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وضعنا المائي هو تحد استراتيجي ال يمكن تجاهله        
وعلينا ان نوازي بين حاجات الـشرب وحاجـات         
الصناعة والزراعة ويظل موضوع مياه الـشرب       

  .هو األساس واألهم
  

  عبداهللا الثاني بن الحسين
   

"Our Water situation forms a strategic 
challenge that cannot be ignored.  We 
have to balance between drinking water 
needs and industrial and irrigation water 
requirements.  Drinking water remains 
the  most essential and the highest 
priority issue  ".  

 
H.M. King Abdullah II  

November 7, 1999 
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يƽرƯ شƠ المياه ǑƼ اǕرƥن تƥơياƱƤ Źراƪ Źوƻ يƛƌر ǏǄƵ جميƴ القƱاƵات Ʀƍا 
Ǌالجتƶة لمƥة والجاƛيƛơال ƥالجهو ýƦƕت ǅياة"و. لơال ýجƊ وان " المياه منǈƵ وǋ

ǈواتƱƤ ارƪم ƥƥơت Ǒن والتƥرǖتراتيجية المياه لƪاýا المجاƦǋ ǑƼ ن   اǓمن ا
 ǅاƵ Ǐتơ2022 .  

  
              ƳاùƱƿ نùية مƪùيƑت الرǙه المجاƦǋ ýƛا لمǈيتƌر ƥƥơت Ǒا التǈتراتيجيتƪƍ هاǈƍ

  . كما ǈƊها ترƿ ǑƪواƥƵ اǗجراƇات المǄƱوƕة لتơقيƾ الرǎƌ. المياه
  

                    ǅت Ǒالمياه والتƕ قةǄƶايا المتưالق ǅهƽيين لǈƥرǕا ƴجمي ýƕƿ تزمة منǄية والمǄƶƽال ƥالجهو ýƦƕ من ýا المجاƦǋ ǑƼ Ňƥƕ Ǚ
واƦǋ ǑƼ  ǅǋǕا الƪياǋ ƾو ƥراƪة تقرير اùƪǙتراتيجية Ʀùǋا            . شرơها ǑƼ تقرير اƪǙتراتيجية ليƮار ƍلǏ مƶالجتها      

  . Ǖولويات لƥǖاǏǄƵ Ƈ المƪتوǎ الوǑǈƱوƱƱƤ الƶمý الơǚقة كوǈها واƥơة من ǏǄƵƊ ا
  

وǑǈƍ لǏǄƶ يقين من ùǈǈƊا      . Ɗما وزارة المياه والريǈƎƼ Üها تƥƌي الƥور الرƑيƿ ǑƼ Ʃياƥة Ʀǋه المƕاƥرة وتوجيƵƊ Ǌمالها             
  .ǈمتǁǄ اǗراƥة والتƮميǅ الكاƼيين لǈǄجاǑƼ Ɵ تơقيƥǋƊ ƾاǈƼا

  
  رƑيƩ الǄجǈة المǄكية لǄمياه

  نƪمو اǕمير Ƽيƕ ýƮن الƪơي
 Ʊاƕ2009 ش  

 
 
 
 
 
 

  مƾـدمـة
  سمو األمير ƺيصل بن الحسين

 رئيس اللجنة الملكية للمياه 

 



 

 

  
Ü تجاوز الǏǄƵ ƔǄƱ الميùاه      Ƶ Ǒ2007اǑ .Ƽƽ   ǅ اǕرƥن مƥơوƥة جƥاƼ   Źالموارƥ الماƑية   

   ùƕ ƥ659الموار   Ɣƶيون متر مكǄة  / مǈƪ   ǁǚتهƪǙوتجاوز ا   ùƕ ƥون   73الموارùيǄم 
 Ɣƶن   . متر مكƋƼ ǁلƦة من ا    وكơالمتا ƥرƽة الƮơ   Ǒǋ Ƈ145لما  Ɣƶمتر مك /  Ýةǈùƪ

                ùùƕ ƥƥùơالم Ǒالمùƶال ǑƑاùقر المƽال ƱƤ ǎتوƪير من مƛكƕ ýƿƊ Ǒǋر   500وùمت 
Ɣƶة/مكǈƪ .  

  
. المياه ƶǄƪة ƪƊاƪية وưرورية لƪǚتƥƤامات الƥǄƕيةÜ والǈƮùاƵيةÜ والزراƵيùة         Ɗن  

             ǑƵƥتƪمما ي ŹراƱƤ ŹياǄƕتقƪم Źاƥيƥة تهǈƪ ƥƶƕ ةǈƪ ǅي يتراكƦال ǑƑجز الماƶال Ưرƽوي
Ʀƕ  ý       ŅƇواƪ توياتƪالم ƴجمي ǏǄƵ ةƥالجا ƥة الجهوùيƥرƽال        ǎتوƪùم ǏùǄƵ ǅƊ اùهǈم 

ƭاƤوال ǅاƶين الƵاƱالق.  
  

وتƶرƻŇ اƪتراتيجية المياه ǑùƼ اǕرƥن      . لقƵ ƥمǈƥا ƍلǈƍ ǏشاƇ اƪتراتيجية ƿاƑمة ǏǄƵ جهوƥ التƺيير ǈƕاǏǄƵ Ƈ الرƌيا           
   ƍ مانưا لǋƦƤتǈ ƻوƪ Ǒات التƇجراǗوا ýƕتقƪالم ǑƼ مياهǄا لǈƱƱƤ   ÜýاùمƵǕات اƪùƪƌوم ÜينǈƱمواǄة المياه لơتا

ǈƍها تǑƼ ƚơƕ جميƴù الùǈواǑơ المتǄƶقùة         . ǈƍ2022ها ترǑƪ الرƌيا لما ǈريƥ الوƮوƍ ýليǄơƕ ǊوƵ ýاǅ          . والƕƱيƶة
وتشتمý الƱƤوات الƶمǄية التǑù يتùƶين   .  والتƮرƕ ƻها ƍلǏ جمƴ المياهÜ ومƶالجتهامياه اǙمƱار من  ƥƕورة المياه

ǏǄƵ اƥǗارة الƽاǄƵة لǏǄƵ ƔǄƱǄ المياهÜ وƵمǄيات كƌƽة لǄتزويƕ ƥالماƕ ƇاưǗاƼة ƍلƟǚƮƍ Ǐ مǄƵ               Ǒƪùƪƌيǈا تƕƱيقها   
Źاƥجي ŹويراƱور تƱم .  

  
ơǈن جميƶاŹ متƽقون   . ǈǈƍا ƍ ǏƶƪǈلƯƽƤ Ǐ الǏǄƵ ƔǄƱ المياه من ýǚƤ توƵية الجمهور ƕالوƴư الماǑƼ ǑƑ اǕرƥن              

     Ǐلƍ اجةơƕ اǈǈƊ ǏǄƵ     ÜمياهǄل ǏǄƵƊ يمةƿ ƇاƱƵƍ         رةƛƌة مƑƼ ýكƕ ýƮǈ نƊو Üكمةơ رƛكƊ ýشكƕ مهاƥƤتƪǈ نƊرة  /وƛƋùمت
  .ƕالوƴư الماǕ ǑƑن تتơمƮơ ýتها من المƌƪولية لơماية Ʀǋا المورƥ الơيوي

  
        ýا المجاƦǋ ǑƼ ة ومهمةƥجا ƱƱƤ Ʀيƽǈت ƥƥƮƕ اǈǈƍ .   ǅاƵ ýوǄơƕ2022و          ÜǑƪùيƥاه الùر ميùج Ƴشروùيكون مƪ Ü

Ü لن يتجاوز اƪتهǁǚ الميùاه      2022وǄơƕوƵ ýاơ ǚƤƥ ƥ .   ǅيŇز التشƺيƿ   ý) اơǕمر والميت  (نومشروǈƿ Ƴاة الơƕري  
وƪوƻ تƶمý الوزارة Ý .     ǏùǄƵ وƪوƻ تƶكƩ تƶرƼة المياه الكƽǄة المترتƕة ǄƵيها       %25التǙ Ǒ يتơقƾ مرƥوƥ مǈها      

  كلمة اƺتتاحية
  معالي المǊندس رائد ƈبو السعود

 وزير المياه واالري



 

ƪوǈ ƻوƻƿ جميƥƮƍ .    ƴùار ƿاǈون جƥيƥ لǄمياهÜ وǈƍشاǋ ƇيƑة لتƲǈيƱƿ ǅاƳ المياه ƕاưǗاƼة ƍلǏ تشكيý مجƩǄ المياه             
 وƪتكون الوزارة Ƽ ƥƿرƹت من ترتيǋ ƔيكǄية ƥƍارة الميùاه           ƺير متǄƶقة ƕالمياه لƱǄƪ ǎƥة واƥي اǕرƥن      الالƶƽاليات  

وƦùǋا ùƪوƻ يùƶزز      ). تقƥيǅ الƥƤمة مǄơياŹ  " (القƃƱاƵ"ǑƵن الƶمǄيات   ) الوǈƱية" (الجمǄة"من Ƶ ýƮƼ ýǚƤمǄيات     
  .  يشارǁ من ǚƤلها مشاركة ƼاǄƵةويŇƪơن الƱريقة التǑ يمكن لǄقƱاƳ الƤاƊ ƭن

  
ǈǈƍا Ǚ ƱùƱƤǈتùƤاƦ جميƍ .       ƴùجمالǑ الǏǄƵ ƔǄƱ المياه   من  % 71ه المƪتƥƤمة ǑƼ الزراƵة ما ƕƪǈتǊ     وتشكý الميا 

اǗجراƇات الưرورية لتơقيƾ رƌيا جǚلة المƥƕƵ ǁǄ اŸ الƛاƕ Ǒǈن الƪơين لǄوƮوƍ ýلǈ ǏùقùƱة التùوازن ùƕين                    
  .واơتياجات الري مƱƵƍ ƴاƇ اǕولوية لمياه الشرƔ  لƪǚتƥƤامات الǈƮاƵيةتǑǋ Ǒ الاơتياجات مياه الشرÜƔ المياه

  
Ɣơƪ المياه الجوƼية ƹير المƪتƥاǅ واƪتǈزاơƊ ƻواƯ المياه الجوƼية Ǒǋ من المشاكý الرƑيƪية التǑ يواجههùا                ان  

لميùاه الجوƼيùة    ƪوƶǈ ƻمǏǄƵ ý تƕƱيƲǈƊ ƾمة وتǄƶيمات Ʈارمة لƽơǄاǏǄƵ Ʋ مùوارƥ ا           . ƱƿاƳ المياه ǑƼ اǕرƥن   
  .وơمايتها

  
كما . ǈǈƍا ƱƱƤǈ لمواكƕة التƱورات التǑ تشهǋƥا Ɗماǈة Ƶمان الكƕرƕ ǎموجƔ المƱƱƤ الشمولǑ الجƥيƥ لمƥيǈة Ƶمان              

. ƪيƮار ƍلǏ وƴư كوƥات الǈƕاƇ والتǄƶيمات الǚزمة Ʀǋ ǑƼا المجاƕ ýما Ƽيها اǈƕǕية المرتƶƽة المتƥƥƶة اƪǙتƶماǙت               
الميùاه الǈاتجùة ùƵن اùƪǙتƥƤامات        (ة والتǄƶيمات الƤاƮة ƕاƪتƥƤاǅ المياه الرماƥية       وƪيƮار ƍلǏ وƴư اƲǈǕم   

  ).المǈزلية
  

 ǅاƵ ýوǄơƕ المياه ýمجا ǑƼ اǈاƌر ƾقيơو تơǈ Źاƶا جميǈتوجيه Ǐلƍ تراتيجيةƪǗه اƦǋ ƻƥ2022ته.  
  

وǅƥùƿƊ تقƥùيري    . ياه Ʀùǋه  وƕهƦه المǈاƕƪةƕƵƊ Üر Ƶن تقƥيري لجميƊ ƴولǁƑ الƦين شاركوا ƥƵƍ ǑƼاƥ اƪتراتيجية الم            
 ) ùƪجƥي وشùركاه    -مركز اƪǙتشارات الهƪƥǈية  ( Ƶزت الƪجƥي    مهƩƥǈالاƪتراتيجية المياه   الƤاƍ ƭلǏ مƪتشار  

 ǑƕƵون الزƪة ميƪƥǈامر(والمهƶال ǑكǄيوان المƥال(.  
  

  وزير المياه والري
ƥوƶƪو الƕƊ ƥƑرا  

  
Ǒǈاƛ2008 تشرين ال 

 
 
 



 الملخص التنفيذي
 

 1-1                    الملخص التنفيذي
 

 
 
 

 :ƪǙ2022تراتيجية المياه Ɗ Ǒǋن يكون لƥيǈا ǄơƕوƵ ýاǅ  اǕرƥن ةرƌي .1

 .ƕكميات كاƼية وǈƕوƵية Ƶالية وƈمǈةتزويƥ مياه  •

• ÝيةơƱƪية والمياه الƼمياه الجوǄية لǄƵاƼ رƛكƊ ارةƥƍو ǅƲƵƊ ǅهƼ 

• ÝيةơƮ يةƑية ماƑيƕ ǅƲǈ 

  مياه ƵاƥلةÜ ويمكن تơمý تكاليƽهاÜ وتƶكƩ الكƽǄةÝاƛماناƪتƥƤاǅ مƪتƥاǅ لǄموارƥ الماƑيةÜ و •

 . التكيƻ مƴ الǈمو الƪكاǑǈ المتزايƥ والتǈمية اƿǙتƮاƥية ƕƵر ƱƿاƳ المياه ومƪتƥƤمǑ المياه •

 الƱريقة التƥƊ Ǒيùرت  وƪ ƥƿاǈ ƥهƝ التزويƥ الماƦǋ ǑƑا .  ƥƍارة المياه  ƍن مƊƥƕ التزويƥ الماƪ ǑƑيƱر Ƶ ǏǄƵمǄية       .2
 . ƕها المياه ơتǏ اǓن

مƪتويات المياه الجوƼية تراجƶت ƕشكý مƤيƻ مما يƊ Ǒǈƶن اƪتýǚƺ المياه الجوƼية ǑƼ الماǑư كùان ƹيùر                   .3
الكميات المơƪوƕة من ƕƈار المياه ǑƼ كý مƱǈقة يجƊ Ɣن تƕ ƥƥơالكمية المƪتƥامة ǏùǄƵ المǎƥù                 مƪتقر وƊن   

ƱƤ ǑƼ ةƼŇرƶم Ǒǋ وكما ƥيƶƕيةالƑالما ƥارة الموارƥƍ ة . 

 ǏǄƵ الǈƕية التơتية لǄتزويƕ ƥالمياهǈǈƊ Ǚƍ Üا ǈواجǊ اƤتƱƤ ŹǙǚراŹ وجاƥاƕ Źين             ǏǄƵ الرǅƹ من التƪơيǈات الƤưمة     .4
 .  والƔǄƱتزويƥال

5.       ǅاƥتƪتوازن م Ǐلƍ ýوƮالو Ɣين ال يجƕƥالمياه    تزوي ýمجا ǑƼ ƔǄƱوال  .        ƯùƽƤ Ǐùتơو ƥùيƥơت Ǒǈƶا يƦǋو
 .ه وǑƼ الوƿت ƦاتǅƥƵ Ǌ اƪتƶƕاǈƍ ƥشاǈƕ Ƈية تơتية جƥيƥة لǄتزويƕ ƥالمياهاƪتهǚكǈا من الميا

6.                  ÜريةùƪǕات اùǈوالتكوي Üيةǈكاƪùرات الùييƺالت Ɣƕƪƕ يةƑالما ƥالموار ǏǄƵ Ʊƺưمن ال ƥالمزي ǁاǈǋ يكونƪ
 مùن   وتشهƥ المǈاƾƱ التǑ تƶاǑǈ من الكƛير من الǏǄƵ Ʊƺư الموارƥ الماƑية المزيƥ           . والتǈميةÜ وǄƪƊوƔ الơياة  

 . الǏǄƵ ƔǄƱ المياه

 التǈمية اƿǙتƮاƥية ǏǄƵ مǎƥ الƶقƥين الماưيين من الزمان ƺưوƱات Ƥưمة ǈ ǏǄƵوƵية المùوارƊ               ƥوجƥت .7
ويجƍ Ɣيقاƻ تǋƥور ǈوƵية المياهÝ وƦǋا يتƔǄƱ توƼير ơماية ƼاǄƵة لǄموارƥ الماƑيùة مùن               . الماƑية والơƱƪية 

Ɗي وزارة  (المƪƪƌات المǈƶية   /لري وƹيرǋا من الوزارات   التǄوƚŇ من ƍ ýǚƤجراƇات تتǋƦƤا وزارة المياه وا       
وتƱǈوي Ʀǋه الơماية ǏǄƵ تƽǈيƦ وتƕƱيƾ مơميات المياه الجوƼية والơƱƪية ƕاùưǗاƼة ƍلǏù تƕƱيƾù                ). الƕيƑة

 . الƱƱƤ المƑǚمة ƪǙتƥƤامات اǕراǑư والتǑ تƕ ƦƤƋالƕƪơان الơاجة ƍلơ Ǐماية الموارƥ الماƑية

اه Ʀǋه ǈهجاŹ اƪتراتيجياŹ ومتكامŹǚ لƥǘارة المƪتƥامة لǄموارƥ الماƑيةÜ والتزويƕ ƥالمياه           تƪتƶرƯ اƪتراتيجية المي   .8
Ưùƶƕ   ةتơقيƾù الرƌيƪ   ùيǈتƵ Ɲن   . Ü وتوƼير الǅƲǈ الƕيƑية الơƮية والƥƤمات التǑ تقǅƥ من ǚƤلها         الرƑيƪية
 .هايجǄƵ Ɣيǈا تǈاولها ومƶالجتوالتƿ ǑتƮاƥية ƕǙيƑيةÜ واالجتماƵيةÜ واǙ التƶقيƥات

 نحو استراتيجية للمياه ƺي - الملƫƢ التنƻيƤي-الƻصل األول
 األردن
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ƥ موجهة ùơǈو    ووƕƵ Ǒǋارة Ƶن جه   . تƥƥơ اƪتراتيجية المياه Ʀǋه رƌيتǈا واǕولويات الرƑيƪية المتǄƶقة ƕالمياه         .9
 . ةتơقيƾ الرƌي

10.  ýƮو ƥجز لقƶين الما الƕƥتزوي Ǐلƍ ƔǄƱ565 وال ǅاƵ Ɣƶيون متر مكǄ2007 م. 

 . 2022 مǄيون متر مكƵ Ɣƶاǅ 284 والƪ ƔǄƱيƍ ýƮلǏ تزويƥالƶجز المتوƕ ƴƿين ال .11

12.       ǅاƵ يةƑالما ƥة الموارǄيƮơ تǄƮ2007و   Ǐلƍ 867         Ǐلƍ ýƮميتها لتǈا وتǋويرƱت Ǒƺƕǈوي Ɣƶيون متر مكǄم 
1632       ǅاƵ ýوǄơƕ Ɣƶيون متر مكǄ2022 م .         ǅاƵ ýوǄơƕ Ǒƪيƥجر مياه ال Ƴمشرو ýيƺتش ǅيتƪ2013و  ǑƼ Ü

 ويجƊ Ɣن   Ǆơ2022وƵ ýاƪ   ǅتƍ ýƮلǏ مرǄơة التشƺيƕ ý    ) الơƕر اơǕمر والơƕر الميت   (ơين Ɗن ǈƿاة الơƕرين     
                ǅاùƵ ýوùǄơƕ ةǄالكام ǊتƿاƱ Ǐلƍ قيةǈات التƱơن مƵ اتجةǈالجة الƶالمياه الم ǅاƥƤتƪا ýƮن   . 2022يƊ اùكم

 . اƪǙتƤراƜ من المياه الجوƼية يƊ Ǒƺƕǈن يƕ ƯƽƤشكý كƕير

 : ƕهƻƥ تơقيƦǋ ƾه الرǎƌ المشمولة ǑƼ اƪتراتيجية المياه Ʀǋهƪ Üيتǅ التƽǈيƦ وƼقاŹ لǄموưوƵات الرƑيƪية التالية .13

• ýƵاƼو ƌƽك Ǒƪƪƌم ƟǚƮƍ. 

 .ƯƽƤ كƕير ǑƼ اƪتýǚƺ المياه الجوƼية •

 .اƪتƥƤاǅ كƌƽ لǄموارƥ الماƑية •

 . تƽǈيƦ مشروƳ جر مياه الƥيǑƪ ومشروǈƿ Ƴاة الơƕر اơǕمر والميت •

• ƴưمةوƲǈǙا Ʀاƽǈƍيمها وƲǈة وتƶƽالمرت ƾƱاǈالم ǑƼ ة المرويةƵزراǄل ƻقƪ  . 

•                ƥùمج ǑƵالزرا Ɲاتǈال ýƶمياه وجǄل ýƵاƼ ǅاƥƤتƪاƕ ينǈƶيز المƽơمن تưة تƕƪاǈيرة مياه مƶƪت ƴưو
ŹياƥاƮتƿا.   

 
تجية تơتوي الƮƽوý الơǚقة Ʈ ǏǄƵيƍ Ƹلتزامات مƕيǈة ǏǄƵ شكƥǋƊ ýاƻ وتوجهات من Ɗجý اƥǙارة اƪǙترا               .14

كƦǋ ýه التوجهات يجƊ Ɣن تƱƋر ǏǄƵ شكƱƤ ýة تƽǈيƦية Ɗو Ɗكƛر التùƪ Ǒùتƥƥơ               . لمƮاƥر المياه ǑƼ الممǄكة   
ƪيكون ǈǋالǁ تƮƽيƊ ýكƛر Ưƶƕ ǑƼ التوجهاتÜ وتƥơيƥ الجهة المƌƪولة ùƵن            . كيƽية تơقيƦǋ ƾه التوجهات   

 ÜƦيƽǈالتƪية المƼراƺقة الجƱǈالم ƥيƥơمر تǙا ǅا لزƦية واǈة الزمƥةوالمƼƥته.  
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 المبادƍ األساسية
 
ƕاưǗاƼة ƍلǋƊ Ǐمية الơاجة القوية لوجوƥ اƪتراتيجية لǄتزويƥ المƪتƥاƕ ǅالمياه ǑƼ اǕرƥنǈǋ Üاǁ مجموùƵة               

ýا المجاƦǋ ǑƼ  هاƕ ƻترƶالم Əƥاƕمن الم:  
  .Ǒ مƥơوƥاƿǗرار Ƌƕن المتاƟ من التزويƥ الماƑيجǏǄƵ Ɣ اǕرǈƥيين  -1
المواǈƱونÜ والقƱاƵان الƤاƭ والƶاǅ يجƊ Ɣن يتơمǄوا المƌƪولية مجتمƶين ƕالƕƪǈة ƥǗارة المياه             -2

              ýلك Ɵالمتا ǑƑالما Ɣوƪǈمن المư ƻروƲين الƪơلت Ɣǈج Ǐلƍ Źاƕǈج ýمƶن والƥرǕا ǑƼ مايتهاơو
ǅهǈم. 

3-         ƥاƕماية المتơية والǄƶƽية الƵوǈوال Üةơالكميات المتاƕ ŹمقاƵ رƛكƊ ةƼرƶن     مƥرǕا ǑƼ يةƑالما ƥموارǄلة ل
 . Ǒǋ اƪǕاƩ لƶمǄية ƴǈƮ القرار الƽاǄƵة

يجǏǄƵ Ɣ اǕرǈƥيين اƪتƥƤاǅ المياه Ʊƕريقة Ɗكƛر ƼاǄƵية وكƽاƇة كما ǈƊهùƪ ǅùوƻ يƪùتƥƤمون                 -4
ýوƌƪوم ǅكيơ ýشكƕ المياه ǅاƥƤتƪون اƥيƶوي . 

5-          ƫيƶيين من الǈƥرǕيوية لتمكين اơ رورةư يةơƮية الƑية الماƑيƕال ǅƲǈال      Ɣùويج ýاùƵ ǎتوƪمƕ 
 .الƽơاǄƵ Ʋيها

يجƔ الƽơاǈ ǏǄƵ ƲوƵية المياه الجوƼية والơƱƪية ƥǈƵ مواǄùƮة التǈميùة اƿǙتƮùاƥية وتǈميùة                 -6
 . المجتمƶات

ƪوƻ يهتǅ اǕرƥن ǈƕوƵية ومƶايير مياه الشرƔ لưمان Ʈơوý اǕرǈƥيين ǏǄƵ مياه شرǄƪ Ɣيمة               -7
  . وƈمǈة
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الطلب على المياه 2007

زراعي
1080م.م3

%71

سياحي
8م.م3
%1

صناعي
72م.م3

%5

منزلي
366م.م3

%24

 
 
 
 
 

تزوید المياه 2007

نزلي  م
284م.م3

 %30

ناعي ص
49م.م3

 %5

ياحي س
10م.م3

 %1

زراعي 
597م.م3

 %64

 
 
 
 
 

  2007الطلب على المياه والتزوید  
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 )الميت-األحمر(دون قناة البحرین 

 

المصادر - الطلب على المياه 2007

العجز
659م.م3

المصادر 
 867م.م3

االحتياجات 
1526م.م3

 
 

المصادر - الطلب المتوقع على المياه 2022

العجز
511م.م3

االحتياجات 
1673م.م3

المصادر 
1162م.م3

 
 
 
 

المصادر- الطلب المتوقع على المياه 2022

االحتياجات 
 1673م.م3

المصادر 
 1662م.م3

العجز
11م.م3

 
 
 
 

2022 و 2007  على المياهالمصادر والطلب  

 بشمول قناة البحرین (األحمر-الميت) 
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مصادر المياه 2007

المياه الجوفية الغير 
متجددة(الجفر+اللجون)

25م.م%3,3

تحلية المياه
(ابوالزیغان+العقبة)

10م.م%1,3

معاهدة السالم
50م.م%6,3

المياه الراجعة
55م.م%6,3

المياه الجوفية المتجددة
275م.م%32,3

المياه السطحية 
295م.م%34,3

المياه الجوفية الغير 
متجددة

(الدیسي +الحسبان)
66م.م%8,3

معالجة المياه 
العادمة(الزراعة)
87م.م%10,3

معالجة المياه 
العادمة(الصناعة)

4م.م%1,3

  
   
  

مصادر المياه المستقبلية 2022

معاهدة السالم
50م.م%3,3

المياه السطحية
365م.م%22,3

قناة البحراالحمر-البحر 
الميت

500م.م%30,3

المياه الجوفية الغير 
متجددة

(الدیسي +الجسبان)
135م.م%8,3

المياه الجوفية المتجددة
275م.م%17,3 المياه الراجعة

55م.م%3,3

تحلية المياه
(ابو الزیغان+العقبة)

20م.م%1,3

 معالجة المياه 
العادمة(الزراعة)
220م.م%13,3

معالجة المياه 
العادمة(الصناعة)

27م.م%2,3

المياه الجوفية الغير 
متجددة(الجفر+اللجون)

15م.م%1,3

 

 

 2022 و2007مصادر المياه
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Ɣناƽ دون
األحمر-الميت

200720102015202020222022
5.736.096.817.5167.8057.805الƪكانÜ مǄيون
2.22.22.221.91.9مýƥƶ الǈمو

ƍ140145158153160160جمالǑ الƔǄƱ لƪǚتƥƤامات الƥǄƕية/المǈزلية
504537282525الƕƪǈة المƑوية المتوƶƿة لǄمياه التǙ Ǒ يتơقƾ مرƥوƥ من اƪتƥƤامها (المهƥورة)

(ǅيو:ƭƤلتر/ش) زليةǈالمياه الم ǏǄƵ ƔǄƱال ǑƼاƮ7080100110120120

(المصادر) 275275275275275275الموارد
555555555555مƤزون المياه الجوƼية اǓمن
295325350360365365المياه الơƱƪية المƱورة

87110150200220220المياه الƶاƥمة المƶالجة (لǄري)
4715232727المياه الƶاƥمة المƶالجة (لǈƮǄاƵة)

ǅǚƪة الƥǋاƶ505050505050م
6666142140135135المياه الجوƼية ƹير المتجƥƥة من الƥيÜǑƪ وƕƪơان/الكƽرين

253030201515المياه الجوƼية ƹير المتجƥƥة من الجƽر والǄجون
101518202020مياه التǄơية (ƕƊو الزيƺانÜ والƶقƕة)

ǈƿ5000اة الơƕرين (اơǕمر-الميت)
Ƌ8679331085114316621162جمالي المصادر

ƫصيƢالتزويد/الت
185224166197207307المياه الجوƼية المتجƥƥة لƪǚتƥƤمات الƥǄƕية (المǈزلية)

131414141414المياه الجوƼية ƹير المتجƥƥة لƪǚتƥƤامات الƥǄƕية من الǄجون
1616142140135135المياه الجوƼية ƹير المتجƥƥة لƪǚتƥƤامات الƥǄƕية من الƥيÜǑƪوالƕƪơان/الكƽرين

7070707000المياه الơƱƪية لƪǚتƥƤامات الƥǄƕية
00001000تǄơية مياه الơƕر (اơǕمر) لƪǚتƥƤامات الƥǄƕية

284324392421456456مجموع االستƢدامات البلدية (المنزلية)
414341531313المياه الجوƼية لƪǚتƥƤامات الǈƮاƵية
44294444المياه الơƱƪية لƪǚتƥƤامات الǈƮاƵية
061520131131تǄơية مياه الơƕر لƪǚتƥƤامات الǈƮاƵية

4715232727المياه الǈاتجة ǑƼ مƱơات المƶالجة لƪǚتƥƤامات الǈƮاƵية
4960100140175175االستƢدامات الصناعية
101214161717االستƢدامات السياحية

343396506577648648البلدية (المنزلية)+الصناعية+السياحية
208166116823535المياه الجوƼية ƪǙتƥƤامات الري ǑƼ اǕراǑư المرتƶƽة
646464647979المياه الơƱƪية ƪǙتƥƤامات الري ǑƼ اǕراǑư المرتƶƽة
253449647070المياه المƶالجة ƪǙتƥƤامات الري ǑƼ اǕراǑư المرتƶƽة

Ƌ29726230210184184جمالي الري ƺي األراضي المرتƻعة
373737373737المياه الجوƼية ƪǙتƥƤامات الري ƹ ǑƼور اǕرƥن

190190190190190190المياه الơƱƪية ƪǙتƥƤامات الري ƹ ǑƼور اǕرƥن 
6676101136150150المياه المƶالجة ƪǙتƥƤامات الري ƹ ǑƼور اǕرƥن

Ƌ293303328363377377جمالي مياه الري ƺي Ʒور األردن
Ƌ597574564580568568جمالي الري+سƾاية الماشية
ƫصيƢجمالي التزويد/التƋ9409701071115712161216

الƯلب
366382418463481481الǏǄƵ ƔǄƱ المياه لƪǚتƥƤامات الƥǄƕية (المǈزلية)

72101130156163163الǏǄƵ ƔǄƱ المياه لƪǚتƥƤامات الǈƮاƵية
81321262929الǏǄƵ ƔǄƱ المياه لƪǚتƥƤامات الƪياơية
108010001000100010001000الǏǄƵ ƔǄƱ المياه ƹǕراƯ الري

152614961569164516731673الƯلب

-2179-55-45-128-151الƶجز ƕالمياه الجوƼية
-511-11-502-484-563-659الموارǈ ƥاƮƿاŹ الǏǄƵ ƔǄƱ المياه

% ƥالتزوي Ǒجمالƍ/وية من مياه الريƑة المƕƪǈ645953504747ال
% ƔǄƱال Ǒجمالƍ/وية من مياه الريƑة المƕƪǈ716764616060ال

مصادر المياهÛ توƽعات التزويد واالستƢدامات 2022-2007



 

 1-2  الطلب على المياه
 

    الطلب على المياه-الفصل الثاني

 
 
 

 الوضع الحالي
 
 

1.  ýوƥال ƥơƊ وǋ نƥرǕةاƶƕرǙاǅالƶال ǑƼ ŹاƼاƽر جƛكǕن.  اƥرǕا ǑƼ ةơية المتاƑالما ƥالمياه يتجاوز الموار ǏǄƵ ƔǄƱوال. 

2.       ǑƪاƪƊ ƔǄƱو متǋ ةǈمǓالمياه ا ǏǄƵ ýوƮơال .         ùƪǚة لƮƮƤالمياه الم ǏǄƵ ƥيوƿ Ưرƽة لŇيǈ ǁاǈǋ تƪت وليǙماƶت
 ƔالƱمن الم ƯيƼ ǁاǈǋ ǊǈƊ يرƹ ÜيةƪاƪǕاǏǄƵ ةاơية المتاƑالما ƥلموار. 

   . مƪتǄƺة ƕشكƹ ýير ƿاǈوǑǈوǈǋاǁ المƑات من اƕǓار ال. يتǅ اƪتýǚƺ المياه الجوƼية ơƕوالǑƽƶư Ǒ مýƥƶ الƣư مǈها .3

 .ǑƼ يومǈا Ʀǋاǈƪة /ƍ 145ǅ 3لǈƪ1946 Ǐة Ƶا3600ǅ 3/ ǅتراجƶت Ʈơة الƽرƥ المتاơة من المياه من  .4

5.             Ǒوالơ من ƳاƽرتǙمو واǈال ǑƼ كانƪال ƥƥƵ تمرƪن يƊ ƴƿاوز          5.87 من المتوùا يتجùم Ǐلƍ ǅمة اليوƪǈ يونǄ7.80 م 
     ǅاƵ ýوǄơƕ مةƪǈ يونǄ2022م .         Ǐلƍ ýƮالمياه لي ǏǄƵ ƴƿالمتو ƔǄƱال ƻƵاưيت ƥƿ1673و ǅ3/      ǅاùƵ ýوùǄơƕ ةǈùƪ

2022 . 

6. ǁǄتهƪمياه الري  ت  Ǒوالơ 71 %   ا ǏǄƵ ƔǄƱ2007(لمياه  من ال (  64و %     ǑƑاùالم ƥمن التزوي)ن    ).2007Ɗ ƚùيơو 
         ÜƥياƥزǙاƕ ةƦƤƈ يةơياƪوال ÜيةƵاǈƮوال ÜيةƥǄƕايات الƺǄامات المياه لƥƤتƪا         ƾƱاùǈالم ǑùƼ ة المرويةƵزراǄل ƻقƪ ƴưو Ɣيج

 . المرتƶƽة وتƲǈيمها وƽǈƍاƦ اƲǈǙمة

 ǈ151تƵ ǊǈƵ Ɲجز ǑƼ المياه الجوƼيùة وƍ ýùƮلǏù            اƪتƤراƜ المياه الجوƼية لǄزراƵة يتجاوز الƥơوƥ المقƕولة مما          .7
ǅ3/ ةǈƪ ǅاƵ2007. 

ما زاý الƽاƥƿ من المياه مرتƶƽاǑƼ Ź مƤتƻǄ مǈاƾƱ الممǄكة ومǑƼ ǊǈƊ ƴ مǈاƾƱ كالƶقƕة ƯƽƤǈƍ الƽاƮƕ ƥƿورة مƶتùƕرة      .8
Ǒمالƪمار الراƛتƪǙة اƥارة وزياƥǙا ǎتوƪن مƪơت Ɣƕƪƕ ǁلƦية وưوات الماǈƪال ǑƼ. 

 
 
 

 

  لمستقبلية التحدیات ا

يواجǊ الǏǄƵ ƔǄƱ المياه تƥơيات مƪتقǄƕية ƤưمةƋƼ Ýي ǈمو ƹير متوǑƼ ƴƿ تƥƶاƥ الƪكان ƹ ƔƕƪƕياƔ اƪǙتقرار الƦي تùشهƥه                    
المƱǈقة كما كان الơاýǚƤ ý الƶقوƥ الماưية ƪوƻ يƥƌي ơتماƍ ŹلǏ زياƥة الǏǄƵ ƔǄƱ المياه ويƛƌر ǏǄƵ الƱƱƤ الموùưوƵة                    

ƔǄƱين الƕ ýƥاƶالت ƾقيơلتƯرƶوال  .  

