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نحو نهر أردن حي:
دراسة حول الفوائد االقتصادیة على الصعید 
اإلقلیمي إلعادة تأهيل نهر األردن األدنى

الملخص التنفیذي

صائب بامیة، CORE Associates ، فلسطين

بروفیسور نیر بیكر ، كلیة تل حاي، إسرائیل

ایلى جان صاف ،SaafConsult BV ، األردن

د. دیفید كاتز، محرر إقلیمي



فريدة  بيئية  جمعية  هي  االوسط  الشرق   – األرض  أصدقاء  منظمةإيكوبيس/جمعية 
من نوعها تعمل على جلب السالم الى المنطقة من خالل التعاون مع الدول المجاورة 
في المجال البيئي للمحافظة على المصادر البيئية و الطبيعية المشتركة، ان جمعية 
أصدقاء األرض – الشرق االوسط جمعية اقليمية تتواجد مكاتبها في كل من عمان و 

بيت لحم و تل ابيب و تضم ناشطين بيئيين من األردن و فلسطين و اسرائيل. 
و  المنطقة  مستوى  على  المستدامة  التنمية  تحقيق  إلى  ايكوبيس  منظمة  تسعى 
خلق الظروف المواتية لسالم دائم فيها  وهي عضو في جمعية أصدقاء األرض الدولية 

و التي تعد أكبر منظمة بيئية على مستوى العالم.

كافة الحقوق محفوظة ، يمنع إعادة نشر هذه المطبوعة أو أي جزء من اجزائها او تخزينها من خالل أي من أنظمة االسترجاع او نقلها بأي شكل من األشكال سواء الميكانيكية او الطباعية او التسجيلية او أي وسيلة اخري ألي 
غرض تجاري دون موافقة  منظمة إيكوبيس / جمعية أصدقاء األرض الشرق االوسط ، وال مانع من استخدام المعلومات ألغراض تعليمية او بحثيه مع توثيق المصدر منظمة إيكوبيس / جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط.

للمزيد من المعلومات حول الجمعية تفضلوا بزيارة موقعنا:
www.foeme.org

مكتب عمان  - االردن
صندوق بريد 840252 – عمان األردن 11181

تلفون : 
فاكس : 

بريد إلكتروني:

مكتب بيت لحم - فلسطين
صندوق بريد -421 بيت لحم فلسطين

تلفون :  
فاكس:   

بريد الكتروني: 

مكتب تل أبيب - اسرائيل
Begin Road – Tel Aviv, 67183 Israel 90

تلفون : 
فاكس :  

بريد الكتروني : 

+962 6 5866602/3
+962 6 5866604

info@foeme.org

info@foeme.org

info@foeme.org

+972 2 2747948
+972 2 2745968

+972 3 5605383
+972 3 5604693



لكل  وعرفانها  شكرها  عن  التعبیر  األرض  أصدقاء  جمعیة   / إیكوبیس  منظمة  تود 
الدولیة )سیدا( وصندوق ریتشارد ورودا  التنمیة  للتعاون و  الوكالة السویدیة  من 
جولدمان وصندوق الطبیعة العالمي / مؤسسة أورسوال میرتز ومؤسسة أوسبري 

لدعمهما لمشروع إعادة تأهیل حوض نهر األردن األدنى.
والمحلیین  واإلقلیمیین  الدولیین  الخبراء  جمیع  إلى  بالشكر  التوجه  ینبغي  كما 
لمشاركتهم في منتدى نهر األردن و اجتماعات لجنة نهر األردن على المستوى 

الوطني واإلقلیمي.
الجهة  هي  األوسط  الشرق   - األرض  أصدقاء  جمعیة   / إیكوبیس  منظمة  إن 

ال  و  المطبوعة  هذه  في  المذكورة  المعلومات  عن  المسؤولة  الوحیدة 
تعبر بالضرورة عن وجهة نظر فریق الخبراء لدینا أو مستشاري المشروع 

أو  اإلقلیمي  و  الوطني  األردن  نهر  منتدى  في  المشاركین  او 
اجتماعات المجلس او الجهات المانحة.

الخبراء المشاركون في تألیف المطبوعة:

صائب بامیة، CORE Associates ، فلسطين
بروفیسور نیر بیكر ، كلیة تل حاي، إسرائیل

الدكتور فیرد بن شلومو، باحث مشارك للبروفیسور نیر بیكر
SaafConsult BV ،صابرینا دویتس

CORE Associates ،عبد الرحیم خلیلي
CORE Associates ،سعد الخطیب
SaffConsult BV ،ایلى جان صاف

SaafConsult BV ،فنسنت فان هارن

المحررون:

الدكتور دیفید كاتز، محرر إقلیمي

مساعدو المحررین والباحثین:

جنیفر هیلغسون، محرر إقلیمي مساعد
ران معاذ، مساعد باحث لألستاذ نیر بیكر

فریق منظمة إیكوبیس/ جمعیة أصدقاء األرض - الشرق األوسط
القائمین على مشروع إعادة تأهیل نهر األردن:

یانا أبو طالب، مساعد مدیر مشاریع، مكتب األردن
إمیلي هلتون، مدیر مشروع نهر األردن، مكتب األردن

تشیلسي مكدانیال، مدیر مشروع نهر األردن، مكتب فلسطین
عبد الكریم شریتح، مدیر مشروع نهر األردن، مكتب فلسطین

إلیزابیث یاري، مدیر مشروع نهر األردن، مكتب إسرائیل

المصطلحات اإلقلیمیة:
ال یوجد اسم جغرافي موحد یطلق على كافة الفترات وعلى المنطقة المعنیة من 
األرض التي تتضمن الیوم كال من األردن، وفلسطین، وإسرائیل. وعلیه قمنا باستخدام 
مصطلح “إقلیم/ منطقة” في هذه المطبوعة لدى اإلشارة إلى المنطقة آنفة الذكر. 
أمكن  وحیثما  المنطقة.  في  ذاتها  المواقع  على  متعددة  أسماء  إطالق  یتم  كما 
في هذا التقریر، فإننا نقدم هذه المواقع مع أسمائها المختلفة ومن ثم نلجأ إلى 

استخدام االسم المعترف به دولیا.
قمنا باستخدام المصطلحین “فلسطین” و”الضفة الغربیة” في سیاقات مختلفة في 
هذه الوثیقة. تم استخدام كلمة “فلسطین” لتعني الدولة الفلسطینیة المستقبلیة، 
والتي تتضمن كال من الضفة الغربیة وقطاع غزة. أما “الضفة الغربیة” فهو مصطلح 

جغرافي. یعود على المنطقة التي تم احتاللها من قبل إسرائیل في 4 حزیران 1967



المـقـــــــــــدمــــــــــــةالملخص التنفیذي
لقد تحول نهر األردن، والذي ُیعد أحد أشهر األنهار في العالم، 
صرف  حفرة  یشبه  ما  إلى  اإلهمال  من  طویلة  سنوات  بعد 
 لتراثه الزاخر وأهمیته البیئیة، فإن من شأن 

ً
صحي. إال أنه ونظرا

أن یتمخض عن منافع  األردن األدنى  تأهیل نهر  إعادة  مشروع 
ثقافیة وبیئیة واقتصادیة ملحوظة. ولم یتم قبل هذه الدراسة 
هدفت  تحقیقها.  المحتمل  االقتصادیة  الفوائد  مقدار  تحري 
اإلقلیمي  الصعید  على  المحتملة  الفوائد  حول  الدراسة  هذه 
وأصحاب  القرار  لصناع  مباشر  بشكل  االستفادة  تحقیق  إلى 
واإلسرائیلیین،  والفلسطینیین  األردنیین  المصلحة/المعنیین 
وفر هذه الدراسة آداة علمیة ضروریة لمساعدة صانعي 

ُ
حیث ت

ینبغي من خاللها  التي  الكیفیة  تحدید  المذكورین على  القرار 
تخصیص حصص موارد المیاه في حوض نهر األردن األدنى من 
خالل تحدید الفوائد المحتمل تحقیقها من سیناریوهات إعادة 
الدراسة  نتائج هذه  فإن  ذلك،  المختلفة. وعالوة على  التأهیل 
تزود صناع القرار والجهات المانحة والجهات الفاعلة اإلقلیمیة 
بلمحة عامة وتقییم لفرص التنمیة التي من شأن إعادة تأهیل 
 )positive-sum outcomes( اإلدارة  من  المتأتیة  األردن  نهر 
األدنى أن تولدها. تقود هذه النتائج إلى تحدید نتائج المحصلة 

اإلیجابیة المسؤولة لنهر األردن األدنى وإعادة تأهیله.

یتألف إطار عمل الدراسة المركزي من اعتبارات تطویر السیاحة 
وخدمات النظام البیئي التي ستصبح متاحة لنهر األردن األدنى 
على فرض إعادة تأهیله وسیتم استخدام نتائج هذه الدراسة 
والسلطات  المحلیة  المجتمعات  في  القضیة  لمناصرة  كآداة 
ومختلف  الوطني  المستوى  على  المصلحة  وأصحاب  البلدیة 
الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لتعزیز اإلرادة السیاسیة 
القرار على الصعید الوطني لدعم إعادة تأهیل نهر  بین صناع 

األردن األدنى.



