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الكلم االفرراحج
انهههه لمهههن دواعهههي سهههرور أن أقهههدم لكهههم االسهههتراتيجية الوطنيهههة الجديهههدة للميهههاه لعهههام  ،2025-2016علهههى أمهههل أن تقودنههها
هههههذه الوثيقههههة االسههههتراتيجية الههههى تحديههههد أهههههدافنا المسههههتقبلية لتحقيههههق النتههههائج المرجههههوه الخاصههههه بقطههههاع الميههههاه فههههى العقههههدين
القادمين ،وذلك بمشاركة ودعم جميع األردنيين.
تركهههز ههههذه االسهههتراتيجية علهههى بنهههاء قطهههاع منيهههع علهههى أسهههاس نههههج موحهههد شهههامل للتنميهههة االجتماعيهههة واالقتصهههادية والبيئيهههة
لقطهههاع الميهههاه ،وتعتهههرف بجههههود وانجهههازات جميهههع األطهههراف المعنيهههة فهههي قطهههاع الميهههاه ،وتقتهههر خارطهههة طريهههق معتمهههدة
علهههههى سياسهههههات القطهههههاع بمههههها ي هههههمن التكامهههههل والتنسهههههيق فهههههي األدوار والمسهههههؤوليات علهههههى أسهههههاس المسهههههاءلة الفرديهههههة
والجماعيهههة والكفهههاءة فهههى األداء وتحمهههل المسهههؤوليات .وبالتهههالي فههه ن ربهههط شههها الميهههاه مهههع األمهههن المهههائى – وربمههها مهههع األمهههن
القومى ،يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على جميع العاملين في قطاع المياه في المملكة.
وتههه تي ههههذه االسهههتراتيجية اسهههتجابة للنجاحهههات التهههى تهههم تحقيقهههها مهههؤخراف بمههها فهههي ذلهههك تحقيهههق األههههداف االلفيهههة للتنميهههة،
والتحههديات فههي تلبيههة الطلههب المتزايههد علههى الميههاه وخصوصهها فههي اههل اسههتمرار حههاالت الجفههاف التههي تمههر بههها المملكههة مههع
مههها يرافقهههها مهههن اهههروف سياسهههية متقلبهههة ،واي ههها التزامههها منههها علهههى تحقيهههق أههههداف التنميهههة المسهههتدامة العالميهههة لعهههام -2016
 2025وضمان مستقبل آمن لقطاع المياه في المملكة.
وتعههههرض اإلسههههتراتيجية نهههههج متكامههههل إلدارة مصههههادر الميههههاه وخههههدمات الميههههاه والصههههرف الصههههحى المسههههتدامة فههههى ضههههوء
المتطلبههههات ال ههههرورية للقطههههاع ،فالتحههههديات والمسههههؤليات كثيههههرة ،ومههههن أهمههههها وجههههود الحاجههههة الملحههههة لحمايههههة المصههههادر
المائيهههة مهههع ضهههمان التوزيهههع الكفهههؤ للميهههاه وذلهههك بههههدف ضهههمان تلبيهههة جميهههع احتياجهههات التنميهههة االجتماعيهههة واالقتصهههادية مهههع
ت مين خدمات مياه الصرف الصحى للمواطنيين غير المخدوميين.
كمههها وتعهههرض اإلسهههتراتيجية األههههداف الوطنيهههة والهههنهج الشهههمولي المتكامهههل المتبهههع فهههي قطهههاع الميهههاه بحيههه يشهههمل التزويهههد
المههههائي ،وخههههدمات الصههههرف الصههههحي ،واسههههتخدامات الميههههاه ألغههههراض الزراعههههة (إنتههههاج األغذيههههة) ،والطاقههههة ،والصههههناعة
والسههههياحة ،ومهههها يتعلههههق بهههههذه القطاعههههات مههههن ق ههههايا مشههههتركة مثههههل التنههههوع االجتمههههاعي ،واإلصههههال المؤسسههههي ،وتنميههههة
القهههدرات ،وادارة المخهههاطر ،والتكيهههف مهههع التغيهههر المنهههاخي .كمههها وتقهههدم مجموعهههة مهههن التوصهههيات االسهههتراتيجية المسهههتندة
الى األطر الحالية والمتعلقة باالحتياجات والتحديات.
توصهههههي اإلسهههههتراتيجية ضهههههرورة مراجعهههههة األطهههههر المؤسسهههههية والقانونيهههههة الحاليهههههة بههههههدف ضهههههبط إدارة وتنظهههههيم وتسهههههيير
القطهههاع ،كمههها وتوصهههي بوضهههع سياسهههة شهههاملة لمراقبهههة وتقيهههيم األداء ،كمههها وتحلهههل األدوات الماليهههة والعوامهههل المهههؤثرة علهههى
إجراءات استرداد الكلف ال رورية للتغلب على العجز المالي.
وفههههى الختههههام ،فههههان االسههههتراتيجية الوطنيههههة للميههههاه لعههههام  2025-2016سههههتعطينا دافعهههها قويهههها وترفههههع مههههن وتيههههرة إسههههتعدادنا
للقيههههام بمهامنهههها ومسههههؤولياتنا علههههى نحههههو اف ههههل وبكفههههاءة اعلههههى وسنسههههاهم فههههي تحقيههههق التنميههههة الوطنيههههة بمهههها يتكامههههل مههههع
مبهههادرات وسياسهههات اإلصهههال االجتمهههاعي واالقتصهههاد المسهههتدام .األمهههر الهههذ يهههؤد الهههى توطيهههد الهههروابط مهههع القطاعهههات
المختلفة بهدف ضمان تحقيق األثر المرجو على الرفاه االقتصادى وصحة جميع األردنيين.
الدكرور حازم الناصا
وزيــا المجـاه والـاي

االتسراايجيج الوطنج للمجاه  -النهج والغاض
 1معلومات اتساتسج عن قطاع المجاه فى االردن
يواجه األردن تحديات معقدة في التنمية بسبب البيئة الجيوسياسية للمنطقة والشا المائي المزمن و الذ قام األردن ب دارته بشكل
تقليهد نتيجهة للظهروف المناخيهة السهائدة التهي تتسهم بقلهة الهطهول المطهر ارتفهاع درجهات الحهرارة .ممها أدى الهى أزمهة فهي
الموارد على نحو خطير لتحقيق المتطلبات االقتصادية واالجتماعية الحالية والمتزايدة .وقهد أضهاف النمهو السهكانى واالقتصهادى
مزيدا من ال غوط على الموارد المائيهة المحهدودة جهدا
االردن فقير بالموارد وذو دخل متوسط ،ويعاني من مصادر مائية
لدى األردن.
يواجههههه األردن مجموعههههة معقههههدة مههههن التحههههديات فههههي غير كافية ،اضافة الى افتقاره الى النفط والموارد الطبيعية األخرى.
ويصنف االردن بانه بلد جاف الى شبه جاف نسبة لكمية األمطار
التنميههههة النابعههههة مههههن شهههها الميههههاه المههههزمن .ويتفههههاقم السنوية والتي تقل عن  200مم على اكثر من  ٪92من مساحة
الوضههههههع بسههههههبب الظههههههروف المناخيههههههة والجغرافيههههههة اراضيه ،وتبلغ مساحة االردن  89297م 2ومعظمها ( )٪92منها
والبيئيهههة والجيوسياسهههية للمنطقهههة .تشهههكل نهههدرة الميهههاه صحراء  /المراعي.
تحههههديا خطيههههرا يههههؤثر علههههى رفههههاه وأمههههن ومسههههتقبل في عام  ،2015قدر عدد السكان بحوالي  9.5مليون أردني بمعدل
اقتصهههاد أف هههل لجميهههع المهههواطنين .فهههي  7تشهههرين نمو  ٪1.94وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ  .٪1.7معظم
ثهههههاني  1999أعلهههههن جاللهههههة الملهههههك عبهههههد الثهههههاني السكان من صغارالسن نسبيا ( ٪37.3من السكان دون سن .)15
المعظههههم أن “ وضههههعنا المههههائي هههههو تحههههد اسههههتراتيجي متوسط عدد افراد االسرة  5.4وبناتج محلي إجمالي للفرد الواحد
ال يمكههههن تجاهلههههه وعلينهههها ان نههههواز بههههين حاجههههات  3670دينارأردني .ويبين توزيع قوى العمل األردني أن  ٪0.2من
الشههههههرب وحاجههههههات الصههههههناعة والزراعههههههة ويظههههههل السكان فو  15سنة من العمر يعملون في مجال تزويد المياه وادارة
الصرف الصحي والنفايات.
موضوع مياه الشرب هو االساس واالهم“.
وعلههى الههرغم مههن التحههديات الكبيههرة اال ان االردن
إحههدى الههدول القليلههة فههى العههالم التههى تمكنههت مههن إدارة مواردههها الشههحيحة مههن الميههاه العذبههة بشههكل جيههد .حي ه حصههل
األردن علهههى أعلهههى معهههدالت تغطيهههة فهههي خدمهههة الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي المنطقهههة ويهههتم اعهههادة اسهههتخدام مايقهههارب ٪91
من مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الزراعة.
وقهههد اتخهههذت العديهههد مهههن السياسهههات الجديهههدة والتحسهههينات لزيهههادة الكفهههاءة ،والحفهههاا علهههى الميهههاه العذبهههة وإعهههادة اسهههتخدام
وتهههدوير كهههل الميهههاه المتاحهههة .وقهههد شهههيدت الحكومهههة السهههدود ومشهههروع ناقهههل الديسهههي-عمهههان السهههتغالل مصهههادر ميهههاه جديهههدة
واستكشهههاف مصهههادر إضهههافية للتزويهههد مثهههل طبقهههات الميهههاه الجوفيهههة العميقهههة والمالحهههة وتحليهههة ميهههاه البحرعلهههى نطههها واسهههع.
ويهههتم بهههذل الجههههود لتحقيهههق االسهههتخدام األمثهههل للمهههوارد المتاحهههة عهههن طريهههق الحهههد مهههن فاقهههد الميهههاه الفنهههي واإلدار  .تت هههمن
االسهههتراتيجية تحسهههين كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة فهههي معالجهههة و توزيهههع الميهههاه حيههه يسهههتهلك قطهههاع الميهههاه حاليههها ف حهههوالي ٪ 14
1
من موارد الطاقة في االردن.
وعلهى الهرغم مهن ههذه التحسهينات ال يهزال هنها عهدم تهوازن بهين العهرض والطلهب خصوصها فهى سهيا عهدم اسهتقرار االمهن
االقليمى واآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية الناجمة عن التغير المناخي.
وتستند هذه االستراتيجية على الوثائق االستراتيجية السهابقة التهي سهاعدت علهى رسهم إطهار إلدارة قطهاع الميهاه فهي األردن علهى
مدى السنوات العشرين الماضية.

1
International Bank for Reconstruction And Development & International Finance Corporation Country Partnership Strategy For
Hashemite Kingdom Of Jordan For The Period Fy12-Fy15, February 1, 2012.
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وقههد صههيغت االسههتراتيجية األولههى "اسههتراتيجية الميههاه فههي األردن والسياسههات" ،فههي عههام  .1998وتبههع ذلههك فههي عههام 2008
استراتيجية "الماء من أجل الحياة" :استراتيجية المياه في األردن .2022-2008أعدت أول استراتيجية قطاعية في عام ()1997
وقد ترافقت مع سياسات مثل سياسة المياه الجوفيهة ومرافهق الميهاه وإعهادة اسهتخدام الميهاه العادمهة وإدارتهها وميهاه الهر  .وقهد تهم
تطوير البرنامج االستثمار وخطة عمل للسهنوات  2010-1997وتحهديثها فهي عهام  2002وتمديهدها حتهى عهام  .2011وقهد تهم
تنفيذ البرنامج االستثمار المذكور بالكامل باستثناء مشروع ناقل البحرين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي  3مليار دوالر.
ت منت التشريعات المعدلة المادة ( )28من قانون سلطة المياه المتعلق بالسما لمشاركة القطاع الخاص ( )2002ونظام الميهاه
الجوفية بهدف حماية موارد المياه الجوفية ( )2002وقد تم وضع خطة المياه الوطنية حيز التنفيذ في عام .2004
تتوافهههق ههههذه االسهههتراتيجية مهههع المبهههادرة الملكيهههة مهههن أجهههل االصهههال االقتصهههاد فهههي جميهههع القطاعهههات والتهههي صهههيغت فهههي
الوثيقههههة المعتمههههدة وطنيهههها “االردن  “2025الرؤيههههة واالسههههتراتيجية الوطنيههههة فههههي عههههام  .2015اخههههذت االسههههتراتيجية فههههي
االعتبار أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsالمعتمدة من قبل األمم المتحدة في أيلول عام .2015
وتسهههتند االسهههتراتيجية أي ههها علهههى التطورالجديهههد فهههي القطهههاع ،ويشهههمل ههههذا تنفيهههذ خطهههة العمهههل المعتمهههدة للحهههد مهههن خسهههائر
قطهههاع الميهههاه فهههي عهههام  ،2013وتطهههوير المشهههاريع االسهههتراتيجية الوطنيهههة مثهههل ( الطاقهههة النوويهههة والصهههخر الزيتهههي وناقهههل
البحهههرين) وزيهههادة الطلهههب النهههاتج عهههن ضهههغط الالجئهههين السهههوريين علهههى المهههوارد المائيهههة ،وزيهههادة تكلفهههة اإلنتهههاج وعلهههى وجهههه
التحديههههد ارتفههههاع أسههههعار الكهربههههاء و الوقههههود وزيههههادة ال ههههغط المههههالي الههههذ يههههؤثر علههههى تقههههديم الخههههدمات .كمهههها وتسههههتند
االستراتيجية على سياسات القطاع التي وضعت مؤخرا.
وت هههمنت االسهههتراتيجية اهههاهرة التغيهههر المنهههاخي والتهههرابط مههها بهههين الميهههاه والطاقهههة والغهههذاء والتركيهههز علهههى اقتصهههاديات
الميههههاه والتمويههههل واسههههتدامة مههههوارد الميههههاه الجوفيههههة التههههي تعههههاني مههههن االسههههتنزاف واعتمههههاد التكنولوجيهههها والتقنيههههات الحديثههههة
المتاحههة بمهها فهههي ذلههك اإلدارة الالمركزيهههة لميههاه الصهههرف الصههحي وتعظههيم االسهههتفادة مههن الميهههاه السههطحية فهههي تزويههد الميهههاه
البلديهههة وإعهههادة اسهههتخدام ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة .وتت هههمن االسهههتراتيجية المزيهههد مهههن الالمركزيهههة والعمهههل علهههى
أسهههه تجاريهههههة وتعزيهههههز خهههههدمات الميههههاه والصهههههرف الصهههههحي وزيهههههادة مشهههههاركة القطههههاع الخهههههاص اضهههههافة الهههههى تعهههههديل
التشههههريعات تماشههههيا ف مههههع االسههههتراتيجيات الجديههههدة المعتمههههدة فههههي القطاعههههات األخههههرى بمهههها فههههي ذلههههك االسههههتراتيجية الوطنيههههة
للطاقهههههة  2020-2007التهههههي اعتمهههههدتها اللجنهههههة الملكيهههههة للطاقهههههة ووثيقهههههة “ الزراعهههههة لعهههههام “2009الصهههههادرة عهههههن وزارة
الزراعههههة والسياسههههة البيئيههههة وخطههههة العمههههل التههههي وضههههعتها وزارة البيئههههة ووثههههائق اسههههتراتيجية الصههههحة والتعلههههيم والشههههؤون
البلديهههة و التهههي عكسهههت التههه زر والشهههراكة مهههع قطهههاع الميهههاه والتحهههديثات الجديهههدة للخطهههط الرئيسهههية إلدارة الميهههاه والصهههرف
الصحي وإدارة النفايات الصلبة والتشريعات المعتمدة حديثا بما في ذلك قانون الالمركزية.
يتجه االردن نحو مرحلة ما بعد االهداف االلفية للتنمية ،حي كان ال بد من دراسة النتائج واالنجازات الستراتيجية المياه الحالية
فى منتصف عام ) (2015وتقييم االداء فى سيا الحالهة الراهنهة فهى األردن وفهى المنطقهة وتعزيهز الجههود الراميهة الهى تحقيهق
االهداف االستراتيجية فى اطار هذه االسهتراتيجية واعهادة صهياغتها فهى المسهتقبل وتقتهر وزارة الميهاه والهر ( )MWIتقهديم
االسههتراتيجية الوطنيههة للميههاه  2025-2016بشههكل محههدت للت كههد مههن مههدى تكيههف األهههداف واألولويههات الوطنيههة مههع احتياجههات
األردن المتغيرة وبشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsالمتعلقة بالميهاه بحيه تسهتجيب االسهتراتيجية المحدثهة
لتغيرات االوضاع الجيوسياسية االقليمية الجوهريه والمخاطر والتهديدات المستمرة التى تتعرض لها مصادر المياه المتجددة فى
األردن وتزايد عدد السكان والتوسع االقتصاد الذ يعتمد على المياه والطاقة األكثر حساسية للمخاطر.
كما وضعت وزارة المياه والر مجموعة من المبادئ لتوجيه التخطيط المستقبلي لقطاع المياه:
 .1يجههههب أن يههههدر األردنيههههون مشههههكلة محدوديههههة مصههههادر الميههههاه التقليديههههة المتجههههددة فههههي األردن وتزويههههدها ب سههههعار
معقولة.
 .2يجب على األردنيين استخدام وإعادة استخدام المياه بشكل أكثر فعالية وكفاءة ومسؤولية.

 2من 49

االستراتيجية الوطنية للمياه فى االردن 2025-2016
وزارة المياه والرى | المملكة االردنية الهاشمية

.3
.4
.5
.6

يجهههب علهههى المهههواطنين والقطاعهههات الخاصهههة والعامهههة أن تتشهههار فهههي مسهههؤولية إدارة الميهههاه وحمايتهههها والعمهههل معههها
لتحسين األوضاع داخل االحواض المائية.
المعرفههة الشهههاملة حههول تهههوافر وجههودة وحمايهههة الميهههاه هههي األسهههاس لفاعليههة صهههنع القهههرار .بمهها فهههي ذلههك معرفهههة ارتفهههاع
كلفة أ موارد إضافية جديدة غير تقليدية.
تعههد صههحة الهههنظم البيئيههة المائيهههة اسههاس لجههودة الحيهههاة لألردنيههين ويجهههب الحفههاا عليههها فهههي السههعي إلهههى تحقيههق التنميهههة
االقتصادية واالجتماعية وعلى مستوى المجتمع المحلي.
يحتهههاج األردن إلهههى االسهههتجابة آلثهههار التغيهههر المنهههاخي علهههى التنميهههة االجتماعيهههة واالقتصهههادية والبيئيهههة .تهههدابير التكيهههف
يجب ان ت من القدرة المؤسسية على االستجابة ومعرفة ووعي المجتمع بالمخاطر.

 2لمح عام  :إدارة قطاع المجاه
يتطلهههع األردن إلهههى الميهههاه كعنصهههر أساسهههي لهههربط الق هههايا االجتماعيهههة واالقتصهههادية والسياسهههية التهههي تهههؤثر علهههى الزراعهههة
والطاقهههة والمهههدن والتجهههارة واالوضهههاع الماليهههة واألمهههن الهههوطني .اضهههافة الهههى كهههون الميهههاه عنصهههر اساسهههي للحيهههاه البشهههرية
(حهههق مهههن الحقهههو االنسهههانية) ولكنهههها أي ههها ف تعتبهههر سهههلعة اقتصهههادية واجتماعيهههة فريهههدة فهههي حهههد ذاتهههها وذات صهههلة أساسهههية
بهههههين البشهههههر والبيئهههههة والنظهههههام االقتصهههههاد  2.ويبقهههههى األردن ملتهههههزم باالطهههههار العهههههالمي للتنميهههههة المسهههههتدامة .آخهههههذين بعهههههين
االعتبهههار حساسههههية النههههدرة المائيههههة والتغييههههر المنههههاخي ،لهههذلك سههههوف يتبنههههى االردن نهههههج متكامههههل إلدارة المصههههادر المائيههههة
المتاحهههة .حيهههه يسهههعى االردن إلههههى ضههههرورة ايجهههاد حلههههول طويلههههة األمهههد لمشههههاكل الميهههاه  ،بمهههها فههههي ذلهههك تحههههدي نمههههاذج
حوكمة وإدارة المياه.
لالسهههتمرار فهههي المسهههار الصهههحيا لتنميهههة القطهههاع بصهههورة مسهههتدامة ،يهههتم وضهههع مزيهههد مهههن االهتمهههام علهههى الكفهههاءة التشهههغيلية
والمحافظهههة عليهههها وحشهههد المهههوارد وآليهههات االسهههتجابة المحسهههنة مهههن أجهههل التنميهههة االجتماعيهههة  -االقتصهههادية .وتظههههر ههههذه
االسههههتراتيجية حساسههههية محدوديههههة مههههوارد الميههههاه العذبههههة والمسههههؤولية المشههههتركة لجميههههع المههههواطنين والحكومههههة والمجتمههههع
المدني في إدارة وحماية و ضمان االستخدام المستدام للموارد المائية الوطنية.
تركههههز إدارة الميههههاه فههههي األردن علههههى تزويههههد الميههههاه لالسههههتهال البشههههر إال أن الحاجههههة مسههههتمرة ألن يكههههون االردن أكثههههر
مرونهههة واسهههتعداداف لل هههغوطات المسهههتقبلية علهههى التزويهههد المهههائي ،باإلضهههافة الهههى تعزيهههز تغطيهههة خهههدمات الصهههرف الصهههحي
ممهههها تطلههههب مراجعههههة خطههههط التنميههههة فههههي األردن والخيههههارات االسههههتراتيجية مههههع مراعههههاة االحتياجههههات المائيههههة للمههههوارد
الحيوية األخرى مثل إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة ،وصوالف إلى فهم أف ل للترابط ما بين المياه والغذاء والطاقة .
مههههن حيهههه حوكمههههة الميههههاه ،تتههههولى وزارة الميههههاه والههههر مسههههؤولية التخطههههيط االسههههتراتيجي لقطههههاع الميههههاه وبالتنسههههيق مههههع
سههههلطة الميههههاه األردنيههههة وسههههلطة واد األردن .تماشههههيا ف مههههع الدسههههتور األردنههههي الههههذ يههههنص علههههى المسههههاواة أمههههام القههههانون
والمسهههاواة فهههي الحقهههو لجميهههع المواطنين.سهههوف تقهههوم وزارة الميهههاه والهههر مهههن خهههالل ههههذه االسهههتراتيجية بمناقشهههة الحاجهههة
الههى مزيههد مههن التشههريعات فههي القطههاع بمهها فههي ذلههك الحاجههة إلههى قههانون شههامل للميههاه ي خههذ بعههين االعتبههار حقههو اإلنسههان
المتعلقهههة بالميهههاه والصهههرف الصهههحي واالعتهههراف بههههذه الحقهههو علهههى أسهههاس المسهههاواة بهههين الجميهههع ،بمههها فهههي ذلهههك غيهههر
3
المواطنين.

2

World Economic Forum, 2011.
Report of the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, Catarina de Albuquerque, on her
)Jordan mission (11-16 March 2014
3
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تهههراو اإلنفههها العهههام علهههى قطهههاع الميهههاه بهههين ( ) ٪4-2مهههن النهههاتج المحلهههي اإلجمهههالي والهههذ يقهههع ضهههمن نطههها () ٪5-1
مهههن النهههاتج المحلهههي اإلجمهههالي فهههي منطقهههة الشهههر األوسهههط وشهههمال أفريقيههها (البنهههك الهههدولي .)2010 ،وعلهههى الهههرغم مهههن أن
مستوى اإلنفا العام معقول بالنسبة لدولة تعاني من شا المياه ،ف ن الفجوة بين اإلنفا واإليرادات كبيرة ومتنامية.

 3ينفجذ االتسراايجيج الوطنج للمجاه 2015-2008
لقهههد وحههههدت اسههههتراتيجية الميههههاه الوطنيههههة السههههابقة وتيههههرة الجهههههود الوطنيههههة إلدارة قطههههاع الميههههاه وضههههمان أف ههههل مسههههتويات
الخدمهههة وبمههها يتماشهههى مهههع تحقيهههق األههههداف األلفيهههة للتنميهههة،علما فأن هنالهههك دليهههل عملهههي علهههى أن األردن قهههد حقهههق األههههداف
المتعلقهههههة بالميهههههاه والصهههههرف الصهههههحي كمههههها وبهههههرهن أف هههههل الممارسهههههات فهههههي التخطهههههيط االسهههههتراتيجي لخهههههدمات الميهههههاه
والصرف الصحي وخدمات النظافة الصحية للفئات السكانية األكثر حساسية وفي إعادة استخدام المياه العادمة.
لههههدى األردن اطههههار سياسههههات ممتههههين يشههههتمل علههههى جميههههع محههههاور إدارة الميههههاه مت ههههمنا ف سياسههههات إعههههادة توزيههههع الميههههاه
واإلحهههههالل وإعهههههادة االسهههههتعمال ،وكفهههههاءة الطاقهههههة والطاقهههههة المتجهههههددة وحمايهههههة الميهههههاه الجوفيهههههة وتعظهههههيم اسهههههتخدام الميهههههاه
السطحية.

 4اإلنيازات الوطنج لألهداف األلفج للرنمج
علهههى الهههرغم مهههن مهههوارد األردن الطبيعيهههة المحهههدودة ،وضهههيق القاعهههدة االقتصهههادية وموقعهههها فهههي منطقهههة النزاعهههات ،اال أن
األردن قهههد حقهههق تقهههدما ف اسهههتراتيجيا ف نحهههو األههههداف األلفيهههة للتنميهههة .وقهههد ادى التقهههدم المحهههرز فهههي السهههنوات الخمسهههة عشهههر
الماضهههية إلهههى الحهههد مهههن الفقهههر ووفيهههات األطفهههال ،وزيهههادة محهههو أميهههة الكبهههار وزيهههادة فهههرص الحصهههول علهههى إمهههدادات الميهههاه
والصرف الصحي.
وفي هذا السيا حقق األردن ما يلي بالرغم من محدودية الموارد المائية المتجددة والدعم المالي :
 .1تتجهههاوز نسهههبة السهههكان الهههذين يحصهههلون علهههى تزويهههد الميهههاه المحسهههنة (مهههن خهههالل الشهههبكة)  .٪ 94وتتجهههاوز نسهههبة
مطابقة نوعية المياه إلى المعايير الميكروبيولوجية  ٪ 99.3في جميع أرجاء المملكة
 .2يعتههههرف األردن بههههان المرافههههق الصههههحية اآلمنههههه أمههههر حيههههوى مههههن اجههههل تحسههههين صههههحة االنسههههان ومنههههع التلههههوت
وانتشهههار األمهههراض ،وإن األردن حهههريص علهههى تطبيهههق أف هههل الممارسهههات العالميهههة فهههى معالجهههة الميهههاه العادمهههة
واعهههادة اسهههتعمالها خصوصههها ف فهههى عهههام  2015بهههالرغم مهههن ال هههغط الهائهههل علهههى الميهههاه والصهههرف الصهههحي نتيجهههة
الست افة أكثر من  650000الجئ سور و 750000سور مقيم.
 .3تتجههههاوز نسههههبة السههههكان المخههههدومين بخههههدمات الصههههرف الصههههحي اآلمههههن ( ٪ 93تغطيههههة  ٪ 63مههههن قبههههل شههههبكة
الصرف الصحي و  ٪ 30عن طريق وسائل الصرف الصحي اآلمنة األخرى).
 .4أعههههاد األردن اسههههتخدام  ٪ 91مههههن ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههة لألغههههراض الزراعيههههة ،وذلههههك لتخصههههيص
4
المياه العذبة المستغلة في الزراعة لألغراض البلدية.
 .5انشاء شركات إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظات الشمال والجنوب.
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The Jordanian Perspective - Establishing the Post-2015 Development Agenda: Sustainable Development Goals (SDG) towards
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يهههدعم األردن وبشهههكل ال لهههب فيهههه األههههداف المسهههتدامة للتنميهههة ،والتهههي تؤكهههد علهههى حقهههو اإلنسهههان و الحهههق فهههي التنميهههة
كههههدف رئيسهههي .وفهههي السهههيا األردنهههي ،فههه ن األههههداف المسهههتدامة للتنميهههة تؤكهههد علهههى الحاجهههة إلهههى تحقيهههق التنميهههة المسهههتدامة
مهههن خهههالل تعزيهههز التنميهههة االقتصهههادية والهههدمج االجتمهههاعي واالسهههتدامة البيئيهههة والحوكمهههة الرشهههيدة بمههها فهههي ذلهههك السهههالم
واألمهههن .ومهههازال األردن ملتزمههها ف بمبهههادئ التنميهههة المسهههتدامة والهههذ انعكههه فهههي ههههذه االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه -2016
.2025

 5االتسراايجيج الوطنج للمجاه  :2025-2016االتساس المنطقى واالولويات الوطنج
تعههههرف هههههذه االسههههتراتيجية الخطههههوات التههههي ت ههههمن مسههههتقبل مسههههتدام لقطههههاع الميههههاه فههههي األردن بحيهههه تسههههتغل الفرصههههة
المتميههههزة لتعزيههههز ودعههههم التخطههههيط واالدارة المتكاملههههة للمصههههادرالمائية والتههههي تتماشههههى مههههع أهههههداف التنميههههة المسههههتدامة
باالضههههافة الههههى مراجعههههة المحتههههوى والسههههيا ومههههدى مالءمههههة االسههههتراتيجية لمسههههتقبل مسههههتدام إلدارة المصههههادر المائيههههة فههههي
العقهههود المقبلهههة .تسهههتند االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه إلهههى رؤيهههة مفادهههها أنهههه بحلهههول عهههام  2025سيكتسهههب قطهههاع الميهههاه فهههي
األردن المزيد من المرونة للوصول الى:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قطاع مياه مرن.
مياه صالحة ومرافق صحية كافية وب سعار مقبوله لجميع األردنيين.
مرافهههق تجميهههع ميهههاه الصهههرف الصهههحي ومعالجتهههها بشهههكل كهههافي للمهههدن والبلهههدات الصهههغيرة والصهههناعات الكبهههرى
والمناجم.
حماية الصحة العامة والبيئة وخاصة المياه الجوفية.
االستخدام الكفؤ والفعال للمياه بما في ذلك استرداد الكلف.
ادارة الميهههههاه بشهههههكل مسهههههؤول وفعهههههال لجميهههههع االسهههههتخدامات علهههههى أسهههههاس مبهههههاد ء اإلدارة المتكاملهههههة للمصهههههادر
المائية ( )IWRMبما في ذلك فهم أعمق وإدارة أكثر فعالية للمياه الجوفية والمياه السطحية.
قطاع مياه ماهر ومستدام قادر على التكيف مع زيادة السكان والتنمية االقتصادية
تقنيات وبنية تحتية وشراكات مبتكرة فعالة
إطار تنظيمي وتشريعي فعال وهادف .
خطهههة مناسهههبة للتكيهههف مهههع التغيهههر المنهههاخي ونظهههام فعهههال للتنسهههيق بهههين خهههدمات قطهههاع الميهههاه والصهههرف الصهههحي
والنظافة.
قطاع متوافق ومترابط مع األولويات الوطنية وخطط التنمية.

وتههههدف االسهههتراتيجية اليجهههاد طاقهههة دفهههع جديهههدة للقطهههاع ليكهههون أف هههل اسهههتعدادا ويهههؤد أعمالهههه بشهههكل مختلهههف وأكثهههر
كفههههاءة وبشهههههكل ي هههههيف قيمهههههة للتنميهههههة الوطنيهههههة بهههههالتزامن مهههههع مبهههههادرات االسهههههتدامة االقتصهههههادية واالجتماعيهههههة الوطنيهههههة
األخهههرى واإلنخهههراط فهههي اإلصهههال المؤسسهههي لزيهههادة الكفهههاءة والفعاليهههة وتقويهههة الهههروابط بهههين القطاعهههات لتحسهههين مزيهههد مهههن
التوافق لتنعك آثارها على الصحة والرفاه االقتصاد لجميع األردنيين.
المحهههههههاور الرئيسهههههههية لالسهههههههتراتيجية ههههههههي ( )1اإلدارة المتكاملهههههههة للمصهههههههادر المائيهههههههة )2(،خهههههههدمات الميهههههههاه والصهههههههرف
الصههههحي )3(،ميههههاه الههههر والطاقههههة واالسههههتخدامات االخههههرى )4( ،اإلصههههال المؤسسههههي )5( ،إدارة ومراقبههههة المعلومههههات
فههههي القطههههاع .كمهههها سههههتعالج االسههههتراتيجية أي هههها ق ههههايا التكيههههف مههههع التغيههههر المنههههاخي والمصههههادر المائيههههة العههههابرة
للحدود/المشههتركة والتنسههيق بههين القطاعههات االنسههانية للميههاه والصههرف الصههحي والشههراكات بههين القطههاع العههام والخههاص
واألبعهههاد االقتصهههادية للميهههاه .وتحهههدد االسهههتراتيجية النتهههائج (األههههداف) المطلهههوب تحقيقهههها وتعكههه رؤيهههة الحكومهههة الوطنيهههة
من أجل التنمية المستدامة لقطاع المياه.
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ضهههههمن اإلطهههههار الزمنهههههي لههههههذه االسهههههتراتيجية سهههههتقوم وزارة الميهههههاه والهههههر باعتمهههههاد نههههههج التخطهههههيط واالدارة المتكاملهههههة
للمصهههادر المائيهههة علهههى مسهههتوى القطهههاع وتطهههوير السياسهههات والتشهههريعات الالزمهههة لتحسهههين األداء وتقهههديم الخهههدمات بشهههكل
عهههادل واالسهههتغالل األمثهههل للمهههوارد المتاحهههة للقطهههاع والشهههروع فهههي اإلصهههالحات المؤسسهههية إلعهههادة هيكلهههة إدارة القطهههاع،
اضهههافة الهههى تحسهههين القهههدرة الماليهههة فهههي اسهههترداد الكلهههف وتحسهههين الكفهههاءة الداخليهههة فهههي مجهههال التنسهههيق وإدارة القطهههاع وبنهههاء
القههههدرات الفنيههههة ،هههههذا وسههههتتولى وزارة الميههههاه مهمههههة تنسههههيق وتوجيههههه تنفيههههذ أهههههداف التنميههههة المسههههتدامة (  )SDGsذات
الصهههلة بالميههههاه فههههي األردن والفهههههم االعمههههق لكميههههات الميههههاه المتاحههههة والجههههودة الفعليههههة و الحمايههههة الطبيعيههههة لمههههوارد الميههههاه
ك سههههاس التخههههاذ القههههرارات الفعالههههة ،اضههههافة الههههى تطههههوير شههههراكات جديههههدة مههههع المجتمههههع المحلههههي والمشههههاركة مههههع جميههههع
أصهههحاب المصهههلحة مهههن خهههالل استشهههارات دوريهههة لتخطهههيط المشهههاريع فهههي قطهههاع الميهههاه ،ومهههن ثهههم بنهههاء الهههوعي لالسهههتخدام
الكفهههؤ والمحافظهههة علهههى الميهههاه وحمايهههة البنيهههة التحتيهههة للميهههاه وتشهههمل التهههدابير االخهههرى تطهههوير تعرفهههة تعكههه التكلفهههة للميهههاه
البلديهههة والهههر واسهههتخدام الميهههاه لألغهههراض الصهههناعية وتطهههوير مصهههادر “ ميهههاه جديهههدة“ مهههن خهههالل جمهههع ميهههاه األمطهههار
وإعهههادة التهههدوير واالبتكهههار والتكيهههف واسهههتخدام التكنولوجيههها الحديثهههة ومشهههاركة االفهههراد فهههي الحفهههاا علهههى الميهههاه اضهههافة الهههى
تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه.

 6خط قطاع المجاه اإلتسرثماري
بهههالتواز مهههع ههههذه الوثيقهههة ،تقهههوم وزارة الميهههاه والهههر مهههع سهههلطة الميهههاه وسهههلطة واد األردن بباعهههداد الخطهههة االسهههتثمارية
لقطهههاع الميهههاه  ،2025-2016وذلهههك بههههدف ضهههمان وجهههود تمويهههل فعهههال لخطهههة األردن الوطنيهههة  ،2025وجهههذب المهههوارد
الالزمهههة لتنفيهههذ االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه  .2025-2016ويسهههتند العمهههل فهههي الخطهههة االسهههتثمارية  CIPعلهههى مههها تهههم
إنجازه في خطة االستثمار السابقة للقطاع لعام .2011-2002
تسههههلط الخطههههة االسههههتثمارية لقطههههاع الميههههاه ) (CIPال ههههوء علههههى اسههههتثمارات البنيههههة التحتيههههة الالزمههههة السههههتيعاب التطههههور
المتوقههههع ،مههههع األخههههذ بعههههين االعتبههههار اسههههتدامة الخههههدمات واألولويههههات ضههههمن السههههيا المحلههههي ،باإلضههههافة إلههههى العوامههههل
االجتماعيههههة واالقتصههههادية ومههههع الجههههداول الزمنيههههة التههههي يههههتم تنسههههيقها مههههع توقعههههات النمههههو السههههكاني واحتياجههههات التنميههههة.
وتعكههه الخطهههة االسهههتثمارية النفقهههات الرأسهههمالية التهههي تهههم تحديهههدها وت هههع إطهههارا لهههوزارة الميهههاه والهههر والحكومهههة لتههه مين
األمههوال الالزمههة لتنفيههذ الخطههة  ،سههواء باسههتخدام األمههوال الحكوميههة أو مههن خههالل القههروض أو أ وسههيلة أخههرى ،حسههب
الحاجة.
ويستند نهج تحديد احتياجات البنية التحتية على مجالين رئيسيين:
 .Iتوسهههيع الخهههدمات لتغطيهههة الطلهههب المسهههتقبلي المتوقهههع بمههها يتفهههق مهههع التوقعهههات .وتشهههمل ههههذه الخهههدمات تطهههوير مهههوارد
مائيههة جديههدة لتلبيههة الطلههب المتزايههد جنبهها إلههى جنههب مههع البنيههة التحتيههة التههي تعههزز الوصههول إلههى هههذه المههوارد والتوسههع
في الحصول على خدمات الصرف الصحي.
 .IIإعهههادة ت هيهههل  /اسهههتبدال البنيهههة التحتيهههة القائمهههة .مثهههل ههههذه المشهههاريع تت هههمن تحسهههين شهههبكات ميهههاه الشهههرب وشهههبكات
جمهههع الميهههاه وشهههبكات ميهههاه الهههر ا وإعهههادة ت هيهههل األصهههول المترديهههة فهههي جميهههع أجهههزاء دورة خدمهههة الميهههاها والحهههد مهههن
فاقد المياه.
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تههههم عمههههل تحليههههل مبههههدئي للتكلفههههة والعائههههد لكههههل مشههههروع لتقيههههيم الجههههدوى االقتصههههادية ،وتحديههههد أولويههههات خطههههط التنفيههههذ
والتمويهههل .يركهههز تحليهههل التكلفهههة والعائهههد علهههى التحليهههل الكمهههي للعوامهههل ذات القيمهههة النقديهههة (مثهههل تكهههاليف االنشهههاء) أو يمكهههن
تحويلهههها إلهههى الناحيهههة النقديهههة (علهههى سهههبيل المثهههال ،حجهههم الميهههاه المهههزودة أو ميهههاه الصهههرف الصهههحي المنتجهههة) .يقهههارن ههههذا
الههنهج المشههاريع ببنههود واضههحة وقابلههة للمقارنههة بسهههولة مههن حيههه المزايهها النقديههة ،كمهها يههوفر التقههدير األولههي للعائههد علهههى
االسههههتثمار للمشههههاريع .ويسههههتند التقيههههيم االقتصههههاد علههههى كميههههة الميههههاه الممكههههن تزويههههدها أو حفظههههها أو معالجتههههها مههههن ميههههاه
الصههرف الصههحي وكيههف أن تعههود بههالنفع علههى االقتصههاد .اضههافة الههى اعطههاء أولويههة للمنفعههة االجتماعيههة التههى تسههتهدف
الفقراء عند التحليل.5

 7اهداف الرنمج المسردام 2030-2016
تتمحههههور رؤيههههة األردن ألهههههداف التنميههههة المسههههتدامة ( )SDGsالمتعلقههههة بالميههههاه حههههول البيئههههة المسههههتدامة ،تههههوفير خههههدمات
الصههههرف الصههههحي  ،وإدارة ميههههاه الصههههرف الصههههحي بشههههكل سههههليم وإعههههادة اسههههتخدامها ،ومنههههع التلههههوت وتزويههههد آمههههن لميههههاه
الشههههرب واألمههههن المههههائي والتعههههاون اإلقليمههههي .هههههذه الرؤيههههة سههههوف تسههههاهم بتعظههههيم االسههههتفادة مههههن التههههرابط مهههها بههههين الميههههاه
والطاقهههة واألمهههن الغهههذائي .سهههوف يعتمهههد األردن كههههدف وطنهههي لقطهههاع الميهههاه اإلدارة المسهههتدامة للميهههاه والصهههرف الصهههحي
لجميهههع األردنيهههين .الهههذ سهههيعمل علهههى صهههقل ومواءمهههة أههههداف التنميهههة المسهههتدامة والمؤشهههرات فهههي سهههيا االسهههتراتيجية
الوطنيههههة للميههههاه .سههههيعمل األردن أي هههها نحههههو أهههههداف التنميههههة المسههههتدامة (ٍ )SDGsواألهههههداف ذات الصههههلة التههههي تههههدعم
انجازات قطاع المياه الوطنية ،مسترشداف بمبادئ حقو اإلنسان والعدالة.
يههههدر األردن أن تنفيههههذ أهههههداف التنميههههة المسههههتدامة وتطويرههههها يتطلههههب حشههههد هائههههل للمههههوارد للههههدول الناميههههة مههههن مصههههادر
متنوعهههة واالسهههتخدام االمثهههل للتمويل.وبههه ن الحوكمهههة الرشهههيدة وسهههيادة القهههانون علهههى الصهههعيدين الهههوطني والهههدولي أمهههران
أساسيان للنمو االقتصاد المستدام والشامل والعادل والتنمية المستدامة والق اء على الفقر والجوع.
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قطاع المجاه في األردن – يحلجل
 1إدارة الموارد المائج
يعههاني قطههاع الميههاه فههي األردن مههن شهها شههديد فههي الميههاه وزيههادة الطلههب بسههبب النمههو السههكاني المتزايههد ،واست ههافة العديههد
مهههن تهههدفقات الالجئهههين ،باإلضهههافة الهههى إحتياجهههات التنميهههة االقتصهههادية .المصهههادر المائيهههة المتجهههددة محهههدودة وغيهههر كافيهههة
لتلبيهههة الطلهههب الهههوطني .هنالهههك مؤشهههرات متناميهههة لسهههوء االسهههتعمال فهههي عهههدد متزايهههد مهههن المسهههطحات المائيهههة واألحهههواض
الجوفيهههه .إن حصهههة الفهههرد السهههنوية مهههن المصهههادر المتجهههددة فهههي األردن أقهههل مهههن  100م / 3الفهههرد وههههي أقهههل بكثيهههر مهههن
مسهههتوى الفقهههر المهههائي العهههالمي المحهههدد بحهههوالي  500م/ 3الفهههرد .تواجهههه المصهههادر المائيهههة الوطنيهههة اآلثهههار السهههلبية الناجمهههة
عهههن ارتفهههاع الطلهههب واألسهههتخراج الجهههائر وآثهههار التغيهههر المنهههاخي .توجهههد منافسهههة شهههديدة مههها بهههين القطاعهههات االجتماعيهههة
واالقتصههههادية نتيجههههة لالرتفههههاع الهائههههل فههههي الطلههههب علههههى الميههههاه ،حيهههه تشههههكل الحاجههههة للميههههاه البلديههههة والههههر والصههههناعة
والحمايهههة البيئيهههة ،باإلضهههافة إلهههى تهههدهور نوعيهههة الميهههاه ومكافحهههة األمهههراض المنقولهههة عهههن طريهههق الميهههاه تحهههديات خطيهههرة
إلسهههتدامة الميهههاه .شهههكلت التنميهههة االقتصهههادية فهههي العقهههدين الماضهههيين ضهههغوطا هائلهههة علهههى نوعيهههة مصهههادر الميهههاه الجوفيهههة
والسهههطحية .إن التحهههد الرئيسهههي المسهههتقبلي ههههو تلبيهههة الطلهههب المتزايهههد علهههى الميهههاه علهههى المهههدى المتوسهههط والمهههدى البعيهههد،
وبالتهههالي هنالهههك حاجهههة إلهههى اسهههتراتيجيات إلدارة مصهههادر الميهههاه البديلهههة بكفهههاءة لتحقيهههق االسهههتخدام األمثهههل لههههذه المصهههادر
الشحيحة.
يسهههتمر البعهههد اإلنسهههاني لألمهههن المهههائي ليكهههون الميهههزة المهيمنهههة علهههى الحيهههاة فهههي األردن مهههع اتسهههاع الفجهههوة بهههين االحتياجهههات
ووفهههرة الميهههاه ،وبالتهههالي علهههى المهههواطنين وضهههع آليهههات للتصهههد وإدارة احتياجهههاتهم مهههن الميهههاه المنزليهههة .ويتفهههاقم الوضهههع
المههههائي بسههههبب تههههدفق الالجئههههين مههههن الههههدول المجاورةباالضههههافة الههههى انههههه مههههن المتوقههههع أن يت ههههاعف عههههدد سههههكان االردن
بحلهههول عهههام  ،2050وعليهههه هنالهههك حاجهههة ماسهههة لزيهههادة كميهههات الميهههاه المتهههوفرة .وتشهههمل الخيهههارات المتاحهههة لتحسهههين تهههوفر
المياه ،الت ثير على سلو الطلب على المياه وتحسين عمليات نقل المياه وتوزيعها.
إن الحاجهههة المتزايهههدة ألنظمهههة توزيهههع فعالهههة ،واسهههتقطاب اسهههتثمارات مهههن القطهههاع الخهههاص لتوسهههيع وتحسهههين البنيهههة التحتيهههة
واسههههتعادة تكههههاليف التشههههغيل والصههههيانة بشههههكل مسههههتدام ،وحمايههههة نوعيههههة مصههههادر الميههههاه والههههنظم اإليكولوجيههههة التههههي تعتمههههد
على المياه ،وتوفير الحماية الفعالة للعمالء ،تتطلب توحيد وتنسيق الهيكل التنظيمي للقطاع.
يجهههب أن يكهههون لكهههل وحهههدات التشهههغيل الهامهههة ههههدف واضههها ،وحهههوافز لتعمهههل بفعاليهههة وكفهههاءة ،ومصهههدر مسهههتدام للتمويهههل،
ودعم تنظيمي فعال.

 2محددات األداء الائجسج لقطاع المجاه
تزويهههد الميهههاه .علهههى الهههرغم مهههن شههها الميهههاه الحهههاد فهههي األردن ،فههه ن أكثهههر مهههن  ٪94مهههن األردنيهههين يحصهههلون علهههى ميهههاه
الشهههرب اآلمنهههة و  ٪93يحصهههلون علهههى خهههدمات الصهههرف الصهههحي المحسهههنةوهي مهههن أعلهههى المعهههدالت فهههي منطقهههة الشهههر
األوسهههط وشهههمال أفريقيههها .علمههها بهههان التزويهههد المهههائي البلهههد بشهههكل غيهههر مسهههتمر (متقطهههع) حيههه ان الخزانهههات علهههى أسهههطا
المبهههاني ههههي جهههزء ال يتجهههزأ مهههن نظهههام التزويهههد لتخهههزين الميهههاه .يهههتم تزويهههد الميهههاه البلديهههة مهههرة واحهههدة فهههي األسهههبوع فهههي
المتوسهههط فهههي المهههدن الكبهههرى بينمههها تهههزود بعهههل المنهههاطق بالميهههاه كهههل أسهههبوعين .ومنهههذ أن أصهههبا ناقهههل الديسهههي-عمهههان
عهههامال فهههي صهههيف عهههام  ،2013زادت كميهههة التزويهههد فهههي عمهههان ،ومهههع ذلهههك ،فههه ن التزويهههد المهههائي فهههي محافظهههات الشهههمال
لهههم يتحسهههن بالشهههكل المطلهههوب ويرجهههع ذلهههك إلهههى زيهههادة فهههي الطلهههب علهههى الميهههاه بسهههبب تواجهههد الالجئهههين السهههوريين .أمههها فهههي
العقبهههة فههه ن تزويهههد الميهههاه بشهههكل مسهههتمر مهههن حهههوض الديسهههي .ومهههن المقهههرر أن يهههتم سهههد الفجهههوة المتبقيهههة بهههين العهههرض
والطلهههب مهههن خهههالل زيهههادة اسهههتخدام الميهههاه غيهههر التقليديهههة بمههها فهههي ذلهههك الميهههاه المستصهههلحة وميهههاه البحهههر المحهههالة التهههي
سهههيوفرها مشهههروع ناقهههل البحهههرين ( )RSDSفهههي المسهههتقبل القريهههب .وتؤكهههد االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه أن تحليهههة الميهههاه
سيلبي النقص في توافر المياه العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
 8من 49

االستراتيجية الوطنية للمياه فى االردن 2025-2016
وزارة المياه والرى | المملكة االردنية الهاشمية

الصهههرف الصهههحي .االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه ت هههمنت معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي كتوجهههه رئيسهههي فهههي خهههدمات
الصهههرف الصهههحي .الهههتخلص مهههن النفايهههات الصهههلبة ههههي مهههن مسهههؤولية البلهههديات ،تغطيهههة الصهههرف الصهههحي لكهههل مهههن سهههكان
الح هههر والريهههف ههههي  ٪93ومنهههها  ٪63مخدومهههة بشهههبكات الصهههرف الصهههحي ()2014ومهههن المتوقهههع أن ترتفهههع إلهههى ٪80
بحلهههول عهههام  .2025أمههها البهههاقي فلهههديها إمكانيهههة الوصهههول إلهههى مرافهههق الصهههرف الصهههحي المحسهههنة بمههها فهههي ذلهههك خزانهههات
الصرف الصحي.
تهههولي اسهههتراتيجية الحكومهههة أهميهههة كبيهههرة لجمهههع ومعالجهههة الميهههاه العادمهههة .لهههدى األردن قهههدرة تشهههغيلية مميهههزه فهههي معالجهههة
ميهههاه الصهههرف الصهههحي بهههالرغم مهههن أنهههها عاليهههة الكلفهههة .ومهههن المتوقهههع ان تعهههالج محطهههات معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي
المركزيههههة البههههالغ عههههددها  33حههههوالي  240مليههههون متههههر مكعههههب /سههههنويا بحلههههول عههههام  ، 2025علمهههها ف بهههه ن العديههههد مههههن
المحطهههات القائمهههة بحاجهههة الهههى إعهههادة ت هيهههل عاجلهههة وزيهههادة فهههي طاقتهههها االنتاجيهههة .إن توسهههعة خهههدمات الصهههرف الصهههحي ذو
كلفهههة عاليهههة ،والتحهههول المقتهههر فهههي نفقهههات قطهههاع الميهههاه مهههن تزويهههد الميهههاه إلهههى الصهههرف الصهههحي فهههي  2013-2011كهههان
خطوة هامة نحو زيادة التغطية.
فههههي عههههام  2013بلغههههت تكههههاليف جمههههع ميههههاه الصههههرف الصههههحي 47مليههههون دينههههار ،وبلغههههت تكههههاليف المعالجههههه 43.1مليههههون
دينهههار 6.حاليههها تحتهههاج الحكومهههة إلهههى زيهههادة االيهههرادات بسهههبب تشهههغيل مشهههروع ميهههاه الديسهههي وذلهههك مهههن أجهههل الحفهههاا علهههى
زيهههادة التمويهههل المطلوبهههة لقطهههاع الصهههرف الصهههحي والحهههد مهههن زيهههادة العجهههز المهههالي فهههي قطهههاع الميهههاه .وتهههنص الخطهههة
الشههههاملة لميههههاه الصههههرف الصههههحي ( 7)WWMP2014علههههى وضههههع الصههههرف الصههههحي ومعالجههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي
في األردن والتي تعك االستثمارات ذات األولوية الالزمة لتجميع مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها.
وبشهههكل عهههام فههه ن التحهههد يتمثهههل فهههي تقهههديم خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي بمسهههتوى متميهههز للمهههواطنين والقطاعهههات
االخهههرى (بمههها فهههي ذلهههك الزراعهههة) ب قهههل تكلفهههة ممكنهههة بمههها يتفهههق مهههع التشهههغيل المسهههتدام وبمههها ي هههمن العدالهههة والقهههدرة علهههى
تحمهههل التكهههاليف والتهههي تسهههتدعي سياسهههة الحكومهههة أن تكهههون ههههذه الخهههدمات مدعومهههة ومهههع ذلهههك يجهههب تقليهههل عهههبء الهههدعم
عهههن طريهههق تحسهههين كفهههاءة اإلسهههتخدام وتعظهههيم تجميهههع ميهههاه الصهههرف الصهههحي والتقليهههل مهههن فاقهههد الميهههاه ( .)NRWيجهههب أن
تكهههون كلهههف تقهههديم الخهههدمات كافيهههة لحمايهههة تزويهههد الخدمهههة ب سهههعار معقولهههة مهههن مسهههتويات الخدمهههة األساسهههية للميهههاه بحيههه
يكون إجمالي معدالت االسترداد متناسبا مع الكلفة الكليه لتقديم الخدمات.
القههههدرة علههههى تحمههههل التكههههاليف .يههههتم دعههههم تكههههاليف خدمههههة الميههههاه والصههههرف الصههههحي حيهههه أن فههههواتير الميههههاه والصههههرف
8
الصحي مجتمعة تصل إلى أقل من  ٪0.92من إجمالي اإلنفا السنو لألسرة.
نوعيهههة ميهههاه الشهههرب .تخ هههع نوعيهههة ميهههاه الشهههرب الهههى المواصهههفة القياسهههية األردنيهههة  248مهههن عهههام  2008والمبنيهههة علهههى
الهههدليل اإلرشهههاد لمنظمهههة الصهههحة العالميهههة ( )WHOلميهههاه الشهههرب .نسهههبة تغطيهههة ميهههاه الشهههرب اآلمنهههة حهههوالي  ٪100فهههي
كافهههة أنحهههاء المملكهههة وتتجهههاوز تغطيهههة شهههبكات الصهههرف االصهههحي جميهههع البلهههدان األخهههرى فهههي المنطقهههة .إن نوعيهههة ميهههاه
الشهههرب اآلمنهههة المهههزودة للمهههواطنين تحسهههنت نسهههبة مطابقتهههها لمعهههايير جهههودة الميهههاه مهههن  ٪98فهههي  2010الهههى مههها يقهههرب مهههن
 ٪99.7عهههام  2014فهههي جميهههع أنحهههاء المملكهههة .إن اإلسهههتخراج الجهههائر مهههن الطبقهههات المائيهههة الجوفيهههة المتجهههددة فهههي كثيهههر
مهههن الحهههاالت يهههؤد الهههى زيهههادة الملوحهههة و إنهههه مهههن الصهههعب جهههداف إعهههادة ت هيهههل ههههذه الطبقهههات .إن التحهههد األساسهههي ههههو
وقف تدهور نوعية المياه الجوفية واستنزافها ،والتخفيف من آثار انخفاض تدفق المياه في األودية والينابيع.
تتشهههار مؤسسهههات وطنيهههة مختلفهههة فهههي مراقبهههة اسهههتهال الميهههاه والحهههد مهههن تهههدهور نوعيتهاومعالجهههة ميهههاه الشهههرب ونوعيهههة
ميههههههاه الههههههر  .وتشههههههمل هههههههذه وزارة الميههههههاه والههههههر  -سههههههلطة الميههههههاه (ميههههههاه الشههههههرب) وسههههههلطة واد االردن (ميههههههاه
الر )ا ووزارات الصحة والبيئة والزراعة.
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 3الطلب والرزويد المائي
تهههولي سياسهههة إعهههادة توزيهههع الميهههاه األولويهههة لتلبيهههة االحتياجهههات البلديهههة ،تليهههها القطاعهههات التهههي تهههوفر أعلهههى عائهههد اقتصهههاد
لكههل متههر مكعههب مههن الميههاه المسههتخدمة ،كمهها تركههز السياسههة علههى القههدرة علههى التكيههف والمرونههة العاليههة وتههذليل المعيقههات
لتلبيههههة اإلحتياجههههات الوطنيههههة .وتبههههذل الجهههههود لمعالجههههة ق ههههايا األمههههن المههههائي مههههن خههههالل )1( :تحسههههين الكفههههاءة للمصههههادر
المائيهههة والتوزيهههع والحفهههاا علهههى المصهههادر المتاحهههة ( )2زيهههادة معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي ( )3تطهههوير “ميهههاه جديهههدة“
مهههن خهههالل الحصهههاد المهههائي وزيهههادة التخهههزين وتحليهههة الميهههاه والحصهههول علهههى حصهههة االردن مهههن ميهههاه نههههر األردن ونههههر
اليرمهههو  .ونظهههرا لمحدوديهههة مهههوارد الحكومهههة ،يمكهههن للقطهههاع الخهههاص أن يقهههدم الحلهههول مهههن خهههالل نمهههاذج الشهههراكة بهههين
القطاعين العام والخاص.
الطلب على المجاه
إن النمهههو السهههكاني السهههريع والتنميهههة االقتصهههادية وارتفهههاع مسهههتويات المعيشهههة وضهههعف آليهههات تطبيهههق االتفاقيهههات الدوليهههة،
يهههؤد الهههى زيهههادة الطلهههب إجههههاد مصهههادر الميهههاه الشهههحيحة .تشهههير التوقعهههات الهههى أن عهههدد سهههكان األردن والبهههالغ  9.5مليهههون
نسهههمة ( )2015سيت هههاعف بحلهههول عهههام  2050وبالتهههالي فههه ن نسهههبة الميهههاه المسهههتخدمة لألغهههراض البلديهههة قهههد تزيهههد بنسهههبة
 ٪60-50فهههي نفههه الفتهههرة الزمنيهههة .وقهههد شهههكلت موجهههات اللجهههوء السهههابقة مهههن الفلسهههطينيين والعهههراقيين واللجهههوء السهههور
المتزايد بسرعة ،ضغوطا إضافية على التزويد المائي المحدود.
سهههيتجاوز الطلهههب المسهههتقبلي بحلهههول عهههام  2025المصهههادر المائيهههة المتاحهههة بحهههوالي  ،٪26ومهههن المتوقهههع أن يقهههل العجهههز
ليصهههبا  ٪6بحلهههول عهههام  2025عنهههد تشهههغيل مشهههروع البحهههر األحمهههر-البحهههر الميهههت المرحلهههة الثانيهههة (الجهههدول  1و الشهههكل
.)1
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الشكل  :1تطوير المصادر المائية واالحتياجات المتوقعة (مليون متر مكعب /سنة)

اجمالى الطلـب

الطلب على المياه باستثناء مياه الري

المياه الجوفية -االستخراج اآلمن

المياه الجوفية غير المتجددة

المياه الجوفية -االستخراج الجائر

المياه السطحية (محلية  +من بحيرة طبريا)

مياه الصرف الصحي المعالجة

مصادر اضافية (مبادلة +التحلية )
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الجدول  :1تطوير المصادر المائية واالحتياجات المتوقعة (مليون متر مكعب /سنة)
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
السنة
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
المياه الجوفية -االستخراج اآلمن
243
242
241
240
174
189
178
147
145
145
144
المياه الجوفية غير المتجددة
118
122
127
131
136
140
144
148
156
156
160
المياه الجوفية -االستخراج الجائر
329
311
306
293
284
276
271
269
265
265
263
المياه السطحية (محلية  +من بحيرة طبريا)
235
195
195
191
191 181.6 176.6 176.6
140
140
140
مياه الصرف الصحي المعالجة
260
109
108
107
106
20
19
18
11
11
10
مصادر اضافية (مبادلة +التحلية )
1459 1253 1251 1237 1165 1082 1064 1034
992
992
992
مجموع المصادر
1341 1131 1125 1106 1030
942
920
886
836
836
832
المصادر المستدامة
778
766
755
746
737
730
723
717
703
703
701
الطلب على مياه البلدية والصناعة والسياحة
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
الطلب على مياه الر
70
70
48
48
48
25
25
25
الطلب ألغراض الصخر الزيتى والطاقة النووية.
848
836
803
793
785
755
748
742
703
703
701
الطلب على المياه باستثناء مياه الر
1,548 1,536 1,503 1,493 1,485 1,455 1,448 1,442 1,412 1,403 1,401
اجمالى الطلـب
)(88) (283) (252) (256) (320) (373) (384) (408) (411) (411) (409
العجز المائي –م.م( 3مع السحب الجائر)

MCM

القطاعات البلدي والسجاح
نفهههذت الحكومهههة برنهههامج صهههارم لترشهههيد الميهههاه وذلهههك بتزويهههد الميهههاه إلهههى المنهههازل مهههرة واحهههدة فقهههط فهههي األسهههبوع .تسهههتهلك
بعهههل الفئهههات كميهههات أقهههل مهههن الميهههاه مثهههل المنهههازل التهههي ال تهههرتبط بشهههبكات الميهههاه أو تمتلهههك سهههعة تخزينيهههة محهههدودة ،بمههها
فهههي ذلهههك الموجهههودين فهههي التجمعهههات السهههكنية النائيهههة والمجتمعهههات البدويهههة وجيهههوب الفقهههر والالجئهههين والمههههاجرين .يعتبهههر
االسهههتهال المحلهههي للفهههرد الواحهههد مهههن المهههاء فهههي األردن معتهههدل .فهههي عهههام  ،2010اعتمهههدت وزارة الميهههاه والهههر ورقهههة
مفههههاهيم لكميههههات التزويههههد المخطههههط لههههها مههههن الميههههاه مههههن خههههالل الشههههبكة لتكههههون  120لتههههر/الفرد/اليههههوم فههههي عمههههان و 100
لتهههر/الفرد/اليهههوم فهههي المهههدن األخهههرى و 80لتهههر/الفرد/اليهههوم لبهههاقي منهههاطق المملكهههة .تختلهههف كميهههات اإلسهههتهال المسهههتهدفة
وفقههها للنسهههبة المئويهههة الصهههناعية والتجاريهههة (المشهههتركين غيهههر المنهههزليين) فهههي عهههدد المشهههتركين ..تشهههكل المنهههاطق الح هههرية
فهههي األردن حهههوالي  ٪83والتهههي مهههن المتوقهههع أن تتزايهههد .توضههها سياسهههة إعهههادة توزيهههع الميهههاه كميهههات الميهههاه التهههي تهههزود بهههها
كل محافظة.
يتزايههههد الطلههههب علههههى الميههههاه فههههي القطههههاع البلههههد بسههههبب الزيههههادات السههههكانية الناتجههههة مههههن ارتفههههاع معههههدل المواليههههد والتههههدفق
األخيهههر لالجئهههين حيههه عانهههت المنهههاطق الريفيهههة أكثهههر مهههن غيرهههها .تركهههز الحكومهههة علهههى توزيهههع الميهههاه فهههي المنهههاطق ذات
الكثافهههة السهههكانية العاليهههة ونتيجهههة لهههذلك فههه ن سهههكان الريهههف يحصهههلون علهههى الميهههاه مهههرة كهههل  12يومههها ،فهههي حهههين أن سهههكان
المهههدن مثهههل عمهههان يحصهههلون علهههى الميهههاه كهههل سهههبعة أيهههام .يسهههتخدم قطهههاع السهههياحة نحهههو  4مليهههون متهههر مكعهههب سهههنويا ،وههههو
رقم يتوقع أن يزداد في المستقبل .وتبذل جهود لتعزيز الكميات وتحسين الخدمات.
قطاع الزراع الماوي
يعتبهههر قطهههاع الزراعهههة أكبهههر مسهههتخدم للميهههاه فهههي األردن و تتلقهههى  ٪5مهههن مسهههاحة المملكهههة مههها يكفهههي مهههن األمطهههار لهههدعم
الزراعهههة فهههي حهههين يقهههوم المزارعهههون بهههر أقهههل مهههن  ٪10مهههن مجمهههوع األراضهههي الصهههالحة للزراعهههة .تمثهههل االحتياجهههات
المائيههههة الزراعيههههة حههههوالي  ٪60مههههن إجمههههالي االحتياجههههات الوطنيههههة مههههن الميههههاه والمقههههدرة بحههههوالي 700م.م ،3وقههههد سههههاهم
القطههههاع الزراعههههي بحههههوالي  ٪4-3مههههن النههههاتج المحلههههي اإلجمههههالي فههههي عههههام  .2013يههههؤثر الههههدعم الحكههههومي للميههههاه علههههى
اسهههتخدام ميهههاه الهههر وههههو مههها يتطلهههب تقنهههين صهههارم لتوزيهههع مصهههادر الميهههاه المتبقيهههة .يمكهههن أن يسهههتخدم التعرفهههة المناسهههبة
للميهههاه لتحسهههين أنمهههاط المحاصهههيل وتوزيهههع الميهههاه ،والتهههي ستسهههاهم فهههي زيهههادة كبيهههرة فهههي اإلنتهههاج الزراعهههي ،وكمههها سهههيتم
اعتماد تقنيات الر المختلفة التي تؤد إلى زيادة المحصول وتوفير بالمياه.
وفقههها لسياسهههة إعهههادة توزيهههع الميهههاه ،يجهههب وضهههع سهههقف للميهههاه العذبهههة المخصصهههة للزراعهههة المرويهههة فهههي المنهههاطق المرتفعهههة
وسهههيتم خف هههها فهههي مههها بعهههد واسهههتبدالها بميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة .وعنهههد تهههوفر ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة
يمكهههن للزراعهههة المرويهههة أن تتوسهههع .سهههيتم زيهههادة ميهههاه الهههر فهههي واد األردن مهههع تحسهههينات فهههي تقليهههل الفاقهههد مهههن الميهههاه
أوعند تطوير مصادر المياه الجديدة وزيادة مياه الصرف الصحي المعالجة.
القطاع الصناعي
إن الميهههاه المسهههتخدمة لألغهههراض الصهههناعية ذات عائهههد اقتصهههاد أعلهههى مهههن غيرهههها مهههن االسهههتخدامات ولهههذلك فمهههن المههههم
إعطهههاء األولويهههة لتخصهههيص الميهههاه لألغهههراض الصهههناعيةبهدف تعظهههيم العائهههد االقتصهههاد مهههن كميهههة الميهههاه المسهههتخدمة فهههي
حهههين يجهههب تهههوفير الميهههاه لالسهههتخدام المنزلهههي واالحتياجهههات االجتماعيهههة .الميهههاه المخصصهههة للتنميهههة الصهههناعية غيهههر كافيهههة
فههي بعههل األحيههان علههى الههرغم مههن ارتفههاع عائههدها اإلقتصههاد لههذا فمههن المهههم مواصههلة تعزيههز كفههاءة اسههتخدام الميههاه فههي
الصههههناعة بمهههها فههههي ذلههههك معالجههههة الميههههاه العادمههههة وإعههههادة التههههدوير ل ههههمان مسههههاهمة اإلنتاجيههههة الصههههناعية فههههي التنميههههة
االقتصههههادية فههههي األردن وازدهارههههها .مههههن المخههههاوف المعروفههههة المرتبطههههة بتخصههههيص الميههههاه لالسههههتخدام الصههههناعي هههههي
التنهههاف مهههع االحتياجهههات األخهههرى ،وإمكانيهههة التلهههوت المتزايهههدة مهههن ميهههاه الصهههرف الصهههناعي وعهههدم تهههوافر تكنولوجيههها فعالهههة
إلعهههادة تهههدوير الميهههاه .إعهههادة اسهههتخدام ميهههاه الصهههرف الصهههحي الصهههناعي المعالجهههة تثيهههر تحهههديات بسهههبب محدوديهههة قهههدرة
محطات معالجةالمياه العادمة الحالية.
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الرزويد المائي
تصهههل مسهههتويات الخدمهههة فهههي قطهههاع الميهههاه فهههي األردن إلهههى أكثهههر مهههن  ٪94مهههن السهههكان ومهههع ذلهههك ال يهههزال نظهههام التزويهههد
بعيهههدا عهههن المثاليهههة والفاعليهههة .علهههى الهههرغم مهههن أن كميهههة الميهههاه التهههي تهههزود لالسهههتخدامات البلديهههة مهههن خهههالل شهههبكات الميهههاه
كانهههت  429مليهههون متهههر مكعهههب فهههي عهههام  2014وبشهههكل متقطهههع حيههه ان معهههدل كميهههات الميهههاه المفهههوتره بلغهههت  61لتهههر /
فههرد  /يههوم (مقابههل تزويههد  126لتههر  /فههرد  /يههوم) .يههتم فقههدان مهها يقههارب  65لتههر  /فههرد  /يههوم بسههبب الفاقههد الفنههي واإلدار
( .)NRWعلما ب ن نظام التزويد المتقطع يشكل مخاطر إضافية على نوعية المياه أثناء التخزين.
كانهههت مصهههادر الميهههاه العذبهههة المتجهههددة المتاحهههة فهههي األردن  533مليهههون متهههر مكعهههب فهههي عهههام  ،2014اعتمهههادا علهههى ميهههاه
األمطههههار السههههنوية .كانههههت كميههههة الميههههاه العذبههههة المتجههههددة المتاحههههة لألردنيههههين فههههي عههههام  2014أقههههل مههههن  60متههههر مكعههههب
للشهههخص الواحهههد .بلغهههت متطلبهههات الميهههاه حهههوالي  1400مليهههون متهههر مكعهههب سهههنويا ( )2014ولكهههن كهههان المتههها حهههوالي
 848مليهههون متهههر مكعهههب مهههن مصهههادر الميهههاه العذبهههة لالسهههتخدامات المختلفهههة .يهههتم تخصهههيص  381مليهههون متهههر مكعهههب مهههن
الميهههاه العذبهههة للزراعهههة واسهههتخدامات الرعهههي و  429مليهههون متهههر مكعهههب التزويهههد للميهههاه البلديهههة و  37مليهههون متهههر مكعهههب
لألنشهههطة الصهههناعية .ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة المتاحهههة عهههام  125( 2014مليهههون متهههر مكعهههب) تسهههتخدم كمصهههدر
مكمههل السههتخدامات الميههاه العذبههة المتاحههة .تبلههغ كميههة الميههاه المتاحههه مههن جميههع المصههادر حههوالي  972مليههون متههر مكعههب
مما ينتج عجزا حوالي  160مليون متر مكعب يتم تغطيتها من خالل اإلستخراج الجائر للمياه الجوفية.
تههم اسههتخدام  ٪51مهههن مصههادر الميهههاه الغههراض الههر فهههي عههام  2014بمههها فههي ذلههك ميهههاه الصههرف الصهههحي المعالجههة .فهههي
حهههين كهههان الهههر ب سهههتخدام الميهههاه العذبهههة فقهههط  381مليهههون متهههر مكعهههب والهههذ يشهههكل  ٪45فقهههط مهههن الميهههاه العذبهههة .نسهههبة
الميهههاه المسهههتخدمة فهههي الهههر ههههي حهههوالي  ٪61حتهههى مهههع الكميهههات المقهههدرة مهههن تقنيهههات االستشهههعار عهههن بعهههد (225م.م)3
وعلهههى افتهههراض انهههه تهههم اسهههتخدام جميهههع الميهههاه غيهههر المقاسهههة فهههي الهههر  .ههههذا ي هههع األردن بهههين الهههدول األقهههل نسهههبة فهههي
اسهههتخدام مصهههادرها المائيهههة فهههي الزراعهههة فهههي حهههين تهههم تخصهههيص  ٪50مهههن مصهههادر الميهههاه العذبهههة فهههي التزويهههد للميهههاه
البلدية ( 429م.م.)3
تسهههم الميههاه الجوفيههة بنحههو  ٪61مههن إجمههالي تزويههد الميههاه مههن أحههواض الميههاه الجوفيههة الرئيسههية االثنههى عشههر ،منههها سههتة
أحهههواض مسهههتزفة ،وأربعهههة مسهههتغلة بكامهههل قهههدرتها وأثنهههين تسهههتغل ب قهههل مهههن قهههدرتها .يعهههد زيهههادة اسهههتخراج الميهههاه لتلبيهههة
االحتياجههههات الوطنيههههة ذو تكلفههههة عاليههههة .بسههههبب اسههههتغالل المصههههادر المائيههههة غيههههر المتجههههددة مههههن طبقههههات الميههههاه العميقههههة
األحفوريهههة .تسههههم الميهههاه الجوفيهههة غيهههر المتجهههددة مهههن الديسهههي (حهههوالي  100مليهههون متهههر مكعهههب) وميهههاه الصهههرف الصهههحي
المعالجة ( 125م.م )3في تزويد المياه في األردن لتلبية االحتياجات البلدية والزراعية على التوالي.
تسهههههم الميههههاه السههههطحية بحههههوالي  ٪27مههههن إجمههههالي تزويههههد الميههههاه فههههي األردن .كانههههت مصههههادر الميههههاه السههههطحية المتههههوفرة
حهههوالي  259مليهههون متهههر مكعهههب فهههي عهههام  2014ويتوقهههع أن تكهههون حهههوالي  329مليهههون متهههر مكعهههب بحلهههول عهههام 2025
(الجههههدول  .)2تاريخيهههها ف كههههان نهههههر األردن واليرمههههو مههههن المصههههادر الرئيسههههية للميههههاه السههههطحية فههههي األردن ،واالن ال
يتجههههاوز تصههههريف نهههههر اليرمههههو  ٪25ممهههها كههههان عليههههه سههههابقا ف وهههههذا يشههههكل ثلهههه الحصههههة المقترحههههة وفقهههها للمعاهههههدات
واتفاقيهههات توزيهههع الميهههاه بهههين البلهههدان المتشهههاطئة .تتسهههم األمطهههار فهههي األردن ب نهههها موسهههمية ومتذبذبهههة مكانيههها ف وزمانيههها ف وال
يمكهههن اإلعتمهههاد عليهههها ف هههالف عهههن أن معهههدالت التبخهههر عاليهههة وتقلهههل مهههن كميهههة الميهههاه المتاحهههة كمههها أن القهههدرة علهههى جمهههع
ومعالجة مياه الصرف الصحي ما زالت دون الطموحات.
يقهههوم قطهههاع الميهههاه باعتمهههاد تحليهههة ميهههاه البحهههر والميهههاه الجوفيهههة المالحهههة لتلبيهههة الهههنقص فهههي تزويهههد الميهههاه .وهنالهههك مشهههروع
رئيسي لتحلية المياه قيد التنفيذ يشتمل على نقل المياه من البحر األحمر إلى البحر الميت.
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الجدول : 2التزويد المائي (مليون متر مكعب) بحسب القطاعات2014 ،
الرى
صناعية
شرب
مصدر
150
4.8
103.8
سطحي
231.3
32.2
325
جوفي
123.3
1.7
0
مياه الصرف المعالجة
505
39
429
اجمالى المستخدم
51 ٪9.
4٪
44 ٪1.
حصة القطاع
123.3
1.7
0.0
مياه الصرف المعالجة
381.7
37.3
429
اجمههههههههالي اسههههههههتخدامات
المياه العذبه
45 ٪
4 ٪4.
50 ٪6.
الحصة
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حصة