ƥƕ Ǚ لǖرƥن من ƥƍارة مƮاƥرǋا الماƑية وƱƵƍاƇ اǕولوية لơǄاجات الǈƮاƵية والƥǄƕية ووùƪ ƴùưقƻ لǄميùاه المƮùƮƤة                    
  .لǄزراƵة
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 2022المياه بحلول عام الƯلب علǍ  رƊية

 
 . يجƔ وƪ ƴưقƻ لǄزراƵة المروية ǑƼ المǈاƾƱ المرتƶƽة وتƲǈيمها وƽǈƍاƦ اƲǈǙمة .1

ƕƪة تưمن تƽơيز المǈƶين ƕاƪتƥƤاƼ ǅاýùƵ لǄميùاه وجýùƶ الùǈاتƝ             وƴư تƶƪيرة مياه مǈا    .2
ŹياƥاƮتƿا ƥمج ǑƵالزرا.  

توƵية المواǈƱين ƥǈƕرة المياه المتوƼرة وƕاǋميùة المơاùƲƼة ǄƵيهùا وơمايùة مƮùاƥرǈا                .3
 .المƥơوƥة

 .توƼير الƥƕاýƑ الƶمǄية التǑ تقýǄ الǏǄƵ ƔǄƱ المياه لǎƥ كý القƱاƵات .4

 .ان تƪǈجǅ مƴ اƪتراتيجة ƥƍارة الǏǄƵ ƔǄƱ المياهيجƔ المياه ) تƶƪيرة(تƶرƼة .5

ǄơƕوùƵ ýاǅ   % 25ليýƮ الǏ   ) المياه التǙ Ǒ يتơقƵ ƾاƥƑ من اƪتƥƤامها      (تقǄيƼ ýاƥƿ المياه     .6
2022. 

  
 

 

  
  التوعية

 .ƅ األساس الǘزم لتƸيير السياسات    Ƌيجاد الوعي لدǌ المواƯنين األردنيين وصانعي الƾرار لتكون الƯƢوƔ األولƺ Ǎي تƸيير السلوƿ وƋرسا              -1
من المياه تƔǋƦ الǏ لري المزروƵات وتƪاƕ ǅǋشكǄƿ ýيǈ ǑùƼ ýمùاƕƪ ǏǄƶƼ64 %             Ƈيý المƛاƦƍ Üýا ƵرƼت ƕƪǈة كƕيرة من المواǈƱيين Ɗن           

Ü وكƽǄة كƽǄة توزيƶهاÜ ومياهƍن القيمة الơقيقية لǄ .اƿǙتƮاƥ الوƼ ǑǈƱالǈتيجة Ɗن زياƥة تƶرƼة مياه الري ƪوƻ تǄقƵƥ ǑماƊ Źكƕر من المواǈƱيين
ƕ Ǌǈƍمجرƍ ƥيجاƿ ƥاƥƵة متيǈة من المƶرùƼة لǎƥù جميƴù            . يين اǙرǈƥ واơưة لǎƥ  ليƪت ǏǄƵ اƔǄƹǙ     وƼواƥƑ الƥƕاýƑ المƤتƽǄة ƥǗارة المياه    

    )2الǊدƹ( .اǅƑالجهات المǈƶية ǈƪتمكن ƪƕهولة من ƥƍارة التƥơيات ومن الممكن Ɗن ǈتشجƍ ǏǄƵ ƴتƤاƱƤ Ʀوات Ƽورية لمƶالجة الوƴư الق

القƱاƳ الƤاƭ يشتمǏǄƵ ý      .سيتم توسيƽ ƲاعدƔ التعامل مƲ الجمǊور ليشمل الƯƾاعين العام والƢاƫ والجمǊور العريƭ بكاƺة شرائحه              -2
. المزارƵينÜ ورواƥ الǈƮاƵةÜ مƪƪƌات الƶمý الƺƮيرة والمتوƱƪة الơجÜǅ والجمƶياتƹ Üرƻ التجارة والǈƮاƵة والمƲǈمùات اǄǋǙيùة               

)ƹدǊ2ال(  
3-                    Ɣرƺـة المتـوƺالحـالي للمعر ǌمن المستو Ƽƾوالتح ƹدǊور المستǊمستويات حال تحديد الجم Ɣعد Ǎسيتم تحضير ونشر الرسائل عل. 

وùƹرƍ   ƻيƮاý الرƪاýƑ يكمن من ƥƵ ýǚƤة وƪاƕ ýƑما Ƽيها اǅǚƵǙ الùƶريÜƯ والجمƶيùاتÜ             . الرƪاƥƿ ýƑ تكون ƍما ǈƼية Ɗو ƹير ǈƼية       
ƍن ƛƊر Ʀǋه الرƪاýƑ يمكن ان يتƪùơن        . ÜƩ والجامƶات وكƦلǁ من ƥƍ ýǚƤارات المياه المƌƪولة Ƶن التوزيƴ         الǈƮاƵة والتجارةÜ والمƥار  

 :وƕشكý كƕير Ʀƍا وزƵت من ǏǄƵƊ المƪتويات اƥǙارية ǑƼ الơكومة ويمكن ان تشتمƦǋ ýه الرƪاǏǄƵ ýƑ ولùيƕùƪ ǏùǄƵ Ʃيý الƮùơر                       
)ƹدǊ2ال(      

نƛǊ تحƾيƼ الرƊيا
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-       ƻǄتƤين مƕ اون ماƶالت Ǐاجة الơهار الƲƍ ات الوزار  ýƛية مǈƶالم )   ÜƱيƱƤووزارة الت   Üوالمياه والري  ÜةƵوالزراƕال   Üةơياƪùوال ÜةƑي
ǑƼ مجاǙت الƪياƪاتÜ واƿǙتƮاÜƥ والقưايا اǙجتماƵية المتǄƶقة ƕالمياه وƤاƮة تǁǄ التǑù            ) والǈƮاƵة والتجارة ووزارة الơƮة   

Ǌƪƽǈ ƳاƱالق ýƤاƥة وƽǄتƤالم ƳاƱين القƕ المياه ما ýقǈƕ ƾǄƶتت. 
-  
-                     Ơùش ƥùر تزايƛƊ رƤƈ Ǐǈƶمƕ يƊ ÜǑƵجتماǙي واƥاƮتƿǙا ƴưور الوƱوت ÜةƽǄوالك Ǌامتƥتƪƍالمياه و ƴưتقرار وƪƍ ينƕ ة ماƿǚƶال

 .المياه ǈ ǏǄƵمƵ Ʊيƫ اǙرǈƥيين

 .تƽهǅ مƪتƥƤمǑ المياه لƿǚƶǄة ما ƕين المياه والتǄوƚ لơماية مƮاƥر المياه الشơيơة -

ة ƛƊ ǏǄƵر Ƽهǅ ومƶرƼة الƽǄƤيùة       كƕيرƼاƥƑة  ƪتơقƾ  .  المƮƮƤة ơالياŹ والمشاكý المƮاƕơة لها     تƽهǅ مƪتƥƤمǑ المياه لكميات المياه     -
 .الواجƊ ƔتƤاǋƦا امƶالجة المشكǄة من جƦورǋا المǈƕية ǏǄƵ المƶرƼة الƿƥيقة والمƥƥơة لǘجراƇات اǙجتماƵية واƿǙتƮاƥية والƪياƪية

 .لǄتقǄيý من الǏǄƵ ƔǄƱ المياه الواجƍ ƔتƤاǋƦا ǏǄƵ مƪتوǎ اƼǙراƿƍƥتراơات راƤƪة تتƕ ƾǄƶالƱƤوات الƽاǄƵة واƿǙتƮاƥية  -

ƕƪ ǏǄƶƼيý المƛاÜý ما Ǒǋ الكƽǄة المǈاƕƪة لتƶƪيرة . الơاجة ƥƍ ǏǄƵراǁ وتƲƶيƿ ǅيمة الƶاǏǄƵ ƥƑ المتر المكƔƶ من المياه المƪتƥƤمة -
 .المياه الجوƼية المƪتƥƤمة ǑƼ الري ǑƼ المزارƳ الƤاƮة

وƦùǋا اǙمùر    . ǏǄƵ جميƴ مƪتƥƤمǑ الميùاه      متǈاƪقةÜ وكƦلǁ الƪياƪات والكوƥات    ƮƕورةالمƲǈمة  Ǆƶيمات  الơاجة الǏ تƕƱيƾ الت    -
ǑاتƦال ǅلتزاǙا ƾيơت ƴلتشجي Źاƥروري جư. 

  
. العمل مƲ وزارƔ التربية والتعليم لعƾد برامƛ توعية ƺي مجال المياه علǍ شكل ƈنشƯة ومواد منǊجية ƺي مƢتلƹ الـصƻوƹ المدرسـية                      -4

)ƹدǊ2ال( 
  

  السياسات والتعليمات المنظمة
                   ǅƵƥه الجهة تƦǋو Üر المياهƥاƮمة لمƲǈة مƥơجهة وا ƥتماƵوا Ǒǈƕت ǅما يتƥǈƵ ةǄƵاƼ ورةƮƕ المياه ǅاƥƤتƪƍ من الممكن ƠƕƮيƪ

ùƕ ǅشكƍ   ýن ƽǈƍاƦ القواǈين والتǄƶيمات  يكمن Ɗن يƪاǋ       . الǚلتزاƕ ǅالقواǈين ويكون ǈǋالǁ تƶƪيرة مياه تƶتمǏǄƵ ƥ الكƽǄة الơقيقية         
 ǑƪيƑرǑƼŹالياơ مةƑالمياه القا Ơة شǄمن مشك ƻيƽƤالت  . 

 
5-                     Źاùيǈيƕ اهùالمي ýùقǈƕ اتƵاƱقǄل ƟماƪǄين لƵالمزار Ǐية الƼية والجوơƱƪالمياه ال ƭيƮƤت ýقǈل ýƥاƵ ýشكƕو ǅات ليتƪياƪين الƪơت ǅيتƪ. 

         ǑƵالزرا ǅƪموǄل ǅة لهƮƮƤالمياه الم Źقاƕƪون مƼرƶيƪ نƥرǙي اƥقة واƱǈم ǑƵا مزارƦǋو ƩاƪǙا اƦǋ ǏǄƵ ǅهǄيƮاơة مƵون لزراƱƱƤوي 
       ƻاƽالج Ɣƕƪƕ ƚƥơت ƥƿ Ǒة التƑارƱال ƻروƲǄل ƴưاƤ .             ينƵزارùها لمǈم Ƈي جزƍ وƊ ةƥƑالزا ǅهƮƮơ ǑƼ ǅهƿقوơ ƴيƕ ونƵالمزار ƴيƱتƪي

Ƌمكانية شراƅ حƾوƼ المياه الجوƺية ƺي المناƼƯ المرتƻعة بسعر السوƼ لتƾليل السحب الجائر لƤǊه المياه من االحواƭ المائيـة                    . Ƥƈرين
 .المستنزƺة

6-                   ƥاƮơية الǄمƵ ةƪوممار  ǅجاƪǈǙوا Üǅجơوال ÜيةƵوǈال Ɣƪơ  اتƵالمزرو ƻيǈƮين لتƵمزارǄز لƼواơ ǅيƥات لتقƪياƪ ويرƱت ǏǄƵ ýمƶǈƪ
Ʀǋا اǙمر ƪيƪمƠ لǄمزارƵين ƕالتركيز ǏǄƵ الǈوƵية الجيƥة مùن          .  جيƥة وشƽاƼة وƕالتالǑ زياƥة اǈǙتاƜ وƱƍالة Ɗمƥ المƤزون        المƱƕ ƾƕƪريقة 

  ǅله ƔǄيجƪو ýيƮاơالم   Ɣزياد  Ǎالعائدعل)ƞيـتم تحمـل              ) الرب Ƙي التكنولوجيا الحديثة بحيـƺ االستثمار Ǎالمزارعين عل Ʋوبالتالي تشجي
 )1الǊدƹ  (.   .عيرƔ المياه والتي تمثل  الكلƻة الحƾيƾية للمياه المستǊلكةالزيادƔ المتوƽعة علǍ تس

رƲƺ الƾيود علǍ تسعيرƔ المنتجات الزراعية المستوردƔ ولƤلƿ لتحƻيز التحول الǍ منتجات Ƥات مردود اƽتصادي جيد لكل وحدƔ مياه                   سيتم   -7
ة Ƌنتاجه محلياŷ وال يمكن االستمرار علǍ هƤا النحو من االستƢدام Ʒير     ƺعلǍ سبيل المثالÛ كلƻة استيراد الموز ƽƈل بكثير من كلƻ         . مستƢدمة

 )4الǊدƹ  (.المجدي ƽƋتصادياŷ لمواردنا الشحيحة من المياه
سيتم دعوƔ جمعيات مستƢدمي المياه للمشاركة مƲ الحكومة ƺي تحديد وتنƻيـƤ             .اه الجوƼية ييجƔ تشجيƴ جمƶيات مƪتƥƤمǑ مơƱƪات الم      -8

ƕيǈت الممارƪات Ƌƕن المجتمƶات المǄơية ǑƼ Ǒǋ وƴư يمكǈها من ƍتƤاƦ القرارات المǈاƕƪة ǑƼ تƥơيƥù                 .ية والجوƺية محميات للمياه السƯح  
 )2الǊدƹ  (.  المǈتجات لǄمواǈƱين

9-            ǑƑيƕي والƥاƮتƿǙا ǎƦǙا ƴǈية لمƼرة من المياه الجوƑالجا Ɣơƪيات الǄمƵ ƻƿو ǅيتƪ .     ǅƿية رƼالمياه الجو ǅاƲǈ85/2002    ةùƕƿلمرا ƥùوج 
ومƦ ƴلƎƼ ǁن ƹالƕية    .  Ƶن اƕǓار التǑ تƶمƕ ýشكƿ ýاǈوǑǈ      وƦǋ Ɣƪơا الƲǈاǅ لǎƥ الơǚƮية لتƮơيý الرƪوǅ      . وơماية المياه الجوƼية الƽǈيƪة   
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                 ƥƕǙا Ǐال ƳاƱالق ǅƵƥ يةǄمƵ تمرƪتƪ ǅوƪه الرƦǋ ýيƮơون تƥومها وƪر ƴتجم Ǚ ةƵالزرا ǑƼ ǅƥƤتƪت Ǒار التƕǓا .    ƥوجو ǁلƦ Ǐال ƻاưي
Ʀǋا الƲǈاǅ يتƍ ƔǄƱيجاƱƤ ƥة لƯƽƤ      .  اƕǙار ƹير المرƮƤة يƪتƤرƜ مǊǈ المياه يومياŹ مما يƥƌي الƪƍ Ǐتǈزاƻ اơǙواƯ الماƑية             المƑات من 

اǈƛان مǊǈ مǄƺقùة  ,تراجǑƼ ƴ كميات المياه المƤزǈة   ơوƯ ماǑƑ  12 من كý    10وǑƼ الوƿت الơاưر ƲƊهرت     . الƣư  من اƕǙار المƪتǈزƼة    
   ǏƮƿǙا ƥơولها الƮو Ɣƕƪƕ     ŹاƇوƪ مرǙا ƥاƥن يزƊ ƴƿسيتم   . والمتو       Ƌ ƹدǊية بƺالمياه الجو ƔدارǕ ƯƯƢ Ƥيƻوتن Ʋبوض    Ʋعملية التراجـ ƅاƯ

 حول المياه الجوƺية للحƻاظ علǍ المياه الجوƺية وحمايتǊـا مـن            85/2002مراجعة النظام رƽم    سيتم  المƢيƻة ƺي وضƲ المياه الجوƺيةÜ و     
 )2الǊدƹ  (.سيتم ƋعادƔ النظر ƺي الية وضƲ تسعيرƔ المياه الرئيسية لتعكس الكلƹ الحƾيƾية.االستƢدام Ʒير الƾانوني والسحب الجائر

Ƌن التسعيرƔ المƻƢضة للمياه تشجƲ علǍ الǊدر وعلـǍ         . سيتم ƋعادƔ النظر ƺي الية وضƲ تسعيرƔ المياه الرئيسية لتعكس الكلƹ الحƾيƾية            - 10
كمƥƥơات مالية Ʀƍا ما تǅù تقǄيýù         . توزيƲ المياه والمستǊلكين علǍ حد سواƷ      ƅير ƺاعلة عند كل من جǊات     )Ƌستعماالت(انماƯ استǘǊكية   

ومƦ ƴلƪ ǁيتƊ ǅيجاƈ ƥلية ƕǙقاƇ الǅƵƥ لùƪǖر         . الǅƵƥ المالǑ المتوƼر ƋƼن المƪتƥƤمين ƪيƱƲرون لƴƼƥ مƪاǋمات Ɗكƕر ǑƼ كƽǄة توزيƴ المياه            
 )4الǊدƦ  .) ƹات الýƤƥ المتƦƍ Ǒǈƥا ما تǅ زياƥة تƶƪيرة المياه

األبـراƚ والمبـاني Ƥات     -لǔبنية بما ƺيǊا المباني المرتƻعـة     ) التمديدات الصحية (Ƌعتماد وتƯبيƼ مشاريƲ كودات البناƅ وƈعمال السباكة       - 11
               Ɣمن معايير الجود Ǎالمياه والحد األدن Ƽƺلتد Ǎصƽيتحدد الحد األ Ƙة السكانية العالية بحيƺات    .لتمديدات الصحية لالكثاƇجراƍ ƾيƕƱت ǅيتƪ

من اùƪǙتƥƤمات   % 10ويقƥر الوƼر Ʀǋ ǑƼا المجاơƕ ýوالǑ       . لكوƥات الǈƕاƇ وƤاƮة Ƽيما يتƪƎƕ ƾǄƶتƥƤامات الơمامات ومǄơقاتها       Ʈارمة  
 Źوياǈƪ يةƥǄƕالمياه            . ال ǁǚتهƪƍ ƥوات ترشيƥƊ ƴưون وƥ يتǈƕ يةǈƕǙية اƕǄƹيرة واƤǙوات اǈƪال ǑƼ متارǙيين اǚم ƥزا Ƈاǈƕال ƳاƱƿ .  ƴùǈن مƍ
 )3الǊدƹ ( .ات Ʀات اƪǙتهǁǚ الƶالƪ ǑيهƵ ýمǄية تƕƱيƾ كوƥات الǈƕاƪƍƇتƥƤاǅ اƥǙو

 )3الǊدƹ  (.سيƯبƼ االردن تعليمات Ƥات Ưبيعة محƻزƔ ومشجعة لتشجيƲ الحصاد المائي - 12
واحـد  سيتم تعديل السياسات واألنظمة للسماƝ بتƢصيƫ المياه بين المستƢدمين ƺي األردن من ǘƢل دراسة العائد علǍ المتر المكعب ال       - 13

Ʀǋا اǙجراƪ Ƈيƥƌي الǏ زياƥة الƶاƥƑ المùاƥي ǏùǄƵ           .المستƢدم وƺي الوƽت Ƥاته ضمان توƺير المياه الǘزمة للحاجات المنزلية األساسية          
                    ƳاƱلق ǅƥير المقƕالك ǅƶال Ɣƪƪƕ كومةơية الǈميزا ǏǄƵ Ʊƺưال ƻƽƤوي Üاتورةƽال ƴƼƥ ǏǄƵ رةƥالق ƥويزي ÜƇمن الما ǅƥƤتƪالم Ɣƶالمتر المك

 )1الǊدƹ(. ياهالم
  

  التكنولوجيا
 .ƋعادƔ استƢدام المياه بشكل ƈكثر كƻـاƔƅ      /سيتم تسǊيل عملية اعتماد تكنولوجيا حديثة ومبتكرƔ واثبت نجاعتǊا ǕنتاÛƚ توزيÛƲ واستƢدام            - 14

: وƕƪ ǏǄƵيý المƛاý  . الǚưƽتزياƥة كميات المياه Ɗو     Ʀǋه التقǈية مơƮوƕة ƕالتƥريƔ المǈاƔƪ يمكǈها زياƥة مƪتوǎ المǈتƝ اƿǙتƮاƥي ƥون            
ƤƥƍاƲǈ ýاƥƵ ǅاƥات جƥيÜƥ وجمƴ اليƕاǈات والقراƇات ƍلكتروǈياƥǙ Źارة الǏǈƕ التơتيةÜ وƲǈƊمة لتوƼير الƕياǈات لƮاƴǈ القرارÜ وƲǈاǅ الùري                   

 )3الǊدƕ .) ƹالتǈقيÜƱ ووتǄơية المياه المالơة ومياه الơƕرÜ وƥƊ Ʊƕưوار المياه لتƕǄية ơاجة المشتركين
دن الحصول علƈ Ǎدوات ومستلزمات ترشيد استƿǘǊ المياه لǘستƢدامات الصناعيةÛ البلدية والمنزلية وسـيتم وضـƲ اليـة                  سيوƺر االر  - 15

 )3الǊدƹ  (.تحƻيز لتشجيƲ استƢدام هƤه االدوات والمستلزمات
16 -              Ƣستǘل Ɣا الكبيرǊدام المياه العادمة المعالجة لما اثبت من امكانياتƢباست Ʋي التوسƺ ـي       سيستمر االردنƺو Ûالـصناعة Ûي الزارعةƺ دام

يجƪƍ ƔتƥƤاǅ المياه المƶالجة ǑƼ مجاǙت ƕƛƊتت ǈجاƵتها اǙجتماƵية واƿǙتƮاƥية وكƦلǄǄƿ ǁت الƔùǄƱ               .تƢضير وتزين االمكان الحضرية   
من اجƿƍ    ýùتƮاƥيايجƪƍ ƔتƥƤاǅ المياه المƶالجة ơيما كان Ʀلǁ مجƥياƪƍ ǏǄƵ .         ŹتƥƤاǅ المياه الƕƦƶة وǄǄƿت من كƻǄ التƭǄƤ من الǚưƽت         

 .يجƔ الƇƥƕ وƼوراƕ ŹتوƵية المواǈƱين ƕمƋƪلة تƦƺية اơǙواƯ الماƑية من المياه الƶاƥمùة المƶالجùة              . Ƶƍاƥة تƦƺية مƤزون اơǙواƯ الماƑية    
) ƹدǊ3ال( 

  

  ƺاƽد المياه
 

17 -      ƞد المياه ليصبƽاƺ للƾل من         2022بحلول عام   % 25سنƽني اƻد المياه الƽاƺ يكون Ƙة      ومن اج %. 15 وبحيƥاƵƍ ǅيتƪ ƻƥا الهƦǋ ƾقيơت ý
 ƪيƪǈتمر ǑƼ التركيز    .تǋƋيǈƊ ýمƲمة تزويƥ المياه ƕما Ƽيها الƥƶاƥات المǈزلية وتƪơين ƵمǄيات التشƺيý واƥǙارة واƵاƥة ǋيكǄة شƕكات المياه               

ǏǄƵ:)  ƹدǊ5ال( 
• ƶالم Ɣƪơكات وƕالش ǑƼ ية المياهƵوǈ ǏǄƵ Ʋاƽơييراال. 



 الطلب على المياه
 

 5-2  الطلب على المياه
 

 .واǈƱين ýƮƽƕ الƮيƻزياƥة كميات المياه التǑ تزوƥ لǄم •

• Ƈالشتا ýƮƽƕ ينǈƱمواǄل ƥتزو Ǒة كميات المياه التƥزيا. 

 .تقǄيý وƿت اƪǙتجاƕة لƕǄƱات الƮياǈة المتǄƶقة ƕالتƪرƱƤƕ ƔوƱ الشƕكةÜ وƼقƥان الÜƱƺư وƥƪǈƍاƥ شƕكات المجاري •

• ǑơƮال ƻرƮكات المياه والƕش ǏǄƵ المشتركين Ʊƕرƕ قةǄƶار المتƲتǈǙترات اƼ ƭيǄتق. 

•  ƭيǄشكاوي المشتركينتق ýơƕ قةǄƶار المتƲتǈǙترات اƼ.  
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    التزويد بالمياه-الفصل الثالث

 
 

  الوضƲ الحالي

 
ơيƊ ƚن اǕرƥن ƥƊ ƥƿرǕ ǁوý مرة وƱǈ ǏǄƵاƾ واǊǈƊ ƴƪ يƶاǑǈ من شƠ الموارƥ الماƑية ƕ ǑƼواكير الƶƕƪيǈيات من 

ǊيǄƵ ƔǄƺوالت Ơا الشƦǋ ǏǄƵ ƇاưقǄير لƕاƥتراتيجيات والتƪǙمن ا ƥيƥƶال Ɵتراƿا ǅت ÜǑưت . القرن الماǄاشتم ƥƿه وƦǋ
ƥة التزوƥير لزياƕاƥت ǏǄƵ المياهƕ  يةƑالما ýالهياك ƻǄتƤم Ƈاǈƕ يهاƼ ماƕ)روليكيةƥية) الهيƼوير المياه الجوƱوت . Ǚ ǊǈƊ يرƹ

 ǎتوƪم ǏǄƵ المياه Ơلة شƋƪم Ɲالƶن يƊ هƥرƽمƕ ƥơوا ƇجراǗ نيمكنƱالو ýمتكام Ɲهǈ ƥتماƵمن ا Ňƥƕ Ǚ ǊǈƊ Ǒǈƶمما ي Ý
  . تهاÜ واƪتƥامتهالتƶزيز تواƼر المياهÜ ومƇǚم

 ǅاƵ ǑƼ2008و Ǒوالơ Ǐلƍ نƥرǕا ǑƼ ƥرƽǄة لơة المتاƥƥة المتجƕƦƶة المياه الƕƪǈ تǄƮة145 وǈƪال ǑƼ Ɣƶمتر مك  .
 ƚǄƛ من ýƿƊ اƦǋو"ǑƑقر الماƽال ƱƤ " Ǐلƍ  ýƮي يƦوال ƴƪوا ƾاƱǈ ǏǄƵ Ǌƕ ƻترƶة500المǈƪال ǑƼ Ɣƶه .  متر مكƦǋ

ǄƱر تتƱƤال Ʃوƿاǈ ƾƥت Ǒة التƲơǚية مما المǄƵاƽممكن من ال ǎتوƪم ǏǄƵƋƕ امهاƥƤتƪمياه واǄة لƽيƮơة وƥارة جيƥƍ Ɣ
يتƥƍ ƔǄƱارة كƌƽة لǏǄƵ ƔǄƱǄ المياه وتƱوير جميƴ الموارƥ الماƑية المتاơة ƕاưǗاƼة ƍلǏ التƽƤيƻ من اƛǓار الƶكƪية 

 .من ýǚƤ التƥاƕير الǚزمة لơماية الƕيƑة

ƥƵƍ ƥǈƵاƥ اǕرƿاǅ الƤاƮة .  ليǈƶيا الشƦ ƇǑاتƑǊاƱſااƪتƥƤاماƮ (Ƥ Źاƥر المياهم(و ) تزويƥ المياه(يƪتǅƥƤ المơǄƱƮان 
مƮاƥر المياه تشمý . ومƮاƥر المياه) التƮƤيƮات(ƕالموازǈة الماƑيةÜ يجƔ التمييز ƕشكý واƕ Ơưين تزويƥ المياه 
ǏǄƛريقة مƱƕ ماǋتاǄارة كƥƍ Ɣية ويجƼية والمياه الجوơƱƪالمياه ال.  

ƪالمياه ال ǅǋاƪت ýƥاƶت ƥة تزويƕƪǈƕ يةơƱ37 % المياه ýمن مجم ŹاƕةتقريơنالمتاƥرǙا ǑƼ ƥتزويǄر كمية المياه .  لƥتق
 Ǒوالơƕ ورةƱية المتơƱƪة 295الǈƪالƕ Ɣƶيون متر مكǄم  ǅاƵ ǑƼ2007 Ǐال ýƮن تƊ ƴƿيون متر 365 ومن المتوǄم 

 ǅاƵ ǑƼ ةǈƪالƕ Ɣƶ2022مك.  
ýƥاƶت ƥة تزويƕƪǈƕ يةƼالمياه الجو ǅǋاƪن% 54 تƥرǙا ǑƼ ƥتزويǄة لơالمياه المتا ýمن مجم Źاƕتقري . Ɣơƪية الǄمƵ

الجاƑر لǄمياه الجوƼية تƶوƥ الǏ الǈمو المƱرƥ لƪǄكان والتوǑƼ ƴƪ الزراƵة وǋما من المشاكý الơقيقية التǈ Ǒواجهها 
ǅة. اليوƮاƤار الƕǓر اƽơ يةǄمƵ ǏǄƵ يماتǄƶالت ƾيƕƱت ǑƼ ƻƶưال ŹاƇوƪ مرǙا ƥزا ƥƿوو  Ʊƕư ǑƼ ǅالتا Ǌƕش Ɣياƺال

  .وƥǈƵما يƯƽƤǈ مƪǈوƔ المجمƴ الماǑƑ تزƥاƥ كƻǄ الƣư وكƻǄ تǄơية المياه. Ɣƪǈ الƔơƪ المرƮƤة
ǑƪيƑر Ǒǈكاƪ ƴشر تجمƵ ةƶƕرƊ ǑƼ ǑơƮال ƻرƮالجة مياه الƶوم ƴمات جمƥƤ Źالياơ يةǈƥرǕة المياه اƱǄƪ ǅƥتق .

 Ǒوالơ ǁاǈǋ4و ƭƤيين شǚم ) Ǒوالơ62 %كانƪمات ) من الƥƤ ن منǓون اƥيƽتƪمايƲǈة ŹماǄƵ ǑơƮال ƻرƮال 
 ǏǄƵ ýƮت ǅƲǈه الƦǋ ýǚƤ من ƻŇرƮت Ǒالت  ǑơƮال ƻرƮن كمية مياه الƊ100 ƥاƶوي Ýةǈƪال ǑƼ Ɣƶيون متر مكǄم 

  . اƪتƥƤاƦǋ ǅه الكمية ƥƶƕ مƶالجتها لƺايات الزراƵة
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ƾƱاǈة مƥƵ ǑƼ ةơمياه مال Ɲتǈت Ǒالت ƴيƕǈمن اليا ƥيƥƶال ƥيƥơت ǅكةتǄه المياه .  من الممƦǋ من ǑƼزون الجوƤالم ǅجơو
 ǑƼ اƶامها جميهƤتƪراجها واƤتƪƍ ت لن يكونƿالو Ʃƽǈƕو ýƑاǋ رƥƮم ýها تشكǈƋƕ ƥيƽية يƪيƑية الرƑالما ƯواơǙا

ŹياƥاƮتƿƍ Źياƥمج.  
Ɣƪاǈير مƹ ǊǈƋƕ ياتƥǄƕال ǑƼ كات المياهƕتية لشơالت Ǐǈƕال ǑƼ مارƛتƪǙا ǅƪتو. يتƪن مƎƼ ǁلƦ ƴوم ƳاƱƿ ǑƼ ماتƥƤ ǎ

من الƪكان ǑƼ % 83من الƪكان ǑƼ المǈاƾƱ الươرية و % 97تزويƥ المياه ǑƼ اǙرƥن مرتǈ ƸƽوƵاŹ ما ơيƊ ƚن 
ǑƑالما ƥمة التزوƥƤ ǏǄƵ ولونƮơي ƻرياǙا . ƚيơ Ǒالƛالم ƴưن الوƵ ƥيƶƕو Ǒǈƥمت ƴمة التوزيƲǈƊ ǎتوƪم ýما زا
ƥǄƕكات المياه الƕش ǑƼ المياه ƥƿاƼ ةƕƪǈ ýتشك Ǒوالơ 55ية % ǅاƵ ǑƼ ةƥ1995من كمية المياه المزو.  

 
 

 التحديات المستƾبلية

 
  ǁاǈǋ10    ýƮƊ 12 من    ŹياƑما Źاưوơ         يهاƦƺت Ǒالت ǁǄت ƻƶư ƸǄƕكميات تƕ المياه Ǌǈم ƜرƤتƪاوز     . تùيتج ƔǄƱن الƊ كما

          ƦƤƈ ǑƑجز الماƶن الƊ نƵ ǁيǋاǈ يرƕك ýشكƕ ƯرƶالƳاƽرتǙاƕ   ƱيƱƤمن الت ǅƹالرƕو   ƥيجاǙ     ƻوùƪ ةƥùيƥر جƥاƮم
  . 2022 الƶرƯ المتاǄơƕ ƟوƵ ýاǅ الƔǄƱيتجاوز

ن تƪùơين ƥƍارة    ƍ. ويتمýƛ التƥơي المƪتقǑǄƕ الرƑيƥƿ ǅƥƶƕ Ǒƪرة الموارƥ الماƑية التقǄيƥية ǏǄƵ تƕǄية الǏǄƵ ƔǄƱ المياه             
ǑùƼ تƮùƤيƭ الميùاه       ǏǄƵ المياه والوƮوý الǏ الوƴư اǙمýƛ        الƔǄƱالƪاǄƪ   ǑƼ ƥƑوǁ  التƛƋير ǑƼ ال   Üالتزويƕ ƥالمياه 

ýمياه تشكǄية لǈƱة الوƱƤال Ɣƪơ جر الزاويةơ  يةǄمƵ ǑƼǑƑجز الماƶال ƥƪ .  
لقƥ تراجƶت ǈوƵية موارƥ المياه الجوƼية تراجƶاŹ كƕيراƔƕƪƕ Ź ما شهƥه القƱاƳ الزراǑƵ والقƱاƳ الǈƮاǑƵ من تǈميùة                  

 يشكý تهƥيƥاƕ ŹتǄويƚ الƥƶيƥ من مƮاƥر الميùاه         ولقƛƥơ ƥت Ʀǋه التǈمية ƶƕيƥاƵ Źن التƱƤيƱ المتǑǈƋ والƦơر مما         . وتƱور
وƼرƱ اƪتƥƤاǅ اƪǙمƥة الكيماويةÜ وتƮريƻ المياهÜ واơǙماý الزاƥƑة Ɣƕƪƕ          ǏùǄƵ اơǙماý الǈƮاƵية الزاƥƑةÜ     الجوƼية  

                  Ɣاùية ومكƮاƮùمتǙر اùƽơن الùات مơالترشي ÜيةƑالما ƯواơǙر من اƑالجا Ɣơƪال Üمةƥاƶقية المياه الǈات تƱơم
وƦƍا Ʀǋ ƚƥơا   . Ü والƱريقة ƹير المǈاƕƪة المƪتƥƤمة لǄتƭǄƤ من المواƥ الكيماوية الƱƤرة وƱƺư التǄوƚ الƶاǅ            الƽǈايات

           ǊيǄƵ ةƕالية المترتƶة الƽǄن الكƵ ǁيǋاǈ Ǌǈم ƭǄƤالت ƔƶƮيكون من الƪ ƚوǄة       . التùيƑالما ƥمن الموار ƥيƥƶا الǈƥقƼ ƥولق
         ƚŇوǄتويات التƪم Ƴاƽارت Ɣƕƪƕ منƛƕ رŇƥتق Ǚ ǑيهاالتƼ .            اتƇراùجƍ ƦاùƤمن ات Ňƥƕ Ǚ ÜهƦǋ ƚŇوǄية التǄمƵ ƻيقاƍ ƻƥهƕو

  . الجوƼية والơƱƪية ǑƼ اǕرƥنلتوƼير الơماية الƽاǄƵة لموارƥ المياه
                 ǑơƮال ƻرƮكميات مياه ال ŹاưيƊ تƥتزاي ÜƥǄƕال ǑƼ يةƥاƮتƿǙية واƵجتماǙمية اǈوالت ƥالمتزاي Ǒǈكاƪمو الǈال Ƈوư ǑƼ

 وơيƊ ƚن مƮاƥر    .2022 متر مكƕ Ɣƶالǈƪة ǄơƕوƵ ýاǅ        مǄيون Ɗ256ن تƦǋ ýƮه الكميات ƍلǏ      ومن المقƥر   . المƶالجة
                   Ǌùيƥƌمية تǋǕا ƥور متزايƥ مةƥاƶمياه الǄيكون لƪ ÜنƥرǕا ǑƼ يتهاƥوƥơمن م Ǒǈاƶت Ǐقƕت ƻوƪة ما زالت وƕƦƶالمياه ال

ƳاƱا القƦǋ ǑƼ.  
ا ƶǄƪة ƛميǈة وتكƽǄة اƪتƥƕاý الموارƥ المهƥورة Ƶاليùة         ǈƍه. يجƊ Ɣن تجمƴ كƱƿ ýرة ماƇ من كý مورƥ متاǑƼ Ɵ اǕرƥن           

Źاƥي                   . جƊ نǓا ƥƶƕ ýمơلن يت ǊǈƊ كما ÝƳوǈا الƦǋ يار منƤ ƇاƕƵƊ ýمơن يتƊ ŹǚƮƊ نƥرǖيمكن ل Ǚروƥǋ    ýوƌƪùير مƹ 
  . لǄموارƥ الماƑية
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 2022لتزويد بالمياه بحلول عام ا رƊية

 
ƾƱ الممǄكة وƕشكý مƪتمر ƹير متقƴƱ لمùǈاƵ ƾƱمùانư          Üمان تزويƥ المياه ƕشكý امن وǑơƮ لكاƼة مǈا        .1

  . ارÜƥƕ الزرƿاƇ والƶقƕة
2. ƥر التزوƥاƮمن م Ǒƪاƪر اƥƮم Ǒǋ ةǚơالمياه الم. 

