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 كلمة معالي وزير المياه الدكتور خازم الناصر

 راعي االحتفال بيوم المياه العالمي

 

 

 العطوفةأصحاب 

 أصحاب السعادة  

 كارم الحضور األ

 ..السالم عليكم  ورحمة هللا وبركاته   

 

واسممووا لمي أ   فاق واالتفاقومملكة الأرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب في 

عم  تدمرنر ا العميمل علمر تكمرنفكم لاما  م ا  عبر وزمالئمي فمي اعمال الميما أ

ال ي  ؤكر فيه جميعماً علمر أ   بيوم الميا  العالمي  االحتفالاليوم ومكاركتاا 

أولممر أولونممان أجاممرتاا  نمثممل بدريوسمم موضممول الميمما  فممي اارز  ممما زال

 .الوطاية

 SIDA للوكوممممة الدمممونرنه ول  السمممكوا واالكممموا ول كمممما أتدمممرم بالكمممكر 

التمي تدما م و الممولمةالمرول ولهيئمان الروليمة االمر و  م ا االحتفماللتاظيمهم 

ولكل ك لك الككر للهيئان التعوعية  تامية الدعال المائي في اارز ،بعملية 

 .م  سا م وندا م في إ جاح مديرتاا المائية

معالي وزنر الميما  ص تدرنر واحترام  لخاا دل لوضراتكم  أ لي   ااسمووو

الم ي كلفامي  اا ابمة عامه  راعي  م ا االحتفمال زم الااصروالري الركتور حا

ومتابعتمه الوثيثمة علمر ممرا ا تماممه  معاليمهأكمر حيم  الحتفال الفتتاح   ا ا

 الدعمال الويمويهم ا ب التمي تعامر يمةتوجيهمان الملكالتافيم  والتزامه المعلل ب

 بأسمر   عتمزازا عم  معاليمه حيم  عبمرركيمز  التاميمة والتعمور ال ي نعتبمر 

لمواجهممة التوممرنان  هاالتممي تبمم ل علممر الجهمموز الكبيممر وزار  الميمما  والممري 

والمؤسدمان الما ومة  وااصمراا لألشمدا   شكر  الموصولمبرنا  المفروضة

 ال ن  سا موا وندا موا في زعم   ا الدعال.

 

 السادة الحضور ..

الورن  ع  الميا  وأ ميته للويا  ل  نكمو  أعظمم ممما وصمفة رع العمز   إن

صممرق    (وجعلامما ممم  الممما  كممل شممي  حممي)فممي موكممم تازنلممه عاممرما اممال 

 العظيم.
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تممرفدان  باسممتازا فالميمما  فممي المموط  العربممي تكممهر توممرنان متزانممر  سمموا  

مم   م    %66و ي غير عربية بمما نزنمر عم   أو بتوكم زول المابع اا هار

مازالمم  التممي وواسممتازا  المدممازر الجوفيمة خاصممة فممي الزراعمة  التمرفدان

وبأسماليب  فمي المرول العربيمة المدمازر المائيمةمم   %80 أكثمر مم تدتهلك 

الوسممائل والممة اسممت رام ضممعا المموعي المممائي  إضممافة إلممر معظمهمما تدليرنممة

وعرم التعبيل الفعلي لمفهوم اازار  المتكاملمة  الورنثة في االستهالك المائي

 .للموارز المائية

مم  المموارز  %0.6 زالعربمي ال تتجماو  دبة المموارز المائيمة فمي الموط  إن

 م  مداحة العالم %15 تبلغ حوالي مداحةوعلر العالم  المتجرز  فيالمائية 

 مم  سمكا  العمالم ااممر الم ي نتعلمب %5.4  نعيش عليها ما نزنر عمحي  

لتوديل مفهوم  في الوط  العربي إعاز  الاظر في مفهوم إزار  الدعال المائي

 لمثلر.اازار  المتكاملة وا

 

 ..السادة الحضور 

ً الاموذج ااكثر تورن اارز  نمثل لموضول الميا   ليس فدط علر مدتوا  ا

م  مدتوا  %10 اال م العالم بأسر  فودة الفرز اارز ي والماعدة بل 

ً ساون 3م1000خط الفدر المائي ال ي حرزته الماظمان الرولية بـ  ك لك و ا

علر تلبية االحتياجان المتزانر  وبالتالي ة عرم ارر  المدازر المائية المتاح

الامو العبيعي وغير العبيعي  الااتج ع اززناز العلب  جرا اززناز العجز 

وحركة  مليو  سوري 1.4والمتمثل بترفدان الالجئي  واخر ها  للدكا 

باالضافة  الامو والتعور ال ي نكهر  اارز  علر كافة الدعر والمجاالن

 .الر تاثير التغير المااخي

 

 السادة  الحضور.. 