المجموع
26 ٪6.
259
60 ٪6.
589
12 ٪8.
125
100٪
972
مع مياه الصرف المعالجة
125
848
بدون مياه الصرف المعالجة

الق هههايا الرئيسهههية الهههثالت التهههي تهههؤثر علهههى التزويهههد المهههائي فهههي األردن ههههي الفاقهههد مهههن الميهههاه ،ميهههاه الصهههرف الصهههحي
المعالجة ومصادر المياه المشتركة:
الفاقد من المجاه ،الرساب واالتسرخدامات غجا المشاوع
الفاقهههد مهههن الميهههاه ( )NRWههههو كميهههات الميهههاه الم هههخوخة إلهههى شهههبكة التوزيهههع والتهههي ال يهههتم فوترتهههها وههههي واحهههدة مهههن
الق هههايا الرئيسهههية التهههي تهههؤثر علهههى تزويهههد الميهههاه لالسهههتخدامات البلديهههة .ويعهههود ذلهههك الهههى تسهههرب فهههي نظهههام التوزيهههع التهههي
تسهههههببها الشهههههبكات والمعهههههدات ذات النوعيهههههة الرديئهههههة أو عهههههدم كفهههههاءة الصهههههيانة و  /أو بسهههههبب العهههههدادات غيهههههر العاملهههههة أو
التوصيالت غير المشروعة.
علههى الههرغم مههن أن الههوزارة نفههذت مبههادرات مختلفههة للحههد مههن الميههاه غيههر المفههوترة ،تظهههر البيانههات المتاحههة أن الفاقههد مههن
الميهههاه ( )NRWوالتسهههرب واالسهههتخدامات غيهههر المشهههروعة ههههي واحهههدة مهههن الق هههايا الرئيسهههية التهههي تهههؤثر علهههى تزويهههد
المياه لالستخدامات البلدية وغيرها و التي ما زالت تشكل خسائر كبيرة لقطاع المياه.
بهههدأت الهههوزارة ومنهههذ عهههام  ،2013حملهههة تههههدف إلهههى وقهههف جميهههع االسهههتخدامات غيهههر المشهههروعة بمههها فهههي ذلهههك إغهههال آبهههار
الميههههاه الجوفيههههة المخالفههههة .حيهههه قامههههت بتعههههديل التشههههريعات لتغلههههي العقوبههههات وكههههان تنفيههههذ القههههانون المعههههدل هههههو الخطههههوة
األولههى فههي هههذا اإلتجههاه (قههانون سههلطة الميههاه) .وقههد تههم تصههميم اسههتراتيجية للتواصههل والتوعيههة للمسههاعدة فههي نشههر ونجهها
الحملهههة .تحتهههاج الجههههود المشهههتركة مهههع جميهههع المؤسسهههات الحكوميهههة إلهههى تنسهههيق أكبهههر لتحقيهههق النتهههائج المرجهههوة حيههه بهههذلت
جهود إضافية لتحديد الخسائر الفنية واإلدارية من فاقد المياه.
اعتبهههارا مهههن عهههام  ،2014بلهههغ متوسهههط التزويهههد  126لتهههر  /فهههرد  /يهههوم بمههها فهههي ذلهههك فاقهههد الميهههاه .وتشهههير التقهههديرات إلهههى أن
نسهههبة الفاقهههد حهههوالي ( ) ٪52بسهههبب الخسهههائر الفنيهههة واإلداريهههة .وعهههالوة علهههى ذلهههك ،يهههتم اسهههتخدام الميهههاه المسهههتخرجة مهههن
الميههاه الجوفيههة المخهههالف للقههوانين ألغهههراض الههر أو بيعههها مهههن خههالل صههههاريج الميههاه ممهها يقلهههل مههن كميهههة المتهها لتزويهههد
المواطنين ويزيد من خسائر اإليرادات للحكومة.
تاريخيههها ،تظههههر نتهههائج الجههههود المبذولهههة للحهههد مهههن الفاقهههد إنخفهههاض الفاقهههد مهههن  ٪52فهههي عهههام  2000إلهههى  ٪44فهههي عهههام
 2011ثههههم ارتفعههههت إلههههى  ٪52فههههي عههههام  ،2014وهههههو مهههها يمثههههل خسههههائر كبيههههرة .ويبههههين (الجههههدول  )3أن عمههههان والزرقههههاء
والبلقههاء لههديها أكبههر نسههبة خسههائرمن ناحيههة الكميههة فههي حههين أن معههان والكههر تظهههر أعلههى نسههبة فاقههد الههى جانههب الزرقههاء
والبلقههاء .مههن ناحيههة أخههرى حققههت العقبههة أداء جيههدا جههدا مههع تههوفير تزويههد مسههتمر للميههاه وفاقههد للميههاه بنسههبة  ٪ 28.2فههي
عام .2013
كاسههههتراتيجية وطنيههههة ،تقتههههر الحكومههههة اسههههتهداف تخفههههيل الفاقههههد مههههن ٪6-3سههههنويا مههههع اسههههتهداف تخفههههيل الفاقههههد علههههى
المسهههتوى الهههوطني إلهههى  ٪25بحلهههول عهههام  ،2025وتخفهههيل الفاقهههد الفنهههي إلهههى مههها دون  ٪15وتشهههمل االسهههتراتيجية أي ههها
تغلي العقوبات على سرقة المياه واآلبار غير المرخصة.
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الجدول : 3ملخص كميات فاقد المياه حسب المحافظات وبالترتيب 2014
اجمههههههههههههههههههههههههالي فاقهههههههههد الميهههههههههاه فاقههههههههد الميههههههههاه الفاقههد (مليههون مجمهههوع الفاقهههد الحصههههههههة مههههههههن
المحافظة
الفاقد
٪
متر مكعب)
)٪(UFW
التزويهههد (مليهههون )٪(NRW
متر مكعب)
179.2

38.5

48.4

86.7

37.8

البلقاء

35.7

68.2

68.3

24.3

10.6

المفر

24.7

عمان
الزرقاء

66.6

اربد

45.2

الكر
معان

20.5
14.2

العقبة

16

الطفيلة

5.5

مادبا
جرش

64.4
36.1
53

65.2
38.6
69.5

69.2

69.2

28.2

28.2

73.2

8.9

35

6.7

45.1

57.2

عجلون
42.2
4.9
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73.2
36.2
57.2
45.1
42.2

43.4
17.4
17.1
14.2
10.4
4.5
3.2
3.1
3
2

18.9

 ٪ 75مههههههن
الفاقد

7.6
7.5
6.2
4.5
2.0
1.4

 ٪ 25مههههههن
الفاقد

1.4
1.3
0.9

مجاه الصاف الصحي المعالي
تكمهههن مشهههكلة االداء الرئيسهههية للصهههرف الصهههحي فهههي األردن فهههي خدمهههة المهههواطنين ب نظمهههة الصهههرف الصهههحي والمرافهههق
الصهههحية األخهههرى والقهههدرة االسهههتيعابية لمحطهههات معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي بالنسهههبة إلهههى الطلهههب علهههى معالجهههة ميهههاه
الصههههرف الصههههحي (معههههدل االسههههتخدام) .حققههههت الحكومههههة تقههههدما فههههي تحسههههين فههههرص الحصههههول علههههى خههههدمات الصههههرف
الصهههحي وصهههوال الهههى ( )٪93ولكهههن ال تهههزال بحاجهههة إلهههى تعزيهههز الهههربط علهههى شهههبكات الصهههرف الصهههحي للسهههكان غيهههر
المخهههدومين .االنفههها الكبيهههر علهههى محطهههة معالجهههة السهههمرا ،واإلنفههها علهههى مشهههروع تحهههد األلفيهههة ( )MCCفهههي الزرقهههاء
والتحينهههات لعهههدة مشهههاريع صهههرف الصهههحي عهههن طريهههق سهههلطة الميهههاه قهههد سهههاعدت بالفعهههل زيهههادة التغطيهههة فهههي الخهههدمات.
يوجد حاليا  33محطة معالجة مياه الصرف الصحي تعالج  ٪98من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها.
االسههههتراتيجية الوطنيههههة للميههههاه وسياسههههة اإلحههههالل وإعههههادة االسههههتخدام تعتبههههر ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههة علههههى انههههها
مصههههدر للميههههاه تههههم إضههههافته إلههههى الموزانههههة المائيههههة مههههع إعطههههاء األولويههههة لههههر المزروعههههات غيههههر المقيههههدة .مههههن الركههههائز
األساسهههية لسياسهههة اإلحهههالل وإعهههادة اإلسهههتخدام ههههي القبهههول العهههام والمالئمهههة وكفايهههة الميهههاه عاليهههة الجهههودة واالسهههتدامة وإنفهههاذ
القههههوانين .9ونتيجههههة لههههذلك ،يههههتم اسههههتخدام ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههة بههههدال مههههن الميههههاه العذبههههة (الموصههههى بههههها فههههي
االسهههههتراتيجية الشهههههاملة إلدارة ميهههههاه الصهههههرف الصهههههحي) وفقههههها إلرشهههههادات الجهههههودة ومعهههههايير منظمهههههة الصهههههحة العالميهههههة
( )WHOومنظمة األغذية والزراعة ( )FAOإلنتاج مياه معالجة بنوعية تتناسب مع إعادة استخدامها في الر .
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تقهههدم خهههدمات جمهههع ومعالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي إلهههى حهههوالي  ٪63مهههن السهههكان فهههي عهههام  ،2014وتنهههتج حهههوالي 137
مليهههون متهههر مكعهههب مهههن ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة سهههنويا و اسهههتخدام  125مليهههون متهههر مكعهههب منهههها بشهههكل رئيسهههي
فههي الزراعهههة .يسهههتخدم مههها تبقههى مهههن السهههكان الحفهههر المصههمتة للصهههرف الصهههحي فهههي المنههاطق الريفيهههة والتجمعهههات السهههكانية
المتفرقههههة .مههههع تزايههههد عههههدد السههههكان والتطههههور االجتمههههاعي واالقتصههههاد فههههي األردن تههههزداد كميههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي
المعالجهههة .وتشهههير التقهههديرات إلهههى أنهههه بحلهههول عهههام  2025سيصهههل حجهههم ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة الهههى  240مليهههون
متهههر مكعهههب .ومهههع تزايهههد محدوديهههة الميهههاه العذبهههة المتاحهههة ،سهههتلعب ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة دورا متزايهههد األهميهههة.
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة يتطلب أن يتم مراقبتها بعناية من خالل نظام شامل إلدارة المخاطر.
الموارد المائج المشراك
األردن يتشههههار بالمصههههادر السههههطحية ومصههههادر الميههههاه الجوفيههههة مههههع دول الجههههوار حيهههه تتههههدفق الميههههاه السههههطحية الوحيههههدة
مههههن الخههههارج مههههن نهههههر اليرمههههو واألردن إلههههى البحههههر الميههههت .فههههي االربعينيههههات والخمسههههينيات تههههدفق  1.2مليههههار متههههر
مكعههههب سههههنويا إلههههى نهههههر األردن ولكههههن التههههدفق الحههههالي ال يتجههههاوز  150مليههههون متههههر مكعههههب بسههههبب االسههههتخدام المفههههرط
وتحويهههل التهههدفق وبنهههاء السهههدود علهههى ميهههاه األنههههار فهههي البلهههدان المجهههاورة .تهههنص االتفاقهههات المبرمهههة بهههين األردن والهههدول
المجههههاورة علههههى حصههههة األردن مههههن ميههههاه نهههههر األردن واليرمههههو ومههههع ذلههههك ال تحصههههل المملكههههة علههههى حصههههتها .يههههتم
تشار مياه حوض الديسي مع المملكة العربية السعودية حي تم توقيع اتفاقية إدارة الحوض المشتر مؤخرا.
ان االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه ت خهههذ فهههي االعتبهههار تهههوفر تزويهههد الميهههاه واسهههتخدامها مهههن الميهههاه المشهههتركة وخاصهههة عنهههد
وجهههههود إمكانيهههههة كبيهههههرة لتعزيهههههز الشهههههراكات بهههههين دول المنبهههههع ودول المصهههههب لمختلهههههف اإلسهههههتخدامات .وبهههههالنظر إلهههههى أن
األردن قهههد اسهههتنفد جميهههع مصهههادر الميهههاه العذبهههة المتاحهههة األخهههرى تقريبههها فههه ن اسهههتعادة مصهههادر الميهههاه السهههطحية المشهههتركة
هي وسيلة مهمة لتعزيز المصادر المائية الوطنية.

 4اإلطار المؤتسسي
بالنسههههبة لقطههههاع الميههههاه ووزارة الميههههاه والههههر  ،هنهههها حاجههههة متزايههههدة لتنظههههيم إدارة الميههههاه بشههههكل منسههههق وأكثههههر تماسههههكا،
مههههدعوما ب طههههار قههههانوني  /تنظيمههههي قههههو خصوصهههها باسههههتعمال نهههههج اإلدارة المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه ،مههههدعوما بهههه دوات
اإلدارة الرئيسهههههية لتعزيهههههز تحقيهههههق االسهههههتخدام األمثهههههل للمصهههههادر المائيهههههة .يجهههههب أن يكهههههون الهيكهههههل التنظيمهههههي منسهههههجما
ومخهههههوال لتنفيهههههذ الخطهههههط التشهههههغيلية لتهههههوفير المصهههههادر المائيهههههة ونظهههههم التوزيهههههع والتزويهههههد واسهههههتغالل رأس المهههههال العهههههام
والخهههاص مهههن أجهههل توسهههيع وتحسهههين البنيهههة التحتيهههة واسهههتدامة اسهههترداد تكهههاليف التشهههغيل والصهههيانة وحمايهههة نوعيهههة مصهههادر
المياه والنظم اإليكولوجية التي تعتمد على المياه وحماية حقو المواطنين.
ان قطههههاع الميههههاه يتطلههههب اسههههتراتيجية إعههههادة صههههياغة الحوكمههههة واإلطههههار المؤسسههههي والههههذ يعههههزز ويعيههههد تنظههههيم واههههائف
اإلدارة األساسههههية للواههههائف التاليههههة )1( :السياسههههات والتخطههههيط الههههوطني ( )2إدارة العمليههههات وضههههمان الجههههودة ( )3تقههههديم
خهههدمات القطهههاع المسهههتدامة ( )4المههههام التنظيميهههة والمعياريهههة ( )5التنسهههيق بهههين القطاعهههات وخدمهههة الجمههههور وههههذا بهههدوره
يتطلب هيكل تنظيمي معدل وقانون مياه شامل يت من المستجدات التي تواجه هذا القطاع.
مؤتسسات القطاع :األدوار والمسؤولجات
وزارة المجااااااه والااااااي  )MWIتتهههههولى المسهههههؤولية الكاملهههههة عهههههن الميهههههاه و المجهههههار العامهههههة فهههههي المملكهههههة والمشهههههاربع
المتعلقهههة بهههها ووضهههع السياسهههة المائيهههة ورفعهههها الهههى مجلههه الهههوزراء إلقرارهههها كمههها تتهههولى الهههوزارة المسهههؤولية الكاملهههة عهههن
تطههههوير واد األردن اقتصههههاديا واجتماعيهههها (نظههههام التنظههههيم اإلدار رقههههم  14لسههههنة  .)2014وذلههههك بالتنسههههيق مههههع سههههلطة
الميهههاه وسهههلطة واد األردن .تسهههعى وزارة الميهههاه والهههر لرفهههع وتطهههوير وتنظهههيم قطهههاع الميهههاه وتحسهههين نوعيهههة خهههدمات
الميههههاه .حيهههه تت ههههمن مهههههام الههههوزارة :وضههههع السياسههههات واالسههههتراتيجيات القطاعيههههة ،إقههههرار الخطههههط والبههههرامج المتعلقههههة
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بحمايههههة المصههههادر المائيههههة ،تنفيههههذ االتفاقيههههات الدوليههههة ،تطههههوير القههههوانين واألنظمههههة والتعليمههههات والمواصههههفات المعياريههههة
والتقنيهههة ،تطههههوير الشهههراكات مههههع القطهههاع الخههههاص ،اإلشهههراف علههههى تنفيهههذ الخطههههط والبهههرامج االسههههتراتيجية ،ومتابعههههة أداء
شركات المياه والمرافق العامة.
تسااالط المجااااه األردنجااا  )WAJههههي المسهههؤولة عهههن اإلدارة التنفيذيهههة لقطهههاع الميهههاه ،والتهههي تشهههمل تزويهههد الميهههاه بالجملهههة
وفهههي األمهههاكن التهههي ال تهههدار مهههن قبهههل الشهههركات تقهههوم بمههههام التوزيهههع بالتجزئهههة .تهههم تكليهههف سهههلطة الميهههاه بكافهههة الواهههائف
التشهههغيلية لقطهههاع الميهههاه بمههها فهههي ذلهههك إدارة خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي ،وتنظهههيم التنفيهههذ ونوعيهههة مشهههاريع تقهههديم
الخههههدمات والعمليههههات والصههههيانة ،ومراقبههههة مسههههتويات جميههههع خههههدمات القطههههاع واإلشههههراف علههههى مرافههههق الميههههاه وشههههركات
الميهههاه مهههن خهههالل وحهههدة اإلدارة والتخطهههيط ( .)PMUإن سهههلطة الميهههاه تعمهههل علهههى إدارة جميهههع العقهههود مهههع شهههركات الميهههاه
مههههن خههههالل ( .)PMUكمهههها أن سههههلطة الميههههاه وسههههلطة واد األردن تقههههدم التوصههههيات بهههه جراء تعههههديل تكلفههههة خههههدمات الميههههاه
والمشاريع الرأسمالية ،ولكن مجل الوزراء لديه السلطة التنظيمية العليا في إقرار تعرفة المياه.
شاكات المجاه في األردن
 .1مياهنهههها هههههي شههههركة مملوكههههة للحكومههههة (سههههلطة الميههههاه) تعمههههل مههههن خههههالل األسهههه التجاريههههة لتههههوفير التوزيههههع بالتجزئههههة
وغيرهههها مهههن المههههام مثهههل معالجهههة الميهههاه وميهههاه الصهههرف الصهههحي فهههي منطقهههة عمهههان الكبهههرى وكهههذلك والزرقهههاء ومادبههها
ويقدر عدد المشتركي بحوالي .550000
 .2شهههركة ميهههاه العقبهههة ههههي أي ههها شهههركة مملوكهههة للحكومهههة (سهههلطة الميهههاه) ،وتعمهههل مهههن خهههالل األسههه التجاريهههة لتهههوفير
التوزيهههع بالتجزئهههة وغيرهههها مهههن المههههام مثهههل معالجهههة الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي العقبهههة والكهههر والطفيلهههة ومحافظهههة
معان ،و تخدم ما يقرب من  130000مشتركا.
 .3شهههركة ميهههاه اليرمهههو ههههي شهههركة مملوكهههة للحكومهههة (سهههلطة الميهههاه) والتهههي بهههدأت عملياتهههها فهههي عهههام  2011لتهههوفير
التوزيههههع بالتجزئههههة وغيرههههها مههههن المهههههام مثههههل خههههدمات الميههههاه ومعالجههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي فههههي محافظههههات جههههرش
وعجلههههون والمفههههر واربههههد .تههههدار الشههههركة اآلن مههههن قبههههل سههههلطة الميههههاه وتخههههدم مهههها يقههههدر بنحههههو  380000إلههههى 400000
مشتر .
تسااااالط وادي األردن  )JVAههههههي المسهههههؤولة عهههههن التنميهههههة االقتصهههههادية واالجتماعيهههههة فهههههي واد األردن ،وتهههههدير أساسههههها
تزويههههد الميههههاه بالجملههههة ألغههههراض الههههر واألغههههراض المنزليههههة والصههههناعية وتنميههههة وتطههههوير األراضههههي فههههي واد األردن.
سهههههلطة واد األردن مسهههههؤولة أي ههههها عهههههن تنميهههههة المصهههههادر المائيهههههة وتحسهههههين البيئهههههة والطاقهههههة الكهرومائيهههههة والسهههههياحة
والصههههناعة واالسههههتخدامات ذات الفائههههدة األخههههرى فههههي الههههواد  ،وكههههذلك وضههههع جميههههع التعليمههههات الالزمههههة للسههههيطرة علههههى
اسههههتخدام الميههههاه فههههي الوحههههدات الزراعيههههة واإلشههههراف علههههى شههههبكات الههههر والطههههر الزراعيههههة وتنفيههههذ الخطههههط الشههههاملة
والتفصهههههيلية لألراضهههههي خهههههارج السهههههلطة التنظيميهههههة للبلهههههديات .أسسهههههت سهههههلطة واد األردن جمعيهههههات مسهههههتخدمي الميهههههاه
( )WUAفههههي واد األردن لتشههههجيع المجتمههههع المحلههههي ومشههههاركة القطههههاع الخههههاص فههههي إدارة المههههوارد العامههههة وتههههوفير
الخهههههدمات للمهههههواطنين .وحتهههههى اآلن تهههههم إنشهههههاء  19جمعيهههههة مسهههههتخدمي الميهههههاه و 16جمعيهههههة منهههههها وقعهههههت اتفاقيهههههات نقهههههل
صالحيات محددة.
وتسههههعى سههههلطة واد األردن الههههى تسههههجيل جمعيههههات مسههههتخدمي الميههههاه مههههن خههههالل السههههما لهههههم للتسههههجيل رسههههميا والعمههههل
تحهههت القهههانون التعهههاوني رقهههم  18لعهههام  1997إلضهههفاء الشهههرعية علهههى أعمهههال وأنشهههطة جمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه وتمكهههين
وتعزيههههز هههههذه الجمعيههههات مههههن خههههالل تحسههههين بنههههاء القههههدرات مههههن خههههالل تنظههههيم الههههدورات التدريبيههههة .تخطههههط سههههلطة واد
األردن أي ههها إلههههى تطههههوير شهههبكة تجمههههع جمعيههههات مسههههتخدمي الميهههاه حسههههب المنطقههههة لمههههنحهم سهههلطة أكثههههر تمثههههيال لتنفيههههذ
األولويههههات الوطنيههههة بمهههها فههههي ذلههههك إدارة الميههههاه وأعمههههال التشههههغيل والصههههيانه ذات الصههههلة .تههههتم مراقبههههة األداء واسههههتدامة
المبادرة من قبل سلطة واد األردن ووزارة المياه والر .
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الهيكهههل التنظيمهههي :تطهههور الهيكهههل التنظيمهههي الحهههالي لقطهههاع الميهههاه تهههدريجيا ويتصهههف حاليههها بتهههداخل المسهههؤوليات والثغهههرات
اإلداريههههة .ومههههع ذلههههك ،فهههه ن إدخههههال تعههههديالت علههههى نظههههام التنظههههيم االدار فههههي عههههام  ،2014يعطههههي وزارة الميههههاه والههههر
القيهههادة السياسهههية واالسهههتراتيجية للقطهههاع .ههههذا التغييهههر سهههيجلب مزيهههدا مهههن التماسهههك واالنسهههجام فهههي المههههام األساسهههية لجميهههع
مؤسسههههات القطههههاع الههههثالت  -وزارة الميههههاه والههههر وسههههلطة الميههههاه وسههههلطة واد األردن .سههههوف يكههههون لههههوزارة الميههههاه
والر مهام إضافية للتخطيط االستراتيجي وتخصيص المياه والترخيص وتطبيق القوانين وجمع البيانات وإدارتها.
ي ههههمن اإلصههههال المؤسسههههي األمثههههل علههههى أن تعمههههل كههههل وحههههدة  /مؤسسههههة والتههههي هههههي جههههزء مههههن وزارة الميههههاه والههههر
بههههدف واضههها ويكهههون لهههديها الحهههافز لهههألداء بفعاليهههة وكفهههاءة ومصهههدرا مسهههتداما مهههن التمويهههل والتنظهههيم الفعهههال .الطلهههب علهههى
الميههههاه المتزايههههد والمصههههادر المائيههههة المحههههدودة واآلثههههار الناجمههههة عههههن التغيههههر المنههههاخي يفههههرض مزيههههدا مههههن ال ههههغط علههههى
المصههادر المائيههة الوطنيههة جنبهها إلههى جنههب مههع الزيههادة فههي تكههاليف الطاقههة والتشههغيل ممهها يحههتم أن تكههون إدارة قطههاع الميههاه
واضحة اإلجراءات وفعالة ومتماسكة.
اإلطار القانوني
يههههنص الدسههههتور األردنههههي علههههى المسههههاواة أمههههام القههههانون والمسههههاواة فههههي الحقههههو لجميههههع المههههواطنين ويههههتم تنظههههيم الميههههاه
والصهههرف الصهههحي مهههن قبهههل وزارة الميهههاه والهههر بواسهههطة النظهههام رقهههم  14عهههام  2014وسهههلطة الميهههاه األردنيهههة بقانونهههها
رقههههم  18لسههههنة  1988وتعديالتههههه و سههههلطة واد األردن بقانونههههها رقههههم  30لعههههام  2001والقههههوانين األخههههرى ذات الصههههلة
مثههههل قههههانون الصههههحة العامههههة رقههههم  47لسههههنة  2008وقههههانون حمايههههة البيئههههة رقههههم  85لسههههنة  2006ونظههههام مراقبههههة الميههههاه
الجوفية رقم  85لسنة  2002وتعديالته.

 5اآللجات المالج
بلغهههت نفقهههات قطهههاع الميهههاه الحكهههومي مههها يقهههرب مهههن  500مليهههون دينهههار فهههي عهههام  2010ومنهههذ عهههام  2006إلهههى عهههام 2010
ت ههههاعفت نفقههههات قطههههاع الميههههاه تقريبهههها مههههع زيههههادة حصههههة الصههههرف الصههههحي بشههههكل واضهههها ووجهههههت نفقههههات كبيههههرة فههههي
السههههنوات األخيههههرة لزيههههادة إنتههههاج الميههههاه وتوسههههيع نظههههام الصههههرف الصههههحي وتجميههههع ميههههاه الصههههرف الصههههحي ومعالجتههههها
وقهههدرت قيمهههة الفائهههدة التهههي حولتهههها الحكومهههة للمسهههتهلكين مهههن خهههالل الهههدعم فهههي عهههام  2010بحهههوالي  38مليهههون دينهههار للهههر
مهههن الميهههاه السهههطحية فهههي واد األردن و  213مليهههون دينهههار للميهههاه المنزليهههة .مهههع زيهههادة الطلهههب ،يهههدرس قطهههاع الميهههاه اآلن
تكهههاليف دورة حيهههاة المشهههاريع قبهههل القيهههام باسهههتثمارات رأسهههمالية جديهههدة ههههذه الجههههود ضهههرورية لتطهههوير ميزانيهههات التشهههغيل
والصهههيانة للحهههد مهههن فاقهههد الميهههاه وضهههمان تهههوفر المصهههادر الكافيهههة لصهههيانة البنيهههة التحتيهههة الجديهههدة .ويهههتم تمويهههل المشهههاريع
الرأسههههمالية مههههن الميزانيههههة الحكوميههههة ومههههن خههههالل المههههنا المقدمههههة مههههن الجهههههات المانحههههة الدوليههههة أو مههههن خههههالل القههههروض
المصرفية التنموية للحكومة ويجر أي ا تشجيع دخول استثمارات القطاع الخاص.
اتسراداد الركالجف
فهههههي السهههههنوات األخيهههههرة تجهههههاوزت اإليهههههرادات المجمعهههههة لسهههههلطة الميهههههاه وشهههههركات الميهههههاه  ٪100مهههههن تكهههههاليف التشهههههغيل
والصهههيانة ولكنهههها تمثهههل  ٪ 70 -60مهههن إجمهههالي التكهههاليف عنهههدما أدرجهههت التكهههاليف الرأسهههمالية (نقصهههان القيمهههة واسهههترداد
الكلفهههة) .وإذا ت هههمن الهههدعم تكهههاليف الطاقهههة والتشهههغيل الكافيهههة ونفقهههات الصهههيانة فهههي مجهههال محاسهههبة التكهههاليف فهههي قطهههاع
الميهههاه ،فههه ن اسهههترداد الكلفهههة سهههيكون أقهههل .وقهههد كهههان هنههها انخفهههاض مقلهههق فهههي اسهههترداد التكهههاليف منهههذ عهههام  2005ويرجهههع
ذلههك باألسههاس إلههى اسههتثمارات كبي هرة فههي تزويههد الميههاه ومعالجههة ميههاه الصههرف الصههحي التههي لههم تتماشههى مههع الزيههادات فههي
تكههههاليف الخدمههههة .وباإلضههههافة إلههههى ذلههههك ،فقههههد الههههت مسههههتويات فاقههههد الميههههاه مرتفعههههة للغايههههة علههههى الههههرغم مههههن البههههرامج
االستثمارية الكبيرة.
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إن اسهههترداد التكهههاليف فهههي شهههركات الميهههاه يعتمهههد علهههى األسهههعار المدعومهههة للميهههاه والكهربهههاء بنسهههبة عاليهههة كمههها أن شهههركات
الميهههاه ليسهههت مسهههؤولة عهههن االسهههتثمارات الرأسهههمالية الكبهههرى بحيههه أن سهههلطة الميهههاه تقهههوم بمجمهههل االسهههتثمارات فهههي ههههذا
القطههاع وإذا قامهههت سههلطة الميهههاه بتقاضهههي ثمههن الميهههاه التهههي غطههت تكاليفهههها الرأسهههمالية فهه ن شهههركات الميهههاه لههن تكهههون قهههادرة
على تحقيق استرداد التكاليف بالكامل.10
الزيهههادة فهههي تكهههاليف الخدمهههة المتوخهههاة تسهههتثني معظهههم المنهههازل التهههى يهههتم دعمهههها بشهههكل كبيرعلمههها أ بههه ن رسهههوم التوصهههيل
والخدمهههة قهههد زادت للمسهههتخدمين الجهههدد مهههع زيهههادات اخهههرى متوقعهههه خهههالل عهههام  .2015وههههذه التهههدابير مهههن شههه نها أن تقلهههل
11
الفجوة بين التكاليف واإليرادات على المدى المتوسط ،مع استرداد تكاليف التشغيل المتوقعه بحلول عام .2020
لجعهههل القطهههاع أكثهههر قابليهههة لالسهههتمرار مهههن الناحيهههة الماليهههة هنالهههك نوعهههان مهههن الخيهههارات التهههي يجهههر النظهههر فيهههها لتحسهههين
استرداد التكاليف مع مرور الوقت لتخفيل الخسائر التشغيلية لشركات المياه:
ا .وفهههورات فهههي التكهههاليف مهههن )1( :تحسهههينات فهههي كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة مهههن خهههالل تحهههدي البنيهههة التحتيهههة الرئيسهههية ،بمههها
فهههي ذلهههك إنشهههاء محطهههة توليهههد للطاقهههة المتجهههددة بهههالقرب مهههن محطهههات ال ههه  )2( .تخفهههيل الفاقهههد مهههن الميهههاه ( )3التحسهههين
(اختيار أف ل النتائج).
ب .تهههدابير اإليهههرادات :تقتهههر سهههلطة الميهههاه نهجههها ف تهههدريجيا ف إلهههى )1( :تقليهههل الفاقهههد مهههن الميهههاه اإلداريهههة (علهههى سهههبيل المثهههال،
التمديهههدات غيهههر مصهههر بهههها وعهههدم الكفهههاءة فهههي تحصهههيل الفهههواتير) ( )2زيهههادة تحصهههيل اإليهههرادات مهههن خهههالل التحسهههينات
اإلداريهههههة و االسهههههتعانة بمصهههههادر خارجيهههههة لتحصهههههيل الفهههههواتير ( )3زيهههههادة تعرفهههههة خهههههدمات الميهههههاه و الصهههههرف الصهههههحي
للمنازل والصناعة و المزارعين.

 6الدعم االنسانى
مههههع بدايههههة األزمههههة السههههورية عههههام  2011وتههههدفق أعههههداد كبيههههرة تقههههدر بحههههوالي  1.4مليههههون سههههور إلههههى األردن فههههي عههههام
 2012و  2013اسههههتلزم ذلههههك إنشههههاء آليههههة تنسههههيق جديههههدة فههههتم إطههههال منصههههة دعههههم المجتمههههع الم ههههيف ( )HCSPالتههههي
انطلقههههت رسههههميا ك ليههههة للتنسههههيق رئيسههههية لتلبيههههة االحتياجههههات الناشههههئة مههههن المجتمعههههات الم ههههيفة فههههي األردن التههههي تهههه ثرت
باألزمههههة السههههورية .تحولههههت  HCSPفههههي وقههههت الحههههق إلههههى منصههههة اسههههتجابة األردن لألزمههههة السههههورية ( )JRPSCت ههههم
ههههذه المنصههههة  11مجموعههههة قطاعيههههة يصههههاحبها فريههههق عمههههل يغطهههي المنعههههة والق ههههايا اإلنسههههانية واإلداريههههة .ي ههههم فريههههق
العمههههل  WASHفريههههق أساسههههي برئاسههههة األمههههين العههههام لههههـوزارة الميههههاه والههههـر وسههههكريتاريا مههههن اليونيسههههيف ومنسههههق
للمانحيــن (ألمانيا) ومنظمة دولية غير حكوميــة  Mercy Corpsومجموعتين قطاعيتين ( المنعة واالنسانية ).
أجبهههرت األزمهههة السهههورية أكثهههر مهههن  1.4مليهههون مهههن السهههوريين علهههى الفهههرار مهههن منهههازلهم والتمهههاس اللجهههوء الهههى األردن
( ،)2014االمهههههر الهههههذ اسهههههتدعى االردن لتوسهههههعة خهههههدماتها و ضهههههيافتهم .وتشهههههمل خهههههدمات التعلهههههيم والرعايهههههة الصهههههحية
والخهههدمات البلديهههة واالجتماعيهههة اضهههافة الهههى دعهههم المهههواد الغذائيهههة والوقهههود  /الكهربهههاء والميهههاه والصهههرف الصهههحي .اال ان
التهههدفق السهههريع لالجئهههين السهههوريين أثقهههل كاههههل البنيهههة التحتيهههة وقهههدرة األنظمهههة للتعهههاون مهههع ههههذا ال هههغط ،علمههها أن األردن
يعهههاني أصهههال مهههن نقهههص فهههي فاعليهههة الجهههودة وعهههدم كفايهههة القهههدرات لخدمهههة السهههكان األصهههليين .12وضهههعت الحكومهههة خطهههة
متعهههههددة القطاعهههههات وههههههي خطهههههة اسهههههتجابة األردن( (JRPو التهههههي تههههههدف لالسهههههتجابة لالجئهههههين وتعزيهههههز المرونهههههة فهههههي
المجتمعهههات الم هههيفة .هنههها حاجهههة ماسهههة ألن يقهههوم القطهههاع العهههام باإلسهههتثمار فهههي القطاعهههات الخاضهههعة ل هههغوط معينهههة،
على سبيل المثال ال الحصر ،التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والخدمات البلدية.
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االدارة المركامل لمصادر المجاه
 1مقدم
سههههتتبنى وزارة الميههههاه والههههر اإلدارة المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه ( )IWRMكاسههههتراتيجية ومههههنهج لتعزيههههز تنميههههة وادارة
الميهههاه واألراضهههي والمصهههادر ذات العالقهههة بهمههها بشهههكل متناسهههق وذلهههك بههههدف تحقيهههق أكبهههر قهههدر مهههن الرفهههاه االقتصهههاد
واالجتمههههاعي بشههههكل منصههههف للجميههههع ،اخههههذة بعههههين االعتبههههار اسههههتدامة االنظمههههة البيئيههههة .13إن هههههذه االسههههتراتيجية وعلههههى
المسهههتوى المتوسهههط الهههى طويهههل األمهههد سهههوف تمكهههن مهههن تحقيهههق االههههداف المسهههتدامة للميهههاه والصهههرف الصهههحي وستسهههاعد
فهههي خلهههق بيئهههة مناسهههبة ت خهههذ بعهههين االعتبهههار حساسهههية الوضهههع المهههائي فهههي المملكهههة وجعلهههه أكثهههر مرونهههة مهههن خهههالل إدمهههاج
كههههل مههههن تكلفههههة الميههههاه والحاجههههة لههههها فههههي عمليههههة صههههنع القههههرارات الخاصههههة بالتنميههههة االقتصههههادية واالجتماعيههههة وخيههههارات
تخصهههيص اسهههتعماالت الميهههاه .ان تطهههوير إطهههار تنظيمهههي ومؤسسهههي لقطهههاع الميهههاه قهههادر علهههى دمهههج كهههل مهههن الهههنظم البشهههرية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية معا ف يمثل تحديا ف كبيراف في سبيل تحقيق ذلك.
ان التحسهههينات المطلوبهههة ستت هههمن إعهههادة هيكلهههة قطهههاع الميهههاه مؤسسهههيا ف واقتصهههاديا ف ( بمههها يشهههمل تحسهههين البنهههى التحتيهههة و
تكههاليف خههدمات الميههاه ) ،كمهها يشههمل التشههاركية والمشههاركة مههع جميههع المعنيههين بمهها فههيهم القطههاع الخههاص والتطههور التقنههي
لتحسهههين أسهههاليب اسهههتعمال الميهههاه وتقليهههل ههههدرها .ومهههن األهميهههة بمكهههان أي ههها ي تحسهههين الهههوعي العهههام حهههول شههها الميهههاه فهههي
األردن وخاصهههة فيمههها يتعلهههق بالتكهههاليف المتكبهههدة فهههي اسهههتخراج الميهههاه ومعالجتهههها ونقلهههها وصهههيانة البنهههى التحتيهههة لشهههبكات
التزويد المائي ،ومن ال رور أي ا بناء قدرات قطاع المياه التقنية في رصد وإدارة المياه.

 2النهج العام نحو اتسراايجيج االدارة المركامل لمصادر المجاه
إن عههههدم االسههههتقرار فههههي المنطقههههة التغيههههرات االسههههتراتيجية العالميههههة تههههؤثر فههههي الفرصههههة نحههههو اعههههادة هيكلههههة اسههههتراتيجية
االردن الوطنيهههة للميهههاه ونجههها تنفيهههذها بمههها ينسهههجم مهههع االههههداف العالميهههة للميهههاه والصهههرف الصهههحي وخاصهههة فيمههها يتعلهههق
بتبني اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه كاستراتيجية تنمية وطنية.
يههههدف األردن الهههى بيئهههة مسهههتدامة ووصهههول لخهههدمات الصهههرف الصهههحي للجميهههع مهههع إدارة سهههليمة لميهههاه الصهههرف الصهههحي
واعهههادة اسهههتخدامها ومنهههع التلهههوت ،كمههها يسهههعى أي ههها ف لتزويهههد آمهههن مهههن ميهههاه الشهههرب وتحقيهههق األمهههن المهههائي وزيهههادة التعهههاون
االقليمي بخصوص مصادر المياه المشتركة.
إن هههههذه االسههههتراتيجية سههههتكون مبنيههههه علههههى آليههههات حوكمههههة الميههههاه لتكههههون فعالههههة واسههههتباقية وتعههههزز الثقههههة فههههي المؤسسههههات
الوطنية للمياه وتدير الطلب على المياه بالطريقة المثلى وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة.

 3المبادئ و األهداف
ان الههههدف العهههام مهههن تطبيهههق اإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه فهههي األردن ههههو الحهههرص علهههى أن تكهههون اإلدارة الوطنيهههة
لمصههههادر الميههههاه مبنيههههة علههههى مبههههادئ االسههههتخدام المسههههتدام والكفههههاءة االقتصههههادية والمسههههاواة االجتماعيههههة ،حيهههه أن االطههههار
االستراتيجي لإلدارة المتكاملة لمصادر المياه يت من:
الكفهههاءة االقتصهههادية فهههي اسهههتعمال الميهههاه :بسهههبب تزايهههد شههها الميهههاه وشههها المهههوارد الماليهههة ،ومحدوديهههة الميهههاه كمصهههدر قابهههل
للن وب والطلب المتزايد عليه ،ف نه سيتم استعمال مصادر المياه ب قصى قدر ممكن من الكفاءة.
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أ .العدالهههة االجتماعيهههة :ان حهههق المهههواطنين األساسهههي السهههتمرار الحيهههاه يكهههون مهههن خهههالل الحصهههول علهههى الميهههاه بكميهههة
كافية وبنوعية جيدة وهذا ما سيتم أخذه بعين االعتبار.
ب .اسههههتدامة البيئههههة واالنظمههههة الحيويههههة :إن االسههههتغالل الحههههالي لمصههههادر الميههههاه سههههيتم إدارتههههه بطريقههههة ال تقههههوض نظههههم
.14
ومعززات الحياه في األنظمة الحيوية وبما ال يؤثر على حق األجيال القادمة في استخدامها
األهداف االستراتيجية
أ .ان ههههذه االسهههتراتيجية وخطتهههها التنفيذيهههة سهههتكون مرتكهههزة علهههى مبهههادئ اإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه والحوكمهههة
الرشههههيدة و المسههههائلة أمههههام اصههههحاب المصههههلحة المعنيههههين ل ههههمان تخصههههيص الميههههاه بعادلههههة وفاعليههههة لجميههههع حاجههههات
التنميهههة االقتصهههادية و االجتماعيهههة و بشهههكل مسهههتدام .كمههها مهههن شههه نها أي ههها ف أن تشهههجع علهههى تبنهههي نههههج متكامهههل فهههي
تخطهههههيط وتنميهههههة وإدارة مصهههههادر الميهههههاه المحليهههههة و المشهههههتركة .إن وزارة الميهههههاه و الهههههر ستشهههههجع وتسههههههل قبهههههول
احتسهههاب الميهههاه باعتبارهههها مهههدخل رئيسهههي و ذو قيمهههة فهههي التنميهههة الوطنيهههة علهههى الصهههعيدين االجتمهههاعي واالقتصهههاد
حيههه أنهههه ي هههمن تخصهههيص الميهههاه بشهههكل منصهههف ومسهههتدام لتههه مين االحتياجهههات الوطنيهههة .كمههها سهههت خذ الهههوزارة بعهههين
االعتبهههار تحقيهههق التهههوازن بهههين الفوائهههد االقتصهههادية وااللتزامهههات االجتماعيهههة والمتطلبهههات البيئيهههة وسهههتعمل أي ههها ف علهههى
تطههههوير وتعزيههههز اسههههتخدام سياسههههة وطنيههههة شههههاملة لتوزيههههع الميههههاه وسههههتوجه خطههههط إدارة الطلههههب الههههوطني علههههى الميههههاه
وسهههيتم تفعيهههل اإلصهههالحات المؤسسهههية الالزمهههة ووضهههع األنظمهههة المناسهههبة إلعهههادة هيكلهههة قطهههاع الميهههاه علهههى المهههدى
المتوسههههط علههههى أسهههه الكفههههاءة والفعاليههههة والمسههههاءلة ومتابعههههة األدوار فيمهههها يتعلههههق بحوكمههههة الميههههاه وتنفيههههذ األنظمههههة
وتطوير مصادر المياه ونقلها وتوزيعها والخدمات االستشارية األخرى.
ب .التركيهههز علهههى الكفهههاءة فهههي اسهههتغالل المهههوارد المائيهههة وحمايتهههها لتحقيهههق الفوائهههد االجتماعيهههة واالقتصهههادية المثلهههى بمههها
في ذلك تطوير وزيادة الموارد المائية المشتركة من خالل التعاون االقليمي وهذا يت من:
التخطهههيط االسهههتراتيجي لمهههوارد الميهههاه وتطهههوير معهههايير كفهههاءة وإجهههراءات عمهههل القطهههاع فهههي التعامهههل مهههع اآلخهههرين
وإدارة األصهههول واسهههترداد التكهههاليف والحهههد مهههن فاقهههد الميهههاه واسهههتخدام التكنولوجيههها ومصهههادر الميهههاه البديلهههة ومراجعهههة
قههههوانين البنههههاء والحاجههههة إلههههى تحسههههين الممارسههههات الزراعيههههة وتقيههههيم القههههدرات الداخليههههة للقطههههاع وتسهههههيل ايجههههاد بيئههههة
مواتيههههة للتخطههههيط وإدارة المههههوارد المائيههههة المشههههتركة بشههههكل متكامههههل بمهههها يشههههمل تقههههديم الههههدعم إلنشههههاء وتعزيههههز إدارة
األحهههواض المائيهههة المشهههتركة وضهههمان دور مهههؤثر للمجتمهههع المهههدني للمشهههاركة فهههي عمليهههة صهههنع القهههرارات الخاصهههة
ب دارة المياه في األحواض المائية.
ج .سهههتقوم وزارة الميهههاه والهههر بتطهههوير نظهههام المعلومهههات المائيهههة الهههوطني ( )NWISومراقبهههة مسهههار التقهههدم فهههي القطهههاع
من خالله مما سيسهل عمليات مراقبة أداء القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية (.)SDGs
د .دعههههم حههههوار السياسههههات الوطنيههههة الخاصههههة بالميههههاه ومنتههههدى المنههههاطق المرتفعههههة لرفههههع الههههوعي والتوافههههق بههههين جميههههع
أصحاب المصلحة.
ه .ان اإلطهههار التنظيمهههي والمؤسسهههي لهههإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه يجهههب أن يسهههتوعب األولويهههات الوطنيهههة للتنميههههة
االجتماعيههههة و االقتصههههادية الخاصههههة بالقطههههاع بمهههها فيههههها الفعاليههههة و المسههههائلة والمسههههاواة بههههين الجنسههههين والمرونههههة فههههي
التعامل مع التغير المناخي و إدارة الكوارت.
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 4يطبجق االدارة المركامل لمصادر المجاه
األمن المائي
إن الوضهههع االقليمهههي الم هههطرب وغيهههر اآلمهههن يسهههتدعي أن تتبنهههى وزارة الميهههاه و الهههر وتنفهههذ أي ههها ف خطهههة أمنيهههة لحمايهههة
الموارد المائية من المخاطر بما فيها األعمال االرهابية .حي ستكون المعايير األمنية على ثالثة مستويات:
أوالف :إدخههههال أنظمههههة للرصههههد واالنههههذار المبكههههر ،ثانيهههها ف :تطههههوير قههههدرات العههههاملين الفنيههههين و اإلداريههههين فيمهههها يتعلههههق بههههاألمن
والحمايهههة ،ثالثههها ف :التحصهههين مهههن خهههالل انشهههاء بنهههى تحتيهههه لزيهههادة األمهههان .إن ههههذه الجههههود سهههتكون جهههزءا ال يتجهههزأ مهههن
الخطهههههة األمنيهههههة الوطنيهههههة وسهههههيتم تنفيهههههذها بالتنسهههههيق وبمشهههههاركة المؤسسهههههات و السهههههلطات األمنيهههههة فهههههي االردن .كمههههها أن
المعلومهههات بخصهههوص المخهههاطر األمنيهههة سهههيتم مشهههاركتها مهههع جميهههع الجههههات ذات العالقهههة و سهههتكون لههههذه الخطهههط األمنيهههة
األولوية في التمويل و سيتم وضع اعبائها في االعتبار عند عمل الموازنات المالية.
نطهههها الخطههههة سيشههههمل جميههههع المسههههطحات المائيههههة والبنيههههة التحتيههههة بمهههها فههههي ذلههههك السههههدود والخزانههههات و شههههبكات النقههههل و
التوزيههههع ومحطههههات ال هههه واآلبههههار ،و محطههههات معالجههههة الميههههاه و تحليتههههها و محطههههات معالجههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي
وخطوطها وجميع المباني اإلدارية.
ان سياسهههة واسهههتراتيجية األردن الوطنيهههة تتطلهههب أن تكهههون جميهههع مهههوارد الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة محميهههة ،حيههه سهههتقوم
الحكومهههة ممثلهههة بقطهههاع الميهههاه برصهههد مسهههتمر لنوعيهههة الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة و رصهههد تههه ثير أ نشهههطة ملوثهههه عليهههها.
وسهههيتم الشهههروع فهههي اتخهههاذ تهههدابير تصهههحيحية للحهههد مهههن مخهههاطر التلهههوت عهههن طريهههق إنشهههاء وتوسهههيع المنهههاطق المحميهههة لكهههل
مههن الميههاه السههطحية والجوفيههة كمهها سههيتم رصههد ومنههع التلههوت مههن مصههادر المنبههع علههى طههول المجههار المائيههة المشههتركة.
كمهههها سههههتطبق الحكومههههة برنههههامج شههههامل للرصههههد و التقيههههيم كمهههها و نوعهههها و مراقبههههة اسههههتخدامات الميههههاه وحمايههههة الميههههاه
السطحية والجوفية ووضع برامج متكاملة لتنمية والمحافظة على المياه السطحية لزيادة كمياتها و امكانياتها.
تطوير مصادر المياه
إن زيهههادة عهههدد سهههكان األردن و وزيهههادة الطلهههب علهههى الميهههاه جنبههها إلهههى جنهههب مهههع تهههدفق الالجئهههين أدى الهههى زيهههادة العجهههز
المتوقههههع فههههي المههههوارد المائيههههة الههههى  ٪56مههههن إجمههههالي احتياجههههات القطههههاع الوطنيههههة بحلههههول عههههام  .2025و فههههي حههههين أن
الحاجهههة ملحهههة لمصهههادر جديهههدة للميهههاه لتلبيهههة و اسهههتدامة الطلهههب علهههى الميهههاه فهههي المسهههتقبل ،فقهههد أصهههبا مهههن األهميهههة بمكهههان
وضهههع الجههههود أي ههها بشهههكل الزامهههي علهههى حمايهههة المصهههادر المائيهههة الحاليهههة والمحافظهههة عليهههها و تقليهههل الفاقهههد النهههاتج عهههن
عهههدم الكفهههاءة وسهههوء االسهههتخدام .و مهههن الجهههدير بالهههذكر أنهههه فهههي حهههال عهههدم وجهههود مهههوارد مائيهههة جديهههدة حتهههى عهههام  2021و
ههههو العهههام الهههذ سهههيتم فيهههه االنتههههاء مهههن مشهههروع ناقهههل البحهههر االحمهههر  -البحهههر الميهههت فههه ن زيهههادة كفهههاءة اسهههتخدام المهههوارد
المائية الحالية يشكل جزءا رئيسيا ف من الحل.
تنميهههة المهههوارد المائيهههة فهههي المسهههتقبل بحاجهههة إلهههى التركيهههز علهههى خيهههارات جديهههدة لمصهههادر الميهههاه بمههها فهههي ذلهههك تجميهههع ميهههاه
األمطهههار ،تحليهههة ميهههاه البحهههر و الميهههاه الجوفيهههة المالحهههة ،زيهههادة تخهههزين الميهههاه السهههطحية فهههي السهههدود ،التغذيهههة االصهههطناعية
للمياه الجوفية حيثما كان ذلك ممكنا و من المهم أي ا ف زيادة مياه الصرف الصحي المعالجة.
إن تحقيهههق التهههوازن بهههين العهههرض والطلهههب لمنهههع إعاقهههة احتياجهههات التنميهههة مهههع الحفهههاا علهههى المسهههتويات الحاليهههة للتزويهههد
المهههائي يشهههكل تحهههديا رئيسهههيا آخهههر ،و فهههي نفههه الوقهههت يجهههب ضهههمان الجهههدوى مهههن التزويهههد المهههائي والقهههدرة علهههى تحمهههل
تكاليف.
سواء بالنسبة لمستخدمي المياه أو الحكومة ،ف نه توجد بعل الق ايا االستراتيجية التي تحتاج إلى معالجة:
أ .منهههع اإلفهههراط فهههي اسهههتغالل الميهههاه الجوفيهههة كمههها يجهههب ربهههط االنتهههاج مهههن الخزانهههات الجوفيهههة بقهههدراتها علهههى
التزويد و الحد اآلمن لالستخراج.
ب .تقديرات موثوقة لحصة األردن من المياه المشتركة
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ج . .تعظيم ودعم إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة.
د .إعادة تخصيص المياه استنادا إلى األولويات الوطنية
ه .تطوير خيارات معالجة المياه و تحليتها بشكل مستدام و ب سعار معقولة.
إن وزارة المياه و الر ست خذ على عاتقها ما يلي:
أ .زيهههادة إنتهههاج الميهههاه :و هههههذا سهههي خذ بعهههين االعتبههههار المنافسهههة بهههين القطاعهههات المسههههتخدمة للميهههاه و جعهههل إدارة الميههههاه
علهههى مسهههتويات الحهههوض المهههائي و النظهههام المهههائي ،حيههه سهههيتم التخطهههيط لوضهههع اجهههراءات جامعهههة يهههتم فيهههها إعطهههاء
هيئههههة عليهههها الفرصههههة والسههههلطة لقيههههادة وتنسههههيق جهههههود تنفيههههذ اإلدارة المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه و أنشههههاء مؤسسههههات
األحهههواض المائيهههة و دعهههم جمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه لتقهههوم بهههدورها ،و الت كهههد أن االسهههتخدام المنسهههق للميهههاه السهههطحية
و الجوفيهههههة المتجهههههددة لهههههن يهههههؤثر فهههههي كمياتهههههها و نوعيتهههههها أثنهههههاء ممارسهههههة األنشهههههطة االقتصهههههادية و المجتمعيهههههة .ان
اسههههتعمال الميههههاه السههههطحية و الجوفيههههة يجههههب أن يكههههون مجههههديا ف اقتصههههاديا ف و اجتماعيهههها ف و بيئيههههاف ،كمهههها أن اسههههتخدام الميههههاه
الجوفيهههة بهههالتزامن مهههع الميهههاه السهههطحية يجهههب أن يكهههون فهههي األمهههاكن التهههي يكهههون فيهههها االسهههتخدام المشهههتر مجهههديا ف و
تكهههون فيهههه الخزانهههات الجوفيهههة قهههادرة علهههى التزويهههد .كمههها أن الجوانهههب األخهههرى المتعلقهههة بهههالروابط بهههين اسهههتخدام الميهههاه
واالحتياجههههات البيئيههههة سههههيتم مراقبتههههها باعتبههههار ان المصههههادر الطبيعيههههة تتكههههون مههههن الميههههاه و األراضههههي و االنظمههههة
الحيوية.
ب .إدارة األثهههر البيئهههي :إن حالهههة البيئهههة لهههها تههه ثير كبيهههر علهههى قطهههاع الميهههاه وإدارتهههه وبالتهههالي سهههيتم تقييمهههها وسيشهههمل ذلهههك
تقيههههيم األنظمههههة واإلجههههراءات البيئيههههة و سههههيتم التشههههاور مههههع الههههوزارات والهيئههههات المعنيههههة ذات الصههههلة مثههههل الطاقههههة
والصناعة والصحة والزراعة و البيئة.
ج .زيادة سعة تخزين المياه الى  400مليون متر مكعب.
د .الهههروابط مهههع الق هههايا االقتصهههادية :و ههههذا سهههوف يشهههمل )1( :اسهههتخدام النمهههاذج الرياضهههية فهههي توزيهههع الميهههاه و حسهههاب
سهههعر الميهههاه ( )2دراسهههة العالقهههة بهههين كفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه واإلنتهههاج وقيمتهههها الم هههافة ( )3حسهههاب أسهههعار الظهههل ()4
اسهههتخدام أداة تقيهههيم دورة الحيهههاة لتحديهههد أف هههل الخيهههارات بخصهههوص طهههر المحافظهههة علهههى الميهههاه البلديهههة .كمههها ينبغهههي
أن تهههنعك حسهههابات التكلفهههة الكليهههة للميهههاه علهههى أسهههعارها مهههع األخهههذ بعهههين االعتبهههار جميهههع التكهههاليف المرتبطهههة بتشهههغيل
وصهههيانة واسهههتبدال البنيهههة التحتيهههة ،وتكهههاليف الفرصهههة وتكلفهههة العوامهههل الخارجيهههة بمههها فهههي ذلهههك تكلفهههة األضهههرار البيئيهههة
أي ا ف.
ه .إن الوضههع المههالي والعجههز فههي الميزانيههة يعتبههر مههن أهههم الق ههايا الرئيسههية لقطههاع الميههاه و هههو يههؤثر فههي قههدرة القطههاع
علههههى تقههههديم واسههههتدامة الخههههدمات .سههههيتم تنفيههههذ اإلصههههالحات الماليههههة و إعههههادة تسههههعير الميههههاه والحههههد مههههن الفاقههههد المههههائي
ليكون ذلك ضمن الحلول المستقبلية في الحفاا على القطاع على المدى المتوسط والطويل.
و .التعههههاون مههههع الههههدول المجههههاورة بشههههكل أوسههههع يعتبههههر أداة مفيههههدة لتقاسههههم المنههههافع ومنههههع نشههههوب الصههههراعات ،حيهههه أن
المبادئ التي ستوجه وزارة المياه والر في ذلك هي:
• أن األردن يجهههههب أن يهههههدافع عهههههن و يحمهههههي حقوقهههههه المائيهههههة مهههههن الميهههههاه المشهههههتركة مهههههن خهههههالل االتصهههههاالت
والمفاوضهههات واالتفاقيهههات الثنائيهههة والمتعهههددة األطهههراف .كمههها و يجهههب أن تمهههنا الفرصهههة لتطهههوير المشهههاريع التهههي
توفر الفائدة لجميع األطراف و خصوصا ف فيما يتعلق بمشاريع البناء و التشغيل والصيانة.
• سيسههههتمر األردن فههههي تقههههديم االحتههههرام الواجههههب ألحكههههام القههههانون الههههدولي المعمههههول بههههه لتقاسههههم الميههههاه ،وحمايتههههها
والحفاا عليها المطبقة على المياه اإلقليمية والمشتركة.
• التعاون الثنائي و متعدد األطراف مع الدول المجاورة يجب أن يكون من خالل ميثا المياه اإلقليمية.
• سياسهههة الميهههاه السهههطحية الوطنيهههة لعهههام  2015تؤكهههد علهههى أن تسهههتمر الجههههود لترسهههي حقهههو األردن فهههي مهههوارد
الميهههاه السهههطحية المشهههتركة مهههن خهههالل االتفاقهههات الدوليهههة ،مهههع ضهههرورة التعهههاون اإلقليمهههي أي ههها ف لتطهههوير خطهههط
طوارئ لمواجهة حاالت الجفاف وآثار التغير المناخي.
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ز .إدارة أثههههر األنشههههطة الزراعيههههة باعتبههههار أن القطههههاع الزراعههههي يسههههتهلك حههههوالي  ٪60مههههن إجمههههالي الميههههاه المتاحههههة و
باعتبهههار أي ههها ف العالقهههة المباشهههرة بهههين الطلهههب علهههى الميهههاه لألغهههراض الزراعيهههة والعوائهههد االقتصهههادية مهههن كهههل متهههر
مكعههههب مههههن الميههههاه المسههههتخدمة .إن نظههههام تسههههعير أف ههههل للميههههاه الزراعيههههة بهههههدف المحافظههههة علههههى الميههههاه و تحسههههين
وزيههههادة انتاجيتههههها يمكههههن أن يههههنجم عههههن إعههههادة هيكلههههة اإلنتههههاج الزراعههههي .15إن وزارة الميههههاه والههههر سههههتقوم تههههدريجيا
بتقليههل اسههتخدام الميههاه الجوفيههة العذبههة فههي المنههاطق المرتفعههة لتحههل محلههها ميههاه الصههرف الصههحي المعالجههة كلمهها كههان
ذلههههك ممكنهههها كمهههها أن نظامهههها ف أكثههههر واقعيههههة و اسههههتدامة السههههتخدام الميههههاه فههههي الزراعههههة مههههن المقههههرر أن يطههههر لتعظههههيم
العوائد االقتصادية وضمان االستخدام األمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة.
كمجات الرزويد االضافج
وكجهههزء مهههن ههههذه االسهههتراتيجية ،تسهههتهدف وزارة الميهههاه زيهههادة كميهههة الميهههاه المتاحهههة .يشهههكل مشهههروع البحهههر االحمهههر-
البحهههر الميهههت ( )RSDSPالجهههزء األكبهههر فهههي زيهههادة التزويهههد المهههائي علهههى مهههرحلتين ،حيههه ست هههيف المرحلهههة األولهههى
مهههن ههههذا المشهههروع االسهههتراتيجي حهههوالي  85مليهههون متهههر مكعهههب للموازنهههة المائيهههة (يشهههمل تزويهههد العقبهههة والمبادلهههة فهههي
الشههههمال مههههن خههههالل واد العههههرب و 20مليههههون متههههر مكعههههب ألغههههراض الههههر ) .يوضهههها الجههههدول ( )4أدنههههاه نههههاتج
المرحلهههة األولهههى والثانيهههة لمشهههروع البحهههر االحمهههر-البحهههر الميهههت ،اضهههافة الهههى المشهههاريع االخهههرى التهههي سهههتوفر كميهههات
إضههههافية تقههههدر بحههههوالي  187.5مليههههون متههههر مكعههههب (الجههههدول  ،)5ويبلههههغ إجمههههالي التزويههههد المههههائي ضههههمن اإلطههههار
الزمنهههي لههههذه االسهههتراتيجية حهههوالي  422.5مليهههون متهههر مكعهههب ،وتشهههكل ههههذه المشهههاريع الجهههزء الرئيسهههي مهههن الخطهههة
االسهههتثمارية لقطهههاع الميهههاه .باالضهههافة الهههى مهههوارد الميهههاه العذبهههة ههههذه ،تعمهههل وزارة الميهههاه علهههى تطهههوير وزيهههادة كميهههات
ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة بحهههوالي  94مليهههون متهههر مكعهههب (الجهههدول  )10وزيهههادة فهههي الميهههاه الحديهههة بحهههوالي
 36مليههههون متههههر مكعههههب (الجههههدول  ،)11وبهههههذا تبلههههغ كميههههة الميههههاه الم ههههافة للموازنههههة المائيههههة حههههوالي  552.5مليههههون
متر مكعب.
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جدول  :4كمية المياه االضافيه من مشروع البحر االحمر –البحر الميت
المحافظه

كميه المياه المزوده
(مليون متر مكعب)

فتره التنفيذ

مالحظات

قناة البحرين /المرحلة
األولى

وطني

85

2021-2017

20مليون متر مكعب لغايات الر

قناة البحرين /المرحلة الثانيه

وطني

150

2025-2020

اسم المشروع

235

المجموع

جدول  :5كمية مياه الشرب االضافيه دون احتساب مشروع ناقل البحرين
اسم المشروع

المحافظه

كميه المياه المزوده
(مليون متر مكعب)

