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 الكلمة االفتتاحية

. وقد تفاقم هذا األردنيعتبر نقص وشح المياه الشديد احد أكبر المعيقات أمام التطور اإلقتصادي والتنموي في 

جراء النمو السكاني والهجرات الوضع بسبب الزيادة السكانية التي تضاعفت خالل العقدين الماضيين فقط 

، باالضافة الى مشاكل المياه المشتركة والتغير المناخي الذي  يؤثر القسرية من الدول المجاورة الى األردن

 على التزويد المائي في األردن.

هذه التحديات، ولتحقيق هدفنا المتمثل في اإلدارة المتكاملة الناجحة للموارد المائية في األردن، في مواجهة 

نشطت وزارة المياه والري في طرح عدة سياسات جديدة تبين بوضوح قواعد محددة إلدارة مصادر المياه 

مة لتحقيق أهدافنا الوطنية الشحيحة بكفاءة وبشكل مستدام. أوضحت هذه السياسات التدابير واإلجراءات الالز

الستراتيجيات والسياسات والخطط  المتبناة المبنية على ا موجهة بالنتائجاللألمن المائي على المدى الطويل و

سابقا ويتم تحديثها بناء على هذه النتائج، وهي تشكل معا جزءا ال يتجزأ من جهود اإلدارة الشاملة التي تم 

 .تحقيقها

ان لفريق العمل الذي اعد هذه السياسة، وقد قام فريقي ببذل جهود كبيرة لتعزيز إدارة أتقدم بالشكر واالمتن

المياه التي تدعم هذه السياسة على جميع المستويات، والتي تشمل تنفيذ إطار قانوني مناسب واألدوات 

فاهيم المشاركة التنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية الفعالة ودعم خطط اإلدارة المناسبة التي تتكيف مع م

بأنها ستعطي  على يقين المائية وانني  صادروتطبيق الالمركزية مجتمعة تحت مظلة اإلدارة المتكاملة للم

 .النتائج المتوخاة في المستقبل القريب

 الدكتور حازم الناصر 

 وزيـر الميــاه والــري

 

 

 

 

 





6من   1 
 سياسة استدامة المياه الجوفية

 مقدمـــــة

% 60تعتير المياه الجوفية في األردن من أهم مصادر التزويد المائي لجميع االستعماالت حيث تشكل ما نسبته 

 % من مصادر التزويد المائي لالستعماالت البلدية.79من مصادر التزويد المائي  لجميع االستعماالت و 

ت هيدروجيولوجية وهذه األحواض هي: حوضا مائيا جوفيا تم تحديدها بناءاً على دراسا 12يوجد في المملكة 

عمان الزرقاء واألزرق واليرموك والبحر الميت والحسا والجفر والحماد ووادي األردن ووادي عربة 

 الشمالي ووادي عربة الجنوبي والسرحان والصحراء الجنوبية.

وأخرى غير متجددة تقسم مصادر المياه الجوفية في المملكة الى مصادر متجددة تتغذى من مياه األمطار 

 (أحفورية) كمياه خزان الديسي في جنوب المملكة.

تعاني مصادر المياه الجوفية المتجددة في المملكة من االستنزاف الناجم عن الضخ الجائر وخصوصا 

مليون متر  275ألغراض الري في المناطق المرتفعة حيث يقدر الضخ االمن من المياه الجوفية بحوالي 

مليون متر مكعب  160تتجاوز الحد االمن بحوالي  2014الكميات التي استخرجت في العام  مكعب في حين أن

كما أظهرت الدراسات الحديثة التي قامت بها وزارة المياه والري باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد بأنه 

الزراعية في المناطق مليون متر مكعب اضافية من المياه الجوفية يتم استخدامها سنوياً لألغراض  225يوجد 

 المرتفعة.

نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه نتيجة للطلب المتزايد على المياه الناتج عن النمو السكاني 

والهجرات القسرية الى المملكة والتطور االقتصادي و بالنظر الى االستنزاف الذي تعاني منه مصادر المياه 

ً باثار ال تغير المناخي فأن هذه الواقع يتطلب أن تدار مصادر المياه الجوفية بالشكل األمثل الجوفية مصحوبا

  والمحافظة على استدامتها لألجيال القادمة ومن هنا دعت الحاجة الى إعداد سياسة استدامة المياه الجوفية.



6من   2 
 سياسة استدامة المياه الجوفية
 

الجوفيةستخراج المياه إإدارة   

 المزارعين تصنفقتصادية اوجتماعية إعتبارات إل المياه الجوفيةدامة الزراعة المروية من ستإتخضع  .1

 .عليها المالئمةالتدابيرتطبيق تصميم ول فئاتالى 

لصالح القطاعات  االولويةعطاء مع إ مصادر المياه الجوفيةحصة القطاع الزراعي من ل وضع سقف .2

 .مستهلك على لكل متر مكعباألقتصادي االعائد ال ذاتاألخرى 

المائية صادر يجب أن تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل متزايد ليحل هذا المصدر محل الم  .3

ومتطلبات الصحة وطنية المعايير المع مياه الصرف الصحي المعالجة نوعية  تتوافق العذبة على أن

 .العامة

مصادرة حقوق استخدام المياه من أجل الصالح العام، فإن هذه المصادرة يجب أن  دعت الحاجة الى إذا .4

 .تكون مبنية على إحتياجات واضحة وعالية األولوية ومقابل تعويض عادل

العائد من تلك  تبين أنالمياه حيثما استخدام عن قيمة األرض أو حقوق مقابل تعويض  آلبارإغالق ايتم  .5

 .سلبياأو  اآلبار صفرا

تاجية اإلنو الريكفاءة  طبقت اساليبحيثما الزراعية ذات العائد االقتصادي  إلستثماراتاالتركيز على  .6

 المياه الجوفية مع مرور الوقت. إستخراجفي  تقليليساهم في البما  زراعيةال

 تقديرمن أجل  وأحواض المياه الجوفية طبقاتتحديثها لجميع إعداد نماذج رياضية للمياه الجوفية و .7

 .تحت إحتماالت ضخ مختلفةاإلنتاجية طاقتها 

الصلبة والسائلة ،  الملوثاتالتلوث مهما كان مصدره، بما فيه  منالمياه الجوفية تغذية حماية مناطق  .8

 .والمدخالت الزراعية وما شابه ذلك والتخلص من المياه المالحةومكاّب النفايات  والتعدين

 المياه الجوفية ومراقبتها. تحديد مناطق الحماية لجميع مناطق تغذية .9

التعاون مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية األخرى (وزارة الشؤون البلدية ، لجان تنظيم المدن،  .10

 القيود المفروضة على مناطق حماية المصادر المائية.   وانفاذالشرطة البيئية، الخ) لضمان تطبيق 

من أجل تعزيز  الجوفية المستخدمة في الزراعة لمياهاالستخراج  المناسبة والحوافز التعرفهوضع  .11

 .قتصادي للمحاصيل الزراعية المرويةإكفاءة المياه في الزراعة و الحصول على أعلى عائد 

 اتخاذو متساوبشكل  مالكي اآلبارفرض التشريعات المتعلقة بإدارة المياه الجوفية على جميع  .12

 .االنتهاكات في المستقبلردع من شأنها التي وإنفاذها والتدابيرالصارمة 



6من   3 
 سياسة استدامة المياه الجوفية
 

 الشاملةالخطة الوطنية  "وضع خطة شاملة إلدارة المياه الجوفية في األحواض المائية من خالل  .13

  ."للمياه

 الخطط. تمويلاإلستفادة من موارد صندوق و مياه المناطق المرتفعةمنتدى العمل على تنفيذ مخرجات  .14

 التوعية

مورد يتشارك به جميع الذين يعيشون على األراضي األردنية يجب أن يدرك المواطنون أن الماء هو  .15

