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على الرغم من أهمية نهر األردن الثقافية والتاريخية والدينية على مستوى العالم إال أن الحوض األدنى منه يشهد تدهورا حادا 
بالنهر  المحيطة  للمنطقة  والحيوي  البيئي  النظام  أثرا سلبيا عميقا على  ترك  بدوره  وهذا  فيه،  الجارية  المياه  ونوعية  في كمية 

والمجتمعات القاطنة فيها، إلى جانب المساهمة في خفض مستوى المياه في البحر الميت.

هناك إجماع على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تأهيل وحماية النهر خاصة وأن التدهور وصل حدا ال يمكن عكسه إلعادة 
الوضع كما كان في السابق. 

لقد باشرت إكوبيس/ جمعية أصدقاء األرض - الشرق األوسط مشروعا طموحا في السعي إلعادة تأهيل الحوض األدنى من نهر 
األردن. وعليه تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد منهج مشترك إلعادة تأهيل النهر وتزويد صناع القرار باألدوات الالزمة لتمكينهم من 
إعادة المياه إلى مجاريها في الحوض األدنى من نهر األردن. تتألف هذه الدراسة من محورين رئيسيين: التحليل االستقصائي االقليمي 
ودراسة التدفق البيئي المكملة للتحليل. تهدف الدراسة المتعلقة بالتدفق البيئي إلى تحديد التدفق البيئي المستدام لنهر األردن 
الذي سيشكل الدعامة األساسية في دعم النظام البيئي الفريد من نوعه للنهر. من ناحية أخرى يهدف التحليل االستقصائي إلى 
تسليط الضوء على الفرص المتاحة إلعادة تحويل مصادر المياه العذبة إلى حوض نهر األردن األدنى عن طريق اتباع تقنيات توفير المياه 

ضمن اإلطار العام القتصاديات المياه الوطنية في كل من األردن وإسرائيل وفلسطين.

يقدم هذا التقرير النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في األردن.

في إعداد التقرير تم اتباع منهجية موحدة تعتمد فكرة الشرائح. وتشمل الشريحة كمية المياه التي تم تحديدها لتحويلها إلى 
نهر األردن من كل قطاع من قطاعات اقتصاد الماء. وتحدد النتائج التي تم التوصل إليها الشرائح المحتملة، والتي تقدم بمجموعها 
اإلرشاد لصنّاع القرار، ووسائل اإلعالم، وعموم المواطنين حول الخيارات الواقعية على الصعيدين االقتصادي والبيئي المتوفرة للسماح 

للمياه بالجريان مجددا في الحوض األدنى لنهر األردن، وذلك اعتمادا على وجود اإلرادة السياسية الداعمة التخاذ مثل هذا المنحى.

في ضوء تحليل الوضع الحالي لمصادر المياه في األردن واألدوات التشريعية المتاحة، قام الخبير بتحديد بدائل ممكنة لتوفير 
المياه في كل من قطاعات االقتصاد األردني، وتقييم البدائل بناء على الجدوى االقتصادية لكل منها.

نقدم فيما يلي تلخيصا لكافة النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

بالنسبة للوضع المائي الحالي في األردن:

يعتبر األردن من أفقر الدول مائيا على مستوى العالم من حيث شح مصادر المياه نتيجة للنقص الطبيعي للمياه والتزايد السكاني 
المتصاعد خالل النصف الثاني من القرن العشرين. إلى جانب ذلك، تتعرض المصادر المائية المحدودة للتلوث وأيضا تتعرض لتصاعد 

الطلب عليها نتيجة الرتفاع معدل النمو السكاني.

في عام 2008 كان معدل المياه العذبة المتجددة المتاحة لكل نسمة في األردن حوالي 145 مترا مكعبا سنويا. وهذا أقل من 
ثلث كمية المياه المحددة لخط الفقر المائي والبالغة 500 م3 لكل نسمة سنويا . في الوقت الحالي تغطي المياه المزوّده حاجة 

القطاعات التالية بالنسب اآلتية: قطاع الزراعة %55 ؛ قطاع الصناعة %78؛ الطلب المنزلي والبلديات 78%. 

الملخص التنفيذي

Solutions for a Water-Short World, Population Reports, Series M, Number 14 :المصدر
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يسهم القطاع الزراعي بما ال يزيد عن %3 من إجمالي الناتج القومي في حين يستهلك حوالي %64 من كمية المياه المتاحة 
في البلد. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة االستهالك المرتفعة للمياه ال تقابلها عائدات اقتصاديا، فعائد المتر المكعب من المياه الذي 

يستهلكه قطاع الزراعة ال يتجاوز 0.360 دينارا .

وتتواجد فيها غالبية  السكان،  إذ يقطنها حوالي %83 من مجموع  للبالد:  بالنسبة  األهم  المنطقة  األدنى  األردن  يشكل حوض 
الصناعات، وحوالي %80 من الزراعة المروية )انظر الشكل 4(. وتتواجد في هذه المنطقة حوالي %80 من المصادر المائية في األردن 

وتستهلك %75 منها. أما النسبة المخصصة لتغطية احتياجات الزراعة المروية في هذه المنطقة فهي تبلغ حوالي 73%.

الهيكلية الحالية لتقسيم القطاع المائي في األردن تفرض تحديات كبيرة أهمها:

الطلب على المياه يفوق المتوفر من مصادر المياه.  •
فقدان المياه نتيجة التسرب من الشبكة والمياه التي ال يتم دفع أثمانها، والبالغ نسبته إلى %50 مجتمعين )%25 المفقود   •

بفعل التسرب من الشبكة ، و%25 مياه غير مدفوعة األثمان(.
تزايد كلفة التزويد بالمياه.  •

االستغالل الجائر للمياه الجوفية وتراجع جودة المياه المتوفرة في االبار الجوفية.  •
الدعم الحكومي المرتفع للتعرفة المائية.  •

تلوث مصادر المياه الجوفية واللجوء إلى استخدام المياه المكررة للري في الزراعة وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية.  •
إعادة تعريف الممارسات الزراعية، مثل التوجه نحو زراعة محاصيل ذات احتياجات مائية منخفضة و/أو استبدال المحاصيل   •

بأخرى عائداتها االقتصادية أكبر.
تغيير السياسات الزراعية المتعلقة بالتصدير واالستيراد.  •

االعتقاد الخاطئ برخص أثمان المياه وذلك نتيجة الدعم الحكومي الكبير لها.  •

فيما يخص طرق توفير المياه التي تم تحديدها:

إن نقص المياه في األردن لم يمنع من تحديد تدابير مجدية اقتصاديا لتوفير المياه في القطاعات المختلفة وذلك من خالل إدخال 
تحسينات تعتمد التكنولوجيا، ورفع الوعي العام، وإعادة النظر في الممارسات المّتبعة في الرّي.

لقد تم تقييم التدابير المجدية اقتصاديا والتي يمكن اعتمادها في توفير المياه في القطاعات المختلفة وذلك بمقارنتها مع 
الكلفة الهامشية لمعالجة المياه لكل متر مكعب وهي حوالي 50 سنتا في المعدل غير شاملة أجور النقل. لقد اعتمدنا المعيارين 

التاليين في تبرير األنواع المختلفة من الكَُلف:
تحديد أولويات توزيع المصادر المائية.  •

 االستجابة ألزمة المياه في األردن )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(
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الجوانب االجتماعية للتدابير المقترحة.  •

اعتمادا على تقييم الجدوى االقتصادية لتوفير المياه واألخذ بعين االعتبار مؤشر الجدوى، تم تحديد 
الشرائح التالية:

جانب العرض )التزويد(

االستفادة من المياه العادمة في الزراعة.  •
تخزين مياه األمطار.  •

تقليص الفاقد من المياه نتيجة النقل والضّخ.  •
استئجار األراضي الزراعية من قبل سلطة وادي األردن.  •

المساءلة في المياه المزودة.  •

جانب الطلب

التوعية العامة.  •
تطوير أساليب زراعة الحدائق.  •

استخدام المياه الرمادية في المنازل/ اعتماد نظام مراحيض مزدوج.  •
تعزيز كفاءة الري.  •

اعادة النظر في التعرفة المائية للزراعة.  •

في حال اتباع هذه التدابير فإن مجموع نسبة المياه التي سيتم توفيرها يصل إلى 288 مليون م3. رغم ذلك ال يوجد أية ضمانات 
تؤكد تحويل هذه النسبة من المياه مباشرة إلى الحوض األدنى من نهر األردن، عوضا عن استخدامها في قطاعات اقتصادية أخرى. 
وبشكل غير مباشر، فإن تحويل فائض المياه إلى قطاعات اقتصادية أخرى سوف يقلص الطلب على المصادر المائية في الحوض 

األدنى من نهر األردن.
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المقدمة  1

لقد باشرت جمعية أصدقاء األرض - الشرق األوسط بمشروع طموح إلعادة تأهيل الحوض األدنى من 
نهر األردن. يتألف المشروع من أربع محاور رئيسية هي: 

دراسة التدفق البيئي.  .1
المعوقات في وجه إصالح السياسات المائية الوطنية.  .2

التحليل االستقصائي االقليمي.  .3
خطة العمل االستراتيجية.  .4

تهدف دراسة التدفق البيئي بشكل أساسي إلى تحديد التدفق البيئي المستدام لنهر األردن بما يدعم تمّيز النهر ويصلح أنظمته 
البيئية. ويركز التحليل االستقصائي االقليمي على الفرص المتاحة إلعادة تحويل مصادر المياه العذبة إلى الحوض األدنى لنهر األردن 
من خالل االستفادة من فرص توفير المياه االستراتيجية ضمن اقتصاديات المياه في كل من األردن وإسرائيل وفلسطين. حيث تهدف 

كل دراسة وطنية إلى تزويد صناع القرار باألدوات واإلرشادات الالزمة إلعادة تأهيل نهر األردن األدنى.

