي بئر �إال بعد �أخذ براءة ذمة من وزارة املياه والري. عدم منح القرو�ض الزراعية �أو �أي قرو�ض �أخرى �إلى �أ�صحاب الآبار املخالفة. منع ا�سترياد م�ضخات مياه الآبار �إال مبوافقة وزارة املياه والري.	�إعادة هيكلة الوحدة التنظيمية املعنية بردم الآبار. تطوير �إجراءات العمل وتوثيقها. ا�ستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة للك�شف عن االعتداءات على م�صادر املياه مثلتقنيات اال�ست�شعار عن بعد.
وقد �أ�سفرت هذه احلملة لغاية تاريخ  2017/12/1عن ردم 1001بئر خمالف ،وحجز 60

حفارة خمالفة ،و�ضبط و�إزالة  36005اعتداءات على خطوط و�شبكات املياه ،و 1856اعتداء
على �أرا�ضي اخلزينة يف وادي الأردن ،و 15409اعتداءات على قناة امللك عبد اهلل.
زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة والطاقة املتجددة
اعتمدت وزارة املياه خطة فاعلة حتى عام  ،2025حيث مت البدء بها عام  2016بهدف رفع
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة للم�صادر املائية جميعها باململكة لت�ضمن توفري م�صادر ذاتية
يف قطاع املياه للطاقة ،ورفع كفاءة الت�شغيل مبا يخف�ض فاتورة املياه الت�شغيلية ال�سنوية
ب�أكرث من  40-30مليون دينار بحلول عام  ،2020نظر ًا لأن قطاع املياه ي�ستهلك ما جمموعه
 %14من حجم اال�ستهالك الكلي للطاقة الكهربائية يف اململكة ،وذلك من خالل م�شاريع كفاءة
الطاقة وامل�شاريع الأخرى التي تنفذها الوزارة كتو�سيع ت�شغيل امل�صادر املائية على الطاقة
املتجددة ،حيث �ست�سهم يف حت�سني و�إعادة ت�أهيل البنية التحتية لأنظمة املياه وال�صرف
ال�صحي و�إدخال �أنظمة توليد طاقة �صديقة للبيئة وجمدية اقت�صادي ًا مبنية على م�صادر
الطاقة املتجددة مثل التكنولوجيا الكهرو�ضوئية ،وحمطات الطاقة يف ال�سدود ،واال�ستفادة
من احلم�أة الناجتة عن حمطات ال�صرف ال�صحي وطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية املركزة
( )CSPوغريها ،والذي بدوره �سيخدم خطة تقليل خ�سائر قطاع املياه (تعمل الوزارة على
�إعداد تقرير حول تقدم �سري العمل يف خطة تقليل اخل�سائر ،ويتو َّقع االنتهاء منه يف الربع
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الثالث من عام .)2018
ي�ستهلك قطاع املياه كمية كبرية من الطاقة ل�ضخ املياه ،حيث ت�شكل الطاقة الكهربائية �أكرث
من  %50من تكلفة �إنتاج املرت املكعب املفوتر .ولتح�سني �أداء قطاع املياه ،مت �إعداد �سيا�سة
كفاءة الطاقة ،والتي ت�سعى �إلى العمل على حت�سني ا�ستخدام كفاءة الطاقة يف مرافق املياه
من �أجل خف�ض فاتورة ا�ستهالك الطاقة الكهربائية ،و�إدخال تكنولوجيا الطاقة املتجددة
وذلك حلماية البيئة وتخفي�ض التذبذب يف تكلفة الطاقة يف قطاعات املياه ،ولتكون مبثابة
�أداة لتنفيذ برنامج وطني طموح لتعزيز كفاءة الطاقة ،وكذلك القدرة على التخطيط
الإ�سرتاتيجي لقطاع املياه والذي �سي�سهم بدوره يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ورفاهية
املجتمع.