وأن اإلستراتيجيات المتعلقة بالمصادر المائية هي إستراتيجيات وطنية وليست إستراتيجيات لقطاع 

 .بعينه

يجب اإلستمرار بتوعية المواطنين حول ندرة المياه المتوفرة وأهمية المحافظة عليها وحماية مصادرنا  .16

 .ودةالمائية المحد

ووضع التشريعات  الجوفيةالتأكيد على مشاركة مختلف الجهات المعنية وتعزيزها في إدارة المياه  .17

 .الالزمة لمشاركتهم

حواض المياه الجوفية التي تتكون في معظمها التشاركية ألدارة اإل تطبيق الدروس المستفادة من لجان .18

 .من مستخدمي المياه والمجتمعات المحلية

بالنسبة  الجوفية من خالل وسائل مختلفة حول قيمة المياهالمزارعين ومالكي اآلبار  بتثقيفستمرار اإل .19

 أجل إستدامة العيش الكريم والرفاه والتنمية االقتصادية واالجتماعية.والمصلحة الوطنية من  لهم

 ستخراج المياه الجوفية. حول إ المعنيينوتوزيعها على  مختلفةعلى مستويات  توعوية إعداد رسائل .20

 قاعدة البيانات وجمع المعلومات

إنشاء بنك وطني شامل لمعلومات المياه في وزارة المياه والري يدعم من وحدة أو دائرة تعنى بالتخطيط  .21

وصنع القرار، وسيتم دعم ذلك من خالل برنامج مراقبة وجمع البيانات وإدخال وتحديث المعلومات 

 .غي أن يصمم بحيث يكون قابال للربط مع بنك المعلومات اإلقليميوتجهيزها ونشرها، وينب

 .يجب دعم نظام المراقبه لجميع مصادر المياه الجوفية .22

في جميع الجوفية نوعية المياه الجوفية من خالل مسح ومراقبة نوعية المياه  الحفاظ علىيجب  .23

 لمعايير جودة المياه. ستيفائهامن إالتأكد و مصادرها



6من   4 
 سياسة استدامة المياه الجوفية
 

في  التغيراتإضافة الى قتصادية إلجتماعية واإللظروف ااب المتعلقة بياناتبمراقبة وجمع الاالستمرار  .24

 .ستخدام المياه حسب القطاعات المختلفة في المجتمعاألنماط السلوكية المرتبطة بإ

بشكل دوري لضمان  لضخا مراقبةكذلك من جميع آبار المياه الجوفية، ويتم  كميات الضخقياس  .25

 .ستخراجإلمطابقته ألحكام رخص ا

يجب أن تصمم البيانات المجمعة من عمليات المراقبة بطريقة يمكن تخزينها واسترجاعها الكترونيا،  .26

 .وعلى أن يتم اإلحتفاظ بنسخ ورقية وحاسوبية مساندة

اه الجوفية والسحب، إعداد نشرة سنوية للمياه تشمل جميع البيانات التي تم جمعها (مستويات المي .27

وهطول األمطار والتبخر وتصريف الينابيع، الخ) إضافة إلى فصل عن الحقوق المائية؛ وتصف النشرة 

 .الوضع المائي لكل حوض ويتم تحديثها سنويا

 .التوسع بإعتماد التقنيات الحديثة لجمع البيانات والتحقق من صحتها وتحليلها ونمذجتها ونشرها  .28

تشكل مصدراً قد لمصانع ومعاصر الزيتون التي ا متخصصة لمراقبة مخلفات رصدشبكة  إنشاء .29

 . لتلويث المياه الجوفيةمحتمالً 

 التشريع

العمل على إنفاذ القوانين المعمول بها وتحديث التشريعات كلما استدعت الحاجة لالستجابة للمتغيرات  .30

 .القوانين بهذهالمستجدة متضمنة إلتزام مستخدمي المياه 

 .مطابقة نوعية المياه الجوفية للمواصفات الوطنية آليات توضح منهجيه تبني .31

و  )85(2002رقم فرض النظام هدف ب وزارة المياه والري قامت بهاالتي  إحكام السيطرة حملة دعم .32

  .تعديالته

 .ر على ترخيص اآلبار لألغراض الزراعيةالحظاستمرار  .33

المصادر و تطويرها استكشاف  

ً عن المياه المياه السطحيةستعمال إتشجيع  .34 ً لزيادة كميات المياه الجوفية  عوضا حيثما كان ذلك ممكنا

 المتاحة.