3. ƚوǄي تƊ مية منơم Ɣر مياه الشرƥاƮم. 

4. ýƵاƼ ýشكƕ امهاƥƤتƪية واơƱƪزين المياه الƤت. 

5. ƶة مƽǄكƕو ýƵاƼ ýشكƕ الجةƶة والمưƑاƽال ǑơƮال ƻرƮمياه ال ǅاƥƤتƪقولةا. 

 .ƍيجاƱƱƤ ƥ وتƶƽيǄها ƥǙارة المياه الجوƼية التǑ تưمن مǈتƝ ماƈ ǑƑمن .6

 . مƲǈمة ومưمǈة ǑƼ تǄƶيمات اǈƕǙية) المياه الǈاتجة Ƶن اƪǙتƶماǙت المǈزلية(المياه الرماƥية  .7

 .ơماية ơقوǈƿا الماƑية المشتركة مƥ ƴوý الجوار .8
 

 
 

 

  ةنƛǊ تحƾيƼ الرƊي
 

  المياه السطحية
 

سيتم وضـƯƢ Ʋـة زمنيـة       .  بدراسة Ƌيجاد ƺرƫ الستثمارات Ƌضاƺية ƺي مراƼƺ المياه السƯحية         ردنيستمر األ س .1
 )4الǊدƹ  (.لتحسين عمليات التƢزين ƺي السدود عن ƯريƋ Ƽزالة الرواسب الƯنية التي تراكمت علǍ مر السنين

2.       ÜيةơƱƪالمياه ال ƥزيز موارƶت ƻƥهƕشامل لرصد      سن ƛبرنام Ƥيƻوم بتنƾييموƾـ  ت  لتحديـد كميـةÛ     اه الـسƯحية   المي
Ûدامات   ونوعيةƢوحمايةواست      ǍلƋ ةƺضاǕحية باƯالمياه الس ƅـا         بناǊـاظ عليƻوير المياه والحƯمتكامل لت ƛبرنام 

 )4الǊدƹ  (: من ǘƢل تحƻييزبǊدƹ زيادƋ Ɣمكانات المياه السƯحية ƺي األردن

  .ǅƲǈ المياه الơƱƪية ǑƼ واƥي اǕرƥن •
 . ƍلƲǈ Ǐاǅ اǈǕاƕيƔ التǑ تƶمƕ ýالƱƺưتơويǅƲǈ ý القǈوات المƽتوơة •

 .ƱƵƍاƇ اǕولوية لǅƲǈ التƥơيƚ والتƱوير •
 

 
   المياه الجوفية

 
دد التدابير الƾانونية والمالية الǊادƺـة      يح والعمل علǍ تنƻيƤ برنامƛ      85/2002سنعمل علǍ دعم تƻعليل النظام رƽم        .3

        ŷا تدريجياǊضƻƢية وƺالكميات المسحوبة من المياه الجو Ưضب ǍلƋ    نƈ Ǎهو      ي عل ƛا البرنامƤǊائي لǊالن ƹدǊكون ال
وƪيƪتمر الƶمǏǄƵ ý وƴư واƵتماƥ تƥاƕير ƤƊرǎ لơماية مƮاƥر الميùاه           . الحƻاظ علǍ منتƆ ƛمن لǔحواƭ المائية     
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    ƚوǄر التƥاƮم ƴية من جميƼالجو .     ǅاƲǈالƕ ƥŇالتقي Ǐلƍ ارƮيƪه        85/2008وƦùيƽǈة وتùيƼالمياه الجو ƜراƤتƪا ýوơ 
ǅارƮ ýشكƕ .) ƹدǊ6ال( 

جميƲ الموارد وƽابليتǊـا لǘسـتǘƸل بمعـدالت يمكـن          مدǌ توƺر   سوƹ نعمل علǍ تحديƘ برنامƛ متكامل لتƾييم         .4
كما ƪيتǅ اƤتƕار وƵ ƱƕưمǄية التǈقيƵ Ɣن ơƊواƯ المياه الجوƼيùة المتجƥƥùة              .زمنية Ưويلة استدامتǊا علƺ Ǎترات    

وƍلǏ جاƦǋ Ɣǈا اǕمرǈƪ ÜواýƮ تƽǈيƵ ƦمǄية     . ممكن تơمǄها ơƕيƚ يتǅ تƽƤيưها ƍلǏ مǙƥƶت اƪǙتƤراƜ المƪتƥامة وال       
          ƯواơǕة من اƕƿلها والمرا ƱƱƤية المƼن المياه الجوƵ Ɣقيǈورية  التƽơǕة  اƥƵمين     والواƋùلت ŹاراùيƤ Ǌùǈة كوƶƪالوا

ية ǑùƼ   وƪيتǅ اƪتƥƤاǅ المياه الجوƼية ƍلǏ جاƔǈ الميùاه الơƱƪù         . الكميات المتزايƥة لƪǚتƥƤامات الƥǄƕية والǈƮاƵية    
           ƥة كميات التزويƥزيا Ǐلƍ يƥƌن يƊ ǁالمشتر ǅاƥƤتƪǙا اƦيمكن له Ǒماكن التǕة       . اùيǄمƵ زةùين ومركƪơت ǅيتƪ كما

جمƴ الƕياǈات المتǄƶقة ƕالمياه الجوƼيةÜ وتǄơيǄهاÜ ورǋƥƮا ƕاưǗاƼة ƍلǏ تƶزيز ƵمǄية ƽǈƍاƦ التشريƶات والتǄƶيمùات               
 )6الǊدƹ ( .الǈاƲمة لǄمƪاýƑ المتǄƶقة ƕالمياه الجوƼية

سيتم وباستمرار مراƽبة نوعية المياه السƯحية والجوƺية وتƾييم مƢاƯرƔ التلوƘ المحتملة وباالƫƢ من االنـشƯة             .5
تƯوير برنامƛ لحماية مصادر المياه الجوƺية والـسƯحية ƺـي األردن مـن    . التي ƽد تسبب التلوƘ لمصادر المياه   

سيتم تƾديم التوصيات التي ينبƸـي تنƻيـƤها        . الجوƺية والسƯحية التلوƘņ من ǘƢل Ƌنشاƅ المحميات الƢاصة للمياه        
ǌرƢالوزارات األ Ʋم Ƽها بالتنسيƤيƻر وتنƯاƢه المƤمن ه ƹيƻƢللت. ) ƹدǊ3ال( 

6.                   ƹـدǊب ǌـرƢالـوزارات األ Ʋم Ƽاستعماالت األراضي بالتنسي ƫيƢي عملية ترƺ اعل وحيويƺ بشكل ƿسنشار
ه الجوƺية والسƯحية ƋلǍ الحد األدنǍ وحمايتǊا من األنشƯة المتعلƾـة           التƻƢيƹ من األثر السلبي علǍ مصادر الميا      

 )3الǊدƹ  (.باستعماالت األراضي والتي يمكن ƈن تكون ملوņثة لǊا

ƤƢين بعـين االعتبـار الحاجـة لحمايـة         Ɔنƾوم بتزويد المعيايير واالدلة لتصميم االنشƯة التي ƽد تسبب تلوثاŷ           س .7
 )3الǊدƹ  (.مصادرنا المائية

بار باǕضاƺة ƋلǍ بنية تزويد المياه التحتية الحالية بǊدƹ توƺير حماية ƺƈـضل             اƋǑعادƔ تƉهيل ينابيƲ المياه و    سيتم   .8
Ƙņلمصادر المياه من التلو.)  ƹدǊ3ال( 

ƕما Ƽيها رƥƼ كميات المياه الجوƼيùةÜ وتوƲيƻù التقǈيùات            .سنواصل التشجيƲ علǍ تƯبيƈ ƼنشƯة البحƘ التƯبيƾي       .9
   ƍ يƥƌما يƕة وƥيƥة             الجƇاƽر كƛكǕاماتها اƥƤتƪزيز اƶية وتƼالمياه الجو ǅƲǈ ويرƱوت ýيƺلتش ýƛمǕا ǎتوƪالم ƾقيơت Ǐل

ǎوƥوج.)  ƹدǊ6ال( 
  

  مياه الصرف الصحي
  

سنستمر بتوسيƲ استƢدام المياه االمنة الناتجة عن معالجة مياه الصرƹ الصحي وƤلƿ من Ƣـǘل بنـاƅ محƯـات                 .10
سيتم استكـشاƋ ƹمكانيـة     . لمنتجة ƺي الزراعة والصناعة وتجميل المدن     معالجة جديدƔ واستكشاƹ استƢداماتǊا ا    

 )5الǊدƹ  (.استƢدام هƤه المياه العادƔ تƤƸية االحواƭ المائية كما هو الحال ƺي بعƭ بلدان العالم
 

  )المالحة(المسوسالمياه 
  

لبيئية ƺي جميƈ Ʋحـواƭ  وا  بتƾييم Ƌمكانات مصادر المياه المسوس من حيƘ الجدوǌ الƻنيةÛ االƽتصاديةسنباشر .11
                 ǍلـƋ ة بتحلية المياه والوصـولƾزمة المتعلǘوالدراسات ال Ƙالبحو ƅجراƋ ومن ثم Ûية ضمن المملكةƺالمياه الجو

ùƪيتǅ تƮùƤيƭ مƮùاƥر الميùاه        . لƷǔراƭ الزراعية والصناعية  لستƢدام المياه المسوس    الالمستوǌ األمثل   
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       ƶيƕƱها الƶưو ǑƼ وƊ يتهاǄơتمت ت Ƈواƪ ÜƩوƪالم           ƥùات التزويùكمي ƴƼر ƻƥهƕ ýưƼǕا ýالشكƕ امهاƥƤتƪا ǅليت ÜǑ
كما ƪيتƥƍ ǅراجها ƍلǏ جاƔǈ مياه الơƕر لتتǅ تǄơيتها ǈǗتاƜ المياه اưǗاƼية لرƥùƼ              . ولưمان ǈƍتاجية المياه واƪتƥامتها   

 )2الǊدƹ ( .اƪǙتƥƤاǅ الƥǄƕيةÜ والǈƮاƵيةÜ والتجارية
تمر ƺي تشجيƲ المƊسسات الدولية لتحƻييز البحƘ العلميÛ التƯويرÛ تبادل المعلوماتÛ والتدريب ƺي المجاالت              نسس .12

       ǌرƢلدية االƾير التƷ ة بعمليات تحلية المياه والمصادرƾورة         .المتعلƱالمت ƚوơƕال ýاƤƥƎƕ ǅقوǈƪ Üǅƥما تق ǏǄƵ Ƈاǈƕ 
 )2 الǊدƹ(. وتƕاýƥ التكǈولوجيا Ƶ ǑƼمǄيات ƪƥǈǋة التǄơية

  
  نوعية المياه، والبيئة، والصحة االنسانية

  
13.          Ûاصة بمياه الشربƢالمعايير ال Ƙتحدي Ǎنعمل عل ƹسـسات           سوƊـي المƺ الـصحي ƹمن مياه الـصر ƫلƢالت

 واعادƔ استƢدام مياه الصرƹ الصحي المعالجة ودعـم تƯبيـƼ هـƤه             الصناعية وتصريǊƻا ƋلǍ شبكات المجاري    
 الƶالمية لǈوƵية المياه Ɗو القيǅ اǗرشاƥية Ʀǋ ǑƼا المجاý والتƱ Ǒùورتهùا مƲǈمùة                اƵتمƥ اǕرƥن المƶايير  . المعايير

 وƪوƻ تƕقǏ المƶايير اǗرشاƥية ǏùǄƵ       .الơƮة الƶالميةÜ والمƪƪƌة اǕمريكية لơماية الƕيƑةÜ وƹيرǋا من المƪƪƌات        
 المƶالجة وƥƈاƇ مƱơات التǈقيùة       ƍن ǈوƵية المياه   .الƥواǑǋ ǅ توƼير مياه شرƈ Ɣمǈة وơماية المياه الơƱƪية والجوƼية         

 ƍن ƪƍتƥƤاǅ المياه المƶالجة من مƱơات ميùاه الƮùرƻ           .تتƛƋر ǈƕوƵية المياه الƥاǄƤة الǈاتجة Ƶن الǈƮاƵات المǄơية       
         ƭرƽة من الƵت مجموƿالو Ʃƽǈƕيات وƥơة من التƵمجمو ýتشك ǑơƮمما       . ال ǅƑǚير مƹ اتƱơه المƦǋ Ưƶƕ ƇاƥƉƼ

ƪوǈ ƻراƦơƕ Ɣƿر وǈƪوƴùƪ القƥùرات        .ما ƥƿ يƛƊ ƚƥơراƵ ŹكƪياǏǄƵ Ź الơƮة الƶامة       يƥƌي ƍلǏ تǑǈƥ جوƥة المياه م     
          ǅاƥƤتùƪƍ ةƥاùƵƍ اييرƶن مƊ من ƥكƋتǄة لƕاƿات رƇجراƍ Ǒǈƕǈ ƻوƪو ǑơƮال ƻرƮقية مياه الǈات تƱơية لمƕاƶتيƪǙا

ơتاƜ وجùوùƱ ƥرƾ     مƦǋ ýƛه الƕرامƝ ت   . المياه المƶالجة وƶưت وƥƊيمت لكƪƍ ýتƥƤاǅ من اƪǙتƥƤامات اƿǙتƮاƥية        
وƪتكون اǋتمامات الơƮة الƶامة وơƮة الƶمŇاǈ ýقƱة تركيùز          .التǄơيÜý ومƤتƕرات مجهزةÜ وكواƥر ƕشرية مƥرƕة     

  )3الǊدƹ (. مơورية ƕ ǑƼرامƵƍ Ɲاƥة اƪتƥƤاǅ مياه الƮرƻ الǑơƮ  المƶالجة
Û التـدريب    كاƺية مراƼƺوÛ  اƹ ك تمويليوجد  سنستمر بمراƽبة كاƺة مصادر المياه للتƉكد من ان المعايير تƯبƼ وان             .14

  Ƽة                .تم حسب االصول  يوالتنسيùيƥǄƕال ƥùر التزويƥاƮùم ǏǄƵ يةǈƱايير الوƶالم ǁلƦ ǑƼ ماƕ يقهاƕƱايير وتƶالم Ʀيƽǈت
    ƇراƕƤو ƾƼمرا ƔǄƱالجة يتƶات المƱơالية     /ومƵ ƻتكالي ýمơت Ǒǈƶرات مما يƕƤ .        Ǌùوج ǏùǄƵ ƦاùƽǈǗو اƊ ƾيƕƱوالت

   Źيقاƪǈوت Źالتزاما ƔǄƱيت ƭوƮƤكومة         الơمن الư ةƥيƥƵ توياتƪم ǏǄƵات وƪƪƌمن الم ƥيƥƶين الƕ  .    ةùامƥƍ ǅيتùƪو
   Ɣƪاǈم ýشكƕ اǋرات وتجهيزƕتƤا    . الم ǏǄƵ ƥكيƋالت Ǒƺƕǈكما يǙ ƪياƪارات الƕتƵمةو يةƇǚهولة(المƪال ( Ǒƺƕǈي Ǚ   ŹاƥùƕƊ 

 . ƪơ ǏǄƵاƔ الơƮة الƶامة والمƪاƕ ƩهاتơقƊƾن ت
تماد مƾاييس المياه الناتجة عن معالجة مياه الـصرƹ الـصحي  ƺـي           سيتم ƋعƯاƅ اهتمام Ƣاƫ والتركيز علǍ اع       .15

محƯات التنƾية والكمƢة ƺي محƯات معالجة مياه الصرƹ الصحي  البلدية والصناعيةÜ وكـƤلƿ لتـصريƹ ميـاه                  
         Ƽƺيرها من المراƷو ơالمسال Ûياتƻالمستش ÛتبراتƢالصحي  من الم ƹة       .الصرùامƶة الơƮùالƕ ǅتماǋǙا ýيشكƪ

ǈ ýقƱة تركيز مơورية ƕ ǑƼرامƵƍ Ɲاƥة اƪتƥƤاǅ مياه الƮرƻ الǑơƮ المƶالجة وƪيتƥƍ ǅامة المƤتƕرات               وơƮة الƶما 
 . وتجهيزǋا ƕشكý مǈاƔƪ لتتمكن من تزويƥ الƕياǈات الموƛوƿة التơǈ Ǒتاجها لưمان تزويƥ ميùاه ƈمùǈة لǄمùشتركين                 

) ƹدǊ3ال( 
16.          Ưويل االمد للتاكد من ان توعية المواƯ ƛبرنام ƼبيƯالصحيحة لـصيانة         سيتم ت ƼرƯون الƺم يعرǊد تمت وانƽ نين

 )3الǊدƹ ( .الƢزانات المنزلية للتƾليل من احتمال دƢول مياه ملوثة الǍ المنازل
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وƯƢة ) ǘƢل مرحلة التƯƢيƯ والتصميم   (سيتم التƉكد من ƈن جميƲ مشاريعنا ƽد Ƣضعت لدراسات تƾييم األثر البيئي              .17
 )3الǊدǘƢ.( ) ƹل مرحلة اǕنشاƋ)ƅدارƔ بيئية 

  
  مستويات الخدمة

 
18.                   ƼƯمن منا Ǎƾي ما تبƯƸا ليǊائم منƾتوسعة ال Ûني لتحسين انظمة المياه الحاليةƯد وǊل جƤاالردن ب Ǎسيتوجب عل

Ƌن الƾضايا سياسة توزيƲ المياه يجب ƈن تركز ƺي االساس علـǍ            . المملكةÛ وكƤلƿ تحسن الƾدرات الƻنية واالدارية     
Ƌن الǊدƹ العام الي نظام لتوزيـƲ الميـاه هـو تزويـد             .  وتحƾيƼ العائد علǍ االستثمار    االسئلة المتعلƾة بالƻعالية  

 )1الǊدƹ ( .المشتركين بكميات ونوعيات جيدƔ من المياه وƺي الوƽت المناسب لتلبية الƯلب باكثر الƯرƺ Ƽعالية
19.              ǘتƢزالة االƋ ƿلƤ يƺ المياه بما Ʋانظمة توزي Ǎال تحسينات علƢدƋ االردن Ǎة من     سيتوجب علƻتلƢم ƅجزاƈ يƺ الت

االنظمة الƾائمة حالياŷ مثل مشاكل التشƸيلÛ مشاكل العدداتƋ ÛنƯƾاع المياهÛ الƯƢوƤ Ưات االƯƽار الـصƸيرƷ Ɣيـر                 
المناسبةÛ الƻاƽد علǍ من المياه ƺي الƯƢوƯ الثانويةÛ النƺ ƫƾي التوجǊات المتعلƾة بعملية ƋدارƔ ضƯƸ الماƅ اǑلي                 

 )1الǊدƸ. ) ƹوƯ عالية عند التشƸيل وعدم وجود مناƼƯ ضƯƸ محددƔوالƤي بدوره يƊدي الǍ ض
20.     ƿلƤالحالية وكـ Ʋيل والصيانة لنظم التوزيƸة المياه تحسين وتعزيز عمليات التشƯستواصل سل Ûدمƾما ت Ǎعل ŷاƻƯع

كل ستـضمن الـسلƯة وبـش     . المستودعات المائيةÛ وƋعادƔ تƉهيل األجزاƅ الƾديمة والتالƻة      /تحسين Ƣزانات المياه  
متزامن توƺير مستلزمات الشبكات والمواسير لعمليات التشƸيل والصيانة وعلǍ مستوǌ يحƼƾ اعلǍ درجات االمان              

وƺي هƤا الجانب ستركز المواصƻات وبشكل متزايد علǍ نوعيات Ƥات كلƹ تشƸليلة            . وحسب المواصƻات المعيارية  
هƤا مرده الǍ ان التجارب السابƾة اثبتƈ Ƙن الحلـول          متدنية بدل من تƯبيƼ مبدƈ اƽل االسعار علǍ الكلƻة االولية و          
 )1الǊدƹ (. متدنية الثمن يتبعǊا كلƹ عالية ƺي عمليات الصيانة والتشƸيل

21.                     ÜكينǄتهƪùمǄل ýưùƼƊ ماتƥùƤ يرƼوùوت Üالمياه ǏǄƵ ƲاƽơǄل Źيوياơ ŹراƮǈƵ ýة تشكƌƽالمياه الك ƴتوزي ǅƲǈ نƊ ƚيơ
الية انظمة التوزيƲ من ǘƢل تƯوير عملية التƯƢـيÛƯ تحـسين            تحسين ƺع  سوƹ نعمل علǍ   .وƯƽƤ تكاليƻ المياه  

 القùƱاƪ  Ƴوùǈ ƻشرÜ ǁ و .عمليات الصيانة والتشƸيلÛ وتعزيز الƾدرات الƻنية واالدارية والمالية للدوائر المعنيـة    
Źاǈممك ǁلƦ ما كانǄك ÜƭاƤال.)  ƹدǊ1ال( 

ƲƯ ابتداńƅ من المدن الكبيـرƔ بمـا ƺيǊـا          وضƲ اهداƹ راسƢة للبدƅ بتوزيƲ المياه بشكل Ʒير منƾ        ب سيƾوم األردن  .22
لƾد . وسيتم معالجة التسرب ƺي الشبكة وتحسين انظمة ƽراƔƅ العدادات والتحصيǘت         . عمانÛ الزرƽاÛƅ العƾبة وƋربد   

بينت الدراسات انه ƺي البلدان شحيحة الموارد المائية ƈنه من الممكن تƯبيƼ عملية التزويد المائي المـستمر وان                  
مية لƤǊا التوجه تشتمل علǍ تƾليل ƺاƽد المياه وتحسين نوعية المياه المزودƔ وتƾلƫ الƾضايا المتعلƾة               الƻوائد الحت 

 )1الǊدƹ ( .بعمليات الصيانة والتشƸيل
23.          ÜيةƥاƮùتƿǙارات اùƕتƵǙا ƩاùƪƊ ǏǄƵ يكونƪ Ƈية من الماƼاưƍ كميات ƭيƮƤوت ƴالمشاري Ʀيƽǈولوية لتǕيار اƶم

. نعمل علƋ Ǎنشاƅ مسار حرƚ لتƢصيƫ كل مصدر مـن مـصادر الميـاه الجديـدƔ               سوƹ  . واǙجتماƵيةÜ والƕيƑية 
                 ƭرùƽال ƻùǄوك ǑǈƱالو ǎتوƪالم ǏǄƵ ǑƑالتوازن الما ƴưو Ƈوư ǑƼ ƭيƮƤامة التƥتƪا ǏǄƵ يكون التركيزƪو

 )1الǊدƹ (. اƿǙتƮاƥيةÜ واǙجتماƵيةÜ والƕيƑية لƪǚتƥƤامات الƥƕيǄة لǄمياه
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24.      ƫصيƢلت Ǎي األولوية األولƯتكـون األولويـة           سنع Ûوعليه Üنسانǖزمة لتلبية االحتياجات األساسية لǘالمياه ال
       ǍلƋ حصة متواضعة تصل ƫصيƢمن     . يوم للتزويد المنزلي  /نسمة/ لتر 100العليا لتƛالية الƺية الƼاưǗالمياه ا Ǒùǋ 

ǕةƵاǈƮال ǅƛ  Üةơياƪيها الǄت ÜƭيƮƤالت ǑƼ ǏولƊ ولويةƋية كƥǄƕ اماتƥƤتƪوا Ưراƹ  .)دǊال ƹ1( 
سيتم زيادƺ Ɣعالية استƢدام الƯاƽة ƺي ƈنظمة التزويد المائي والتوزيƲ وسيتم استǘƸل مصادر Ưاƽة بديلة تƉمن مـا                   .25

 )1الǊدƹ ( .من الƯاƽة المƯلوبة لضơ المياه ƺي مƢتلƹ مناƼƯ المملكة% 20مƾداره 
  

  تطوير المصادر
 

 )1الǊدƹ (. وƯنية الشاملة وتحديثǊا باستمرارƋعداد ƯƢة للتوازن والتƢصيƫ المائي Ƌعتماداŷ علǍ الƯƢة ال .26
 وƪيتƵƥ ǅمǊ من ƕ ýǚƤرǈامƝ لǄرƥùƮ        . بشكل مستمر ومتواصل    للمياه سنعمل علǍ تحديƘ بنƿ المعلومات الوƯني      .27

 )1الǊدƹ (. وƲǈاǅ لجمƴ الƕياǈاتÜ وƤƥƍالهاÜ وتƥơيƚ مƶالجة المǄƶومات
28.    Ǎل     سنعمل علƋ يةƺحية والمياه الجوƯل المياه السǘƸا            استƤالبعيـد ا ǌالمـد Ǎستدامة علـǘبه ل Ɲالحد المسمو Ǎ

Ƶن اơǕواƯ الماƑية الƶميقة لƍ  ǅƵƥùجراƇ التơريات وƪيتǅ  .اجتماعية وبيئية جيدƈ ƔظǊرت جدوǌ اƽتصادية وƆثار
 )1الǊدƱƱƤ. ) ƹ التƱوير والتǈمية

ة منǊا وتحديثǊا حسب    سيتم صياƷة ƯƢة Ưويلة المدǌ الستǘƸل المصادرÛ ومن ثم استƯƢ ƫǘƢة Ƣمسية دوري             .29
Ɣة    .الضرورƱƤتكون الƪوريةوƥال          ǎرƤǕية اƥاƮتƿǙات اƵاƱقǄتها لƹياƮ تمت Ǒالت ƱƱƤال ǁǄت ƴقة مƼا  .  متواùكم

 )1الǊدƪ .) ƹتقترن ƱƤة التƱوير ƱƤƕة اƪتƛمارية موازية لها
 

 
  إدارة الموارد

 
30.           Ǎمصادر المياه تركز عل Ɣاالساسية الدار Ưرار         سيتم التاكد من ان الضوابƾتـصادي والبيئـي واالسـتƽالبعـد اال 

 )1الǊدƹ ( .االجتماعي
 التي حشدت للزراعة المروية ƺـي وادي األردن         الموارد التي تم تƯويرها من ƽبل بما ƺيǊا         المواردسيتم مراجعة    .31

بعيـد  وƷيرها من االستƢدامات المحددƔ للتƉكد من ƈن تƢصيصات المياه يتم وƾƺاŷ للكميات المستدامة علǍ المدǌ ال               
Ü الǈوƵيùة  Ǒǈوƪتتǅ الǈƶاية ƕشكƤ ýاƕ ƭالơماية ƥư التǄوÜƚ وتƥ        .كما هي معرƺة ƺي Ƌ ƯƯƢدارƔ المصادر المائية       

ƻزاǈتƪǙوا. ) ƹدǊ1ال(  
32.                  ƼبيـƯوالت ÛƲوالتوزي Ûلƾنظمة النƈ يƺ Ɣƅاƻدرجة من الك Ǎعلƈ Ƽيƾالموارد وباستمرار نحو تح ƔدارƋ هņتوج ƹسو

وƪيƮار ƍلǏ اƵتماǈ ƥهƝ يتمƥùơƍ ǑùƼ ýƛاƚ         . ل كلƹ عمليات التشƸيل والصيانة    وƺي الممارسات التي تضمن تƾلي    
          ǎرƤƊ من جهة Ưرƶمن جهة وال ƔǄƱارة الƥƍ ينƕ التوازن ما.       Ưرƶوال ƔǄƱǄل Źيوياơ ŹاماƲǈ ƚŇƥơǈو ƣƪرǈ ƻوƪ .

الǈƮùاƵيةÜ  كما ƪتقاƩ كƽǄة ǈƍتùاƜ المùشاريƴ        . وƍ ǏƶƪǈƪلǏ الƽơاǏǄƵ Ʋ الƥơ اǏǈƥǕ من كƽǄة التشƺيý والƮياǈة         
 ƪيتǅ تǑùǈƕ التكǈولوجيùا      .والتجاريةÜ والƪياơيةÜ والزراƵية المƪتقǄƕية من ơيƚ متƕǄƱاتها من تƾƼƥ الوƥơات الماƑية          

وƪتƕقǏ الƱƤة الوǈƱية الشامǄة لǄمياه  اƪǙاƥƍ ǑƼ Ʃارة مƮاƥر المياه ǑƼ            . المتƱورة لتƪơين ƥƿرات ƥƍارة المƮاƥر    
  )1الǊدƹ (. اǙرƥن
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33.   ƲلƯسنت  Ǎدام مصادر بدي   تعظيالƢـار          لم استƯالمياه الرمادية وحصاد مياه االم ƿلƤ يƺ ة للمياه بما.     ǅيƥùتق ǅيتùƪ
ơواƼز موưوƵة Ʊƕريقة ǄƵمية لǈƮǄاƵات واǈƕǙية من Ɗجý تƲƶيùƪƊ ǅتƥƤاǅ الميùاه المتاùơة وƥƍارتهùا Ʊƕريقùة                   

ƔƪǈƊ.) ƹدǊ1ال(  

  
  الموارد المائية المشتركة

 
34.      ƾالمملكة ال ƫاع عن حصƺمن مصادر المياه    انونية  سيتم الد       Ɣاالتصاالت الثنائية والمتعـدد ƹتلƢا عبر مǊوحمايت

ƋستǘƸل الƻرƫ لتƯوير مشاريƤ Ʋات ƺائدƔ ثنائية ومتعددƔ االƯراƹ والتـي           . األƯراÛƹ والمƻاوضاتÛ واالتƻاƽيات  
 )8الǊدƹ ( .تǘئم اهتمامتنا الƢاصة مثل بناƅ الشبكات واعمال الصيانة والتشƸيل

المتعلƾة بالمياه المشتركة من حيـƘ الحƻـاظ عليǊـا وحمايتǊـا             Ƣاƫ احترام ƈحكام الƾانون الدولي       سيتم بشكل  .35
 )8الǊدƹ ( .باǕضاƺة ƋلǍ تلƿ األحكام المƯبƾة علǍ المياه اƽǕليمية

36.  Ɣالدول المجاور Ʋم ƹراƯليميسيتواصل التعاون الثنائي والمتعدد األƽƋ مياه Ƽل ميثاǘƢ ولكن من. ) ƹدǊ8ال( 
 
  
  داǑƅا

 
ƕاưǗاƼة ƍلùƤƥƍ Ǐاý     .وƋدارتǊامياه الصرƹ الصحي    داƅ النظم المائية ونظم     Ɔيƹ كƻاƔƅ   نسوƹ نƾوم بمراƽبة وتص    .37

 )1الǊدƥ. ) ƹاƇ مƱƵƍ ƴاƇ اƵǙتƕار الǚزǅ لǈǄواǑơ اƿǙتƮاƥية المتǄƶقة ƕالموارƥ الماƑيةǓتƪơيǈات ǏǄƵ ا
كما ƪيتƱ ǅرơ ƟواƼز لǄتميز وƕما يƪùتجيƔ        .  وƋدامة التميز  سنواصل تƾييم ƈداƅ الموارد البشرية لتحديƘ الƾدرات       .38

Ǐلƍýمƶالƕ ǑǈاƽتǄاجة لơال  .) ƹدǊ1ال(  
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 Ʋصل الرابƻسسي–الƊالم  ƝǘصǕا  

 

 الوضƲ الحالي

 
  ƥهرتلقƲƊ يم الƲǈية التǄالي يةهيكơة ال ƥوجو        Źياƪƪƌم ŹاơǚƮƍ ƔǄƱتت Ǒالت ƻƶưال Ʊقاǈ من ƥƥƵ  .       هƦùǋ نƊ ǁùلƦ Ǐال ƻاưي

          ƳاƱا القƦǋ Ǌتواج Ǒة التƥƥƶيات المتƥơالجة التƶن مƵ ارةƥǙت اƿاƵƊ يةǄالهيكي .   ǑǄيما يƼو     Ưƶƕùل ƯرùƵ Ʊاùقǈ   ƻƶưùاال
  :والتƥơيات

 Ü%64  المƮƮƤة لǄري تùشكý    المياهالƔǄƱ يتجاوز الƶرƕ Ưكƛير وƵمǄية تƮƤيƭ المياه ƹير متوازǈة ơيƊ ƚن             •
 . لƪǄياơة% ơ 1والǑلǈƮǄاƵةÜ و% ơ 5والǑلƪǚتƥƤامات الƥǄƕيةÜ و% ơ 30والǑو

 . ǑƼ مǅƲƶ مǈاƾƱ الممǄكة%50تجاوز يالمياه الƽاƥƿ من  •

 .ǅƲǈ المơاƕƪة ƶưيƽةالكƻǄ الكǄية و  Ǚ تǑƱƺتƶƪيرة المياه •

•  Ɣموجƕ ت الوزارةƑشǈƊ"ǅاƲǈ "ة المياهƱǄƪ نƊ ينơ ǑƼ  Ɣموجƕ تاƑشǈƊ ƥƿ نƥرǕي اƥة واƱǄƪون"وǈاƿ "هماǈم ýلك . 

مƥơوơ ƥتƊ Ǐن كý واƥơة مǈهùا تكùاƥ         ) الوزارةÜ وƱǄƪة المياهÜ وƱǄƪة واƥي اǕرƥن     ( الƚǚƛ   الجهاتالتواƕ ýƮين    •
 . ƤǕرǎتكون Ƶ ǑƼزلة Ƶن ا

• ƾريƽال Ɵها روǈƵ Ɣيƺوت Üýوالتكام ǁƪالتما Ǐلƍ المياه ýمجا ǑƼ ولةƦƕالم ƥتقر الجهوƽت. 

وƊن والمƪاǋمين الرƑيƪين ƹير مƤǈرƱين Ƶ ǑƼمǄيùة         -من اǏǄƵǙ الǏ اýƽƪǙ   –الهيكǄية الơالية Ʀات ƕƱيƶة ǋرمية       •
 .ƍتƤاƦ القرارات

•  ƚيơ من ƥƶƕ ýالكامƕ يةǈƥرǕرات اƥالق ýƺتƪت ǅلƚيơƕ ارةƥƍ ǑƼ ƱرƤǈالمياه ت ƳاƱƿ . 

