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)المنطقة في  1111المساحة المزروعة بالخضروات الصيفية حسب نوع المزارع والري في األردن،  7الجدول 
 (GOPA, 2014الدونم( )

30 
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 اإلختصارات قائمة
 

 

 

BOT Build Operate Transfer 

 
IWRM Integrated Water Resources Management 

JVA Jordan Valley Authority 

MCM Million Cubic Meters 

 
MINARET MENA Region Initiative as a model of NEXUS Approach and Renewable Energy 

Technologies 

 

MoA Ministry of Agriculture 

 
MoEnv Ministry of Environment 

 
MoE Ministry of Energy 

 
MWI Ministry of the Water and Irrigation 

 
NA Not Available 
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NGO Non-Governmental organization 

 
PMU Program Management Unit 

 
TDS Total Dissolved Solids 

 
USD US Dollars 

 
WAJ Water Authority of Jordan 

 
WB World Bank 

 
WWTP Wastewater Treatment Plant 

 
ha hectare 

 
km kilometer 

 

km2 squared kilometer 

 
 

$ US Dollars 
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 المقدمة .1
 

 

 

 وتقنيات نيكسوس لنهج كنموذج أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة مبادرة) ميناريت مشروع .1.1

 (المتجددة الطاقة

 ولبنان األردن ذلك في بما ،(أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة بلدان من العديد تواجه

 المياه إمدادات تستطيع وبالكاد. المتاحة والغذاء والمياه الطاقة موارد على هائلة ضغوطا   يضع مما التحديات، من العديد وتونس،

 .الغذاء من احتياجاتها معظم استيراد المنطقة على يجب تالي،وبال البلدية؛ المياه واستخدام الري على المتزايد الطلب تلبية الحالية

 

 بسرعة العمل إلى البلدان هذه تحتاج والغذاء، والمياه الطاقة على المتزايد والطلب والبطالة الفقر ومعالجة التحديات هذه لمواجهة

 استهالك وتقليل المتجددة الطاقة تقنيات خدامواست الطاقة كفاءة تحسين إن .واقتصادها لسكانها المختلفة لالحتياجات واالستجابة

 بين العالقة على تركز التي الحلول، هذه .بسرعة تنفيذها يمكن والتي التكلفة حيث من فعالية الحلول أكثر هي الغذاء إلنتاج المياه

 الرزق كسب فرص وتحسين الفقر من الحد مع البلدان، في واالزدهار االقتصادي النمو على كبير تأثير لها والغذاء، والمياه الطاقة

 .لشعبها

 

يهدف المشروع إلى تحديد مثل هذه الحلول التي يمكن أن  ،(تونس لبنان، األردن،) الدول الثالثة في الحالة دراسات إلى واستنادا  

 .الغذائي األمن ادةزي إلى تؤدي نفسه الوقت وفي تدعم انتقال هذه الدول إلى أنظمة طاقة ومياه مستدامة وآمنة ومضمونة التكلفة،

 والمجتمع الخاص والقطاع والبلديات المحلية السلطات لدعم وشاملة متماسكة إقليمية إلستراتيجية إطار تقديم إلى المشروع يهدف

ريع المشا تنفيذ إلى باإلضافة الغذائي واألمن النظيفة المياه إلى الوصول وإمكانية الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة تعزيز في المدني

 التجريبية المعنية.
 

 نيكسوس نهج تنفيذ خالل من أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلقليمي التعاون تعزيز هو ميناريت لمشروع العام الهدف

 األكثر األهداف وتشمل .الفقر ومكافحة المناخ تغير آثار من للتخفيف البلديات مستوى على المتجددة الطاقة تقنيات يدمج الذي

اتح  تعزيز البلديات؛ بين اإلقليمي التعاون تعزيز المؤسسية؛ القدرات تعزيز المناخ؛ تغير مع التكيف على البلديات قدرة بناء: ديد 

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للحوار المعرفة منصة وتطوير المهمشة؛ والمجموعات والشباب المرأة دور

 

 اإلنسان رفاهية لتحسين والطاقة والغذاء الماء بين الموجودة الواضحة التفاعالت من يبدأ امالومتك فعاال نهجا نيكسوس نهج يعتبر

 من هذه، البيئي النظام لموارد المختلفة االستخدامات بين التوازن تحقيق إلى ويهدف .المستدامة التنمية وزيادة الفقر من والحد

 .الصلة ذات المصالح مجموعات أو /و تالقطاعا مختلف بين المحتملة التآزر أوجه تحديد خالل
 

 األساس خطوط تحديد خالل من هذه، التآزر أوجه تحديد نحو األولى الخطوة ليكون ميناريت مشروع من األول المكون إعداد تم

 ذلك دة. ويتمالمتجد الطاقة واستخدام الحراري، االحتباس غازات وانبعاثات ،(بالزراعة المتعلقة) والمياه الطاقة باستهالك الخاصة

 مختلفة اقتصادية - اجتماعية خصائص تقدم ،( تونس لبنان، األردن،) دول ثالثة في التجريبية المناطق من مجموعة أجل من

 المياه استهالك عمليات إجمالي من ٪ 01 تمثل الزراعة أن إلى المعنية. وبالنظر الفاعلة الجهات تواجه التي التحديات تنوع وتعكس

 .واحد تقرير في الزراعية األساس خط بيانات جمع مع األساس خط بيانات جمع دمج يتم الم،الع في العذبة

 

 لعنصرا من ءجز نهأ على فهمه ينبغيو ،نيةردألا التجريبية للمنطقة عيرالزا/ لمائيا سألساا خط لحاليا لتقريرا يعكس ، لذلك

 .تونسو نلبنا مماثلة ساسيةأ تسادرا يضا أ يتضمن يلذا ،ميناريت وعمشر من ولألا لثالثيا
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 االساس خط نطاق .1.1
 

 .التجريبية طقةالمن في البلديات مستوى على والزراعة المياه حالة عن األساس خط معلومات تحديد هو الحالي للتقرير العام النطاق

:ل تحليل هذا يشمل المياه، لقطاع بالنسبة  

الحالة، ودراسة البلد وحوكمة واالجتماعي واالقتصادي والديمغرافي افيالجغر الوضع( 2)   

  لمياهل الرئيسية االحتياجات لتحديد والوطني البلدي المستويين على المياه بقطاع الخاصة واللوائح السياسات( 1) 

  والوطني البلدي المستويين على المياه لقطاع واإلداري المؤسسي الهيكل( 3)

  واإلقليمي البلدي المستوى على عليها والطلب المياه بإمدادات الخاصة والمكونات البيانات( 4)

.المحلي المستوى على المصلحة وأصحاب المشاركين القرار صناع قدرات تقييم( 5)  
 

للقطاع الزراعي، يستلزم ذلك تحليل:  بالنسبة  

ي/ اإلقليمي، مستوى البلديات والمستوى الوطن ( الوضع الزراعي والممارسات على1)  

للقطاع الزراعي على المستويين البلدي والوطني ( الهيكل المؤسسي والحوكمة1)  

البلدية. مدى مالئمة تنفيذ التكنولوجيات الزراعية الحديثة والحديثة التي تستهلك كميات أقل من المياه والطاقة داخل (1)   
 

 للمعايير وفقا التنمية تحديات مواجهة في البلديات لدعم لقطاعينا لكال الرئيسية االحتياجات تحديد التحليالت هذه وتستهدف

 السياسات وحوار المياه إدارة مجال في المحتملة التدخالت تحديد تم ذلك، على وبناء   (.المستدامة التنمية أهداف مثل) الدولية

 .الدراسة لهذه كنتيجة التجريبية للمنطقة

 

 هذا تلبية تمت وقد .الجنوبية الكرك محافظة في تقع لتيا .الكبرى الكرك بلدية تياراخ تم األردن، في ميناريت مشروع لتنفيذ

 الضغط زيادة إلى يؤدي مما الحضرية المناطق في السريع التوسع تشمل؛ والتي ميناريت لمشروع معايير عدة باستخدام االختيار

 .المنطقة في الطبيعية والموارد التحتية البنية على

 
 

 الهيكل .1.1
 

 المائي الوضع لتقييم البيانات جمع وطرق التقرير الهذ عام بشكل استخدمت التي المنهجية الثاني الفصل يصف المقدمة، هذه بعد

 الديموغرافية األوضاع ذلك في بما األردن عن أساسية معلومات على الثالث الفصل يحتوي .الحالة دراسة منطقة في والزراعي

 والزراعية المائية األوضاع عن فضال   والزراعة، المياه بقطاعي المتعلقة القائمة والسياسات ناخية،والم واالقتصادية واالجتماعية

 .باألهداف ويربطها النتائج الخامس الفصل يناقش .الحالة دراسة لمنطقة جمعها تم التي البيانات الرابع الفصل يعرض .الحالية

 .ياتوالتوص االستنتاجات مع التقرير يختم السادس الفصل
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 المنهجية .1
 

 

 

 واالساليب البروتوكوالت البيانات، جمع في المستخدمة االدوات .1.1
 

 العلمية والمجالت والدراسات للتقارير المتاحة المراجع مراجعة على رئيسي بشكل تعتمد الدراسة لهذه جمعها تم التي ياناتالب

 والزراعة المياه قطاعات استعراضها تم التي الوثائق تناولت الصلة.  ذات القطاعات في العاملة المنظمات من البيانات بنوكو

  .االجتماعي واالقتصاد مناخوال والديموغرافيا والجغرافيا

 تم التي المؤلفات على الحصول تم. والزراعة المياه قطاعي تحكم التي الوطنية واللوائح والقوانين السياسات استعراض تم كما

 .وبلديات دولية، حكومية غير ومنظمات حكومية، ومؤسسات إلكترونية، مصادر من مراجعتها

 .الدراسة منطقة في فعاليتين تنفيذ تم

 المصدر يعتبر والذي السمرا، عين نبع إلى ميدانية زيارة 1120/ يوليو/ 22 في أقيمت التي األولى الفعالية تضمنت .2

 حول صغيرتين ومزرعتين( WWTP) الصلة ذات الصرف مياه معالجة ومحطة الشرب، مياه إلمدادات الرئيسي

 .وتسجيلها الموقع هذا زيارة لخال والمالحظة المعلومات جمع تم .المجال هذا في المياه نبع

 وجمع المعنيين المصلحة أصحاب للقاء الكرك بلدية إلى زيارة 1120/ يوليو/ 20 في عقدت التي الثانية الزيارة وشملت .1

 تضمنت منظمة شبه اجتماعات الزيارة وشملت. الدراسة منطقة في البيئي والقطاع والزراعة المياه عن المعلومات

 المياه على تركز التي الدراسة منطقة تواجه التي بالتحديات يتعلق فيما نظرهم وجهات على يركز اقصير   استبيان ا

 .الصلة ذات األخرى والقضايا والبيئة والزراعة

 

 

 البيانات فئات. 1.1

 

 :على شملت التقرير لهذا جمعها تم التي البيانات

 

 الدراسة ومنطقة لألردن الديموغرافية البيانات 

 والزراعة المياه بقطاعي المتعلقة واللوائح والقوانين السياسات تغطي: التشريعية ناتالبيا 

 إلخ السائلة، الفضالت الجودة، المصادر، شبكة المياه، والوطنية، المحلية والطلب العرض مالمح: المياه قطاع. 

 إلخ تشريعات،ال الري، طرق األراضي، استخدام والوطنية، المحلية المنتجات: الزراعة قطاع 

  االقتصادية: بما في ذلك االقتصاد الوطني، فضال عن األنشطة الرئيسية ومصادر الدخل للسكان، وتوزيع  -االجتماعية

 الدخل

 البيانات المناخية والجغرافية ذات الصلة باألردن 

 الخرائط ذات الصلة بالفئات المذكورة أعاله 

 

 

 البيانات جودة. 2.3
 

لهذا التقرير من المراجع المتاحة واالستشارات اللفظية مع السلطات المعنية. من المهم أن ندرك القضيتين  تم جمع البيانات

 المهمتين التاليتين قبل الدخول في تفسير البيانات وأهميتها. 

الفات في القيم التي تم وبالتالي، هناك بعض االخت أوال، هناك العديد من الدراسات التي تقوم بها كيانات مختلفة وألغراض مختلفة،
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ومع ذلك، تعتبر هذه مجموعات البيانات موثوقة ألنها في كثير من الحاالت مبنية على أساليب  .المطلوب الحصول عليها لنفس

 البحث ومنهجية للحصول عليها. 

   أخرى أداة أيضا   هي االستطالعات ، ثانيا   

 .التحليل التي ستستخدم في المصلحة أصحاب من والتجربة الخبرة على بالحصول تسمح ألنها موثوقة معلومات توفر

 إلى تستند ألنها ،المراجع موثوق منها من جمعها يتم والتي األردن في والزراعية المائية بالقطاعات المتعلقة البيانات تعتبر

 قليل عدد سوى يتوفر فلم لكرك،ا في الدراسة منطقة في الموجودة للبيانات بالنسبة أما .علمي أساس على قائمة ودراسات مسوحات

 واآلبار المياه مصادر بعض فإن المثال، سبيل على المياه لقطاع بالنسبة ذلك، إلى باإلضافة .والشاملة الموثوقة الدراسات من

ا يجعل مما المياه، سلطات قبل من الكاملين والمراقبة لإلشراف تخضع ال الخاصة  غير هالميا بقطاع المتعلقة المعلومات من جزء 

 .األحيان بعض في دقيق غير أو متوفر

 

 المجمعة البيانات حدود. 2.4
 

 

 :كما ذكرنا من قبل، من المهم أن ندرك القضيتين التاليتين قبل تفسير البيانات

 يوجد اختالف موروث في المعلومات من مصادر مختلفة

 .من الدراسات في منطقة الكرك قليلهناك عدد 

 

 .لومات باالعتماد على أحدث المعلومات و/ أو من خالل تحليل مصداقية مصدر المعلوماتيتم حل التناقض في المع
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 الخلفية .1
 

 

 االردن في العام اإلطار .1.1

 والسكان الجغرافيا  .1.1.1
 

 هناك كانت ،1126 عام وفي. 1125 عام في شخص ألف 594 و ماليين سبعة األردن سكان عدد بلغ الدولي، البنك لبيانات وفقا  

 في يعيشون الذين األردنيين غير نسبة زيادة في السوريون الالجئون ساهم حيث السورية، لألزمة نتيجة مليون 9.5 إلى زيادة

 الكثافة وتتركز .٪1.4 يبلغ سنوي نمو ومعدل 85.5 تبلغ سكانية بكثافة 1 كم 89،311 ألردنا مساحة تبلغ (.٪ 46) المملكة

 يوضح .الرسمي الدين هو واإلسالم أخرى، عرقيات جانب إلى السكان أغلبية ويشكل العرب .البالد ووسط شمال في السكانية

 .لألردن الطبوغرافية الخريطة وصف 1 الشكل .اإلدارية وأقسامه المنطقة في الجغرافي األردن موقع 2 الشكل

 

 

 
 

الزرقاء، مادبا، الكرك، الطفيلة،معان، والعقبة عمان، البلقاء، جرش، عجلون، المفرق، إربد، محافظة، 21 إلى إداريا   مقسم األردن أن يوضح 2 الشكل  

 

 .الغرب إلى الشرق من األردن وغور األردن، نهر شرق والمرتفعات الصحراء،: رئيسية ظيفياو مناطق ثالث إلى األردن ينقسم

 تتراوح ارتفاعات مع األردن من والشرقي الجنوبي الجزء تغطي .األردن من ٪05 وتشكل العربية للصحراء امتداد هي الصحراء

 والكرك عمان في األردن سكان معظم ويقطنها دن،األر نهر شرق المرتفعات تقع .البحر سطح مستوى فوق متر 911-611 بين

 عبر األردن وادي يمتد .الشرقية الصحراء سهول عن األردن وادي وتفصل .نسمة مليون 2054 إلى وترتفع واربد، والزرقاء

 نم الشمالي الجزء .له مستوى أدنى عند البحر سطح مستوى تحت متر 431 إلى يصل حيث الميت، البحر إلى ولبنان سوريا

 .لألردن غذاء سلة يجعلها مما الشتاء فصل خالل نسبيا المرتفعة واألمطار الحار المناخ مع خصوبة األكثر المنطقة هو الوادي
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(1117الخريطة الطبوغرافية لألردن )ويكيبيديا،  1الشكل   
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 الطقس .3.1.2

 
 

 الصحراوي اخوالمن الغرب في المتوسط األبيض البحر مناخ يقع األردن في المنطقة المناخية لشرق البحر األبيض المتوسط مع

 فصل لخال الهطول يحدث .الشتاء فصل في ورطب وبارد الصيف، في وجاف حار عموما المناخ يعتبرو .والجنوب الشرق في

 حرارة درجات بمتوسط مم 411 ب الغربي الشمال في األمطار هطول ويقدر .الجنوب إلى الشمال من الكمية وتتناقص في الشتاء

 تساقط يحدث .الجنوب في مئوية درجة 33-26 بين تتراوح حرارة ودرجات ملم 211 من قلأ إلى مئوية درجة 16-8 بين تتراوح

 ،فقط األمطار وزيعوت كمية على تأثير لها ليس المناخية الظروف .المتصدع الوادي في نادر بشكل المرتفعات في والصقيع الثلوج

.السنة في ملم 4111 إلى 2611 من تتراوح نسبيا عالية تعتبر والتي التبخر، إمكانات على أيضا بل  
 

 االقتصاد .1.1.1

 
 

مليار دوالر  18.5حوالي  1115المحلي اإلجمالي في عام  االقتصاد األردني االقل في منطقة الشرق األوسط )يبلغ الناتج يعتبر

مة يؤدي إلى اعتماد الحكومما  مع عدم كفاية اإلمدادات المياه والنفط والموارد الطبيعية األخرى،( 1117 أمريكي، مؤشر موندي،

والنقص  طالةالتحديات االقتصادية األخرى للحكومة معدالت عالية مزمنة من الفقر والب وتشمل الكبير على المساعدات األجنبية.