والري يف ر�ؤيتها �إلى تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة الكلي يف مرافق املياه
وتهدف وزارة املياه
ّ
بن�سبة  ،%15و�إدخال تكنولوجيا الطاقة املتجددة ،وزيادة ح�صتها �إلى  %10من �إمدادات
الطاقة الكلية يف قطاع املياه حتى عام  .2025ولتحقيق هذه الأهداف ،فقد مت �إعداد خطة
عمل ت�ستند �إلى املعامل الرئي�سية املن�صو�ص عليها يف �سيا�سة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
املبنية على �إعطاء الأولويات للم�شاريع ذات الوفر الأكرب مع الأخذ بعني االعتبار الإمكانيات
املالية املتو ّفرة والتمويل يف اخلطط من �أجل جعل تنفيذه ممكن ًا وذا جدوى اقت�صادية ،حيث
ت�ضمنت اخلطة امل�شاريع اال�ستثمارية التالية:
 م�شروع تغذية وزارة املياه والري بالطاقة ال�شم�سية با�ستطاعة  115ميجاواط ،حيثُبدئت اال�ستفادة من امل�شروع بتاريخ  ،2017/2/7و�سيتم توفري  %40من قيمه فاتورة
الطاقة ال�سنوية.
 اال�ستفادة من عوائد م�شروع طاقة الرياح يف معان بطاقة  80ميجاواط ،ومن املتوقع�أن يتم توفري  13.7مليون دينار �سنوي ًا .ومت قب�ض جزء من عوائد الطاقة مل�شروع طاقة
الرياح يف معان بقيمة  8.5مليون لغاية �شهر كانون الأول .2017
 مت االنتهاء من العر�ض الفني واملايل ،وهو الآن يف و�ضع النقا�ش مع ال�شركة املط ّورة مل�شروعتوليد الطاقة ال�شم�سية با�ستطاعة  50ميجاواط يف منطقة ال�ضليل عن طريق الت�صميم
والبناء والنقل والت�شغيل ( .)DBTOومن املتوقع �أن يتم توفري  4.6مليون دينار �سنوي ًا.
 املوافقة الأولية على �أخذ كامل �أو جزء من عوائد الطاقة الكهربائية املولدة من م�شروعالطاقة ال�شم�سية يف القويرة /العقبة ل�صالح �سلطة املياه مبوجب الكتاب الذي مت رفعه
لرئي�س الوزراء رقم م/م/و 8085/تاريخ  2016/10/18با�ستطاعة  50ميجاواط.
 -البدء بتنفيذ م�شروع الطاقة ال�شم�سية يف حمطات ال�ضخ الرئي�سية واملمول من خالل
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منحة االحتاد الأوروبي ( 30مليون يورو) ،ومت طرح عطاء الت�أهيل ملحطة الزارة ماعني
با�ستطاعة  6ميجاواط ،وكذلك ملحطة الدي�سي با�ستطاعة  24ميجاواط .ويتم حالي ًا
تقييم عرو�ض الت�أهيل.
 م�شروع كفاءة الطاقة يف حمطات ال�ضخ والآبار ،واملمول من بنك الإعمار الأملاين( .)KFWمن املتوقع �إجناز هذا امل�شروع يف نهاية عام  .2018كما مت �إحالة عطاء كفاءة
الطاقة ملحطات ال�ضخ ،ومت البدء بالتنفيذ ،ومن املتوقع �إجنازه يف الربع الأول من عام
 ،2019علم ًا �أن التوفري املتوقع �سنوي ًا من امل�شروع (كفاءة الطاقه للآبار وحمطات ال�ضخ)
يقدر بحوايل خم�سة ماليني دينار.
 م�شروع كفاءة الطاقة الوالة /لب :بلغ الوفر من امل�شروع لعام  534,075( 2017دينار).-

م�شروع كفاءة الطاقة يف ال�شاللة بطاقة  4ميجاواط .وقد بلغ الوفر من �شهر �أيلول 2016

حتى �شهر �أيلول  2017حوايل  132,625دينار.

ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف مراقبة م�صادر املياه وحمايتها:
تهدف وزارة املياه والري من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف مراقبة م�صادر املياه �إلى
حمايتها ومراقبتها ب�شكل �أكرب لتفادي �أثر احلاالت الطارئة ،وتزويد �صانع القرار باملعلومات
الالزمة يف الوقت املنا�سب ،ومن الأمثلة على هذه التكنولوجيا:
	�إن�شاء مركز ال�سيطرة يف وزارة املياه والري يف عام  ،2017وتوحيد مراكز ال�شكاوى يفمركز االت�صال املوحد ،وربط �أنظمة التحكم على مركز ال�سيطرة ،حيث مت �إجناز ما يلي:
· ا�ستكمال خدمة ما يزيد على  115موقع ًا ب�أنظمة وتكنولوجيا مراقبة الكامريات.
· درا�سة وتقييم املنظومة الأمنية ملرافق قطاع املياه  400مرفق وم�شروع ومياه الدي�سي.