فترة التنفيذ

مشروع نقل المياه من منطقة
الشيدية  -الحسا إلى العاصمة

وطني

50

2021 – 2017

ابار حسبان

وطني

10

2018 – 2016

عجلون

3

2019 – 2018

الكر

3

2020 – 2019

الطفيله ،الكر

3

2019 – 2018

وطني

15

2018 – 2017

المفر

15

2018 – 2016

وطني

10

2025 – 2016

زرقاء

15

2021 – 2018

مادبا

10

2025 – 2023

العقبه
االغوار والباديه
الشماليه
محافظات الشمال
كر

5

2017 – 2016

يت من المشروع اما توسعه السد ونقل
المياه المعالجه او تنفيذ مشروع تطوير
ابار الهيدان

10

2025 – 2016

سوف يتم استخدامها لالغوار

30
1 .5

2018 – 2016
2021 – 2020

وطني

7

2025 – 2016

مشروع جر مياه سد كفرنجة
 /عجلون
مشروع الموجب المرحلة
الثانية  /الكر
مشروع جر مياه سد التنور
الطفيلة
مشروع نقل المياه من منطقة
الشيدية  -الحسا إلى العاصمة
تطوير حوض ابار العاقب
الجنوبي
تطوير ابار ميه جديده (
عميقه و ضحله) كمصادر
مياه مت منا شراء االبار
الخاصه
مشروع حوض مياه
السرحان االزر
مشروع معالجه مياه سد
الواله و نقلها الى محافظه
مادبا
محطه تحليه العقبه
تحليه المياه المالحه

مشروع واد العرب 2

مشروع سد واد مديين
مشروع الحصاد المائي
المنزلي
المجموع
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187.5

مالحظات
تزويد محافظه عمان ومن ثم بقيه
المحافظات
تزويد عمان او شاطئ البحر الميت
واالغوار و البلقاء ومادبا

تقليل ال

من حوض اللجون

دراسات الجدوى سوف تحدد كميات
المياه والمحافظه التي سوف يتم
تزويدها
دراسات الجدوى سوف تحدد كميات
المياه و المحافظه التي سوف يتم
تزويدها
سوف يتم تزويد المياه للمفر ومن ثم
لبقيه المحافظات
مواقع االبار سيتم تحديدها بناء على
الحاجه الى المياه
لغايات المفاعل النوو

 5اإلطار المؤتسسي لرنفجذ اتسراايجيج اإلدارة المركامل لمصادر المجاه
سيسهههههتند تحليهههههل مؤسسهههههات الميهههههاه الوطنيهههههة الهههههى إطهههههار شهههههامل ي خهههههذ بعهههههين االعتبهههههار العوامهههههل الفيزيائيهههههة و الحيويهههههة
واالجتماعيهههة واالقتصهههادية و كهههذلك المتعلقهههة بالسياسهههة العامهههة .إن وزارة الميهههاه والهههر ستسهههعى الهههى إطهههار مؤسسهههي نهههاجا
وايفيههههها ف لتنفيهههههذ اإلدارة المتكاملهههههة لمصهههههادر الميهههههاه وسهههههيتم تطهههههويره مهههههع ايهههههالء الرعايهههههة واالهتمهههههام الالزمهههههين لمختلهههههف
المكونهههات ،حيههه أن الحاجهههة واحتياجهههات أصهههحاب المصهههلحة المعنيهههين مهههن مجموعهههات مسهههتخدمي الميهههاه و الجمعيهههات و
مقههههدمي الخههههدمات والمؤسسههههات العامههههة وشههههركات القطههههاع الخههههاص والهيئههههات التنظيميههههة والتنفيذيههههة والقطههههاع الخههههاص،
والسهههههلطات المحليهههههة ومجموعهههههات المهههههزارعين ومؤسسهههههات المجتمهههههع المهههههدني والمنظمهههههات غيهههههر الحكوميهههههة و منظمهههههات
المجتمع المحلي.
سهههيكون لهههوزارة الميهههاه و الهههر الهههدور القيهههاد وصهههاحبة الواليهههة فهههي تنفيهههد عمليهههات اإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه ،كمههها
سههتقود المبههادرات و التخطههيط و التنسههيق وتسهههيل الحههوار مههع المعنيههين فههي حههين سههيتم دعههم الههوزارة مههن قبههل سههلطة الميههاه
و سلطة واد االردن و وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة المالية و وزارة الزراعة و وزارة البيئة.
إن وزارة الميههههاه والههههر هههههي مسههههؤوله أي هههها عههههن إيجههههاد التمويههههل و المههههوارد التقنيههههة و اإلداريههههة األخههههرى وسههههيتم إنشههههاء
مؤسسهههات و آليهههات اخهههرى مسهههانده ايهههن مههها اسهههتدعت الحاجهههه إلهههى ذلهههك ،قهههد تشهههمل لجهههان وزاريهههة مشهههتركة .كمههها سهههيتم بنهههاء
القهههههدرات المؤسسهههههية والشهههههراكات مهههههن أجهههههل إدارة أف هههههل .سهههههيتم أي ههههها ف اسهههههتخدام مؤشهههههرات رئيسهههههية لمراقبهههههة وتقيهههههيم
اسهههتراتيجية اإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه ،ومهههن ههههذه المؤشهههرات :مؤشهههر كفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه و مؤشهههر رأس المهههال
للمياه الطبيعية و مؤشر االستخراج المستدام للمياه و مؤشر تنفيذ اإلدارة المتكاملة مصادر المياه .
ألهداف االستراتيجية والنهج لالطار المؤسسي والتشريعي
إلعههههادة حوكمههههة و هيكلههههة القطههههاع و تعزيههههز االن ههههباط المههههالي فههههي اسههههترداد التكههههاليف و تحسههههين الكفههههاءات الداخليههههة فههههي
التناسق بين مؤسسات القطاع و إدارته وبناء القدرات التقنية لالستجابة لالحتياجات الوطنية يجب أن:
إعهههادة تنظهههيم الواهههائف األساسهههية لقطهههاع الميهههاه لتشهههمل( :أ) تخطهههيط وإدارة مهههوارد الميهههاه (ب) التزويهههد المهههائي (ج) تقهههديم
خدمات المياه (د) تنظيم الخدمات (ه) وضع السياسات الوطنية الرشيدة و القوية لقطاع المياه.
الشههههكل التنظيمههههي و مصههههادر التمويههههل للقطههههاع يجههههب أن تكههههون مناسههههبة للواههههائف التههههي يؤديههههها ،كمهههها يجههههب تنظههههيم تقههههديم
خهههدمات الميهههاه لتكهههون علهههى أسهههاس تجهههار مهههع األخهههذ بعهههين االعتبهههار أن يهههنظم تخطهههيط المهههوارد المائيهههة وإدارتهههه علهههى
أساس أن قطاع المياه هو قطاع عام.
أن يكهههون الهيكهههل التنظيمهههي المعهههدل جنبههها إلهههى جنهههب مهههع المبهههادئ األساسهههية و قواعهههد وممارسهههات إدارة الميهههاه مهههدمجا ف فهههي
قانون شامل للمياه.
أن يههههتم م سسههههة الخطههههة الوطنيههههة الرئيسههههية للميههههاه ( ،)NWMPكمهههها يجههههب أن تسههههعى الههههوزارة لتكههههون تلههههك الخطههههة هههههي
األداة الفعالة و المتحركة في التخطيط االستراتيجي للقطاع.
مهههن خهههالل السياسهههة الوطنيهههة الجديهههدة للميهههاه الجوفيهههة ،يجهههب وضهههع ضهههوابط صهههارمة علهههى اسهههتخدام الميهههاه الجوفيهههة وإلغهههاء
االسهههتخراج المجهههاني والحهههد مهههن كميهههات االسهههتخراج علهههى أسهههاس الحهههد اآلمهههن السهههتخراج الميهههاه الجوفيهههة مهههن خزاناتهههها و
إنجاز تشريعات لحماية مصادر مياه الشرب بهدف تنفيذ نطاقات حماية مصادر مياه الشرب بشكل قانوني.
منهجنهههها فههههي تطههههوير إطههههار مؤسسههههي و تشههههريعي سههههي خذ بعههههين االعتبههههار اسههههتكمال تحليههههل هيكههههل المؤسسههههات و الههههدوائر
الموجههودة حاليهها ف فههي القطههاع ومسههؤولياتها الوايفيههة واالتفهها علههى هيكلههة جيههده سههيتم مههن خاللههها توزيههع المهههام مههن جديههد
علهههى المؤسسهههات الحاليهههة والغهههاء الهههدوائر والمؤسسهههات الزائهههدة عهههن الحاجهههه ،وسهههيتم انشهههاء وحهههدات جديهههده علهههى اسهههاس
متخصهههص ومراجعهههة أداء القطهههاع و إجهههراء ا تعهههديالت هيكليهههة الزمهههه وإصهههدار قهههانون ميهههاه شهههامل يتوافهههق مهههع الهيكلهههة
التنظيمي الجديد وحوكمة قطاع المياه.
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المصادر والرزويد وخدمات الصاف الصحي
 1المقدم
حقهههق االردن مسهههتويات عاليهههه فهههي خهههدمات التزويهههد المهههائي وبنسهههبة تصهههل الهههى  ،٪94وفهههي تهههوفير ميهههاه ذات جهههودة عاليهههة
للمههههواطنين ،علههههى الههههرغم مههههن أن تغطيههههه خههههدمات الميههههاه مازالههههت تعههههاني مههههن التزويههههد الغيههههر مسههههتمر (متقطههههع) .تواكههههب
االردن تحقيهههق أههههداف األلفيهههة للتنميهههة (عهههام  )2015الخاصهههة بالميهههاه والصهههرف الصهههحي ،ليصهههل التزويهههد المهههائي للفهههرد
فهههي األردن حهههوالي  61لتر/فرد/يهههوم ،دون إحتسهههاب الفاقهههد والمقهههدر بهههـ  65لتهههرا للفهههرد /يهههوم ،ويقهههدر اسهههتهال الفهههرد مهههن
الميههاه فههي المنههاطق النائيههة مهها بههين  50-25لتههر يوميهها ،أمهها فههي شههمال االردن فقههد انخفههل اسههتهال الفههرد مههن الميههاه (فههي
مواقههع معينههة) منههذ بههدء اللجههوء السههور عههام  2011مههن أكثههر مههن  88الههى أقههل مههن  66لتههر /فههرد/اليههوم علههى الههرغم مههن
اسهههتمرار تهههدفق الهههدعم الحكهههومي المهههالي لقطهههاع الميهههاه ومحدوديهههة اسهههترداد الكلفهههة وههههذا باإلضهههافة الهههى ارتفهههاع نسهههبه فاقهههد
المياه الى . ٪52
خهههدمات الصهههرف الصهههحي تتماشهههى مهههع خهههدمات تغطيهههة الميهههاه للمهههواطنين  ،فهههي حهههين أن  ٪63مهههن السهههكان ( 5.8مليهههون
نسههههمة) مخههههدومين بشههههبكة الصههههرف الصههههحي ،علمهههها بهههه ن نسههههبة الصههههرف اآلمههههن تتجههههاوز  ، ٪93حيهههه أن ثلهههه السههههكان
يستخدمون الحفر اإلمتصاصية والمصمتة.
بلهههغ حجهههم ميهههاه الصهههرف الصهههحي المنتجهههة مهههن خهههالل المخهههدومين علهههى شهههبكات الصهههرف الصهههحي حهههوالي  140مليهههون
متههر مكعههب مهههن ميههاه الصهههرف الصههحي عهههام  .2015وتشههير التقههديرات إلهههى أنههه بحلهههول عههام  2025يتوقهههع ان يصههل عهههدد
السهههكان الهههى اكثهههر مهههن  11ماليهههين ،حيههه سهههيتم ربهههط معظهههم المهههدن والمنهههاطق ذات التعهههداد السهههكاني أكثهههر مهههن 5000
نسمة إلى شبكة الصرف الصحي النتاج حوالي  240مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي عام .2025

 2ينفجذ النهج العام للمجاه والصاف الصحي على المسروى الوطني
يركهههز الهههنهج العهههام إلدارة قطهههاع الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي األردن علهههى اسهههتدامة خهههدمات علهههى معهههدالت عاليهههة مهههن
تغطيهههه خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي واإلنسهههجام مهههابين التزويهههد والطلهههب مهههن جههههة وجهههودة وكفايهههة الخهههدمات مهههن جههههة
أخهههرى ،باإلضهههافة إلهههى كفهههاءة التزويهههد المهههائي .تسهههعى وزارة الميهههاه والهههر الهههى ضهههمان اإلدارة المسهههتدامة للميهههاه والتهههي
تعهههود بالفائهههدة علهههى كهههل مهههن المهههواطنين واالقتصهههاد والبيئهههة ،مهههن خهههالل تحسهههين كميهههة ونوعيهههة الميهههاه والوصهههول اليهههها بمههها
يههؤول إلههى وضهههع صههحي أف هههل مههن خههالل المحافظهههة علههى مسهههاقط الميههاه (األحههواض المائيهههة) والحههد مهههن التلههوت والتههه قلم
مهههع آثهههار التغيهههر المنهههاخي لزيهههادة كفهههاءة وانتاجيهههة اسهههتخدام الميهههاه لهههدعم قطاعهههات الزراعهههة والطاقهههة والصهههناعة والمحافظهههة
على المياه ،وتطوير حوكمة قطاع المياه إلستدامة القطاعات اإلقتصادية والبيئة واإلجتماعية.
هنالههههك حاجههههه ملحههههة السههههتمرار هههههذه الجهههههود وتوسههههعة خههههدمات الصههههرف الصههههحي وزيههههادة القههههدرة علههههى معالجههههة ميههههاه
الصهههرف الصهههحي ،حيههه ستواصهههل الحكومهههة تعزيهههز إمكانيهههة الوصهههول الهههى خهههدمات صهههرف صهههحي آمنهههة علهههى مسهههتوى
المنازل والمؤسسات في المناطق الغير مخدومة بشبكات الصرف الصحي.
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 3ينفجذ اتسرايجيج الخدمات
إلهههى جانهههب تعزيهههز خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي ،سهههوف تعمهههل وزارة الميهههاه والهههر علهههى العديهههد مهههن الق هههايا ذات
العالقة وصوال الى النهج المتكامل مت منا ف ما يلي:
التركيهههز علهههى كفهههاءة الميهههاه :إن تحسهههين شهههبكات نقهههل وتوزيهههع الميهههاه لهههه أثهههر مباشهههر علهههى نسهههبة الفاقهههد مهههن الميهههاه
.1
والمقههههدر بحههههوالي  ٪51والتههههي ال تعههههود بههههالنفع علههههى السههههكان رسههههميا .سههههتبذل جهههههود مت ههههافرة لتحسههههين الشههههبكات بشههههكل
مسهههتمر وتركيهههب أجههههزة تهههوفير الميهههاه لإلسهههتخدام البلهههد وإقرارمعهههايير وطنيهههة للسهههباكة ومعهههايير كفهههاءة اسهههتخدام األجههههزة
الخاصههههة بالميههههاه (منتجههههات السههههباكة ،األجهههههزة .. ،الهههه ) .وسههههتعمل الههههوزارة علههههى تطههههوير خطههههط كفههههاءة الميههههاه لجميههههع
شركات المياه.
التشهههغيل والصهههيانة :سهههوف يهههتم توجيهههة اإلسهههتثمارات إلهههى األخهههذ بعهههين اإلعتبهههار التكلفهههة التشهههغيلية خهههالل العمهههر
.2
اإلفتراضهههههي لتحسهههههين خهههههدمات الميهههههاه وخهههههدمات الصهههههرف الصهههههحي اآلمهههههن أو االسهههههتثمارات الموجههههههة تحديهههههدا للصهههههيانة
والتشههههغيل الجديههههدة والخههههدمات القائمههههة لتجنههههب التراجههههع فههههي مسههههتوى الخههههدمات .سههههوف تعمههههل وزارة الميههههاه والر /سههههلطة
المياه على تطوير وتنفيذ خطة إدارة األصول لتوجيه اإلنفا الخاص بالتشغيل والصيانة واإلستثمار الرأسمالي.
استجابة كلفة تقديم الخدمات والعدالة االجتماعية
.3
خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي المهههدارس والمؤسسهههات األخهههرى :إن برنهههامج الميهههاه والصهههرف الصهههحي
.4
مههههاهو إال تههههدخل إسههههتراتيجي وضههههمان لحصههههول األطفههههال علههههى ميههههاه مالئمههههة وخههههدمات ميههههاه وصههههرف صههههحي ومرافههههق
صهههحية فهههي المهههدارس ،حيههه أن المهههدارس يمكهههن أن تكهههون مهههدخالف إلحهههدات تغييهههرات إجتماعيهههة فهههي العديهههد مهههن المجهههاالت.
مهههن المههههم أن تمتهههد الرؤيهههة مهههن تهههدخالت جزئيهههة لبنيهههة تحتيهههة إلهههى نههههج تطهههوير متكامهههل ،سهههيتم إيهههالء اإلهتمهههام ل هههمان
جهههودة ومالئمههههة مرافههههق الميههههاه والصهههرف الصههههحي فههههي جميههههع المههههدارس ومراجعهههة وتحههههدي المنههههاهج الدراسههههية للتركيههههز
علههههى الميههههاه والصههههرف الصههههحي وتههههدريب المعلميههههين علههههى المواضههههيع ذات العالقههههة بالميههههاه والصههههرف الصههههحي ،والعمههههل
مههههع جمعيههههات المجتمههههع المحلههههي وتشههههجيع البلههههديات لههههدعم المههههدارس وتطههههوير قنههههوات اإلتصههههال لتنويههههع اآلفهههها والههههرؤى
الخاصهههة ب صهههحاب العالقهههة وتوجيهههة المهههدارس لتكهههون مراكهههز تعلهههيم وتهههدريب للشهههباب األردنهههي فهههي مجهههال الميهههاه والصهههرف
الصحي.
إشهههرا أصهههحاب العالقهههة :تسهههعى وزارة الميهههاه والهههر ومؤسسهههاتها للتشهههار مهههع أصهههحاب العالقهههة فهههي قطهههاع
.5
المياه ،حي أن هذه اإلستراتيجية تركز على إداره المتكاملة لمصادر المياه.

 4االهداف والغايات واإليياه اإلتسراايجيي
سهههوف يكهههون الههههدف الهههوطني لههههذه اإلسهههتراتيجية “ضهههمان تهههوفر خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي لجميهههع األردنيهههين مهههن
خههههالل اإلدارة المسههههتدامة“ .تتبنههههى وزارة الميههههاه والههههر الههههنهج المتكامههههل واسههههتمرارية خههههدمات الميههههاه والصههههرف الصههههحي
باإلعتماد على معايير وطنية مستهدفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
األولويهههة القصهههوى لهههوزارة الميهههاه والهههر ههههي ضهههمان وصهههول ميهههاه آمنهههة وكافيهههة وب سهههعار معقولهههه لجميهههع المهههواطنين
لإلسههههتخدامات الشخصههههية والمنزليههههة ( 80 ،100 ،120لتر/فرد/يههههوم) للمههههدن الرئيسههههية والبلههههديات والمنههههاطق الريفيههههة علههههى
التهههوالي .باإلضهههافة إلهههى الحصهههول علهههى خهههدمات صهههرف صهههحي آمنهههة تراعهههي الخصوصهههيه والكرامهههة .حيههه سهههيتم تبنهههي
نهج شامل إلدارة المياه .إضافة إلى أنه التوجة المستقبلي سيركز على تعزيز العديد من األولويات والمبادرات.
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أوال :مصادر المجاه
.1
.2

.3

.4
.5

.6

سهههوف تقهههوم وزارة الميهههاه والهههر بتعزيهههز المنعهههة فهههي القطهههاع مهههن خهههالل نههههج شهههمولي فهههي اإلسهههتجابة لإلحتياجهههات
الطارئة من المياه والصرف الصحي بالتواز مع العمل على تحقيق األهداف بعيدة المدى لقطاع المياه.
سهههوف تقهههوم الهههوزارة بتطبيهههق خطهههة األمهههن المهههائي لحمايهههة مصهههادر الميهههاه الحاليهههة والمسهههتقبلية والمرافهههق مهههن أيهههة
أضههرار .كمهها تههم إدمههاج مبههادئ المحافظههة علههى جههودة الميههاه فههي االدارة المتكاملههة لمصههادر الميههاه فههي العديههد مههن
المؤسسهههات البيئيهههة والمائيهههة فهههي األردن لحمايتهههها مهههن التلهههوت المباشهههر وغيهههر المباشهههر ،وت هيهههل أحهههواض الميهههاه
الجوفيههة األردنيههة بعههد التقليههل مههن ال هه الجههائر ،حيهه تههم األخههذ باإلحتياجههات البيئيههة مههن حيهه الكميههة والنوعيههة
في مختلف المواقع (التجمعات السكانية) عند تصميم خطط التخصيص.
سههتعمل الهههوزارة علهههى تنفيهههذ سياسهههة إسهههتغالل الميهههاه السههطحية والتهههي تههههدف إلهههى اإلسهههتفادة القصهههوى مهههن كميهههات
الميههههاه السههههطحية المتههههوفرة وبمهههها ال يتعلههههرض مههههع الجههههدوى االقتصههههادية وال يسههههبب اضههههرارا بيئيههههة واجتماعيههههة ،
علههههى أن يجههههر تقيههههيم للمصههههادر السههههطحية المتههههوفرة بشههههكل دور إضههههافة إلههههى إيجههههاد بههههرامج تنميههههة وحمايههههة
متكاملهههة لتطهههوير الميهههاه السهههطحية مت هههمنا ف تطهههوير خطهههط التنميهههة المسهههتدامة لألنظمهههة الميهههاه السهههطحية فهههي واد
االردن.
وزارة الميهههاه والهههر تعمهههل علهههى تحقيهههق التهههوازن بهههين التزويهههد المهههائي واإلحتياجهههات دون اإلفهههراط فهههي إسهههتغالل
المياه الجوفية ،وفي هذا الصدد ،تقوم الوزارة بتنظيم ض المياه الجوفية من خالل (سياسة المياه الجوفية).
تعمههههل الههههوزارة علههههى تطههههوير وتنفيههههذ مخطههههط مناسههههب لنقههههل الميههههاه والصههههرف الصههههحي ،وهههههذا المخطههههط سههههيوفر
إعههههادة توزيههههع أف ههههل للمصههههادر .سههههوف يكههههون الناقههههل الههههوطني جههههزءاف مههههن هههههذا المخطههههط ،ويشههههمل محافظههههات
الشمال و ستعمل الوزارة على دمج المخطط مع سياسة إعادة توزيع المياه وخطتها التنفيذية.
سهههوف ت هههمن الهههوزارة حصهههة عادلهههة ومنصهههفة لهههألردن مهههن الميهههاه المشهههتركة فهههي اإلتفاقيهههات الموقعهههة مهههع الهههدول
المجهههههاورة ذات األحهههههواض المائيهههههة المشهههههتركة مهههههع األردن .تهههههدار األحهههههواض المشهههههتركة علهههههى أسههههه اإلدارة
المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه ) (IWRMعلههههى عههههدم تجههههاوز احتياجههههات التعههههاون اإلقليمههههي المبنيههههة علههههى خطههههط
الطوارئ والتي تستهدف الجفاف والتغير المناخي.

ثانجا:إدارة الخدمات
 .1ت من وزارة المياه والر توفر خدمات المياه والصرف الصحي لألجيال الحالية والمستقبلية.
 .2زيهههادة وعهههي األردنيهههين بشههها الميهههاه وأهميهههة الحفهههاا علهههى المهههوارد المائيهههة المحهههدودة وتشهههجيع الحصهههاد المهههائي
لألمطههار وايجههاد الخيههارات الممكنههه للحههد مههن الطلههب علههى الميههاه فههي كههل القطاعههات .تنفههذ الههوزارة سياسههة إدارة
الطلههب علههى الميههاه لتحقيههق أقصههى النتههائج وتقليههل فاقههد الميههاه والسههعي نحههو تعزيههز فعاليههة وكفههاءة اسههتخدام الميههاه
لتحقيههههق التنميههههة االجتماعيههههة واالقتصههههادية والبيئيههههة .ان اسههههتمرارية التنفيههههذ سههههتكون مصههههدراف مهمهههها ف مههههن مصههههادر
الميهههههاه اإلضهههههافية والتهههههي تسهههههاهم فهههههي تقليهههههل الفجهههههوة مههههها بهههههين التزويهههههد والطلهههههب وزيهههههادة النمهههههو االقتصهههههاد
واالجتمهههاعي ،حيههه سهههيتم تطبيهههق إدارة الطلهههب علهههى الميهههاه فهههي جميهههع القطاعهههات مت هههمنا البلهههديات والصهههناعة
والسهههياحة والزراعهههة وغيرهههها مهههن األنشهههطة الوطنيهههة( .التفاصهههيل مهههذكورة فهههي السياسهههة الوطنيهههة إلدارة الطلهههب
على المياه) .
 .3إعههههادة هيكلههههة االطههههار المؤسسههههي لقطههههاع الميههههاه ليت ههههمن المهههههام التاليههههة( :أ) تخطههههيط وإدارة المههههوارد المائيههههة،
(ب) تزويهههد الميهههاه( ،ج) تقهههديم خهههدمات الميهههاه( ،د) تنظهههيم الخهههدمات( ،ههههـ) وضهههع سياسهههات وطنيهههة موحهههدة .يجهههب
أن تكهههون الهياكهههل التنظيميهههة ومصهههادر التمويهههل متناسهههبة مهههع مههههام القطهههاع  ،مثهههال :تنفيهههذ خدمهههة إيصهههال الميهههاه
علهههى أسهههاس تجهههار وإدارة وتخطهههيط مصهههادر الميهههاه تهههدار علهههى أسهههاس خهههدمات حكوميهههة .الهيكهههل التنظيمهههي
المعههههدل الههههى جانههههب معههههايير الحوكمههههة والمبههههادئ الرئيسههههية واإلجههههراءات المدرجههههة فههههي تشههههريع مههههائي شههههامل
عصر .
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سهههوف تقهههوم الهههوزارة بالفصهههل مههها بهههين خهههدمات توزيهههع ميهههاه التجزئهههة وخهههدمات توزيهههع الميهههاه بالجملهههة ،وإنشهههاء
عالقههات تعاقديههة فعالههة بههين مههزود الميههاه بالجملههة ومههع كههل مههن شههركات الميههاه ومصههادر التزويههد مت ههمنا ف ذلههك
سههههلطة واد األردن .باإلضههههافة إلههههى ذلههههك ،تعمههههل الههههوزارة علههههى ضههههمان اسههههتمرار اسههههتقاللية شههههركات الميههههاه
وعملها على أس تجارية وبناء قدراتها الدارة التحول الى التزويد المستمر.
سهههيتم توحيهههد إدارة مصهههادر الميهههاه ومتابعتهههها فهههي مؤسسهههة واحهههدة ههههي وزارة الميهههاه والهههر  .تحتهههاج وزارة الميهههاه
والهههر لصهههالحيات إضهههافية ،باالضهههافة إلهههى تعزيهههز قهههدرات الهههوزارة فهههي التخطهههيط اإلسهههتراتيجي وتوزيهههع الميهههاه
والتنفيهههذ وجمهههع وإدارة البيانهههات والتنسهههيق مهههع أصهههحاب العالقهههة لتتماشهههى مهههع القطاعهههات األخهههرى ،كمههها تحتهههاج
أي ههها تطبيهههق التكنولوجيههها الحديثهههة وتعزيهههز القهههدرات .سهههوف تشهههتمل المبهههادارات اإلسهههتراتيجية ذات الصهههلة علهههى
تعزيهههز تطبيهههق األنظمهههة والتعليمهههات وحمايهههة مصهههادر الميهههاه وتجمعهههات الميهههاه وأتمتهههة نظهههام مراقبهههة مصهههادر الميهههاه
وإسههههناد عمليههههة صههههنع القههههرار الخاصههههة ب خههههذ اإلعتبههههارات المائيههههة فههههي التخطههههيط اإلسههههتراتيجي علههههى البيانههههات
والسههههيناريوهات المصههههممة بنههههاءاف علههههى سياسههههات وتعليمههههات قطاعههههات الميههههاه والمشههههاريع الرأسههههمالية وقههههراءات
إدارة مصادر المياه والمستمدة من التخطيط الدقيق.
تطهههوير وتنفيهههذ خطهههة شهههاملة لتطهههوير القهههدرات والتهههي تسهههتهدف أصهههحاب العالقهههة فهههي قطهههاع الميهههاه (مؤسسهههات
قطاع المياه ،مؤسسات البح العلمي ،المقاوليين ،واإلستشاريين).
تعمهههل الهههوزارة علهههى بنهههاء نظهههام المعلومهههات المهههائي الهههوطني ( )NWISوالهههذ مهههن شههه نه المسهههاهمة فهههي تعزيهههز
عمليه إتخاذ القرار.

ثالثا:يحسجن االداء
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سهههيتم تطبيهههق تحسهههين كفهههاءة الطاقهههة فهههي مرافهههق الميهههاه مهههن أجهههل التقليهههل مهههن كميهههة اسهههتهال الطاقهههه فهههي التزويهههد
المههههائي وإدخههههال تكنولوجيهههها الطاقههههة المتجههههددة لحمايههههه البيئههههة وتقليههههل أسههههعار الطاقههههة المتذبذبههههة فههههي قطههههاع الميههههاه.
تههههدف الهههوزارة بحلهههول العهههام  2025فهههي مجهههال الطاقهههة إلهههى :التقليهههل مهههن اسهههتهال الطاقهههة فهههي مرافهههق الميهههاه
بنسههههبه  ٪15وزيههههادة حصههههة الطاقههههة المتجههههددة إلههههى  ٪10مههههن إجمههههالي الطاقههههة المههههزودة .سياسههههة كفههههاءة الطاقههههة
والطاقة المتجددة لقطاع المياه وخططتها التنفيذية مت منة األولويات.
تحسههههين الكفههههاءة الماليههههة مههههن تههههوفير خههههدمات الميههههاه البلديههههة والههههر وتطبيههههق الههههوزارة الخطههههة التنفيذيههههة لتقليههههل
خسائر قطاع المياه السترداد تكاليف التشغيل والصيانة في قطاع المياه.
تقليل فاقد المياه في شركات المياه و وت مين الشراكة واالبداع في ادارة الشركات.
التوجههه نحهههو تقليههل الهههدعم الحكهههومي وتوجيهههه بشهههكل مناسههب الهههى خهههدمات قطههاع الميهههاه وترشههيد الهههدعم الحكهههومي
المتنههههوع والموجههههه لشههههركات الميههههاه .العمههههل علههههى تطبيههههق الممارسههههات التجاريههههه ضههههمن اطههههار تنظيمههههي لحمايههههه
مصهههالا المسهههتهلكين وضهههمان خهههدمات ذات جهههوده عاليهههه واالخهههذ بعهههين االعتبهههار المسهههتهلكين مهههن الفقهههراء .توجيهههه
كل من راس المال الخاص والخبرات االدارية لتطوير وتشغيل البنية التحتية الجديدة.
التشههههغيل و الصههههيانه و تقليههههل الفاقههههد يجههههب ان يت ههههمن اسههههتثمار أكبههههر مههههن ناحيههههة تطههههوير االنظمههههة و تطههههوير
الموارد البشريه مت منا ذلك تحسين الحوافز و بناء القدرات للمسؤلين و الفنيين في قطاع المياه.
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رابعا :النظاة المسرقبلج للرشايعات والقوانجن
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ستواصههههههل وزاره الميههههههاه والههههههر حملتههههههها اليقههههههاف االسههههههتخدامات غيههههههر المشههههههروعة و اغههههههال االبههههههار غيههههههر
المرخصة.
تبنهههي تشهههريعات مائيهههه شهههامله تعتهههرف بحقهههو االنسهههان فهههي الميهههاه والصهههرف الصهههحي وبشهههكل صهههريا تعطهههي
االولويه في تخصيص المياه لالستخدام البلد على غيره من االستخدامات.
إعههههادة هيكلههههة نعرفههههة خههههدمات الميههههاه وخههههدمات الصههههرف الصههههحي لتههههوفير حههههوافز تشههههجيعية لإلسههههتخدام الرشههههيد
للكميههههة التههههي تتوافههههق مههههع الحههههد األدنههههى الصههههحي لإلسههههتخدام اليههههومي .ستواصههههل وزاره الميههههاه والههههر بتطبيههههق
الخطهههة التنفيذيهههة الخاصهههة بتقليهههل الفاقهههد فهههي قطهههاع الميهههاه و تطهههوير خطهههط مشهههابهة لميهههاه الهههر  ،باالضهههافة الهههى
تبنهههي سياسهههة كلفهههة خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي لكهههل مهههن االسهههتخدامات البلديهههة وغيهههر البلديهههة والتهههي مهههن
شانها خلق التوازن ما بين االستدامة االقتصادية و االجتماعية و البيئية.
سههههتقوم الحكومههههة االسههههتفادة مههههن قنههههوات وسههههائل اإلعههههالم المختلفههههة لكسههههب ثقههههة الجمهههههور فههههي خههههدمات الميههههاه
والصرف الصحي.

خامسا :اتسراايجيج الصاف الصحي
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زيهههاده الهههربط المنزلهههي علهههى شهههبكات الصهههرف الصهههحي او غيرهههها مهههن مرافهههق التفريهههغ الصهههحية وتعزيهههز قهههدرات
المعالجهههة لتتناسهههب مهههع الطلهههب علهههى اعهههادة االسهههتخدام و ضهههمان فاعليهههة وامهههان اسهههتخام ميهههاه الصهههرف الصهههحي
المعالجة والتي تعود ب على عائد على االقتصاد.
تطهههوير برنهههامج شهههامل لخهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي كافهههة المهههدارس لتعزيهههز النظافهههه وزيهههاده الهههوعي
الصحي بين االطفال.
تواصهههل الهههوزارة االسهههتفاده مهههن انظمهههة الصهههرف الصهههحي المركزيهههة اينمههها كهههان ذلهههك ممكنههها مهههن اجهههل ضهههمان
اسهههتخدام اف هههل لميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههه فهههي العديهههد مهههن المواقهههع و المرافهههق وحسهههب االولويهههه .وسهههيتم
اسههههتخدام االنظمههههة الالمركزيههههة حيثمهههها أمكههههن ،وسههههيتم تعزيههههز كههههل مههههن ادارة االنظمههههة المركزيههههة والالمركزيههههة.
ت خهههذ اسهههتراتيجية الصهههرف الصهههحي بعهههين االعتبهههار كهههال مهههن المتطلبهههات البيئيهههة والصهههحية خهههالل معالجهههة ميهههاه
الصهههرف الصهههحي فهههي المهههدن الح هههرية والمنهههاطق الصغيرة.توسهههعة القهههدرة اإلسهههتعابية لمحطهههات معالجهههة ميهههاه
الصرف الصحي لتغطية كل االردن حسب الخطة الشاملة للصرف الصحي .2013
العمهههل علهههى المركزيهههة تطبيهههق الخطهههة الوطنيهههة لميهههاه الصهههرف الصهههحي فهههي مجهههال تشهههغيل وصهههيانة محطهههات
الصرف الصحي.
تعمل الوزارة على استكمال و تنفيذ االطار الوطني الدارة خدمات الصرف الصحي الالمركزية.
تعمل الوزاره على تطوير وتنفيذ الخطه الوطنيه لتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي.
سيتم تطبيق كل من سياسه االحالل وإعادة اإلستخدام للخطة التنفيذية.
الخطههههة الوطنيههههة للصههههرف الصههههحي  2013تشههههتمل علههههى اطههههار اسههههتراتيجي شههههامل لتطههههوير خههههدمات الصههههرف
الصهههحي والتهههي تههههدف بحلهههول عهههام  2025الهههى ايجهههاد نظهههام صهههرف صهههحي مناسهههب لجميهههع المهههدن والمنهههاطق
فهههي االردن ذات التجمعهههات السهههكانيه التهههي تزيهههد عهههن  5000نسهههمه ،والهههذ بهههدوره سهههيؤد الهههى ربهههط مههها نسهههبته
 ٪80من السكان بخدمات الصرف الصحي بحلول عام .2025
امههها بخصهههوص التجمعهههات التهههي تقهههل عهههن  5000مقهههيم لهههن يهههتم بنهههاء انظمهههه صهههرف صهههحي لهههها اال فهههي حالهههة ان
تكهههون ههههذه التجمعهههات قريبهههة مهههن مرافهههق صهههرف صهههحي قائمهههة او تواجهههه اهههروف اسهههتثنائية تتعلهههق بهههامور بيئيهههة
وصحية ،علما بان  ٪28من السكان يقعون ضمن هذه التجمعات.
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 .10وألن تنفيهههذ الصهههرف الصهههحي ههههو مسهههؤولية مشهههتركة ،مت هههمنة جميهههع جوانهههب الهههتخلص مهههن نفايهههات الصهههرف
الصهههحي بمههها فيهههها النفايهههات السهههائلة والصهههلبة فانهههها بحاجهههة الهههى ان تكهههون ضهههمن اطهههار سياسهههة صهههرف صهههحي
موحههههده والتههههي تشههههمل العمههههل مههههع العديههههد مههههن القطاعههههات ذات العالقههههة كقطههههاع الصههههحة والتعلههههيم واالسههههكان
والبلههههديات والتطههههوير الح ههههر  .وسههههوف تقههههوم الههههوزارة بهههه طال مبههههادرة وتنسههههيق وتطههههوير إطههههار السياسههههة
الموحد بصورة تسما للحكومه والمؤسسات ذات العالقة بتطوير منهجياتهم بشكل يتناغم مع السياسة.

 5اهداف ومؤشاات الرنمجه المسردام الخاص بخدمات المجاه والصاف الصحي
سهههوف تقهههوم وزارة الميهههاه والهههر بالتعهههاون مهههع سهههلطه الميهههاة علهههى تحديهههد وتوضهههيا االههههداف والمؤشهههرات المتناغمهههة مهههع
أههههداف التنميهههة المسهههتدامة (الههههدف السهههادس) ،والتهههي تحتهههو علهههى ثالثهههة أههههداف واضهههحة ومبنيهههة علهههى أههههداف األلفيهههة
للتنميهههة والمتعلقهههة ب ههههداف ميهههاه الشهههرب وخهههدمات الصهههرف الصهههحي .ههههذه االههههداف والمؤشهههرات سهههوف تواهههف لهههتعك
واقهههع حهههال الميهههاه فهههي االردن والعمهههل علهههى تبنيهههها لغايهههات المتابعهههة والتقيهههيم وتقهههاريراالداء فهههي جميهههع مؤسسهههات قطهههاع
المياه ) الجدول .)6
جههههدول  :6المؤشههههرات ذات العالقههههه بخههههدمات الصههههرف الصههههحي لقيههههاس االنجههههاز فههههي تحقيههههق االهههههداف الوطنيههههه (التنميههههه
المستدامه ،هدف رقم )6
المؤشرات المستخدمه لقياس االنجاز في تحقيق االهداف
االهداف
الفرعيه
نسههههبه السههههكان الههههذين يحصههههلون علههههى خههههدمات ميههههاه
مياه صالحه للشرب في متناول الجميع
6.1
شرب امن
نسهههبه السهههكان الهههذين يحصهههلون علهههى خهههدمات صهههرف
تحقيق الوصول الى مرافق صحيه مناسبه
6.2
صحي
نسبه السكان الذين يحصلون على النظافة الصحية
تحقيق الوصول للنظافه الصحية للجميع
مؤشر جوده المياه
تحسين نوعيه المياه
6.3
تخفههههيل نسههههبه الميههههاه العادمههههه غيههههر المعالجههههه الههههى نسبة المياه العادمة البلدية والصناعية المعالجة
النصف
زيههاده نسههبه اعههاده التههدوير و اعههاده االسههتخدام اآلمههن نسهههههههبة الميهههههههاه العادمهههههههة البلديهههههههة المعالجهههههههة المعهههههههاد
للمياه العادمة المعالجة
استخدامها
نسهههههبة الميههههههاه العادمهههههة الصههههههناعية التهههههي تههههههم إعههههههادة
تدويرها
المصدر :االمم المتحده –قطاع المياه  /تقرير 2014 GEMI
سههههههتعمل الههههههوزارة علههههههى تههههههوفير البيانههههههات واالحصههههههائيات موزعههههههة علههههههى الههههههدخل والعمههههههروالجن والعههههههر والعجههههههز
(اإلحتياجهههات الخاصهههة)والمواقع الجغرافيهههة .مهههن ال هههرور اتخهههاذ الخطهههوات المناسهههبة لتطهههوير الجهههودة وتهههوفر البيانههههات
وشموليتها لغايات متابعة وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
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 6االطار المؤتسسي والمرابع والرقججم لخدمات المجاه والصاف الصحي
االطههههار الجديههههد لحوكمههههة قطههههاع الميههههاه سيشههههتمل علههههى اإلدارة المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه المتكاملههههة وخههههدمات الصههههرف
الصهههحي ،باالضهههافة إلهههى المتطلبهههات التنظيميهههة والتشهههريعية لقطهههاع الميهههاه فهههي االردن .التغييهههرات المتوقعهههة سهههوف تشهههتمل
علههههى التقاطعههههات الحاليههههة مهههها بههههين السياسههههات والقههههوانيين والتعليمههههات والمؤسسههههات والمجتمههههع المحلههههي والمسههههتهلك .تقههههوم
الههههوزارة بتنفيههههذ دراسههههة اوليههههة النشههههاء قسههههم خههههاص بخههههدمات الميههههاه والصههههرف الصههههحي ينسههههجم مههههع االطههههار التشههههريعي،
باالضافة الى تحدي االدوات التنظيمية فيما يتعلق باستخدامات المياه.
المتابعهههة الفعالهههة سهههوف تت هههمن تزويهههد المعلومهههات والبيانهههات لعكسهههها علهههى السياسهههات ومتابعهههة النتهههائج .السياسهههات المعهههدة
لتحقيهههق األمهههن المهههائي لهههها تهههداخالت تعتمهههد علههههى خصهههائص واحتياجهههات المنهههاطق المختلفهههة بهههاألردن .االههههداف الشههههاملة
ل مان األمن المائي يمكن تقسيمها الى اربعه فئات كما يلي:
.1
.2
.3
.4

تطوير خدمات المياه والصرف الصحي.
اداره الطلب والتزويد على المياه.
الت قلم مع تقلبات الجوية وشدتها.
تطوير الواقع البيئي ومصادر المياه.

سهههيعمل قطهههاع الميهههاه علهههى تطهههوير مؤشهههرات اداء وطنيهههة مرتبطهههة و متناغمهههة مهههع المؤشهههرات العالميهههة مهههع بدايهههة تطبيهههق
اهداف التنمية المستدامة.
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المجاه ألغااض الاي والطاق والصناع والسجاح والركجف مع الرغجا المناخي
 1المقدم
األمهههن المهههائي هههههو عمليهههة ديناميكيههههة تتغيهههر مههههع تغيهههر المنهههها والنمهههو االقتصههههاد وتهههدهور المههههوارد المائيهههة .اسههههتعماالت
الميهههاه المتنوعهههة للمصهههادر المائيهههة الوطنيهههة تتهههرابط وتتهههداخل بشهههكل متزايهههد األمهههر الهههذ يتطلهههب أن تهههدار بشهههكل متهههوازن
وثابهههت لتعظهههيم العائهههد لكهههل متهههر مكعهههب مهههن الميهههاه المتاحهههة فهههي األردن مهههع األخهههذ بعهههين االعتبهههار عامهههل اإلسهههتدامة فهههي
تخطيط وإدارة المصادر المائية.
بههههالرغم مههههن أن السياسههههة المعلنههههة للحكومههههة تعطههههي األولويههههة لالحتياجههههات البلديههههة ،إال أن االحتياجههههات المائيههههة للقطاعههههات
األخرى يجب أن تؤخذ بعين االعتبار من مبدأ أهميتها وتحقيقا لإلستدامة وبنا فء على أعلى عائد اقتصاد ممكن.
جدول  :7استعماالت المياه للقطاعات المختلفة ()2014
المصدر المائي

البلد
325
103.8
0

القطاع
الصناعي
32.2
4.8
1.7

المياه الجوفية
المياه السطحية
الميهههههههههههههاه العادمهههههههههههههة
المعالجة
39
429
المجموع
٪4
٪44.1
النسههههبة مههههن المجمههههوع
الكلي
كمية المياه المستخدمة في الزراعة البعلية حوالي  100م .م/3السنة
المصدر :وزارة المياه والر  /موازنة عام 2014

المجموع (م م)3

الزراعي
231.3
150
123.3

589
259
125

505
٪51.9

972
٪100

ان الغهههرض مهههن سياسهههة اعهههادة توزيهههع الميهههاه الوطنيهههة ( )2015أن تكهههون أليهههة لوضهههع خطهههط عمهههل إلعهههادة توزيهههع الميهههاه
بمرونهههة بهههين قطاعهههات اسهههتخدام الميهههاه والمحافظهههات أي ههها .تههههدف ههههذه السياسهههة الهههى تشهههغيل ناقهههل وطنهههي للميهههاه يهههربط بهههين
األقهههاليم الجنوبيهههة والشهههمالية فهههي المملكهههة وناقهههل أخهههر لنقهههل الميالهههه العادمهههة المعالجهههة الهههى واد األردن لتعظهههيم اسهههتخدام
الميهههاه المعالجههههة ألغههههراض الههههر  ،ويوضههها الجههههدول أعههههاله (جههههدول  )7لمحههههة عامهههة عههههن اسههههتعماالت الميههههاه للقطاعههههات
المختلفة في األردن.
ت خهههذ ههههذه السياسهههة بعهههين اإلعتبهههار ف هههال عهههن االحتياجهههات المائيهههة البلديهههة االحتياجهههات المائيهههة ألغهههراض االنتهههاج الغهههذائي
والتطهههور االقتصهههاد واألنظمهههة البيئيهههة ،ولتحقيهههق ذلهههك سهههتعتمد ههههذه السياسهههة علهههى األسهههاليب والمفهههاهيم والنمهههاذج التهههي
تحقههق ادارة قطاعهههات اسههتخدام الميهههاه بشههكل متكامهههل مهههن أجههل تحقيهههق التجههان بهههين أههههداف هههذه السياسهههة كجههزء مهههن تنفيهههذ
االستراتيجية الوطنية للمياه.
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 2الرخطجط االتسراايجيي المركامل ويظافا اليهود واالتسرفادة من الموارد
ان زيههههادة النمههههو السههههكاني وزيههههادة اإلنتههههاج الغزائههههي والتطههههور االقتصههههاد وارتفههههاع المسههههتوى النعيشههههي أدت الههههى زيههههادة
الطلب على المياه ف ال على التغير المناخي الذ زاد من ال غط على المصادر المائية المحدودة.
تقههههوم الحكومههههة ومههههن خههههالل مشههههاركة األطههههراف المعنيههههة األخههههرى مههههن القطههههاع الخههههاص والمجتمعههههات المحليههههة ،ب تخههههاذ
قهههرارات صهههعبة بشههه ن توزيهههع الميهههاه .سهههتتبع وزارة الميهههاه والهههر نههههج شهههامل ومشهههاركة كافهههة قطاعهههات اسهههتخدام الميهههاه
وذلههك لتحقيهههق التهههوازن بهههين االحتياجههات المائيهههة الوطنيهههة لههههذه القطاعههات علهههى المسهههتوى الهههوطني ،ومثههال علهههى ذلهههك ت خهههذ
وزارة المياه والر بعين االعتبار األولويات الوطنية والبيئة الطبيعية عند تخصيص كميات المياه المزودة.
سيت ههههمن هههههذا الههههنهج التعههههاون الوثيههههق بههههين جميههههع القطاعههههات المعنيههههة (التخطههههيط  ،الميههههاه والههههر  ،الزراعههههة  ،البيئههههة،
السههههياحة ،الصههههناعة والتجههههارة ،الصههههحة) بمهههها يخههههص السياسههههات المتعلقههههة بالميههههاه ،والسياسههههات االقصههههادية واالجتماعيههههة،
خاصهههة السياسهههات التهههي تعنهههى بالقطاعهههات المسهههتخدمة للميهههاه .ويبهههين الجهههدول  8الفوائهههد المحتملهههة مهههن اسهههتعماالت الميهههاه
بين القطاعات االقتصادية المختلفة في األردن.
جدول  :8الفائدة االقتصادية لكل متر مكعب مستخدم من المياه في كل قطاع
فرص العمل
العائد المالي
القطاع
دينار أردني /متر مكعب من المياه شخص/متر مكعب من المياه
148
0.36
الزراعة
1693
25
السياحة
3777
40
الصناعة
المصدر :دائرة االحصاءات العامة 2014
سههههتبنى هههههذه االسههههتراتيجية التشههههاركية المعنيههههة بتزويههههد الميههههاه للزراعههههة المرويههههة ،والصههههناعة ،والسههههياحة والبيئههههة علههههى
االتفاقيههههات والبروتوكههههوالت القائمههههة و سههههتتبني نهههههج منسههههق ومتنههههاغم لتلبيههههة االحتياجههههات المائيههههة لكههههل قطههههاع اسههههتنادا إلههههى
الههههنهج المتكامههههل إلدارة الميههههاه .وسههههيتم تطههههوير أدوات ادارة جديههههدة ومحدثههههة وتبسههههيط آليههههات التنسههههيق ل ههههمان التجههههان
والتماسك في توفير المياه لتلك القطاعات.

 3ادارة مجاه الزراع الماوي
تعتبهههر األردن دولهههة ذات عجهههز غهههذائي وتعتمهههد بشهههكل كبيهههر علهههى الزراعهههة المرويهههة فهههي انتهههاج الغهههذاء .تسهههاهم الزراعهههة
بحصهههة صهههغيرة نسهههبيا مهههن النهههاتج المحلهههي اإلجمهههالي (حهههوالي  ،)٪3وتهههدعو رؤيهههة األردن  2025الهههى زيهههادة ههههذه النسهههبه.
اسهههتهال  ٪51مهههن الميهههاه المتاحهههة فهههي المملكهههه للزراعهههة المرويهههه لهههه اثهههار اجتماعيهههة واقتصهههادية خطيهههره وفهههي نفههه الوقهههت
لهههه أهميهههة سياسهههية كبيهههرة .إذ تهههوفرا الزراعهههة المرويهههة معظهههم المنتجهههات الزراعيهههة فهههي المملكهههة وتهههوفر أعلهههى نسهههبة فهههي
الواهههائف الزراعيهههة المباشهههرة وواهههائف أخهههرى للخهههدمات المسهههاندة ،إن إنتهههاج الغهههذاء فهههي الهههدول شهههبه الصهههحراوية مثهههل
األردن يكاد يكون صعبا من دون الر .
ان شههها الميهههاه الحهههاد مسهههؤول عهههن االنخفهههاض الكبيهههر فهههي اسهههتخدام الميهههاه فهههي الزراعهههة ،فهههي حهههين ان االسهههتخدام البلهههد
للميهههاه يزيهههد بشهههكل مطهههرد نتيجهههة للنمهههو السهههكاني واالقتصهههاد  .تتمثهههل معظهههم الزراعهههات المرويهههه فهههي منطقتهههين رئيسهههيتين
هما منطقة واد األردن والمناطق المرتفعة.
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تعتمههههد  ٪60مههههن الزراعههههة فههههي االردن علههههى ميههههاه االمطههههار و  ٪40علههههى ميههههاه الههههر فههههي المنههههاطق المرتفعههههة وواد
األردن .تسههههاهم الزراعههههة المرويههههة بحههههوالي  ٪90مههههن إجمههههالي المنتجههههات الزراعيههههة ،كمهههها أن  ٪70مههههن هههههذه المنتجههههات
المرويهههة تنهههتج فهههي واد األردن فهههي حهههين أنهههها تسهههتهلك  ٪35فقهههط مهههن ميهههاه الهههر  .وههههذا يهههدل علهههى أهميهههة الزراعهههة فهههي
واد االردن لما لها من إنتاجية أعلى ،ويبين الجدول  8الزراعة بحسب النوع والعائد المالي.
جدول  :9المساحات المروية في األردن
المساحة
نوع الزراعة
دونم (مليون)
1.569
زراعة بعلية
1.025
زراعة مروية
2.594
المجموع
المصدر :وزارة الزراعة ،التقرير السنو 2012

النسبة
60
40
100

العائد المالي
دينههههههههههههههار أردنههههههههههههههي النسبة
(مليون)
10
48.9
90
460.9
100
509.8

وادي األردن :يمكههههن اعتبههههار منطقههههة واد األردن منطقههههة احتبههههاس حههههرار طبيعههههي لمهههها تمتههههاز بههههه مههههن إنتههههاج للفواكههههة
والخ هههراوات فهههي غيهههر موسهههمها .وتمثهههل مسهههاحة واد األردن أقهههل مهههن  ٪5مهههن مسهههاحة المملكهههة ونسهههبة السهههكان فيهههها أقهههل
مهههن  ٪6مهههن مجمهههوع السهههكان فهههي المملكهههة .أد تنهههوع درجهههات الحهههرارة والرطوبهههة واألمطهههار إلهههى ايجهههاد منهههاطق مناخيهههة
زراعيههههة متميههههزة .تقههههدر المسههههاحات المرويههههة فههههي منطقههههة غههههور األردن حههههوالي  330000دونههههم .تقههههع حههههوالي أكثههههر مههههن
 60000دونم من هذه األراضي شمال البحر الميت ،وحوالي  20000دونم جنوب البحر الميت.
ادى عهههدم التهههوازن بهههين السهههكان ومصهههادر الميهههاه الهههى اضهههافة الميهههاه العادمهههة المعالجهههة الهههى مخهههزون المهههوارد المائيهههة ،إذ يهههتم
اسهههتخدامها فهههي الزراعهههة المرويهههة .وسهههوف تشهههكل ههههذه الميهههاه نسهههبة كبيهههرة مهههن ميهههاه الهههر فهههي المسهههتقبل .وهنههها توجهههه
وسعي جاد الستخدام هذه المياه في مجاالت اخرى ذات عوائد اجتماعية واقتصادية كبيره.
المنااااااطق المايفعااااا  :تشهههههكل المنهههههاطق المرويهههههة فهههههي المنهههههاطق المرتفعهههههةحوالي 441000دونهههههم مهههههن مجمهههههوع أراضهههههي
المنهههاطق المرتفعهههة .بعهههل أراضهههي المنهههاطق المرتفعهههة تهههزرع زراعهههة بعليهههة و تقهههدر مسهههاحتها حهههوالي  4000000دونهههم
مهههن مجمهههوع أراضهههي المنهههاطق المرتفعهههة ،ولكنهههه يهههتم الزراعهههة علهههى نصهههف ههههذه المسهههاحة تقريبههها بسهههبب التخهههوف المهههرتبط
بتذبذب الهطول المطر وأسباب أخرى.
ان ضهههعف التنظهههيم والمراقبهههة للزراعهههة المرويهههة فهههي المنهههاطق المرتفعهههة أدى إلهههى اسهههتنزاف العديهههد مهههن الخزانهههات الجوفيهههة
المسههههتغلة ،األمههههر الههههذ سههههيؤد فههههي بعههههل المواقههههع إلههههى اجهههههاد وزيههههادة ملوحههههة الخزانههههات الجوفيههههة ،ممهههها يجعلههههها غيههههر
صهههالحة السهههتخدامها مهههرة أخهههرى لتخهههزين الميهههاه العذبهههة .إن تعرفهههة كهههل مهههن الميهههاه الجوفيهههة والسهههطحية المسهههتخدمة فهههي
الر ال تشمل ثمن مصدر المياه وتعتبر هذه التعرفه غير كافيه للحد من أو ترشيد استخدام المياه في الر .
فههههي السههههنوات ال  20الماضههههية ،تغيههههرنمط اسههههتخدام الميههههاه فههههي الههههر  ،وذلههههك بزيههههادة اسههههتخدام الميههههاه الجوفيههههة للههههر فههههي
المنمطهههق المرتفعهههة بنسهههبة ( )٪77فهههي عهههام  ،2010كمههها أن اسهههتخدام الميهههاه السهههطحية والميهههاه العادمهههة المعالجهههة فهههي واد
األردن انخفهههههل إلهههههى  .٪21ونتيجهههههة لههههههذه الزيهههههادة ،فههههه ن ثلثهههههي الزراعهههههة المرويهههههة أصهههههبحت تتركهههههز فهههههي المنهههههاطق
المرتفعهههة،حي تسهههتخدم  ٪65مهههن الميهههاه الجوفيهههة فهههي ر محاصهههيل ذات اسهههتهال ميهههاه عهههالي ومهههردود مهههالي قليهههل .مهههن
ناحيهههة ايجابيهههة اخهههرى ،فههه ن غهههور األردن يسهههتهلك  ٪50مهههن ميهههاه الهههر التهههي تسهههتهلكها المنهههاطق المرتفعهههة وتنهههتج ضهههعف
حجهههم منتجهههات المنهههاطق المرتفعهههة .علهههى صهههعيد آخهههر ،علهههى الهههرغم مهههن ان سهههلطة واد االردن تخطهههط وتسهههعى لتحصهههيل
 ٪20مهههن اسهههترداد تكلفهههة الميهههاه لألغهههراض الزراعيهههة والصهههناعية ،فههه ن اسهههترداد التكلفهههة مهههن االسهههتخدام الزراعهههي وحهههده
يعتبر قليل جدا ،وذلك ألن العائد من الصناعة أعلى  40ضعف من عائد الزراعة.
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مهههع ازديهههاد عهههدد السهههكان والتهههاثيرات السهههلبيه للتغيهههر المنهههاخي ،ف نهههه يتوقهههع فهههي المسهههتقبل القريهههب زيهههادة اسهههتخدام الميهههاه فهههي
الهههر نظهههرا لزيهههادة الطلهههب علهههى إنتهههاج الغهههذاء والزيهههادة المتوقعهههة فهههي وفهههرة مصهههادر الميهههاه غيهههر التقليديهههة مثهههل الميهههاه
العادمههههة المعالجههههة ،وحصههههاد ميههههاه األمطههههار وميههههاه البحههههر المحههههالة .وقههههد بههههذلت الحكومههههة جهههههودا لتعزيههههز توزيههههع الميههههاه
لألغهههراض المنزليهههة مهههن خهههالل زيهههادة كفهههاءة الزراعهههة ،وضهههمان كفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه فهههي الزراعهههة واسهههتبدالها تهههدريجيا
بالمياه المخصصة سابقا للزراعة بالمياه العادمة المعالجة ومياه األمطار.
الرحديات:
 إدارة الجفاف والتكيف مع التغير المناخي يجب ان تتم من خالل السياسات واألنظمة المناسبة.
 تشهههد فههي اآلونههة األخيههرة المصههادر المائيههة تههدهور شههديد فههي النوعيههة نتيجههة للنشههاطات الزراعيههة فههي العديههد مههن
المنهههاطق .ومهههن أجهههل الحفهههاا علهههى كميهههة ونوعيهههة الميهههاه ،يجهههب تطبيهههق ممارسهههات زراعيهههة محسهههنة ،كمههها يجهههب
علهههى الحكومهههة التقليهههل مهههن األنشهههطة الزراعيهههة فهههي المنهههاطق التهههي يمكهههن أن تت ثرفيهههها ميهههاه تزويهههد الشهههرب بشهههكل
سلبي.
 التحهههد الهههرئي فهههي واد األردن ههههو زيهههادة إنتاجيهههة الميهههاه المسهههتخدمة فهههي الزراعهههة المرويهههة مهههن خهههالل تقليهههل
فواقههههد الميههههاه وتقليههههل اسههههتخدام الميههههاه للمحاصههههيل ذات العائههههد اإلقتصههههاد المههههنخفل وتحويههههل أنمههههاط زراعههههة
المحاصههههيل لتشههههمل زيههههادة إنتههههاج المحاصههههيل ذات المههههردود اإلقتصههههاد العههههالي .والتحههههد الثههههاني هههههو ضههههمان
سالمة المنتجات الزراعية المروية بالمياه العادمة المعالجة والقدرة على تصديرها.
 هنههها تحهههد يهههالزم المنهههاطق المرتفعهههة وههههو الحهههد مهههن اسهههتخدام الميهههاه الجوفيهههة للمنهههاطق المرتفعهههة إلهههى مسهههتويات
مسههههتدامة علههههى حههههد سههههواء الحفههههاا علههههى مصههههدر التزويههههد الح ههههر والحفههههاا علههههى قههههدرة الخههههزان الجههههوفي
كمصهههدر احتيهههاطي ضهههد نقهههص الميهههاه السهههطحية الناجمهههة عهههن الجفهههاف .علمههها بههه ن إنفهههاذ وتفعيهههل األنظمهههة بههههذا
الخصوص هو بحد ذاته تحد جوهر .
األهداف االتسراايجيج  :المجاه ألغااض الزراع الماوي







زيادة إنتاجية المياه.
تحسين كفاءة توصيل المياه الكلية المخصصة للر وأنظمة الر في المزارع الموجودة في واد األردن.
ادارة نوعيههههة الميههههاه المعالجههههة مههههن محطههههات معالجةالصههههرف الصههههحي والمعههههدة لالسههههتخدام الزراعههههي ل ههههمان
سالمة األغذية.
تقليههههل اسههههتخدام الميههههاه الجوفيههههة ألغههههراض الزراعههههة فههههي المنههههاطق المرتفعههههة مههههن أجههههل الوصههههول لمسههههتويات
اسهههتخراج آمنهههة ،حيههه سيصهههل حجهههم الميهههاه المسهههتخرجة مهههن الميهههاه الجوفيهههة الهههى حهههوالي  118مليهههون متهههر مكعهههب
فهههي عهههام  2025أل غهههراض الزراعهههة المرويهههة مهههن أصهههل  588مليهههون متهههر مكعهههب تهههم اسهههتخراجها فهههي عهههام
 2014لجميع االستخدامات.
إنفاذ و تفعيل وتعزيز األنظمة القائمة.

يطويا الزراع الماوي
تههههدف وزارة الميهههاه والهههر إلهههى احهههالل الميهههاه العادمهههة المنزليهههة المعالجهههة مكهههان الميهههاه العذبهههة للزراعهههة المرويهههة ،وهنالهههك
خيارات أخرى الستعمال المياه في األردن من أجل تطوير الزراعة للوصول الى كفاءة ر أف ل:
تقليل الممارسات الزراعية غير الكفؤة:
أ.
 دعهههههم وزارة الزراعهههههة باإلضهههههافة إلهههههى وزارة الميهههههاه والهههههر وسهههههلطة واد األردن ،إلدخهههههال ممارسهههههات
زراعيهههة محسهههنة مهههن خهههالل التحهههول إلهههى محاصهههيل أكثهههر كفهههاءة فهههي اسهههتهال الميهههاه وبالتهههالي الوصهههول إلهههى
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أف ههههل انتاجيههههة لكههههل متههههر مكعههههب مسههههتخدم مههههن الميههههاه .وتقليههههل الطلههههب علههههى الميههههاه مههههن خههههالل معالجههههة
التشوهات االقتصادية ال خمة والسعي بطريق التقدم نحو تقليل الطلب على المياه.
 تطهههوير نظهههام دعهههم متكامهههل للمهههزارعين للتوجهههه نحهههو محاصهههيل ذات مهههردود مهههالي عهههالي و ههههذا يشهههمل ابحاثههها ف
زراعيهههة تطبيقيهههة وأبحهههات فهههي مجهههال تكنولوجيههها الهههر علهههى مسهههتوى المزرعهههة وتطهههوير عمليهههات التسهههويق
وتوفير خدمات استشارية للمزارعين.
 الشهههراكة مهههع جمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه لتطهههوير وتمكهههين كفهههاءة الهههر علهههى مسهههتوى المزرعهههة مهههن أجهههل
تعظيم المنتج الزراعي لوحدة مساحة األرض لكل وحدة حجم من مياه الر .
زيادة تزويد المياه ألغراض الزراعة:
 زيهههادة تزويهههد الميهههاه للزراعهههة مهههن خهههالل احهههالل الميهههاه العذبهههة مهههن مصهههادر الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة بميهههاه
عادمهههة معالجهههة مهههن خهههالل محطهههات معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي .فهههي ههههذا المجهههال سهههتقوم وزارة الميهههاه
بتنفيهههذ سياسهههة االحهههالل واعهههادة االسهههتخدام التهههي تسهههتهدف إعهههادة اسهههتخدام حهههوالي  240مليهههون متهههر مكعهههب
مههههن محطههههات المعالجههههة .حيهههه سههههيتم تههههوفير كميههههة اضههههافية مههههن ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههة العههههادة
االسهههتخدام تقهههدر بحهههوالي  94مليهههون متهههر مكعهههب مهههن خهههالل تطهههوير المشهههاريع الموضهههحة فهههي جهههدول ،10
وسهههيتم تهههوفير كميهههة إضهههافية مهههن المهههوارد المائيهههة الحديهههة للمنهههاطق النائيهههة كمههها ههههو مبهههين فهههي الجهههدول ،11
ليصههههبا مجمههههوع الكميههههة المسههههتهدفة حههههوالي  130مليههههون متههههر مكعههههب ،هههههذا باإلضههههافة إلههههى مشههههاريع قيههههد
االنشاء والتي تشمل واد الشاللة وجنوب عمان وواد السير.
 سههههيبقى اسههههتخدام ميههههاه الههههر فههههي المنههههاطق المرتفعههههة عنههههد المسههههتويات الحاليههههة مههههع احتماليههههة تقليلههههه فههههي
المستقبل .واحتمالية زيادة مياه الر في واد األردن بزيادة كميات المياه العادمة المعالجة.
 هنههها حاجهههة إلهههى تنويهههع مصهههادر الميهههاه المسهههتخدمة فهههي الهههر  ،مثهههل إدخهههال تكنولوجههها جديهههدة تشهههمل اسهههتخدام
المياه المالحة مباشرة في الر .
 إن لمشهههروع ناقههههل البحههههرين إمكانيههههة كبيههههرة فههههي تهههه مين تزويههههد مههههائي مسههههتمر لألغههههراض البلديههههة مباشههههرة و
الزراعية بشكل غير مباشر من خالل كميات مياه الصرف الصحي المعالجة اإلضافية في المستقبل

ب.

توفير خدمات المياه بتكلفة مناسبة و تقديم الحوافز
ت.
 تشجيع كفاءة استخدام المياه في الر والعوائد االقتصادية العالية للمنتجات الزراعية المروية
 تعهههههاون وزارة الميهههههاه والهههههر ووزارة الزراعهههههة علهههههى توجيهههههه المهههههزارعين نحهههههو الزراعهههههات ذات اإلحتياجهههههات
المائية األقل من خالل فرض تعرفة مياه اعلى على الزراعة المروية ذات استهال المياه العالي.
 إدخههههال تعرفههههة ميههههاه مناسههههبة وحههههوافز مههههن أجههههل تطههههوير كفههههاءة اسههههتخدام الميههههاه فههههي الههههر وزيههههادة العوائههههد
االقتصادية للمنتجات الزراعية المروية.
ت سي نظام إدارة مخاطر شامل
ث.
ل مان صحة العاملين بالزراعة وإنتاجية التربة ومنتجات زراعية آمنة وصحية ،يجب:
 تشجيع تقنيات بديلة مثل حصاد المياه لتحسين التزويد المائي ألغراض الر .
 تنفيههههذ برنههههامج فحههههص دقيههههق ووضههههع تعليمههههات لنوعيههههة الميههههاه العادمههههة المعالجههههة المههههزودة للمههههزارع وت ههههمين
مواصفات نوعية المياه في عقود تزويد المياه العادمة المعالجة.
 تصهههميم وتنفيهههذ برنهههامج شهههراء تهههدريجي لمبهههار الخاصهههة المملوكهههة فهههي المنهههاطق المرتفعهههة باإلضهههافة إلهههى تفعيهههل
نظام حظر صارم على حفر االبار الجديدة.
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جدول :10كميه مياه الصرف الصحي المعالجة االضافية
اسم المشروع
توسعه محطه تنقيه الفحيص
وماحص
توسعه محطه تنقيه السلط،
المرحله الثانيه
توسعه محطه عين الباشا المرحله
الثانيه
توسعه محطه تنقيه شر جرش،
المرحله االولى
توسعه محطه تنقيه مادبا و تنفيذ
شبكات صرف صحي المرحله
االولى
توسعه محطه تنقيه واد العرب
المرحله االولى
توسعه محطه تنقيه وسط اربد ,
المرحله الثانيه
توسعه محطه تنقيه الرمثا،
المرحله الثانيه
توسعه محطه تنقيه واد حسان
المرحله الثانيه
توسعه محطه تنقيه واد موسى
توسعه محطه تنقيه العقبه
توسعه محطه تنقيه الرمثا المرحله
االولى
توسعه محطه تنقيه خربه السمرا
المساهمه في توسعه محطه تنقيه
خربه السمرا لمعالجه الكميات
االضافيه من الصرف الصحي
المرحله الثالثه
انشاء محطه معالجه مياه الصرف
الصحي المنقوله لمكب الغور
الصافي
مشروع صرف صحي واد
االردن

المحافظه

كميه المياه المعالجه
(مليون متر مكعب)

فتره التنفيذ

بلقاء

0.4

2025-2022

بلقاء

0.8

2025-2022

بلقاء

1.8

2025-2022

جرش

1.6

2017-2016

مادبا

0.4

2020-2017

اربد

1.6

2020-2017

اربد

0.7

2025-2022

اربد

2.05

2022-2019

اربد

1.9

2022-2019

معان
العقبه

0.58
5.17

2025-2022
2020- 2017

اربد

2

2020- 2019

الزرقاء

35

2016-2013

الزرقاء

35

2024-2020

الكر

-

2025-2023

واد االردن

5

2019-2017

المجموع
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94

مالحظات

التوسعة ستكون في عام
2016

جدول :11كميه المياه االضافية من الموارد المائية الحدية للمناطق النائية
كميه المياه
المزودة (مليون
المحافظه
اسم المشروع
متر مكعب)

فتره التنفيذ

سد واد حسبان

بلقاء

2

2023-2019

سد واد عسال

الكر

3

2021-2018

سد واد رحمه

العقبه

0.65

2022-2021

سد واد موسى
سد واد فيدان
سد واد طال

العقبة
الطفيله
الطفيله

2.5
4.4
0.4

2022-2021
2024-2021
2021-2019

سد واد اليتم

العقبه

-

2021-2019

سد الوادات

الطفيله

0.4

2025

الحصاد المائي

وطني

15

2025-2016

تعليه سد واد شعيب

بلقاء

توسعه سد الواله
مشروع سد المالقي

مادبا
مادبا والكر

المجموع

1.2-0.8
)(Avg. 1
7
-

مالحظات
تزويد المياه لالغوار ( منطقه
)14.5
لغايات الزراعه والصناعه
تنميه منطقه واد عربه،
متعدد االستخدامات مت منا
الر

متعدد االستخدامات مت منا
تطوير منطقه الغويره  ,الر
و الحمايه من الفي ات
لغايات الزراعه و الصناعه
( البوتاس)
الحفريات و السدود
الصحراويه

2021-2018
2022-2020
2025-2022

الحمايه من الفي ات

36.4

الدعم المؤتسسي للزراع الماوي :
إن الخطة االستراتيجية لسلطة واد االردن هي دعم التوسع و تحسين الزراعة المروية في واد األردن:
أ.