العمالة والميزانية والعجز في الحساب الجاري والديون الحكومية.في   
 

 

التجارة الخارجية وخصخصة  ، مثل توسيعفذ األردن إصالحات اقتصادية مهمة، ندي والعشرينخالل العقد األول من القرن الحا

 عام في الفترة من ٪8األجنبي وساهمت في متوسط النمو االقتصادي السنوي بنسبة  االستثمار جذبتالشركات المملوكة للدولة التي 

، 1111إلى عام  1111ابات اإلقليمية في تباطؤ النمو من عام ساهم التباطؤ االقتصادي العالمي واالضطر. 1118 عام إلى  2004

منذ اندالع الحرب األهلية . والسياحة ،ر بالقطاعات الموجهة نحو التصدير، والبناءالضر وإلحاق، سنوي ا ٪2.8 حيث بلغ معدل النمو

إلحاحا  في األردن هو إدارة تدفق  كثر، كان أحد التحديات االجتماعية االقتصادية األالجئين الناتجة عنهاال في سوريا وأزمة

. وحسب التعداد منهم يعيشون في المناطق الحضرية في األردن ٪ 81أكثر من و ،الجئ مسجل لدى األمم المتحدة 151،111

 .1111مليون من أوائل عام  1.1عدد الالجئين عند الرسمي لألردن، قدر 

 

ا كلي ا على الطاقة ا يعتمد من تكاليف الواردات  ٪11-15والتي تشكل  -الطبيعي  غالبيتها من الغاز -لمستوردة األردن تقريب ا اعتماد 

تكشاف توليد المسال، وهي تقوم حالي ا باس أجل تنويع مزيج الطاقة لديها، قام األردن بتأمين عدة عقود للغاز الطبيعي ومن األردنية.

يلي.البحري اإلسرائ المتجددة، فضال  عن استيراد الغازاحتياطات الصخر الزيتي والتقنيات  الطاقة النووية، واستغالل  

 

 

 :مليار دوالر أمريكي، موزعة على النحو التالي 18.5مبلغ  1115بلغ الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

 

 % 4.1. الزراعة. 1.1.4.1

 % 19.1. الصناعة: 1.1.4.1

 % 11.1. الخدمات: 1.1.4.1

 

 (1111طريق االستخدام النهائي يكون على النحو اآلتي: )مؤشر موندي، الناتج المحلي اإلجمالي لألردن عن 

 

 % 81.1. االستهالك المنزلي: 1.1.4.4

 % 19.8. االستهالك الحكومي: 1.1.4.5

 % 11.1. االستثمار في رأس المال الثابت: 1.1.4.1

 % 1.1. استثمار المخزون: 1.1.4.7

 % 11.7: . الصادرات من السلع والخدمات1.1.4.8

 % 59.1 -. الواردات من السلع والخدمات: 1.1.4.9
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 المصادر .3.1.4
 

ال يلعب قطاع التعدين دورا  هاما  في . الموارد الطبيعية لألردن محدودة للغاية وتشمل الفوسفات والبوتاس والنفط الصخري

 .اقتصادها

 

السادس والسابع  تم تصنيف المنتج على المستوىوقد . سفاتاألردن كمية كبيرة من صخور البروم والفو ، أنتج1111في عام 

 .، على التواليخور الفوسفات والبوتاس في العالملص

 

 هذه المنتجات األسمنت والحجر الجيري ورمل السيليكا واألسمدة والطين وتشمل. كما أنتج األردن سلعا  معدنية أخرى بكميات أقل

 ,AZO Mining) الزيوليت وكربونات الكالسيوم ت البترولية المكررة والصلب وحجروالمواد البوزوالنية والمنتجا والصلصال

2012) 

 

 التحديات في مختلف القطاعات .3.1.5

 

 قطاع الطاقة

 

على  وآثارهالطاقة في األردن  في االقتصاد الوطني بسبب ارتفاع قيمة فاتورة استيراد عبئاالقطاع األكثر  يعتبر قطاع الطاقة هو

ولذلك، يعتبر هذا . األخيرة بسبب استمرار تعطل تدفقات النفط والغاز من العراق ومصر لعامة، والتي تفاقمت في اآلونةالمالية ا

ا ذا أولوية يجب تطويرهالقطاع في الوقت الر وبالتالي فإنه يحظى باهتمام كبير من صناع السياسة والقطاع الخاص  ،اهن قطاع 

 .الدولي والمجتمع

 

إنتاج النفط  1يوضح الجدول . من احتياجاتها من الطاقة ٪91، حيث تستورد البالد أكثر من محلية في األردن نادرةالطاقة ال مصادر

 .1111حتى عام  1118الخام والغاز الطبيعي في األردن من عام 

 
 .1111حتى عام  1118إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في األردن من عام  1الجدول 

المحلي في  حصة إنتاج الطاقة

(٪إجمالي استهالك الطاقة )  

 

يار إنتاج الغاز الطبيعي )مل

 قدم مكعب(

 السنة إنتاج النفط الخام )الف طن(

1.1 7.1 1.7 1118 

1.1 7.8 1.5 1119 

1.8 1.5 1.1 1111 

1 1.4 1 1111 

1.4 5.8 1 1111 

1.1 5.1 1 1111 

 

 

، مدفوعا  في الغالب  ٪4.1بمتوسط معدل نمو بلغ  ،(1111حتى  1118الفترة ) خالل هذهنمو استهالك الكهرباء كبيرا  جدا   كان

لتي تستهلك من استهالك الكهرباء ا الحصة االكبر ة، يحصد قطاع األسروفي الواقع (.٪7.1معدل نمو ) باستهالك األسرة للطاقة

 لقطاع المياه. ٪14في القطاع الصناعي و  ٪14، يليها من إجمالي الطاقة 41٪

 

 

 التعليم

 

 والبكالوريسخالل سنوات الدراسة وينتقل إلى الدبلوم  ، يتكون نظام التعليم من التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوياألردن في

، حيث أنه ا بقطاع التعليميرتبط ارتباط ا وثيق  ( TVET) كما أن التعليم والتدريب التقني والمهني البلوغ. والدرجات العليا في مرحلة

ا يعد ا متخصص   ، ويعتبر بمثابة مسار بديل للتعليم األكاديمي التقليدي.في مهنة محددة فرد 

 

إلى تقديم للمجتمع األردني من الطبيعة الزراعية  ، ساهم قطاع التعليم في األردن بشكل كبير في التحول التنمويمدى تاريخه على

، حيث م والخاص( بسمعة جيدة في المنطقةالعا األردني )على المستويينيتمتع قطاع التعليم  .الخدمات مع عملية التصنيع المتواضعة

 حاليا  في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل دول مجلس التعاون الخليجي. يعمل عدد كبير من الخريجين



14  

ا مقارنة  بالبلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفالبالغين متعلمييعتبر السكان األردنيون  في  (.MENAريقيا )ن جيد 

وعلى الرغم من أن  للرجال. ٪ 1.5للنساء و  ٪ 11 من السكان البالغين أميين، ومقسمة نسبة االمية الى ٪ 1.8 ، كان1111عام 

ويتم  أكثر ميال  إلى األمية من الرجل. ال تزال  المرأةمدى العقد الماضي، إال أن  األمية بين اإلناث قد تناقصت بمقدار الثلث على

من أقل  تقدم،  1111البكالوريوس أو أعلى في عام  مؤهل درجةمن السكان البالغين يحملون  ٪ 15أن  حظة التقدم الواضح فيمال

المهني المهني  من االتجاهات التعليمية اإليجابية هي نسبة البالغين الذين يقومون بالتدريب استثناء الزمان. قبل عقد من ٪ 11من 

باإلضافة إلى حصة من الحاصلين على دبلوم كلية المجتمع  .1111في عام  ٪ 1.1إلى  1111عام في  ٪ 1.8الذي انخفض من 

 اآلن حتىيشير إلى أن المجتمع األردني غير مقتنع  وهذا في نفس الفترة. ٪ 7.8إلى  ٪ 8.1المهني لمدة سنتين والتي انخفضت من 

الغالب إلى المستوى  ، ويرجع ذلك فيلسعي للحصول على درجة أكاديميةا بقيمة التعليم والتدريب المهني، وأنه يفضل بدال  من ذلك

 العالي للدرجات األكاديمية مقارنة بالتعليم المهني.

 

. قتصاد إلى عدم قدرته على خفض معدل البطالة خالل العقد الماضي أو نحوهقطاع التعليم تحدي ا رئيسي ا لال اعتباريعود سبب 

 .، فإن هذا القطاع غير فعال في توفير رأس المال البشري المناسب لمختلف القطاعات االقتصادية في األردنوبعبارة أخرى

 .يوضح الرسم البياني التالي معدل البطالة على مدى العقد الماضي

 

 

 

 
 

: معدل البطالة على مدى العقد الماضي1الشكل   

  

 

 

ما زال معدل البطالة في األردن مرتفعا  بشكل  ،نسبيا   المتعلمةم والقوى العاملة الرغم من ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعلي على

الحاصلين  نسبةعلى الرغم من زيادة  ،وبعبارة أخرى في سوق العمل. في تركيبم التوازن عد ، مشيرا  إلى٪11 يتجاوزمستمر، 

ويمكن أن يعزى  .يعكس التطور على معدل البطالةتعليم السكان البالغين، لم  ، والتحسن العام فيعلى شهادة البكالوريوس في البلد

التحديات األخرى التي تواجه قطاع التعليم  ومن لخريجين الجدد.وظائف جديدة ل توفيرذلك إلى ضعف االقتصاد العام وقدرته على 

وطرق وغير المؤهلة،  ، والموارد البشرية غير المناسبةالكافي لهذا القطاع، وضعف البنية التحتية في األردن عدم توفر التمويل

 (JIEW, 2015) ، وتدفق الالجئين.القديمةالتعليم والتدريس 

 

 

 انوني في االردنالوضع السياسي والق .3.2

 

يعتمد النظام السياسي األردني على الفصل بين السلطات  نظام الحكم في االردن هو ملكي برلماني ديمقراطي، يرأسه االردن.

المنتخبة مباشرة من والسلطة التشريعية تقع على عاتق البرلمان )مجلس النواب(  (.JIEW, 2015التنفيذية والتشريعية والقضائية )

 ، ويشرف على سياسة الحكومة.القوانين واعتمادهاح اقترعلى االبرلمان يعمل  نائبا. 151يتكون من  ،كل أربع سنوات قبل الشعب

عضوا  يتم اختيارهم من قبل الحكومة ويعملون كطبقة أخرى من  75الذي يتألف من  االعيان، يوجد مجلس باإلضافة إلى ذلك

 السلطة التشريعية.

 

، وتعين كبار في جميع المجاالت وفقا للقوانين السياسات ، التي تحدد وتنفذ(بها إلى الحكومة )مجلس الوزراء يعهدالتنفيذية  السلطة

تتولى السلطة القضائية بالكامل المحاكم القضائية ذات الدرجات المختلفة  التشريعات المقترحة إلى البرلمان. اإلداريين وتقدم

 اتي.ومستويات االختصاص، وهي تتمتع بالحكم الذ
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، ينص الدستور على تشكيل مكتب تشريعي للحكم على دستورية القوانين والتحديات على صحة االنتخابات الرئاسية وأخيرا  

 والبرلمانية.

 

 المائي الوضع .3.3

 
 

وفية وهطول موارد المياه الجالشح الكبير لمن  ، حيث يعانيتعاني من ندرة المياه في العالم األردن أحد أكثر البلدان التي يعتبر

والمنطقة الشمالية الغربية حول نهري اليرموك   منطقة إلى أخرى في المملكة ومن سنة إلى أخرى. مع تباين كبير من القليلةأمطار 

 في نفسو، الملك طالل ووادي العرب ،السدود الرئيسية هي سد الوحدة .واالردن من أكثر المناطق التي لها نصيب من المياه

دراسة حديثة عن تخطيط الموارد المائية واالحتياجات  كشفت لقى أكبر قدر من مستويات هطول األمطار في البالد.المنطقة التي تت

والمياه األردن تشمل األمطار  ( أن الموارد المائية التقليدية المترابطة فيGISنظم المعلومات الجغرافية ) في المملكة استنادا إلى

 .(Altz Stamm, 2012) (MCMمليون متر مكعب ) 851-781يقدر بنحو  ألردن بما، تزود االجوفية والمياه السطحية

 

 

 الهطول .3.3.1

 
 يمكن مختلفة من البالد.المناطق الفي  يتباين، ولكن هذا األمر مم )مليمتر( سنويا   111للبلد بـ يُقّدر معدل سقوط األمطار السنوي 

، في حين ال تتلقى أجزاء من مم من األمطار سنويا   111ردن تلقي ما يصل إلى لبعض المناطق في المنطقة الشمالية الغربية من األ

 ,JVA) من األمطار في الغالف الجوي ٪ 91يتبخر  ملم في السنة. 51الجنوبية والشرقية سوى حوالي  المناطق الصحراوية

 مطار في الشهر: هطول األمطار ، يظهر متوسط كميات األ4الشكل  في .ويتبقى نسبة ضئيلة للمناطق من األمطار،  (2011

إن هطول األمطار  على اإلطالق. هطول ، بينما ال تشهد بقية األشهر تقريب ا أيونيسان تشرين االوليقع عادة  بين شهري  ،موسمي

خ يمكن أن يمثل القادمة بسبب تغير المنا لتغذية المياه الجوفية في البالد ، لذا فإن انخفاضها المحتمل في السنوات هو المصدر الوحيد

 .(Altz Stamm, 2012)مشكلة كبيرة لألردن 

 

 
 

: متوسط سقوط األمطار شهري ا في األردن4الشكل   
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 األنهار .1.1.1
 

خطوط تراكم التدفق باللون األزرق  5يبين الشكل  ياه.من إجمالي إمدادات الم ٪17توفر المياه السطحية في األردن حوالي 

المياه  هطول األمطار يتركز في الشمال الغربي من البالد، ونتيجة لتدفق الكثير من وألن على خلفية خريطة ارتفاع األردن.

ما هو موضح بالمنطقة يقع فقط في شمال غرب البالد، ك في سوريا، فإن تراكم تدفق المياه الفعلي الناشئةالسطحية األردنية 

  المحاطة بصندوق أحمر.

 
 في يعهتجم يتم ما وكذلك ،والزرقاء واألردن اليرموك نهرأ يه األردن في السطحية للمياهالروافد الرئيسية  إن

 األنهار مع المائية، المجاري هذه 6 الشكل ويبين .الموسمية مجاري السيول ضمن الوديان، أو الجانبية، األودية

.الفاتح األزرق باللون الموسمية والتيارات الداكن ألزرقا باللون  

 

 ويقدر .السفلي األردن نهر إلى يتدفق ثم األردنية، السورية الحدود طول على ويتدفق سوريا، في اليرموك نهر ينبع

 مكعب ترم مليون 202 يبلغ اآلن لكنه سنويا ، مكعب متر مليون 481 بنحو العشرين القرن بداية في التاريخي تدفقه

 مرتفعات من روافده تأتي الذي األعلى، األردن نهر من تأتي مياهه فإن األدنى، األردن لنهر بالنسبة أما .سنويا  

 مكعب متر مليون 2311 حوالي العشرين القرن بداية في التاريخي تدفقها كان .األردن عبر يمر ثم ولبنان الجوالن

 تدفقه معظم استهالك بسبب اليوم سنوي ا مكعب متر مليون 31-11 إلى ٪98 بنسبة ت اآلنانخفض وقد السنة، في

 مع مشتركة دولية مياه مجاري اليرموك ونهر األردن نهر من كل يعتبر .(Altz Stamm, 2012) المنبع من الطبيعي

 .هماتدفقات طول على البلدان هذان شيدها التي والسدود التسريب لعمليات عرضة فهي وبالتالي وسوريا، إسرائيل

لى الحصول ع مقيد في قدرته األردن يزال ال المياه، هذه باستخدام يتعلق فيما الدولية المعاهدات من الرغم على

 على المزيد من تدفقاته

 

 من لقربها نظرا .المعالجة الصحي الصرف مياه وكذلك الموسمية األمطار نتاج في االساس من هو الزرقاء نهر

 هو كما األنهار، هذه إلى باإلضافة .الشديد التلوث من عانيي وهو وحولها، عمان يف الرئيسية السكانية المراكز

ا األمطار جمع يتم أعاله، مذكور  وادي إلى تمتد موسمية مياه او سيولقنوات ال تصنع التي الجانبية الوديان في أيض 

 .األردن

 

 
   .(Altz Stamm, 2012) تفاعا ار رهظت والتي ردنلأل طلنقاا ةرطخا في قفدلتا مکرات طوطخ 5 للشکا
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     .(Altz Stamm, 2012) والجداول األنهار في موجودة هي كما األردنية السطحية المياه: 6 الشكل

  

 

 الينابيع. 1.1.1

 
المتشابكة ذات النفاذية وقد أدت التشكيالت الداخلية ، صخور جيولوجية شديدة االنكسارالجيولوجية لألردن، وهي  الخصائص

ال يوجد  العالجية.ساخنة وعادة ما تستخدم للسياحة هي ينابيع  كثير من هذه الينابيع الينابيع.والمختلفة إلى تكوين المئات من 

ية وتعتمد األحجام إلى حد كبير على كميات األمطار وتغذية المياه الجوف .هذه الينابيع توفرهاالمياه التي  ارقام دقيقة لحجم

 .عينافي الشمال والطفيلة والشوبك وم ظم الينابيع في عجلون وجرش والحمىتقع مع. وطبقات المياه الجوفية إلىالالحقة 

 

 

 الجوفية المياه .1.1.3
 

ا 11هناك  من إجمالي إمدادات المياه في البالد. ٪54تمثل موارد المياه الجوفية األردنية حوالي  رئيسي ا كما هو موضح  حوض 

إجمالي العائد اآلمن لجميع  يقدر .لكل حوض مقاسة بوحدة مليون متر مكعب العوائد السنوية المأمونة، إلى جانب 7لشكل في ا

مليون متر  471تجاوز يمكن ان تكون كمية المياه المستخرجة أن ت أن ، في حينمليون متر مكعب سنويا   175اض بـ األحو

استخراج كميات إلى عدم تطبيق لوائح حفر اآلبار وعدم التحكم في معدالت  اهاالزدياد في استخراج الميويرجع هذا  مكعب.