· تنظيم وت�شغيل مركز االت�صال املوحد بالتن�سيق مع �شركة مياه الأردن-مياهنا.
 ال�سري ب�إجراءات م�شروع حماية م�صادر املياه اخلا�ص بدرا�سة حماية م�صادر املياهبا�ستخدام تكنولوجيا الطائرة من دون طيار من خالل مركز امللك عبداهلل للت�صميم
والتطوير ( )KADDBوخا�صة مل�شروع جر مياه الدي�سي.
	�إن�شاء نظام معلومات مائي وطني يلبي االحتياجات ويتم ربطه مع �صانع القرار مبا�شرة،كما ميكن ربطه مع قواعد البيانات يف م�ؤ�س�سات قطاع املياه جميعها وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة ،حيث مت البدء به عام  ،2015وان ُتهي منه يف �شهر �أيار .2018
�	-إن�شاء نظام مبكر لتوقع حاالت اجلفاف يف اململكة من خالل ا�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار
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عن بعد بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات العالقة .ويتم حالي ًا اعتماد �سيا�سة وطنية
حلوكمة اجلفاف ت�شمل القطاعات ذات العالقة جميعها ومببادرة من وزارة املياه والري،
كما �سيتم �إن�شاء جلنة وطنية لإدارة اجلفاف ممثلة من القطاعات ذات العالقة جميعها
بحاالت اجلفاف ،و�أي�ض ًا ا�ستحدثت الوزارة وحدة تعنى باجلفاف يف عام � 2017ضمن
الهيكل التنظيمي للوزارة.
 مت البدء ب�أمتتة �أنظمة مراقبة م�صادر املياه جميعها يف عام  2010من خالل ا�ستخدامتقنيات قيا�س و�إر�سال املعلومات املائية عن بعد ( )Telemetric Stationsبهدف
تطوير �شبكة املوارد املائية من يدوية �إلى �آلية بحيث ت�صل املعلومات مبا�شرة �إلى نظام
املعلومات املائي ل�ضمان اجلودة ودقة املعلومات من خالل مركز املعلومات .ومن املتوقع
االنتهاء من �أمتتة �أنظمة مراقبة جميع م�صادر املياه املنت�شرة يف اململكة نهاية عام .2018
ثالثاً :الدور التنموي لقطاع املياه
تعمل وزارة املياه والري على حتقيق �أهدافها التي ت�سهل وتو ّفر �أجواء النمو االقت�صادي من
خالل خطة �إ�سرتاتيجية متتد لع�شرة �سنوات ( ،)2025-2016ينبثق عنها خطة تنفيذية
مرتبة وفق ًا للأولويات ،بحيث يتم توفري كميات كافية و�آمنة من مياه ال�شرب للمواطنني كافة،
وكميات مياه كافية للأغرا�ض الزراعية وال�صناعية والتجارية واالقت�صادية الأخرى .كما
ت�شمل خطة وزارة املياه والري الإ�سرتاتيجية حزمة �إجراءات ت�صحيحية اقت�صادية ومالية
بهدف التقليل من خ�سائر قطاع املياه ،الأمر الذي يخفف العبء عن املوازنة العامة ،وي�ساهم
باحلد من ا�ستنزاف املوارد املالية ،وتوجيه الدعم مل�ستحقيه ،بالإ�ضافة �إلى تقليل االعتماد
على امل�ساعدات اخلارجية �إلى م�ستوى مقبول .كما احتوت اخلطة على �إ�سرتاتيجية حت�سني
بيئة اال�ستثمار يف قطاع املياه بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
مت حتقيق العديد من الإجنازات يف قطاع املياه وال�صرف ال�صحي وعلى خمتلف امل�ستويات،
حدثت وزارة املياه والري يف عام  2015الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه التي اعتمدت
حيث ّ
�سيا�سات وبرامج وم�شاريع مرتبة �ضمن جدول �أولويات لتنفيذها على مدى اخلطة وحتى عام
 .2025كما مت اعتماد خطط عمل دقيقة ومدرو�سة وم�ؤ�شرات وا�ضحة لقيا�س الأداء� ،إ�ضافة
�إلى �إعداد �سيا�سات تتعلق بكل من :املياه ال�سطحية ،كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة� ،إعادة
التوزيع� ،سيا�سة التعوي�ض �أو اال�ستبدال ،املياه اجلوفية ،والتي تهدف �إلى حتقيق اال�ستفادة
الق�صوى من م�صادر املياه واحلد من هدرها ،وت�شجيع كفاءة ا�ستخدامها واملحافظة عليها
لتحقيق النمو االجتماعي واالقت�صادي وحماية البيئة.