•  ƔǄƱة يتƥيƥج ýمƵ ƜƦماǈ ýاƤƥƍية وƪيƑمارات رƛتƪا ƣư ƳاƱا القƦǋ ƭاƤال ƳاƱالق ƴم ǁشتاǙاƕ. 

 . ǈǋاƼ ǁاƥƥƵ ǑƼ ƯƑ الموƽƲين الƶامǄين ǑƼ وزارة المياه والريÜ وƱǄƪة المياهÜ وƱǄƪة واƥي اǕرƥن •

ة ƱƿاƳ المياه والƦي تشترƼ ǁيǊ كý من وزارة المياه والريǈǋ           Üاǁ تưارǑƼ Ɣ المƮالƔƕƪƕ Ơ الترتيƔ الơالƥǗ Ǒار        •
 .وƱǄƪة المياهÜ وƱǄƪة واƥي اǕرƥن

• ǎرƤǙالوزارات ا Ưƶƕ ƴوليات مƌƪالم ǑƼ ýƤاƥت ǁاǈǋ. 

ƍن تƪơين ƥƿرة مشƲǈƊ ǑǄƺمة المياه والƮرƻ الǑơƮù         . وƕالرǅƹ من ƦلÜǁ يوجƭƮƿ ƥ من الǈجاƟ التǑ يمكن الǈƕاǄƵ Ƈيها          
 Ƶ ƾرƱ ƥتماƵƎƕǊǄوكƊ ǑتƋن يƊ تجارية يمكن ýاه   . مùن ميùية مƪيƑالجة كميات رƶم ǑƼ مشاركةǄل ƭاƤال ƳاƱالق ýاƤƥƍ ǅت ƥلق

         ǑơƮال ƻرƮقية مياه الǈمرة لتƪة الƕرƤ ةƱơم ýƛم ǑơƮال ƻرƮال .         ƾùيƕƱت ǑƼ ةƕقƶا وشركة مياه الǈǋت شركة مياơجǈ
        ƴمياه وجمǄل Ƈالمجز ƴالتوزي ýمجا ǑƼ ات التجاريةƪالممار ýưƼƊ     مةƥاƶمن المياه ال Ƈالجة جزƶوم  .     Üةùƕقƶال ǑƼ ƇاƥǓن اƪơت

يجƔ اƪǙتƽاƥة الƥùروƩ  . وتǅ تقǄيƼ ýاƥƿ المياهÜ وتơقƾ الشركة اǙرƕاƟ التǑ تƪتƥƤمها لتƪơين لƥƤمات المقƥمة والǈƕية التơتية             
   . وتƶميمها من Ɗجý توƪيƿ ƴاƥƵة الممارƪات التجارية ƥƍ ǑƼارة مƮاƥر المياه
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  مستƾبلية التحديات ال

 
                  ƔùǄƱالم ýùƶور تجùمƊ هاǄك ÝيةǄيƺالتش ƻوالتكالي ƥوƿالو ƻتكالي Ƴاƽية وارتƑالما ƥية الموارƥوƥơوم Üالمياه ǏǄƵ ƔǄƱة الƥزيا

             Ǒƪƪƌالم ƟǚƮǘة لƥة جيƱƤ ýǚƤ المياه من ƳاƱلق Ɣƃالمرت ƌƽالك ýيƺو التشǋ ميةǋƊ رƛكǕه. اƦǋ       ǑùƼ كورةƦùيات مƥùơالت 
   ǎرƤǕا ýوƮƽال Ƶƥت Ǒǋوǅ          يةƪƪƌية المǄالهيك ýمجا ǑƼ يةǄƵاƽمن ال ƥمزي Ǐاجة الơها الƶجمي.        ýوùơ ýƥùور الجƥùا يǈǋو 

  .المجاǙت اǅǋǙ لƟǚƮǚ ووƴư اƪǙاƥǋǕ ƩاƤƊ ƻرǎ متƥƥƶة ǄƮƼة Ʀǋ ǑƼه اƪǙتراتيجية
  

 Ǖ2022صƝǘ المƊسسي بحلول عام رƊية ا

 
1. ƴمياه تشريǄون لǈاƿ يز الơ ǊƶưووƾيƕƱت. 
2. ƪ ýاƤƥوير واƱر المياهتƥاƮترتيجيات مƪا ƱيƱƤوية وتƿ اتƪيا. 
 .ýƮƼ الوƲاƻƑ التشƺيǄية Ƶن الوƲاƻƑ اƥǙارية .3
4. ƴيات التوزيǄمƵ نƵ ƜتاǈǙوا ýيƺيات التشǄمƵ ýƮƼ. 
 .تƶƽيý مجƩǄ المياه لƪǄماƟ لǄشراƦ ƠƑات الƿǚƶة لǄمشاركة ƥƍ ǑƼارة المياه .5
 .ايجاǋƥيƑة لتƲǈيƱƿ ǅاƳ المياه .6
 . اƥǙاة المơركة مƴ مراƵاة مƪتويات الýƤƥ المتǈƥيةجýƶ الƥƶƕ اƿǙتƮاƥي ǋو .7
تƥريÜƔ تǋƋيÜý وتقǈين اƥƵاƥ الƶامǄين ƕ ǑƼيƑة Ƥالية من تưارƔ المƮالƠ وƕيƑة ǈشƱة تƪتجيƔ لơاجùات                 .8

 .ƱƿاƳ المياه المتƺيرة
 .مƪƪƋة ƱƤة المياه اƪǙتراتيجة الوǈƱية .9

 .تƲƶيǅ اƪتƥƤاǅ تكǈولوجيا المǄƶومات ƥƍ ǑƼارة ƱƿاƳ المياه .10
 
 
 

  نƛǊ تحƾيƼ الرƊيا

  
  التشريع

 
 يǋ ƥƥơيكǄية ووƲيƽة المƪƪƌات التǑ تơكǅ وتƥير ƱƿاƳ الميùاه ويوƦǋ            Ơùưا القاǈون . سوƹ نعد ƽانون مياه جديد     .1

  )1الǊدƹ (. وƪيƥƥơ القاǈون الجƥيƥ القưايا القاǈوǈوية المتǄƶقة ƕالمياه. ات المƤتƽǄة Ʀات الƿǚƶةالمƌƪوليات لǄوزار
 لوضƲ ضوابƯ مشددƔ علǍ استƢدام المياه الجوƺية بمـا ƺـي            85/2002ة نظام المياه الجوƺية رƽم      سنƾوم بمراجع  .2

 .ƤلƋ ƿلƸاƅ سحب المياه من اǑبار دون ƽيود وتحديد الكمية المسحوبة بناƅ علǍ المƢزون اǑمن للحوƭ المـائي                 



  اإلصالح المؤسسي
 

 ǍسسƊالم ƝǘصǕ3-4 ا 
 

         Ƈاƪƍو ÜǑǈوǈير القاƹ ǅاƥƤتƪǙة اơƼزمة لمكاǚير الƕاƥالت Ʀاƽǈƍ Ǐلƍ ارƮيƪاه        وùالمي ƻروùƲ ورǋƥùوت ÜýماƶتƪǙة ا
 )1الǊدƹ (. الجوƼية

سوƹ نوجد تشريعات تتعلƼ بحماية مصادر المياه من ƈحل حماية محميات مصادر المياه الƢاصة بمـصادر ميـاه                   .3
 )1الǊدƹ ( .الشرب

يـة  سيتم دراسة مصادر المياه التƾليدية من اجل تƯوير تشريعات تضمن التوازن مـا بـين حƾـوƼ الميـاه التƾلد      .4
              Ƽالسو Ǎعل Ɣالمعتمد Ʋلية التوزيǑ التحول Ǎا الǊيƺ ƚالتي نحتا Ɣترƻي الƺ الدولة Ƽوƾنين وحƯوير   . للمواùƱن تƍ

 .التشريƶات المǈاƕƪة يتƍ ƔǄƱجراƇ مشاورات مǈتƲمة ومƥƥơة ما ƕين مƤتƻǄ الشراƠƑ المƪتƽيƥة ومƪùتƥƤمǑ الميùاه               
) ƹدǊ1ال( 

  
  هيكلية المؤسسة ووظائفها

 
 سنوات Ƌعتماداŷ علǍ االدوار الوظيƻية التـي        5-2صƝǘ المƊسسي العادƔ هيكلة Ưƽاع المياه ǘƢل        سيتم تشريƲ اال   .5

كƥ ýور من Ʀǋه اƥǙوار مƕين ƤƎƕتƮار ǈƥƊ ǑƼاه          .تƯƸي االدارÛƔ التعليماتÛ التزويدÛ التوزيƲ والƢدمات االستشارية      
          ƪير مƪƽاي ت Ɣǈلتج Źالياơ مةƑات القاƪƪƌكر المƦ ǅƥƵ اǈƥمƶت ƥƿمن و ƾƕ نƊ         Ǐقƕتùƪ Źالياơ مةƑات القاƪƪƌي من المƊ 

    ƟǚƮǙا ƥƶƕ اليةơتها الǄيكǋ ǏǄƵ .         ƳاùƱشاركة القùة مƥاùلزي ƭرùƽال ǅاǈتƹة واǄة الهيكƥاƵƍ ǏǄƵ ƟǚƮǙا ǅيقوƪ
. ƪيتƥƮƍ ǅار تشريƶات لتƥơيƥ اƥǙوار والمƌƪوليات المƥƥơة لهƦه اƥǙوار الوƲيƽيùة      . الƤاǈ ǑƼ ƭماƵ ƜƦمý مƤتƽǄة    

لتƽǈيƦية التƪ ǑتƵ ƾƛƕǈن Ʀǋه الƱƤة اƪǙتراتيجية ƿƍ ƥƶƕرارǋا ƪتوƠư التوƿيت الزمǑǈ وتýƪǄƪ الùƱƤوات               الƱƤة ا 
 )6+2الǊدƹ (. لتƱوير اƥǙوار الوƲيƽية الجƥيƥة

6.                  Ûالميـاه Ǎبلية علـƾالمست Ɣالزياد ƯيƯƢوت Ʋƽاع المياه وتوƯƽ ƅداƆ بةƽوتحليل البيانات ومرا Ʋبجم Ɣوم الوزارƾست
من التƯابƼ واالنسجام مƲ سياسات الƯƾاعـات       تÛ صياƷة الƾوانيين التي تƾود هƤا الƯƾاع والتƉكد         ووضƲ السياسا 

الǊـدƹ  . (سيتم نƾل صǘحية تنƻيƤ هƤه االنشƯة الǍ هيئة تنظيم الƯƾاع حال ƋنشائǊا           . االƢرǌ وƽوانينǊا وتعليماتǊا  
2+3( 

هƤه الƯƢة ستشمل تحديد واƢتيار المشاريƲ      . ارستضمن الوزارƔ بƾاƯƢ ƅة المياه الوƯنية الشاملة مƯورƔ باستمر         .7
Ƌن وظائƹ تكنولوجيـا المعلومـات ونظـم    . الراسمالية والربƯ ما بين Ưƽاع تƯƢيƯ المياه وƯƽاع التƯوير الوƯني   

المعلومات الجƸراƺية بما ƺي Ƥلƿ صيانة مƢزون البيانات المكانية والبيانات Ƥات العƽǘة والتي يتم التعامـل معǊـا                  
وعلǍ هƤا النحو ستبǍƾ الوزارƔ مسƊولة عن       . ظم المعلومات الجƸراƺية ستبǍƾ ضمن صǘحيات الوزارƔ      بواسƯة ن 

 )9+2الǊدƹ ( .نظام معلومات المياه والƤي بدروره سيزود المعالومات الǘزمة التي تدعم العمليات المƢتلƻة
هƤه الǊيئة ستكون جǊـة     . لنوي ƋنشاƊه سيتم تحويل وحدƋ ƔدارƔ المشاريƲ والتƯƢيƯ الǍ هيئة تنظيم Ưƽاع المياه ا            .8

ƤƋا لم يتم هƤا الƻصل ƺسيكون هنالƿ مƢاƯر وهƤا مثبـت           . مستƾلة من ƈجل ضمان عدم تƉثرها بالضƸوƯ السياسية       
مـن  . من تجارب عالمية مماثلة التي ƈظǊرت ƈن مكونات الƯƾاع الƢاƺ ƫي مثل هƤه الحالة ال تعمل بشكل جيـد                  

راجƲ الƢدمات المƾدمة وان تƻشل عملية تƾديم الƢدمة بسبب Ƌهمال البنية التحتيـة             الممكن ƈن يعاني الزبائن من ت     
  )6الǊدƹ (. وتǊالكǊا

 من االستشاريين ƈو الشركات الƢاصة تسعǍ الǍ التحول         ات تجمع  سيتشكلون من  نƯورين لمياه التزويد الرئيسي   الم .9
هƤا االمر يحƾـƼ جديـة      . Ƣتƫ بالمياه وهƤه المسƊوليات يمكن دعمǊا من الƯƾاع الحكومي الم       . نحو الƢصƢصة 



  اإلصالح المؤسسي
 

 ǍسسƊالم ƝǘصǕ4-4 ا 
 

العمل والموارد الموجدوƺ Ɣي الƯƾاع الƢاƫ والتي نحتاجǊا ƺي الƯƾاع العام من ƈجـل ممارسـات جديـدƔ وƤات                   
Ƌن ƋدارƯƽ Ɣاع التويد المائي الرئيسي للمستƢدمين الثانويين سيتم مراƺبتـه مـن             . ƺعالية ƺي انظمة التزويد المائي    

 )4الǊدƹ ( .اه من ƈجل ضمان الحƻاظ علǍ المساواƔ والكمية والنوعيةƽبل الوزارƔ ومجلس المي
. وهي مزيƛ من مكونات المياه الرئيسية ƺي النظـام الحـالي          . ستكون سلƯة المياه مسƊولة عن عملية نƾل المياه        .10

 الǍ شركة   زي-جمƲ مياه نǊر اليرموƿ ونƾلǊا من ǘƢل ƽناƔ الملƿ عبداهللا والƯƢ الناƽل ديرعǘ            : علǍ سبيل المثال  
كƤلƿ جمƲ مياه وادي الموجبÛ الزارƔ وماعين ونƾلǊـا الـǍ           . محƯة معالجة المياه ƺي زي التابعة لشركة مياهنا       

   Ɣة معالجة المياه الزارƯعمان      . ماعين-مح Ǎال Ƽرƻبار المƆ المياه من ơض .         Ǎتسليم ميـاه الـري الرئيـسية الـ
 )4الǊدƹ ( .جمعيات مستƢدمي المياه

سيتم تƾـسيم   .  نظام التوزيƲ حسب البرنامƛ الƾائم حالياƺ ŷي بعƋ ƭدارات المياه المƢصƢصة           سيستمر اǕصƺ Ɲǘي   .11
كل ƽƋليم من هƤه االƽاليم يدار بواسƯة ƋدارƔ توزيـƲ          ) الشمالÛ الوسÛƯ والجنوب  (االردن الǍ ثǘثة ƽƈاليم علǍ االƽل     

ومن ƈجـل تجنـب اي      . ستƢدمي المياه التوزيƲ بالتجزئة للمياه المƢصصة للزراعة سيكون بيد جمعيات م        . المياه
تضارب للمصالƞ ومن ƈجل زيادƺ Ɣعالية هƤا التصور سيتم بيƲ مƢزون المياه ƺي الشركات الƾائمة الـǍ الƯƾـاع                   

ƫاƢال. ) ƹدǊ4ال(  
ǋيكƪƍ ýتشاري مýƛ مجƩǄ المياه يمكن Ɗن يơقƼ ƾواƥƑ مǈها ưمان مشاركة ưƵƊاƪƊ Ƈاƪين ƕوجهات Ʋǈر متƥƥùƶة                   .12

الǈƮاƵةÜ القùƱاƳ   ( لتقƥيǅ وجهات الƲǈر من مƤتƻǄ القƱاƵات        )الواجهة(المǈتƩǄǎƥ المياه ƪيشكý    مج. وƪƍترتيجية
ƪوƻ تقƊ ǅƥيưùاŹ مǈتǎƥù      ). الƕيƑةÜ والơƮة والƪياơة  ( ومن مƪƪƌات ơكومية ووزارات ƤƊرǎ     )المǑǄơ والزراƵة 

   Ưريƶت من الجمهور الǚƤƥمǄالسياسات       .ل Ǎة علƽوم مجلس المياه بتحليل والمصادƾاع     يƯƾة بƾوالتعليمات المتعل 
         ƿلƤم المجلس بǘعƋه السياسات وƤه ƼبيƯبدورها ت Ɣب الوزارƽار          .المياه وتراùكƼǙن اùم ýيùƪ اǈƥيرùƪ اƦكǋو

 تشتمýơ ý الùشكاوي     وƲاƻƑ المجƩǄ . مجƩǄ المياه ƪيƥƌي وƲيƽة مƽيƥة جƥاƵ Źن ǈƍشاƇه Ʊƕريقة Ǆƪيمة         . وƕاƪتمرار
 .وǈيùة ǅǈ الƠƮǈ  لǄوازرة ولƕǄرلمان ơوý الƪياƪاتÜ والتƱƤيÜƱ والقưùايا القا          الوارƥة من القƱاƵات اƤǙرÜǎ وتقƥي    

.  ƪيقتƮر ƥور مجƩǄ المياه ǏǄƵ تقƥيǅ الƮǈاǑƼ ƠƑ القưايا اƪǙاƪية ولن يƤǈرưƿ ǑƼ Ʊايا التشƺيý واƥǙارة الƶاƥية                
ǈيƶƕ ةƥơة واƪƪƌية من مǄƵ رƱيƪولن يكون م ƭاƤوال ǅاƶيين الƵاƱية من القǄƛتم ǅيتƪهاو .) ƹدǊ5ال( 

 : الهيكǄية والƮƤاƭƑ التاليةمجلس المياهسيكون ل •
  ÝيرǊƪƊ وزير المياه والري -
- Ƈالوزرا ƩǄمج ýƕƿ من ǊƑاưƵƊ يينƶت ǅيتÝ 
من ƕين ưƵƊاƇ المجƩǄ اǕمǈاƇ الƶامون الƛǚƛة لمƪƪƌات ƱƿاƳ الميùاهÜ وممùǄƛون مùن الƥùواƑر                  -

       ƪات مƵون من مجموƮƮƤون متǄƛومم ÜةǄƮات الƦ كوميةơال       ÜةùƵا الزراùيهƼ ماƕ المياه ǑمƥƤت
Ǒǈوǈاƿو Ǒتشار مالƪم Ǐلƍ ةƼاưǗاƕ زليةǈامات المƥƤتƪǙوا ÜةƵاǈƮوالÝ 

-                   ƳاùƱالق Ǌùتواج Ǒùة التƥƥùơايا المưùالق ƴùم ýùامƶتǄجان لǄال ƩǄن المجŇيƶي) Źǚƛùم :  ÜةùƑيƕال
 Ý)الƣ...والتƮƤيƮات

-  ǅƵƥال ǏǄƵ ƩǄالمج ýƮơكرتاريا من وزارةيƪوال ǑǄيǄơوالري المياه الت . 
  

13.       ƹي االهـداƺ ƍللمباد ŷاƾƺسيتم السير و ÛƔيكلية الجديدǊال Ǎالحالي ال Ʋن تتم عملية التحول من الوضƈ Ǎن الǑمن ا
 )3الǊدƹ : (التالية



  اإلصالح المؤسسي
 

 ǍسسƊالم ƝǘصǕ5-4 ا 
 

 Ý)التجزƑة (والقƃƱاǑƵ) الرƑيƪية(اǗجمالية المتǄƶقة ƕالمياه ƶمǄيات الالƕ ýƮƽين  -
مة من شركات ومشǄƺيين من القƱاƳ الƤاƭ مùن ƊجƵ           ýùمƵ ýقوƥƍ ƥارة Ɗو Ƶقوƥ لشركات مياه Ƶامة مƵƥو         -

 Ýتزويƥ مياه التجزƑة
- ƴوير مشاريƱة  تƥيƥيةجƪيƑمياه الرǄلƭاƤال ƳاƱليات القƈ ýǚƤ من Ý 
 Ɗ Ýو التƶاƥƿ الƤارجǑ لƯƶƕ الوƲاƻƑ التشƺيǄيةالǑƶƪ الƛơيơǈ ƚو الƮƤƮƤة -
-  ǑǄƤالتÝةơياƪايا الưƿكان وƪǙا ýƛالمياه م ƻƑاƲوƕ ƾǄƶتت Ǚ ǅي مهاƊ نƵ 
 ƕهƻƥù تƥơيƥù التكùاليƻ     وƵمǄيات التجزƑة  لǄمياه الرƑيƪية ǈƍشاƇ مراكز الكƽǄة    وǄƕورة ƱƱƤ الƶمý لƶǄمǄيات      -

       ýمƶات الƥơمها وǄتƪت Ǒات التƥيراǗية واǄƶƽالƥيƥơه          وتƦǋ من ǎتوƪم ýك ǏǄƵ Ơưوا ýشكƕ ǅƵƥتويات الƪم 
  مƪتوياتÝال

 .من ýǚƤ التƥريƔ وتقƥيǅ المƪاƥƵة الǈƽيةتƱوير مجموƵات مƪتƥƤمǑ المياه  -
 

 
  الممارسات التجارية

 
Ƌن التوجه نحو سوƼ العمل ƺي ƋدارƔ مـصادر         . سيتم التشƸيل وƾƺاŷ الƺضل الممارسات ومن ǘƢل سوƼ مياه منظم          .14

         ƾلل من حجم المعونات الحكومية المƾة ويƻي الكلƺ رƺات المياه     .دمةالمياه سيوƪƪƌم ýمƶن تƊ Ɣيج     ƩùƪƊ ǏùǄƵ 
والƪƤاƑر الƶالية جƥاŹ التǑù     . تجارية تركز ƥƤ ǏǄƵمة الجمهورÜ وتزويƥ مǈتƦ Ɲو جوƥة Ƶاƥية يƿ ƴƼƥيمتǊ المشتركين            

يجƊ Ɣن تưƽƤ ƯƽƤاŹ كƕيراŹ وƊن توƯƶƕ ǑƼ (        ƾùƼ المǈاƾƱ  % 50تƍ ýƮلǏ   (تشهǋƥا ǅƲǈ توزيƴ المياه ǑƼ اǕرƥن       
 يجƔ التƋكيǏǄƵ ƥ الممارƪات التجارية الǏǄưƽ تùǈتƥùƤ Ɲمات           .مƴ الممارƪات الƶالمية الǏǄƵ   ǏǄưƽ وجǊ الƪرƵة    

 يجƊ Ɣن تơ ƩƪƋيƚ يتوƴƿ الزƕاƑن الƮơوǏǄƵ ý           المياه وشركاتالشاركة ما ƕين المشتركين     . ýưƼƊ تقǅƥ لǄمشتركين  
 )7الǊدƹ ( .هاƥƤمات مǈƪơة وƕالمقاƪ ýƕتýƮơ شركات المياه ǏǄƵ الƶƪر الƶاýƥ ومǈاƔƪ لƥƤمات

15.                  Ɣهيكلية جديـد Ǎدمة حكومي الƢ اعل لمزودƻير الƷ ƅالمساعدات الحكومية واالدا Ǎسيتم التحول من االعتماد عل
المشǄƺيين من القƱاƳ الƤاƭ والùƶاǅ  يجƔù ان           .تسمƞ بتƾديم الƢدمة علƈ Ǎسس تجارية لسلعة Ƥات ƽيمة عالية         

      ƾƥاƮوم ÜهاǈƑاƕيرة المياه لزƶƪت ƴưوا من وǈيتمك             ƾوùقơ ǏùǄƵ Ʋاƽơال ǏǄƵ ƥكيƋالت ƴم ÜمةƲǈة المƱǄƪمن ال ǊيǄƵ 
 )7الǊدƹ ( :الƽواƥƑ التƪ Ǒتơقƾ من Ƶƍتماƥ ممارƪات تجارية. الƽقراƇ من ơاجاتهǅ اƪǙاƪية

- Ƈǚمƶال ǏǄƵ Ƴتوز Ǒالمياه الت ýمجا ǑƼ ýمƶات الƥơة من وƥơو ýين لكƕوǄƱين المƽƲالمو ƥاƥƵƊ ƯƽƤ .  
-      ýǚƤ ات منƥيراǗة اƥزيا             Üاهùور الميùجƊ ýيƮơوت Üوترةƽال ǅمها ǅتماǗ ƭاƤال ƳاƱشركات الق ƴم ƥƿاƶالت

Ƈǚمƶمة الƥƤو. 
-                  ƴتوزي ǑƼ ةƇاƽتويات الكƪم ƴƼر Ǐلƍ يƥƌما يƕة وǄامƶال ƥالي ǅمقا ǅارة لتقوƥǗيات واǄمƶال ǑƼ ولوجياǈالتك Ɲمƥ

ƻالتكالي ƯƽƤو Üر المياهƑاƪƤ ƯƽƤو Üالمياه . 
-      ƯƽƤتكاري لƕا Ɲهǈ ýاƤƥƍ         Źǚƛم Üƥكميات التزوي ƴƼر Ǐلƍ يƥƌمما ي Üالمياه ǏǄƵ ƔǄƱال :    ǅƮùƤ ǅيƥتق Ɲرامƕ

 .ورƯƶƕ ƥ المƕالƸ لǄتشجيǏǄƵ ƴ اƪتƥƤاǅ التمƥيƥات الماƑية التǑ تƪاǏǄƵ ƥƵ التوƼير ǑƼ المياه
- ǅاƲǈ ƇشاǈƍةǈياƮوال ýيƺالتش ƻتكالي ǑƱƺة يƼرƶت . 



  اإلصالح المؤسسي
 

 ǍسسƊالم ƝǘصǕ6-4 ا 
 

ýƲ ǑƼ زياƥة تƶƪيرة الميùاه    .لوƽت تحسين اǑداƅ التجاري   سيتم ƋعƯاƅ االهتمام الƢاƫ بحاجة المعوزين وبنƻس ا        .16
         Ƈقراƽال ǏǄƵ ŹاƕǄƪ Ʃكƶلن ي ǁلƦ نƊ من ƥالتاك Ɣيج .    Ǒكومơال ǅƵƥة من الƼƥتهƪات المƑƽزيز      الƶت ǑƼ ƔƮن تƊ Ɣيج 

ǑƵجتماǙمان اǓكة اƕش. ) ƹدǊ7ال( 
  

  مشارآة القطاع الخاص
  

سياƼ عƾود االدارÛƔ وصيƢƈ ƶرǌ من المشاركات لدƋ ǌدارات    زيادƔ مساهمة ودور الƯƾاع الƢاƫ والتوسƲ به ƺي          .17
    ŷمناسبا ƿلƤ ة              .المياه حيثما كانùارجيƤ رƥاƮùم ǅاƥƤتƪƍ يةǄمƶل ýاƛكم ǅƥƤتƪيƪ اƕƥƋم ǑƼ ƭاƤال ƳاƱمشاركة الق

 )7الǊدƹ ( .لتƽǈيƯƶƕ Ʀ المهاǅ التشƺيǄية من Ɗجý تƪơين الƶمǄيات ƪƕرƵة
18.       ƺ به Ʋوالتوس ƫاƢاع الƯƾدور ال Ʋاعي    تشجيƁƯƾالمياه ال Ʋتوزي Ƽي سيا)Ƽرƻبالم(       Ûالـصحي ƹوميـاه الـصر Û

          ņومياه الري Ûالصحي ƹات معالجة مياه الصرƯي محƺ ا         .والمياه المعالجة الناتجةùالمزاي ǏùǄƵ زùالتركي ǅيتùƪو
 )7الǊدƹ ( .اǙجتماƵية التǑ تتمǈƵ ƯƤها اƪǙتƛمارات الƤاƮة

  
  تسعير مياه الري واسترداد الكلفة

 
عة تعرƺة المياه من ƈجل تسǊيل عملية تƸيير االنماƯ السلوكية المتعلƾة بƢƌتيار المحاصـيل ونوعيتǊـا                سيتم مراج  .19

     ƿǘǊترشيد االست ƿلƤالري المتبعة وك ƼرƯمن             .و Ɣتقتر ǏǄƵا ǅوƪر ƴƼƥن تƊ Ɣالمياه يج ǑمƥƤتƪير من مƕك ǅجơ
لمتǄƶقة ƕاƤتيùار ùǈوƳ المơاùƮيý الواجƿ         Ɣùوǎ الƪوƾ يجƊ Ɣن تƥƥơ الƤيارات ا      . الكƽǄة الơقيقية لǄمياه المزوƥة   

 )7الǊدƹ ( .زراƵتهý وكيƽية ريها
سيتم وبالتزامن مƲ االجراƅات السابƾة تƾليل وازالة التعرƺة الجمركية التـي تجعـل مـن المنتجـات الزراعيـة                    .20

Ƽيما يتƦǋ    ǑùƼ ƾǄƶا اǙمر ƪيƪاƥƵ المزارƵين ǑƼ التƛƋير Ƥ ǏǄƵياراتهǅ          .المستوردƽƈ Ɣل مناƺسةƺ ŷي السوƼ االردنية     
 )7الǊدƹ ( . ووƪاýƑ الريǈƍتقاƇ المơاƮيý المǈاƪƼة

لتشƸيل عمليات اسوƹ نعمل علǍ تحديد الكلƻة الƻعلية ل     . ƛمن المياه يجƊ Ɣن تǏǄƵ ǑƱƺ اýƿǕ كƽǄة التشƺيý والƮياǈة          .21
 ǈùƪوي ƥùǈƵ      وƪتتưƍ ǅاƼة ƕƪǈة اƪǙتهùƪƊ ǏǄƵ ǁǚاƩ       .والصيانة وتحديد ƈثمان مياه الري بناƅ علǍ هƤه الكلƻة        

وƪيƮار ƍلưƍ ǏاƼة Ʀǋه الكƽǄة ƍمŇا ǏǄƵ كƼ ýاتورة من الƽواتير ƕاƪتƥƤاǅ مƶامý مùƶين Ɗو                . ƪơاƔ تƶرƼة مياه الري   
وƥƿ يتǅ تƕƱيƦǋ ƾا اǕمر كمýƥƶ لكý وƥơة ǑƼ         . من Ƽ ýǚƤرƯ رǅƪ لمرة واƥơة مقاýƕ الƮơوơ ǏǄƵ ýقوƾ الري          

 )7الǊدƹ (. المزرƵة المروية
  

  رداد الكلفةتسعير المياه واست
  

22.                   ƯاùƽƤǈوا Üاهùالمي ǏǄƵ Ǒامǈالمت ƔǄƱوال ÜنƥرǕا ǑƼ المياهƕ ƥالتزوي ǏǄƵ ةƕة المترتƽǄالك ƫامǋ Ƴاƽارت Ƈوư ǑƼ
            ÜةƮƤƮƤوال ƭاƤال ƳاƱالق ǁشراƍ Ǐلƍ ةƼƥات الهاƪياƪǄل ŹقاƼة ووƽǄالك ƥاƥترƪا ýƥƶجور     مƈ تحديد Ǎنعمل عل ƹسو

علـǍ    الصرƹ الصحي بمستوǌ يمكƁن من تƯƸية كلƻة التشƸيل والصيانة         وƈثمان المياه لǘستƢدامات البلديةÛ ومياه    
وƍلƊ Ǐùن   .   كما ƪوƻ تتơوý الوزارة ƍلǏ اƪترƥاƥ جزƇ من Ɗو جميƴ التكاليƻ الرƪƊمالية لǈƕǄية التơتية لǄمياه                .األƽل

لمǑùǄơ لمùشاريƴ    يتǅ اƪترƥاƥ الكƽǄة ƕالكامÜý وتýƮ المƤƥرات الوǈƱية ƍلǏ المƪتويات التǑ تمكƃن مùن التمويýù ا               



  اإلصالح المؤسسي
 

 ǍسسƊالم ƝǘصǕ7-4 ا 
 

               Üýيƺشùوالت ÜƇاǈƕات الƕوترتي ÜƭاƤال ƳاƱمن الق ƯتراƿǙوا Üامتيازƕ Ưالقرو ǏǄƵ ýالتموي ƥتمƶي ƻوƪ ÜويرƱالت
  )7الǊدƹ ( .وǈقý المǄكية

ƹير ƪ ǊǈƊيƮùار ƍلƥ .       Ǐùاة لǅƵƥ اƪترƥاƥ الكƽǄة المترتƕة ǏǄƵ مشاريƴ المياه       ƪƈوƻ تƶتƕر ƈلية Ɗجور وƛƊمان المياه        .23
 Ǚاƕ ƥهƶاه             التùميǄلة لƥاƶة الƽǄالك ƥيƥƪت ƻƥهƕ ةƵوالزرا Üوالتجارة Üةơياƪوال ÜةƵاǈƮت الǙمجا ǑƼ ةơƕلتزامات المر .