ب.
ت.
ت.
ج.
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تلبيهههة االحتياجهههات الحاليهههة والمسهههتقبلية لمسهههتخدمي الميهههاه مهههن خهههالل تطهههوير وحمايهههة واسهههتدامة المهههوارد المائيهههة
القائمههههة والجديههههدة أخههههذين بعههههين االعتبههههار الجوانههههب االجتماعيههههة واالقتصههههادية و البيئيههههة قههههدر اإلمكههههان وإشههههرا
القطاع الخاص.
ضههههمان أن البنيههههة التحتيههههة واألنظمههههة والمرافههههق الخاصههههة بالتزويههههد المههههائي فههههي سههههلطة واد األردن والشههههراكات
تدار بشكل فعال وشفاف وعادل.
تطههههوير وإدارة وتنظههههيم وحمايههههة المههههوارد ذات الصههههلة بههههالر لتعظههههيم الفائههههدة االقتصههههادية ،مههههع ضههههمان حمايههههة
البيئة واالستدامة في واد األردن.
تعزيهههز ونقهههل صهههالحية إدارة الميهههاه فهههي واد األردن لجمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه والتهههي يجهههب أن تكهههون مسهههتقلة
ماليا ف .
كفههههاءة اسههههتخدام الميههههاه واحههههالل الميههههاه العادمههههة المعالجههههة لغايههههات الههههر مههههن خههههالل إدارة الطلههههب علههههى الميههههاه
وحماية الموارد وإعادة االستخدام وتدوير المياه المعالجة وكفاءة استخدام المياه السطحية المخزنة.
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التوسههع فههي اسههتخدام ميههاه عادمههة معالجههة آمنههة ب عتمههاد نهههج الشههراكة مههع المجتمههع المحلههي والقطههاع الخههاص مههن
أجههل بنهههاء محطهههات معالجهههة ميههاه عادمهههة جديهههدة تتوافهههق مههع الطلهههب الهههوطني والبحههه فههي اسهههتخدامات إنتاجيهههة فهههي
الزراعة والصناعة والمسطحات الخ راء في المناطق الح رية.

.

 4اإلدارة المثلى لمصادر المجاه ويكلف الطاق :
مهههع تزايهههد عهههدد السهههكان هنالهههك حاجهههة أكبهههر لتزويهههد الميهههاه وههههذا بهههدوره يحتهههاج لطاقهههة فهههي نقهههل الميهههاه .يتطلهههب قطهههاع الميهههاه
عمليهههات ذات احتياجهههات طاقهههة عاليهههة عهههن طريهههق ضههه الميهههاه للمحطهههات المعالجهههة والخزانهههات ومعالجتهههها وتوزيعهههها فهههي
شهههبكة الميهههاه .وبلغههههت احتياجهههات الطاقههههة ل ههه الميههههاه وحهههدها فههههي عهههام  2014إلههههى حهههوالي  ٪14مههههن إجمهههالي اسههههتهال
الطاقهههة فهههي األردن وبكميهههة إجماليهههة  1424جيجههها واط سهههاعة .ولهههذلك يصهههبا مهههن ال هههرور دراسهههة الخيهههارات الممكنهههة
لتقليل تكاليف الطاقة في هذا القطاع.
يخههههدم االسههههتخدام االمثههههل للطاقههههة فههههي قطههههاع الميههههاه هههههدف إعههههادة الهيكلههههة الماليههههة مههههن خههههالل تحسههههين اسههههترداد التكههههاليف
واالسهههتفادة مهههن مصهههادر الطاقهههة البديلهههة وتقليهههل اسهههتهال الطاقهههة و تحسهههين كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة فهههي قطهههاع الميهههاه والتهههي
سهههتؤد إلهههى تقليهههل تكلفهههة تزويهههد الميهههاه وتجنهههب أ فاقهههد للطاقهههة فهههي القطهههاع .بهههدأت وزارة الميهههاه والهههر اسهههتثمار الطاقهههة
المتجهههددة فهههي عمليهههة ضههه الميهههاه ومعالجهههة الميهههاه العادمهههة والتحليهههة أينمههها كهههان ذلهههك ممكنههها .وهنالهههك أي ههها إمكانيهههات كبيهههرة
لتطهههوير الشهههراكة بهههين القطهههاع العهههام والخهههاص مهههن خهههالل اسهههتخدام تكنولوجيههها بديلهههة مثهههل الطاقهههة الشمسهههية والحصهههاد المهههائي
والصرف الصحي البيئي.
األهداف األستراتيجية لتطوير كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة:
سيعمل قطاع المياه على تحسين مجالين محددين ،االستخدام األمثل وإعادة الت هيل ،من خالل:
 .1إستهداف عدم الكفاءة الفنية والتقنية في استخدام الطاقة للقطاع.
 .2االسهههتهال األمثهههل للطاقهههة مهههن خهههالل تحسهههين عمليهههات التشهههغيل والصهههيانة واالسهههتبدال واعهههادة ت هيهههل شهههبكات
التوزيع وانظمة المعالجة ،باإلضافة الى التوسع في انظمة الطاقة المتجددة لتلبية جزء من الطلب الوطني.
سههههتطوروتنفذ وزارة الميههههاه والههههر حلههههول الطاقههههة المسههههتدامة والمجديههههة اقتصههههاديا فههههي تزويههههد الميههههاه ،ومعالجههههة الميههههاه
العادمهههة وتحليهههة ونقهههل وتوزيهههع وتبنهههي مصهههادر بديلهههة لتوليهههد الطاقهههة بمههها فهههي ذلهههك تحسهههين توصهههيل الطاقهههة بشهههكل متواصهههل
وبدون انقطاع بين المصادر ومراكز الطلب على المياه وخدمات المياه العادمة.
هنالهههك ههههدفين أو خطتهههين ذات أولويهههة مخطهههط لهههها كجهههزء مهههن سياسهههة كفهههاءة الطاقهههة والطاقهههة المتجهههددة فهههي قطهههاع الميهههاه
االردني وخطة عمل مرتبطة مع أولويات وزارة المياه والر حي تم البدء بتنفيذها ،وهي:
 .1تخفهههيل  ٪15مههههن اسههههتهال الطاقههههة وبشههههكل خههههاص ميهههاه منتجههههة ومفههههوترة مماثلههههة مههههع تخفههههيل انبعههههات 0.46
كغم من غاز ثاني اكسيد الكربون لكل متر مكعب مياه مفوتر.
 .2زيهههادة حصهههة مصهههادر الطاقهههة المتجهههددة فهههي توليهههد الطاقهههة للقطهههاع بنسهههبة  ٪10مقابهههل مجمهههوع تهههوفير يصهههل إلهههى
 0.26كغم من انبعات غاز ثاني اكسيد الكربون لكل متر مكعب مياه مفوتر.
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 5إدارة المجاه ألغااض الصناع ويولجد الطاق والسجاح :
ان القطهههاع الصههههناعي االردنهههي يههههوفر معظههههم الواهههائف االقتصههههادية مههههن خهههالل قطاعاتههههه الفرعيههههة االساسهههية والتههههي تههههؤثر
على المياه ،حي أن :
 .1التصهههنيع :يسهههاهم بنحهههو  ٪18مهههن النهههاتج اإلجمهههالي المحلهههي ،ويواهههف حهههوالي  ٪15مهههن العهههدد اإلجمهههالي للعهههاملين
في األردن.
 .2المناطق الصناعية والسياحية الخاصة.
 .3التعدين ،بما في ذلك اليورانيوم.
 .4توليد الطاقة من خالل الصخر الزيتي ومحطة الطاقة النووية.
يسهههتخدم قطهههاع الصهههناعة مههها يقهههارب مهههن  ٪4مهههن مجمهههوع الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة فهههي األردن والبالغهههة نحهههو  39مليهههون
متههههر مكعههههب فههههي عههههام  .2014مههههؤخرا ،انخفههههل اسههههتخدام الميههههاه فههههي القطههههاع الصههههناعي خاصههههة مههههن اآلبههههار الجوفيههههة
الخاصههههة ،فههههي حههههين أنههههه زادت كميههههة الميههههاه المسههههتخدمة فههههي قطههههاع الصههههناعة مههههن خههههالل شههههبكات تزويههههد الميههههاه .ان
اسهههتراتيجية وزارة الميهههاه والهههر ههههي زيهههادة اسهههتخدام الميهههاه غيهههر التقليديهههة والمستصهههلحة للصهههناعة والزراعهههة إلهههى أقصهههى
حد ممكن من أجل توفير المياه العذبة لالستخدام المنزلي (سياسة اإلحالل المائي واعادة اإلستخدام).
يسههههتهلك قطههههاع السههههياحة كميههههة متواضههههعة مههههن الميههههاه ال تزيجههههد عههههن ب ههههعة ماليههههين مكعبههههة مههههن الميههههاه ،علمهههها أن معظههههم
األنشهههطة السهههياحية فهههي المهههدن الرئيسهههية وتهههزود بالميهههاه مهههن خهههالل شهههبكات التزويهههد المهههائي  ،ولهههذلك فههههي تعتبهههر جهههزء مهههن
االسهههتهال البلهههد  .وتشهههير التقهههديرات إلهههى أن العائهههد االقتصهههاد مهههن الميهههاه المسهههتهلكة فهههي القطهههاع البلهههد والصهههناعي
هي  100ضعف و  70ضعف أكثر من الزراعة المروية على التوالي.
مهههن المتوقهههع زيهههادة طلهههب قطهههاعي السهههياحة والصهههناعة علهههى الميهههاه نتيجهههة لتطهههور ههههذه القطاعهههات فهههي األردن .ونتيجهههة لهههذلك
ف نههه مههن المتوقههع أن يزيههد الطلههب علههى الميههاه ليشههمل بههذلك الميههاه غيههر التقليديههة كالميههاه العادمههة المعالجههة والتحليههة كجههزء
من مشروع ناقل البحرين.
الهدف االتسراايجيي :إدارة المجاه في الصناع والسجاح
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يجهههب أن تكهههون الحركهههة االقتصهههادية ههههي الهههدافع مهههن تخصهههيص الميهههاه وحركتهههها بهههين القطاعهههات دون التقليهههل مهههن
المياه المخصصة حاليا للر في واد األردن.
تطهههوير انظمهههة وتعليمهههات وأدلهههة ارشهههادية لكفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه تشهههمل االسهههتخدام االمثهههل للميهههاه داخهههل المنشههه ت
الصههههناعية والسههههياحية والزراعههههة واعههههادة اسههههتخدام الميههههاه العادمههههة المعالجههههة وتبنههههي تكنولوجيهههها تعطههههي نفهههه
االنتاجية بكميات مياه أقل.
ستزود محطة الطاقة النووية بمعظم احتياجاتها من المياه المعالجة
ستسهههتغل مشهههاريع الصهههخر الزيتهههي ميهههاه الخزانهههات الجوفيهههة العميقهههة والمالحهههة ،كمههها أنهههه سهههوف تخهههدم المنهههاطق
الصهههناعية والسهههياحية بشهههكبات ميهههاه متهههى كهههان ذلهههك ممكنههها باإلص هههافة الهههى انهههه سهههيتم خدمهههة المنهههاطق الصهههناعية
والسياحية بمياه من الشبكات أينما كان ذلك ممكنا.
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6

إدارة المجاه للركجف مع الرغجاالمناخي:

يعتبهههر التغيهههر المنهههاخي عامهههل آخهههر يزيهههد مهههن تفهههاقم مشهههكلة نهههدرة الميهههاه فهههي االردن .ولههههذا فههه ن وزارة الميهههاه والهههر سهههتقوم
بتطهههوير وتنفيهههذ سياسهههة وبهههرامج للتكيهههف مهههع ههههذه الظهههاهرة .تشهههمل اجهههراءات مبتكهههرة فهههي إعهههادة اسهههتخدام الميهههاه العادمهههة
وتحلية المياه المالحة باإلضافة الى مجموعة واسعة من األنشطة التي تستهدف ندرة المياه.
تذبهههذب الهطهههول المطهههر والجفهههاف وزيهههادة درجهههات الحهههرارة ومعهههدالت التبخهههر العاليهههة باالضهههافة إلهههى اسهههتنزاف الميهههاه
الجوفيههة كلههها عوامههل تههؤثر علههى جميههع مجههاالت المجتمههع االردنههي .أثههار التغيههر المنههاخي باتههت ملحواههة فههي قطههاع الميههاه
بشهههكل كبيهههر ومتنهههامي.ونتيجهههة لهههذلك يعههههد القطهههاع الزراعهههي بشهههكل خهههاص مهههههدد بهههالتغير المنهههاخي ألنهههه القطهههاع األكبههههر
استهالكا للمياه في االردن.
تواجهههه قهههرارت واجهههراءات االسهههتجابة للتكيهههف مهههع التغيهههر المنهههاخي لقطهههاع الميهههاه تحهههديات أساسهههية ومنهههها :عهههدم كفايهههة
المعلومات المناخية الموجودة والمعرفة واألدوات وضعف القدرات الوطنية.
الهدف االتسراايجيي :المجاه والركجف مع الرغجا المناخي
.1

.2
.3

.4

سههههتركز“سياسههههة أثههههر التغيههههر المنههههاخي علههههى قطههههاع الميههههاه“ علههههى تهههه ثيرالتغير المنههههاخي علههههى التنميههههة المسههههتدامة
وإدارة مصهههادر الميهههاه الوطنيهههة علهههى التهههي مهههن شههه نها أن تشهههمل اجهههراءات تكيهههف اسهههتراتيجية لبنهههاء مرونهههة فهههي
خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي وسهههيتم اتخهههاذ مخهههاطر التغيهههر المنهههاخي فهههي االعتبهههارات و السياسهههات التقنيهههة
واالستراتيجيات وخطط العمل واالستثمار في قطاع المياه.
سهههيتم اتبهههاع نههههج اسهههتباقي ووقهههائي مهههائي فهههي التكيهههف مهههن أجهههل حمايهههة المهههوارد المائيهههة المحهههدودة ،مهههع التركيهههز
على مصادر مياه شرب واالرتقاء ب نظمة ادارة نوعية مياه الشرب وبرامج المراقبة.
سهههههتقوم وزارة الميهههههاه والهههههر بتنفيهههههذ االجهههههراءات التهههههي ستت هههههمن المسهههههاهمات الوطنيهههههة المخصصهههههة لتخفيهههههف
انبعاثهههات التغيهههر المنهههاخي فهههي األردن ()INDCالموقعهههة بهههين وزارة البيئهههة ومهههؤتمر االطهههراف للتغيهههر المنهههاخي
في باري سبتمبر .2015
ستقوم وزارة المياه والر ببناء القدرات لجذب التمويل الالزم إلجراءات التكيف مع التغير المناخي.

إدارة األزمات والمخاطا
إن الحساسههههية العاليههههة للتغيههههر المنههههاخي و شهههها الميههههاه واألزمههههات الحاليههههة فههههي إدارة الميههههاه والتذبههههذب فههههي الهطههههول
المطهههر والمخهههاطر األمنيهههة واإلقتصهههادية التهههي تسهههود المنطقهههة والتهههي تهههؤثر بشهههكل مباشهههر علهههى مسهههتوى الحيهههاه فهههي
األردن باإلضهههافة الهههى النزاعهههات فهههي الهههدول المجهههاورة التهههي شهههكلت عبئههها إضهههافيا ف علهههى األردن الست هههافة الالجئهههين.
تسهههتدعي ههههذه التحهههديات الحاجهههة ألن يكهههون األردن علهههى جاهزيهههة عاليهههة للمخهههاطر مهههن خهههالل اسهههتخدام خطهههة اسهههتجابة
مرنة ومعدة مسبقا ف إلدارة المخاطر لحماية المواطنين من الصدمات واآلثار السلبية للنزاعات والمخاطر.
فهههي ضهههوء األزمهههات اإلنسهههانية وتعقيهههداتها فهههي المنطقهههة ومههها نهههتج عنهههها مهههن تههه ثير سهههلبي ومباشهههر علهههى قطهههاع الميهههاه
األردنهههي فههه ن الهههوزارة قهههد سهههعت الهههى منهجيهههة تشهههاركية و بالتنسهههيق مهههع كافهههة المعنيهههين وبمههها يهههنعك ايجابههها علهههى
المواطنين األردنيين و الالجئين السوريين المت ثرين باألزمة .
ستشههههتمل االسههههتراتيجية الوطنيههههة علههههى الجاهزيههههة واالسههههتجابة للمخههههاطر الطبيعيههههة مثههههل الظههههروف الجويههههة اإلسههههتثنائية
والفي هههانات وارتفهههاع درجهههات الحهههرارة باإلضهههافة الهههى النزاعهههات الداخليهههة والخارجيهههة .سهههتعد وزارة الميهههاه والهههر
خطهههة اسهههتجابة إنسهههانية متطهههورة علهههى المسهههتوى الهههوطني خصوصههها ف فيمههها يتعلهههق بالنظافهههة الصهههحية كههه جراء تكيفهههي ذو
أولوية عالية.
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المواضجع المرقاطع لقطاع المجاه
 1االتسردام االقرصادي واالجرماعج
ان األبعههههاد االقتصههههادية واالجتماعيههههة لالسههههتدامة يجههههب ان تكههههون متوازنههههة .فههههي حههههين سههههتكون تههههدابير خفههههل التكههههاليف
واإليهههرادات كافيهههة مهههن اجهههل ضهههمان اسهههتدامة تقهههديم الخهههدمات وبمههها ي هههمن القهههدرة علهههى تحمهههل التكهههاليف لجميهههع الفئهههات
االجتماعية بما في ذلك الفقراء .
ان كلفهههة انتهههاج الميهههاه فهههي األردن مرتفعهههة بسهههبب ارتفهههاع تكهههاليف ضههه الميهههاه لمسهههافات طويلهههة وعلهههى ارتفاعهههات مختلفهههة،
وقد زادت كلفة المياه أي ا مع ارتفاع تكاليف الطاقة في األردن.
ان إيهههرادات الميهههاه تغطهههي جزئيههها عمليهههات الصهههيانة والتشهههغيل والتكهههاليف الرأسهههمالية ،ويرجهههع ذلهههك أساسههها إلهههى ارتفهههاع
تكههههاليف المصههههادر الجديههههدة والطاقههههة والالجئههههين السههههوريين باالضههههافة الههههى انخفههههاض اسههههترداد التكههههاليف لالسههههتخدامات
الزراعيههة ،كمهها أن ايههرادات الميههاه منخف ههة بسههبب الفاقههد .هههذا وقههد شههكلت خسههائر قطههاع الميههاه فههي عههام  2012مهها نسههبته
 ٪1من الناتج المحلي اإلجمالي وتقوم الحكومه بتغطية الفجوه بين االيرادات والنفقات .
هدف القطاع االستراتيجي:
 تحسهههين الكفهههاءة الماليهههة للمنهههاطق الح ههههرية وخهههدمات الميهههاه فهههي الهههر  ،حيهههه سهههتعمل وزارة الميهههاه والهههر علههههىاعهههادة هيكلهههة تعرفهههة خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي مهههن اجهههل تهههوفير حهههوافز قويهههة لالقتصهههاد فهههي اسهههتخدامها وذلهههك
فههههو الحههههد األدنههههى مههههن االحتياجههههات اليوميههههة .تتبنههههى وزارة الميههههاه والههههر سياسههههة تكههههاليف خدمههههة الميههههاه والصههههرف
الصحي لالستخدامات البلدية وغير البلدية والتي توازن بين االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
 سهههتقوم وزارة الميهههاه والهههر بتنفيهههذ “ خطهههة عمهههل لخفهههل خسهههائر قطهههاع الميهههاه “ مهههن اجهههل اسهههترداد تكهههاليف التشهههغيلوالصهههيانة فهههي قطهههاع الميهههاه ،تركهههز خطهههة العمهههل علهههى خفهههل التكهههاليف مهههن خهههالل تهههدابير مختلفهههة بمههها فهههي ذلهههك زيهههادة
كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة ،وإعهههادة هيكلهههة /إعهههادة ت هيهههل شهههبكات الميهههاه للحهههد مهههن الفاقهههد الفنهههي و مهههدخالت الطاقهههة  ،وأتمتهههة
االنظمهههة لتحسهههين قهههدرات المهههوافين .فهههي المجهههال الثهههاني فههههو تحسهههين اإليهههرادات مهههن خهههالل زيهههادة كفهههاءة التحصهههيل
والحهههد مهههن الهههذمم المدينهههة المسهههتحقة ،وعمهههل بهههرامج للحهههد مهههن فاقهههد الميهههاه وتعهههديالت تعرفهههة الميهههاه لتوزيهههع العهههبءعلى
السهههكان بطريقهههة مقبولهههة اجتماعيههها .كمههها وسهههيتم توسهههيع وتحهههدي خطهههة العمهههل للحهههد مهههن خسهههائر قطهههاع الميهههاه لتشهههمل ميهههاه
الر اي ا.
 تخفهههيل الهههدعم الحكهههومي بشهههكل مناسهههب وتوجيههههه عبهههر خهههدمات قطهههاع الميهههاه وترشهههيد الهههدعم المقهههدم بصهههور مختلفهههةلشهههركات الميهههاه وكهههذلك تطبيهههق الممارسهههات التجاريهههة فهههي إطهههار مهههنظم لحمايهههة مصهههالا المهههواطنين مهههع ضهههمان خدمهههة
ذات نوعيهههة جيهههدة واالخهههذ بعهههين االعتبهههار الفقهههراء باالضهههافة الهههى حشهههد رؤوس االمهههوال الخاصهههه والخبهههرات اإلداريهههة
لتطوير وتشغيل بنيه تحتية جديدة.

 2المانحجن وينسجق الرمويل
سهههتتبع وزارة الميهههاه والهههر االسهههتراتيجية الحاليهههة (مهههن خهههالل خطهههة عمهههل أو أ وثيقهههة تنفيذيهههة اخهههرى) لتهههوفير الهههدعم
الخههههارجي لقطههههاع الميههههاه مههههن المههههانحين (سههههواء التقليديههههة ،الجديههههدة ،الثنائيههههة ،متعههههددة األطههههراف ،ماليههههة ،وغيرههههها) والتههههي
سههههيتم مراقبتههههها بعنايههههة للت كههههد مههههن توافقههههها واالسههههتراتيجية الوطنيههههة للميههههاه .ان وزارة التخطههههيط والتعههههاون الههههدولي هههههي
المسهههؤولة عهههن التنسهههيق مهههع الجههههات المانحهههة والوكهههاالت المتعهههددة األطهههراف والهههذ يت هههمن فهههر عمهههل مختلفهههة بشههه ن
الق ايا الرئيسية.
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وسههههتعمل وزارة الميههههاه والههههر مههههع السههههلطات المعنيههههة علههههى تنسههههيق التمويههههل لتحقيههههق قنههههوات دعههههم واضههههحة ومباشههههرة
وشهههفافة باتجهههاه تنفيهههذ االسهههتراتيجيات القطاعيهههة والتهههي بهههدورها سهههوف تحهههدد بوضهههو اإلجهههراءات الواجهههب تنفيهههذها مهههع
الحفهههاا بههه ن يكهههون التهههداخل أواالزدواجيهههة أو الفجهههوات بالحهههد األدنهههى .كمههها يشهههمل ذلهههك مبهههدأ “فعاليهههة التمويهههل“ ،ويعمهههل
بالتواز مع مبدأ الملكية والمواءمة بين الجهات المانحة وتعزيز المساءلة.

 3بناء الشااكات لقطاع المجاه
ان التعهههاون مهههع القطهههاع الخهههاص وغيهههره هوخيهههار لجعهههل خهههدمات الميهههاه الصهههرف الصهههحي أكثهههر كفهههاءة وفعاليهههة مهههن حيههه
التكلفهههة واالسهههتدامة .وتشهههمل مجهههاالت التعهههاون الممكنهههة مشهههاركة المجتمعهههات المحليهههة والتكنولوجيههها الجديهههدة والبديلهههة مثهههل
الطاقهههة المتجهههددة لتزويهههد بالميهههاه وتحليهههة ميهههاه البحهههر ومعالجهههة الميهههاه العادمهههة وحصهههاد ميهههاه األمطهههار واالنظمهههة األكثهههر
فعالية لعمليات التشغيل والصيانه وتقليل فاقد المياه .
ان اسهههتثمارات القطههههاع الخهههاص يمكههههن أن تسهههاهم فههههي تمويهههل وصههههيانة وتجديهههد وتوسههههيع البنيهههة التحتيههههة اسهههتجابة للتمههههدن
والوصهههول إلهههى المواطنهههون الهههذين يفتقهههدون الهههى خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي .وههههذه المشهههاركة سهههتكون مالئمهههة حيههه
باستطاعة القطاع الخاص تقديم حلول جديدة مبتكرة وفعالة من حي الكلفة.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ان هههههذا األسههههلوب يههههوفر إمكانيههههات كبيههههرة لتعزيههههز القههههدرات المؤسسههههية لتنفيههههذ وإدارة قطههههاع الميههههاه ،وتسههههعى الحكومههههة
وبشهههكل متزايهههد للبحههه عهههن الخبهههرات المهنيهههة مهههن خهههالل ههههذه الشهههراكات والتهههي مهههن شههه نها أن تسهههاعد فهههي تسهههريع تحقيهههق
األهداف المحلية والوطنية بتكاليف مقبولة.
واحهههدة مهههن الخبهههرات ههههي عمليهههات التشهههغيل والصهههيانه وتقليهههل الفاقهههد ،والتهههي سهههوف تشهههمل إدارة كهههل مهههن النقهههل والتوزيهههع
وتحسههههين العمليههههات الغيههههر فنيههههة والق ههههايا الماليههههه .وحيهههه ان فاقههههد الميههههاه وعمليههههات الصههههيانة والتشههههغيل تههههرتبط ببع ههههها
بشكل وثيق فان هذه الشراكات تحتاج لمعالجة كل المجاالت حيثما كان ذلك ممكنا.
الشراكة مع البلديات
فههههي ضههههوء الخطههههة الشههههاملة المحدثههههة لخههههدمات الصههههرف الصههههحي والتههههي تهههههدف الههههى تههههوفير شههههبكات الصههههرف الصههههحي
ومعالجهههة الميهههاه العادمهههة للمهههدن والبلهههدات التهههي يزيهههد عهههدد سهههكانها عهههن  5000نسهههمه .فهههان هنههها حاجهههة ملحهههة للتعامهههل مهههع
البلديات/المههههدن الصههههغيرة والخههههدمات المحليههههة لتعزيههههز القههههدرة علههههى تقههههديم الخههههدمات ودعههههم التنميههههة االقتصههههادية المحليههههة
وتعزيز التماسك االجتماعي في المجتمعات المحلية.
مؤسسات المجتمع المدني
تسهههههتطيع المنظمهههههات غيهههههر الحكوميهههههة والمنظمهههههات المجتمعيهههههة أي ههههها أن تلعهههههب دورا هامههههها فهههههي تطهههههوير وتسههههههيل تقهههههديم
الخدمات.

 4يطويا قدرات قطاع المجاه
ان القههههدرة علههههى تقههههديم الخههههدمات بفعاليههههة وكفههههاءة هههههو العامههههل الحاسههههم لالسههههتدامة طويلههههة األمههههد لقطههههاع الميههههاه والصههههرف
الصههههحي ،معظههههم التحههههديات لتسههههريع تقههههديم الخههههدمات هههههي نتيجههههة ل ههههعف فههههي القههههدرات علههههى جميههههع مسههههتويات اإلدارة
والتنفيهههذ .ان النمهههاذج اإلداريهههة المناسهههبة مطلوبهههة ل هههمان اسهههتدامة خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي بعهههد تنفيهههذ مشهههاريع
البنية التحتية.
بسهههبب القيهههود المؤسسهههية لقطهههاع الميهههاه فهههي األردن فهههان هنههها ثغهههرات كبيهههرة فهههي القهههدرات الفنيهههة التشهههغيلية واإلداريهههة علهههى
مختلههف المسهههتويات ،وعليهههة يجهههب أن يهههتم تقييمهههها علهههى أسهههاس القطاعيهههة ووضهههع خطهههة تنميهههة القهههدرات جنبههها إلهههى جنهههب مهههع
المخصصههههات الماليههههة وخطههههة المراقبههههة وهههههذا الههههنهج هههههو ل ههههمان عمليههههة التجديههههد المسههههتمر للمهههههارات والخبههههرات والههههذ
يساعد على بناء قوة عاملة لديها القدرة الالزمة إلدارة وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.
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ويجههههب أال تقتصههههر جهههههود تنميههههة القههههدرات للمؤسسههههات الحكوميههههة فقههههط بههههل يجههههب أن تشههههمل أي هههها المؤسسههههات المعرفيههههة
والقطههههاع الخههههاص ذات الصههههلة والمنظمههههات غيههههر الحكوميههههة والمنظمههههات المجتمعيههههة وأصههههحاب المصههههالا الفرديههههة الههههذين
يرغبون بالمساهمة في هذا القطاع.
هنهههها حاجههههة كبيههههرة للحصههههول علههههى الخبههههرات الفنيههههة فههههي إدارة القطههههاع بمهههها فههههي ذلههههك الرصههههد والتقيههههيم وإدارة البيانههههات
وتحليلههههها والعلههههوم الهندسههههية والتطبيقيههههة بمهههها فههههي ذلههههك علههههوم الميههههاه والبيئههههة والعلههههوم االجتماعيههههة (االقتصههههاد والعلههههوم
السياسهههية) والقهههانون واإلدارة العامهههة ومجهههاالت أخهههرى ذات صهههلة مباشهههرة بحهههل النزاعهههات ومههههارات التفهههاوض والتعهههاون
العههههابر للحههههدود والتخطههههيط واسههههتدراج التمويههههل وتشههههجيع تبههههادل المههههوافين وتبههههادل الخبههههرات وفههههرص الههههتعلم االضههههافية
لجميع المستويات.
ان التنميههههة المهنيههههة الفرديههههة والتههههدريب وحههههدة لههههن يكههههون فعههههاال مهههها لههههم تكههههن مصههههحوبة بههههالتعزيز المؤسسههههي ،أ تحسههههين
حوكمههههة وإدارة هههههذه المؤسسههههاتا وتشههههمل األمثلههههة علههههى التعزيههههز المؤسسههههي ضههههمان أن كههههل مؤسسههههة لههههديها اسههههتراتيجية
واضههههحة وخطههههة العمههههل وتوجههههه تعيين/اسههههتقدام المههههوافين الحتياجههههات المؤسسههههة وضههههمان ان يكههههون لههههدى المؤسسههههات
ميزانيههههة تشههههغيلية تتناسههههب مههههع مهمتههههها واسههههتراتيجيها .وهنهههها حاجههههة إلههههى بههههذل جهههههود لتقههههديم الفههههرص المهنيههههة الجذابههههة
لالحتفاا بالمهنيين داخل البلد ،فالهدف العام هو وجود مؤسسات قوية يعمل بها الفنيين المهرة.

 5ادراج النوع االجرماعي في قطاع المجاه
تمتلههههك نسههههاء االردن مجموعههههة كبيههههرة جههههداف مههههن المعرفههههة والفهههههم للق ههههايا االجتماعيههههة والثقافيههههة والبيئيههههة واالقتصههههادية
والسياسههههية والنهجيههههات فههههي إدارة قطههههاع الميههههاه .تههههؤد المههههرأة فههههي المجتمعههههات دورا محوريهههها كمههههزود ومسههههتخدم للميههههاه
وكهههذلك كمحهههافظين علهههى البيئهههة المحليهههة ،وسهههيتم تشهههجيع مشهههاركة المهههرأة فهههي عمليهههة صهههنع القهههرار وكهههذلك تشهههجيع التنفيهههذ
في تقديم الخدمات ،حي ان اإلطار التشريعي الحالي في قطاع المياه ال يميز ضد النوع االجتماعي .
ان هههههذه االسههههتراتيجية اكههههدت مجههههددا علههههى التههههزام قطههههاع الميههههاه الههههوطني ب ههههمان إدراج النههههوع االجتمههههاعي فههههي إدارة
العمليههههات وتخطههههيط المشههههاريع ورصههههدها .فالتههههدابير المحههههددة التههههي يتعههههين اتخاذههههها كجههههزء مههههن اسههههتراتيجية وطنيههههة للميههههاه
لتسهيل وتعزيز مشاركة المرأة كما يلي:
اوال  :اسهههههتهداف النسهههههاء والفتيهههههات فهههههي حمهههههالت التوعيهههههة والتعلهههههيم بمههههها فهههههي ذلهههههك دعهههههم تعلهههههيمهم فهههههي المهههههواد العلميهههههة
واالجتماعية لتمكينهم ليصبحوا محترفين في قطاع المياه.
ثانيهههها  :إنشههههاء آليههههات تسههههتهدف النسههههاء تحديههههدا لتشههههجيع وتعزيههههز وتسهههههيل انخههههراطهم ومشههههاركتهم فههههي أنشههههطة الميههههاه
والصرف الصحي.
ثالثهههها :تيسههههير الحههههوار والنقههههاش حههههول الق ههههايا المتعلقههههة بههههالنوع االجتمههههاعي فههههي مجههههاالت الميههههاه والصههههرف الصههههحي
والنظافة.
رابعهههها :تطههههوير اآلليههههات والبههههرامج التههههي تعمههههل علههههى التغلههههب علههههى الحههههواجز الثقافيههههة واالجتماعيههههة التههههي تكههههرس عههههدم
المساواة بين الجنسين.
خامسا :مساعدة مؤسسات القطاع الوطنية لتطويربرامج ادماج النوع االجتماعي.
سادسهههها :وضههههع نظههههم الرصههههد وغيرههههها مههههن األدوات ل ههههبط مشههههاركة المههههرأة فههههي بههههرامج الميههههاه والصههههرف الصههههحي
والنظافة
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 6يكامل الماء والغذاء والطاق
إن لنههههدرة المههههوارد العالميههههة (الميههههاه والغههههذاء والطاقههههة) تهههه ثير مباشههههر علههههى مسههههتقبل االردن االجتمههههاعي االقتصههههاد فمههههن
منظهههور الميهههاه ،فهههان نظهههم الغهههذاء والطاقهههة ههههم مسهههتخدمي لمهههوارد الميهههاه ،امههها مهههن منظهههور الغهههذاء فالميهههاه والطاقهههة ههههي
عبههاره عههن المههدخالت ،امهها مههن منظههور الطاقههة فالميههاه والمههوارد البيولوجيههة (علههى سههبيل المثههال الكتلههة الحيويههة) عههادة مهها
تكهههون عبهههاره عهههن مهههدخالت أو مهههوارد والغهههذاء بشهههكل عهههام عبهههاره عهههن مخرجهههات وان الغهههذاء والتزويهههد المهههائي ومعالجهههة
مياه الصرف الصحي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة.
يواجهههه األردن مجموعهههة معقهههدة مهههن التحهههديات المتعلقهههة بكفهههاءة تخصهههيص الميهههاه لزيهههادة العوائهههد االقتصهههادية واالجتماعيهههة
لكهههل قطهههرة مهههاء ،وكهههذلك كفهههاءة المرافهههق للحهههد مهههن التسهههرب وإههههدار الميهههاه ومهههوارد الطاقهههة النهههادرة الثمينهههة واسهههتخدام
مصهههادر الطاقهههة البديلهههة للحهههد مهههن اثهههار غهههازات الدفيئهههة فهههي إنتهههاج الميهههاه وتوزيعهههها ،وكهههذلك زيهههادة كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة
في مرافق المياه وأنظمة التشغيل.
وزارة الميهههاه والهههر وبالتنسهههيق مهههع الجههههات المعنيهههة األخهههرى سهههتعمل علهههى فههههم أف هههل للتهههرابط والتكامهههل مههها بهههين مهههوارد
الميهههاه والغهههذاء والطاقهههة والمنههها مهههن خهههالل تبنهههي أههههداف التنميهههة المسهههتدامة .ان نظهههم سياسهههه وزارة الميهههاه والهههر سهههتدعم
إطهههار مسهههتنير وشهههفاف حهههول تحديهههد التبهههادل والتكامهههل والتهههرابط التهههي تلبهههي الطلهههب ،بمههها فهههي ذلهههك الفقهههراء ،دون المسهههاس
باالسههههتدامة ،وال يههههزال األمههههن المههههائي هههههو االسههههاس لمفهههههوم التههههرابط والعالقههههة ،ألن األمههههن الغههههذائي والطاقههههة ال يمكههههن أن
يتحقهههق دون األمههههن المههههائي .باالضههههافة الههههى تغيهههر المنهههها الههههذ ي ههههاعف مههههن أهميهههة وتههههرابط هههههذه الديناميكيههههة ،ولكههههن ال
يظهر المنا في هذا الترابط باعتباره المحر الرئيسي للتغيير.
سهههيركز ههههذا الهههنهج بشهههكل كبيهههر علهههى تنسهههيق المركزيهههة اتخهههاذ القهههرارات كمصهههدر اليجهههاد الحلهههول ف هههال عهههن مصهههدر لفههههم
التحهههديات التهههي تواجهنههها .وسهههيؤكد أي ههها علهههى حتميهههة العمهههل ب سههه تجاريهههة والحاجهههة إلهههى اعهههداد سهههيناريوهات االسهههتثمار
فهههي المسهههتقبل .ويؤكهههد أي ههها علهههى أن اقتصهههاديات الميهههاه ضهههرورية وصهههعبة وأن أمهههن الميهههاه والتنميهههة االقتصهههادية والنهههاتج
المحلهههي اإلجمهههالي متهههرابط ،وسهههوف نعمهههل مهههع المصهههنعين والمنتجهههين لمحطهههات ال ههه ومرافقهههها إلدخهههال بهههرامج كفهههاءة
الطاقة القابلة للتطبيق على جميع مرافق المياه.
تبهههذل وزارة الميهههاه والهههر جههههود اليجهههاد حهههوافز السهههتخدام الميهههاه فهههي الزراعهههة تهههدعم أههههداف سياسهههات األمهههن الغهههذائي
باالضهههافة الهههى تطهههوير آليهههات الحهههوافز السهههتخدام الطاقهههة المتجهههددة وكفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة فهههي قطهههاع الميهههاه وإجهههراء التقيهههيم
السهههليم واالسهههتفادة مهههن إمكانيهههات توليهههد الطاقهههة الكهرومائيهههة فهههي العديهههد مهههن المواقهههع وال سهههيما فهههي خطهههوط الميهههاه مهههن
المنهههههاطق المرتفعهههههة نحهههههو واد األردن ،واسهههههتخدام الحمههههه ة مهههههن محطهههههات معالجهههههة الصهههههرف الصهههههحي إلنتهههههاج الطاقهههههة
المتجددة وتحسين الظروف البيئية.
إن قطهههاع الميهههاه فهههي األردن سهههوف يشهههار فهههي الحهههوار العهههالمي واإلقليمهههي اليجهههاد مفههههوم للعالقهههة مههها بهههين الميهههاه والغهههذاء
والطاقههههة فههههي خطابههههه الههههوطني وكخيههههار اسههههتراتيجي لمنهجيههههة ادارة القطاعههههات المتعههههددة وكجههههزء مههههن خطتههههه وبرامجههههه
اإلنمائية .
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الرقججم والمااجع
نظههههرا لديناميكيههههة قطههههاع الميههههاه فههههي األردن وحساسههههيته للتهههه ثيرات اإلقليميههههة والمناخيههههة والتههههي تههههؤثر بشههههكل مباشههههر علههههى
كميهههات الطلهههب علهههى الميهههاه لجميهههع األغهههراض فهههال بهههد مهههن تبنهههي اليهههة لمراجعهههة وتقيهههيم االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه كهههل
ثهههالت أعهههوام وههههذا ل هههمان الت كهههد أن قطهههاع الميهههاه يسهههير باالتجهههاه الصهههحيا نحهههو تحقيهههق أهدافهههه ومراجعهههة المسهههتهدفات
والتخطيط لها بما يتناسب مع المتغيرات.
إن اليههههة المراجعههههة والتقيههههيم تتمثههههل فههههي إعههههداد التقههههارير والتغذيههههة الراجعههههة الشههههاملة وحوسههههبة سههههجالت مراقبههههة األداء
والتقييم وإشرا جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية الرصد والتقييم.
يتطلههب ذلهههك أي ههها أن تكهههون البيانهههات التهههي يهههتم جمعهههها للمؤشهههرات موثوقههة ،ويهههتم اصهههدارها فهههي تقهههارير دوريهههة و يمكهههن
الحصهههول عليهههها بسههههولة ،كمههها يجهههب وضهههع وتعزيهههز آليهههات ل هههمان جهههودة البيانهههات ،ومراجعهههة طهههر الحصهههول عليهههها
ومشاركتها.
تعتمههد اليههة المراجعهههة والتقيههيم علههى مؤشهههرات ومسههتهدفات لقطهههاع الميههاه قابلههة للقيهههاس وممثلههة لمههدى التغيهههر الحاصههل فهههي
خهههدمات قطهههاع الميهههاه وتتماشهههى مهههع أههههداف التنميهههة المسهههتدامة ( )2030-2015كمههها يمكهههن تصهههنيف ههههذه المؤشهههرات تحهههت
أربعة عناوين رئيسية تعبر عن أداء قطاع المياه وهي كما يلي:





االستدامة المالية لقطاع المياه
رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي
توفير مياه كافية لجميع االستعماالت
استدامة مصادر المياه وحمايتها

ان التحهههديات الرئيسهههية التهههي تعيهههق تقيهههيم وقيهههاس مؤشهههرات قطهههاع الميهههاه ههههي عهههدم تهههوفر معلومهههات دقيقهههة لقيهههاس بعهههل
المؤشرات ونقص األدوات الداعمة لصنع القرار.
لقههههد تههههم إدراج المشههههاريع الالزمههههة لتحقيههههق أهههههداف ومؤشههههرات قطههههاع الميههههاه فههههي البرنههههامج التنمههههو التنفيههههذ لألعههههوام
 2018-2016والبرنههههامج االسههههتثمار الرأسههههمالي  2025-2016الههههذ تههههم فيههههه اعتمههههاد نظههههام متابعههههة وتقيههههيم للمشههههاريع
واالنجازات والتي جميعها تتناسق مع وثيقة األردن ( 2025رؤية واستراتيجية وطنية).
إن مؤشههههرات األداء والمسههههتهدفات التههههي تههههم اعتمادههههها ملخصههههة فههههي الجههههدول أدنههههاه والتههههي هههههي أسههههاس نظههههام المراجعههههة
والتقيهههيم لقطهههاع الميهههاه مبينهههة الوضهههع الحهههالي والمسهههتهدف فهههي عهههام  2025وعلهههى أسهههاس ذلهههك يمكهههن تقيهههيم التغييهههر الحاصهههل
في أداء القطاع.
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جدول :12مؤشرات ومستهدفات قطاع المياه حتى عام :2025
المؤشر
الهدف
االستدامة المالية

2014

2025

نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة

%70

%127

قيمة الدعم الحكومي (مليون دينار)

170

180

صافي الدين (مليون دينار)

1170

1200

كميهههههة الطاقهههههة المسهههههتهلكة للمتهههههر المفهههههوتر (كيلهههههو واط
ساعة/م 3مفوتر)

4.31

3.66

%94

%95

%63

%80

61

105

832

1341

حصهههههههة الفهههههههرد مهههههههن الميهههههههاه لكافهههههههة االسهههههههتخدامات
(م/3السنة)

90

114

السعة التخزينية للسدود

325

400

%52

%30

%160

%140

%35

%60

رفهههههههههع مسهههههههههتوى نسبة المخدومين بشبكات المياه
خهههههههدمات الميهههههههاه
والصهههههههههههههههههههههههرف نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي
الصحي
تهههوفير ميهههاه كافيهههة حصة الفرد من المياه البلدية (لتر للفرد باليوم)
لجميههههههههههههههههههههههههههههههههع
االستعماالت
كمية المياه المتاحة للتزويد (م/3سنه)

اسههههههههههههههههههههههههههههتدامة نسبة الفاقد
المصهههههههههههههههههههههههههادر
وحمايتها
الجائر
نسبة ال
نسبة المصادر المحمية
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سياسات قطاع المياه

2016

الكلمة االفتتاحية
يعتبر نقص وشح المياه الشديد احد أكبر المعيقات أمام التطور اإلقتصادي والتنموي في األردن .وقد تفاقم هذا
الوضع بسبب الزيادة السكانية التي تضاعفت خالل العقدين الماضيين فقط جراء النمو السكاني والهجرات
القسرية من الدول المجاورة الى األردن ،باالضافة الى مشاكل المياه المشتركة والتغير المناخي الذي يؤثر
على التزويد المائي في األردن.
في مواجهة هذه التحديات ،ولتحقيق هدفنا المتمثل في اإلدارة المتكاملة الناجحة للموارد المائية في األردن،
نشطت وزارة المياه والري في طرح عدة سياسات جديدة تبين بوضوح قواعد محددة إلدارة مصادر المياه
الشحيحة بكفاءة وبشكل مستدام .أوضحت هذه السياسات التدابير واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهدافنا الوطنية
لألمن المائي على المدى الطويل والموجهة بالنتائج المبنية على االستراتيجيات والسياسات والخطط المتبناة
سابقا ويتم تحديثها بناء على هذه النتائج ،وهي تشكل معا جزءا ال يتجزأ من جهود اإلدارة الشاملة التي تم
تحقيقها.

أتقدم بالشكر واالمتنان لفريق العمل الذي اعد هذه السياسات ،وقد قام فريقي ببذل جهود كبيرة لتعزيز إدارة
المياه التي تدعم هذه السياسات على جميع المستويات ،والتي تشمل تنفيذ إطار قانوني مناسب واألدوات
التنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية الفعالة ودعم خطط اإلدارة المناسبة التي تتكيف مع مفاهيم المشاركة
وتطبيق الالمركزية مجتمعة تحت مظلة اإلدارة المتكاملة للمصادر المائية وانني على يقين بأنها ستعطي
النتائج المتوخاة في المستقبل القريب.

الدكتور حازم الناصر
وزيـر الميــاه والــري

سياسة إدارة الطلب على المياه

2016

جدول المحتويات
مقدمة1 .............................................................................................................................

الهدف من سياسة ادارة الطلب على المياه 2............................................................................... :

اوالً  :القطاع البلدي والسياحي والصناعي 4 ................................................................................

أ  -القطاع البلدي والسياحي والصناعي (المخدومة بالشبكة)4...........................................................

ب  -قطاع صناعات الطاقة والتعدين والصخر الزيتي 6 .................................................................
ثانيا ً  :قطاع الزراعة المروية 7 ................................................................................................
ثالثا ً – المحاور المشتركة بين القطاعين 9 ...................................................................................

مقدمة:
يواجه االردن تحدي كبير للواقع المائي حتى بات من افقر دول العالم في المياه ،ومن ابرز هذه التحديات
عدم قدرة الموارد والمصادر المائية المتاحة على تلبية الطلب المتزايد على المياه ،فلقد انخفضت حصة الفرد
االردني من المياه على مدى العقود الماضية بشكل كبير جداً ،حتى وصلت الى ما دون (  )100م/ 3سنة وهي
من اقل النسب على مستوى العالم.
يصنف االردن من المناطق ذات المناخ الجاف وشبه الجاف ،ويعتمد بشكل رئيسي على مياه االمطار
المتغيرة من سنة الى اخرى ،وتشير التقارير الى تراجع الهطول المطري بنسبة تصل الى ( )%20خالل
العقود االخيرة الماضية ،وهو ما يعزى غالبا ً الى اثار التغير المناخي الذي يشهده كوكب االرض.
ان الصراعات والحروب واالزمات في االقليم والدول المجاورة وعلى مدى العقود الماضية ،أدت الى تفاقم
أزمة المياه نتيجة تدفق اعداد كبيرة من الالجئين الى اراضي المملكة من عدة دول ،والتي كان اخرها االزمة
السورية والتي تسببت بتدفق ما يقارب ( )1.26مليون الجىء سوري الى اراضي المملكة ،مما نتج عنه ضغط
هائل على كافة موارد المملكة ومنها موارد المياه ،ان النمو السكاني والتنمية االقتصادية سيؤدي الى تنامي
الطلب على مصادر المياه الشحيحة المتاحة ،حيث تشير االرقام الجديدة لالحصاءات االردنية( )2015بأن
عدد سكان االردن قد وصل الى ما يزيد عن ( )9.5مليون.
كذلك فإ ن عمليات الضخ واالستنزاف الجائر لالحواض الجوفية ،ومشكلة الفاقد من المياه نتيجة االعتداءات
على مصادر المياه والخطوط الناقلة وتقادم عمر شبكات المياه وتعرضها لالهتراء والتلف ،كل هذه تعتبر من
التحديات االخرى التي تواجه قطاع المياه.
ومع هذا فإن االردن يعتبر أنموذجا ً رائداً في ادارة المياه اذا ما قورن بدول االقليم ،اذ ان خدمات مياه الشرب
تصل الى مايقارب ( )%94من سكان المملكة وهي مطابقة للمعايير الميكروبيولوجية بنسبة ( ،)%99.3وهذا
مرده الى الجهود الكبيرة وتميز االداء الذي تبذله كوادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
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الهدف من سياسة ادارة الطلب على المياه :
يتمثل الهدف االساسي من سياسة ادارة الطلب على المياه والتي اقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر في
العام  2008في االستفادة القصوى من المياه المتاحة والحد من هدرها والمحافظة عليها وعلى مصادرها
وتقليل الفاقد وتعزيز مبادىء استخدامها بأعلى درجات الكفاءة ،للتأقلم مع التحدي الماثل امامنا والمتمثل في
ندرة المياه والفقر المائي ،وبما يساهم ويساعد على تخفيض الفجوة ومعالجة االختالل في التوازن ما بين
الطلب المتزايد على المياه ومحدودية الموارد.
إن المياه مورد حيوي واستراتيجي ومدخل اساسي وهام من مدخالت الحياة والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
وعليه فإن أهداف وزارة المياه والري الرئيسية تتمثل بالنهوض في قطاع المياه وتعظيم االستفادة والمردود
من موارد المياه المتاحة وحسن ادارتها واستدامتها ،وتطوير التشريعات والقوانين والسياسات الناظمة لقطاع
المياه ،ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.
ان سياسة ادارة الطلب على المياه هي جزء ال يتجزء من االستراتيجية الوطنية للمياه ومن مجمل السياسات
التي اعدتها وحدثتها الوزارة مؤخراً ،وهي أداة هامة من ادوات تغيير طرق واساليب وسلوكيات استخدامات
المياه ،ضمن معايير االستدامة والكفاءة والعدالة.
في ظل االنفجار السكاني واالثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي على معدل الهطول المطري والحاجة الى
انتاج الغذاء والتنافس بين القطاعات في الحصول على المياه من المتوقع ان يتفاقم الطلب على المياه .وعليه
فان تطبيق سياسة إدارة الطلب على المياه وانتهاج االستخدام االمثل لكافة الموارد المائية وحمايتها وادارتها
باسلوب كفؤ وناجح والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وتطوير مصادر مياه جديدة سيكون له االثر
االيجابي حاضراً ومستقبال على قطاع المياه في االردن.
وتتناول هذه السياسة ادارة الطلب على المياه لجميع القطاعات ،بما في ذلك البلدية والصناعة والسياحة
والزراعة وغيرها من األنشطة ذات األهمية الوطنية ،وحسب االولويات التي حددتها االستراتيجية الوطنية
للمياه ،حيث بينت استراتيجية المياه بأن االستخدامات لالغراض البلدية تمثل اولوية قصوى بين جميع
القطاعات ،ثم يلي ذلك الصناعة والسياحة ثم الزراعة .
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وفي ضوء المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع المياه في االردن  ،كان ال بد من اجراء بعض التعديالت
على سياسة ادارة الطلب على المياه بنسختها الحالية ،لكن من الضروري تقييم ومتابعة تنفيذ هذه السياسة و
مراجعتها كل ثالث سنوات كحد اقصى وادخال التعديالت المطلوبة عليها اذا تطلب االمر.
ونظراً لخصوصية القطاع البلدي والسياحي والصناعي (المخدومة بالشبكة) ومن ضمنها قطاع صناعات
الطاقة والتعدين وقطاع الزراعة المروية في استهالك المياه المتاحة ،فإن سياسة إدارة الطلب على المياه
ستعرض في جزئين باالضافة للمحاور المشتركة فيما بينهم:
اوالً  :القطاع البلدي والسياحي والصناعي
ثانيا ً  :قطاع الزراعة المروية
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اوالً  :القطاع البلدي والسياحي والصناعي
يتضمن هذا الجزء من هذه السياسة مجموعة من االجراءات والتدابير التي تشكل دليالً لعمل وتنفيذ اجراءات
وبرامج ادارة الطلب على المياه والتي تهدف الى رفع كفاءة استخدام المياه بما يضمن تلبية احتياجات مكونات
هذا القطاع في كافة مناطق المملكة ،حيث ان المياه المستخدمة لالغراض الصناعية ذات عائد اقتصادي اعلى
من غيرها من االستخدامات  ،لذلك من الضروري اعطاء هذا الجانب ما يستحقه من االهتمام بهدف تعظيم
العائد االقتصادي من كميات المياه المستخدمة وكذلك تعزيز كفاءة استخدام المياه في الصناعة.
ونظراً لما طرأ من حاجة لمشاريع وطنية استراتيجية للمياه كمشاريع الطاقة والتعدين والصخر الزيتي فسيتم
عرض هذا القطاع تحت بندين وعلى النحو التالي:

أ  -القطاع البلدي والسياحي والصناعي (المخدومة بالشبكة)
في مجال البناء و المواصفات والمقاييس :
 ان تتقيد وتلتزم كافة المنشآت المستخدمة للمياه بالمملكة باستخدام األجهزة والقطع واألدوات الصحية
ذات المواصفات الفنية العالية والكفاءة في استخدام المياه ،وبما يساهم في تقليل الفاقد والحد من هدر
المياه في المباني والمنشآت.
 المتابعة الدورية مع الجهات المسؤولة في المملكة لتحديث وتعديل كودات البناء والتصميم والقواعد
الفنية ،بما يضمن ما يلي :
 oتحديد حد اقصى لتدفق المياه (لتر/دقيقة ) لكل األدوات الصحية التي يتم تركيبها في المباني
حديثة اإلنشاء( استخدام أقل للمياه وكفاءة اكثر).
 oأن تحتوي جميع المنشآت واالبنية الجديدة (البلدية والصناعية والسياحية) على أنظمة حصاد
مياه األمطار وتحديد احجام التخزين اآلمن في كودات البناء والتصميم اعتماداً على مساحة
السطح ومتوسط هطول االمطار،األمر الذي سيساهم في توفير مورداً مائيا ً إضافيا ُ يمكن
استخدامه لغير أغراض الشرب.
 متابعة تنفيذ حمالت استبدال جميع األدوات الصحية والمعدات واألجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في
استخدام المياه بأخرى أكثر كفاءة ،ومساعدة المستهلكين ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من الحصول
على قطع توفير المياه مجانا ً او بأسعار محفزة.
 تشجيع الصناعات المحلية للتوجه نحو تصنيع منتجات ذات كفاءة عالية باستخدام المياه.
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 أن تراعي عضوية األردن في اإلتفاقيات التجارية ،مثل منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات التجارية
الثنائية عدم دخول منتجات ذات نوعية رديئة وكفاءة منخفضة في استخدام المياه الى السوق االردني.
 اعتماد التكنولوجيا التي تستخدم كميات أقل من المياه في المنتج الصناعي والسياحي.
تقليل الفاقد من المياه :
تعد االعتداءات وقدم واهتراء الشبكات وزيادة التسرب منها من ابرز اسباب الفاقد من المياه ولهذا فال بد من
اتخاذ االجراءات والتدابير الرادعة لتخفيض نسبة الفاقد حسب ما يلي :
التأكيد على تطبيق القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا ً بهدف حصر االستخدام غير القانوني
واالعتداء على مصادر المياه ،وتطبيق اشد العقوبات الرادعة والغرامات بحق المخالفين وكما نص
عليها القانون المعدل لسلطة المياه ( رقم )2014/22
رصد كميات المياه المستخدمة في كافة المجاالت ،وإصدار الفواتير بناءاً على االستهالك الفعلي
والقيمة الحقيقية لكل مشترك.
فحص العدادات بشكل دوري واالحتفاظ بسجالت للتأكد من صالحيتها واستبدالها عند الضرورة.
أن تصبح مرافق المياه مثاالً يحتذى به لتشجيع المستهلك نحو االستخدام واالدارة المثلى للمياه وكذلك
تطوير وتنفيذ نظام فعال إلدارة وصيانة شبكات المياه وتطبيق إجراءات تشغيل موحدة .







إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات المياه بما في ذلك االنابيب الرئيسية وخطوط التوزيع لتحقيق أعلى كفاءة
ممكنة في النقل والتوزيع والتقليل والحد من معدالت الفاقد وكذلك حماية مياه الشبكات من التلوث.
الحد من هدر المياه:
 وضع االنظمة والتعليمات التي تقلل من هدر المياه ،كالحد من غسل السيارات واألرصفة والممرات
والطرق بواسطة خراطيم المياه ،والحد ايضا ً من انشاء البرك ومجسمات المياه التجميلية التى ال
تحتوي على مضخات إلعادة استخدام المياه أو أنظمة تحكم وقتية ،ومتابعة الصيانة الدورية لتمديدات
المياه المنزلية للحد من تسريب الحنفيات واألدوات الصحية وفيضان خزانات المياه نتيجة عدم
الصيانة.
 االستمرار في عملية التدقيق المائي والتي تهدف الى رصد كميات المياه المستخدمة في المباني
والمجمعات التجارية وتحديد وتوثيق االستهالك المائي الفعلي للمياه ومتابعة وبيان اذا ما كان
االستهالك الفعلي اعلى من الموصى به حسب مواصفات تدفق المياه  ،فاالستمرار في تنفيذ عملية
التدقيق المائي سيؤدي بالتالي الى تطبيق مفهوم كفاءة االستخدام االمثل للمياه والحد من هدرها
والمحافظة عليها ،حيث تعتبر المباني والمجمعات التجارية الضخمة من اكثر الجهات المستهلكة
للمياه وبنسب عالية.
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المصادر غير التقليدية للمياه :
 تعتبر المياه الرمادية من المصادر المكملة لمصادر المياه التقليدية ،لكن ال بد من وضع االنظمة
والتعليمات الخاصة بتنفيذها واستخدامها بما ال يتسبب بأضرار بيئية او تلوث او مخاطر صحية ،اذ
ينبغي أن يحدَد استخدام المياه الرمادية في ري الحدائق المنزلية في المناطق الريفية غير المزودة
بأنظمة صرف صحي وفي مواقع األبراج والمجمعات التجارية والمشاريع ذات الكثافة السكانية
العالية ،مع األخذ بعين االعتبار أثر ذلك على شبكة الصرف الصحي.
ً
 ضرورة تبني تكنولوجيا معالجة المياه الصناعية وإعادة استعمالها مجددا في الصناعة كلما كان ذلك
ممكنا ً دون ان يكون لذلك تأثيرعلى المنتج من حيث النوع والكم.
 ان يكون انشاء انظمة للحصاد المائي في القطاع البلدي والسياحي والصناعي ملزما ً .
حدائق الندرة المائية :
االستمرار في مشاريع حدائق الندرة المائية واستخالص المخرجات االيجابية من ما انجز منها ومراجعة
وتحديث المباديء والمفاهيم المتعلقة بحدائق الندرة المائية لضمان كفاءة استخدام المياه في المساحات
الخضراء والحدائق العامة والمجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمنتجعات.
الدراسات واالبحاث :
التعاون مع مراكز الدراسات والبحوث لدعم تنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة الطلب على المياه في
القطاع البلدي والصناعي والسياحي.

ب  -قطاع صناعات الطاقة والتعدين والصخر الزيتي
مصادر المياه :
 ان تكون مصادر المياه لهذا القطاع من خارج الشبكة .
 تخصيص جزء من المياه المعالجة الستخدامات هذا القطاع .
 تجنب االستخراج من المياه الجوفية في حال توفير مصادر المياه .
 االعتماد على مصادر المياه غير التقليدية ومنها الحصاد المائي واستغاللها لهذا القطاع .
التشريع:
 مراعاة التقيد باتفاقيات المشاريع في حال ادراجها ضمن تشجيع االستثمار ،بحيث تقوم الوزارة
وانطالقا ً من سياستها في تشجيع االستثمار بااللتزام بتوفير المياه كما ً ونوعا ً لدعم هذه االستثمارات.
 مراجعة التشريعات الناظمة لهذا القطاع وتفعيلها.
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االحالل واعادة االستخدام:
 تفعيل سياسة االحالل واعادة االستخدام ،بهدف ادارة موارد المياه الشحيحة بكفاءة وتعظيم الفوائد
والعوائد واإلستفادة القصوى من استخدام المياه المعالجة لغير أغراض الشرب وفي االستثمارات
ذات المردود اإلقتصادي ،وتوفير طرق ووسائل مناسبة لتخزينها لحين االستخدام ،وبالتالي ايجاد
مصدر مائي جديد يمكن احالله مكان المياه العذبة واعادة استخدامه بشكل آمن في الري.
 التوسع في استخدام المياه المستصلحة للصناعة والزراعة الى اقصى حد ممكن ،مع االخذ بعين
االعتبار بان المياه العادمة المعالجة المخلوطة والمياه العادمة المعالجة يجب ان تكون من حيث
الجودة والنوعية مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة االغذية والزراعة والمواصفة
االردنية كحد ادنى ،بحيث يمكن استخدامها ايضا ً بدون خلط في مناطق محددة وتحقيق االستفادة
الكاملة لمختلف القطاعات ،حيث من المتوقع ان تصل كميات مياه الصرف الصحي الى ()240
مليون متر مكعب بحلول العام . 2025
 التوسع في ادخال طرق تكنولوجية حديثة وتأهيل محطات الصرف الصحي القديمة واستخدام تقنيات
حديثة للمعالجة وبما يجعل من نوعية المياه المستصلحة والمعالجة مطابقة تماما ً للمعايير الدولية
واالستخدام دون قيود ،واعتبارها مصدراً اضافيا ً للمياه وااليرادات ،وبما يتيح كميات اضافية
مخصصة للري والتوسع في الزراعة المروية ومن ثم توجيه المياه العذبة للشرب ،مع األخذ بعين
االعتبار العوامل االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية والبيئية.
كفاءة إستخدام المياه في الري:
ان محدودية الموارد المائية تجعل من الضروري اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة من اجل كفاءة انظمة الري،
مع مراعاة الزيادة في االنتاج والتوفير باستهالك المياه ،وبما يتيح ايضا ً زراعة مساحات اكبر حتى في
سنوات نقص المياه ،وهذا يتطلب ما يلي :
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ادخال افضل تقنيات وانظمة الري الحديثة و المتطورة من حيث كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
تبني برامج الصيانة الوقائية النظمة الري ،وبما يساعد على استدامة كفاءة استخدام المياه وتقليل
الفاقد من مياه الري.
القيام بالمراقبة الدورية لكفاءة استخدام مياه الري في مراحل النقل والتوزيع وعلى مستوى المزرعة
وذلك ألغراض التخطيط والتنبؤ بالكميات المطلوبة.
تبني البرامج واإلجراءات المناسبة لضمان تدفق منتظم وضغط مستقر في شبكات الري.
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الحصاد المائي :
التوسع في مجال انشاء انظمة الحصاد المائي " السدود والبرك والحفائر" في كافة مناطق المملكة
وخاصة المناطق المرتفعة والمناطق الصحراوية التي تسمح بذلك ،وبما يمكن من استخدامها في
االغراض المختلفة والزراعة على وجه الخصوص.
البحث والتطوير :






دعم وتشجيع البحوث التطبيقية في مجال كفاءة استخدام مياه الري ،والتي تركز على إدارة الطلب
على المياه داخل المزرعة وتحقيق المردود المادي األعلى للمتر المكعب من المياه.
االستفادة من خبرات الجهات المعترف بها على المستوى المحلي والخارجي في مجال استخدام
المياه المعالجة ومياه المسوس ألغراض الري.
تشجيع البحوث المشتركة في مجال ادخال الزراعات التي تتحمل ملوحة مياه الري وظروف الجفاف
وفي مجال استبدال المحاصيل ذات االستهالك العالي للمياه بالمحاصيل ذات االستهالك المنخفض
ولها قيمة اقتصادية عالية.
تطوير طرق وأساليب الري في المناطق التي تعاني من شح في المياه والهطول المطري.

إدارة الجفاف :
تعتبر ظاهرة الجفاف من الظواهر الطبيعية التي قد تحدث من فترة الخرى ،ويكون لها األثر السلبي على
كافة القطاعات وخصوصا قطاع الزراعة المروية ،ولذلك ال بد من وضع إستراتيجية وخطط عمل إلدارة
ازمة الجفاف ،بما في ذلك أنظمة اإلنذار المبكر للجفاف والتأهب في حال حدوثه.

ثالثا ً – المحاور المشتركة بين القطاعين
في التشريعات واألطر المؤسسية :
 تفعيل القوانين واالنظمة المعمول بها حالياً ،ومتابعة تحديث وسن التشريعات لتطبيق افضل
الممارسات في استخدام المياه ،وبما يتناسب مع مستجدات الوضع المائي في االردن ،بما يضمن رفع
كفاءة المياه والمحافظة على الموارد المائية والحد من االستخدامات غير المشروعة للمياه.
 تعديل نظام ادارة المياه الجوفية بوضع سقف و حصص جديدة للزراعة ،للحد من استنزافها
والمحافظة عليها ضمن قيم اإلستخراج اآلمن ،وتطبيق آلية مراقبة بما يضمن االلتزام برخص
االستخراج.
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مأسسة منتدى المياه في المناطق المرتفعة ولجان األحواض الجوفية ،ومأسسة الصندوق المالي
التابع للمنتدى ،بهدف تشجيع منهج العمل التشاركي ،لضمان تعاون المجتمعات المحلية مع السلطات
صانعة القرار للسيطرة على اإلستخدام غير القانوني للمياه والحد من هدرها واالدارة الكفؤة لكافة
مصادر المياه وخاصة الجوفية.
مراجعة وتحديث التشريعات بشكل دوري لدعم الممارسات المتطورة المتعلقة بادارة مياه الري
على مستوى شبكة توزيع المياه واستخدامها داخل المزرعة.
مراجعة التشريعات لتأسيس وإضفاء الشرعية على دور جمعيات مستخدمي المياه وغيرها من
الجمعيات المعنية بمياه الري في األردن ،بما في ذلك تعريف واضح لدور هذه الجمعيات في سلسلة
تزويد مياه الري ،و تحديد أطر العالقة بين جمعيات مستخدمي المياه والسلطات صانعة القرار
وتحديد المهام والواجبات ومأسستها.
استمرار الوزارة بحملة "احكام السيطرة على المصادر المائية" واتخاذ التدابير الرادعة بحق
المعتدين على المياه ومصادرها وحسب ما نص عليه قانون سلطة المياه رقم (.)2014/22
االستمرار في استخدام مصادر المياه غير التقليدية في الزراعة المروية وإحالل المياه غير التقليدية
مكان المياه العذبة.