بمقدار كبير وزيادة  إلى خفض منسوب المياه الجوفية استخراج المياه، أدى هذا اإلفراط في المقابل وفي المرخص بها. المياه

ة المياه في هذه األحواض قد ، فإن نوعيعلى ذلك وعالوة .(MWI; Al-Halasah and Ammary, 2006)تكاليف الضخ 

السليم من النفايات غير  ، والتخلصاآلفات في الزراعةاستخدام المبيدات الحشرية ومبيدات  زيادة انخفضت بمقدار كبير بسبب

أنظمة  ، والتلوث العام الناجم عن تزايد عدد السكان معالصرف الصحي وخزاناتالنفايات  مكبات، والتسرب من الصناعية

 (.MWIحي غير المكتملة )الصرف الص
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 (Altz-stamm, 2012)أحواض المياه الجوفية في األردن ومعدل إنتاجها السنوي اآلمن بماليين األمتار المكعبة  7الشكل 

  

 

  

 العرض والطلب على المياه .3.3.5

 
-115تقدر الفجوة بين العرض والطلب بحوالي  .مليون متر مكعب سنويا   955المياه في األردن بحوالي  يقدر الطلب على

، الزراعة هو قطاع األكثر استخدامااستهالك المياه من خالل أربعة قطاعات رئيسية مع  يتم .مليون متر مكعب سنويا   175

 اكثر استخداما  ثاني .فقط من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 1 ، في حين يساهم بنسبةمن إجمالي العرض ٪ 14تهلك حوالي ويس

في حين  ،من إجمالي إمدادات المياه في األردن ٪11حوالي  للمياه هو القطاع البلدي )أي األسر والشركات( الذي يستهلك

 (Altz Stamm, 2012) للسياحة ٪1المياه للصناعات المحلية األردنية و  من إمدادات ٪5يستخدم 

 

األردن، مما أدى إلى  إلىمن الالجئين  السنين بسبب تدفق موجات متعددة مدارفي األردن على  مرتفعالطلب على المياه  كان

، قد الماضي الطلب على المياه أكثردفع التدفق األخير لالجئين الذي حدث خالل الع . وقدتفاقم مشكلة نقص المياه في البالد

دينار أردني  411، فإن تكاليف الجئ سوري واحد تكلف األردن لوزارة المياه والري ووفقا   .أعلى من المستويات الطبيعيةو

من سكان األردن يحصلون على المياه من خالل شبكة المياه الوطنية  ٪98، فإن ومع ذلك، ورغم النقص في العرض .سنويا  

 .في البالد

 

تقدير األرقام  يتم .1115-1115اه والطلب الكلي للفترة / المتوقع للفجوة بين إجمالي الميالتطور السابق 1ويوضح الجدول 

البحر  -حر األحمرالمستقبلية المخطط لها مثل قناة نقل المياه في الب المستقبلية على أساس إدراج جميع مشاريع الموارد المائية

، إلخ.يون متر مكعب(مل 51حوالي ) ، ومحطة تحلية العقبةن متر مكعب في المرحلة النهائية(مليو 871حوالي ) الميت  
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 (Ali Subah, 2017) ناألرد في عليها والطلب المياه إمدادات بين الفجوة 1 الجدول
 

 

 
 SWAP=  السالم لمعاهدة وفقا إسرائيل مع المياه تبادل

 

يزداد سعر  رائح.فة محددة سلف ا يتم تصنيفها إلى شتعريتم توفير المياه العامة لألسر الموصولة على أساس االشتراك، مع 

ر المياه.هدر المياه من قبل المستهلكين ويعتبر كإجراء لتوفيهذا عادة ما يثبط  المتر المكعب مع زيادة استخدام المياه.  

 

في الواقع، جميع  (، إال أن استمرارية اإلمداد منخفضة.٪99على الرغم من أن تغطية شبكة المياه في األردن عالية )

األسبوع. ساعة في 11إلى  14األردنيين )باستثناء سكان العقبة( يتلقون المياه على أساس إمدادات متقطعة من   

 

لى يزيد االعتماد ع أدى عدم قدرة السلطات المائية على تغطية الحاجة طوال األسبوع إلى تطوير سوق المياه الخاص.

لي:الموردين الخاصين من العبء المالي، ال سيما على األسر ذات الدخل المنخفض، حيث تتكون فاتورة المياه مما ي  

 

 رسوم الشبكة العامة

مياه الخدمة )اآلبار الخاصة، الخزانات(المصادر االخرى ل  

 المصادر االخرى لمياه الشرب )المياه المعبأة، وعبوات المياه(

 

من إجمالي اإلنفاق األسري وبالتالي فهي  ٪1.5الفواتير المجمعة للمياه والصرف الصحي، في المتوسط ، تصل إلى أقل من 

في المحافظات  أعضاء 1أن متوسط األسر الفقيرة التي تضم  ، تشير التقديرات إلى1117عام  في في متناول الجميع.

ا سنوي ا 19-11الوسطى )عمان، والزرقاء، ومادبا( تنفق  ا/  71على فاتورة المياه والصرف الصحي عند استهالك  دينار  لتر 

ا/ يوميا، سوى جزء بسيط من  باختصار، فإن تكلفة فاتورة المياه ليست فقط من النفقات األسرية. %1.4والتي تشكل  فرد 

المياه ذات النوعية الجيدة  ويمكن تخفيض نفقات المياه لألسر بدرجة كبيرة إذا تم توفير كمية كافية من النفقات الفعلية للمياه،

 (JIEW  ،1115على أساس موثوق )

 
 

ومستوى التعرفة شكل  

 

المناطق التي  في ع االستخدام وحجم االستخدام.تعرفة المياه والصرف الصحي في األردن حسب المنطقة الجغرافية ونو تتباين

أعلى منها في باقي  التعرفاتتكون  -وعجلون والمفرق  محافظات عمان والعقبة وإربد وجرش -تخدمها الشركات العامة 

سب ح متزايدةالتعرفة الصرف الصحي نظام  المياه السكنيةتعرفات تستخدم  الخدمات من قبل سلطة المياه. البالد حيث تقدم

مقابل استهالك ، الكتلة األولى لكل متر مكعب إذا كانوا يستهلكون المزيد من المياه. فة أعلىالكتلة، حيث يدفع المستخدمون تعر

المياه والصرف  تعرفات إن من الرسوم مستقلة عن كمية المياه المستهلكة.متر مكعب في كل ربع، وهو يمثل الحد االدنى  18

والصناعيين( أعلى بنحو عشر إلى عشرين مرة على التوالي من  ني )المستخدمين التجاريينالصحي لالستخدام غير السك

 للمياه والمجاري في أدنى كتلة استهالك. التعرفة السكنية
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ا من عام الم في ا أردني ا 5.11وم السكنية األدنى للرس ، بلغت الحد1115ناطق التي تخدمها الشركات العامة، اعتبار  لكل  دينار 

دينار اردني لكل متر  1.14تعرفة مياه متوسطة تبلغ ويقابل ذلك  الصحي. سنوي ا للمياه والصرففي ربع في ال مكعب متر

 وبالنسبة .سنة في كل ربع متر مكعب  18دينار اردني لكل متر مكعب لـ 1،14وتعرفة الصرف الصحي بقيمة  مكعب،

دينار اردني لكل  1.14 الصحي والصرف المياه تعرفة متوسط بلغ، سنة ربعل لك مكعب متر ٦٣ بمقدارك االستهال لمستوى

 1.91وتزيد التعرفة لكل متر مكعب من المياه لتصل الى   .دينار اردني لكل متر مكعب على التوالي 1.14متر مكعب و

 بعر فيمتر مكعب  111ن عد يزي بما لصحيرف الصوا هللميا ليوالتا علی دينار لكل متر مكعب 1.11متر مكعب و/ دينار

 1التوالي فوق معدل استهالك  على دينار لكل متر مكعب 1.87و  1.11الخاصة بالعمالء غير المقيمين  التعرفةبلغت  .السنة

ا ضريبة صرف صحي يتم تحديدها  ، بغض النظر عن مستوى االستهالك.متر مكعب لكل ربع سنة من  ٪1بنسبة توجد أيض 

 بقيت، الرغم من ارتفاع قيمة العقارات على الصرف الصحي. تعرفةا باإلضافة إلى ، والتي يتم تحصيلهقيمة العقار المقدرة

إيرادات  من ٪11، وهو ما يمثل أقل من مليون دينار أردني سنويا   15عند عديدة  إيرادات ضرائب المجاري ثابتة لسنوات

 (.JIEW، 1115المياه )

 

 

 

 المياه العادمة .3.3.6
 

العرض الحالي محدود بسبب انخفاض السعة في معظم محطات  آخر غير تقليدي للمياه؛ هي مصدر مياه الصرف المعالجة

 ،خربة السمرا للمياه التي تخدم عمانمعظم هذه المياه العادمة المعالجة من محطة  تأتي .معالجة مياه الصرف الصحي

، بعد خلطها بالمياه استخدامها في الري. ويتم مليون متر مكعب سنويا   91حوالي كمية ، والهاشمية مع والزرقاء، والرصيفة

 .السطحية في خزان الملك طالل وبعد ذلك بالمياه من نهري اليرموك واألردن

 

 

 التحديات .3.3.3
 

 العجز في المياه

 

ى هذا العجز المائي له تأثير كبير عل إنالبلد. ، هناك فجوة كبيرة بين إمدادات المياه والطلب على المياه في كما ذكر أعاله

. والرفاهية صول على المياه النظيفة هو جوهر االزدهار االجتماعيمختلفة ألن الح االقتصاد المحلي األردني على مستويات

مما يحد من مدى مساهمة  حصة األرض التي يمكن استخدامها ألغراض زراعية،االخرى محدودية أحد اآلثار الرئيسية 

لعرض يؤدي إلى أن النقص في ا بما ؛آخر على المالية العامة حقيقيحظة تأثير يمكن مال .الزراعة في تنمية االقتصاد الوطني

. بخالف 1111في عام  مليون دينار أردني 111.1، تقدم الحكومة إعانة عامة للمياه قُدِّرت لتصل إلى ارتفاع سعر المياه

ارتفاع تكاليف الطاقة لضخ موارد المياه الجوفية نقص المياه بسبب  بسبب تتأثر المالية العامة سلبا  أيضا   ،قضية إعانات المياه

 (JIEW, 2015) ، خاصة إلى المرتفعاتالسطحفوق 

 

 فجوة بين الطلب والعرضوزادت ال، لالقتصاد ، فإن نقص المياه في األردن يؤثر سلبا  على الميزان التجاريعلى ذلك وعالوة

 ، مما يضع ضغوطا  على احتياطيات العمالتة االحتياجات المحليةلتلبي من خارج البالد لذا ال بد من اللجوء الى االستيراد

ا على قطاع األجنبية المتاحة.  ، وخاصةوليد الطاقة من بعض مصادر الطاقةالطاقة، مما يحد من قابلية ت تؤثر ندرة المياه أيض 

ا ألنها تتطلب كمية كبيرة من المياه للتبريد ووظائفالطاقة النووية  أخرى. ، نظر 

 

استدامة األنشطة االقتصادية على المدى الطويل عبر  ، يتمثل التأثير الرئيسي واألكثر خطورة لندرة المياه فيهاية المطافن في

ا في الميااالنتقال قد تختار الصناعة والشركات  جميع القطاعات المختلفة. ا حاد  التي تعتمد على  وخاصة تلك هإذا واجهت نقص 

، وخاصة تلك التي تتطلب كميات من جاذبية االستثمارات في األردنإن نقص إمدادات المياه يحد ، فوبالمثل الموارد المائية.

 كبيرة من المياه.

 

 تغير المناخ

 

طار هطول األم انخفاضا  في معدل أن األردن يشهد  (SNC 2007, TNC 2015, MoEnv, 2013)دراسات حديثة  أفادت

، أظهرت الدراسات حدوث باإلضافة إلى ذلك المناطق الشمالية الشرقية الرطبة. ، ال سيما فيالسنوي في العديد من المناطق

 زيادة في السنوات الجافة المتتالية.

الوطني الثاني لألردن إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في  ووفقا  للبالغ
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    (MoEnv, 2007) 1151عام بحلول  ٪11-11البالد من القيم الحالية بنسبة  يانخفاض متوسط سقوط األمطار ف

 

 

إلى أن تواتر وشدة  1111لعام  يشير تقرير التقييم الذي أجراه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ،على ذلك وعالوة

ا منها(  الجفاف في منطقة البحر األبيض المتوسط )التي ستزيد على األرجح في أوائل القرن الحادي يشكل األردن جزء 

التغير في متوسط هطول األمطار في شرق البحر األبيض المتوسط  ، يتوقع التقرير أنباإلضافة إلى ذلك .وأواخره والعشرين

 1درجة الحرارة من  مقترن ا بارتفاع ٪11و  ٪11بين ما من المحتمل أن ينقص  1111-1181إلى  1115 - 1981للفترة 

 .درجات مئوية 1مئوية إلى  درجة

 

عن زيادة في متوسط درجة  (1999) (IPCC-DCC)اللجنة تم ابالغ   ،1991إلى  1911على ذلك، في الفترة من  وعالوة

، يعتقد أن الزيادة في درجة الحرارة سوف وبنفس االتجاه مئوية. درجة 1.8و  1.1حرارة الهواء في األردن تتراوح بين 

 عقود األربعة التالية.األردن في ال يشهدها

 

 نوعية المياه

 

الصحة، ووزارة المياه والري، والجمعية  ، ووزارةالبيئة ، ووزارةبما فيها سلطة وادي األردن المؤسساتالعديد من  تقوم

ر التقارير تشي البالد. األردن بمراقبة جودة المياه وتصريف النفايات السائلة في جميع أنحاء المياه في وسلطة، العلمية الملكية

(1115 ،JIEW:إلى ما يلي ) 

 

 71 %  ابيولوجيملوثة من مياه الينابيع 

 بما في ذلك محطات  من مصادر التلوث غير الثابتة تواجد عاليريا القولونية البرازية يتظهر المياه السطحية بكت

 ا.معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل فوق طاقته

  عالية من السميةالموارد المائية لديها درجة 

  ال يتم معالجتها.بشكل غير صحيح أو  ةالصناعي المخلفاتيتم معالجة 

 التشغيل المتقطع إلمدادات المياه البلدية يسمح بإعادة تلوث المياه المعالجة 

 أمتار في بعض  5بمقدار  أدى اإلفراط في استخراج المياه الجوفية ألغراض الري إلى خفض منسوب المياه لقد

 .مرات 1بمقدار  الملوحةوتضاعف نسبة  ( الزرقاء - الحالبات في حوض عمان -الظليل لمناطق )منطقة ا

  إلى زيادة النترات والفوسفور في إمدادات المياه منتظم غيربشكل وقد أدى استخدام األسمدة والمبيدات 

 

 

 المياه حوكمة .1.1.3
 

 طور األردن سياسات واستراتيجيات خاصة بالمياه )انظر أدناه( لتعزيز تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية النادرة.

