
المياه في االردن

%88 يواــسي يذلا و يــلودلا يــئاملا رــقفلا طــخ تــحت  فــي العــام 2014 ةبــسنب هاــيملا نــم درــفلا ةــصح  تردــق ثــيح ،مــلاعلا يــف هاــيملاب ةــلود رــقفأ يــناثك ندرالا فــينصت مــت 
780 زواجتي بلطلا نأ نــيح يف ،بعكم رــتم نويلم  َ يواــسي يذلاو ايونــس هددــجتملا هاــيملا مــجح عــم بــسانتي ال  اــيلاح ندرالا يــف هاــيملا مادختــساف ، ً ايونــس بــعكم رــتم  1.000

1000 مليــون متــر مكعــب، لــذا يتــم تغطيــة الفــرق عــن طريــق زيــادة الضــخ و االســتخراج مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة ، تحليــة الميــاه المالحــة، وإعــادة اســتخدام ميــاه 
الصرف الصحي المعالجة لغايات الري. 

 ماوــعألا لالــخ ةــقطنملا يــف ةيروــسلا ةــمزألا نــع ةــجتانلا  ةيناكــسلا ةداــيزلا نا الا ،اــهترادا و رداــصملا حــشب هــطبترملا تاــيدحتلا نــم دــيدعلا ندرالا يــف هاــيملا عاــطق هــجاوي
القليلــة الماضيــة أدت الــى تنامــي األزمــه المائيــه فــي االردن، و التــي تســتدعي ايجــاد تغييــرات ممنهجــة لممارســات اســنخدام الميــاه و إدارتهــا. اذ ارتفــع عــدد  الالجئيــن 
ــن-  ــدة لشــؤون الالجئي ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــع المفوضي ــم تســجيل 628.867 م ــون ســوري - ت ــى  1.4 ملي ــوام 2011 – 2013 ال ــالل األع ــي االردن خ الســوريين ف

مما ادى الى زيادة التحديات التي تواجه قطاع المياه األردني و زيادة الطلب على مصادر المياه بمعدل %10 على مستوى المملكة.

 

 ندرالا يــف ةفيضتــسملا تاــعمتجملل ةــيئاملا تاــجايتحالا دــصر  عورــشم ةيبلــسلا تارــيثأتلا فــيفخت ىــلإ فدــهت يــتلا ةــيلودلا و ةــينطولا دوــهجلا نــم ءزــج وــه  
لمشــكلة نــدرة الميــاه فــي المجتمعــات المحليــة. وهــو مشــروع ممــول مــن الحكومــة الكنديــة  مــن خــالل الشــؤون العالميــه الكنديــة  ، بــدأ تنفيــذ هــذا المشــروع  فــي 

شهر شباط 2015 و ينتهي في شهر شباط 2018. 
يهــدف المشــروع الــى تحســين إدارة المــوارد المائيــة فــي محافظتــي الزرقــاء و البلقــاء فــي االردن حتــى يتمكــن جميــع الســكان مــن إدراك حقوقهــم و مســؤولياتهم المائيــة 

 ةمادتــسا قــيقحتو ةيــسسؤملا ةلئاــسملا نيــسحت ىــلا ةــفاضا ،هاــيملل لــضفأ ةرادإ قــيقحتل هديــشرلا ةــيمكاحلا موــهفم قــيبطت ىــلع عورــشملا لمعيــس ثــيح ،ةمادتــسم ةــقيرطب
ــاه و الــري  ــاه.  كمــا ســيقوم المشــروع و بالتعــاون مــع وزارة المي فــي اســتخدام المــوارد ، كمــا ســيعمل المشــروع علــى تفعيــل مشــاركة المجتمــع و المــرأة فــي ادارة المي
البلقــاء،  و  الزرقــاء   محافظتــي   فــي   المائيــة   المــوارد   إدارة   تحســين   علــى   (مياهنــا)  االردن   ميــاه   الــى  شــركة   اضافــة   األردنيــة   الميــاه    وســلطة  
حيــث ســيتم إنجــاز ذلــك مــن خــالل العمــل علــى إعــادة تأهيــل و تحســين البنيــة التحتيــة لشــبكة الميــاه فــي مناطــق داخــل محافظــة الزرقــاء، اضافــة الــى تقديــم برامــج تدربيــه 
للعامليــن فــي ســلطة الميــاه و شــركة مياهنــا فــي محافظتــي الزرقــاء و البلقــاء. كمــا ســيتم تنفيــذ عــدد مــن النشــاطات المتعلقــة بتعزيــز االتصــال و التواصــل مــا بيــن مــزودي 

 ىوتــسم و ىــلحملا عــمتجملا ىوتــسم ىــلع هاــيملا ةرادا يــف هأرــملا رود زــيزعتو ةــيلحملا تاــعمتجملا ةكراــشم ةداــيز ىــلع لــمعلا ىــلا ةــفاضا ،هــيلحملا تاــعمتجملا و هاــيملا
المنزل. 

