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التنفيذية القطاعية National Green Growth Plan
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الماء
❑

يعتبر األردن من أقل دول العالم في نسب التزود
بالمياه للفرد الواحد ،حيث تبلغ حصة الفرد من المياه
أقل من  100متر مكعب بالسنة

❑

يرتبط قطاع المياه بقطاعات عديدة أخرى ،حيث
يؤثر ويتأثر بدوره بقطاعات أهمها قطاع الطاقة
والزراعة (على سبيل المثال يعتبر قطاع المياه
مسؤوال عن  %15تقريبا من إجمالي الطلب على
الطاقة في األردن)

❑

هناك أربع قطاعات رئيسية تستهلك المياه و هي:
▪

▪
▪

القطاع الزراعي()%51
المنزلي()%45
الصناعي()%4

الماء
هناك العديد من األسباب لتحدي نقص المياه
في األردن  ،من أهمها:
► قلة موارد المياه الطبيعية
► فاقد المياه (وصل  %47.5من شبكة
المياه في عام )2017
► الجفاف المتزايد (ايضا ً في ضوء التغير
المناخي)
► الضخ الجائر
► االستهالك الزائد
► فقدان المياه أثناء النقل والتوزيع

الماء

هناك العديد من الحلول التي يمكن اتباعها للتخفيف من حدة ندرة المياه في األردن ،منها:

إعادة استخدام المياه /
تحلية المياه

إدارة الطلب على المياه /
زيادة كفاءة استخدامها

استخدام أساليب الري
المتطورة

الحصاد المائي

• تعتبر عملية تحلية المياه
عملية مستنزفة للطاقة
وبالتالي يعد استخدام الطاقة
المتجددة ذو فوائد اقتصادية
وبيئية كبيرة في هذا السياق

• ويشمل ذلك تحسين البنية
التحتية واستخدام التكنولوجيا
في تحديد أماكن التسريب،
تحسين قياس كميات
االستهالك ،استخدام أساليب
حديثة في ترشيد االستخدام،
وتحسين كفاءة األجهزة
(كمضخات المياه)

• إن استخدام هذه األساليب
كالري بالتنقيط يمكن أن
يسهم بتقليل استهالك المياه
في األردن بكمية تصل إلى
 168مليون متر مكعب في
السنة

• الحصاد المائي يعتبر من أهم
هذه األساليب حيث يمكن
لسطح بمساحة 100متر
مربع ان يحصد كمية مياه
تصل الى  32متر مكعب
بالسنة.

• باإلضافة الى استغالل الغاز
الحيوي الناتج من محطات
معالجة المياه العادمة (محطة
خربة السمرا على سبيل
المثال تعتمد على الغاز
الحيوي وطاقة الجاذبية
والطاقة المتجددة لتلبية
احتياجات المحطة من
الطاقة)

• باإلضافة الى حصاد مياه
الفيضانات عند مجاري
االنهار واالودية ،باإلضافة
الى الحلول المبنية على
الطبيعة ( Nature
)Based Solutions
في تجميع واستخدام المياه
والحد من خطر الفيضانات.

الطاقة

معلومات عامة

► بدأ العالم بالتوجه لمصادر طاقة نظيفة ومتجددة
كالطاقة الشمسية ،وطاقة الرياح ،وطاقة المياه.
► يعتبر قطاع الطاقة عنصر أساسي في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة (مثل :نقص الغذاء ،والتعليم ،والفقر،
والصحة ،والبيئة المستدامة).
 oو لذلك فان استدامة قطاع الطاقة من أهم عناصر
تحقيق اقتصاد أخضر ومستدام في األردن.
 oكما وتعد كفاءة استخدام الطاقة من أهم اساليب
تقليل كثافة الطلب على الطاقة الى جانب الطاقة
النظيفة

الطاقة

الطاقة في األردن
►

►

►

►

يعتمد األردن على استيراد احتياجاته من الطاقة بنسبة وصلت الى  %92في سنة
.2018
حسب االستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة  ،2030-2020يسعى األردن الى زيادة
اعتماده على مصادره الذاتية مما يؤدي الى زيادة أمن الطاقة .وتعتبر الطاقة البديلة
من أهم مصادر الطاقة التي يمكن لألردن استغاللها بشكل كبير ،وقد وصلت نسبة
توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة الى %10.7في عام 2018
تشير خطة االردن للطاقة الى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى
 %11بحلول عام  2020و %14بحلول عام  ،2030وزيادة نسبة الكهرباء المولدة
من الطاقة المتجددة الى  %21بحلول عام  2020و %31بحلول عام 2030
يهدف األردن الى تخفيض انبعاثاته للكربون بنسبة  %14في  2030حسب اتفاقية
باريس

زيادة استخدام مصادر
الطاقة البديلة في شتى
المجاالت

زيادة االعتماد على
الطاقة الناتجة من (نفايات
الى طاقة) وذلك باستخدام
الغاز الحيوي وتوليد
الكهرباء

من أهم العناصر التي
يجب النظر
إليها لتحسين كفاءة
الطاقة وتعزيز أمنها
هي:

تحسين كفائة ادارة الطاقة
و تقليل الفاقد في شبكة
الكهرباء وذلك باستخدام
اساليب تكنولوجية حديثة

الطاقة

تحسين كفاءة استخدام الطاقة
في جميع القطاعات
(المنزلي ،الصناعي...الخ)
وخاصة من خالل الترابط
مع قطاعي المياه والطاقة

الغذاء (الزراعة)
❖

يعتمد األردن على الواردات الخارجية
للغذاء ،حيث يستورد ما يقارب %81
من احتياجاته

❖

يلبي قطاع الزراعة تقريبا  ٪١٩من
المتطلبات الغذائية و يوظف  ٪١.٨من
القوى العاملة في األردن ،ويستهلك
القطاع  ٪٦٥من المياه العذبة

❖

استهالك قطاع الزراعة للمياه يمثل تحديا
رئيسيا نظرا لمخاوف األمن المائي في
االردن.