معلومات أساسیة عن
نهر األردن األدنى

یشترك في االستفادة من نهر األردن وروافده كل من األردن 
األردن  نهر  میاه  تدفقت  وقد  وإسرائیل.  وفلسطین  وسوریا 
األدنى بحریة على مدار آالف السنین السابقة من بحیرة طبریة 
 من األراضي الرطبة 

ً
 حیویا

ً
إلى البحر المیت خالقة بذلك نظاما

الخصبة والزاخرة بالتنوع الحیوي. كما یعمل هذا الممر الضیق 
الكوكب  كأحد أهم مسارات طیران األسراب المهاجرة في هذا 
اإلبراهیمیة:  لألدیان  السماویة  الكتب  في  النهر  لد 

ُ
خ وقد 

العالم  أنهار  بخالف  وعلیه،  واإلسالم.  والمسیحیة  الیهودیة 
لنصف   

ً
مهما  

ً
ثقافیا  

ً
مرتكزا األدنى  األردن  نهر  یبقى  األخرى، 

سكان العالم.

ولكن على الرغم من تفرد “نهر األردن العظیم” بثرواته الثقافیة 
بحیرة  جنوب  لیصبح مجرد جدول صغیر  نضب  أنه  إال  والطبیعیة 
إلى  واالفتقار  والتلوث  المفرط  االستغالل  بفعل  وذلك  طبریا 
مسارات  تحویالت  أدت  فقد  اإلقلیمي.  المستوى  على  اإلدارة 
المیاه من قبل إسرائیل وسوریا واألردن إلى انخفاض حاد في 
مصبات المیاه، لدرجة أن التدفقات الحالیة هي أقل من ٪5 من 
هي  المذكورة  المیاه  تدفقات  من  وكثیر  الطبیعیة.  التدفقات 
من المیاه المكررة ومیاه الصرف الصحي والزراعي ذات النوعیة

المتدنیة. وعالوة على ذلك، فإن تحویل إسرائیل میاه الینابیع 
تحسین  على  تعمل  كانت  وإن  األدنى  األردن  نهر  إلى  المالحة 
كبیرة  زیادة  إلى  أدت  أنها  إال  طبریا،  بحیرة  في  المیاه  نوعیة 
األردن  نهر  تكبد  لقد  األدنى.  األردن  نهر  ملوحة  نسبة  في 
األدنى خسائر فادحة من حیث بیئته بسبب االنخفاض في كمیة 
الزوار  استمتاع  إمكانیة  من  قلل  بدوره  وذلك  میاهه،  ونوعیة 
 من تلك 

ً
 كبیرا

ً
بالنهر وبالمناطق المحیطة به، ناهیك عن أن جزءا

مما  المنافذ  محدودة  مغلقة  عسكریة  مناطق  هي  األراضي 
یفاقم األمر أكثر.



األطر القانونیة والسیاسیة الحالیة والقیود
المؤسسیة والظروف المواتیة الالزمة:

نبذة عن تقییم األسواق الغیر معلنة

الثالث  الحكومات  من  كل  في  حكومیة  أجهزة  عدة  لدى 
المحیطة  المناطق  لتطویر  الخطط  من  مجموعة  المشاطئة 
تلك  بین  یذكر  تنسیق  یوجد  ال  أنه  إال  األدنى،  األردن  بنهر 
 ما یكون هناك تداخل في االختصاصات 

ً
الحكومات الثالث، وكثیرا

الصعیدین  على  الفردیة  الحكومات  داخل  الوكاالت  بین 
الوطني والمحلي. في الوقت الراهن، یقع نهر األردن األدنى 
واألردن،  إسرائیل  من  لكل  العسكریة  السیطرة  تحت  نفسه 
وإمكانیة الوصول إلى النهر محدودة للغایة لجمیع األطراف، 
 حق دخول 

ً
وخاصة الشعب الفلسطیني، والذي ال یملك أیضا

ُصنفت  فقد  بأكملها.  األدنى  األردن  لنهر  المحاذیة  المنطقة 
تلك المنطقة »ج« بموجب اتفاق السالم المؤقت لعام 1993 
الفلسطینیة،  التحریر  بین إسرائیل ومنظمة  )اتفاقیة أوسلو( 
الواقعة  األردن  وادي  منطقة  كامل  أن  على  تنص  والتي 

في الضفة الغربیة هي تحت السیطرة العسكریة اإلسرائیلیة 
الكاملة. ونتیجة لذلك، فإن الفلسطینیین ال یملكون حق زیارة 

.
ً
تلك المنطقة أو االستثمار في تطویرها اقتصادیا

هنالك العدید من الشروط الواجب تحقحقها من أجل تحقیق 
استفادة كاملة من نهر األردن األدنى عند إعادة تأهیله حیث 
تشمل تلك الشروط منح حق الدخول لجمیع السكان وتوفیر 
في  المستدامة  التنمیة  تعزیز  حیث  من  الحكومي  الدعم 
المنطقة )وخاصة في قطاع السیاحة( وتوفیر الدعم الدولي 
والضمانات االستثماریة وذلك للتخفیف من حدة المخاطر التي 
المال  رأس  تطویر  في  واالستثمار  المستثمرون  یواجهها 
البیئیة  السیاحة  خدمات  توفیر  مجال  في  وخاصة  البشري 
الحالیة  النظر  وجهات  على  للتغلب  العامة  التوعیة  وحمالت 

التي ترى نهر األردن األدنى على أنه نهر ملوث.