40.000 مســتفيدا من الرجال و الســيدات بما في ذلك 6.000 امرأة و  2.000 عورــشملا تاطاــشن نم ءالؤه ذيفتــسيس ثيح ،لجر    براقي ام عورــشملا فدهتــسي نأ عقوتي
 ةرازو يــفظوم رــبتعي اــمك ،هاــيملا ةرادإ يــف تاــعمتجملا ةمهاــسم و اــهيلع ظاــفحلا و هاــيملا مادختــسا نيــسحتب هــطبترملا ةطــشنالا و هاــيملا ةكبــش لــيهأتب ةــطبترملا ةــفلتخملا

يرــلا و هاــيملا ةــيندرألا هاــيملا ةطلــس ، نم عورــشملا نم ديفتــستس يتلا تاهجلا نــم ءاــقلبلا و ءاــقرزلا يــتظفاحمب )اــنهايم( ندرالا هاــيم ةكرــش و ،
 حول مواضيع الممارسات الفضلى في تشغيل و صيانة شبكة المياه.  

كمــا ســتتضمن نشــاطات المشــروع تطبيــق التقنيــات و االســتراتيجيات التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن اســتنزاف الميــاه و تعمــل علــى تحقيــق اســتدامة فــي ادارة المصــادر بمــا 
يتوافق مع استراتيجية المياه االردنية (2008-2022)، بينما يتم ضمان رفع الوعي لدى المواطنين في المواضيع ذات العالقة باستخدام المياه و ادارتها بشكل مستدام.

ركائز المشروع االساسية الثالثة 

مع نهاية تنفيذ المشروع يتوقع تحقيق النتائج التاليه:
(i) تحسين التزويد المائي و إمدادات المياه في مناطق محددة  داخل محافظة الزرقاء ( إسكان النقب والمعلمين )

(ii) زيادة مشاركة المجتمعات المحلية، خاصة السيدات، في محافظتي  الزرقاء و البلقاء في ادارة المياه. 
) مراجعة و تفعيل آليات المساءلة في ادارة المياه و الحاكمية الرشيده و التي تأخذ بعين االعتبار احتياجات السيدات في المجتمعات المستهدفة.   iii)

رصد االحتياجات المائية للمجتمعات المستضيفة في األردن

مشروع رصد االحتياجات المائيه للمجتعات المستضيفه في االردن

خالل تقديم برامج
 تدريبية فنيه

 هذا المشروع ممول من قبل الحكومة الكندية بواسطة الشؤون العالمية الكندية



حوكمة المياه في االردن

2022-2008) ةاــيحلا لــجأ نــم ءاــملا " ىمــست هاــيملا ةرادإل ةــينطو ةيجيتارتــسا  عــم  هاــيملا عاــطقل ةيلبقتــسم ةــيؤر ددــحت يــتلا و    )  ةــيندرالا ةــموكحلا ىدــل دــجوي
التركيز بشكل خاص على مواضيع ادارة المياه و اإلصالح المؤسسي.

 إن هذه االستراتيجية ترسم الخطوط العريضة  لرؤية الحكومة األردنية إلستراتيجية تضمن النتائج التالية بحلول عام 2022 :
1-    مياه الشرب كافية، آمنة  ومضمونة.

2-    فهم أعمق وإدارة أكثر فاعلية للمياه الجوفية والسطحية.
3-    النظم األيكولوجية المائية الصحية.

4- عــم فــيكتلا ىــلا ةــفاضالاب اذــه .هاــيملا ةــمدخ دــيوزت ةــفلكت عــم بــسانتتو  ةــلوقعم راعــسأب هاــيملا موــسر نوــكت ثــيحب ، ةــيئاملا دراوــملل لداــعلا و مادتــسملا مادختــسإلا    
زيادة النمو السكاني والتنمية اإلقتصادية عبر قطاعات المياه ومستخدمي المياه.