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وبالرغم من النمو ال�سكاين ال�سريع والهجرات الق�سرية والتمدد غري املن�ضبط للمدن والقرى
والتجمعات ال�سكانية� ،إال �أن الوزارة ا�ستطاعت املحافظة على ن�سبة املخدومني ب�شبكات
التزويد املائي بن�سبة  %94عام  .2016كما ُربط ما ن�سبته  %65ب�شبكات ال�صرف ال�صحي يف
العام نف�سه .وقد حر�صت احلكومة على �إقامة عدد من ال�سدود الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية
والرتابية بهدف زيادة املخزون املائي ،حيث يبلغ �إجمايل الطاقة التخزينية لل�سدود الكبرية
واملتو�سطة يف عام  2016حوايل  336مليون مرت مكعب ،بالإ�ضافة �إلى ال�سدود ال�صحراوية
واحلفائر ب�سعة تخزينية تقدر بحوايل  83مليون مرت مكعب.
�أما يف هذا القطاع احليوي ،ف�إن الأولوية يف ال�سنوات الثالث القادمة� ،سترتكز يف تطوير وجلب
م�صادر مياه جديدة من خالل املوازنة بني العر�ض والطلب ،وتوفري م�صادر مائية جديدة،
والعمل على ا�ستدامة امل�صادر احلالية واحلد من ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية ،وزيادة ال�سعة
التخزينية من خالل �إن�شاء املزيد من ال�سدود ال�صحراوية والربك واحلفائر ،حيث �سيتم
�إن�شاء عدد من ال�سدود الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية والرتابية بهدف زيادة املخزون املائي،
بالإ�ضافة �إلى ت�أهيل عدد من الآبار ووقف املخالفات القانونية حلفر الآبار غري املرخ�صة.
ومن املتوقع �أن ترتفع ح�صة الفرد من املياه املفوترة خالل ال�سنوات الثالث القادمة لت�صل
�إلى حوايل  73لرت ًا لكل فرد يف اليوم ،كما �س ُيعمل على توزيع املياه بعدالة بني حمافظات
اململكة املختلفة واملناطق النائية.
كذلك �س ُيعمل على رفع كفاءة �أنظمة تزويد وتوزيع املياه للأغرا�ض املنزلية وال�صناعية
والتجارية والزراعية من خالل تنفيذ العديد من م�شاريع �إعادة ت�أهيل ال�شبكات وم�شاريع
تقليل فاقد املياه التي تنفذ يف خمتلف مناطق اململكة ،حيث ي�سعى الأردن �إلى خف�ض ن�سبة
الفاقد من  %52عام � 2016إلى  %40يف عام  ،2019وزيادة ن�سبة م�شاركة املزارعني يف �إدارة
مياه الري ،وتخفي�ض الفاقد من �شبكات الري �إلى  ،%10و�إدارة م�صادر املياه من خالل توفري
قاعدة بيانات ،وتطوير خطة متابعة ومراقبة وحماية هذه امل�صادر ،والتو�سع يف ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة جلمع املعلومات وحتليلها لال�ستفادة منها عند �صانعي القرار.
�أما على �صعيد التو�سع بخدمات ال�صرف ال�صحي ،فقد مت �إيالء مو�ضوع ال�صرف ال�صحي �أهمية
ق�صوى ،وذلك بتوفري خدمات ال�صرف ال�صحي للمواطنني ،حيث �أن معظم املدن الرئي�سية
والتجمعات الكبرية مزودة ب�شبكات �صرف �صحي �ضمن املعايري واملوا�صفات القيا�سية،
و�سرتتفع ن�سبة املنازل املخدومة ب�شبكة ال�صرف ال�صحي من  %65عام � 2016إلى  %70عام
 ،2019من خالل اال�ستمرار ب�إن�شاء املزيد من �شبكات ال�صرف ال�صحي وحمطات التنقية،
كذلك الرتكيز على معاجلة املياه العادمة و�إعادة ا�ستخدامها لأغرا�ض الزراعة .ومن املتوقع
�أن ت�صل ن�سبة املياه املعاجلة التي يعاد ا�ستخدامها �إلى حوايل  %96يف عام  2019لأغرا�ض

36

تقرير حالة البالد  ..املياه

الزراعـة �سواء املق ّيدة (مبفردها من دون خلط) �أو غري املق ّيدة (بعد خلطها مبياه عذبة)
وللأغرا�ض ال�صناعية .ومن �أهم امل�شاريع يف جمال املياه املعاجلة ،تو�سعة حمطة اخلربة
ال�سمرا ،وم�شروع ناقل البحرين مبرحلتيه الأولى والثانية ،وم�شروع ال�شيدية واحل�سا
(املرحلتان الأولى والثانية).
