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 الكلم  االفرراحج 

 

، علهههى أمهههل أن تقودنههها 2025-2016ن أقهههدم لكهههم االسهههتراتيجية الوطنيهههة الجديهههدة للميهههاه لعهههام نهههه لمهههن دواعهههي سهههرور  أا

تيجية الههههى تحديههههد أهههههدافنا المسههههتقبلية لتحقيههههق النتههههائج المرجههههوه الخاصههههه بقطههههاع الميههههاه فههههى العقههههدين اهههههذه الوثيقههههة االسههههتر

 القادمين، وذلك بمشاركة ودعم جميع األردنيين.

االقتصهههادية والبيئيهههة تركهههز ههههذه االسهههتراتيجية علهههى بنهههاء قطهههاع منيهههع علهههى أسهههاس نههههج موحهههد شهههامل للتنميهههة االجتماعيهههة و

لقطهههاع الميهههاه، وتعتهههرف بجههههود وانجهههازات جميهههع األطهههراف المعنيهههة فهههي قطهههاع الميهههاه، وتقتهههر  خارطهههة طريهههق معتمهههدة 

علهههههى سياسهههههات القطهههههاع بمههههها ي هههههمن التكامهههههل والتنسهههههيق فهههههي األدوار والمسهههههؤوليات علهههههى أسهههههاس المسهههههاءلة الفرديهههههة 

وربمههها مهههع األمهههن  –. وبالتهههالي فههه ن ربهههط شههها الميهههاه مهههع األمهههن المهههائى والجماعيهههة والكفهههاءة فهههى األداء وتحمهههل المسهههؤوليات

 القومى، يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على جميع العاملين في قطاع المياه في المملكة.

ههههذه االسهههتراتيجية اسهههتجابة للنجاحهههات التهههى تهههم تحقيقهههها مهههؤخراف بمههها فهههي ذلهههك تحقيهههق األههههداف االلفيهههة للتنميهههة،  يوتههه ت

يات فههي تلبيههة الطلههب المتزايههد علههى الميههاه وخصوصهها فههي اههل اسههتمرار حههاالت الجفههاف التههي تمههر بههها المملكههة مههع والتحههد

-2016منههها علهههى تحقيهههق أههههداف التنميهههة المسهههتدامة العالميهههة لعهههام  امههها يرافقهههها مهههن اهههروف سياسهههية متقلبهههة، واي ههها التزامههه

 وضمان مستقبل آمن لقطاع المياه في المملكة. 2025

إلسههههتراتيجية نهههههج متكامههههل إلدارة مصههههادر الميههههاه وخههههدمات الميههههاه والصههههرف الصههههحى المسههههتدامة فههههى ضههههوء وتعههههرض ا

لتحههههديات والمسههههؤليات كثيههههرة، ومههههن أهمههههها وجههههود الحاجههههة الملحههههة لحمايههههة المصههههادر االمتطلبههههات ال ههههرورية للقطههههاع، ف

ت التنميهههة االجتماعيهههة واالقتصهههادية مهههع المائيهههة مهههع ضهههمان التوزيهههع الكفهههؤ للميهههاه وذلهههك بههههدف ضهههمان تلبيهههة جميهههع احتياجههها

 ت مين خدمات مياه الصرف الصحى للمواطنيين غير المخدوميين. 

كمههها وتعهههرض اإلسهههتراتيجية األههههداف الوطنيهههة والهههنهج الشهههمولي المتكامهههل المتبهههع فهههي قطهههاع الميهههاه بحيههه  يشهههمل التزويهههد 

المههههائي، وخههههدمات الصههههرف الصههههحي، واسههههتخدامات الميههههاه ألغههههراض الزراعههههة )إنتههههاج األغذيههههة(، والطاقههههة، والصههههناعة 

نههههوع االجتمههههاعي، واإلصههههال  المؤسسههههي، وتنميههههة والسههههياحة، ومهههها يتعلههههق بهههههذه القطاعههههات مههههن ق ههههايا مشههههتركة مثههههل الت

القهههدرات، وادارة المخهههاطر، والتكيهههف مهههع التغيهههر المنهههاخي. كمههها وتقهههدم مجموعهههة مهههن التوصهههيات االسهههتراتيجية المسهههتندة 

 الى األطر الحالية والمتعلقة باالحتياجات والتحديات.   

حاليهههههة بههههههدف ضهههههبط إدارة وتنظهههههيم وتسهههههيير اإلسهههههتراتيجية ضهههههرورة مراجعهههههة األطهههههر المؤسسهههههية والقانونيهههههة ال توصهههههي

القطهههاع، كمههها وتوصهههي بوضهههع سياسهههة شهههاملة لمراقبهههة وتقيهههيم األداء، كمههها وتحلهههل األدوات الماليهههة والعوامهههل المهههؤثرة علهههى 

 جز المالي.ععلى ال بإجراءات استرداد الكلف ال رورية للتغل

 ناإسههههتعدادا وترفههههع مههههن وتيههههرة قويهههه ادافعهههه عطيناتسهههه 2025-2016وفههههى الختههههام، فههههان االسههههتراتيجية الوطنيههههة للميههههاه لعههههام 

لقيههههام بمهامنهههها ومسههههؤولياتنا علههههى نحههههو اف ههههل وبكفههههاءة اعلههههى وسنسههههاهم فههههي تحقيههههق التنميههههة الوطنيههههة بمهههها يتكامههههل مههههع ل

ت اإلصهههال  االجتمهههاعي واالقتصهههاد  المسهههتدام. األمهههر الهههذ  يهههؤد  الهههى توطيهههد الهههروابط مهههع القطاعهههات سهههامبهههادرات وسيا

 .ف ضمان تحقيق األثر المرجو على الرفاه االقتصادى وصحة جميع األردنيينالمختلفة بهد

 

 حازم الناصا الدكرور 

 ايـاه والـا المجــوزي
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 2025-2016 االردن فى للمياه االستراتيجية الوطنية

 الهاشمية االردنية المملكة | والرى المياه وزارة

 والغاض نهجال - للمجاه وطنج ال تسراايجيج اال

1  االردن فى المجاه قطاع عن اتساتسج  معلومات 

بشكل الذ  قام األردن ب دارته و المزمن  المائي للمنطقة والشا البيئة الجيوسياسية بسبب األردن تحديات معقدة في التنمية يواجه

الهى أزمهة  فهي  ممها أدى  الحهرارة. درجهاتارتفهاع  بقلهة الهطهول المطهر  السهائدة التهي تتسهم  المناخيهة تقليهد  نتيجهة للظهروف

واالقتصهادى  السهكانى والمتزايدة. وقهد أضهاف النمهو واالجتماعية الحالية الموارد على نحو خطير لتحقيق المتطلبات االقتصادية

جهدا  المحهدودة المائيهة ردالموا على ال غوط من مزيدا

 لدى األردن.

فههههي يواجههههه األردن مجموعههههة معقههههدة مههههن التحههههديات 

نابعههههة مههههن شهههها الميههههاه المههههزمن. ويتفههههاقم التنميههههة ال

الوضههههههع بسههههههبب الظههههههروف المناخيههههههة والجغرافيههههههة 

الجيوسياسهههية للمنطقهههة. تشهههكل نهههدرة الميهههاه وة يهههوالبيئ

وأمههههن ومسههههتقبل رفههههاه تحههههديا خطيههههرا يههههؤثر علههههى 

تشهههرين  7. فهههي المهههواطنيناقتصهههاد  أف هههل لجميهههع 

أعلهههههن جاللهههههة الملهههههك عبهههههد   الثهههههاني  1999ثهههههاني 

وضههههعنا المههههائي هههههو تحههههد اسههههتراتيجي  “أن  المعظههههم

ال يمكههههن تجاهلههههه وعلينهههها ان نههههواز  بههههين حاجههههات 

الشههههههرب وحاجههههههات الصههههههناعة والزراعههههههة ويظههههههل 

 .“موضوع مياه الشرب هو االساس واالهم

 الردنا الكبيههرة اال ان التحههديات مههن الههرغم وعلههى

حيهه  حصههل  .بشههكل جيههد العذبههة الميههاهههها الشههحيحة مههن موارد دارةإ مههن تمكنههت التههى العههالم فههى القليلههة الههدول إحههدى

٪ 91ويهههتم اعهههادة اسهههتخدام مايقهههارب  فهههي المنطقهههة فهههي خدمهههة الميهههاه والصهههرف الصهههحياألردن علهههى أعلهههى معهههدالت تغطيهههة 

 الصحي المعالجة ألغراض الزراعة.من مياه الصرف 

اتخهههذت العديهههد مهههن السياسهههات الجديهههدة والتحسهههينات لزيهههادة الكفهههاءة، والحفهههاا علهههى الميهههاه العذبهههة وإعهههادة اسهههتخدام وقهههد 

مصهههادر ميهههاه جديهههدة  السهههتغاللعمهههان -الديسهههي ومشهههروع ناقهههلكهههل الميهههاه  المتاحهههة. وقهههد شهههيدت الحكومهههة السهههدود وتهههدوير 

 مثهههل طبقهههات الميهههاه الجوفيهههة العميقهههة والمالحهههة وتحليهههة ميهههاه البحرعلهههى نطههها  واسهههع. للتزويهههدية واستكشهههاف مصهههادر إضهههاف

تت هههمن   .واإلدار الفنهههي ويهههتم بهههذل الجههههود لتحقيهههق االسهههتخدام األمثهههل للمهههوارد المتاحهههة عهههن طريهههق الحهههد مهههن فاقهههد الميهههاه 

٪  14 قطهههاع الميهههاه حاليهههاف حهههوالي حيههه  يسهههتهلك و توزيهههع الميهههاهتحسهههين كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة فهههي معالجهههة االسهههتراتيجية 

.االردن من موارد الطاقة في
1
 

 االمهن عهدم اسهتقرار سهيا  فهى خصوصها والطلهب العهرض بهين تهوازن عهدم هنها  زاليه ال التحسهينات ههذه مهن الهرغم وعلهى 

 ي.المناخ تغيرال الناجمة عن  والبيئية واالقتصادية االجتماعية ثاراآلو االقليمى

دارة قطهاع الميهاه فهي األردن علهى رسهم إطهار إلوثائق االستراتيجية السهابقة التهي سهاعدت علهى على الاالستراتيجية  هذه وتستند

 مدى السنوات العشرين الماضية.

                                                       

 
1 International Bank for Reconstruction And Development & International Finance Corporation Country Partnership Strategy For 

Hashemite Kingdom Of Jordan For The Period Fy12-Fy15, February 1, 2012. 

 

ويعاني من مصادر مائية االردن فقير بالموارد وذو دخل متوسط، 

غير كافية، اضافة الى افتقاره الى النفط والموارد الطبيعية األخرى. 

ويصنف االردن بانه بلد جاف الى شبه جاف نسبة لكمية األمطار 

٪ من مساحة 92مم على اكثر من   200السنوية والتي تقل عن 

٪( منها 92ومعظمها ) 2م 89297اراضيه، وتبلغ مساحة االردن  

 راء / المراعي.صح

مليون أردني بمعدل  9.5، قدر عدد السكان بحوالي 2015في عام 

٪. معظم 1.7٪ وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1.94نمو 

 (.15٪  من السكان دون سن 37.3السكان من صغارالسن نسبيا )

وبناتج محلي إجمالي للفرد الواحد  5.4متوسط عدد افراد االسرة 

٪ من 0.2دينارأردني. ويبين توزيع قوى العمل األردني أن  3670

سنة من العمر يعملون في مجال تزويد المياه وادارة  15السكان فو  

 الصرف الصحي والنفايات.
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 2008ذلههك فههي عههام وتبههع . 1998، فههي عههام "اسههتراتيجية الميههاه فههي األردن والسياسههات" األولههىصههيغت االسههتراتيجية  وقههد 

( 1997)عام في  استراتيجية قطاعية أولأعدت .2022-2008: استراتيجية المياه في األردن "الماء من أجل الحياة" استراتيجية

وميهاه الهر . وقهد تهم  وإدارتههاإعهادة اسهتخدام الميهاه العادمهة و المياه الجوفيهة ومرافهق الميهاهترافقت مع سياسات مثل سياسة  وقد

. وقهد تهم 2011عهام وتمديهدها حتهى  2002وتحهديثها فهي عهام  2010-1997سهنوات تطوير البرنامج االستثمار  وخطة عمل لل

 مليار دوالر. 3بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مشروع ناقل البحرين  باستثناء المذكور بالكامل تنفيذ البرنامج االستثمار 

ميهاه الونظام  (2002لمشاركة القطاع الخاص )لسما  المتعلق باسلطة المياه  قانون من (28)المادة المعدلة التشريعات ت منت  

 .2004التنفيذ في عام حيز  تم وضع خطة المياه الوطنيةوقد  (2002) حماية موارد المياه الجوفية بهدفالجوفية 

التهههي صهههيغت فهههي واالقتصهههاد  فهههي جميهههع القطاعهههات االصهههال  تتوافهههق ههههذه االسهههتراتيجية مهههع المبهههادرة الملكيهههة مهههن أجهههل 

اخههههذت االسههههتراتيجية فههههي . 2015 وطنيههههة فههههي عههههامالسههههتراتيجية االوالرؤيههههة  “2025االردن “الوثيقههههة المعتمههههدة وطنيهههها 

 .2015عام  أيلولمن قبل األمم المتحدة في ة دالمعتم( SDGsالمستدامة )التنمية هداف أاالعتبار 

ههههذا تنفيهههذ خطهههة العمهههل المعتمهههدة للحهههد مهههن خسهههائر ويشهههمل  جديهههد فهههي القطهههاع،التطورالسهههتراتيجية أي ههها علهههى تسهههتند االو 

وناقهههل  الصهههخر الزيتهههيو) الطاقهههة النوويهههة مثهههل  الوطنيهههة االسهههتراتيجيةاريع المشههه ريتطهههو، و2013قطهههاع الميهههاه فهههي عهههام 

علهههى وجهههه و( وزيهههادة الطلهههب النهههاتج عهههن ضهههغط الالجئهههين السهههوريين علهههى المهههوارد المائيهههة، وزيهههادة تكلفهههة اإلنتهههاج البحهههرين

وتسههههتند  ؤثر علههههى تقههههديم الخههههدمات. كمههههايهههه ذ الكهربههههاء و الوقههههود وزيههههادة ال ههههغط المههههالي الههههأسههههعار ارتفههههاع التحديههههد 

 وضعت مؤخرا.التي على سياسات القطاع  االستراتيجية 

ات الميهههاه والطاقهههة والغهههذاء والتركيهههز علهههى اقتصهههاديمههها بهههين والتهههرابط  يتغيهههر المنهههاخاهههاهرة الوت هههمنت االسهههتراتيجية 

الحديثههههة والتقنيههههات  اواعتمههههاد التكنولوجيهههه التههههي تعههههاني مههههن االسههههتنزافالميههههاه والتمويههههل واسههههتدامة مههههوارد الميههههاه الجوفيههههة 

ميهههاه ال تزويههداالسهههتفادة مههن الميهههاه السههطحية فهههي  وتعظههيم الصههحيميههاه الصهههرف لالمتاحههة بمهها فهههي ذلههك اإلدارة الالمركزيهههة 

والعمهههل علهههى الالمركزيهههة المزيهههد مهههن االسهههتراتيجية وتت هههمن وإعهههادة اسهههتخدام ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة. البلديهههة 

 تعهههههديلالخهههههاص اضهههههافة الهههههى وزيهههههادة مشهههههاركة القطههههاع  الصهههههرف الصهههههحي الميههههاه و خهههههدماتوتعزيهههههز  ةتجاريههههه أسهههه 

فههههي ذلههههك االسههههتراتيجية الوطنيههههة  مههههع االسههههتراتيجيات الجديههههدة المعتمههههدة فههههي القطاعههههات األخههههرى بمههههاتماشههههياف التشههههريعات 

عهههههن وزارة  ةالصهههههادر“2009الزراعهههههة لعهههههام  “ووثيقهههههة  اعتمهههههدتها اللجنهههههة الملكيهههههة للطاقهههههةالتهههههي  2020-2007للطاقهههههة 

لصههههحة والتعلههههيم والشههههؤون اوثههههائق اسههههتراتيجية والبيئههههة الزراعههههة والسياسههههة البيئيههههة وخطههههة العمههههل التههههي وضههههعتها وزارة 

الصهههرف ولخطهههط الرئيسهههية إلدارة الميهههاه لالتههه زر والشهههراكة مهههع قطهههاع الميهههاه والتحهههديثات الجديهههدة  و التهههي عكسهههت البلديهههة

 وإدارة النفايات الصلبة والتشريعات المعتمدة حديثا بما في ذلك قانون الالمركزية. الصحي

 الحالية مياهلا ستراتيجيةال واالنجازات النتائج دراسة حي  كان ال بد من ،للتنمية االلفية االهداف بعد ما مرحلة نحو االردنيتجه 

 تحقيهق الهى الراميهة الجههود وتعزيهز المنطقهة وفهى األردن فهى الراهنهة الحالهة سيا  فى االداء وتقييم (2015) منتصف عام فى

( تقهديم MWIوتقتهر  وزارة الميهاه والهر  )  المسهتقبل فهى صهياغتها اعهادةو االسهتراتيجية هذه اطار فى االستراتيجية االهداف

بشههكل محههدت للت كههد مههن مههدى تكيههف األهههداف واألولويههات الوطنيههة مههع احتياجههات  2025-2016االسههتراتيجية الوطنيههة للميههاه 

المحدثهة  االسهتراتيجية تسهتجيب بحيه الميهاه ب المتعلقة ( SDGsأهداف التنمية المستدامة   )يتماشى مع المتغيرة وبشكل األردن 

 فى المتجددة المياه مصادر لها تتعرض التى والتهديدات المستمرة االقليمية الجوهريه والمخاطر الجيوسياسية االوضاع تغيراتل

 .األكثر حساسية للمخاطروالطاقة  االقتصاد  الذ  يعتمد على المياه والتوسع السكان عدد األردن وتزايد

 :المياه قطاعلالمستقبلي  تخطيطال لتوجيه المبادئ من مجموعة وزارة المياه والر  وضعت كما

ب سههههعار وتزويههههدها  المتجههههددة فههههي األردنالتقليديههههة مصههههادر الميههههاه  محدوديههههة مشههههكلة ونيجههههب أن يههههدر   األردنيهههه .1

 معقولة.

 األردنيين استخدام وإعادة استخدام المياه بشكل أكثر فعالية وكفاءة ومسؤولية. علىيجب  .2
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مسهههؤولية إدارة الميهههاه وحمايتهههها والعمهههل معههها أن تتشهههار  فهههي يجهههب علهههى المهههواطنين والقطاعهههات الخاصهههة والعامهههة  .3

 .االحواض المائيةلتحسين األوضاع داخل 

ارتفهههاع  بمهها فهههي ذلههك معرفهههة .صهههنع القهههرار لفاعليههة تهههوافر وجههودة وحمايهههة الميهههاه هههي األسهههاسالشهههاملة حههول معرفههة ال .4

 غير تقليدية.جديدة أ  موارد إضافية  كلفة 

الحيهههاة لألردنيههين ويجهههب الحفههاا عليههها فهههي السههعي إلهههى تحقيههق التنميهههة اسههاس لجههودة المائيهههة  البيئيههةالهههنظم تعههد صههحة  .5

 االقتصادية واالجتماعية وعلى مستوى المجتمع المحلي.

علهههى التنميهههة االجتماعيهههة واالقتصهههادية والبيئيهههة. تهههدابير التكيهههف  يتغيهههر المنهههاخالثهههار آل االسهههتجابةاألردن إلهههى يحتهههاج  .6

 مخاطر.بال ووعي المجتمع معرفةعلى االستجابة والمؤسسية ة القدريجب ان ت من 

 

 

2 لمح  عام : إدارة قطاع المجاه 

السياسهههية التهههي تهههؤثر علهههى الزراعهههة واالقتصهههادية وعنصهههر أساسهههي لهههربط الق هههايا االجتماعيهههة كاألردن إلهههى الميهههاه يتطلهههع 

كهههون الميهههاه عنصهههر اساسهههي للحيهههاه البشهههرية اضهههافة الهههى الماليهههة واألمهههن الهههوطني. االوضهههاع والطاقهههة والمهههدن والتجهههارة و

صهههلة أساسهههية ذات سهههلعة اقتصهههادية واجتماعيهههة فريهههدة فهههي حهههد ذاتهههها وتعتبهههر ولكنهههها أي هههاف  )حهههق مهههن الحقهههو  االنسهههانية(

بهههههين البشهههههر والبيئهههههة والنظهههههام االقتصهههههاد .
2
خهههههذين بعهههههين العهههههالمي للتنميهههههة المسهههههتدامة. آ ويبقهههههى األردن ملتهههههزم باالطهههههار 

المائيههههة  المصههههادرنهههههج متكامههههل إلدارة  لهههذلك سههههوف يتبنههههى االردنالنههههدرة المائيههههة والتغييههههر المنههههاخي،  حساسههههية االعتبهههار 

تحههههدي  نمههههاذج إلههههى ضههههرورة ايجهههاد حلههههول طويلههههة األمهههد لمشههههاكل الميهههاه ، بمهههها فههههي ذلهههك حيهههه  يسهههعى االردن المتاحهههة. 

 حوكمة وإدارة المياه. 

بصهههورة مسهههتدامة، يهههتم وضهههع مزيهههد مهههن االهتمهههام علهههى الكفهههاءة التشهههغيلية  لتنميهههة القطهههاعلالسهههتمرار فهههي المسهههار الصهههحيا 

ههههذه  تظههههراالقتصهههادية. و -مهههن أجهههل التنميهههة االجتماعيهههة  المحسهههنة والمحافظهههة عليهههها وحشهههد المهههوارد وآليهههات االسهههتجابة

كومههههة والمجتمههههع محدوديههههة مههههوارد الميههههاه العذبههههة والمسههههؤولية المشههههتركة لجميههههع المههههواطنين والح حساسههههية االسههههتراتيجية 

 .االستخدام المستدام للموارد المائية الوطنيةضمان  إدارة وحماية و فيالمدني 

أكثههههر االردن كههههون ألن يإدارة الميههههاه فههههي األردن علههههى تزويههههد الميههههاه لالسههههتهال  البشههههر  إال أن الحاجههههة مسههههتمرة  تركههههز

 خهههدمات الصهههرف الصهههحي تعزيهههز تغطيهههةباإلضهههافة الهههى ، التزويهههد المهههائيعلهههى  ية هههغوطات المسهههتقبللمرونهههة واسهههتعداداف ل

 للمههههوارداالحتياجههههات المائيههههة مههههع مراعههههاة مراجعههههة خطههههط التنميههههة فههههي األردن والخيههههارات االسههههتراتيجية ممهههها تطلههههب 

 الطاقة .والغذاء والمياه   للترابط ما بينإلى فهم أف ل  وصوالف وتوليد الطاقة، الغذاء الحيوية األخرى مثل إنتاج 

وبالتنسههههيق مههههع  لقطههههاع الميههههاهاالسههههتراتيجي  التخطههههيط ةيوزارة الميههههاه والههههر  مسههههؤولتتههههولى حوكمههههة الميههههاه، مههههن حيهههه  

يههههنص علههههى المسههههاواة أمههههام القههههانون  الههههذ  الدسههههتور األردنههههيتماشههههياف مههههع  . ميههههاه األردنيههههة وسههههلطة واد  األردنسههههلطة ال

بمناقشهههة الحاجهههة  مهههن خهههالل ههههذه االسهههتراتيجية والهههر سهههوف تقهههوم وزارة الميهههاه والمسهههاواة فهههي الحقهههو  لجميهههع المواطنين.

حقههو  اإلنسههان  ي خههذ بعههين االعتبههارالههى مزيههد مههن التشههريعات فههي القطههاع  بمهها فههي ذلههك الحاجههة إلههى قههانون شههامل للميههاه 

، بمههها فهههي ذلهههك غيهههر علهههى أسهههاس المسهههاواة بهههين الجميهههعالميهههاه والصهههرف الصهههحي واالعتهههراف بههههذه الحقهههو  ب المتعلقهههة

ن.المواطني
3
 

 

                                                       

 
2 World Economic Forum, 2011. 
3 Report of the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, Catarina de Albuquerque, on her 

Jordan mission (11-16 March 2014) 
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 (٪ 5-1) ضهههمن نطههها الهههذ  يقهههع مهههن النهههاتج المحلهههي اإلجمهههالي و  (٪ 4-2) تهههراو  اإلنفههها  العهههام علهههى قطهههاع الميهههاه بهههين

(. وعلهههى الهههرغم مهههن أن 2010مهههن النهههاتج المحلهههي اإلجمهههالي فهههي منطقهههة الشهههر  األوسهههط وشهههمال أفريقيههها )البنهههك الهههدولي، 

 واإليرادات كبيرة ومتنامية.اإلنفا  المياه، ف ن الفجوة بين  شا معقول بالنسبة لدولة تعاني مناإلنفا  العام مستوى 

 

3  2015-2008ينفجذ االتسراايجيج  الوطنج  للمجاه  

لقهههد وحههههدت اسههههتراتيجية الميههههاه الوطنيههههة السههههابقة وتيههههرة الجهههههود الوطنيههههة إلدارة قطههههاع الميههههاه وضههههمان أف ههههل مسههههتويات 

األههههداف علهههى أن األردن قهههد حقهههق عملهههي أن هنالهههك دليهههل علماف ،للتنميهههةة يهههالخدمهههة وبمههها يتماشهههى مهههع تحقيهههق األههههداف األلف

لخهههههدمات الميهههههاه االسهههههتراتيجي  التخطهههههيط الميهههههاه والصهههههرف الصهههههحي كمههههها وبهههههرهن أف هههههل الممارسهههههات فهههههي المتعلقهههههة ب

 إعادة استخدام المياه العادمة.في واألكثر حساسية كانية لفئات السرف الصحي وخدمات النظافة الصحية لالصو

 الميههههاه سياسههههات إعههههادة توزيههههعيشههههتمل علههههى جميههههع محههههاور إدارة الميههههاه مت ههههمناف  متههههينم سياسههههات اطههههار األردن لههههدى

الميهههههاه تعظهههههيم اسهههههتخدام الميهههههاه الجوفيهههههة و وحمايهههههة والطاقهههههة المتجهههههددة ، وكفهههههاءة الطاقهههههةواإلحهههههالل وإعهههههادة االسهههههتعمال

 السطحية.

 

4 اإلنيازات الوطنج  لألهداف األلفج  للرنمج  

الطبيعيهههة المحهههدودة، وضهههيق القاعهههدة االقتصهههادية وموقعهههها فهههي منطقهههة النزاعهههات، اال أن  الهههرغم مهههن مهههوارد األردنعلهههى 

 خمسهههة عشهههرالمحهههرز فهههي السهههنوات القهههد ادى التقهههدم األردن قهههد حقهههق تقهههدماف اسهههتراتيجياف نحهههو األههههداف األلفيهههة للتنميهههة. و

و أميهههة الكبهههار وزيهههادة فهههرص الحصهههول علهههى إمهههدادات الميهههاه الماضهههية إلهههى الحهههد مهههن الفقهههر ووفيهههات األطفهههال، وزيهههادة محههه

 والصرف الصحي.

 وفي هذا السيا  حقق األردن ما يلي بالرغم من محدودية الموارد المائية المتجددة والدعم المالي :

٪. وتتجهههاوز نسهههبة  94الميهههاه المحسهههنة )مهههن خهههالل الشهههبكة(  تزويهههدتتجهههاوز نسهههبة السهههكان الهههذين يحصهههلون علهههى  .1

 ٪ في جميع أرجاء المملكة  99.3نوعية المياه إلى المعايير الميكروبيولوجية مطابقة 

منههههه أمههههر حيههههوى مههههن اجههههل تحسههههين صههههحة االنسههههان ومنههههع التلههههوت عتههههرف األردن بههههان المرافههههق الصههههحية اآلي .2

العادمهههة األردن حهههريص علهههى تطبيهههق أف هههل الممارسهههات العالميهههة فهههى معالجهههة الميهههاه وإن وانتشهههار األمهههراض، 

ال هههغط الهائهههل علهههى الميهههاه والصهههرف الصهههحي نتيجهههة بهههالرغم مهههن  2015فهههى عهههام  خصوصهههاف  واعهههادة اسهههتعمالها

 سور  مقيم. 750000الجئ سور  و 650000أكثر من  الست افة

شههههبكة ٪ مههههن قبههههل  63٪ )تغطيههههة  93الصههههرف الصههههحي اآلمههههن بخههههدمات تتجههههاوز نسههههبة السههههكان المخههههدومين  .3

 .ل الصرف الصحي اآلمنة األخرى(٪ عن طريق وسائ 30الصرف الصحي و 

وذلههههك لتخصههههيص ٪ مههههن ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههة لألغههههراض الزراعيههههة،  91أعههههاد األردن اسههههتخدام  .4

.المياه العذبة المستغلة في الزراعة لألغراض البلدية
4

 

 .في محافظات الشمال والجنوب شركات إدارة خدمات المياه والصرف الصحيانشاء  .5

                                                       

 
4 The Jordanian Perspective - Establishing the Post-2015 Development Agenda: Sustainable Development Goals (SDG) towards 

Water Security. Ministry of Water and Irrigation, Amman, Jordan. March 2014. 
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 2025-2016 االردن فى للمياه االستراتيجية الوطنية
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 للتنميهههة، والتهههي تؤكهههد علهههى حقهههو  اإلنسهههان و الحهههق فهههي التنميهههة المسهههتدامةاألههههداف ال لهههب  فيهههه يهههدعم األردن وبشهههكل 

. وفهههي السهههيا  األردنهههي، فههه ن األههههداف المسهههتدامة للتنميهههة تؤكهههد علهههى الحاجهههة إلهههى تحقيهههق التنميهههة المسهههتدامة كههههدف رئيسهههي

بمههها فهههي ذلهههك السهههالم  ةيدالرشهههوالحوكمهههة يهههة مهههن خهههالل تعزيهههز التنميهههة االقتصهههادية والهههدمج االجتمهههاعي واالسهههتدامة البيئ

-2016فهههي ههههذه االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه انعكههه  الهههذ  و المسهههتدامةبمبهههادئ التنميهههة  اف زال األردن ملتزمهههمهههاوواألمهههن. 

2025. 

 

5 الوطنج  واالولويات المنطقى االتساس :2025-2016 للمجاه وطنج ال تسراايجيج اال 

فرصههههة ال غلسههههتتبحيهههه  مسههههتقبل مسههههتدام لقطههههاع الميههههاه فههههي األردن التههههي ت ههههمن تعههههرف هههههذه االسههههتراتيجية الخطههههوات 

 أهههههداف التنميههههة المسههههتدامةالتههههي تتماشههههى مههههع والمائية صههههادرللمة المتكاملههههواالدارة التخطههههيط  ودعههههم متميههههزة لتعزيههههزال

المائيههههة فههههي  المصههههادرسههههتراتيجية لمسههههتقبل مسههههتدام إلدارة مههههدى مالءمههههة االالسههههيا  ووالمحتههههوى مراجعههههة باالضههههافة الههههى 

قطهههاع الميهههاه فهههي  سيكتسهههب 2025أنهههه بحلهههول عهههام مفادهههها االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه إلهههى رؤيهههة تسهههتند العقهههود المقبلهههة. 

 : للوصول الى األردن المزيد من المرونة

 .مرنقطاع مياه  •

  لجميع األردنيين. ب سعار مقبولهوومرافق صحية كافية  حةصالمياه  •

للمهههدن والبلهههدات الصهههغيرة والصهههناعات الكبهههرى بشهههكل كهههافي  ومعالجتهههها ميهههاه الصهههرف الصهههحيمرافهههق تجميهههع  •

 والمناجم.