تبر المؤسسية وإنشاء أدوات اإلدارة التي تع هذه السياسات تدابير متنوعة تتعلق بتهيئة بيئة مواتية ، وتحديد األدوار تضمنت

اتبع األردن  على سبيل المثال ، (.IWRMالمطلوبة للتنفيذ الناجح لإلدارة المتكاملة للموارد المائية ) الركائز الثالث األساسية

ا تشاركي ا في تطوير خطط المياه الوطنية مع مشاركة نشطة من الوكاالت الحكومية والوزارات والمجتمع المدني  نهج 

على ذلك ، حقق األردن  عالوة. ها من خالل االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات الوطنيةوغير ومنظمات مستخدمي المياه

 الوطنية للموارد المائية ، بما في ذلك إجمالي االستثمارات المطلوبة من قبل تقدما في تطوير خطط االستثمار والتنفيذ للخطط

األدوات االقتصادية مثل  التحقق من تم األخرى. المالية الحكومة ومن خالل القروض والمنح المقدمة من المانحين والمؤسسات

التحتية  والغرامات واتخاذ المزيد من األموال لتحسين تكاليف التشغيل والصيانة للبنية استرداد التكاليف والضرائب والحوافز

 .(1117، التخطيط والتعاون الدولي ، وبالتالي زيادة كفاءة استخدام المياه )وزارةلموارد المياه

 

التي يمكن استخدامها في تنفيذ اإلدارة  موارده المائية الحالية والمستقبلية وأدوات اإلدارة المتاحة ، قام األردن بتقييمكذلك

ر بيدالتا نم عةومجم تم اقتراح، هلمياا علیب لطلدارة ابإق يتعل افيمل، لمثال اسبي علی . (IWRMالمائية )المتكاملة للموارد 

 التوفيرب نواج علیدد تشه لميادام االستخدة يدجن نيواق ضع، وويثةدحري ت تقنيال خا، وإدهلمياتعرفات ادة يازلردن ألا في

 .ملعاا عيولز ايزتع في دتساعو لمائيا
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األردن في للمياه اإلداري الهيكل  

 

ووزارة الصحة حتى عام الزراعة  إدارة الموارد المائية وتنظيمها من قبل سلطة المياه  وسلطة وادي االردن، ووزارة تم

كان الهدف الرئيسي إلنشاء وزارة المياه والري هو تركيز أنشطة قطاع المياه . عندما تم تأسيس وزارة المياه والري 1988

في مسعى لتحسين إدارتها. وقد جعل هذا وزارة المياه والري الهيئة الرسمية المسؤولة عن أنشطة قطاع المياه الذي يشمل 

 الستراتيجيات والسياسات والبحوث والتطوير.التخطيط ووضع ا

 

المياه، وإمدادات المياه )اإلنتاج، والنقل،  المياه والري هي الهيئة الرسمية المسؤولة عن المراقبة الشاملة لقطاع ووزارة

 اه فيالكيانين األكثر أهمية في التعامل مع المياه في األردن: سلطة المي . وتحتضنالصحي والتوزيع( ونظام الصرف

األردن، المسؤولة عن التنمية االجتماعية  األردن، المسؤولة عن شبكات المياه والصرف الصحي للبالد، وسلطة وادي

داخل وزارة المياه والري،  عاميينثالثة أمناء  هناك وادي األردن، بما في ذلك تنمية المياه وتوزيع الري. واالقتصادية ل

مطالبون  وجميعهم .لسلطة وادي االردنذاتها، وواحد من أجل سلطة المياه، واآلخر في حد  أحدهما لوزارة المياه والري

الشؤون القانونية وتنمية الموارد المائية  وهي لى ثمانية مديريات.تتكون وزارة المياه والري ع تقريرا إلى الوزير.بتقديم 

العامة ومديرية  التوعية والشؤون المالية والشؤونموارد المياه والبيئة وشؤون اإلعالم و واآلبار العميقة والحفر وتخطيط

 المشاريع.

 

 تم تأسيس سلطة المياه األردنية كسلطة اعتبارية مستقلة، مع وجود استقاللية مالية وإدارية مرتبطة بوزير المياه والري.

ع مرافق إمدادات المياه العامة وجمي سلطة المياه مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ وتشغيل مشاريع المياه والصرف الصحي تعتبر

شبكات المياه والصرف الصحي  وتحافظ علىتستكشف السلطة مصادر المياه الحالية، وتدير  والصرف الصحي في األردن.

مرافق المياه والصرف  سلطة المياهتنظم وحدة إدارة المشاريع التابعة لـ  .(1119سلطة المياه في جميع أنحاء المملكة )

 (.1119وزارة المياه والري ة الخاصة )الصحي في إطار اإلدار

 

 المياه سلطة ترتبط ،1988 لسنة 11 رقم بالقانون المرتبطة واإلدارات العامة والمؤسسات الوزارات عن الصادرة للوائح وفقا  

 اليم باستقالل تتمتع مستقلة اعتباريةسلطة المياه سلطة  تعتبر ذلك، ومع .والري المياه وزير مع وسلطة وادي االردن,

 والشؤون العمل وورشة والصيانة واالستثمار والتخطيط الفني للدعم مساعدين؛ خمسة لديه لسلطة المياه العام األمين .وإداري

 .التحسين لخطة وفق ا إلصالحات المياه سلطة تخضع .اإلدارية والقطاعات المالية

 

واالقتصادية لوادي األردن من نهر اليرموك  جتماعية، وقد تم تكليفها بالتنمية اال1977سلطة وادي األردن في عام  تأسست

كما تم تفويضها مسؤولية تطوير وصيانة  الجنوب، وهي المنطقة الزراعية الرئيسية في األردن. في الشمال إلى العقبة في

سلطة وادي االردن كيلومترات، فإن وكذلك  111باإلضافة إلى قناة الملك عبدهللا البالغ طولها  والحفاظ على الموارد المائية.

ا عن جميع السدود والخزانات في البالد. والبيئة والغور الجنوبي  للتخطيط لها امين عام عام لديه ستة مساعدين؛ مسؤولة أيض 

والمال والمناقصات واالغوار الشمالية والوسطى والدراسات  ووادي عربة واألراضي والتنمية العمرانية واإلدارة

مشاريع نابعة من  ادي االردن بإنشاء شراكات مع القطاع الخاص عند الحاجة، وكذلك تنفيذسلطة و تقوم والمشاريع.

 (.1119عن الحكومة األردنية )سلطة وادي االردن  االتفاقيات اإلقليمية المتعلقة بالمياه والتنمية بالنيابة

 

لقد كانت الالمركزية  في قطاع المياه.من أجل زيادة الكفاءة  ةشرعت وزارة المياه والري في برنامج إعادة هيكلة طموح

اإلقليمية التي  إلى الوحدات سلطة المياهتم تلخيص ذلك من خالل تفويض مسؤوليات اإلدارة من  وقد محور هذه الجهود.

وهذا يتماشى مع السياسة العامة للحكومة الموجهة إلى تعزيز   (.PSPتعمل على أساس تجاري مع مشاركة القطاع الخاص )

( داخل سلطة المياه منذ PMUإنشاء وحدة إلدارة المشاريع ) تم القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحكومية. مشاركة

إدارة إمدادات المياه في عمان  لتنظيم مرافق المياه والصرف الصحي في إطار اإلدارة الخاصة، وهو عقد .1991 عام

وهي تدير الفترة  رة المشروع لبدء ومتابعة عقود الخصخصة.تم تفويض وحدة إدا .1999الكبرى والذي تم إدخاله في عام 

لبناء محطات نقل المياه  (BOT) االنتقالية بدعم من وكالة مساعدات دولية. أُنشئت عقود إدارة وأنظمة نقل والتشغيل

افظات الشمالية ومشاريع إمدادات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ومن األمثلة على ذلك إدارة المياه في المح

(NGWA التي تأسست في عام )إدارة المياه في المحافظات الشمالية تتكون من أربع محافظات شمالي إربد وجرش 1111 .

 ، ويوفر خدمات اإلمداد بالمياه 1111/ يناير في كانون الثاني اتشغيله وبدأ .وعجلون والمفرق )بما في ذلك شمال البادية(

 .يغلب عليها الطابع الريفي مليون شخص يعيشون في منطقة خدمة 1.4ة ألكثر من والتخلص من المياه العادم

عقبة للمحافظات ال، والوسطى في المحافظاتومياهنا  ،يرموك للمحافظات الشمالية)ال المياه العامة شركاتإن إنشاء 

مجلس إدارة خاص بها مع ممثلين من لديها  اتمثل هذه الشرك .دارة قطاع المياهإلالناشئة  للشركات الجنوبية( هو شكل آخر

 .وزارة المياه والري والوزارات المعنية
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 وسلطة المياه سلطة إلى المدفوعة السنوية اإلعانات إلى هذا ويعزى .الحكومية الديون مشاكل من يزيد المياه قطاع أن المعروف من

 البنية في لالستثمارات عليها المتعاقد الخارجية القروض على الفوائد بدل لدفعات تذهب ٪ 15 حوالي أن المعروف ومن .االردن وادي

 غير الطاقة إعانات تقديم يتم أخرى، ناحية من .المبلغ هذا من المئة في وسبعون خمسة االردن وادي سلطة تستهلك .المائية التحتية

 إجمالي أن بالذكر الجدير من .بها المرتبطة والتكاليف الرسوم خالل من فقط المياه قطاع نفقات نصف استرداد يتم .للمزارعين المباشرة

 الفنية الخسائر" إلى ذلك ويعزى .المنتجة المياه كمية من بالمائة خمسين حوالي تبلغ األردنية المياه سلطة دفعتها التي المياه كميات

سلطة  قبل من تباع األردن وادي في الري مياه فإن البلدية، لمياه هو هذا أن حين في .المعروفة غير المياه كميات عن الناجمة" والمالية

 يعتبر ما وهو دوالر امريكي( 1.41فلس، الدينار يساوي  1111فلس لكل متر مربع )دينار اردني يساوي  11 – 11وادي االردن 

 ألن ،ما ةبطريق مبررة للمياه المنخفضة التعريفات تعتبر مكعب.متر / فلس 51 مع المرتفعات في المزارعين مع ما حد إلى منخفضا

 التكلفة استرداد يستهدف ذلك، ومع .األردن وادي في واالقتصادية االجتماعية التنمية تعزيز هي الرئيسية االردن وادي سلطة مهمة

 التشغيلية الكفاءة تحسين خالل من تحقيقها يمكن" التكاليف استرداد فجوة" من ٪ 31 أن إلى التقديرات وتشير. 1111 عام في الكاملة

 .أفضل بشكل االستثمار لتخطيط المؤسسة قبل من أخرى ٪ 31و

 

 

 (2113المياه )وزارة البيئة،  لقطاع التنظيمي اإلطار

 

:الدولة في المياه واستخدام إدارة تحكم رئيسية قوانين ستة حاليا   يوجد  

 

  (1988لعام  18قانون سلطة المياه )رقم 

 

 القانون يعتبر .الخاصة اآلبار إلنشاء تراخيص وإنشاء وتنظيم توجيه سلطة هالميا سلطة القانون يمنح .المائية الموارد إدارة

 سلطة من ترخيص دون المائية الموارد استخدام يحاول شخص أي .للدولة مملوكة ملكية البالد في المائية الموارد جميع

 .للقانون وفقا تغريمه، يمكن المياه
 

 (1112 لعام 31 رقم) االردن وادي سلطة قانون 

 
 يضع كما .البالد في الزراعية لألنشطة الرئيسي المركز ؛األردن وادي في المائية الموارد استخدام على القانون هذا يسيطر
 والحق المائية، الموارد على كاملة سلطة لديها .األردن وادي في الزراعية واألنشطة األراضي ملكية بشأن توجيهية مبادئ

 بطريقة المنطقة في مشروع أي إدارة والية االردن وادي لسلطة القانون يمنح .ياهالم تخصيص في نزاعات أي تسوية في
 .والري المائية الموارد تنمية مشروعات باستثناء تجارية،

 

 (2991 لعام 54 رقم) والري المياه وزارة نظام 

 

 في العامة والمجاري المياه عن الكاملة بالمسؤولية الوزارة وتزود. 2988 عام في والري المياه وزارة انشأ النظام هذا

 الدراسات، إجراء مهام تتولى التي المواطن خدمة مديرية تسمى الوزارة في خاصة مديرية الداخلية الالئحة أنشأت .المملكة
 والمصانع المنازل في المياه استهالك تقليل إلى تهدف والتي المعلومات، وتوفير للتعليم مستنيرة استراتيجيات وتصميم
 .اعةوالزر

 

 (1111 لعام 85 رقم) الجوفية المياه نظام 

 

 اهذ في .البالد في والشحيحة النادرة الجوفية المياه موارد على للحفاظ الملحة الحاجة لتلبية 1111 عام في نظام هذا تأسس

 .الجوفية المياه ردموا ملكية تعني ال األراضي ملكية حتى .الدولة في الجوفية المياه آبار ملكية على الحفاظ تم ،النظام
ا المياه سلطة وتصدر  الكمية والري المياه وزراة تحدد لالئحة، وفقا .الضخ معدالت حدود في المياه الستخدام ترخيص 
 تعكس .اآلمن العائد حدود في ،الجوفية المياه من حوض كل من وياسن استخراجها المسموح الجوفية المياه من القصوى
 في مساومتها يمكن ال التي الدولة وسلطة ،البالد في الجوفية المياه حالة ةشد بوضوح ةالالئح من الصارمة األحكام
 .المفرط استغالله ومنع المورد هذا على السيطرة

 

 (1120 لعام 6 رقم) البيئة حماية قانون 
 

 يشدد .ومسئولياتها بيئةال وزارة مسؤوليات الجديد القانون يحدد .1116 قانون من المحدثة النسخة هو الجديد القانون هذا

 البيولوجي والتنوع والتربة المياه ذلك في بما الطبيعية الموارد جميع وحماية االستدامة مبادئ على خاص بشكل القانون
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 الدولية االتفاقيات من للعديد األردنية للحكومة الجديدة لاللتزامات كاستجابة القانون هذا جاء .والهواء البحرية والبيئة
 .إلخ والتصحر، البيولوجي والتنوع المناخ تغير مثل األطراف، متعددة واالتفاقات يةواإلقليم

 الشرب مياه معايير 
 

 رفع تم وقد .العالمية الصحة لمنظمة الشرب مياه معايير على( 1112: 186 رقم) األردن في الشرب مياه معيار يعتمد

 محطة في خلل بسبب 2998 صيف في عمان في لشربا مياه من ملحوظ تلوث حدوث بعد ، 1112 عام في المعايير

 مياه عينات في تلوث حدوث حالة في اتخاذها يتعين محددة تدابير المعيار يشمل .العاصمة في الرئيسية الشرب مياه معالجة
 .المياه مصدر يخدمهم الذين األشخاص بعدد مباشرة ترتبط التي االختبار عينات وتواتر الشرب،

 

 الوطنية ياهالم استراتيجية 
 

 االستراتيجية وضع تم الوزراء، مجلس موافقة على وبناء   2988 لعام 28 رقم المياه سلطة قانون من 5 للمادة وفقا  

 .والري المياه وزارة قبل من ونشرها األردن في المياه لقطاع األساسية والسياسات

 

 تحدد .الرؤية تحركها التي التغيير جهود على بناء   1115 - 1126 للمياه جديدة وطنية استراتيجية إصدار تم ،1126 عام في

 التجارية واألعمال لألشخاص المياه توفير لضمان اتخاذها سيتم التي المستقبلية األعمال خطط األردن في المياه استراتيجية
 إلى األمطار من المياه دورة جوانب جميع في وتنظر. 1115 عام بحلول عليه نحصل أن نريد ما رؤية تحدد إنها .والطبيعة

 هلمياا رفيوت تعملياو هلمياا علی بلطلل فعالة إدارة ذلتنفي مةزلالا لعمليةا طواتلخا نتتضمو .والتفريغ والمعالجة الجمع
.طورمت سسيؤم حصالوإ ءةکفا ذات  

 
 الحالية االستخدامات استدامة على خاص بشكل التركيز مع الموارد إدارة تحسين إلى الحاجة على االستراتيجية تشدد

 المائية اردالمو نقل في عملية كفاءة أعلى وتحقيق المائية، الموارد واستنزاف التلوث، من المياه وحماية والمستقبلية،
 تحقيق يتم أن يةاالستراتيج تكفل .والطلب العرض إدارة الحسبان في اإلستراتيجية تأخذ .واستخدامها وتطبيقها وتوزيعها
 .األطراف دةوالمتعد الثنائية واالتفاقيات المفاوضات خالل من المملكة في المشتركة المائية لمواردل الشرعية الحصص

.األردن في اهالمي قطاع تواجه محددة قضايا تتناول سياسات لوضع والمبادرة األساس األردن في المياه استراتيجية وفرت  
 

 خالل من به المسموح الحد إلى استغاللها يجب الجوفية والمياه سطحيةال للمياه الكاملة اإلمكانات أن على اإلستراتيجية تشدد
 بخصائص والجوفية السطحية المياه استخدام في النظر يتم وأن والبيئية، االجتماعية والتأثيرات االقتصادية، الجدوى
 الصرف مياه الجةومع جمع يجب كنفايات؛ الصحي الصرف مياه إدارة ينبغي ال أنه االستراتيجية ترى كما. مختلفة
 المياه تغذية إعادة ذلك في بما المنزلية، غير األغراض من ذلك وغير المقيدة غير الزراعة في استخدامها إلعادة الصحي
 المياه من المزيد تنتج وأن المروية الزراعة المحالة البحر ومياه للملوحة المائلة المياه دعم يتم أن يجب وبالمثل،. الجوفية

 على للمياه، اإلضافي والتخصيص المشروع، لتنفيذ األولوية معيار يعتمد". والتجارية والصناعية البلدية لالستخدامات

 إيالء يجب. للمياه جديد مصدر كل لتخصيص" الحرج المسار" تحديد يتم. والبيئية واالجتماعية االقتصادية االعتبارات
 والبيئية واالجتماعية االقتصادية الفرصة وتكلفة المياه نةلمواز الوطني الوضع ضوء في التخصيص الستمرارية االعتبار
 النحو، هذا وعلى األساسية؛ اإلنسانية االحتياجات لتخصيص األولى األولوية .للمياه البديلة االستخدامات من للتخلص
 الثمن باهظة ومياه .المحلية المياه إلمدادات اليوم في للفرد لتر 211 تبلغ متواضعة حصة لتخصيص األولى األولوية تعطى

 (1119 والري المياه وزارة" )الصناعية واألغراض السياحة تليها التخصيص، في أولى كأولوية البلديات تقمدها

 

 للمياه الوطنية االستراتيجية من كجزء العمل وخطة االستثمار وبرامج المياه سياسات

 

 التنمية في والزيادة السريع، السكاني والنمو المياه، في لحادا النقص بسبب األردن في المياه إدارة تحديات من العديد هناك
 من .المتاحة الجوفية المياه موارد استغالل في اإلفراط ويعوضها المياه على والطلب العرض بين الفجوة تتزايد .الصناعية

 .لزراعيةا لألغراض المياه استخدام انخفاض إلى تؤدي وقد المستقبل في المياه ندرة تزداد أن المتوقع
 

 :األردن في المياه استراتيجية من النابعة العمل وخطة االستثمار وبرامج بالسياسات قائمة يلي فيما

 

 السياسات

 

 المياه على الطلب سياسة 

 المياه قطاع سياسة في المتجددة والطاقة الطاقة كفاءة 
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 االستخدام وإعادة المياه استبدال سياسة. 