❖

الصراعات في سوريا والعراق والمنطقة
بشكل عام تؤدي الى تأثيرات سلبية على
تجارة المنتجات الزراعية عبر الحدود

الغذاء (الزراعة)
❖ النمو السكاني المتسارع وارتفاع نسبة الالجئين
في األردن يضع ضغطا ً كبيرا ً على الموارد
الغذائية الوطنية.
❖

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي
توظف العمال الغير رسميين

❖

ال يزال القطاع يشكل جزءا ً رئيسا ً من خطط
األردن ،حيث تستهدف رؤية  ٢٠٢٥زيادة معدل
الصادرات للمواد الغذائية من  ٪١٨في ٢٠١٤
إلى  ٪٢٤في .٢٠٢٥

❖

تهدف الحكومة إلى تحسين قابلية تصدير السلع
الزراعية ،باإلضافة الى التعامل مع تغير المناخ
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،مما يتطلب
االبتكار في القطاع.

الغذاء (الزراعة)
❖

من المتوقع أن يؤثر التغير المناخي
بشكل غير مباشر على أنماط استهالك
الغذاء عن طريق:
▪ تقليل انتاجية المحاصيل االستراتيجية
مساهمة المراعي في قطاع الثروة
▪ تقليل
الحيوانية

❖

مما سيزيد من أسعار المنتجات ويغير
أنماط االستهالك و مصادر المغذيات.

الغذاء (الزراعة)
❖ االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الزراعة .٢٠٢٥-٢٠١٦
(في ظل اآلثار االقتصادية المترتبة على وباء كورونا المستجد  ،19COVID-تعمل وزارة
الزراعة على مراجعة وتحديث استراتيجيتها التوجيهية ،تهدف هذه المراجعة إلى زيادة األمن
الغذائي وتأثيرات التنمية االقتصادية للقطاع).
❖

دورا رئيسيًا في التنمية المستدامة لألردن ،ويتطلب تعزيز تجارة
تلعب الضغوط البيئية ً
المنتجات الزراعية تنمية سلسلة القيمة المستدامة.

❖

تكلفة ممارسة األعمال التجارية في قطاع الزراعة تتزايد على الرغم من الدعم الحكومي
وبرامج التعويضات (مثل دعم المياه وضرائب الصادرات ورسوم االستيراد)

❖

تواجه المنتجات الزراعية األردنية صعوبة في المنافسة في األسواق خاصة من حيث ادارة
جودة الخضروات والفاكهة ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلة االستثمار في ضمان الجودة ومراقبتها،
و االفتقار إلى البنية التحتية الحديثة وإجراءات الفرز والتعبئة والتوزيع والنقل

زيادة نسبة استخدام المياه
المعالجة في القطاع
الزراعي

زيادة استغالل المخلفات
الحيوية لقطاع الزراعة
والتي يمكن أن تحول الى
سماد ،وطاقة ،و غيرها

اجراءات لتحسين كفاءة
قطاع الزراعة واألمن
الغذائي كالتالي

استخدام األساليب
التكنولوجية الحديثة لتقليل
نسبة استهالك المياه والطاقة
وتكلفتها ،وادارة نفايات
المزارع و استغاللها،
وتحسين كفاءة االنتاج
الزراعي وتقليل الفاقد.

الغذاء
(الزراعة)
إدخال أنواع محاصيل
جديدة مقاومة للجفاف
والظواهر المناخية ،إضافة
الى إدخال مفهوم الزراعة
الذكية مناخيا
Climate smart
agriculture

ترابط المياه والطاقة والغذاء
WEF Nexus
●

●

وفقا ً لمنظمة األغذية و الزراعة (فاو) فإن قطاعات المياه والطاقة و الغذاء
لها عالقة وثيقة ببعضها ،حيث أن أي تأثير في أحد هذه القطاعات يأثر
عليها جميعها.

تعتبر هذه القطاعات الثالث أساسية لتحسين رفاهية اإلنسان ،والحد من
الفقر ،والتنمية المستدامة.

●

وبالمثل ،فإن التقدم في أحد القطاعات قد يؤدي إلى ضرر في القطاعات
األخرى .يمكن أن يؤدي االستخدام الجائر للمياه في الزراعة إلى استنزاف
للمياه الجوفية ،مما قد يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي في المستقبل

●

يتطلب تطبيق نهج الترابط ( )Nexus Approachالى تعاون على
مختلف المستويات بين القطاع العام  ،والقطاع الخاص،و الشركاء الدوليين
ومختلف الجهات ذات العالقة.

شكرا

Shada@sustainmena.com
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