تعرفة وتسعير المياه :
إن أسعار المياه هي جزء مهم وأساسي وأداة ضرورية من أدوات ادارة الطلب على المياه ،لضبط ورفع
كفاءة استخدامات المياه في كافة القطاعات ومهما كان مصدر تلك المياه ،ولهذا فقد تبنت الوزارة مؤخراً
سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه ،وذلك بهدف الحد من استهالك الطاقة التقليدية
واالعتماد على الطاقة البديلة في انظمة التزويد المائي ،وبما يساعد على تخفيض نفقات التشغيل
والصيانة واسترداد التكاليف والتقليل من خسائر قطاع المياه ،كما ان خفض فاتورة استهالك الطاقة
الكهربائية سيساهم في خفض كلفة المياه ،مع مراعاة ما يلي :
 وضع تسعيرة تضمن مصلحة كافة االطراف (المزود والمستهلك).
 ان يتناسب سعر المياه مع المردود والعائد لكل قطاع .
 ينبغي أن تكون التعرفة مشجعة ومحفزة لالستخدام األمثل للمياه ،مع األخذ بعين االعتبار الجوانب
االجتماعية واالقتصادية وكذلك ذوي الدخل المحدود من المستهلكين.


تطبيق شرائح متفاوتة السعارالمياه وحسب الكمية المستهلكة والنوعية.
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 قراءة العدادات بصورة دورية خالل فترة زمنية محددة ،وإدراج كمية اإلستهالك الفعلية للمياه
بالفاتورة ،وإصدارها مباشرة بعد قراءة العداد ،لتزويد المستهلك بمعلومات دقيقة عن كمية اإلستهالك
والكلفة .
 بالنسبة لمياه الصرف الصحي المعالجة او المخلوطة ضمن سياسة االحالل واعادة االستخدام ،فمن
المهم تحديد سعر منطقي لها يضمن استرداد التكاليف ،مع مراعاة تطبيق االبتكارات الموفرة للتكلفة.
التوعية والتدريب وبناء القدرات :
التوعية:










االستمرار بحمالت التوعية الوطنية والتثقيف المائي من خالل وسائل االتصال واالعالم المختلفة
حول ندرة المياه ونشر ثقافة الوعي والمسؤولية بالحفاظ على المياه وعلى مصادرها وكفاءة
استخدامها.
تنفيذ برامج وحمالت توعية مستمرة تستهدف العاملين والموظفين في كافة القطاعات (السياحي،
الصناعي ،التجاري والزراعي وغيرها ) وذلك لزيادة الوعي العام بأهمية المياه وكفاءة استخدامها.
ألن حجم وكميات المياه المستخدمة في الري تشكل نسبة كبيرة من الموازنة المائية سنوياً ،فال بد من
تنفيذ برامج ريادية وهادفة لزيادة وعي المزارعين ومعرفتهم في مجال إدارة الطلب على المياه لغايات
الري.
تطبيق أفضل الممارسات وبما يتالئم مع االستراتيجية الوطنية للمياه ،وتحفيز العالقة والتعاون في
توفير خدمات استشارية إرشادية متكاملة للري تشمل كيفية إستخدام أنظمة الري ذات الكفاءة العالية .
تنوير وتوعية المزارعين ومالكي االبار حول قيمة المياه الجوفية بالنسبة لهم وأهمية استغاللها بحكمة
وكفاءة وبما يحققق االهداف االستراتيجية والتنمية االقتصادية واالجتماعية وكذلك استدامة مواردنا
المائية.
تعزيز الدور التشاركي للقطاع الخاص في حمالت التوعية حول تطبيق سياسة االحالل واعادة
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة المخلوطة في الرقعة المروية في منطقة وادي األردن.

التدريب وبناء القدرات :
ان تطوير قدرة المؤسسات الفاعلة والعاملة في قطاع المياه وتنمية وبناء قدرات مواردها البشرية ،يجب
ان توضع في مراتب متقدمة ضمن سلم االولويات ،من خالل:
 تنظيم برامج التعليم والتثقيف والتدريب المستمر (سواء كان التدريب الداخلي او الخارجي)،
وخصوصا ً تدريب وبناء قدرات كافة المعنين بتنفيذ سياسة إدارة الطلب على المياه ،واكسابهم مزيداً
من الخبرة والتواصل مع الجهات ذات الخبرة والمعرفة.
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 تدريب فنيي التشغيل والصيانة العاملين في كافة مرافق المياه والجهات المزودة للمياه ،لرفع
مهاراتهم وتمكينهم من اداء المهام المختلفة باحتراف ووفقا ألفضل ممارسات التشغيل والصيانة
والتخطيط واالدارة ،ومنحهم شهادات اإلعتماد والكفاءة وحسب القطاع الذي تم التدرب عليه.
 بناء قدرات لجان االحواض المائية(اعضاء المنتدى) وبما يمكنهم من المشاركة في التخطيط
واالدارة لقطاع المياه .
البرامج التحفيزية لتشجيع الكفاءة المائية :








تطوير وتنفيذ برامج وخطط تحفيزية لتشجيع امتالك األجهزة واألدوات والتكنولوجيا المقتصدة في
المياه في استخدامات القطاع البلدي والسياحي والصناعي كالقروض الميسرة والمنح والحوافز
الضريبية واإلعفاءات من الرسوم الجمركية.
تنفيذ برامج ومشاريع تحفيزية إلدخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال انظمة الري وتتضمن
هذه البرامج توفير آليات تمويل مستدامة إلعطاء قروض طويلة األمد وذات فائدة منخفضة وحوافز
ضريبية ومنح وإعفاءات من الرسوم الجمركية على معدات الري ذات الكفاءة المائية العالية.
وضع وتطبيق الحوافز لتشجيع زراعة المحاصيل قليلة اإلستهالك للمياه وذات مردود إقتصادي
عالي.
تطبيق نظام حوافز مالية واعفاءات النشاءات حصاد مياه األمطار والمياه الرمادية والمياه المعالجة
ومشاريع التحلية .
إعداد برنامج لعقد جائزة سنوية تقديرية النجازات الشركات والمؤسسات واألفراد في مجال كفاءة
استخدام المياه بهدف تعزيز وتنمية ثقافة االستخدام الرشيد للموارد المائية والمحافظة عليها.

الممارسات الفضلى :







تطوير وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الطلب على المياه وكفاءة استخدامها في كافة
القطاعات ،تشمل برامج وقواعد وأنظمة ترشد الجهات المعنية بطرق أكثر كفاءة باستخدام المياه،
وقياس مؤشرات األداء الرئيسية الدارة الطلب على المياه وبما يتطابق مع االهداف الوطنية لقطاع
المياه ،وتطابقها مع أهداف ورؤية وثيقة األردن .2025
مراجعة االصدارات إالرشادية ألفضل الممارسات التي تتعلق بكفاءة إستخدام المياه في الري
والقطاعات االخرى وتحديثها اذا تطلبت الحاجة واعادة طباعتها ،وبما ينسجم مع مستجدات الوضع
المائي في المملكة.
تطبيق المما رسات االفضل إلستخدام مياه الري بما في ذلك ضخ المياه ونقلها وتوزيعها وتخزينها
وإدارتها على مستوى المزرعة.
استبدال المحاصيل ذات اإلستهالك العالي للمياه بالمحاصيل قليلة اإلستهالك للمياه والتي تتحمل
ظروف الجفاف وذات المردود اإلقتصادي العالي.
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 تقليل استخراج المياه الجوفية الستخدامات الري إلى الحد اآلمن.
 تعظيم العائد والمردود االقتصادي للمتر المكعب من المياه المستخدمة في كافة القطاعات واعطاء
االولوية واالفضلية للتزويد المائي للقطاعات ذات الجدوى االقتصادية االعلى.
نظام المعلومات :
تطوير برنامج معلوماتي مركزي وطني الستخدامات المياه وإدارة الطلب على المياه واتاحة هذه المعلومات
لصانع القرار لتحديد المخصصات المائية المثلى وحماية المصادر المائية ،ومن الضروري توفير تقديرات
واقعية الستخدام المياه لمختلف فئات المستهلكين لفهم مدى تأثير التغير المكاني والزماني في نمط استخدام
المياه على نوعية وتوفر وديمومة مصادر المياه الحالية.
تبادل المياه:
دراسة وتقييم عملية تبادل المياه بين مختلف القطاعات ،وذلك بهدف مأسسة آلية ذات شفافية عالية وجدوى
اقتصادية وقبول اجتماعي لتبادل المياه بين المستخدمين كافة مع األخذ بعين اإلعتبار سياسة اعادة توزيع
المياه المحددة من قبل وزارة المياه والري ،وتهدف هذه اآللية الى إعادة تخصيص المياه وإيجاد صيغة
متوازنة الستعماالت المياه لتحقيق أعلى مردود اقتصادي والمحافظة على األمن الغذائي .
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مقدمة
يسعى األردن لبناء بنية تحتية شاملة وحديثة ،تركز بشكل أساسي على قطاعي المياه والطاقة ،وذلك
الستيعاب أهدافه اإلنمائية وتعزيز االستدامة .ويعتبر العمل على تحديث هذه البنية جزءاً ال يتجزأ من
الجهود التي تبذلها الحكومة األردنية في وضع استراتيجية شاملة لتحسين الهياكل التنظيمية والمالية
لهيئاتها .وترتكز هذه السياسة على االستهالك األمثل للطاقة في قطاع المياه من خالل تحسين استرداد
التكاليف ،واالستفادة من مصادر الطاقة البديلة ،وتحسين كفاءة أنظمة المياه والذي بدوره يخدم تقليل
خسائر قطاع المياه.
و تسعى وزارة المياه والري لتحسين أداء قطاع المياه وفقاً لهذه السياسة من خالل:
العمل على تحسين استخدام كفاءة الطاقة في مرافق المياه من أجل خفض فاتورة استهالك الطاقة
الكهربائية (الطاقة المستهلكة لكل متر مكعب) لقطاع المياه.
إدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وذلك لحماية البيئة وتخفيض التذبذب في كلفة الطاقة في قطاعات المياه.
تهدف وزارة المياه والري في رؤيتها حتى عام  2025إلى:
تخفيض استهالك الطاقة الكلي في مرافق المياه بنسبة .%15
إدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزيادة حصتها إلى  ٪10من إمدادات الطاقة الكلية في قطاع المياه.
ولتحقيق هذه األهداف ،فقد تم وضع خطة عمل مبنية على إعطاء األولويات للمشاريع الهامة و التي تم
تقسيمها إلى ثالثة مراحل لسنوات  2017و 2021و ( .2025قصيرة ،متوسطة وطويلة األمد).
استخدام الطاقة في قطاع المياه
تواجه المملكة األردنية الهاشمية تحديات بشأن توافر و استخدام مواردها الطبيعية .وقد نشأت هذه
التحديات من خالل ندرة الموارد المائية والطاقة األحفورية ،والطلب المتزايد عليها .ومما يزيد هذا األمر
سوءاً مناخ األردن الجاف وشبه الجاف المصحوب بقلة سقوط األمطار وارتفاع معدالت التبخر ،حيث أن
 ٪94من أراضي األردن يتساقط عليها أقل من  200مم من األمطار سنويا .كما و يستورد األردن حوالي
 ٪97من الوقود األحفوري من الخارج ،والذي يستخدم في معظمه لتوليد الطاقة والنقل .كما وأنه ووفقا
لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية ،فقد تم إنفاق  ٪17,6من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة عام
 2014في مجال الطاقة.
وفي هذه المرحلة وبسبب األزمات السياسية المتكررة في المنطقة اضطرت أعداد كبيرة من الناس اللجوء
لألردن وخاصة من سوريا الشقيقة .وعليه حصلت زيادات مفاجئة و متكررة في الطلب على إمدادات
المياه والصرف الصحي كما هي احتياجات ا لحصول على الطاقة .وهذا بدوره يعطل التنفيذ المنهجي
والسلس لخطط إدارة المياه ويرفع من تكلفتها.
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كما ويؤدي النمو الطبيعي المتسارع للسكان إلى زيادة الطلب الكبير على المياه والطاقة الكهربائية
ويشكل ضغوطا إضافية على شبكات المياه والصرف الصحي وإمدادات الطاقة .1
يعتمد توليد الطاقة الكهربائية في األردن غالباً على الوقود األحفوري و الذي يؤثر بشكل كبير على البيئة

من خالل الغازات الضارة المسببة لالحتباس الحراري (الغازات الدفيئة) مثل ثاني أكسيد الكربون
وأكاسيد النيتروجين.

بلغ توليد الطاقة في عام  2014حوالي  18207جيجا واط/ساعة ،والتي أدت إلى ا نبعاث أكثر من 13,3
مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون  .2وهذا بدوره يقودنا إلى ضرورة إعادة التوجه نحو الطاقة
المتجددة وأنظمة توليد الطاقة النظيفة لحماية البيئة الطبيعية في األردن .فالرياح ومصادر الطاقة الشمسية
متوفرة في األردن ،وإعادة التوجه نحو هذه الموارد على المدى الطويل و الذي بدوره يقلل من تكاليف
توليد الطاقة و يوفر طاقة آمنة في البالد.
و اليوم ،أصبح من الممكن إنتاج الطاقة الشمسية من خالل التكنولوجيا الكهروضوئية بسعر ثابت - 0.05
 0.08دينار /كيلوواط ساعة محسوبا على أساس 20سنة مدة المشروع وما زالت االسعار توالي
االنخفاض  .و يعتبر هذا المعدل أقل من تكلفة الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية  .كما وتمثل نظم إمدادات
الطاقة الكهروضوئية فرصة لقطاع المياه لتقليل النفقات التشغيلية بشكل كبير من آ ثار تقلبات أسعار
الطاقة ،والتي تعتمد إلى حد كبير على تذبذب أسعار الوقود األحفوري.
تعتمد إمدادات المياه في األردن بشكل أساسي على الموارد التي تقع على مسافة بعيدة عن التجمعات
السكنية .وبالتالي  ،فإن قطاع المياه يستهلك كمية كبيرة من الطاقة لضخ المياه ،والذي بدوره يحتاج إلى
نشر وزيادة مرافق المعالجة والتوزيع للمياه .وقد بلغت متطلبات الطاقة من أج ل ضخ المياه في عام
 2014إلى حوالي  ٪15من إجمالي إنتاج الكهرباء في األردن وبقدره إجمالية 1592جيجا واط /ساعة.
حيث كان استهالك الطاقة لنفس العام في سلطة المياه  7,51كيلو واط ساعة/م( 3مفوتر) وبشكل أساسي
للمياه البلدية والصرف الصحي ،و 0,274كيلوواط ساعة/م( 3مفوتر) لسلطة وادي األردن ألغراض
الري واالستخدامات الصناعية ،وقد بلغ متوسط االستهالك العام لكافة القطاعات  4,31كيلو واط ساعة
 /م (3مفوتر).
ومع أن قطاع المياه مدعوم إلى حد كبير من قبل الحكومة  ،فقد كان ت قيمة فاتورة الطاقة التي دفعتها
وزارة المياه والري في عام ( 2014بما في ذلك سلطة المياه و سلطة وادي األردن)  138مليون دينار
مبنيًا على متوسط سعر كلفة الطاقة للكيلو واط ساعة  0.087دينار  /كيلو واط ساعة ،ومع ذلك ،ال
يعكس هذا الرقم تكاليف الطاقة الفعلية المدفوعة من قبل الحكومة ،فالكلفة الفعلية تصل إلى 0,189
دينار  /كيلو واط ساعة تقريبا .وعليه تكون فاتورة الطاقة الفعلية في هذا العام لقطاع المياه هي 301
مليون دينار دفعت من قبل الحكومة ،علما أن مقدار الدعم هو  163مليون دينار.

 1التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة املعدنية  ،2014صفحه ( 13كلفة الطاقة املستهلكة  4,48مليار من امجالي الناتج احمللي االمجالي  25,437مليون دينار
 2التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة املعدنية  ، 2014حمسوب على أساس أن كل واحد كيلواط/ساعة منتج يؤدي اىل انبعاث  0.728كغم من  Co 2لكل واحد
كيلواط منتج.
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وتعد هذه اإلعانات عقبة إضافية كبيرة لزيادة كفاءة استهالك الطاقة حيث تلغي أي حوافز لتوفير الطاقة.
وبهذا بتنا بحاجة إلى نظام محاسبة أكثر شفافية لتجنب ازدواجية الحساب ،وكذلك إنشاء آلية دعم واحدة
متماسكة لها هيكليه معروفة للقضاء على اإلعانات المخفية.
الرسم البياني أدناه يوضح بشكل نمطي متطلبات الطاقة في قطاع المياه  .2025- 2014وتم احتساب القيم
المتوقعة حتى عام  2025على أساس القيم الصادرة عن وزارة المياه والري في عام  2014باستخدام
متطلبات إمدادات الطاقة المحددة الحالية من  7,51كيلو واط ساعة/م(3مفوتر) لسلطة المياه و0,274
كيلوواط ساعة/م( 3مفوتر) لسلطة وادي األردن وعلى افتراض أن األنماط التشغيلية الحالية مستمره ،فإن
تكاليف الطاقه الحقيقية لكمية ضخ المياه فقط  640مليون دينار.
جزءا صغيرً ا بالمقارنة مع سلطة المياه ،سيتم التركيز بشكل
وبما أن إستهالك سلطة وادي االردن يشكل
ً
رئيسي على تحسين استهالك الطاقة في مرافق سلطة المياه ،مع الحفاظ على البيانات الموجودة لمرافق
سلطة وادي األردن.

الشكل  :1كمية الطاقة المستهلكة في قطاع المياه 2025- 2014
في األردن اليوم مبادرات لتشجيع االستخدام الفعال للموارد الطبيعية النادرة و الذي بدوره سيسهم بشكل
كبير في الحد من الضغوط المالية .ووفقا لذلك ،فإن اإلمكانات الموفرة للطاقة كبيرة في قطاع المياه وهذه
فرصة لتحقيق أهدافه المستدامة ،ليس فقط على مستوىس الوزارة ولكن أيضا على مستوى المؤسسات
والوزارات األخرى.
إن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه وإدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة للقطاع و التي تؤدي
إلى تخفيض تكاليف إمدادات المياه وتفادي خسائر ال داعي لها في هذا القطاع .وإن تحقيق هذه النتائج
يساهم في تحسين القطاع وبالتالي في حل التحديات الخطيرة للتنمية المستدامة في األردن والتي سببتها
الضغوط المختلفة من محدودية موارد وإدارات غير الفعالة.
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المؤسسات المشاركة
المؤسسات المشاركة لتنفيذ هذه السياسة هي:
• وزارة المـــــــــــــــياه والري  :صياغة السياسات والتنسيق والرصد والتقييم.
• وزارة الطاقة والثروة المعدنية :إصدار التصاريح والتراخيص.
• وزارة التخطيط والتعاون الدولي :التمويل.
• وزارة المــــــــــــالية :التنظيم المالي
• وزارة البيئة :حماية البيئة والجوانب البيئية.
• سلطة المياه األردنية :التنفيذ.
• سلطة وادي األردن :التنفيذ.
• شركات المياه  :التنفيذ والمشاركة.
• القطاع الخاص :المشاركة.

السياسة:
إن المراد من هذه السياسة أن تكون بمثابة أداة لتنفيذ برنامج وطني طموح لتعزيز كفاءة الطاقة واستخدام
الطاقة المتجددة في قطاع المياه .كما وأن التقيد بالمبادئ التوجيهية لهذه السياسة يعزز استقاللية الطاقة في
األردن من خالل تحسين استرداد التكاليف ،واالستغالل األمثل للطاقة ،والحد من انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون  CO2والغازات الدفيئة .فهذه السياسة تعزز أيضا القدرة على التخطيط االستراتيجي لقطاع
المياه ،و بالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية مجتمعنا.
ان الغرض من هذه السياسة هو تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه األردني ،للحد من تكاليف إمدادات
المياه وبالتالي المساهمة في نمو االقتصاد األردني .وعالوة على ذلك ،فإن هذه السياسة توجه االستفادة
من تك نولوجيات الطاقة المتجددة إلمدادات الطاقة في مرافق المياه ،وبالتالي تقلل من تقلب أسعار الطاقة
التي عادة ما ترتبط بأسعار الوقود األحفوري.
في حال نفذت هذه السياسة ،س يخفض العبء على قطاع توليد الكهرباء فضالً عن تكاليف الطاقة في قطاع
المياه .حيث ستكون هنالك مساهمة كبيرة في الجهود الموجهة لتخفيف آثار تغير المناخ من خالل
االستثمارات المستهدفة مثل استخدام تكنولوجيات حديثه بكفاءة كربون منخفض.

أهداف هذه السياسة حتى عام :2025
تخفيض  ٪15في استهالك الطاقة المستهلكه للمياه المفوتره و المقابلة ل0,47كغم من انبعاثات ثاني اكسيد
الكربون  -CO2-إلنتاج كل متر مكعب من المياه المفوترة.
زيادة حصة موارد الطاقة المتجددة في استهالك الطاقة إلى  ٪10والمقابلة لتوفير كلي يقابل  0,31كغم
من انبعاثات  CO 2لكل متر مكعب المياه المفوترة.
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إن األهداف المحددة أعاله هي عباره عن سيناريو أساسي لتنفيذ هذه السياسة .وهنالك سيناريو أكثرتفاؤال
تمت إضافته أيضا في هذه السياسة كما هو مبين بالجدول أدناه.
وفقًا لوزارة المياه والري  ،3فإن مجموع فواتير إمدادات المياه لجميع المستخدمين في عام  2014كان
 370مليون متر مكعب ( 206مليون متر مكعب لمياه الشرب و  164مليون متر مكعب ألغراض
الري) والمرتبط بإجمالي قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكه بـ  1592جيجا واط ساعة ( 1547جيجا واط
ساعة لمياه الشرب و  45جيجا واط /ساعة للري).
ان استهالك الطاقة في عام  2014لتزويد المياه  7,51كيلو واط ساعة  /م 3مفوتر لسلطة المياه و 0,274
كيلو واط ساعة  /م 3مفوتر لسلطة وادي االردن .وعلى افتراض أن معدل نمو الطلب على المياه ،٪5
وبالمقابل فإن هذا يعادل  428مليون متر مكعب في عام  521 ،2017مليون متر مكعب في  ،2021و
 633مليون متر مكعب في عام .2025
إن قيم استهالك الطاقة ألنماط تزويد المياه الحالية و بعد تنفيذ كفاءة الطاقة وتدابير الطاقة المتجددة المبينه
في الجدول أدناه مرفقا معها قيم انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون  CO2المقابلة لجميع السنوات المستهدفة.

3

تقرير املوازنة املائية لوزارة املياه والري لعام  ،2014إمجالي كمية املياه املزودة مضافا إليها مياه الديسي =  429مليون مرت مكعب.
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كميه الطاقة الالزمة بعد تطبيق كفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة (جيجا واط ساعه)
إجمالي انبعاث ثاني اكسيد الكربون (بدون تنفيذ
كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة) (طن/سنه)
اجمالي انبعاث ثاني أكسيد الكربون بعد تطبيق
كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة(طن/س)
إجمالي الوفر من انبعاث ثاني اكسيد
الكربون(طن/سنه)

كميه الطاقه الالزمة بدون تنفيذ كفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة) (جيجا واط ساعه)

نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى احتياجات
الطاقة الالزمة لكل م  3مفوتر
كمية تخفيض ثاني اكسيد الكربون الناتج عن
كفاءة الطاقة(كغم/م  3مفوتر)
كمية تخفيض ثاني اكسيد الكربون الناتج عن
الطاقة المتجددة(كغم/م 3مفوتر)
كمية تخفيض ثاني اكسيد الكربون الناتج عن كفاءة
الطاقة +الطاقة المتجددة (كغم/م  3مفوتر)

نسبة تخفيض استهالك الطاقة لكل متر مكعب
مفوتر(كيلوواط ساعه/م  3مفوتر

نسبة انخفاض استهالك الطاقة لكل متر مكعب
مفوتر
نسبة استهالك الطاقة لكل متر مكعب مفوتر

إجمالي إمدادات المياه إلى المستهلك النهائي(م.م )3
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52
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2%

7.27%
6.96
0.25
4.00

68278

1273378

95425

1246231

1341656

1749

0.22

0.06

0.16

2%

5.25%
7.12
0.26
4.08

94.75%

92.73%
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سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه
سلطة وادي االردن
سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه
سلطة وادي االردن
سلطة المياه+سلطة وادي االردن

سلطة المياه
سلطة وادي االردن
سلطة المياه+سلطة وادي االردن

اسم المشغل

سنه األساس
2014
206
164
370

الهدف المرحلي ()2017
المتفائل
األساس
238.5
189.9
428.3

جدول  :1الطاقة المستهلكة في قطاع المياه بعد تنفيذ اجراءات وتدابير سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
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0.65

0.22

168754

1462037

219394

1411397

1630792

2008

0.52

0.19

0.33

0.43

7%

294474

1687763

393754
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1982237

2318

2182

1.00

0.38

0.62

6%

10.50%
6.72
0.25
3.86

2646
77
2723

0.79

0.31

0.47

10%

12%

20%
6.01
0.22
3.45

13.60%
6.49
0.24
3.72

15%
6.38
0.23
3.66

85.00%

80.00%

89.50%

86.40%

الهدف المرحلي ()2021
المتفائل
األساس
289.9
230.8
520.6

الهدف 2025
المتفائل
األساس
352.3
280.5
632.8

محاور السياسة
 .1تحسين وإعادة تأهيل البنية التحتية ألنظمة المياه والصرف الصحي:
تتكون البنية التحتية ألنظمة المياه من اآلبار ومحطات الضخ وخطوط النقل الرئيسية ومحطات معالجة
المياه ومياه الصرف الصحي وشبكات توزيع المياه وتجميع مياه الصرف الصحي.
في مرحلة إعادة التأهيل ،واعتمادا على الحالة ،فإن احتياجات الطاقة والكفاءة التشغيلية ينبغي إعادة
تأهيلها وفقا لخطة عمل وحسب األولوية.
إن أعمال إعادة تأهيل منشآت ضخ المياه يؤدي إلى تخفيض استهالك الطاقه في عمليات الضخ وتحسين
الضغط في الشبكة ،والذي يحقق تخطيط أفضل للمياه ،وتشمل أهم هذه اإلجراءات:
 استبدال و/أو إصالح المعدات المتعطلةأو التالفة.
 استبدال و/أو إصالح القطع المكسورة و/أو التسريب من بعض األجزاء واألنابيب.
 نشر واستخدام تقنيات االنظمة الهيدروليكية في شبكات توزيع المياه واالعتماد على نظام
الجاذبية لتوزيع المياه على المستهلكين.
 الصيانة المناسبة للمنشآت.
من أجل ضمان استدامة تشغيل وصيانة أنظمة المياه يجب االستمرار في أعمال تحسين وصيانة مرافق
إمدادات المياه وإعادة تأهيل أنظمة وحدات الضخ ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف ووفقا للسياسة فإن الخطط
التالية يجب تنفيذها:
 تحسين وتوسيع نطاق تغطية نظام االسكادا  SCADAليشمل جم يع مرافق المياه ،وبالتالي
تعزيز إدارة الطلب على المياه ،وتحسين استخدام المعدات وتحسين نظام إمدادات المياه.
 إعداد خطط الصيانة الوقائية والعالجية ألنظمة المياه لتحسين كفاءتها التشغيلية
 يلعب العامل البشري دورا هاما في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه .لذلك ،يجب
أن يتم تدريب الموظفين المؤهلين في اعمال الصيانه الوقائية والعالجيه للعمل على أنظمة
التحكم المتقدمة تكنولوجيا في االنظمة المائية.
 يجب تصميم برامج بناء القدرات الكافي إلعداد فني التشغيل والصيانة في مرافق المياه
المختلفة ألداء المهام المختلفةعلى مختلف المستويات (العمال المؤهلين وغير الموهلين) وفقا
ألفضل ممارسات التشغيل والصيانة.
 يج ب أن تنفذ الخطة التشغيلية ألسطول النقل في قطاع المياه للسيطرة على استخدام السيارات،
مما يقلل من استهالك الوقود األحفوري و يجنبنا االستخدام غير الكفء والتعسف في استعمال
المركبات.
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 إ شراك القطاع الخاص بشكل رئيسي من خالل عقود أداء الطاقة بين شركات خدمات الطاقة و
سلطة المياه وسلطة وادي االردن .وهذا سوف يساعد على تخفيض المخاطر وضمان جودة
المنتج ضمن سعر ثابت .و نتطلع إلى دور القطاع الخاص في :
 oتحسين كفاءة الطاقة من خالل إعادة التأهيل المنهجي.
 oالتشغيل وأعمال الصيانة.
 oاستثمار وجلب التقنيات الجديدة التي ستحقق فوائد مستقبلية.
 ينبغي إعداد خطة الصحة والسالمة لضمان سالمة العاملين في قطاعات المياه.
 ينبغي وضع استراتيجية أمنية وإعداد خطط لتأمين المنشآت وحماية النظام برمته من التخريب
خصوصا سرقة المياه والمعدات.
 .2إدخال أنظمة توليد طاقة صديقة للبيئة ومجدية إقتصاديا مبنية على مصادر الطاقة المتجددة:
يشجع قطاع المياه على إدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة في القطاع في إطار استراتيجية
وطنية للطاقة لتنويع مصادر الطاقة والتقليل من االعتماد على واردات الطاقة .في هذا السياق
يوفر قطاع المياه:
 االستثمارات المباشرة في مجال الطاقة المتجددة من قبل القطاع لتوفير حصة  ٪10من
احتياجاتها من الطاقة من أنظمة الطاقة المتجددة بحلول عام .2025
 تنفيذ التكنولوجيا الكهروضوئية لتوفير أكبر حصة من الطاقة لقطاع المياه .حيث يمكن
استخدام أنظمة صافي القياس والتخزين والعروض المباشره.
 إنشاء محطا ت الطاقة الكهرومائية في السدود المائية والقنوات التي لديها القدرة على إمداد
الطاقة بمعدل اقتصادي.
 االستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي كمصدر للطاقة البيولوجي
لتغطية جزء من احتياجات الطاقة في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي.
 تقديم مزارع طاقة الرياح وغيرها من التكنولوجيات المتجددة مثل الطاقة الشمسية المركزة
( )CSPلتوفير الطاقة بأسعار اقتصادية.
إن قطاع المياه كبقية القطاعات األخرى المستهلكة للطاقة سوف يستفيد مباشرة من تنفيذ
االستراتيجية الوطنية للطاقة و التي تنص على أن الطاقة المتجددة يجب أن تسهم بمعدل  ٪7في
مزيج الطاقة الكلي بحلول عام  2015و  ٪10بحلول عام  . 2020وإدخال تكنولوجيات الطاقة
المتجددة في قطاع المياه و الذي يجب أن يؤدي إلى النتائج التالية:
 تزويد الطاقة بأسعار مستقرة ومنخفضة مما يؤدي إلى خفض التذبذب في أسعارها.
 الحد من االعتماد على الوقود األحفوري.
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 تخفيض تكاليف ضخ المياه.
 تمكين التخطيط الطويل األجل إلمدادات المياه.
 الحد من انبعاثات  CO2الذي يجعل السياسة ليس فقط خيارا اقتصادياً وحسب لكنه خيار بيئي
جيد.
خطة العمل الخاصة بسياسة الطاقة والطاقة المتجددة()2025- 2015
لتحقيق أهداف سياسة الطاقة والطاقة المتجددة ،تم إعداد خطة عمل تست ند إلى المعالم الرئيسية المنصوص
عليها في هذه السياسة للسنوات  2017و 2021و .2025وتم تطوير خطة العمل الخاصة بسياسة الطاقة
على أساس قيم ة الوفر المتحقق لكل برنامج عمل أو مشروع ،وعلى سبيل المثال إعادة تأهيل انظمة
المياه.
هذا وسيتم إعطاء األولوي ة للبرامج والمشاريع ذات الوفر األكبر مع األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات
المالية المتوفرة والتمويل في الخطط من أجل جعل تنفيذه ممكنا وذا جدوى إقتصادية.
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سياسة إحالل المياه واعادة االستخدام
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تتكون موارد المياه العذبة التقليدية من مياه سطحية ومياه جوفية .بلغت موارد المياه العذبة
المتجددة المتاحة في األردن لجميع االستخدامات  533مليون متر مكعب في عام ( 2014الجدول
 ،)1وهذا يعادل حوالي  ٪7من األمطار السنوية حيث يتم فقدان ما تبقى نتيجة للتبخر .بحلول عام
 ،2014تم توفير حوالي  170مليون متر مكعب سنويا من المياه الجوفية األحفورية ومن خالل
تحلية المياه المسوس ،مما جعل مخزون المياه العذبة حوالي  848مليون متر مكعب.
تعد مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة من محطات المعالجة القائمة جزءا هاما لموارد المياه
في األردن ،وبسبب التضاريس وتمركز السكان في المناطق الحضرية في المناطق المرتفعة عن
وادي األردن يتم تصريف معظم مياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف المجاري المائية
ومن ثم تتدفق المياه إلى وادي األردن حيث يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري
على نطاق متزايد .في عام  2014تم إستخدام  125مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي
المعالجة للري إما بشكل غير مباشر بعد خلطها بالمياه العذبة أو بشكل مباشر دون خلط في
مناطق محددة .من المتوقع أن ترتفع كمية مياه الصرف الصحي إلى  240مليون متر مكعب
بحلول عام .2025

تاريخ وتطور مياه الصرف الصحي المعالجة كبديل للمياه العذبة
كان يتم تجميع مياه الصرف الصحي في األردن بشكل محدود باستخدام العمليات الفيزيائية
البدائية ،وكانت مياه الصرف في الحفر التجميعية والحفر االمتصاصية باالضافة الى المياه
الرمادية تصرف في معظم األوقات إلى الحدائق وقد أدت هذه الممارسة الى أخطارا بيئية رئيسية
حيث تعرضت العديد من أحواض المياه الجوفية للتلوث.
وتم ادخال استخدام التكنولوجيا الحديثة لجمع ومعالجة المياه العادمة في أواخر الستينات حينما تم
إنشاء أول نظام لجمع مياه الصرف الصحي في منطقة عين غزال من خالل استخدام طريقة
الحمأة النشطة التقليدية وكانت المياه المعالجة تصرف إلى سيل الزرقاء.

في الثمانينات من القرن الماضي قامت الحكومة األردنية بتنفيذ خطط شاملة وهامة تتعلق
بمختلف شؤون إدارة مياه الصرف الصحي وفي مقدمتها تحسين مرافق الصرف الصحي .لقد تم
توفير خدمات صرف صحي حديثة للمدن الرئيسة حيث تم ربط ما يقارب  %50من السكان
بشبكات المجاري وتمكينهم من الحصول على خدمات الصرف الصحي.
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تمت معالجة المياه العادمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام طريقة استقرار
المياه العادمة في برك الترسيب الطبيعية ،ولكن نظرا لشدة تركيز المياه العادمة بسبب تدني
نصيب الفرد من استخدام المياه والملوحة في مياه البلدية فقد فشلت هذه األنظمة في إنتاج نوعية
مياه معالجة مناسبة للري وخاصة من حيث ارتفاع نسبة الملوحة فيها ذلك نتيجة لتبخركميات
كبيرة من المياه مما يسبب زيادة في ملوحة مياه الصرف الصحي الناتجة من المحطات.

باالضافة الى ماذكر فان الملوثات السامة (مثل المعادن الثقيلة والمركبات العضوية السامة) ال
تشكل أي قيد على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري بسبب قلة التصريفات
الصناعية الداخلة لمحطات المعالجة وإنفاذ القوانين المتعلقة بالتصريفات الصناعية لشبكات
الصرف الصحي.
في بداية التسعينيات ،بدأت وزارة المياه والري بتشجيع المزارعين على استخدام مياه الصرف
المعالجة في ري األراضي حول محطات معالجة مياه الصرف الصحي مع تقييد إعادة االستخدام
لري محاصيل العلف بسبب رداءة نوعية المياه الناتجة .وقد كان أحد أهداف وزارة المياه والري
في هذا الصدد هو منع بعض محطات المعالجة الصغيرة من تصريف المياه المعالجة لديها
لألودية التي من شأنها أن تلوث المياه السطحية والجوفية .وقد تم اتخاذ خطوات نحو إعادة
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من خالل إيصال المياه المعالجة إلى أراضي المزارعين
المجاورة لمحطات المعالجة بالمجان ومن ثم استرداد تكلفة توصيل المياه المعالجة بعد أن تم
تحقيق قبول المستخدمين.
خالل منتصف التسعينات ،تم إنشاء أكثر من محطة معالجة لمياه الصرف ،في حين تم توسيع
وإعادة تأهيل المحطات القديمة عن طريق إدخال الطرق الميكانيكية التي جعلت نوعية المياه
المعالجة مطابقة تماما للمعايير المحلية والدولية إلعادة االستخدام دون قيود.

مبررات وأهداف السياســــــــــــة
أن تتبنى وزارة المياه والري سياسة االحالل من أجل:

 .1التصدي لوضع الفقر المائي
 .2حماية البيئة
 .3أن يكون تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات مدفوعا بدوافع اقتصادية.

 .4تطبيق نهج اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه وأفضل الممارسات.
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 .5اعتبار السياسة جزء من تدابير التخفيف من آثار التغير المناخي.
 .6زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة واعتبارها مصدرا متا للمياه ومصدرا
لإليرادات.

يوجد حاليا  33محطة مختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي تقوم بمعالجة حوالي  137مليون متر
مكعب سنويا من مياه الصرف .إن هذه الكمية ،الى جانب انخفاض كميات المياه العذبة المتاحة
للزراعة المروية ،استدعى وزارة المياه والري بان تقوم بتبني سياسة االحالل واعادة االستخدام
التي هي موضوع هذه الوثيقة.

تروى محاصيل متنوعة بمياه الصرف الصحي المخلوطة وتشمل الحمضيات والخضراوات
والمحاصيل الحقلية .ومن المخاوف الرئيسية عند استعمال مياه الصرف الصحي ألغراض الري
ملو حتها وتركيزات الكلوريد وظهور البكتيريا و بيوض الديدان  .أما فيما يتعلق بالمعادن الثقيلة
فلم يثبت وجودها إال أنه محط إهتمام العامة ويتطلب المراقبة .
تحدد المواصفات القياسية واألنظمة األردنية نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة التي يسمح
بتصريفها إلى األودية أو مخصصة إلعادة االستعمال في الزراعة ،حيث أنها بحاجة إلى مستوى
ثان من المعالجة .يجب أن تكون خصائص النوعية في المواصفة االردنية منسجمة مع الدليل
اإلرشادي لمنظمة الصحة العالمية الخاص باالستعمال اآلمن للمياه المعالجة في الزراعة .

استخدامات المياه الحالية
كسي اسة عامة ،تعطى األولوية ألية كمية من المياه ألغراض الشرب واالستخدام المنزلي ،تليها
القطاعات األخرى مثل الصناعة ثم السياحة وأخيرا الزراعة ،وينطبق هذا أيضا على األنشطة
الزراعية الجديدة في المرتفعات ،يبين الجدول ( )1أدناه كميات المياه المستخدمة في مختلف
القطاعات من مصادر مختلفة بما مجموعه حوالي مليار متر مكعب في عام .2014
جدول : 1استخدامات المياه لمختلف قطاعات ((2014
القطاع
المصدر المائي
الصناعي
البلدي
32.2
325
المياه الجوفية
4.8
103.8
المياه السطحية
1.7
0
المياه العادمة المعالجة
39
429
المجموع
٪4
٪44.1
النسبة من المجموع الكلي
كمية المياه المستخدمة في الزراعة البعلية حوالي  100م م/3السنة
المصدر :وزارة المياه والري  /موازنة عام 2014
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الزراعي
231.3
150
123.3
505
٪51.9

3

المجموع (م م )
589
259
125
972
٪100
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اقتصاديات المياه للقطاعات غير المنزلية
يستخدم قطاع الصناعة ما يقرب من  ٪4من إجمالي المياه السطحية والجوفية ،في حين يستخدم
قطاع الزراعة ما يقرب من  ٪45من المصادر نفسها .وقد انخفضت نسبة المياه المستخدمة في
الزراعة من  ٪80في السبعينات إلى حوالي  ٪60في الوقت الحالي بسبب المنافسة بين القطاعات
االقتصادية واستخدام تقنيات الري الحديثة وتحسين الكفاءة والحظر على حفر آبار المياه
الجوفية.
من ناحية أخرى ،تستهلك السياحة بضعة ماليين متر مكعب حيث أن معظم األنشطة السياحية
تجري في المدن و يتم سحب المياه لهذه األنشطة من الشبكات وبالتالي تعتبر الكميات المستهلكة
ضمن حصة االستخدامات البلدية .وتشير التقديرات إلى أن العائد االقتصادي من المياه المستهلكة
لألغراض البلدية والصناعية هي أضعاف العائد من الزراعة المروية .باإلضافة إلى ذلك ،توفر
الصناعة والسياحة المزيد من فرص العمل لألردنيين أكثر ما يوفره القطاع الزراعي .في عام
 ،2006كان  ٪56من القوى العاملة التي تعمل في الزراعة هي من غير األردنيين مع نسبة ٪89

من القوى العاملة الزراعية الدائمة من العمالة األجنبية .و بناء عليه ،فان تخصيص المياه
وتوزيعها بين القطاعات يجب أن يكونا مدفوعين بدوافع اقتصادية.

يبين الجدول ( )2العائد المالي لكل قطاع وأثره في خلق فرص عمل ،حيث يأتي قطاع الصناعة
أوال يليه السياحة ثم الزراعة.

جدول  :2التأثير االقتصادي لكل متر مكعب حسب القطاع
القطاع

العائد المالي
3

دينار/م

فرص العمل
3

فرد/م ماء

الزراعة

0.36

148

السياحة

25

1693

الصناعة

40

3777

المصدر :دائرة االحصاءات العامة 2011

المياه في الزراعـــة
يعتمد ما نسبته  ٪60من الزراعة في األردن على مياه األمطار و  ٪40هي زراعة مروية في
المناطق المرتفعة ووادي األردن ،وتساهم الزراعة المروية بنسبة  ٪90من إجمالي المنتجات
الزراعية .وعالوة على ذلك ،تساهم الزراعة في وادي األردن في إجمالي المنتجات الزراعية
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بنسبة  ٪70في حين تستهلك  ٪5فقط من مياه الري .هذا يدل على إنتاجية كبيرة لألراضي
المزروعة بمياه الري ،كما يدل على أهمية الري في وادي األردن .يبين الجدول ( )3الزراعة
حسب النوع والعائد للمنتجات.

جدول  :3المساحات المروية
نوع الزراعة

عائد المنتجات

المساحة

مليون دونم

النسبة

مليون دينار
اردني

النسبة

بعلية

1,569

٪60

48.9

٪10

مروية

1,025

٪40

460.9

٪90

المجموع

2,594

٪100

509.8

٪100

المصدر :وزارة الزراعة  2012التقرير السنوي

ان سبب االنخفاض في قيمة الزراعة البعلية هو أن  ٪75منها هي محاصيل حقلية مثل القمح
والشعير واألعالف .زادت األراضي الزراعية المروية في األردن خالل العقدين الماضيين
وخاصة في األراضي المرتفعة كما هو مبين في الجدول رقم ( )4على الرغم من انخفاض حفر
اآلبار في عام  1992وتطبيق نظام المياه الجوفية في عام .2002
جدول  :4المساحات المروية (دونم) من المياه الجوفية في المناطق المرتفعة والمياه السطحية في
وادي األردن (.)2013-1994
المنطقة

نسبة الزيادة بين

1994

2004

2010

2013

390,930

479,971

691,092

701,814

٪80

وادي األردن

275,101

300,102

333,630

358,940

٪30

المجموع

666,031

780,073

1,024,722

1,060,574

٪59

المناطق
المرتفعة

 1994و2013

المصدر :التقرير السنوي لدائرة االحصاءات ،سلطة وادي األردن

نتيجة لهذه الزيادة ،فإن ثلثي الزراعة المروية أصبحت تتركز في األراضي المرتفعة باستخدام
 ٪56من المياه الجوفية فقط .وبعبارة أفضل على الرغم من أن وادي األردن يستهلك أقل من ٪40

من مياه الري التي تستهلك في المناطق المرتفعة اال انه يعطي ضعف انتاجها .يبين الجدول رقم
( )5متوسط سعر المتر المكعب من المياه للمحاصيل المختلفة وكميات المياه المستخدمة لكل نوع
من المحاصيل الرئيسية باإلضافة إلى السعر اإلجمالي للمياه.
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جدول  :5كميات المياه المستخدمة في الري والعائد المالي عن كل متر مكعب لكل نوع من المحاصيل
قيمة المتر المكعب من المياه

المنطقة

خضراوات

خضراوات

شتوية

صيفية

1.53

0.72

وادي

حمضيات

زيتون

أشجار

أعشاب

المعدل

0.37

0.35

0.49

المستهلكة

(مليون

3

وأعالف
0.32

كمية المياه

قيمة المياه

(م .م )
178.34

0.68

دينار)
121.27

األردن
المناطق

0.97

0.52

0.18

0.21

0.34

0.25

325.22

0.37

120.33

المرتفعة
المعدل

1.3

0.56

0.36

0.22

0.4

0.26

*0.48

Source: Water Valuation Study/Institutional Support and Strengthening Program-USAID

* مالحظة :متوسط سعر المتر المكعب مبين في هذا الجدول يخص المحاصيل في وادي األردن في
حين أن متوسط السعر المبين في الجدول ( )2تخص المحاصيل في األراضي المرتفعة فقط.

نتيجة للحقائق أعاله ،من الممكن التأكيد على أن التركيز على وادي األردن في الزراعة أمر مهم
للغاية ،وبالتالي تلبية االحتياجات المائية في وادي األردن يمثل أولوية .ولذلك ،يجب أن تتحرر
المياه الجوفية قدر اإلمكان ألغراض الشرب مع ايالء العناية لطاقة األحواض الجوفية والحفاظ
على حقوق المزارعين.
حقيقة واضحة تدعم فكرة التركيز على إعادة استخدام مياه الصرف في وادي األردن وهي أنه ما
يقرب من  ٪91من محطات معالجة الصرف الصحي تقوم بالتصريف في األودية التي تتدفق في
نهاية المطاف إلى وادي األردن .وهذا يشيرإلى احتمالية الزيادة في كميات المياه المتاحة من
التدفقات المستقبلية التي يمكن استخدامها لألعمال التجارية الزراعية في وادي األردن.
أما بالنسبة لنوعية المياه المستخدمة ألغراض الزراعة ،فلها تأثير كبير على المنتجات الزراعية.
يقارن الجدول رقم ( )6أدناه متوسط سعر المتر المكعب من المياه وفقا لجودة المحاصيل
المختلفة .فعلى سبيل المثال تستخدم المياه السطحية النقية في شمال وادي األردن من اليرموك
والسدود الشمالية  ،بينما تستخدم األجزاء الوسطى والجنوبية من الوادي المياه السطحية
المخلوطة بمياه الصرف الصحي المعالجة ،في حين أن األراضي المرتفعة والديسي تستخدم مياه
جوفية نقية.
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جدول  :6صافي العائد المالي من كل متر مكعب وفقا للمصدر

قيمة المتر المكعب من المياه وفقا لنوعية المياه (دينار)

المنطقة

مياه سطحية

األغوار الشمالية

0.86

مياه سطيحة ممزوجة
بمياه صرف معالجة
-

-

-

0.84

-

-

-

0.4

األغوار الوسطى
والشمالية
المناطق المرتفعة و
الديسي

مياه جوفية

المصدر :وزارة الزراعة وجمعية مصدري الخضار والفواكه

تبين األرقام في هذا الجدول ضرورة توفير المياه الجوفية ألغراض الشرب والقطاعات
االقتصادية التي لها عائد مرتفع  ،وتحسين استخدام المياه العادمة بعد معالجتها للتوافق مع جميع
المعايير الصحية والزراعية وخصوصا تلك المعايير المتعلقة بمسألة الملوحة والتي تحد من
زراعة محاصيل ذات العائد المرتفع مثل الفراولة ،والهليون ،والكراث ،وما إلى ذلك .إن ارتفاع
نسبة الملوحة الناجمة عن مياه الصرف الصحي المعالجة هي أيضا واحدة من األسباب التي أدت
إلى انخفاض سعر المتر المكعب من المياه السطحية المخلوطة بمياه الصرف الصحي المعالجة.
وثمة حقيقة أخرى داعمة للحفاظ على المياه الجوفية هو السحب الجائر من خزانات المياه الجوفية
على مدى العقود األربعة الماضية .الخطر الذي يواجه مستقبل المياه حيث استنفذت العديد من
طبقات المياه الجوفية للحد غير قابل لالسترداد تقريبا إذا استمرت الممارسات الحالية.

وضع المياه في وادي األردن وعملية االحالل الحالية
في الثمانينات بدأت المناطق الحضرية في عمان والزرقاء البحث عن مصادر للمياه من وادي
األردن .تسبب التزويد من هذه المصادر بانخفاض موارد المياه المتاحة للري في وادي األردن.
بدأت إمدادات المياه من وادي األردن لمدن عمان واربد لألغراض المنزلية في منتصف
الثمانينات بعد االنتهاء من مشاريع االمدادات بالمياه المنزلية من دير عال-عمان ووادي العرب -
إربد .يتم توفير ما معدله  40مليون متر مكعب سنويا إلى عمان من قناة الملك عبدهللا في ديرعال،
و 20مليون متر مكعب في اربد من حقل آبار وادي العرب.
من أجل التأقلم مع الوضع ،أطلقت سلطة وادي األردن مشاريع تهدف لتغيير كافة أنظمة الري
ذات القناة المفتوحة إلى أنظمة ضغط وعرضت مشاريع رائدة لمساعدة المزارعين على استخدام
تقنيات و أنظمة الري الحديثة في مزارعهم من أجل رفع كفاءة استخدام المياه والحد من الفاقد.
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في عام  ،2014بلغ مجموع المياه العذبة المتوفرة في وادي األردن  180مليون متر مكعب ،منها
 106مليون متر مكعب هي مياه سطحية من الموارد الشمالية .تم معالجة  60مليون متر مكعب
من الموارد الشمالية وضخها إلى عمان .على الرغم من أن قدرة محطة معالجة زي تتجاوز هذه
الكمية ،إال أن الكميات المأخوذه من الوادي كانت حوالي  60مليون متر مكعب خالل السنوات
العشر الماضية ،ذلك بسبب تناقص كميات المياه القادمة من نهر اليرموك .تمت معالجة 30

مليون متر مكعب أخرى و ضخها إلى عمان خالل الموجب/زارا -ماعين .وفي شمال وادي
األردن حوالي  20مليون متر مكعب أخذت إلى إربد .ومن هنا كان إجمالي مياه وادي األردن
العذبة المأخوذة إلى المناطق الحضرية لالستخدامات المنزلية حوالي  110مليون متر مكعب .

تخدم محطة السمرا القائمة كل من مناطق عمان والزرقاء بمعالجة  100مليون متر مكعب حاليا،
أكثر من  80مليون متر مكعب تستخدم في وادي األردن عوضا عن الكمية التي يتم ضخها من
الوادي ،بينما تستخدم  30مليون متر مكعب في الزراعة حول المحطة والمنطقة الواقعة بين
المحطة ووادي الزرقاء .
لتحقيق أقصى قدر من الكميه المفرج عنها إلى الوادي ،وقعت سلطة المياه اتفاقا مع سلطة وادي
األردن لمراقبة وتنظيم استخدام المياه بين المحطة والسد.
خالل شهر مارس من كل عام عادة يتم اإلتفاق بين سلطة وادي األردن وسلطة المياه على كميات
المياه العذبة غير المعالجة المزودة من قبل سلطة وادي األردن بكميات كبيرة لألغراض المنزلية
من خالل مدخل زي والموجب  /ناقل زارا-ماعين إلى السويمة .يمكن أن تخطط سلطة وادي
األردن بالتنسيق مع مستخدمي المياه نمط محاصيلهم .ثم تقوم سلطة وادي األردن بتطبيق الحصة
المتفق عليها ،في حين تقوم سلطة المياه بمراقبة جودة الموارد المائية من مصدر زي
والموجب/وناقل زارا في جميع أنحاء وادي األردن وتلتزم باستبدال الكمية بمياه الصرف
الصحي المعالجة في محطة السمرا من خالل سد الملك طالل.
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المحددات التي تواجه إحالل المياه
إن احال ل الماء هو أكثر تعقيدا من استبدال البضائع االقتصادية األخرى ألن الماء له خصائص
استثنائية .الماء هو مورد مشترك ضخم ويحتاج لتكاليف باهظة للتخزين والنقل .هذه الخصائص
تجعل احالل الماء إلى حد ما معقد وإشكالي ،باإلضافة إلى اعتبارات العالقات االقتصادية
والثقافية واالجتماعية والسياسية .وعلى الرغم من الحقائق الموضحة سابقا بشأن قيمة مياه
الصرف الصحي المعالجة ،اجري بحث بسيط يهدف لدراسة التدخالت الجزئية والكلية لسياسة
استبدال المياه .تحاول العديد من الدراسات إلى حل قضايا استبدال الماء وتشيرإلى الحلول
المستندة على السوق لتجاوز العقبات.

إن القيود الثقافية والسياسية والبيئية والمالية تجعل احالل المياه العذبة أكثر صعوبة من النظريات
المبنية على افتراضات مبسطة .فيما يلي بعض المعوقات األكثر شيوعا التي تؤثر على احالل
المياه العذبة:

 .1نوعية المياه البديلة :عل ى الرغم من توافر معادن التسميد (النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
  )NPKفي مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحتجزة في السدود إال أن العديد منالمحاصيل والنباتات ال يمكن أن يتحمل مياه الري التي تحتوي على أكثر من  1000ملغم  /لتر
 .TDSومع ذلك ،فإن ملوحة التربة (  (TDSليس المعيار المهم الوحيد من حيث نوعية مياه
الري .يمكن أيضا أن يحد البورون أو مستويات البورات في المياه المعالجة من االستخدام
الزراعي وخاصة في مناطق هطول األمطار المنخفضة جدا (بورات هي مبيدات األعشاب).
للكلوريد و الصوديوم أيضا تأثيرات قابلة للقياس على المحاصيل المروية .معظم النباتات ال
يمكن أن يحتمل مستويات كلوريد أكثر من  250ملغم  /لتر.

 .2جودة التربة :التفاوت بين خصائص التربة يفرض بعض القيود على إعادة استخدام المياه
المعالجة .القلوية ،الصوديوم ،ودرجة الحموضة والملوحة ومعدل االمتصاص المحدد للتربة
يمكن أن يحد من إعادة استخدام مياه الصرف ما لم تناسب جودة هذه المياه التربة ومتطلبات
المحاصيل.

 .3القيود المالية :ستكون هناك حاجة الستثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه لتلبية
االحتياجات المستقبلية من المياه .يحتاج صناع السياسة إلى النظر في اآلثار المالية المترتبة
لهذه االستثمارات الكبيرة.
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 .4التحويل والنقل :هناك عملية معالجة تهدف إلى تحويل مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى
مياه معالجة الستخدامها في القطاع الزراعي .يرتبط الفاقد من المياه مع التحوالت والنقل،
وبالتالي فمن النادر أن يتم االحتفاظ بكامل كمية المياه أثناء عمليات التحويل والنقل وخاصة
عندما تنقل المياه بفعل الجاذبية لمسافات طويلة.

 .5أسعار المياه :األسعار هي جزء مهم من مبدأ الكفاءة .نقص المعلومات يحد من قدرة السوق
لتحديد سعر دائم وموحد للمياه .إحدى شروط المنافسة في السوق هو تحديد سعر منطقي للمياه.
يجب أن يكون لدى صناع القرار القدرة على إيجاد المعلومات حول األسعار واالبتكارات
الموفرة للتكلفة في مشاريع االحالل.

 .6مقيدات الكفاءة :تتحقق الكفاءة عندما تكون القيمة الحدية للمياه بين االستخدامات المتنافسة هي
متساوية .ولكن في الواقع أنه من الصعب اكتشاف القيم الحدية بسبب القيود األخرى.
 .7نقص المعلومات  :نقص المعلومات سوف يضلل صناع القرار.يتم تقدر كميات المياه الجوفية
العذبة المستخدمة وال يوجد أرقام محددة يمكن االعتماد عليها.
 .8القيود المؤسسية :هناك قيود رسمية (على سبيل المثال ،القواعد والقوانين واللوائح) وقيود غير
ا لرسمية (على سبيل المثال السلوكيات ،أو قوانين التعامل الرسمية) التي تحد من االستبدال
الكفء لموارد المياه العذبة .يقوم عدد من الجهات الحكومية المعنية في القطاع الزراعي
خصوصا الزراعة المروية بالتشديد على مراقبة وإدارة استخدام المياه .ومن بين هذه وزارة
الزراعة ووزارة العمل ووزارة البيئة  ،باإلضافة إلى وزارة المياه والري وسلطة وادي
األردن.

أجريت دراستين في عام " 2015برنامج الحكومة لرصد الملوثات في الخضار الطازجة المروية
بمياه معالجة مخلوطة في وادي األردن" في إطار دعم الوكالة األلمانية  GIZومنظمة الصحة
العالمية  /الجامعة األردنية "تحليل أصحاب المصلحة ودراسة تجريبية لسالمة استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة في الزراعة" أكدت هذه الدراسات على أهمية سلوكيات المزارعين،
وتقنيات الري والتعامل مع المنتجات عند استخدام مياه الصرف المعالجة كمصدر مياه الري.

عالوة على ذلك ،يجب أن يكون لدى صناع القرار القدرة على التعرف على الفرص المربحة في
القطاعات القائمة على المياه وذات الصلة به والصناعات االخرى.
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إعتبــارات النوعية والجودة
يبين الجدول ( )7األراضي القابلة للري والمياه المستخدمة و ملوحة التربة وبعض الخصائص
األساسية للمياه التي تؤثر على بنية التربة وامتصاص النباتات للمواد المغذية.

جدول  :7خصائص التربة في وادي األردن
المعايير

األغوار الشمالية

وحدة

األغوار الوسطى

األغوار الجنوبية

القياس
األراضي القابلة للري

دونم
3

المياه المستعملة

م.م

360000

57000

130

35

الملوحة TDS

ملغم/لتر

850-700

1150-900

600-500

الكلوريد Cl

ملغم/لتر

200

350

150

-

2.5-2

4

4.5

نسبة امتصاص الصوديوم
SAR
درجة الحموضة pH

-

8.0

8.0

8.7

Soil Salinity Changes in the Jordan Valley Potentially Threaten Sustainable Irrigated Agriculture Volume 23, Issue 3, June 2013,

تقتضي محدودية كمية المياه في وادي األردن ضرورة استخدام مياه الري بكفاءة أكبر ،تبعا لذلك
فقد تحول المزيد والمزيد من المزارعين إلى الري بالتنقيط .وهذا يعني أن عميلة غسل التربة من
األمال لم تعد ممكنه وبالتالي أصبح تراكم الملح من المخاطر المحتملة للتربة .إن الري المستمر
بالتنقيط يؤدي الى تشكل تربة قلوية في غياب المياه الراشحة  /الصرف من الميدان.

وبالتالي ،فمن المهم التأكد من عدم الوصول إلى حد ملوحة التربة للمحاصيل المزروعة هناك.
ويمكن أن يتم غسل األمال المتراكمة خالل فترات الري بالتنقيط بكمية كافية من الماء ذات
نوعية معينة أو باستخدام مياه قليلة الملوحة وهذا غير متوافر.

كما هو مبين في الجدول ( )9أعاله ،تتميز التربة في وادي األردن بأنها قلوية مع درجة حموضة
تتراو بين  8و  .8.7وهذا يعد محدد آخر الستخدام مياه الصرف المعالجة مع محتوى كلوريد
يزيد عن  350ملغم/لتر .على الرغم من أن الكلوريد من المغذيات الدقيقة األساسية وجميع
المحاصيل تتطلب كلوريد بكميات صغيرة ،إال أن الكلوريد بتركيزات عالية يعد سام للكثير من
المحاصيل ويساهم في الملوحة الكلية.
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تؤثر الملوحة والكلوريد بشدة في انخفاض نتاج المحاصيل الزراعية .أظهرت بيانات كل من
عامي  2010و  2011أن الملوحة المنخفضة لمياه الري ( (0.9 dS /mمع الكلوريد العالي يشكل
ضررا أكبر من الملوحة المرتفعة للمياه ( (1,5 dS /mوعلى مستوى الكلوريد نفسه.

أشارت نتائج العديد من الدراسات بما في ذلك التقارير السنوية للجمعية العلمية الملكية إلى أن
حوالي  ٪63من التربة في وادي األردن هي في الواقع مالحة ،منها ما يقرب من  ٪46متوسطة
إلى شديدة الملوحة .ظهرت أيضا زيادة مماثلة في المكونات الكيميائية الرئيسية لملوحة التربة اي
الكالسيوم والمغنيسيوم والكلور على طول مقطع شمال -جنوب الوادي  .وعالوة على ذلك،
بالمقارنة مع عينات ميدانية سابقة ،أظهرت النتائج تغيرات مثيرة في ملوحة التربة في وادي
األردن باإلضافة إلى ذلك ،فقد وجد أن الكلور فرض تهديد قائم ومحتمل للمحاصيل الحساسة
في  ٪60من التربة في وادي األردن ،حيث كانت تركيزات الكلور أكبر من  710ملغم/لتر .في
ظل ظروف البحراألبيض المتوسط القاحلة السائدة ،فإنه من الضرورة تحسين إدارة الري
والمحاصيل ومدخالت المواد الغذائية والمياه وزيادة كفاءة استخدام المياه واألسمدة ذلك للحفاظ
على التربة الزراعية الهشة أصال في وادي األردن واستدامتها.
استخدام المياه التي تحتوي على كلوريد يتطلب ممارسات مناسبة من أجل الحفاظ على مستوى
الكلوريد في التربة تحت مستوى حد تحمل المحاصيل .يجب أن ترشح الكلوريدات الزائدة تحت
منطقة الجذور النشطة.

وعالوة على ذلك ،فإن نسبة امتصاص الصوديوم ( (SARفي األغوار الوسطى والجنوبية هي
أعلى مما عليه في األغوار الشمالية مع تربة قلوية في جميع المناطق ،وهذا يفرض المزيد من
القيود على ملوحة المياه.

التربة في المرتفعات أكثر تحمال الرتفاع نسبة الملوحة باستثناء المناطق التي يكون تركيز
الكالسيوم فيها عالية (تربة كلسية).
لألسباب والحقائق المذكورة أعاله ،وباإلضافة إلى محدودية الموارد المائية ،فمن غير المستحسن
سحب مياه سطحية أكثر من وادي األردن.
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السياسة "االنتقال من النظرية إلى التطبيق"
تعمد هذه السياسة إلى توجيه قطاع المياه نحو استخدام الموارد المائية بكفاءة أكبر .فهي تبين
بالتفصيل التصميم على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري التي تمكن من
تحرير المياه العذبة الستخدامها ألغراض البلدية .كما تنص على استخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة في األنشطة االقتصادية األخرى .وتدعو للتوسع في جمع ومعالجة مياه الصرف
الصحي وتحديث وتطوير المعايير والممارسات الستبدال المياه العذبة المستخدمة في الري بمياه
الصرف الصحي المعالجة بعد خلطها .وتهدف هذه السياسة أيضا إلى زيادة استخدام المياه
السطحية لالستخدامات البلدية وبالتالي تقليل الضغط على المياه الجوفية .هذا الجزء من السياسة
مفصال بشكل أكبر في سياسة استخدام المياه السطحية.

على الرغم من أن هذه السياسة يمكن تنفيذها بشكل أفضل من خالل أنظمة جمع ومعالجة مركزية
للمياه العادمة  ،ال تزال هناك حاجة ألنظمة المركزية تناسب مواقع مختلفة .يجب أن تترافق
األنظمة الالمركزية بأنظمة إعادة االستخدام المحلية.

أهــــداف السياســــــة
أهداف وثيقة السياسة هي:

• إدارة موارد المياه الشحيحة بكفاءة وتعظيم الفوائد والعوائد واقترا اإلجراءات الالزمة للتنفيذ،
• تعزيز الكفاءة االقتصادية،
• ضمان االستدامة والحفاظ على المياه العذبة،
• حماية البيئة والطبيعة.

مرتكزات السياسة
الركائز األساسية لهذه السياسة هي:

• احتياجات المياه والتنافس بين القطاعات االقتصادية؛
• االعتبارات البيئية؛
• توافر البنية التحتية؛
• قبول الجمهور؛
• مالءمة وكفاية المياه ذات الجودة العالية؛
• االستدامة وإنفاذ األنظمة ،والتعاون الكافي مع إدارات البحوث والتطوير.
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محاور السياســـــة
أولويات االحالل
 .1سوف تعمل وزارة المياه والري على زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة لتصل إلى
 240مليون متر مكعب بحلول عام  2025من خالل تطوير المرافق القائمة والجديدة.

 .2تعطى أولوية االحالل في األراضي المروية والقابلة للري ذات إمكانات إنتاجية عالية ،تبقى
األولوية لوادي األردن.
 .3يجب استخدام المياه المستصلحة للصناعة والزراعة إلى أقصى حد ممكن من أجل حفظ المياه
العذبة لالستخدامات المنزلية.
 .4يتم تحديد كميات المياه ألغراض الزراعة في المرتفعات و تقييدها بالمنطقة المسمو ريها
من المياه الجوفية .يجب أن يكون استبدال المياه الجوفية بمياه مخلوطة (مياه الصرف الصحي
المعالجة أو المياه السطحية) مبدأ رئيسيا.

 .5تولى األراضي المجاورة أو على مقربة من مصادر المياه البديلة أولوية المبادلة للمياه الجوفية
العذبة.
 .6تعطى أولوية االستخدام للمياه المجمعه في الخزانات المائية؛ تتم معالجة هذه المياه حسب
غايات استخدامها.

اإلطار المؤسسي واإلداري
 .7سيتم وضع آلية لتسعير (وضع تعرفة) مياه الصرف الصحي المعالجة ،وكذلك مياه الصرف
الصحي المعالجة المخلوطة مع مراعاة اإلنصاف ،واسترداد التكاليف ودعم األنشطة
االقتصادية .يجب النظر في مدى مالءمتها والنوعية ونسبة المياه العذبة والموقع والحد من
استخدام المياه العذبة .وسوف يقلل هذا من السحب الجائر للمياه الجوفية .يجب تطوير آلية
منيعه لضبط األسعار واالتفاق عليها.
 .8يجب إعادة بناء القدرات الفنية والمالية واالقتصادية والقانونية في إطار هيئة إدارية قوية
مسؤولة عن تنفيذ خطط إستبدال المياه .يجب التركيز على مسؤوليات إدارة التغيير وبناء
القدرات.

 .9يجب تقديم المساعدة للمزارعين في وادي األردن بالتعاون مع وزارة الزراعة الختيار األنواع
المناسبة من المنتجات واعتماد أفضل ممارسات الري والتسويق.
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 .10يكون لجمعيات مستخدمي المياه دورا في تنفيذ هذه السياسة .تعمل الوزارة مع هذه الجمعية
من خالل بناء قدراتها نحو تنفيذ أفضل.

 .11يجب وضع برامج للرصد وتنفيذها .يعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق
واسع في جميع أنحاء األردن مع احراز القبول من قبل الحكومة والمزارعين والمجتمعات ،ال
خالف عليه .مع ذلك ،هناك أمور في عمليات التنظيم تحتاج إلى النظر في منهج موحد
لتعليمات توجيهية مقبولة ،مثل متطلبات التطهير ورصد المؤشرات (النوعية والخصائص) في
بعض األحيان وفترات معينة.

 .12ستقوم الوزارة باعتماد وتنفيذ خطة وطنية لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف
بهدف تحقيق الكفاءة .وستشمل الخطة أفضل النماذج المتاحة بما في ذلك مشاركة القطاع
الخاص.
 .13سيتم تقديم مشاركة القطاع الخاص في خطط إعادة االستخدام .ستكون مؤسسات المجتمع
المحلية ) (CBO`sوالمنظمات غير الحكومية ( )NGO`sأيضا جزءا من هذه العملية .