 ياهالم توزيع إعادة سياسة 

 السطحية المياه استخدام سياسة 

 الجوفية المياه استدامة سياسة 

 المياه قطاع لمرونة مناخال تغير سياسة 

 الصحي الصرف مياه قطاع إدارة في الالمركزية اإلدارة 

 

 االستثمار برنامج

 

 .(2025-2016) المياه قطاع في المال رأس استثمار برنامج

 

 العمل خطة

 

 (.الهيكلي المعيار) المياه قطاع خسائر من للحد العمل خطة

 

 ويعد.بالفعل النادرة الطبيعية المياه لموارد المستدام االستخدام لتعزيز واضح بهدف والسياسات االستراتيجية صياغة تم
 .السائد التنفيذ نهج فرض وبالتالي النهائي اإلنمائي الهدف هو األردني للمواطن المعيشة نوعية تحسين

 

 تأهيل، إعادة إلى بحاجة المياه شبكات كانت .ازدياد في وهي مرتفعة للمياه الهامشية التكلفة تعتبر الدولية، عاييرللم وفقا
ا تمثل ولكنها ا تحدي  ا فني   .متواضعة حشدها يمكن التي اإلضافية المياه موارد كذلك، .هائال   ومالي 

 

 تم .المياه استراتيجية األردنية الحكومة اعتمدت المياه، عقطا في المتوقعة واالتجاهات أعاله المذكور الوضع ضوء في

 والقطاعات المياه بقطاع المتعلقة ونواياها الحكومة سياسة عن تفاصيل تقديم بهدف أعاله المذكورة السياسة وثائق إصدار
 المشتركة، المائية والموارد المؤسسي، واإلعداد والتشريعات، الموارد، وإدارة الموارد، تطوير ذلك في بما المعنية، الفرعية

 .والتطوير والبحث والتمويل الخاص القطاع ومشاركة .الصحية والمعايير واألداء، العامة، والتوعية

 

 

 الزراعة .1.3
 عامة أرقام. 1.3.1

 

 .أقل أو ملم 111 بمعدل فيها االمطار تساقط منها ٪91 مربع، كيلومتر 89.311 حوالي لألردن السطحية المساحة وتبلغ

 :التالي النحو على األرض تضاريس تصنيف يمكن

 الدولة مساحة إجمالي من ٪1.15 تمثل والتي الغرب؛ إلى األردن وادي 

 الدولة مساحة إجمالي من ٪29.94 تمثل والتي الوسطى؛ المرتفعات 

 الدولة مساحة إجمالي من ٪ 00.30 تمثل التي و .الشرق إلى البادية 

 حوالي) فقط مليون 3.6 استخدام تم ،هذا من. بأسرها للبالد دونم ليونم 8.9 بـ للزراعة الحةالص األراضي مساحة تقدر

 .البالد مساحة إجمالي من ٪4 تمثل( 41.5٪

 
 الصعيد على الزراعة بدأت الماضية، الثالثة العقود وخالل .واالجتماعية االقتصادية للتنمية أساسية دعامة البلدان، جميع في الزراعة، تعتبر

 للموارد المستدام االستخدام يضمن بيئي توازن وضمان البيولوجي التنوع حماية ذلك في بما البيئة، حماية في رئيسي دور لعب في العالمي

 .القادمة لألجيال عليها والحفاظ
 

ى البعد يجيات تركز عللم تعد االسترات هذه المبادئ عالميا  كأساس لالستراتيجيات الزراعية للعديد من البلدان. تم استخداموقد 

 ، بل ركزت على األبعاد االجتماعية والبيئية كذلك.االقتصادي للتنمية وحدها

 
ا للتنمية ، فإنه ال يزال يعتبر أ(٪1حوالي ) ، على الرغم من مساهمة القطاع المعتدلة في الناتج المحلي اإلجمالياألردن في ساس 

ا  ،الريفية المتكاملة  ومولدا  لألنشطة في لناس في المناطق الريفية والبادية )شبه صحراوية(لوفرص العمل للدخل ومصدر 

كما تلعب دورا مركزيا في تحسين األمن  ، وخاصة القطاعات الصناعية والخدمية.طاعات االقتصادية الفرعية األخرىالق

 الغذائي وتحسين التوازن التجاري.
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يجب أن تهدف  الكفاءة االقتصادية في استخدام الموارد الزراعية.يجب أال تحجب االعتبارات المذكورة أعاله الحاجة إلى 

 الجهود إلى بناء االقتصاد الزراعي على أساس الميزة النسبية والقدرة التنافسية في السعر والجودة.

 

ا من األنشطة الريفية والحضرية التي تعكس الخصائص المناخية وا ا معقد  الجتماعية يمثل استخدام األراضي في األردن مزيج 

يهيمن عليها مناطق  من البالد ٪91(، يشير استخدام األراضي إلى أن 1111لدائرة اإلحصاءات العامة ) ووفقا   .االقتصادية

على  وتوافر المياه، ومالئمة التربة، والغطاء السطحي للحجارة. غير مزروعة، مصنفة كمراعي، بسبب محدودية المناخ،

 .راوية والشمالية الشرقية والغربية كمراعي مفتوحة، يمارس الري في هذه المناطق الحارةالرغم من استخدام األراضي الصح

يشير تقاطع استخدام/ تغطية األراضي والخرائط المناخية  من المساحة اإلجمالية لألردن.  ٪1.7تشكل المناطق المزروعة 

  ويستخدم الري في وادي األردن .والغربية من الزراعة المطرية تجري في المرتفعات الشمالية ٪91الزراعية إلى أن 

 .(8والمرتفعات والمناطق الصحراوية )انظر الشكل 
 

م اظن تتبع) ضيراألء ااطغ/ دامستخن ام ئيسيةتصنيفات ر 5تتضمن  9ل لشکاالمبينة في ء اطلغ/ ايضراألدام استخا ةطيرخ

 بوب المطرية في المرتفعات الشمالية الوسطى.تتركز المناطق التي تحتوي على الح .فئة 14وتتكون من ( كورينف تصني

تظهر  تتركز المناطق المروية في الجزء الشمالي من غور األردن وتتناثر أكثر في وادي األردن والمرتفعات الوسطى.

 المراعي المفتوحة بشكل رئيسي في المرتفعات الوسطى والجزء الشرقي األكبر من البادية.
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(JNGC, 1984)المصدر:   (  في االردنEmbergerالجفاف )تصنيف  مؤشر: 8 الشكل
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 (1111البكري وآخرون ، ) / غالف األرض الحالي.: استخدام9الشكل 

 

 

 

 الزراعي اإلنتاج. 1.3.1

 

 :التالية األنواع من األردن في الزراعية المنتجات تتكون

 

 وغيرها البرسيم، الذرة، العدس، الشعير، القمح، الحلقية؛ المحاصيل. 

 والحلو، الحار الفلفل القرنبيط، الملفوف، البطاطا، الخيار، الباذنجان، القرع، الطماطم، الخضراوات؛ 
 وغيرها الناشف البصل البطيخ، الملوخية، البازيالء، الفاصولياء،

 وغيرها الموز النخيل، التفاح، الخوخ، اللوز، العنب، الزيتون، الحمضيات، المثمرة؛ االشجار 

 والدواجن والماشية والماعز األغنام الحيوانية؛ الثروة. 
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 (JIEW, 2015) ألف دونم() 1111-1119ا  لنوع المحاصيل من مناطق األراضي المزروعة في األردن وفق 1الجدول 

 المنطقة 1119 1111 1111 1111 
 مجموع األراضي المزروعة 2243.0 2593 2593 2437
اضي المزروعة بالمحاصيل الحقليةاألر 1008.0 1286 1286 1155  
باألشجار المثمرة األراضي المزروعة 823.0 827 827 859  
 األراضي المزروعة بالخضراوات 412.0 480 480 423
 األراضي المروية 948.2 1024.7 1024.7 931
 األراضي غير المروية 1293.7 1568.8 1568.8 1506

  

 ، في حين انخفضت مساحة األراضي المروية قليال .1111و 1119ن عامي اد إجمالي األراضي المزروعة بييازد 

من المساحة  ٪ 17، في حين أن الخضراوات تحتل (٪ 15( وأشجار الفاكهة )٪ 47ية )المحاصيل الحقلبتزرع معظم المساحة 

 المزروعة.

 
 (GOPA  ،1114) 1111المساحة المزروعة وانتاج الخضروات )الصيف والشتاء( لكل موقع في عام  4الجدول  

 الموقع المجموع 

 االنتاج )طن( المساحة )دونم(

 المرتفعات 1,052,164 244,956

 وادي األردن 876,139 183,672

 المجموع 1,928,303 428,628

 
 

 وادي يشكل مابين ر،لخضاا جنتاإ جماليإ من ٪55 تنتج حيث ،عةرولمزا لمساحةا من ٪50 تشكل تفعاتفالمر وات،للخضر بالنسبة ماأ

 .رلخضاا جنتاإ جماليإ من ٪45 ينتجو ،عةرولمزا لمساحةا من ٪43 ردنألا

 

 الري أنواع. 1.3.1
 

 :وهي الزراعة، في المستخدمة الري أنواع
 

 السطحي الري 

 الرشاشات 

 بالتنقيط الري 
 

                              (JIEW, 2015) 1111عام  في المختلفة المواقع في الري نوع حسب المزروعة المناطق 5 الجدول
 

المروية المناطق     غير المناطق 
 المروية

  اإلجمالية المساحة
 دونم

 الموقع

 السطحي الرشاشات غيره

 المرتفعات 1,107,723 1,040,458 23,801 29,613 13,852

األردن وادي 21,317 1,033 11,756 652 7,877  

 المجموع 1,129,040 1,041,491 35,557 30,265 21,729

 
 

تزرع المحاصيل الحقلية المروية في الغالب في  معظم األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية غير مروية )مياه األمطار(.

 األراضي المرتفعة.

 
 (JIEW, 2015)المنطقة في الدونم( ) 1111، حسب نوع المزرعة والري في األردنساحة المزروعة بالخضروات الشتوية الم 1الجدول 

 
 المناطق المروية

 غير
 مروية

 المساحة
 المكشوفة الحقول البالستيكية األنفاق البالستيكية البيوت الموقع اإلجمالية

 سطحي تنقيط رشاشات سطحي تنقيط سطحي تنقيط

 97,144 12,073 4,797 56,623 18,188 0 242 0 5,221 المرتفعات

 وادي
 االردن

30,805 2 3,433 10 0 108,420 1,433 42 144,144 

 241,288 12,115 6,230 165,043 18,188 10 3,675 2 36,026 المجموع
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السائد ، مع كون النوع األخير هو النوع لمكشوفةا الخضار الشتوية في البيوت البالستيكية واألنفاق البالستيكية والحقول تزرع

 دونم فقط غير مروية. 11،115دونم مزروعة بالخضار الشتوية، هناك  141،188. من أصل المزارع في
 
 

 (GOPA, 2014)المنطقة في الدونم( ) 1111، حسب نوع المزارع والري في األردنالمساحة المزروعة بالخضروات الصيفية  7الجدول 

 

 المناطق يةالمرو
 غير

 مروية

 المساحة
 المكشوفة الحقول البالستيكية األنفاق البالستيكية البيوت الموقع اإلجمالية

 سطحي تنقيط رشاشات سطحي تنقيط سطحي تنقيط

 147,812 9,314 3,355 94,919 21,725 0 9,876 0 8,624 المرتفعات
 39,529 3 1,354 30,373 0 17 6,451 53 1,282 االغوار
 187,341 9,317 4,709 125,292 21,725 17 16,327 53 9,906 المجموع

 

، مع كون النوع األخير هو النوع المفتوحة الخضراوات الصيفية في المنازل البالستيكية واألنفاق البالستيكية والحقول تزرع

المنطقة غير المروية  ، والسطحية.والتنقيط مة في الحقول المفتوحة هي الرشات،أنواع الري المستخد المهيمن من المزارع.

 صغيرة للغاية مقارنة بالمنطقة المروية.
 

 

 والصادرات الواردات .1.3.3
 

  (JIEW, 2015) 1111 – 1111 الفترة في الثابتة األساسية باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعة مساهمة 8 الجدول
 

لزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الثابتةمساهمة القطاع ا  

 
 السنة 1111 1111 1111

 الزراعة, الغابات وصيد األسماك 4.4 4.5 1.9

 
 

 

، بلغت قيمة الصادرات 1111 . في عام1111و  1111ي اإلجمالي بين عامي مساهمة الزراعة في الناتج المحل انخفضت  

 .٪ 1.9الزراعية  GPD، بلغت نسبة 1111في عام  .1111في عام  ٪ 17.4مقارنة مع  ٪ 7.8الزراعية 
 

 

 الحيوانية الثروة قطاع .1.3.3

 

ا للغاية في القطاع الزراعي من حيث حجم تعتبر الثروة ا مهم  والعمالة وتلبية طلب المستهلكين  االستثمار الحيوانية قطاع 

لدخل لتعتبر اإليرادات الناتجة عن هذا القطاع المصدر الرئيسي  .والمنتجات األخرى حوم والحليب والبيضلالمحليين من ال

 بالنسبة لعدد كبير من السكان الريفيين والبدو

 
 يتكون قطاع الثروة الحيوانية من المكونات الرئيسية التالية )القطاعات الفرعية(:

 الدواجن 

 األغنام والماعز 

 الماشية 

 قطاع الدواجن

 

مليون دينار  951تقدر قيمة االستثمار في هذا القطاع بـ  يعتبر قطاع الدواجن أحد أهم القطاعات اإلنتاجية في الزراعة.

 على ما يلي: موزعة

 

 مزارع الالحم والطبقات 

 مزارع األمهات والجدات 

 الفقاسات 

 المسالخ 

 مصانع األعالف ومصانع األدوية البيطرية. 
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 يلعب قطاع الدواجن دورا هاما في:

 

 الغذاء واألمن الغذائي 

  ، إلخالتكامل االقتصادي مع القطاعات الداعمة مثل الخدمات البيطرية واألعالف 

  القيمة المضافة التي تحققت على سلسلة القيمة في مختلف مراحل اإلنتاج والتسويق بدءا  بإعداد مدخالت اإلنتاج

 .وتنتهي بالبيع

 فرص العمل لألردنيين 

 

 

 قطاع األغنام، الماعز، والمواشي

 

 ما مقداره 1111مزارع األبقار في عام  ، وبلغ عددمن اإلنتاج الزراعي الوطني ٪11،1قطاع األغنام والماعز بحوالي  يساهم

ة تصل  411 ا ، و  71،185إلى مزرعة مرخص  بلغ عدد األبقار التي تم جمعها في المزارع  غير مرخصة. مزرعة 111رأس 

 .1111رأس عام  51،417المرخصة وغير المرخصة 

 

 

 (JIEW, 2015) التحديات .1.3.3

 

 :باإلنتاج المرتبطة التحديات

 

 المحلية األسواق في المنافسة على قدرتها على تتأثر الصغيرة المزارع من العظمى الغالبية: الصغيرة اجاإلنت وحدات 

 والدولية

 اإلنتاج في التكنولوجيا استخدام وضعف اإلنتاجية ضعف 

 العمالة تكلفة ارتفاع 

 العمل وتقلب االستقرار عدم 

 المحاصيل إلى األمراض تنقل التي الحشرات لوأجيا اآلفات تحضن التي العضوية األسمدة استخدام 

 النبات أمراض مخاطر ارتفاع 

 والتالفة المفقودة اإلنتاج من عالية نسبة 

 

 

 التحديات المتعلقة بالسياسات الحكومية:

 

 .ضعف التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص 

 عدم استقرار سياسات االستيراد والتصدير 

 االستقرار إلى تفتقر الحاالت من كثير وفي ، منسقة غير الحكومية الوكاالت مختلف بناهاتت التي السياسات 

 

 

 

 والتجارة:  بالتسويق المتعلقة التحديات

 

 التسعيرة

 

 (شفافة وليست متحيزة) األسعار لتكوين المالئمة غير والظروف األسعار تقلب 

 االسعار على الرقابة قلة 

 

 :التسويق

 

 والطلب العرض آلية من يحد مما السوق وسطاء بين القلة احتكار هيمنة 

 التسويق معلومات نظام ضعف 

 الجودة على الرقابة كفاية عدم 
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 :التصدير عوائق

 

 مستقرة غير التصدير سياسة 

 العالمية التجارة منظمة ألنظمة وفقا الوطني اإلنتاج حماية قانون إلغاء 

 والصادرات بالواردات المتعلقة الفنية المواصفات تنفيذ ضعف 

 التقليدية األسواق في الصادرات تركيز 

 وغير متطورة جديدة والتصديرية التعاقدية الزراعة تزال ال 

 األسواق انفتاح زيادة عن ناجمة التصدير أسواق في شديدة منافسة 

 المرتفع البري النقل وتكلفة المستقر غير البري النقل 

 طائرات الركاب على الزراعية للمنتجات الجوي الشحن يتم 

 الصادرات على والحدود المطارات في اللوجيستية المضاعفات 
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 الحالة راسةد منطقة في المجمعة . البيانات4

 

 . منطقة الدراسة 4.1

 
 يتم كم جنوب العاصمة األردنية. 141، التي تقع على بعد التجريبية هي بلدية الكرك الكبرى، في محافظة الكركالمنطقة 

إلى الجنوب وحدود  الشمال، ووادي الحسا ، ووادي الموجب إلىظة من قبل البحر الميت إلى الغربتحديد حدود المحاف

يوضح  من المساحة اإلجمالية لألردن. ٪4، والتي تغطي كلم مربع 1511حة تغطي المحافظة مسا ان إلى الشرق.محافظة مع

 الشكل موقع محافظة الكرك في األردن.