استعال اارز  أ  نمضي باستراتيجية وسياسان مائية رسمم  خارطمة  لقد

التعامل مع   ا الدعال لداوان عرنر  اازمة و و ماض في  يكلمة مؤسدماته 

المائيممة بالكممكل المم ي نادممجم مممع التعممور ومتعلباتممه ااساسممية كمم لك تعممونر 

وخاصمة  ظمام  عان المائيمة لتتوافمل ممع المععيمان ا  يمة والمدمتدبليةالتكمرن

الميا  الجوفيمة الم ي نتعلمب إعماز  الاظمر فمي أحكاممه وفدماً لواامع ااحمواض 

و م ا لتموفير الميما  لألجيمال الدازممة لعاا للوفاظ علمر زنمومتهما الجوفية وتع

يمر التدليرنمة نرعو علر الروام للعمل علر توسيع ااعمر  اسمت رام المدمازر غ

وتعونر المدازر الدائمة والبو  ع  المدمازر الجرنمر   وحمانمة المدمازر 
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المتاحة و  ا  و  ر  البر امج االستثماري ال ي تعمل عليه الموزار  بكلفمة 

الومر   ممع 2025مليار زوالر ليغعمي اسمتثماراتاا المائيمة حتمر عمام  5.4

وتوسمميع ااعممر   مم   علممر مكمماركة الدعممال ال مما  بكافممة أشممكاله وأ ماطممه 

مكمارنع اازار  المتكاملمة للميما  و المكاركة ليتدار لاا الولموج إلمر مدمتوا

تدليممل الفااممر ورفممع كفمما   االسممت رام وتوعيممة المممواطاي  الدممر  الدمموي و

 .والوداز المائي وغير ا م  المكارنع

نعتبر م  الرول الرائمر  بالتعاممل ممع ميما  الدمر  الدموي مم   ا  االرز 

بامما  موعممان معالجممة  مم   الميمما  وشممبكان الدممر  الدمموي والتممي خممالل 

والتمي  %93ونتم اعاز  است رام الميا  المعالجمة بادمبة  %65تغعي حوالي 

 تلعب زورا اساسيا في المواز ة المائيه والتي تغعي جز  م  العجز المائي

تافيمم  مكممرول  ااممل البوممرن  ل الكممركان بتا يممل بالبممر  باشممر او مما  ومم   

 للدعال المازلميمليو  متر مكعب م  الميا   80-65حلة االولر لتولية المر

ونتم التوضير للمراحل االخرا لتغعية العجز الممائي فمي الدماوان الدازممة 

 .والتي سيكو  لها االثر في تودي   وعية ميا  الدر  الدوي

 

 

 

 

 

  السادة الحضور ...

 

ور حمازم الااصمر وحضمور معمالي المركتالتدا    ا الجمع اليوم وبرعانمة  إن

المؤسدممان الروليممة التمونليممة والهيئممان والتعوعيممة  وممثلممي خبممرا  الميمما 

 ليمرل وبكمكل واضم وااعالميمي  المولية و  بة م  الم تدمي  والمهتممي  

وفمل حتياجان المائيمة المي  اأالتورنان لت مواجهة علر الجميعإصرار  علر

الكفمما  ، واالسممت رام اامثممل ورفممع  مدممازرالزنمماز  لطموحممة  انإسممتراتيجي

و مم ا بعبيعممة الوممال ال نمكمم  أ  نتودممل إال بتعمماو  الجميممع ممم  مؤسدممان 

 واعاعان ومجتمع مولي وزولي ومؤسدان تمونلية.

 

 أكرر شكري وتقديري للقائمين على هذا الحدث الوطني العالمي الهام.

من العلي راجيا  اوطاننا جميعاً لخدمة  ضارعاً للمولى عز وجل أن يوفقنا

 قياده الهاشمية الحكيمة.الفي ظل القدير ان يحفظ االردن امنا مستقرا 
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 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 


