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 شكر وتقدیر

. األوسط شرقال في"ستریم"  لبرنامج االفتتاحیة الدعوة إطار في البریطاني الثقافي المجلس قبل من البحث ھذا تمویل تم

 عززت التي یةاإلقلیم والمعرفة الشبكات مع والدعم الفرص البریطاني الثقافي المجلس وفر فقد المالي الدعم إلى وباإلضافة

 قربی لما مدینون المؤلفون. المنطقة في األخرى البحث وفرق الفریق ھذا قدراتكما وساھمت في تنمیة  علوماتالم قاعدة

ح بمن بسخاء ساھمواممن  وإسرائیل األردن في األكادیمیة والمجتمعات السیاسات مجتمع وأعضاء نالمزارعی من 100 من

 ویود .والمائیة الزراعیة نظمھم تشغیل طرق حول واآلراء الراجعة والتغذیة البیانات توفیرو ،وخبرتھم ومعرفتھم وقتھم

ً  المؤلفون ً  یشكروا أن أیضا تواصل ووفروا قنوات ال والثانویة األولیة البیانات جمع في المستشارین الذین لعبوا دوراً ھاما

 وزمالئھم مدرائھم شكر المؤلفون یود وأخیرا،. المنطقة في الشركاء من وغیرھم األردن، فيالمناسبة مع المزارعین 

 أبیب لت في إكوبیس منظمة في األفراد ذلك ویشمل ،العمل ھذا تحقیق ضمان في لھم أبرز الدور كان الذین الدعم وموظفي

في جامعة أوكسفورد  والمجتمع واالبتكار العلوم معھدو عمان، في أفریقیا وشمال آسیا غرب معھدو وعمان لحم وبیت

  .البیئي التغیر ومعھدالبریطانیة 
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 الملخص التنفیذي

 تصادياالق المنظور باستخدام وإسرائیل األردن في وإدارتھا المیاه صیتخص تجربةعلى تحلیل ومقارنة  التقریر ھذایعمل 

 الموارد دودیةمحلمراعاة  المنطقة في للسلطات المستقبلیة اتیواإلمکان السابقة التوجھات علی الضوء لتسلیط الموارد وفصل

قرار عدم استواحتمالیة  المیاه في شدیدة ندرة "األوسط الشرق اقتصادات معظم غرار علىیواجھ األردن "و. الطبیعیة المائیة

تماثل  التي إسرائیل، اعتمدت وقد. الطبیعیة وللبیئة البشري لألمن یشكل تھدیداً  الظروفإن ازدیاد ھذه  ،الغذائي األمن

 ً  وأصبحت ر،كبی حد إلى الضغوط ھذه على بالتغلب الھ سمحت التي قنیةوالت السیاسیة التدخالت من مزیجا ،األردن جغرافیا

 من رائیلإس تمكنت االقتصادیة، الناحیة ومن. الغذائي واألمن المستدامة بالمیاه وتتمتع المروي الزراعي اإلنتاج في رائدة

فقد  المیاه، إنتاجیة ناحیة ومن. المائیة الموارد من الداخلیة مواردھا من 1المیاه من واالجتماعیة االقتصادیة مطالبھا فصل""

 ویمكن. ةالمحدد المحاصیل لبعض اإلنتاجیة من غیر مسبوقة مستویات من خاللھا یحقق التي الزراعیة األسالیب األردن أقر

 ادياالقتص والفصل للمیاه، بیئیةال النظم وإدارة وإدارتھا، المائیة للموارد الفعال والتخصیص الجیدة الممارسات نقل

 التي تشكلو المماثلة الثروات البیئیة في تشترك التي األخرى االقتصادات عن فضالً  الدول ھذه بین ئي،والبی واالجتماعي

 .البحث ھذا موضوع

 لضغطا تقلیل بھدف ؛للفصل المحتمل النطاق وإسرائیل األردن في "الفصل" اتجاھات مقارنة خالل ومن الورقة ھذه تقیس