إدارة المـــوارد
 .14يجب توسيع مجال حصاد مياه األمطار في المناطق الصحراوية في األجزاء الشمالية من
األردن لجمع وحجز مياه األمطار التي يمكن استخدامها كمياه بديلة بشكل مباشر وغير مباشر
في حقن األرض.

 .15يجب التوسع في مجال جمع ومعالجة المياه العادمة في جميع أنحاء البالد ،وفقا لألولويات و
متطلبات االستبدال.

 .16يجب إعادة تأهيل مشاريع الري في وادي األردن وتوسيع نطاقها.
 .17سيتم إنشاء جمعيات مستخدمي المياه الجوفية في المناطق المرتفعة .يجب اشراك
المزارعين ،بصفتهم متلقي الخدمة والمستفيدين ،في إدارة ومراقبة المياه الجوفية المستخدمة
واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وإمكانية خلطها.
 .18يجب وضع سقف أعلى للمياه العذبة المخصصة للزراعة المروية في المناطق المرتفعة
والعمل على تخفيضها في نهاية المطاف وفقا لخطط متوسطة وطويلة األجل والتي سيتم
إعدادها وتطبيقها ،من الممكن تحديث خطة إعادة التوزيع وفقا لذلك.

 .19يجب صياغة خطة ديناميكية مستدامة للتنمية االقتصادية إلى جانب برنامج االستثمار
وتنفيذها الستخدام المياه السطحية بكفاءة.
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التشريعـــات
 .20يجب تعديل مواصفات ومعايير مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان إعادة االستخدام
اآلمن وإنتاج منتجات ذات عائد اقتصادي عالي حيث أن المواصفات والمعايير الحالية لمعالجة
والتخلص من المياه ال تتفق مع أهداف االستبدال ومتطلبات التنمية في بلد يعاني من شح المياه.

 .21يجب أن تطبق إجراءات تنظيمية صارمة إلدارة استخدام المياه المعالجة لألغراض الزراعية
أو غيرها
 .22تأسيس نهج اإلدارة الشاملة للمصادر المائية ) (IWRMالى جانب تدابير محلية ومستدامة
للحد من المخاطر ،والمشاركة النشطة من جانب أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات.

قبول الجمهور والتوعيـــــــــــه
 .23يجب صياغة وتنفيذ برامج وحمالت توعية و تثقيف .تستهدف هذه البرامج المزارعين في
األراضي المرتفعة ويتم تجميعهم عن طريق النقابات وفقا لمجاالتهم بحيث يتم تقليل كمية
ضخ المياه الجوفية وزيادة المنافع والعائد االقتصادي لكل متر مكعب.

 .24يجب أن تأخذ البرامج بعين االعتبار اعتقاد وتصور الجمهور بناء على البراهين العلمية
والمنطقية.

التكنولوجيا والبحوث ،والتطـــوير
 .25يجب استخدام تقنيات المعالجة الحديثة التي تنتج المياه المستصلحة الموجهة نحو تعظيم
الفائدة واحالل المياه العذبة لالستهالك المحلي.

 .26يجب إعادة النظر في معايير الجودة والنوعية للمياه المعالجة لتتناسب مع أغراض إعادة
االستخدامات المختلفة.

 .27معالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها لتحقيق االستفادة الكاملة لمختلف القطاعات الصناعية
والزراعية والتبريد وغيرها من االستخدامات.

 .28سيتم جدولة البيانات والمعلومات ذات الصلة ،وتنظيما ليسهل استخدامها والرجوع إليها
وسوف تكون جزءا من نظام المعلومات التي من شأنها تسهيل عملية البحوث والدراسات.
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مقدمــــــــــة
تواجه جهود وزارة المياه والري لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي محددات إدارية وتقنية
ومالية ،عالوة على الكمية المحدودة من المصادر المائية العذبة المتجددة .أدت التوسعات السكانية
وتدفق الهجرة بسبب االضطرابات االجتماعية والسياسية اإلقليمية والنمو االقتصادي إلى الزيادة
في استخدام المياه ومتطلباتها .وقد أدى هذا المطلب المتزايد باستمرار الى الضغط على البنية
التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي و إستنزاف المياه الجوفية بشكل تجاوز الحد اآلمن
لمعظم االحواض المائية الجوفية المتجددة في األردن.
تعتزم وزارة المياه والري ( )MWIإيجاد حل لمواجهة هذه التحديات من خالل خطة عمل طويلة
األمد بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين من خالل إعادة تأهيل الشبكات
والبنى التحتية وتقليل معدالت فاقد المياه وتطوير مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة استخدام
مصادر المياه المتاحة وفي نفس الوقت تستمر الوزارة ببذل جهودها في تنظيم استعماالت المياه.
تهدف سياسة إعادة التوزيع هذه لتكون بمثابة وسيلة لوضع خطط عمل إلعادة توزيع المياه
بمرونة بين القطاعات والمحافظات ،وتعتزم تشغيل نظام لنقل المياه يربط بين المناطق الجنوبية
والشمالية ونظام نقل آخر لمياه الصرف الصحي المعالجة في وادي األردن لتحقيق االستفادة
القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الري وتوفير المياه العذبة المستخدمة ذات
الكلفة العالية الستخدامها لألغراض البلدية.

الوضع السابق والحالي:
لقد كانت جميع إمدادات المياه البلدية في األردن حتى عام  1985من مصادر المياه الجوفية فقط،
وقد استمرهذا التزويد لفترة طويلة من الزمن حتى زادت كمية استخراج المياه من أحواض المياه
الجوفية عن الحد اآلمن لها .ونظرا لزيادة االحتياجات ،بدأت سلطة المياه باستخدام المياه
السطحية بشكل رئيسي ألغراض البلدية والصناعية من خالل معالجة حوالي  50مليون متر
مكعب سنويا من المياه السطحية من قناة الملك عبد هللا .وفي وقت الحق تم زيادة كميات المياه
المعالجة إلى  90مليون متر مكعب ،ولكن لم يتم توفير هذه الكمية أبدا بسبب انخفاض كميات
المياه المتدفقة الى القناة.
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في عام  2006كانت الخطوة الثانية تحلية الينابيع المالحة لزيادة اإلمداد والحفاظ على الخزانات
األرضية ،حيث تمت تحلية  35مليون متر مكعب من المياه المالحة وضخها من  400متر تحت
مستوى سطح البحر إلى ارتفاع  1000متر فوق مستوى سطح البحر وبمسافة حوالي  40كيلو
مترا .
لقد تسبب الضخ الجائر للمياه الجوفية عن الحد اآلمن في اإلضرار بالعديد من طبقات المياه
الجوفية ،كما أن استخدام المياه السطحية لألغراض البلدية والصناعية قلل من كميات المياه
المزودة للزراعة في وادي األردن.
االستخدام المتزايد للمياه الجوفية واالعتماد على المياه السطحية المتدفقة القليلة اجبر وزارة المياه
والري على القيام باستخراج المياه األحفورية ونقلها لمسافة تزيد عن  400كم من خالل انشاء
مشروع ناقل مياه الديسي وبدأ تشغيله عمليا في عام  2013حيث ينقل  100مليون متر مكعب
سنويا.
تعتمد وزارة المياه والري على مصادر المياه اإلضافية لجسر الفجوة بين االحتياجات والتزويد
والتي تشمل مياه الديسي ومياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة عنه والمقدرة بحوالي 60-50

مليون متر مكعب باستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي العاملة حاليا والمخطط لها
مستقبال ،مثل محطة السمرا ومحطات المحافظات الجنوبية والشمالية .باالضافة الى تحلية المياه
المالحة مثل حسبان ،وزيادة كميات المياه السطحية من سد كفرنجة وسد الوحدة وزيادة السعة
التخزينية لكل من سد الوالة وسد الموجب باإلضافة إلى تلك المخطط لها ،وانشاء ناقل جديد من
وادي األردن ووادي العرب إلى اربد واستكشاف طبقات المياه الجوفية العميقة وتحلية  85مليون
متر مكعب سنويا من مياه البحر من خالل المرحلة األولى لمشروع ناقل مياه البحر األحمر –
البحر الميت.
عندما أصبح مشروع الديسي يعمل بكامل طاقته في بداية عام  2014تجاوزت كميات التزويد
لمدينة عمان عن االحتياجات ضمن المنطقة المخدومة من مياهنا .وعالوة على ذلك ،فإن مياه
الديسي جعلت معادلة االحتياجات والتزويد في الجانب البلدي إيجابية ،مما اعطى الفرصة التخاذ
العديد من التدابير مثل تقليل الضخ من المياه الجوفية من األحواض التي تعرضت للضخ الجائر،
خصوصا حوض األزرق وحوض عمان الزرقاء وتحويل اإلمدادات الموجودة إلى مناطق أخرى
وإعادة توزيع كميات التزويد الفائضة لمناطق أخرى تعاني من نقص المياه.
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كذلك استدعى التباين واالختالف في كلفة المصادر المائية البدء بإعادة توزيع المياه بين
المحافظات في محاولة لتحقيق التساوي في عبء التكلفة في كافة المرافق وضمان التوزيع العادل
في مختلف المواقع.

استعماالت المياه الحالية:
وفقا لبيانات الموازنة المائية لعام  2014فإن كمية المياه اإلجمالية التي تم توفيرها من جميع
المصادر كانت  1197م.م 3تم توزيع  729م.م 3منها ألغراض الزراعة و 429م.م 3لألغراض
البلدية وحوالي  39م.م 3لألنشطة الصناعية يتم تزويدها من خارج شبكة التزويد المائي.
استدعت محدودية مصادر المياه الى استغالل األردن ألكثر من  ٪100من مصادره المائية
المتجددة ،االمر الذي أدى الى استنزاف المصادر المائية الجوفية للحد الذي يفوق معدالت إعادة
التغذية السنوية.
إن استهالك المياه المنزلية هو مزيج من االستهالك الداخلي بما في ذلك المياه المستخدمة للشرب
والنظافة الشخصية وأعمال المطبخ والغسيل؛ ويشمل االستهالك خارج المنازل المياه المستخدمة
الحتياجات الحديقة وتنظيف فناء المنزل واحتياجات الماشية في القرى والمناطق النائية .اما
االستخدامات البلدية غير المنزلية تشمل التجارية والصناعية والسياحية والمنشاءات الحكومية
العامة.
يبين الجدول ( )1حصة الفرد من المياه البلدية في مختلف المحافظات ونسبة فاقد المياه وعدد
المشتركين في خدمات المياه والصرف الصحي.
وفقا للجدول ( )1إن كمية المياه لألغراض المنزلية في  2014تشير إلى أن متوسط نصيب الفرد
هو  126لترا ،حيث بلغ عدد األردنيين  9.3مليون نسمة .مع األخذ في االعتبار فاقد المياه ،وعلى
افتراض خسارة كاملة إلجمالي فاقد المياه فإن معدل المياه المستهلكة /المفوترة يصبح  61لترا
للشخص الواحد يوميا.
في عام  2014بلغت نسبة المخدومين من خالل شبكات المياه حوالي  ٪94وتستهدف وزارة المياه
والري الحفاظ على هذه النسبة .وبالنسبة لخدمات الصرف الصحي فإن الوزارة تهدف إلى زيادة
التغطية من  ٪63إلى  ٪80بحلول عام  2025وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه المنزلية المزودة
بالضخ في المملكة  126لترا للفرد في اليوم (يتراوح بين  65في عجلون إلى  329في العقبة)،
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ولكن بالنظر إلى نسب فاقد المياه فإن حصة المياه تتراوح بين  35و 236لترا للفرد في اليوم في
المفرق والعقبة على التوالي.
جدول  :1حصة الفرد من المياه البلدية وفاقد المياه وعدد المشتركين ()2014
المياه
المحا
فظة

نصيب الفرد من
المياه المزودة
(لتر/يوم)

عمان
الزرقاء
البلقاء
مادبا
اربد

134.9
129.8
168.8
109.7
68.6

فاقد المياه

فاقد المياه

*٪NRW

*٪UFW

38.5

48.4

64.4
68.2
35

36.1

عجلون

65

المفرق

113.7

53

الطفيلة

128

57.2

العقبة

329

جرش
الكرك
معان
المملكة

69.8

179.4
236.2
125.5

42.2
45.1
69.2
73.2
28.2
52

65.2
68.3
36.2
38.6
42.2
45.1
69.5
69.2
57.2
73.2
28.2
52

نصيب الفرد من
المياه المفوترة/
المستهلكة لتر/يوم
69.6
45.2
53.6
70

42.1
37.5
38.4

مياه الصرف الصحي

عدد

عدد

خدمة

المشتركين

المشتركين

المجاري ٪

573588

458870

80

153830

110874

72

76941

40959

53

27710
288706

12998
شركة اليرموك
106761

74

37

34.7
55.2
54.9
63.4

236.2
58.5

44920

7706

17

15851

3134

20

22161

7208

33

36653

32151

88

780661

63

1240360

* NRWهي النسبة بين فاقد المياه وإجمالي التزويد المائي ،ويشمل إجمالي التزويد المياه المصدرة
باعتبارها جزء من المياه المنتجة محليا UFW ،هي النسبة بين فاقد المياه وصافي التزويد المائي،حيث
يتم استبعاد المياه المصدرة من إجمالي التزويد

فاقد المياه :
بلغ معدل فاقد المياه في عام  2014ما نسبته  ،٪ 52حيث يتراوح ما بين  ٪28إلى  ٪73في
محافظات مختلفة ،ويرجع هذا االختالف إلى أسباب فنية مثل عمر األنابيب وحالتها والضغط
وكمية المياه ومدة التزويد وأسباب إدارية مثل أخطاء القياس والتمديدات غير القانونية والسرقة،
حيث ان الخسائر الفنية للمياه ال تستهلك وال تسجل ،في حين ان الخسائر اإلدارية تستهلك من قبل
المواطنين حيث يقدر فاقد المياه االداري  ٪50من فاقد المياه الكلي باالعتماد على بيانات العديد
من الدراسات التي اجريت لتقديرالفاقد االداري ان معدله حوالي  ٪50من الفاقد الكلي.
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استعماالت المياه:
يبين الجدول ( )2كمية المياه اإلجمالية التي يتم توفيرها لكافة االستخدامات من مصادر المياه
الجوفية والسطحية والمياه الجوفية غير المتجددة والمياه المالحة المحالة ومياه الصرف الصحي
البلدية المعالجة والمشار اليها في الجدول (.)3
جدول  :2كميات المياه للقطاعات المختلفة في المحافظات2014-

البلدية

*غير منزلي
(من البلدية)

المنزلي (من
البلدية)

الالجئين
(من البلدية)

الزراعة
(مناطق مرتفعة)

الزراعة
(وادي األردن)

مجموع الزراعة

الصناعة

مجموع االستعماالت

استعماالت المياه

عجلون

4.9

0.5

4.4

0.35

4.6

0

4.6

0.0

9.5

عمان

180

22

158

21.5

43.8

0

43.8

1.7

225.52

العقبة

16

11

5

0.7

87.4

0

87.4

4.3

107.7

البلقاء

35.7

5.7

30

1.7

10.6

100

110.6

1.0

147.3

اربد

45.2

3.1

42.1

8.6

7.3

57

64.3

0.1

109.6

جرش

6.7

0.5

6.2

0.3

11.3

0

11.3

0.0

18.0

المحافظة

الكرك

20.5

2.6

17.9

1

17.7

43

60.7

12.0

93.2

معان

14.2

3.7

10.5

0.7

110.1

0

110.1

9.6

133.9

مادبا

8.9

0.7

8.2

0.6

6.6

0

6.6

1.0

16.47

المفرق

24.7

3.4

21.3

8.6

140.2

0

140.2

2.5

167.38

الطفيلة

5.5

0.6

4.9

0.1

7.1

0

7.1

1.4

14.0

الزرقاء

66.6

5.2

61.4

8.3

82.3

0

82.3

5.5

154.39

المملكة

428.9

59

369.9

52.45

529

200

729

39

1196.9

النسبة

%36

%61

%3

* تشمل استخدامات المياه غير المنزلية االستخدامات التجارية والصناعات الصغيرة والسياحة
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مصادر المياه المستغلة:
تقدر المصادر المائية المتجددة في األردن بحوالي 780م.م 3تبعا لسقوط األمطار في كل سنة،
حيث يبلغ المعدل طويل االمد لألمطار  8.2مليار متر مكعب.
بسبب زيادة االحتياجات نتيجة لمعدالت النمو الطبيعي والتدفق المستمر لالجئين والمنافسة بين
جميع القطاعات االقتصادية ،بدأت الوزارة باستغالل المصادر غير المتجددة وتحلية المياه
المالحة باالضافة الى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلي واستخدامها بشكل رئيسي
لألغراض الزراعية.
يوضح الجدول ( )3أدناه كميات المياه من جميع المصادر بما في ذلك المصادر غير المتجددة
المستغلة في العام  2014مع األخذ بعين االعتبار الدراسات الحديثة التي قامت بها وزارة المياه
والري باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد والتي بينت بأنه يوجد  225مليون متر مكعب اضافية
من المياه الجوفية يتم استخدامها سنويا ً لألغراض الزراعية.
جدول  :3مصادر المياه المستغلة في األردن ( 2014مليون متر مكعب)
المصدر

البلدية

الصناعة

الزراعة

الثروة

المجموع

الحيوانية

المياه السطحية

103.8

4.8

143

7

258.6

وادي األردن

91.4

4.8

3.8

0

179.4

الينابيع

12.5

0

20

0

32.5

0

0

40

7

47

325

32.2

231.2

0.1

588.5

متجددة

207.2

19.3

189.4

0.1

419.2

غير متجددة

107.2

12.9

41.8

0

162.1

أبو زيغان

10.2

0

0

0

10.2

0

2

123

0

125

429

39

497.5

7.1

الجريان و الفيضانات
المياه الجوفية

مياه الصرف المعالجة
المجموع

972

المجموع شامال الكميات اإلضافية التي يتم تقديرها من خالل االستشعار عن بعد في الزراعة و تقدر بحوالي  225م.م
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ونتيجة للطلب المتزايد على المياه فان المصادر المتجددة وغير المتجددة المستغلة حاليا ال تكفي
لتلبية احتياجات األغراض البلدية مع االبقاء على نفس المستوى الحالي لألنشطة الزراعية،
وحتى مع تحقيق مستوى مقبول من فاقد المياه الفني فإن االحتياجات ستبقى اعلى من كميات
المياه المتاحة حاليا ،مما يتطلب وضع سياسات متكاملة بما في ذلك سياسة إعادة توزيع المياه.

فرضيات االحتياجات المستقبلية للمياه:
تركز هذه السياسة واحتساب كميات المياه المستقبلية على "االحتياجات" أكثر منها على
"الطلب" .في الوقت الذي تمثل فيه الحاجة نقصا في سلعة حيوية ال يمكن للناس العيش بدونها،
اما الطلب ال يمكن تشخيصه وال تحديد كمياته .تستند هذه السياسة واحتياجات المياه أيضا على
"القدرة على التكيف" التي تمثل الظروف والمرونة لدى الناس للتكيف مع كميات متواضعة من
المياه .هذا يتطلب تغييرسلوك استهالك المياه وهو أمر غير مرغوب لدى الناس ما لم يجبروا
على ذلك ،كما هو الحال في األردن على مر السنوات الماضية حيث فرض عليهم التغيير بسبب
نقص المياه والوضع الحالي للتزويد.
في هذه السياسة يستخدم مصطلح "الطلب" بحذر وبشكل نادر وبشكل رئيسي للزراعة المروية
وخاصة في وادي األردن ،هذا موضح بشكل أكثر تفصيال في اطار سياسة االحالل واعادة
االستخدام فيما يخص قطاع الزراعة.
يتم احتساب االحتياجات المائية المستقبلية على أساس افتراضات معينة بعضها يرتبط
باستراتيجية المياه مثل األولويات وكميات مياه الري ،باإلضافة إلى ذلك يتم استخدام تزويد المياه
في العام  2014كسنة أساس ،االفتراضات األخرى هي كما يلي:
 .1حصة المياه المنزلية للفرد الواحد هي 120لتر/فرد/اليوم لمدينة عمان و 100

لتر/فرد/اليوم للمدن األخرى ،و 80لتر/فرد/اليوم للمناطق الريفية والقرى.
 .2معدل النمو السنوي للسكان ثابتا عند .٪1.94

 .3يعتبر الالجئون وغيرهم من األجانب مقيمين دائمين.
 .4استهالك المياه من قبل الالجئين وغير االردنين هو نفس كمية استهالك األردنيين حسب
مكان إقامتهم باستثناء مخيمات اللجوء السوري.
 .5معدل النمو لغير األردنيين نفس معدل النمو الطبيعي لألردنيين.
 .6معدل النمو السكاني لالجئين السوريين هو .٪3
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 .7تخضع حصص الفرد لنسب الفاقد وللخطة المقترحة لتخفيضها.
 .8االحتياجات المائية البلدية غير المنزلية يعبر عنها بنسب لكل محافظة كما في الجدول .4

 .9يضاف  ٪17كمية مياه إضافية على االحتاجات المائية لتلبي حاجات ذروة االستخدام في
أشهر الصيف كما يمكن أن تستخدم هذه الكميات للتخزين االحتياطي في فصل الشتاء.
 .10يضاف  ٪2كمية مياه احتياطية لحاالت الطوارئ حيث أن هذه الكمية يمكن نقلها و
إعادة توزيعها من منطقة ألخرى.
 .11يكون استخدام مياه الري في المناطق المرتفعة ثابتا مع إمكانية التخفيض في المستقبل ،
وسوف يتم زيادة مياه الري في وادي األردن عندما يتم توفير مصادر مائية جديدة مثل
مياه الصرف الصحي المعالجة المطابقة للمواصفة االردنية.
 .12من المفترض أن تكون المرحلة األولى من مشروع البحر األحمر-البحر الميت لتحلية
المياه قد اكتملت بحلول عام  ،2021وبالتالي زيادة كمية المصادر المتاحة  30مليون متر
مكعب للمحافظات الشمالية من خالل اتفاقية التبادل التي وقعت في عام  ،2015و 35

مليون متر مكعب لمحافظة العقبة ومن المفترض أن توفر المرحلة الثانية من المشروع
لألردن  150مليون متر مكعب إضافية سنويا بحلول عام .2025

عمان

الزرقاء

البلقاء

مادبا

اربد

المفرق

عجلون

جرش

الكرك

الطفيلة

النسبة االضافية

13.8

8.5

19.1

8.4

7.4

16.1

10.4

7.6

معان

المحافظة

14.2

12.7

34.9

العقبة

جدول  :4النسب االضافية لكميات المياه لألغراض غير المنزلية من المياه البلدية حسب المحافظة

220

()٪

أسباب اختالف حصص المياه:
من أجل الحفاظ على الشروط الصحية المناسبة وتلبية االحتياجات األساسية للناس ،حددت
منظمات دولية من ضمنها منظمة الصحة العالمية ( )WHOحصة ال تقل عن  50لترا للفرد في
اليوم الواحد .هذه الحصة لألغراض المنزلية وبشكل محدد للحفاظ على الظروف الصحية وتجنب
األمراض ذات العالقة بالمياه.
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تتجاوز االحتياجات هذه الكمية في المجتمعات المتحضرة تبعا لعوامل عديدة مثل وفرة المياه
والتكلفة والتعرفة ،الخ .وعند النظر إلى استهالك المياه لألغراض المنزلية في المدن الرئيسية
وبعض الدول ،نجد أن االختالف في االستهالك واسع جدا حيث يتراوح ما بين  35لترا للفرد في
اليوم في القرى الصغيرة في الهند وأفريقيا إلى حوالي  400لتر في الواليات المتحدة .من ناحية
أخرى ،بمقارنة حصة الفرد من المياه على أساس تزويد كميات المياه في األردن مع بعض الدول
األوروبية ،فإن حصة كل فرد في األردن هي مماثلة تقريبا لتلك الموجودة في أوروبا علما بان
مصادر المياه متوفرة بكثرة في تلك الدول .يقارن الشكل ( )1أدناه حصة المياه المنزلية للفرد في
اليوم في بعض الدول مع األردن ،ويظهر أن حصة الفرد اليومية في األردن ليست بعيدة عن
حصة الفرد في بعض الدول األوروبية وغيرها .ولكن نظرا للنسبة العالية لفاقد المياه فإن حصة
الفرد تنخفض إلى  61لترا ،وهذا يؤكد على الحاجة لتخفيض نسبة فاقد المياه إلى مستويات مقبولة
كإجراء أولي والذي بدوره يوفر كمية احتياطية من المياه ممكن االستفادة منها في حال استدعت
الحاجة لتخفيض الحصص المشار إليها أعاله ،ومع ذلك تبقى حصص الفرد من المياه اعلى من
الحد األدنى المقرر من قبل منظمة الصحة العالمية.

الشكل  :1مقارنة حصة الفرد من المياه البلدية في األردن مع دول أخرى

إن سبب التفاوت في حصة الفرد المفترضة من المياه ما بين عمان وغيرها من المدن والمناطق
الريفية يعود الى اختالف حجم العائلة وأسلوب الحياة واألجهزة المستهلكة للمياه في مختلف
المناطق.
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أفادت العديد من الدراسات الى أنه مقابل زيادة شخص واحد في األسرة يقل استهالك المياه للفرد
على األقل ( ، )٪5-4وأظهرت دراسات أخرى أن االستهالك ينخفض بنسبة  ٪14-12عند زيادة
حجم األسرة من  4إلى  6أشخاص .ان متوسط عدد االفراد لكل أسرة في عمان هو  4.4في حين
أنه يتجاوز  6في المحافظات االخرى والمناطق الريفية .اعتمادا على هذه النسب وأخذ عوامل
أخرى في االعتبار مثل استخدام غساالت األطباق ومتطلبات الغسيل وأسلوب الحياة ووجود
الخادمات في المنزل في بعض المناطق فان الحصص المفترضة تعتبر عادلة .باإلضافة إلى
ذلك ،تظهر فواتير المياه في القرى والمدن في األردن أن استهالك حوالي  ٪76من المشتركين
أقل من  80لترا للفرد في اليوم ،و أن استهالك  ٪85من المشتركين أقل من  100لترا للفرد في
اليوم الواحد.

تخفيض فاقد المياه
في عام  2014بلغ معدل فاقد المياه  ،٪52ويعتقد أن ما ال يزيد عن  ٪50منها يعزى إلى أسباب
فنية مثل الشبكات المهترئة والكسور والتسرب من خطوط المياه  ،الخ .في حين أن باقي الفاقد
هو نتيجة الوصالت غير القانونية وأخطاء القياس،
لمعالجة موضوع فاقد المياه ،نستهدف تخفيضا سنويا لكمية الفاقد في مختلف مناطق المملكة
اعتمادا على النسب المئوية لفاقد المياه التي أعلن عنها في عام  2014حيث ان نسب التخفيض
المقترحة هي نسب مئوية منسوبة للسنة التي سبقت وليس لسنة األساس (جدول  ،)5وهذا سوف
يسهل التخطيط السليم ووضع الخطط االستثمارية المستقبلية وجدولتها والمكاسب المالية
واالجتماعية المرتبطة بها.
جدول  :5التخفيضات المستهدفة سنويا لفاقد المياه
المستوى الحالي لفاقد المياه ()٪
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نسبة تخفيض الفاقد السنوي من العام السابق

<40

٪6

40-30

٪5

30-20

٪4

>20

٪3

سياسة اعادة توزيع المياه

ولتحقيق نسب الفاقد المستهدفة يتطلب اتخاذ عدة اجراءات تتوافق مع نسب التخفيض السنوية
اعاله ،ويمكن تحقيق هدف التخفيض ( )٪30على المدى الطويل في غضون  10سنوات في
المتوسط ،وهو أمر مقبول من الناحية المالية واالستثمارية ،ويبين جدول  6السنوات المطلوبة
لتحقيق نسب الفاقد المستهدفة.
جدول  :6السنوات المطلوبة لتحقيق الحد من فاقد المياه
الفاقد

السنوات للخفض الى ٪30

السنوات للخفض الى ٪20

السنوات للخفض الى ٪15

٪60

13

23

33

٪50

9

20

30

٪45

8

19

29

٪40

6

17

27

٪35

3

14

24

٪30

-

10

20

٪25

-

5

15

٪20

-

-

10

االحتياجات المائية في أوقات الذروة:
يتم زيادة نسبة  ٪17كمياه اضافية على احتياجات المياه المستقبلية لتغطية الزيادة في استهالك
المياه في أشهر الصيف باالضافة الى احتياجات السياحة واألردنيين العائدين من الخارج وإطفاء
الحرائق وغيرها.

االحتياجات المائية لحاالت الطوارئ
يجب أن تتوفر كميات مياه إضافية لحاالت الطوارئ على شكل نسبة من احتياجات التزويد
المائي المستقبلية بحيث أن هذه الكميات يمكن نقلها وإعادة توزيعها وقد افترضت هذه النسبة .٪2

االحتياجات واالستعماالت المائية المستقبلية
تلزم االستراتيجية الوطنية للمياه قطاع المياه بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بأسعار
معقولة ومعايير مقبولة وتوسيع الخدمات إلى المناطق النائية واألقل نموا .بالنسبة لألردن ،فإن
مصطلح "مناسبة" يمكن أن يعزى الى احتياجات استهالك الحد األدنى لضمان الصحة والنظافة،
وتشمل معايير مستوى هذه الخدمات :
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• الحفاظ على كميات مقبولة من المياه للمناطق المختلفة؛
• الحفاظ على نوعية ممتازة للمياه ؛
• فترات تزويد المياه خالل فصل الصيف والشتاء؛
• جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لالستخدام الزراعي اآلمن.
تم تحديد أولويات استخدام المياه في االستراتيجية حيث تحتل استخدامات المياه لألغراض البلدية
أولوية قصوى بين جميع القطاعات ويلي ذلك قطاع الطاقة ثم قطاع السياحة ثم قطاع الصناعة
ومن ثم القطاع الزراعي .وسوف يتم تثبيت كميات مياه الري على ان يتم تخفيضها في المناطق
المرتفعة وزيادتها في وادي االردن في حال توفرت مياه صرف صحي معالجة بنوعية مقبولة.
وبالتالي ،فإن سياسات وخطط إعادة توزيع المياه سوف تتركز على القطاع البلدي ،وسوف تتبع
نفس ترتيب األولويات مع مراعاة فرضيات االحتياجات المستقبلية .تم تطوير نموذج ديناميكي
(اداة تقييم وتخطيط مصادر المياه) يمكن معايرته بناء على أي تغييرات في الفرضيات حيث
يظهر النموذج وضع المياه من حيث النقص أو الفائض في مختلف السنوات ،كما يظهر تحويل
المياه من منطقة إلى أخرى وفقا لالحتياجات ومدى توفر المياه.
ومع األخذ في االعتبار مجموع المقيمين في األردن وفقا لنتائج التعداد السكاني الذي أجري من
قبل دائرة اإلحصائات العامه في  2015والفرضيات المتعلقة بحصة الفرد الواحد ،وتخفيض فاقد
المياه والفرضيات األخرى فان الشكل رقم  2والجدول رقم  7يبينان مصادر المياه واالحتياجات
المائية السنوية للمملكة حتى عام . 2025
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الشكل  :2تطوير المصادر المائية واالحتياجات المتوقعة (مليون متر مكعب /سنة)

جدول  :7تطوير المصادر المائية واالحتياجات المتوقعة (مليون متر مكعب /سنة)
2017 2016 2015
السنة
275
275
275
المياه الجوفية -االستخراج اآلمن
145
145
144
المياه الجوفية غير المتجددة
156
156
160
المياه الجوفية -االستخراج الجائر
265
265
263
المياه السطحية (محلية  +من بحيرة طبريا)
140
140
140
مياه الصرف الصحي المعالجة
11
11
10
مصادر اضافية (مبادلة +التحلية )
992
992
992
مجموع المصادر
836
836
832
المصادر المستدامة
703
703
701
الطلب على مياه البلدية والصناعة والسياحة
700
700
700
الطلب على مياه الري
الطلب ألغراض الصخر الزيتى والطاقة النووية.
703
703
701
الطلب على المياه باستثناء مياه الري
اجمالى الطلـب
1,412 1,403 1,401
)(411) (411) (409
العجز المائي –م.م( 3مع السحب الجائر)

2018
275
147
148
269
176.6
18
1034
886
717
700
25
742
1,442
)(408

2019
275
178
144
271
176.6
19
1064
920
723
700
25
748
1,448
)(384

2020
275
189
140
276
181.6
20
1082
942
730
700
25
755
1,455
)(373

2021
275
174
136
284
191
106
1165
1030
737
700
48
785
1,485
)(320

2022
275
240
131
293
191
107
1237
1106
746
700
48
793
1,493
)(256
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2023
275
241
127
306
195
108
1251
1125
755
700
48
803
1,503
)(252

2024
275
242
122
311
195
109
1253
1131
766
700
70
836
1,536
)(283

2025
275
243
118
329
235
260
1459
1341
778
700
70
848
1,548
)(88

بدأت وزارة المياه والري بتنفيذ مشاريع كبرى ووضع خطط طموحة باطار زمني دقيق بهدف
زيادة كميات التزويد المائي لإلستعماالت البلدية وزيادة مياه الري في وادي االردن ،وبالتالي
جسر الفجوة بين الطلب على المياه والمصادر المتاحة .يوضح الجدول رقم ( )7انه في حال بقيت
المصادر المتاحة على حالها وتبقى مياه الري ثابته ،فإن كمية  300مليون متر مكعب من المياه
ستفي باإلحتياجات حتى نهايه فترة التخطيط ما عدا االحتياجات المائية لألغراض الزراعية
والتي من المتوقع أن يتم تخفيضها في المناطق المرتفعه وزيادتها في وادي األردن عندما تزداد
كميات مياه الصرف الصحي المعالجة ،وباخذ المشاريع الجديدة بعين اإلعتبار سيتم تخفيض
العجز وتغطيه اإلحتياجات بحلول العام  2025مما يسمح بإغالق العديد من مصادر المياه الجوفية
بهدف اعادة تاهيل الطبقات المائية لتزويد اإلحتياجات المستقبليه.

مرتكزات سياسة إعادة توزيع المياه:
الركائز األساسية إلعادة توزيع المياه هي االستدامة والصحة والكفاءة وعدالة التوزيع واالقتصاد
والبيئة والطبيعة .وتعطى األولوية لالستخدامات البلدية تليها القطاعات االقتصادية األخرى وفقا
ألهميتها.
المعيار األساسي الذي تقوم عليه هذه االسياسة هو ˮالقدرة على التكيف .ˮوهذا يعني أن
االستهالك سوف يكون مرهونا بكميات محددة من المياه .وتعطى األولوية لالستخدامات البلدية
من احتياجات المياه وبالحد الذي يكفل شروط السالمة والصحة ،ومن ثم يتم تحديد األولويات لكل
قطاع اقتصادي وفقا ألهميتة ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي.
يصنف المشتركين المخدومين من الشبكة تبعا لألنشطة االقتصادية ،حيث أن الفنادق والمطاعم
من أكبر المستهلكين وهم موجودون بشكل رئيسي في عمان والمدن الكبرى األخرى بما في ذلك
العقبة والساحل الشرقي للبحر الميت حيث يوجد مستهلكون كبار (الفنادق والمنتجعات) .في حين
ين تشر المستهلكون الصناعيون والتجاريون اآلخرون المخدومون من الشبكة بشكل رئيسي داخل
المدن وبشكل خاص في عمان والعقبة .وتضم المدن األخرى المشتركين األقل أستهالكا في حين
يتواجد صغار المستهلكين على االطالق في البلدات والقرى.
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األهداف:
أهداف السياسة هي:
 وضع قواعد ومحاور أساسية في إدارة المصادر المائية الشحيحة بكفاءة وحمايتها
واقتراح اإلجراءات الالزمة لتنفيذها
 استدامة مصادر المياه وضمان عدالة التوزيع والمحافظة على الصحة العامة
 حماية البيئة والطبيعة
 اإلبقاء على مستوى أداء اقتصادي مقبول دوليا.

محاور السياسة:
أولويات االستعمال
 .1تعطى األولوية القصوى لالحتياجات البلدية
 .2تعطى األولويات األخرى للقطاعات االقتصادية إعتمادا على العوائد االقتصادية ومساهمتها في
الناتج المحلي (الطاقة والسياحة والصناعة وأخيرا الزراعة).

استخدام المصادر
 .3سيجب استخدام مصادر المياه السطحية أوال ومن ثم استخدام مصادر المياه الجوفية وفقا
لطاقتها اآلمنة مع مراعاة اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
 .4يكون لتحلية المياه الجوفية المالحة (المسوس) أولوية عندما يكون ذلك مجديا وخاصة في
األحواض الجوفية التي تجاوز استغالل المياه الجوفية العذبة الحد اآلمن.
 .5استغالل مياه البحر المحالة في أقرب وقت ممكن لتكون مصدرا بديال غير تقليدي لتغطية
الطلب المتزايد على المياه وللحد من استنزاف المصادر المائية التقليدية.
 .6معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بشكل كامل لمختلف القطاعات الصناعية
والزراعية والتبريد وغيرها من االستخدامات باستثناء أغراض الشرب.
 .7استغالل المياه الجوفية العميقة مع مراعاة طاقتها االنتاجية.
 .8استغالل المياه المخزنة في السدود ومعالجتها حسب غاية االستخدام.
 .9استغالل المياه العادمة المعالجة (المستصلحة) للصناعة والزراعة إلى أقصى حد ممكن من
أجل توفير المياه العذبة لالستخدامات البلدية.
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 .10وضع برنامج تنموي شامل ومستدام وخطة إدارة لتطوير المصادر المائية السطحية
واستخدامها في وادي األردن.
 .11وضع خطة مستدامة للتنمية االقتصادية إلى جانب برنامج إستثماري وتنفيذها الستخدام المياه
السطحية بكفاءة.

أولويات التوزيع وإعادة التخصيص
 .12استغالل المصادر المائية المحلية في كل محافظة لتلبية احتياجاتها الخاصة ،أما اذا استدعت
الحاجة يتم نقل المياه إلى المحافظة األقرب جغرافيا أو للمحافظة األكثر حاجة مع األخذ بعين
االعتبار استدامة المصادر المائية والجدوى االقتصادية على المدى الطويل وتوفر البنية
التحتية.
 .13تخصيص المصادر المائية المشتركة بين المحافظات للمحافظة األكثر حاجة واألقرب
جغرافيا للمصدر اخذين بعين االعتبار النواحي الفنية للتزويد.
 .14رفع كمية المياه المزودة لتحقيق الحصص المستهدفة من خالل تخفيض النسب في فاقد المياه.
 .15ضمان توفر البنية التحتية للمياه أثناء عملية إعادة التخصيص ووضع خطط للبنى التحتية
لتلبية االحتياجات على المدى الطويل و/أو العمر اإلفتراضي لها.

التخطيط واإلدارة
 .16تضمين حصص توزيع المياه المنصوص عليها بالسياسة ( 120و  100و  80لتر  /فرد /
اليوم) في كودات البناء للمنازل والشقق.
 .17ضخ كميات المياه اإلضافية المخصصة ألوقات الذروة بشكل انسيابي باستخدام خزانات
تنظيمية بدال من طريقة التزويد المتقطع.
 .18اعتماد األجهزة الموفرة للمياه وقطع توفير المياه في جميع تصاميم المساكن.
 .19فرض جمع مياه األمطار من أسطح المباني بحيث يتم تحديد حجم التخزين في كودات البناء
اعتمادا على مساحة السطح ومعدل الهطول المطري.
 .20يجب حماية المياه السطحية من التلوث وتقليل فاقد التبخر منها من خالل اعتماد اإلجراءات
والتدابير الالزمة لذلك.
 .21تعزيز خطط حصاد المياه في المناطق المرتفعة من خالل بناء السدود الصحراوية والحفائر.
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 .22إعادة تأهيل البنية التحتية بما في ذلك خطوط المياه الرئيسية والفرعية لتحسين خدمات
التزويد المائي والحد من الفاقد وحماية المياه من التلوث.
 .23وضع سيناريوهات مناسبة وتنفيذها بعناية من أجل تخفيف اثار التغير المناخي والجفاف الذي
يؤدي الى انخفاض كميات المياه المتاحة.

مياه الصرف الصحي المعالجة
 .24يجب أن تفي نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة من جميع محطات معالجة مياه الصرف
الصحي البلدية والصناعية بالمعايير الوطنية وأن تتم مراقبتها بانتظام ومراجعتها دوريا.

معايير مياه الصرف الصحي المعالجة
 .25يجب مراجعة معايير نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة وتعديلها لتتوائم مع إعادة
اإلستعمال المباشر وغيرالمباشر إلنتاج المحاصيل ذات العائد المرتفع كما يجب استشارة جميع
الوزارات والمؤسسات و الهيئات المعنية بالبيئة وشوؤن الري لتكون جزءا من النقاش حول
نوعية المياه الخارجة من محطات المعالجة.

مياه الري
 .26يجب وضع سقف أعلى للمياه العذبة المخصصة للزراعة المروية في المناطق المرتفعة
والعمل على تخفيضها وفقا لخطط متوسطة وطويلة األجل والتي سيتم إعدادها وتطبيقها ومن
ثم تحديث خطة إعادة التوزيع وفقا لذلك.
 .27زيادة مياه الري في وادي األردن عندما تتم زيادة مياه الصرف الصحي المعالجة.
 .28االستعاضة عن المياه العذبة بمياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لسياسة االحالل وإعادة
االستخدام وبهذا يمكن التوسع في الزراعة المروية فقط عندما تتوفر مياه الصرف الصحي
المعالجة.
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التعاون المحلي
 .29ال بد من وجود تعاون وثيق بين وزارة المياه والري ووزارة البيئة ووزارة الزراعة
والمؤسسات األخرى والتي ترتبط أنشطتها بشكل مباشر أو غير مباشر بأداء قطاع المياه من
خالل لجنة مشتركة لوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للمراقبة والسيطرة على
نوعية المياه واستخداماتها.
 .30أخذ خطط تنفيذ المشاريع في اعتبارات و سيناريوهات تخصيص المياه.
 .31يجب أن تتم عملية تبادل المعلومات والخبرات بين األردن وغيره من البلدان ،ويمكن تحقيق
ذلك عن طريق إجراءات التوأمة وغيرها من األنشطة .ومن الممكن أن تكون استراتيجية
المياه في البلدان العربية بمثابة قاعدة لبدء التعاون اإلقليمي.
 .32السعي نحو تحصيل حقوق األردن في مصادر المياه السطحية والجوفية المشتركة من خالل
االتفاقات الدولية.

دور المجتمع
 .33يجب أن يدرك المواطنون مشكلة شح المياه وجميع المشاكل المرتبطة بها ،وأن المياه يتشارك
فيها جميع الذين يعيشون في األردن وبالتالي يجب إطالق حمالت توعية تتناول أهمية قضايا
المياه مثل الحصاد المائي والحفاظ على المصادر وحمايتها من التلوث.
 .34تشجيع مشاركة الجهات المعنية في تخطيط وتنفيذ ومراقبة المشاريع الكبرى والخطط واآلثار
الناجمة عن تغيرات المناخ .
 .35توعية وتثقيف الجمهور من خالل جميع وسائل االتصال حول قيمة المياه ودورهم في
استدامتها وأهميتها بالنسبة لمستقبلهم.

دور القطاع الخاص
 .36تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص فيما يتعلق بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
والزراعة المروية في وادي األردن بهدف رفع كفاءة استخدام المياه و /أو زيادة انتاجية المتر
المكعب من المياه.
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المراقبة
 .37وضع نظام مراقبة لخطة إعادة التوزيع بناء على بيانات يتم جمعها وتنسيقها من خالل قاعدة
بيانات.
 .38استخدام التقنيات الحديثة لجمع البيانات والتحقق من صحتها وتحليلها ونمذجتها ومشاركتها
ونشرها.
 .39يجب أن تشمل خطة المياه الوطنية الشاملة معلومات محدثة عن استخدام المياه لجميع
القطاعات والمناطق ومستويات المياه الجوفية وكميات استخراجها وهطول األمطار والتبخر
وتدفق الينابيع وغيرها والتي يتم استخدامها لتحديث سياسة إعادة التوزيع كل ثالث سنوات.

التشريعات
 .40يجب إنفاذ القوانين واألنظمة المعمول بها وتحديثها دوريا عند الحاجة.

االعتبارات المؤسسية
 .41يجب أن يتم تنفيذ برامج التدريب وتطوير القدرات المختلفة من أجل تحقيق مستوى عال
وكفاءة في التخطيط والتشغيل واإلدارة.

متابعة السياسة
 .42يجب مراقبة وتقييم السياسة وخطتها التنفيذية والعمل على تحديثها كل ثالث سنوات وكلما
كان هناك تغيير في مدخالت السياسة وخصوصا عند حدوث الجفاف والفيضانات ،والتغير
في ديموغرافية السكان والتطورات في القطاعات االقتصادية.
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مقدمة
تشكل المياه السطحية حوالي  %65من إجمالي مصادر المياه العذبة المتوفرة في األردن وهي تتكون من
مياه التصريف األساسي لألوديه واألنهار ومياه الفيضانات وتصريف الينابيع .تعتمد كميات المياه السطحية
بشكل أساسي على مياه األمطار المتذبذبة زمانيا ً ومكانيا ً كما تعتمد على خصائص الطبقات المائية التي تغذي
األودية والينابيع من حيث الكمية والنوعية والديمومة والتذبذب في معدل التصريف.
ونظراً للديمومة النسبية للتصريف األساسي وعدم احتياجه إلى استثمارات عالية لتطويره لالغراض البلدية أو
الصناعية أو الزراعية فإن هذه المياه تكاد تكون مستغلة كليا ً في األردن .أما مياه الفيضانات والتي تنتج عن
األمطار في فصل الشتاء فإنها تتصف بالتذبذب من حيث كميتها مما يستلزم إقامة مشاريع لتخزين هذه المياه
و استخدامها عند الحاجة.
يستغل ما نسبته  %50فقط من المياه السطحية في المملكة أما الباقي فيذهب على شكل فاقد وتخزين في
السدود لذا فأنه ال بد من تعظيم االستفادة من المياه السطحية الى أكبر حد ممكن من خالل زيادة السعة
التخزينية للسدود وبناء سدود جديدة واالستثمار في مجال الحصاد المائي في المناطق الصحراوية وعن
أسطح المنازل.
معظم المياه السطحية في األردن تستخدم لألغراض الزراعية في حين أن هناك حاجة وأولوية قصوى لتلبية
الطلب المتزايد على المياه لألغراض البلدية باالضافة للنشاطات ذات المردود االقتصادي العالي األمر الذي
يستدعي وضع خطط وبرامج عمل الستغالل المياه السطحية لهذه االغراض لهذا كان ال بد من اعداد سياسة
لتعظيم استخدام المياه السطحية في المملكة.
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األهــداف
تهدف هذه السياسة إلى تقديم تصور مفصل حول اإلستفادة القصوى واإلستخدام األمثل للمياه السطحية وكيفية
حمايتها وإدارتها وإقتراح التدابيرالالزمة نحو اإلدارة الشاملة لها بنجاح.

تطويرالمصادر المائية
 .1اإلستغالل الكامل لمصادرالمياه السطحية المتاحة إلى الحد الذي تسمح به الجدوى اإلقتصادية واآلثار
اإلجتماعية والبيئية.
 .2التقييم الدوري لمصادر المياه السطحية المتاحة والممكن استغاللها.

 .3سوف يتم اعداد برامج للمحافظة على المياه السطحية وتنميتها بشكل متكامل في األردن متضمنة خطط
االدارة المستدامة لتطوير أنظمة المياه السطحية في وادي األردن.

 .4صياغة خطة بعيدة األمد لتطوير مصادر المياه السطحية ،وبناء عليها يتم إستخالص خطة ثالثية يتم
تحديثها عند الضروره ،على أن تتوافق الخطة الدورية المستخلصة مع تلك الخطط التي تمت صياغتها
لقطاعات اإلقتصاد األخرى ويرافقها خطة إستثمارية.

 .5تبني تدابيرتعزيزالتزويد ،بما في ذلك التخزين السطحي وتحت السطحي للمياه والتقليل من الفاقد الناتج من
التبخر السطحي والتسرب ،إضافة الى برامج تعنى بالتربة والمياه وحماية إمدادات المياه السطحية من
التلوث.

 .6اإلستفادة من الخبرات والقدرات الواسعة في قطاع المياه في مجال تصميم وإنشاء أنظمة الحصاد المائي
(البرك والسدود الصحراوية) في المناطق المرتفعة.
 .7إخضاع إستعماالت األراضي في المساقط المائية للتراخيص الالزمة وذلك بالتعاون ما بين الوزارات
والبلديات للتقليل من تكون الرسوبيات المعرضة للنقل عن طريق مياه األمطار.
 .8إعادة تأهيل الينابيع والبنية التحتية لتزويد المياه القائمة بهدف الوصول لحماية أفضل لمصادر المياه من
التلوث وتسهيل التصريف و/أو تعزيز التغذية .إذا دعت الحاجة الى مصادرة حقوق استخدام المياه من
أجل الصالح العام ،فإن هذه المصادرة يجب أن تكون مبنية على إحتياجات واضحة وعالية األولوية
ومقابل تعويض عادل.
 .9تحديد مناطق الحماية لجميع مصادر مياه الشرب ومراقبتها.
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 .10التعاون مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية األخرى (وزارة الشؤون البلدية  ،لجان تنظيم المدن،
الشرطة البيئية ،الخ) لضمان تطبيق وانفاذ القيود المفروضة على مناطق حماية المصادر المائية.
 .11تعزيز تخزين السدود عن طريق إزالة  /إدارة الرسوبيات المتراكمة على مر السنين والتقليل من الفاقد
الناتج عن التبخر.

 .12العمل على تقليل الرسوبيات الناجمة عن تعرية التربة من خالل تحديد المناطق ذات التضاريس
المنحدرة وزراعتها ابتداء من المناطق القريبة من بحيرة السد بإتجاه المناطق االعلى لتغطية كامل
المسقط المائي.
 .13وضع برامج شامله لمراقبة وتقييم كميات المياه السطحية وجودتها وإستخداماتها وحمايتها من أجل
تعزيز مصادر المياه السطحية.

 .14إستهداف مرونة االستخدام ما بين المصادر المتعددة (خاصة المياه الجوفية والمياه السطحية) المتفاوتة
في جودتها لتحقيق أقصى قدر من كميات المياه الصالحة لإلستخدام وتعظيم العائد من اإلستخدام لوحدة
المياه ،وعلى ان تعطى األولوية إلستبدال المياه الجوفية المستخدمة ألي غرض بالمياه السطحية حيثما
كان ذلك ممكنا.

 .15يجب إتخاذ التدابير الالزمة تحسبا للظواهر الجوية غير المألوفة الناجمة عن آثار التغير المناخي مثل
هطول األمطار الغزيرة (شدة المطر) وإرتفاع درجات الحرارة.

مياه الصرف الصحي المعالجة كمياه سطحية
 .16يجب أن تتوافق نوعية المياه العادمة المعالجة من كافة محطات معالجة المياه العادمة البلدية والصناعية
مع المعايير الوطنية ،ويجب مراقبتها بإنتظام ومراجعتها دوريا.

 .17يجب حماية إمدادات المياه السطحية المعدة ألغراض الشرب بشكل خاص من مياه الصرف الصحي
الملوثة في المناطق المحيطة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي حفاظا على الصحة العامة والبيئة.
مياه الري
 .18كميات المياه المخصصة للزراعة المروية متغيرة بسبب التباين في كميات المياه السطحية المتاحة ،على
ان يتم تحديد حصة القطاع الزراعي من المصادر المائية حسب مخطط زمني ،وتعطى أفضلية تزويد
المياه للقطاعات ذات العائد اإلقتصادي األعلى لكل متر مكعب مستهلك من المياه.

 .19يجب ان تهدف إدارة المصادر المائية الى إستمرارية تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في النقل والتوزيع
والتطبيق واإلستعمال .إحدى سياسات إدارة المصادر المائية هي فصل عمليات تزويد المياه بالجملة عن
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عمليات التوزيع للمشتركين وتفويض مهام التوزيع للمشتركين لمؤسسات القطاع الخاص كما تفعل سلطة
وادي االردن مع جمعيات مستخدمي المياه وسلطة المياه مع مرافق المياه التجارية.

 .20تراجع الترتيبات والتشريعات المؤسسية السارية المفعول بشكل دوري لتقييم مالءمة مهمة توزيع مياه
الري للمشتركين التي تقوم بها جمعيات مستخدمي المياه.

 .21وضع حوافز وتعرفة مياه مالئمة تشجع إستخدام مياه الري بشكل كفؤ وزراعات مروية ذات عائد
إقتصادي عالي.
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التعاون المحلي واإلقليمي
 .22التأكيد على التعاون والتنسيق ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية في الشؤون البيئية
لتطوير وإدارة المياه.

 .23التعاون مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية وبشكل خاص الجمعية العلمية
الملكية بهدف رصد التنوع البيولوجي في مختلف المسطحات المائية ،وإعداد خطط قصيرة ومتوسطة
وطويلة المدى تعنى بقضايا اآلثار البيئية.

 .24المحافظة على التعاون الوثيق مع المؤسسات األخرى ذات النشاطات التي لها تأثير مباشرعلى أداء
قطاع المياه ،حيث يجب أن يرتكزالتخطيط لتنفيذ المشاريع وتخصيص المياه تبعا لتلك النشاطات.
 .25يجب أن تستمرالجهود لضمان حقوق األردن في مصادر المياه السطحية المشتركة من خالل اإلتفاقيات
الدولية ،وعلى أن يتم إدارة األحواض المشتركة على أساس نهج اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه
( (IWRMدون التخلي عن ضرورة التعاون اإلقليمي لتطوير خطط طواريء لمواجهة حاالت الجفاف
وآثار تغير المناخ.

دور المجتمع
 .26يجب أن يدرك المواطنون أن الماء هو مورد يتشارك به جميع الذين يعيشون على األراضي األردنية
وأن اإلستراتيجيات المتعلقة بالمصادر المائية هي إستراتيجيات وطنية وليست إستراتيجيات لقطاع بعينه.

 .27يجب اإلستمرار بتوعية المواطنين حول ندرة المياه المتوفرة وأهمية المحافظة عليها وحماية مصادرنا
المائية المحدودة ،وتثقيف المجتمع من خالل وسائل مختلفة حول قيمة المياه من أجل إستدامة العيش
الكريم والرفاه والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
 .28التأكيد على مشاركة مختلف الجهات المعنية وتعزيزها في إدارة المياه السطحية ،ووضع التشريعات
الالزمة لمشاركتهم.

 .29الحرص على تثقيف المزارعين حول قيمة الحراثة في المناطق المنحدرة من أجل تقليل التعرية والتي
من شأنها اإلبقاء على كمية كافية من الرطوبة في التربة والتي تصبح مصدرا مجديا للزراعات غير
المروية.
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المراقبة
 .30إنشاء بنك وطني شامل لمعلومات المياه في وزارة المياه والري ،يدعم من وحدة أو دائرة تعنى بالتخطيط
وصنع القرار ،وسيتم دعم ذلك من خالل برنامج مراقبة وجمع البيانات وإدخال وتحديث المعلومات
وتجهيزها ونشرها ،وينبغي أن يصمم بحيث يكون قابال للربط مع بنك المعلومات اإلقليمي.
 .31يجب دعم نظام المراقبه لجميع مصادر المياه السطحية (الينابيع ،الجريان األساسي ،الخ.) ..

 .32يجب أن تصمم البيانات المجمعة من عمليات المراقبة بطريقة يمكن تخزينها واسترجاعها الكترونيا،
وعلى أن يتم اإلحتفاظ بنسخ ورقية وحاسوبية مساندة.
 .33التوسع بإعتماد التقنيات الحديثة لجمع البيانات والتحقق من صحتها وتحليلها ونمذجتها ونشرها.

 .34ستشمل خطة المياه الوطنية خطة شاملة إلدارة المياه السطحية لكل حوض مائي.
 .35إعداد نشرة سنوية للمياه تشمل جميع البيانات التي تم جمعها (مستويات المياه الجوفية والسحب ،وهطول
األمطار والتبخر وتصريف الينابيع ،الخ) إضافة إلى فصل عن الحقوق المائية؛ وتصف النشرة الوضع
المائي لكل حوض ويتم تحديثها سنويا.

التشريع
 .36العمل على إنفاذ القوانين المعمول بها وتحديث التشريعات كلما استدعت الحاجة لالستجابة للمتغيرات
المستجدة متضمنة إلتزام مستخدمي المياه بهذه القوانين.

 .37المراجعة الدورية للقوانين والتعليمات الخاصة بمناطق حماية مصادر المياه للحفاظ على نوعيتها
وتحديثها عند الحاجة.

اإلعتبارات المؤسسية
 .38يجب وضع تنمية الموارد البشرية ضمن أعلى سلم األولويات وتنظيم وتنفيذ برامج التعليم المستمر
والتدريب الداخلي والخارجي وتخفيض العمالة الزائدة للوصول إلى مستويات التوظيف األمثل لتتوافق
مع اإلدارة الفعالة.

 .39تعزيز وتسهيل اإلتصال داخل المؤسسة أو ما بين المؤسسات المختلفة من خالل العمليات واإلجراءات
التي وضعت لهذا الغرض.
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العمليات
 .40تحسين توزيع المياه بالجملة من المصدر إلى أنظمة التزويد (بما في ذلك التقليل من إستهالك الطاقة)
وصوال لتحسين كفاءة توزيع المياه ألنظمة الري على مستوى المزرعة وأنظمة التوزيع داخل البلديات.

متابعة السياسة
 .41سيتم مراقبة بنود هذه السياسة سنويا وإعداد تقرير بالخصوص ومراجعتها كل ثالث سنوات وإقتراح
التعديالت الالزمة وتطبيقها.
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مقدمـــــة
تعتير المياه الجوفية في األردن من أهم مصادر التزويد المائي لجميع االستعماالت حيث تشكل ما نسبته %60
من مصادر التزويد المائي لجميع االستعماالت و  %79من مصادر التزويد المائي لالستعماالت البلدية.
يوجد في المملكة  12حوضا مائيا جوفيا تم تحديدها بناءاً على دراسات هيدروجيولوجية وهذه األحواض هي:
عمان الزرقاء واألزرق واليرموك والبحر الميت والحسا والجفر والحماد ووادي األردن ووادي عربة
الشمالي ووادي عربة الجنوبي والسرحان والصحراء الجنوبية.
تقسم مصادر المياه الجوفية في المملكة الى مصادر متجددة تتغذى من مياه األمطار وأخرى غير متجددة
(أحفورية) كمياه خزان الديسي في جنوب المملكة.
تعاني مصادر المياه الجوفية المتجددة في المملكة من االستنزاف الناجم عن الضخ الجائر وخصوصا
ألغراض الري في المناطق المرتفعة حيث يقدر الضخ االمن من المياه الجوفية بحوالي  275مليون متر
مكعب في حين أن الكميات التي استخرجت في العام  2014تتجاوز الحد االمن بحوالي  160مليون متر مكعب
كما أظهرت الدراسات الحديثة التي قامت بها وزارة المياه والري باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد بأنه
يوجد  225مليون متر مكعب اضافية من المياه الجوفية يتم استخدامها سنويا ً لألغراض الزراعية في المناطق
المرتفعة.
نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه نتيجة للطلب المتزايد على المياه الناتج عن النمو السكاني
والهجرات القسرية الى المملكة والتطور االقتصادي و بالنظر الى االستنزاف الذي تعاني منه مصادر المياه
الجوفية مصحوبا ً باثار التغير المناخي فأن هذه الواقع يتطلب أن تدار مصادر المياه الجوفية بالشكل األمثل
والمحافظة على استدامتها لألجيال القادمة ومن هنا دعت الحاجة الى إعداد سياسة استدامة المياه الجوفية.
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إدارة إستخراج المياه الجوفية
 .1تخضع إستدامة الزراعة المروية من المياه الجوفية إلعتبارات إجتماعية واقتصادية تصنف المزارعين
الى فئات لتصميم وتطبيق التدابيرالمالئمة عليها.

 .2وضع سقف لحصة القطاع الزراعي من مصادر المياه الجوفية مع إعطاء االولوية لصالح القطاعات
األخرى ذات العائد االقتصادي األعلى لكل متر مكعب مستهلك.
 .3يجب أن تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل متزايد ليحل هذا المصدر محل المصادر المائية
العذبة على أن تتوافق نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة مع المعايير الوطنية ومتطلبات الصحة
العامة.
 .4إذا دعت الحاجة الى مصادرة حقوق استخدام المياه من أجل الصالح العام ،فإن هذه المصادرة يجب أن
تكون مبنية على إحتياجات واضحة وعالية األولوية ومقابل تعويض عادل.

 .5يتم إغالق اآلبار مقابل تعويض عن قيمة األرض أو حقوق استخدام المياه حيثما تبين أن العائد من تلك
اآلبار صفرا أو سلبيا.

 .6التركيز على اإلستثمارات الزراعية ذات العائد االقتصادي حيثما طبقت اساليب كفاءة الري واإلنتاجية
الزراعية بما يساهم في التقليل في إستخراج المياه الجوفية مع مرور الوقت.
 .7إعداد نماذج رياضية للمياه الجوفية وتحديثها لجميع طبقات وأحواض المياه الجوفية من أجل تقدير
طاقتها اإلنتاجية تحت إحتماالت ضخ مختلفة.

 .8حماية مناطق تغذية المياه الجوفية من التلوث مهما كان مصدره ،بما فيه الملوثات الصلبة والسائلة ،
والتعدين ومكابّ النفايات والتخلص من المياه المالحة والمدخالت الزراعية وما شابه ذلك.
 .9تحديد مناطق الحماية لجميع مناطق تغذية المياه الجوفية ومراقبتها.
 .10التعاون مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية األخرى (وزارة الشؤون البلدية  ،لجان تنظيم المدن،
الشرطة البيئية ،الخ) لضمان تطبيق وانفاذ القيود المفروضة على مناطق حماية المصادر المائية.
 .11وضع التعرفه المناسبة والحوافز الستخراج المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة من أجل تعزيز
كفاءة المياه في الزراعة و الحصول على أعلى عائد إقتصادي للمحاصيل الزراعية المروية.

 .12فرض التشريعات المتعلقة بإدارة المياه الجوفية على جميع مالكي اآلبار بشكل متساو واتخاذ
التدابيرالصارمة وإنفاذها والتي من شأنها ردع االنتهاكات في المستقبل.
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 .13وضع خطة شاملة إلدارة المياه الجوفية في األحواض المائية من خالل " الخطة الوطنية الشاملة
للمياه".
 .14العمل على تنفيذ مخرجات منتدى مياه المناطق المرتفعة واإلستفادة من موارد صندوق تمويل الخطط.

التوعية
 .15يجب أن يدرك المواطنون أن الماء هو مورد يتشارك به جميع الذين يعيشون على األراضي األردنية
وأن اإلستراتيجيات المتعلقة بالمصادر المائية هي إستراتيجيات وطنية وليست إستراتيجيات لقطاع
بعينه.

 .16يجب اإلستمرار بتوعية المواطنين حول ندرة المياه المتوفرة وأهمية المحافظة عليها وحماية مصادرنا
المائية المحدودة.
 .17التأكيد على مشاركة مختلف الجهات المعنية وتعزيزها في إدارة المياه الجوفية ووضع التشريعات
الالزمة لمشاركتهم.

 .18تطبيق الدروس المستفادة من لجان اإلدارة التشاركية ألحواض المياه الجوفية التي تتكون في معظمها
من مستخدمي المياه والمجتمعات المحلية.

 .19اإلستمرار بتثقيف المزارعين ومالكي اآلبار من خالل وسائل مختلفة حول قيمة المياه الجوفية بالنسبة
لهم والمصلحة الوطنية من أجل إستدامة العيش الكريم والرفاه والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
 .20إعداد رسائل توعوية على مستويات مختلفة وتوزيعها على المعنيين حول إستخراج المياه الجوفية.

قاعدة البيانات وجمع المعلومات
 .21إنشاء بنك وطني شامل لمعلومات المياه في وزارة المياه والري يدعم من وحدة أو دائرة تعنى بالتخطيط
وصنع القرار ،وسيتم دعم ذلك من خالل برنامج مراقبة وجمع البيانات وإدخال وتحديث المعلومات
وتجهيزها ونشرها ،وينبغي أن يصمم بحيث يكون قابال للربط مع بنك المعلومات اإلقليمي.
 .22يجب دعم نظام المراقبه لجميع مصادر المياه الجوفية.

 .23يجب الحفاظ على نوعية المياه الجوفية من خالل مسح ومراقبة نوعية المياه الجوفية في جميع
مصادرها والتأكد من إستيفائها لمعايير جودة المياه.
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 .24االستمرار بمراقبة وجمع البيانات المتعلقة بالظروف اإلجتماعية واإلقتصادية إضافة الى التغيرات في
األنماط السلوكية المرتبطة بإستخدام المياه حسب القطاعات المختلفة في المجتمع.

 .25قياس كميات الضخ من جميع آبار المياه الجوفية ،ويتم كذلك مراقبة الضخ بشكل دوري لضمان
مطابقته ألحكام رخص اإلستخراج.

 .26يجب أن تصمم البيانات المجمعة من عمليات المراقبة بطريقة يمكن تخزينها واسترجاعها الكترونيا،
وعلى أن يتم اإلحتفاظ بنسخ ورقية وحاسوبية مساندة.

 .27إعداد نشرة سنوية للمياه تشمل جميع البيانات التي تم جمعها (مستويات المياه الجوفية والسحب،
وهطول األمطار والتبخر وتصريف الينابيع ،الخ) إضافة إلى فصل عن الحقوق المائية؛ وتصف النشرة
الوضع المائي لكل حوض ويتم تحديثها سنويا.
 .28التوسع بإعتماد التقنيات الحديثة لجمع البيانات والتحقق من صحتها وتحليلها ونمذجتها ونشرها.

 .29إنشاء شبكة رصد متخصصة لمراقبة مخلفات المصانع ومعاصر الزيتون التي قد تشكل مصدراً
محتمالً لتلويث المياه الجوفية .

التشريع
 .30العمل على إنفاذ القوانين المعمول بها وتحديث التشريعات كلما استدعت الحاجة لالستجابة للمتغيرات
المستجدة متضمنة إلتزام مستخدمي المياه بهذه القوانين.

 .31تبني منهجيه توضح آليات مطابقة نوعية المياه الجوفية للمواصفات الوطنية.
 .32دعم حملة إحكام السيطرة التي قامت بها وزارة المياه والري بهدف فرض النظام رقم  )85(2002و
تعديالته.
 .33استمرار الحظر على ترخيص اآلبار لألغراض الزراعية.

استكشاف المصادر و تطويرها
 .34تشجيع إستعمال المياه السطحية عوضا ً عن المياه الجوفية حيثما كان ذلك ممكنا ً لزيادة كميات المياه
المتاحة.
 .35يجب أن يكون إستخراج المياه من الطبقات المائية الجوفية غير المتجددة بعد إجراء دراسات وتحريات
مستفيضة.
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 .36االستفادة من بيانات حفر آبار التنقيب عن النفط والغاز وكذلك البيانات الجيوفيزيائية بهدف زيادة
المعرفة عن طاقة الطبقات المائية الجوفية العميقة .
 .37التقييم المستمر المكانية استغالل المياه الجوفية المالحة (المسوس) كمصدر للتزويد المائي لالغراض
المختلفة ،وبنا ًء على ملوحة المياه يتم استخدام تكنولوجيا التحلية المناسبة مع األخذ بعين االعتبار تكلفة
الطاقة.
 .38تعزيز وتحسين معدالت تغذية المياه الجوفية (الطبيعية والصناعية) باالعتماد على الخبرات والقدرات
الفنية في قطاع المياه.
 .39االستمرار في تنفيذ عمليات تجميع مياه األمطار الغزيرة (الناتجة عن التغيرات المناخية) ضمن
مناطق التغذية لزيادة فرصة تغذية المياه الجوفية وهذا يتطلب أيضا تحديد مناطق التغذية.

 .40تنفيذ خطط عمل إلدارة المياه الجوفية المعدة ألحواض المائية في المناطق المرتفعة بشكل تشاركي مع
المجتمع المحلي ومستخدمي المياه بما في ذلك وادي األردن.
 .41اعطاء اولوية العمل في تنفيذ استكشاف مصادر المياه الجوفية لطاقم وزارة المياه والري  /سلطة المياه
واإلستعانة بمصادر خارجية عند الضرورة أو الطلب.
 .42اعداد خطة طوارئ وتحديثها لغرض تخصيص مياه اآلبار التي يديرها القطاع الخاص إلستخدامها في
شبكات التزويد البلدي.

