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المياه في األردن

بيا احتل األردن المرتبة األولى في القائمة السوداء ألفقر دول العالم في مجال المياه إلى جانب كل من لي•

.والسعودية وبوركينا فاسو

مترا مكعبا من المياه للفرد سنويا، 120أي ، %85يقل نصيب الفرد عن مستوى الفقر المائي بمعدل يصل إلى •

ز ومن المتوقع أن يرتفع العج. متر مكعب من المياه للفرد1000في حين ان خط الفقر المائي العالمي يصل إلى 

.المائي السنوي في األردن إلى حوالي نصف مليار متر مكعب من المياه

جات الحرارة يعزى النقص المتزايد في حصة الفرد من المياه بشكل أساسي إلى التغيرات المناخية وارتفاع در•

إلسرائيلي في السنوات الماضية، وكذلك سيطرة إسرائيل المباشرة على منابع المياه األساسية بعد االحتالل ا

(  730مليون متر مكعب السرائيل من اصل 660)لألراضي الفلسطينية وتحويله لمجرى نهر األردن واستغالله 

حوض )ن على مدى سنوات طويلة لنهر االردن وكذلك الحال لمصادر المياه المشتركة بين األردن وسوريا ولبنا

(.من حصتها% 25اليرموك تحصل االردن على



نماآلالفلمئاتاألردنواستقبالالمتزايد،السكانيالنموأنالدراساتتشير•

تيالالمتالحقةالسياسيةواألزماتالعراقعلىالحرببعدوالنازحينالالجئين

.المائيةاألزمةمنضاعفواليمنيةوالليبيةالسوريةاالزمةمثلالمنطقةفيتعصف

جاالت ال تقتصر أزمة المياه في األردن على مياه الشرب بل تتعداها الى الم•

االقتصادية والزراعية والسياحية حيث انه من المعروف ان الماء عصب

دن الحياة وشح الموارد المائية يعصف بجيمع المجاالت ويحد من قدرة األر

.على استقطاب االستثمارات األجنبية وخاصة الصناعية منها



مة على ويحاول األردن إيجاد حلول عملية لألزمة المائية من خالل تنفيذ برامج متكاملة قائ•

ة مثل ترشيد االستهالك وكذلك بناء سدود إضافية، ومن خالل إنجاز مشاريع مائية ضخم

مشروع  سحب مياه حوض الديسي الواقع على الحدود السعودية األردنية إلى المدن 

ل تحلية وكذلك الحا. الرئيسية، والذي يضخ حوالي مائة مليون متر مكعب من المياه سنويا

ون نصيب مياه البحر االحمر عبر تنفيذ مشروع قناة البحر األحمر البحر الميت والذي سيك

وني مليون متر مكعب سنويا بعد اقتطاع حصة ثابتة للكيان الصهي50-30االردن من 

مليون متر مكعب من المياه المحالة في محطة التحلية المنوي اقامتها على50والبالغة 

مليون متر مكعب من مياه 50االراضي االردنية واستبادلها بنفس الكمية في الشمال ب

.محطة معالجة بحيرة طبريا من جانب الكيان الصهيوني 



المائةفي15حواليوتتطلباالردن،فيللكهرباءمستهلكأكبراألردنفيالمياهسلطةتعتبر•

المياهلتشغياسعارارتفاعالمائي،القطاعاعباءمنيزيدومماالمنتجة،الكهرباءإجماليمن

ضافيةاورسومضرائبفرضالىباالضافةعالمياالمحروقاتاسعارفيزيادةعنوالناتج

القطاعاتجميعمناالردنفيالخبراءدعىالذياالمرمحليا،المحروقاتاسعارعلى

مصادراداليجوالجامعاتاالبحاثمراكزوكذلكوالطاقةوالتعدينوالكهرباءبالمياهالمتعلقة

جراءالمنبعثةغازاتالمنوالتقليلالمياهلمصادرالتشغليةالتكلفةلتقليلالمتجددةللطاقةبديلة