 .الجوفيةوخاصة المياه والبيئة الصحة العامة حماية  •

 .الكلفللمياه بما في ذلك استرداد  الكفؤ والفعالاالستخدام  •

للمصهههههادر اإلدارة المتكاملهههههة مبهههههاد ء  وفعهههههال لجميهههههع االسهههههتخدامات علهههههى أسهههههاس بشهههههكل مسهههههؤولادارة الميهههههاه  •

 ( بما في ذلك فهم أعمق وإدارة أكثر فعالية للمياه الجوفية والمياه السطحية.IWRMالمائية )

 زيادة السكان والتنمية االقتصادية معلتكيف ا على قطاع مياه ماهر ومستدام قادر •

 فعالة مبتكرةوبنية تحتية وشراكات تقنيات  •

 .تشريعي فعال وهادف تنظيمي و إطار •

قطهههاع الميهههاه والصهههرف الصهههحي بهههين خهههدمات تنسهههيق لل فعهههال ونظهههام يتغيهههر المنهههاخال مناسهههبة للتكيهههف مهههع خطهههة •

 .والنظافة

 قطاع متوافق ومترابط مع األولويات الوطنية وخطط التنمية.  •

بشهههكل مختلهههف وأكثهههر دفهههع جديهههدة للقطهههاع ليكهههون أف هههل اسهههتعدادا ويهههؤد  أعمالهههه اليجهههاد طاقهههة وتههههدف االسهههتراتيجية 

بشهههههكل ي هههههيف قيمهههههة للتنميهههههة الوطنيهههههة بهههههالتزامن مهههههع مبهههههادرات االسهههههتدامة االقتصهههههادية واالجتماعيهههههة الوطنيهههههة كفههههاءة و

مزيهههد مهههن  تحسهههينلالهههروابط بهههين القطاعهههات وتقويهههة األخهههرى واإلنخهههراط فهههي اإلصهههال  المؤسسهههي لزيهههادة الكفهههاءة والفعاليهههة 

 ها على الصحة والرفاه االقتصاد  لجميع األردنيين.لتنعك  آثار التوافق

( خهههههههدمات الميهههههههاه والصهههههههرف 2( اإلدارة المتكاملهههههههة للمصهههههههادر المائيهههههههة،)1السهههههههتراتيجية ههههههههي )المحهههههههاور الرئيسهههههههية ل

إدارة ومراقبههههة المعلومههههات  (5( اإلصههههال  المؤسسههههي، )4، )االخههههرى االسههههتخداماتوميههههاه الههههر  والطاقههههة  ( 3الصههههحي،)

والمصههههادر المائيههههة العههههابرة  يتغيههههر المنههههاخالأي هههها ق ههههايا التكيههههف مههههع  االسههههتراتيجية سههههتعالج كمههههافههههي القطههههاع. 

االنسههانية للميههاه والصههرف الصههحي والشههراكات بههين القطههاع العههام والخههاص   القطاعههات بههين والتنسههيق للحدود/المشههتركة

االسهههتراتيجية النتهههائج )األههههداف( المطلهههوب تحقيقهههها وتعكههه  رؤيهههة الحكومهههة الوطنيهههة  واألبعهههاد االقتصهههادية للميهههاه. وتحهههدد

 من أجل التنمية المستدامة لقطاع المياه.
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 ة المتكاملههههه واالدارة التخطهههههيطنههههههج تقوم وزارة الميهههههاه والهههههر  باعتمهههههاد سهههههاإلطهههههار الزمنهههههي لههههههذه االسهههههتراتيجية  ضهههههمن

بشهههكل  للمصهههادر المائيهههة علهههى مسهههتوى القطهههاع وتطهههوير السياسهههات والتشهههريعات الالزمهههة لتحسهههين األداء وتقهههديم الخهههدمات

والشهههروع فهههي اإلصهههالحات المؤسسهههية إلعهههادة هيكلهههة إدارة القطهههاع، للقطهههاع عهههادل واالسهههتغالل األمثهههل للمهههوارد المتاحهههة 

حسهههين الكفهههاءة الداخليهههة فهههي مجهههال التنسهههيق وإدارة القطهههاع وبنهههاء اضهههافة الهههى تحسهههين القهههدرة الماليهههة فهههي اسهههترداد الكلهههف وت

( ذات SDGsالمسههههتدامة )  التنميههههة هههههدافأالقههههدرات الفنيههههة، هههههذا وسههههتتولى وزارة الميههههاه مهمههههة تنسههههيق وتوجيههههه تنفيههههذ 

مههههوارد الميههههاه الصهههلة بالميههههاه فههههي األردن والفهههههم االعمههههق لكميههههات الميههههاه المتاحههههة والجههههودة الفعليههههة  و الحمايههههة الطبيعيههههة ل

شههههراكات جديههههدة مههههع المجتمههههع المحلههههي والمشههههاركة مههههع جميههههع ك سههههاس التخههههاذ القههههرارات الفعالههههة، اضههههافة الههههى تطههههوير 

تخطهههيط المشهههاريع فهههي قطهههاع الميهههاه، ومهههن ثهههم بنهههاء الهههوعي لالسهههتخدام لأصهههحاب المصهههلحة مهههن خهههالل استشهههارات دوريهههة 

ميهههاه للميهههاه وتشهههمل التهههدابير االخهههرى تطهههوير تعرفهههة تعكههه  التكلفهههة لاه وحمايهههة البنيهههة التحتيهههة لوالمحافظهههة علهههى الميههه ؤالكفههه

مهههن خهههالل جمهههع ميهههاه األمطهههار  “ميهههاه جديهههدة “ مصهههادر البلديهههة والهههر  واسهههتخدام الميهههاه لألغهههراض الصهههناعية وتطهههوير

ه اضهههافة الهههى فهههي الحفهههاا علهههى الميههها االفهههرادوإعهههادة التهههدوير واالبتكهههار والتكيهههف واسهههتخدام التكنولوجيههها الحديثهههة ومشهههاركة 

 تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه.

 

6  اإلتسرثماري  المجاه قطاع خط  

الخطهههة االسهههتثمارية  باعهههدادبمهههع سهههلطة الميهههاه وسهههلطة واد  األردن  بهههالتواز  مهههع ههههذه الوثيقهههة، تقهههوم وزارة الميهههاه والهههر 

وجهههذب المهههوارد   ،2025الوطنيهههة  األردن لخطهههةفعهههال تمويهههل وجهههود  ضهههمانوذلهههك بههههدف ، 2025-2016الميهههاه  لقطهههاع 

علهههى مههها تهههم CIP فهههي الخطهههة االسهههتثمارية . ويسهههتند العمهههل 2025-2016الالزمهههة لتنفيهههذ االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه 

 .2011-2002 لعام قطاعلل في خطة االستثمار السابقةإنجازه 

ال ههههوء علههههى اسههههتثمارات البنيههههة التحتيههههة الالزمههههة السههههتيعاب التطههههور  (CIP)لقطههههاع الميههههاه الخطههههة االسههههتثمارية  تسههههلط

المتوقههههع، مههههع األخههههذ بعههههين االعتبههههار اسههههتدامة الخههههدمات واألولويههههات ضههههمن السههههيا  المحلههههي، باإلضههههافة إلههههى العوامههههل 

نميههههة. السههههكاني واحتياجههههات الت النمههههو االجتماعيههههة واالقتصههههادية ومههههع الجههههداول الزمنيههههة التههههي يههههتم تنسههههيقها مههههع توقعههههات

النفقهههات الرأسهههمالية التهههي تهههم تحديهههدها وت هههع إطهههارا لهههوزارة الميهههاه والهههر  والحكومهههة لتههه مين  الخطهههة االسهههتثماريةوتعكههه  

 األمههوال الالزمههة لتنفيههذ الخطههة ، سههواء باسههتخدام األمههوال الحكوميههة أو مههن خههالل القههروض أو أ  وسههيلة أخههرى، حسههب

 الحاجة.

 لتحتية على مجالين رئيسيين:ويستند نهج تحديد احتياجات البنية ا

I.  توسهههيع الخهههدمات لتغطيهههة الطلهههب المسهههتقبلي المتوقهههع بمههها يتفهههق مهههع التوقعهههات. وتشهههمل ههههذه الخهههدمات تطهههوير مهههوارد

مائيههة جديههدة لتلبيههة الطلههب المتزايههد جنبهها إلههى جنههب مههع البنيههة التحتيههة التههي تعههزز الوصههول إلههى هههذه المههوارد والتوسههع 

 الصحي.في الحصول على خدمات الصرف 

 

II.  إعهههادة ت هيهههل / اسهههتبدال البنيهههة التحتيهههة القائمهههة. مثهههل ههههذه المشهههاريع تت هههمن تحسهههين شهههبكات ميهههاه الشهههرب وشهههبكات

جمهههع الميهههاه وشهههبكات ميهههاه الهههر ا وإعهههادة ت هيهههل األصهههول المترديهههة فهههي جميهههع أجهههزاء دورة خدمهههة الميهههاها والحهههد مهههن 

 فاقد المياه.
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، وتحديههههد أولويههههات خطههههط التنفيههههذ الجههههدوى االقتصههههاديةتههههم عمههههل تحليههههل مبههههدئي للتكلفههههة والعائههههد لكههههل مشههههروع لتقيههههيم 

( أو يمكهههن االنشهههاءالنقديهههة )مثهههل تكهههاليف قيمهههة الذات لعوامهههل ليركهههز تحليهههل التكلفهههة والعائهههد علهههى التحليهههل الكمهههي  والتمويهههل.

 . يقهههارن ههههذا(المنتجهههةأو ميهههاه الصهههرف الصهههحي  المهههزودةجهههم الميهههاه تحويلهههها إلهههى الناحيهههة النقديهههة )علهههى سهههبيل المثهههال، ح

كمهها يههوفر التقههدير األولههي للعائههد علهههى  ،الههنهج المشههاريع  ببنههود واضههحة وقابلههة للمقارنههة بسهههولة مههن حيههه  المزايهها النقديههة

معالجتههههها مههههن ميههههاه و االسههههتثمار للمشههههاريع. ويسههههتند التقيههههيم االقتصههههاد  علههههى كميههههة الميههههاه الممكههههن تزويههههدها أو حفظههههها أ

 تسههتهدف التههىللمنفعههة االجتماعيههة  أولويههة علههى االقتصههاد. اضههافة الههى اعطههاءبههالنفع وكيههف أن تعههود  الصههرف الصههحي

.عند التحليل الفقراء
5
 

 

7  2030-2016  المسردام  الرنمج  اهداف 

خههههدمات  تههههوفيرمسههههتدامة، ال بيئههههةحههههول ال ( المتعلقههههة بالميههههاهSDGsهههههداف التنميههههة المسههههتدامة )ألاألردن رؤيههههة  تتمحههههور

آمههههن لميههههاه  وتزويههههد التلههههوتوإعههههادة اسههههتخدامها، ومنههههع  بشههههكل سههههليم، وإدارة ميههههاه الصههههرف الصههههحي الصههههرف الصههههحي 

الميههههاه  التههههرابط مهههها بههههين االسههههتفادة مههههنبتعظههههيم هم االشههههرب واألمههههن المههههائي والتعههههاون اإلقليمههههي. هههههذه الرؤيههههة سههههوف تسهههه

اإلدارة المسهههتدامة للميهههاه والصهههرف الصهههحي كههههدف وطنهههي لقطهههاع الميهههاه  ألردنوالطاقهههة واألمهههن الغهههذائي. سهههوف يعتمهههد ا

والمؤشهههرات فهههي سهههيا  االسهههتراتيجية  التنميهههة المسهههتدامةأههههداف ومواءمهههة  صهههقلالهههذ  سهههيعمل علهههى لجميهههع األردنيهههين. 

 تههههدعم واألهههههداف ذات الصههههلة التههههي (SDGs)ٍ أهههههداف التنميههههة المسههههتدامةاألردن أي هههها نحههههو سههههيعمل  الوطنيههههة للميههههاه.

 بمبادئ حقو  اإلنسان والعدالة. اف سترشدمقطاع المياه الوطنية،  انجازات

تطويرههههها يتطلههههب حشههههد هائههههل للمههههوارد للههههدول الناميههههة مههههن مصههههادر و يههههدر  األردن أن تنفيههههذ أهههههداف التنميههههة المسههههتدامة 

وسهههيادة القهههانون علهههى الصهههعيدين الهههوطني والهههدولي أمهههران  ةالرشهههيدالحوكمهههة وبههه ن متنوعهههة واالسهههتخدام االمثهههل للتمويل.

 عادل والتنمية المستدامة والق اء على الفقر والجوع.الشامل والأساسيان للنمو االقتصاد  المستدام و

  

                                                       

 
5
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 يحلجل –قطاع المجاه في األردن 

1  المائج  الموارد إدارة 

الطلههب بسههبب النمههو السههكاني المتزايههد، واست ههافة العديههد يعههاني قطههاع الميههاه فههي األردن مههن شهها شههديد فههي الميههاه وزيههادة 

المصهههادر المائيهههة المتجهههددة محهههدودة وغيهههر كافيهههة  مهههن تهههدفقات الالجئهههين، باإلضهههافة الهههى إحتياجهههات التنميهههة االقتصهههادية.

ك مؤشهههرات متناميهههة لسهههوء االسهههتعمال فهههي عهههدد متزايهههد مهههن المسهههطحات المائيهههة واألحهههواض لههههنا لتلبيهههة الطلهههب الهههوطني.

م 100إن حصهههة الفهههرد السهههنوية مهههن المصهههادر المتجهههددة فهههي األردن أقهههل مهههن  الجوفيهههه.
3
/ الفهههرد وههههي أقهههل بكثيهههر مهههن  

م 500مسهههتوى الفقهههر المهههائي العهههالمي المحهههدد بحهههوالي  
3
تواجهههه المصهههادر المائيهههة الوطنيهههة اآلثهههار السهههلبية الناجمهههة  /الفهههرد. 

منافسهههة شهههديدة مههها بهههين القطاعهههات االجتماعيهههة توجهههد  المنهههاخي. األسهههتخراج الجهههائر وآثهههار التغيهههر وعهههن ارتفهههاع الطلهههب 

تشههههكل الحاجههههة للميههههاه البلديههههة والههههر  والصههههناعة  ، حيهههه الرتفههههاع الهائههههل فههههي الطلههههب علههههى الميههههاهلواالقتصههههادية نتيجههههة 

رة والحمايهههة البيئيهههة، باإلضهههافة إلهههى تهههدهور نوعيهههة الميهههاه ومكافحهههة األمهههراض المنقولهههة عهههن طريهههق الميهههاه تحهههديات خطيههه

شهههكلت التنميهههة االقتصهههادية فهههي العقهههدين الماضهههيين ضهههغوطا هائلهههة علهههى نوعيهههة مصهههادر الميهههاه الجوفيهههة  إلسهههتدامة الميهههاه.

لبعيهههد، اوالمهههدى ههههو تلبيهههة الطلهههب المتزايهههد علهههى الميهههاه علهههى المهههدى المتوسهههط المسهههتقبلي إن التحهههد  الرئيسهههي  والسهههطحية.

لتحقيهههق االسهههتخدام األمثهههل لههههذه المصهههادر  بكفهههاءة ة مصهههادر الميهههاه البديلهههةدارإلك حاجهههة إلهههى اسهههتراتيجيات لهههوبالتهههالي هنا

 الشحيحة.

مهههع اتسهههاع الفجهههوة بهههين االحتياجهههات  يسهههتمر البعهههد اإلنسهههاني لألمهههن المهههائي ليكهههون الميهههزة المهيمنهههة علهههى الحيهههاة فهههي األردن

تفهههاقم الوضهههع يو .مهههن الميهههاه المنزليهههةآليهههات للتصهههد  وإدارة احتياجهههاتهم علهههى المهههواطنين وضهههع ووفهههرة الميهههاه، وبالتهههالي 

 االردن مههههن المتوقههههع أن يت ههههاعف عههههدد سههههكان باالضههههافة الههههى انهههههالمههههائي بسههههبب تههههدفق الالجئههههين مههههن الههههدول المجاورة

وتشهههمل الخيهههارات المتاحهههة لتحسهههين تهههوفر  .المتهههوفرة الميهههاهكميهههات حاجهههة ماسهههة لزيهههادة وعليهههه هنالهههك ، 2050بحلهههول عهههام 

 نقل المياه وتوزيعها. عمليات لو  الطلب على المياه وتحسينالمياه،  الت ثير على س

إن الحاجهههة المتزايهههدة ألنظمهههة توزيهههع فعالهههة، واسهههتقطاب اسهههتثمارات مهههن القطهههاع الخهههاص لتوسهههيع وتحسهههين البنيهههة التحتيهههة 

تعتمههههد واسههههتعادة تكههههاليف التشههههغيل والصههههيانة بشههههكل مسههههتدام، وحمايههههة نوعيههههة مصههههادر الميههههاه والههههنظم اإليكولوجيههههة التههههي 

  الهيكل التنظيمي للقطاع. على المياه، وتوفير الحماية الفعالة للعمالء، تتطلب توحيد وتنسيق

يجهههب أن يكهههون لكهههل وحهههدات التشهههغيل الهامهههة ههههدف واضههها، وحهههوافز لتعمهههل بفعاليهههة وكفهههاءة، ومصهههدر مسهههتدام للتمويهههل، 

  ودعم تنظيمي فعال.

 

2 محددات األداء الائجسج  لقطاع المجاه 

٪ مهههن األردنيهههين يحصهههلون علهههى ميهههاه 94علهههى الهههرغم مهههن شههها الميهههاه الحهههاد فهههي األردن، فههه ن أكثهههر مهههن  ميهههاه.تزويهههد ال

هي مهههن أعلهههى المعهههدالت فهههي منطقهههة الشهههر  و٪ يحصهههلون علهههى خهههدمات الصهههرف الصهههحي المحسهههنة93و اآلمنهههة الشهههرب 

علهههى أسهههطا حيههه  ان الخزانهههات  (متقطهههعالمهههائي البلهههد  بشهههكل غيهههر مسهههتمر )تزويهههد ال علمههها بهههان األوسهههط وشهههمال أفريقيههها.

مهههرة واحهههدة فهههي األسهههبوع فهههي  البلديهههة يهههتم تزويهههد الميهههاه المبهههاني ههههي جهههزء ال يتجهههزأ مهههن نظهههام التزويهههد لتخهههزين الميهههاه. 

عمهههان -ومنهههذ أن أصهههبا ناقهههل الديسهههي الميهههاه كهههل أسهههبوعين.ببعهههل المنهههاطق  تهههزودفهههي المهههدن الكبهههرى بينمههها المتوسهههط 

 محافظهههات الشهههمالفهههي   التزويهههد المهههائي  التزويهههد فهههي عمهههان، ومهههع ذلهههك، فههه ن كميهههة دت ، زا2013عهههامال فهههي صهههيف عهههام 

أمههها فهههي  الالجئهههين السهههوريين.تواجهههد بسهههبب  علهههى الميهههاه إلهههى زيهههادة فهههي الطلهههبذلهههك ويرجهههع  يتحسهههن بالشهههكل المطلهههوبلهههم 

تبقيهههة بهههين العهههرض ومهههن المقهههرر أن يهههتم سهههد الفجهههوة الم العقبهههة فههه ن تزويهههد الميهههاه بشهههكل مسهههتمر مهههن حهههوض الديسهههي.

والطلهههب مهههن خهههالل زيهههادة اسهههتخدام الميهههاه غيهههر التقليديهههة بمههها فهههي ذلهههك الميهههاه المستصهههلحة وميهههاه البحهههر المحهههالة التهههي 

وتؤكهههد االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه أن تحليهههة الميهههاه  ( فهههي المسهههتقبل القريهههب.RSDS)ناقهههل البحهههرين مشهههروع سهههيوفرها 

 العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.سيلبي النقص في توافر المياه 
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 خهههدمات رئيسهههي فهههيكتوجهههه معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي ت هههمنت الوطنيهههة للميهههاه االسهههتراتيجية   الصهههرف الصهههحي.

تغطيهههة الصهههرف الصهههحي لكهههل مهههن سهههكان  ،الهههتخلص مهههن النفايهههات الصهههلبة ههههي مهههن مسهههؤولية البلهههديات الصهههرف الصهههحي.

٪ 80مهههن المتوقهههع أن ترتفهههع إلهههى (و2014الصهههرف الصهههحي )مخدومهههة بشهههبكات ٪ 63٪ ومنهههها 93الح هههر والريهههف ههههي 

خزانهههات  بمههها فهههي ذلهههكفلهههديها إمكانيهههة الوصهههول إلهههى مرافهههق الصهههرف الصهههحي المحسهههنة البهههاقي .  أمههها 2025بحلهههول عهههام 

 الصرف الصحي.

قهههدرة تشهههغيلية مميهههزه فهههي معالجهههة  األردنلهههدى  جمهههع ومعالجهههة الميهههاه العادمهههة.ل أهميهههة كبيهههرة ولي اسهههتراتيجية الحكومهههةتههه

ومهههن المتوقهههع ان تعهههالج محطهههات معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي  الرغم مهههن أنهههها عاليهههة الكلفهههة.بهههميهههاه الصهههرف الصهههحي 

 ن العديههههد مههههن بهههه علمههههاف ،  2025مليههههون متههههر مكعههههب/ سههههنويا بحلههههول عههههام  240حههههوالي   33المركزيههههة  البههههالغ عههههددها 

 ذوالصهههرف الصهههحي توسهههعة خهههدمات . إن وزيهههادة فهههي طاقتهههها االنتاجيهههة هيهههل عاجلهههة إعهههادة تبحاجهههة الهههى المحطهههات القائمهههة 

كهههان  2013-2011كلفهههة عاليهههة، والتحهههول المقتهههر  فهههي نفقهههات قطهههاع الميهههاه مهههن تزويهههد الميهههاه إلهههى الصهههرف الصهههحي فهههي 

 خطوة هامة نحو زيادة التغطية.

مليههههون  43.1مليههههون دينههههار، وبلغههههت تكههههاليف المعالجههههه 47الصههههحيف ربلغههههت تكههههاليف جمههههع ميههههاه الصهههه 2013فههههي عههههام  

دينهههار.
6
مشهههروع ميهههاه الديسهههي  وذلهههك مهههن أجهههل الحفهههاا علهههى  االيهههرادات  بسهههبب تشهههغيلتحتهههاج الحكومهههة إلهههى زيهههادة حاليههها  

وتهههنص الخطهههة  فهههي قطهههاع الميهههاه. المهههالي زيهههادة العجهههزوالحهههد مهههن زيهههادة التمويهههل المطلوبهههة  لقطهههاع الصهههرف الصهههحي 

(WWMP2014اه الصههههرف الصههههحي )الشههههاملة لميهههه
7
علههههى وضههههع الصههههرف الصههههحي ومعالجههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي  

 .واعادة استخدامها االستثمارات ذات األولوية الالزمة لتجميع مياه الصرف الصحيالتي تعك  في األردن و

والقطاعهههات للمهههواطنين    بمسهههتوى متميهههزفههه ن التحهههد  يتمثهههل فهههي تقهههديم خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي  وبشهههكل عهههام

العدالهههة والقهههدرة علهههى وبمههها ي هههمن  )بمههها فهههي ذلهههك الزراعهههة( ب قهههل تكلفهههة ممكنهههة بمههها يتفهههق مهههع التشهههغيل المسهههتداماالخهههرى 

ومهههع ذلهههك يجهههب تقليهههل عهههبء الهههدعم  سياسهههة الحكومهههة أن تكهههون ههههذه الخهههدمات مدعومهههة والتهههي تسهههتدعيتحمهههل التكهههاليف 

يجهههب أن  (.NRWه الصهههرف الصهههحي والتقليهههل مهههن فاقهههد الميهههاه )عهههن طريهههق تحسهههين كفهههاءة اإلسهههتخدام وتعظهههيم تجميهههع ميههها

تقهههديم الخهههدمات كافيهههة لحمايهههة تزويهههد الخدمهههة ب سهههعار معقولهههة مهههن مسهههتويات الخدمهههة األساسهههية للميهههاه بحيههه  كلهههف تكهههون 

 لتقديم الخدمات.الكليه اسبا مع الكلفة نيكون إجمالي معدالت االسترداد مت

فههههواتير الميههههاه والصههههرف  حيهههه  أنتكههههاليف خدمههههة الميههههاه والصههههرف الصههههحي  ميههههتم دعهههه القههههدرة علههههى تحمههههل التكههههاليف.

٪ من إجمالي اإلنفا  السنو  لألسرة.0.92الصحي مجتمعة تصل إلى أقل من 
8
 

والمبنيهههة علهههى  2008مهههن عهههام  248نوعيهههة ميهههاه الشهههرب. تخ هههع نوعيهههة ميهههاه الشهههرب الهههى المواصهههفة القياسهههية األردنيهههة 

فهههي ٪ 100( لميهههاه الشهههرب. نسهههبة تغطيهههة ميهههاه الشهههرب اآلمنهههة حهههوالي WHO) الهههدليل اإلرشهههاد  لمنظمهههة الصهههحة العالميهههة

إن نوعيهههة ميهههاه  كافهههة أنحهههاء المملكهههة وتتجهههاوز تغطيهههة شهههبكات الصهههرف االصهههحي جميهههع البلهههدان األخهههرى فهههي المنطقهههة.

الهههى مههها يقهههرب مهههن  2010فهههي ٪ 98ابقتهههها لمعهههايير جهههودة الميهههاه مهههن الشهههرب اآلمنهههة المهههزودة للمهههواطنين تحسهههنت نسهههبة مط

فهههي جميهههع أنحهههاء المملكهههة. إن اإلسهههتخراج الجهههائر مهههن الطبقهههات المائيهههة الجوفيهههة المتجهههددة فهههي كثيهههر  2014٪ عهههام 99.7

ههههو مهههن الحهههاالت يهههؤد  الهههى زيهههادة الملوحهههة و إنهههه مهههن الصهههعب جهههداف إعهههادة ت هيهههل ههههذه الطبقهههات. إن التحهههد  األساسهههي 

 وقف تدهور نوعية المياه الجوفية واستنزافها، والتخفيف من آثار انخفاض تدفق المياه في األودية والينابيع. 

تتشهههار  مؤسسهههات وطنيهههة مختلفهههة فهههي مراقبهههة اسهههتهال  الميهههاه والحهههد مهههن  تهههدهور نوعيتهاومعالجهههة ميهههاه الشهههرب ونوعيهههة 

يههههههاه )ميههههههاه الشههههههرب( وسههههههلطة واد  االردن )ميههههههاه سههههههلطة الم -وتشههههههمل هههههههذه وزارة الميههههههاه والههههههر   ميههههههاه الههههههر .

 ووزارات الصحة والبيئة والزراعة. الر (ا

 

                                                       

 
 

 
6 National Strategic Wastewater Master Plan for Jordan – USAID-ISSP, 2013 
7 USAID/ISSP 2014 
8 Al-Assa’d (2011) 
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 2025-2016 االردن فى للمياه االستراتيجية الوطنية

 الهاشمية االردنية المملكة | والرى المياه وزارة

3 الطلب والرزويد المائي 

سياسهههة إعهههادة توزيهههع الميهههاه األولويهههة لتلبيهههة االحتياجهههات البلديهههة، تليهههها القطاعهههات التهههي تهههوفر أعلهههى عائهههد اقتصهههاد   تهههولي

تههذليل المعيقههات علههى القههدرة علههى التكيههف والمرونههة العاليههة و السياسههة كمهها تركههز ،لكههل متههر مكعههب مههن الميههاه المسههتخدمة

( تحسههههين الكفههههاءة للمصههههادر 1) :األمههههن المههههائي مههههن خههههاللق ههههايا جهههههود لمعالجههههة ال. وتبههههذل اإلحتياجههههات الوطنيههههةلتلبيههههة 

 “ميهههاه جديهههدة“( تطهههوير 3) ( زيهههادة معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي2المائيهههة والتوزيهههع والحفهههاا علهههى المصهههادر المتاحهههة )

نههههر مهههن خهههالل الحصهههاد المهههائي وزيهههادة التخهههزين وتحليهههة الميهههاه والحصهههول علهههى حصهههة االردن مهههن ميهههاه نههههر األردن و

اليرمهههو . ونظهههرا لمحدوديهههة مهههوارد الحكومهههة، يمكهههن للقطهههاع الخهههاص أن يقهههدم الحلهههول مهههن خهههالل نمهههاذج الشهههراكة بهههين 

 .الخاصوالقطاعين العام 

 على المجاه الطلب

الدوليهههة، االتفاقيهههات  تطبيهههقالسهههريع والتنميهههة االقتصهههادية وارتفهههاع مسهههتويات المعيشهههة وضهههعف آليهههات  يالسهههكان نمهههوإن ال

مليهههون  9.5أن عهههدد سهههكان األردن والبهههالغ  تشهههير التوقعهههات الهههى مصهههادر الميهههاه الشهههحيحة. إجههههاد زيهههادة الطلهههب  يهههؤد  الهههى

قهههد تزيهههد بنسهههبة البلديهههة فههه ن نسهههبة الميهههاه المسهههتخدمة لألغهههراض  وبالتهههالي 2050بحلهههول عهههام سيت هههاعف ( 2015نسهههمة )

السهههابقة مهههن الفلسهههطينيين والعهههراقيين واللجهههوء السهههور  شهههكلت موجهههات اللجهههوء ٪ فهههي نفههه  الفتهههرة الزمنيهههة. وقهههد 50-60

 .  التزويد المائي المحدودالمتزايد بسرعة، ضغوطا إضافية على 

 ٪، ومهههن المتوقهههع أن يقهههل  العجهههز26بحهههوالي  المصهههادر المائيهههة المتاحهههة  2025الطلهههب المسهههتقبلي بحلهههول عهههام سهههيتجاوز 

و الشهههكل  1)الجهههدول  المرحلهههة الثانيهههة البحهههر الميهههت-عنهههد تشهههغيل مشهههروع البحهههر األحمهههر 2025بحلهههول عهههام ٪ 6 ليصهههبا

1.) 
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 2025-2016 عام االردن فى للمجاه وطنج ال تسارايجيج اال

 اهلامشج  االردنج  اململك  | والرى املجاه وزارة

  

 القطاعات البلدي  والسجاح 

الميهههاه إلهههى المنهههازل مهههرة واحهههدة فقهههط فهههي األسهههبوع. تسهههتهلك  وذلهههك بتزويهههدنفهههذت الحكومهههة برنهههامج صهههارم لترشهههيد الميهههاه 

تخزينيهههة محهههدودة، بمههها سهههعة أو تمتلهههك الميهههاه بعهههل الفئهههات كميهههات  أقهههل مهههن الميهههاه مثهههل المنهههازل التهههي ال تهههرتبط بشهههبكات 

يعتبهههر والالجئهههين والمههههاجرين. وجيهههوب الفقهههر والمجتمعهههات البدويهههة  النائيهههةفهههي ذلهههك الموجهههودين فهههي التجمعهههات السهههكنية 

ورقهههة ، اعتمهههدت وزارة الميهههاه والهههر  2010االسهههتهال  المحلهههي للفهههرد الواحهههد مهههن المهههاء فهههي األردن معتهههدل. فهههي عهههام 

 100 الفرد/اليههههوم فههههي عمههههان و/لتههههر 120لتكههههون  ةالشههههبك خههههالل المخطههههط لههههها مههههن الميههههاه مههههن لكميههههات التزويههههد مفههههاهيم

. تختلهههف كميهههات اإلسهههتهال  المسهههتهدفة لبهههاقي منهههاطق المملكهههة الفرد/اليهههوم/لتهههر 80و المهههدن األخهههرىفهههي الفرد/اليهههوم /لتهههر

المنهههاطق الح هههرية تشهههكل . .فهههي عهههدد المشهههتركين )المشهههتركين غيهههر المنهههزليين( وفقههها للنسهههبة المئويهههة الصهههناعية والتجاريهههة

ود بهههها تتزايهههد. توضههها سياسهههة إعهههادة توزيهههع الميهههاه كميهههات الميهههاه التهههي تهههزالتهههي مهههن المتوقهههع أن ٪ و83فهههي األردن حهههوالي 

 كل محافظة.

الميههههاه فههههي القطههههاع البلههههد  بسههههبب الزيههههادات السههههكانية الناتجههههة مههههن ارتفههههاع معههههدل المواليههههد والتههههدفق  يتزايههههد الطلههههب علههههى

المنهههاطق الريفيهههة أكثهههر مهههن غيرهههها. تركهههز الحكومهههة علهههى توزيهههع الميهههاه فهههي المنهههاطق ذات  حيههه  عانهههت األخيهههر لالجئهههين

يومههها، فهههي حهههين أن سهههكان  12سهههكان الريهههف يحصهههلون علهههى الميهههاه مهههرة كهههل  فههه ن الكثافهههة السهههكانية العاليهههة ونتيجهههة لهههذلك

متهههر مكعهههب سهههنويا، وههههو  مليهههون 4المهههدن مثهههل عمهههان يحصهههلون علهههى الميهههاه كهههل سهههبعة أيهههام. يسهههتخدم قطهههاع السهههياحة نحهههو 

 رقم يتوقع أن يزداد في المستقبل. وتبذل جهود لتعزيز الكميات وتحسين الخدمات.