تنطوي إعادة تأهیل منطقة نهر األردن األدنى على العدید 
من التكالیف والمزایا االقتصادیة والتي یمكن قیاس بعضها 
الالزمة  التحتیة  البنیة  تكالیف  مثل  غیرها،  من  أكبر  بسهولة 
خدمات  قیمة  مثل  اآلخر،  بعضها  قیاس  یصعب  حین  في 

النظام البیئي.
في هذه الدراسة، سنستخدم أسالیب متعددة لتقییم مزایا 
بتكلفة  ومقارنتها  األدنى  األردن  نهر  منطقة  تأهیل  إعادة 
المیاه كما  التأهیل )أي قیمة  الالزمة إلعادة  للمیاه  المالیة 

.)
ً
هي مستخدمة حالیا

إن الخدمات البیئیة والتحسینات المشار إلیها هي ما یسمیه 
ال  أنه  إلى  لإلشارة  تسویقیة«  غیر  »بضائع  االقتصادیون 
نوعین  وثمة  التقلیدیة.  السلع  مثل  مباشرة  شراءها  یتم 
هذه  تقدیر  خاللها  من  یمكن  التقییم  أسالیب  من  رئیسیین 

أسالیب   )2 الموضحة   التفضیالت  أسالیب   )1 المتوقعة:  اآلثار 
التغیرات  األولى  األسالیب  تقیس  حیث  المعلنة.  التفضیالت 
استخدام  في  التغیرات  عن  الناجمة  االقتصادي  العائد  في 
مقاییس  تتناول  الثانیة  أن  حین  في  بیئیة،  خدمة  أو  سلعة 
أجل  من  على   ،

ً
أیضا االستخدام«  على  القائمة  »غیر  العائدة 

تحسین البیئة، حتى لو لم یكونوا ینتفعون من المورد بشكل 
للدفع  األفراد  استعداد  المثال،  سبیل  على   )WTP( مباشر. 
القیمة  تقدیر  زمنیة قصیرة  فترة  منذ  أجریت  دراسات  حاولت 
االقتصادیة إلعادة تأهیل المجاري المائیة في المنطقة حیث 
بینت تلك الدراسات ان العوائد ستكون كبیرة. ولكن لم تتناول 
أي من هذه الدراسات نهر األردن األدنى على وجه التحدید، 
مجاري  تأهیل  إعادة  من  بكثیر   

ً
نطاقا أوسع  مشروع  وهو 

الدراسة هي  المنطقة. وعلیه فإن هذه  المیاه األخرى في 
محاولة لسد هذه الفجوة في المعرفة.



المنهجیة

من أجل تقییم القیمة االقتصادیة إلعادة تأهیل نهر األردن األدنى، أجرت ثالثة فرق استشاریة )فریق من كل دولة( تحت إشراف منظمة إیكوبیس / 
ثم جمع  األدنى،  األردن  لنهر  الحالي  الوضع  المذكورة  االستبیانات  . وقد شرحت 

ً
تقریبا استبیانات متطابقة  األوسط  الشرق   - األرض  أصدقاء  جمعیة 

كل فریق معلومات تتعلق بالتفضیالت النسبیة لمجیبي االستبیانات حول كل سیناریو من أربعة سیناریوهات إلعادة التأهیل تغطي مستویین من 
التدفق ومستویین من جودة نوعیة المیاه. السیناریوهات األربعة التي تم طرحها هي كاآلتي:

 من میاه ذات جودة نوعیة متوسطة، أي حوالي 7 أضعاف مستوى التدفق الحالي.
ً
السیناریو 1 زیادة التدفق لیصل إلى 220 ملیون متر مكعب/ سنویا

 من میاه ذات جودة نوعیة جیدة، أي حوالي 7 أضعاف مستوى التدفق الحالي.
ً
السیناریو 2 زیادة التدفق لیصل إلى 220 ملیون متر مكعب/ سنویا

 من میاه ذات جودة نوعیة متوسطة، أي حوالي 13 ضعف مستوى التدفق الحالي.
ً
السیناریو 3 زیادة التدفق لیصل إلى 400 ملیون متر مكعب/ سنویا

 من میاه ذات جودة نوعیة جیدة، أي حوالي 13 ضعف مستوى التدفق الحالي.
ً
السیناریو 4 زیادة التدفق لیصل إلى 400 ملیون متر مكعب/ سنویا