ليعمل على تعزيز مفهوم الحوكمة في المجتمعات المحلية. و بناءا على هذه االستراتيجية فقد تم تصميم مشروع

العمل من خالل الشراكات

"مؤسسة رواد المستقبل لتمكين أفراد المجتمعات  بالعمل  مع منظمات المجتمع  و بناءا  على ما سبق ،قامت منظمة أوكسفام و بالتعاون مع شريكها المحلي الرئيسي 
المدنــي علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل الوصــول الــى المجتمعــات التــي يتــم تنفيــذ المشــروع فيهــا. وتؤمــن منظمــة أوكســفام بــأن البرامــج المنفــذة مــن خــالل الشــراكات 

تزيد من المعرفة الجماعية والمهارات  و الوصول الى الحلول االنسب من خالل تبادل التجارب و الخبرات السابقة.

 نشاطات المشروع االساسية :
. تحسين التزويد المائي في محافظة الزرقاء ، من خالل استبدال شبكة المياه القديمه في منطقتي  إسكان النقب و المعلمين بشبكة مياه جديده 1

2. العمــل بشــكل مكثــف مــع المجتمــع المحلــي فــي كل مــن   محافظتــي الزرقــاء  و البلقــاء مــن خــالل منظمــات المجتمــع المدنــي المختــارة و ذلــك بهــدف تحســين خدمــات 
المياه   في المنطقتين من خالل تعزيز مفهوم المساءلة القانونية.

3      يــف ةمهاــسملاو عورــشملا ةرــكف يــنبتل )ءاــقلبلاو ءاــقرزلا( عورــشملا لــمع قــطانم يــف ةــقالعلا يوذ رارــقلا عاــنصو عــمتجملا ةداــق نــم ةــيعمتجملا هاــيملا ةــنجل راــيتخا   .
استدامة النتائج.

ً راــبتعإلا نــيعب ذــخألا عــم  اــقحال عورــشملا جــئاتن ةمادتــسإ ىــلع ظاــفحلا يــف ةمهاــسملل عورــشملا ةرــكف يــحو نــم ةاــنبتم ســسأ عاــبتإ لالــخ نــم هاــيملا تاريفــس راــيتخا   . 4
الشفافية في عملية اإلختيار لتحقيق أفضل النتائج.  

5. تنفيذ عدة ورشات توعوية بهدف بناء قدرات و رفع وعي المجتمع المحلي حول اهداف المشروع و النتائج المرجوة و مواضيع ادارة المياه. 
6 هــتاجايتحا نــع رــيبعتلاو عــمتجملا لــيثمتو ةــهج نــم هاــيملا رداــصم ىــلع ظاــفحلا ةــيفيكو ةــيمها لوــح عــمتجملا يــعو عــفر ىــلع تارداــق نــكيل تاريفــسلا تاردــق ءاــنب  .

 عــمتجملا لــيثمتل رــشابم لكــشب مــهعم لــصاوتلاو هاــيملا عاــطق يــف رارــقلا عاــنص ىــلا تاريفــسلا لوــصو ليهــست بــناج ىــلإ .ىرــخا ةــهج نــم ةــقالعلا يوذ رارــقلا عاــنص ماــما
المحلي.

نتائج المشروع 

تخفيض التسرب واألعطال في شبكات المياه  في المناطق المستهدفه في محافظة الزرقاء.  •
زيادة قدرة موظفي مؤسسات المياه على التعامل مع اعطال نظام المياه و عمل الصيانة الوقائية الالزمة   •

زيادة الوعي المجتمعي والمعرفة حول اإلدارة المستدامة لمصادر المياه في كل من محافظتي  الزرقاء والبلقاء   •
زيادة مهارات المرأة في مجال االدارة المستدامة للمياه ، و تعزيز دورها في  ادارة المياه .  •

زيادة فرص التواصل وتحسين الية المسائلة ما بين هيئات إدارة  مزودي المياه والمستخدمين في كل من مجتمعات الزرقاء والبلقاء.  •

رصد االحتياجات المائية للمجتمعات المستضيفة في األردن

 هذا المشروع ممول من قبل الحكومة الكندية بواسطة الشؤون العالمية الكندية