 

 قطاع الزراع  الماوي 

مهههن مسهههاحة المملكهههة مههها يكفهههي مهههن األمطهههار لهههدعم ٪ 5فهههي األردن و تتلقهههى  يعتبهههر قطهههاع الزراعهههة أكبهههر مسهههتخدم للميهههاه

تمثهههل االحتياجهههات  .ةلزراعهههل الصهههالحة مهههن مجمهههوع األراضهههي٪ 10أقهههل مهههن بهههر   ونالمزارعهههيقهههوم  فهههي حهههين  الزراعهههة

، وقههههد سههههاهم 3م.م700والمقههههدرة بحههههوالي  ٪ مههههن إجمههههالي االحتياجههههات الوطنيههههة مههههن الميههههاه60حههههوالي  المائيههههة الزراعيههههة

علههههى الحكههههومي للميههههاه . يههههؤثر الههههدعم 2013مههههن النههههاتج المحلههههي اإلجمههههالي فههههي عههههام ٪ 4-3القطههههاع الزراعههههي بحههههوالي 

التعرفهههة المناسهههبة  سهههتخدمياسهههتخدام ميهههاه الهههر  وههههو مههها يتطلهههب تقنهههين صهههارم لتوزيهههع مصهههادر الميهههاه المتبقيهههة.   يمكهههن أن 

سهههيتم وكمههها  ،زيهههادة كبيهههرة فهههي اإلنتهههاج الزراعهههيستسهههاهم  فهههي لتحسهههين أنمهههاط المحاصهههيل وتوزيهههع الميهههاه، والتهههي  للميهههاه

 يادة المحصول وتوفير بالمياه.اعتماد تقنيات الر  المختلفة التي تؤد  إلى ز

المنهههاطق المرتفعهههة وفقههها لسياسهههة إعهههادة توزيهههع الميهههاه، يجهههب وضهههع سهههقف للميهههاه العذبهههة المخصصهههة للزراعهههة المرويهههة فهههي 

وسهههيتم خف هههها فهههي مههها بعهههد واسهههتبدالها بميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة.  وعنهههد تهههوفر ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة 

سهههع. سهههيتم زيهههادة ميهههاه الهههر  فهههي واد  األردن مهههع تحسهههينات فهههي تقليهههل الفاقهههد مهههن الميهههاه يمكهههن للزراعهههة المرويهههة أن تتو

 أوعند  تطوير مصادر المياه الجديدة وزيادة مياه الصرف الصحي المعالجة.

 القطاع الصناعي

ههههم أعلهههى مهههن غيرهههها مهههن االسهههتخدامات ولهههذلك فمهههن الم عائهههد اقتصهههاد لألغهههراض الصهههناعية ذات  المسهههتخدمة ن الميهههاهإ

كميهههة الميهههاه المسهههتخدمة فهههي  االقتصهههاد  مهههن تعظهههيم العائهههد بهدفلألغهههراض الصهههناعية األولويهههة لتخصهههيص الميهههاه إعطهههاء

 يهههةحهههين يجهههب تهههوفير الميهههاه لالسهههتخدام المنزلهههي واالحتياجهههات االجتماعيهههة. الميهههاه المخصصهههة للتنميهههة الصهههناعية غيهههر كاف

فمههن المهههم مواصههلة تعزيههز كفههاءة اسههتخدام الميههاه فههي عائههدها اإلقتصههاد  لههذا فههي بعههل األحيههان علههى الههرغم مههن ارتفههاع 

الصههههناعة بمهههها فههههي ذلههههك معالجههههة الميههههاه العادمههههة وإعههههادة التههههدوير ل ههههمان مسههههاهمة اإلنتاجيههههة الصههههناعية فههههي التنميههههة 

اعي هههههي . مههههن المخههههاوف المعروفههههة المرتبطههههة بتخصههههيص الميههههاه لالسههههتخدام الصههههنااالقتصههههادية فههههي األردن وازدهارههههه

التنهههاف  مهههع االحتياجهههات األخهههرى، وإمكانيهههة التلهههوت المتزايهههدة مهههن ميهههاه الصهههرف الصهههناعي وعهههدم تهههوافر تكنولوجيههها فعالهههة 

تحهههديات بسهههبب محدوديهههة قهههدرة تثيهههر المعالجهههة  الصهههناعي إلعهههادة تهههدوير الميهههاه. إعهههادة اسهههتخدام ميهههاه الصهههرف الصهههحي

   .الحالية المياه العادمةمحطات معالجة
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 المائيالرزويد 

التزويهههد ال يهههزال نظهههام ومهههع ذلهههك مهههن السهههكان ٪ 94مسهههتويات الخدمهههة فهههي قطهههاع الميهههاه فهههي األردن  إلهههى أكثهههر مهههن  تصهههل

 الميهههاه الميهههاه التهههي تهههزود لالسهههتخدامات البلديهههة مهههن خهههالل شهههبكات كميهههة . علهههى الهههرغم مهههن أنوالفاعليهههةبعيهههدا عهههن المثاليهههة 

لتهههر /  61حيههه  ان معهههدل كميهههات الميهههاه المفهههوتره بلغهههت  وبشهههكل متقطهههع 2014مليهههون متهههر مكعهههب فهههي عهههام  429 تكانههه

واإلدار  الفنههي لتههر / فههرد / يههوم بسههبب الفاقههد  65يقههارب لتههر / فههرد / يههوم(. يههتم فقههدان مهها  126فههرد / يههوم )مقابههل تزويههد 

(NRW .) مخاطر إضافية على نوعية المياه أثناء التخزينيشكل نظام التزويد المتقطع علما ب ن. 

، اعتمهههادا علهههى ميهههاه 2014مليهههون متهههر مكعهههب فهههي عهههام  533كانهههت مصهههادر الميهههاه العذبهههة المتجهههددة المتاحهههة فهههي األردن 

متههههر مكعههههب  60أقههههل مههههن  2014األمطههههار السههههنوية. كانههههت كميههههة الميههههاه العذبههههة المتجههههددة المتاحههههة لألردنيههههين فههههي عههههام 

حهههوالي المتههها   كهههان( ولكهههن 2014مكعهههب سهههنويا ) مليهههون متهههر 1400حهههوالي متطلبهههات الميهههاه  بلغهههت للشهههخص الواحهههد.

مليهههون متهههر مكعهههب مهههن  381لالسهههتخدامات المختلفهههة. يهههتم تخصهههيص العذبهههة مليهههون متهههر مكعهههب مهههن مصهههادر الميهههاه  848

مليهههون متهههر مكعهههب  37 مليهههون متهههر مكعهههب التزويهههد للميهههاه البلديهههة و 429و واسهههتخدامات الرعهههي  الميهههاه العذبهههة للزراعهههة

كمصهههدر مليهههون متهههر مكعهههب(  تسهههتخدم  125) 2014عهههام . ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة المتاحهههة لألنشهههطة الصهههناعية

مليههون متههر مكعههب  972حههوالي مههن جميههع المصههادر  المتاحههه الميههاهكميههة تبلههغ سههتخدامات الميههاه العذبههة المتاحههة. مكمههل ال

 للمياه الجوفية. الجائر من خالل اإلستخراجتغطيتها مليون متر مكعب يتم  160مما ينتج عجزا حوالي 

فهههي بمههها فههي ذلههك ميهههاه الصههرف الصهههحي المعالجههة.  2014عههام مهههن مصههادر الميهههاه الغههراض الههر  فهههي ٪ 51تههم اسههتخدام 

فقهههط مهههن الميهههاه العذبهههة. نسهههبة ٪ 45والهههذ  يشهههكل مليهههون متهههر مكعهههب  381الميهههاه العذبهههة فقهههط  ب سهههتخدامالهههر  حهههين كهههان 

( 3م.م225) المقهههدرة مهههن تقنيهههات االستشهههعار عهههن بعهههدالكميهههات حتهههى مهههع ٪ 61حهههوالي الميهههاه المسهههتخدمة فهههي الهههر  ههههي 

فهههي وعلهههى افتهههراض انهههه تهههم اسهههتخدام جميهههع الميهههاه غيهههر المقاسهههة فهههي الهههر . ههههذا ي هههع األردن بهههين الهههدول األقهههل نسهههبة 

يهههاه مهههن مصهههادر الميهههاه العذبهههة فهههي التزويهههد للم٪ 50 فهههي حهههين تهههم تخصهههيص  فهههي الزراعهههةاسهههتخدام مصهههادرها  المائيهههة 

 (.3م.م 429البلدية )

سههتة منههها  االثنههى عشههر،مههن إجمههالي تزويههد الميههاه مههن أحههواض الميههاه الجوفيههة الرئيسههية ٪ 61تسهههم الميههاه الجوفيههة بنحههو 

أحهههواض مسهههتزفة، وأربعهههة مسهههتغلة بكامهههل قهههدرتها وأثنهههين تسهههتغل ب قهههل مهههن قهههدرتها. يعهههد زيهههادة اسهههتخراج الميهههاه لتلبيهههة 

المصههههادر المائيههههة غيههههر المتجههههددة مههههن طبقههههات الميههههاه العميقههههة بسههههبب اسههههتغالل  .تكلفههههة عاليههههةاالحتياجههههات الوطنيههههة ذو 

مليهههون متهههر مكعهههب( وميهههاه الصهههرف الصهههحي  100الميهههاه الجوفيهههة غيهههر المتجهههددة مهههن الديسهههي )حهههوالي . تسههههم األحفوريهههة

م.م 125المعالجة )
3

 اعية على التوالي.والزرالبلدية (  في تزويد المياه في األردن لتلبية االحتياجات 

مههههن إجمههههالي تزويههههد الميههههاه فههههي األردن. كانههههت مصههههادر الميههههاه السههههطحية المتههههوفرة ٪ 27تسهههههم الميههههاه السههههطحية بحههههوالي 

 2025مليهههون متهههر مكعهههب بحلهههول عهههام  329ويتوقهههع أن تكهههون حهههوالي  2014مليهههون متهههر مكعهههب فهههي عهههام  259حهههوالي 

واالن ال ، فههههي األردن للميههههاه السههههطحيةالرئيسههههية كههههان نهههههر  األردن واليرمههههو  مههههن المصههههادر تاريخيههههاف  .(2)الجههههدول 

الحصههههة المقترحههههة وفقهههها للمعاهههههدات  ثلهههه وهههههذا يشههههكل  ممهههها كههههان عليههههه سههههابقاف ٪ 25 نهههههر اليرمههههو يتجههههاوز تصههههريف 

وال ومتذبذبهههة مكانيهههاف وزمانيهههاف موسهههمية  فهههي األردن ب نهههها األمطهههارتتسهههم ات توزيهههع الميهههاه بهههين البلهههدان المتشهههاطئة. يهههواتفاق

القهههدرة علهههى جمهههع كمههها أن الميهههاه المتاحهههة كميهههة تقلهههل مهههن ومعهههدالت التبخهههر عاليهههة ف هههالف عهههن أن  اإلعتمهههاد عليههههايمكهههن 

 الطموحات.ومعالجة مياه الصرف الصحي ما زالت دون 

مشهههروع ك لهههقص فهههي تزويهههد الميهههاه. وهناالمالحهههة لتلبيهههة الهههن الجوفيهههة يقهههوم قطهههاع الميهههاه باعتمهههاد تحليهههة ميهههاه البحهههر والميهههاه

 على نقل المياه من البحر األحمر إلى البحر الميت.يشتمل رئيسي لتحلية المياه قيد التنفيذ 
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 2014التزويد المائي )مليون متر مكعب( بحسب القطاعات،  2 :الجدول

 حصة المجموع الرى صناعية شرب مصدر

26 259 150 4.8 103.8 سطحي .6 ٪  

60 589 231.3 32.2 325 جوفي .6 ٪  

12 125 123.3 1.7 0 المعالجة الصرف مياه .8 ٪  

 ٪100 972 505 39 429 المستخدم اجمالى

44 القطاع حصة .1 ٪  4 ٪ 51 .9 ٪  المعالجة الصرف مياه مع 

  125 123.3 1.7 0.0  المعالجة الصرف مياه

اجمههههههههالي اسههههههههتخدامات 

 المياه العذبه

429 37.3 381.7 848  

50 الحصة .6 ٪  4 .4 ٪  المعالجة الصرف مياه بدون ٪ 45 

  2014زارة المياه و الر /الموازنة المائية و :المصدر

الق هههايا الرئيسهههية الهههثالت التهههي تهههؤثر علهههى التزويهههد المهههائي فهههي األردن ههههي الفاقهههد مهههن الميهههاه، ميهههاه الصهههرف الصهههحي 

 :المعالجة ومصادر المياه المشتركة

 الفاقد من المجاه، الرساب واالتسرخدامات غجا المشاوع 

ال يهههتم فوترتهههها وههههي واحهههدة مهههن والتهههي التوزيهههع  شهههبكةالميهههاه الم هههخوخة إلهههى ههههو كميهههات  (NRWالفاقهههد مهههن الميهههاه )

التهههي  التوزيهههع تسهههرب فهههي نظهههام يعهههود ذلهههك الهههى . والبلديهههة اتالق هههايا الرئيسهههية التهههي تهههؤثر علهههى تزويهههد الميهههاه لالسهههتخدام

أو  ةعاملهههههالغيهههههر  اتعهههههدادالالصهههههيانة و / أو بسهههههبب  ءةرديئهههههة أو عهههههدم كفهههههاالنوعيهههههة التسهههههببها الشهههههبكات والمعهههههدات ذات 

 مشروعة.التوصيالت غير ال

علههى الههرغم مههن أن الههوزارة نفههذت مبههادرات مختلفههة للحههد مههن الميههاه غيههر المفههوترة، تظهههر البيانههات المتاحههة أن الفاقههد مههن 

سهههرب واالسهههتخدامات غيهههر المشهههروعة ههههي واحهههدة مهههن الق هههايا الرئيسهههية التهههي تهههؤثر علهههى تزويهههد التو( NRWالميهههاه )

 .لقطاع المياه شكل خسائر كبيرةت تزالما  و التي وغيرهاالبلدية المياه لالستخدامات 

 ، حملهههة تههههدف إلهههى وقهههف جميهههع االسهههتخدامات غيهههر المشهههروعة بمههها فهههي ذلهههك إغهههال  آبهههار2013بهههدأت الهههوزارة ومنهههذ عهههام 

القههههانون المعههههدل هههههو الخطههههوة تنفيههههذ العقوبههههات وكههههان لتغلههههي  الميههههاه الجوفيههههة المخالفههههة. حيهههه  قامههههت بتعههههديل التشههههريعات 

. وقههد تههم تصههميم اسههتراتيجية للتواصههل والتوعيههة للمسههاعدة فههي نشههر ونجهها  فههي هههذا اإلتجههاه )قههانون سههلطة الميههاه( األولههى

بهههذلت  حيههه  الحكوميهههة إلهههى تنسهههيق أكبهههر لتحقيهههق النتهههائج المرجهههوة مهههع جميهههع المؤسسهههات المشهههتركة الحملهههة. تحتهههاج الجههههود

 واإلدارية من فاقد المياه.الفنية لتحديد الخسائر  إضافية جهود 

 لتهههر / فهههرد / يهههوم بمههها فهههي ذلهههك فاقهههد الميهههاه. وتشهههير التقهههديرات إلهههى أن  126، بلهههغ متوسهههط التزويهههد 2014اعتبهههارا مهههن عهههام 

واإلداريهههة. وعهههالوة علهههى ذلهههك، يهههتم اسهههتخدام الميهههاه المسهههتخرجة مهههن الفنيهههة ( بسهههبب الخسهههائر ٪ 52) نسهههبة الفاقهههد حهههوالي

الميههاه الجوفيههة المخهههالف للقههوانين ألغهههراض الههر  أو بيعههها مهههن خههالل صههههاريج الميههاه ممهها يقلهههل مههن كميهههة المتهها  لتزويهههد 

 المواطنين ويزيد من خسائر اإليرادات للحكومة.

فهههي عهههام ٪ 44إلهههى  2000فهههي عهههام ٪ 52مهههن المبذولهههة للحهههد مهههن الفاقهههد إنخفهههاض الفاقهههد  دجههههوتظههههر نتهههائج التاريخيههها، 

( أن عمههههان والزرقههههاء 3، وهههههو مهههها يمثههههل خسههههائر كبيههههرة. ويبههههين )الجههههدول 2014فههههي عههههام ٪ 52ثههههم ارتفعههههت إلههههى  2011

الههى جانههب الزرقههاء  والبلقههاء لههديها أكبههر نسههبة خسههائرمن ناحيههة الكميههة فههي حههين أن معههان والكههر  تظهههر أعلههى نسههبة فاقههد

فههي ٪ 28.2 والبلقههاء. مههن ناحيههة أخههرى حققههت العقبههة أداء جيههدا جههدا مههع تههوفير تزويههد مسههتمر للميههاه وفاقههد للميههاه بنسههبة 

 .2013عام 

قههههد علههههى اسههههنويا مههههع اسههههتهداف تخفههههيل الف٪ 6-3كاسههههتراتيجية وطنيههههة، تقتههههر  الحكومههههة اسههههتهداف تخفههههيل الفاقههههد مههههن

 وتشهههمل االسهههتراتيجية أي ههها ٪ 15إلهههى مههها دون  الفاقهههد الفنهههي ، وتخفهههيل 2025بحلهههول عهههام ٪ 25المسهههتوى الهههوطني إلهههى 

 سرقة المياه واآلبار غير المرخصة. تغلي  العقوبات على
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 2014 ملخص كميات فاقد المياه حسب المحافظات وبالترتيب 3 :الجدول

اجمههههههههههههههههههههههههالي  المحافظة

التزويهههد )مليهههون 

 متر مكعب(

فاقهههههههههد الميهههههههههاه 

(NRW) ٪ 

فاقههههههههد الميههههههههاه 

(UFW) ٪ 

)مليههون  الفاقههد

 متر مكعب(

 الفاقهههدمجمهههوع 

 ٪ 

الحصههههههههة مههههههههن 

 الفاقد

 37.8 86.7 48.4 38.5 179.2 عمان

 ٪ مههههههن 75

 الفاقد

 18.9 43.4 65.2 64.4 66.6 الزرقاء

 10.6 24.3 68.3 68.2 35.7 البلقاء

 7.6 17.4 38.6 36.1 45.2 اربد

 7.5 17.1 69.5 53 24.7 المفر 

 ٪ مههههههن 25

 الفاقد

 6.2 14.2 69.2 69.2 20.5 الكر 

 4.5 10.4 73.2 73.2 14.2 معان

 2.0 4.5 28.2 28.2 16 العقبة

 1.4 3.2 36.2 35 8.9 مادبا

 1.4 3.1 57.2 57.2 5.5 الطفيلة

 1.3 3 45.1 45.1 6.7 جرش

 0.9 2 42.2 42.2 4.9 عجلون

 2014الموازنة المائية وزارة المياه و الر  /  :المصدر

 مجاه الصاف الصحي المعالي 

المرافهههق و نظمهههة الصهههرف الصهههحي بالمهههواطنين خدمهههة  فهههي  الرئيسهههية للصهههرف الصهههحي فهههي األردن االداء مشهههكلة تكمهههن 

معالجهههة ميهههاه محطهههات معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي بالنسهههبة إلهههى الطلهههب علهههى ل يةسهههتيعابالقهههدرة االالصهههحية األخهههرى و

الصههههرف الصههههحي )معههههدل االسههههتخدام(. حققههههت الحكومههههة تقههههدما فههههي تحسههههين فههههرص الحصههههول علههههى خههههدمات الصههههرف 

غيهههر شهههبكات الصهههرف الصهههحي للسهههكان الهههربط علهههى ٪( ولكهههن ال تهههزال بحاجهههة إلهههى تعزيهههز 93) وصهههوال الهههى الصهههحي

( فهههي الزرقهههاء MCCتحهههد  األلفيهههة ). االنفههها  الكبيهههر علهههى محطهههة معالجهههة السهههمرا، واإلنفههها  علهههى مشهههروع المخهههدومين

التغطيهههة فهههي الخهههدمات. زيهههادة ات لعهههدة مشهههاريع صهههرف الصهههحي عهههن طريهههق سهههلطة الميهههاه قهههد سهههاعدت بالفعهههل نهههوالتحي

 ٪ من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها.98محطة معالجة مياه الصرف الصحي تعالج  33يوجد حاليا 

ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههة علههههى انههههها  تعتبههههر وإعههههادة االسههههتخدام االسههههتراتيجية الوطنيههههة للميههههاه وسياسههههة اإلحههههالل

عههههات غيههههر المقيههههدة. مههههن الركههههائز وزرمإلههههى الموزانههههة المائيههههة مههههع إعطههههاء األولويههههة لههههر  ال همصههههدر للميههههاه تههههم إضههههافت

تدامة وإنفهههاذ ههههي القبهههول العهههام والمالئمهههة وكفايهههة الميهههاه عاليهههة الجهههودة واالسههه وإعهههادة اإلسهههتخدام األساسهههية لسياسهههة اإلحهههالل

القههههوانين
9
ونتيجههههة لههههذلك، يههههتم اسههههتخدام ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههة بههههدال مههههن الميههههاه العذبههههة )الموصههههى بههههها فههههي  .

االسهههههتراتيجية الشهههههاملة إلدارة ميهههههاه الصهههههرف الصهههههحي( وفقههههها إلرشهههههادات الجهههههودة ومعهههههايير منظمهههههة الصهههههحة العالميهههههة 

(WHO( ومنظمة األغذية والزراعة )FAO إلنتاج مياه ). معالجة بنوعية تتناسب مع إعادة استخدامها في الر 

  

                                                       

 
9 

Water Substitution Policy of Jordan 2015  



 49 من 16

 
 

 2025-2016 االردن فى للمياه االستراتيجية الوطنية

 الهاشمية االردنية المملكة | والرى المياه وزارة

 137، وتنهههتج حهههوالي 2014٪ مهههن السهههكان فهههي عهههام 63تقهههدم خهههدمات جمهههع ومعالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي إلهههى حهههوالي 

بشهههكل رئيسهههي مليهههون متهههر مكعهههب منهههها  125 مليهههون متهههر مكعهههب مهههن ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة سهههنويا و اسهههتخدام

للصهههرف الصهههحي فهههي المنههاطق الريفيهههة والتجمعهههات السهههكانية المصههمتة م مههها تبقههى مهههن السهههكان الحفهههر فههي الزراعهههة. يسهههتخد

تههههزداد كميههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي  األردنالمتفرقههههة. مههههع تزايههههد عههههدد السههههكان والتطههههور االجتمههههاعي واالقتصههههاد  فههههي 

مليهههون  240سيصهههل حجهههم ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة الهههى  2025المعالجهههة. وتشهههير التقهههديرات إلهههى أنهههه بحلهههول عهههام 

متهههر مكعهههب. ومهههع تزايهههد محدوديهههة الميهههاه العذبهههة المتاحهههة، سهههتلعب ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة دورا متزايهههد األهميهههة. 

 استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة يتطلب أن يتم مراقبتها بعناية من خالل نظام شامل إلدارة المخاطر.

 المشراك رد المائج  الموا

األردن يتشههههار  بالمصههههادر السههههطحية ومصههههادر الميههههاه الجوفيههههة مههههع دول الجههههوار حيهههه  تتههههدفق الميههههاه السههههطحية الوحيههههدة 

مليههههار متههههر  1.2مههههن الخههههارج مههههن نهههههر  اليرمههههو  واألردن إلههههى البحههههر الميههههت. فههههي االربعينيههههات والخمسههههينيات  تههههدفق 

مليههههون متههههر مكعههههب بسههههبب االسههههتخدام المفههههرط  150ال يتجههههاوز الحههههالي التههههدفق  مكعههههب سههههنويا إلههههى نهههههر األردن ولكههههن

وتحويهههل التهههدفق وبنهههاء السهههدود علهههى ميهههاه األنههههار فهههي البلهههدان المجهههاورة. تهههنص االتفاقهههات المبرمهههة بهههين األردن والهههدول 

. يههههتم تحصههههل المملكههههة علههههى حصههههتهاالمجههههاورة  علههههى حصههههة األردن مههههن ميههههاه نهههههر  األردن واليرمههههو  ومههههع ذلههههك ال 

 مؤخرا. إدارة الحوض المشتر  مياه حوض الديسي مع المملكة العربية السعودية حي  تم توقيع اتفاقيةتشار  

وخاصهههة عنهههد  المشهههتركةان االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه ت خهههذ فهههي االعتبهههار تهههوفر تزويهههد الميهههاه واسهههتخدامها مهههن الميهههاه 

. وبهههههالنظر إلهههههى أن اإلسهههههتخداماتالمصهههههب لمختلهههههف دول المنبهههههع و دول وجهههههود إمكانيهههههة كبيهههههرة لتعزيهههههز الشهههههراكات بهههههين

األردن قهههد اسهههتنفد جميهههع مصهههادر الميهههاه العذبهههة المتاحهههة األخهههرى تقريبههها فههه ن اسهههتعادة مصهههادر الميهههاه السهههطحية المشهههتركة 

 هي وسيلة مهمة لتعزيز المصادر المائية الوطنية.

 

4 اإلطار المؤتسسي 

نهههها  حاجههههة متزايههههدة لتنظههههيم إدارة الميههههاه بشههههكل منسههههق وأكثههههر تماسههههكا، بالنسههههبة لقطههههاع الميههههاه ووزارة الميههههاه والههههر ، ه

مههههدعوما ب طههههار قههههانوني / تنظيمههههي قههههو  خصوصهههها باسههههتعمال نهههههج اإلدارة المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه، مههههدعوما بهههه دوات 

جما منسهههههالتنظيمهههههي اإلدارة الرئيسهههههية لتعزيهههههز تحقيهههههق االسهههههتخدام األمثهههههل للمصهههههادر المائيهههههة. يجهههههب أن يكهههههون  الهيكهههههل 

اسهههههتغالل رأس المهههههال العهههههام وومخهههههوال لتنفيهههههذ الخطهههههط التشهههههغيلية لتهههههوفير المصهههههادر المائيهههههة ونظهههههم التوزيهههههع والتزويهههههد 

والخهههاص مهههن أجهههل توسهههيع وتحسهههين البنيهههة التحتيهههة واسهههتدامة اسهههترداد تكهههاليف التشهههغيل والصهههيانة وحمايهههة نوعيهههة مصهههادر 

 ماية حقو  المواطنين.المياه والنظم اإليكولوجية التي تعتمد على المياه وح

واإلطههههار المؤسسههههي والههههذ  يعههههزز ويعيههههد تنظههههيم واههههائف الحوكمههههة ان قطههههاع الميههههاه يتطلههههب اسههههتراتيجية إعههههادة صههههياغة 

( تقههههديم 3( إدارة العمليههههات وضههههمان الجههههودة )2( السياسههههات والتخطههههيط الههههوطني )1اإلدارة األساسههههية للواههههائف التاليههههة: )

( التنسهههيق بهههين القطاعهههات وخدمهههة الجمههههور وههههذا بهههدوره 5التنظيميهههة والمعياريهههة ) ( المههههام4خهههدمات القطهههاع المسهههتدامة )

 التي تواجه هذا القطاع. المستجداتيتطلب هيكل تنظيمي معدل وقانون مياه شامل يت من 

 مؤتسسات القطاع: األدوار والمسؤولجات

تتهههههولى المسهههههؤولية الكاملهههههة عهههههن الميهههههاه و المجهههههار  العامهههههة فهههههي المملكهههههة والمشهههههاربع  (MWIوزارة المجااااااه والااااااي  

المسهههؤولية الكاملهههة عهههن المتعلقهههة بهههها ووضهههع السياسهههة المائيهههة ورفعهههها الهههى مجلههه  الهههوزراء إلقرارهههها كمههها تتهههولى الهههوزارة 

وذلههههك بالتنسههههيق مههههع سههههلطة  (.2014لسههههنة  14تطههههوير واد  األردن اقتصههههاديا واجتماعيهههها )نظههههام التنظههههيم اإلدار   رقههههم 

الميهههاه وسهههلطة واد  األردن.  تسهههعى وزارة الميهههاه والهههر  لرفهههع وتطهههوير وتنظهههيم قطهههاع الميهههاه وتحسهههين نوعيهههة خهههدمات 

إقههههرار الخطههههط والبههههرامج المتعلقههههة  ،وضههههع السياسههههات واالسههههتراتيجيات القطاعيههههة :مهههههام الههههوزارة . حيهههه  تت ههههمنالميههههاه
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تطههههوير القههههوانين واألنظمههههة والتعليمههههات والمواصههههفات المعياريههههة  ،تفاقيههههات الدوليههههةتنفيههههذ اال ،بحمايههههة المصههههادر المائيههههة

ومتابعههههة أداء  ،اإلشهههراف علههههى تنفيهههذ الخطههههط والبهههرامج االسههههتراتيجية ،تطههههوير الشهههراكات مههههع القطهههاع الخههههاص ،والتقنيهههة

 شركات المياه والمرافق العامة.

التنفيذيهههة لقطهههاع الميهههاه، والتهههي تشهههمل تزويهههد الميهههاه بالجملهههة ههههي المسهههؤولة عهههن اإلدارة ( WAJتسااالط  المجااااه األردنجااا   

توزيهههع بالتجزئهههة. تهههم تكليهههف سهههلطة الميهههاه بكافهههة الواهههائف ال بمههههام وفهههي األمهههاكن التهههي ال تهههدار مهههن قبهههل الشهههركات تقهههوم

تقهههديم التشهههغيلية لقطهههاع الميهههاه بمههها فهههي ذلهههك إدارة خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي، وتنظهههيم التنفيهههذ ونوعيهههة مشهههاريع 

الخههههدمات والعمليههههات والصههههيانة، ومراقبههههة مسههههتويات جميههههع خههههدمات القطههههاع واإلشههههراف علههههى مرافههههق الميههههاه وشههههركات 

سهههلطة الميهههاه تعمهههل علهههى إدارة جميهههع العقهههود مهههع شهههركات الميهههاه إن (. PMU) اإلدارة والتخطهههيطالميهههاه مهههن خهههالل وحهههدة 

تكلفههههة خههههدمات الميههههاه تعههههديل قههههدم التوصههههيات بهههه جراء سههههلطة الميههههاه وسههههلطة واد  األردن تكمهههها أن  .(PMUمههههن خههههالل )

 .إقرار تعرفة المياهوالمشاريع الرأسمالية، ولكن مجل  الوزراء لديه السلطة التنظيمية العليا في 

 المجاه في األردنشاكات 

مياهنهههها هههههي شههههركة مملوكههههة للحكومههههة )سههههلطة الميههههاه( تعمههههل مههههن خههههالل األسهههه  التجاريههههة لتههههوفير التوزيههههع بالتجزئههههة  .1

وغيرهههها مهههن المههههام مثهههل معالجهههة الميهههاه وميهههاه الصهههرف الصهههحي فهههي منطقهههة عمهههان الكبهههرى وكهههذلك والزرقهههاء ومادبههها 

 .550000ويقدر عدد المشتركي بحوالي 

مملوكهههة للحكومهههة )سهههلطة الميهههاه(، وتعمهههل مهههن خهههالل األسههه  التجاريهههة لتهههوفير  شهههركة ميهههاه العقبهههة ههههي أي ههها شهههركة  .2

التوزيهههع بالتجزئهههة وغيرهههها مهههن المههههام مثهههل معالجهههة الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي العقبهههة والكهههر  والطفيلهههة ومحافظهههة 

 مشتركا. 130000معان، و تخدم ما يقرب من 

لتهههوفير  2011شهههركة ميهههاه اليرمهههو   ههههي شهههركة مملوكهههة للحكومهههة )سهههلطة الميهههاه( والتهههي بهههدأت عملياتهههها فهههي عهههام  .3

التوزيههههع بالتجزئههههة وغيرههههها مههههن المهههههام مثههههل خههههدمات الميههههاه ومعالجههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي فههههي محافظههههات جههههرش 

 400000إلههههى  380000ر بنحههههو تخههههدم مهههها يقههههدووعجلههههون والمفههههر  واربههههد. تههههدار الشههههركة اآلن مههههن قبههههل سههههلطة الميههههاه 

 مشتر .