يقدم هذا التقرير دراسة التحليل االستقصائي الخاصة باألردن.

خلفية المشروع  1.1

يتمتع حوض نهر األردن األدنى بأهمية بيئية وثقافية وتاريخية ال يمكن االستهانة بها. ورغم أهميته العالمية، يشهد نهر األردن 
المجتمعات  ومعيشة  البيئي  النظام  انعكس سلبا على  النهر، مما  في  وكميتها  المياه  نوعية  في  تراجعا  ومنذ عدة عقود  األدنى 

القاطنة حوله من ناحية ومن ناحية أخرى أدى هذا إلى تناقص مستوى البحر الميت.

من الواضح أن النهر بحاجة إلى تدابير عاجلة إلعادة تأهيله وإرجاع المياه إلى مجراها قبل أن يتدهور وضع النهر بما ال يقبل اإلصالح.
تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد وسائل التوصل إلى منهج متكامل إلعادة تأهيل النهر وتزويد صنّاع القرار باألدوات الالزمة إلعادة 

المياه إلى مجرى نهر األردن.

نطاق عمل المشروع  1.2

تهدف دراسة التحليل االستقصائي االقليمي إلى تحديد وسائل توفير المياه وأجداها اقتصاديا ضمن االقتصاديات الوطنية مما 
سيسمح بتدفق المياه في حوض نهر األردن األدنى ليعود إلى الجريان بمعدالت مستدامة.

تتضمن األهداف الرئيسية من الدراسة النقاط التالية:

تحديد كميات المياه التي يمكن توفيرها ضمن االقتصاد الوطني  •
اقتراح تدابير ذات جدوى اقتصادية لتوفير المياه في القطاعات االقتصادية المختلفة بما في ذلك اعتماد تعديالت تشريعية  •

نطاق عمل التقرير  1.3

يتألف التقرير الحالي من األقسام التالية:

وصف عام للمصادر المائية المتاحة في األردن.  •
نظرة عامة شاملة حول الوسائل التشريعية والممارسات المتبعة فيما يخص العرض والطلب.  •

في  المياه  لتوفير  اقتصاديا  تدابير مجدية  واقتراح  األدنى  األردن  نهر  إلى  يمكن ضخها  التي  السنوية  المياه  تحديد كمية   •
القطاعات المختلفة ضمن االقتصاد الوطني.
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منهجية عمل المشروع  2

لقد تم اتباع منهجية موحدة في التحليل تعتمد مفهوم الشرائح، حيث تتألف كل شريحة من كمية المياه التي تم تحديدها 
لنقلها إلى نهر األردن من كل قطاع من اقتصاد الماء. النتائج التي توصلت إليها الدراسة تحدد الشرائح الممكنة التي بمجموعها 
ستوفر اإلرشاد لصناع القرار ووسائل اإلعالم وعموم المواطنين حول وجود خيارات اقتصادية وبيئية واقعية ممكن أخذها إلعادة المياه 

إلى مجاريها في نهر األردن األدنى، وذلك في ظل وجود إرادة سياسية للدفع في هذا االتجاه.

في إعداد هذه الدراسة قام الخبير باتباع منهجية تعتمد المحاور التالية:

جمع البيانات والتي تضمنت ما يلي:

جمع الدراسات واألبحاث التي سبق إعدادها فيما يخص المصادر المائية المتوفرة في األردن  •
جمع المعلومات المتعلقة بالتشريعات الحالية، واألدوات التنظيمية، واالستراتيجيات والسياسات المعمول بها  •

إجراء مراجعة لكافة المعلومات المتوافرة  •

العرض  إليه حول  التوصل  تم  الذي  والتحليل  المعلومات  على  اعتمادا  المتاحة  المياه  بمصادر  المتعلق  الحالي  الوضع  تحليل 
والطلب على المياه في االقتصاد الوطني. كما تضمن التحليل تحليال لألدوات التنظيمية المعمول بها حاليا في األردن وفائدتها في 

دعم تطبيق البدائل المقترحة لتوفير المياه.

لقد قام الخبير بتحديد البدائل الممكنة لتوفير المياه من كل قطاع ضمن االقتصاد الوطني باالعتماد على تحليل الوضع الحالي 
لمصادر المياه في األردن واألدوات التنظيمية المعمول بها في الوقت الحاضر. كما قام الخبير بتحديد الجدوى االقتصادية من طرق 
تبلغ  والتي  المياه  متر مكعب من  لتكرير  الهامشية  الكلفة  مع  بمقارنتها  وقيم كل منها  المختلقة  القطاعات  في  المياه  توفير 

قيمتها 50 سنتا بالمعدل بأرضه. 

وفيما يلي ندرج المعايير التالية التي تم اعتمادها في تحديد أنواع التكلفة المختلفة:

تحديد أولويات تقسيم الحصص من مصادر المياه  •
الجوانب االجتماعية للتدابير المقترحة  •

وهنا تجدر مالحظة التالي: في تقييم الجدوى االقتصادية للبدائل المقترحة لقد تم استخدام افتراضات نظرية بشكل أساسي 
في – على سبيل المثال- تقدير كمية مياه األمطار التي يمكن جمعها من أسطح المنازل، و بقاء األسعار السائدة في مستوياتها 

الحالية. 
3  نظرة عامة عن مصادر الماء في األردن

تعتبر المملكة األردنية الهاشمية من أفقر الدول مائيا محتلة المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث نقص مصادر المياه 
من ناحية والنمو السكاني الكبير خالل النصف الثاني من القرن العشرين من ناحية أخرى. إضافة إلى ما سبق، فإن مصادر المياه 
على محدوديتها تعاني من التلوث، ويعتقد أن النمو السكاني الكبير سيؤدي إلى زيادة في الضغط على مصادر المياه المتاحة حاليا.

تتألف المصادر المائية التقليدية في األردن من المياه الجوفية والسطحية، إلى جانب المياه العادمة التي يتم تكريرها ليعاد 
استخدامها.

لقد تم اكتشاف 12 حوض مائي جوفي في األردن، يتم استغالل بعض هذه األحواض إلى أقصى حد ممكن، في حين يتم استغالل 
المتجددة  الجوفية  للمياه  األمد  اآلمن طويل  االستغالل  ويقدر  المستقبل.  للمياه في  توفيرها  إمكانية  يهدد  إلى حد جائر  بعضها 

بحوالي 275 مليون م3 سنويا .
تتضمن مصادر المياه السطحية كل من نهر األردن، ونهر اليرموك، ونهر الزرقاء. يتم استغالل مياه نهر األردن من ِقَبل أكثر من دولة، 
ويتزايد ضغط االستغالل سنويا. وبحسب الملحق الثاني من اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية والمتعلق بالمياه والشؤون المتعلقة 

بها، يصل إلى األردن 50مليون م3 سنويا من نهري األردن واليرموك.
ثابتة. ويعاني سد الملك طالل،  الزرقاء من تلوث شديد مصدره الصناعة، والمياه المنزلية، و مصادر تلوث أخرى غير  يعاني نهر 
وهو خزان المياه السطحية األكبر في األردن، من نقص مستويات المياه ومن التلوث. وتقدر كمية المياه التي توفرها مصادر المياه 

المتجددة بما في ذلك المياه السطحية واآلبار االرتوازية المتجددة بحوالي 750 مليون م3. 