 أكثر الستخدامھا بشكل الحالیة المائیة للموارد األولویة بإعطاء والسماح الزراعیة یاهالم إنتاجیة وزیادة المائیة الموارد على

الزراعي  نتاجاإلو السكانيالنمو و قتصادیةاالالثانویة البیانات بتحلیل النھج ھذا یبدأ. ةقتصادیمن الناحیة اال إنتاجیة

 یاهالم استخدام زیادة من المیاه نتاجیةالمحتملة إل مكاسبال من ثم یتم احتسابو. المیاهالقطاع الزراعي من  واحتیاجات
 السیناریوھات استخدام یتمس ثمومن . رئیسي محصول 14 على التركیز مع الزراعیة، الممارسات أفضل العادمة واعتماد

تخدام سباالضافة الى ذلك فإنھ سیتم ا. ممكن قدر أقصى "فصل" خالل من تحقیقھا یمكن التي المحتملة المكاسبحجم  لفھم

 التقییم من ققللتحمختلفة من المعرفة المحلیة للمزارعین مستویات  علىالتي تم تنفیذھا  المقابالت منالمستمدة  مالحظاتال

 .عیةالزرا المجتمعات داخل واالھتمامات المختلفة المعرفة مسارات عن بیانات وتوفیر مباشر،بشكل  لمقارنةوا الوطني

 مكعب متر ملیون 168 إلى یصل بما المیاه استھالك من یقلل أن یمكن الزراعیة نتاجیةاإل تحسین أن إلى التحلیل یشیر

ً  يالزراع ستھالكاال من المائة في 30 األردن (ما یشكل حوالي في سنویا  یضیف االستبدال أن ویمكن. )للمیاه حالیا

 زراعة،ال في المستھلكة المیاه حجم لوفر فيإلى ا إضافیة سنویا مكعب متر ملیون 52.5 الزراعیة نحو للواردات االستراتیجي

 یمكن ذلك، إلى باإلضافة. المیاه العادمة استخدام إعادة تعزیز خالل من إضافیة سنویا مكعب متر ملیون 140 تعبئة ویمكن

 الیةحال والطلب العرض فجوة توقعات على وأن تقضي المستدامة المائیة الموارد حدود أن تبقي األردن ضمن األدوات لھذه

 والممارسة میاهلل األساسیة والبنیة التنظیمي اإلطار على ستطرأ التي التغییرات في النظر الورقة وتواصل. 2025 عام بحلول

، علیھا التغلب یتوجب التي والمؤسسیة واالجتماعیة السیاسیة الحواجز عن فضال المكاسب ھذه تحقیق أجل من الزراعیة،

 لحالیةا المبادرات) تعطیل أو( استكمال إلى المعزز الفصل یؤدي أنمن خاللھا  یمكن تيال الكیفیة تقییم فإنھ من الھام

 األردن، في لالفص لتعزیز المتاحة الفرص بتقییم الورقة وتختتم. األردن في المیاه إمدادات تعزیز إلى الرامیة لھا والمخطط

 وتحسین ساتالممار أفضل من واالستفادة المعرفة سموتقا العیش كسب وسبل الزراعي االستثمار تعزیز خیارات ذلك في بما

 .والزراعة المیاه في المتزامنة المزایا لتحقیق السیاسات تنسیق

                                                
1

. یة والتعلیمفي المجاالت الطب المیاه استخدامات ذلك في بما اقتصادیة غیر استخدامات من بھا یرتبط وما المنزلیة، المیاه احتیاجات االجتماعیة المیاه استخدام ویشمل

تتضمن  والتي( األخرى االقتصادیة واألنشطة المكاتب ذلك في بما الخدمات، لقطاع المیاه واستخدام الصناعیة، المیاه تاحتیاجا اقتصادیا المیاه استخدام ویشمل