ههههههي المسهههههؤولة عهههههن التنميهههههة االقتصهههههادية واالجتماعيهههههة فهههههي واد  األردن، وتهههههدير أساسههههها  (JVAتسااااالط  وادي األردن  

تطههههوير األراضههههي فههههي واد  األردن. و ةتزويههههد الميههههاه بالجملههههة ألغههههراض الههههر  واألغههههراض المنزليههههة والصههههناعية وتنميهههه

سهههههلطة واد  األردن مسهههههؤولة أي ههههها عهههههن تنميهههههة المصهههههادر المائيهههههة وتحسهههههين البيئهههههة والطاقهههههة الكهرومائيهههههة والسهههههياحة 

الالزمههههة للسههههيطرة علههههى التعليمههههات والصههههناعة واالسههههتخدامات ذات الفائههههدة األخههههرى فههههي الههههواد ، وكههههذلك وضههههع جميههههع 

يههههة واإلشههههراف علههههى شههههبكات الههههر  والطههههر  الزراعيههههة وتنفيههههذ الخطههههط الشههههاملة اسههههتخدام الميههههاه فههههي الوحههههدات الزراع

سهههههلطة واد  األردن جمعيهههههات مسهههههتخدمي الميهههههاه أسسهههههت للبلهههههديات. التنظيميهههههة والتفصهههههيلية لألراضهههههي خهههههارج السهههههلطة 

(WUA فههههي واد  األردن لتشههههجيع المجتمههههع المحلههههي ومشههههاركة القطههههاع الخههههاص فههههي إدارة المههههوارد العامههههة وتههههوفير )

جمعيهههههة منهههههها وقعهههههت اتفاقيهههههات نقهههههل  16جمعيهههههة مسهههههتخدمي الميهههههاه و 19خهههههدمات للمهههههواطنين. وحتهههههى اآلن تهههههم إنشهههههاء ال

 صالحيات محددة.

مههههن خههههالل السههههما  لهههههم للتسههههجيل رسههههميا والعمههههل تسههههعى سههههلطة واد  األردن الههههى تسههههجيل جمعيههههات مسههههتخدمي الميههههاه و

وتمكهههين إلضهههفاء الشهههرعية علهههى أعمهههال وأنشهههطة جمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه  1997لعهههام  18رقهههم  تحهههت القهههانون التعهههاوني

تدريبيههههة. تخطههههط سههههلطة واد  الوتعزيههههز هههههذه الجمعيههههات مههههن خههههالل تحسههههين بنههههاء القههههدرات مههههن خههههالل تنظههههيم الههههدورات 

األردن أي ههها إلههههى تطههههوير شهههبكة تجمههههع  جمعيههههات مسههههتخدمي الميهههاه حسههههب المنطقههههة لمههههنحهم سهههلطة أكثههههر تمثههههيال لتنفيههههذ 

األداء واسههههتدامة  ةالتشههههغيل والصههههيانه ذات الصههههلة. تههههتم مراقبههههوأعمههههال ولويههههات الوطنيههههة بمهههها فههههي ذلههههك إدارة الميههههاه األ

 وزارة المياه والر .والمبادرة من قبل سلطة واد  األردن 
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الثغهههرات الهيكهههل التنظيمهههي: تطهههور الهيكهههل التنظيمهههي الحهههالي لقطهههاع الميهههاه تهههدريجيا ويتصهههف حاليههها بتهههداخل المسهههؤوليات و

، يعطههههي وزارة الميههههاه والههههر  2014اإلداريههههة. ومههههع ذلههههك، فهههه ن إدخههههال تعههههديالت علههههى نظههههام التنظههههيم االدار  فههههي عههههام 

االسهههتراتيجية للقطهههاع. ههههذا التغييهههر سهههيجلب مزيهههدا مهههن التماسهههك واالنسهههجام فهههي المههههام األساسهههية لجميهههع السياسهههية و القيهههادة

سههههلطة الميههههاه وسههههلطة واد  األردن. سههههوف يكههههون لههههوزارة الميههههاه و  وزارة الميههههاه والههههر -مؤسسههههات القطههههاع الههههثالت 

 جمع البيانات وإدارتها.والترخيص وتطبيق القوانين والمياه وتخصيص إضافية للتخطيط االستراتيجي مهام والر  

أن تعمههههل كههههل وحههههدة  / مؤسسههههة والتههههي هههههي جههههزء مههههن وزارة الميههههاه والههههر   علههههى اإلصههههال  المؤسسههههي األمثههههل ي ههههمن

اضههها ويكهههون لهههديها الحهههافز لهههألداء بفعاليهههة وكفهههاءة ومصهههدرا مسهههتداما مهههن التمويهههل والتنظهههيم الفعهههال. الطلهههب علهههى بههههدف و

الميههههاه المتزايههههد والمصههههادر المائيههههة المحههههدودة واآلثههههار الناجمههههة عههههن التغيههههر المنههههاخي يفههههرض مزيههههدا مههههن ال ههههغط علههههى 

الطاقههة والتشههغيل ممهها يحههتم أن تكههون إدارة قطههاع الميههاه صههادر المائيههة الوطنيههة جنبهها إلههى جنههب مههع الزيههادة فههي تكههاليف مال

 واضحة اإلجراءات وفعالة ومتماسكة.

 قانونيالاإلطار 

يههههنص الدسههههتور األردنههههي علههههى المسههههاواة أمههههام القههههانون والمسههههاواة فههههي الحقههههو  لجميههههع المههههواطنين ويههههتم تنظههههيم الميههههاه 

 ههههاقانونبسهههلطة الميهههاه األردنيهههة و 2014عهههام  14والصهههرف الصهههحي مهههن قبهههل وزارة الميهههاه والهههر  بواسهههطة النظهههام رقهههم 

والقههههوانين األخههههرى ذات الصههههلة  2001لعههههام  30قههههم ر بقانونههههها سههههلطة واد  األردن وتعديالتههههه و 1988لسههههنة  18رقههههم 

الميههههاه نظههههام مراقبههههة و 2006لسههههنة  85قههههانون حمايههههة البيئههههة رقههههم و 2008لسههههنة  47قههههانون الصههههحة العامههههة رقههههم مثههههل 

 وتعديالته. 2002لسنة  85الجوفية رقم 

5 اآللجات المالج  

 2010إلهههى عهههام  2006ومنهههذ عهههام  2010مليهههون دينهههار فهههي عهههام  500بلغهههت نفقهههات قطهههاع الميهههاه الحكهههومي مههها يقهههرب مهههن 

ت ههههاعفت نفقههههات قطههههاع الميههههاه تقريبهههها مههههع زيههههادة حصههههة الصههههرف الصههههحي بشههههكل واضهههها ووجهههههت نفقههههات كبيههههرة فههههي 

السههههنوات األخيههههرة لزيههههادة إنتههههاج الميههههاه وتوسههههيع نظههههام الصههههرف الصههههحي وتجميههههع ميههههاه الصههههرف الصههههحي ومعالجتههههها 

مليهههون دينهههار للهههر   38بحهههوالي  2010ي حولتهههها الحكومهههة للمسهههتهلكين مهههن خهههالل الهههدعم فهههي عهههام وقهههدرت قيمهههة الفائهههدة التههه

مليهههون دينهههار للميهههاه المنزليهههة. مهههع زيهههادة الطلهههب، يهههدرس قطهههاع الميهههاه اآلن  213مهههن الميهههاه السهههطحية فهههي واد  األردن و 

التشهههغيل جههههود ضهههرورية لتطهههوير ميزانيهههات تكهههاليف دورة حيهههاة المشهههاريع قبهههل القيهههام باسهههتثمارات رأسهههمالية جديهههدة ههههذه ال

والصهههيانة للحهههد مهههن فاقهههد الميهههاه وضهههمان تهههوفر المصهههادر الكافيهههة لصهههيانة البنيهههة التحتيهههة الجديهههدة. ويهههتم تمويهههل المشهههاريع 

الرأسههههمالية مههههن الميزانيههههة الحكوميههههة ومههههن خههههالل المههههنا المقدمههههة مههههن الجهههههات المانحههههة الدوليههههة أو مههههن خههههالل القههههروض 

 ية للحكومة ويجر  أي ا تشجيع دخول استثمارات القطاع الخاص.ومالمصرفية التن

 اتسراداد الركالجف

التشهههههغيل ٪ مهههههن تكهههههاليف 100فهههههي السهههههنوات األخيهههههرة تجهههههاوزت اإليهههههرادات المجمعهههههة لسهههههلطة الميهههههاه وشهههههركات الميهههههاه 

نقصهههان القيمهههة واسهههترداد مهههن إجمهههالي التكهههاليف عنهههدما أدرجهههت التكهههاليف الرأسهههمالية )٪  70 -60تمثهههل  ههههاوالصهههيانة ولكن

فهههي قطهههاع  التكهههاليف الكافيهههة ونفقهههات الصهههيانة فهههي مجهههال محاسهههبة التشهههغيل(. وإذا ت هههمن الهههدعم تكهههاليف الطاقهههة والكلفهههة

ويرجهههع  2005مقلهههق فهههي اسهههترداد التكهههاليف منهههذ عهههام  انخفهههاضالميهههاه، فههه ن اسهههترداد الكلفهههة سهههيكون أقهههل. وقهههد كهههان هنههها  

مههع الزيههادات فههي تتماشههى الميههاه ومعالجههة ميههاه الصههرف الصههحي التههي لههم تزويههد رة فههي ذلههك باألسههاس إلههى اسههتثمارات كبيهه

تكههههاليف الخدمههههة. وباإلضههههافة إلههههى ذلههههك، فقههههد الههههت مسههههتويات فاقههههد الميههههاه مرتفعههههة للغايههههة علههههى الههههرغم مههههن البههههرامج 

  .االستثمارية الكبيرة
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كمههها أن شهههركات  والكهربهههاء بنسهههبة عاليهههةالتكهههاليف فهههي شهههركات الميهههاه يعتمهههد علهههى األسهههعار المدعومهههة للميهههاه إن اسهههترداد 

الميهههاه ليسهههت مسهههؤولة عهههن االسهههتثمارات الرأسهههمالية الكبهههرى بحيههه  أن سهههلطة الميهههاه تقهههوم بمجمهههل االسهههتثمارات فهههي ههههذا 

يفهههها الرأسهههمالية فهه ن شهههركات الميهههاه لههن تكهههون قهههادرة القطههاع وإذا قامهههت سههلطة الميهههاه بتقاضهههي ثمههن الميهههاه التهههي غطههت تكال

على تحقيق استرداد التكاليف بالكامل
10
. 

رسهههوم التوصهههيل  علمهههاأ بههه نمعظهههم المنهههازل التهههى يهههتم دعمهههها بشهههكل كبيرتسهههتثني الزيهههادة فهههي تكهههاليف الخدمهههة المتوخهههاة  

. وههههذه التهههدابير مهههن شههه نها أن تقلهههل 2015مهههع زيهههادات اخهههرى متوقعهههه خهههالل عهههام  للمسهههتخدمين الجهههدد  والخدمهههة قهههد زادت

.2020الفجوة بين التكاليف واإليرادات على المدى المتوسط، مع استرداد تكاليف التشغيل المتوقعه بحلول عام 
11

 

ك نوعهههان مهههن الخيهههارات التهههي يجهههر  النظهههر فيهههها لتحسهههين لهههلجعهههل القطهههاع أكثهههر قابليهههة لالسهههتمرار مهههن الناحيهههة الماليهههة هنا

 الخسائر التشغيلية لشركات المياه:لتخفيل مع مرور الوقت  استرداد التكاليف

( تحسهههينات فهههي كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة مهههن خهههالل تحهههدي  البنيهههة التحتيهههة الرئيسهههية، بمههها 1ا. وفهههورات فهههي التكهههاليف مهههن: )

لتحسهههين ا ( 3( تخفهههيل الفاقهههد مهههن الميهههاه )2فهههي ذلهههك إنشهههاء محطهههة توليهههد للطاقهههة المتجهههددة بهههالقرب مهههن محطهههات ال ههه  . )

  .)اختيار أف ل النتائج(

( تقليهههل الفاقهههد مهههن الميهههاه اإلداريهههة )علهههى سهههبيل المثهههال، 1ب. تهههدابير اإليهههرادات: تقتهههر  سهههلطة الميهههاه نهجهههاف تهههدريجياف إلهههى: )

( زيهههادة تحصهههيل اإليهههرادات مهههن خهههالل التحسهههينات 2الفهههواتير( ) فهههي تحصهههيل التمديهههدات غيهههر مصهههر  بهههها وعهههدم الكفهههاءة

خهههههدمات الميهههههاه و الصهههههرف الصهههههحي تعرفهههههة ( زيهههههادة 3االسهههههتعانة بمصهههههادر خارجيهههههة لتحصهههههيل الفهههههواتير  )اإلداريهههههة و 

 للمنازل والصناعة و المزارعين.

 

6 االنسانى الدعم 

إلههههى األردن فههههي عههههام سههههور  مليههههون  1.4وتههههدفق أعههههداد كبيههههرة تقههههدر بحههههوالي  2011بدايههههة األزمههههة السههههورية عههههام مههههع 

 التههههي (HCSPتنسههههيق جديههههدة فههههتم إطههههال  منصههههة دعههههم المجتمههههع الم ههههيف ) آليههههةاسههههتلزم ذلههههك إنشههههاء  2013و  2012

تهههه ثرت  التههههي لتنسههههيق رئيسههههية لتلبيههههة االحتياجههههات الناشههههئة مههههن المجتمعههههات الم ههههيفة فههههي األردنلانطلقههههت رسههههميا ك ليههههة 

( ت ههههم JRPSC) لألزمههههة السههههوريةفههههي وقههههت الحههههق إلههههى منصههههة اسههههتجابة األردن  HCSPباألزمههههة السههههورية. تحولههههت 

ي ههههم فريههههق غطهههي المنعههههة والق ههههايا اإلنسههههانية واإلداريههههة. يعمههههل  يههههقمجموعههههة قطاعيههههة يصههههاحبها فر 11ههههذه المنصههههة  

منسههههق واليونيسههههيف وسههههكريتاريا مههههن فريههههق أساسههههي برئاسههههة األمههههين العههههام لههههـوزارة الميههههاه والههههـر   WASH العمههههل 

 (. ومجموعتين قطاعيتين ) المنعة واالنسانية Mercy Corpsة ــحكومي غير دولية منظمةوللمانحيــن )ألمانيا( 

السهههوريين علهههى الفهههرار مهههن منهههازلهم والتمهههاس اللجهههوء  الهههى األردن مليهههون مهههن  1.4أجبهههرت األزمهههة السهههورية أكثهههر مهههن 

لتوسهههههعة خهههههدماتها و ضهههههيافتهم. وتشهههههمل خهههههدمات التعلهههههيم والرعايهههههة الصهههههحية  االردن(، االمهههههر الهههههذ  اسهههههتدعى 2014)

االجتماعيهههة اضهههافة الهههى  دعهههم المهههواد الغذائيهههة والوقهههود / الكهربهههاء والميهههاه والصهههرف الصهههحي. اال ان والخهههدمات البلديهههة و

التهههدفق السهههريع لالجئهههين السهههوريين أثقهههل كاههههل البنيهههة التحتيهههة وقهههدرة األنظمهههة للتعهههاون مهههع ههههذا ال هههغط، علمههها أن األردن 

السهههكان األصهههليين الجهههودة وعهههدم كفايهههة القهههدرات لخدمهههة فهههي فاعليهههة أصهههال مهههن نقهههص يعهههاني
12

. وضهههعت الحكومهههة خطهههة 

لالجئهههههين وتعزيهههههز المرونهههههة فهههههي تههههههدف لالسهههههتجابة و التهههههي  JRP))خطهههههة اسهههههتجابة األردنمتعهههههددة القطاعهههههات وههههههي 

المجتمعهههات الم هههيفة.  هنههها  حاجهههة ماسهههة ألن يقهههوم القطهههاع العهههام باإلسهههتثمار فهههي القطاعهههات الخاضهههعة ل هههغوط معينهههة، 

 التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والخدمات البلدية.على سبيل المثال ال الحصر، 

                                                       

 
10 Public expenditure perspectives, USAID/DAI, March 2012 
11 IMF Country Report Article 2014 
12 National Resilience plan 2014-2016 (2014) 
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 االدارة المركامل  لمصادر المجاه

1 مقدم  

( كاسههههتراتيجية ومههههنهج لتعزيههههز تنميههههة وادارة IWRMسههههتتبنى وزارة الميههههاه والههههر  اإلدارة المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه )

وذلهههك بههههدف تحقيهههق أكبهههر قهههدر مهههن الرفهههاه االقتصهههاد   الميهههاه واألراضهههي والمصهههادر ذات العالقهههة بهمههها بشهههكل متناسهههق

واالجتمههههاعي بشههههكل منصههههف للجميههههع، اخههههذة بعههههين االعتبههههار اسههههتدامة االنظمههههة البيئيههههة
13

. إن هههههذه االسههههتراتيجية وعلههههى 

المسهههتوى المتوسهههط الهههى طويهههل األمهههد سهههوف تمكهههن مهههن تحقيهههق االههههداف المسهههتدامة للميهههاه والصهههرف الصهههحي وستسهههاعد 

بة ت خهههذ بعهههين االعتبهههار حساسهههية  الوضهههع المهههائي فهههي المملكهههة وجعلهههه أكثهههر مرونهههة مهههن خهههالل إدمهههاج مناسههه بيئهههةفهههي خلهههق 

كههههل مههههن تكلفههههة الميههههاه والحاجههههة لههههها فههههي عمليههههة صههههنع القههههرارات الخاصههههة بالتنميههههة االقتصههههادية واالجتماعيههههة وخيههههارات 

لهههى دمهههج كهههل مهههن الهههنظم البشهههرية تخصهههيص اسهههتعماالت الميهههاه. ان تطهههوير إطهههار تنظيمهههي ومؤسسهههي لقطهههاع الميهههاه قهههادر ع

 واالقتصادية واالجتماعية والسياسية معاف يمثل تحدياف كبيراف في سبيل تحقيق ذلك.

ان التحسهههينات المطلوبهههة ستت هههمن إعهههادة هيكلهههة قطهههاع الميهههاه مؤسسهههياف واقتصهههادياف ) بمههها يشهههمل تحسهههين البنهههى التحتيهههة و 

التشههاركية والمشههاركة مههع جميههع المعنيههين بمهها فههيهم القطههاع الخههاص والتطههور التقنههي  يشههملتكههاليف خههدمات الميههاه (، كمهها 

لتحسهههين أسهههاليب اسهههتعمال الميهههاه وتقليهههل ههههدرها. ومهههن األهميهههة بمكهههان أي هههاي تحسهههين الهههوعي العهههام حهههول شههها الميهههاه فهههي 

صهههيانة البنهههى التحتيهههة لشهههبكات األردن وخاصهههة فيمههها يتعلهههق بالتكهههاليف المتكبهههدة فهههي اسهههتخراج الميهههاه ومعالجتهههها ونقلهههها و

 التزويد المائي، ومن ال رور  أي ا بناء قدرات قطاع المياه التقنية في رصد وإدارة المياه.

 

2 النهج العام نحو اتسراايجيج  االدارة المركامل  لمصادر المجاه 

ة هيكلههههة اسههههتراتيجية إن عههههدم االسههههتقرار فههههي المنطقههههة  التغيههههرات االسههههتراتيجية العالميههههة تههههؤثر فههههي الفرصههههة نحههههو اعههههاد

خاصهههة فيمههها يتعلهههق الصهههرف الصهههحي وللميهههاه ونجههها  تنفيهههذها بمههها ينسهههجم مهههع االههههداف العالميهههة للميهههاه و  االردن الوطنيهههة

 بتبني اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه كاستراتيجية تنمية وطنية.

سهههليمة لميهههاه الصهههرف الصهههحي يههههدف األردن الهههى بيئهههة مسهههتدامة ووصهههول لخهههدمات الصهههرف الصهههحي للجميهههع مهههع إدارة 

منهههع التلهههوت، كمههها يسهههعى أي هههاف لتزويهههد آمهههن مهههن ميهههاه الشهههرب وتحقيهههق األمهههن المهههائي وزيهههادة التعهههاون و واعهههادة اسهههتخدامها

 .المشتركة المياهاالقليمي بخصوص مصادر 

فههههي المؤسسههههات إن هههههذه االسههههتراتيجية سههههتكون مبنيههههه علههههى آليههههات حوكمههههة الميههههاه لتكههههون فعالههههة واسههههتباقية وتعههههزز الثقههههة 

 الوطنية للمياه وتدير الطلب على المياه بالطريقة المثلى وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة.

 

3 المبادئ و األهداف 

ان الههههدف العهههام مهههن تطبيهههق اإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه فهههي األردن ههههو الحهههرص علهههى أن تكهههون اإلدارة الوطنيهههة 

لمصههههادر الميههههاه مبنيههههة علههههى مبههههادئ االسههههتخدام المسههههتدام والكفههههاءة االقتصههههادية والمسههههاواة االجتماعيههههة، حيهههه  أن االطههههار 

 ن:لمصادر المياه يت م المتكاملةاالستراتيجي لإلدارة 

الكفهههاءة االقتصهههادية فهههي اسهههتعمال الميهههاه: بسهههبب تزايهههد شههها الميهههاه وشههها المهههوارد الماليهههة، ومحدوديهههة الميهههاه كمصهههدر قابهههل 

 للن وب والطلب المتزايد عليه، ف نه سيتم استعمال مصادر المياه ب قصى قدر ممكن من الكفاءة.

                                                       

 
13 (GWP 2008) 
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يكهههون مهههن خهههالل الحصهههول علهههى الميهههاه بكميهههة   العدالهههة االجتماعيهههة: ان حهههق المهههواطنين األساسهههي السهههتمرار الحيهههاه .أ 

 كافية وبنوعية جيدة  وهذا ما سيتم أخذه بعين االعتبار.

اسههههتدامة البيئههههة واالنظمههههة الحيويههههة: إن االسههههتغالل الحههههالي لمصههههادر الميههههاه سههههيتم إدارتههههه بطريقههههة ال تقههههوض نظههههم  .ب 

دمة في استخدامهاومعززات الحياه في األنظمة الحيوية وبما ال يؤثر على حق األجيال القا
14.
 

 

 األهداف االستراتيجية

ان ههههذه االسهههتراتيجية وخطتهههها التنفيذيهههة سهههتكون مرتكهههزة علهههى مبهههادئ اإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه والحوكمهههة  .أ 

الرشههههيدة و المسههههائلة أمههههام اصههههحاب المصههههلحة المعنيههههين ل ههههمان تخصههههيص الميههههاه بعادلههههة وفاعليههههة لجميههههع حاجههههات 

االجتماعيهههة و بشهههكل مسهههتدام. كمههها مهههن شههه نها أي هههاف أن تشهههجع علهههى تبنهههي نههههج متكامهههل فهههي التنميهههة االقتصهههادية و 

تخطهههههيط وتنميهههههة وإدارة مصهههههادر الميهههههاه المحليهههههة و المشهههههتركة.  إن وزارة الميهههههاه و الهههههر  ستشهههههجع وتسههههههل قبهههههول 

واالقتصهههاد   باعتبارهههها مهههدخل رئيسهههي و ذو قيمهههة فهههي التنميهههة الوطنيهههة علهههى الصهههعيدين االجتمهههاعي احتسهههاب الميهههاه

حيههه  أنهههه ي هههمن تخصهههيص الميهههاه بشهههكل منصهههف ومسهههتدام لتههه مين االحتياجهههات الوطنيهههة. كمههها سهههت خذ الهههوزارة بعهههين 

علهههى وسهههتعمل أي هههاف  المتطلبهههات البيئيهههةاالعتبهههار تحقيهههق التهههوازن بهههين الفوائهههد االقتصهههادية وااللتزامهههات االجتماعيهههة و

خطههههط إدارة الطلههههب الههههوطني علههههى الميههههاه  سههههتوجهوالميههههاه  لتوزيههههع سياسههههة وطنيههههة شههههاملةتعزيههههز اسههههتخدام تطههههوير و

علهههى المهههدى  قطهههاع الميهههاه إلعهههادة هيكلهههة األنظمهههة المناسهههبة ووضهههع المؤسسهههية الالزمهههة وسهههيتم تفعيهههل اإلصهههالحات

ومتابعههههة األدوار فيمهههها يتعلههههق بحوكمههههة الميههههاه وتنفيههههذ األنظمههههة  المسههههاءلة والفعاليههههة و الكفههههاءةعلههههى أسهههه   المتوسههههط

 وتطوير  مصادر المياه ونقلها وتوزيعها والخدمات االستشارية األخرى.

بمههها  المثلهههى واالقتصهههادية االجتماعيهههةفوائهههد لحمايتهههها لتحقيهههق او المهههوارد المائيهههة فهههي اسهههتغالل الكفهههاءة التركيهههز علهههى .ب 

 هذا يت من:و االقليمي من خالل التعاون لمائية المشتركةالموارد ا زيادةو في ذلك تطوير

 اآلخهههرين مهههع القطهههاع  فهههي التعامهههل عمهههلإجهههراءات كفهههاءة و معهههاييرتطهههوير و التخطهههيط االسهههتراتيجي لمهههوارد الميهههاه

مراجعهههة و البديلهههة مصهههادر الميهههاهوواسهههتخدام التكنولوجيههها  فاقهههد الميهههاهالحهههد مهههن و وإدارة األصهههول واسهههترداد التكهههاليف

 ايجههههاد بيئههههة تسهههههيلللقطههههاع و الداخليههههة تقيههههيم القههههدراتو الممارسههههات الزراعيههههة تحسههههين الحاجههههة إلههههىو قههههوانين البنههههاء

 إدارةتعزيههههز نشههههاء وتقههههديم الههههدعم إل بمهههها يشههههمل متكامههههلالمههههوارد المائيههههة المشههههتركة بشههههكل إدارة تخطههههيط ومواتيههههة لل

فهههي عمليهههة صهههنع القهههرارات الخاصهههة  لمشهههاركةل المهههدني للمجتمهههع دور مهههؤثر وضهههمان األحهههواض المائيهههة المشهههتركة

 ب دارة المياه في األحواض المائية.

مراقبهههة مسهههار التقهههدم فهههي القطهههاع ( وNWISالهههر  بتطهههوير نظهههام المعلومهههات المائيهههة الهههوطني )سهههتقوم وزارة الميهههاه و .ج 

 (.SDGs) من خالله مما سيسهل عمليات مراقبة أداء القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية

التوافههههق بههههين جميههههع والههههوعي  لرفههههعدعههههم حههههوار السياسههههات الوطنيههههة الخاصههههة بالميههههاه ومنتههههدى المنههههاطق المرتفعههههة  .د 

 أصحاب المصلحة.

المؤسسهههي لهههإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه يجهههب أن يسهههتوعب األولويهههات الوطنيهههة للتنميههههة ان اإلطهههار التنظيمهههي و .ه 

المرونههههة فههههي بمهههها فيههههها الفعاليههههة و المسههههائلة والمسههههاواة بههههين الجنسههههين و االجتماعيههههة و االقتصههههادية الخاصههههة بالقطههههاع

 التعامل مع التغير المناخي و إدارة الكوارت.
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4 االدارة المركامل  لمصادر المجاهيطبجق  

 األمن المائي

 

إن الوضهههع االقليمهههي الم هههطرب وغيهههر اآلمهههن يسهههتدعي أن تتبنهههى وزارة الميهههاه و الهههر  وتنفهههذ أي هههاف خطهههة أمنيهههة لحمايهههة 

 الموارد المائية من المخاطر بما فيها األعمال االرهابية. حي  ستكون المعايير األمنية على ثالثة مستويات: 

وير قههههدرات العههههاملين الفنيههههين و اإلداريههههين فيمهههها يتعلههههق بههههاألمن أوالف: إدخههههال أنظمههههة للرصههههد واالنههههذار المبكههههر، ثانيههههاف: تطهههه

والحمايهههة، ثالثهههاف: التحصهههين مهههن خهههالل انشهههاء بنهههى تحتيهههه  لزيهههادة األمهههان. إن ههههذه الجههههود سهههتكون جهههزءا ال يتجهههزأ مهههن 

أن الخطهههههة األمنيهههههة الوطنيهههههة وسهههههيتم تنفيهههههذها بالتنسهههههيق وبمشهههههاركة المؤسسهههههات و السهههههلطات األمنيهههههة فهههههي االردن. كمههههها 

المعلومهههات بخصهههوص المخهههاطر األمنيهههة سهههيتم مشهههاركتها مهههع جميهههع الجههههات ذات العالقهههة و سهههتكون لههههذه الخطهههط األمنيهههة 

 األولوية في التمويل و سيتم وضع اعبائها في االعتبار عند عمل الموازنات المالية.

لخزانههههات و شههههبكات النقههههل و نطهههها  الخطههههة سيشههههمل جميههههع المسههههطحات المائيههههة والبنيههههة التحتيههههة بمهههها فههههي ذلههههك السههههدود وا

التوزيههههع ومحطههههات ال هههه  واآلبههههار، و محطههههات معالجههههة الميههههاه و تحليتههههها و محطههههات معالجههههة ميههههاه الصههههرف الصههههحي 

 وخطوطها وجميع المباني اإلدارية.

 

ان سياسهههة واسهههتراتيجية األردن الوطنيهههة تتطلهههب أن تكهههون جميهههع مهههوارد الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة محميهههة، حيههه  سهههتقوم 

ومهههة ممثلهههة بقطهههاع الميهههاه برصهههد مسهههتمر لنوعيهههة الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة و رصهههد تههه ثير أ  نشهههطة ملوثهههه عليهههها. الحك

وسهههيتم الشهههروع فهههي اتخهههاذ تهههدابير تصهههحيحية للحهههد مهههن مخهههاطر التلهههوت عهههن طريهههق إنشهههاء وتوسهههيع المنهههاطق المحميهههة لكهههل 

ر المنبههع علههى طههول المجههار  المائيههة المشههتركة. مههن الميههاه السههطحية والجوفيههة كمهها سههيتم رصههد ومنههع التلههوت مههن مصههاد

كمهههها سههههتطبق الحكومههههة برنههههامج  شههههامل للرصههههد و التقيههههيم  كمهههها و نوعهههها و مراقبههههة اسههههتخدامات الميههههاه وحمايههههة الميههههاه 

 السطحية والجوفية ووضع برامج متكاملة لتنمية والمحافظة على المياه السطحية لزيادة كمياتها و امكانياتها.

 لمياهتطوير مصادر ا

إن زيهههادة عهههدد سهههكان األردن و وزيهههادة الطلهههب علهههى الميهههاه جنبههها إلهههى جنهههب مهههع تهههدفق الالجئهههين أدى الهههى زيهههادة العجهههز 

. و فههههي حههههين أن 2025٪ مههههن إجمههههالي احتياجههههات القطههههاع الوطنيههههة بحلههههول عههههام 56المتوقههههع فههههي المههههوارد المائيههههة الههههى 

لهههب علهههى الميهههاه فهههي المسهههتقبل، فقهههد أصهههبا مهههن األهميهههة بمكهههان الحاجهههة ملحهههة لمصهههادر جديهههدة للميهههاه لتلبيهههة و اسهههتدامة الط

وضهههع الجههههود أي ههها بشهههكل الزامهههي علهههى حمايهههة المصهههادر المائيهههة الحاليهههة والمحافظهههة عليهههها و تقليهههل الفاقهههد النهههاتج عهههن 

و  2021عهههدم الكفهههاءة وسهههوء االسهههتخدام. و مهههن الجهههدير بالهههذكر أنهههه فهههي حهههال عهههدم وجهههود مهههوارد مائيهههة جديهههدة حتهههى عهههام 

البحهههر الميهههت فههه ن زيهههادة كفهههاءة اسهههتخدام المهههوارد  -ههههو العهههام الهههذ  سهههيتم فيهههه االنتههههاء مهههن مشهههروع ناقهههل البحهههر االحمهههر 

 المائية الحالية يشكل جزءا رئيسياف من الحل.

تنميهههة المهههوارد المائيهههة فهههي المسهههتقبل بحاجهههة إلهههى التركيهههز علهههى خيهههارات جديهههدة لمصهههادر الميهههاه بمههها فهههي ذلهههك تجميهههع ميهههاه 

مطهههار، تحليهههة ميهههاه البحهههر و الميهههاه الجوفيهههة المالحهههة، زيهههادة تخهههزين الميهههاه السهههطحية فهههي السهههدود، التغذيهههة االصهههطناعية األ

 للمياه الجوفية حيثما كان ذلك ممكنا و من المهم أي اف زيادة مياه الصرف الصحي المعالجة.