9

التحليل االقتصادي االقليمي - األردنمشروع اعادة تأهيل نهر األردن

إضافة إلى ذلك، فإن حوالي 100 مليون م3 من المياه العادمة التي يتم تكريرها يعاد استخدامها لألغراض الزراعية. ومن المقدر 
أن المياه الجوفية غير المتجددة والتي من الممكن استخراجها بمعدل 140 مليون م3 في السنة من خالل تنفيذ مشروع ناقل مياه 
المناطق  تزود  أن  المتوقع  ولكن من  المالحة بشكل كامل،  االرتوازية  اآلبار  يتم استكشاف  لم  أخرى  ناحية  إلى عمان. من  الديسي 
الحضرية بحوالي 50 مليون م3/ سنة بعد تحليتها. إضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يقلص مشروع ناقل البحرين المطموح انشاءه 

ومحطة تحلية المياه التي ستقام عليه من النقص المائي واختالالت توزيع الحصص المائية بحلول عام 2022.
في الوقت الحالي يوجد في األردن 22 محطة تحلية، تعالج حوالي 107 مليون م3 أو حوالي %98 من المياه العادمة. وتمنع مقاييس 
المياه األردنية إعادة استخدام المياه العادمة. ويتم إعادة استخدام المياه المكررة بشكل أساسي في الري في غور األردن، أما القطاع 

الصناعي فينال حصة أصغر.
تعتزم وزارة المياه والري زيادة كمية المياه العادمة المكررة إلى 223 مليون م3 / سنويا بحلول عام 2020. ولكن محطات التكرير 

تتجاوز قدرتها الفعلية على التكرير مما يسبب تدني نوعية المياه الناتجة عن هذه المحطات.
ويوضح الجدول التالي مصادر المياه المتاحة حاليا )جانب العرض( والتنمية المستقبلية لهذا القطاع:

.2003- )FAO( المصدر: تقرير مصادر الماء العالمي لكل دولة، منظمة الغذاء العالمية 
 الماء للحياة – استراتيجية المياه في األردن 2008 – 2022 
 الماء للحياة – استراتيجية المياه في األردن 2008 - 2022

جدول 1: مصادر المياه الحالية والمستقبلية )العرض( 

20072010201520202022مصادر المياه

%مليون م3%مليون م3%مليون م3%مليون م3%مليون م3

الماء  مخزون 
الجوفي اآلمن

275 32 275 29275 25275 2427517

التزويد  إعادة 
الصناعي 

55 6 55 6 55 5 55 5 55 3 

السطحية  المياه 
المطّوره

295 34 325 35 350 32 360 31 365 22 

العادمة  المياه 
المعالجة للري

87 10 110 12 150 14 200 17 220 13 

العادمة  المياه 
المعالجة للصناعة

4 0 7 1 15 1 23 2 27 2 

السالم  معاهدة 
مع إسرائيل

50 6 50 5 50 5 50 4 50 3 

الجوفية  المياه 
)حوض  المتجددة  غير 

الديسي وحسبان(

66 8 66 7 142 13 14012135 8 

الجوفية  المياه 
غير المتجددة )الجفر 

ولّجون(

25 3 30 3 30 3 20 2 15 1 

المحالة  المياه 
)أبو زيغان والعقبة(

10 1 15 2 18 2 20 2 20 1 

البحرين  ناقل 
)األحمر – الميت(

        500 30 

المياه  مجمل 
المتوفرة

867100933100108510011431001662 100 
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هذا ويعاني األردن من تجاوز الطلب على المياه على الكمية المتوفرة فعليا، والجدول التالي يوضح هذا:

جدول 2: الطلب على المياه في الحاضر والمستقبل والعجز في ميزان المياه حسب القطاع 

في عام 2008 بلغت الحصة المائية من المياه العذبة المتجددة لكل نسمة في األردن 145م3 سنويا. وهي نسبة أقل من المعتمدة 
دوليا لتحديد »خط الفقر المائي« البالغ 500م3 لكل نسمة سنويا .

استخدام/ عرض المياه  3.1

يتضح من الشكل أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي %64 من حصص المياه المتاحة على الرغم من أن مساهمته في الناتج 
المحلي اإلجمالي ال تتجاوز %3. وإلى جانب االستهالك المرتفع للمياه في القطاع الزراعي فإن العائداالقتصادي لكل متر مكعب من 

المياه ال يتجاوز 0.360 دينارا .

الطلب على 
المياه

20072010201520202022

%مليون م3%مليون م3%مليون م3%مليون م3%مليون م3

البلديات 
والمنازل

3662438226418274632848129

72510171308156916310الصناعة

81131211262292السياحة

108071100067100064100061100060الري

مجموع 
الطلب على 

المياه

15261001496100156910016451001673100

مجموع 
تزويد المياه

867100933100108510011431001662100

العجز 
المائي

65956348450211

 الماء للحياة – استراتيجية المياه في األردن 2008 - 2022
 الحلول لعالم تنقصه المياه، تقارير بوبيوليشن، سلسلة م، رقم 14
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في المقابل يبلغ العائد االقتصادي لكل وحدة مياه يستهلكها القطاع الصناعي 40 دينارا لكل متر مكعب. أما القطاع السياحي 
فيبلغ عائده 25 دينارا لكل متر مكعب إضافة إلى توفيره وظائف أكثر 12 مرة من تلك التي يوفرها متر المياه المكعب المستهلك في 

قطاع الزراعة. ونشير إلى أن الفصل 4.3 يناقش تعرفة المياه في األردن.

لقد ركزت جهود التنمية في األردن منذ الخمسينيات وإلى التسعينيات على القطاع الزراعي، وبشكل أخص الزراعة المروية في 
وادي األردن. لقد أوجدت الزراعة المروية العديد من فرص العمل التي لم تحتج إلى االستثمار الكبير فيها نتيجة اعتمادها على األردنيين 

والالجئين، كما أسهمت بشكل كبير في تقليص نسبة الفقر في بعض المناطق.

المحدودة،  المائية  المصادر  على  متزايدا  الزراعية تشكل ضغطا  التنمية  فإن  الصناعة،  وازدهار  السكان،  أعداد  ازدياد  مع  ولكن 
وبخاصة أن المياه المتوفرة حاليا غير قادرة على الوفاء بحاجات القطاعات االقتصادية المختلفة.

العرض المائي المنزلي و البلدي   3.1.1

في عام 2007 قُّدر عدد سكان األردن بحوالي 5.7 مليون نسمة، مع ارتفاع معدالت النمو، والتي من غير المتوقع أن تتقلص خالل 
العقدين القادمين. إضافة إلى ذلك فقد شهد األردن انتقال الالجئين إلى أراضيه خالل النصف الثاني من القرن العشرين. 

قدر عدد السكان عام 2007 بحوالي 5.73 مليون، معدل النمو السكاني يبلغ %2.3 ، بحلول عام 2020 سيبلغ عدد السكان   •
7.81 مليون.

تدفق المهّجرين والالجئين من البلدان المجاورة: يوجد ما بين 450,000 إلى 500,000 عراقي يقطنون األردن منذ أيار 2007.  •
العمالة الوافدة: يقدر عدد العمال المصريين الوافدين إلى األردن بحوالي 200,000، غيرأن هذا الرقم تقريبي وغير دقيق ألنه ال   •

يشتمل الذين يعملون دون تصاريح عمل.

لقد قطع األردن أشواطا بعيدة في تزويد سكانه بخدمات المياه والصرف الصحي؛ %97 من السكان يستفيدون من خدمات المياه، 
و%93 من خدمات صرف صحي متقدمة، وهذه نسبة عالية إذا ما قورنت بالدول النامية األخرى وبأخذ محدودية المصادر في االعتبار. 
وبحسب سلطة المياه األردنية %98 من سكان األردن تصلهم خدمات المياه، في حين تبلغ نسبة المستفيدين من خدمات الصرف 

الصحي إلى 65% .

يقتصر التزويد بالمياه في األردن على مرة أسبوعيا في المدن الكبرى مثل عمان، في حين تصل المياه إلى المناطق النائية مرة كل 
12 يوما. لهذا يخزن األردنيون مياههم في خزانات. وعليه يتم تقدير استهالك المياه لكل فرد من أفراد األسرة الواحدة. على الرغم من 
التأثيرات السلبية للتزويد المتقطع من شبكة المياه، فإن هذه الطريقة تعتبر أداة لتحديد استهالك المياه في األردن. من ناحية أخرى 

فإن التزويد الدائم بالمياه وسهولة الوصول إليها تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للقطاع المائي األردني.

ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين المياه لالستخدام المنزلي و البلدي التي يوفرها القطاع الحكومي في األردن.

 http://www.mop.gov.jo :وزارعة التخطيط والتعاون الدولي
االستجابة لمشكلة المياه في األردن )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( 

Responding to Water Crisis in Jordan )USAID(
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جدول 3: عرض المياه البلدية والمنزلية في األردن لعام 2007 حسب المحافظة

عرض المياه البلدية والمنزلية في األردن )2007(

استهالك المياه البلدية عدد السكان )000(المحافظة#
والمنزلية )مليون متر 

مكعب(

االستهالك السنوي 
لكل نسمة )بالمتر 

المكعب(

2216.0124.756عمان1

383.421.757البلقاء2

852.744.652الزرقاء 3

143.16.948مادبا4

1018.736.035إربد5

269.018.268المفرق6

171.74.224جرش 7

131.63.829عجلون8

223.212.958الكرك9

80.13.949الطفيلة10

108.88.578معان 11

124.715.412العقبة12

5723.0300.953المملكة13
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تشكل نسبة المياه البلدية التي يتم توفيرها للمباني العامة والمتنزهات والطرق وغيرها حوالي %35 من مجموع المياه المنزلية 
والبلدية التي يتم توفيرها . وبهذا تصبح حصة المياه الفعلية الحالية التي تستهلكها كل نسمة يوميا حوالي 96 لترا. 

التي يستهلكها كل شخص لغايات النظافة الشخصية، وسحب ماء  استهالك المياه المنزلي لكل نسمة هي كمية المياه 
السيفون، وغسل الثياب، وغسل الصحون، والشرب، والطبخ، وكافة الغايات المنزلية بما في ذلك استخدامات الحدائق. يمكن قياس 
االستهالك المنزلي للمياه باألمتار التي توزعها شبكة المياه. ويشمل الجدول التالي البنود التي يشملها استهالك المياه للغايات 

المنزلية المتعددة:

الشكل 2: المياه البلدية والمنزلية المزوّده في المملكة لعام 2007 حسب المحافظة

جدول 4: توزيع استهالك المياه للغايات المنزلية 

النسبةالكمية )لتر/شخص/يوم(االستخدام المنزلي

35 %33.6سحب السيفون

26 %24.9االستحمام

21 %20الطبخ، الشرب، غسل الصحون

10 %9.6الغسيل 

4 %3.8الحديقة المنزلية

4 %3.8متفرقة

100 %96المجموع

 وزارة المياه والري ، الكتاب السنوي ، 2006
 دائرة اإلحصاءات، 2005
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الطلب على المياه  3.2

رغم تنفيذ الكثير من مشاريع المياه واتخاذ التدابير لتخزين المياه والحفاظ عليها بما في ذلك تشييد السدود، وإعادة تأهيل 
نظام التزويد بالمياه وغيرها، تظل مشكلة نقص المياه عقبة حقيقية في وجه التنمية في األردن. فالطلب على المياه يتجاوز العرض. 

ويوضح الرسم البياني التالي الطلب على المياه لكل قطاع:

الشكل 3: الطلب على المياه % لعام 2007 حسب القطاع

جدول 5: العجز المائي لعام 2007 حسب القطاع

في الوقت الحالي ال يغطي التزويد بالمياه الحاجة الفعلية للقطاعات المختلفة؛ ويقدم الجدول التالي العجز المائي لكل قطاع.

نظرة عامة على استخدامات المياه ومصادرها في وادي األردن  3.3

تتمتع منطقة حوض نهر األردن األدنى بأهمية كبرى في األردن؛ فهي تؤوي %83 من مجموع السكان، وفيها غالبية المصانع، وحوالي 
%80 من الزراعة المروية في البلد. كما أن هذه المنطقة تتمتع بحوالي %80 من مجموع المصادر المائية في األردن وتستهلك حوالي 

%75 منها.12

العجز المائي لعام 2007

العرض في مقابل العجز )مليون م3(العرض )مليون م3(الطلب )مليون م3(   %
الطلب

%3662848278البلدية والمنزلية

%125 2-810السياحة

%72492368الصناعة

%108059749355الري

 1526940586المجموع

12الزراعة المروية، أثمان المياه، وتوفير المياه في حول نهر 

P.Venot, F. Moille, Y.Hassan. األردن األدنى ؛
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وتوجد في  الري  تعتمد على  الزراعية  األراضي  العظمى من  الغالبية  فإن  الجبلية،  المناطق  البعلية في بعض  الزراعة  باستثناء 
بيئتين متباينتين  — منطقة وادي األردن والمرتفعات.

تبلغ مساحة األراضي المرويّة في وادي األردن حوالي 280,000 دونما.14
ويظهر في الشكل التالي التقسيم الزراعي في حوض نهر األردن األدنى.

الشكل 4: أحواض المياه الجوفية واتجاه حركة المياه الجوفية13

13نظرة عامة على المصادر المائية في الشرق األوسط، فريق العمل التنفيذي، مشروع بيانات الماء في الشرق األوسط، 1988، وزارة المياه والري، األردن

14سلطة وادي األردن 
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الشكل 5: التقسيم الزراعي في حوض نهر األردن األدنى

يعتمد الري في وادي األردن بشكل أساسي على الري السطحي. وتشكل قناة الملك عبداهلل المصدر األساسي للري، حيث 
تمتد القناة 110 كلم وتوفر مياه الري لحوالي 170,000 دونما.
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الشكل 6: قناة الملك عبداهلل

ويوضح الجدول التالي قدرات التخزين في السدود والمستوى الحقيقي لمياه السدود الموجودة في وادي األردن.
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جدول 6: السدود، سعتها التخزينية، ومستوى المياه الفعلي فيها في وادي األردن في السنوات 2008-2009 

جدول 7: المياه السطحية التي توفرها قناة الملك عبداهلل للمصادر المائية في الشمال )15.4 – 15.10.2008( 15

20082009

التخزين السد قدرة 
)مليون م3(

%بتاريخ 22 فبراير%بتاريخ 22 فبراير

16.798.3149.496.0235.84العرب

3.961.6742.091.2330.96شرحبيل 

7540.7854.3723.2230.96طالل 

5515.1827.6117.2531.37الكرامة

1.430.8156.420.9264.14شعيب 

8.451.8722.171.5117.92الكفرين 

16.88.751.797.5645.02التنور 

8.182.1926.825.7169.84الواله 

29.8216.5155.3716.0153.68الموجب 

215.4496.0244.5779.4336.87المجموع

الكمية )مليون م3(المصدر#

7 + 0سد اليرموك وسد الوحدة 1

14.3المخيبة2

30 طبريا3

)المخزون االستراتيجي 3.5 مليون 4 العرب  وادي  سد 
م3 بحلول )15/10/2009

8

مليون 5  0.5 االستراتيجي  )المخزون  زقالب  وادي  سد 
م3 بحلول 15/10/2009(

42.5

28نهر الزرقاء6

22من المياه المخزنة في سد الملك طالل7

111.8المجموع 

تقسم مناطق الزراعة المروية إلى وحدات زراعية تبلغ مساحة كل منها حوالي 32 إلى 36 دونما. في وادي األردن الشمالي يوجد 
هناك 7200 وحدة. ونستعرض في الشكل التالي أنماط الزراعة المتبعة في وادي األردن:

15سلطة وادي األردن، 2008
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جدول 8: أنماط الزراعة في وادي األردن

المنطقة المزروعة بالدونمنوع المحصول 

32,131الحمضيات

19,360الخضراوات 

5,846الحبوب 

3,430غير مزروعة 

1,776أشجار مثمرة أخرى 

1,190الموز 

449البرسيم

64,182 المجموع

يوضح الجدول التالي الطلب على المياه خالل الفترة ذاتها:

الشكل 7: توزيع المحاصيل في وادي األردن بالنسبة المؤوي̀ة
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جدول 9: الطلب على المياه من مصادر المياه الشمالية )15/4 – 15/10/2008( 16

الطلب 

)مليون التوزيع# الكمية 
م3(

44الحمضيات 60 ألف دونم )4 م3/دونم/يوميا(1

3.2الموز 2.5 ألف دونم )7 م3 / دونم/ يوميا(2

19.2الخضراوات 52.6 ألف دونم )2 م3 /دونم/ يوميا3

1إلى القناة الجنوبية4

80.9احتياجات الري العامة )بما في ذلك المفقود أثناء التوزيع(5

25.5مياه الشرب إلى عمان )بما في ذلك المفقود أثناء التوزيع(6

الري من سد الملك طالل ونهر الزرقاء 

9الحمضيات 9.8 ألف دونم )5م3/دونم/يوميا(7

م3/ 8  3( دونم  ألف   105.2 منوعة  مثمرة  وأشجار  الخضراوات 
يوميا/ دونم( 

46.6

178.68المجموع 

يظهر من الجداول أعاله أن التزويد بالمياه يغطي فقط %73 من حاجة القطاع الزراعي.

إضافة إلى ذلك، إلى جانب الزراعة، يوفر وادي األردن الشمالي مياه الشرب لمدينة عمان. لقد تم تصميم النظام ليتمكن من نقل 
90 مليون متر مكعب، غير أن عدم كفاية مصادر المياه قلص كمية المياه التي وصلت إلى عمان في عام 2007 إلى 40.6 مليون متر 

مكعب، شامال المياه المفقودة أثناء النقل.