بعد إجراء دراسات وتحريات لمائية الجوفية غير المتجددة ستخراج المياه من الطبقات اإيجب أن يكون  .35

 مستفيضة.



6من   5 
 سياسة استدامة المياه الجوفية
 

البيانات الجيوفيزيائية بهدف زيادة حفر آبار التنقيب عن النفط والغاز وكذلك االستفادة من بيانات  .36

 . المعرفة عن طاقة الطبقات المائية الجوفية العميقة

لالغراض  كمصدر للتزويد المائي) المسوس(المالحة مكانية استغالل المياه الجوفية ال المستمر تقييمال .37

خذ بعين االعتبار تكلفة مع األلوجيا التحلية المناسبة وتكن استخداميتم ملوحة المياه  بناًء علىالمختلفة، و

 .الطاقة

قدرات الخبرات والباالعتماد على   )الصناعيةو الطبيعية(معدالت تغذية المياه الجوفية تعزيز وتحسين  .38

 قطاع المياه.الفنية في 

(الناتجة عن التغيرات المناخية) ضمن  الغزيرة مطارألاالستمرار في تنفيذ عمليات تجميع مياه ا .39

 .التغذيةمناطق  تحديدأيضا يتطلب  المياه الجوفية وهذا لزيادة فرصة تغذيةالتغذية  مناطق

 بشكل تشاركي مع في المناطق المرتفعة المعدة ألحواض المائية خطط عمل إلدارة المياه الجوفيةتنفيذ  .40

 .ادي األردنوبما في ذلك المجتمع المحلي ومستخدمي المياه 

زارة المياه والري / سلطة المياه طاقم ولية فالجوالمياه مصادر  استكشافتنفيذ اعطاء اولوية العمل في  .41

 .الطلبعند الضرورة أو اإلستعانة بمصادر خارجية و

ستخدامها في إلالتي يديرها القطاع الخاص  باراآل خطة طوارئ وتحديثها لغرض تخصيص مياه اعداد .42

 .البلدي التزويد شبكات

 اإلعتبارات المؤسسية

الموارد البشرية ضمن أعلى سلم األولويات وتنظيم وتنفيذ برامج التعليم المستمر يجب وضع تنمية  .43

والتدريب الداخلي والخارجي وتخفيض العمالة الزائدة للوصول إلى مستويات التوظيف األمثل لتتوافق 

 .مع اإلدارة الفعالة

 ممكن تحقيقها.ويات تأمين الخدمات اللوجستية للفرق الميدانية وتحسين ظروف عملهم إلى أفضل مست .44

 التعاون اإلقليمي 

تعاون مع الدول المجاورة بهدف تحقيق االستعمال األمثل والمستدام للموارد المائية ال زيادة السعي إلى .45

 .ةإقليمياتفاقيات ينبثق عن هذا التعاون  بحيث، الجوفية المشتركة وإدارتها



6من   6 
 سياسة استدامة المياه الجوفية
 

مع االخذ بعين  IWRM) المياه ( صادرالمتكاملة لمدارة اإلدارة األحواض المشتركة على أساس نهج إ .46

تغير الطواريء لمواجهة حاالت الجفاف وآثار  خططلتطوير  ضرورة التعاون اإلقليمياالعتبار 

 .يالمناخ

 متابعة السياسة 

سنويا وإعداد تقرير بالخصوص ومراجعتها كل ثالث سنوات وإقتراح  السياسةسيتم مراقبة بنود هذه  .47

 زمة وتطبيقها.التعديالت الال

 