 

 

 
 الكرك محافظة موقع 21 الشكل

 
يتراوح متوسط  في الشتاء وحار وجاف في الصيف. وماطر، وهو بارد بحر األبيض المتوسطلكرك بمناخ التتميز منطقة ا

ع بلدية الكرك في تق درجة مئوية في فصل الشتاء. 15-1درجة مئوية خالل فصل الصيف و 17-15درجة الحرارة بين 

نتقالية بين الرطب في الغرب يمثل الحوض منطقة ا كيلومتر مربع. 191.7، وتبلغ مساحتها اإلجمالية حوض وادي الكرك

 وشبه القاحلة في الشرق.

 

ا رئيسي ا في تقسيم المدن والبنية التحتية توهو  تعتبر بلدية الكرك الكبرى مركز التنسيق في جميع المجاالت األخرى. لعب دور 

 وجمع النفايات ومراقبة النظافة في المنازل والمرافق العامة.
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 . المعلومات الديموغرافية4.2

 
 محافظة الكرك 4.2.1

 

 السكان

 

من السكان  ٪15 .1نسمة / كم 91.1، وبلغت الكثافة السكانية 1115نسمة في عام  111،119بلغ إجمالي عدد سكان المحافظة 

من اإلناث  ٪47.8افظة يتكون من السكان في المح سنة. 15أكثر من  ٪1.1، و سنة 14-15بين  ٪11.5نة، س 15أقل من 

 عائلة تتكون من خمسة أفراد في المتوسط من أفراد العائلة. 11،491هناك  من الذكور. ٪51.1و

 

 التعليم

 

 توجد .السبع اإلدارية المناطق في مدرسة 151 من أكثر على موزعين طالب 55،111 المحافظة في الطالب عدد يتجاوز

 عدد مع الجامعة، تقدمها مختلفة التمجا 21 في يدرسون طالب 25111 حوالي مؤتة، فيها جامعة المحافظة، في واحدة جامعة

 .متخصصة وتدريبية تعليمية مراكز 21 لمحافظةا في يوجد واإلناث.  الذكور من تقريبا متساو  
 

 العلوم،) الكليات جميع تقدم التي الجامعة وجود ساهم وقد الكرك. منطقة في نسبيا مرتفع التعليم مستوى فإن لذلك، ونتيجة

 الزراعية األنشطة عن بعيدا   السكان من متزايد عدد يتحول لذلك، ونتيجة ذلك. في كبير بشكل.( الخ الطب، الهندسة، الزراعة،

 .أخرى مهنية مهن إلى

 

 الصحة

 
ا  71كما تضم المحافظة  سرير في المجموع. 511، ثالثة منها مستشفيات حكومية مع ما يقرب من مستشفيات 1هناك  مركز 

ا للوالدة.مر 41عيادة صحية و  181صحي ا و  عامل بما  1111يصل عدد الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي إلى  كز 

 في ذلك األخصائيين والفنيين وموظفي الدعم.

 

والدخل العمل مؤشرات  

 
على  ٪11، و من إجمالي الدخل على الغذاء ٪41 إنفاق يتم دينار لكل شخص. 5،111يقدر متوسط دخل األسرة السنوي بـ 

تبلغ نسبة الفقر )األشخاص الذين  على النقل واالتصاالت. ٪11، و ات المرافقة مثل الماء والكهرباءالخدم وغيرها مناإلقامة 

من  ٪11، مما يترك حوالي  ٪14تبلغ نسبة العمالة في المحافظة حوالي  .11.4يقل دخلهم عن خط الفقر أو الدخل( حوالي 

 .٪ 18نسبة العمال تصل إلى  (.DOS, 2016من العاطالت عن العمل ) ٪11الذكور و 
 

 بلدية الكرك الكبرى 4.2.2

 

النسبة بين  نسمة لكل كيلومتر مربع. 111،4نسمة وتبلغ الكثافة السكانية  111،177يبلغ عدد سكان بلدية الكرك الكبرى 

نسبة  أشخاص. 5 أسرة بمتوسط حجم عائلي يبلغ 11،174ويقدر عدد األسر بنحو  تقريب ا. 1: 1الذكور واإلناث هي 

أكبر من  ٪1.1سنة و  14 -15تتراوح أعمارهم بين الذين  ٪11.1، و11.8سنة هي  15تقل أعمارهم عن  األشخاص الذين

 سنة. 15
 

 الحدود الجنوبية. ة الكرك بموقع استراتيجي وجغرافي، حيث تعتبرتتمتع بلدي

 

 والتنظيمي الحكومي الهيكل. 4.2.3

 

مع مؤسسات األول هو نظام المركزي  داري لألردن إدارة مركزية ونظامين وطنيين آخرين.يمتلك الهيكل الحكومي واإل

والثاني هو نظام بلدي  ، على مستوى المحافظات والمقاطعات والمناطق الفرعية والمدن الرئيسية.تعمل نيابة عن الحكومة

محافظة  تنقسم ؤولة عن قرى المناطق الريفية.، والمجالس الريفية المسحليات وغيرهامسؤول عن المدن من حيث السكان والم

المساحة السطحية داخل محافظة الكرك بين الدوائر  توزيع 11الكرك إلى سبع مناطق إدارية على النحو التالي يوضح الشكل 

 اإلدارية السبعة.

 

 قصبة الكرك 

 المزار الجنوبي 

 القصر 
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 االغوار الجنوبية 

 عي 

 فقوع 

 القطرانة 

 

 
 النسبة المئوية لمناطق الدوائر اإلدارية السبع لمحافظة الكرك 11الشكل 

 
 

 مربع كيلومتر 065 بمساحة للمحافظة الكلية لمساحةا من ٪11 الكبرى الكرك بلدية تمثل
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 مناطق أقاليم الكرك الكبرى 11الشكل 

 

 

 3.1. معلومات محددة للمياه

 4.3.2. حوكمة المياه في محافظة الكرك

 
ات ذات صلة بالخدمات مديري 1 من سلطة المياهمكتب  يتألف في محافظة الكرك. لسلطة المياهيوجد مكتب إداري إقليمي 

بين هذه المديريات هناك  ، والشؤون اإلدارية.مياه الصرف الصحي، المياه غير المعلومة، الزبائن ،وهي: المياه، الشؤون الفنية

 .قسم 15

 
ي وهذه المديريات ه (.11هناك أيضا أربع مديريات جغرافية داخل مكتب سلطة المياه في محافظة الكرك )انظر الشكل 

 والقصر.والمزار الجنوبي واألغوار الجنوبية  القصبة
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 الكرك بالضفة )مديرية( سلطة المياه في ( المديريات الجغرافية لمكتب11الشكل رقم )

 

والطلب العرض  

 كبير بشكل الكرك بلدية ازدهرت .بلطبال يفي ال هذا أن الإ ،لسنةا في هلمياا نم بکعم رمت ونملي ٦٣ عهومجم ما ركلکا ةظمحاف زودت

 نتائج المياه. وتفاصيل على المتزايد والطلب السكانية الزيادة مع التعامل على قادرة وغير تدهورت التحتية البنية ولكن السكان عدد في

 أدناه 4.4 القسم في للزراعة مبين المائي العجز هذا

      

 المتاحة المياه الموارد. 3.1.1             

 

والينابيع الطبيعية( وآبار المياه الجوفية  مصادر المياه التي تزود محافظة الكرك المياه السطحية )بما في ذلك السدود تشمل

 151/ ساعة إلى 1م 111 هو سد الموجب بمعدل تفريغ مصدر المياه السطحي الرئيسي أدناه(. 14)انظر التوزيعات في الشكل 

سارة والشهابية من ينابيع عين تعتبر  / ساعة )ينابيع عين سارة و الشهابية الطبيعية(.1م 89تنتج الينابيع الطبيعية  / ساعة.1م

 وتشمل المناطق التي تم توريدها ، والتي تقع أيضا  ضمن منطقة البلدية.إلمدادات المياه في منطقة الكرك المصادر الرئيسية

 ، وبدحان وبرادة.رية الشهبيةق

 

، صدر الرئيسي إلمدادات مياه الشربالم زيارة نبع عين سارا خالل الزيارة الميدانية )انظر الصور أدناه( حيث يعتبر تمت

التي تستخدمها الحكومة  فرنجةالينابيع األخرى تشمل عين  األخرى من بلدية الكرك. وتوفير المياه لوادي الكرك واألجزاء

 تم إبداء المالحظات التالية خالل الزيارة: لمياه الشرب وكذلك الزراعة. حاليا

 

 ثم يتم ضخ  (.1م 151المياه وتخزينها في خزان ) يمر الماء عبر أنبوب داخل محطة المعالجة ، حيث يتم تطهير

 ساعة./1م 111ضخ، بمعدل ، يومين لكل الضخ يحدث في ثالث مناطق في المنازل. مضخاتالمياه من خالل 

 

  حيث يتم توجيه المياه من خالل األنابيب التي  ،مربطكجزء من مشروع ينفذه االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تم إنشاء

 .يحتفظ هذا المربط بالكثير من النفايات ويعمل على تعرج التدفق الطبيعي للينابيع تعمل تحت األرض.

 

 يعتمد المزارعون على تدفق  الزراعة.للينابيع في   األخرى، تشمل االستخدامات وبصرف النظر عن مياه الشرب

المزارعون بإدارة المياه الداخلية: يُسمح للجميع  يقوم على طول المزارع عبر قناة مفتوحة. تمتد الينابيع مياه الينابيع.

، يتم يجة لذلكونت للمزارع القادم. بوابته، وبعد ذلك يجب على المزارع أن يغلق ساعتين القناة لمدةبالربط مع

، مما يؤدي إلى خسائر كميات كبيرة من كل مزرعة بشكل عشوائي ودون تخزينتصريف الكثير من المياه في 
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، بحيث يكون لديهم ماء طوال مياه من النهر إلى أحواض التجميعغير أن المزارعين اآلخرين يضخون ال المياه.

متر مكعب  41حجم حوالي ل بناء صهاريج تخزين بوقد تم ذلك أيضا كجزء من مشروع حديث من خال األسبوع.

 .لمزروعاتهم، من أجل تخزين المياه للمزارعين

 

 

 
 

 (1111د المائية في محافظة الكرك )التقرير السنوي لوزارة المياه والري ، الموار 14الشكل 
 

 
يوضح  / ساعة.3م 1،518السعة الفعلية الحالية ، وتبلغ / ساعة3م 4,155لجوفية وتبلغ الطاقة اإلجمالية إلمكانات اآلبار ا

 قدرات اآلبار الرئيسية في محافظة الكرك.
 

 
(1126 ، والري المياه لوزارة السنوي التقرير) الكرك محافظة في الجوفية المياه بارآ: 9 الجدول  

   

 اسم البئر م1/ ساعة الطاقة التصميمية م1/ ساعة الجريان

 بئر محي 575 111

سلطاني بئر 560 551  

 بئر قطرانة 350 111

 بئر غوير 120 91

 بئر زحوم 50 18

 بئر الصافي 250 115

ر المزرعةبئ 150 115  

 بئر فيفا 80 81

 بئر غويبة 25 15

جدعة رئب 145 95  

اللجونبئر  1750 811  

 المجموع 4,055 1518
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 المياه نوعية 3.1.1
 

جزء   811واد الصلبة الذائبة اكثر من الم  ال تتجاوز تتم مراقبة جودة المياه من قبل وزارة الصحة وتعتبر جيدة بشكل معقول.

محطة معالجة مياه  تستخدم نسمة. 111,111حوالي وتخدم المجتمع والذي يضم  .8 - 7.5ودرجة حموضة من في المليون 

، حيث يتم توزيع المياه على مناطق بلدية في الساعة متر مكعب 511محطة الغوير لضخ حوالي  وتزودالرمال  فالتراللجون 

متر مكعب في  111حوالي  اعالج النترات ويبلغ سعتهوت عين ساره. محطةمحطة أخرى لمعالجة المياه هي هناك و الكرك.

 الساعة.
 

بتدفق صحيح ألنها تعمل حالي ا  لصرف الصحي تعمل بشكل غيرل، فإن محطة عين سارة ألصحاب المصلحة المعنيين ووفق ا

 وقد أدى ذلك إلى مشكلة تلوث كبيرة في المنطقة. في اليوم. 1م 811صميمية الت ، في حين تبلغ سعتهايومي ا 1م 1111يصل إلى 

عالوة على ذلك، تعد عين سارة مصدرا   ، مسببة التلوث على طول مساره.مخلفات المعالجة جزئيا في الوادييتم تصريف ال

تسبب انخفاض  ل زيارة الموقع.كانت المشاكل واضحة خال رئيسيا  للشرب وكذلك مياه الري للعديد من المزارع المحيطة.

باإلضافة إلى ذلك، تراكم  منسوب المياه الجوفية في انخفاض تدفق المياه في النبع مما قلل من كميات المياه المتاحة لالستخدام.

 هو أيضا يسبب تلوث المياه. النبعالنفايات الصلبة على طول مسار 
 

 

 المياه إلمدادات التقنية المرافق. 3.1.3

 

 الضخمحطات 
 

( داخل محافظة الكرك حيث يتم توزيع المياه 11الحصاد ) وخزانات( 17هناك العديد من محطات الضخ آلبار المياه الجوفية )

 1م 11،711والخزانات تبلغ سعة محطات الضخ  على مناطق مختلفة.

 

 

 (1111، الكرك )تقرير وزارة المياه والري: شبكة توزيع المياه ومحطات الضخ في محافظة 15الشكل 
 

 (15)انظر الشكل  لسلطة المياه مديريات 4تنتشر محطات الضخ داخل شبكة التوزيع في 
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 يوجد ثالث محطات ضخ في مديرية القصر:
 

 على القصر ضخ محطة وتزود ،3م 211 تخزين بسعة مع شيحان بئر من تزويدها يتم والتي يحانش ضخ محطة 

 .الساعة/3م 51 بمعدل ضخ ومقدار متر 885 ارتفاع

 وتزود الساعة،/ 3م 2111 مقدارها تخزين بسعة والغوير شيحان ضخ محطة من بالمياه وتزود القصر ضخ محطة 

 .متر 911 ارتفاع على والقصر فقوع مناطق

 اليرموك قرية وتزود ساعة/ 3م 61 مقدارها تخزين بسعة ياروت نبع من بالمياه تزود ياروت ضخ محطة. 

 
 

 :الجنوبية األغوار مديرية في أخرى ضخ محطات ثالث توجد

 وتزود منطقة غور المزرعة  1م 511من بئر المزرعة وبسعة مقدارها  محطة ضخ غور المزرعة والتي يتم تزويدها

 متر. 145وقرية حديثة على ارتفاع 

  وتزود منطقة الغور الصافي على 1م 1111محطة ضخ الصافي والتي يتم تزويدها من بئر الصافي بسعة مقدارها ،

 / ساعة.1م 111ارتفاع 

 فا، من أجل مناطق المعمورة وغور فيفا.محطة ضخ فيفا والتي يتم تزويدها من بئر في 

 

 

 مديرية المزار تتكون من محطتين ضخ:

 

وتزود مناطق العدنانية والحوية وعي،  1م 551محطة ضخ مؤتة يتم تزويدها من محطات ضخ محي والغوير بسعة مقدارها 

 ومنطقة المزار الجنوبي والمناطق المهنية.

 

يدها من محطة ضخ مؤتة، وتزود المياه لقرى الخريشة، الهاشمية، الطيبة، ومنطقة محطة ضخ المزار المعززة، والتي يتم تزو

 المزار الجنوبية.

 

من إجمالي  ٪89المياه الجوفية وتوفر  إدارة محافظة الكرك التي تضم بلدية الكرك الكبرى بشكل أساسي على موارد تعتمد

، أربعة منها تقع ضمن توجد سبع محطات ضخ مليون سنة. 15لي يبلغ عمر طبقة المياه الجوفية حوا المياه المنتجة سنويا .

 ، والالجون(:د البلدية )عين ساره، والشهابية، والغويرحدو

 

/ ساعة حيث يتم تزويد معزز 1م 81وتضخ  1م 111محطة ضخ عين سارة، ويتم تزويدها من نبع عين سارة مع سعة مقدارها 

 الكرك، بدان وبردى.