الحفهههاا علهههى المسهههتويات الحاليهههة للتزويهههد  إن تحقيهههق التهههوازن بهههين العهههرض والطلهههب لمنهههع إعاقهههة احتياجهههات التنميهههة مهههع 

المهههائي يشهههكل تحهههديا رئيسهههيا آخهههر، و فهههي نفههه  الوقهههت يجهههب ضهههمان الجهههدوى مهههن التزويهههد المهههائي والقهههدرة علهههى تحمهههل 

 تكاليف. 

 سواء بالنسبة لمستخدمي المياه أو الحكومة، ف نه توجد بعل الق ايا االستراتيجية التي تحتاج إلى معالجة: 

فهههي اسهههتغالل الميهههاه الجوفيهههة  كمههها يجهههب ربهههط االنتهههاج مهههن الخزانهههات الجوفيهههة بقهههدراتها علهههى منهههع اإلفهههراط  .أ 

 التزويد و الحد اآلمن لالستخراج.

 لحصة األردن من المياه المشتركة تقديرات موثوقة   .ب 
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  .. تعظيم ودعم إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة .ج 

 إعادة تخصيص المياه استنادا إلى األولويات الوطنية  .د 

 تطوير خيارات معالجة المياه و تحليتها بشكل مستدام و ب سعار معقولة.  .ه 

 

 إن وزارة المياه و الر  ست خذ على عاتقها ما يلي:

إدارة الميههههاه  زيهههادة إنتهههاج الميهههاه: و هههههذا سهههي خذ بعهههين االعتبههههار المنافسهههة بهههين القطاعهههات المسههههتخدمة للميهههاه و جعهههل .أ 

علهههى مسهههتويات الحهههوض المهههائي و النظهههام المهههائي، حيههه  سهههيتم التخطهههيط لوضهههع اجهههراءات جامعهههة  يهههتم فيهههها  إعطهههاء 

هيئههههة عليهههها الفرصههههة والسههههلطة لقيههههادة وتنسههههيق جهههههود تنفيههههذ اإلدارة المتكاملههههة لمصههههادر الميههههاه و أنشههههاء مؤسسههههات 

بهههدورها، و الت كهههد أن االسهههتخدام المنسهههق للميهههاه السهههطحية األحهههواض المائيهههة و دعهههم جمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه لتقهههوم 

و الجوفيهههههة  المتجهههههددة لهههههن يهههههؤثر فهههههي كمياتهههههها و نوعيتهههههها أثنهههههاء ممارسهههههة األنشهههههطة االقتصهههههادية و المجتمعيهههههة. ان 

اسههههتعمال الميههههاه السههههطحية و الجوفيههههة يجههههب أن يكههههون مجههههدياف اقتصههههادياف و اجتماعيههههاف و بيئيههههاف، كمهههها أن اسههههتخدام الميههههاه 

لجوفيهههة  بهههالتزامن مهههع الميهههاه السهههطحية يجهههب أن يكهههون  فهههي األمهههاكن التهههي يكهههون فيهههها االسهههتخدام المشهههتر  مجهههدياف و ا

تكهههون فيهههه الخزانهههات الجوفيهههة قهههادرة علهههى التزويهههد. كمههها أن الجوانهههب األخهههرى المتعلقهههة بهههالروابط بهههين اسهههتخدام الميهههاه 

ر الطبيعيههههة تتكههههون مههههن الميههههاه و األراضههههي و االنظمههههة واالحتياجههههات البيئيههههة سههههيتم مراقبتههههها باعتبههههار ان المصههههاد

 الحيوية.

إدارة األثهههر البيئهههي: إن حالهههة البيئهههة لهههها تههه ثير كبيهههر علهههى قطهههاع الميهههاه وإدارتهههه وبالتهههالي سهههيتم تقييمهههها وسيشهههمل ذلهههك  .ب 

طاقههههة تقيههههيم األنظمههههة واإلجههههراءات البيئيههههة و سههههيتم التشههههاور مههههع الههههوزارات والهيئههههات المعنيههههة ذات الصههههلة مثههههل ال

 والصناعة والصحة والزراعة و البيئة.

 مليون متر مكعب. 400زيادة سعة تخزين المياه الى  .ج 

( اسهههتخدام النمهههاذج الرياضهههية فهههي توزيهههع الميهههاه و حسهههاب 1الهههروابط مهههع الق هههايا االقتصهههادية: و ههههذا سهههوف يشهههمل: ) .د 

( 4( حسهههاب أسهههعار الظهههل )3الم هههافة ) ( دراسهههة العالقهههة بهههين كفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه واإلنتهههاج وقيمتهههها2سهههعر الميهههاه )

اسهههتخدام أداة تقيهههيم دورة الحيهههاة لتحديهههد أف هههل الخيهههارات بخصهههوص طهههر  المحافظهههة علهههى الميهههاه البلديهههة. كمههها ينبغهههي 

أن تهههنعك  حسهههابات التكلفهههة الكليهههة للميهههاه علهههى أسهههعارها مهههع األخهههذ بعهههين االعتبهههار جميهههع التكهههاليف المرتبطهههة بتشهههغيل 

نيهههة التحتيهههة، وتكهههاليف الفرصهههة وتكلفهههة العوامهههل الخارجيهههة بمههها فهههي ذلهههك تكلفهههة األضهههرار البيئيهههة وصهههيانة واسهههتبدال الب

 أي اف. 

إن الوضههع المههالي والعجههز فههي الميزانيههة يعتبههر مههن أهههم الق ههايا الرئيسههية لقطههاع الميههاه و هههو يههؤثر فههي قههدرة القطههاع  .ه 

إعههههادة تسههههعير الميههههاه والحههههد مههههن الفاقههههد المههههائي علههههى تقههههديم واسههههتدامة الخههههدمات. سههههيتم تنفيههههذ اإلصههههالحات الماليههههة و 

 ليكون ذلك ضمن الحلول المستقبلية في الحفاا على القطاع على المدى المتوسط والطويل.

التعههههاون مههههع الههههدول المجههههاورة بشههههكل أوسههههع يعتبههههر أداة مفيههههدة لتقاسههههم المنههههافع ومنههههع نشههههوب الصههههراعات، حيهههه  أن  .و 

 ي ذلك هي:المبادئ التي ستوجه وزارة المياه والر  ف

أن األردن يجهههههب أن يهههههدافع عهههههن و يحمهههههي حقوقهههههه المائيهههههة مهههههن الميهههههاه المشهههههتركة مهههههن خهههههالل االتصهههههاالت  •

والمفاوضهههات واالتفاقيهههات الثنائيهههة والمتعهههددة األطهههراف. كمههها و يجهههب أن تمهههنا الفرصهههة لتطهههوير المشهههاريع التهههي 

 لتشغيل والصيانة.توفر الفائدة لجميع األطراف و خصوصاف فيما يتعلق بمشاريع البناء و ا

سيسههههتمر األردن فههههي تقههههديم االحتههههرام الواجههههب ألحكههههام القههههانون الههههدولي المعمههههول بههههه لتقاسههههم الميههههاه، وحمايتههههها  •

 والحفاا عليها المطبقة على المياه اإلقليمية والمشتركة.

 مية.التعاون الثنائي و متعدد األطراف مع الدول المجاورة يجب أن يكون من خالل ميثا  المياه اإلقلي •

تؤكهههد علهههى أن تسهههتمر الجههههود لترسهههي  حقهههو  األردن فهههي مهههوارد  2015سياسهههة الميهههاه السهههطحية الوطنيهههة لعهههام  •

الميهههاه السهههطحية المشهههتركة مهههن خهههالل االتفاقهههات الدوليهههة، مهههع ضهههرورة  التعهههاون اإلقليمهههي أي هههاف لتطهههوير خطهههط 

 طوارئ لمواجهة حاالت الجفاف وآثار التغير المناخي.
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٪ مههههن إجمههههالي الميههههاه المتاحههههة و 60أثههههر األنشههههطة الزراعيههههة باعتبههههار أن القطههههاع الزراعههههي يسههههتهلك حههههوالي   إدارة .ز 

باعتبهههار أي هههاف العالقهههة المباشهههرة بهههين الطلهههب علهههى الميهههاه لألغهههراض الزراعيهههة والعوائهههد االقتصهههادية مهههن كهههل متهههر 

ف المحافظههههة علههههى الميههههاه و تحسههههين مكعههههب مههههن الميههههاه المسههههتخدمة. إن  نظههههام تسههههعير أف ههههل للميههههاه الزراعيههههة بهههههد

وزيههههادة انتاجيتههههها يمكههههن أن يههههنجم عههههن إعههههادة هيكلههههة اإلنتههههاج الزراعههههي
15

. إن وزارة الميههههاه والههههر  سههههتقوم  تههههدريجيا 

بتقليههل اسههتخدام الميههاه الجوفيههة العذبههة فههي المنههاطق المرتفعههة لتحههل محلههها ميههاه الصههرف الصههحي المعالجههة كلمهها كههان 

أكثههههر واقعيههههة و اسههههتدامة السههههتخدام الميههههاه فههههي الزراعههههة مههههن المقههههرر أن يطههههر  لتعظههههيم  ذلههههك ممكنهههها كمهههها أن نظامههههاف 

 العوائد االقتصادية وضمان االستخدام األمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة.

 

 كمجات الرزويد االضافج  

 

-مشهههروع البحهههر االحمهههر يشهههكل. وكجهههزء مهههن ههههذه االسهههتراتيجية، تسهههتهدف وزارة الميهههاه زيهههادة كميهههة الميهههاه المتاحهههة

ست هههيف المرحلهههة األولهههى التزويهههد المهههائي علهههى مهههرحلتين، حيههه  زيهههادة  فهههيالجهههزء األكبهههر  (RSDSP)البحهههر الميهههت 

فهههي والمبادلهههة العقبهههة يشهههمل تزويهههد ) للموازنهههة المائيهههةمليهههون متهههر مكعهههب  85مهههن ههههذا المشهههروع االسهههتراتيجي حهههوالي 

 نههههاتج( أدنههههاه 4مكعههههب ألغههههراض الههههر (. يوضهههها الجههههدول )مليههههون متههههر  20و العههههرب الشههههمال مههههن خههههالل واد  

كميهههات االخهههرى التهههي سهههتوفر  المشهههاريعاضهههافة الهههى  ،البحهههر الميهههت-المرحلهههة األولهههى والثانيهههة لمشهههروع البحهههر االحمهههر

اإلطههههار ضههههمن التزويههههد المههههائي إجمههههالي يبلههههغ و ،(5 مليههههون متههههر مكعههههب )الجههههدول 187.5 تقههههدر بحههههواليإضههههافية 

الخطهههة رئيسهههي مهههن الجهههزء الذه المشهههاريع ، وتشهههكل ههههمليهههون متهههر مكعهههب 422.5حهههوالي  االسهههتراتيجيةالزمنهههي لههههذه 

تطهههوير وزيهههادة كميهههات علهههى وزارة الميهههاه تعمهههل  ،ههههذه ارد الميهههاه العذبهههةضهههافة الهههى مهههوباالاالسهههتثمارية لقطهههاع الميهههاه. 

الحديهههة بحهههوالي الميهههاه دة فهههي زيههها( و10مليهههون متهههر مكعهههب )الجهههدول  94ميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههة  بحهههوالي 

يههههون مل 552.5حههههوالي لموازنههههة المائيههههة الم ههههافة لكميههههة الميههههاه ، وبهههههذا تبلههههغ (11 مليههههون متههههر مكعههههب )الجههههدول 36

 متر مكعب.
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5 اتسراايجيج  اإلدارة المركامل  لمصادر المجاهاإلطار المؤتسسي لرنفجذ  

سيسهههههتند تحليهههههل مؤسسهههههات الميهههههاه الوطنيهههههة الهههههى إطهههههار شهههههامل ي خهههههذ بعهههههين االعتبهههههار العوامهههههل الفيزيائيهههههة و الحيويهههههة 

واالجتماعيهههة واالقتصهههادية و كهههذلك المتعلقهههة بالسياسهههة العامهههة. إن وزارة الميهههاه والهههر  ستسهههعى الهههى إطهههار مؤسسهههي نهههاجا 

فيهههههذ اإلدارة المتكاملهههههة لمصهههههادر الميهههههاه  وسهههههيتم تطهههههويره مهههههع ايهههههالء الرعايهههههة واالهتمهههههام الالزمهههههين لمختلهههههف وايفيهههههاف لتن

المكونهههات، حيههه  أن الحاجهههة واحتياجهههات أصهههحاب المصهههلحة المعنيهههين مهههن مجموعهههات مسهههتخدمي الميهههاه و الجمعيهههات و 

يههههة والتنفيذيههههة والقطههههاع الخههههاص، مقههههدمي الخههههدمات والمؤسسههههات العامههههة وشههههركات القطههههاع الخههههاص والهيئههههات التنظيم

والسهههههلطات المحليهههههة ومجموعهههههات المهههههزارعين ومؤسسهههههات المجتمهههههع المهههههدني والمنظمهههههات غيهههههر الحكوميهههههة و منظمهههههات 

 المجتمع المحلي.

سهههيكون لهههوزارة الميهههاه و الهههر  الهههدور القيهههاد  وصهههاحبة الواليهههة فهههي تنفيهههد عمليهههات اإلدارة المتكاملهههة لمصهههادر الميهههاه، كمههها 

درات و التخطههيط و التنسههيق وتسهههيل الحههوار مههع المعنيههين فههي حههين سههيتم دعههم الههوزارة مههن قبههل سههلطة الميههاه سههتقود المبهها

 و سلطة واد  االردن و وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية و وزارة الزراعة و وزارة البيئة.

التقنيههههة و اإلداريههههة األخههههرى وسههههيتم إنشههههاء إن وزارة الميههههاه والههههر  هههههي مسههههؤوله أي هههها عههههن إيجههههاد التمويههههل و المههههوارد 

مؤسسهههات و آليهههات اخهههرى مسهههانده ايهههن مههها اسهههتدعت الحاجهههه إلهههى ذلهههك، قهههد تشهههمل لجهههان وزاريهههة مشهههتركة. كمههها سهههيتم بنهههاء 

القهههههدرات المؤسسهههههية والشهههههراكات مهههههن أجهههههل إدارة أف هههههل. سهههههيتم أي هههههاف اسهههههتخدام مؤشهههههرات رئيسهههههية لمراقبهههههة وتقيهههههيم 

ملهههة لمصهههادر الميهههاه، ومهههن ههههذه المؤشهههرات: مؤشهههر كفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه و مؤشهههر رأس المهههال اسهههتراتيجية اإلدارة المتكا

 للمياه الطبيعية و مؤشر االستخراج المستدام للمياه و مؤشر تنفيذ اإلدارة المتكاملة مصادر المياه .

 ألهداف االستراتيجية والنهج لالطار المؤسسي والتشريعي

تعزيههههز االن ههههباط المههههالي فههههي اسههههترداد التكههههاليف و تحسههههين الكفههههاءات الداخليههههة فههههي  إلعههههادة حوكمههههة و هيكلههههة القطههههاع و

 التناسق بين مؤسسات القطاع و إدارته وبناء القدرات التقنية لالستجابة لالحتياجات الوطنية يجب أن:

المهههائي )ج( تقهههديم  إعهههادة تنظهههيم الواهههائف األساسهههية لقطهههاع الميهههاه لتشهههمل: )أ( تخطهههيط وإدارة مهههوارد الميهههاه )ب( التزويهههد

 خدمات المياه )د( تنظيم الخدمات )ه( وضع السياسات الوطنية الرشيدة و القوية لقطاع المياه.

الشههههكل التنظيمههههي و مصههههادر التمويههههل للقطههههاع يجههههب أن تكههههون مناسههههبة للواههههائف التههههي يؤديههههها، كمهههها يجههههب تنظههههيم تقههههديم 

االعتبهههار أن يهههنظم تخطهههيط المهههوارد المائيهههة وإدارتهههه علهههى خهههدمات الميهههاه لتكهههون علهههى أسهههاس تجهههار  مهههع األخهههذ بعهههين 

 أساس أن قطاع المياه هو قطاع عام.

أن يكهههون الهيكهههل التنظيمهههي المعهههدل جنبههها إلهههى جنهههب مهههع المبهههادئ األساسهههية و قواعهههد وممارسهههات إدارة الميهههاه مهههدمجاف فهههي 

 قانون شامل للمياه.

(، كمهههها يجههههب أن تسههههعى الههههوزارة لتكههههون تلههههك الخطههههة هههههي NWMPأن يههههتم م سسههههة  الخطههههة الوطنيههههة الرئيسههههية للميههههاه )

 األداة الفعالة و المتحركة في التخطيط االستراتيجي للقطاع.

مهههن خهههالل السياسهههة الوطنيهههة الجديهههدة للميهههاه الجوفيهههة، يجهههب وضهههع ضهههوابط صهههارمة علهههى اسهههتخدام الميهههاه الجوفيهههة وإلغهههاء 

الحهههد اآلمهههن السهههتخراج الميهههاه الجوفيهههة مهههن خزاناتهههها و  االسهههتخراج المجهههاني والحهههد مهههن كميهههات االسهههتخراج علهههى أسهههاس

 إنجاز تشريعات لحماية مصادر مياه الشرب بهدف تنفيذ نطاقات حماية مصادر مياه الشرب بشكل قانوني.

منهجنهههها فههههي تطههههوير إطههههار مؤسسههههي و تشههههريعي سههههي خذ بعههههين االعتبههههار اسههههتكمال تحليههههل هيكههههل المؤسسههههات و الههههدوائر 

لقطههاع ومسههؤولياتها الوايفيههة واالتفهها  علههى هيكلههة جيههده سههيتم مههن خاللههها  توزيههع المهههام مههن جديههد الموجههودة حاليههاف فههي ا

علهههى المؤسسهههات الحاليهههة والغهههاء الهههدوائر والمؤسسهههات الزائهههدة عهههن الحاجهههه، وسهههيتم انشهههاء وحهههدات جديهههده علهههى اسهههاس 

ميهههاه شهههامل يتوافهههق مهههع الهيكلهههة  متخصهههص ومراجعهههة أداء القطهههاع و إجهههراء ا  تعهههديالت هيكليهههة الزمهههه وإصهههدار قهههانون

 التنظيمي الجديد وحوكمة قطاع المياه.
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 الرزويد وخدمات الصاف الصحيالمصادر و

1 المقدم   

٪، وفهههي تهههوفير ميهههاه ذات جهههودة عاليهههة 94 تصهههل الهههى حقهههق االردن مسهههتويات عاليهههه فهههي خهههدمات التزويهههد المهههائي وبنسهههبة

تواكههههب  .الغيههههر مسههههتمر )متقطههههع(ازالههههت تعههههاني مههههن التزويههههد ، علههههى الههههرغم مههههن أن تغطيههههه خههههدمات الميههههاه مللمههههواطنين

يصهههل التزويهههد المهههائي للفهههرد ، لالخاصهههة بالميهههاه والصهههرف الصهههحي ( 2015)عهههام  األلفيهههة للتنميهههةأههههداف تحقيهههق االردن 

يقهههدر اسهههتهال  الفهههرد مهههن و ،لتهههرا للفهههرد/ يهههوم 65  والمقهههدر بهههـلتر/فرد/يهههوم، دون إحتسهههاب الفاقهههد  61فهههي األردن حهههوالي  

فقههد انخفههل اسههتهال  الفههرد مههن الميههاه )فههي  لتههر يوميهها، أمهها فههي شههمال االردن 50-25مهها بههين فههي المنههاطق النائيههة  الميههاه 

علههى الههرغم مههن   اليههوم/فههرد /لتههر 66لههى أقههل مههن ا 88مههن أكثههر مههن  2011منههذ بههدء اللجههوء السههور  عههام مواقههع معينههة( 

ارتفهههاع نسهههبه فاقهههد باإلضهههافة الهههى وههههذا اسهههترداد الكلفهههة محدوديهههة والمهههالي لقطهههاع الميهههاه مي الهههدعم  الحكهههواسهههتمرار تهههدفق 

 . ٪ 52 المياه الى

مليهههون  5.8مهههن السهههكان  )٪ 63 تتماشهههى مهههع خهههدمات تغطيهههة الميهههاه للمهههواطنين ، فهههي حهههين أن  خهههدمات الصهههرف الصهههحي 

، حيهههه  أن ثلهههه  السههههكان ٪ 93نسههههبة الصههههرف اآلمههههن تتجههههاوز علمهههها بهههه ن شههههبكة الصههههرف الصههههحي، ب مخههههدوميننسههههمة( 

 .والمصمتة الحفر اإلمتصاصيةيستخدمون 

مليهههون   140 يحجهههم ميهههاه الصهههرف الصهههحي المنتجهههة مهههن خهههالل المخهههدومين علهههى شهههبكات الصهههرف الصهههحي حهههوالبلهههغ 

يتوقهههع ان يصههل عهههدد  2025. وتشههير التقههديرات إلهههى أنههه بحلهههول عههام 2015عهههام متههر مكعههب مهههن ميههاه الصهههرف الصههحي  

 5000 ماليهههين، حيههه  سهههيتم ربهههط معظهههم المهههدن والمنهههاطق ذات التعهههداد السهههكاني أكثهههر مهههن  11السهههكان الهههى اكثهههر مهههن 

 .2025عام  مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي 240حوالي النتاج   إلى شبكة الصرف الصحينسمة 

2 الوطنيينفجذ النهج العام للمجاه والصاف الصحي على المسروى  

علهههى معهههدالت عاليهههة مهههن خهههدمات  لهههنهج العهههام إلدارة قطهههاع الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي األردن علهههى اسهههتدامة يركهههز ا

مهههن جههههة  وجهههودة وكفايهههة الخهههدماتمهههن جههههة الصهههرف الصهههحي واإلنسهههجام مهههابين التزويهههد والطلهههب والميهههاه خهههدمات تغطيهههه 

لميهههاه والهههر  الهههى ضهههمان اإلدارة المسهههتدامة للميهههاه والتهههي ، باإلضهههافة إلهههى كفهههاءة التزويهههد المهههائي. تسهههعى وزارة اأخهههرى

بمههها  اليهههها والوصهههول الميهههاه واالقتصهههاد والبيئهههة، مهههن خهههالل تحسهههين كميهههة ونوعيهههة  المهههواطنينتعهههود بالفائهههدة علهههى كهههل مهههن 

والحههد مهههن التلههوت والتههه قلم  )األحههواض المائيهههة( يههؤول إلههى وضهههع صههحي أف هههل مههن خههالل المحافظهههة علههى مسهههاقط الميههاه

لزيهههادة كفهههاءة وانتاجيهههة اسهههتخدام الميهههاه لهههدعم قطاعهههات الزراعهههة والطاقهههة والصهههناعة والمحافظهههة  مهههع آثهههار التغيهههر المنهههاخي

   وتطوير حوكمة قطاع المياه إلستدامة القطاعات اإلقتصادية والبيئة واإلجتماعية. على المياه، 

ود وتوسههههعة خههههدمات الصههههرف الصههههحي وزيههههادة  القههههدرة علههههى معالجههههة ميههههاه هنالههههك حاجههههه ملحههههة السههههتمرار هههههذه الجههههه

علهههى مسهههتوى  ةستواصهههل الحكومهههة تعزيهههز إمكانيهههة الوصهههول الهههى خهههدمات صهههرف صهههحي آمنهههحيههه  ، الصهههرف الصهههحي

 شبكات الصرف الصحي.الغير مخدومة بسسات في المناطق ؤالمنازل والم
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3 ينفجذ اتسرايجيج  الخدمات 

الميهههاه والصهههرف الصهههحي، سهههوف تعمهههل وزارة الميهههاه والهههر  علهههى العديهههد مهههن الق هههايا ذات إلهههى جانهههب تعزيهههز خهههدمات 

 وصوال الى النهج المتكامل مت مناف ما يلي: ةالعالق

: إن تحسهههين شهههبكات نقهههل وتوزيهههع الميهههاه لهههه أثهههر مباشهههر علهههى نسهههبة الفاقهههد مهههن الميهههاه التركيهههز علهههى كفهههاءة الميهههاه .1

جهههههود مت ههههافرة لتحسههههين الشههههبكات بشههههكل سههههتبذل . رسههههميا بههههالنفع علههههى السههههكانوالتههههي ال تعههههود ٪ 51والمقههههدر بحههههوالي 

وإقرارمعهههايير وطنيهههة للسهههباكة ومعهههايير كفهههاءة اسهههتخدام األجههههزة  البلهههد مسهههتمر وتركيهههب أجههههزة تهههوفير الميهههاه  لإلسهههتخدام 

الميههههاه لجميههههع الخاصههههة بالميههههاه )منتجههههات السههههباكة، األجهههههزة، .. الهههه (. وسههههتعمل الههههوزارة علههههى تطههههوير خطههههط كفههههاءة 

 شركات المياه. 

التكلفهههة التشهههغيلية خهههالل العمهههر : سهههوف يهههتم توجيهههة اإلسهههتثمارات إلهههى األخهههذ بعهههين اإلعتبهههار التشهههغيل والصهههيانة .2

االسهههههتثمارات الموجههههههة تحديهههههدا للصهههههيانة الميهههههاه وخهههههدمات الصهههههرف الصهههههحي اآلمهههههن أو  خهههههدمات لتحسهههههين اإلفتراضهههههي

ب التراجههههع فههههي مسههههتوى الخههههدمات. سههههوف تعمههههل وزارة الميههههاه والر /سههههلطة الجديههههدة والخههههدمات القائمههههة لتجنههههوالتشههههغيل 

 المياه على تطوير وتنفيذ خطة إدارة األصول لتوجيه اإلنفا  الخاص بالتشغيل والصيانة واإلستثمار الرأسمالي.

 والعدالة االجتماعيةاستجابة كلفة تقديم الخدمات  .3

إن برنهههامج الميهههاه والصهههرف الصهههحي  األخهههرى: سسهههاتؤخهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي فهههي المهههدارس والم .4

ألطفههههال علههههى ميههههاه مالئمههههة  وخههههدمات ميههههاه وصههههرف صههههحي ومرافههههق لحصههههول امههههاهو إال تههههدخل إسههههتراتيجي وضههههمان  

صهههحية فهههي المهههدارس، حيههه  أن المهههدارس يمكهههن أن تكهههون مهههدخالف إلحهههدات تغييهههرات إجتماعيهههة فهههي العديهههد مهههن المجهههاالت. 

سهههيتم إيهههالء اإلهتمهههام ل هههمان  متكامهههل،  بنيهههة تحتيهههة إلهههى نههههج تطهههوير دخالت  جزئيهههة لتهههمهههن المههههم أن تمتهههد الرؤيهههة مهههن 

جهههودة ومالئمههههة مرافههههق الميههههاه والصهههرف الصههههحي فههههي جميههههع المههههدارس ومراجعهههة وتحههههدي  المنههههاهج الدراسههههية للتركيههههز 

، والعمههههل علههههى الميههههاه والصههههرف الصههههحي وتههههدريب المعلميههههين علههههى المواضههههيع ذات العالقههههة بالميههههاه والصههههرف الصههههحي

وتشههههجيع البلههههديات لههههدعم المههههدارس وتطههههوير قنههههوات اإلتصههههال لتنويههههع اآلفهههها  والههههرؤى  المجتمههههع المحلههههيمههههع جمعيههههات 

الخاصهههة ب صهههحاب العالقهههة وتوجيهههة المهههدارس لتكهههون مراكهههز تعلهههيم وتهههدريب للشهههباب األردنهههي فهههي مجهههال الميهههاه والصهههرف 

 الصحي.

ومؤسسهههاتها للتشهههار  مهههع أصهههحاب العالقهههة فهههي قطهههاع : تسهههعى وزارة الميهههاه والهههر  إشهههرا  أصهههحاب العالقهههة .5

 مصادر المياه.المتكاملة لالمياه، حي  أن هذه اإلستراتيجية تركز على إداره 

4 الغايات واإليياه اإلتسراايجييواالهداف  

ضهههمان تهههوفر خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي لجميهههع األردنيهههين مهههن “سهههوف يكهههون الههههدف الهههوطني لههههذه اإلسهههتراتيجية 

. تتبنههههى وزارة الميههههاه والههههر  الههههنهج المتكامههههل واسههههتمرارية خههههدمات الميههههاه والصههههرف الصههههحي “دارة المسههههتدامةخههههالل اإل

 باإلعتماد على معايير وطنية مستهدفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

المهههواطنين  األولويهههة القصهههوى لهههوزارة الميهههاه والهههر  ههههي ضهههمان وصهههول ميهههاه آمنهههة وكافيهههة وب سهههعار معقولهههه  لجميهههع

ات والمنههههاطق الريفيههههة علههههى يالبلههههدالرئيسههههية و لمههههدنللتر/فرد/يههههوم(  80، 100، 120لإلسههههتخدامات الشخصههههية والمنزليههههة )

يتم تبنهههي تراعهههي الخصوصهههيه والكرامهههة. حيههه  سهههالتهههوالي. باإلضهههافة إلهههى الحصهههول علهههى خهههدمات صهههرف صهههحي آمنهههة 

 المستقبلي سيركز على تعزيز العديد من األولويات والمبادرات.نهج شامل إلدارة المياه. إضافة إلى أنه التوجة 
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 مصادر المجاه أوال:

فهههي القطهههاع مهههن خهههالل نههههج شهههمولي فهههي اإلسهههتجابة لإلحتياجهههات  المنعهههةسهههوف تقهههوم وزارة الميهههاه والهههر  بتعزيهههز  .1

 المياه. المياه والصرف الصحي بالتواز  مع العمل على تحقيق األهداف بعيدة المدى لقطاع منالطارئة 

مصهههادر الميهههاه الحاليهههة والمسهههتقبلية والمرافهههق مهههن أيهههة  األمهههن المهههائي لحمايهههة سهههوف تقهههوم الهههوزارة بتطبيهههق خطهههة  .2

مصههادر الميههاه فههي العديههد مههن المتكاملههة لدارة االتههم إدمههاج مبههادئ المحافظههة علههى جههودة الميههاه فههي كمهها أضههرار. 

أحهههواض الميهههاه  وت هيهههل، المباشهههر وغيهههر المباشهههر تلهههوتمهههن ال تههههاالمؤسسهههات البيئيهههة والمائيهههة فهههي األردن لحماي

الجوفيههة األردنيههة بعههد التقليههل مههن ال هه  الجههائر، حيهه  تههم األخههذ باإلحتياجههات البيئيههة مههن حيهه  الكميههة والنوعيههة 

 .التخصيصعند تصميم  خطط  )التجمعات السكانية( المواقعفي مختلف 

القصهههوى مهههن كميهههات سههتعمل الهههوزارة علهههى  تنفيهههذ سياسهههة إسهههتغالل الميهههاه السههطحية والتهههي تههههدف إلهههى اإلسهههتفادة   .3

، الميههههاه السههههطحية المتههههوفرة وبمهههها ال يتعلههههرض مههههع الجههههدوى االقتصههههادية وال يسههههبب اضههههرارا بيئيههههة واجتماعيههههة 

 وحمايههههةاد بههههرامج تنميههههة المتههههوفرة بشههههكل دور  إضههههافة إلههههى إيجهههه ةعلههههى أن يجههههر  تقيههههيم للمصههههادر السههههطحي

السهههطحية فهههي واد  الميهههاه متكاملهههة لتطهههوير الميهههاه السهههطحية مت هههمناف تطهههوير خطهههط التنميهههة المسهههتدامة لألنظمهههة 

 االردن.

وزارة الميهههاه والهههر  تعمهههل علهههى تحقيهههق التهههوازن بهههين التزويهههد المهههائي واإلحتياجهههات دون اإلفهههراط فهههي إسهههتغالل  .4

 المياه الجوفية(. ةوم الوزارة بتنظيم ض  المياه الجوفية من خالل )سياسالمياه الجوفية، وفي هذا الصدد، تق

ط سههههيوفر هههههذا المخطهههه، وتعمههههل الههههوزارة علههههى تطههههوير وتنفيههههذ مخطههههط مناسههههب لنقههههل الميههههاه والصههههرف الصههههحي .5

محافظههههات ويشههههمل مههههن هههههذا المخطههههط،  اف الناقههههل الههههوطني جههههزءسههههوف يكههههون . إعههههادة توزيههههع أف ههههل للمصههههادر

 المياه وخطتها التنفيذية. توزيعزارة على دمج المخطط مع سياسة إعادة ستعمل الو والشمال 

فهههي اإلتفاقيهههات الموقعهههة مهههع الهههدول  مهههن الميهههاه المشهههتركة  سهههوف ت هههمن الهههوزارة حصهههة عادلهههة ومنصهههفة لهههألردن  .6

اإلدارة ذات األحهههههواض المائيهههههة المشهههههتركة مهههههع األردن. تهههههدار األحهههههواض المشهههههتركة علهههههى أسههههه   المجهههههاورة

احتياجههههات التعههههاون اإلقليمههههي المبنيههههة علههههى خطههههط علههههى عههههدم تجههههاوز  (IWRM) لمصههههادر الميههههاهالمتكاملههههة 

 الطوارئ والتي تستهدف الجفاف والتغير المناخي.