اإلعتبارات المؤسسية
 .43يجب وضع تنمية الموارد البشرية ضمن أعلى سلم األولويات وتنظيم وتنفيذ برامج التعليم المستمر
والتدريب الداخلي والخارجي وتخفيض العمالة الزائدة للوصول إلى مستويات التوظيف األمثل لتتوافق
مع اإلدارة الفعالة.

 .44تأمين الخدمات اللوجستية للفرق الميدانية وتحسين ظروف عملهم إلى أفضل مستويات ممكن تحقيقها.

التعاون اإلقليمي
 .45السعي إلى زيادة التعاون مع الدول المجاورة بهدف تحقيق االستعمال األمثل والمستدام للموارد المائية
الجوفية المشتركة وإدارتها ،بحيث ينبثق عن هذا التعاون اتفاقيات إقليمية.
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 .46إدارة األحواض المشتركة على أساس نهج اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه ( (IWRMمع االخذ بعين
االعتبار ضرورة التعاون اإلقليمي لتطوير خطط طواريء لمواجهة حاالت الجفاف وآثار التغير
المناخي.

متابعة السياسة
 .47سيتم مراقبة بنود هذه السياسة سنويا وإعداد تقرير بالخصوص ومراجعتها كل ثالث سنوات وإقتراح
التعديالت الالزمة وتطبيقها.
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المقدمة :
يعتبر نقص وشح المياه الشديد احد أكبر المعيقات أمام التطور اإلقتصادي والتنموي في األردن ،حيث يتراوح
معدل الهطول المطري حاليا مابين  50الى 570ملم سنويا ،ويقدر معدل االمطار طويل االمد بحوالي  8مليار
متر مكعب ،علما بأن أقل من  ٪10من المعدل قابل لالستخدام على شكل تصريف سطحي وتغذية للمياه
الجوفية (أقل من  800م.م .)3تعد حصة الفرد في األردن من المياه من أقل الحصص المائية في العالم (اقل
من 100م/3الفرد/السنة) وهي في نقصان مستمر جراء النمو السكاني والهجرات القسرية من الدول المجاورة
الى األردن ،كل هذا ينعكس سلبا على قطاع المياه بسبب زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية
مما أدى الى استنزاف عدد كبير من المصادر المائية وهبوط حاد في مستوى سطح المياه الجوفية والذي أدى
الى تدهور في نوعية المياه .إضافة الى ما ذكر فإن آثار التغير المناخي زادت من حدة األزمة المائية في
األردن والمتمثلة بارتفاع درجة الحرارة في المنطقة لتزيد عن  0.2درجة مئوية لكل عقد من الزمن .على
مدى نصف القرن الماضي زاد متوسط درجات الحرارة السنوية في عمان بمايزيد عن  1.5درجة مئوية
وانخفض الهطول المطري بمايزيد عن  50ملم سنويا ،اضافة الى زيادة في موجات الحر الشديدة وازدياد
321
عدد األيام ذات درجات الحرارة العالية.
آثار التغير المناخي على قطاع المياه في األردن تشمل:
 ارتفاع في معدل درجات الحرارة وزيادة في شدة موجات الحر مما يؤدي الى زيادة التبخر.
 نقصان الهطول المطري مما يؤدي الى قلة التغذية للمصادر المائية السطحية والجوفية.
 زيادة التباين والتذبذب في أنماط الهطول المطري الزماني والمكاني الذي أدى الى مزيد من التغيرات
المتمثلة في شدة الجفاف وشدة الفياضانات. 4
وفرت المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار التغير المناخي على الموارد المائية والقطاع اإلقتصادي واالجتماعي في
المنطقة العربية ( 5)CORDEX -RICCARأحدث السيناريوهات المتعلقة بالتغير المناخي وتقييم اآلثار
الناجمة عنه ،وقد اعتمدت  RICCARعلى نطاق واسع ألحدث النماذج العالمية واالقليمية  ،6حيث بينت
هذه المبادرة أن أثار التغير المناخي ستزداد حدة في األعوام القادمة مما سيؤدي الى نقص كبير متوقع في
المصادر المائية المتاحة بحلول عام  ،2040يبين شكل رقم  1وشكل رقم  2آثار التغير المناخي على حوض
نهر األردن وهو يعتبر ممثال للمنطقة.
Jordan’s 3rd National Communications, http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
Rahman et al. (2015): Declining rainfall and regional variability changes in Jordan, Water Res. Res., 51(5): 3828-3835
Abdulla (2015): 21st century projections for precipitation and temperature change in Jordan, Report to MWI
4
Milly et al. 2008: Stationarity is dead
5
CORDEX is a consortium of world leading climate modelers, RICCAR has a specific focus on the Arab domain
6
The so-called “Representative Concentration Pathways” (RCPs) were developed for the latest (5 th) IPCC report
1
2
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الشكل ( :)1سيناريوهات التغير في درجة الحرارة لحوض نهر االردن

الشكل ( :)2التغير في تصريف نهر األردن بسبب التغير المناخي

أظهر تقرير البالغات الوطنية الثالث التفاقية تغير المناخ والذي استند ايضا على سيناريوهات
 CORDEXو ( RCPsغير محددة لالقليم العربي) نتائج مشابهه جدا حيث أنه بحلول نهاية القرن
الحالي ستكون درجات الحرارة القصوى و متوسطها في األردن أعلى من معدلها بحوالي  4-2درجة
مئوية وسيكون هطول األمطار أقل بحوالي  ٪20-15والتبخر أعلى بحوالي  150ملم .
تشير نتائج نموذج المناخ ( )HadCM3 UKوالتي طبقت على مدينة عمان باستخدام سناريوهات
( )SRES A2/ B2الى زيادة في سنوات الجفاف (هطول األمطار < 200ملم) من مرة واحدة كل
ثالث سنين الى مرة كل سنتين وبمواسم جفاف أطول لفترة تصل الى نحو  30يوم 6وانخفاض في هطول
األمطار بحوالي  ٪15-10بحلول نهاية القرن (.)Abdulla 2015
إن نتائج سيناريوهات المبادرة اإلقليمية لتقييم أثار التغير المناخي على الموارد المائية والقطاع
اإلقتصادي واالجتماعي في المنطقة العربية ( )CORDEX -RICCARيتم تقييمها ومقارنتها مع
سيناريوهات نموذج التقييم والتخطيط لقطاع لمياه ( 7)WEAPالذي تم تطبيقه على جميع األحواض
المائيه في األردن ويستخدم في تحديث الخطة الوطنية للمياه وخطط العمل لسياسة االحالل واعادة
استخدام المياه المعالجة وسياسة اعادة التوزيع ،شكل (.)3

6

Verner et al. (2013): Increasing Resilience to Climate Change….The cases of Jordan and Lebanon, World Bank
www.weap21.org
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الشكل ( : )3العجز المائي الناتج عن التغير المناخي مقارنة بالعجز الناتج عن التطور االجتماعي واالقتصادي حتى عام 2050
8
في حوض نهر األردن

المنحنى االحمر  :العجز المائي الناتج عن انخفاض كميات المياه المتاحة بسبب التغير المناخي .
المنحنيات الرمادية :العجز المائي الناتج عن زيادة الطلب على المياه للتنمية االجتماعية واالقتصادية
إن االستنتاج الرئيسي لهذا التحليل القائم على نموذج التقييم والتخطيط ( )WEAPهو أن تأثير التغير المناخي
على االردن يختلف عن جميع مناطق العالم بحيث يسهم التغير المناخي في العجز المائي المستقبلي (تناقص
المياه المتاحة) بقدر ما تسهم التنمية االجتماعية واالقتصادية والتغيرات الجيوسياسية في زيادة الطلب على
المياه.
يعد قطاع المياه أكثر تأثرا بالتغير المناخي حيث تشمل اآلثار المتعلقة بالمياه انخفاض في كميات المياه
المتاحة وظهور أنماط موسمية مختلفة وزيادة في شدة الجفاف مما يؤثر على كميات التخزين المائي وتغذية
المياه الجوفية واالضرار بالزراعة البعلية ،من ناحية أخري فإن اآلثار الناجمة عن شدة الفيضانات تسبب
األضرار في البنى التحتية المختلفة جراء تعرضها لكميات تفوق قدرتها االستيعابية .تسبب األمطار الشديدة
أيضا زيادة في انجراف التربة والذي يسبب خسائر في تخزين المياه في التربة وترسب الطمي في الخزانات
المائية ،هذا ويسبب ارتفاع درجات الحرارة زيادة في التبخر وبالتالي زيادة الطلب على مياه الري ،و يؤثر
ارتفاع درجات الحرارة أيضا على كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يعتبر التغير المناخي عامال مضاعفا للتهديدات 9مما يفاقم المشاكل القائمة في قطاع المياه .إن زيادة الضغوط
المناخيه المستقبلية تضع الركيزة األساسية لسياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه
وتنفيذها .يقوم المبدأ العام لهذه السياسة على أساس أن الحلول لقطاع المياه هي تصميم بنية تحتية ذات منعة
وبعمر افتراضي طويل قادره على تحمل صدمات التغيرات المناخية الحادة وكذلك التغير الكبير في درجات
الحرارة وكميات المياه المتوفره كما هو متوقع بعد عام ( 2040انظر الشكل 1و .)2

المبادئ االرشادية
تستجيب هذه السياسة للتعامل مع التحديات التي يفرضها التغير المناخي ،فهي تقوم على مبدأ المنعة كمبدأ
ارشادي .تعرف "المنعة" بأنها القدرة على استيعاب االضطرابات مع الحفاظ على البنية والمهام .يحتاج قطاع
8

Hoff et al. (2011): A water resources planning tool for the Jordan River; WEAP has been used in a similar way in the California Water Plan and
in other water and climate policies and plans
World Bank (2014): Turn down the heat
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المياه في األردن لبناء مرونة في االستجابة لمزيج التغيرات المناخية واالضطرابات والصدمات األخرى.
توفر سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه الخلفية والمفهوم والحلول وآلية التنفيذ
لبناء المنعة .وتقدم خطة العمل المرافقة لهذه السياسة المزيد من التفصيل حول الجانب التنفيذي .
المستويات الثالث الرئيسية لبناء المنعة هي:10
•الصمود او االستمراريه ) :(Persistenceتحمل القطاع درجة االضطراب التي يمكن أن تحصل دون
تغيير في البنية التحتية او الوضع الحالي.
•التكيف ) :(Adaptationقدرة القطاع على التكيف والتنظيم الذاتي والتعلم مع البقاء على نفس الوضع
الحالي.
•التحول ) :(Transformationقدرة القطاع على االنتقال إلى وضع جديد بعد األزمة أو الصدمة.
ان تطبيق المستويات الثالثة لبناء المنعة بشكل تتابعي يعطي قوة إستجابة للضغوط المتزايدة الناجمة عن
التغير المناخي (الشكل  ،)3على سبيل المثال في مجال الري :في البداية وفي ظل التقلبات المناخية الحالية
وتغير المناخ المعتدل فان استمرارية (الصمود) الزراعات المروية ال يمكن أن يتحقق اال من خالل زيادة
كميات المياه للري من اجل التعويض عن ارتفاع كمية التبخر .وفي حال استمرار تاثير التغير المناخي في
المستقبل وقلة كميات المياه المتاحه يتطلب ذلك من القطاع الزراعي التكيف من خالل استبدال النمط الزراعي
بزراعات ذات االستهالك المائي القليل واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري  .اما إذا تفاقم تاثير التغير
المناخي الى أبعد من ذلك مع جفاف أكثر شدة ونقص شديد في المياه المتاحة فيصبح التحول ال مفر منه
وربما يستدعي االمر استبدال النشاطات الزراعية بأنشطة اخرى تستهلك كميات قليله من المياه وذات مردود
اقتصادي اعلى.
مع االخذ بعين االعتبار ان هذا التحول يجب أال ينظر له كتهديد بل على أنه يشكل فرص جديدة للتنمية
المستدامة مثل التحول الى انتاج الطاقة المتجددة .وهذا يتطلب التخطيط واإلعداد المبكر لتعليم وتدريب
المزارعين على المدى الطويل للتغيير والبحث عن فرص دخل اخرى .

Rockström et al. 2014: Water resilience for human prosperity
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الشكل ( :)4تمثيل مفهوم التتابعية لمستويات بناء المنعة لقطاع المياه

ان مفهوم المنعة وتزايد قوة االستجابه للتغيرات المناخيه في المستقبل يحتم اعادة النظر في الحلول وتحديد
أولوياتها لقطاع المياه وذلك وفقا لمدى مالءمتها لتأثيرات التغير المناخي المتوقعة (العمر االفتراضي لبعض
البنى التحتية لقطاع المياه يمكن ان يصل الى  100سنة) ،هذا وستحتاج الحلول الى تقوية حسب شدة
ضغطوطات التغير المناخي .ان هذه السياسة تضع االطار للعمليات االستباقية والتكيفية للوصول لقطاع مياه
منيع .ان بناء المنعة تمكن قطاع المياه من التعامل مع التغيرات المناخيه والضغوط األخرى بما في ذلك أيضا
صدمات اسعار الطاقة في أالسواق العالمية والتي من المحتمل أن تزداد في المستقبل ،وعليه يجب تطبيق
االدارة المتكاملة لمصادر المياه ) (IWRMوتعديلها بما يتماشى مع التغير المناخي .هذا ويجب أن تشمل بناء
المنعة تدابير للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره وتدابير أخرى لبناء القدرات.
ان االستراتيجية الوطنية للمياه تضمنت مفهوم المنعة والذي يتطلب أن يكون االردن أكثر منعة لمواجهة
الضغوط على إمدادات المياه في المستقبل ،وتعد المنعة أيضا “الركيزة الرئيسية” في سياسة إعادة توزيع
المياه  .وبينت سياسة التغير المناخي الوطنية أن الهدف الوطني على المدى الطويل ان يكون قطاع المياه أكثر
منعة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي .كما بنيت خطة االستجابة األردنيه على “االطار الشامل المرتكز
على المنعة” ،وبهذا تكون هذه السياسة قد بنيت على التشريعات والخطط القائمة.
يعتبر نهج االدارة المتكاملة لمصادر المياه ( )IWRMمبدأ ارشادي آخر لسياسة بناء المنعة لمواجهة أثر
التغير المناخي لقطاع المياه .يجب أن ترتكز الحلول القوية والمرنة لقطاع المياه على نهج االدارة المتكاملة
القائم حاليا والذي هو أساس االستراتيجية الوطنية للمياه وأن يتم تطبيق وتفعيل هذا النهج وتعديله للتكيف مع
التغير المناخي بهدف تحقيق التنمية المستدامة كما تقتضيه أهداف التنمية المستدامة (( 11)SDGsانظر شكل
 ،)3وتعد هذه األهداف متكاملة وقابلة للتحول بطبيعتها  .يجب أن يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على
المستوى الوطني بناء على نهج شامل لألهداف والغايات ذات الصلة بالبيئة والتنمية وليس فقط األهداف
والغايات ذات الصلة بقطاع المياه ( )SDG 6ولكن أيضا تلك المتعلقة باألغذية والزراعة ()SDG 2
والصحة ( )SDG 3والطاقة ( )SDG 7والنمو االقتصادي وفرص العمل ( )SDG 8والبنية التحتية
UN (2015): Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development
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( )SDG 9والمدن ( )SDG 11والتجارة ( )SDG 12والمناخ ( )SDG 13واألراضي (.)SDG 15
وتتوائم هذه السياسة ايضا مع االستراتيجية الوطنية للمياه  2025-2016التي تشير بوضوح إلى األهداف
( 6.1الحصول على مياه الشرب) و ( 6.2الحصول على خدمات الصرف الصحي) و ( 6.3جودة المياه) و
( 6.4كفاءة استخدام المياه) و )IWRM) 6.5و ( 6.6النظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه) و 11.5
(الكوارث ذات الصلة بالمياه).
من الضروري دمج سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي لقطاع المياه مع سياق السياسات الحالي.
تقوم هذه السياسة بتقييم المناخ وغيرها من المخاطر المتعلقة بالمياه بهدف تحديد أولويات الخيارات وتنفيذ
الحلول ومتابعة النتائج .

سياق السياسة

متابعة وتقييم النتائج

تقييم المناخ والمخاطر
لبناء المنعة

تطبيق الحلول
تحديد االولويات

الشكل ( :)5ابعاد سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه

12

منطق وأهداف وسياق السياسة
نظرا للتحديات الكبيرة الناجمة عن التغير المناخي والضغوط األخرى ،فإن منطق هذه السياسة هو توفير
إطار ومنهجية لتعزيز منعة قطاع المياه على أساس النهج القائم لإلدارة المتكاملة للمصادر المائية وبطريقة
منهجية من خالل:
 .1تحديد أولويات الحلول وفقا لمجموعة عوامل مناخية محددة وغيرها من المعايير المعتمدة،
 .2تطبيق خطوات الوقاية من التغير المناخي على الحلول أو االستثمارات،
 .3مراقبة وتقييم النتائج على أساس المؤشرات المستمدة من بند 1و.2
تمكن هذه األهداف من إدراج التكيف مع التغير المناخي (والتخفيف من آثاره) ضمن اإلطار المؤسسي القائم.

after Verner (2012): Adaptation to climate change in Arab countries, World Bank

 6من 15

12

سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه

يقصد بادراج التكيف مع التغير المناخي أن تبنى السياسة على منظور التغير المناخي واعطاء قيمة اضافية
لأل هداف واألولويات والتدابير واالستراتيجيات والسياسات القائمة وخطط قطاع المياه والقطاعات ذات الصلة
عوضا عن القيام بنشاطات فردية جديدة .
تعد هذه السياسة وثيقة مكملة بنيت على مجموعة شاملة من االستراتيجيات والسياسات وخطط العمل التي
قامت الوزارة بتطويرها وهي:
 االستراتيجية الوطنية للمياه (وخطة العمل) والتي تضع األهداف لقطاع المياه وتؤكد على التزام األردن في
تحقيق األهداف االممية للتنمية المستدامة “تسليط الضوء على الحاجة إلى تنسيق أقوى بين القطاعات”.
 الخطة الوطنية للمياه ،التي تتضمن خطط ادارة مصادر المياه والطلب عليها.
 سياسة استغالل المياه السطحية والتي تشير إلى مبادئ اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه والتفاعل ما بين
المصادر المتعددة والمتفاوتة في جودتها وبشكل خاص مياه الصرف الصحي المعالجة لتحقيق أقصى قدر
من كميات التزويد الصالح لالستخدام وتعظيم صافي الفائدة من االستخدام لوحدة المياه.
 سياسة استدامة المياه الجوفية والتي تشير أيضا إلى مبادئ اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه  .وتهدف الى
تحقيق االستدامة لمصادر المياه الجوفية من خالل ادارة استخراج المياه والعمل تدريجيا على تخفيض
االستخراج لتحقيق مستوى االنتاج اآلمن الالزم للحفاظ على موارد المياه الجوفية على المدى الطويل،كما
تنظم حماية مناطق تغذية المياه الجوفية من التلوث وكذلك التغذية االصطناعية للمياه الجوفية وتتضمن
كذلك مسؤولية التوعية والمحافظة على المياه.
 سياسة إعادة توزيع المياه والتي تهدف إلى تحديد األولويات وإعادة تخصيص المياه من مصادر مختلفة
(مثل استخدام المياه الجوفية -اإلنتاج االمن ) بين مختلف القطاعات والمحافظات وفقا للقدرة االستيعابية
وفي نفس الوقت الحد من فاقد المياه.
 سياسة احالل المياه واعادة االستخدام (وخطة عملها) والتي تهدف الى اعادة استخدام مياه الصرف
الصحي المعالجة بعد خلطها بالمياه السطحية للري بهدف تحرير مقدار مماثل من المياه العذبة الستخدامها
لالغراض البلدية .وتبين السياسة االجراءات الالزمة لزيادة اعادة استخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة.
 سياسة إدارة الطلب على المياه والتي توضح مجموعة واسعة من تدابير بناء القدرات والتدابير المؤسسية
واالقتصادية والتقنية إلدارة الطلب على المياه.
 سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (وخطة عملها) ،والتي تهدف إلى تخفيض استهالك الطاقة الكلي في
مرافق المياه بنسبة  %15وزيادة حصة الطاقة المتجددة الى  %10من امدادات الطاقة الكلية للقطاع.
 الخطة االستثمارية الرأسمالية لقطاع المياه والتي توضح ترتيب اولويات مشاريع البنى التحتية لقطاع المياه
والمعايير االقتصادية والمالية .
 خطة تقليل الخسائر لقطاع المياه والتي توضح خيارات السترداد التكاليف في قطاع المياه.
اضافة الى الوثائق السابقة فقد اعتمدت هذه السياسة على سياسات واستراتيجيات ومبادرات لمؤسسات أخرى
ذات الصلة بقطاع المياه وهي:
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 السياسة الوطنيه للتغيرالمناخي والتي تتناول بشكل كلي التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من اثاره
والتي تعد األولى من نوعها في المنطقة العربية.
 تقرير البالغات الوطنية الثالث التفاقية تغير المناخ والذي يقدم أنشطة التكيف مع التغير المناخي والتخفيف
من اثاره في األردن حسب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيرالمناخي .إن األردن هي واحدة من
البلدان القليلة غير المدرجة في المرفق األول التي قدمت هذا التقرير.
 المساهمة المقررة على الصعيد الوطني ( )INDCمع السياسة الوطنيه للتغيرالمناخي وتقرير البالغات
الوطنية الثالث التفاقية تغير المناخ يوفر االرتباط إلى جدول أعمال التغير المناخي الدولي والتمويل
والمساهمة الوطنية حيث تهدف الى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  ٪14على األقل في حال
أصبح التمويل الدولي متاح سيتم خفضها الى  ٪12.5أخرى بحلول عام .2030
 خطة االستجابة لألزمة السورية.
 وثيقة األردن .2025
 خطة النمو األخضر (المقرر االنتهاء من اعدادها عام  )2016والتي سوف تشمل قطاع المياه .
 أهداف التنمية المستدامة والتي سيبدأ األردن بتنفيذها في عام .2016
تحتوي هذه االستراتيجيات والسياسات والخطط على جميع العناصر المطلوبة أو اللبنات األساسية لبناء قطاع
مياه منيع .بنيت سياسة التغير المناخي على المكونات المناخية ذات الصلة وتعمل على دمج هذه المكونات
ضمن التكيف مع التغر المناخي والتخفيف من آثاره ويتبع هذا التكامل نهج الترابط 13الذي يقوم بدوره على
دمج حلول قطاع المياه مع أهداف التنمية المستدامة  .SDGsان سياسة التغير المناخي تعزز التنسيق مابين
المؤسسات ذات الصلة بقطاع المياه وخارجها فضال عن أهمية تجانس السياسة 14في تطوير حلول قوية وبناء
المنعة لتحقيق التنمية المستدامة .وتعتبر اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي سياق اضافي للسياسة ،حيث
نصت االتفاقية على أن حلول التخفيف من اثر التغير المناخي هو “ االبقاء على ارتفاع متوسط درجات
الحرارة في حدود أقل  1,5درجة مئوي ،وتهدف الى تقييم “ احتياجات التكيف مع مراعاة مساعدة الدول
النامية” وتقترح كذلك “برامج تمويلية بهدف دمج تدابير بناء المنعة وتضمين آثار التغير المناخي“ .هذا ومن
الممكن أن تبنى السياسة الوطنية لبناء منعة للتغير المناخي على سياق السياسة الدولية بحيث تستغل هذا
الحافز من اجل الحماية من أثر التغير المناخي.
وينطبق مبدأ "اإلدارة التكيفية" أيضا على هذه السياسة حيث من الضروري إعادة تقييم منطق السياسة
وأهدافها وأولوياتها ومراقبة االداء واالنجاز المحرز وبشكل يتواءم مع أي معرفة جديدة في قطاع المياه
وغيرها من القطاعات بما في ذلك المستجدات العلمية والعملية في مجال المناخ ،ويماثل هذا عملية الرصد
والتقييم والتكيف المتبعة في خطة االستثمار لقطاع المياه ،لذلك سيتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها بشكل
دوري بالتوافق مع خطة استثمار القطاع.

Hoff (2011): Scientific background paper to the Bonn Nexus Conference
OECD (2015): The water-energy-food nexus: Policy coherence for sustainable development, see also SDG 17.14
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تنفيذ السياسة :األوليات و تضمين الحلول والمراقبة
يتطلب بناء المنعة ،ألثر التغير المناخي وأي ضغوط أخرى ،االستفادة (والتنسيق) من مجموعة واسعة من الحلول والتي تشكل
15
معا سلسلة متصلة من الحلول بدءا من "الفنية" (بناء القدرات) الى الحلول “االستثمارية” (البنية التحتية) .

الحوافز االقتصادية

ادارة الطلب على
المياه

التقدم التقني

ادارة تزويد المياه

بناء القدرات

البنية التحيتة

الشكل ( :)6مجموعة من الحلول لتنفيذ سياسة التغير المناخي

يشكل نهج االدارة المتكامله لمصادر المياه نقطة انطالق لهذه السياسة فهو يشتمل على العديد من الحلول ذات
الصلة من أجل التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره ،وفيما يلي قائمة من الحلول لقطاع المياه بدءا
من االجراءات “االستثمارية”(البنية التحتية) انتهاء باالجراءات “الفنية” (بناء القدرات) والحلول هي :









تجميع وتخزين المياه من خالل بناء السدود بجميع انواعها والبرك واستخدامها في تغذية المياه
الجوفية.
مصادر مائية جديدة وتشمل الحصاد المائي وتشجيع الزراعة البعلية والتي تغطي حوالي ٪60
من األراضي الزراعية في األردن ونقل المياه وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها واعادة
استخدامها وتحلية المياه ألغراض التخفيف من آثار التغير المناخي حيث يحتاج هذا الخيار
االعتماد على الطاقة المتجددة
المحافظة على نوعية المياه وتحسينها لزيادة توفير المياه لالستخدام غير المقيد.
استيراد المنتجات ذات االستهالك العالي للمياه واالستغناء عن انتاجها.
اخذ االعتبارات المائية في تخطيط استعماالت األراضي بما في ذلك وقف النمو الحضري على
حساب األراضي الزراعية مما يؤدي الى التصحر وتدهور األراضي 16بما في ذلك الزراعة
وحماية مناطق تغذية المياه الجوفية من التلوث وتعزيز التغذية الطبيعية للمياه الجوفية.
حماية مصادر المياه.

for soft solutions see Gleick (2003): Soft path solutions
”according to the 3rd National Communications “the main threat to rainfed cultivation in Jordan is urban expansion
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إدارة الطلب على المياه (والطاقة) :هذا يمكن أن يكون إما بالتدابير الفنية –من خالل إعادة
تأهيل البنية التحتية والحد من خسائر قطاع المياه (اتخاذ التدابيرالزراعية -على سبيل المثال-
استبدال المحاصيل المستهلكة للمياه بمحاصيل مقاومة للجفاف واستخدام المياه المالحة وتحسين
استخدام مياه األمطار وزيادة كفاءة الري) أو التدابير االقتصاديه (مثل تعرفة المياه ) أو التوعية
وتغييرالسلوك في استخدام المياه.
الحوافز االقتصادية الستدامة استخدامات المياه (والطاقة) وأيضا في استخدام المزيد من الطاقة
المتجددة في قطاع المياه.
تحسينات في كفاءة استخدام المياه-على سبيل المثال –إدارة الطلب على المياه واعادة توزيع
17
المياه والتي تنعكس إلى توفير في الطاقة.
تحسين نظم جمع البيانات المناخية والرصد واإلنذار المبكر.
التدريب وتنمية القدرات والتي تتضمن:
توعية المواطنين وتغيير السلوك والعمل من خالل المبادرات المختلفة مثل :منتدى المياهللمناطق المرتفعه
 وجود االرادة السياسية للتعامل مع التغير المناخي. إدراج الخبرات المناخية في مجال ادارة المياه. -تدريب الخبراء على كتابة مقترحات مشاريع تتوافق مع معايير صناديق تمويل المناخ الدولية.

في ظل االنخفاض المتوقع في مجموع المياه المتاحة نتيجة للتغير المناخي في المنطقة تظهر الحاجة للتركيز
بوجه خاص على الحد من الطلب على المياه (أي إدارة الطلب) ،ومن أجل سد العجز المائي المتزايد فالبد من
تحري كل الحلول الفنية واالستثمارية إلى أقصى حد ممكن بطريقة منسقة ،ومن المهم أيضا تحديد أولويات
تضمين آثار التغير المناخي في جميع الحلول لمواجهة تحديات التغير المناخي ولجعلها جزءا ال يتجزأ من
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ( )SDGعلى الصعيد الوطني.
من اجل التصدي للتغير المناخي وتعزيز المنعة لقطاع المياه البد من تطوير معايير جديدة (اضافة للمعايير
المعتمدة حاليا) لتحديد أولويات الحلول والتدابير ،وعلى سبيل المثال مالءمة الحلول لمستوى اثار
التغيرالمناخي المتوقع التعرض له خالل العمر االفتراضي لمرافق المياه أو التوافق مابين التكيف مع التغير
المناخي والتخفيف من آثاره .يجب أن تكون معايير تحديد أولويات الحلول متكاملة ومدرجة وتتماشى مع
أولويات قطاع المياه الحالية (الكفاءة المالية والجدوى والضرورة القصوى) ،كما هو متبع في وضع أولويات
االستثمارات المدرجة في الخطة االستثمارية لقطاع المياه.

there are large opportunities in Jordan for improving energy as well as water use efficiencies
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معايير تحديد األولويات:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الكفاءة المالية  -18تقاس إما بكميات المياه الموفرة أو الزياده في كميات المياه المنتجه لكل دينار
(التكيف) أو خفض انبعاثات  CO2لكل دينار (التخفيف او الحد)  -وهذا يوسع معيار فاعلية تقليل
النفقات كما هو مدرج في الخطة االستثمارية التي تركز بشكل كبيرعلى جانب التزويد المائي.
امكانية التنفيذ -تقاس بتوفر التمويل من الجهات المانحة أو من خالل االتفاقيات التي يمكن التوصل
إليها مع القطاعات والوزارات األخرى.
الضرورة القصوى – استنادا إلى معايير األولوية في الخطة االستثمارية مثل زيادة حمل محطات
الصرف الصحي.
القدرة على ايجاد فرص عمل جديدة.
القدرة على جسر الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها.
مالءمة الحلول لشدة تأثير التغير المناخي المتوقعة خالل العمر االفتراضي للبنى التحتية.
التوافق بين التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره .
معايير أخرى ....

مثل هذه المجموعة الشاملة من المعايير (معايير ذات الصلة بالمناخ وغيرها) تتعدى منهجية التفرقه المعتادة
بين حلول الندم وعدم الندم أو حلول النجاح الدائم .ان تحديد أولويات الحلول للتغير المناخي بما يتوافق مع
اولويات قطاع المياه يساعد في بناء المنعة لتشكل خطة متكاملة للتكيف مع التغير المناخي والحد من أثره
على قطاع المياه وبشكل يسهم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة .فيما يلي جدول يبين الحلول وتقييمها من
أجل التخفيف من أثر التغير المناخي على قطاع المياه .يمكن تطبيق هذه المجموعة من المعايير لتحديد
أولويات مجموعة كاملة من الحلول الفنية الى الحلول االستثمارية (انظر أعاله) ،وباتباع نهج الترابط سيتم
تحديد األولويات من قبل فريق متعدد التخصصات لديه خبرات مختلفة من جميع القطاعات ذات الصلة .هذا
ويستلزم تحديثها بشكل متكرر وفقا لتوفر أي بيانات ومعلومات جديدة تتعلق بالمناخ أو غيرها .ويمكن
عرض أولويات ا لحلول كما في الجدول التالي:

– Note that conventional cost-efficiency calculations can be enriched by including a climate perspective and accounting for “costs of inaction
see e.g. Stern (2009): The global deal

18
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تقوم آلية تضمين التغير المناخي بتقييم االثار ذات الصلة لكل حل أو استثمار ،فيما يخص اآلثار الفيزيائية
الحيوية واالجتماعية واالقتصادية وما ينتج عنها من الضعف والمخاطر ،19وعليه يتم تحديد التعديالت
واإلجراءات اإلضافية المطلوبة .الشكل  7يبين الخطوط العريضة لخطوات تضمين التغير المناخي في
الحلول واالستثمارات.
الشكل ( :)7خطوات تضمين آثار التغير المناخي في الحلول واالستثمارات
الخطوات الرئيسية

الخطوات الفرعية

هل المشروع عرضة وذو حساسية الثار التغيرالمناخي؟

تحديد المتغيرات المناخية واالتجاهات المناخية ودرجة تعرض المشروع.
في حال عدم وجود اشارة واضحة على حساسية المشروع للتغير المناخي فاليوجد
حاجة لعمل تقييم مفصل.

الخطوة  :1تحديد مدى حساسية المشروع

اذا كانت االجابة
بنعم

 :1جمع المعلومات المناخية المتوفرة
 :2تقييم التاثيرات الحيوية والفيزيائية واالجتماعية

الخطوة  :2تقييم مفصل لحساسية المشروع

 :3تقييم اثر التاثيرات السابقة على هدف المشروع
 :4تقييم المخاطر المرتبطة في تخطيط المشروع

:1تحديد خيارات التكيف المناسبة

الخطوة  :3خيارات التكيف مع التغير المناخي

 :2تقييم واعطاء اولويات لخيارات التكيف

الخطوة  :4ادخال خيارات التكيف في المشروع ونظام المتابعة والتقييم

:1تبني او اعادة تصميم المشروع المقترح

:2تصميم خطة تقييم ومراقبة

:3التغذية الراجعة لمراحل المشروع وعمليات اتخاذ القرارات وادارة المعرفة

تعتبر سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه األولى من نوعها في منطقة الشرق
األوسط بمنهجيتها ونشاطاتها المتكاملة في التكيف (والتخفيف من اآلثار) ومعاييراالستدامة ضمن أولويات
وأنشطة القطاع الحالية ،مما يساهم في:
 تنفيذ وتعزيز معايير االدارة المتكاملة للمصادر المائية توفير تمويل لمشاريع التغير المناخي في قطاع المياه؛ جعل األردن رائدا في النمو األخضر بما يتناسب مع التغير المناخي .Eickhof (2014): Guidelines for Climate Proofing Water Investments in the MENA region, GIZ
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خطة العمل
يتطلب لتنفيذ هذه السياسة وضع خطة عمل تشمل األنشطة واالستثمارات واإلطار الزمني واألهداف
المرحلية ومؤشرات األداء والجهات المسؤولة.
تشكل الخطة االستثمارية وخطة تقليل الخسائرلقطاع المياه نقطة االنطالق لخطة العمل لسياسة بناء المنعة
لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه .إن تحديد األولويات لهذه الحلول يتبع المعايير والخطوات
المدرجة في سياسة بناء المنعة هذه ،وسيتم تعديل أولويات المشاريع كلما اقتضت الحاجة بناء على معايير
اضافية ذات الصلة بالمناخ .ويستند تضمين التغير المناخي على سياق المشروع والتأثيرات المناخية المتوقعة
على مدار الفترات الزمنية ذات الصلة (القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى) وعلى هذا االساس سيتم تقييم
حساسية كل مشروع من المشاريع المدرجة في الخطة االستثمارية لقطاع المياه وخطة تقليل الخسائر ،وبناء
على خطوات تضمين التغير المناخي سيتم تحديد التعديالت المطلوبة للمشاريع المخطط لها والمشاريع
الجديدة .يتطلب تحديد األولويات وتضمين آثار التغير المناخي مشاركة خبراء متعددي التخصصات ومن
الممكن دعم عملية تحديد االولويات بأدوات مختلفة مثل التقييم والتخطيط لقطاع المياه (.20)WEAP
يجب أن تكون سياسة المنعة قابلة للتطبيق بما يتناسب مع االستراتيجيات والسياسات والخطط الحالية ،وان
تتماشى مراقبة وتقييم االنجاز مع مؤشرات األداء الحالية وعلى سبيل المثال تلك المذكورة في وثيقة األردن
( 2025الطاقة المتجددة  ،إمدادات المياه ،وزيادة الري بالتنقيط) .تشمل المؤشرات اإلضافية المتعلقة بالتكيف
مع التغير المناخي (والحد من آثاره):
 الصمود لمواجهة شدة التقلبات المناخية  /الجفاف  /الفيضانات والتعرض لدرجات حرارة أعلى
وموجات الحرارة الشديدة
 أوجه التوافق بين التكيف والحد من اآلثار التغير المناخي (مثل كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة
المتجددة)
 قدرة قطاع المياه على الحصول على تمويل من صناديق المناخ الدولي وغيرها.
ومن اجل استمرارية الخطة وتأقلمها مع التغيرات المناخية والسيناريوهات المختلفة تحتاج الخطة إلى إعادة
تقييم بشكل دوري ومتابعة التقدم واألداء الفعلي بحيث تتماشى مع المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بعلم المناخ
بشكل مماثل لعمليات المراقبة المرحلية والتقييم والتكيف الموضحه في الخطة االستثمارية والتي قد تحتاج الى
تعديل وتحديث.

يوفر نهج االدارة المتكاملة للمصادر المائية أساسا جيدا لسياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي اال انه
لم يتم ادراجه بشكل واضح ضمن السياسات وخطط العمل للقطاعات األخرى خارج قطاع المياه .اما فيما
www.weap21.org
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يخص سياسة منعة القطاع ألثر التغير المناخي فإن التنسيق والتكامل مع القطاعات األخرى يصبح أكثر أهمية
ليتماشى أيضا مع أهداف التنمية المستدامة.
الجهات والمؤسسات في القطاعات المختلفة ذات الصلة في تنفيذ (والتحديث المستمر) لهذه السياسة وخطة
العمل هي:
-

وزارة البيئة
وزارة الزراعة.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على التمويل المتعلق بالتغير المناخي .
وزارة الشؤون البلدية /تخطيط استعماالت األراضي
أمانة عمان الكبرى)(GAM
دائرة اإلحصاءات العامه

اضافة الى االستعانة بالمؤسسات والجهات المختلفة عند اللزوم مثل اللجنة الوطنية للتغير المناخي لتسهيل
التنسيق بين القطاعات المختلفة  .من الممكن أن تبنى خطة العمل هذه السياسة على األنشطة القائمة لنهج
االدارة المتكاملة للمصادر المائية ( )IWRMاال أن تطبيق أنشطة هذا النهج مازالت بطيئة لذلك يجب وضع

حوافز لضمان تنفيذ السياسة بشكل فعال.

 15من 15

سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه

سياسة إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية

2016

جدول المحتويات
 2مقدمة 0 ................................................................................................................................................
 3التكامل مع السياسات واالستراتيجيات و الخطط األخرى0 ................................................................................. :
 4أهداف السياسة0 ................................................................................................................................... :
 5مسؤوليات تنفيذ السياسه2 ....................................................................................................................... :
 6العوائد االقتصادية المتحققة من إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية2 ...............................................................:
 7مبررات مشاريع البنية التحتية لمياه الصرف الصحي الالمركزية3 ...................................................................... :
 8إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية3 ....................................................................................................... :
 9محاور السياسة4 ................................................................................................................................... :
 9.1أهداف أنظمة إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية4 ................................................................................. :
 9.2تحسين خدمات الصرف الصحي4 ............................................................................................................ :
 9.3تعزيز مشاركة القطاع الخاص4 .............................................................................................................. :
 9.4مشاركة المجتمع المحلي5 ...................................................................................................................... :
 9.5الحوكمة والتشريعات 5 ........................................................................................................................ :
 01التدابير5 ........................................................................................................................................... :
 00حماية المياه الجوفية 5 ............................................................................................................................
 11.1مواقع المياه الجوفية المعرضة للخطر 6 .....................................................................................................
02الجدوى االقتصادية 8 ...............................................................................................................................
 12.1تطوير ومقارنة سيناريوهات الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة 8 ...............................................................
 12.2تحليل كلفة الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة 9 .....................................................................................
 12.3أداة دعم القرار للحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة 10 .............................................................................
 03التخطيط الحضري 00 .............................................................................................................................
 13.1توصيف التخطيط الحضري في األردن11 .................................................................................................
 13.2المعيقات في تخطيط البنية التحتية للمياه العادمة من منظور التخطيط الحضري 12 .................................................
 13.3توصيات للتخطيط الحضري 12 ..............................................................................................................
 04التخطيط التشاركي 03 .............................................................................................................................
 14.1المعيقات التاريخية واالجتماعية 13 ..........................................................................................................
 14.2المعيقات الهيكلية 14 ............................................................................................................................
 14.3منهجية اإلصحاح البيئي الحضري بقيادة المجتمع  CLUESالخطيط التشاركي في مشاريع المياه العادمة في األردن 14 ..
05اختيار التقنية 05 ....................................................................................................................................
15.1اختيار التقنية لالدارة الالمركزية للمياه العادمة 15 .........................................................................................
15.2الخطوات الخمس لعملية اختيار التقنية 16 ...................................................................................................
 06البرامج والمواصفات القياسية للمياه العادمة المنزلية المعالجة عبر محطات ذات قدرة استيعابية تخدم أقل من 5111
نسمة 21 ..................................................................................................................................................
16.1المواصفات القياسية المقترحة للمياه في محطات المعالجة ذات القدرة االستيعابية لخدمة أقل من  5000نسمة 22 ..............
16.2معدل تكرار الرصد والمراقبة للمحطات المصممة لتدفق يخدم أقل من  500نسمة 24 ......................................................
16.3معدل تكرار الرصد والمراقبة للمحطات المصممة لتدفق يخدم ما بين  501و 5000نسمة 25 ............................................
16.4تقييم األثر البيئي لمحطات المعالجة الالمركزية للمياه العادمة في األردن25 .................................................................
16.5لوائح إضافية لمحطات المعالجة الالمركزية للمياه العادمة في األردن لضمان الصحة العامة واألمن الغذائي 25 ...............

07التشغيل وصيانة النظم الالمركزية للمياه العادمة 25 .........................................................................................
17.1أنواع مزودي خدمات التشغيل والصيانة 27 .................................................................................................
17.2الخيارات التعاقدية لخدمات تشغيل وصيانة النظم الالمركزية للمياه العادمة 27 .......................................................
17.3الفحص التشغيلي عند االنتهاء والتشغيل التجريبي لمشاريع البنية التحتية لمياه الصرف الصحي الالمركزية 29 ...............

قائمة الجداول

جدول  :1مواطن التلوث األساسية لمصادر مياه الشرب في األردن 6 ...................................................................
جدول  :2معايير اختيار التقنية في األردن 18 ...............................................................................................
جدول  :3نظام حساب نقاط تقييم التقنيات /الوحدات 20 ....................................................................................
جدول  :4ملخص المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة الدولية بشأن إعادة االستخدام لعام 21 ................................ 2006
جدول  :5نهج متعدد الحواجز إلعادة االستخدام عبر السلسلة الغذائية 21 ..............................................................
جدول  :6قيم نوعية المياه لمحطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم ما بين  51إلى  500نسمة 23 .................................
جدول  :7قيم نوعية المياه لمحطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم ما بين  501إلى  5000نسمة 24 .............................
جدول  :8المشاركة المحتملة للقطاع الخاص في نماذج عقود الخدمات لنظم اإلدارة الالمركزية للمياه العادمة 27 ..............
جدول  :9تقييم المشاركة المحتملة للقطاع الخاص في نماذج عقود الخدمات لنظم اإلدارة الالمركزية للمياه العادمة28 ........

قائمة األشكال
الشكل  :1التحليل متعدد المعايير لمعالجة المياه العادمة ألكثر من 5000نسمة في األردن 17 ......................................
الشكل  :2نهج متعدد الحواجز إلعادة االستخدام عبر السلسلة الغذائية22 ..............................................................

2

مقدمة

ان الهدف الوطني لخدمات الصرف الصحي في االستراتيجية الوطنية للمياه ( )2025-2016هو زيادة
نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي إلى  ٪80بحلول عام .2025
تعنى هذه السياسة في توجيه سياسة الحكومة نحو إدارة معالجة مياه الصرف الصحي بشكل ال مركزي،
من حيث جمع المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها والتخلص من الحمأه ،لتحقيق الهدف الوطني
لخدمات الصرف الصحي.
و تستخدم هذه السياسة من قبل صناع القرار باعتبارها المرجعية األساسية إلدارة مشاريع البنية التحتية
لمياه الصرف الصحي الالمركزية على النحو المحدد في البند الثامن أدناه.
3

التكامل مع السياسات واالستراتيجيات و الخطط األخرى:

تدعم هذه السياسة من خالل استراتيجية قطاع المياه ( ،)2025-2016والخطة الوطنية الشاملة للصرف
الصحي ،واإلطار الوطني لإلدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي الالمركزية في األردن (،)NICEوأهداف
التنمية المستدامة ( )SDGبما يتعلق باألمن المائي والتقريرالصادر عن وزارة المياه والري بهذه
الخصوص.
تتكامل هذه السياسة مع الخطة الوطنية لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي  ،وسياسة
إعادة توزيع المياه ،وسياسة اإلحالل وإعادة االستخدام،وسياسة استدامة المياه الجوفية ،وسياسة بناء
المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي لقطاع المياه  ،و سياسة استغالل المياه السطحية.
4

أهداف السياسة:

إن المعالجة المناسبة لمياه الصرف الصحي أمر ال غنى عنه بالنسبة للصحة العامة واستدامة المصادر
المائية وحماية البيئة الطبيعية ،والتي تؤثر بشكل كبير على الرفاه االقتصادي و االجتماعي.
األهداف الرئيسية للحكومة المرتبطة بإدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية:
 .1التنمية المستدامة  -الوصول لبنية تحتية لمياه الصرف الصحي في األردن ضمن المعايير البيئية
المناسبة ،والتي من شأنها ان تضمن وجود مجتمع قوي وسليم يمتاز بالعدالة االجتماعية للموازنة
بين التنمية البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
 .2الصحة العامة وحماية البيئة  -توفير أنظمة جمع ومعالجة مناسبة لحماية الصحة العامة و الحد من
تلوث البيئة ،لتلبية التزاماتنا في إطار االستراتيجية الوطنية للمياه وأهداف التنمية المستدامة.
 .3مواجهة شح المياه – رفع الكفاءة في استخدام المياه في كافة القطاعات وضمان استدامة استخراج
المياه والتزويد والتقليل من نسبة المواطنين الذين يعانون من شح المياه.
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5

تحسين سبل العيش المحلية – تحسين الظروف المعيشية العامة وخاصة في المناطق النائية
والريفية من خالل تطوير مصادر المياه المحلية وإعادة استخدامها وتخفيف كلف الطاقة حيثما
كان ذلك ممكنا.
نوعية المياه :تحسين نوعية المياه السطحية والجوفية من خالل الحد من التلوث بالمواد الكيميائية
والمواد الخطرة والتقليل من نسبة المياه العادمة غير المعالجة.
تحسين خدمات الصرف الصحي :زيادة فعالية خدمات الصرف الصحي من خالل وضع معايير
لشبكات الصرف الصحي والتقنيات المستخدمة فيها ،والمياه الخارجة من المحطات وللتشغيل
والصيانة باالضافة الى معايير التخلص من الحمأه.
المشاركة المجتمعية :دعم وتعزيز المشاركة للمجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف
الصحي.
مشاركة القطاع الخاص :العمل على استدامة شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصرف
الصحي من أجل تحسين األداء االقتصادي لقطاع المياه.
التكيف مع التغير المناخي :اتخاذ التدابير الالزمة للتكيف مع الضغوطات المتزايدة الناجمة عن
التغير المناخي مثل شدة الهطول المطري وزيادة التقلبات المناخية على شبكات ومحطات معالجة
مياه الصرف الصحي.

مسؤوليات تنفيذ السياسه:

تقع مسؤولية تنفيذ هذه السياسة على كافة موظفي قطاع المياه .في حين يتشارك كل من أمين عام وزارة
المياه والري وأمين عام سلطة المياه وبدعم من مساعد األمين العام للتخطيط االستراتيجي مسؤولية
مراقبة ومراجعة السياسة وخطة عملها.
6

العوائد االقتصادية المتحققة من إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية:

تساهم إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية إلى حد كبير في التخفيف من حدة شح المياه ،حيث تساهم
بدعم المصادر المائية حوالي  64مليون متر مكعب في السنة .باالضافة الى حماية مصادر المياه الجوفية
وترسيخ التحسن المعيشي للمجتمعات التي ال يمكن أن تخدمها نظم معالجة مياه الصرف الصحي
المركزية بسبب القيود الفنية والمالية.
تقدر التكلفة السنوية للخدمات الصحية بسبب عدم التخلص الكافي من المياه العادمة (فيضان الحفر
االمتصاصية المنزلية والتسرب من أنابيب الصرف الصحي) لكل  500نسمة بمبلغ  3757دينار في
الضواحي و  2652دينار في القرية والتي يمكن تجنبها من خالل إدارة المياه العادمة الالمركزية.
قدرت العوائد الزراعية بمبلغ  679دينار/الدونم للبيوت البالستيكية و  173دينار/الدونم من أشجار
الفاكهة .باالضافة الى توفير في استخدام األسمدة بحوالي ( 1000إلى  3000دينار سنويا) وتوفير التكلفة
السنوية الناتجة عن تفريغ الحفر االمتصاصة والتي تعادل حوالي  2039دينار لكل  500نسمة.
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تشير التقديرات إلى أن استثمار مبلغ  50مليون دينار في البنية التحتية إلدارة مياه الصرف الصحي
الالمركزية ستوفر ما يصل إلى  1250فرصة عمل مستدامة في قطاع المياه.
7

مبررات مشاريع البنية التحتية لمياه الصرف الصحي الالمركزية:

إن الدافع الرئيسي لتبني أنظمة مياه الصرف الصحي الالمركزية هو تنفيذ المتطلبات القانونية بفعالية مثل
القوانين البيئية واألحكام اإلدارية والمواصفات الفنية المعتمدة لتحسين حماية مصادر المياه والتوسع في
إعادة االستخدام اآلمن لمياه الصرف الصحي المعالجة.
إن مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية لمياه
الصرف الصحي الالمركزية تتطلب وجود حوافز مالية مثل الدعم الحكومي والتخفيضات الضريبية
واألخذ بعين االعتبارتكلفة نقصان القيمة.
إن التغييرات الديموغرافية غير المتوقعة تتطلب اجراءات فورية لتوسيع البنى التحتية لخدمات الصرف
الصحي  .وعليه فإن مشاريع مياه الصرف الصحي الالمركزية هي أنظمة مرنة تضمن مجاراة التغيرات
الديموغرافية.
8

إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية:

يعتبر نهج إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية هو األنسب للضواحي والمناطق الريفية ،وخاصة في
المناطق العلوية للمساقط المائية ،حيث أن تكاليف نقل مياه الصرف الصحي لمسافات طويلة الى محطات
معالجة مركزية تفوق التكلفة المحتملة للمحطة نفسها لذلك فإن نهج إدارة مياه الصرف الصحي
الالمركزية يعتبر مكمالً الى نهج االدارة المركزية.
تستهدف هذه السياسة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات السعة التصميمية التي تخدم 5000
نسمة .ومع ذلك ،فإن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات السعة التصميمية التي تخدم لغاية 5200
نسمة تحتاج الى تقييم لجنة تنظيمية وطنية لتحديد ما إذا كانت تلك المحطات تندرج تحت هذه السياسة
وذلك ضمن المواصفات الفنية والمكانية من حيث (كمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة،
مستوى التنمية والمشاركة المجتمعية) .عالوة على ذلك ،فإن وجود محطات متجاورة بقدرة استيعابية
( 5000نسمة) لكل محطة فإن مجموعة هذه المحطات تندرج ضمن إدارة معالجة مياه الصرف الصحي
الالمركزية.
متطلبات االستدامة للبنية التحتية إلدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية هي:

 القدرات في القطاعين العام والخاص لتخطيط وتنفيذ وتشغيل البنى التحتية إلدارة مياه الصرف
الصحي الالمركزية.
 معايير إعادة االستخدام التي من شأنها أن تمكن المزارعين من إعادة استخدام المياه المعالجة
بطريقة صحية ومربحة على المدى الطويل.
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وجود نظام تشغيل وصيانة قوي قادرعلى الحفاظ على البنية التحتية إلدارة مياه الصرف الصحي
الالمركزية.
مشاركة المجتمع المحلي في تحمل المسؤولية المباشرة والمستقلة لحلول مياه الصرف الصحي
المحلية.
تفعيل كودات البناء بشكل صارم وفعال تمنع تسرب مياه الصرف الصحي من خالل الحفر
االمتصاصية والتحليلية.
تفعيل التعليمات بشكل صارم لمنع استخدام البدائل األقل سعرا وغير اآلمنة بيئيا وغير القانونية
في التخلص من مياه الصرف الصحي.

محاور السياسة:

 9.0أهداف أنظمة إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية:
حماية المياه الجوفية من التلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة :بمنع المياه العادمة غير المعالجة
من تلويث المياه الجوفية الناتجة عن التخلص غير السليم لمياه الصرف الصحي المنزلية والتجارية
والصناعية غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي لغاية االن.
توفير خيارات إلدارة مياه الصرف الصحي بتكلفة مناسبة :تكامل خدمات مياه الصرف الصحي
الالمركزية والمركزية بهدف توفير أنظمة كافية و فعالة لجمع ومعالجة المياه لتغطية خدمات مياه
الصرف الصحي.
توفير مصادر مياه محلية بديلة إلعادة االستخدام اآلمن :توفير مصادر مائية إلعادة استخدامها بدال من
المياه العذبة وخاصة في الضواحي والمناطق الريفية.
 9.2تحسين خدمات الصرف الصحي:
زيادة نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي :توسيع شبكة الصرف الصحي للمواقع التي ال يمكن
ان يصل اليها الصرف الصحي المركزي بسبب العوائق الفنية والمالية من خالل تنفيذ إدارة مياه الصرف
الصحي الالمركزية.
الجدوى االقتصادية :تقييم الخيارات المناسبة في إدارة مياه الصرف الصحي (المركزية و الالمركزية)
وذلك لتطوير وتصميم بنية تحتية مالئمة ذات جدوى اقتصادية تقوم على مقارنة التكاليف مع االخذ بعين
االعتبار تكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة على المدى البعيد.
 9.3تعزيز مشاركة القطاع الخاص:
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية إلدارة مياه الصرف الصحي و خدمات
التشغيل والصيانة وتوسيعها بهدف تعزيز األداء حسب رغبة المستخدمين وتقليل تكاليف التشغيل
والتخفيف من األعباء المالية على المواطنين وعلى قطاع المياه من خالل اعداد دراسات الجدوى
االقتصادية وتوافقها مع توفر التمويل الالزم.
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 9.4مشاركة المجتمع المحلي:
حمالت التوعية :إطالق حمالت توعية تتناول القضايا الهامة مثل ترشيد استهالك المياه والحصاد المائي
وحماية المصادر المائية من التلوث وتوعية األردنيين بندرة المياه والمشاكل المرتبطة بها وأن المياه حق
مشترك للجميع.
مشاركة المعنيين :تفعيل مشاركة الجهات ذات العالقة في التخطيط والتنفيذ ومراقبة نظم مياه الصرف
الصحي الالمركزية على مستوى المجتمع المحلي والمحافظات والمستوى الوطني متضمنةً خيارات إعادة
االستخدام اآلمن واالستخدام اآلمن للمنتجات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة ،والصحة والنظافة،
وضرورة المساهمة المالية لجمع ومعالجة المياه العادمة.
 9.5الحوكمة والتشريعات :
التنظيم والتحكم :تقييم وإعطاء األولويات ومراقبة الخطط االستثمارية ومقترحات المشاريع العامة
والخاصة إلنشاء نظم مياه الصرف الصحي الالمركزية وتنفيذ هذه الخطط والمشاريع باالضافة الى عقود
خدمات التشغيل و الصيانة.
مواصفات ومعايير مياه الصرف الصحي المعالجة :مراجعة وتعديل مواصفات ومعايير مياه الصرف
الصحي المعالجة بما يحقق إعادة االستخدام اآلمن والجدوى االقتصادية من البنية التحتية لمياه الصرف
الصحي الجديدة وتعديل المواصفات والتشريعات الحالية التي ال تفضي إلى تحقيق أهداف هذه السياسة.

 01التدابير:
ت قدم هذه السياسة تقييم عام ألي مشروع في إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية في المستقبل ولكن ال
بد من إجراء تقييم تفصيلي خاص بالموقع من قبل المطور أو المستثمر عند إنشاء مشروع جديد متضمنا ً
مشاركة وقبول المجتمع المحلي.
عند اتخاذ القرارات الخاصة بأنظمة مياه الصرف الصحي ،يجب على صانع القرار األخذ بعين االعتبار
اراء المجتمع والسلطات المحلية ومراعاة القوانين واألنظمة المعمول بها في قطاع المياه وأية جهات
أخرى.
وقد وردت االجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة في خطة عمل سياسة إدارة مياه الصرف
الصحي الالمركزية.

 00حماية المياه الجوفية
تعتبر إدارة مياه الصرف الصحي االفضل حيث أنها تدعم حماية المياه الجوفية التي تعد مصدر المياه
العذبة الرئيسي في األردن ،وباإلضافة إلى تحسين الصحة العامة والحد من التلوث البيئي خاصة بما
يسهل حماية مناطق المياه الجوفية.
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ولتحقيق هذه الفوائد ،يجب أن تعطى األولوية للمواقع التي تدعم إدارة المياه العادمة الالمركزية لمعالجة
تلوث المياه الجوفية من مياه الصرف الصحي أو الوقاية من مخاطر تلوثها.
وباالعتماد على تعليمات حماية مصادر المياه التي صدرت في عام  ،2011قد حددت ( )21منطقة حماية
بما في ذلك 10حقول آبار مياه و 9ينابيع وسدين.
وتقسم مناطق الحماية إلى ثالثة مناطق ،مع مستوى مختلف من قيود استعمال األراضي لكل منطقة:
منطقة الحماية األولى  ،تحمي المصادر مباشرة (البئر أو النبع) من التلوث وتقتصر األنشطة في المنطقة
األولى على تشغيل البئر أو النبع ومنطقة الحماية الثانية ،تحمي المصادر المائية من التلوث
الميكروبيولوجي ،أي البكتيريا والفيروسات .وتقتصر األنشطة في المنطقة الثانية على أنشطة الحياة
البشرية والزراعة العضوية،و منطقة الحماية الثالثة تحمي المساقط المائية للمصادر المائية من خالل
التحكم بأنشطتها التنموية والصناعية والزراعية.
وعلى الرغم من اآلثار اإليجابية التي تحملها معالجة المياه العادمة في حماية المياه الجوفية من التلوث
المصاحب ،كتسرب الحفر االمتصاصية على سبيل المثال ،ينبغي التخطيط بعناية لمحطات معالجة المياه
العادمة من حيث آثارها السلبية المحتملة على المياه الجوفية .ولتحديد المواقع األكثر مالئمة لمحطات
المعالجة ال بد من األخذ بعين االعتبار المعلومات الجيولوجية والهيدرولوجية ،باإلضافة إلى خرائط
حساسية المياه الجوفية للتلوث حيثما كان ذلك متاحا ً.
 00.0مواقع المياه الجوفية المعرضة للخطر
تُعرف البؤر الساخنة للمياه الجوفية بأنها المناطق التي سببت أو يتوقع أن تسبب التلوث لموارد المياه
الجوفية القريبة من خالل تسرب المياه العادمة المنزلية من الحفر االمتصاصية أو الخزانات التحليلية أو
شبكات المجاري أو من خالل التعامل غير المناسب مع المياه العادمة ،على سبيل المثال.
جدول  :1مواطن التلوث األساسية لمصادر مياه الشرب في األردن
فئات التلوث الرئيسية

السمات

التلوث المصاحب
مخاطر التلوث نتيجة لتسربه إلى طبقة المياه مصادر محتملة للتلوث مثل البراز وغيرها من الملوثات التي قد تؤثر
بشكل مباشر على الموارد المائية (كحفرة امتصاصية تقع بالقرب من
الجوفية (نقاط تسرب معروفة)
الموارد المائية أو تسرب في شبكة المجاري في منطقة حماية المياه
الجوفية ،على سبيل المثال)
التلوث المساري
المخاطر على طول خط إنتاج وتزويد مياه دخول محتمل للملوثات إلى مسار إمدادات المياه (مناطق الردم
المنجرفة للينابيع المحمية أو تسرب األنابيب أو الضخ المتقطع ،على
الشرب
سبيل المثال).
التلوث غير ال ُمثبت
مخاطر التلوث نتيجة لتسرب غير معروف دخول محتمل للملوثات بسبب االفتقار لتدابير الرقابة (إفراغ حمولة
صهاريج نضح مياه الصرف الصحي في األودية ،على سبيل المثال)
المصدر للمياه العادمة إلى المياه الجوفية.
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ويستند تحديد البؤر الساخنة على إرشادات الحدود الميكروبيولوجية لجودة مياه الشرب الخام األردنية
الصادرة عن اللجنة العليا للمياه في عام .2011وبالنسبة لتأثير المياه العادمة المنزلية على المياه الجوفية،
فإن العوامل البيولوجية مثل اإليشبيريا كوالي ( )E. Coliهي المؤشر الرئيسي للتلوث .وباإلضافة إلى
ذلك ،ثمة حاجة لتقييم البيانات التالية لتحديد مخاطر التلوث:
 البيانات المتعلقة بنوعية جميع مصادر مياه الشرب العامة والخاصة المحمية وطبقات المياه الجوفية
والينابيع (االسم ،المشغل ،الموقع ،معدالت الضخ ،وضع /حجم المصادر ،الوصف الفني) حسب
المحافظات .وتحديد وضع منطقة التغذية وإنتاجية المصدر المائي ومخاطر التلوث مستند إلى ما هو
متاح من نتائج فحوصات المياه الخام لعدة سنوات من الجهات المعنية (أي وزارة الصحة ،وزارة
البيئة ،وزارة المياه والري ،سلطة المياه ،سلطة وادي األردن).
 البيانات الهيدرولوجية وبيانات النظائر البيئية للموارد المائية الستخالص أنماط التدفق وخصائص
طبقات المياه الجوفية ومستويات المياه الساكنة بهدف تحديد مصدر التلوث على أساس التدفق للمياه
الجوفية والتصريف في منطقة مستجمعات المياه ومنطقة التغذية ،ودرجة االتصال بشبكة المجاري
واالحتماالت المرتبطة بها من تسلل للمياه العادمة عبر الحفر االمتصاصية والشبكات.
 بيانات خدمات تزويد المياه ،أي إمدادات المياه عبر األنابيب أو الناقالت ومتوسط استهالك الفرد من
المياه ،فضالً عن استخدام المياه في الزراعة وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء والصناعة.
اختيار مواقع معالجة المياه العادمة واعادة االستخدام ضمن مناطق حماية المياه الجوفية :
نظراً للطبيعة الجيولوجية الكارستية السائدة وما يترتب على ذلك من ضعف شديد وقابلية كبيرة للتلوث،
يقتصر إنشاء محطات معالجة المياه العادمة على منطقة الحماية الثالثة شريطة استيفاء المتطلبات
اإلضافية ،أي اختيار الموقع األقل عرضة للتلوث داخل منطقة الحماية الثالثة ،يحظر تصريف المياه
العادمة المعالجة بشكل مفتوح إلى الوديان المتاخمة لمناطق الحماية الثانية.
وإلعادة استخدام المياه العادمة التي تمت معالجتها عبر محطات ذات قدرة استيعابية تخدم اكثر من 5000
نسمة ،يجب أن يتم ذلك بعد تحقيق معايير النوعية للمياه العادمة المعالجة على النحو المقترح في البند 16
̎البرامج والمواصفات القياسية للمياه العادمة المنزلية المعالجة عبر محطات ذات قدرة استيعابية تخدم اكثر
من  5000نسمة ̎.
بموجب المادة 30أ 3/من قانون سلطة المياه رقم  18لعام  1988وتعديالته ،يحظر تصريف المياه العادمة
المعالجة بشكل مفتوح إلى الوديان المتاخمة لمناطق الحماية األولى والثانية.
بشكل عام ،يسمح باستخدام المياه العادمة المعالجة ألغراض التغذية االصطناعية لطبقة المياه الجوفية
شريطة أن تكون المياه الجوفية مستخدمة لغايات الري فقط.
ولطبقات المياه الجوفية المستخدمة لتوفير مياه الشرب ،يحظر تغذيتها بالمياه العادمة المعالجة في منطقة
الحماية الثانية نظرا لتأثيرها السلبي على الموارد المائية .ومع ذلك ،في ضوء تفاقم شح المياه في األردن،
فإنه من المفيد دراسة كل حالة على حدة وتحديد حاالت استثنائية على سبيل المثال في منطقة الحماية
الثالثة كلما كان ذلك ممكنا.
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 02الجدوى االقتصادية
يعتبر تصميم الحلول التقنية السليمة والفعالة من حيث التكلفة للمياه العادمة تحديا ً بحد ذاته ألي جهة تتولى
تخطيط البنية التحتية للمياه العادمة في أي بلد .والوصول إلى الحجم والتكوين األنسب للبنية التحتية للمياه
العادمة يحدد فعالية التكلفة بالنسبة لالستثمار ،فضال عن نفقات التشغيل والصيانة طوال فترة العمر
التشغيلي للنظام .و بالتالي ،ينبغي أن يستند تطوير مشاريع البنية التحتية للمياه العادمة إلى بيانات مفهومة
وافتراضات واقعية.
بهدف تحديد الحلول الفعالة واألقل كلفة إلدارة المياه العادمة وما إذا كان النهج المركزي أو الالمركزي
أكثر مالئمة من الناحية االقتصادية لحالة معينة ،تُطبق أداة لدعم القرار .أداة ̎تقييم الحلول المحلية األقل
كلفة للمياه العادمة ( )ALLOWSالتي تم تصميمها خصيصا من أجل تطبيق هذا الهدف و أداة ̎تقييم
الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة ( )ALLOWSتحقق مايلي :
 تطوير حلول محلية إلدارة المياه العادمة من شأنها مواكبة الظروف الديموغرافية المتغيرة وذات
الصلة بالمياه العادمة.
 الحد من تكاليف التخلص من مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية والضواحي ،والتي عادة ما
تكون مكلفة للغاية نتيجة للحاجة إلى الربط لمسافات طويلة بالمعالجة المركزية.
 تحسين تكاليف االستثمار ومتطلبات التشغيل والصيانة من خالل مردود اقتصادييتناسب مع مستوى
الحلول المحلية للمياه العادمة.
 تصميم حلول محلية مرنة للغاية إلدارة المياه العادمة في التجمعات السكانية سريعة النمو.
ويعمل تقييم الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة ( )ALLOWSعلى توليد المؤشرات المالية
لسيناريوهات مختلفة تتعلق بالمياه العادمة ،وبالتالي يُم ِكن المخططين وصناع القرار من إجراء تحليل
مقارن لتحديد أفضل الحلول لمشكلة إدارة المياه العادمة .وقد تم تضمين العوامل الرئيسية المطلوبة إليجاد
حلول مستدامة لمشاكل المياه العادمة في التحليل .وهذه العوامل هي :التطورات الديموغرافية الحالية
والمتوقعة على المدى الطويل ،ودرجة الربط وحالة المياه الجوفية ومدى كونها عرضة للتلوث من المياه
العادمة المنزلية ،وخيارات إعادة االستخدام المحلية (استعمال األراضي) وتقنيات المعالجة المحتملة على
أساس كمية ونوعية المياه العادمة المحلية ،والبنى التحتية القائمة (شبكات الصرف الصحي ومحطات
المعالجة المركزية والحفر االمتصاصية والخزانات التحليلية) والظروف الجغرافية (التضاريس والصرف
الطبيعي) .وبناء على هذه العوامل وضعت سيناريوهات المركزية مختلفة ،وجرى حساب كلفتها
ومقارنتها مع كلفة الحلول المركزية.
 02.0تطوير ومقارنة سيناريوهات الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة
تقوم سيناريوهات الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة على العمليات التالية:
 تقدير القدرات االستيعابية المطلوبة لحلول المياه العادمة باستخدام البيانات التي تسمح بتقدير كميات
ونوعيات محددة للمياه العادمة ،فضالً عن بيانات اإلحصاءات السكانية وتلك المتعلقة بملكيات
األراضي لتوقع حجم النمو للقطاع اإلسكاني.
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 تحديد مستجمعات صغيرة على مقياس التجمعات السكانية ،بحيث تسمح بنقل المياه العادمة دون ضخ
أو بحد أدنى من الضخ (شبكات الصرف الصحي التي تتدفق باتجاه واحد بفعل الجاذبية).
 تصميم مجموعات بنية تحتية حضرية لسيناريوهات إدارة المياه العادمة.
 تقدير تكاليف البناء والتشغيل والصيانة ( )O&Mوإعادة االستثمار في السيناريوهات المختلفة إلدارة
المياه العادمة.
 توليد التكلفة السنوية لكل سيناريو وتحديد فعاليته من حيث التكلفة عن طريق إجراء المقارنات مع
السيناريوهات األخرى المختلفة.
 تحسين أحجام التجمعات السكانية للحد من كلفة التشغيل والصيانة لنظم إدارة المياه العادمة.
ويشمل التقييم القائم على نظم المعلومات الجغرافية ( )GISقاعدة بيانات جغرافية يتم تغذيتها بالبيانات
الجغرافية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية واإلحصائية ذات الصلة بالمنطقة المعنية .وتحتوي قاعدة
البيانات الجغرافية على صور األقمار الصناعية لتحديد البنية التحتية المادية للمنطقة وعدد السكان في كل
مبنى ،وبيانات استعمال األراضي لتحديد خيارات إعادة االستخدام والقطع المناسبة إلقامة محطات معالجة
المياه العادمة عليها (مثل األراضي البلدية غير المطورة) ،والظروف الطبوغرافية ومعلومات التدفق
بفعل الجاذبية من خالل الجمع بين قاعدة البيانات الجغرافية ونماذج االرتفاع الرقمي ،ناهيك عن بيانات
 Parcelلمخططات األراضي) ،واألسعار المرجعية الوطنية
̎
ملكيات األراضي (مثل مؤشر بارسل ̎Index
والدولية لجميع بنود التكلفة (تقنية المعالجة ،البنية التحتية إلعادة االستخدام ،بناء الشبكة ،محطات الضخ
والرفع ،أعمال التشغيل والصيانة ،الكهرباء والمياه...الخ).
ويعمل تقييم الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة ( )ALLOWSعلى توليد المؤشرات المالية
لسيناريوهات مختلفة تتعلق بالمياه العادمة ،وبالتالي يُم ِكن المخططين وصناع القرار من إجراء تحليل
مقارن لتحديد أفضل الحلول لمشكلة إدارة المياه العادمة .وقد تم تضمين العوامل الرئيسية المطلوبة إليجاد
حلول مستدامة لمشاكل المياه العادمة في التحليل .وهذه العوامل هي :التطورات الديموغرافية الحالية
والمتوقعة على المدى الطويل ،ودرجة الربط وحالة المياه الجوفية ومدى كونها عرضة للتلوث من المياه
العادمة المنزلية ،وخيارات إعادة االستخدام المحلية (استعمال األراضي) وتقنيات المعالجة المحتملة على
أساس كمية ونوعية المياه العادمة المحلية ،والبنى التحتية القائمة (شبكات الصرف الصحي ومحطات
المعالجة المركزية والحفر االمتصاصية والخزانات التحليلية) والظروف الجغرافية (التضاريس والصرف
الطبيعي) .وبناء على هذه العوامل وضعت سيناريوهات مختلفة لمعالجة المياه العادمة بحيث يمكن حساب
كلفتها ومقارنتها مع بعضها األخر.
 02.2تحليل كلفة الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة
تتم مقارنة سيناريوهات الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة باستخدام طريقة إجمالي قيمة المشروع
( )TPVالواردة في إرشادات الرابطة األلمانية للنفايات والمياه والمياه العادمة لمقارنة تكاليف مشاريع
البنية التحتية للمياه العادمة .وتجري مقارنة السيناريوهات من حيث إجمالي قيمة المشروع وتكاليف
المعالجة المحددة محسوبة بالدينار األردني لكل متر مكعب من المياه العادمة المعالجة ،وذلك للكشف عن
القدرة التنافسية االقتصادية للسيناريوهات المختلفة إلدارة المياه العادمة.
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وعند تطبيق طريقة إجمالي قيمة المشروع على سيناريوهات الحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة يتم
احتساب عناصر التكلفة التالية :التكاليف الرأسمالية اإلجمالية -تكلفة إعادة االستثمار -تكلفة التشغيل
والصيانة .وينبغي افتراض معدل خصم يتراوح بين  %3و %5ومدة بين  25و 30عاما للمشروع من
أجل تحديد النطاق المالي اإلجمالي لكل حل من الحلول لتحديد ظروف االقتصاد الكلي المختلفة.
ويمثل إجمالي تكلفة رأس المال كافة مكونات البنية التحتية الالزمة لبناء نظام معالجة .وهذا يتضمن
المكونات الميكانيكية والكهربائية لمحطات معالجة المياه العادمة والعمل المرتبط بها .أما النفقات التي ال
ترتبط مباشرة ببناء محطات المعالجة فتدرج في بند "التكاليف األخرى" وتغطي تكاليف شراء األرض
وتشييد المباني اإلدارية والتصميم الهندسي والنفقات العامة والطارئة واألرباح .ولكل تقنية في
السيناريوهات ،ال بد من وضع دالة تكلفة لها .وتسمح دالة التكلفة بنمذجة مختلف القدرات االستيعابية
الممكنة لمحطات معالجة المياه العادمة ،وتستخدم على نطاق واسع لتقدير تكلفة البنية التحتية المرتبطة
بمعالجة المياه العادمة وتشمل تكاليف التشغيل والصيانة لجميع السيناريوهات تكاليف الموظفين والطاقة
التي تستهلكها األجهزة الكهربائية (المضخات وأجهزة التهوية ومصابيح األشعة فوق البنفسجية) ،
والتحاليل المخبرية ومعالجة الحمأة .وتحتسب جميع تكاليف الموظفين بالدينار األردني على أساس
شهري .أما تكاليف التشغيل والصيانة فينبغي أن تستند إلى الرواتب الفعلية وأسعار الطاقة الحالية في
األردن.وباإلضافة إلى ذلك ،فإن قطع الغيار مدرجة على أساس افتراض يعادل  %9من إجمالي تكاليف
التشغيل والصيانة السنوية.
ويتم احتساب تكلفة إعادة االستثمار على أساس ̎المبادئ التوجيهية ألداء مقارنة التكاليف الديناميكية̎
( ،)DWA 2012والتي تحتسب  %40من تكلفة البناء للمواد المستبدلة في األعوام  12و ،25باإلضافة إلى
 ٪60من تكلفة البناء إلعادة التشييد من جديد بعد  25عاما.
ومن أجل مقارنة السيناريوهات المختلفة ،يتم احتساب إجمالي قيمة المشروع على أساس سنوي والتعبير
عن التكاليف على أساس التدفق النقدي السنوي على مدى فترة المشروع بأكملها ،أي  30سنة .ويوفر
مؤشر القيمة السنوية أيضا إمكانية المقارنة بين السيناريوهات عن طريق تكلفة المعالجة المحددة ،والتي
تمثل التكلفة اإلجمالية لكل متر مكعب من المياه العادمة المعالجة.
 02.3أداة دعم القرار للحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة
تسمح أداة دعم القرار للحلول المحلية األقل كلفة للمياه العادمة ،والقائمة على نظم المعلومات الجغرافية
بما يلي:






مقارنة الخيارات المختلفة لمشروع معالجة المياه العادمة من خالل طريقة إجمالي تكلفة المشروع
( )TPCاستناداً إلى القيم السوقية الفعلية التي تغطي كامل تكاليف االستثمار وإعادة االستثمار والتشغيل
والصيانة على مدى العمر التشغيلي للنظام ( 30-20سنة) بدال من االستثمار األولي لرأس المال فقط.
تكييف حلول المياه العادمة مع الظروف الطبيعية مثل التضاريس والصرف الطبيعي بهدف تقليل
متطلبات البنية التحتية (الضخ والصرف الصحي).
تطبيق تحليل السيناريوهات لمقارنة الحلول المختلفة إلدارة المياه العادمة.
توفير حل للمعالجة وإعادة االستخدام بحيث يكون مناسبا ً ومجديا ً للسياق المحلي الفعلي للمياه العادمة.
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 تحقيق النسبة المرجوه من شبكات الصرف الصحي جنبا إلى جنب مع تغييرات السكان المتوقعة.
 إغالق دورات المياه المحلية من خالل استكشاف فرص إعادة االستخدام في الموقع (الري ،تغذية طبقة
المياه الجوفية والمسطحات الخضراء والغابات) لتحل محل الموارد الثمينة من المياه العذبة.