 متر 861 ارتفاع على الشهابية قرية وتزود الغوير ضخ ومحطة الشهابية ينابيع من بالمياه ودوتتز الشهابية ضخ محطة

 .ساعة/ 3م 21 مقداره ما وتضخ

 منطقة القصر، منطقة وتزود مكعب متر 2111و 4111 بسعة والغوير اللجون، السلطاني، آبار من تتزود الغوير محطة

 .المزار ومنطقة الكرك،

 .ساعة/ 3م 311 بطاقة وتضخ 3م 1111 بسعة اللجون بئر من ودوتتز اللجون ضخ محطة

 .وعمان القطرانة تزود والتي ،3م 51 بسعة اللجون، ضخ ومحطة القطرانة بئر من وتتزود القطرانة ضخ محطة

 ضخ محطة وتزود الساعة،/ 3م 611 ضخ وقدرة 3م 311 تخزين بسعة السلطاني بئر من وتتزود السلطاني ضخ محطة

 .السلطاني قريةو الغوير

 المرج، خزان وتزود ساعة/ 3م 251 – 211 وتضخ 3م 111 تخزين بسعة سارة عين ضخ محطة من تتزود الكرك معزز

 .الثالجة وشبكة المرج وشبكة

 

 التوزيع شبكة

 
من  ٪111دم شبكة المياه الحالية تخ تستخدم شبكة إمدادات المياه لتوزيع المياه من مصادر مختلفة في جميع أنحاء المنطقة.

مشترك في  414,111وتخدم  / يوم.لتر 174ع حصة الفرد المتوقعة من طاقتها ولن تلبي المتطلبات المتزايدة في المستقبل م

ملم )انظر  111إلى  15مع نطاق القطر من كم  1941.1 يبلغ إجمالي طول نظام التوزيع .٪99مدينة مع تغطية خدمة  81

 (.11الشكل 

 

، مما يقلل من المواشي مياه الشرب للماشية تستخدم أيضا  مربي,، بل القطاعين المحلي والزراعي فحسب نتوجد منافسة بي ال

، وبالتالي ارتفاع معدل الشبكية من الحديد ، تصنع خطوط األنابيبوباإلضافة إلى ذلك المزارعين. كمية المياه التي تصل إلى
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المائة )التقارير  في 11المقابل إلى زيادة الخسائر بنسبة تبلغ حوالي التكسر بسبب الصدأ وكسر األنابيب، وهو ما يؤدي في 

 السنوية لوزارة المياه والري(.

 

 
 

(1126 ، للوزارة السنوي التقرير) الكرك في المياه توزيع شبكة - 26 الشكل  

 
 

 العادمة ياهالم معالجة .3.1.3

 

 العاادمة مياهال لمعالجة الكرك محطة

 

يتم  ، وتقع ضمن حدود البلدية.كم شمال غرب مدينة الكرك 1.5بعد في وادي الكرك على  العادمةمياه التقع محطة معالجة 

كانيكية والبيولوجية المعالجة المي ؛وحدات المعالجة تشمل .البيوت واالسرمن  القادمةلجمع ومعالجة المياه العادمة  ااستخدامه

المعالجة ثالث تخدم محطة  .للحصول على تصريف ضمن الحدود المعيارية لألنظمة الطبيعية وإعادة االستخدام الزراعي

 حالي يتراوح منالتأثير ال/ ساعة ولكن مع 1م 811حطة الطاقة التصميمية للم تبلغ .والثالجة، مناطق منها: الكرك، المرج

تستوفي متطلبات المعايير الوطنية لتصريف  قدرتها وبالتالي ال فوق، تعمل محطة المعالجة عة/ سا1م 1711إلى  1151

 النفايات السائلة.

 

غابة اصطناعية باستخدام المياه المعالجة، ويستخدم المزارعون  تم زراعة والهدف هو إعادة استخدام المياه المعالجة للري.

 الرغم من جودة المياه السيئة، ال تزال النفايات السائلة المعالجة يتم على ر أدناه(.بعض المياه المعالجة ألراضيهم )انظر الصو

تؤثر جودة النفايات السائلة على األشجار  ضخها عبر أنبوب خالل عدة مزارع وإلى الغابات وتخزينها في خزان لالستخدام.

 المروية بهذه المياه.

 

 محطة اللجون لمعالجة المياه العادمة

 

، وتخدم المناطق غير المتصلة بنظام الصرف الصحي الذي يستقبل المياه من خزانات كم شرق مدينة الكرك 15بعد  ع علىتق

النفايات السائلة التي  ، من أجل تعزيز جودة1111جة مياه الصرف الصحي في عام محطة معال تحديث تم الصرف الصحي.

 للري المحدود. 1111/ 891 يتم إعادة استخدامها وفق ا للمعايير األردنية
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 محطة مرود لمعالجة المياه العادمة

 

، مرودخدم مناطق وت الساعة./ 1م 1111 بينما تستقبل/ الساعة، 1م 7511تقع داخل حدود البلدية ولديها قدرة استيعابية تبلغ 

 .العدنانيةومدينة 

 

 محطة مؤتة والمزار لمعالجة المياه العادمة

 

، وتخدم / اليوم1م 7111 تبلغ قدرتها التصميمية .العادمةمياه المياه العادمة إلى محطة معالجة محطات ضخ تضخ ال 5هناك 

تُستخدم النفايات السائلة المعالجة للري بما يتماشى مع المعايير األردنية  .والعدنانية ومديند المزار ومرومناطق مؤتة و

891/1111. 

 

 

 الزراعة. 3.3

 
من المساحة المزروعة  ٪85رئيسية فقط )الشعير والقمح والزيتون والطماطم( تشغل  ، هناك أربعة محاصيلفي الكرك

(DOS, 2015.) وتختلف غاللها بدرجة كبيرة من سنة إلى أخرى زيتون هي في الغالب محاصيل بعليةوالقمح والشعير وال ،

في حين أن اإلنتاج  شبكات الري بالتنقيط. يتم ري الخضار في الغالب من اآلبار العميقة باستخدام بسبب تباين سقوط األمطار.

 يتم لتير األبقام واألغناا هيت ناالحيون اتكو ما غالبا و ، إال أنه أقل أهمية في الكرك.الحيواني مهم على المستوى الوطني

 (.1111، ديلجالو)ا لمحاصيلج انتاإ مع امللتكا قلة مع لمتخصصةارع المزا فيدة عا تربيتها

 
 لمزروعةا المحاصيل. 3.3.1

 

يظهر تطور المحاصيل في الكرك أنماط ا مختلفة حسب المحصول ولكنها تشبه االتجاهات الوطنية للمحاصيل المهمة في 

 من لرغما علىا  يدامتز ا هتجاا يظهر اليز الن لزيتور والخضاا كم انتاجاترن فإ، لشعيروا لقمحا جعاترأن  حين فيو المنطقة.

 قد يعزى التقلبات من سنة إلى أخرى إلى تغيرات سقوط األمطار. (.17 لشكل)ا لسنويةت التقلباا
 

يفسر االتجاه اإليجابي للطماطم عن طريق استخدام الري الذي يتيح  تتذبذب غلة الزيتون في الكرك أكثر من الغلة الوطنية.

الزيتون  ان من قبل مزارعي، يتم استخدام الري التكميلي في بعض األحينلزيتور األشجا بالنسبة ماأ زراعة أصناف محسنة.

 .(1119)عويس وهاشم،  رألمطاا مياهد حصا ساليبل أخال منفي الكرك عندما تكون متوفرة من آبار أنبوبية خاصة أو 

 

 العوامل الرئيسية التي تؤثر على اإلنتاج الزراعي في المنطقة ما يلي:
 

 العوامل المناخية، انخفاض في هطول االمطار 

  المياه السطحيةضعف نوعية موارد 

 المياه بين المزارعين ، فإن نقص المياه  ندرة المياه: على الرغم من الجهود التي يبذلها المزارعون إلدارة توزيع

 اإلنتاج الزراعي في المنطقة أصبح العقبة الرئيسية التي تعرقل

 نقص الخدمات اإلرشادية 

 للزراعة واإلنتاج الزراعي ارتفاع تكلفة العمالة غير الماهرة والمواد الالزمة 
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 (1115، ج األغذية العالمي)المصدر: برنامتطور غالت المحاصيل األكثر أهمية في الكرك مقارنة بنظيراتها الوطنية  17الشكل 

  

 

 . الري وكفاءة استخدام المياه4.2.2

 

ا من التفاصيل في القسم  بناء   ( توفر المياه ، 1الري المختارة هي وظيفة ) ( ، فإن تقنية1-4-4على تحليل المسح )انظر مزيد 

يعتمد معظم  تقنية على مستوى المزرعة. التكلفة المرتبطة باعتماد نظام ري أكثر كفاءة( 1) ( القرب من مصادر المياه ، و1)

وقد أدى هذا إلى  المزارعين على موارد المياه السطحية المتاحة للري ، وال يقومون بتنفيذ حصاد المياه داخل مزارعهم.

هذا االعتماد على تدفق األنهار والمصدر جعلها أكثر عرضة لتغير المناخ وتغيرات هطول  تسرب المياه الشحيحة بالفعل.

الستخدام المياه ، حيث أصبحوا أكثر  ذلك ، يبدو أن جميع المزارعين يقبلون فكرة االنتقال إلى تقنية أكثر كفاءة ومع ألمطار.ا

ا لضرورة توفير المياه.  إدراك 

 

 نتائج المسح الزراعي. 4.4.3

 

 .والزراعة والبيئة في الكرك من أصحاب المصلحة المختلفين في مجاالت المياه 11، تم إجراء مسح بين 1117يوليو  17في 

 .من الدراسة هو اكتشاف المعلومات المتعلقة بالوضع الزراعي الحالي في المنطقة الهدفكان 

 

الزراعية الحالية من حيث تناول الجزء األول من االستبيان الحالة . تم إجراء المسح بواسطة استبيان )انظر الملحق ب(

يهدف القسم الثاني إلى تقييم تصور المزارعين والكيانات ذات الصلة بالتأثير البيئي  .اه، ومصادر المياألنواع، وتقنيات الري

يهدف القسم الثالث إلى قياس إدراك أصحاب المصلحة لخطورة القضايا  .للممارسات الحالية واستعدادهم لتبني سلوكيات جديدة

 .المختارة

 

 مهم، ومهنتهم:ملف المستجيبين بناء على جنسهم، أعمارهم، مستوى تعلي

 

 الجنس: جميع المستجيبين ذكور؛ 

  45 – 11بين  %15المتبقية كانوا اكثر شبابا ) %51سنة، ال  55العمر: نصف المستجيبين أعمارهم أقل من ،

 ؛15 – 11بين  %11، و 55 – 41بين  %11و

  :اصلين على دبلوم.ح %11و يحصلوا على تعليم عال %11انهوا التعليم الثانوي، بينما  %75التعليم 

  :من المستجيبين عبارة عن مزارعين. %51المهنة 
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 النتائج المختارة تشمل على:

 

 الوضع الزراعي .1

 

 .تشمل المحاصيل المزروعة: الزيتون، العنب، التين، والحمضيات، الخضراروات ومحاصيل الحبوب 

 قام بعض المزارعين بزراعة  رئيسي لتوليد الدخل.كمصدر   المدرة للدخل قام معظم المستجيبين بزراعة المحاصيل

 .الستخدامها المعيشيةمحاصيل ال

  من المزارعين األسمدة لتعزيز نمو نباتاتهم ٪99يستخدم 

 يتم توفير المياه إما من األمطار أو الري 

  التقنية التقليدية لطرق  من المستجيبين الري بالتنقيط حيث اعتمد آخرون على ٪51بالنسبة إلى تقنيات الري: استخدم

 الري السطحي

 ر.ألمطارة( وكذلك اسا عين ساسا)أ لينابيعوا يةدلرماا لمياها تتضمني للر لمياهدر امصا 

 المواشي تشمل على األغنام والماعز واألبقار والدجاج 

 

 

 البيئي السلوك المتعلق بالتأثير .1

 

 كفاءة في استخدام المياه للري إذا كانت  م تقنيات متطورة أكثرمن المستجيبين على استخدا ٪88وافق : تقنيات الري

وبالتالي  حين يعتقد آخرون أن النظم الحالية فعالة وتقلل من استخدام اليد العاملة ، متاحة للحد من خسائر المياه ، في

 .تقل التكلفة على المزارعين

  ذلك: التغيرات الجذرية  بما في ،على معدالت إنتاجهمون أنها تؤثر العوامل التي يعتقدأشار المزارعين إلى مختلف

 .الدخل المنخفضوتضخم األسعار و، ونقص في كميات المياه واألسمدة في الطقس

  المشاكل التي تؤثر على البيئة، بما في ذلك: التلوث والتصحر وتغير المناخ والجفاف وندرة المياه. وذكروا ايضا

 .بشكل مباشر على اإلنتاج، وبالتالي النمو االقتصادي في المنطقة وذكروا أن هذه المشاكل تؤثر أيضا

  اقترحوا بعض التدخالت الممكنة للتغلب على هذه المشاكل، بما في ذلككما: 

 وضع خطة تطوير استراتيجية. 

  نوعية المياه المعاد استخدامها من خالل تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحيتحسين 

  حيث يمكن تصور مجتمع أفضل والزراعة في المنطقةة للمجتمع والمؤسسات الحكوميةوعيالتحمالت ، 

 

 

 المشكالت المختارة: شدةتصور أصحاب المصلحة عن 

 

  البيولوجي. ، باستثناء التنوعة واحدة على األقل لمعظم القضاياتعيين شدة عالية مريتم 

  المعاناةشديد استهالك الطاقة غالبا  ما ينظر إليه على أنه كان 

  شديدة أو متوسطة الشدة معاناة الصرف الصحي للمياه ونوعية المياه على أنها مياه ينظر إلىكان 

  ينظر إلى الجفاف وتوافر المياه على أنه ذو شدة متوسطةكان 
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 قةطلمنا في لبيئيةل المشاکدة اشإدراك  18ل لشکا
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 ______________________________والمناقشة التحليل. 3

طار الزمني ، واإلكانت متوفرة لهذا التقرير الرغم من القيود الشديدة على البيانات على المستويين الوطني والمحلي التي على

مختلف  الحظات التي ستكون مفيدة في تحديد الفرص العملية للتآزر بينإجراء بعض الم ، يمكنالمحدود لهذه الدراسة

 .مةالمستدا بالتنمية اإلنسان بدون تهديد رفاهية القطاعات ومجموعات المصالح لتحسين

 

 ةوظيفي مناطقتقسيم االردن إلى  إن ألردن في االعتبار.اإلطار العام لتحتاج إلى أخذ  نيكسوس أوال ، الفرص المحتملة لنهج

، ن األردنمعظم سكا التي تستقطبكبير تركيز السكان واألنشطة الزراعية: المرتفعات شرق نهر األردن  رئيسية يحدد إلى حد

الظروف  تختلف أراضي البالد. ي، والصحراء التي تحتل ثلثخصوبة أكثر المناطقوهي وغور األردن مع الجزء الشمالي 

، وهو معدل مرتفع نسبي ا وتوزيعها وعلى احتمال تبخرها رها على كمية األمطارالمناخية على مستوى البلد مع اختالف تأثي

ا. ، السنوي في العديد من المناطق أصبحت آثار تغير المناخ واضحة مع االنخفاض المتوقع في معدل هطول األمطار كما عموم 

رة فقي البالد دوث سنوات الجفاف المتتالية.، وزيادة ح، وزيادة درجة الحرارةال سيما في المناطق الشمالية الشرقية الرطبة

، وليس أقلها إمدادات المياه الطبيعية، مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة بشكل عام في الموارد الطبيعية

 ، مع دخولضيةالما ط على هذه الموارد بسبب تدفقات عديدة من الالجئين على مدى العقودوالضغ ازدادت المياه في العالم.

 .1111من السكان أصبحوا الجئين رسمي ا في عام  ٪11 ، األمر الذي نتج عنه أنالالجئين السوريين بأعداد كبيرة

 

لغياب مصادر الطاقة المحلية،  ونظرا    .تؤثر هذه البيئة الصعبة على عدة قطاعات مثل الطاقة والتعليم والبنية التحتية والبيئة

ا بسبب استمرار توقف تدفقات النفط والغاز من العراق طاقة مرتفعة جدا ،فإن فاتورة استيراد ال ومصر.  والتي تضاعفت مؤخر 

ارتفاع معدالت الفقر المزمن والبطالة ونقص العمالة والميزانية  وهذا يؤثر على االقتصاد الوطني، الذي يواجه أيضا آثار

على الرغم من معدالت االلتحاق بالتعليم العالي والقوى  عليم،إن قطاع الت  .في الحساب الجاري والدين الحكومي والعجز

االقتصادية في األردن.هناك عدد من  نسبيا ، غير فعال في توفير رأس المال البشري المناسب لمختلف القطاعات العاملة المثقفة

 التحديات تضخمت بسبب ضعف اإلطار القانوني والمؤسسي الضعيف.