ويبين الجدول التالي الميل العام لتزويد عمان بالمياه مع األخذ باالعتبار أن النمو السكاني في العاصمة آخذ بالتناقص.

16سلطة وادي األردن، 2008 
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جدول 10: تزويد عمان بالمياه عن طريق سلطة وادي األردن للسنوات من 2004 إلى 2007 17

التحديات التي تواجه قطاع المياه  3.4

يسبب الهيكل المعتمد حاليا في قطاع المياه في األردن عددا من التحديات التي يمكن تلخيصها كاآلتي:

التوازن بينهما، وقد تم مناقشة هذا الموضوع في الفصول  المتوافر منها، وهذا يسبب اختالل  المياه  يفوق الطلب على   •
اآلنفة

المياه المتسربة والمفقودة من الشبكة )المياه التي يتم أخذها بطرق غير مشروعة مثل الضخ أو الشبك مع الشبكة و/   •
أو الكميات التي لم يتم المطالبة بأثمانها أو جبايتها( والتي تصل إلى %50 مجتمعة )حوالي %25 مياه متسربة و%25 مياه مفقودة(

•  تزايد كلفة توفير المياه: التزايد المستمر لتكاليف نقل المياه من المصادر المختلفة، والتي تدعمها الحكومة واإلعانات 
الدولية إلى اآلن )سدود مكلفة، النقل مسافات طويلة، تكاليف ضخ المياه إلى مناطق عالية، تحلية المياه، وغيرها(

االستغالل المفرط للخزانات الجوفية، وتناقص نوعية المياه فيها  •
تعرفة المياه المدعومة بشكل كبير، مما يجعل إدخال التقنيات الحديثة وتحديث شبكات المياه، وارتفاع كلفة تشغيل   •
المواطنين تحمل  أو  الحكومة  لزاما على  الخاص، وعليه يكون  القطاع  اقتصاديا للمستثمرين من  الشبكة وصيانتها غير مجدية 

التكاليف اإلضافية
الميت،  البحر  تناقص مستوى  والبيئية مثل  المحذورات الصحية  إلى عدد من  أدى  الجوفية  الخزانات  الجائر لمياه  الضخ   •
واختفاء واحة األزرق. أضف إلى ذلك المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه الجوفية واستعمال المياه المعالجة في ري المزروعات. 
عوائد  ذات  بأخرى  المحاصيل  استبدال  أو  و/  المياه  قلة  تحتمل  مزروعات  اعتماد  مثل  الزراعية،  الممارسات  تعريف  إعادة   •

اقتصادية أكبر

المياه التي توفرها سلطة وادي األردن لعمان من 2004 إلى 2007

2004200520062007

2074.02125.42172.82216.0عدد السكان )000(

توفرها  التي  المياه 
األردن  وادي  سلطة 

)مليون متر مكعب(

50.653.552.640.6

17سلطة وادي األردن 2008



22

التحليل االقتصادي االقليمي - األردنمشروع اعادة تأهيل نهر األردن

الزراعية التي تخص التصدير واالستيراد. فالزراعة المروية األردنية لم تعد المصدر األساسي  إعادة النظر في السياسات   •
للمنتجات الطازجة في المنطقة، وعليه ال بد من التفكير في تقليص اإلنتاج الزراعي ليغطي السوق المحلي 

توهم رخص أسعار المياه، وذلك نتيجة اإلهمال في تطبيق القانون على الحفر غير القانوني والضخ الجائر للمياه من اآلبار   •
الخاصة، والدعم الكبير ألثمان المياه في وادي األردن، بحيث يتحمل المزارعون حصصا محدودة من تكاليف استخراج واستغالل المياه، 

مما يعزز من وهم توفر المياه بتكاليف زهيدة.

-4 نظرة عامة على السياسات واألنظمة المعمول بها

لقد حرص األردن على وضع تشريعات تنظم ما يتعلق بالمصادر المائية، إال أن هذه التشريعات واألدوات المنبثقة عنها تعاني 
من عدد من أوجه القصور التي يمكن إجمالها باآلتي:

الجوفية تخضع  المياه  األردن، في حين  وادي  تقع تحت سلطة  السطحية  المائية  فالمصادر  االختصاصات،  بين  التداخل   •
لسلطة وزارة المياه والري، مما يؤدي إلى تفادي المسؤولية من ِقَبل المؤسسات المختلفة

الرقابة غير الكافية وضعف تطبيق القانون؛ إذ من المعروف وجود عدد من اآلبار الكبيرة غير المشروعة في األردن.  •
سياسات تحديد تعرفة المياه وأسعارها والتي ال تعكس الكلفة الحقيقية للتزويد بالمياه.  •

والجدول التالي يبين أهم التشريعات ذات العالقة:
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جدول 11: قائمة بالتشريعات ذات العالقة

الجهة ذات السلطةالتشريع

القطاعات المختلفة

وزارة البلديات والشؤون القرويةقانون تنظيم المدن والقرى والمباني رقم 79 لعام 1966

وزارة البيئةقانون البيئة رقم 52 لعام 2006

وزارة الزراعةقانون الزراعة رقم 44 لعام 2002

وزارة الصحةقانون الصحة العامة رقم 54 لعام 2002

وزارة الماليةقانون إدارة األمالك الحكومية رقم 17 لعام 1974

المصادر والتزويد بالمياه

وزارة األشغال العامة واإلسكان قانون نظام الصرف الصحي والتزويد بالمياه لعام 1988

سلطة المياهقانون سلطة المياه رقم 18 لعام 1988 

سلطة المياهتعليمات مياه الشرب لعام 1981

سلطة المياهنظام الرقابة على المياه الجوفية لعام 2002 وتعديالته 2004

سلطة وادي األردنقانون سلطة واي األردن رقم 19 لعام 1988

إدارة النفايات

وزارة البيئةنظام إدارة النفايات الصلبة رقم 27 لعام 2005

وزارة األشغال العامة واإلسكانقانون نظام مياه الصرف الصحي وقانون المياه لعام 1988

سلطة المياهالمقاييس األردنية للمياه العادمة الصناعية رقم 202/1994 

سلطة المياهتعليمات نظام المجاري رقم 66 لعام 1994

قانون منع النفايات واستيفاء رسوم جمع النفايات الصلبة ضمن حدود البلدية رقم 
.1

البلديات

المواد  لتخزين  العامة  االحترازية  المتطلبات  التخزين-   431/1985 رقم  تعليمات 
الخطرة.

وزارة الصحة
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تركز الفقرات التالية على التشريعات والسياسات ذات العالقة بالدراسة الحالية:

استراتيجية المياه  4.1

لقد حددت استراتيجية المياه األردنية للسنوات 2022-2008 التي وضعتها وزارة المياه والري مياه الشرب على رأس أولوياتها. 
وتحدد استراتيجية المياه رؤيتها من خالل النقاط التالية:

توفير مياه صالحة للشرب آمنة وكافية  •
فهم أفضل وإدارة أكثر كفاءة للمياه الجوفية والسطحية  •

أنظمة حيوية مائية صحية  •
االستغالل المستدام لمصادر المياه، وتحديد أسعار المياه على أساس عادل، وعلى أساس الكلفة، وفي متناول الجميع  •

التأقلم مع تزايد أعداد السكان والتنمية االقتصادية عبر قطاع الماء ومستخدمي المياه  •

لقد حددت استراتيجية المياه األهداف االستراتيجية وخطط التنفيذ لما يضمن تحقيق هذه الرؤية. حيث سلطت 
االستراتيجية الضوء على النقاط التالية بشكل رئيسي:

تقليص نسبة المياه التي ال عائد لها بنسة 25%  •
إجراء التغييرات في السياسات واألنظمة لتسهيل توزيع المياه على المستخدمين عبر األردن بناًء على عائد المتر المكعب   •

من المياه المستهلكة، مع الوفاء باحتياجات المياه المنزلية األساسية في الوقت ذاته
زيادة مستوى الوعي العام بقضايا المياه والتوفير  •

المياه  تبذير  على  تشجع  المنخفضة  فالتعرفة  للمياه.  الحقيقية  القيمة  لتعكس  المياه  تعرفة  تحديد  آلية  مراجعة   •
واالستخدامات غير المجدية للمياه مما ال يشجع توزيعا أو استهالكا كفؤا للمياه من قبل السلطات المعنية والمستهلكين.