 للمياه بناƅ علǍ نوعية المياهÛ والمستƢدمين النǊـائيين لǊـاÛ واألثـر             متصاعدƔوسوƹ نعمل علǍ تحديد ƈسعار      
كما سـوƹ نحـاول Ƌجـراƅ       . ومناƼƯ المملكة االجتماعي واالƽتصادي لǔسعار علǍ مƢتلƹ الƯƾاعات االƽتصادية        

. مراجعة منتظمة وتعديل تعرƺة المياه بناƅ علǍ تكاليƹ التزويدÛ والعملياتÛ والتحليل الشامل للبيانات االƽتـصادية              
) ƹدǊ7ال( 

 باǕضاƺة ƋلƤ ǍلÛƿ ستعتمد تعرƺة المياه كƉداƔ لتحريƿ التƸيير السلوكي ƺي استƿǘǊ المياه والƤي يƻترƺ ƭيـه ƈن                  .24
 )7الǊدƋ  .) ƹلǍ مستوƺƈ ǌضل من الحƻاظ علǍ المياهيƊدي ƋلǍ الوصول

  
  تسعير مياه الصرف الصحي واسترداد الكلفة

 
25.              Üالجتهاƶوم ǑơƮال ƻرƮمياه ال ƴة جمƽǄك ƫامǋ ǑƼ ةǄƮة المتواƥالزيا Ƈوư ǑƼ   جـور ميـاهƈ تحديد ǍلƋ سيصار

ئب علǍ المجاريÛ وƈجور التنƾية بحيƘ تƯƸـي        الصرƹ الصحيÛ وƈجور الربƯ علǍ شبكات المياه والريÛ والضرا        
والǊدƹ النǊائي ƺي هـƤا المجـال هـو         . علǍ األƽل كلƹ التشƸيل والصيانة باǕضاƺة ƋلǍ جزƅ من كلƻة االستثمار          

   )7الǊدƹ ( .الوصول ƋلǍ استرداد كامل الكلƻة

26.  ƈمبد  ƼبيƯئمة لتǘمعايير م Ʋسيتم وض"Ƙņريم المتسبب بالتلوƸت." ) ƹدǊ7ال( 
وهƤا ما سـيتم تƾييمـه لكـل منƾƯـة جƸراƺيـة كƻعاليـة              . ن الممكن ƺرƈ ƭجور مƢتلƻة ƺي مƢتلƹ المناƼƯ       م .27

لǘستƢدامات النǊائية ونوعية المياه المنتجة ƺي محƯات التنƾية كما سوƹ يƢضƋ ƲلـǍ االعتبـارات االƽتـصادية                 
   )7الǊدƹ (. واالجتماعية

 وبيعǊا ƋلǍ المستƢدمين النǊائيين بسعر يƯƸي علǍ األƽل تكـاليƹ           سيتم تسعير المياه المعالجة ƺي محƯات التنƾية       .28
    )7الǊدƹ ( .التشƸيل والصيانة

  
   

  تنمية الموارد البشرية
 

سيتم Ƌنشاƅ وحدƋ ƔدارƔ الموارد البشرية كوحدƔ اساسية ǕدارƔ والتƯƢيƯ وتƯـوير وتـدريب المـوارد البـشرية                   .29
الǊـدƹ  ( .مƕ Ơالتوجơǈ Ǌو كاƼة القưايا التǑ تهǅ الكواƥر الƕشرية         مƲǈمة ƪتƍ  ƪن ƱƤة ƥƍارة موارƕ ƥشرية     .والعمال

8(   

سيتم تحسين ƽدرات الموارد البشرية ƺي ƋدارƔ المياهÛ والصرƹ الصحيÛ الزراعة والسدود من ǘƢل تدريب مǊني                 .30
 ƱƤة تƥơيǈƛƊ    ƥùاƇ الƶمý والتƥريǑƼ Ɣ الƤارƜ وƔƪơ     وƪيتǅ تƲǈيǅ وتƽǈيƕ ƦرامƝ لǄتƥريƺƈ.       Ɣضل والتعليم المستمر  

وƪيƮار ƍلǏù الùتƭǄƤ مùن       . اơǙتياجات التƥريƕية التǑ تƱƿ ǑƱƺاƳ المياه ƕالكامý وƱƤة التƥريƔ المƛƕǈقة ǈƵها          
   )8الǊدƹ ( . اƥƵǕاƥ الزاƥƑة من الموƽƲين لǄوƮوƍ ýلǏ مƪتويات التوƲيƻ المǏǄƛ مƴ توƼير اƥǗارة الكƌƽة



  اإلصالح المؤسسي
 

 ǍسسƊالم ƝǘصǕ8-4 ا 
 

لتعديǘت الǘزمة من ǘƢل Ƌيجاد وصƹ وظيƻـي مركـز وتحديـد            سيتم تƾييم بيئة العمل ƺي Ưƽاع المياه وƋجراƅ ا         .31
 .المسƊوليات وتحسين االتصاالت البينية والتعاون بين مƢتلƹ الوحدات الوظيƻية ومن ǘƢل تƯبيƼ نظام للحـواƺز              

ƪ ǏيƮار ƍلù   . وتƪرƔ الكƽاƇات الǏ الƥاýƤ او الǏ الƥوý المجاورة        Ʀǋا اǙمر ƪيƪاƥƵ لǄتƥƮي لمƪالة تǑǈƥ الƽاǄƵية      
 الƕشرية ƕهƻƥ تƥơيƚ القƥراتÜ وƥƍامة التميŇز وتوƼير اǕمن الùوƲيǑƽ والùơواƼز             الكواƥرƥاƍǙ  ƇجراƇ تقييǅ مƪتمر    

   )8الǊدƪ .) ƹيƠƕƮ الروتƔ وǋيكǄية الơواƼزƊكƛر مروǈة. ƥاƇ المتميزǙالǚزمة لƼǖراƥ المǄǋƌين Ʀوي ا
ƪيجهز المركز ƕاƥǙوات الǈƽيùة المƑǚمùة        .ريب المǊني Ƌنشاƅ مركز وƯني للتدريب من ƈجل التعليم المستمر والتد         .32

ƪتƪتمر ƵمǄيùة ƪ  .     ƚùƶƕيتƤƥƍ ǅاƥƵ ýة ǈماƦ ƜƦات ƶƼالية Ƶالية      . ووƪاýƑ تǄƶيƥơ ǅيƛة ومƥرƕين مǄتزمين وكƌƽين     
ƜƦموǈوتكون ال Ǒǈالمه Ɣريƥياه لمراكز لتơال .  ) ƹدǊ8ال(  

33.        Ɣتعليمات العتماد االدارات حسب معايير محدد Ʋدمة للزبائن     سيتم وضƾدمات المƢال Ɣتضمن جود  .    ƿلـƤ Ưسيتم رب
                 ơات الـضƯالصحي ومح ƹات معالجة مياه الصرƯي مجال المياه ومحƺ نية التي تعملƻم الƽواƯلل ǍƯادات تعǊبش

ƼالموƽƲون المƥùرƕون ùư ǅùǋماǈة       .  لƶمǄيات التشƺيý والƮياǈة    ƪيƶتمƥ التƥريǏǄƵ Ɣ المƶيير الوǈƱية     .والشبكات
 Ǆƪال ýيƺالجة المياه و    التشƶات مƱơلم ǅات ال يƱơقيمǈةت          ǑƼة لها وƵوưالمو ǅاميƮالت Ɣموجƕ ياتهاơ ترةƼ ǎƥم ǏǄƵ 

   )8الǊدƹ ( .الوƿت ƦاتǊ تزويƥ الƶمƕ Ƈǚمياه Ƶالية الجوƥة
34.            Ɣالجود Ưوضب Ƽوالتوثي ÛƫيƢصدار التراƋو Ûالمعايير Ʋي وضƺ اصةƢ Ɣوحد ƅايير      .سيتم انشاùƶم ǅƵƥ ýجƊ من

ýمƶات الƇجراƍ .ýمƶلوزارة ال ƥالجهو ǁǄت ƴم ƥه الجهوƦǋ ýتكام ǅيتƪ. ) ƹدǊ8ال( 
  

  البحƘ والتƯوير
 

35.                    ǅùهƼ زيزƶوت Üƥارة الموارƥƍ ينƪơت Ǐلƍ ƻƥته Ǒالمياه والت ýمجا ǑƼ ةǄيƮǕا ƚوơƕزيز الƶوت ƴتشجي ǏǄƵ ýمƶǈƪ
 ولùيǄơ  Ü)  Ʃية ƕما Ƽيها  اƿتƮاƥيات الموارÜƥ وتƥƶيý ما تمưƤت ǊǈƵ الơƕوƕ ǑƼ ƚيƑات ƤƊرǎ لتǈاƔƪ الƲروƻ الم            

ومùا  التƤƕر   متƕǄƱات مياه المơاƮيÜý وƯƽƤ التƤƕر ƍلǏ الƥơ اÜǏǈƥǕ ومراƕƿة وƱƕư الƽاƔƕƪƕ ƥƿ              )مقتƮراǄƵ Źيها 
Ǌƕشا .      Ɣالمياه ضمن الوزار Ƙبحو Ɣوحد Ǝننش ƹسو. Ǒولك   Ưويƽا التƦǋ Ǐتتول        ƚوùơƕ اكزùكمالها لمƍ من ƥتاكǄل 
ǎرƤƊ.    تياجاơال ƥيƥơالتركيز لت ǅيتƪ  Üيةƛơƕت ال            ƚوùơƕال ƴيùƪز توùييƽơمة وتƑية القاǄơولية والمƥال ƚوơƕال ƴƕوتت

 )8الǊدƹ (. لǄوƮوý الơ Ǐاجات ǄƶƼية يراƪƍ ƥتكشاƼها

سيتم تƯوير التعاون مƲ المراكز المتƢصصة ƺي البلد وƺي الƢارÛƚ وسيصار ƋلǍ دعم جǊود جمƲ األمـوال لǊـƤا                    .36
ƭرƸتكون     . الƪاية وƺه الƦله ǅƵƥال ƥشơ ǅيتƪ يةǄمƵ          ŹاƼƥǋ يةǄơالم ƻروƲال Ɣƪاǈلة لتŇƥƶمة والمƑǚولوجيا المǈالتك ýقǈ 

        ǑǄơالم ƾياƪال ƴم ƻتكييǄة لǄƕالقا ƚوơƕموية والǈة التƱشǈǖل ŹياƪيƑر .         ƴùم ýاƮùتǙوا Ʊƕالر ǏǄƵ التركيز ǅيتƪ كما
كǈولوجيا وتكييƽها ƕما يتǈاƔùƪ     المƪƪƌات الƶالمية لǏǄƵ ƳǚƱǘ التقǑƼ ǅƥ التكǈولوجيا الƥơيƛة وتيƪير ƵمǄية ǈقý الت           

 )8الǊدƹ  (.والƲروƻ المǄơية
 



 1-5 مياه الري
 

  مياه الري -الƻصل الƢامس

 
 

 الوضƲ الحالي 

 
         Źاǈمزم ŹǙǚتƤية الهاشمية وما زالت اǈƥرǕكة اǄين واجهت الممƕ كان  ماƪلة الƥاƶو  م         ýǚتùƤا ǑùƼ ǏǄي يتجƦية والƑالما ƥالموار

لمواǈƱين مرتين ǑùƼ    ميزان التجارة اǕجƕǈية ƥǈƵما يتƶرƯ اǕمر ƕالƴǄƪ الƦƺاƑيةÜ وƕتƮơيƭ مياه الƥǄƕية والتǑ توƍ ýƮلǏ ا              
ƳوƕƪǕا .            Ǌلƥƶما م Ǐلƍ ƥǄƕال ǑƼ ةƥƥة المتجƕƦƶالمياه ال ƥموار Ǒجمالƍ ýƮة     750ويǈƪال ǑƼ Ɣƶيون متر مكǄم  .    ýùƮو ƥùولق

    ǅاƵ كانƪال ƥاƥƶ2008ت    Ǒوالơ Ǐلƍ 5.87       ويǈƪ موǈ ýƥƶمƕ مةƪǈ يونǄم    Ǐلƍ ýƮ2.2و %  ǅاƵ2008   ýƕ1.9 مقا %  ƴùƿمتو
  ǅاƶة ا   . 2022لƮơ تǈكا ƥمن المياه    ولق ƥرƽ145ل      ǅاƵ ةǈƪالƕ Ɣƶ2007 متر مك          ýƥùƶمƕ ƴùن التراجùم Ǒǈاƶكمية ت Ǒǋو Ý

  . يƪاوي مýƥƶ ارتƽاƥƥƵ Ƴ الƪكان

ƼالمǈاƾƱ المروية موجوƥة ǑùƼ     . وƕالكاƥ تƪتƱيƴ الƥوý شǊƕ الجاƼة مýƛ اǕرƥن ǈƍتاƜ المǈتجات الƦƺاƑية ƥون الǄجوƍ ƇلǏ الري             
 ǋكتùار   400,000وǈǋاơ ǁوالǋ  .(   Ǒكتار ơ44,100والǑ   (وǑƼ المرتƶƽات الجǄƕية   Ü) ǋكتار ơ33,000والǑ  (واƥي اǕرƥن   

                     ǅƥùƵ Ɣƕƪùƕ اراتùمن الهكت ƥƥƶا الƦǋ ƻƮǈ ǎƥƶتت Ǚ ŹǚƶƼ ةƵة المزروơاƪولكن الم ÜةƼالجا ǑưراǕا ǑƼ ةƵزراǄة لǄƕاƿ
          ƔاƕƪǕمن ا ǁلƦ يرƹو ƴƱار المتقƱمǕا ýوƱǋ Ƈزاƍ ƟرتياǙمان واǕاƕ ورƶن   . الشƊ يرƹ     ƜتاǈǗا ǅƲƶر مƼة المروية توƵالزرا

لƥاƵمùة لǄقùƱاƳ   الزراǑƼ ǑƵ الممǄكة وتقƕƪǈ ǅƥة مƑوية ǏǄƵƊ من الوƲاƻƑ الزراƵية وƹيرǋا من الوƲاǑùƼ ƻƑ الƥùƤمات ا           
ǑƵالزرا.  

 المƶالجة ǑƼ مƱơات التǈقيùة ƍلǏù        مياه الƮرƻ الǑơƮ  الموارƥ الماƑيةÜ تưاƻ    -وƔƕƪƕ اƤǙتýǚ الكƕير ǑƼ مƶاƥلة الƪكان     
وƦǋا ƪوƻ يشكƕƪǈ ýة مƑوية ƪƊاƪية من مياه الري ǑƼ الǈƪوات           . المƤزون الماǑƑ المƭƮƤ لƪǚتƥƤاǑƼ ǅ الزراƵة المروية      

  . المقǄƕة

                   ǏùǄƵ ةùƕƿاƶكومية المتơات الƪƪƌالم ƻشراƍولية وƌƪت مơن تƥرǕي اƥوا ǑƼ اǋويرƱت ǅت Ǒقة التƱǈالم Ǒجمالƍ نƎƼ ÜǊيǄƵو
    Ǐلƍ ýƮقة يƱǈكتار 33,000المǋ  .    ǊƵما مجمو Ǐقƕري            8,000ويùال Ǐلƍ اجةơƕ ةƵزراǄة لǄƕالقا ǑưراǕمن ا ǎرƤƊ كتارǋ 

 Ǒوالơو Üر الميتơƕال Ǒر الميت2000شمالơƕال Ɣوǈج Ǐلƍ كتارǋ  .  

وكان القƱاƳ الƤاƭ وراƇ مجمý     . ولقƥ شهƥت اǕراǑư المرتƶƽة المزيƥ من اǈǕشƱة التǈموية ƕاƪتƥƤاǅ موارƥ المياه الجوƼية           
 Ǖه اƦǋ                  نùيات مǈتيƪùال ǑùƼ كوميةơات الƪƪƌيها المǄƵ ƻوتشر ǁاǈǋا وǈǋ رةƛاǈالمروية المت ƴالمشاري Ưƶƕ Ƈاǈƛتƪاƕ ةƱشǈ

 Ǒưالقرن الما .        Ǒوالơ Ǐلƍ قة المرويةƱǈالم Ǒجمالƍ ýƮي ÜǊيǄƵ441,000و ǅǈوƥ .      ǑưراǕا ǑƼ ات الريƪممار ƴưƤت Ǚو
 ǎتوƪم ƯاƽƤǈن اƵ ǁيǋاǈ Ʊƕưة والƕاƿالر Ǐلƍ ةƶƽاتالمرتƪه الممارƦǋ ةƇاƽك .  



  مياه الري
 

 2-5 مياه الري
 

 

وƕهơ ƻƥùمايùة كميùات    . ومƤƌراÜŹ شهƥت مǈاƥƵ ƾƱيƥة تراجƶاŹ شƥيƥاǈ ǑƼ ŹوƵية الموارƥ الماƑية Ɣƕƪƕ اǈǕشƱة الزراƵيùة             
                 Ǒالت ƾƱاǈالم ǑƼ يةƵة الزراƱشǈǕا ƭيǄتق Ǐلƍ Ǐƶƪن تƊ كومةơǄل Ǒƺƕǈية ويƵات الزراƪالممار ƾيƕƱت Ǒƺƕǈي ÜيةƑالما ƥالموار

  . Ʈاƥر المهمة لمياه الشرƔتشتمǏǄƵ ý الم
 

  التحديات المستƾبلية

 
من ƍجمالǑ المياه المƪتƥƤمة ǑƼ اǕرƥن ơ ǑƼين Ɗن Ʈơة الزراƵة من الǈاتƝ             ) 2007% (64يƪتهǁǄ الري Ɗكƛر من      •

 Ǒǋ ǑجمالǗا ǑǄơ3الم.% 

•             ơن تƥرǙي اƥوا ǑƼ تجاتهاǈة ومƵالزرا ýمجا ǑƼ الجةƶمة المƥاƶمياه الǄمن لǓا ǅاƥƤتƪǙتمرة      اƪùة مùƕاƿر Ǐال Ɯتا
ǅازơ ƾيƕƱوت. 

 . يجƔ وƪ ƴưقƻ لǄزراƵة المروية ǑƼ المǈاƾƱ المرتƶƽة وتƲǈيمها وƽǈƍاƦ اƲǈǙمة •

 . يجƔ زياƥة الƶاƥƑ اƿǙتƮاƥي لǄمياه المƪتƥƤمة ǑƼ الزراƵة المروية •

 . تǄƶيمات مǈاƕƪةيجƚơƕ Ɣ مƋƪلة ƥƍارة الجƽاƻ والتǅǄƿƋ مƴ التƺيرات المǈاƤية ومƶالجتها من ƪ ýǚƤياƪات و •
 

  2022 مياه الري ǄơƕوƵ ýاǅ ةرƌي

 
 .وƪ ƴưقƻ لǄمياه المƮƮƤة ƹǙراƯ الزراƵة .1
 .زياƥة ƶƼالية Ʋǈاǅ توزيƴ مياه  الري الرƑيǑƪ وزياƥة ƶƼالية اƪتƥƤاǅ وƪاýƑ ري المزروƵات المقǈǈة .2
وƵات وǑƼ اƪتƥƤامات ƹير مياه     مياه الƮرƻ الǑơƮ المƶالجة مƪتƥƤمة ƶƽƕالية Ƶالية وكƽǄة مƶقولة ǑƼ ري المزر            .3

Ɣالشر. 
4.      ƳاùƱالق ǁراùات واشƵري المزرو ý ةƮƮƤمياه المǄل ǑƪيƑالر ƥن التزويƵ ولةƌƪن مƱالو ýة لكƥơجهة وا ƥيƥơت

 .الƤاƭ وجمƶيات المزارƵين ƥƍ ǑƼارة ƵمǄيات التوزيƴ الƛاǈوية
5. ýƶمياه وجǄل ýƵاƼ ǅاƥƤتƪاƕ ينǈƶيز المƽơمن تưة تƕƪاǈيرة مياه مƶƪت ƴưوŹياƥاƮتƿا ƥمج ǑƵالزرا Ɲاتǈال . 
6. ǅاƥƤتƪا ƴتشجيǑƑالما ƥاƮơال ýƛولوجية مǈتك ýƑاƥƕ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مياه الري
 

 3-5 مياه الري
 

 

  ةنƛǊ تحƾيƼ الرƊي

 
    علǍ مياه الريالحفاظ

 
سوƹ نƊيد ضرورƔ تعزيز كƻاƔƅ الري ƺي المزرعة بǊدƹ تعظيم المƢرجات الزراعية لوحدƔ األرƭ وبما يناسـب                  .1

 )2الǊدƹ (. وحدƔ تدƼƺ مياه الري

 )1الǊدƹ (. يجب وضƲ سƹƾ للزراعة المروية ƺي المناƼƯ المرتƻعة وتنظيمǊا وƋنƻاƤ االنظمة .2
3. ŷتصادياƽالزراعي مجد ا ƛاعل للمياه وجعل الناتƺ دامƢيز المعنين باستƻمياه مناسبة تضمن تح Ɣتسعير Ʋوض. 

  
   مياه الريمصادر

 
4. Ƌ ليصار ƔƊƻار الكƯحصاد مياه األم ƼرƯ دمƢنست ƹي الريسوƺ اǊدامƢاست Ǎل .) ƹدǊ6ال( 
5.   ƹدم  سوƢالصحي    نست ƹا هـو                مياه الصرƤوهـ ÜŷمنـاƆو ŷممكنا ƿلƤ ية للري كلما كانƾات التنƯي محƺ المعالجة 

ŷماǊم ŷه المياه مصدراƤي اعتبار هƸعليه وينب Ʋي التشجيƸي ينبƤالتوجه ال .) ƹدǊ3ال( 
لوحة التربة ƋلǍ الحد األدنǍ والحƻاظ علـǍ الميـاه          سوƹ نحد من استƢدام المياه المسوس بǊدƭƻƢ ƹ نسبة م          .6

ǌرƢƈ ƭراƷا ألǊدامƢاست ǍلƋ المسوس ليصار .) ƹدǊ2ال( 
7.                   ƹة من االنابيب وسوƾلƸة شبكات مƯل المياه بواسƾن ƼريƯ عن ƿلƤو Ƙر والتلوƢد المياه بسبب التبƽاƺ لل منƾسن

ويد االنسيابي وسوƹ يستƢدم الضơ اينما ƽƋتضت       نƾلل من كلƋ ƹستƿǘǊ الƯاƽة من ǘƢل االعتماد علǍ انظمة التز          
 )2الǊدƹ  (.الضرورƔ وكعامل داعم ومكمل

  
   مياه الريإدارة

 
8.      Üةƥيƥالج ǑǄالهيك ƟǚƮǗيارات اƤ ýƲ ǑƼ              ـةƾƯـي منƺ ولة عن تزويدƊمس Ưƾƺ Ɣة واحدǊيكون لدينا ج ƹسو

   )4الǊدƹ ( . توزيƶها ƕالتجزƑةوƪيتǅ تشجيƴ جمƶيات Ɗو مجموƵات المزارƵين ǏǄƵ تولǑ مهاǅ .وادي األردن
الƦين يزرƵون لƪơاƕهǅ الƤاǑƼ ƭ اǕراǑư المرتƶƽةÜ والƦين يƕơƪون الميùاه مùن المƮùاƥر               ƕالƕƪǈة لǄمزارƵين    .9

      Üǅة لهƮƤمر ƠاريƮت Ɣموجƕية وƼيـر              الجوƷ بار الميـاهƆ Ʋمشدد لمن Ưابة وضبƽنظام ر ƅنشاƋ Ǎنعمل عل ƹسو
ǒل الجائر لǘƸو االستƈ انونيةƾم . بارالƽالنظام ر ƼبيƯي تƺ نتشدد ƹ85/2002وسو. ) ƹدǊ4ال( 

 )4الǊدƹ . ( وسيتم التشدد ƺي تƯبيƾه85/2002سيتم مراجعة وتعديل النظام رƽم  .10

سنحدد بكل وضوƝ ونعمم االحتياجات التدريبية من ƈجل تحسين عمليات الري الرئيـسية والتوƽعـات المـستƾبلية           .11
 )4الǊدƹ  (.وƢدمات المتعلƾة بƉدوار المياه

12.  Üمرور الزمنƕ                  ـة وادي االردن ليـتمƾƯي منƺ ولة عن عمليات الريƊمس Ɣسسات جديدƊتحديد دور م ƔعادƋ سيتم
مشاركة المعنيين والƯƾاع الƢاƺ ƫي ƋدارƔ عملية        سوƹ يتم تشجيƲ وتعزيز   . التركيز علǍ نظم الƢدمات ومراƽبتǊا    

 )4الǊدƹ  (.مƮاƥر المياه وǈƶƕايةƪيتǅ مراƕƿة واǙشراǏǄƵ ƻ اƪǙتƥƤاǅ والتوزيƴ ل .الري



  مياه الري
 

 4-5 مياه الري
 

سوƹ يتم تركيب . سوƹ يتم تركيب عدادات مياه لƾياس المياه المستǊلكة ƺي الري ƺي بعƭ المناƼƯ االستراتيجية           .13
 )2الǊدƹ . (العدادات الرƽمية لƾياس الحجوم للمياه الجارية

 المجزƑة لǄقƱاƳ الƤاƭ مùن      ƪتوكý وƲاƻƑ المياه  . سوƹ يتم وبشكل تدريجي ƢصƢصة عملية توزيƲ مياه الري         .14
ƪيتǅ تشجيƴ القƱاƳ الƤاǏǄƵ ƭ زياƥة ƶƼالية ƵمǄيات الري ǑƼ المǈاƾƱ المرتƶƽة وƦلýǚƤ .             ǁ جمƶيات المƪتƥƤمين  

 )5الǊدƤƥƎƕ.)   ƹاƲǈƊ ýمة تƶƪير وتƽơيز جƥيƥة
ـ                 .15 صادرƔ بǊـƤا   ستتم عملية مراƽبة سحب المياه من اǑبار الجوƺية بشكل دوري لضمان تƯابǊƾا مƲ التـصاريƞ ال

ƫصوƢال.)  ƹدǊ4ال( 
 وتنƻيƤه بشكل صارم ƈ ƼǘƷǕي بئر يستƢرƚ المياه من حوƭ مائي            85/2002سيتم التشدد ƺي تƯبيƼ النظام رƽم        .16

ƹو مستنزƈ وضعه متردي.)  ƹدǊ1ال( 
 )1الǊدƹ  (.  وƋنǊاƅ كاƺة االستƢدامات Ʒير الƾانونية85/2002سيتم التشدد ƺي تƯبيƼ النظام رƽم  .17

 
  

  ات والضوابطالتشريعبشأن 
 

18.                    Ƽمـن الـسو ƯƸدام وسائل ضـƢباست ƿلƤمن المياه و Ɣكميات كبير ƿلǊزراعة المحصوالت التي تست Ʋلن نشجي
 )5الǊدƹ  (.وƺرƭ تسعير ƈعلǍ للمياه علǍ المزروعات المروية

سـيرتبƯ  وهƤا االمـر  . سيتم ضبƯ عملية المحصوالت التي تزرع علǍ مدار العام من ǘƢل Ƌصدار تصاريƢ ƞاصة  .19
 )5الǊدƹ  (.علǍ التوازن ما بين كمية المياه المنتوƺرƔ والمستنزƺة بالحصول

  
   فعالية الريبشأن

 
سيتم تشجيƲ الƯƾاع الƢاƫ علǍ زيادƺ Ɣعالية عمليات الري ƺي المناƼƯ المرتƻعة وƤلƿ بƌدƢـال ƈنظمـة تـسعير                 .20

Ɣيز جديدƻوتح.)  ƹدǊ5ال( 
 لتقǄيý الƽاƥƿ   يجƔ تƕƱيƾ الơراƪة المكهرƕة والرƿاƕة لشƕكات الري       .الريسيتم تشجيƲ العمليات المƊتمتة ƺي شبكات        .21

 )5الǊدƔƕƪƕ.)  ƹ التƪرƔ والكƪور
سـيتم تـوƺير الكـوادر البـشرية        . سيتم تƯبيƋ Ƽجراƅات وƽائية دورية لصيانة المضƢاتÛ الموتورات والمحابس         .22

    )4الǊدƹ (. المناسبة والمدربة الدارƔ عمليات الصيانة



 

 1-6   مياه الصرف الصحي
 

  مياه الصرƹ الصحي -الƻصل السادس

 

 الوضƲ الحالي

 
        ǑơƮال ƻرƮوال Ɣلمياه الشر Ǒالمƶال ƥقƶال ýǚƤ)1980-1990(        Ʀùيƽǈت ǏǄƵ يةǈƥرǕكومة اơت الǄمƵ Ü    يةƪùيƑر ƱùƱƤ

 Ʀùǋا اǙمùر   .  وتƪơين وƴư الƮرƻ الǑơƮمياه الƮرƻ الǑơƮوشامǄة تǑƱƺ مƤتƻǄ القưايا والمƪاýƑ المتǄƶقة ƥƎƕارة        
ƪاǑƼ ǅǋ رƴƼ مƪتوǎ الƮرƻ الÜǑơƮ وتƪơين الơƮة الƶامةÜ وتƶزيز ƈليات ƪ            ƱƕưتوƥƤ ǎمات الƮرƻ الǑơƮ و    رƴƼ م 

 Ǒالت ƾƱاǈالم ǑƼ يةƼية والمياه الجوơƱƪالمياه ال ƚŇوǄتهاتǄشم ƾƼمرا ǑơƮال ƻرƮمياه ال.  
    ǁاǈهƼ ǅما اليوƊ  Ǒوالơ4    ƭƤيين شǚم )  Ǒوالơ62 %  كانƪال ƥاƥƶمن ت (   ǅƲǈ ǅمهƥƤتƻرƮر  الƥوتق ǑơƮاه      الùة الميùŇكمي 

   Ǒوالơƕ قيةǈات التƱơم ǑƼ تجةǈ100الم ǅاƶل Ɣƶيون متر مكǄ2008 م . ýتشكǑơƮال ƻرƮات    مياه الùƱơم ǑùƼ ةùاتجǈال 
       Ǐلƍ Źالياơ اǋƥƥƵ ýƮي Ǒقية التǈن       21التƥرǕا ǑƼ ية المهمةƑالما ƥالموار ƥơƊ ةƱơم  .       Ưراùƹǚل ǑùƪاƪƊ ýشكùƕ ǅƥƤتƪوت

   ƥرǙي اƥوا ǑƼ يةƵنالزرا  .                ǁǄالم ƥƪ ǑƼ هاǈزيƤت ǅليت Ƈاƿي الزرƥوا Ǐها الƽريƮت ǅمان يتƵ ǑƼ تجةǈمة المƥاƶالمياه ال ǅƲƶم
         ǅƛ ة ومنƕƦƶية الơƱƪالمياه الƕ ƱǄƤت ƚيơ ýǚƱ     نƥرǙي اƥوا ǑƼ ايات الريƺل Ƴتوز .         ƾƱاùǈالم ǑùƼ ةùالجƶاه المùما الميƍ

ن التÜƾƼƥ وƕما Ɗن مǅƲƶ التƼƥقات ǑƼ اǙرƥن تơمýù كميùات            اƤǙرƼ ǎيتǅ تƮريƽها ǑƼ اǈǙهار وƦƕ Ǒǋلǁ تشكý جزƇ مهǅ م          
   . ǄƿيǄة من المياه وǄƵيǊ يجƔ مراƕƿة الوǈƶƕ ƴưاية

وǄƵيƕ  .  ÜǊùزياƥة ƥƥƵ الƪكانÜ والزياƥة ǑƼ اƪتƥƤاǅ المياه وتƱور ǅƲǈ الƮùرƻ الǑơƮù             مياه الƮرƻ الǑơƮ  تزƥاƥ كمية   
   ǅاƵ ýوǄơƕ2022و         Ǐلƍ كانƪال ƥƥƵ ýƮن يƊ ƴƿما يتوƥǈƵ   Ǒوالơ7.80     ماƥǈƵمة وƪǈ يونǄم       ƴùƿوالموا ǎالقر ǅƲƶم Ʊƕر ǅيت

  ǑơƮال ƻرƮكة الƕشƕ      Ɲاتǈ ýƮن يƊ ƴƿيتو Ü  ǑơƮال ƻرƮمياه ال    Ǐلƍ الجةƶ247 الم   Ɣƶيون متر مكǄة/ مǈƪ.    Ɲالùƶين تơو 
ميùاه ǊǈƎƼ     ǑùƼ يمكن اƪتƥƤامها لƺايات اƤرƹ ǎير الشرƔ وƪتشكý مƥƮراŹ مهما من مƮùاƥر ال              Ʀǋه المياه Ʊƕريقة مǈاƕƪة   

  . اǙرƥن
 

 التحديņات المستƾبلية

ýƕتقƪالم ǑƼ الجةƶم Ǐال Ɯتاơت Ǒيات التƥơالت ǅǋƊ ǑǄيما يƼ:  

Ɗما ǑƼ الزراƵة .  مرƥوƿƍ ƥتƮاƥي وƍجتماǑƵ جيƦƥاتاƪǙتƥƤاǅ اǓمن لǄمياه الƶاƥمة المƶالجة ǈ ǑƼشاƱات  .1
Ƶماý الزراƵةÜ وǚƪمة المǈتƝ من ơيƚ المرويةÜ يجƔ تƪƋيƲǈ Ʃاǅ شامƥǙ ýارة المƤاƱر من Ɗجư ýمان ǚƪمة 

Ǌمتǚƪ رجةƥو Ǌتƕتر. 

  .Ƶ ƱƕưمǄيات الƹ Ɣơƪير القاǈوǈية لǄمياه الǈاتجة Ƶن المƶالجة ǈƛƊاƇ جرياǈها .2
  . Ʊƕư المƪتويات الƶالية من الƕكتريا المترƕƪة ǑƼ المياه الƶاƥمة ǅƥƵ Ɣƕƪƕ كƽاية كميات المياه .3
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من ). اƕǕراƜ(اǈƕǕية الƶالية المتƥƥƶة اƪǙتƶماǙت     لمياه المƪوǑƼ Ʃ    تƽơييز ƵمǄيات جمƴ مياه الƮرƻ الǑơƮ وا       .4
Ɣƪاǈز مƼواơ ǅاƲǈ ýǚƤ .  

5. ƥتزو ǏǄƵ ƥكيƋية التƵاǈƮة الƱشǈǕقية اǈات تƱơمƕ يةƪيƑالر. 

