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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

( والبيئة  المياه  دعم  مشروع  يسمح WESيعمل  جديد  نشاط  من خالل  للدخل  المدرة  غير  المياه  قضايا  معالجة  على   )

 باستخدام أفضل لموارد المياه التى تتسم بالندرة في األردن. 

 2022فبراير   17أثينا، 

"يُصنف األردن كواحد من أفقر البلدان في المياه في العالم، حيث تقل موارد المياه المتجددة للفرد بشكل ملحوظ عن خط األساس العالمي 

ما يقرب من  (، تشير التقديرات إلى أن  2014٪ من السكان ) 94لمستوى الندرة  المطلقة للمياه، في حين تصل تغطية خدمات المياه إلى  

(.  وضمن هذا السياق ودعماً لجهود األردن المستمرة للحد من المياه غير المدرة للدخل،  NRWنصف هذه المياه هي مياه غير مدرة للدخل )

ياه غير المدرة  أطلق مشروع دعم المياه والبيئة، الذي يتم تنفيذه بتمويل من االتحاد األوروبي، لتوه نشاًطا وطنياً جديًدا حول "بلورة سياسة الم

م  للدخل لألردن". سيتم تنفيذ هذا النشاط من منطلق المساهمة في تلبية احتياجات السكان في األردن من المياه من خالل الحماية واالستخدا

( واحدة من القضايا الرئيسية التي تؤثر على إمدادات  NRWاألكثر استدامة لهذا المورد الذي يتسم بالندرة. تُعتبر المياه غير المدرة للدخل ) 

النظام  المياه للمستهلكين؛ ويعود  هذا إلى كونها المياه التي يتم إرسالها إلى شبكة التوزيع ولكن بدون أن يتم احتسابها بسبب التسريبات في  

مصرح بها. تم تنفيذ العديد من المبادرات من قبل األردن  الناتجة عن أوجه القصور الفنية أو العدادات غير المناسبة أو التوصيالت غير ال

لمياه  للحد من المياه غير المدرة للدخل، ولكن تبقى هناك حاجة إلى دعم إضافي للتمكن من تحقيق األهداف التي حددتها االستراتيجية الوطنية ل

٪  25٪، واستهداف التخفيض  إلى 6-3رة للدخل بنسبة (، أي، على سبيل المثال، الخفض السنوي للمياه غير المد2025-2016في األردن )

٪. بناًء على طلب السلطات األردنية المختصة، صمم مشروع  15وتقليل الفاقد الفني إلى أقل من    2025على الصعيد الوطني بحلول عام  

غير المدرة للدخل، بناًء على تقييم شامل    دعم المياه والبيئة نشاطاً من شأنه أن يساعد وزارة المياه والري األردنية في وضع سياسة للمياه

ى  للوضع الحالي والدروس المستفادة من المشاريع الريادية وغيرها. اإلجراءات التي تم تنفيذها في األردن وخارج نطاقها. سيعمل النشاط عل

اون الوثيق والحوار مع السلطات األردنية وضع قواعد واضحة ومحددة  لتطوير وتنفيذ تدابير الحد من المياه غير المدرة للدخل من خالل التع

 وجميع أصحاب المصلحة وغيرهم من ذوي الصلة.                                                    

لعرض النشاط، أفادت السيدة سوزان طه، خبيرة المياه الرئيسية، أن "المياه    2022فبراير    15في االجتماع االفتتاحي الذي نم تنظيمه في  

  غير المدرة للدخل هي واحدة من الثمار التي تؤتي ثمارها في والحل األمثل لتحسين كفاءة مرافق المياه في جميع أنحاء العالم . في معظم 

٪ من إجمالي إمدادات المياه. تشمل فوائد الحد من المياه غير المدرة 50إلى    25بلدان  المتوسط، ال تزال المياه غير المدرة للدخل تمثل من 

طر تلوث  للدخل مساعدة المرافق على تلبية األهداف البيئية والصحية من خالل تقليل فاقد المياه، وبالتالي تقليل الضغط على البيئة، وتقليل مخا

يئة في مياه الشرب. وال تقتصر المنافع على هذا؛ وتمتد من جدوى خدمات المياه االقتصادية، إلى توفير الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدف

مة أفضل حال كان إنتاج الطاقة ينطوي على وقود قائم على الكربون. يتيح نشر اإلدارة الفعالة للمياه غير المدرة للدخل لمرافق المياه تقديم خد

 للمستهلكين وتعزيز أدائهم المالي وتحقيق استدامة أكبر على المدى الطويل".

مياه غير المدرة للدخل لألردن" إلى تمهيد الطريق للحد بشكل كبير من فاقد المياه، وإمداد  من المتوقع أن يؤدي تنفيذ نشاط "بلورة سياسة ال

ارة الموارد  أكثر مرونة وأكثر كفاءة للمياه، وزيادة في وفرة المياه لألردنيين؛ كما يجدد تأكيده على التزام مشروع دعم المياه والبيئة بتحسين إد

 شاكل المرتبطة باالستخدام الرشيد للمياه.المائية الشحيحة في المنطقة وحل الم 

 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك
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 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  ر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم 
مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  هو  بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  المشروع المشاكل المتعلقة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   التي  محتويات هذه النشرةالمسؤولية عن  منفرداً مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19