 وصف كل سیناریو من حیث الممیزات المتوقعة 
ً
وبما أن مجیب االستبیان العادي غیر مطلع على معاییر التدفق وجودة نوعیة المیاه، فقد تم أیضا

والمرتبطة بكٍل سیناریو من حیث الفرص االستجمامیة )كركوب القوارب والسباحة وصید السمك... إلخ( ومستویات األداء البیئي. ومن أجل تیسیر 
فهم السیناریوهات تم توضیحها بالرسوم باإلضافة إلى األوصاف المكتوبة. استخدم كل استبیان ثالثة أسالیب مختلفة لتقدیر “االستعداد للدفع” 

للسیناریوهات األربعة:

طریقة تكلفة السفر للسلوك العرضي  )TCM( والتي تحتسب الفوائد على أساس مصروفات الزوار في المنطقة والتغیرات في معدالت الزیارة . 1
 إلى سیناریوهات إعادة التأهیل المختلفة.

ً
استنادا

الردود على استبیان حول االستعداد للدفع لكل من سیناریوهات إعادة . 2 والتي تحتسب الفوائد على أساس   )CVM( التقییم االفتراضي طریقة 
التأهیل المختلفة.

نموذج االختیار )CM( والذي یحسب الفوائد على أساس مجموعات من الخیارات من بین سیناریوهات إعادة تأهیل مختلفة، كل منها مرتبط بتكلفة معینة.. 3

تم توزیع نسخ تجریبیة من االستبیان من أجل ضمان فهم المواد، كما أجرت الفرق االستشاریة الثالثة االستبیان في مواقع متعددة في أنحاء بلدانها 
من أجل الحصول على عینة إحصائیة ممثلة للسكان على الصعیدین اإلقلیمي واالجتماعي واالقتصادي. وقد تم استطالع آراء كل من السكان المحلیین 
والسیاح الدولیین. یرد توزیع االستطالعات التي یمكن استخدامها أدناه. وقد تم تعدیل نتائج االستبیانات في بعض الحاالت لضمان اتساق الردود على 

نحو أفضل مع عینة ES في الجدول 1 ممثلة من السكان.

المجموعالفلسطینییناألردنییناإلسرائیلیین

394178276848المحلیین
9110198290السیاح

4852793741138المجموع

الجدول 1. توزیع عینة االستبیان



النتائج

 للطریقة المتبعة. وكما هو متوقع، في جمیع الحاالت كان السیناریو 1، والذي 
ً
لقد تباینت الفوائد االقتصادیة المتأتیة للسكان المحلیین )أي من دون احتساب السیاح األجانب( بشكل كبیر وفقا

یتصف بكمیة وجودة میاه أقل، هو الحاصل على التقییم األدنى في حین حاز السیناریو 4 على أعلى تقییم، وهو الذي یتضمن أعلى كمیة وأفضل جودة نوعیة للمیاه. أشارت طریقتان )وهما 
إلى أن القیمة الممنوحة للمنافع االقتصادیة )CVM وطریقة التقییم االفتراضي TCM طریقة تكلفة السفر للسلوك العرضي الناجمة عن زیادة تدفق المیاه كانت أكبر منها لتلك المتأتیة من 

تحسن طفیف في نوعیة المیاه، ولكن نتائج نموذج االختیار بدى أنها تتعارض مع ذلك.

ومن أجل فهم تقدیرات الفوائد في سیاق مالئم، تمت مقارنتها بتكالیف إعادة التأهیل في السیناریوهات المختلفة. استندت تكلفة المیاه للسیناریوهات 1 و 2 على تقدیرات قدمتها دراسة 
سابقة أجریت بتكلیف من منظمة إیكوبیس/ جمعیة أصدقاء األرض - الشرق األوسط، في حین اعتمد حساب تكالیف السیناریوهات 3 و 4 على تكلفة تحلیة المیاه كتكلفة الفرصة البدیلة للعائدات
المفقودة من االستخدامات الحالیة. ولهذا السبب وغیره من األسباب، فإن تقدیرات التكالیف المستخدمة في هذه الدراسة هي أدناه ES2-ES على األرجح أعلى من التكالیف الفعلیة حیث 

یمكن النظر الیها على أنها تقدیر للحد األعلى. تعرض الجداول 5 مقارنات بین تقدیرات الفوائد والتكالیف.