تعزيز استخدام بدائل للمصادر المائية بما في ذلك االستفادة من المياه الرمادية وحصاد مياه األمطار  •
تطوير التشريعات التي توازن بين الحقوق المائية التقليدية في األردن وحق الدولة، وفي الوقت ذاته التوجه إلى اعتماد آليات   •

توزيع مائي قائم على حاجات السوق
سيستخدم األردن هيكلية تعرفة المياه كأداة لتغيير سلوكيات االستهالك والدفع بها نحو استغالل الماء على أكفأ وجه  •

سيقوم األردن بتحديد أجور توفير خدمات المياه العادمة، واالتصال مع الشبكة، وضرائب المجاري، وأجور المعالجة لتغطية   •
التكاليف األساسية للتشغيل والصيانة إضافة إلى جزء من تكاليف االستثمار

سيتم استخدام المياه المعالجة لألنشطة التي تعطي أكبر عائد مالي واجتماعي بما في ذلك االستخدام في الري وألغراض   •
أخرى غير الشرب.

سيعتمد األردن على مزود واحد لخدمة مياه الري لكافة المناطق، في حين سيتم خصخصة مهمة التوزيع الفرعي لمياه   •
الري و/ أو تتوالها جمعيات المزارعين التي سيتم العمل على تمكينها ألداء هذه المسؤولية

تحديد تعرفات مائية مناسبة واعتماد حوافز لتشجيع االستخدام الكفء للمياه في الري إلنتاج مزروعات مروية ذات عوائد   •
اقتصادية أكبر

التشجيع على اعتماد تقنيات بديلة للتزويد بالمياه لري المزروعات مثل الحصاد المائي  •
تزويد كافة المدن الكبرى والصغرى في المملكة بمنشآت لجمع وتكرير المياه العادمة  •

لكافة المنشآت الصناعية الرئيسية والمناجم الكبرى منشآت لتكرير المياه  •
ستعتمد كافة المباني الكبيرة على المياه الرمادية ألغراض غير الشرب  •

معايير  تحديد  وسيتم  واقتصادي  اجتماعي  عائد  أكبر  توفر  التي  األنشطة  في  المكررة  العادمة  المياه  استخدام  سيتم   •
استخدام هذه المياه في الزراعة والتشديد على اتباعها

مشاريع تحلية مياه البحر األحمر- قيد التنفيذ  •
سيتم التشجيع على اعتماد الحصاد المائي  •

كفاية البنية التحتية الالزمة لتحلية مياه البحر أو المياه المالحة  •
توفير مصادر بديلة للطاقة لتقليص كلفة تحلية المياه إلى حدودها الدنيا  •
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السياسة الزراعية  4.2

في عام 2002 وضع المجلس االستشاري االقتصادي االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للسنوات من 2000 إلى 2010. لقد 
ركزت االستراتيجية على الزراعة المستدامة وحماية المصادر الطبيعية. 

من خالل االستراتيجية تم اقتراح تنفيذ األنشطة والمشاريع وخطط العمل التالية في القطاعات الفرعية كالتالي:

الزراعة المستدامة في وادي األردن

ضمان استدامة الزراعة المروية في وادي األردن.  .1
حماية مصادر مياه الري من التلوث والتملح لضمان استمرار استخدامها للزراعة.  .2

تحسين كفاءة أنظمة الري واعتماد إدارة مائية رشيدة في الوادي.  .3
تعزيز العوائد االجتماعية واالقتصادية للمصادر الزراعية، مع األخذ بعين االعتبار األبعاد البيئية.  .4

حماية األراضي كمصدر ينبغي حمايته من التلوث.  .5
تحديد دور الحكومة في تنمية الزراعة في الوادي.  .6

تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة فيما يخص مصادر المياه، ونوعية المياه وحماية البيئة في الوادي.  .7
حماية األراضي الزراعية والحفاظ على إنتاجيتها وصيانتها من كافة أشكال التدهور.  .8

تقليص المخاطر التي تواجه الزراعة المستدامة في الوادي.  .9
الزراعة المستدامة في المرتفعات

ضمان استدامة الزراعة المروية في المرتفعات مع األخذ بعين االعتبار محدودة المصادر المائية المتوفرة.  .1
حماية مصادر مياه الري من التلوث والتملح وتوفيرها بنوعية تتيح استمرارية استخدامها في الزراعة.  .2

تعزيز العائدات االقتصادية واالجتماعية من مصادر المياه المستخدمة في الري.  .3
تنظيم اإلنتاج للوفاء بطلب السوق، وتعظيم تنافسية منتجات المرتفعات في أسواق التصدير.  .4

تشجيع تأسيس جمعيات المزارعين للمساهمة في تنظيم وتنمية وتسويق المنتجات.  .5
توفير أنظمة سوق عادلة وكفؤة وقنوات التسويق للمنتجين.  .6
تعزيز إنتاجية مصادر األراضي وحمايتها من التدهور والتلوث.  .7

تحسين نوعية المنتج الزراعي.  .8
إدخال وتطبيق أنظمة إنتاج صديقة للبيئة لدى استخدام المياه المكررة في الزراعة.  .9

وضع أنظمة إنتاج زراعية من شأنها تعزيز كفاءة استغالل المياه السطحية.  .10



26

التحليل االقتصادي االقليمي - األردنمشروع اعادة تأهيل نهر األردن

4.3  سياسات تحديد التعرفات

في أوائل التسعينيات من القرن الماضي قدرت الحكومة األردنية األزمة المائية القادمة وباشرت في اتباع سياسة إدارة الطلب 
عوضا عن تعزيز العرض، وتضمن هذا أدوات لتشجيع االستخدام الكفؤ للمياه، ونقل المياه إلى استخدامات غير زراعية 

عالية المردود، وتقليص االستغالل الجائر للمياه الجوفية. وقد كان خيار وضع أسعار مياه الري من الوسائل التي استخدمت 
لتخفيف الطلب على المياه.

في عام 2002 تم تمرير نظام تنظيم المياه الجوفية رقم 85 وتم تعديله الحقا عام 2004. وضع هذا النظام لضبط عملية 
استخراج المياه الجوفية من خالل تأسيس كوتا هي 150,000 م3/سنويا/ بئر ونظام تعرفة يقوم على معدل االستهالك لكل 

فئة لتطبيقه لدى تجاوز الكوتا.

في وادي األردن، يتم تحديد تعرفة معدل االستهالك باالعتماد على المنتج المزروع، يوضح الجدول التالي هذا النظام.

جدول 12: الكوتا القائمة على المنتج في وادي األردن18

الحصص )م3/ هكتار/الفترة من السنة
اليوم(

الموزالحمضياتالخضار

حسب الطلب ولكن > 16/31520 – 31/3

15/4 – 1/4152030

30/4 – 16/420

15/6 – 1/53050

4070حسب الطلب ولكن > 15/610 – 15/8

15/9 – 16/810

15/10 – 16/9153050

31/10 - 16/1020

حسب الطلب ولكن > 1/1120 – 15/12

15/3 – 16/1210

J.P.Venot, F. Moille, Y.Hassan 18الزراعة المروية، أثمان المياه، وتوفير المياه في حوض األردن األدنى في األردن؛
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الحد األدنىاألداة
)20-15 سنتا/م3(

منخفض
)25-20 سنتا/ م3 (

متوسط
)35-25 سنتا/ م3 )

مرتفع
)45-35 سنتا/ م3(

زيادة وعي الجمهور 
باالستخدامات 

المعقولة للمصادر 
المياه

إدخال تغييرات 
على أنواع النباتات/ 
المحاصيل المزروعة

معدات إضافية 
محدودة

إعادة بناء و/ أو إنشاء 
بنية تحتية جديدة

تعزيز الكفاءة

تخصيص المياه 
بين القطاعات حسب 

المردود االقتصادي 
األعلى لكل متر مكعب 

من المياه

خسارة الوظيفة/ 
الدخل المؤقتة أو 

طويلة األمد 

وتحدد األثمان حسب القطاعات المختلفة في األردن كالتالي:

تتقاضى سلطة وادي األردن ما معدله 0.012 دينار عن كل متر مكعب من الماء.  •
ال تتقاضى سلطة وادي األردن أي ثمن مقابل أول 150,000 م3 يضخها المزارعون من آبارهم الخاصة، وتتقاضى 0.005 دينار   •
عن كل م3 عن الكميات بين 150,001م3 و200,000، وتتقاضى 0.060 دينار لكل م3 إذا تجاوزت الكمية 200,000 م3. )نظام تنظيم المياه 

الجوفية رقم 85 لعام 2002(.
تتراوح تعرفة المياه لألغراض الصناعية بين 0.250 دينارا لكل م3 يتم ضخه من آبار خاصة وقد تصل غلى 1.800 دينار لكل   •

م3 ضمن المناطق الصناعية المؤهلة ولصناعة البوتاس. 
تعرفة المياه المنزلية أيضا تعتمد على نظام الفئات، وبالمعدل تكون قيمة المتر المكعب من الماء 0.480 دينار.  •

