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األردنالمائي في لوضع ا  

 

 من الجنوبي الجزء في بوقوعها األوسط الشرق تتوسط آسيا، غرب جنوب تقع عربية دولة األردن •

 .العربية الجزيرة شبه لمنطقة والشمالي الشام، بالد منطقة

 .نسمة مليون (6,33) حوالي 2011 لعام السكان عدد و 2كم 89,287 األردن مساحة تبلغ•

 والصحراء المتوسط األبيض البحر حوض مناخي من مزيج هو المناخ و صحراوي، شبه بلد األردن•

 المناخ يسود بينما البالد، من والغربية الشمالية المناطق في المتوسط حوض مناخ يسود حيث القاحلة،

   .البالد غالبية في الصحراوي

 مئوية درجة األربعينات إلى الحرارة درجات تصل و الصيف في وجاف حار الطقس فإن عام، بشكل•

 .مئوية درجة (15 -12) الحرارة درجات معدل و الشتاء في ورطب ولطيف

 

 





 2007 عام ففي جدا، محدودة فيه المائية الموارد أن حيث بالمياه العالم في دولة أفقر رابع هو األردن•

 (73) بـ الموارد اإلستهالك تجاوز و السنة/3م مليون (659) بـ الموارد المياه على الطلب تجاوز

   .2022 عام 3م مليون (284) إلى سيصل الطلب و التزويد بين المتوقع العجز و السنة،/3م مليون

 عام السنة/3م (100) إلى تصل أن متوقع و السنة/3م (145) هي الماء من المتاحة الفرد حصة•

   .السنة/3م (500) بـ المحدد العالمي الفقر خط مستوى من بكثير أقل هي و 2025

 من % 64 و المياه على الطلب إجمالي من % 71 نسبته ما الزراعة في المستخدمة المياه يشكل•

 .المائي التزويد

 

 





 مصادر المياه في األردن
 

 مجمل من تقريبا %54 تعادل تزويد بنسبة تساهم حيث للمياه الرئيسي المصدر هي الجوفية المياه•
 .األردن في للتزويد المتاحة المياه

 .السنة/3م مليون (275) بـ تقدر الجوفية المياه كمية•

 .األردن في للتزويد المتاحة المياه مجمل من تقريبا %37 تعادل تزويد بنسبة السطحية المياه تساهم•

 .السنة/3م مليون (505) بـ تقدر السطحية المياه كمية•

 لإلستخدام المخصص المائي المخزون إلى التنقية محطات من المعالجة الصحي الصرف مياه تضاف•
 .المروية الزراعة في

 الخارجة المعالجة المياه و السنة،/3م مليون (127,5) التنقية لمحطات الداخلة الصحي الصرف مياه•
 السنة/3م مليون (109) حوالي يستغل و ،(2013 لعام) السنة/3م مليون (121,3) المحطات من

 .الزراعة ألغراض

 



 تزويد مياه الشرب في األردن
 

 على التزويد خالل من نقية مياه على يحصلون االردن في السكان مجموع من % 97 من أكثر•
 .( األسطح على الخزانات واستعمال) مختلفة فترات

 :القطاعات حسب المياه تزويد نسب•

 .للزراعة % 64

 .منزلي 30%

 .صناعي 5%

 .سياحي 1%

 

 

 









 تزويد مياه الصرف الصحي في األردن
 

 .الصحي الصرف بشبكة مخدومين  السكان من 63%•

 المناطق في %6) المركزية الصحي الصرف شبكات إلى السكان من فقط %56  ربط تم ذلك، ومع•
 .(الريفية

 .محطة 28 المملكة في العاملـة الصحي الصرف محطات عدد •

 .2013 لعام السنة/3م مليون (121,3)المحطات هذه في معالجتها تمت التي العادمة المياه كمية•

 .الزراعة ألغراض 2013 لعام السنة/3م مليون (109)حوالي  يستخدم•

 حيث طالل الملك سد في تخزينها ليتم الزرقاء وادي إلى تصريفها يتم عمان في المنتجة المياه معظم•
 .األردن وادي في الري لغايات توزع ثم من و العذبة السطحية بالمياه تختلط

 .التدفق من مهم جزء تشكل بذلك هي و األنهار في تصريفها يتم األخرى المناطق في المعاجة المياه•
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 محطات التنقية في ال



 استراتيجة المياه 
 (2022-2008) األردنية المياه استراتيجية وجدت•

 :بسبب
    السكانية التغييرات بسبب المياه موارد على الضغط1.

 .الحياة أسلوب و التنمية و األسرية التكوينات و
 استنزاف و المستدام غير الجوفية المياه سحب2.

 .الجوفية المياه أحواض
 .قانوني غير بشكل االّبار استغالل3.
 .الزراعة في التوسع4.
 مناطق معظم في %50 يتجاوز المياه من الفاقد5.

 .المملكة
 
 :إلى االستراتيجية تهدف•

 من %15 الى تصل أن يجب المعالجة المياه1.
 . المتجددة المياه مصادر

 لخدمة تبنى أن يجب الالمركزية المعالجة محطات2.
 . حضرية الشبة المناطق

 حقن في المعالجة المياه اسخدام إمكانية دراسة3.
 . الجوفية المياه طبقات وتزويد

 



 الجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة جودة المياه المعالجة

 

 

 

 

 

وزراة المياه 
سلطة / والري 

 المياه 

 وزارة الصحة  وزراة البيئة 



 سلطة المياه / وزراة المياه والري -1

 مديرية المختبرات  – 1-1

 

 المواصفة وحسب المناسبة لالغراض المستصلحة الصحي الصرف مياة استخدام إعادة•

   .المعتمدة

 التلوث من الحماية وبرنامج البيئية اإلدارة أنظمة وتطبيق الصناعية العادمة المياه تدوير تشجيع•

. 

 وتنفيذ بها المروية والنباتات التربة على استخدامها وأثر المستصلحة المياه نوعية مراقبة•

 .والتوعية اإلرشاد برامج

 . الجغرافي المعلومات نظام باستخدام الرئيسية والبيانات المعلومات قاعدة بناء•

 



 :البيئة وحدة - 1-2

 
الدراسات أغراض تخدم كما الرقابية البرامج متطلبات التحليلية المختبر إمكانيات تخدم 

 وزارة قبل من نتائجه وتعتمد وخارجه المياه قطاع في التشغيلية واألغراض والبحوث
 .المملكة في البحثية والجهات الصحة

تغطي والعادمة الحدية والمياه الشرب لمياه تخصصية تحاليل باجراء المختبر يقوم 
 وعضوية ونادرة ثقيلة وعناصر أساسية) والكيميائية الفيزيائية المعايير

 اإلشعاعية) والنظائرية (والمتخصصة الروتينية) والميكروبيولوجية  (متخصصة
 .(والثابتة

تحليال   80 وحوالي الشرب لمياه مختلفا   مخبريا   فحصا   117 من بأكثر حاليا   المختبر يقوم 
 الميدانية، التحليلية اإلمكانيات عن فضال   متخصصة نظائرية تحاليل 10و العادمة للمياه
 تتضمنها التي الفحوصات عدد بان علما   .التجهيزات كاملة متنقلتين وحدتين بوجود

 .فحصا   56 حوالي هي مثال   الشرب لمياه األردنية المواصفة
  

 



 حيث من الرائدة المختبرات من المياه سلطة مختبر يعتبر حيث الدقيقة ألحياء التحاليل تتضمن•

 :التالي الجدول وحسب المجال هذا في المتخصصة التحاليل

 

 

 



 
 شكرا  

لحسن استماعكم   