.حياةالمجاالتجميعفيوالمواطنالوطنعلىاالعباءوتخفيفاالحفوريالوقوداستخدام

وعجزواالقتصادوالزراعةكالمياهالمشاكل،منالعديدتحلالطاقةمشكلةحلانحيث

األردنيفكثيرةتصنيعيةمجاالتأمامالباببفتحالطاقةأزمةحلفيسيساهمكماالموازنة،

.منافسةغيراآلنتبدو



لهيوفرايضاً،فريدمناخيوجغرافيبموقعيتميزاالردنانالمعروفمن•

الطاقةالجوفية،المائيةالطاقة:والمتجددةالنظيفةالطاقةمصادر

فانمثالً،الشمسيةالطاقةعننتحدثفعندما،الرياحوطاقةالشمسية،

بعة،المرالكيلومتراتمناالفبضعةتتجاوزالاالردنمنصغيرةرقعة

دارمقتوليدتستطيعاالردن،جنوبفيعاديةمزرعةمساحةيعادلماأي

منأسرهبالعالمحاجةيسدعليهاالساقطةالشمسيةالطاقةبفعلالطاقةمن

.الطاقة



الطاقة المائية

وما، ففي امبراطورية ر. لقد تم استغالل طاقة المياه لقرون طويلة•

ب، كما كانت الطاقة المائية تستخدم في مطاحن الدقيق وإنتاج الحبو

اء في الصين وبقية بلدان الشرق االقصى، وتستخدم حركة الم

وهو ما الهيدروليكية على تحريك عجلة لضخ المياه في قنوات الري

.  يعرف بالنواعير

لمائية وفي الثالثينات من القرن الثامن عشر، في ذروة بناء القناة ا•

استخدام استخدمت المياه للنقل الشاقولي صعودا ونزوال عبر التالل ب

وجود كان نقل الطاقة الميكانيكية مباشرة يتطلب. السكك الحديدية

ل وخاصة خال. الصناعات التي تستخدم الطاقة المائية قرب شالل

.النصف األخير من القرن التاسع عشر



لوحتىلفةالتكمنخفضةطاقةيوفرمماالكهربائية،الطاقةتوليدهوالمائيةالطاقةاستخداماتأهم•

رالبحمياهناقلمشروعلمخططوبالنظر.المائيالمجرىمنالبعيدةاألماكنفياستخدمت

–حمراال)البحرينسطحبينالمنسوبفرقاسغاللسيتمانهنالحظالميتالبحر–االحمر

وتزويدالحمراالبحرعلىالتحليةمحطةلتشغيلالكهربائيةالطافةلتوليدالمياهوجريان(الميت

.بالكهرباءالمجاورةالمناطق



الطاقة الشمسية

التشغيلأنظمةلتطوير2025عامحتىتمتدجديدةتنفيذيةخطةوالريالمياهوزارةأطلقت•

باديةالآبارمعظمفيالمائيةاآلبارمنلمجموعةالشمسيةاأللواحباستخدامالطاقةوتوليد

المتجددةالطاقةةأنظمإلىوتحويلهاالشربمياهلتوفيروتحسينهاوالشرقيةوالشماليةالجنوبية

آبارشغيلتفيالبديلةالمصادرعلىاالعتمادقاعدةوتوسيعالطاقةاستهالكتقليصبهدف

المنطقةألهاليجديدةمائيةمصادريؤّمنمماالمناطق،كلفيالمعالجةومحطاتالمياه

دينارمليون40منبأكثرالسنويةالتشغيليةالمياهفاتورةويخفّضالمعيشةمستوىويحسن

 ً ً الواحدةللبئرحالياالتشغيليةالكلفةانحيث،2020عامبحلولسنويا آالف6علىدتزيشهريا

ً المضخاتواستبدالالصيانةأعمالالىإضافةدينار .دوريا





شمسيةطاقةمحطات5بناءاتفاقيةعمانفياألوروبياالتحادمعوالريالمياهوزارةقّعتو•

بهدفيورومليون30بقيمةكمنحةاألوروبياألردنيالتعاونمشروعضمنرئيسيةضخبمحطات

5وبناءنفيذتعلىالمشروعيشتمل.المملكةفيالعاملةواآلبارالمحطاتجميعفيالطاقةكفاءةرفع

وواديوماعينوالزارةزيفيللمياهالرئيسيةالضخمحطاتمنكلفيشمسيةطاقةمحطات

مدينةانكما.واطميغا30-25بقدرة(Wheeling)العبورنظامعلىواالزرقوالزعتريالعرب

التنمويةةالمنطقفيالشمسيةالطاقةمشاريعمنعددتنفيذحالياتشهدحيثالشمسمدينةهيمعان

.ميغاواط170بقدرة

بقدرةيةالشمسالطاقةباستخدامكهرباءتوليدمحطةبانشاءمعانفيطاللبنالحسينجامعةقامت•

.سنوات10بعدللجامعةملكيتهتؤولبحيثBOTنظامباستخدامميغاواط20استيعابية





طاقة الرياح

الرياحطاقةباستغالل2015عاماألردنبدأ•

ذاهمنمشروعأولبافتتاحهالكهرباءلتوليد

ومنميغاواتا،117بقدرةالطفيلةفيالنوع

مليونخمسيناألردنيةللخزينةيوفرأنالمتوقع

38المحطةفيويوجد.األقلعلىسنويادوالر

ويبلغ،(112فيفيستاس)طرازمنتوربينا

لةالطفياختياروتممتر،مئةمنهاكلارتفاع

ناألردمناطقباقيعنلتميزهاالمشروعإلقامة

.الرياحواتجاهسرعةحيثمن



رياحطاقةمشروعأولافتتاحتم2016عاموفي•

للحكومةمملوكانوعهمناالوليعدالذيمعانفي

ويتكون.دوالرمليون148وبكلفةواطميغا80بقدر