 إدارة الخدماتثانجا:

 ت من وزارة المياه والر  توفر خدمات المياه والصرف الصحي لألجيال الحالية والمستقبلية. .1

وأهميهههة الحفهههاا علهههى المهههوارد المائيهههة المحهههدودة وتشهههجيع الحصهههاد المهههائي  زيهههادة وعهههي األردنيهههين بشههها الميهههاه .2

إدارة سياسههة الههوزارة  تنفههذ. القطاعههاتالخيههارات الممكنههه للحههد مههن الطلههب علههى الميههاه  فههي كههل  وايجههاد لألمطههار

دام الميههاه كفههاءة اسههتخوالطلههب علههى الميههاه  لتحقيههق أقصههى النتههائج وتقليههل فاقههد الميههاه والسههعي نحههو تعزيههز فعاليههة 

اسههههتمرارية التنفيههههذ سههههتكون مصههههدراف مهمههههاف مههههن مصههههادر ان لتحقيههههق التنميههههة االجتماعيههههة واالقتصههههادية والبيئيههههة. 

الميهههههاه اإلضهههههافية والتهههههي تسهههههاهم فهههههي تقليهههههل الفجهههههوة مههههها بهههههين التزويهههههد والطلهههههب وزيهههههادة النمهههههو االقتصهههههاد  

 الصهههناعةو لقطاعهههات مت هههمنا البلهههدياتسهههيتم تطبيهههق إدارة الطلهههب علهههى الميهههاه فهههي جميهههع ا، حيههه  واالجتمهههاعي

وغيرهههها مهههن األنشهههطة الوطنيهههة. )التفاصهههيل مهههذكورة فهههي السياسهههة الوطنيهههة إلدارة الطلهههب  الزراعهههةو السهههياحةو

 .  على المياه(

)أ( تخطههههيط وإدارة المههههوارد المائيههههة، التاليههههة:  المهههههام  ليت ههههمن االطههههار المؤسسههههي لقطههههاع الميههههاهإعههههادة هيكلههههة  .3

يجهههب )ج( تقهههديم خهههدمات الميهههاه، )د( تنظهههيم الخهههدمات، )ههههـ( وضهههع سياسهههات وطنيهههة موحهههدة.  )ب( تزويهههد الميهههاه،

خدمهههة إيصهههال الميهههاه تنفيهههذ ، مثهههال: مهههع مههههام القطهههاع  ناسهههبة تالتنظيميهههة ومصهههادر التمويهههل م أن تكهههون الهياكهههل

الهيكهههل التنظيمهههي  مصهههادر الميهههاه  تهههدار علهههى أسهههاس خهههدمات حكوميهههة.وتخطهههيط  وإدارة  علهههى أسهههاس تجهههار 

المعههههدل الههههى جانههههب معههههايير الحوكمههههة والمبههههادئ الرئيسههههية واإلجههههراءات المدرجههههة فههههي تشههههريع مههههائي شههههامل 

 عصر .
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، وإنشهههاء بالجملهههةالميهههاه توزيهههع ميهههاه التجزئهههة وخهههدمات توزيهههع مههها بهههين خهههدمات  بالفصهههلسهههوف تقهههوم الهههوزارة    .4

شههركات الميههاه  ومصههادر التزويههد مت ههمناف ذلههك مههن  بالجملههة ومههع كههل عالقههات تعاقديههة فعالههة بههين مههزود  الميههاه

 ضههههمان اسههههتمرار اسههههتقاللية شههههركات الميههههاه سههههلطة واد  األردن. باإلضههههافة إلههههى ذلههههك، تعمههههل الههههوزارة علههههى

 المستمر. التحول الى التزويدوبناء قدراتها الدارة وعملها على أس  تجارية 

احهههدة ههههي وزارة الميهههاه والهههر . تحتهههاج وزارة الميهههاه سهههيتم توحيهههد إدارة  مصهههادر الميهههاه ومتابعتهههها فهههي مؤسسهههة و .5

والهههر  لصهههالحيات إضهههافية، باالضهههافة إلهههى تعزيهههز قهههدرات الهههوزارة فهههي التخطهههيط اإلسهههتراتيجي وتوزيهههع الميهههاه 

والتنفيهههذ وجمهههع وإدارة البيانهههات والتنسهههيق مهههع أصهههحاب العالقهههة لتتماشهههى مهههع القطاعهههات األخهههرى، كمههها تحتهههاج 

الحديثهههة وتعزيهههز القهههدرات. سهههوف تشهههتمل المبهههادارات اإلسهههتراتيجية ذات الصهههلة علهههى  أي ههها تطبيهههق التكنولوجيههها

تعزيهههز تطبيهههق األنظمهههة والتعليمهههات وحمايهههة مصهههادر الميهههاه وتجمعهههات الميهههاه وأتمتهههة نظهههام مراقبهههة مصهههادر الميهههاه 

يانههههات وإسههههناد عمليههههة صههههنع القههههرار الخاصههههة ب خههههذ اإلعتبههههارات المائيههههة فههههي التخطههههيط اإلسههههتراتيجي علههههى الب

والسههههيناريوهات المصههههممة بنههههاءاف علههههى سياسههههات وتعليمههههات قطاعههههات الميههههاه والمشههههاريع الرأسههههمالية وقههههراءات 

 إدارة مصادر المياه والمستمدة من التخطيط الدقيق.

تطهههوير وتنفيهههذ خطهههة شهههاملة لتطهههوير القهههدرات والتهههي تسهههتهدف أصهههحاب العالقهههة فهههي قطهههاع الميهههاه )مؤسسهههات   .6

 لبح  العلمي، المقاوليين، واإلستشاريين(.قطاع المياه، مؤسسات ا

والهههذ  مهههن شههه نه المسهههاهمة فهههي تعزيهههز  (NWIS) الهههوطني المهههائيمعلومهههات التعمهههل الهههوزارة علهههى بنهههاء نظهههام  .7

 عمليه إتخاذ القرار.

 يحسجن االداءثالثا:

تحسهههين كفهههاءة الطاقهههة فهههي مرافهههق الميهههاه مهههن أجهههل التقليهههل مهههن كميهههة اسهههتهال  الطاقهههه فهههي التزويهههد سهههيتم  تطبيهههق  .1

المههههائي وإدخههههال تكنولوجيهههها الطاقههههة المتجههههددة لحمايههههه البيئههههة وتقليههههل أسههههعار الطاقههههة المتذبذبههههة فههههي قطههههاع الميههههاه. 

فهههي مرافهههق الميهههاه  ةلطاقهههفهههي مجهههال الطاقهههة إلهههى:  التقليهههل مهههن اسهههتهال  ا  2025تههههدف الهههوزارة بحلهههول العهههام 

مههههن إجمههههالي الطاقههههة المههههزودة. سياسههههة كفههههاءة الطاقههههة ٪ 10وزيههههادة حصههههة الطاقههههة المتجههههددة إلههههى ٪ 15بنسههههبه 

 والطاقة المتجددة لقطاع المياه وخططتها التنفيذية مت منة األولويات.

 الخطههههة التنفيذيههههة لتقليههههلق الههههوزارة يههههتطبو البلديههههة والههههر  كفههههاءة الماليههههة مههههن تههههوفير خههههدمات الميههههاه  تحسههههين ال .2

 خسائر قطاع المياه السترداد تكاليف التشغيل والصيانة في قطاع المياه.

 . الشركات ةفي ادار واالبداع  ةالشراك وت مينتقليل  فاقد المياه في شركات المياه و  .3

الحكهههومي  وترشههيد الهههدعم  التوجههه نحهههو تقليههل الهههدعم الحكهههومي وتوجيهههه بشهههكل مناسههب الهههى خهههدمات قطههاع الميهههاه .4

المتنههههوع  والموجههههه لشههههركات الميههههاه. العمههههل علههههى تطبيههههق الممارسههههات التجاريههههه ضههههمن اطههههار تنظيمههههي لحمايههههه 

مصهههالا المسهههتهلكين وضهههمان خهههدمات ذات جهههوده عاليهههه واالخهههذ بعهههين االعتبهههار المسهههتهلكين مهههن الفقهههراء. توجيهههه 

 .ةالجديد ةتحتيال ةتشغيل البنيية لتطوير واالدار والخبراتكل من راس المال الخاص 

و تطههههوير  ةتطههههوير االنظمهههه ةمههههن ناحيهههه أكبههههرالتشههههغيل و الصههههيانه و تقليههههل الفاقههههد يجههههب ان يت ههههمن اسههههتثمار  .5

 و الفنيين في قطاع المياه.للمسؤلين الموارد البشريه مت منا ذلك تحسين الحوافز و بناء القدرات 
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  النظاة المسرقبلج  للرشايعات والقوانجن  رابعا:

 

و اغههههههال  االبههههههار غيههههههر  ةوزاره الميههههههاه والههههههر  حملتههههههها اليقههههههاف االسههههههتخدامات غيههههههر المشههههههروعستواصههههههل  .1

 .ةالمرخص

تبنهههي تشهههريعات مائيهههه شهههامله تعتهههرف بحقهههو  االنسهههان فهههي الميهههاه والصهههرف الصهههحي  وبشهههكل صهههريا تعطهههي  .2

 على غيره من االستخدامات. البلد االولويه في تخصيص المياه لالستخدام 

الرشههههيد لإلسههههتخدام   ةلميههههاه وخههههدمات الصههههرف الصههههحي لتههههوفير حههههوافز تشههههجيعيخههههدمات اإعههههادة هيكلههههة نعرفههههة  .3

ستواصههههل وزاره الميههههاه والههههر  بتطبيههههق  . وميلإلسههههتخدام اليههههللكميههههة التههههي تتوافههههق مههههع الحههههد األدنههههى الصههههحي 

لهههى ا ةباالضهههاف ،لميهههاه الهههر  ةبتقليهههل الفاقهههد فهههي قطهههاع الميهههاه و تطهههوير خطهههط مشهههابه ةالخاصههه ةالتنفيذيههه ةالخطههه

مهههن  البلديهههة والتهههيغيهههر و البلديهههةي لكهههل مهههن االسهههتخدامات خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههح ةكلفههه ةتبنهههي سياسههه

 .ةو البيئي ةو االجتماعي ةاالقتصادي ةشانها خلق التوازن ما بين االستدام

ور فههههي خههههدمات الميههههاه كسههههب ثقههههة الجمهههههسههههتقوم الحكومههههة االسههههتفادة مههههن قنههههوات وسههههائل اإلعههههالم المختلفههههة ل .4

 صرف الصحي. وال

 الصاف الصحي  اتسراايجيج خامسا:

وتعزيهههز قهههدرات  ةالصهههحي التفريهههغشهههبكات الصهههرف الصهههحي او غيرهههها مهههن مرافهههق  علهههىزيهههاده الهههربط المنزلهههي  .1

وامهههان  اسهههتخام ميهههاه الصهههرف الصهههحي  ةاالسهههتخدام و ضهههمان فاعليهههة لتتناسهههب مهههع الطلهههب علهههى اعهههاد ةالمعالجههه

 االقتصاد.على ب على عائد والتي تعود  ةالمعالج

لتعزيهههز النظافهههه وزيهههاده الهههوعي فهههي كافهههة المهههدارس تطهههوير برنهههامج شهههامل لخهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي   .2

 الصحي بين االطفال.

اينمههها كهههان ذلهههك ممكنههها  مهههن اجهههل  ضهههمان   ةالصهههرف الصهههحي المركزيههه ةاالسهههتفاده مهههن انظمهههة تواصهههل الهههوزار .3

وسهههيتم د مهههن المواقهههع و المرافهههق وحسهههب االولويهههه. اسهههتخدام اف هههل لميهههاه الصهههرف الصهههحي المعالجهههه فهههي العديههه

 .وسههههيتم تعزيههههز كههههل مههههن ادارة االنظمههههة المركزيههههة والالمركزيههههة حيثمهههها أمكههههن، ةالالمركزيهههه ةم  االنظمههههاسههههتخدا

البيئيهههة والصهههحية خهههالل معالجهههة ميهههاه المتطلبهههات اسهههتراتيجية الصهههرف الصهههحي بعهههين االعتبهههار كهههال مهههن  ت خهههذ

ميهههاه ة معالجهههة القهههدرة اإلسهههتعابية لمحطهههات ية والمنهههاطق الصغيرة.توسهههعالصهههرف الصهههحي فهههي المهههدن الح هههر

 .2013للصرف الصحي  الشاملة ةكل االردن حسب الخط ةالصرف الصحي لتغطي

لميهههاه الصهههرف الصهههحي فهههي مجهههال تشهههغيل وصهههيانة محطهههات  ةالوطنيههه ةتطبيهههق الخطههه ةالعمهههل علهههى المركزيههه .4

 الصرف الصحي.

 .خدمات الصرف الصحي الالمركزية ةتنفيذ االطار الوطني الدارتعمل الوزارة على استكمال و  .5

 . تعمل الوزاره على تطوير وتنفيذ الخطه الوطنيه  لتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي .6

 ة. التنفيذي ةلخطل إعادة اإلستخدامسيتم تطبيق كل من سياسه االحالل و .7

ي شههههامل لتطههههوير خههههدمات الصههههرف اطههههار اسههههتراتيج علههههى ملتتشهههه 2013للصههههرف الصههههحي  ةالوطنيهههه ةالخطهههه .8

نظهههام  صهههرف صهههحي  مناسهههب لجميهههع المهههدن والمنهههاطق ايجهههاد الهههى   2025تههههدف بحلهههول عهههام والتهههي الصهههحي  

سهههيؤد  الهههى ربهههط مههها نسهههبته  هوالهههذ  بهههدور  ،نسهههمه 5000فهههي االردن ذات التجمعهههات السهههكانيه التهههي تزيهههد عهههن 

 .2025من السكان بخدمات الصرف الصحي بحلول عام ٪ 80

ان  ةمقهههيم  لهههن يهههتم  بنهههاء انظمهههه صهههرف صهههحي  لهههها اال فهههي حالههه 5000امههها بخصهههوص التجمعهههات التهههي تقهههل عهههن  .9

 ةتتعلهههق بهههامور بيئيههه ةاو تواجهههه اهههروف اسهههتثنائي ةقائمهههمهههن مرافهههق صهههرف صهههحي  ةتكهههون ههههذه التجمعهههات قريبههه

 من السكان يقعون ضمن هذه التجمعات.٪ 28علما بان  ة، وصحي



 49 من 32

 
 

 2025-2016 االردن فى للمياه االستراتيجية الوطنية

 الهاشمية االردنية المملكة | والرى المياه وزارة

ههههو مسهههؤولية مشهههتركة، مت هههمنة جميهههع جوانهههب الهههتخلص مهههن نفايهههات الصهههرف وألن تنفيهههذ الصهههرف الصهههحي  .10

صهههرف صهههحي  ةالصهههحي بمههها فيهههها  النفايهههات السهههائلة والصهههلبة فانهههها بحاجهههة الهههى ان تكهههون ضهههمن اطهههار سياسههه

والتعلههههيم واالسههههكان  ةكقطههههاع الصههههح ةموحههههده والتههههي تشههههمل العمههههل مههههع العديههههد مههههن  القطاعههههات ذات العالقهههه

وتنسههههيق وتطههههوير إطههههار السياسههههة مبههههادرة  بهههه طال  والبلههههديات والتطههههوير الح ههههر . وسههههوف تقههههوم الههههوزارة 

 .العالقة بتطوير منهجياتهم بشكل يتناغم مع السياسةذات  والمؤسساتالموحد بصورة تسما للحكومه 

5 لصحي اهداف ومؤشاات الرنمجه المسردام  الخاص  بخدمات المجاه والصاف ا 

وزارة الميهههاه والهههر  بالتعهههاون مهههع سهههلطه الميهههاة علهههى تحديهههد وتوضهههيا االههههداف والمؤشهههرات المتناغمهههة مهههع  سهههوف تقهههوم

األلفيهههة  أههههداف التنميهههة المسهههتدامة )الههههدف السهههادس(، والتهههي تحتهههو  علهههى ثالثهههة أههههداف واضهههحة ومبنيهههة علهههى أههههداف

لصهههحي. ههههذه االههههداف والمؤشهههرات سهههوف تواهههف لهههتعك  ب ههههداف ميهههاه الشهههرب وخهههدمات الصهههرف ا ةوالمتعلقههه للتنميهههة 

واقهههع حهههال الميهههاه فهههي االردن والعمهههل علهههى تبنيهههها لغايهههات المتابعهههة والتقيهههيم وتقهههاريراالداء فهههي جميهههع مؤسسهههات قطهههاع 

 .(6الجدول  ( المياه

تحقيههههق االهههههداف الوطنيههههه )التنميههههه فههههي : المؤشههههرات ذات العالقههههه بخههههدمات الصههههرف الصههههحي لقيههههاس االنجههههاز 6جههههدول 

 (6هدف رقم  ،المستدامه

تحقيق االهداف شرات المستخدمه لقياس االنجاز في المؤ االهداف 

 الفرعيه

نسههههبه السههههكان الههههذين يحصههههلون علههههى خههههدمات ميههههاه  مياه صالحه للشرب في متناول الجميع 6.1

 شرب امن

السهههكان الهههذين يحصهههلون  علهههى خهههدمات صهههرف نسهههبه  تحقيق الوصول الى مرافق صحيه مناسبه  6.2

 صحي

 النظافة الصحيةنسبه السكان الذين يحصلون على  للجميع الصحية تحقيق الوصول للنظافه

 مؤشر جوده المياه تحسين نوعيه المياه 6.3

الههههى  تخفههههيل نسههههبه الميههههاه العادمههههه غيههههر المعالجههههه

 النصف

   المعالجةنسبة المياه العادمة البلدية والصناعية 

 مههنزيههاده نسههبه اعههاده التههدوير و اعههاده االسههتخدام اآل

 للمياه العادمة المعالجة

نسهههههههبة الميهههههههاه العادمهههههههة البلديهههههههة المعالجهههههههة المعهههههههاد 

 استخدامها

نسهههههبة الميههههههاه العادمهههههة الصههههههناعية التهههههي تههههههم إعههههههادة 

 تدويرها

 GEMI  2014 تقريرقطاع المياه / –المصدر:  االمم المتحده 

سههههههتعمل الههههههوزارة علههههههى تههههههوفير البيانههههههات واالحصههههههائيات موزعههههههة علههههههى الههههههدخل والعمههههههروالجن  والعههههههر  والعجههههههز 

)اإلحتياجهههات الخاصهههة(والمواقع الجغرافيهههة. مهههن ال هههرور  اتخهههاذ الخطهههوات المناسهههبة لتطهههوير الجهههودة وتهههوفر البيانههههات 

   .لغايات متابعة وتنفيذ اهداف التنمية المستدامةوشموليتها 

  



 49 من 33

 
 

 2025-2016 االردن فى للمياه االستراتيجية الوطنية

 الهاشمية االردنية المملكة | والرى المياه وزارة

6 المرابع  والرقججم لخدمات المجاه والصاف الصحي و المؤتسسياالطار  

مصههههادر الميههههاه المتكاملههههة وخههههدمات الصههههرف المتكاملههههة ل دارة اإلقطههههاع الميههههاه سيشههههتمل علههههى  لحوكمههههةاالطههههار الجديههههد 

مل الصهههحي، باالضهههافة إلهههى المتطلبهههات التنظيميهههة والتشهههريعية لقطهههاع الميهههاه فهههي االردن. التغييهههرات المتوقعهههة سهههوف تشهههت

والمسههههتهلك. تقههههوم والمجتمههههع المحلههههي  المؤسسههههاتو لتعليمههههاتوا القههههوانيينو علههههى التقاطعههههات الحاليههههة مهههها بههههين السياسههههات

النشههههاء قسههههم خههههاص بخههههدمات الميههههاه والصههههرف الصههههحي ينسههههجم مههههع االطههههار التشههههريعي،  ةالههههوزارة بتنفيههههذ دراسههههة اوليهههه

 باالضافة الى تحدي  االدوات التنظيمية فيما يتعلق باستخدامات المياه. 

السياسهههات المعهههدة السياسهههات ومتابعهههة النتهههائج. لعكسهههها علهههى الفعالهههة سهههوف تت هههمن تزويهههد المعلومهههات والبيانهههات  ةالمتابعههه

 ة. االههههداف الشههههاملالمهههائي لهههها تهههداخالت تعتمهههد علههههى خصهههائص واحتياجهههات المنهههاطق المختلفهههة بهههاألردنلتحقيهههق األمهههن 

 يمكن تقسيمها الى اربعه فئات كما يلي:  المائي ل مان األمن

 .تطوير خدمات المياه والصرف الصحي .1

 .اداره الطلب والتزويد على المياه .2

 .وشدتها الت قلم مع تقلبات الجوية .3

 .البيئي ومصادر المياهتطوير الواقع  .4

تطبيهههق  ةمهههع بدايهههسهههيعمل قطهههاع الميهههاه علهههى تطهههوير مؤشهههرات اداء وطنيهههة مرتبطهههة و متناغمهههة مهههع المؤشهههرات العالميهههة 

  .  المستدامة ةاهداف التنمي
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 يالمناخ الرغجاالمجاه ألغااض الاي والطاق  والصناع  والسجاح  والركجف مع 

 

1 مقدم ال 

اسههههتعماالت . المائيهههة وتهههدهور المههههوارد والنمهههو االقتصههههاد تغيهههر المنهههها   تتغيهههر مههههع ديناميكيههههة عمليهههة األمهههن المهههائي هههههو

الوطنيهههة تتهههرابط وتتهههداخل بشهههكل متزايهههد األمهههر الهههذ  يتطلهههب أن تهههدار بشهههكل متهههوازن  مائيهههةللمصهههادر ال المتنوعهههةالميهههاه 

بعهههين االعتبهههار عامهههل اإلسهههتدامة فهههي  مهههع األخهههذ وثابهههت لتعظهههيم العائهههد لكهههل متهههر مكعهههب مهههن الميهههاه المتاحهههة فهههي األردن

 تخطيط وإدارة المصادر المائية.

بههههالرغم مههههن أن السياسههههة المعلنههههة للحكومههههة تعطههههي األولويههههة لالحتياجههههات البلديههههة، إال أن االحتياجههههات المائيههههة للقطاعههههات 

 .عائد اقتصاد  ممكناألخرى يجب أن تؤخذ بعين االعتبار من مبدأ أهميتها  وتحقيقا لإلستدامة وبناءف على أعلى 

 

 (2014: استعماالت المياه للقطاعات المختلفة )7 جدول

 ئياالممصدر ال
 القطاع

 (3المجموع )م م
 الزراعي الصناعي البلد 

 589 231.3 32.2 325 المياه الجوفية

 259 150 4.8 103.8 المياه السطحية

الميهههههههههههههاه العادمهههههههههههههة 

 المعالجة

0 1.7 123.3 125 

 972 505 39 429 المجموع

مههههن المجمههههوع النسههههبة 

 الكلي

44.1 ٪ 4 ٪ 51.9 ٪ 100 ٪ 

 /السنة3م.م  100كمية المياه المستخدمة في الزراعة البعلية حوالي 

 2014/ موازنة عام المصدر: وزارة المياه والر  

 

لوضهههع خطهههط عمهههل إلعهههادة توزيهههع الميهههاه  أليهههة أن تكهههون( 2015ان الغهههرض مهههن سياسهههة اعهههادة توزيهههع الميهههاه الوطنيهههة )

تههههدف ههههذه السياسهههة الهههى تشهههغيل ناقهههل وطنهههي للميهههاه يهههربط بهههين  .أي ههها والمحافظهههاتقطاعهههات اسهههتخدام الميهههاه بهههين  بمرونهههة

األقهههاليم الجنوبيهههة والشهههمالية فهههي المملكهههة وناقهههل أخهههر لنقهههل الميالهههه العادمهههة المعالجهههة الهههى واد  األردن لتعظهههيم اسهههتخدام 

لمحههههة عامهههة عههههن اسههههتعماالت الميههههاه للقطاعههههات  (7جههههدول ) ه المعالجههههة ألغههههراض الههههر ، ويوضههها الجههههدول أعههههاله الميههها

 .المختلفة في األردن

ت خهههذ ههههذه السياسهههة بعهههين اإلعتبهههار ف هههال عهههن االحتياجهههات المائيهههة البلديهههة االحتياجهههات المائيهههة ألغهههراض االنتهههاج الغهههذائي 

ولتحقيهههق ذلهههك سهههتعتمد  ههههذه  السياسهههة علهههى األسهههاليب والمفهههاهيم والنمهههاذج التهههي ، والتطهههور االقتصهههاد  واألنظمهههة البيئيهههة

تحقههق ادارة قطاعهههات اسههتخدام الميهههاه بشههكل متكامهههل مهههن أجههل تحقيهههق التجههان  بهههين أههههداف هههذه السياسهههة كجههزء مهههن تنفيهههذ 

 االستراتيجية الوطنية للمياه. 
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2 ة من المواردواالتسرفاد ويظافا اليهودالرخطجط االتسراايجيي المركامل  

ان زيههههادة النمههههو السههههكاني وزيههههادة اإلنتههههاج الغزائههههي والتطههههور االقتصههههاد  وارتفههههاع المسههههتوى النعيشههههي أدت الههههى زيههههادة 

 الطلب على المياه ف ال على التغير المناخي الذ  زاد من ال غط على المصادر المائية المحدودة. 

تقههههوم الحكومههههة ومههههن خههههالل مشههههاركة األطههههراف المعنيههههة األخههههرى مههههن القطههههاع الخههههاص والمجتمعههههات المحليههههة، ب تخههههاذ 

شهههامل ومشهههاركة كافهههة قطاعهههات اسهههتخدام الميهههاه  وزارة الميهههاه والهههر  نههههج سهههتتبعقهههرارات صهههعبة بشههه ن توزيهههع الميهههاه. 

، ومثههال علهههى ذلهههك ت خهههذ علهههى المسهههتوى الهههوطني اعههاتالقط لههههذهالوطنيهههة  التهههوازن بهههين االحتياجههات المائيهههة وذلههك لتحقيهههق 

 المزودة. المياه  كميات تخصيصوزارة المياه والر  بعين االعتبار األولويات الوطنية والبيئة الطبيعية عند 

 

 ،البيئههههة، الزراعههههة  ، الميههههاه والههههر ، المعنيههههة )التخطههههيط  القطاعههههاتهههههذا الههههنهج التعههههاون الوثيههههق بههههين جميههههع  سيت ههههمن

 ،االقصههههادية واالجتماعيههههةبالميههههاه، والسياسههههات المتعلقههههة السياسههههات  بمهههها يخههههص الصههههحة( ،الصههههناعة والتجههههارة ،السههههياحة

الفوائهههد المحتملهههة مهههن اسهههتعماالت الميهههاه  8خاصهههة السياسهههات التهههي تعنهههى بالقطاعهههات المسهههتخدمة للميهههاه. ويبهههين الجهههدول 

 .المختلفة في األردن بين القطاعات االقتصادية

 

 : الفائدة االقتصادية لكل متر مكعب مستخدم من المياه في كل قطاع8جدول 

 العائد المالي القطاع

 دينار أردني/ متر مكعب من المياه

 فرص العمل

 شخص/متر مكعب من المياه

 148 0.36 الزراعة

 1693 25 السياحة

 3777 40 الصناعة

 2014 دائرة االحصاءات العامة المصدر: 

 

المعنيههههة بتزويههههد الميههههاه للزراعههههة المرويههههة، والصههههناعة، والسههههياحة والبيئههههة علههههى التشههههاركية االسههههتراتيجية تبنى هههههذه سهههه

ات والبروتوكههههوالت القائمههههة و سههههتتبني نهههههج منسههههق ومتنههههاغم لتلبيههههة االحتياجههههات المائيههههة لكههههل قطههههاع اسههههتنادا إلههههى يههههاالتفاق

وتبسههههيط آليههههات التنسههههيق ل ههههمان التجههههان   ةمحدثههههودارة الميههههاه. وسههههيتم تطههههوير أدوات ادارة جديههههدة الههههنهج المتكامههههل إل

 .والتماسك في توفير المياه لتلك القطاعات

 

3 الزراع  الماوي مجاه ادارة  

عجهههز غهههذائي وتعتمهههد  بشهههكل كبيهههر علهههى الزراعهههة المرويهههة فهههي انتهههاج الغهههذاء. تسهههاهم الزراعهههة ذات تعتبهههر األردن دولهههة 

الهههى زيهههادة ههههذه النسهههبه.  2025٪(، وتهههدعو رؤيهههة األردن 3اإلجمهههالي )حهههوالي المحلهههي بحصهههة صهههغيرة نسهههبيا مهههن النهههاتج 

 تتصهههادية خطيهههره وفهههي نفههه  الوقهههماعيهههة واقتمهههن الميهههاه المتاحهههة فهههي المملكهههه للزراعهههة المرويهههه لهههه اثهههار اج٪ 51اسهههتهال  

وتهههوفر أعلهههى نسهههبة فهههي  المنتجهههات الزراعيهههة فهههي المملكهههة لهههه أهميهههة سياسهههية كبيهههرة. إذ تهههوفرا الزراعهههة المرويهههة معظهههم

إن إنتهههاج الغهههذاء فهههي الهههدول شهههبه الصهههحراوية مثهههل  ، الواهههائف الزراعيهههة المباشهههرة وواهههائف أخهههرى للخهههدمات المسهههاندة

 .الر  األردن يكاد يكون صعبا من دون

مسهههؤول عهههن االنخفهههاض الكبيهههر فهههي اسهههتخدام الميهههاه فهههي الزراعهههة، فهههي حهههين ان االسهههتخدام البلهههد   الحهههادان شههها الميهههاه 

للميهههاه يزيهههد بشهههكل مطهههرد نتيجهههة للنمهههو السهههكاني واالقتصهههاد . تتمثهههل معظهههم الزراعهههات المرويهههه فهههي منطقتهههين رئيسهههيتين 

 .واد  األردن والمناطق المرتفعة هما منطقة
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وواد   نههههاطق المرتفعههههة٪ علههههى ميههههاه الههههر  فههههي الم40مههههن الزراعههههة فههههي االردن علههههى ميههههاه االمطههههار و ٪ 60تعتمههههد 

٪ مههههن هههههذه المنتجههههات 70كمهههها أن ، ٪ مههههن إجمههههالي المنتجههههات الزراعيههههة90األردن. تسههههاهم الزراعههههة المرويههههة بحههههوالي 

الهههر . وههههذا يهههدل علهههى أهميهههة الزراعهههة فهههي ٪ فقهههط مهههن ميهههاه 35المرويهههة تنهههتج فهههي واد  األردن فهههي حهههين أنهههها تسهههتهلك 

 .الزراعة بحسب النوع والعائد المالي 8ويبين الجدول  ،واد  االردن لما لها من إنتاجية أعلى

 

 : المساحات المروية في األردن9جدول 

 العائد المالي المساحة نوع الزراعة

دينههههههههههههههار أردنههههههههههههههي  النسبة دونم )مليون(

 )مليون(

 النسبة

 10 48.9 60 1.569 زراعة بعلية

 90 460.9 40 1.025 زراعة مروية

 100 509.8 100 2.594 المجموع

 2012المصدر: وزارة الزراعة، التقرير السنو  

 

: يمكههههن اعتبههههار منطقههههة واد  األردن منطقههههة احتبههههاس حههههرار  طبيعههههي لمهههها تمتههههاز بههههه مههههن إنتههههاج للفواكههههة وادي األردن

٪ مهههن مسهههاحة المملكهههة ونسهههبة السهههكان فيهههها أقهههل 5والخ هههراوات فهههي غيهههر موسهههمها. وتمثهههل مسهههاحة واد  األردن أقهههل مهههن 

مطهههار إلهههى ايجهههاد منهههاطق مناخيهههة ٪ مهههن مجمهههوع السهههكان فهههي المملكهههة. أد  تنهههوع درجهههات الحهههرارة والرطوبهههة واأل6مهههن 