 .ƪƍتكشاƻ مƱơات تǈقية ƹير مركزية لمǈاƾƱ التجمƶات الươرية .6

   .ƕاƪتمرارمراƕƿة مياه الƮرƻ الǑơƮ ومياه الƮرƻ الǑơƮ المƶالجة و .7
Ad 
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 ةنƛǊ تحƾيƼ الرƊي

 
  تƯوير الموارد

 
سندير المياه العادمة المعالجة كمصدر دائم وعلǍ مدار العام وسوƹ يعامل علƈ Ǎنه مصدر تكميلي مـن مـصادر                    .1

 )5الǊدƹ  (.الموازنة المائية
 الناتجة عن االستƢدامات البلدية ƈو الصناعية ƺي محƯـات          مياه الصرƹ الصحي  سوƹ نوƺر كل ما يلزم لمعالجة        .2

 وƦƍا لǅ تơقƾù مùƱơات       .التنƾية بƯريƾة تƊدي ƋلǍ الحصول علǍ مياه معالجة تحƼƾ المعايير الوƯنية Ƥات الصلة            
  )8+6الǊدƹ ( .التǈقية Ʀǋه المƶاييرƪƼ Üيتǅ تƥơيƛها لتơققها

 )6الǊدƹ  (. المياه الناتجة ƺي محƯات التنƾية وƺي كل محƯة موجودƺ Ɣي البلدسنƾوم بالمراƽبة المنتظمة لنوعية .3

4.      ƴمن مشاري Ƴمشرو ýلك  ǑơƮال ƻرƮمياه ال Üةƥيƥييم األثر البيئي     الجƾسيتم ت  .       Ǚƍ ýيƕا القƦǋ من Ƴمشرو Ʀƃƽǈولن ي
ǑƑيƕ رƛƊ يƊ ǊيǄƵ Ɣيترت Ǚ ǊǈƊ من ƥكƋا تƦƍ. ) ƹدǊ4ال(  

1. Ʊơوم ýƑاƪيها وƥات لƥǄƕية والƪيƑن الرƥة المƼمةكاƥاƶالجة المياه الƶات لم. 
 .كاƼة الǈƮاƵات الرƑيƪية والمǈاجǅ لƥيها مƱơات لمƶالجة المياه الƶاƥمة .2
3. ƔشرǄة لƮƮƤير المƹ يةǄƤاƥايات الƺǄية لƥالمياه الرما ǅƥƤتƪة تƥيƥة الجƶƽية المرتǈƕǙا. 
4.             ơم ǑƼ ةƮاƤة وƱيơات المƛوǄة المƼالمياه من كا Ưواơة واƑيƕامة والƶة الơƮماية الơ     ةùالجƶات مùƱơم Ʊي

 .المياه الƶاƥمة
5.                  ƴùưو ƴات مƵري المزرو ýمجا ǑƼو ƴƽي مرتƥاƮتƿا ƥوƥات لها مرƱشاǈ ǑƼ الجةƶمة المƥاƶالمياه ال ǅاƥƤتƪا

 .ƱƤة شامǄة ƥǙارة المƤاƱر
 .مراƕƿة ǈوƵية المياه الƶاƥمة المƶالجة والتƋكƥ من مƱاƕقتها لمƶايير الǈوƵية الوǈƱية وƕشكý مƪتمر .6
 .مياه الƶاƥمة المƶالجة مƱǈقية ومƶقولةتƶƪيرة ال .7
8. ƩاƪǙا اƦǋ ǏǄƵ يينǈƶالم Ɣريƥولية وتƥية الƵوǈايير الƶوم ƾƕاƱالجة تتƶمة المƥاƶية المياه الƵوǈ. 
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معالجة الƢارجة من محƯات التنƾية وتƯويره مستوƢ ǌدمات الصرƹ الصحي ƤƋا لـزم             سيتم الحƻاظ علǍ المياه ال     .5
 )1الǊدƹ  (.من ƈجل تحسين الصحة العامة والبيئة

 Ǖنتاƚ مياه مǘئمة ǕعادƔ اسـتƢدامǊا ألƷـراƭ الـري وƾƺـاŷ             مياه الصرƹ الصحي  سيتم توجيه عملية معالجة      .6
ميùاه الƮùرƻ     كما Ɗن اùƪتƥƤاǅ      . والزراعة الدولية كحد ƈدنǍ    لتعليمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة األƤƷية     

ǑơƮمةالƑǚات المƽƮمواǄل ƴưƤيƪ ǎرƤƊ اياتƺالجة لƶالم . ) ƹدǊ4ال(  

سيصار ƋلǍ مواصلة التنسيƼ مƲ الǊيئات الرسمية المسƊولة عن التنمية الحضرية لتـضمņن ǊƯƯƢـا مـا يكƻـل                    .7
مƱơات تǈقية مركزية لƥƤمùة المجتمùƶات شǊƕù         ر ƍلǈƍ ǏشاƇ     كما ƪيƮا  .معالجة الƻضǘت السائلة والتƢلƫ منǊا    

     ƴويمكن جم Ýيةƽرية والريươال  ǑơƮال ƻرƮمياه ال           Ǐƪن ترƊ Ǐلƍ ǁلƦƕ ةƮاƤال ýقǈال ýƑاƪو ǏǄƵ ƥتماƵǙاƕ ايةƥƕ 
ƴƿالوا ƯرƊ ǏǄƵ ةƕوǄƱالم ƴالجم ǅƲǈ. ) ƹدǊ4ال( 

ت المعنية والتي تحدد استƢدام Ƣزانـات الميـاه   سيتم Ƌصدار المواصƻات والحد األدنǍ من المعايير من ƽبل السلƯا      .8
 كما ƪيتǅ توجيǊ اǋتماƤ ǅاƍ ƭلơ Ǐùمايùة اùơǕواƯ الماƑيùة              .ƺي المناƼƯ الريƻية  ) الحƻر االمتصاصية (الثƾيلة  

ƯرǕن اƱاƕ ǑƼ ةƥالموجو. ) ƹدǊ6+4ال( 
  

  ƋدارƔ الموارد
 

Ʀùǋه   . Ƌجتماعي وبيئي وƽƋتـصادي مرتƻـƲ  سيتم تحديد ƈولويات استƢدام المياه المعالجة ƺي نشاƯات Ƥات مردود  .9
Ƶƍاƥة  Ɗ Üو اǈǙشƱة ƪتƦơƕ ƾƕƱر ƪواƇ اƪتƥƤمت لري المزروƵاتƊ Üو لتƕƱيقات ǈƮاƵيةÜ المƲǈر الجمالǑƼ Ǒ المƥن             

 )5الǊدƹ  (.تƦƺية اơǙواƯ الماƑية

واƽعǊم وحسب  سيتم تشجيƲ الصناعات من ǘƢل نظام تحƻييز مناسب من ƈجل ƽيامǊم بمعالجة المياه العادمة ƺي م                .10
المعايير الموضوعة العادƔ االستƢدام االƽصǍ لƤǊه المياه وبما يتƯابƼ مƲ تعليمات التƢلƫ من المƢلƻـات مـن                 

 )2الǊدƹ  (.و استعماالت البيئة المحيƯة/ƈنظمة الجمƈ Ʋو

 .ادƋ ƔستƢدامǊا سيتم التعامل مƲ المياه العادمة Ƥات التلوƘ الكبير الناتجة عن الصناعة وƢƋضاعǊا للمعيير ليتم Ƌع               .11
) ƹدǊ2ال(  

 
  مياه الصرƹ الصحيجمƲ ومعالجة 

  
الǊـدƹ   (.سنعƯي األولوية لحماية الصحة العامة ومصادر المياه من ƈي ملوثات كيمائية ƈو من الجراثيم الحيوية               .12

6( 

13.            ƔيرƸالصحي لنظم البلديات  الص ƹابتكارية لمعالجة مياه الصر ƛǊن ƅنشاƋ ات وسيتم دراسة وتوحيد مواص   . سيتمƻ
 .التصميم واألداƅ لمحƯات تنƾية مياه الصرƹ الصحي والƯƢوƯ العريضة لƤǊه االنظمـة وƋعتمادهـا وتعميمǊـا               

) ƹدǊ1ال( 

سننشƈ Ɖنظمة متعلƾة بجمƲ المياه العادمة ومعالجتǊا ƤƢƆين بعين االعتبار الحاجة الǍ حماية مصادر المياه الجوƺية                 .14
 )4الǊدƹ  (.ةوالسƯحية من التلوƘ عن ƯريƼ المياه العادم

 )8الǊدƹ  (.سيتم وضƲ تصاميم معيارية ومواصƻات Ɔداƺ ƅنية لمحƯات تنƾية المياه العادمة .15
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سـنزود  Û  لơماية ơƮة اƪǈǗان والƕيƑة ولتوƼير كميات تزويƊ ƥكƕر من المياه تǑƕǄ المƶايير المواǄƵ ƾƼيها ƪǙتƥƤامها               .16
 )4الǊدƹ  (.عالجة حيثما كان ممكناŷجميƲ محƯات التنƾية بƉنظمة الجمƲ المناسبة ومومنشƉت الم

. سيتم التƉكد من ƈن المياه العادمة ال تعالƛ كمƢلƻات وانما تجمƲ وتعالƛ وتدار وتستƢدم بƯريƾة ƺعالـة وƺاعلـة                   .17
-JS893(سيتم التƉكد ƈيضاŷ من ƈن المياه المعالجة تتماشǍ مƲ المعايير الوƯنية الموضوعة حـديثاŷ مثـل المعيـار                 

وƈن جميƲ المياه المعالجة Ƥات نوعية مناسبة لǘستƢدام ƺي النشاƯات الزراعية واالستƢدام Ʒير المنزلية              ) (2006
 )6الǊدƹ  (.بما ƺي Ƥلƿ تƤƸية المياه الجوƺية

سيتم Ƌعتماد التكنولوجيا المناسبة لمعالجة مياه الصرƹ الصحي ƤƢƆين بعين االعتبار Ƌدامة الوضـƲ علـǍ نحـو                   .18
 اǋǙتماǅ الǚزƍ ǅلƪ     Ǐùيƺ .ǏƱƶي صرƹ الƯاƽة ومعايير ضبƯ الجودƔ للمياه الناتجة عن المعالجة         ممتاز واالƽتصاد   

الǊـدƹ   (.تكاليƻ التشƺيý والƮياǈة وتوƼير الƱاƿة ƕاưǗاƼة ƍلǏ كƽاƇتها ǑƼ الƽơاǏǄƵ Ʋ مƶايير الجوƥة واƪتƥامتها             
1+5( 

19.      ÜǊǄا كƦǋ Ƈوư ǑƼ     صحي شاملة ƹصر ƯƢ ةƷت سيتم صيا  ƥيƥơت Ǐلƍ يƥƌ        اهùمي ƴجم ǅƲǈ يرƼتوƕ ةƮاƤال ƻاƥǋǕا 
ƥǄƕال ƇاơǈƊ ƻǄتƤم ǑƼ ومةƥƤير المƹ ƾƱاǈالم ǑƼ الجتهاƶم ƾƼومرا ǑơƮال ƻرƮال.)  ƹدǊ1ال( 

 )1الǊدƹ  (. سنوات10سيتم ƋعادƔ تƉهيل ƈنابيب شبكة المجاري التي تجاوز عمرها  .20
مة بالشبكة سواƺ ƅي المناƼƯ البلديـة ƈو        سيتم التعامل مƲ مياه الصرƹ الصحي الناتجة عن المناƷ ƼƯير المƢدو           .21

ƞبال عمليات النضƾزت الستǊالمنشات التي ج Ǎاظ علƻبة الحثيثة والحƽاضعة للمراƢال ƼƯي المناƺ.)  ƹدǊ1ال( 
  

  
  ƋعادƔ استƢدام المياه المعالجة ƺي محƯات التنƾية والكمƢة

 
22.         ƺ اعلةƻدام التكنولوجيا الحديثة الƢستƋ Ǎالمزارعين عل Ʋنشج ƹة         .ي الري سوùمايơير الƼوùت ǏùǄƵ ýمƶال ǅيتƪو

ǑơƮال ƻرƮمياه الƕ ƚوǄمن الت ýيƮاơوالم Ƴالمزار ýماƶزمة لǚال .)  ƹدǊ6ال( 

سيتم Ƌجراƅ الدراسات والتصاميم وتنƻيƤ مشاريƲ لتƢزين المياه المعالجة الزائدƺ Ɣي Ƣزانات ƈرضية ƈو ƺي Ƣزانات                 .23
ƭتحت االر.)  ƹدǊ5ال( 

ƚ الƯاƽة من الحمƔƉ الجاƺة ƤƋا تيين ƈمكانياتǊا الƻنية والمالية وثبتت جدواها االƽتصادية مƲ              سيتم تشجيƲ عملية Ƌنتا    .24
 )1الǊدƹ  (.االƤƢ بعين االعتبار ƈثرها البيئي

سيتم معالجة الحمƔƉ الصلبة الناتجة عن عملية معالجة مياه الصرƹ الصحي لƻحƋ ƫمكانية ƋسـتƢدامǊا كـسماد                  .25
 )1الǊدƹ  (.ومحƻز للتربة

 )8الǊدƹ  (.م بناƅ الƾدرƔ المƊسسية لمراƽبة وتنظيم وƺرƭ التعليمات المتعلƾة بالمياه العادمةسيت .26
سنجبر الصناعات العادƔ تدوير جزƅ من مياهǊا العادمة ومعالجة المتبƾي حسب معـايير مƾبولـة ƽبـل ƈن يـتم                     .27

 )8+5الǊدƹ  (.التƢلƫ من ƺي شبكة الصرƹ الصحي او ƈي مكان ƢƆر
Ƌ ƔعادƔ االستƢدام وسيتم تزويدها بالموظƻين المƊهليين وستكون مسƊولة عن  عملية التƯƢـيƯ              سيتم Ƌنشاƅ وحد   .28

 )8+5الǊدƹ  (.والتصميم وƋنشاƅ وƋدارƔ المياه المعالجة
29.                   ƿلƤالـشبكة وكـ Ǎدومة علـƢعداد المنازل المƈ Ɣالصحي وزياد ƹمياه الصر Ʋاالولوية لعميات جم ƅاƯعƋ سيتم

 )1الǊدƹ  (.ومة بمحƯات التنƾية وƢاصة ƺي الريƹتوسيƲ دائرƔ المناƼƯ المƢد
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سيتم ƋعƯاƅ األولوية للمواƲƽ والحاالت التي يسود ƺيǊا ممارسات ƢاƯئة للتعامل مƲ مƢلƻات الـصرƹ الـصحي                  .30
بشكل يǊدد سǘمة البيئة التكاملية لمصادر المياه النƾية وحيثما تلوƘ شبكة المجـاري بنƻـƤيتǊا ƈحـوƭ الميـاه                   

 )2 الǊدƹ (.الجوƺية

  
Ɣوضمان الجود Ûواألنظمة Ûالمعايير  

 
وتعليمات سلƯة المياه المتعلƾة بنوعية ) (JS1145 ;91/JS202 ;95/JS893/96سيتم ƋستƢدام المعايير االردنية  .31

               ƹعمال التصريƈ ة المياهƯات سلƻمواص ƿلƤالصحي وك ƹشبكة الصر Ǎا علǊƯية ربƻالمياه العادمة الصناعية وكي
 )8الǊدƹ . (مواصƻات الƻنية والمƯƯƢات لمحƯات التنƾية واستƢدام المياه العادمةكنƯƾة مرجعلتƾييم ال

32.                  ƔƉالمياه الناتجة عن المعالجة والحمـ Ʋية التعامل مƻي كيƺ المعايير ƭرƺالعتماد و ƫاƢاالهتمام ال ƅاƯعƋ سيتم
ơ ومـصالƢƈ ƞـرƺ     ǌي محƯات التنƾية والƻضǘت الناتجة عن الصناعةÛ والمƢتبراتÛ والمستـشƻياتÛ والمـسال           

 )8الǊدƹ . (متنوعة
 .مياه الصرƹ الصحي  سنعمل علǍ تƯوير وبلورƔ برامƛ موسعة وشاملة لرصد المياه المنتجة ƺي محƯات معالجة               .33

ت والƢارجة منǊا وتلƿ المسيرƔ عبر مسارات المياه للتƉكد من ƈنǊا           المياه الداƢلة ƋلǍ المحƯا   سيتم ƽياس ورصد    و
ǘالمعايير الم Ʋي جميƺيةتستوƾالمعالجة والتن Ɣƅاƻالصحة العامة وك ƹهداƈ Ƽيƾئمة لضمان تح.)  ƹدǊ6ال( 

 )5الǊدƹ (. سيتم تحليل جميƲ المحاصيل المروية بالمياه المعالجة ƈو المƢلوƯة ورصدها بشكل دوري .34
 مǘحظة بجانب محƯات التنƾية لرصد التƸييرات Ƌن وجـدت علـǍ نوعيـة الميـاه    /سيصار ƋلǍ توƺير Ɔبار مراƽبة    .35

               ŷضروريا ƿلƤ ثار السلبية حيثما وكلما كانǑمن ا ƹيƻƢية للتƺالمياه الجو Ƽƺمسار تد ǌمد Ǎية علƺالجو. )  ƹـدǊال
4( 

ƌƺن لم يتم معالجتǊـا      .سنشجƲ عملية جمƲ مياه االمƯار من علǍ سƯوƝ المنازل لتستƢدم للǘستƢدمات المنزلية            .36
 )3الǊدƹ . (تدƺئة والƸسيل والشربستسƢدم لري الحدائƼ وƤƋا تم معالجتǊا سوƹ تستƢدم  لل

37.     ǘيزات الǊتبرات بالتجƢا      سنواصل دعم المǊيƺ تدريب العاملين ƿلƤات         زمة وكƤ ـدمات وبيانـاتƢ ـديمƾجل تƈ من
  )6الǊدƹ ( .ي تƪتǅƥƤ لǄتاكƥ من تƕƱيƾ واǙلتزاƕ ǅالƶايير والتǄƶيماتمصداƽية والت

 
 
  الجمǊورتوعية 

 
38.      ƹتلƢل مǘƢ العامة من ƹيƾر   سيتم تثƯاƢن المƉالوسائل بش      ǍلƋ ƭة بالتعرƯالـصحي    المرتب ƹيـر   مياه الصرƷ 

  )5الǊدƹ ( .المعالجة وƽيمة المياه المعالجة ƺي محƯات التنƾية لتلبية مƢتلƹ االستƢدامات النǊائية لǊا
الصرƹ مياه   للتشجيƲ علƋ ǍعادƔ استƢدام      سوƹ نصمم وننƤƻ البرامƛ الƢاصة بتوعية المزارعين والتوعية العامة         .39

مثل هƤه البرامƛ سوƹ تركز علƯ ǍرƼ حماية صحة         .  المعالجةÛ وƯرƼ الريÛ ومناولة المنتجات الزراعية      الصحي
 )5الǊدƹ ( .المزارعينÛ وصحة الحيوانات والƯيورÛ والبيئة

بعƭ سيتم Ƌعǘم المواƯنين عن ƋستƢدامات المياه العادمة المعالجة ƺي تƤƸية االحواƭ المائية كما هو الحال ƺي                  .40
 )5الǊدƹ ( .من ýǚƤ تƛقيƻ تƥريجǈƪ Ǒكون ƿاƥرين ǏǄƵ مواجهة مƶالجة القưايا المرتƱƕة ƕهƦا اǙمر .البلدان
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Ʋصل السابƻالمياه البديلةمصادر- ال   

 

 الوضƲ الحالي

 
                  Ɣشرùاه الùمي ǏǄƵ ƔǄƱة الƥكان وزياƪال ƥƥƶƕ ƥرƱưالم ƥياƥزǙا Ɣƪƕ ƴريƪموالǈور والƱات التƦ انƥƕن من الƥرǙر اƕتƶي. 

              Ɣشرùاه الùية من ميƼر كميات كاƼتوƕ Ʊƕن مرتƥرǙالة اơ ǑƼ وǋور وƱتǄل ƾơال ýا كامǈن لƊ رƶشǈ اǈامات  وكامة لƥƤتùƪǚل 
مƮاƥر المياه المتجƥƥة ǑƼ اǙرƥن  مƥơوƥة وƹير كاƼية لتƕǄية ơاجاتǈا من الميùاه ǑùƼ                . والǈƮاƵية وƱƿاƳ الƥƤمات   المǈزلية

ومùن ةƊجơ ýùمايùة      . ơƊتماǙت تƺير المǈاƢ جميƶها تتƕ Ƌƕǈمزيƥ من التراجǑƼ ƴ مƮاƥر الميùاه المتاùơة             . الƲروƻ الơالية 
وكƦلơǈ ǁتاƜ الǏ تƶزيùز Ʀùǋه       .  ơǈتاƜ الƪƍ Ǐتكشاƻ مƮاƥر جƥيƥة من المياه تǅƵƥ تƱور اǙرƥن          اơǙواƯ الماƑية الجوƼية  

يمكùǈǈا  وƦǋ ǑƼا الƪùياÜƾ     .  وتتجƔǈ اƵǙتماǏǄƵ ƥ المƮاƥر الƤارجية     المƮاƥر الجƥيƥة من Ɗجý زياƥة اƵǙتماǈƪƽǈƊ ǏǄƵ ƥا         
ومƮاƥر المياه  . ير المƑǚمة ƪǙتƥƤامها واǈǙتƽاƕ Ƴها مƕاشرة      ǈƋƕها مƮاƥر المياه ƹير المتاơة وƹ      الƥƕيǄةتƶريƻ مƮاƥر المياه    

  : ǑǋالƥƕيǄة
  . ǑƼ مƱơات التǈقيةمياه الƮرƻ الƵƍ ǑơƮاƥة اƪتƥƤاǅ المياه الǈاتجة Ƶن مƶالجة  •
 )الǈاتجة Ƶن اƪǙتƥƤامات المǈزلية(Ƶƍاƥة اƪتƥƤاǅ المياه الرماƥية  •

  المياه المƪوƩ ومياه الơƕرتǄơية •
 
 

  ستƾبليةالتحديات الم

  
1- ƻǄه الكƦǋ ýƛم ýمơيمكن ت Ǚ ǁلƦƕيرة وƕة كƿاƱ ǁǄتهƪية المياه تǄơية تǄمƵ . ةƽǄير كƼمن تو ƥƕ Ǚ ýƕالمقا ǑƼ

 .راƪمالية كƕيرة Ǚ يمكن تơمǄها ư ǑƼوƌ تƶƪيرة المياه الơالية مما ƪيƛقý كاýǋ موازǈة الƤزيǈة

2- ǄƵية وǄơيات التǄمƶل ǎتوƪم ǏǄƵ ةƿاƱير الƼوتو Ɯتاǈƍ Ɣيجƴƪوا ǎتوƪم Ǐ. 

 .يجƔ التƶامý مƴ اƛǓار الƕǄƪية ǏǄƵ الƕيƑة ǈتيجة لǄƶيات التǄơية الكƕيرة -3

4- Ʃوƪر المياه المƥاƮية مƥوƥơم . 

 .ǈقƭ الƕƤرات الǚزمة ǑƼ مجاý التǄơية -5

 . ƪƍتƥƤاǅ مياه الƮرƻ الǑơƮ المƶالجة يجƊ Ɣن يتǅ مراƕƿتها من Ʋǈ ýǚƤاǅ شامƥǙ ýارة المƤاƱر -6

ƪواǏǄƵ Ƈ مƪتوǎ المǈزƊ ýو ǏǄƵ وكƍ ǁǄيجاƲǈƊ ƥمة مƶالجة مياه اǕمƱار /لجمƴ المياه الرماƥية يجƍ Ɣيجاƥ شƕكات -7
ýة ككǈيƥالم ǎتوƪم . 
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 2022البديلة بحلول عام المياه لمصادر رƊية 

 
1. Ʃوƪر والمياه المơƕية مياه الǄơية لتƼتية كاơية تǈƕ اǈيƥل .  
2.  ǑƼو ƴƽمرت ǑƵي واجتماƥاƮتƿا ƥوƥات لها مرƱشاǈ ǑƼ الجةƶالمياه الم ǅاƥƤتƪاƕ ةƮاƤايير الƶالم ƾيƕƱوت ƴưو

 .مجاý الزراƵة

 .تƺشيý مشاريƴ تǄơية المياه ǑƼ الơƕر اơǙمر .3

4. ǑƑالما ƥاƮơال ƴيز مشاريƽơوت ƴتشجي. 

 .توƼير الǏǈƕ التơيتة لتǄơية مياه الơƕر والمياه المالơة .5

6. Ƒاƥƕ يرƼولوجية توǈتك ýƇقاƕǙةƿاƱال ǅاƥƤتƪا ƻǄممكن ك ǎتوƪم ǏǈƥƊ ǑƼ ية المياهǄơت ǑƼ . 
 

 
 

 
 

 2022البديلة بحلول عام المياه لمصادر ة نƛǊ تحƾيƼ الرƊي

 
وƪوƻ تشتمý  . سوƹ ننشƎ برنامجاŷ لتحلية المياه المسوس ومياه البحر علǍ المدǌ الƾصيرÛ والمتوسÛƯ والƯويل             .1

   ǄƵ ǎƥيرة المƮƿ رƥاƮالم         Üوالكرامة ÜýƮيƼ ýومشات Üرينƽوالك Üانƕƪơ المياه من Ǐ     ومياه ÜǚƵ يرƥو Üانƺو الزيƕƊو
Ɗما المƮاƥر ƱويǄة المƪƼ Üǎƥوƻ تشتمƥƪ ǏǄƵ ý الوƥơةÜ ومياه الùơƕر اơǕمùرÜ              ). المƽرƥƪ)ƾ الكرامةÜ والزǈيا    

   )4+2الǊدƹ ( ).الميت-اơǕمر(وǈƿاة الơƕرين 
لناتجة عن محƯات تنƾية مياه الصرƹ الصحي بالكامل بدالŷ من المياه العƤبة  ƺـي               سيتم ƋستƢدام المياه المعالجة ا     .2

 )1الǊدƹ ( .نشاƯات يثبت جدواها االƽتصادية واالجتماعية
 )  2الǊدƹ ( .سيتم وضƲ نظام شامل الدارƔ المƢاƯر لمراƽبة ƋعادƋ ƔستƢدام المياه العادمة المعالجة .3
ياه الرماديةÛ وتƢزين مياه األمƯارÛ ومستلزمات وƈدوات ترشيد االسـتƿǘǊ          سيتم تƻعيل كودات البناƅ الستƢدام الم      .4

سوƹ نƯبƼ كودات البناƅ الستƢدام المياه الرماديةÛ ومƢزون مياه         .وبالتنسيƼ مƲ وزارƔ الشƊون الƾروية والبلدية     
 )1الǊدƹ ( .األمƯارÛ وتمديدات توƺير المياه

 )5الǊدƹ (. مǘئمة للƯاƽة لǖبƾاƅ علǍ كلƻة تحلية المياه منƻƢضةسنعمل مƲ األوساƯ الحكومية Ǖيجاد المصادر ال .5
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  ملƫƢ الرǌƊ واǕجراƅات-الƻصل الثامن

 
وǈ ǑƼهاية كƍ ýجراǈǋ ÜƇاǁ رư ǅƿمن ƿوƪين يشير ƍلǏ الرǅƿ التǑǄƪǄƪ لǘجùراƼ .   ǑùƼ Ƈيما يǑǄ مƭƤǄ لǄرǎƌ واǗجراƇات    

Ʀ ýƮƽةيالǄƮال  .  
 

 Ɣالمحدد ƹاعاالهداƯƾالمياه ل Ǎلب علƯ2022 بحلول عام ال  
1-  ƾƱاǈالم ǑƼ ة المرويةƵزراǄل ƻقƪ ƴưو ƔمةيجƲǈǙا Ʀاƽǈƍيمها وƲǈة وتƶƽالمرت . 

2- ŹياƥاƮتƿا ƥمج ǑƵالزرا Ɲاتǈال ýƶمياه وجǄل ýƵاƼ ǅاƥƤتƪاƕ ينǈƶيز المƽơمن تưة تƕƪاǈيرة مياه مƶƪت ƴưو. 

 .توƵية المواǈƱين ƥǈƕرة المياه المتوƼرة وƕاǋمية المơاƲƼة ǄƵيها وơماية مƮاƥرǈا المƥơوƥة -3

4- ƔǄƱال ýǄتق Ǒية التǄمƶال ýƑاƥƕير الƼاتتوƵاƱالق ýك ǎƥالمياه ل ǏǄƵ . 

 .يجƔ ان تƪǈجǅ مƴ اƪتراتيجة ƥƍارة الǏǄƵ ƔǄƱ المياه المياه )تƶƪيرة(تƶرƼة -5

 .Ǆơƕ2022وƵ ýاǅ % 25ليýƮ الǏ ) المياه التǙ Ǒ يتơقƵ ƾاƥƑ من اƪتƥƤامها(تقǄيƼ ýاƥƿ المياه  -6
 

 
   الǊدƹ األول

ƶƪƕر الƪوƾ لتقǄيý الƔơƪ الجاƑر لهƦه المياه من اơǙواƍ         Ưمكاǈية شراơ Ƈقوƾ المياه الجوƼية ǑƼ المǈاƾƱ المرتƶƽة          -1
 . المƪتǈزƼةالماƑية

2-    ǅيتƪ ƥƑاƶة الƥزيا)Ơƕالر (  Ǒالتالƕة        وƛيƥơولوجيا الǈالتك ǑƼ مارƛتƪǙا ǏǄƵ ينƵالمزار ƴة    تشجيƥالزيا ýمơت ǅيت ƚيơƕ
 .المتوƶƿة ǏǄƵ تƶƪيرة المياه والتǑ تمýƛ  الكƽǄة الơقيقية لǄمياه المƪتهǄكة

3-   ǅيتƪ      ǏùǄƵ ƥùƑاƶة الƪراƥ ýǚƤ ن منƥرǕا ǑƼ مينƥƤتƪين المƕ المياه ƭيƮƤتƕ ƟماƪǄمة لƲǈǕات واƪياƪال ýيƥƶت
 .المتر المكƔƶ الواƥơ المƪتǅƥƤ وǑƼ الوƿت Ʀاتư Ǌمان توƼير المياه الǚزمة لơǄاجات المǈزلية اƪǕاƪية

  
  الǊدƹ الثاني

قرار لتكون الƱƤوة اǕولǑƼ Ǐ تƺيير الǄƪوǁ وƍرùƪاƇ اùƪǕاƍ           Ʃيجاƥ الوǑƵ لǎƥ المواǈƱين اǕرǈƥيين وƮاǑƶǈ ال       -4
 .الǚزǅ لتƺيير الƪياƪات

5- ǊơƑة شراƼكاƕ Ưريƶوالجمهور ال ƭاƤوال ǅاƶين الƵاƱالق ýالجمهور ليشم ƴم ýامƶة التƥƵاƿ ƴيƪتو ǅيتƪ. 

6-      ýƑاƪشر الرǈير وươت ǅيتƪ           تƪùن المùم ƾقơوالت ƻƥتهƪالجمهور الم ƥيƥơت ýاơ توياتƪة مƥƵ ǏǄƵ   Ǒالùơال ǎو
    .   لǄمƶرƼة المتوƼرة

7-                     ƻùǄتƤم ǑùƼ هجيةǈم ƥة ومواƱشǈƊ ýشك ǏǄƵ المياه ýمجا ǑƼ يةƵتو Ɲرامƕ ƥقƶل ǅيǄƶية والتƕوزارة التر ƴم ýمƶال
 .الƽƮوƻ المƥرƪية

 .Ƶƥوة جمƶيات مƪتƥƤمǑ المياه لǄمشاركة مƴ الơكومة ǑƼ تƥơيƥ وتƽǈيƦ مơميات لǄمياه الơƱƪية والجوƼية -8
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9-  Ʀيƽǈوت ƴưو        ƇاƱƕƍ ƻƥهƕ يةƼارة المياه الجوƥǗ ƱƱƤ   يةǄمƵ ƽيƤالم ƴة        ةالتراجùƶومراج ÝةùيƼالمياه الجو ƴưو ǑƼ 
   ǅƿر ǅاƲǈ85/2002ال              Ɣơƪوال Ǒǈوǈير القاƹ ǅاƥƤتƪǙمايتها من اơية وƼالمياه الجو ǏǄƵ ƲاƽơǄية لƼالمياه الجو ýوơ 

 .الجاƑر

   
Ƙالثال ƹدǊال   

10 - ƍ     و Ƈاǈƕات الƥكو ƴمشاري ƾيƕƱوت ƥتماƵ اكةƕƪال ýماƵƊ) يةơƮات الƥيƥة     )التمƶƽالمرت Ǒǈاƕيها المƼ ماƕ يةǈƕǖل -ƜراƕǕا 
تƥƥơ الƥơ اǏƮƿǕ لتƾƼƥ المياه والƥơ اǏùǈƥǕ مùن مùƶايير الجùوƥة              ي ơƕيƚ   والمƕاƦ Ǒǈات الكƛاƼة الƪكاǈية الƶالية    

 .الơƮيةلتمƥيƥات 

 .اƪǑƑيƾƕƱ اǙرƥن تǄƶيمات Ʀات ƕƱيƶة مƽơزة ومشجƶة لتشجيƴ الƮơاƥ الم - 11

12 -   Ƶ ýهيƪت ǅيتƪ    ولوجياǈتك ƥتماƵية اǄمơƥ تكرƕة ومƛتها  ةيƵجاǈ تƕƛوا   ǅاƥƤتƪوا Üƴتوزي ÜƜتاǈǗ /    اهùالمي ǅاƥƤتƪة اƥاƵƍ
 .ƕشكƊ ýكƛر كƽاƇة

 لƪǚتƥƤامات الǈƮاƵيةÜ الƥǄƕية والمǈزليùة       ترشيƥ اƪتهǁǚ المياه    ومƪتǄزمات  ƥƊوات  الƮơوƪ  ǏǄƵ ýيوƼر اǙرƥن  - 13
 .ƴ اƪتƥƤاƦǋ ǅه اƥǙوات والمƪتǄزماتوƪيتǅ وƴư الية تƽơيز لتشجي

14 -                 ÜةƵالزار ǑƼ ǅاƥƤتƪǚيرة لƕياتها الكǈت من امكاƕƛالجة لما اƶمة المƥاƶالمياه ال ǅاƥƤتƪاƕ ƴƪالتو ǑƼ نƥرǙتمر اƪيƪ
 ÜةƵاǈƮريةالươمكان الǙير وتزين اưƤت ǑƼو. 

  
 Ʋالراب ƹدǊال  

15 -   ƴƼر   ǏǄƵ ƥل    القيوƦة ولƥتورƪية المƵتجات الزراǈيرة المƶƪيز   تƽơلت ǁ       ƥي جيƥاƮتƿا ƥوƥات مرƦ تجاتǈم Ǐال ýوơالت
ƕƪ ǏǄƶƼيý المƛاÜý كƽǄة اƪتيراƥ الموز ƕ ýƿƊكƛير من كùƽǄة ǈƍتاجǊù مǄơيùاŹ وǙ يمكùن                  . لكý وƥơة مياه مƪتƥƤمة   

 .اƪǙتمرار Ʀǋ ǏǄƵا الơǈو من اƪǙتƥƤاƹ ǅير المجƥي ƿƍتƮاƥياŹ لموارǈƥا الشơيơة من المياه
16 -  Ƶƍ ǅيتƪا    ǑƼ رƲǈة الƥقيقية       اليةơال ƻǄالك Ʃكƶية لتƪيƑيرة المياه الرƶƪت ƴưو  .      ƴشجùمياه تǄة لưƽƤيرة المƶƪن التƍ

 كý من جهات توزيƴ المياه والمƪتهǄكين ƥǈƵ            ƥùơ ǏùǄƵ اǄƵةƹير ƪƍ( ƼتƶماǙت (ǏǄƵ الهƥر وǏǄƵ اǈماƱ اƪتهǚكية    
Ƈواƪ.  

 
  الǊدƹ الƢامس

17 -      ƠƕƮالمياه لي ƥƿاƼ ýǄقǈƪ25%    ǅاƵ ýوǄơƕ 2022   ƚيơƕمن        و ýƿا Ǒǈƽالمياه ال ƥƿاƼ 15يكون .%    ƾùقيơت ýومن اج
Ʀǋا الهƪ ƻƥيتƵƍ ǅاƥة تǋƋيǈƊ ýمƲمة تزويƥ المياه ƕما Ƽيها الƥƶاƥات المǈزلية وتƪùơين ƵمǄيùات التùشƺيý واƥǙارة                   

 .واƵاƥة ǋيكǄة شƕكات المياه
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 Ɣالمحدد ƹاعاالهداƯƾ2022بحلول عام  التزويد بالمياه ل 
ه ƕشكý امن وǑơƮ لكاƼة مǈاƾƱ الممǄكة وƕشكý مƪتمر ƹير متقƴùƱ لمùǈاƵ ƾƱمùانÜ ارư            Üƥùƕمان تزويƥ الميا   -1

  . الزرƿاƇ والƶقƕة
2- ƥر التزوƥاƮمن م Ǒƪاƪر اƥƮم Ǒǋ ةǚơالمياه الم. 

3- ƚوǄي تƊ مية منơم Ɣر مياه الشرƥاƮم. 

4- ýƵاƼ ýشكƕ امهاƥƤتƪية واơƱƪزين المياه الƤت. 

 .ƶالجة ƕشكƼ ýاýƵ وƕكƽǄة مƶقولةاƪتƥƤاǅ مياه الƮرƻ الǑơƮ الƽاưƑة والم -5

6-  ƥيجاƍ ƱƱƤ هاǄيƶƽمنوتƈ ǑƑما Ɲتǈمن مưت Ǒية التƼارة المياه الجوƥǙ. 

 .  مƲǈمة ومưمǈة ǑƼ تǄƶيمات اǈƕǙية)المياه الǈاتجة Ƶن اƪǙتƶماǙت المǈزلية(المياه الرماƥية  -7

 . ơماية ơقوǈƿا الماƑية المشتركة مƥ ƴوý الجوار -8
 

  الǊدƹ األول
18 -  ǄƵ Ɣيتوجƪ                  ƾƱاùǈمن م Ǐقƕما ت ǑƱƺها ليǈم ǅƑة القاƶƪتو Üاليةơمة المياه الƲǈين اƪơلت ǑǈƱو ƥجه ýƦƕ نƥرǙا Ǐ

   ǁلƦوك ÜكةǄارية  الممƥǙية واǈƽرات الƥن القƪơت .   ǏùǄƵ ƩاùƪǙا ǑƼ ن تركزƊ Ɣالمياه يج ƴة توزيƪياƪ اياưن القƍ
ùǋو تزويƥù    توزيƴù الميùاه     Ǚي ùƲǈاǅ ل   ƻƥ الƶاƍ   ǅن اله . اǄƑƪǙة المتǄƶقة ƕالƶƽالية وتơقيƾ الƶاǏǄƵ ƥƑ اƪǙتƛمار      

 .المشتركين ƕكميات وǈوƵيات جيƥة من المياه وǑƼ الوƿت المǈاƔƪ لتƕǄية الƕ ƔǄƱاكƛر الƱرƶƼ ƾالية

ƪيتوجǏǄƵ Ɣ اǙرƥن Ƥƥƍاý تƪơيǈات ǏǄƵ اƲǈمة توزيƴ المياه ƕما Ʀ ǑƼلƍ ǁزالة اƤǙتǙǚت Ɗ ǑƼجزاƇ مƤتƽǄة من                   - 19
  Źالياơ مةƑمة القاƲǈǙر               اùيƹ يرةƺƮùار الƱƿǙات اƦ ƱوƱƤال Üالمياه ƳاƱقǈƍ Üاتƥƥƶال ýمشاك Üýيƺالتش ýمشاك ýƛم 

                  ǑùلǓا Ƈالما Ʊƺư ارةƥƍ يةǄمƶƕ قةǄƶالتوجهات المت ǑƼ ƭقǈال Üويةǈاƛال ƱوƱƤال ǑƼ من المياه ǏǄƵ ƥƿاƽال Üةƕƪاǈالم
ƥƥơم Ʊƺư ƾƱاǈم ƥوجو ǅƥƵو ýيƺالتش ƥǈƵ اليةƵ Ʊوƺư Ǐي الƥƌوره يƥƕ يƦةوال. 