 03التخطيط الحضري
أدى عدم وجود خطط شاملة للتخطيط العمراني إلى خلل في توزيع مكاسب التنمية في البالد .وهناك حاجة
ملحة لتبني مفهوم التخطيط الحضري المرن لتحسين إدارة األراضي ،وبالتالي معالجة الكثير من المشاكل
في األردن ،ومنها الضغط المتزايد على البنية التحتية والموارد الحالية نظرا للزيادة المضطردة في عدد
السكان .وأحد الجوانب الرئيسية لتحقيق ذلك هو ربط التخطيط الحضري واستعمال األراضي مع تخطيط
البنية التحتية.
وثمة ضرورة لتكامل خطط البنية التحتية للمياه العادمة والتخطيط الحضري بين الجهات المختصة من
أجل إدارة التطوير اإلسكاني وتطوير البنية التحتية للمياه العادمة بشكل أكثر كفاءة واستدامة .وتواجه
مشاريع الصرف الصحي على األرجح مشاكل تتعلق بحيازة األراضي كونها ليست مدرجة في إجراءات
التخطيط الحالية للمناطق السكنية كأنظمة بديلة للمعالجة عبر الخزانات التحليلية غير الكافية في كثير من
األحيان.
 03.0توصيف التخطيط الحضري في األردن
تعتبر عملية التخطيط في األردن مركزية إلى حد كبير .وعلى الرغم من أن القانون يسمح تحديدا للبلديات
بتنفيذ وتطبيق عملية التخطيط للمدن ،فقد وضعت وزارة الشؤون البلدية ( )MoMبالفعل خطط شاملة لها
جميعاً ،وذلك لكونها الجهة األكثر اختصاصا ً في هذا المجال ،في حين ال تملك البلديات عادة هذه القدرة.
وبالتالي ،تم منح المجالس البلدية مسؤولية محدودة في هذا الجانب .وتُعرض قرارات التخطيط من خالل
اللجان للحصول على مالحظات الجمهور العام كمتطلب قانوني بدال من أن تكون محاولة فعالة يقدمها
المجلس البلدي لتحديد أولويات السكان واحتياجاتهم.
ومجاالت المشاكل الرئيسية التي تقع فيها جهات التخطيط نتيجة لعدم استجابة التخطيط للظروف المحلية
يمكن تصنيفها إلى أربع فئات:





مشاكل توفير البنية التحتية والخدمات األساسية.
مشاكل التلوث الناجم عن النفايات واالنبعاثات الحضرية.
مشاكل تدهور الموارد.
مشاكل األخطار البيئية.

وفي األفق حاجة ملحة إلى االبتعاد عن التخطيط المركزي واستعمال األراضي نحو التخطيط لألدوات
المناسبة لالحتياجات والموارد الفردية للبلديات في األردن.ويمكن تحقيق ذلك من خالل قانون التخطيط
الجديد الذي صيغت مسودته في عام .2010
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ومن بين جملة أمور أخرى ،يتوخى القانون الربط بين التخطيط الحضري وتخطيط البنية التحتية،
باإلضافة إلى وضع جدول زمني للتنفيذ ينطوي على نظام ولجان تخطيط للبنية التحتية على مستوى
البلديات ،مع ممثلين عن الجهات ذات العالقة ألغراض التخطيط .وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع قانون
التخطيط الجديد يخضع للدراسة منذ عام .2010
 03.2المعيقات في تخطيط البنية التحتية للمياه العادمة من منظور التخطيط الحضري
المعيقات في تخطيط البنية التحتية والتشغيل المستدام لها من منظور التخطيط الحضري متعددة ومتنوعة،
ويمكن تصنيفها ضمن أربع مجموعات:
.1

اإلطار المؤسسي
أ -عدم وجود قانون عصري وشامل للتخطيط الحضري في األردن.
ب -االفتقار لتوزيع واضح للمسؤوليات واألموال الالزمة للتخطيط الحضري على صعيد
المستويات اإلدارية المسؤولة ،وبين الجهات المعنية (البلديات والمحافظات والوزارات).
التوسع غير المنضبط والهجرة
أ -التوسع األفقي والرأسي غير المنضبط وغير المخطط بعناية للمناطق السكنية ،بحيث
تكون في كثير من األحيان بعيدة عن البنية التحتية العامة نتيجة لعدم وجود رقابة.
ب -النمو السكاني الخارجي (المهجرين) ،والذي ينشأ عنه مناطق سكنية جديدة خارج إطار
التخطيط الوطني (مخيمات الالجئين).
التنسيق
أ -غياب التنسيق أو عدم فاعليته بين الجهات العامة المعنية في مجال استعمال األراضي.
ب -مشاكل حيازة األراضي إلقامة محطات جديدة لمعالجة المياه العادمة كونها ليست مدرجة
حاليا في برامج التخطيط السكني.

.4

العقبات الفنية الناجمة عن البنية التحتية القائمة وغير المالئمة للصرف الصحي.
أ -الوجود الحالي لبنية تحتية للصرف الصحي في العديد من المناطق السكنية الريفية
والضواحي رغم عدم مالئمتها (حفر امتصاصية قابلة للتسرب) يجعل من الصعب
الجدال بشأن الحاجة لالستثمار في نظم أكثر مالئمة للصرف الصحي.

.2

.3

 03.3توصيات للتخطيط الحضري
التوصية رقم  : 1إنفاذ قانون وطني للتخطيط يغطي جميع استعماالت األراضي ويستند إلى أساليب
وأدوات التخطيط الحضري الحديثة.
التوصية رقم  :2إنشاء مظلة تخطيط واحدة الستعمال األراضي والتخطيط الحضري في األردن ،أو
تفويض إحدى الجهات التنظيمية القائمة أو المجلس األعلى بهذه المهمة كجهة وحيدة
مسؤولة عن التخطيط الحضري .
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التوصية رقم  :3تكليف خبراء مختصين بعملية التخطيط للنظر في جميع أبعاد ومعايير التخطيط الحديثة،
بما في ذلك التكامل بين جميع البنى التحتية الحيوية ،أي إمدادات المياه والتخلص من المياه
العادمة ،والنقل والكهرباء...الخ.
التوصية رقم  : 4تخفيض التوسع العشوائي للمدن من خالل خطط التنمية الشاملة والخطط الحضرية ذات
الصلة  ،فضالً عن مراقبة وفرض تنفيذ هذه الخطط.

 04التخطيط التشاركي
يعتبر التخطيط التشاركي أمر ال غنى عنه للتدابير التي تنطوي على جمع المياه العادمة ومعالجتها وإعادة
استخدامها .ومع ذلك ،ال تشارك جميع المستويات ذات الصلة في المجتمع األردني عن كثب في التخطيط
إلدارة المياه العادمة ،والتي حيثما نفذت بنجاح تولد ملكية محلية للحلول وبالتالي تحقق االستدامة .وهذه
األخيرة ال غنى عنها في األنظمة الفعالة من حيث التكلفة والسليمة بيئيا ً .وفي األردن ،حيث المعالجة
المركزية ليست دائما الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة ،ينبغي استكشاف الحلول الالمركزية ،وحيثما
كانت ممكنة ومتكاملة اجتماعيا ينبغي تنفيذها .أما استدامتها وفعاليتها فلن تكون في يد الحكومة المركزية
وستعتمد على الجهات الفاعلة المحلية واإلقليمية .لذلك ،فإن التخطيط التشاركي سيكون واحدا من مفاتيح
النجاح للتنفيذ.
 04.0المعيقات التاريخية واالجتماعية
بسبب الزيادة الكبيرة في توليد المياه العادمة في األردن في فترة التسعينيات من القرن الماضي ،أصبحت
محطات المعالجة مثقلة وتنبعث من العديد منها روائح كريهة تؤثر على المجتمعات المحيطة بها .وقد
أستمر القلق من الروائح وغيرها من التأثيرات البيئية رغم استبدال العديد من محطات المعالجة بنظم أكثر
تطوراً .وبالتالي ،ال بد من إشراك الجمهور في عملية التخطيط (التخطيط التشاركي) لمشاريع المياه
العادمة الجديدة من أجل تأمين القبول المجتمعي وحشد الموارد المحلية الالزمة الستدامتها.
وحتى اآلن لم ينتشر مفهوم التخطيط التشاركي في مجال إدارة المياه العادمة على نطاق واسع في األردن.
ولم تراع المشاريع التقليدية لمعالجة المياه العادمة في العادة مصالح أصحاب المصلحة المحليين ،وما
زال على العديد من المجتمعات المحلية حتى اآلن واجب تكييف نفسها مع دور أكثر نشاطا ً في عمليات
التخطيط.
ومن أجل التغلب على العقبات التي تقف في طريق التنفيذ الناجح لحلول المياه العادمة الجديدة ،تتطلب
تدابير التخطيط التشاركي الكثير من االهتمام والموارد .وقد أثبتت التجربة أن العقبات الرئيسية التي تقف
حائالً أمام التغييرات في إدارة المياه العادمة في األردن هي على النحو التالي:
التناقضات بين التخطيط والواقع :على الرغم من أن توفر االستعداد للدفع لتحسين خدمات الصرف
الصحي على سبيل المثال :الربط مع شبكة الصرف الصحي،قد يكون السكان مترددين في دفع تكلفة
تحسين البنية التحتية للمياه العادمة المخطط لها ،حتى على الرغم من وجود خطط دعم كالقروض
الصغيرة ،على سبيل المثال.
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ويتعين تأكيد القدرة على تحمل التكاليف من خالل حساب أثر األعباء االقتصادية المترتبة على نظم
معالجة المياه العادمة الجديدة على دخل األسرة المتاح.وسيتحقق االستعداد للدفع عندما يكون المجتمع
مستفيداً من مثل هذه النظم الجديدة ويفهم جيدا كيف سيكون لها أثر إيجابي في تحسين حياتهم.
ترسيخ إعادة االستخدام للمياه العادمة المعالجة :ومن المهم أن نعرف ،على سبيل المثال ،أن هيئة كبار
العلماء في المملكة العربية السعودية أصدرت فتوى شرعية في عام ( 1978الدورة  ،13القرار رقم 64
المؤرخ في  1398 /10/25هجري) بشأن استخدام المياه العادمة المعالجة .ونصت الفتوى على جواز
استخدام المياه العادمة المعالجة لغايات التطهر والشرب ،شريطة أن ال يترتب على ذلك أضرار صحية.
وفي عام  2002شجعت فتوى أخرى إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة كوسيلة من وسائل النظافة
(المرجع نفسه) 1.في عام  ،2015صدر الفتوى رقم  2015/7السماح ب ري المحاصيل بمياه الصرف
الصحي المعالجة واستهالكها ،شريطة أن هذا ال يشكل خطرا على صحة اإلنسان.
 04.2المعيقات الهيكلية
إحدى أهم العقبات أمام إشراك أصحاب المصلحة في األردن هي حالة مالك األراضي الغائبين ،والذين
يمتلكون عادة مساحات أراضي واسعة في المناطق الريفية والضواحي لكنهم يقيمون في عمان أو أي
مكان آخر .ويمكن أن يكون لمشاركتهم ودعمهم لعمليات التخطيط التشاركية تأثير حاسم عند بروز الحاجة
لموافقتهم ،كاستخدام األرض أو إنشاء محطة معالجة قريبة من ممتلكاتهم ،على سبيل المثال.
 04.3منهجية اإلصحاح البيئي الحضري بقيادة المجتمع  CLUESالخطيط التشاركي في مشاريع المياه
العادمة في األردن
تتصدى منهجية ( )CLUESبشكل خاص للحاجة إلى بيئة مواتية لدعم العملية الفعلية .وتعمل على تمكين
جهات التخطيط المحلية والمواطنين من اتخاذ القرارات وتنفيذها لتحسين وضعهم الحالي .وفي حالة إدارة
المياه العادمة في األردن ،فإن مثل هذه البيئة المواتية قد تشمل العناصر التالية:
العنصر  : 1سياسة وطنية لمعالجة المياه العادمة تدعم عمليات التخطيط التشاركي ،وتحتضن وتحدد
بوضوح المقاييس الالزمة لنظم إدارة المياه العادمة في األردن ،كأن تتم المعالجة في الموقع أو تكون
المركزية أو شبه مركزية أو مركزية ،على سبيل المثال.
العنصر  : 2خطة وطنية شمولية تحدد مشاريع التنفيذ المتعلقة بالمياه العادمة لجميع المستويات ،أي أن تتم
المعالجة في الموقع أو تكون المركزية أو شبه مركزية أو مركزية ،بما في ذلك تخصيص الصناديق
المالية لالستثمار والتشغيل والصيانة لنظم المياه العادمة الجديدة بحيث تغطي كامل العمر التشغيلي لها.

1

ومع ذلك  ،فإن هناك أيضاً أراء خمتلفة لعلماء مسلمني تقيد بشدة أو حىت حترم إعادة استخدام امليا العادمة املعاجلة ،مثل فتوى مفيت األردن يف عام  2003حول إعادة استخدام

امليا العادمة املعاجلة (املرجع نفسه).
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العنصر  :3معايير النوعية للمياه العادمة المعالجة والتي تراعي مسائل الصحة العامة والبيئية ،ولكن
تسمح بالمقابل بإدارة فعالة من حيث التكلفة للمياه العادمة لمختلف أغراض إعادة االستخدام ،فضالً عن
المقاييس الكافية لرصد االمتثال لمتطلبات النوعية التي تفرضها كل من وزارة الصحة ووزارة البيئة
ووزارة المياه والري ووزارة الزراعة.
العنصر  : 4ترتيبات نقل القدرات واألموال الالزمة إلى السلطات والمجتمعات المحلية و /أو اإلقليمية
إلنشاء وحدات محلية تكون مسؤولة عن تنفيذ شبكات الصرف الصحي واإلشراف عليها من منظور
المجتمع المستفيد.
العنصر  : 5توفير األموال (مثل القروض أو المنح المصرفية التنموية) لتمكين السلطات والمجتمعات
الوطنية والمحلية من إعداد مشاريع الصرف الصحي وتحفيزها.
العنصر  :6توفير ا لميسرين والمدربين لتنفيذ التدريب المتعلق بتوفير المهارات المطلوبة لممثلي البلديات
والممثلين اإلقليميين بهدف تنفيذ منهجية ( )CLUESفي مجتمعاتهم المحلية لغايات تحسين إدارة المياه
العادمة.

 05اختيار التقنية
تتوفر العديد من البدائل التقنية العظيمة لمعالجة المياه العادمة ،بدءاً من خيارات التقنيات الفائقة وانتهاءاً
بالتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة .وتتطلب كل تقنية نهج محدد للتخطيط والتصميم والتشغيل .وفي غياب
أي إجراءات إلقرار التقنيات فإنه عادة ما يكون من الصعب اختيار التقنية األنسب من بين مجموعة من
التقنيات المتا حة لموقع معين ونوعية معينة للمياه العادمة .وتشارك في عملية صنع القرار عوامل مثل
التقنية واشتراطات الموقع ،ومعايير االستدامة مثل المتانة ومتطلبات التشغيل والصيانة.
وقد يكون اختيار التقنية األنسب صعبا ً على صناع القرار في اإلدارات والوكاالت الحكومية ولدى
الج هات المانحة والشركات الهندسية وغيرها ،وذلك لكون التنوع الواسع للتقنيات المتاحة تجاريا يشكل
تحديا ً للموظفين المسؤولين عن التنفيذ نظراً لعدم إلمامهم الشامل بأوجه المقارنة بين أنواع التقنيات
وسماتها الفردية .وهذا هو الحال باألخص في التقنيات المطبقة للحلول الالمركزية للمياه العادمة.
 05.0اختيار التقنية لالدارة الالمركزية للمياه العادمة
يمثل اختيار تقنية أو سلسلة المعالجة المناسبة عملية تنطوي على مجموعة واسعة من المسائل ،مثل
الجوانب الفنية والمؤسسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية والمالية.
والمياه العادمة هي وسط معقد جدا وغير متجانس ،وتختلف بشكل ملحوظ بين المواقع والمناطق وطبيعة
التفريغ .وحلول المعالجة القياسية التي تضمن الفعالية من حيث التكلفة وإعادة استخدام المياه العادمة
بمواصفات نوعية محددة بغض النظر عن الظروف المحلية ال وجود لها على أرض الواقع .وال يمكن
اخت يار تقنيات المعالجة من صفحات كتاب أو تناولها مباشرة من على الرف ،حيث يتطلب كل مشروع
اختيار دقيق لتقنيات ووحدات المعالجة التي تتناسب مع الوضع المحدد للمعالجة.
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ومن أجل دعم عملية اختيار المعالجة في األردن يوصى بمنهجية الختيار التقنية من شأنها هيكلة العملية،
وبالتالي تقليل درجة تعقيدها على امتداد العناصر األساسية الالحقة .وتتبع هذه الدراسة نهج ثالثي
المراحل على النحو التالي:






قائمة عامة بتقنيات /وحدات المعالجة المناسبة لألردن :تعريف واختيار وحدات المعالجة المناسبة
للتطبيق في ظل الظروف األردنية ،استنادا إلى الخبرات الدولية والمحلية ،والتي هي من حيث
المبدأ مناسبة لسياق المياه العادمة في األردن وتتوفر حاليا ً في السوق الدولية.
إجراءات اختيار مشاريع محددة للمياه العادمة في األردن :يتم توفير إجراءات اختيار تسمح
بتخصيص تقنيات /وحدات المعالجة األنسب لمشاريع محددة للمياه العادمة من قائمة التقنيات
الواردة في القائمة العامة.
المراجعة المتكررة للقائمة العامة بتقنيات /وحدات المعالجة المناسبة لألردن :يجب تنقيح القائمة
العامة وتكييفها مع التطورات التقنية الجديدة ،وكذلك مع نهج قائم على مزيد من األداء بحلول عام
 2020وبعد ذلك كل  5سنوات .ويقدم هذا القسم توجيهات شاملة بشأن الكيفية التي يمكن أن يتم
من خاللها مثل هذا التنقيح.
في ما يلي ،إجراءات خطوات خمس لالختيار  ،وتقدم المرحلة الثانية مزيد من التفاصيل .يتم
توفير مزيد من المعلومات حول تطبيق هذا اإلجراء بما في ذلك الرسوم التوضيحية لكل خطوة
في اإلطار الوطني لإلدارة الالمركزية الفعالة لمياه الصرف الصحي في األردن (إطار NICEE
المرفق األول).

 05.2الخطوات الخمس لعملية اختيار التقنية
تستند إجراءات االختيار على مصفوفة قرار متعدد المعايير تستخدم قائمة لقيم مكونة من صفوف وأعمدة
لتحديد وتحليل وتصنيف الخيارات التقنية بشكل منهجي بهدف المفاضلة بين القيم المختلفة (معايير
االختيار) ،والخروج بأفضل الخيارات.
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الشكل  :1التحليل متعدد المعايير لمعالجة المياه العادمة ألكثر من 5000نسمة في األردن
الخطوة األولى :تحصيل البيانات وتقييم جودة البيانات الفنية األساسية
يحتاج اختيار التقنية إلى أن يستند إلى مدخالت بيانات دقيقة .وتتطلب الجوانب التالية اعتبارات متأنية عند
اختيار تقنية معينة ألي مشروع يتعلق بالبنية التحتية للمياه العادمة.
وتشمل المعلومات المطلوبة:
 النوع والكم المحدد للمياه العادمة( .فعلي ومستقبلي 10 ،سنوات).
 متطلبات نوعية المياه ،بما في ذلك اشتراطات النظافة والصحة العامة.
 تدفقات الذروة وتوزيع المياه العادمة المتولدة على مدى  24ساعة و  12شهر.
 النظام القائم والمخطط له للصرف الصحي المجمع والمنفصل.
 شروط الموقع (خصائص التربة ،المساحة /األرض المتاحة ،منسوب األرض ،البنية التحتية
المتاحة من طرق وكهرباء ،سمات منطقة مستجمعات المياه الجوفية).
 تحديد نقاط التفريغ و /أو خيارات إعادة استخدام المياه العادمة المنزلية المعالجة.
 جوانب إعادة االستخدام (متطلبات إعادة االستخدام الكمي ومتطلبات الجودة...الخ).
وهناك مخاطرة شديدة تكمن في اختيار تقنيات المعالجة غير المالئمة بناء على بيانات ناقصة و /أو
بيانات ال تفي بالمستوى المطلوب من الدقة أو التفاصيل .وهذا هو الحال في كثير من األحيان عندما يتعذر
تنفيذ زيارات التقصي الميدانية الالزمة للمواقع ،أو عندما تكون هناك تغيرات في نوعية /كمية المياه
العادمة الواردة نتيجة لتغير الظروف (مثل تدفق الالجئين والنمو السكاني المتسارع ،وما إلى ذلك).
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وفي الحاالت التي تكون فيها البيانات الالزمة الختيار وتصميم عملية المعالجة غير كافية ،فإنه يوصى
بتأجيل المشروع لحين توفر البيانات المطلوبة .وبدال من ذلك ،يتم اختيار تقنية معالجة متينة للغاية قادرة
على التعامل مع مجموعة واسعة من الظروف الهيدروليكية والنوعية.
الخطوة الثانية :وضع وتأكيد معايير االختيار
يجب أن يستند اختيار التقنية ألي مشروع كان للمياه العادمة على معايير متفق عليها ومفهومة وشاملة
بحيث يمكن تقييمها ومقارنتها مع بعضها البعض من حيث قابلية تطبيقها ومالءمتها لمشروع المياه
العادمة المحدد وفي ظل الظروف األردنية.
وبالنسبة لألردن ،تخدم معايير االختيار التالية بالشكل األفضل االحتياجات الحالية لتطوير نظم إدارة المياه
العادمة بقدرة استيعابية تخدم ما يصل إلى  5000نسمة .ومع ذلك ،فإن هذه المعايير قد ال تكون مناسبة
تماما للوضع المحلي للمياه العادمة وتحتاج بالتالي إلى تكييف وفقا للخطوة :1
جدول  :2معايير اختيار التقنية في األردن
الوصف
المعيار
قدرة محطات معالجة المياه العادمة على التعامل مع تغير األحمال وعدم استقرار التزويد الكهربائي وأخطاء
المتانة
التشغيل ،واألعطال الفنية والظروف اإلطارية المتغيرة واآلثار المحتملة األخرى التي تؤثر على كفاءة
المعالجة .والمشاكل التشغيلية أكثر شيوعا في المناطق الريفية ويمكن جزئيا ً تعويض بيانات التصميم غير
الكافية أو غير الكاملة عند توفر المتانة ضد الظروف التشغيلية المتغيرة .وللمتانة أهمية خاصة في حاالت
محطات المعالجة التي تعمل دون أيدي بشرية بشكل دائم أو تكون قدرات التشغيل والصيانة فيها محدودة.
وكلما أنخفض عدد المعدات الميكانيكية والكهربائية (المضخات وأجهزة التهوية والتحكم في العملية...الخ)
كلما انخفضت احتماالت حدوث خلل .ويؤثر توافر قطع الغيار (ال سيما المستوردة) على درجة الموثوقية
لمحطات معالجة المياه العادمة بشكل كبير.
إجمالي تكلفة التشغيل الفعالية من حيث التكلفة من حيث "أفضل أداء متحقق من مبلغ المال المنفق على التشغيل والصيانة" .وتتم
مقارنة التقنيات من حيث حاجتها إلى القوى العاملة والصيانة الوقائية واستهالك الطاقة لتحقيق مستوى نوعية
والصيانة المحددة
المياه المستهدف .وعادة ما يتم تقييم فعالية التكلفة من خالل مقارنة تكاليف التشغيل والصيانة المحددة لتقنيات
المعالجة المختلفة على أساس المبلغ بالدينار األردني لكل  1متر مكعب من المياه العادمة المعالجة أو المبلغ
بالدينار األردني لكل مكافئ سكاني (.)PE
تكلفة الطاقة المحددة يسهم استهالك الطاقة (أو تكاليف الطاقة المحددة) لمحطات معالجة المياه العادمة في تكاليف التشغيل
والصيانة الشاملة ،ويتم إدراجها في معيار "إجمالي تكلفة التشغيل والصيانة المحددة" .وفي األردن ،تشير
للتشغيل والصيانة
التقارير إلى أن تكاليف الطاقة ارتفعت بشكل ديناميكي خالل السنوات الماضية ،ويمكن توقع زيادة حادة في
التكاليف في المستقبل .وتحسبا لهذا التطور ،فإن استهالك الطاقة أمر بالغ األهمية عند اختيار التقنية ،وقد تم
ذكره هنا باعتباره معيار اختيار إضافي.
تشمل تكلفة رأس المال جميع النفقات المترتبة على اإلنشاء األولي لمحطات معالجة المياه العادمة (تكلفة
تكلفة رأس المال
التصميم والهندسة واإلشراف على التنفيذ وتكلفة التشييد ،بما في ذلك المواد والمعدات والعمالة ،وتكلفة
التمويل وحيازة األراضي) .وفي البلدان النامية والصناعية ،يتم تمويل تكاليف (استثمارات) رأس المال من
خالل برامج القروض الميسرة التي تقدمها البنوك التنموية والجهات المانحة الدولية .ومع ذلك ،فإن البرامج
من هذا القبيل تحفز اللجوء للحلول عالية التقنية ذات الحجم الكبير التي بالكاد تكون مستدامة وينتج عنها
تكاليف ومتطلبات تشغيل وصيانة عالية.
متطلبات المساحة لمحطات معالجة المياه العادمة أمر مهم ،خصوصا في األردن حيث مساحة األرض
اشتراطات األرض
محدودة ومكلفة .ومحطات المعالجة ذات الميكانيكية العالية واالستهالك المرتفع للطاقة ̎مثل المفاعل الدفعي
المتتابع ( ̎)SBRتحتاج مساحات صغيرة نسبيا ،في حين أن الحلول القائمة على الطبيعة (مثل األراضي
الرطبة المصطنعة) تحتاج لمساحات أكبر.
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متطلبات
والصيانة

التشغيل

المتطلبات االجتماعية
االقتصادية

األثر البيئي المحلي
والصحة والسالمة
والصحة
المهنية
العامة

توليد ونوعية الحمأة

متطلبات التشييد

التقنيات التي تتطلب إمدادات طاقة مستقرة وموظفين ذوي خبرة ومهارة ،ومراقبة معقدة للعملية وقطع غيار
مستوردة ،وما إلى ذلك ،قد ال تكون مناسبة للمشغلين المحليين وقدراتهم التقنية واإلدارية .وفي كثير من
الحاالت هناك خطر تباطوء عمل محطات المعالجة بعد وقت قصير من انطالق العملية بصورة تثبت
بوضوح عدم قدرة المشغل على القيام بالعملية ،أو أن نفقات ميزانيات المشاريع تكون قد صُرفت بالكامل.
وعند إدخال التقنيات الجديدة ،يتطلب األمر تدريب تقني شامل ومستهلك للوقت .وبالنسبة لألردن ،فإن
التقنيات والعمليات البسيطة التي تتطلب خدمات تشغيل وصيانة بسيطة هي األفضل.
تشمل المتطلبات االجتماعية االقتصادية االستعداد والقدرة على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة من خالل
التعرفات أو الضرائب أو االلتزام المجتمعي .ويعتبر الوعي بحماية البيئة والصحة العامة بين السكان أمر
حيوي .واالستعداد للتوصيل مع المجرى العام لشبكة الصرف الصحي أمر في غاية الضرورة وال بد من
تحقيقه عبر تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع المستهدف.
للتأثيرات البيئية ضرر سلبي سببه إطالق المواد الخطرة على البيئة .وقد يكون لمحطات المعالجة تأثير على
البيئة المحلية أثناء عملية التشييد وخالل العمر التشغيلي لها (الروائح والحشرات والقوارض والضوضاء
واآلثار البصرية ،وما إلى ذلك) ،عبر تصريف المياه العادمة المعالجة إلى مورد مائي أو أراضي أو نتيجة
لفشل عمل محطات المعالجة أو عدم عملها بالشكل المالئم .وينبغي تقييم المخاطر ،أي أثرها على نوعية
المياه الجوفية نتيجة لتسرب المياه العادمة من الخزانات أو األنابيب ،باإلضافة إلى تضمين إدارة المخاطر
في خطة التشغيل والصيانة .وينطوي تشغيل محطات المعالجة على بعض المخاطر المرتبطة بالصحة
والسالمة المهنية مثل الحوادث واألمراض المنقولة عن طريق المياه والتعرض للمواد الكيميائية .ويجب
ضمان الحد األدنى من التعرض لهذه المخاطر ،ال سيما في حلول التشغيل والصيانة القائمة على المجتمع.
وتُعطى النظم المغلقة "المفاعل الالهوائي ( )ABRواألراضي الرطبة المصطنعة...الخ) األولوية على
األنظمة المفتوحة (مثل الخزانات أو األحواض ذات التهوية) التي تنطوي على مخاطر االتصال المباشر مع
المياه العادمة وانبعاثات الهباء الجوي .ويمكن للنظم المغلقة أن تكون أقرب إلى التجمعات من النظم
المفتوحة ،باإلضافة إلى تقليلها لالنزعاج المحتمل الذي قد يشعر به السكان في المناطق القريبة من محطة
المعالجة.
تضم الحمأة بقايا الرواسب العضوية و /أو غير العضوية للخزانات التحليلية أو التي نجمت عن تنظيف
المجاري أو تجريف البحيرة أو القناة أو معالجة المياه العادمة .وقد تختلف الحمأة في خصائصها ودرجة
التلوث الذي قد تسببه .ويشكل توليد الحمأة ومعالجتها مصدر قلق كبير نظرا آلثاره السلبية المحتملة على
البيئة والصحة العامة .وبالتالي ،تُعطى األولوية للتقنيات التي ال تُنتج الحمأة على اإلطالق أو تنتجها بشكل
أقل (العمليات الالهوائية واألراضي الرطبة المصطنعة) أو للتقنيات التي تنتج حمأة ثابتة (مثل قناة األكسدة
والنظام الفرنسي لألراضي الرطبة المصطنعة).
تؤثر نوعية البناء بشكل مباشر على أداء المعالجة واحتماالت المخاطر البيئية (مثل تلوث المياه الجوفية)
نتيجة لتسري ب الخزانات واألنابيب .وتتطلب بعض التقنيات مهارات خاصة للمقاول ،كبناء هاضم ضيق
للغاز الحيوي وطريقة لحام أنابيب البولي أثيلين ،وإنشاء نظم التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات
( )SCADAوالتركيبات الكهربائية ،وغيرها.

الخطوة الثالثة:وضع وتأكيد أوزان الترجيح لمعايير االختيار لتحديد أهميتها
عالوة على ما سبق ،يتم تطبيق عامل الترجيح (ويتراوح بين  )10-1لكل معيار من معايير االختيار،
بحيث يعكس األهمية الحالية لكل معيار مقارنة بغيره من المعايير .وتُعرف عوامل الترجيح لمعايير
االختيار بأنها العملية التي تستند إلى الظروف اإلطارية لعمل لقطاع وخبرات األشخاص المشاركين في
عملية التعريف.ويتم تطبيق عامل الترجيح بضريه بكل حساب نقاط على حدة.
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الخطوة الرابعة:تحليل التقنية مقابل كل معيار متفق عليه وله وزن ترجيحي
يتم تقييم كل تقنية /وحدة باستخدام معيار االختيار عبر حساب للنقاط يتراوح بين  .5-0حيث تمثل ()5
المالئمة األفضل في ظل الظروف األردنية ،في حين تعني (̎ )0ال توجد معلومات متاحة̎ ،أو ̎غير منطبق̎.
والسبب في اقتصار عدد النقاط على  6هو الحفاظ على هذا النهج قابالً للتحكم.
يمكن ان تضاف النقاط حتى يمكن مقارنة كل معيار لالختيار وقيمته مع االعتبار لكل تكنولوجيا المعنية
من أجل تحديد التقنيات األكثر مالئمة.
ينبغي أن تستند النقاط لوحدات المعالجة الفردية إلى التجارب السابقة ،وبيانات من محطات معالجة مياه
الصرف الصحي الموجودة في العديد من البلدان بما فيها األردن.
جدول  :3نظام حساب نقاط تقييم التقنيات /الوحدات
التعريف
النقاط
األكثر مالئمة  /أداء مناسب في األردن أو في ظل ظروف مماثلة
5
مالئمة
4
أقل مالئمة ،ولكن تنطبق في ظل ظروف معينة
3
كفاءة محدودة  /تطبيق محدود في ظل الظروف األردنية
2
غير مناسبة في ظل الظروف األردنية
1
ال توجد معلومات متاحة  /غير منطبق
0
الخطوة الخامسة :تصنيف التقنيات وفقا الوزان الترجيح المتفق عليها
في هذه الخطوة ،سيتم ضرب النقاط أعاله مع أوزان الترجيح لكل منها ،وسيتم إضافة درجات االوزن لكل
تكنولوجيا.

 06البرامج والمواصفات القياسية للمياه العادمة المنزلية المعالجة عبر محطات ذات قدرة
استيعابية تخدم أقل من  5111نسمة
ال توجد أي قواعد محددة تتعلق بالمقاييس المطلوبة للمياه ومراقبتها في محطات معالجة المياه العادمة ذات
القدرة االستيعابية لخدمة أكثر من  5000نسمة .هذا يشكل عقبة االستثمارية الكبرى لالستثمار في البنية
التحتية لمياه الصرف الصحي الصغيرة ،والالمركزية.وتستند العديد من المعايير القائمة على تلك التي
وضعت للمراكز والتجمعات الحضرية في البلدان الصناعية  ،رغم اختالف الظروف بشكل كبير عن تلك
الموجودة اليوم في الضواحي والمناطق الريفية في البلدان النامية والبلدان التي تعاني من شح المياه .لذا
فإن هذه المعايير غالبا ً ما تكون غير مالئمة .وعالوة على ذلك ،يتعذر في كثير من األحيان التوافق مع
العديد من المعايير الدولية نظراً ألن التقنيات المرتبطة بها معقدة ومكلفة جدا بالنسبة لظروف اجتماعية
واقتصادية معينة .وهذا هو الحال تماما ً بالنسبة للمعايير األردنية التي تشترط تطبيق حلول التقنية الفائقة،
فضالً عن برامج مراقبة تفصيلية وذات تكلفة عالية.
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وحلول التقنية الفائقة عادة ما تكون أكثر تعقيدا وحساسية ،وتتطلب موظفين ذوي خبرة وتحكم معقد
بالعمليات .وهذه النظم ليست مناسبة للمشغلين المحليين وقدراتهم التقنية واإلدارية .وعالوة على ذلك ،تأتي
حلول التقنية الفائقة مع فعالية أقل من حيث التكلفة من حيث ̎أفضل أداء متحقق من مبلغ المال المنفق على
التشغيل والصيانة".
وألي نظام بأي حجم كان مخاطر تلوث تستدعي الضبط لحماية صحة اإلنسان .وفي حين أن هذه األخيرة
أمر إلزامي ،ال يزال هناك متسع لتطوير برامج الرصد والمراقبة المناسبة للنظم الصغيرة في الضواحي
والمناطق الريفية من أجل ضمان كفاءتها وقابلية إدارتها .أصدرت منظمة الصحة العالمية ( )WHOمبادئ
توجيهية جديدة في عام .2006
جدول  :4ملخص المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة الدولية بشأن إعادة االستخدام لعام 2006
المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة الدولية 2006
تُطبِق األهداف المستندة إلى الصحة مستوى مرجعي للمخاطر المقبولة .واعتمادا على الهدف المستند إلى
الصحة ،تتراوح قيمة حدود اإليشبيريا كوالي ( )E. Coliبين  1000إلى ( 100.000العدد األكثر
احتماالُ 100 /مل).
تأخذ بعين االعتبار جميع الحواجز المتاحة للحد من البكتيريا (نهج متعدد الحواجز)
توفر نهجا متكامال يجمع بين تقييم وإدارة المخاطر للسيطرة على األمراض المنقولة عبر المياه (إطار
ستوكهولم)
يمكن اعتمادها وتطبيقها لتتناسب مع الظروف االجتماعية واالقتصادية المحلية.
وتستند المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لعام  2006على مبدأ الحواجز للحد من البكتيرياً ،بدءاً
من مصدر المياه العادمة وانتهاءاً بوصول المنتجات الزراعية إلى مائدة المستهلك.
جدول  :5نهج متعدد الحواجز إلعادة االستخدام عبر السلسلة الغذائية
تدابير الرقابة
معالجة المياه العادمة

الحد من العوامل المسببة لألمراض
)(Log-unit
7-1

الري تحت السطحي

6

المحاصيل التي تنمو فوق التربة

الري بالتنقيط (محاصيل
منخفضة النمو)

2

المحاصيل الجذرية والمحاصيل التي تنمو فوق
السطح ولكن تتالمس بشكل جزئي مع التربة ،كالخس
على سبيل المثال.

الري بالتنقيط (محاصيل
عالية النمو)

4

المحاصيل التي تكون األجزاء المحصودة منها غير
متالمسة مع التربة ،كالطماطم والفاصوليا على سبيل
المثال.
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الشكل  :2نهج متعدد الحواجز إلعادة االستخدام عبر السلسلة الغذائية

2

 06.0المواصفات القياسية المقترحة للمياه في محطات المعالجة ذات القدرة االستيعابية لخدمة أقل من
 5111نسمة
لتسهيل إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة في جميع أنحاء البالد ،يجب تصميم المواصفات
القياسية للمياه بحيث تتناسب مع السياق المحدد لنظم المعالجة الصغيرة ومتوسطة الحجم .وبما أن
االتصال المباشر بين المياه العادمة المعالجة والعنصر البشري يخضع لقيود ،باإلضافة إلى إدخال النهج
متعدد الحواجز كخطوة للمعالجة ،فإن المواصفات القياسية التالية للمياه تعني عدم الحاجة لخطوة المعالجة
الثالثية لنزع النتروجين والتطهير في كثير من الحاالت .وهكذا ،فإن مجموعة التقنيات المحتملة تصبح
أوسع بكثير وحلول المعالجة للضواحي والمناطق الريفية أكثر توفراً وبأسعار معقولة ومجدية ،وذلك
لكونها تتطلب مستوى بسيط من التشغيل والصيانة وجهود رصد ومراقبة معتدلة ومعقولة (التكاليف
والتقنيات).
وبشكل عام ،فإن هذه المواصفات القياسية من شأنها دعم تنفيذ نظم المعالجة بأسعار معقولة ،واإلسهام في
تحسين وضع الصرف الصحي في األردن.
وتبين قيم الموا صفات القياسية التالية فئتين مختلفتين من حيث الحجم ،أي تصميم التدفق لمكافئ سكاني
يتراوح بين  500-51نسمة (انظر الجدولين  6و.)7

Source: Sanja Ilic, Pay Drechsel, Philip Amoah and Jeffrey T. LeJeune, 2010, Applying the Multiple-Barrier
Approach for Microbial Risk Reduction in the Post-Harvest Sector of Wastewater-Irrigated Vegetables,, in:
Wastewater Irrigation and Health Assessing and Mitigating Risk in Low-Income Countries Edited by Pay
Drechsel, Christopher A. Scott,Liqa Raschid-Sally, Mark Redwood and Akiça Bahri, International Water
Management Institute and International Development Research Centre, 2010
2
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جدول  :6قيم نوعية المياه لمحطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم ما بين  51إلى  500نسمة
الحد األقصى
االختصار الوحدة
المعيار
الري
الري
الري
تصريف خندق
بالتنقيط المفتوح
مفتوح الترشيح تحت
السطحي
COD
150
150
150
150
150
ملغ /لتر
األكسجين
المستهلك كيماويا ً
العالقة TSS
50
50
50
50
50
ملغ /لتر
المواد
الكلية
TN
70
ملغ /لتر
النيتروجين الكلي
60
 NO3-Nملغ /لتر
النترات
100
1000
اإليشبيريا كوالي  E. Coliالعدد األكثر 1000
احتماالً/
 100مل
األس الهيدروجيني Ph
9-6
9-6
وحدة
التصريف المفتوح

التصريف في الجداول واألودية المجاورة إذا كانت منطقة التصريف محاطة بسياج

الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 10 /متر مربع 365 ،يوم في السنة/
خندق الترشيح
األشجار فقط
تحت الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 100 /متر مربع 365 ،يوم في السنة/
الري
أنواع المحاصيل غير محددة باستثناء المحاصيل الجذرية (البطاطس والجزر
السطحي
وغيرها)
الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 100 /متر مربع 365 ،يوم في السنة/
الري بالتنقيط
منطقة ري محاطة بسياج أو بفرش بالستيكي.
الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 100 /متر مربع 365 ،يوم في السنة
الري المفتوح
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جدول  :7قيم نوعية المياه لمحطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم ما بين  501إلى  5000نسمة
الحد األقصى
االختصار الوحدة
المعيار
الري
تصريف الري تحت الري
بالتنقيط المفتوح
السطحي
مفتوح
COD
150
150
150
150
ملغ /لتر
األكسجين
المستهلك كيماويا ً
المواد العالقة الكلية TSS
50
50
50
60
ملغ /لتر
TN
70
70
70
70
ملغ /لتر
النيتروجين الكلي
NO3-N
60
ملغ /لتر
النترات
E.
Coli
100 1000
األكثر 1000
العدد
اإليشبيريا كوالي
احتماالً 100 /مل
األس الهيدروجيني pH
9-6
وحدة

الري تحت السطحي

التصريف في الجداول واألودية المجاورة إذا كانت منطقة التصريف محاطة بسياج
الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 10 /متر مربع 365 ،يوم في السنة /األشجار
فقط
الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 100 /متر مربع 365 ،يوم في السنة /أنواع
المحاصيل غير محددة باستثناء المحاصيل الجذرية (البطاطس والجزر وغيرها)
الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 100 /متر مربع 365 ،يوم في السنة /منطقة ري
محاطة بسياج أو بفرش بالستيكي.

التصريف المفتوح
خندق الترشيح

الري المفتوح

الحمل اليومي بحد أقصى=  1متر مكعب 100 /متر مربع 365 ،يوم في السنة

الري بالتنقيط

يجب مراجعة معاييرالمواد العالقة الكلية ( ،)TSSوالقضاء عليها نهائيا ً خالل  10-5سنوات القادمة ،إذا
أمكن ذلك.
يتعين على محطات المعالجة المهيأة لخدمة أكثر من  5وأقل من  50نسمة أن تتضمن خطوة معالجة
بيولوجية ثانوية وتلبية المواصفات القياسية للمياه في نظم المعالجة المهيأة لخدمة  500-50نسمة ،إال أنها
تكون معفاة من االمتثال لمعلمات المواد العالقة الكلية ( )TSSللنظم المهيأة لخدمة  500-50نسمة.
 06.2معدل تكرار الرصد والمراقبة للمحطات المصممة لتدفق يخدم أقل من  511نسمة
إذا كانت محطة المعالجة داخل حدود منطقة حماية المياه الجوفية الثانية ،يتعين على المالك القيام بعملية
الرصد والمراقبة مرة واحدة كل ستة أشهر .ويجوز لمفتش الصحة /البيئة متابعة أداء المحطة على أساس
منتظم وبمعدل مرة واحدة كل ستة أشهر.
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 06.3معدل تكرار الرصد والمراقبة للمحطات المصممة لتدفق يخدم ما بين  510و 5111نسمة
يجوز لمفتش الصحة /البيئة متابعة أداء المحطة على أساس منتظم بمعدل مرة واحدة كل ستة أشهر.
ينبغ ي تحليل عينات المياه في مختبر معتمد لهذه الغاية وأن يتم ذلك بشكل دوري بمعدل مرة كل ثالثة
أشهر.
بمجرد تأسيس نظام اعتماد للتقنيات في األردن ،تُخفض بناء على ذلك وتيرة الرصد والمراقبة.
 06.4تقييم األثر البيئي لمحطات المعالجة الالمركزية للمياه العادمة في األردن
 .1محطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم أقل من  50نسمة وداخل حدود المدينة ،تتطلب تقييم أولي فقط
لألثر البيئي.
 .2محطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم أقل من  2000نسمة وخارج حدود المدينة ،تتطلب تقييم أولي
فقط لألثر البيئي.
ً
 .3محطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم أكثر من  2000نسمة يوميا ،تتطلب تقييم شامل لألثر البيئي.
 06.5لوائح إضافية لمحطات المعالجة الالمركزية للمياه العادمة في األردن لضمان الصحة العامة
واألمن الغذائي
أ) لتجنب االختالط مع تدفقات جزئية أخرى للمياه العادمة ،تتلقى محطات المعالجة المصممة بقدرة
استيعابية لخدمة أقل من  5000نسمة المياه العادمة المنزلية فقط.
ب) لتصميم محطات المعالجة الالمركزية لتدفق يخدم أكثر من  50نسمة ،يشترط على جهات القطاع
الخاص الحصول على موافقات ورخص رسمية من وزارة المياه والري /سلطة المياه.
ج) تطبق المعايير المذكورة أعاله على محطات المعالجة التي تتلقى المياه العادمة المنزلية من شبكة
الصرف الصحي ،وليس على محطات المعالجة التي تتلقاها من خزانات الرشح.
د) يجب على جميع مشغلي محطات المعالجة المصممة لتدفق يخدم أكثر من  500نسمة الخضوع لتدريب
على التشغيل والصيانة.

 07التشغيل وصيانة النظم الالمركزية للمياه العادمة
إن نظام معالجة المياه العادمة الذي يدمج بين الالمركزية والمركزية كبنى تحتية مكملة يمثل تحوال كبيرا
في اإلدارة الوطنية للموارد المائية .وللمحافظة على فوائد هذا النظام المكمل للبنية التحية للمياه العادمة
(إعادة االستخدام -استبدال المياه العذبة -حماية المياه الجوفية -تحسين الصرف الصحي) هناك حاجة إلى
استراتيجية متكاملة للتشغيل والصيانة لدعم جميع البرامج االستثمارية في المستقبل.
وتشمل النماذج المحتملة لنهج التشغيل والصيانة المتكامل في األردن مختلف جوانب التشغيل والصيانة
التي تحتاج إلى التحسين والتطوير ،أي أدوار ومسؤوليات القطاعين العام والخاص وأحكام مراقبة الجودة
الشاملة (المؤهالت المهنية -المعايير /المتطلبات الفنية -إجراءات الموافقات والتراخيص -إدارة العقود-
معالجة المعيقات المؤسسية والفنية ،وما إلى ذلك).
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وبالنسبة لألردن ،سيتم إنشاء سوق تنافسية لخدمات التشغيل والصيانة لنظم معالجة المياه العادمة التي
تخدم أقل من  5000نسمة لغايات االستعانة بمصادر خارجية لهذه الخدمات من القطاع الخاص ،وتخفيف
الضغط على القطاع العام .ومع ذلك ،يكون هذا السوق خاضعا ً للرقابة العامة من وزارة المياه والري
لضمان الجودة والعناية الواجبة.
وعلى النقي ض من محطات المعالجة المركزية للمياه العادمة ،فإن الوجود الدائم للفنيين العاملين غير
مطلوب عادة وال حاجة له في النظم الصغيرة.
يسهم النهج الوطني لتشغيل وصيانة النظم الالمركزية للمياه العادمة في حل المشكلة األساسية ،وهي طرح
المياه العادمة بطريقة آمنة وتكلفة معقولة .والخدمات المناسبة للتشغيل والصيانة ال غنى عنها إذا ما أردنا
استدامة نظم البنية التحتية لمعالجة المياه العادمة بهدف تجنب الفاقد من المياه ،فضال عن المخاطر
الصحية والبيئية .وعالوة على ذلك ،فإن العالقة بين التكلفة والمنفعة لها تأثير كبير على تحقيق االستدامة
لنظم البنية التحتية بشكل عام .ويجب أن تكون تكاليف أي نظام لمعالجة المياه العادمة والمنافع المترتبة
عليه واضحة ومخطط لها من جانب الجهة المالكة.
تختلف نوعية الخدمة المقدمة لعدد قليل من محطات معالجة المياه العادمة المنزلية في المناطق النائية عن
تلك الم قدمة لمجموعات من محطات المعالجة شبه المركزية والشبكات المرتبطة بها .ويجب تجنب ثغرات
التشغيل والصيانة والتداخل بينها بسبب اإلدارة المتزامنة في نفس الوقت للمحطات /المجموعات
والشبكات المتناثرة هنا وهناك.
تحتاج خدمات التشغيل والصيانة الفعالة والمناسبة لمراعاة األحجام المختلفة للمحطات ومتطلبات التشغيل
والصيانة لكل منها من أجل التخطيط للكم والنوع المطلوب من العمالة والمواد .وللتمكن من تكييف
مخططات التشغيل والصيانة ،بما في ذلك الجداول الزمنية والمواد والعمالة ،مع متطلبات مختلف التقنيات
وخيارات إعادة االستخدام أو التخلص من المياه العادمة المعالجة ،ال بد من توفير عمالة متخصصة
بمستويات مهارية مختلفة ،فضالً عن أدلة إرشادات فنية ذات عالقة.
ثمة حاجة إلنفاذ التشريعات والمعايير الفعالة المتعلقة بالبناء والتشغيل والصيانة الواجبة وإعادة االستخدام.
وأحد المعيقات الرئيسية ي تمثل في تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة في األردن مع وجود
فئات مختلفة .والفئة الفرعية ̎الصيانة̎ ال وجود لها إال في إطار فئة ̎المقاوالت̎ .وفي الوقت الحالي ،يتعين
على أي شركة ترغب بالتقدم لعطاءات التشغيل والصيانة أن تكون مسجلة ضمن فئة اإلنشاءات/
المقاوالت ،في حين أن هناك شركات في األردن مسجلة ضمن فئة ̎الخدمات̎ ويمكنها أن تكون مزود
منافس لخدمات التشغيل والصيانة .لذا هناك حاجة إلى وجود فئة فرعية مسجلة تحت أسم ̎تشغيل وصيانة
نظم معالجة المياه العادمة̎ لكل من الفئتين الرئيسيتين (̎المقاوالت̎ و̎الخدمات̎).
يعتبر وجود المشغلين المهرة والموظفين العاملين في التشغيل والصيانة ممن يتمتعون بالقدرة على اختيار
النظم المناسبة لإلدارة الالمركزية لمعالجة المياه العادمة وخطط التشغيل والصيانة المالئمة أمر ضروري
للتنفيذ الناجح واإلدارة المستدامة للبنية التحتية للمعالجة الالمركزية للمياه العادمة.
ال بد من تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات والتنسيق بشكل قوي بين المؤسسات /السلطات لتحقيق
اإلدارة الالمركزية للمياه العادمة في األردن على نحو فعال.
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 07.0أنواع مزودي خدمات التشغيل والصيانة
رغم أن عدة محطات لمعالجة المياه العادمة يمكن اعتبارها نظم المركزية ،إال أن مفهوم اإلدارة
الالمركزية للمياه العادمة في األردن لم يترسخ بعد ،األمر الذي يؤكد الحاجة إلنشاء الحلول الصغيرة
للضواحي والمناطق الريفية.
ويتعين على نظم اإلدارة الالمركزية للمياه العادمة ،أي النظم التي تشمل محطة معالجة واحدة أو أكثر
ومصممة لتدفق يخدم أقل من  5000نسمة ،توفير خطط للتشغيل والصيانة من خالل اتفاق مع وزارة
المياه والري /سلطة المياه األردنية ومرافق المياه المعنية وشركات القطاع الخاص .ويجري توقيع االتفاق
(العقد) المعني بين مالك محطة المعالجة (المجتمع أو البلدية أو مرافق المياه أو المنزل) وإحدى الجهات
المحتملة المذكورة أعاله من مزودي خدمات التشغيل والصيانة .ومع ذلك ،تتولى جهة رقابية عامة مراقبة
خدمات التشغيل والصيانة للنظم الالمركزية للمياه العادمة ،والتي ينبغي أن تستند إلى نظام اعتماد
لخدمات التشغيل والصيانة يغطي حقلي التعليم والتدريب في هذا المجال.
 07.2الخيارات التعاقدية لخدمات تشغيل وصيانة النظم الالمركزية للمياه العادمة
بين الخيارات التعاقدية المختلفة (انظر الجدول  ،)14يعتبر عقد خدمات التغطية الشاملة للتشغيل والصيانة
(عقد اإلدارة) هو األنسب لنظم اإلدارة الالمركزية للمياه العادمة في األردن .وال تعد عقود الخدمات
الوقائية أو خدمات التفتيش مناسبة لهذه النظم ويجب أال تطبق.
جدول  :8المشاركة المحتملة للقطاع الخاص في نماذج عقود الخدمات لنظم اإلدارة الالمركزية للمياه العادمة
أ :عقد خدمات التغطية الشاملة
للتشغيل والصيانة (عقد
اإلدارة)

ب :عقد خدمات العمل الشاملة

 27من 29

يوفر تغطية بنسبة  %100من األيدي العاملة والمواد المستهلكة وقطع الغيار والمواد ،فضالً عن الخدمات
في الحاالت الطارئة ،مما يعني خدمات إدارية شاملة .وتشمل هذه العقود عادة الصيانة الوقائية الشاملة
للمعدات والنظم .ويتعين التحقق من القدرات والخبرات اإلدارية المختلفة للشركة قبل اختيارها ،حيث أن
الطرف المتعاقد معه سيكون هو المسؤول بشكل كامل عن تشغيل وصيانة مرافق معالجة المياه العادمة
والمنشآت المرتبطة بها .ويجب أن يكون المتعاقد معه مؤهل مسبقاً ،كما يجب أن يكون العطاء محدد جدا
بخصوص معايير وإجراءات التشغيل والصيانة المطلوبة .وعندما تكون تغطية تكاليف اإلصالح
واالستبدال جزء من االتفاق ،فمن مصلحة المتعاقد معه إجراء الصيانة الوقائية الدقيقة في الموعد المحدد،
تجنبا ً الستبدال المعدات في حال تعطلت قبل أوانها .وعلى المدى القصير ( أقل من  5سنوات) ،تكون
عقود التغطية الشاملة هي أكثر أنواع العقود تكلفة وشمولية .أما للفترات األطول ،قد يكون هذا النوع من
العقود األكثر فعالية من حيث التكلفة ،والمزايا الرئيسية له هي سهولة تحديد الميزانية وتحميل المتعاقد
معه للمخاطر.
يغطي عقد خدمات العمل الشاملة  %100من أعمال اإلصالح واالستبدال والصيانة لمرافق معالجة المياه
العادمة األساسية والمنشآت المرتبطة بها .ويتعين على مالك المنشأة بالمقابل شراء جميع المعدات وقطع
الغيار .وعادة ما تكون الصيانة الوقائية والتشغيل جزءا من العقد ،في حين أن التركيب الفعلي للمعدات
الرئيسية لمحطة المعالجة مثل المضخات ولوحات التحكم أمر متعارف عليه في هذا النوع من العقود إال
أنه ليس شرطا ً ما لم يرد في العقد .وفي العادة ،يُحظر بموجب وثائق المخاطر والضمان على أي شخص
كان باستثناء الشركة المصنعة القيام بتركيب هذه المعدات طوال الفترة المحددة في العقد .ويمكن تحليل
تكلفة اإلصالحات الطارئة في العقد األصلي مقابل اتفاق لالستجابة لحادث معين خالل فترة محددة على
أن يدفع المالك بشكل منفصل تكلفة األعمال التي تتم في الحاالت الطارئة .وغالبا ما يتم تضمين بعض
خدمات الصيانة الوقائية في العقد مع مواد بسيطة مثل مواد التشحيم ومستهلكات أخرى .ويعد عقد خدمات
العمل الشاملة ثاني أغلى ترتيب من حيث الكلفة وتأثيره على ميزانية الصيانة على المدى القصير.
ونظراً ألنه يكون مسؤوالً فقط عن توفير العمالة ،فإن المخاطر على المتعاقد معه تكون منخفضة إلى حد
ملحوظ بالمقارنة مع عقد خدمات التغطية الشاملة.

سياسة إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية

ج :عقد خدمات الصيانة
الوقائية

د :عقد خدمات التفتيش

يتم شراء عقد خدمات الصيانة الوقائية عادة مقابل رسوم ثابتة ويتضمن عددا من األنشطة المقررة
والصارمة مثل التفتيش الشامل وإصالح المعدات ،ومعايرة أجهزة القياس وتقديم الخدمات للمباني.
وعموما يتول ى المتعاقد معه توفير المواد الالزمة للصيانة الوقائية بوصفها جزءا من العقد .وقد يتضمن أو
ال يتضمن العقد ترتيبات معينة تتعلق باإلصالحات الطارئة.
والميزة الرئيسية لهذا النوع من العقود هي أنه يكون في البداية أقل تكلفة من عقد خدمات التغطية الشاملة
للتشغيل والصيانة وعقد خدمات العمل الشاملة ،ويوفر للمالك اتفاق يركز على جودة الصيانة الوقائية.
ومع ذلك ،فإن تحديد الميزانية ومراقبة التكاليف المتعلقة باإلصالح واالستبدال في الحاالت الطارئة يعتبر
أكثر صعوبة ألن هذه األنشطة غالبا ما يتم القيام بها على أساس المواد والوقت.
ومع هذا النوع من العقود ،يتحمل المالك الجزء األكبر من المخاطر .ودون فهم واضح للمتطلبات ،يمكن
أن ينتهي األمر بصاحب المنشأة مع عقد يوفر خدمات زائدة عن الحاجة أو بالمقابل قليلة ال تفي بالغرض
المطلوب .ومن أجل عقد اتفاق للصيانة الوقائية بشكل صحيح ،ال بد من توفر فهم وخبرة تفصيلية حول
الصيانة الوقائية.
يتم شراء عقد التفتيش من جانب مالك المنشأة مقابل رسوم سنوية ثابتة ،ويشمل عدد محدد من عمليات
التفتيش الدورية لمرافق المياه العادمة والمنشآت المرتبطة بها .ومع ذلك ،فإن أنشطة التفتيش أقل صرامة
ب كثير من الصيانة الوقائية .ويتم تنفيذ مهام بسيطة مثل فحص مخارج محطة المعالجة والتدقيق البصري
على السياج واألبواب والمباني...الخ ،بشكل روتيني ،ومعظم خدمات التفتيش تنصب في جزء كبير منها
على تفقد ما إذا كان هناك أشياء معطلة أو على وشك التعرض للعطل وتقديم التقارير إلى مالك المنشأة.
وقد يتطلب أو ال يتطلب العقد توفير عدد محدود من المواد كالمركبات واألدوات وغيرها على سبيل
المثال من جانب المتعاقد معه ،كما قد يتضمن أو ال يتضمن اتفاقا بشأن الخدمات األخرى مثل اإلصالحات
الطارئة .ومن منظور قصير المدى ،فإن هذا النوع من العقود هو األقل تكلفة .كما قد يكون األقل فعالية
أيضا .أما التكلفة المنخفضة فقد تكون هي الميزة الرئيسية لهذا العقد.

جدول  :9تقييم المشاركة المحتملة للقطاع الخاص في نماذج عقود الخدمات لنظم اإلدارة الالمركزية للمياه
العادمة
الوصف

مستوى المخاطر
لمالك منشأة المعالجة
مستوى المخاطر
لمزود خدمات التشغيل
والصيانة
أساس التعويض
الرئيسي
مستوى التكلفة
تغطية التكلفة (األهلية
للتمويل المصرفي)
التقييم اإلجمالي
لألردن
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أ:
عقد خدمات التغطية
الشاملة للتشغيل
والصيانة (عقد
اإلدارة)
متوسط إلى منخفض

ب:
عقد خدمات العمل
الشاملة

ج:
عقد خدمات
الصيانة الوقائية

د:
عقد خدمات التفتيش

متوسط

مرتفع

مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط إلى
منخفض

منخفض

األداء

مدخالت العاملين

بنود خدمات محددة

بنود خدمات محددة

مرتفع
يتم تقييمه بالتفصيل

مرتفع
يتم تقييمه
بالتفصيل
مالئم

معتدل
ممكن

معتدل
ممكن

غير مالئم

غير مالئم

األكثر مالئمة

سياسة إدارة مياه الصرف الصحي الالمركزية

 07.3الفحص التشغيلي عند االنتهاء والتشغيل التجريبي لمشاريع البنية التحتية لمياه الصرف الصحي
الالمركزية:
جودة البنية التحتية لمياه الصرف الصحي الالمركزية :التاكد من ان كافة مرافق معالجة مياه الصرف
الصحي الالمركزية ومرافق إعادة االستخدام صالحة لالستعمال ومستدامة وأن تكون ضمن معايير قابلة
للتكيف مع الظروف المتغيرة (درجة الحرارة والمناخ والحمل الهيدروليكي والعضوي وتراكيز مياه
الصرف الصحي).
المظهر الخارجي للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي الالمركزية :التاكد من ان مرافق معالجة مياه
الصرف الصحي الالمركزية ومرافق إعادة االستخدام عملية وتحسن من جمالية المنطقة لزيادة قبولها
مجتمعيا ً.
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