دونههههم. تقههههع حههههوالي أكثههههر مههههن  330000زراعيههههة متميههههزة. تقههههدر المسههههاحات المرويههههة فههههي منطقههههة غههههور األردن حههههوالي 

 .دونم جنوب البحر الميت 20000دونم من هذه األراضي شمال البحر الميت، وحوالي  60000

يهههاه العادمهههة المعالجهههة الهههى مخهههزون المهههوارد المائيهههة، إذ يهههتم ادى عهههدم التهههوازن بهههين السهههكان ومصهههادر الميهههاه الهههى اضهههافة الم

اسهههتخدامها فهههي الزراعهههة المرويهههة. وسهههوف تشهههكل ههههذه الميهههاه نسهههبة كبيهههرة مهههن ميهههاه الهههر  فهههي المسهههتقبل.  وهنههها  توجهههه 

 المياه في مجاالت اخرى ذات عوائد اجتماعية واقتصادية كبيره. هوسعي جاد الستخدام هذ

 

دونهههههم مهههههن مجمهههههوع أراضهههههي 441000كل المنهههههاطق المرويهههههة فهههههي المنهههههاطق المرتفعهههههةحوالي : تشهههههالمنااااااطق المايفعااااا 

دونهههم  4000000المنهههاطق المرتفعهههة. بعهههل أراضهههي المنهههاطق المرتفعهههة تهههزرع زراعهههة بعليهههة و تقهههدر مسهههاحتها حهههوالي 

 المهههرتبطمهههن مجمهههوع أراضهههي المنهههاطق المرتفعهههة، ولكنهههه يهههتم الزراعهههة علهههى نصهههف ههههذه المسهههاحة تقريبههها بسهههبب التخهههوف 

 .بتذبذب الهطول المطر  وأسباب أخرى

 

ان ضهههعف التنظهههيم والمراقبهههة للزراعهههة المرويهههة فهههي المنهههاطق المرتفعهههة أدى إلهههى اسهههتنزاف العديهههد مهههن الخزانهههات الجوفيهههة 

المسههههتغلة، األمههههر الههههذ  سههههيؤد  فههههي بعههههل المواقههههع إلههههى اجهههههاد وزيههههادة ملوحههههة الخزانههههات الجوفيههههة، ممهههها يجعلههههها غيههههر 

تعرفهههة كهههل مهههن الميهههاه الجوفيهههة والسهههطحية المسهههتخدمة فهههي  إن دامها مهههرة أخهههرى لتخهههزين الميهههاه العذبهههة. صهههالحة السهههتخ

 .مصدر المياه وتعتبر هذه التعرفه غير كافيه  للحد من أو ترشيد استخدام المياه في الر  ثمنالر  ال تشمل 

الماضههههية، تغيههههرنمط اسههههتخدام الميههههاه فههههي الههههر ، وذلههههك بزيههههادة اسههههتخدام الميههههاه الجوفيههههة للههههر  فههههي  20فههههي السههههنوات ال 

، كمههها أن اسهههتخدام الميهههاه السهههطحية والميهههاه العادمهههة المعالجهههة فهههي واد  2010٪( فهههي عهههام 77المنمطهههق المرتفعهههة بنسهههبة )

ة أصهههههبحت تتركهههههز فهههههي المنهههههاطق ٪. ونتيجهههههة لههههههذه الزيهههههادة، فههههه ن ثلثهههههي الزراعهههههة المرويههههه21األردن انخفهههههل إلهههههى 

٪ مهههن الميهههاه الجوفيهههة فهههي ر  محاصهههيل ذات اسهههتهال  ميهههاه عهههالي ومهههردود مهههالي قليهههل. مهههن 65المرتفعهههة،حي  تسهههتخدم 

٪ مهههن ميهههاه الهههر  التهههي تسهههتهلكها المنهههاطق المرتفعهههة وتنهههتج ضهههعف 50ناحيهههة ايجابيهههة اخهههرى، فههه ن غهههور األردن يسهههتهلك 

صهههعيد آخهههر، علهههى الهههرغم مهههن ان سهههلطة واد  االردن تخطهههط وتسهههعى لتحصهههيل  حجهههم منتجهههات المنهههاطق المرتفعهههة. علهههى 

٪ مهههن اسهههترداد تكلفهههة الميهههاه لألغهههراض الزراعيهههة والصهههناعية، فههه ن اسهههترداد التكلفهههة مهههن االسهههتخدام الزراعهههي وحهههده 20

 .من عائد الزراعة ضعف 40يعتبر قليل جدا، وذلك ألن العائد من الصناعة أعلى 
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ن والتهههاثيرات السهههلبيه للتغيهههر المنهههاخي، ف نهههه يتوقهههع فهههي المسهههتقبل القريهههب زيهههادة اسهههتخدام الميهههاه فهههي مهههع ازديهههاد عهههدد السهههكا

الهههر  نظهههرا لزيهههادة الطلهههب علهههى إنتهههاج الغهههذاء والزيهههادة المتوقعهههة فهههي وفهههرة مصهههادر الميهههاه غيهههر التقليديهههة مثهههل الميهههاه 

د بههههذلت الحكومههههة جهههههودا لتعزيههههز توزيههههع الميههههاه العادمههههة المعالجههههة، وحصههههاد ميههههاه األمطههههار  وميههههاه البحههههر المحههههالة. وقهههه

لألغهههراض المنزليهههة مهههن خهههالل زيهههادة كفهههاءة الزراعهههة، وضهههمان كفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه فهههي الزراعهههة واسهههتبدالها تهههدريجيا 

 .بالمياه المخصصة سابقا للزراعة بالمياه العادمة المعالجة ومياه األمطار

 

 :الرحديات

  المناخي يجب ان تتم من خالل السياسات واألنظمة المناسبةإدارة الجفاف والتكيف مع التغير. 

  تشهههد فههي اآلونههة األخيههرة المصههادر المائيههة تههدهور شههديد فههي النوعيههة نتيجههة للنشههاطات الزراعيههة فههي العديههد مههن

الميهههاه، يجهههب تطبيهههق ممارسهههات زراعيهههة محسهههنة، كمههها يجهههب  ونوعيهههة كميهههة المنهههاطق. ومهههن أجهههل الحفهههاا علهههى

قليهههل  مهههن األنشهههطة الزراعيهههة فهههي المنهههاطق التهههي يمكهههن أن تت ثرفيهههها ميهههاه تزويهههد الشهههرب بشهههكل علهههى الحكومهههة الت

 . سلبي

  التحهههد  الهههرئي  فهههي واد  األردن ههههو زيهههادة إنتاجيهههة الميهههاه المسهههتخدمة فهههي الزراعهههة المرويهههة مهههن خهههالل تقليهههل

وتحويههههل أنمههههاط زراعههههة ل للمحاصههههيل ذات العائههههد اإلقتصههههاد  المههههنخففواقههههد الميههههاه وتقليههههل اسههههتخدام الميههههاه 

العههههالي. والتحههههد  الثههههاني هههههو ضههههمان  اإلقتصههههاد المحاصههههيل لتشههههمل زيههههادة إنتههههاج المحاصههههيل ذات المههههردود 

 .المروية بالمياه العادمة المعالجة والقدرة على تصديرها سالمة المنتجات الزراعية

  هنههها  تحهههد يهههالزم المنهههاطق المرتفعهههة وههههو الحهههد مهههن اسهههتخدام الميهههاه الجوفيهههة للمنهههاطق المرتفعهههة إلهههى مسهههتويات

مسههههتدامة علههههى حههههد سههههواء الحفههههاا علههههى مصههههدر التزويههههد  الح ههههر  والحفههههاا علههههى قههههدرة الخههههزان الجههههوفي 

بههههذا  األنظمهههة إنفهههاذ وتفعيهههل علمههها بههه ن ضهههد نقهههص الميهههاه السهههطحية الناجمهههة عهههن الجفهههاف. كمصهههدر احتيهههاطي 

 .هو بحد ذاته تحد  جوهر الخصوص 

 األهداف االتسراايجيج : المجاه ألغااض الزراع  الماوي 

 

 زيادة إنتاجية المياه. 

  أنظمة الر  في المزارع الموجودة في واد  األردن.وكفاءة توصيل المياه الكلية المخصصة للر  تحسين 

 ل ههههمان   والمعههههدة لالسههههتخدام الزراعههههيالصههههرف الصههههحي مههههن محطههههات معالجةالمعالجههههة وعيههههة الميههههاه ادارة ن

 سالمة األغذية.

  تقليههههل اسههههتخدام الميههههاه الجوفيههههة ألغههههراض الزراعههههة فههههي المنههههاطق المرتفعههههة مههههن أجههههل الوصههههول لمسههههتويات

مليهههون متهههر مكعهههب  118حهههوالي الهههى اسهههتخراج آمنهههة، حيههه  سيصهههل حجهههم الميهههاه المسهههتخرجة مهههن الميهههاه الجوفيهههة 

مليهههون متهههر مكعهههب تهههم اسهههتخراجها فهههي عهههام  588مهههن أصهههل  أل غهههراض الزراعهههة المرويهههة   2025فهههي عهههام 

 لجميع االستخدامات. 2014

 .إنفاذ و تفعيل وتعزيز األنظمة القائمة 

 الزراع  الماوي يطويا 

 

ك لهههوهنا، المرويهههةتههههدف وزارة الميهههاه والهههر  إلهههى احهههالل الميهههاه العادمهههة المنزليهههة المعالجهههة مكهههان الميهههاه العذبهههة للزراعهههة 

 :كفاءة ر  أف لللوصول الى الزراعة  تطويرخيارات أخرى الستعمال المياه في األردن من أجل 

 :تقليل الممارسات الزراعية غير الكفؤة . أ

  دعهههههم وزارة الزراعهههههة باإلضهههههافة إلهههههى وزارة الميهههههاه والهههههر  وسهههههلطة واد  األردن، إلدخهههههال ممارسهههههات

زراعيهههة محسهههنة مهههن خهههالل التحهههول إلهههى  محاصهههيل أكثهههر كفهههاءة فهههي اسهههتهال  الميهههاه وبالتهههالي الوصهههول إلهههى 
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أف ههههل انتاجيههههة لكههههل متههههر مكعههههب مسههههتخدم مههههن الميههههاه. وتقليههههل الطلههههب علههههى الميههههاه مههههن خههههالل معالجههههة 

 .لتقدم نحو تقليل الطلب على المياهاالتشوهات االقتصادية ال خمة والسعي بطريق 

  تطهههوير نظهههام دعهههم متكامهههل للمهههزارعين للتوجهههه نحهههو محاصهههيل ذات مهههردود مهههالي عهههالي و ههههذا يشهههمل ابحاثهههاف

 وأبحهههات فهههي مجهههال تكنولوجيههها الهههر  علهههى مسهههتوى المزرعهههة وتطهههوير عمليهههات التسهههويق زراعيهههة تطبيقيهههة

 خدمات استشارية للمزارعين.وتوفير 

  الشهههراكة مهههع جمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه لتطهههوير وتمكهههين كفهههاءة الهههر  علهههى مسهههتوى المزرعهههة مهههن أجهههل

 .تعظيم المنتج الزراعي لوحدة مساحة األرض لكل وحدة حجم من مياه الر 

 

 :زيادة تزويد المياه ألغراض الزراعة . ب

 يهههاه العذبهههة مهههن مصهههادر الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة بميهههاه زيهههادة تزويهههد الميهههاه للزراعهههة  مهههن خهههالل احهههالل الم

فهههي ههههذا المجهههال سهههتقوم وزارة الميهههاه  .عادمهههة معالجهههة مهههن خهههالل محطهههات معالجهههة ميهههاه الصهههرف الصهههحي

مليهههون متهههر مكعهههب  240بتنفيهههذ سياسهههة االحهههالل واعهههادة االسهههتخدام التهههي تسهههتهدف إعهههادة اسهههتخدام حهههوالي 

العههههادة  ر كميههههة اضههههافية مههههن ميههههاه الصههههرف الصههههحي المعالجههههةتههههوفيسههههيتم حيهههه  المعالجههههة. محطههههات مههههن 

 ،10الموضهههحة فهههي جهههدول  مشهههاريعالمهههن خهههالل تطهههوير   مليهههون متهههر مكعهههب 94حهههوالي االسهههتخدام تقهههدر ب

  ،11كمههها ههههو مبهههين فهههي الجهههدول   لمنهههاطق النائيهههةل الحديهههةالمهههوارد المائيهههة مهههن  إضهههافيةكميهههة وسهههيتم تهههوفير 

اريع قيههههد هههههذا باإلضههههافة إلههههى مشههههمليههههون متههههر مكعههههب،  130ليصههههبا مجمههههوع الكميههههة المسههههتهدفة حههههوالي 

  .واد  الشاللة وجنوب عمان وواد  السيرتشمل والتي  االنشاء

  سههههيبقى اسههههتخدام ميههههاه الههههر  فههههي المنههههاطق المرتفعههههة عنههههد المسههههتويات الحاليههههة مههههع احتماليههههة تقليلههههه فههههي

 مياه الر  في واد  األردن بزيادة كميات المياه العادمة المعالجة.المستقبل. واحتمالية زيادة 

  هنههها  حاجهههة إلهههى تنويهههع مصهههادر الميهههاه المسهههتخدمة فهههي الهههر ، مثهههل إدخهههال تكنولوجههها جديهههدة تشهههمل اسهههتخدام

 .المياه المالحة مباشرة في الر 

 لبلديههههة مباشههههرة و إن لمشهههروع ناقههههل البحههههرين إمكانيههههة كبيههههرة فههههي تهههه مين تزويههههد مههههائي مسههههتمر لألغههههراض ا

 الزراعية بشكل غير مباشر من خالل كميات مياه الصرف الصحي المعالجة اإلضافية في المستقبل

 

  توفير خدمات المياه بتكلفة مناسبة و تقديم الحوافز . ت

 كفاءة استخدام المياه في الر  والعوائد االقتصادية العالية للمنتجات الزراعية المروية  تشجيع 

  تعهههههاون وزارة الميهههههاه والهههههر  ووزارة الزراعهههههة علهههههى توجيهههههه المهههههزارعين نحهههههو الزراعهههههات ذات اإلحتياجهههههات

 من خالل فرض تعرفة مياه اعلى على الزراعة المروية ذات استهال  المياه العالي.المائية األقل 

   وزيههههادة العوائههههد تطههههوير كفههههاءة اسههههتخدام الميههههاه فههههي الههههر  إدخههههال تعرفههههة ميههههاه مناسههههبة وحههههوافز مههههن أجههههل

 االقتصادية للمنتجات الزراعية المروية.

 ت سي  نظام إدارة مخاطر شامل . ث

 :، يجبل مان صحة العاملين بالزراعة وإنتاجية التربة ومنتجات  زراعية آمنة وصحية

 

  مياه لتحسين التزويد المائي ألغراض الر .التشجيع تقنيات بديلة مثل حصاد 

  تعليمههههات لنوعيههههة الميههههاه العادمههههة المعالجههههة المههههزودة للمههههزارع وت ههههمين تنفيههههذ برنههههامج فحههههص دقيههههق ووضههههع

 مواصفات نوعية المياه في عقود تزويد المياه العادمة المعالجة.

  تصهههميم وتنفيهههذ برنهههامج شهههراء تهههدريجي لمبهههار الخاصهههة المملوكهههة فهههي المنهههاطق المرتفعهههة باإلضهههافة إلهههى تفعيهههل

 . نظام حظر صارم على حفر االبار الجديدة
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 :كميه مياه الصرف الصحي المعالجة االضافية10دول ج

 مالحظات 
 فتره التنفيذ

كميه المياه المعالجه 

 )مليون متر مكعب(
 اسم المشروع المحافظه

 بلقاء 0.4 2022-2025 
توسعه محطه تنقيه الفحيص 

 وماحص

 بلقاء 0.8 2022-2025 
توسعه محطه تنقيه السلط، 

 المرحله الثانيه

 بلقاء 1.8 2022-2025 
توسعه محطه عين الباشا المرحله 

 الثانيه

 جرش 1.6 2016-2017 
توسعه محطه تنقيه شر  جرش، 

 المرحله االولى

 مادبا 0.4 2017-2020 

توسعه محطه تنقيه مادبا و تنفيذ 

شبكات صرف صحي المرحله 

 االولى

 اربد 1.6 2017-2020 
واد  العرب  توسعه محطه تنقيه

 المرحله االولى

 اربد 0.7 2022-2025 
توسعه محطه تنقيه وسط اربد , 

 المرحله الثانيه

 اربد 2.05 2019-2022 
توسعه محطه تنقيه الرمثا، 

 المرحله الثانيه

 اربد 1.9 2019-2022 
توسعه محطه تنقيه واد  حسان 

 المرحله الثانيه

 تنقيه واد  موسىتوسعه محطه  معان 0.58 2022-2025 

 توسعه محطه تنقيه العقبه  العقبه 5.17 2020- 2017 

 اربد 2 2020- 2019 
توسعه محطه تنقيه الرمثا المرحله 

 االولى

التوسعة ستكون في عام 

2016 
 توسعه محطه تنقيه خربه السمرا الزرقاء 35 2013-2016

 الزرقاء 35 2020-2024 

المساهمه في توسعه محطه تنقيه 

خربه السمرا لمعالجه الكميات 

االضافيه من الصرف الصحي 

 المرحله الثالثه

 الكر  - 2023-2025 

انشاء محطه معالجه مياه الصرف 

الصحي المنقوله لمكب الغور 

 الصافي 

 واد  االردن 5 2017-2019 
مشروع صرف صحي واد  

 االردن

 

 
 المجموع  94 
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 للمناطق النائية  الحدية:كميه المياه االضافية من الموارد المائية 11جدول 

 فتره التنفيذ مالحظات

كميه المياه 

)مليون ة المزود

 متر مكعب(

 اسم المشروع المحافظه

تزويد المياه لالغوار ) منطقه 

14.5) 
 سد واد  حسبان بلقاء 2 2019-2023

 سد واد  عسال الكر  3 2021-2018 لغايات الزراعه والصناعه

تنميه منطقه واد  عربه، 

متعدد االستخدامات مت منا 

 الر 

 سد واد  رحمه العقبه 0.65 2021-2022

 سد واد  موسى العقبة 2.5 2021-2022 

 سد واد  فيدان الطفيله 4.4 2021-2024 

 سد واد  طال  الطفيله 0.4 2019-2021 

متعدد االستخدامات مت منا 

تطوير منطقه الغويره , الر  

 الحمايه من الفي ات و

 سد واد  اليتم العقبه - 2019-2021

 لغايات الزراعه و الصناعه

 ) البوتاس( 
 سد الوادات الطفيله 0.4 2025

الحفريات و السدود 

 الصحراويه
 الحصاد المائي وطني 15 2016-2025

 2018-2021 
0.8-1.2 

(Avg. 1) 
 تعليه سد واد  شعيب بلقاء

  توسعه سد الواله مادبا 7 2020-2022 

 مشروع سد المالقي مادبا والكر  - 2025-2022 الحمايه من الفي ات

 المجموع  36.4  

 

 

 :الدعم المؤتسسي للزراع  الماوي 

 

 :المروية في واد  األردنن الخطة االستراتيجية لسلطة واد  االردن هي دعم التوسع و تحسين الزراعة إ

 

تلبيهههة االحتياجهههات الحاليهههة والمسهههتقبلية لمسهههتخدمي الميهههاه مهههن خهههالل تطهههوير وحمايهههة واسهههتدامة المهههوارد المائيهههة  . أ

االقتصههههادية و البيئيههههة قههههدر اإلمكههههان وإشههههرا  االجتماعيههههة و القائمههههة والجديههههدة أخههههذين بعههههين االعتبههههار الجوانههههب

 .القطاع الخاص

 والشههههراكات ة واألنظمههههة والمرافههههق الخاصههههة بالتزويههههد المههههائي فههههي سههههلطة واد  األردنضههههمان أن البنيههههة التحتيهههه . ب

 تدار بشكل فعال وشفاف وعادل.

تطههههوير وإدارة وتنظههههيم وحمايههههة المههههوارد ذات الصههههلة بههههالر  لتعظههههيم الفائههههدة االقتصههههادية، مههههع ضههههمان حمايههههة  . ت

 .البيئة واالستدامة في واد  األردن

إدارة الميهههاه فهههي واد  األردن لجمعيهههات مسهههتخدمي الميهههاه  والتهههي يجهههب أن تكهههون مسهههتقلة  صهههالحيةتعزيهههز ونقهههل  . ت

 . مالياف 

كفههههاءة اسههههتخدام الميههههاه واحههههالل الميههههاه العادمههههة المعالجههههة لغايههههات الههههر  مههههن خههههالل إدارة الطلههههب علههههى الميههههاه  . ج

 .اه السطحية المخزنةوحماية الموارد وإعادة االستخدام وتدوير المياه المعالجة وكفاءة استخدام المي
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ب عتمههاد نهههج الشههراكة مههع المجتمههع المحلههي والقطههاع الخههاص مههن  التوسههع فههي اسههتخدام ميههاه عادمههة معالجههة آمنههة .  

فههي اسهههتخدامات إنتاجيهههة فهههي  الطلهههب الهههوطني والبحههه  تتوافهههق مههعأجههل بنهههاء محطهههات معالجهههة ميههاه عادمهههة جديهههدة 

 .لح ريةالزراعة والصناعة والمسطحات الخ راء في المناطق ا

4 :اإلدارة المثلى لمصادر المجاه ويكلف  الطاق  

يتطلهههب قطهههاع الميهههاه  ك حاجهههة أكبهههر لتزويهههد الميهههاه وههههذا بهههدوره يحتهههاج لطاقهههة فهههي نقهههل الميهههاه.لهههمهههع تزايهههد عهههدد السهههكان هنا

 للمحطهههات المعالجهههة والخزانهههات ومعالجتهههها وتوزيعهههها فهههي الميهههاه عهههن طريهههق ضههه  عمليهههات ذات احتياجهههات طاقهههة عاليهههة 

 اسههههتهال ٪ مههههن إجمهههالي 14إلههههى حهههوالي  2014شهههبكة الميهههاه. وبلغههههت احتياجهههات الطاقههههة ل ههه  الميههههاه وحهههدها فههههي عهههام 

جيجههها واط سهههاعة. ولهههذلك يصهههبا مهههن ال هههرور  دراسهههة الخيهههارات الممكنهههة  1424فهههي األردن وبكميهههة إجماليهههة  الطاقهههة

 .لتقليل تكاليف الطاقة في هذا القطاع

  إعههههادة الهيكلههههة الماليههههة مههههن خههههالل تحسههههين اسههههترداد التكههههاليفهههههدف االسههههتخدام االمثههههل للطاقههههة فههههي قطههههاع الميههههاه  يخههههدم

تحسهههين كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة فهههي قطهههاع الميهههاه  والتهههي  ووتقليهههل اسهههتهال  الطاقهههة  واالسهههتفادة مهههن مصهههادر الطاقهههة البديلهههة

اسهههتثمار الطاقهههة  . بهههدأت وزارة الميهههاه والهههر لطاقهههة فهههي القطهههاعسهههتؤد  إلهههى تقليهههل تكلفهههة تزويهههد الميهههاه وتجنهههب أ  فاقهههد ل

 كبيهههرةات يهههك أي ههها إمكانلهههكهههان ذلهههك ممكنههها. وهناأينمههها المتجهههددة فهههي عمليهههة ضههه  الميهههاه ومعالجهههة الميهههاه العادمهههة والتحليهههة 

لحصهههاد المهههائي لتطهههوير الشهههراكة بهههين القطهههاع العهههام والخهههاص مهههن خهههالل اسهههتخدام تكنولوجيههها بديلهههة مثهههل الطاقهههة الشمسهههية وا

 .والصرف الصحي البيئي

 

 :كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة لتطويراألهداف األستراتيجية 

 

 ، من خالل:ستخدام األمثل وإعادة الت هيلسيعمل قطاع المياه على تحسين مجالين محددين، اال

 

 للقطاع.  ف عدم الكفاءة الفنية والتقنية في استخدام الطاقةاستهدإ .1

شهههبكات  واعهههادة ت هيهههلاالسهههتهال  األمثهههل للطاقهههة مهههن خهههالل تحسهههين عمليهههات التشهههغيل والصهههيانة واالسهههتبدال  .2

 .التوسع في انظمة الطاقة المتجددة لتلبية جزء من الطلب الوطنيباإلضافة الى  ،التوزيع وانظمة المعالجة

ديا فههههي تزويههههد الميههههاه، ومعالجههههة الميههههاه وزارة الميههههاه والههههر  حلههههول الطاقههههة المسههههتدامة والمجديههههة اقتصههههاسههههتطوروتنفذ 

العادمهههة وتحليهههة ونقهههل وتوزيهههع وتبنهههي مصهههادر بديلهههة لتوليهههد الطاقهههة بمههها فهههي ذلهههك تحسهههين توصهههيل الطاقهههة بشهههكل متواصهههل 

 وبدون انقطاع بين المصادر ومراكز الطلب على المياه وخدمات المياه العادمة.

 

مهههن سياسهههة كفهههاءة الطاقهههة والطاقهههة المتجهههددة فهههي قطهههاع الميهههاه ك ههههدفين أو خطتهههين ذات أولويهههة مخطهههط لهههها كجهههزء لههههنا

 :، وهيي  تم البدء بتنفيذهاحاالردني وخطة عمل مرتبطة مع أولويات وزارة المياه والر  

 0.46٪ مههههن اسههههتهال  الطاقههههة وبشههههكل خههههاص ميهههاه منتجههههة ومفههههوترة مماثلههههة مههههع تخفههههيل انبعههههات 15تخفهههيل  .1

 .مكعب مياه مفوترتر مكغم من غاز ثاني اكسيد الكربون لكل 

مقابهههل مجمهههوع تهههوفير يصهههل إلهههى  ٪10زيهههادة حصهههة مصهههادر الطاقهههة المتجهههددة فهههي توليهههد الطاقهههة للقطهههاع بنسهههبة  .2

 .مكعب مياه مفوترمتر لكل  من انبعات غاز ثاني اكسيد الكربون كغم 0.26
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5 :إدارة المجاه ألغااض الصناع  ويولجد الطاق  والسجاح  

االردنهههي يههههوفر معظههههم الواهههائف االقتصههههادية مههههن خهههالل قطاعاتههههه الفرعيههههة االساسهههية والتههههي تههههؤثر قطهههاع الصههههناعي الان 

 :  ، حي  أنعلى المياه

٪ مهههن العهههدد اإلجمهههالي للعهههاملين 15المحلهههي، ويواهههف حهههوالي  ٪ مهههن النهههاتج اإلجمهههالي18تصهههنيع: يسهههاهم بنحهههو ال .1

 .في األردن

 .المناطق الصناعية والسياحية الخاصة .2

 .في ذلك اليورانيومالتعدين، بما  .3

 توليد الطاقة من خالل الصخر الزيتي ومحطة الطاقة النووية. .4

مليهههون  39٪ مهههن مجمهههوع الميهههاه السهههطحية والجوفيهههة فهههي األردن والبالغهههة نحهههو 4  مههها يقهههارب مهههنصهههناعة ال قطهههاع سهههتخدمي

اآلبههههار الجوفيههههة  مههههناسههههتخدام الميههههاه فههههي القطههههاع الصههههناعي خاصههههة  انخفههههل، مههههؤخرا. 2014متههههر مكعههههب فههههي عههههام 

الميههههاه. ان  شههههبكات تزويههههدمههههن خههههالل  المسههههتخدمة فههههي قطههههاع الصههههناعة الميههههاه  كميههههة  فههههي حههههين أنههههه زادتالخاصههههة، 

اسهههتراتيجية وزارة الميهههاه والهههر  ههههي زيهههادة اسهههتخدام الميهههاه غيهههر التقليديهههة والمستصهههلحة للصهههناعة والزراعهههة إلهههى أقصهههى 

 .اإلحالل المائي واعادة اإلستخدام(سياسة )خدام المنزلي حد ممكن من أجل توفير المياه العذبة لالست

أن معظههههم علمهههها مكعبههههة مههههن الميههههاه،  ماليههههينيسههههتهلك قطههههاع السههههياحة كميههههة متواضههههعة مههههن الميههههاه ال تزيجههههد عههههن ب ههههعة 

تعتبهههر جهههزء مهههن  فههههي لهههذلكو،  وتهههزود بالميهههاه مهههن خهههالل شهههبكات التزويهههد المهههائيرئيسهههية المهههدن الاألنشهههطة السهههياحية فهههي 

وتشهههير التقهههديرات إلهههى أن العائهههد االقتصهههاد  مهههن الميهههاه المسهههتهلكة فهههي القطهههاع  البلهههد  والصهههناعي  .البلهههد  سهههتهال اال

 .على التوالي أكثر من الزراعة المرويةضعف  70و ضعف  100هي 

ونتيجهههة لهههذلك . مهههن المتوقهههع زيهههادة طلهههب قطهههاعي السهههياحة والصهههناعة علهههى الميهههاه نتيجهههة لتطهههور ههههذه القطاعهههات فهههي األردن

ف نههه مههن المتوقههع أن يزيههد الطلههب علههى الميههاه ليشههمل بههذلك  الميههاه غيههر التقليديههة كالميههاه العادمههة المعالجههة والتحليههة كجههزء 

 . من مشروع ناقل البحرين

 

 الهدف االتسراايجيي: إدارة المجاه في الصناع  والسجاح 

 

 اه وحركتهههها بهههين القطاعهههات دون التقليهههل مهههن يجهههب أن تكهههون الحركهههة االقتصهههادية ههههي الهههدافع مهههن تخصهههيص الميههه

 .المياه المخصصة حاليا للر  في  واد  األردن

 سهههتخدام االمثهههل للميهههاه داخهههل المنشههه ت االتشهههمل  تطهههوير انظمهههة وتعليمهههات وأدلهههة ارشهههادية  لكفهههاءة اسهههتخدام الميهههاه

كنولوجيهههها تعطههههي نفهههه  الصههههناعية والسههههياحية والزراعههههة واعههههادة اسههههتخدام الميههههاه العادمههههة المعالجههههة وتبنههههي ت

 مياه أقل. اتاالنتاجية بكمي

 بمعظم احتياجاتها من المياه المعالجة محطة الطاقة النووية ستزود  

  كمههها أنهههه سهههوف تخهههدم المنهههاطق  ،زانهههات الجوفيهههة العميقهههة والمالحهههةخالميهههاه  الصهههخر الزيتهههي ستسهههتغل مشهههاريع

باإلص هههافة الهههى انهههه سهههيتم خدمهههة المنهههاطق الصهههناعية  الصهههناعية والسهههياحية بشهههكبات ميهههاه متهههى كهههان ذلهههك ممكنههها

 والسياحية بمياه من الشبكات أينما كان ذلك ممكنا. 
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6 :يرغجاالمناخالإدارة المجاه للركجف مع   

ولههههذا فههه ن وزارة الميهههاه والهههر  سهههتقوم  يعتبهههر التغيهههر المنهههاخي عامهههل آخهههر يزيهههد مهههن تفهههاقم مشهههكلة نهههدرة الميهههاه فهههي االردن.

مبتكهههرة فهههي إعهههادة اسهههتخدام الميهههاه العادمهههة  للتكيهههف مهههع ههههذه الظهههاهرة. تشهههمل اجهههراءات وبهههرامجذ سياسهههة بتطهههوير وتنفيههه

 .مجموعة واسعة من األنشطة التي تستهدف ندرة المياه باإلضافة الىوتحلية المياه المالحة 

إلهههى اسهههتنزاف الميهههاه تذبهههذب الهطهههول المطهههر  والجفهههاف وزيهههادة درجهههات الحهههرارة ومعهههدالت التبخهههر العاليهههة باالضهههافة  

أثههار التغيههر المنههاخي باتههت ملحواههة فههي قطههاع الميههاه المجتمههع االردنههي.  مجههاالت  جميههع الجوفيههة كلههها عوامههل تههؤثر علههى

األكبههههر قطهههاع المهههههدد بهههالتغير المنهههاخي ألنهههه بشهههكل خهههاص يعههههد القطهههاع الزراعهههي ونتيجهههة لهههذلك .بشهههكل كبيهههر ومتنهههامي

 للمياه في االردن.استهالكا 

رارت واجهههراءات االسهههتجابة للتكيهههف مهههع التغيهههر المنهههاخي لقطهههاع الميهههاه تحهههديات أساسهههية  ومنهههها: عهههدم كفايهههة تواجهههه قههه

 المعلومات المناخية الموجودة والمعرفة واألدوات وضعف القدرات الوطنية.  