S 1S 2S 3S 4
336478134إسرائیل

478498170األردن
10192146فلسطین

90167197349الفوائد اإلجمالیة
4650151151التكالیف السنویة

4411746198صافي الفوائد

S 1S 2S 3S 4

8.817.49.017.6إسرائیل

6.08.96.79.6األردن

4.07.24.77.9فلسطین

18.833.520.435.1الفوائد اإلجمالیة

4650151151التكالیف السنویة

115.9-130.6-16.5-27.2-صافي الفوائد

الجدول 2. الفوائد السنویة المستقاة من استبیان طریقة التقییم االفتراضي - القیمة 
اإلجمالیة )ممثلة بمالیین الدوالرات األمریكیة(

بمالیین  )ممثلة  االختیار  نمذجة  استبیان  من  المستقاة  السنویة  الفوائد   .4 الجدول 
الدوالرات األمریكیة(

S 1S 2S 3S 4

16313763إسرائیل

22394679األردن

591022فلسطین

427993165الفوائد اإلجمالیة

4650151151التكالیف السنویة

5814-29 4-صافي الفوائد

S 1S 2S 3S 4

0.967.0810.8549.48إسرائیل

3.598.5111.7344.03األردن

1.385.888.6317.21فلسطین

5.9321.4731.21110.72الفوائد اإلجمالیة

4650151151التكالیف السنویة

40.28-119.79-28.53-40.07-صافي الفوائد

 - االفتراضي  التقییم  طریقة  استبیان  من  المستقاة  السنویة  الفوائد   .3 الجدول 
االستخدام + قیم الخیارات فقط )ممثلة بمالیین الدوالرات األمریكیة(

الجدول 5. الفوائد السنویة المستقاة من استبیان طریقة تكالیف السفر )ممثلة مالیین 
الدوالرات األمریكیة(



شملت تقدیرات الفوائد أعاله السیاح المحلیین فقط، في حین لم یتم شمل السیاح القادمین من خارج البالد ألن الفوائد التي تم قیاسها هي تلك التي تحققت للسیاح ولیس للدولة. ولكن 
 ومن المتوقع زیادة هذا العدد مع إعادة تأهیل نهر األردن األدنى. ومن غیر الممكن تقدیر الزیادة المتوقعة في

ً
الجدیر بالذكر أن أكثر من ملیون سائح أجنبي یزورون نهر األردن األدنى سنویا

 للبیانات الحالیة هو احتساب عدد ES السیاح الدولیین الذین ینبغي أن یقوموا بالزیارة لكي تتجاوز 
ً
السیاحة الدولیة نتیجة إلعادة تأهیل النهر من االستبیانات الصادرة. لكن ما هو ممكن نظرا

الفوائد المرتقبة تكالیف إعادة التأهیل. ویعرض الجدول 6 نتائج هذه الحسابات، باستخدام الفوائد اإلجمالیة المستقاة من طریقة تكالیف السفر وطریقة التقییم االفتراضي )قیم االستخدام
 للسیناریو المفترض والطریقة المتبعة. وهذا ال یأخذ في االعتبار الفوائد المحتملة 

ً
فقط(. وكما هو موضح في الجدول أدناه، تتراوح القیم ما بین 1 و 9.6 ملیون یوم سیاحي إضافي، وفقا

نفق من قبل السیاح الدولیین في المنطقة، حیث یمكن اعتبار األرباح المتأتیة من مثل هذه المبیعات فوائد إضافیة تجنیها الحكومات المحلیة.
ُ
بالنسبة للبلدان المضیفة من حیث األموال التي ت

S 1S 2S 3S 4

TCM(4.72.39.63.3 – 2.6( طریقة تكالیف السفر

ص ف < 8.60ص ف < 0ص ف* < 0 طریقة التقییم االفتراضي )االستخدام + قیم الخیارات فقط(

الجدول 6. زیارات السیاح الدولیین اإلضافیة الالزمة لتحقیق صافي فوائد إیجابي )ممثلة بمالیین األیام في جمیع الفئات الثالثة(

 عند تقییم السیاحة المحلیة وحدها، وبالتالي، لن یكون ثمة حاجة إلى سیاح دولیین إضافیین لتبریر 
ً
* ص ف < 0 تشیر إلى أن صافي الفوائد كان إیجابیا

السیناریو المعني من ناحیة اقتصادیة.



مناقشة النتائج

التكالیفمتوسط الفوائدنطاق الفوائد

903846-6السیناریو 1 )220 ملیون متر مكعب/ جودة نوعیة متوسطة(

1677450-21السیناریو 2 )220 ملیون متر مكعب/ جودة نوعیة متوسطة(

19783151-20السیناریو 3 )400 ملیون متر مكعب/ جودة نوعیة جيدة(

349165151-35السیناریو 4 )400 ملیون متر مكعب/ جودة نوعیة جيدة(

الجدول 7. نطاق الفوائد المحلیة

 لطریقة 
ً
 وفقا

ً
كبیرا اختالفا  تختلف  السابق  المقطع  الواردة في  النتائج  أعاله، فإن  كما ذكرنا 