20 -                  ǁلƦùالية وكơال ƴالتوزي ǅƲǈة لǈياƮوال ýيƺيات التشǄمƵ زيزƶين وتƪơة المياه تƱǄƪ ýƮتواƪ Üǅƥما تق ǏǄƵ ŹاƽƱƵ
ƪتưمن الƱǄƪة وƕشكý متزامن    . المƪتوƵƥات الماƑيةÜ وƵƍاƥة تǋƋيý اǕجزاƇ القƥيمة والتالƽة      /تƪơين Ƥزاǈات المياه  

     ƺيات التشǄمƶير لƪكات والمواƕزمات الشǄتƪير مƼتو        Ɣƪùơمان وǙرجات اƥ ǏǄƵا ƾقơي ǎتوƪم ǏǄƵة وǈياƮوال ýي
وƦǋ ǑƼا الجاƪ Ɣǈتركز المواƽƮات وƕشكý متزايǈ ǏǄƵ ƥوƵيات Ʀات كƻǄ تشǄƺيǄة متǈƥيùة              . المواƽƮات المƶيارية 

ýƥƕ من تƕƱيƾ مƊƥƕ اýƿ اƶƪǙار ǏǄƵ الكƽǄة اǙولية وƦǋا مرƥه الǏ ان التجارƔ الƪاƕقة اƕƛتƊ ƚن الùǄơوý متǈƥيùة                     
 .لƛمن يتƶƕها كƵ ƻǄالية Ƶ ǑƼمǄيات الƮياǈة والتشƺيýا

ƪيتǅ تƪơين ƶƼالية اƲǈمة التوزيƴ من ýǚƤ تƱوير ƵمǄية التƱƤيÜƱ تƪơين ƵمǄيات الƮياǈة والتùشƺيÜý وتƶزيùز                  - 21
 .القƥرات الǈƽية واƥǙارية والمالية لƥǄواƑر المǈƶية

22 -            ƴƱقǈير مƹ ýشكƕ المياه ƴتوزيƕ ƇƥƕǄة لƤƪرا ƻاƥǋا ƴưو ǅيتƪ         ÜƇاùƿالزر ÜمانƵ يهاƼ ماƕ يرةƕن الكƥمن الم ŅƇاƥتƕا
 ƥƕرƍة وƕقƶت         . الǚيƮơات والتƥاƥƶة الƇراƿ مةƲǈين اƪơكة وتƕالش ǑƼ Ɣرƪالجة التƶم ǅيتƪات    . وùƪراƥت الǈيƕ ƥلق

 لهƦùا   وان الƽواƥƑ الơتميةلتزويƥ الماǑƑ المƪتمرتƕƱيƵ ƾمǄية ااǑƼ Ǌǈ الƥǄƕان شơيơة الموارƥ الماƑية ǊǈƊ من الممكن   
التوجǊ تشتمǏǄƵ ý تقǄيƼ ýاƥƿ المياه وتƪơين ǈوƵية المياه المزوƥة وتقƭǄ القưùايا المتǄƶقùة ƶƕمǄيùات الƮùياǈة                   

ýيƺوالتش. 

 .ǈƍشاƇ مƪار ơرƜ لتƮƤيƭ كý مƥƮر جƥيƥ من مƮاƥر المياه - 23
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24 -           ÜǊيǄƵو Ýانƪǈǘية لƪاƪǕتياجات اơǙية اƕǄزمة لتǚالمياه ال ƭيƮƤلت ǏولǕولوية اǕا ǑƱƶǈƪ    ياǄƶولوية الǕتكون ا 
 Ǐلƍ ýƮة تƶưة متواƮơ ƭيƮƤمة/ لتر100لتƪǈ/Ǒزلǈالم ƥتزويǄل ǅيو. 

ƪيتǅ زياƥة ƶƼالية اƪتƥƤاǅ الƱاƿة ƲǈƊ ǑƼمة التزويƥ الماǑƑ والتوزيƴ وƪيتǅ اƪتýǚƺ مƮاƥر Ʊاƿة ƥƕيǄة تƋùمن مùا                    - 25
 .من الƱاƿة المǄƱوƕة لƣư المياه ǑƼ مƤتƻǄ مǈاƾƱ الممǄكة% 20مقƥاره 

26 - ƶǈƪýƮتمر ومتواƪم ýشكƕ مياهǄل ǑǈƱومات الوǄƶالم ǁǈƕ ƚيƥơت ǏǄƵ ýم. 

27 - ǑƑالما ƭيƮƤتوازن والتǄة لƱƤ ƥاƥƵƍةǄية الشامǈƱة الوƱƤال ǏǄƵ ŹاƥتماƵƍ تمرارƪاƕ هاƛيƥơوت . 

28 -    ǏǄƵ ýمƶǈƪ              ƥيƶƕال ǎƥالم ǏǄƵ امةƥتƪǚل Ǌƕ Ɵموƪالم ƥơال Ǐلƍ يةƼية والمياه الجوơƱƪالمياه ال ýǚƺتƪهرت  اƲƊ اƦا
  . جيƥةاجتماƵية وƕيƑية ƛƈار وƥوǎ اƿتƮاƥيةج

29 -   ǅيتƪ           ورƥ يةƪمƤ ةƱƤ ƭǚƤتƪا ǅƛ ومن ÜرƥاƮالم ýǚƺتƪǙ ǎƥة المǄويƱ ةƱƤ ةƹياƮي     Ɣƪùơ هاƛيƥơها وتǈة م
 .الưرورة

اƪǙاƪية ƥǙارة مƮاƥر المياه تركز ǏǄƵ الƥùƶƕ اƿǙتƮùاƥي والƕيǑùƑ واùƪǙتقرار              الưواƪ  Ʊƕيتǅ التاكƥ من ان      - 30
ǑƵجتماǙا. 

31 - ƪ   ةƶمراج ǅيتƥيها         الموارƼ ماƕ ýƕƿ ا منǋويرƱت ǅت Ǒالت ƥن          الموارƥرǕي اƥوا ǑùƼ ةùة المرويƵزراǄت لƥشơ Ǒالت 
وƼقاŹ لǄكميات المƪتƥامة ǏǄƵ المǎƥ الƶƕيƥ كما       يتǅ   تƮƤيƮات المياه     Ɗن وƹيرǋا من اƪǙتƥƤامات المƥƥơة لǄتƋكƥ من     
 .Ǒǋ مƶرƼة ƥƍ ƱƱƤ ǑƼارة المƮاƥر الماƑية

32 -    ǊŇتوج ƻوƪ           ǑƼ ةƇاƽرجة من الكƥ ǏǄƵƊ ƾقيơو تơǈ تمرارƪاƕو ƥارة الموارƥƍ  مةƲǈƊ    ǑƼو ƾيƕƱوالت Üƴوالتوزي Üýقǈال
  .الممارƪات التǑ تưمن تقǄيý كƵ ƻǄمǄيات التشƺيý والƮياǈة

33 -  ǅيتƪǎتوƪم ƥيƥơة وتƕƿة مراƇاƽك ƈ ƇاƥماƲǈوو المياه ة ǑơƮال ƻرƮريقة الƱارتهاƥƍ. 

34 -  ǅتقييƈƕ شريةƕال ƥالموار Ƈاƥơتمرار لتƪاƥامة التميزƥƍرات وƥالق ƚي. 
 

 ƹدǊالثانيال  
والƕيƑية ǑƼ جميơƊ ƴواƯ المياه  ƕǈƪاشر ƕتقييƍ ǅمكاǈات مƮاƥر المياه المƪوƩ من ơيƚ الجƥوǎ الǈƽيةÜ اƿǙتƮاƥية - 35

وǎ الجوƼية ưمن الممǄكةÜ ومن ƍ ǅƛجراƇ الơƕوƚ والƥراƪات الǚزمة المتǄƶقة ƕتǄơية المياه والوƮوƍ ýلǏù المƪùت           
 .اǕمƪǙ ýƛتƥƤاǅ المياه المƪوƩ لƹǖǄراƯ الزراƵية والǈƮاƵية

ƪǈƪتمر ǑƼ تشجيƴ المƪƪƌات الƥولية لتƽơييز الƚơƕ الǄƶمÜǑ التƱويرÜ تƕاýƥ المǄƶوماتÜ والتƥريǑƼ Ɣ المجùاǙت                - 36
 .  ƶƕمǄيات تǄơية المياه والمƮاƥر ƹير التقƥǄية اƤǙرǎالمتǄƶقة

  
 ƹدǊالƘالثال  
37 -   ǅيتƪ  تمرارƪاƕية      مروƼية والجوơƱƪية المياه الƵوǈ ةƕƿا    ƚوǄرة التƱاƤم ǅوتقيي    Ǒة التƱشǈǙمن ا ƭƤǙاƕة وǄتمơالم

 ƕرǈامƝ لơماية مƮاƥر المياه الجوƼية والơƱƪية ǑƼ اǕرƥن من التǄوƚŇ من            تƱوير. ƥƿ تƔƕƪ التǄوƚ لمƮاƥر المياه    
التوƮيات التǑ يǑƺƕǈ تƽǈيǋƦا لǄتƽƤيƻ من Ʀǋه        ƪيتǅ تقƥيǈƍ ýǚƤ.    ǅشاƇ المơميات الƤاƮة لǄمياه الجوƼية والơƱƪية      

ǎرƤǕالوزارات ا ƴم ƾيƪǈالتƕ اǋƦيƽǈر وتƱاƤالم. 



  ملخص الرؤى واإلجراءات

 8/5 ملƫƢ الرǌƊ واǕجراƅات
 

38 - ǁشارǈƪ                 ƻƥùهƕ ǎرùƤǕوزارات اùال ƴم ƾيƪǈالتƕ ǑưراǕت اǙماƶتƪا ƭيƤية ترǄمƵ ǑƼ يويơو ýƵاƼ ýشكƕ 
يتها من اùǈǕشƱة المتǄƶقùة      التƽƤيƻ من اƛǕر الǏǄƵ ǑƕǄƪ مƮاƥر المياه الجوƼية والơƱƪية ƍلǏ الƥơ اǏǈƥǕ وơما            

 .ƕاƪتƶماǙت اǕراǑư والتǑ يمكن Ɗن تكون مǄوƛŇة لها
39 - ƪ                 اǈرƥاƮùماية مơاجة لơار الƕتƵǙين اƶƕ ينƦƤƊ ŹاƛوǄت Ɣƕƪت ƥƿ Ǒة التƱشǈǙا ǅميƮلة لتƥǙيايير واƶالم ƥتزويƕ ǅقوǈ

 .الماƑية
لمياه التơتية الơالية ƕهƻƥ تùوƼير ơمايùة ƪ          ýưùƼƊيتƵƍ ǅاƥة تǋƋيý يǈاƕيƴ المياه واƕǓار ƕاưǗاƼة ƍلǈƕ Ǐية تزويƥ ا           - 40

ƚŇوǄر المياه من التƥاƮلم. 
41 -   ǅيتƪ  ƚيƥơت ƕ ةƮاƤاييرالƶالم   ÜƔمياه  المياه الشر          ǑơƮùال ƻرƮùكة الƕشùة لǄƤاƥة الƵاǈƮن الƵ اتجةǈمة الƥاƶال  

 ǑơƮال ƻرƮمياه ال ǅاƥƤتƪة اƥاƵالجة واƶالمƶه المƦǋ ƾيƕƱت ǅƵƥييراو. 

مƮاƥر المياه لǄتƋكƥ من ان المƶايير تƾƕƱ وان يوجƥ تمويý كاÜƻ ومراƾƼ كاƼيùةÜ التƥùريƪǈƪ         Ɣتمر ƕمراƕƿة كاƼة     - 42
ýوƮǙا Ɣƪơ ǅيت ƾيƪǈوالت. 

43 -   ǅيتƪ                   ǑùƼ  ǑơƮùال ƻرƮùالجة مياه الƶن مƵ اتجةǈالمياه ال Ʃمقايي ƥتماƵا ǏǄƵ والتركيز ƭاƤ ǅتماǋا ƇاƱƵƍ
        ǑơƮال ƻرƮالجة مياه الƶات مƱơم ǑƼ ةƤقية والكمǈات التƱơاه          مùمي ƻريƮùلت ǁلƦùوك ÝيةƵاǈƮية والƥǄƕال  

 .وƹيرǋا من المراƾƼ المƪالÜƣ الƮرƻ الǑơƮ  من المƤتƕراتÜ المƪتشƽيات
ƪيتǅ تƕƱيƕ ƾرǈامƱ Ɲويý اǙمƥ لǄتاكƥ من ان توƵية المواǈƱين ƥƿ تمت واǈهǅ يƶرƼون الƱرƾ الơƮùيơة لƮùياǈة                    - 44

 .الǏ المǈازýالƤزاǈات المǈزلية لǄتقǄيý من اơتماƤƥ ýوý مياه مǄوƛة 
45 -              ǑƑيƕر الƛǕا ǅات تقييƪراƥت لƶưƤ ƥƿ اǈƶمشاري ƴن جميƊ من ƥكƋالت ǅيتƪ)   ǅميƮوالت ƱيƱƤة التǄơمر ýǚƤ ( ةƱƤو

 ). ýǚƤ مرǄơة اǈǗشاƥƍ)Ƈارة ƕيƑية 
  

 ƹدǊالƲالراب   
 لتƪơين  ƪيتǅ وƱƤ ƴưة زمǈية   . ǑƼ مراƾƼ المياه الơƱƪية    ƥƕراƪة ƍيجاƼ ƥرƪǙ ƭتƛمارات ưƍاƼية       ƪيƪتǅ اǕرƥن  - 46

 .ƵمǄيات التƤزين ǑƼ الƥƪوƵ ƥن Ʊريƍ ƾزالة الرواƔƪ الǈƱية التǑ تراكمت ǏǄƵ مر الǈƪين
ǈƪقوƕ ǅتƽǈيƕ ƦرǈامƝ شامý لرƥƮ وتقييǅ المياه الơƱƪية لتƥơيƥ كميةÜ وǈوƵيةÜ واƪتƥƤامات وơماية المياه الơƱƪية                - 47

ƕ يهاǄƵ Ʋاƽơوير المياه والƱلت ýمتكام Ɲامǈرƕ Ƈاǈƕ Ǐلƍ ةƼاưǗاƕنƥرǕا ǑƼ يةơƱƪات المياه الǈمكاƍ ةƥزيا ƻƥه.  
  

 ƹدǊامسالƢال  
ƪǈƪتمر ƕتوƪيƴ اƪتƥƤاǅ المياه اǙمǈة الǈاتجة Ƶن مƶالجة مياه الƮرƻ الǑơƮ وƦلǁ من ùǈƕ ýǚùƤاƇ مùƱơات                    - 48

ùƪيتǅ اƪتكùشاƍ ƻمكاǈيùة      . مƶالجة جƥيƥة واƪتكشاƻ اƪتƥƤاماتها المǈتجة ǑƼ الزراƵة والǈƮاƵة وتجميý المƥن         
 .Ʀǋ ǅه المياه ƵǙاƥة تƦƺية اơǙواƯ الماƑية كما ǋو الơاƥǄƕ Ưƶƕ ǑƼ ýان الƶالǅاƪتƥƤا
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 ƹدǊالسادسال  
49 -     ǅاƲǈال ýيǄƶƽت ǅƵƥ ǏǄƵ ýمƶǈƪ   ǅƿ85/2002 ر      Ɲامǈرƕ Ʀيƽǈت ǏǄƵ ýمƶي وال      Ǐلƍ ةƼƥية والمالية الهاǈوǈير القاƕاƥالت ƥƥơ

       Źريجياƥها تưƽƤية وƼة من المياه الجوƕوơƪالكميات الم Ʊƕư      له ǑƑهاǈال ƻƥن يكون الهƊ ǏǄƵ  Ɲامǈرƕا الƦ   Ʋاƽơو الǋ 
 ǏǄƵƝتǈيةمƑالما Ưواơǖمن لƈ . 

ƪوƶǈ ƻمǏǄƵ ý تƥơيƕ ƚرǈامƝ متكامý لتقييǅ مǎƥ توƼر جميƴ الموارƥ وƿاǄƕيتهùا لùƪǚتƕ ýǚƺمǙƥùƶت يمكùن                    - 50
 .اƪتƥامتها Ƽ ǏǄƵترات زمǈية ƱويǄة

51 - ǑيقƕƱالت ƚơƕة الƱشǈƊ ƾيƕƱت ǏǄƵ ƴالتشجي ýƮواǈƪ. 

  
 ƹدǊالƲالساب   
52 -  ƴǄƱتǈƪǄيƥƕ رƥاƮم ǅاƥƤتƪا ǅيƲƶارلتƱمǙمياه ا ƥاƮơية وƥالمياه الرما ǁلƦ ǑƼ ماƕ مياهǄة ل.  

  
   الǊدƹ الثامن

ƪيتǅ الƼƥاƵ Ƴن ƭƮơ الممǄكة القاǈوǈية من مƮاƥر المياه وơمايتها ƕƵر مƤتƻǄ اǙتƮاǙت الǈƛاƑيùة والمتƥƥùƶة                  - 53
ýǚƺ الƽرƭ لتƱوير مشاريƦ ƴات ƼاƥƑة ǈƛاƑية ومتƥƥƶة اƱǙراƻ والتƪƍ           Ǒùت. اƱǕراÜƻ والمƽاوưاتÜ واǙتƽاƿيات  

ýيƺة والتشǈياƮال ýماƵكات واƕالش Ƈاǈƕ ýƛة مƮاƤا الǈتمامتǋا ǅƑǚت. 

ƪيتƕ ǅشكƤ ýاƭ اơتراơƊ ǅكاǅ القاǈون الƥولǑ المتǄƶقة ƕالمياه المشتركة من ơيƚ الƽơاǄƵ Ʋيها وơمايتها ƕاưǗاƼة                 - 54
ƕƱالم ǅكاơǕا ǁǄت ǏلƍيميةǄƿǗالمياه ا ǏǄƵ قة. 

55 - ǑيمǄƿƍ مياه ƾاƛمي ýǚƤ المجاورة ولكن من ýوƥال ƴم ƻراƱǕا ƥƥƶوالمت ǑƑاǈƛاون الƶالت ýƮيتواƪ.  
  

 Ɣالمحدد ƹاعاالهداƯƾسسي لƊالم ƝǘصǕ2022بحلول عام  ا 
1- ƴمياه تشريǄون لǈاƿ Ǌƶưيز الووơ ƾيƕƱت. 

 . المياهتƱوير واƤƥاƪ ýياƪات ƿوية وتƱƤيƱ اƪترتيجيات مƮاƥر -2

 .ýƮƼ الوƲاƻƑ التشƺيǄية Ƶن الوƲاƻƑ اƥǙارية -3

4- ƴيات التوزيǄمƵ نƵ ƜتاǈǙوا ýيƺيات التشǄمƵ ýƮƼ. 

 .تƶƽيý مجƩǄ المياه لƪǄماƟ لǄشراƦ ƠƑات الƿǚƶة لǄمشاركة ƥƍ ǑƼارة المياه -5

 .ايجاǋƥيƑة لتƲǈيƱƿ ǅاƳ المياه -6

 .الýƤƥ المتǈƥيةجýƶ الƥƶƕ اƿǙتƮاƥي ǋو اƥǙاة المơركة مƴ مراƵاة مƪتويات  -7

8-                   ƳاùƱƿ اتùاجơل Ɣتجيƪة تƱشǈ ةƑيƕو ƠالƮالم Ɣارưالية من تƤ ةƑيƕ ǑƼ ينǄامƶال ƥاƥƵين اǈوتق ÜýيǋƋت ÜƔريƥت
 .المياه المتƺيرة

 .مƪƪƋة ƱƤة المياه اƪǙتراتيجة الوǈƱية -9

 .تƲƶيǅ اƪتƥƤاǅ تكǈولوجيا المǄƶومات ƥƍ ǑƼارة ƱƿاƳ المياه -10

  
  



  ملخص الرؤى واإلجراءات

 8/7 ملƫƢ الرǌƊ واǕجراƅات
 

  
  الǊدƹ األول 

  .ƥ لǄمياه ƥƵƍاƿ ƥاǈون جƥي - 56

57 -        ǅƿية رƼالمياه الجو ǅاƲǈ ةƶمراجƕ ǅقوǈƪ85/2002            ǁùلƦ ǑƼ ماƕ يةƼالمياه الجو ǅاƥƤتƪا ǏǄƵ ةƥƥمش Ʊƕواư ƴưلو 
ǑƑالما ƯوơǄمن لǓزون اƤالم ǏǄƵ Ƈاǈƕ ةƕوơƪالكمية الم ƥيƥơوت ƥيوƿ ونƥ ارƕǓالمياه من ا Ɣơƪ Ƈاƺلƍ. 

58 -         ơƊ ر المياه منƥاƮماية مơƕ ƾǄƶات تتƶتشري ƥوجǈ ƻوƪ          اهùر ميƥاƮùمƕ ةƮاƤر المياه الƥاƮميات مơماية مơ ý
Ɣالشر. 

 ƥراƪة مƮاƥر المياه التقǄيƥية من اجý تƱوير تشريƶات تưمن التوازن ما ƕين ơقوƾ المياه التقƥǄية لǄمواǈƱين                 ƪǅيت - 59
             ƾوƪال ǏǄƵ ةƥتمƶالم ƴلية التوزيǓ ýوơالت Ǐيها الƼ Ɯتاơǈ Ǒترة التƽال ǑƼ ولةƥال ƾقوơو .    ùوير التùƱن تƍ اتƶشري

 .   المǈاƕƪة يتƍ ƔǄƱجراƇ مشاورات مǈتƲمة ومƥƥơة ما ƕين مƤتƻǄ الشراƠƑ المƪتƽيƥة ومƪتƥƤمǑ المياه
 

 ƹدǊالثانيال  
60 -   ǅيتƪƴتشري         ýǚƤ المياه ƳاƱƿ ةǄيكǋ ةƥاƵǙ Ǒƪƪƌالم ƟǚƮǙ5-2 ا        Ǒùية التƽيƲوار الوƥǙا ǏǄƵ ŹاƥتماƵƍ واتǈƪ 

 .ƥƤمات اƪǙتشاريةليƴ واتǑƱƺ اƥǙارةÜ التǄƶيماتÜ التزويÜƥ التوز

 .ƪتقوǅ الوزارة ƕجمƴ وتǄơيý الƕياǈات ومراƕƿة ƥƈاƱƿ ƇاƳ المياه وتوƴƿ وتƱƤيƱ الزياƥة المƪتقǄƕية ǏǄƵ المياه - 61

Ʀǋه الƱƤة ƪتشمý تƥơيƥ واƤتيار المùشاريƴ       .  مƱورة ƕاƪتمرار   الشامǄة ƪتưمن الوزارة ƕقاƱƤ Ƈة المياه الوǈƱية      - 62
    Ʊƿ ينƕ ما Ʊƕمالية والرƪالرا    ǑǈƱوير الوƱالت ƳاƱƿالمياه و ƱيƱƤت Ƴا .    ǅùƲǈات وùومǄƶا المùولوجيǈتك ƻƑاƲن وƍ

المǄƶومات الجƺراƼية ƕما Ʀ ǑƼلƮ ǁياǈة مƤزون الƕياǈات المكاǈية والƕياǈات Ʀات الƿǚƶة والتǑ يتǅ التƶامýù مƶهùا                  
 الوزارة مƌƪولة ùƵن     وƦǋ ǏǄƵا الơǈو ƪتƕقƕ .   ǏواƱƪة ǅƲǈ المǄƶومات الجƺراƼية ƪتƕقư Ǐمن ơǚƮيات الوزارة       

 . والƦي ƥƕروره ƪيزوƥ المƶالومات الǚزمة التǑ تǅƵƥ الƶمǄيات المƤتƽǄةƲǈاǅ مǄƶومات المياه

  
Ƙالثال ƹدǊال   

 .ƪتقوǅ الوزارة ƕجمƴ وتǄơيý الƕياǈات ومراƕƿة ƥƈاƱƿ ƇاƳ المياه وتوƴƿ وتƱƤيƱ الزياƥة المƪتقǄƕية ǏǄƵ المياه - 63

64 -       ýوơية التǄمƵ ǅن تتƊ Ǐن الǓمن ا            ƏƥاƕمǄل ŹقاƼير وƪال ǅيتƪ Üةƥيƥية الجǄالهيك Ǐال Ǒالơال ƴưمن الو     ƻاƥùǋǙا ǑùƼ
ƻƥا الهƦǋ ǑǄت Ǒالت.  

  
 ƹدǊالƲالراب   

 من اƪǙتشاريين Ɗو الشركات الƤاƮة تǏƶƪ الǏ التùơوý          اتتجمƪƶيتشكǄون من   المƱورين لمياه التزويƥ الرƑيƪية      - 65
Ʀǋا اǙمر يơقƾ جƥية الƶمƱ .     ýاƳ الơكومǑ المƤتƕ ƭالمياه   وƦǋه المƌƪوليات يمكن Ƶƥمها من الق     . ơǈو الƮƤƮƤة 

                  ǑùƼ اليةƶƼ اتƦة وƥيƥات جƪممار ýجƊ من ǅاƶال ƳاƱالق ǑƼ تاجهاơǈ Ǒوالت ƭاƤال ƳاƱالق ǑƼ وةƥالموج ƥوالموار
  ǑƑالما ƥمة التزويƲǈو              . اùال ýùƕƿ من ǊتƕƼمرا ǅيتƪ ويينǈاƛمين الƥƤتƪمǄل ǑƪيƑالر ǑƑالما ƥالتوي ƳاƱƿ ارةƥƍ نƍ زارة

 . ومجƩǄ المياه من Ɗجư ýمان الƽơاǏǄƵ Ʋ المƪاواة والكمية والǈوƵية
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ǏùǄƵ  . وǑǋ مزيƝ من مكوǈات المياه الرƑيƪية ǑƼ الƲǈاǅ الơالƪ .        Ǒتكون ƱǄƪة المياه مƌƪولة Ƶن ƵمǄية ǈقý المياه        - 66
 ýاƛالم ýيƕƪ :            يرƥ ýƿاǈال ƱƤوال ŸاƥƕƵ ǁǄاة المǈƿ ýǚƤ ها منǄقǈو ǁهر اليرموǈ مياه ƴجمǚƵ-    ةƱơشركة م Ǐزي ال

كƦلǁ جمƴ مياه واƥي الموجÜƔ الزارة وماƵين وǈقǄهùا الǏù مùƱơة             . مƶالجة المياه ǑƼ زي التاƶƕة لشركة مياǈǋا      
تǄƪيǅ مياه الùري الرƑيƪùية الǏù جمƶيùات          . ƣư المياه من ƕƈار المƽرƾ الƵ Ǐمان      . ماƵين-مƶالجة المياه الزارة  

 .مƪتƥƤمǑ المياه

67 -  Ǘتمر اƪيƪ  ƟǚƮ  ǑƼاƲǈ     Źالياơ ǅƑالقا Ɲامǈرƕال Ɣƪơ ƴالتوزي ǅ     ةƮƤƮƤارات المياه المƥƍ Ưƶƕ ǑƼ  .   ǅيƪùتق ǅيتƪ
     ýƿǙا ǏǄƵ ǅاليƿƊ ةƛǚƛ Ǐن الƥرǙا)  Ɣوǈوالج ÜƱƪالو Üýالشما (          ƴùارة توزيƥƍ ةƱƪواƕ ارƥي ǅاليƿǙه اƦǋ من ǅيǄƿƍ ýك

ومùن Ɗجýù تجƔùǈ اي       . مǑ المياه التوزيƕ ƴالتجزƑة لǄمياه المƮƮƤة لǄزراƵة ƪيكون ƕيƥ جمƶيات مƪتƥƤ        . المياه
                    ƳاùƱالق Ǐùة الùمƑالشركات القا ǑƼ زون المياهƤم ƴيƕ ǅيتƪ ورƮا التƦǋ اليةƶƼ ةƥزيا ýجƊ ومن ƠالƮمǄل Ɣارưت

ƭاƤال.  
  

 ƹدǊامسالƢال   
يقوǅ مجƩǄ المياه ƕتǄơيý والمƮاƿƥة ǏǄƵ الƪياƪات والتǄƶيمات المتǄƶقة ƕقƱاƳ المياه وتراƔùƿ الùوزارة ƥùƕورǋا                  - 68

ǋ ƾيƕƱتǁلƦƕ ƩǄالمج ǅǚƵƍات وƪياƪه الƦ.  
  

 ƹدǊالسادسال  
69 -   ǅيتƪƴتشري         ýǚƤ المياه ƳاƱƿ ةǄيكǋ ةƥاƵǙ Ǒƪƪƌالم ƟǚƮǙ5-2 ا        Ǒùية التƽيƲوار الوƥǙا ǏǄƵ ŹاƥتماƵƍ واتǈƪ 

 كƥ ýور من Ʀǋه اƥǙوار مƕين ƤƎƕتƮار ǈƥƊ ǑƼاه        .ƥƤمات اƪǙتشارية لتǑƱƺ اƥǙارةÜ التǄƶيماتÜ التزويÜƥ التوزيƴ وا     
 القاƑمة ơالياŹ لتجƔǈ اي تƪƽير مƾƕƪ من Ɗن Ɗي من المƪƪƌات القاƑمة ơالياƪ Źتƕقƥƿ               Ǐ تƶمǈƥا Ʀ ǅƥƵكر المƪƪƌات    و

    ƟǚƮǙا ƥƶƕ اليةơتها الǄيكǋ ǏǄƵ .             ƳاùƱشاركة القùة مƥاùلزي ƭرƽال ǅاǈتƹة واǄة الهيكƥاƵƍ ǏǄƵ ƟǚƮǙا ǅيقوƪ
. لهƦه اƥǙوار الوƲيƽية    المƥƥơة  والمƌƪوليات اƥǙوار ƥƮƍار تشريƶات لتƥơيƪ   ƥيتǅ. الƤاǈ ǑƼ ƭماƵ ƜƦمý مƤتƽǄة    

الƱƤة التƽǈيƦية التƪ ǑتƵ ƾƛƕǈن Ʀǋه الƱƤة اƪǙتراتيجية ƿƍ ƥƶƕرارǋا ƪتوƠư التوƿيت الزمǑǈ وتýƪǄƪ الùƱƤوات                
 .لتƱوير اƥǙوار الوƲيƽية الجƥيƥة

70 -     ƴارة المشاريƥƍ ةƥơو ýويơت ǅيتƪ ƱيƱƤالمياه ال       والت ƳاƱƿ ǅيƲǈة تƑيǋ Ǐه  الƌشاǈƍ ويǈ .      ةùتكون جهùƪ ةƑه الهيƦǋ
Ʀƍا لǅ يتƦǋ ǅا الƪƼ ýƮƽيكون ǈǋالǁ مƤاƱر وƦǋا مƕƛت من           .  ǅƥƵ تƛƋرǋا ƕالƺưوƱ الƪياƪية    مƪتقǄة من Ɗجư ýمان   

                ƥجي ýشكƕ ýمƶت Ǚ الةơه الƦǋ ýƛم ǑƼ ƭاƤال ƳاƱات القǈن مكوƊ هرتƲƊ Ǒة التǄƛالمية مماƵ Ɣمن الممكن   .تجار 
  . اجƴ الƥƤمات المقƥمة وان تƽشƵ ýمǄية تقƥيǅ الƥƤمة ǋƍ Ɣƕƪƕماý الǈƕية التơتية وتهالكهاƊن يƶاǑǈ الزƕاƑن من تر

  
 ƹدǊالƲالساب   

71 -          ǅƲǈمياه م ƾوƪ ýǚƤ ات ومنƪالممار ýưƼǙ ŹقاƼو ýيƺالتش ǅيتƪ .         رƥاƮùارة مƥƍ ǑƼ ýمƶال ƾوƪ وơǈ Ǌن التوجƍ
 .ƥمةالمياه ƪيوƼر ǑƼ الكƽǄة ويقýǄ من ơجǅ المƶوǈات الơكومية المق

ƪيتǅ التơوý من اƵǙتماǏǄƵ ƥ المƪاƥƵات الơكومية واƥǙاƹ Ƈير الƽاýƵ لمزوƥƤ ƥمة ơكومǑ الǋ ǏيكǄيùة جƥيƥùة                   - 72
    .تƪمƕ Ơتقƥيǅ الƥƤمة ƩƪƊ ǏǄƵ تجارية لƶǄƪة Ʀات ƿيمة Ƶالية
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 .ƥاƇ التجارياƪǓيتƱƵƍ ǅاƇƌ اǋǙتماǅ الƤاơƕ ƭاجة المƶوزين وƩƽǈƕ الوƿت تƪơين  - 73

ر القƱاƳ الƤاƭ والتوƪ ǑƼ Ǌƕ ƴƪياƵ ƾقوƥ اƥǙارةÜ وƮيƤƊ Ƹرǎ من المشاركات لƥƍ ǎƥارات               زياƥة مƪاǋمة وƥو   - 74
Źاƕƪاǈم ǁلƦ ما كانƛيơ المياه. 

75 -     ǑƵاƃƱالمياه الق ƴتوزي ƾياƪ ǑƼ Ǌƕ ƴƪوالتو ƭاƤال ƳاƱور القƥ ƴتشجي)ƾرƽالمƕ(  اهùوالمي ÜǑơƮال ƻرƮومياه ال Ü
ƻرƮالجة مياه الƶات مƱơم ǑƼ اتجةǈالجة الƶالمŇومياه الري ÜǑơƮال . 

76 -   ƶة تƶمراج ǅيتƪا                رùيتهƵوǈو ýيùƮاơار المùتيƤƎƕ قةǄƶوكية المتǄƪال ƱماǈǙيير اƺية تǄمƵ ýهيƪت ýجƊ ة المياه منƼ
ǁǚتهƪǙا ƥترشي ǁلƦة وكƶƕالري المت ƾرƱو. 

77 - ƪ             تجات الزرǈمن الم ýƶتج Ǒة الجمركية التƼرƶوازالة الت ýيǄقة تقƕاƪات الƇجراǙا ƴالتزامن مƕو ǅة  يتƥتورƪية المƵا
 . ýƿƊ مǈاƪƼةǑƼ Ź الƪوƾ اǙرǈƥية

 .لتشƺيý والƮياǈة وتƥơيƛƊ ƥمان مياه الري ǈƕاƦǋ ǏǄƵ Ƈه الكƽǄةلƶمǄيات اƪوƶǈ ƻمǏǄƵ ý تƥơيƥ الكƽǄة الǄƶƽية  - 78

 .تƥơيƊ ƥجور المياه الƥǄƕية ومياه الƮرƻ الơƕ ǑơƮيƚ تǑƱƺ كƽǄة التشƺيý والƮياǈة - 79

ǈ ǏǄƵ ƇوƵية المياهÜ والمƪتƥƤمين الǈهاƑيين لهاÜ واùƛǕر اǙجتمùاǑƵ واƿǙتƮùاƥي             تƥơيƶƪƊ ƥار مƤتƽǄة لǄمياه ǈƕا     - 80
     ƾƱاǈية والمƥاƮتƿǙات اƵاƱالق ƻǄتƤم ǏǄƵ ارƶƪǖها        . لǄيƥƶجور المياه وتǕ مةƲتǈة مƶمراج Ƈجراƍ اولةơم ǁلƦوك

 .ƪƊ ǏǄƵاƩ تكاليƻ التزويÜƥ والƶمǄياتÜ والتǄơيý الشامý لƕǄياǈات اƿǙتƮاƥية

 .لية وƴư تƶرƼة الرƪوƕƵ ǅارة Ƶن ƥƈاة من ƥƊوات تƺيير اǈǙماƱ اƪǙتهǚكية والتالǑ ترƪيƥ اƪǙتهƪ ƈǁǚتكون - 81

82 -                  ǏùǄƵ ƔƑراưو ǅوƪكة ورƕالش ǏǄƵ ýيƮالتو ǅوƪة لرƼرƶمة وتƥاƶمن المياه ال ƭǄƤالتƕ قةǄƶة متƼرƶت ƴưو ǅيتƪ
      ýيƺة والتشǈياƮة الƽǄك ǑƱƺمة لتƥاƶالجة المياه الƶم  Ǐة الƼاưǙاƕ          ƻƥùاله ƾقơيت ƚيơƕ مارƛتƪǙا ǏǄƵ ǑƑجز ƥƑاƵ 

 .الǈهاǑƑ وǋو تƱƺية كامǄة لƽǈǄقات التشƺيǄية Ƥ ýǚƤمƪة ǈƪوات

83 -  Ɗƥƕم  ƾيƕƱمة لتƑǚايير مƶم ƴưو ǅيتƪ"ƚŇوǄالتƕ Ɣƕƪالمت ǅريƺت." 