رابعاً :الهيكل املؤسيس لقطاع املياه
يتولى م�س�ؤولية �إدارة قطاع املياه ثالث جهات حكومية ،هي :وزارة املياه والري ،و�سلطة
املياه ،و�سلطة وادي الأردن� ،إ�ضافة �إلى �شركات املياه ،حيث تتولى الوزارة م�س�ؤولية و�ضع
ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات لقطاع املياه ،والتخطيط ملوارد املياه والطلب عليها وحمايتها،
وو�ضع الت�شريعات املائية وحتديثها ،وت�أمني التمويل الالزم لتطوير القطاع� .أما �سلطة املياه،
فتمتد م�س�ؤوليتها �إلى تقدمي خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ،وتنفيذ و�إقامة امل�شاريع الالزمة
لذلك يف حمافظات اململكة جميعها .وتخت�ص �سلطة وادي الأردن مبهام تطوير وادي الأردن،
خا�صة يف ما يتعلق ب�إن�شاء ال�سدود و�إدامتها ،و�إداره وتوزيع مياه الري والأرا�ضي يف وادي
الأردن على املزارعني.
وزارة املياه والري :تتولى امل�س�ؤولية الكاملة عن املياه واملجاري العامة يف اململكة وامل�شاريع
املتعلقة بها ،وو�ضع ال�سيا�سة املائية ورفعها �إلى جمل�س الوزراء لإقرارها .كما تتولى الوزارة
امل�س�ؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن اقت�صادي ًا واجتماعي ًا (نظام التنظيم الإداري رقم
 14ل�سنة  ،)2014وذلك بالتن�سيق مع �سلطة املياه و�سلطة وادي الأردن.
�سلطه املياه :هي اجلهة امل�س�ؤولة عن الإدارة التنفيذية لقطاع املياه ،والتي ت�شمل تزويد املياه
باجلملة .ويف الأماكن التي ال تدار من قبل ال�شركات ،تقوم مبهام التجزئة .هذا وقد ُك ّلفت
�سلطة املياه بالوظائف الت�شغيلية لقطاع املياه كافة ،مبا يف ذلك �إدارة خدمات املياه وال�صرف
ال�صحي ،وتنظيم التنفيذ ونوعية م�شاريع تقدمي اخلدمات والعمليات وال�صيانة ،ومراقبة
م�ستويات خدمات القطاع جميعها ،والإ�شراف على مرافق املياه و�شركات املياه من خالل وحدة
الإدارة والتخطيط ( ،)PMUكما تعمل على �إدارة العقود جميعها مع �شركات املياه من
خالل الوحدة نف�سها.
�سلطه وادي الأردن :هي امل�س�ؤولة عن التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف وادي الأردن،
وتدير �أ�سا�س ًا تزويد املياه باجلملة الغرا�ض الري والأغرا�ض املنزلية وال�صناعية ،وتنمية
وتطوير الأرا�ضي يف وادي الأردن ،وهي م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن تنمية امل�صادر املائية وحت�سني
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البيئة والطاقة الكهرومائية وال�سياحة وال�صناعة واال�ستخدامات ذات الفائدة الأخرى
يف الوادي .بالإ�ضافة لو�ضع التعليمات الالزمة لل�سيطرة على ا�ستخدام املياه يف الوحدات
الزراعية جميعها ،والإ�شراف على �شبكات الري والطرق الزراعية ،وتنفيذ اخلطط ال�شاملة
والتف�صيلية للأرا�ضي خارج ال�سلطة التنظيمية للبلديات.
�شركات املياه يف الأردن
مياهنا� :شركة مملوكة للحكومة (�سلطة املياه) ،تعمل من خالل الأ�س�س التجارية لتوفري
التوزيع بالتجزئة وغريها من املهام ،مثل معاجلة املياه وال�صرف ال�صحي يف منطفة ع ّمان
الكربى ،وكذلك الزرقاء ومادبا.