التقییم المتبعة. ومع ذلك، من الواضح أن فوائد إعادة تأھیل نھر األردن األدنى كبیرة. وفي 
 )ES7 جمیع الحاالت، فإن التكالیف المقدرة تقع ضمن نطاق الفوائد المحلیة المقدرة ) الجدول
ولدى إجراء مقارنة لمتوسط الفوائد )متوسط الطرق الثالثة( مع التكالیف المقدرة یتضح أن 
 مع التكالیف في حالة السیناریو 1 و 4، وتفوق التكالیف إلى حد كبیر 

ً
الفوائد تتساوى تقریبا

في حالة السیناریو 2، في حین تكون دون مستوى التكالیف في حالة السیناریو 3 )الجدول 
ES7( وإذا ما أضفنا الفوائد االقتصادیة المرتبطة بالسیاح الدولیین إلى الفوائد المتأتیة من 
السیناریوھات  من  األقل  على  ثالثة  لصالح  بشدة  ستنقلب  الموازین  فإن  المحلیین  السیاح 

األربعة.

 لجمیع السیناریوهات فقط في حالة اتباع طریقة 
ً
ومن المالحظ أن صافي الفوائد كان إیجابیا

التقییم االفتراضي. ففي هذا األسلوب، شكلت قیم عدم االستخدام حصة كبیرة من الفوائد، 
 عن ذلك، فإنه عند 

ً
 للتكالیف والفوائد. فضال

ً
وكانت أساسیة في اجتیاز السیناریوهات تحلیال

النظر إلى إجمالي الفوائد، نجد أن الفوائد العائدة على األردن وحدها تفوق التكالیف، ولكن 
التكالیف  تتخطى  ال  الفوائد  فإن  فقط،  االعتبار  في  القیمة   - االستخدام  فوائد  أخذنا  ما  إذا 
األقل،  التنسیق على  أو  اإلقلیمي،  التعاون  أن  إال في حالة تجمیعها. هذا یعني  التقدیریة 
 
ً
الوضع لیس مفاجئا . ومثل هذا 

ً
إعادة تأهیل مجٍد اقتصادیا  لتحقیق مشروع 

ً
سیكون ضروریا

 لطبیعة الموارد المشتركة المعنیة التي تعتبر منفعة عمومیة.
ً
نظرا

ویبرز تفضیل قوي لكمیة المیاه على جودتها النوعیة في اثنین من الطرق الثالثة )طریقة 
التقییم االفتراضي وطریقة تكالیف السفر(، أي أنه فیما یتعلق بالسیناریو 1، تم منح زیادة 

كمیة المیاه قیمة أكبر من قیمة زیادة جودة المیاه النوعیة. بینما لم یكن هذا هو الحال مع 
نتائج  وبین  االختیار  نموذج  أسلوب  نتائج  بین  االتساق   النعدام 

ً
االختیار، فنظرا نموذج  أسلوب 

 عن األسئلة التي أثارها بعض مجیبي االستبیان، فمن األرجح أن هذه 
ً
األسلوبین اآلخرین، فضال

النتائج هي األقل موثوقیة بین الطرق الثالثة المتبعة. لكن بغض النظر عن المنهجیة هو أنه 
 أو 400 

ً
ألي كمیة مجددة من المیاه المتدفقة، سواء أكانت 220 ملیون متر مكعب/ سنویا

، فإن التكالیف اإلضافیة لتحسین جودة المیاه النوعیة تكون صغیرة 
ً
ملیون متر مكعب/ سنویا

ذكر حتى. وبالتالي، إذا ما تم السعي لوضع سیاسة إلعادة التأهیل، وبغض النظر 
ُ
أو تكاد ال ت

عن مستوى تدفق المیاه الذي سیتم اختیاره، فإن تحقیق معاییر جودة میاه نوعیة جیدة 
سینتج عنه فوائد أعلى وسیكون هو الخیار األكثر كفاءة من الناحیة االقتصادیة.

 
ً
النتائج أن نتذكر القیود والمحددات والتحیزات المفروضة ذاتیا  عند تفسیر 

ً
ومن المهم أیضا

قیم  سوى  تقدیر  یتم  لم  الفوائد،  حیث  فمن  التكالیف.  وتقدیر  تقییم  صلب  في  والكامنة 
فوائد المیاه التي تصب داخل مجرى نهر األردن األدنى. ومن المرجح أن تكون الفوائد الثانویة 
إعادة  أتمت  كبیرة، سواء  النهر  أسفل مجرى  تصب في  والتي  اإلضافیة  المیاه  الناجمة عن 
استخدامها خارج الجدول أو صبت في البحر المیت، إال أنه لم یتم شملها في التقییم. بالتالي، 
تقدیرات  فإن  وبالمقابل،  المقدرة.  القیمة  أعلى من  الحقیقیة  الفوائد  تكون  أن  المرجح  من 
التكالیف تعتمد تكالیف التحلیة كتكلفة هامشیة للمیاه، على الرغم من أنه من شبه المؤكد 
 من فائض المنِتج المفقود. 