Ʀǋ Ǐا اǙمر ƪيقيǏǄƵ ǅ اƪاƩ مƶرƼة كùƽǄة توùƮيý الميùاه الƪ .             ùيتǅ وƴư تƶƪيرة مƤتƽǄة لكý مƱǈقة جƺراƼية       - 84
المǈاÜƾƱ مƶرƼة اƪǙتƥƤماتÜ وǈوƵية المياه المزوƥة وƦǋا كƪ ǊǄيƴưƤ لƵǚتùƕارات اƿǗتƮùاƥية واǙجتماƵيùة               

 .الƪاƥƑة

 . المƶالجة ƶƪƕر يǏǄƵ ǑƱƺ اýƿǙ كƽǄة التشƺيý والƮياǈةƪيتƕ ǅيƴ المياه - 85

  
 ƹدǊالثامنال 

 .Ʊ وتƱوير وتƥريƔ الموارƥ الƕشرية والƶماƪýيتǈƍ ǅشاƇ وƥơة ƥƍارة الموارƥ الƕشرية كوƥơة اƪاƪية ƥǗارة والتƱƤي - 86

87 -                 Ǒǈمه Ɣريƥت ýǚƤ من ƥوƥƪة والƵالزرا ÜǑơƮال ƻرƮوال Üارة المياهƥƍ ǑƼ شريةƕال ƥرات الموارƥƿ ينƪơت ǅيتƪ
 .ýưƼƊ والتǄƶيǅ المƪتمر

ƥơيƪ  ƥùيتǅ تقييƕ ǅيƑة الƶمƱƿ ǑƼ ýاƳ المياه وƍجراƇ التƥƶيǚت الǚزمة من ƍ ýǚƤيجاƥ وƻƮ وƲيǑùƽ مركùز وت                   - 88
 . المƌƪوليات وتƪơين اǙتƮاǙت الƕيǈية والتƶاون ƕين مƤتƻǄ الوƥơات الوƲيƽية ومن ýǚƤ تƕƱيƲǈ ƾاǅ لơǄواƼز

89 - Ǒǈالمه Ɣريƥتمر والتƪالم ǅيǄƶالت ýجƊ من ƔريƥتǄل ǑǈƱمركز و Ƈشاǈƍ. 

 ƪيتǅ رƦ ƱƕلƵǙ.     ǁùتماƥ اƥǙارات Ɣƪơ مƶايير مƥƥơة تưمن جوƥة الƥƤمات المقƥمة لǄزƕاƑن         ƪيتǅ وƴư تǄƶيمات     - 90
                 ƣưùات الƱơوم ǑơƮال ƻرƮالجة مياه الƶات مƱơالمياه وم ýمجا ǑƼ ýمƶت Ǒية التǈƽال ǅƿواƱǄل ǏƱƶات تƥشهاƕ

 .  والشƕكات
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 .ƪيتǅ اǈشاƇ وƥơة ƤاƮة ǑƼ وƴư المƶاييرÜ وƥƮƍار التراƤيÜƭ والتوƛيƾ وƱƕư الجوƥة - 91

  .ǈƍشاƇ وƥơة لơƕوƚ المياه ǑƼ الوزارة - 92
93 -  ƔاƶƮال ýليƦت ǅتƪ ǑƼ ƜارƤوال ýƤاƥال ǑƼ ةƮƮƤالمت ƚơƕين مراكز المƕ اون ماƶالت Ǌوج.  
  

 ƹدǊالƲالتاس   
Ʀǋه الƱƤة ƪتشمý تƥơيƥ واƤتيار المشاريƴ الراƪمالية       . ƪتưمن الوزارة ƕقاƱƤ Ƈة المياه الوǈƱية مƱورة ƕاƪتمرار        - 94

        ǑǈƱوير الوƱالت ƳاƱƿالمياه و ƱيƱƤت ƳاƱƿ ينƕ ما Ʊƕوالر .   ƶولوجيا المǈتك ƻƑاƲن وƍ     اتùومǄƶالم ǅùƲǈومات وǄ
                  ǅùƲǈ ةƱƪواƕ هاƶم ýامƶالت ǅيت Ǒة والتƿǚƶات الƦ اتǈياƕية والǈات المكاǈياƕزون الƤة مǈياƮ ǁلƦ ǑƼ ماƕ يةƼراƺالج

 وƦǋ ǏǄƵا الơǈو ƪتƕقǏ الوزارة مƌƪولة Ƶن Ʋǈاǅ مǄƶومات          .المǄƶومات الجƺراƼية ƪتƕقư Ǐمن ơǚƮيات الوزارة     
 .ƶالومات الǚزمة التǑ تǅƵƥ الƶمǄيات المƤتƽǄة والƦي ƥƕروره ƪيزوƥ المالمياه

 
 

 Ɣالمحدد ƹاعاالهداƯƾـــال مياه لņ2022 بحلول عام ري 
 . يجƔ وƪ ƴưقƻ لǄزراƵة المروية ǑƼ المǈاƾƱ المرتƶƽة وتƲǈيمها وƽǈƍاƦ اƲǈǙمة -1

 .جƥ اƿتƮاƥياŹوƴư تƶƪيرة مياه مǈاƕƪة تưمن تƽơيز المǈƶين ƕاƪتƥƤاƼ ǅاýƵ لǄمياه وجýƶ الǈاتƝ الزراǑƵ م -2
 .زياƥة ƶƼالية Ʋǈاǅ توزيƴ مياه  الري الرƑيǑƪ وزياƥة ƶƼالية اƪتƥƤاǅ وƪاýƑ ري المزروƵات المقǈǈة -3

مياه الƮرƻ الǑơƮ المƶالجة مƪتƥƤمة ƶƽƕالية Ƶالية وكƽǄة مƶقولة ǑƼ ري المزروƵات وǑƼ اƪتƥƤامات ƹير                -4
Ɣمياه الشر. 

ƥ الرƑيǑƪ لǄمياه المƮùƮƤة ý ري المزروùƵات واشùراǁ    تƥơيƥ جهة واƥơة لكý الوƱن مƌƪولة Ƶن التزوي       -5
 .القƱاƳ الƤاƭ وجمƶيات المزارƵين ƥƍ ǑƼارة ƵمǄيات التوزيƴ الƛاǈوية

6- ŹياƥاƮتƿا ƥمج ǑƵالزرا Ɲاتǈال ýƶمياه وجǄل ýƵاƼ ǅاƥƤتƪاƕ ينǈƶيز المƽơمن تưة تƕƪاǈيرة مياه مƶƪت ƴưو. 

7- Ƒالما ƥاƮơال ýƛولوجية مǈتك ýƑاƥƕ ǅاƥƤتƪا ƴتشجيǑ.  

 
  الǊدƹ األول 

 . يجƔ وƪ ƴưقƻ لǄزراƵة المروية ǑƼ المǈاƾƱ المرتƶƽة وتƲǈيمها وƽǈƍاƦ اƲǈǙمة - 95

96 - ŹياƥاƮتƿا ƥمج ǑƵالزرا Ɲاتǈال ýƶمياه وجǄل ýƵاƼ ǅاƥƤتƪاƕ ينǈƶيز المƽơمن تưة تƕƪاǈيرة مياه مƶƪت ƴưو. 

97 -   ǅيتƪ Ƽ ƥƥالتش    ǅاƲǈال ƾيƕƱت Ǒ  ǅƿ85/2002ر     Ɗ ƾǚƹǗ ǅارƮ ýشكƕ هƦيƽǈوت         ǑƑاùم Ưوơ المياه من ƜرƤتƪر يƑƕ ي
ƻزǈتƪو مƊ يƥمتر Ǌƶưو. 

98 -  ǅيتƪƼ ƥƥالتش ǅƿر ǅاƲǈال ƾيƕƱت Ǒ85/2002   اماتƥƤتƪǙة اƼكا Ƈهاǈƍيوǈوǈير القاƹة. 
 

 ƹدǊالثانيال   
99 -   ǅيتƪ    المزر ǑƼ ة الريƇاƽك ƴمن          اتشجي ƾƼƥة تƥơو ýلك ƯرǕة اƥơية لوƵرجات الزراƤالم ǅيƲƶت ƻƥهƕ Ƴ  اتƥơو 

 .مياه الري
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100-   ǅيتƪ                 ùاه المùالمي ǏùǄƵ Ʋاùƽơة والƕة الترơوǄمن م ƻيƽƤالت ƻƥهƕ Ʃوƪالمياه الم ǅاƥƤتƪمن ا ƥơال   ǅتùلي Ʃوƪ
ǎرƤƊ ƯراƹǕ امهاƥƤتƪا. 

101-                   ƻوƪو ƔيƕاǈǙقة من اǄƺكات مƕة شƱƪواƕ المياه ýقǈ ƾريƱ نƵ ǁلƦو ƚوǄر والتƤƕالت Ɣƕƪƕ المياه ƥƿاƼ من ýǄقǈƪ
ƵǙتماǏǄƵ ƥ اƲǈمة التزويƥ اƪǈǙياǑƕ وƪوƻ يƪتǅƥƤ الƣư ايǈما ƿƍتưت      ǈقýǄ من كƪƍ ƻǄتهǁǚ الƱاƿة من ýǚƤ ا       

ýومكم ǅƵاƥ ýامƶرورة وكưال . 

ƪوƻ يتǅ تركيƯƶƕ ǑƼ  .   Ɣ المǈاƾƱ اƪǙتراتيجية    ƪوƻ يتǅ تركيƥƵ Ɣاƥات مياه لقياƩ المياه المƪتهǄكة ǑƼ الري          -102
   . الجاريةالƥƶاƥات الرƿمية لقياƩ الơجوǅ لǄمياه 

 
  

 ƹدǊالƘالثال   
103-    ǅيت ƻوƪ        Ʊơارجة من مƤال ǑơƮال ƻرƮكمية مياه ال ýك ǅاƥƤتƪات  ا        Źاùǈممك ǁلƦ ما كانǄايات الري كƺقية لǈالت

Źاǈمƈو ǏǄƵ مةǚƪايير الƶم ƾيƕƱت ǏǄƵ ƥكƋالت ƴكين مǄتهƪة والمƵالزرا ýماƵ. 

  
 ƹدǊالƲالراب  
104-  ƻوƪنƵ ولةƌƪم ƱقƼ ةƥơا جهة واǈيƥيكون ل ƥقة  تزويƱǈم ǑƼنƥرǕي اƥوا. 

105- ǅيتƪ       ǊيقƕƱوي وتƿ ةƕƿمرا ǅاƲǈ Ƈشاǈƍ       ياتǄمƵية وǈوǈير القاƹ اماتƥƤتƪǙا ƴǈلم ƥƥمتش ýشكƕ    رةƑاùالج ýǚƺتƪǙا
 .اƕǓار لمياه

106-  ǅاƲǈال ýيƥƶة وتƶمراج ǅيتƪ ǅƿ85/2002ر  ǅيتƪوƼ ƥƥالتشǊيقƕƱت Ǒ. 

ùƶƿات المƪùتقǄƕية   ƕ ƥƥơǈƪكý وưوƟ وƶǈمǅ اơǙتياجات التƥريƕية من Ɗجý تƪơين ƵمǄيات الري الرƑيƪùية والتو             -107
 .وƥƤمات المتǄƶقة ƥƋƕوار المياه

108-                  ǅùƲǈ ǏǄƵ التركيز ǅن ليتƥرǙي اƥقة واƱǈم ǑƼ يات الريǄمƵ نƵ ولةƌƪة مƥيƥات جƪƪƌور مƥ ƥيƥơة تƥاƵƍ ǅيتƪ
 .ƥƍ ǑƼارة ƵمǄية الريمشاركة المǈƶيين والقƱاƳ الƤاƪ ƭوƻ يتǅ تشجيƴ وتƶزيز. الƥƤمات ومراƕƿتها

109-    Ɣơƪ ةƕƿية مراǄمƵ ǅتتƪ                اƦùهƕ رةƥاƮùال ƠاريƮùالت ƴقها مƕاƱمان تưوري لƥ ýشكƕ يةƼار الجوƕǓالمياه من ا 
ƭوƮƤال. 

110-         Ʃƕاơالموتورات والم ÜاتƤưة المǈياƮورية لƥ يةƑاƿات وƇجراƍ ƾيƕƱت ǅيتƪ .        شريةùƕر الƥواùير الكƼوùت ǅيتùƪ
   .  ƥǙارة ƵمǄيات الƮياǈةالمǈاƕƪة والمƥرƕة

  
 ƹدǊامسالƢال  
111- Ǒريجƥت ýشكƕو ǅيت ƻوƪمياه الري ƴية توزيǄمƵ ةƮƤƮƤ . 

112-                    ƾوƪùن الùم Ʊƺùư ýƑاƪو ǅاƥƤتƪاƕ ǁلƦيرة من المياه وƕكميات ك ǁǄتهƪت Ǒت التǙوƮơة المƵزرا ƴشجيǈ لن
 .وƼرƯ تƶƪير ǏǄƵƊ لǄمياه ǏǄƵ المزروƵات المروية

113-           ǅاƶار الƥم ǏǄƵ Ƴتزر Ǒت التǙوƮơية المǄمƵ Ʊƕư ǅيتƪ    ةƮاƤ ƠاريƮار تƥƮƍ ýǚƤ مر   . منǙا اƦǋو Ʊƕيرتƪ
 .ƕالƮơوǏǄƵ ý التوازن ما ƕين كمية المياه المǈتوƼرة والمƪتǈزƼة
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ƪيتǅ تشجيƴ القƱاƳ الƤاǏǄƵ ƭ زياƥة ƶƼالية ƵمǄيات الري ǑƼ المǈاƾƱ المرتƶƽة وƦلƤƥƎƕ ǁاƲǈƊ ýمùة تƶƪùير                    -114
 .وتƽơيز جƥيƥة

 .ƪيتǅ تشجيƴ الƶمǄيات المƌتمتة ǑƼ شƕكات الري -115
  

 ƹدǊالسادسال   
116- Ƥتƪƍ ييزƽơت ǅيتƪاتƵيات ري المزروǄمƵ ǑƼ ارƱمǙلمياه ا ǑƑالما ƥاƮơال ƾرƱ ǅاƥ. 

  
 Ɣالمحدد ƹاعاالهداƯƾالصحي ل ƹ2022 عام بحلول مياه الصر  

 .كاƼة المƥن الرƑيƪية والƥǄƕات لƥيها وƪاýƑ ومƱơات لمƶالجة المياه الƶاƥمة -1

 .كاƼة الǈƮاƵات الرƑيƪية والمǈاجǅ لƥيها مƱơات لمƶالجة المياه الƶاƥمة -2

3- ƔشرǄة لƮƮƤير المƹ يةǄƤاƥايات الƺǄية لƥالمياه الرما ǅƥƤتƪة تƥيƥة الجƶƽية المرتǈƕǙا. 

ơماية الơƮة الƶامة والƕيƑة واơواƯ المياه من كاƼة المǄوƛات المơيƱة وƤاƮة ǑƼ مơيƱ مƱơات مƶالجùة                 -4
 .المياه الƶاƥمة

ƴƽ وǑƼ مجاý ري المزروƵات مƴ وƴư       اƪتƥƤاǅ المياه الƶاƥمة المƶالجة ǈ ǑƼشاƱات لها مرƥوƥ اƿتƮاƥي مرت          -5
 .ƱƤة شامǄة ƥǙارة المƤاƱر

 .مراƕƿة ǈوƵية المياه الƶاƥمة المƶالجة والتƋكƥ من مƱاƕقتها لمƶايير الǈوƵية الوǈƱية وƕشكý مƪتمر -6

 .تƶƪيرة المياه الƶاƥمة المƶالجة مƱǈقية ومƶقولة -7

  .لية وتƥريƔ المǈƶيين Ʀǋ ǏǄƵا اƪǙاǈƩوƵية المياه الƶاƥمة المƶالجة تتƱاƾƕ ومƶايير الǈوƵية الƥو -8

 
  الǊدƹ األول 

117-     ǏǄƵ Ʋاƽơال ǅيتƪالجة المياهƶارجة من     المƤقية   الǈات التƱơم        ǅزùا لƦƍ ǑơƮال ƻرƮمات الƥƤ ǎتوƪويره مƱوت
  .من Ɗجý تƪơين الơƮة الƶامة والƕيƑة

118-   ǅيتƪ     الجةƶتكارية لمƕا Ɲهǈ Ƈشاǈƍ  ǑơƮال ƻرƮي  مياه الƥǄƕال ǅƲǈيرة ات   لƺƮال .   ǅيتƪات   وƽƮموا ƥيơة وتوƪراƥ
ǑơƮال ƻرƮقية مياه الǈات تƱơلم ƇاƥǕوا ǅميƮميمهاالتƶا وتǋƥتماƵƍمة وƲǈǙه اƦة لهưريƶال ƱوƱƤوال . 

ƪيتƵƍ ǅتماƥ التكǈولوجيا المǈاƕƪة لمƶالجة مياه الƮرƻ الƦƤƈ ǑơƮين ƶƕين اƵǙتƕار ƥƍامة الوơǈ ǏǄƵ ƴưو ممتاز                 -119
 .ر Ʊƕư الجوƥة لǄمياه الǈاتجة Ƶن المƶالجةواƿǙتƮاƮ ǑƼ ƥرƻ الƱاƿة ومƶايي

 .ƪيتƮ ǅياƹة Ʈ ƱƤرǑơƮ ƻ شامǄة -120

121-  ǅيتƪكة الƕش ƔيƕاǈƊ ýيǋƋة تƥاƵƍ اǋمرƵ تجاوز Ǒوات10مجاري التǈƪ . 

122-                   ǑƼ وƊ يةƥǄƕال ƾƱاǈالم ǑƼ Ƈواƪ كةƕالشƕ ومةƥƤير المƹ ƾƱاǈن المƵ اتجةǈال ǑơƮال ƻرƮمياه ال ƴم ýامƶالت ǅيتƪ
 . ƵمǄيات الƠưǈراƕƿة الƛơيƛة والƽơاǏǄƵ Ʋ المǈشات التǑ جهزت ƪǙتقƕاýالمǈاƾƱ الƤاƶưة لǄم

مƪ   ƴùيتǅ تشجيƵ ƴمǄية ǈƍتاƜ الƱاƿة من الơمƋة الجاƼة Ʀƍا تيين Ɗمكاǈياتها الǈƽية والمالية وƕƛتت جƥواǋا اƿǙتƮاƥية                -123
ǑƑيƕا الǋرƛƊ ارƕتƵǙين اƶƕ ƦƤǙا. 

124-        ƶية مǄمƵ نƵ اتجةǈة الƕǄƮة الƋمơالجة الƶم ǅيتƪ           ƥماƪùامها كƥƤتùƪƍ ةùيǈمكاƍ ƭơƽل ǑơƮال ƻرƮالجة مياه ال
 .ومƽơز لǄترƕة
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مǈازý المƥƤومة ǏùǄƵ الùشƕكة وكƦùلƪ        ǁيتƱƵƍ ǅاƇ اǙولوية لƶميات جمƴ مياه الƮرƻ الǑơƮ وزياƥة ƥƵƊاƥ ال           -125
ƻالري ǑƼ ةƮاƤقية وǈات التƱơمƕ ومةƥƤالم ƾƱاǈرة المƑاƥ ƴيƪتو. 

  
 ƹدǊالثانيال   

ن Ʋǈ ýǚƤاǅ تƽơييز مǈاƔƪ من Ɗجƿ ýيامهƕ ǅمƶالجة المياه الƶاƥمة ǑƼ مواƶƿهǅ وƪ             Ɣƪùơيتǅ تشجيƴ الǈƮاƵات م    -126
المƶايير الموưوƵة ƵǙاƥة اƪǙتƥƤاǅ اǏƮƿǙ لهƦه المياه وƕما يتƱاƾƕ مƴ تǄƶيمات التƭǄƤ من المùƽǄƤات مùن                 

 .و اƪتƶماǙت الƕيƑة المơيƱة/ƲǈƊمة الجمƊ ƴو

 .لتǄوƚ الكƕير الǈاتجة Ƶن الǈƮاƵة وưƤƍاƵها لǄمƶيير ليتƵƍ ǅاƥة ƪƍتƥƤامهاƪيتǅ التƶامý مƴ المياه الƶاƥمة Ʀات ا -127

 لǄمواƴƿ والơاǙت التǑ يƪوƼ ƥيها ممارƪات ƤاƑƱة لǄتƶامý مƴ مƽǄƤات الƮùرƻ الƪ               ǑơƮùيتƱƵƍ ǅاƇ اǕولوية   -128
Ɗ يتهاƦƽǈƕ كة المجاريƕش ƚوǄما تƛيơقية وǈر المياه الƥاƮية لمǄة التكامƑيƕمة الǚƪ ƥƥيه ýشكƕيةƼالمياه الجو Ưوơ. 

  
 ƹدǊالƘالثال   

129- ýازǈالم ƟوƱƪ ǏǄƵ ار منƱمǙمياه ا ƴية جمǄمƵ ƴشجǈƪزليةǈمات المƥƤتƪǚǄل ǅƥƤتƪلت . 

  
 ƹدǊالƲالراب  

130- ǑƑيƕر الƛǓا ǅة لتقييƪارƥ Ƈجراƍ ǅيتƪ. 

ميùاه  ƾƪǈǈƪ مƯƶƕ ƴ الجهات الرƪمية المƌƪولة Ƶن ƵمǄية التƱوير الươري لتƶƕ ƦƤƋين اƵǙتùƕار مƶالجùة ال                 -131
 .الƥƶمة وكيƽية التƭǄƤ مǈها

 .ƥƮǈƪر المواƽƮات الǈƽية والƥơ اǏǈƥǙ من المƶايير المتǄƶقة ƕاƪتƥƤاǅ الƽơر اǙمتƮاƮية ǑƼ المƱǈقة الريƽية -132

ǈǈƪشƲǈƊ Ƌمة متǄƶقة ƕجمƴ المياه الƶاƥمة ومƶالجتها ƦƤƈين ƶƕين اƵǙتƕار الơاجة الơ Ǐماية مƮاƥر المياه الجوƼيùة              -133
 . تǄوƵ ƚن Ʊريƾ المياه الƶاƥمةوالơƱƪية من ال

134- Źاǈما كان ممكƛيơ الجةƶت المƋشǈة ومومƕƪاǈالم ƴمة الجمƲǈƋƕ قيةǈات التƱơم ƴجمي ƥزوǈƪ. 

ƪيتǈƍ ǅشاƕƈ Ƈار مراƕƿة ƕالقرƔ من مƱơات التǈقية لمراƕƿة التƺيرات التƥƿ Ǒ تƱرǈ ǏǄƵ ƊوƵيùة الميùاه الجوƼيùة                     -135
 .ومƪارات تƼƥقها لǄتƽƤيƻ من Ɗي ƛƈار ƕǄƪية

  
 ƹدǊامسالƢال  

ƥǈƪير المياه الƶاƥمة المƶالجة كمƥƮر ƥاǅƑ وǏǄƵ مƥار الƶاǅ وƪوƻ يƶامǊǈƊ ǏǄƵ ý مƥƮر تكميǑǄ مùن مƮùاƥر      -136
 .الموازǈة الماƑية

ǈǈƪتƝ المياه الƤارجة من مƶالجة المياه الƶاƥمة ƵǙاƥة ƪƍتƥƤامها ǑƼ الري وƔƪơ مƶيير مƲǈمة الơƮة الƶالميùة                  -137
Ǒالمƶال ƇاƦƺمة الƲǈو. 

 .تǅ تƥơيƊ ƥولويات اƪتƥƤاǅ المياه المƶالجة ǈ ǑƼشاƱات Ʀات مرƥوƍ ƥجتماǑƵ وƕيǑƑ وƿƍتƮاƥي مرتƪƴƽي -138

ƪيتƵƍ ǅتماƥ التكǈولوجيا المǈاƕƪة لمƶالجة مياه الƮرƻ الƦƤƈ ǑơƮين ƶƕين اƵǙتƕار ƥƍامة الوơǈ ǏǄƵ ƴưو ممتاز                 -139
 .المƶالجةواƿǙتƮاƮ ǑƼ ƥرƻ الƱاƿة ومƶايير Ʊƕư الجوƥة لǄمياه الǈاتجة Ƶن 



  ملخص الرؤى واإلجراءات
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ƪيتƍ ǅجراƇ الƥراƪات والتƮاميǅ وتƽǈيƦ مشاريƴ لتƤزين المياه المƶالجة الزاƥƑة Ƥ ǑƼزاǈات Ɗرưية Ɗو Ƥ ǑƼزاǈات                 -140
ƯرǙت اơت. 

141-                  ƭǄƤالت ǅن يتƊ ýƕƿ ولةƕايير مقƶم Ɣƪơ Ǒقƕالجة المتƶمة ومƥاƶها الǋمن ميا Ƈوير جزƥة تƥاƵǙ اتƵاǈƮر الƕجǈƪ
 .مكان Ƥƈرمن ǑƼ شƕكة الƮرƻ الǑơƮ او Ɗي 

142-                ƱيùƱƤة التùيǄمƵ  نùƵ ولةƌƪتكون مƪيين وǄǋƌين المƽƲالموƕ اǋƥتزوي ǅيتƪو ǅاƥƤتƪǙة اƥاƵƍ ةƥơو Ƈشاǈƍ ǅيتƪ
 .والتƮميǅ وǈƍشاƇ وƥƍارة المياه المƶالجة

 .ýǄơǈƪ وǈراƔƿ وƕشكƥ ýوري كاƼة المơاƮيý التǑ تروƕ ǎالمياه الƶاƥمة المƶالجة Ɗو المǄƤوƱة Ƽيها -143

144- Ʊية المواƵتو ǅيتƪالجةƶمة المƥاƶالمياه ال ǅاƥƤتƪƍ نƵ اجمةǈر الƱاƤن المƵ ýƑاƪالو ƻǄتƤمƕيين وǈ. 

145- ƕ ǅقوǈƪ يةƵالتو Ɲرامƕ Ʀيƽǈوت ǅميƮينتƵين والمزارǈƱمواǄل. 

146-         Ưùƶƕ ǑƼ ýاơو الǋ ية كماƑالما ƯواơǙية اƦƺت ǑƼ الجةƶمة المƥاƶامات المياه الƥƤتƪƍ نƵ ينǈƱالموا ǅǚƵƍ ǅيتƪ
 .الƥǄƕان

  
 ƹدǊسالسادال 

 .ƪيتǅ التƋكƥ من Ɗن المياه الƶاƥمة الǈاتجة Ƶن اƪǙتƥƤمات الƥǄƕية Ɗو الǈƮاƵية تƴưƤ لǄمƶايير الوǈƱية -147

 .ƪيتƍ ǅجراƇ الرƿاƕة الƥاƑمة ǈ ǏǄƵوƵية المياه الƤارجة من كý مƱơات التǈقية ǑƼ الممǄكة -148

 .اǙمتƮاƮية ǑƼ المƱǈقة الريƽيةƥƮǈƪر المواƽƮات الǈƽية والƥơ اǏǈƥǙ من المƶايير المتǄƶقة ƕاƪتƥƤاǅ الƽơر  -149

 .ǑƱƶǈƪ اǕولوية لơماية الơƮة الƶامة ومƮاƥر المياه من Ɗي مǄوƛات كيماƑية Ɗو من الجراƛيǅ الơيوية -150

ƪيتƪ . ǅيتǅ التƋكƥ من Ɗن المياه الƶاƥمة Ǚ تƶالƝ كمƽǄƤات واǈما تجمƴ وتƶالƝ وتƥار وتƪتƱƕ ǅƥƤريقة ƶƼالة وƼاǄƵة                 -151
) (JS893-2006(اه المƶالجة تتماشǏ مƴ المƶايير الوǈƱية الموưوƵة ƥơيƛاŹ مýƛ المƶيùار          التƋكƊ ƥيưاŹ من Ɗن المي    

         ǅاƥƤتƪǚة لƕƪاǈية مƵوǈ اتƦ الجةƶالمياه الم ƴن جميƊات   وƱشاǈال ǑƼيƵالزرا       ǑùƼ ماƕ زليةǈير المƹ ǅاƥƤتƪǙة وا
 .Ʀلǁ تƦƺية المياه الجوƼية

152- ơولوجيا الǈالتك ǅاƥƤتƪƍ ǏǄƵ ينƵالمزار ƴشجǈ ƻوƪالري ǑƼ ةǄƵاƽة الƛيƥ. 

 .ƪوƱǈ ƻور ƕرامƝ مكƽƛة وشامǄة لǄمراƕƿة المياه الǈتاجة Ƶن المƶالجة من مƱơات التǈقية -153

  .  ǈƪواǅƵƥ ýƮ المƤتƕرات ƕالتجهيزات الǚزمة وكƦلǁ تƥريƔ الƶامǄين Ƽيها -154
 

 ƹدǊالثامنال 

 .ǈƮاƵية تƴưƤ لǄمƶايير الوǈƱيةƪيتǅ التƋكƥ من Ɗن المياه الƶاƥمة الǈاتجة Ƶن اƪǙتƥƤمات الƥǄƕية Ɗو ال -155
ǈǈƪتƝ المياه الƤارجة من مƶالجة المياه الƶاƥمة ƵǙاƥة ƪƍتƥƤامها ǑƼ الري وƔƪơ مƶيير مƲǈمة الơƮة الƶالميùة                  -156

Ǒالمƶال ƇاƦƺمة الƲǈو. 
 .ƪيتǅ وƴư تƮاميǅ مƶيارية ومواƽƮات ƥƈاǈƼ Ƈية لمƱơات تǈقية المياه الƶاƥمة -157
 .اƕƿة وتƲǈيǅ وƼرƯ التǄƶيمات المتǄƶقة ƕالمياه الƶاƥمةƪيتǈƕ ǅاƇ القƥرة المƪƪƌية لمر -158
159-                ƱيùƱƤة التùيǄمƵ  نùƵ ولةƌƪتكون مƪيين وǄǋƌين المƽƲالموƕ اǋƥتزوي ǅيتƪو ǅاƥƤتƪǙة اƥاƵƍ ةƥơو Ƈشاǈƍ ǅيتƪ

 .والتƮميǅ وǈƍشاƇ وƥƍارة المياه المƶالجة

 .لمƶالجة Ɗو المǄƤوƱة ƼيهاýǄơǈƪ وǈراƔƿ وƕشكƥ ýوري كاƼة المơاƮيý التǑ تروƕ ǎالمياه الƶاƥمة ا -160
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وتǄƶيمات ƱǄƪة المياه المتǄƶقة ǈƕوƵيùة  ) (ƪ96/JS1145 ;91/JS202 ;95/JS893يتƪƍ ǅتƥƤاǅ المƶايير اǙرǈƥية  -161
               ƻريƮالت ýماƵƊ ة المياهƱǄƪ اتƽƮموا ǁلƦوك ǑơƮال ƻرƮكة الƕش ǏǄƵ هاƱƕية رƽية وكيƵاǈƮمة الƥاƶالمياه ال

ƶة مرجƱقǈيكǈƽات الƽƮالموا ǅتقييǄمةƥاƶالمياه ال ǅاƥƤتƪقية واǈات التƱơات لمƱƱƤة والم. 

162-                  ǑƼ ةƋمơالجة والƶن المƵ اتجةǈالمياه ال ƴم ýامƶية التƽكي ǑƼ اييرƶالم ƯرƼو ƥتماƵǙ ƭاƤال ǅتماǋǙا ƇاƱƵƍ ǅيتƪ
 . مƱơات التǈقية والǚưƽت الǈاتجة Ƶن الǈƮاƵةÜ والمƤتƕراتÜ والمƪتشƽياتÜ والمƪالƣ ومƮالƤƊ Ơرǎ متǈوƵة

 
  

 Ɣالمحدد ƹاعاألهداƯƾ2022 عام بحلول البديلةالمياه مصادر  ل  
1-                  ǑùƼو ƴùƽمرت ǑƵي واجتماƥاƮتƿا ƥوƥات لها مرƱشاǈ ǑƼ الجةƶالمياه الم ǅاƥƤتƪاƕ ةƮاƤايير الƶالم ƾيƕƱوت ƴưو

 .مجاý الزراƵة

 .تƺشيý مشاريƴ تǄơية المياه ǑƼ الơƕر اơǙمر -2

3- ǑƑالما ƥاƮơال ƴيز مشاريƽơوت ƴتشجي. 

 .ر الǏǈƕ التơيتة لتǄơية مياه الơƕر والمياه المالơةتوƼي -4

  .لوجية لتقǄيý كƻǄ اƪتƥƤاǅ الƱاƿةتوƼير ƥƕاýƑ تكǈو -5

 
  الǊدƹ األول 

163-    ǅاƥƤتƪƍ ǅيتƪ  ن  المياهƵ اتجةǈالجة الƶات   المƱơم ǈت     ǑơƮال ƻرƮقية مياه ال  ýالكامƕ    ةùƕƦƶمن المياه ال ŹǙƥƕ    ǑùƼ  
 .اƵيةǈشاƱات يƕƛت جƥواǋا اƿǙتƮاƥية واǙجتم

  . ƪيتǅ وƲǈ ƴưاǅ شامƥǙ ýارة المƤاƱر لمراƕƿة Ƶƍاƥة ƪƍتƥƤاǅ المياه الƶاƥمة المƶالجة -164

  
 ƹدǊالثانيال   

165- Ƈاǈƕ ǅيتƪýويƱوال ÜƱƪوالمتو ÜيرƮالق ǎƥالم ǏǄƵ رơƕومياه ال Ʃوƪية المياه المǄơلت Ɲامǈرƕ  . 

  
 ƹدǊالƘالثال   

166-   ǅيتƪ     Üيةƥالمياه الرما ǅاƥƤتƪǙ Ƈاǈƕات الƥكو ýيƶƽت     ÜارƱمǕزين مياه اƤوت      ǁǚتهùƪǙا ƥوات ترشيƥƊزمات وǄتƪوم
 .وƕالتƪǈيƾ مƴ وزارة الشƌون القروية والƥǄƕية

  
 ƹدǊالƲالراب  

167- Ƈاǈƕ ǅيتƪýويƱوال ÜƱƪوالمتو ÜيرƮالق ǎƥالم ǏǄƵ رơƕومياه ال Ʃوƪية المياه المǄơلت Ɲامǈرƕ  . 

  
 ƹدǊامسالƢال  

168- ýمƶǈƪ رƥاƮالم ƥيجاǗ كوميةơال ƱاƪوǕا ƴة مưƽƤǈية المياه مǄơة تƽǄك ǏǄƵ Ƈقاƕǘة لƿاƱǄمة لƑǚالم .  
 