�شركه مياه العقبة� :شركة مملوكة للحكومة (�سلطة املياه) ،وتعمل من خالل الأ�س�س
التجارية لتوفري التوزيع بالتجزئة وغريها من املهام ،مثل معاجلة املياه وال�صرف ال�صحي يف
العقبة والكرك والطفيلة وحمافظة معان.
�شركة مياه الريموك� :شركة مملوكة للحكومة (�سلطة املياه) ،بد�أت عملياتها يف عام 2011

لتوفري التوزيع بالتجزئة وغريها من املهام ،مثل خدمات املياه ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
يف حمافظات جر�ش وعجلون واملفرق و�إربد.
الإطار القانوين
ين�ص الد�ستور على امل�ساواة �أمام القانون وامل�ساواة يف احلقوق للمواطنني جميع ًا .و ُت ّ
نظم املياه
وال�صرف ال�صحي من قبل وزارة املياه والري بوا�سطة النظام رقم ( )14ل�سنة  ،2014و�سلطة
املياه بقانونها رقم ( )18ل�سنة  ،1988و�سلطة وادي الأردن بقانونها رقم ( )30ل�سنة ،2001
والقوانني الأخرى ذات ال�صلة ،مثل قانون ال�صحة العامة رقم ( )47ل�سنة  ،2008وقانون
حماية البيئة رقم ( )52ل�سنة  ،2006ونظام مراقبة املياه اجلوفية رقم ( )85ل�سنة .2002
خامساً :النظرة املستقبلية لقطاع املياه واحتياجات القطاع
النظرة امل�ستقبلية لقطاع املياه
ت�أخذ النظرة امل�ستقبلية لقطاع املياه بعني االعتبار الأهداف املدرجة يف �إ�سرتاتيجية القطاع
التي تتواءم مع الر�ؤية احلكومية  2025و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك ال�ستدامة القطاع
وجعله �أكرث مرونة يف مواجهة التحديات ،وميكن تلخي�ص هذه النظرة بالنقاط التالية:
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 تعظيم اال�ستفادة من املياه امل�شرتكة من خالل متابعة االتفاقيات املربمة مع كل منال�سعودية و�سوريا و«�إ�سرائيل» من دول اجلوار.
 التو�سع يف �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الإنتاج الزراعي ،وتوفري املياهالالزمة للأغرا�ض ال�صناعية واالقت�صادية الأخرى.
 التو�سع يف م�شاركة القطاع اخلا�ص والتحول التدريجي للعمل على �أ�س�س جتارية.	�إدخال الطاقة املتجددة كم�صدر لتزويد �أنظمة املياه. حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف مرافق املياه. حت�سني خدمات ال�صرف ال�صحي.ومن املتوقع �أن ترتفع ح�صة الفرد من املياه املفوترة يف عام � 2025إلى  105لرتات لكل فرد يف
اليوم ،مقارنة مع  61لرت ًا لكل فرد يف اليوم يف عام .2016
احتياجات قطاع املياه
	�إعطاء امل�شاريع التالية الدعم ال�سيا�سي والأولوية بالتمويل:· م�شروع ناقل البحرين.
· م�شروع ال�شيدية /احل�سا.
· م�شروع وادي العرب.
· تقوية خطوط نقل مياه ال�صرف ال�صحي من ع ّمان والزرقاء �إلى اخلربة ال�سمراء.
· تو�سعة حمطة اخلربة ال�سمراء وا�ستخدام احلم�أة.
 تثبيت �سعر الكهرباء باعتماد ت�سعرية عام .2015 ر�صد مبالغ دعم الدي�سي واملياه امل�شرتاة يف موازنة الوزارة لدعم �سلطة املياه. توفري ال�سيولة النقدية لتغطية خم�ص�صات املوازنة. �سداد ديون �شركة مياه الريموك وم�ستحقات �شركات الكهرباء. مراعاة خ�صو�صية قطاع املياه من حيث احلاجة ملعدات و�آليات يتطلب ت�صنيعها فرتة طويلة،وال�سماح للوزارة باحل�صول عليها مثل جتات ال�صرف ال�صحي وامل�شاغل املتحركة وغريها.
 ال�سماح للوزارة بتعيني عدد �إ�ضايف من املهند�سني والفنيني املتخ�ص�صني. -دعم تنفيذ حملة �إحكام ال�سيطرة على م�صادر و�شبكات املياه.
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