خيارات تخصيص المياه  5

لقد تم تقييم الجدوى االقتصادية للمياه التي تم توفيرها في القطاعات المختلفة بالمقارنة مع الكلفة الهامشية للمياه 
المعالجة لكل متر مكعب، وهي حوالي 50 سنتا بالمعدل. واعُتمدت المعايير التالية لتبرير التكاليف المختلفة لكل من 

األنواع:

تحديد األولويات لتخصيص مصادر المياه.  •
الجوانب االجتماعية للتدابير المقترحة.  •

جدول 13: معايير تقييم تكاليف البدائل المقترحة لتوفير المياه
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توفير المياه من القطاع البلدي والمنزلي  5.1

جدول 14: التوفير في استهالك المياه لألغراض المنزلية )طرق متدنية الكلفة(

جدول 15: التوفير في مياه األغراض المنزلية: طرق منخفضة الكلفة

نظرا لمحدودية الحصة المائية المخصصة لالستخدام المنزلي في األردن، فالجمهور يقوم بتقنين استخدام المياه لألغراض 
المنزلية. وتقوم طريقة الكلفة الدنيا على مبدأ تعديل السلوك وزيادة الوعي للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

تحتاج الطرق منخفضة الكلفة تغيير أنواع النباتات المزروعة واعتماد أنواع تستهلك كميات أقل من الماء، وقادرة على احتمال 
الظروف الجوية الجافة. إضافة إلى ذلك فإن تطبيق األنظمة النافذة وجباية الرسوم النظامية ستسهم في إحداث تغييرات في 

السلوك المتعلق بالمياه.

المعيار العادي )م3 
سنويا/ شخص(

الكمية الُمقتصدة % للوفر المحتمل 
في األردن )مليون متر 
مكعب سنويا، عدد 

السكان 2010(

19158. االستحمام

2. مياه الشرب، 
الطبخ، غسل الصحون

8104.8

3. الغسيل، 
التنظيف، الحدائق

6103.7

16.5المجموع

المعيار العادي )م3 
سنويا/ شخص(

الكمية الُمقتصدة % للوفر المحتمل 
في األردن )مليون متر 
مكعب سنويا، عدد 

السكان 2010(

1. الزراعة المنزلية:
)تغيير أنواع 

النباتات المزروعة(

134031

المسؤولية 
)التقنية، التنفيذ(

8.72513

44المجموع
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جدول 16: التوفير في مياه األغراض المنزلية: طرق متوسطة الكلفة

جدول 17: التوفير في مياه األغراض المنزلية: طرق عالية الكلفة

* 120 م2 لكل شقة، 4 أشخاص يقطنون كل شقة، كل بناية مؤلفة من 5 طوابق
= سطح 5 م2 لكل نسمة × 400 ملم أمطار = 2 م3 من المياه المخزنة

تخزين مياه األمطار: نظرا إلى اقتصار نظام تصريف المياه من الشوارع على المدن الكبرى في األردن، وتغطيته مناطق محدودة 
من المدن، يتم تحويل المياه إلى األودية المؤدية إلى السد األقرب، فإن تخزين مياه الشارع غير متاحة كطريقة لتوفير المياه وعليه 

من غير المتاح تقدير كمية المياه الممكن توفيرها.

الرمادية في سحب السيفون، وهذا يتطلب  المياه  و/أو استخدام  الكلفة تركيب نظام سيفون مزدوجة  تتضمن الطرق عالية 
كلفة استثمارية كبيرة. في األردن، يقدر خط الفقر بحوالي 556 دينار سنويا للعائلة المكونة من خمس أفراد، ويعيش حوالي 14% 
من السكان تحت هذا الخط، ويقدر سعر السوق الحالي لتركيب نظام السيفون المزدوج 55 دينار وهو أمر يفوق اإلمكانية المادية 
للعديد من سكان األردن، وعليه ال بد من دعمه جزئيا من ِقَبل الحكومة إذا ما تم اعتماده ضمن المقاييس األردنية. إضافة إلى ذلك، 
فإن تقليص التسرب من شبكة المياه يتطلب إدخال تحسينات كبرى على البنية التحتية للشبكة. والمواطنون في األردن غير قادرين 
عموما على تحمل هذه الكلفة، والتي يجب أن تتحملها الحكومة، وهذا يستدعي إدخال تغييرات في سياسات الموازنات. تتطلب 

هذه الطريقة تنفيذها تدريجيا على المدى الطويل.

)م3  العادي  المعيار 
سنويا/ شخص(

الُمقتصدة % للوفر المحتمل  الكمية 
متر  )مليون  األردن  في 
عدد  سنويا،  مكعب 

السكان 2010(

مياه  تخزين   .1
السطح

*2809.6

مياه  تخزين   .2
الشارع

12المجموع

)م3  العادي  المعيار 
سنويا/ شخص(

المحتمل  للوفر   %
خالل 30 عاما

الُمقتصدة  الكمية 
متر  )مليون  األردن  في 
عدد  سنويا،  مكعب 

السكان 2010(

1123324. سحب السيفون

2. تسرب المياه من 
الشبكة

10.53321

45المجموع 
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الجدول التالي يدرج إجمالي كميات المياه التي سيتم توفيرها في القطاعين البلدي والمنزلي:

جدول 18: التوفير في المياه المنزلية: إجمالي الوفر المحتمل

متر  )مليون  األردن  في  الوفر  كمية 
مكعب سنويا للسكان عام 2010(

متر  )مليون  األردن  في  الوفر  كمية 
مكعب سنويا للسكان عام 2020(

16.520.5طرق الكلفة األدنى

4454طرق الكلفة المنخفضة

9.612طرق الكلفة المتوسطة

4556طرق الكلفة العالية

115.1142.5المجموع

التوفير في المياه المخصصة للقطاع الزراعي  5.2

الخيارات المتاحة لتوفير المياه ضمن القطاع الزراعي هي كالتالي:

استخدام المياه المعالجة للري. رغم وجود بعض السلبيات التي تحتاج المزيد من االستثمار لتعويضها. ونظرا إلى أن   •
الخضار التي تأكل نيئة ستسبب مخاطر صحية إذا تم ريّها بالمياه المكررة، فمن المعتقد أن التوفير في المياه العذبة لن يتجاوز 

.80%
المياه(. وتقتصر  اتحادات مستخدمي  بد من استشارة  )ال  الصيف  المزارعين خالل فترة  الزراعية من  األراضي  استئجار   •
استخدامات األراضي الزراعية على زراعة الخضراوات. في فصل الشتاء ال تحتاج األراضي الزراعية في وادي األردن إلى ري إضافي، ولكن 
في فترة الصيف تحتاج الزراعة في وادي األردن إلى ري كثيف، مما يزيد استهالك المياه لألغراض الزراعية بشكل كبير. إن استئجار 

المزارع من المزارعين خالل فصل الصيف يعني تقليص األنشطة الزراعية مما يقلص بدوره كميات المياه المستهلكة.
البعثة اإلقليمية الفرنسية للمياه والري تم تنفيذ المرحلة األولى  الري. منذ ست سنوات، وبالتعاون مع  تعزيز أنظمة   •
من مشروع ريادي تحت اسم »تعزيز الري في وادي األردن«. يهدف البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع سلطة وادي األردن إلى تعزيز توزيع 
المياه من خالل شبكات التوزيع التابعة للسلطة وعلى مستوى المزارع من خالل إدخال تقنيات الري بالتنقيط والدفيئات )البيوت 
البالستيكية(. وصلت نسبة الوفر المائي إلى %40. ويتلقى المزارعون ممن تعاقدوا مع سلطة وادي األردن إعانات لتركيب المعدات 

الالزمة.
التغييرات  التالي  الجدول  ويبين  والصيانة.  التشغيل  وتكاليف  الضخ  تكاليف  لتغطية  للزراعة  المائية  التعرفة  تغيير   •

المحتملة على التعرفات المائية للري في وادي األردن:
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جدول 19: تغييرات هيكلية تعرفة المياه في وادي األردن19 

جدول 20: ملخص الوفر المائي في قطاع الزراعة في وادي األردن

م3/ نوعية المياه االستهالك  فئة 
الشهر/3.5 هكتار كحد أقصى

تعرفة الري )لكل 1,000 م3(

المقترحةالحالية

$21.6 )15 دينار($11.5 )8 دينار(0 – 2,500مياه عذبة

$43.2 )30 دينار(17.3 $ )12 دينار(2,501 – 3,500

$64.8 )45 دينار(28.8 $ )20 دينار(3,501 – 4,500

$79.2 )55 دينار(50.4 $ )35 دينار(أكثر من 4,500

النوعية  منخفضة  مياه 
بالمياه  مختلطة  عذبة  )مياه 

المعالجة أو مياه مالحة(

المحافظة 11.5 $ )8 دينار(0 – 2,500 المقترح  من 
على هيكلية التعرفة الحالية  17.3 $ )12 دينار(2,501 – 3,500

28.8 $ )20 دينار(3,501 – 4,500

50.4 $ )35 دينار(أكثر من 4,500

تتضمن الخيارات األخرى لتوفير المياه تقليص الضرائب على الواردات الزراعية، وإحالل السياحة مكان الزراعة تدريجيا. ولكن هذه 
الخيارات غير واقعية، إذ ال وجود للبنية التحتية السياحية في وادي األردن، وسيتطلب األمر استثمارات ضخمة طويلة األمد. إن تقليص 
الضرائب المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة قد يضر بالقطاع السكاني الريفي الذي يعتمد على الزراعة المحدودة كمصدر 

وحيد للدخل.