 

بالنسبة لقطاع المياه، فإن أكبر قلق  أما ؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حالة المياه والزراعة.معظم هذه الجوانب أيضا  ت

احتياطيات  له تأثير كبير على االقتصاد األردني والتمويل العام، بما في ذلك الضغط على هو العجز الهائل في المياه، والذي

 .واإلعانات المالية المبالغ فيها لتعويض ارتفاع تكاليف اإلمداد المياه، العمالت األجنبية المتاحة بسبب الحاجة إلى استيراد

قلق كبير آخر هو جودة المياه  وهناك. تكاليف الطاقة المرتفعة لضخ موارد المياه الجوفية فوق األرض خاصة  إلى المرتفعات

 والمعالجة غير السليمة للمخلفات الصناعية، المياه العادمةمحطات معالجة  مع زيادة مستويات التلوث بسبب عدم كفاية قدرة

 .ومبيدات اآلفات بشكل غير منتظمواألسمدة  واستخدام السائلة، واإلفراط في استخراج المياه الجوفية،

 
 يتم حيث زراعية، ألغراض استخدامها يمكن التي األرض محدودية حصة هو األردن في المياه إمدادات لنقص الرئيسية اآلثار أحد إن

 اإلجمالي المحلي الناتج في المعتدلة مساهمته من الرغم على الزراعة، قطاع يزال ال المزروعة. المساحة من ٪ 41 من يقرب ام ري

ا يعتبر ،(٪3 حوالي) ا المتكاملة الريفية للتنمية أساس  ( صحراوية شبه) والبادية الريفية المناطق في للناس العمل وفرص للدخل ومصدر 

 التوازن وتحسين الغذائي األمن تحسين في مركزيا   دورا   أيضا   الزراعة تلعب األخرى. الفرعية االقتصادية القطاعات في لألنشطة ومولدا  

 .التجاري

 

ارع لمزا معظم ، والتسويق والتجارة.القطاع كثيرة وتتعلق باإلنتاجية، والسياسات الحكومية إن التحديات التي تؤثر على

، هذا كل لمتلفة/ ادةلمفقوا لمحاصيلا من مرتفعةت دالمع، وللعمالة نسبيا  عالية تكلفة، وخفضةمن نتاجيةت إمستوياة ذات غيرص

، ينتج عنه المستقرة والمضاعفات اللوجيستية وغير باإلضافة إلى قضايا أخرى مثل سياسات التصدير واالستيراد الضعيفة

 في األسواق المحلية والدولية. قدرة محدودة على المنافسة

 

، وهي واحدة بلدية الكرك الكبرى تقع .ممثال، وتعد دراسة الحالة في هذا التقرير مثاال  هذه القضايا إلى المستوى المحلي وتتدفق

البلدية  تعتبر ، في منطقة انتقالية بين وادي األردن والمرتفعات والصحراء.الكرك من المناطق اإلدارية السبعة في محافظة

تقسيم المدن والبنية التحتية وجمع النفايات ومراقبة النظافة  ، وتلعب دورا  هاما  فيق المحيطةورية للتطوير في المناطنقطة مح

، وهي غير قادرة على التعامل مع البنية التحتية لبلدية الكرك ، فقد تدهورتوعلى الرغم من هذا والمرافق العامة. في المنازل

، فإن مستوى التعليم مرتفع نسبيا  ويتحول وعلى مستوى المحافظة ياه.السكانية بشكل مطرد والطلب المتزايد على الم الزيادة

 عدد متزايد من السكان بعيدا  عن األنشطة الزراعية إلى مهن مهنية أخرى.

 

الزيتون( أو مروية من  منطقة الدراسة من أربعة محاصيل رئيسية إما مطرية )الشعير، القمح، يتكون اإلنتاج الزراعي في

قام معظم  .في حين أن اإلنتاج الحيواني مهم على المستوى الوطني، إال أنه أقل أهمية في الكرك. )الخضروات( اآلبار العميقة

المزارعين الذين تمت استشارتهم بزرع المحاصيل ذات القيمة االقتصادية كمصدر رئيسي لتوليد الدخل، مع زراعة بعض 

( 1( القرب من مصادر المياه، و)1( توفر المياه، )1ي مهمة َك )المزارعين للمحاصيل المعيشية. تقنية الري المختارة ه

بتنفيذ حصاد المياه، مما يؤدي  المزارعون بشكل أساسي على موارد المياه السطحية المتاحة للري، وال يقومون يعتمد التكلفة.
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كفاءة  تخدام تقنيات متطورة أكثرأغلبية المزارعين الذين تمت استشارتهم على اس ستوافق إلى تسرب المياه الشحيحة بالفعل.

حين ال يزال آخرون يعتقدون أن النظم الحالية تتسم بالكفاءة  ، فيكانت متاحة للحد من خسائر المياهفي استخدام المياه للري إذا 

 .استخدام العمال والمصاريف األخرى مع الحد من

 

خالل مناقشات المجموعة  إليها كما أشير ،منطقة الدراسةشكالت الرئيسية في ندرة المياه وضعف إدارة المياه من الم تعتبر

، فيها سيئة الصيانة البنية التحتيةنبع عين سارا، إن الزيارة الميدانية إلى  المصلحة. خالل ورشة العمل والمقابالت مع أصحاب

جاورة على العادمة الم مياهالتعمل محطة معالجة  ، تدل على هذه القضايا.الشرب والتي تعتبر المصدر الرئيسي إلمدادات مياه

 المنطقة بسبب تصريف مياه الصرف المعالجة جزئيا في الوادي. ، مما يؤدي إلى مشكلة تلوث رئيسية فيفوق قدرتها

 

يلي: العوامل  تم تحديدها على أنها تؤثر على قطاع الزراعة في منطقة دراسة الحالة، على ما وتشمل القضايا األخرى التي

التكلفة العالية للعمالة غير  نقص الخدمات اإلرشادية؛ التصحر؛ التلوث؛ رة رئيسية انخفاض هطول األمطار؛المناخية، وبصو

 .الماهرة والمواد الالزمة لإلنتاج الزراعي

 

تعزيز جودة المياه المعاد  لتغلب على هذه المشاكل، بما في ذلك: وضع خطة تطوير استراتيجية؛لوتم إقتراح تدخالت ممكنة 

 .وإجراء حمالت توعية للمجتمع والمؤسسات الحكومية امها من خالل تطوير محطة معالجة للمياه العادمة؛استخد
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 _____________________________________والتوصيات الخالصة. 3
 

 والخالصة التوصيات. 3.1

 
ا في منطقة، يواجه قهو موضح أعاله كما الحاد ، وأكثر المخاوف خطورة هي: النقص الدراسة طاع المياه أكثر التحديات إلحاح 

إن التوصيات كنتيجة لهذه ولذلك، ف ، وسوء إدارة مياه الري.ستغالل المياه الجوفيةواإلفراط في ا ،في المياه السطحية المتاحة

 عيلتعزيز اإلنتاج الزرا ما يلي، تتعلق أساسا بحل الدراسة

 

لدعم المزارعين في المنطقة وجميع المتضررين من تدهور إمدادات المياه  ت، هناك بالتأكيد مجاالعلى المستوى المؤسسي

معالجة محطة معالجة  على الحكومة المركزية أن تبذل جهودا  لرفع مستوى القدرة والكفاءة في ينبغي وخفض جودة المياه.

السائلة المعالجة حتى يمكن إعادة استخدامها في العديد من المناطق  تصريف النفايات في الكرك لتحسين جودة المياه العادمة

القيام بذلك كله في إطار سياسات المياه وبرامج  ويمكن(. الري ، ومقيدةزراعة المحاصيل العلفية، وأشجار الزينة )مثل

ا من االستراتيجية الوطنية للمياه  االستثمار وخطة العمل التي  .1115-1111 لوزارة المياه والبيئةتشكل جزء 

 

، ينبغي تنفيذ تقنيات محددة من هذا وكجزء ، ينبغي تنفيذ إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية بطرق عديدة.على مستوى البلديات

 ات، وتركيب وصيانة منشآت إعادة التغذية مثل السدود وبحيرعلى مستوى المزرعة لتعظيم موارد المياه مثل تجميع المياه

تحسين حماية خصوبة التربة بسبب  ، مما يؤدي إلىداد من احتياطيات المياه الجوفية، يمكن تجنب اإلمالطريقة وبهذه التالل.

القيام بذلك عن  ويمكن ، ينبغي التحكم في الطلب على المياه لجميع المستخدمين.أيضا انخفاض مستويات ملوحة مياه الري.

مستخدمي المياه الحالية نحو زيادة كفاءة توزيع المياه بين  جمعيةملية صنع القرار في طريق تعزيز القدرات اإلدارية وع

النفايات والفضالت الصلبة، بهدف تحسين  ، إلبقائه خاليا  منسياسة صيانة للتخزين، يجب تنفيذ نبع عين سارا في المزارعين.

المزارعون من برامج بناء القدرات  سيستفيد لصحي.في محطة معالجة مياه الصرف ا نوعية المياه وخفض تكاليف المعالجة

 أنماط الطقس ونقص المياه والجفاف وأنواع وتكاليف األسمدة والنفقات األخرى. التي تركز على التكيف مع التغيرات في

اعدهم يمكن أن يس بتقديم خدمات إرشادية أفضل. ذات الجدوى االقتصاديةوينبغي دعم المزارعين الذين يزرعون المحاصيل 

 ، على سبيل المثال:فيذ المبادرات على مستوى المزرعةذلك في تن

 

  ؛أنظمة شمسية جديدة )أو أي طاقة أخرى متجددة( لمعالجة المياه الجوفية المالحة لزيادة إمدادات المياهاعتماد 

  تقنيات ري أفضل )بالتنقيط والرش( لتقليل الفاقدتطبيق 

  للفعاري ال، واهلميان ايزتخه، ولمياد احصال الصندوق المتجدد نامجربتنفيذ. 

 

 

ء المحددين اآلخرين: ومن بين الشركا. يمكن أن تكون جمعية المزارعين الحالية واالتحاد بمثابة هيئة اإلدارة لمثل هذه البرامج

 .كرك، واتحاد نساء ال(JCC) ، والمؤسسة التعاونية األردنيةفي الكرك سلطة المياه ، ومديريةبلدية الكرك

 

في تحديد أصحاب المصلحة  ميناريت ، ساعدت طريقة المشاركة من القاعدة إلى القمة التي اعتمدها مشروعالختام في

أدى  قد. هج نيكسوس، المحاور الثالثة لني الطاقة والمياه واألمن الغذائيالمشاركين ف المحليين والوطنيين واإلقليميين الرئيسيين

والمياه والزراعة فضال عن الجوانب الطبيعية  دارية والحكومية والمحلية لقطاعات الطاقةذلك إلى فهم أفضل لألطر اإل

كما ساعد النهج المعتمد في رفع الوعي بين أصحاب المصلحة والسلطات وتطويره حول  .القطاعات والجسدية التي تحكم هذه

 ، والتدخالت المشتركة ذات الصلةكركة في تحديد احتياجات منطقة الوكانت مدخالتهم حاسم .أهمية هذا المفهوم

 

وسيرد  ونتيجة لذلك، تم اقتراح أربعة مشاريع تدخل تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة واإلدارة المستدامة للمياه واألمن الغذائي.

 .وصف موجز لكل منها فيما بعد

 

 

 . التدخالت المقترحة6.2
 ئية الشمسية. معالجة المياه باستخدام نظام الخاليا الكهروضو6.2.1

 

ها ت، وذلك لضخ المياه وتحليبه اقتصادي ا المشروع إلى تطوير نظام صغير متكامل وموثوق به من الناحية الفنية وموثوق يهدف

  الشمسية )الطاقة الضوئية( في منطقة زراعية فقيرة ومحرومة في منطقة الكرك. بالتناضح العكسي باستخدام الطاقة
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تزويدهم ومواشيهم بالمياه  مزارع المستهدفة )التي تم تحديدها بعد خطوة التقييم السريع( من خاللال سيساعد هذا المشروع

 العذبة وتحسين أوضاعهم المعيشية )المعيشية، الصحية، والبيئية( 

 

رسم تخطيطي  فيما يلي يتكون النظام عادة من وحدة األلواح الكهروضوئية مع الملحقات ووحدة التحلية وخزان للمياه المعالجة.

 .لمكونات المشروع

 

 

 
 

جمعية مستخدمي المياه،  ،اتحاد الجمعيات التعاونية، اتحاد المزارعينللبلدية )وهي شريك لهذه الدراسة( بالتعاون مع  يمكن

 المشروع. رة، إداجامعة مؤتة، االتحاد النسائي في الكرك

 

 :هناك حاجة إلى برنامج تنمية القدرات من أجل ما يلي

 

 تجهيز وإعداد موقع المزرعة 

 إلخ(نات النظام )األلواح الكهروضوئية، المحوالت، وحدة التناضح العكسي، المضخاتتشغيل وصيانة مكو ، 

 

 

والذي يمكنه بعد ذلك توصيل  (TOTين )إنشاء فريق أساسي على مستوى المزرعة من خالل برنامج تدريب المدرب يجب

 مكونات التدريب حول الموضوعات المذكورة أعاله.
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 العلفية المحاصيل إنتاج في السائلة المخلفات استخدام إلعادة الكرك في الصحي الصرف تأهيل مياه. 3.1.1

 

 ةالثانوي المعالجةيتم تشغيل  متر مكعب في اليوم ضمن حدود البلدية. 811ي بحوال بتدفق تتمتع محطة مياه محافظة الكرك

والهدف هو  التقطير وخزان الترسيب. فالتر، واثنين من تشتمل عملية المعالجة على الفرز، وخزان التهوية في المصنع.

، ويستخدم المزارعون مياه المعالجةطناعية باستخدام الغابة اص استزراعتم بالفعل  إعادة استخدام المياه المعالجة للري.

 بعض المياه المعالجة ألراضيهم.

 

تتوافق جودة التدفق  / اليوم على سعته، وبالتالي ال1م 411يعمل حالي ا بشكل مالئم حيث يستقبل  ومع ذلك، فإن المصنع ال

لى الرغم من كل ذلك، ال يزال معالجة مياه الصرف المنزلية. ع الخارجي مع المعايير األردنية للمياه العادمة لمحطات

 .يجري ضخ التدفق من خالل أنبوب عبر عدة مزارع وإلى الغابات وتخزينها في خزان لالستخدام

 

في قدرتها بحيث يمكن  ٪51البالغة  الستيعاب الزيادة المشروع في تأهيل محطة معالجة المياه العادمة يتمثل مفهوم هذا

 إنتاج محاصيل العلف. فياستخدام النفايات السائلة المعالجة 

 

المفرط لموارد  لمياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر قيّم للمياه، مما يقلل من االستغالل وهذا سيسمح باستخدام أفضل

المجاورة لتدفق مياه الصرف المعالجة ونقطة نهاية أنبوب  ، مما يقلل من تلوث التربة في المنطقة(GW) المياه الجوفية

 .وأخيرا  توفير مصدر جيد للدخل للمزارعين من خالل إنتاج وبيع المحاصيل العلفية .النقل في الغابة

 

 . متر مربع والتي سيتم استخدامها إلنتاج العلف 51.111سيتطلب المشروع تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 

 .يجب أن تكون األرض مجهزة بنظام ري مناسب لتقليل الفاقد المائي

 

ستثمار الرأسمالي لتأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بواسطة برنامج االستثمار في وزارة المياه ينبغي توفير اال

 .والري

 

في الكرك، واتحاد المزارعين، واتحاد مستخدمي المياه،  سلطة المياه يمكن قيادة المشروع من قبل بلدية الكرك، ومديرية

 .النسائي في الكرك واالتحاد

 

ومراقبة مياه الصرف العادم،  ع دورات تدريبية، إلعداد الموقع، وتشغيل وصيانة نظام الري،المشرو سيتطلب هذا

 .وحصاد وتعبئة المحاصيل العلفية

 

 . اعتماد تقنية اإلنتاج الزراعي المائية في مزرعة تجريبية واحدة6.2.3

 

تنقذ التقنية المائية احتياجات المياه  تستخدم الزراعة المائية في العديد من مزارع األردن وخاصة إلنتاج الفراولة.

ويمكن زراعة محاصيل أخرى، وخاصة  .المثال األردني للفراولة كان ناجحا للغاية وكانت اإليرادات عالية .واألراضي

 .المحاصيل واألعالف ذات الجدوى االقتصادية، باستخدام هذه التقنية

 

ومن شأن ذلك أن يضمن توفير بعض أدوات  نطاق هذه التقنية. الهدف من هذا المشروع هو تمهيد الطريق لتكرار وتوسيع

 .التدريب وأن يتم إعدادها الستقبال الجمهور/ المتدربين من أجل تقديم وحدة تدريبية

 

المياه واتحاد المزارعين والمؤسسة  إدارة وتنفيذ هذا المشروع من قبل بلدية الكرك بالتعاون مع جمعية مستخدمي يمكن

 . ردنيةالتعاونية األ

 

 :ويتطلب برنامج تطوير القدرات على ما يلي

 

 إعداد المزرعة 

 اخنيار المحصول 

 التسميد 

 الحصاد 

 )أنشطة ما بعد الحصاد )تسويق اإلنتاج على سبيل المثال 
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 توصيل ذلك بعد يمكنه والذي (TOT) المدربين تدريب برنامج خالل من المزرعة مستوى على أساسي فريق إنشاء يجب

 .أعاله المذكورة الموضوعات حول التدريب مكونات
 
 

 . نظام تجميع وجمع مياه الخزانات على مستوى المزرعة6.2.4

 

على طول هذه المنطقة توجد العديد من المزارع التي تسحب المياه من  رحة للمشروع على طول مسار عين سارة.المنطقة المقت

باإلضافة إلى ذلك، يحتوي الموقع على كمية كافية من األمطار التي ستولد كمية كافية  الوادي وتستخدمها في اإلنتاج الزراعي.

ستخدام مياه األمطار هذه التي يتم حصادها من قبل المزارعين خالل فترات مكن اي. من الجريان السطحي التي يمكن حصادها

للعوالق بالترسب المياه ذات نوعية مناسبة للري وال تتطلب أي معالجة غير السماح وعادة ما تكون  .هطول األمطار المرتفعة

 .مع الزمن في الخزان

 

 .الكرك بلدية قبل من المشروع هذا وإدارة تنفيذ يمكن
 

 فقط لنسخها والنشر كشفها إلى حاجة هناك سيكون ولكن القدرات بناء إلى حاجة هناك ليس
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