ميغاواط2بقدرةطاقةتوليدتوربين40منالمشروع

الكليةالقدرةلتصلمترا78وارتفاعتوربينلكل

200انتاجوسيتم.ميغاواط80لغايةللمشروع

الىالنظيفةالكهرباءمنالسنةفي(ساعة.جيجاوات)

العاملةالرياحطاقةمشاريعحجموقدر.الشبكة

.ميغاواط470المملكةفيعليهاوالمتعاقد



حاالت دراسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في سلطة المياه 
وفورات كبيرة في الكهرباء والكربون، مما خلق العديد من فرص تحسين 2014و 2008حقق قطاع المياه في االردن خالل الفترة ما بين عامي •

مع التركيز بشكل واسع على التنمية GIZوقد أمكن ذلك بدعم نشط من المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي، المعروفة باسم . كفاءة الطاقة

عه في عدة بلدان تعمل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي على تعزيز اعتماد تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف م. االجتماعية واالقتصادية

برنامجا ومشروعا ثنائيا وإقليميا في مجاالت إدارة المياه والموارد 20وتنفذ اليوم نحو . عاما في األردن40منذ GIZوقد نشطت . ومنها االردن

األجل لتخفيف حدة األزمة وباإلضافة إلى التدابير القصيرة. المائية والبيئة وتغير المناخ والحكم الرشيد والتمويل الصغير ودعم الالجئين الفلسطينيين

ط، يتمثل الهدف وفي األجل المتوس. بسبب تدفق الالجئين،كما تعمل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في التحسين المستدام لقطاع المياه في األردن

.منها في وضع نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

٪ 15األردن يستهلك قطاع المياه في. ويعد تحسين كفاءة الطاقة أمرا حاسما للحد من استهالك الطاقة والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ•

وبدأت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وسلطة المياه األردنية في مسح مختلف محطات(. الساعة/ جيجاوات 2000حوالي )من الكهرباء المولدة 

ت هذه العملية أن وكشف. الضخ وتقييم العمليات الرئيسية التي يمكن أن تتخذ فيها تدابير كفاءة الطاقة، وتحديد إمكانات توفير الطاقة في البالد

مليون يورو، بناء 3.3٪، أي ما يعادل 33.5ساعة، أي ما يعادل / جيجاوات 42مرفقا للضخ ستكون 25إمكانات توفير الطاقة السنوية من دراسة 

باالضافة الى تدريب . سنة/ طن 30637وستؤدي الطاقة المحققة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار . 2013على تعرفة الكهرباء لعام 

.موظفي سلطة المياه وإدراكهم لتشغيل محطات الضخ بكفاءة في استخدام الطاقة



حاالت دراسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في سلطة المياه 

، وهي الشركة األلمانية Wilo SEمع سلطة المياه وشركة ( في البلقاء)األول في البقورية . جرى تجريب مشروعين•

ومن نتائج هذا المشروع التجريبي ، بناء الوعي حول إمكانات كفاءة الطاقة وإشراك القطاع. للمضخات وأنظمة الضخ

كما اسفرت النتائج عن تخفيض . EPCالخاص في إدارة الطاقة لضخ المياه وذلك من خالل تطبيق نموذج تعاقد أداء الطاقة 

.  طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا1100جيجاواط ساعة و 1.5وتوفير . ٪33.5استهالك الطاقة بنسبة 

، وهي شركة هندسية Engiconمن خالل إشراك EPCاما المشروع التجريبي الثاني هو تطبيق نموذج تعاقد أداء الطاقة •

 Wiloكة محلية، في االستثمار في إعادة التهيئة وتشغيل محطة ضخ الوالة والتي يتم  تزويدها  بالمضخات من قبل شر

SE . طن من 2500ألف يورو في السنة و 300سنة، أي ما يعادل / جيجاواط ساعة 3.6وأسفر ذلك عن وفورات تصل

ادة ونتيجة لمشروع تحسين کفاءة الطاقة، بدأت مرافق المياه في طرح محطات ضخ أخرى إلع. ثاني أكسيد الكربون

.ايضاEPCالتهيئة، وبعضها سيطبق نموذج تعاقد أداء الطاقة 

• EPC: Energy Performance Contracting model



Thank you for your attention

شكرا الستماعكم