يبين الجدول التالي الوفر الممكن من المياه في القطاع الزراعي في وادي األردن:

)م3/  المعتمد  المعيار 
يوميا/ دونم(

وادي % المتوقع توفيرها في  الموفرة  الكمية 
مكعب  متر  )مليون  األردن 

سنويا(

المكررة  المياه  استخدام 
)طريقة متدنية الكلفة(

8074.75معدل 4

األراضي  استئجار 
الصيف  فصل  خالل  الزراعية 
)محاصيل  المزارعين  من 
الخضراوات( )طريقة منخفضة 

الكلفة(

8011.3معدل 2

)طريقة  الري  كفاءة  تعزيز 
متوسطة الكلفة(

4037.5معدل 4

المائية  التعرفة  تغيير 
)طريقة مرتفعة التكلفة(

5046.7معدل 4

170.25المجموع

J.P.Venot, F. Moille, Y.Hassan 19 الزراعة المروية، أثمان المياه، وتوفير المياه في حوض األردن األدنى في األردن؛
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تتسم مرونة الطلب على استخدام المياه العذبة في وادي األردن بالتعقيد بما يحول دون تطبيقها وذلك يعود إلى أن المزارعين 
يخططون محاصيلهم السنوية بناء على الكوتا المائية التي تحددها سلطة وادي األردن كما تم توضيحه مسبقا. إضافة إلى ذلك 

فإنه وفي ظل األزمة المائية الحالية لم يعد من المصرح زراعة الموز أو الحمضيات.

5.3  التوفير في مياه القطاع الصناعي

التخلص منها في مكبات  بالتخلص من المخرجات الصناعية في نظام الصرف الصحي، وعادة ما يتم  األردن ال يسمح  في 
إلى  الصناعية  المخلفات  تحتاج  فقط.  كمياتها  افتراض  الممكن  من  ولكن  الصناعية  المخلفات  تخص  أرقام  يوجد  ال  خاصة. 
معالجة كيميائية عالية التكاليف، ومن الممكن إعادة استخدامها ألغراض محددة ضمن الصناعات ذاتها. ولكن من الصعب في 

المرحلة الحالية التكهن بالتوفير الممكن في القطاع الصناعي.

من خالل مشروع الوكالة األمريكية USAID المعني بإعادة االستخدام للصناعة، والزراعة، وهندسة المناظر، تم التعرف إلى 
اإلمكانيات المتاحة لتوفير المياه بعد قيام مستخدمين كبار بتطبيق أنظمة اإلدارة البيئية وخطط منع التلوث. حيث يستطيع 
مصنع التعبئة التابع لشركة البيبسي كوال من توفير 0.195 مليون متر مكعب سنويا؛ أما مصفاة البترول في الزرقاء فتوفر 0.250 

مليون متر مكعب سنويا، ويوفر مجمع أسمدة العقبة 0.103 مليون متر مكعب سنويا.

الشرائح األردنية  6

لقد تم تطبيق تحليل الجدوى االقتصادية خالل هذه الدراسة لتقييم البدائل الممكن اللجوء إليها لتوفير المياه وتحويل الوفر 
من المصادر المائية إلى نهر األردن.

بالبدائل  الخاصة  والمخرجات  التكلفة  الختبار  المستخدم  االقتصادي  التقييم  من  نوع  هو  االقتصادية  الجدوى  تحليل  إن 
االستراتيجية.  

وإمكانية  المقترح  التدبير  لتنفيذ  القرار  صناع  استعداد  أساسيين،  عاملين  االعتبار  بعين  االقتصادية  الجدوى  معامل  يأخذ 
تنفيذه تدريجيا على المدى الطويل )عامل الحساسية(.

لغايات هذه الدراسة تم استخدام معدل التكلفة-الفعالية. ويبين الجدول التالي مجمل الشرائح األردنية.

جدول 21: الشرائح األردنية إلعادة تأهيل نهر األردن

)مليون  السنوي  المعدل 
م3(

االقتصادية  الجدوى 
)سنت/م3(

الجدوى  معامل 
 =1( المدى  طويلة  االقتصادية 

منخفض، 5= عالي(

جانب العرض

المياه  استخدام  إعادة 
العادمة في الزراعة

75554

في  األمطار  مياه  تخزين 
البلديات

10514

نقل  أثناء  الفاقد  تقليص 
المياه

21513

وادي  سلطة  استئجار 
األردن لألراضي الزراعية

12553
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بخصوص  المساءلة 
المياه المزودة

13604-5

جانب الطلب

5-504-1745التوعيه العامه

زراعة  اساليب  تطوير 
الحدائق

3145-502-3

الرمادية  المياه 
لالستخدامات المنزلية/ نظام 

السيفون المزدوج

2455-604-5

5-38524تعزيز كفاءة الري

التعرفة  نظام  إصالح 
المائية للزراعة

47554

288المجموع

بالمعدل، من خالل تنفيذ الشرائح المقترحة سيتم توفير قرابة 288 مليون متر مكعب مائي من مصادر المياه والتي يمكن 
إعادة تخصيصها إلسالتها في نهر األردن. ولقد تم دراسة ثالثة سيناريوهات ضمن المعدل من +  20 – 30%:

سيناريو 1: مبادرة ذات مجهود متدني المستوى:  •

عدم القبول المتدني المستوى للتدابير المقترحة من ِقبل الجهات صاحبة العالقة على مستوى مستخدمي المياه  o
موارد مالية غير متاحة و/أو غير كافية  o

سياسات وأطر تشريعية مثل تخفيض الضرائب على معدات توفير المياه وعدم إجراء تغييرات على التعرفات أو إدخال هذه   o
التغييرات ببطء

سيناريو 2: مبادرة ذات مجهود متوسط المستوى:  •

قبول أصحاب العالقة وصناع القرار التدابير المقترحة  o
توفر الموارد المالية أو االستثمارات  o

األردنية، مع تشريع  المياه  التي ترسمها استراتيجية  القصوى في سياسات تفصيلية كتلك  األولوية  المياه هو  توفير   o
وتنفيذ المزيد من األنظمة.

سيناريو 3: مبادرة ذات مجهود عالي المستوى:  •

أخذ صناع القرار والجهات المعنية بزمام المبادرة نحو توفير المياه وإدراج المزيد من الشرائح لتوفير المياه  o
شمول القطاع الخاص من خالل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وذلك بالتوازي مع مسؤولية رأس المال االجتماعية   o

في تمويل مبادرات توفير المياه وبرامجه
توفير المزيد من االستثمارات، مثل تنفيذ مشاريع كبرى على أساس البناء- التشغيل- نقل الملكية والتشغيل  o

االستجابة السريعة في وضع تشريعات جديدة تنصب نحو توفير المياه والتشجيع عليه وتنفيذ هذه التشريعات  o
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يوضح الجدول التالي الشرائح األردنية بناء على السيناريوهات المقترحة:

جدول 22: الشرائح األردنية: السيناريوهات الثالث

الجدوى مستوى المبادرة و الوفر السنوي )مليون م3(
االقتصادية )سنت/ 

م3(

الجدوى  معامل 
طويلة  االقتصادية 
األمد )1= منخفضة  

5= مرتفعة(

عاليةمتوسطةمتدنية

جانب العرض

استخدام  إعادة 
في  العادمة  المياه 

الزراعة

5075100554

مياه  تخزين 
أمطار البلدية

71013514

المياه  تقليص 
أثناء  المفقودة 

النقل

172125513

سلطة  تأجير 
لألراضي  األردن  وادي 

الزراعية

81216553

في  المساءلة 
استهالك المياه

101316604-5

جانب الطلب

5-504-12172245التوعية العامه

اساليب  تطوير 
زراعة الحدائق

25313745-502-3

استخدام المياه 
الرمادية في المنزل/  
سيفون  أنظمة 

مزدوجة

18243055-604-5

كفاءة  تحسين 
الري 

303846524-5

تعريفة  إصالح  
المياه المستخدمة 

للري 

404754554

217288359المجموع