ً
توفر خیارات أقل تكلفة وتتضمن عائدات المزارعین المفقودة، بدال

التحیزات  لهذه   
ً
ونظرا التقدیرات.  من  أقل  األرجح  على  هي  الحقیقیة  التكالیف  فإن  وعلیه 

المتأصلة، فإن التقدیرات المذكورة أعاله هي متحیزة بشكل محافظ ضد إعادة التأهیل. ولذلك، 
يمكن الوثوق بحاالت تتفّوق فيها الفوائد على التكاليف.





بما أن العدید من الفوائد االقتصادیة التقدیریة قید التركیز في هذه الدراسة تنبثق من قطاع السیاحة، فقد قامت الفرق االستشاریة بتقییم اإلمكانیات االقتصادیة للعدید من المبادرات 
والمواقع السیاحیة على افتراض إعادة تأهیل نهر األردن األدنى. وقد تم تحلیل ست دراسات جدوى اقتصادیة، اثنتان من كل دولة، على أساس قدراتها على االستفادة من النهر لدى إعادة

تأهیله وعلى فرض منح جمیع السكان حریة الوصول إلى ضفاف النهر، حیث أظهرت جمیع الدراسات إمكانیات كبیرة لتحقیق الربحیة االقتصادیة شملت المواقع التالیة:

• موقع المغطس في جانب الضفة الغربیة - تطویر موقع المغطس في جانب الضفة الغربیة، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المعالم السیاحیة ذات العالقة بالنهر وغیرها من 	
المواقع الترفیهیة للعائلة في المنطقة المجاورة.

• فصایل - تطویر مجموعة متنوعة من المعالم الجاذبة للسیاح المتعلقة بالنهر وغیرها من المواقع الترفیهیة للعائلة في محیط أنقاض فصایل األثریة في الضفة الغربیة.	

• سد الكرامة - تطویر األراضي الرطبة المعمرة المجاورة لسد الكرامة في األردن ألغراض السیاحة البیئیة.	

• سویمة - تطویر المواقع السیاحیة في محیط سویمة على طول الجزء الجنوبي لنهر األردن األدنى في األردن والتي یمكن أن تستفید من التآزر مع السیاحة في البحر المیت المجاور.	

• جزیرة السالم - تطویر السیاحة البیئیة بما في ذلك قنوات المیاه واألراضي الرطبة على طول الحدود اإلسرائیلیة األردنیة عند نقطة التقاء نهر الیرموك ونهر األردن األدنى.	

• روب روي للتجدیف - تطویر ریاضات ركوب القوارب والتجدیف على طول الجانب اإلسرائیلي من الجزء الشمالي من نهر األردن األدنى.	

دراسة الجدوى االقتصادیة



هذه الدراسة هي أول محاولة لتحلیل إعادة تأهیل نهر 
األردن األدنى من منظور اقتصادي. وحیث أن الفجوة في 
تشكل  أن  شأنها  من  كهذه  دراسة  فإن  كبیرة،  المعرفة 
خاللها  من  یمكن  مبدئیة   

ً
أرقاما وتوفر  للنقاش   

ً
إطارا

تقییم خیارات متعددة من حیث السیاسات. وقد أوضحت 
األردن  نهر  تأهیل  إلعادة  االقتصادیة  المزایا  أن  الدراسة 
األدنى ال یستهان بها، حتى عند استبعاد الفوائد المجنیة 
تكالیف  أن  من  وبالرغم  التحلیل.  من  الدولیین  الزوار  من 
، إال أن هذا التحلیل 

ً
مثل هذه الجهود ستكون كبیرة أیضا

في  الدول  ستجنیها  التي  الفوائد  أن  یبین  المبدئي 
المجمل ستتفوق على التكالیف على األرجح، وهو ما من 
شأنه تبریر إعادة التأهیل على أسس اقتصادیة بحتة، في 
حین أن االختالفات الكبیرة في نتائج طرق التقییم المتبعة 
تشیر إلى أنه یجب النظر إلى النتائج على أنها أولیة فقط، 
وأنه من الضروري إجراء المزید من البحوث بما في ذلك 
تهذیب النماذج من أجل تحقیق صناعة سیاسات مدروسة 
من  أن  تبین  الدراسة  هذه  فإن  تقدم،  ما  وعلى  بحق. 
شأن نهر األردن األدنى في المستقبل إذا ما تدفقت فیه 
 أن یوفر بالفعل 

ً
 سلیما

ً
 بیئیا

ً
المیاه من جدید وحوى نظاما

فوائد اقتصادیة وبیئیة واجتماعیة وثقافیة.

االستنتاجات







الطبیعة  وصندوق  غولدمان  وصندوق  )سیدا(  الدولیة  التنمیة  و  للتعاون  السویدیة  الوكالة  من  بدعم 
العالمي / مؤسسة أورسوال میرز ومؤسسة اوسبري.