 

 يرغجا المناخالالهدف االتسراايجيي: المجاه والركجف مع 

 

علههههى التنميههههة المسههههتدامة  يتغير المنههههاخالتهههه ثيرعلههههى  “قطههههاع الميههههاهسياسههههة أثههههر التغيههههر المنههههاخي علههههى “سههههتركز .1

وإدارة مصهههادر الميهههاه الوطنيهههة علهههى  التهههي مهههن شههه نها أن تشهههمل اجهههراءات تكيهههف اسهههتراتيجية لبنهههاء مرونهههة فهههي 

السياسهههات التقنيهههة  و ات فهههي االعتبهههاري تغيهههر المنهههاخالسهههيتم اتخهههاذ مخهههاطر و خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي

 .في قطاع المياه جيات وخطط العمل واالستثمارواالستراتي

فهههي التكيهههف مهههن أجهههل حمايهههة المهههوارد المائيهههة المحهههدودة، مهههع التركيهههز  نههههج اسهههتباقي ووقهههائي مهههائي اتبهههاع سهههيتم .2

 .مصادر مياه شرب واالرتقاء ب نظمة ادارة نوعية مياه الشرب وبرامج المراقبة على

المسهههههاهمات الوطنيهههههة المخصصهههههة لتخفيهههههف التهههههي ستت هههههمن  سهههههتقوم وزارة الميهههههاه والهههههر  بتنفيهههههذ االجهههههراءات .3

(الموقعهههة بهههين وزارة البيئهههة ومهههؤتمر االطهههراف للتغيهههر المنهههاخي INDCانبعاثهههات التغيهههر المنهههاخي فهههي األردن  )

 .2015في باري  سبتمبر 

 ستقوم وزارة المياه والر  ببناء القدرات لجذب التمويل الالزم إلجراءات التكيف مع التغير المناخي. .4

 إدارة األزمات والمخاطا

الحساسههههية العاليههههة للتغيههههر المنههههاخي و شهههها الميههههاه واألزمههههات الحاليههههة فههههي إدارة الميههههاه والتذبههههذب فههههي الهطههههول إن 

المطهههر  والمخهههاطر األمنيهههة واإلقتصهههادية التهههي تسهههود المنطقهههة والتهههي تهههؤثر بشهههكل مباشهههر علهههى مسهههتوى الحيهههاه فهههي 

 علهههى األردن الست هههافة الالجئهههين.  اف إضهههافي اشهههكلت عبئهههالتهههي  المجهههاورة  النزاعهههات فهههي الهههدولباإلضهههافة الهههى األردن 

الحاجهههة ألن يكهههون األردن علهههى جاهزيهههة عاليهههة للمخهههاطر مهههن خهههالل اسهههتخدام خطهههة اسهههتجابة ههههذه التحهههديات تسهههتدعي 

 والمخاطر. حماية المواطنين من الصدمات واآلثار السلبية للنزاعاتلمعدة مسبقاف إلدارة المخاطر مرنة و

فهههي ضهههوء األزمهههات اإلنسهههانية وتعقيهههداتها فهههي المنطقهههة ومههها نهههتج عنهههها مهههن تههه ثير سهههلبي ومباشهههر علهههى قطهههاع الميهههاه 

األردنهههي فههه ن الهههوزارة قهههد سهههعت الهههى منهجيهههة تشهههاركية و بالتنسهههيق مهههع كافهههة المعنيهههين وبمههها يهههنعك  ايجابههها علهههى 

 المواطنين األردنيين و الالجئين السوريين المت ثرين باألزمة .

ستشههههتمل االسههههتراتيجية الوطنيههههة علههههى الجاهزيههههة واالسههههتجابة للمخههههاطر الطبيعيههههة مثههههل الظههههروف الجويههههة اإلسههههتثنائية 

والفي هههانات وارتفهههاع درجهههات الحهههرارة باإلضهههافة الهههى النزاعهههات الداخليهههة والخارجيهههة. سهههتعد وزارة الميهههاه والهههر  

يتعلهههق بالنظافهههة الصهههحية كههه جراء تكيفهههي ذو خطهههة اسهههتجابة إنسهههانية متطهههورة علهههى المسهههتوى الهههوطني خصوصهههاف فيمههها 

 أولوية عالية.
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 لقطاع المجاه المرقاطع المواضجع 

1 االتسردام  االقرصادي  واالجرماعج  

ان األبعههههاد االقتصههههادية واالجتماعيههههة لالسههههتدامة يجههههب ان  تكههههون متوازنههههة. فههههي حههههين سههههتكون تههههدابير خفههههل التكههههاليف 

ي هههمن القهههدرة علهههى تحمهههل التكهههاليف لجميهههع الفئهههات وبمههها ديم الخهههدمات واإليهههرادات كافيهههة  مهههن اجهههل ضهههمان اسهههتدامة تقههه

 االجتماعية بما في ذلك الفقراء .

 ،ان كلفهههة  انتهههاج الميهههاه  فهههي األردن مرتفعهههة  بسهههبب ارتفهههاع تكهههاليف ضههه  الميهههاه لمسهههافات طويلهههة وعلهههى ارتفاعهههات مختلفهههة

 .دنوقد زادت  كلفة المياه أي ا مع ارتفاع تكاليف الطاقة في األر

ان إيهههرادات الميهههاه تغطهههي جزئيههها عمليهههات الصهههيانة والتشهههغيل  والتكهههاليف الرأسهههمالية، ويرجهههع ذلهههك أساسههها إلهههى ارتفهههاع 

اسههههترداد التكههههاليف لالسههههتخدامات  باالضههههافة الههههى انخفههههاض  تكههههاليف المصههههادر الجديههههدة والطاقههههة والالجئههههين السههههوريين

  مهها نسههبته 2012هههذا  وقههد شههكلت خسههائر قطههاع الميههاه فههي عههام  الفاقههد.نخف ههة بسههبب الميههاه مكمهها أن ايههرادات  ،الزراعيههة

 وتقوم الحكومه بتغطية الفجوه بين االيرادات والنفقات . ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي1

 

 :هدف القطاع االستراتيجي

ر   علههههى حيهههه  سهههتعمل وزارة الميهههاه والههه ،تحسهههين الكفهههاءة الماليهههة للمنهههاطق الح ههههرية وخهههدمات الميهههاه فهههي الهههر  -

خهههدمات الميهههاه والصهههرف الصهههحي مهههن اجهههل تهههوفير حهههوافز قويهههة لالقتصهههاد فهههي  اسهههتخدامها  وذلهههك اعهههادة هيكلهههة تعرفهههة 

وزارة الميههههاه والههههر  سياسههههة تكههههاليف خدمههههة الميههههاه والصههههرف  تتبنههههىفههههو   الحههههد األدنههههى مههههن االحتياجههههات اليوميههههة. 

 .االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية الصحي لالستخدامات البلدية وغير البلدية والتي توازن بين

مهههن اجهههل اسهههترداد تكهههاليف التشهههغيل  “خطهههة عمهههل لخفهههل خسهههائر قطهههاع الميهههاه  “سهههتقوم وزارة الميهههاه والهههر  بتنفيهههذ  -

تركهههز خطهههة العمهههل علهههى خفهههل التكهههاليف مهههن خهههالل تهههدابير مختلفهههة بمههها فهههي ذلهههك زيهههادة  ، والصهههيانة فهههي قطهههاع الميهههاه

أتمتهههة وو مهههدخالت الطاقهههة ،  كات الميهههاه للحهههد مهههن الفاقهههد الفنهههيقهههة، وإعهههادة هيكلهههة/ إعهههادة ت هيهههل شهههبكفهههاءة اسهههتخدام الطا

الثهههاني فههههو  تحسهههين اإليهههرادات مهههن خهههالل زيهههادة كفهههاءة التحصهههيل فهههي المجهههال  المهههوافين.  قهههدراتاالنظمهههة لتحسهههين 

على العهههبءيالت تعرفهههة الميهههاه  لتوزيهههع ، وعمهههل  بهههرامج للحهههد مهههن فاقهههد الميهههاه وتعهههدالمسهههتحقةوالحهههد مهههن الهههذمم المدينهههة 

السهههكان بطريقهههة مقبولهههة اجتماعيههها. كمههها وسهههيتم توسهههيع وتحهههدي  خطهههة العمهههل للحهههد مهههن خسهههائر قطهههاع الميهههاه لتشهههمل ميهههاه 

 .الر  اي ا

الهههدعم الحكهههومي بشهههكل مناسهههب وتوجيههههه عبهههر خهههدمات قطهههاع الميهههاه  وترشهههيد الهههدعم المقهههدم بصهههور مختلفهههة  تخفهههيل -

لممارسهههات التجاريهههة  فهههي إطهههار مهههنظم لحمايهههة مصهههالا المهههواطنين مهههع ضهههمان خدمهههة الشهههركات  الميهههاه وكهههذلك تطبيهههق 

ال  الخاصهههه والخبهههرات اإلداريهههة باالضهههافة الهههى حشهههد رؤوس االمهههو  ذات نوعيهههة جيهههدة واالخهههذ بعهههين االعتبهههار الفقهههراء

 لتطوير وتشغيل بنيه تحتية جديدة.

2 المانحجن وينسجق الرمويل 

سهههتتبع وزارة الميهههاه والهههر  االسهههتراتيجية الحاليهههة )مهههن خهههالل خطهههة عمهههل أو أ  وثيقهههة تنفيذيهههة  اخهههرى( لتهههوفير  الهههدعم 

ماليههههة، وغيرههههها( والتههههي  متعههههددة األطههههراف، ،الجديههههدة، الثنائيههههة الخههههارجي لقطههههاع الميههههاه مههههن المههههانحين )سههههواء التقليديههههة،

ان وزارة التخطههههيط والتعههههاون الههههدولي هههههي  السههههتراتيجية الوطنيههههة للميههههاه.واسههههيتم مراقبتههههها بعنايههههة للت كههههد مههههن توافقههههها 

المسهههؤولة عهههن التنسهههيق مهههع الجههههات المانحهههة والوكهههاالت المتعهههددة األطهههراف والهههذ  يت هههمن فهههر  عمهههل مختلفهههة بشههه ن 

 .ةالق ايا الرئيسي
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وسههههتعمل وزارة الميههههاه والههههر  مههههع السههههلطات المعنيههههة علههههى تنسههههيق التمويههههل  لتحقيههههق قنههههوات دعههههم واضههههحة ومباشههههرة 

وشهههفافة باتجهههاه تنفيهههذ االسهههتراتيجيات القطاعيهههة والتهههي بهههدورها سهههوف تحهههدد بوضهههو  اإلجهههراءات الواجهههب تنفيهههذها  مهههع 

، ويعمهههل “فعاليهههة التمويهههل“كمههها  يشهههمل ذلهههك  مبهههدأ  األدنهههى.الحفهههاا بههه ن يكهههون التهههداخل أواالزدواجيهههة أو الفجهههوات بالحهههد 

 .بالتواز  مع مبدأ الملكية والمواءمة بين الجهات المانحة وتعزيز المساءلة

 

3 بناء الشااكات لقطاع المجاه 

ان التعهههاون مهههع القطهههاع الخهههاص وغيهههره هوخيهههار لجعهههل خهههدمات الميهههاه الصهههرف الصهههحي أكثهههر كفهههاءة وفعاليهههة مهههن حيههه  

الجديهههدة والبديلهههة مثهههل  والتكنولوجيهههاالتكلفهههة واالسهههتدامة. وتشهههمل مجهههاالت التعهههاون الممكنهههة مشهههاركة المجتمعهههات المحليهههة 

وحصهههاد  ميهههاه األمطهههار واالنظمهههة األكثهههر  الجهههة الميهههاه العادمهههةالطاقهههة المتجهههددة لتزويهههد بالميهههاه وتحليهههة ميهههاه البحهههر ومع

 فعالية لعمليات التشغيل والصيانه وتقليل فاقد المياه .

ان اسهههتثمارات القطههههاع الخهههاص يمكههههن أن تسهههاهم فههههي تمويهههل وصههههيانة وتجديهههد وتوسههههيع البنيهههة التحتيههههة  اسهههتجابة للتمههههدن 

الميهههاه والصهههرف الصهههحي. وههههذه المشهههاركة سهههتكون مالئمهههة حيههه  والوصهههول إلهههى المواطنهههون الهههذين يفتقهههدون الهههى خهههدمات 

 باستطاعة القطاع الخاص تقديم حلول جديدة مبتكرة وفعالة من حي  الكلفة.

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وتسههههعى الحكومههههة  ،ان هههههذا األسههههلوب يههههوفر إمكانيههههات كبيههههرة لتعزيههههز القههههدرات المؤسسههههية لتنفيههههذ وإدارة قطههههاع الميههههاه

بشهههكل متزايهههد للبحههه  عهههن الخبهههرات المهنيهههة مهههن خهههالل ههههذه الشهههراكات والتهههي مهههن شههه نها أن تسهههاعد فهههي تسهههريع تحقيهههق و

 األهداف المحلية والوطنية بتكاليف مقبولة.

عمليهههات التشهههغيل والصهههيانه وتقليهههل الفاقهههد، والتهههي سهههوف تشهههمل إدارة كهههل مهههن النقهههل والتوزيهههع  ههههي واحهههدة مهههن الخبهههرات

وعمليههههات الصههههيانة والتشههههغيل  تههههرتبط ببع ههههها  لغيههههر فنيههههة والق ههههايا الماليههههه. وحيهههه  ان فاقههههد الميههههاهوتحسههههين العمليههههات ا

 .حيثما كان ذلك ممكنا  فان هذه الشراكات تحتاج لمعالجة كل المجاالت  بشكل وثيق

 الشراكة مع البلديات

ات الصههههرف الصههههحي لخههههدمات  الصههههرف الصههههحي والتههههي تهههههدف الههههى تههههوفير شههههبك الشههههاملة المحدثههههةفههههي ضههههوء الخطههههة 

نسهههمه. فهههان هنههها  حاجهههة ملحهههة للتعامهههل مهههع  5000عهههن  ومعالجهههة الميهههاه العادمهههة للمهههدن والبلهههدات التهههي يزيهههد عهههدد سهههكانها

ودعههههم التنميههههة االقتصههههادية المحليههههة   البلديات/المههههدن الصههههغيرة والخههههدمات المحليههههة لتعزيههههز القههههدرة علههههى تقههههديم الخههههدمات

 .معات المحليةوتعزيز التماسك االجتماعي في المجت

 مؤسسات المجتمع المدني

تسهههههتطيع المنظمهههههات غيهههههر الحكوميهههههة والمنظمهههههات المجتمعيهههههة أي ههههها أن تلعهههههب دورا هامههههها فهههههي تطهههههوير وتسههههههيل تقهههههديم 

 الخدمات.

 

4 يطويا قدرات قطاع المجاه 

الميههههاه والصههههرف ان القههههدرة علههههى تقههههديم الخههههدمات بفعاليههههة وكفههههاءة هههههو العامههههل الحاسههههم لالسههههتدامة طويلههههة األمههههد لقطههههاع 

معظههههم التحههههديات  لتسههههريع تقههههديم الخههههدمات هههههي نتيجههههة ل ههههعف فههههي القههههدرات علههههى جميههههع مسههههتويات اإلدارة  ، الصههههحي

والتنفيهههذ. ان النمهههاذج اإلداريهههة المناسهههبة مطلوبهههة ل هههمان اسهههتدامة خهههدمات  الميهههاه والصهههرف الصهههحي  بعهههد  تنفيهههذ مشهههاريع 

 البنية التحتية.

الميهههاه فهههي األردن فهههان هنههها  ثغهههرات كبيهههرة فهههي القهههدرات الفنيهههة التشهههغيلية واإلداريهههة علهههى  بسهههبب القيهههود المؤسسهههية لقطهههاع

وعليهههة يجهههب أن يهههتم تقييمهههها علهههى أسهههاس القطاعيهههة ووضهههع خطهههة تنميهههة القهههدرات جنبههها إلهههى جنهههب مهههع  ،مختلههف المسهههتويات

هههههارات والخبههههرات والههههذ  المخصصههههات الماليههههة وخطههههة المراقبههههة وهههههذا الههههنهج هههههو ل ههههمان عمليههههة التجديههههد المسههههتمر للم

 يساعد على بناء قوة عاملة لديها القدرة الالزمة إلدارة وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية. 
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أن تشههههمل أي هههها المؤسسههههات المعرفيههههة ويجههههب أال تقتصههههر جهههههود تنميههههة القههههدرات للمؤسسههههات الحكوميههههة فقههههط بههههل يجههههب 

المجتمعيههههة وأصههههحاب المصههههالا الفرديههههة الههههذين  والقطههههاع الخههههاص ذات الصههههلة والمنظمههههات غيههههر الحكوميههههة والمنظمههههات

 .يرغبون بالمساهمة في هذا القطاع

 

هنهههها  حاجههههة كبيههههرة للحصههههول علههههى الخبههههرات الفنيههههة فههههي إدارة القطههههاع بمهههها فههههي ذلههههك الرصههههد والتقيههههيم وإدارة البيانههههات 

عيههههة )االقتصههههاد والعلههههوم العلههههوم االجتماوم الميههههاه والبيئههههة والعلههههوم الهندسههههية والتطبيقيههههة بمهههها فههههي ذلههههك علههههووتحليلههههها 

مجهههاالت أخهههرى ذات صهههلة مباشهههرة بحهههل النزاعهههات ومههههارات التفهههاوض والتعهههاون و واإلدارة العامهههة القهههانونو السياسهههية(

العههههابر للحههههدود والتخطههههيط واسههههتدراج التمويههههل وتشههههجيع تبههههادل المههههوافين وتبههههادل الخبههههرات وفههههرص الههههتعلم  االضههههافية 

 لجميع المستويات.

 

يههههة الفرديههههة والتههههدريب وحههههدة لههههن يكههههون فعههههاال مهههها لههههم تكههههن مصههههحوبة بههههالتعزيز المؤسسههههي، أ  تحسههههين ان التنميههههة المهن

وتشههههمل األمثلههههة علههههى التعزيههههز المؤسسههههي ضههههمان أن كههههل مؤسسههههة لههههديها اسههههتراتيجية  احوكمههههة وإدارة هههههذه المؤسسههههات

لههههدى  المؤسسههههات المههههوافين الحتياجههههات المؤسسههههة وضههههمان ان يكههههون  تعيين/اسههههتقداموتوجههههه  واضههههحة وخطههههة العمههههل

ميزانيههههة تشههههغيلية تتناسههههب  مههههع مهمتههههها واسههههتراتيجيها. وهنهههها  حاجههههة إلههههى بههههذل جهههههود لتقههههديم الفههههرص المهنيههههة الجذابههههة 

 .فالهدف العام هو وجود مؤسسات قوية يعمل بها الفنيين المهرة ، لالحتفاا بالمهنيين داخل البلد

 

5 ادراج النوع االجرماعي في قطاع المجاه 

االردن  مجموعههههة كبيههههرة جههههداف مههههن المعرفههههة والفهههههم للق ههههايا االجتماعيههههة والثقافيههههة والبيئيههههة واالقتصههههادية تمتلههههك نسههههاء 

فههههي المجتمعههههات دورا محوريهههها كمههههزود  ومسههههتخدم للميههههاه تههههؤد  المههههرأة    والسياسههههية والنهجيههههات فههههي إدارة قطههههاع الميههههاه.

أة فهههي عمليهههة صهههنع القهههرار وكهههذلك تشهههجيع التنفيهههذ ، وسهههيتم تشهههجيع مشهههاركة المهههرين علهههى البيئهههة المحليهههةوكهههذلك  كمحهههافظ

 في تقديم الخدمات، حي  ان اإلطار التشريعي الحالي في قطاع المياه ال يميز ضد النوع االجتماعي .

فههههي إدارة النههههوع االجتمههههاعي ان هههههذه االسههههتراتيجية اكههههدت مجههههددا علههههى التههههزام قطههههاع الميههههاه الههههوطني ب ههههمان إدراج 

فالتههههدابير المحههههددة التههههي يتعههههين اتخاذههههها كجههههزء مههههن اسههههتراتيجية وطنيههههة للميههههاه  .ع ورصههههدهاالعمليههههات وتخطههههيط المشههههاري

 :لتسهيل وتعزيز مشاركة المرأة كما يلي

 

بمههههها فهههههي ذلهههههك دعهههههم تعلهههههيمهم فهههههي المهههههواد العلميهههههة  اوال :  اسهههههتهداف النسهههههاء والفتيهههههات فهههههي حمهههههالت التوعيهههههة والتعلهههههيم

 قطاع المياه.واالجتماعية لتمكينهم ليصبحوا محترفين في 

إنشههههاء آليههههات تسههههتهدف النسههههاء تحديههههدا لتشههههجيع وتعزيههههز وتسهههههيل انخههههراطهم ومشههههاركتهم فههههي أنشههههطة الميههههاه ثانيهههها : 

 .والصرف الصحي

النوع االجتمههههاعي فههههي مجههههاالت الميههههاه والصههههرف الصههههحي بههههثالثهههها:   تيسههههير الحههههوار والنقههههاش حههههول الق ههههايا المتعلقههههة 

 .والنظافة

عههههدم  البههههرامج التههههي تعمههههل علههههى التغلههههب علههههى الحههههواجز الثقافيههههة واالجتماعيههههة التههههي تكههههرسرابعهههها:  تطههههوير اآلليههههات و 

 المساواة بين الجنسين.

  .القطاع الوطنية لتطويربرامج ادماج النوع االجتماعيمؤسسات خامسا:  مساعدة 

صههههحي مشههههاركة المههههرأة فههههي بههههرامج الميههههاه والصههههرف ال ل ههههبط سادسهههها:  وضههههع نظههههم الرصههههد وغيرههههها مههههن األدوات 

 والنظافة
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6 الماء والغذاء والطاق  يكامل 

إن لنههههدرة المههههوارد العالميههههة )الميههههاه والغههههذاء والطاقههههة( تهههه ثير مباشههههر علههههى مسههههتقبل االردن االجتمههههاعي االقتصههههاد  فمههههن 

امههها مهههن منظهههور الغهههذاء فالميهههاه والطاقهههة  ههههي  ،الميهههاه منظهههور الميهههاه، فهههان نظهههم الغهههذاء والطاقهههة ههههم مسهههتخدمي لمهههوارد

( عههادة مهها الحيويههةامهها  مههن منظههور الطاقههة فالميههاه والمههوارد البيولوجيههة )علههى سههبيل المثههال الكتلههة  ،عبههاره عههن المههدخالت

ومعالجهههة والتزويهههد المهههائي تكهههون عبهههاره عهههن مهههدخالت أو مهههوارد والغهههذاء بشهههكل عهههام عبهههاره عهههن مخرجهههات وان  الغهههذاء 

 .صرف الصحي تتطلب كميات كبيرة من الطاقةمياه ال

يواجهههه األردن مجموعهههة معقهههدة مهههن التحهههديات المتعلقهههة بكفهههاءة تخصهههيص الميهههاه لزيهههادة العوائهههد االقتصهههادية واالجتماعيهههة  

للحهههد مهههن التسهههرب وإههههدار الميهههاه ومهههوارد الطاقهههة النهههادرة الثمينهههة واسهههتخدام  المرافهههقلكهههل قطهههرة مهههاء، وكهههذلك  كفهههاءة 

غهههازات الدفيئهههة فهههي  إنتهههاج الميهههاه وتوزيعهههها، وكهههذلك زيهههادة كفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة  طاقهههة البديلهههة للحهههد مهههن اثهههارمصهههادر ال

 .في مرافق المياه وأنظمة التشغيل

 

وزارة الميهههاه والهههر  وبالتنسهههيق مهههع الجههههات المعنيهههة األخهههرى سهههتعمل علهههى فههههم أف هههل للتهههرابط والتكامهههل مههها بهههين  مهههوارد 

ان نظهههم سياسهههه وزارة الميهههاه والهههر   سهههتدعم . أههههداف التنميهههة المسهههتدامة تبنهههي مهههن خهههالل اقهههة والمنههها الميهههاه والغهههذاء والط

إطهههار مسهههتنير وشهههفاف حهههول تحديهههد التبهههادل والتكامهههل والتهههرابط  التهههي تلبهههي الطلهههب، بمههها فهههي ذلهههك الفقهههراء، دون المسهههاس 

قههههة، ألن األمههههن الغههههذائي والطاقههههة ال يمكههههن أن باالسههههتدامة، وال يههههزال األمههههن المههههائي هههههو االسههههاس لمفهههههوم التههههرابط والعال

يتحقهههق دون األمههههن المههههائي. باالضههههافة الههههى تغيهههر المنهههها  الههههذ  ي ههههاعف مههههن أهميهههة وتههههرابط هههههذه الديناميكيههههة، ولكههههن ال 

 .يظهر المنا  في هذا الترابط باعتباره المحر  الرئيسي للتغيير

ف هههال عهههن مصهههدر لفههههم اليجهههاد الحلهههول قهههرارات كمصهههدر اتخهههاذ السهههيركز ههههذا الهههنهج بشهههكل كبيهههر علهههى تنسهههيق المركزيهههة 

سهههيناريوهات االسهههتثمار اعهههداد تجاريهههة والحاجهههة إلهههى العمهههل ب سههه  حتميهههة علهههى التحهههديات التهههي تواجهنههها. وسهههيؤكد أي ههها 

أن اقتصهههاديات الميهههاه ضهههرورية وصهههعبة وأن أمهههن الميهههاه والتنميهههة االقتصهههادية والنهههاتج علهههى فهههي المسهههتقبل. ويؤكهههد أي ههها 

وسهههوف نعمهههل مهههع المصهههنعين والمنتجهههين لمحطهههات ال ههه  ومرافقهههها إلدخهههال بهههرامج كفهههاءة ، ي اإلجمهههالي متهههرابطالمحلههه

 الطاقة القابلة للتطبيق على جميع مرافق المياه.

تبهههذل وزارة الميهههاه والهههر  جههههود اليجهههاد حهههوافز السهههتخدام الميهههاه فهههي الزراعهههة تهههدعم أههههداف سياسهههات األمهههن الغهههذائي  

تطهههوير آليهههات الحهههوافز السهههتخدام الطاقهههة المتجهههددة وكفهههاءة اسهههتخدام الطاقهههة فهههي قطهههاع الميهههاه وإجهههراء التقيهههيم باالضهههافة الهههى 

السهههليم واالسهههتفادة مهههن إمكانيهههات توليهههد الطاقهههة الكهرومائيهههة فهههي العديهههد مهههن المواقهههع وال سهههيما فهههي خطهههوط الميهههاه  مهههن 

محطهههههات معالجهههههة الصهههههرف الصهههههحي إلنتهههههاج الطاقهههههة المنهههههاطق المرتفعهههههة  نحهههههو واد  األردن، واسهههههتخدام  الحمههههه ة مهههههن 

 . المتجددة وتحسين الظروف البيئية

مههها بهههين  الميهههاه والغهههذاء  للعالقهههةمفههههوم  اليجهههادإن قطهههاع الميهههاه فهههي األردن سهههوف يشهههار  فهههي الحهههوار العهههالمي واإلقليمهههي 

ء مههههن خطتههههه وبرامجههههه  والطاقههههة فههههي خطابههههه الههههوطني وكخيههههار اسههههتراتيجي لمنهجيههههة ادارة القطاعههههات المتعههههددة وكجههههز

 اإلنمائية .
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 الرقججم والمااجع 

نظههههرا لديناميكيههههة قطههههاع الميههههاه فههههي األردن وحساسههههيته للتهههه ثيرات اإلقليميههههة والمناخيههههة  والتههههي تههههؤثر بشههههكل مباشههههر علههههى 

كهههل  كميهههات الطلهههب علهههى الميهههاه لجميهههع األغهههراض فهههال بهههد مهههن تبنهههي اليهههة لمراجعهههة وتقيهههيم االسهههتراتيجية الوطنيهههة للميهههاه

ثهههالت أعهههوام وههههذا ل هههمان الت كهههد أن قطهههاع الميهههاه يسهههير باالتجهههاه الصهههحيا نحهههو تحقيهههق أهدافهههه ومراجعهههة المسهههتهدفات 

 والتخطيط لها بما يتناسب مع المتغيرات.

 

إن اليههههة المراجعههههة والتقيههههيم تتمثههههل فههههي  إعههههداد التقههههارير والتغذيههههة الراجعههههة الشههههاملة  وحوسههههبة سههههجالت مراقبههههة األداء 

 وإشرا  جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية الرصد والتقييم. والتقييم

 

و يمكهههن   يتطلههب ذلهههك أي ههها أن تكهههون البيانهههات التهههي يهههتم جمعهههها للمؤشهههرات  موثوقههة، ويهههتم اصهههدارها فهههي تقهههارير دوريهههة

ا ومراجعهههة طهههر  الحصهههول عليهههه الحصهههول عليهههها بسههههولة، كمههها يجهههب وضهههع وتعزيهههز آليهههات ل هههمان جهههودة البيانهههات، 

 ومشاركتها.

 

تعتمههد اليههة المراجعهههة والتقيههيم علههى مؤشهههرات ومسههتهدفات  لقطهههاع الميههاه قابلههة للقيهههاس وممثلههة لمههدى  التغيهههر الحاصههل فهههي 

( كمههها يمكهههن تصهههنيف ههههذه المؤشهههرات تحهههت 2030-2015خهههدمات قطهههاع الميهههاه وتتماشهههى مهههع أههههداف التنميهههة المسهههتدامة )

 المياه وهي كما يلي:أربعة عناوين رئيسية تعبر عن أداء قطاع 

 

 االستدامة المالية لقطاع المياه 

  رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي 

 توفير مياه كافية لجميع االستعماالت 

 استدامة مصادر المياه وحمايتها 

 

ان التحهههديات الرئيسهههية التهههي تعيهههق تقيهههيم وقيهههاس مؤشهههرات قطهههاع الميهههاه ههههي عهههدم تهههوفر معلومهههات دقيقهههة لقيهههاس بعهههل 

 المؤشرات  ونقص األدوات الداعمة لصنع القرار.

 

لقههههد تههههم إدراج المشههههاريع الالزمههههة لتحقيههههق أهههههداف ومؤشههههرات قطههههاع الميههههاه فههههي البرنههههامج التنمههههو  التنفيههههذ  لألعههههوام 

الههههذ  تههههم فيههههه اعتمههههاد نظههههام متابعههههة وتقيههههيم للمشههههاريع  2025-2016والبرنههههامج االسههههتثمار  الرأسههههمالي  2016-2018

 )رؤية واستراتيجية وطنية(. 2025لتي جميعها تتناسق مع وثيقة األردن واالنجازات وا

 

إن مؤشههههرات األداء والمسههههتهدفات التههههي تههههم اعتمادههههها ملخصههههة فههههي الجههههدول أدنههههاه والتههههي هههههي أسههههاس نظههههام المراجعههههة 

ر الحاصهههل وعلهههى أسهههاس ذلهههك يمكهههن تقيهههيم التغييههه 2025والتقيهههيم لقطهههاع الميهههاه مبينهههة الوضهههع الحهههالي والمسهههتهدف فهههي عهههام 

 في أداء القطاع.
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 :  2025مؤشرات ومستهدفات قطاع المياه حتى عام :12جدول 

 الهدف المؤشر 2014 2025

 االستدامة المالية نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة 70% 127%

 قيمة الدعم الحكومي )مليون دينار( 170 180

 )مليون دينار(صافي الدين  1170 1200

كميهههههة الطاقهههههة المسهههههتهلكة للمتهههههر المفهههههوتر )كيلهههههو واط  4.31 3.66

 مفوتر( 3ساعة/م

رفهههههههههع مسهههههههههتوى  نسبة المخدومين بشبكات المياه 94% 95%

خهههههههدمات الميهههههههاه 

والصهههههههههههههههههههههههرف 

 الصحي
 نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي 63% 80%

تهههوفير ميهههاه كافيهههة  باليوم(حصة الفرد من المياه البلدية )لتر للفرد  61 105

لجميههههههههههههههههههههههههههههههههع 

 /سنه(3كمية المياه المتاحة للتزويد )م 832 1341 االستعماالت

حصهههههههة الفهههههههرد مهههههههن الميهههههههاه لكافهههههههة االسهههههههتخدامات  90 114

 /السنة(3)م

 السعة التخزينية للسدود 325 400

اسههههههههههههههههههههههههههههتدامة  نسبة الفاقد 52% 30%

المصهههههههههههههههههههههههههادر 

 نسبة ال   الجائر %160 %140 وحمايتها

 نسبة المصادر المحمية 35% 60%
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