 .)السیاحة
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 نظریة فصل موارد المیاه .1

 الفصل مفھوم1.1 

 ، لى البیئةعوالتأثیر  الطبیعیة الموارد استھالك نمو زیادة دونمن  االقتصادي النمو تحقیق امكانیةعلى  الموارد فصلمفھوم  یرتكز

ً ویشكل  ً  مفھوما  لمعالجة التحلیلیة القدرة إلى تفتقر القائمة النماذج أن غیر  2.الطبیعیة الموارد إدارة بشأن العالمي الخطاب في رئیسیا

 ilmontG طور لذلك، واستجابة. األمثل النحو على فعالة بطریقة الطبیعیة للمیاه لقطاعاتا ستھالكا في مواجھة الوطنیة المیاه ندرة
 تحلیة/ المیاه تدویر إعادة )2و غذیةاأل تجارة) 1 :عدد من المعطیات ومن ضمنھا على استناداً  المیاه، بین للفصل نموذجا 3)2014(

 ھذا قیحتن تم وقد. الوطنیة المائیة لمواردا كاستھال دونمن  المیاه من اسكانھ احتیاجات بین "فصلال" نم ما دولة مكنت طرقك المیاه

 العائدات ذات القطاعات إلى المیاه نقل إلى أدى الذي قتصادياال التنویع )3 أھمیة لمراعاة 4 5 جیلمونت شركة قبل من ذجالنمو

 ھائیة،ن فصل آلیة البحثي المشروع ھذا ویضیف". قطرة لكل ردوال زیادة" باسم عادة إلیھا ویشار ،األعلى من المیاه  قتصادیةاال

 ستھالكال مخفضة أو ثابتة زراعیة مستویات مع المحاصیل إنتاج وقیمة حجم ینمو حیث الزراعیة، میاهال استخدام إنتاجیة) 4( وھي

 كفاءةو االقتصادي والتنویع المیاه وتحلیة المیاه تدویر وإعادة األغذیة تجارة( ھذه األربعة الفصل آلیات أدناه 1 الشكل ویعرض. المیاه

  .الزراعیة) المیاه استخدام

 موذج فصل المیاهن آلیات1.2 

 مقارنة الخدمات وقطاع الصناعي القطاع من "المیاه من وحدة لكل" أكبر عوائد على الحصول یمكن: االقتصادي الفصل •

كثافة أقل في استخدام المیاه على المستوى االقتصادي  إلى قطاعاتال ھذه نمو على التركیز یؤدي. الزراعي بالقطاع

 لزیادة أكبر مجاال یخلق يزراعقطاع الال یحركھ الذي االقتصادي النمو من حدال أن كما). قطرة /دوالر(الوطني 

 .واالجتماعیة االقتصادیة والتنمیة الحیاة نوعیة تحسین مع المحلي، للقطاع المخصصات
 تناسبةم زیادة إلى السكاني النمو یحتاجو المحلیة، اإلمدادات خالل من الوطني الغذائي األمن تحقیقیتم  :الغذاء تجارة فصل •

 المیاه" استغالل وبالتالي الغذاء، استیراد ھي ضغطال ھذا على للتغلب الطرق إحدى. المیاه استخدام مع الزراعي اإلنتاج في

دول  رفعت العدید من الماضي، القرن سبعینات ومنذ. لالقتصاد الكلیة المائیة اإلمدادات زیادةما یؤدي إلى  ،"االفتراضیة

 ذاءالغ سوق مع ومعقدة كبیرة ولوجستیة اقتصادیة روابط وتطویر الغذائیة، الواردات على دھااعتما من األوسط الشرق

 .العالمي
 مداداتإ حجم حدود في الزراعي اإلنتاج بزیادة ھذه الفصل طریقة تسمح :الزراعیة المیاه استخدام كفاءةعن طریق  فصلال •

 لىع ھذه الطریقة وتنطوي. الحاالت بعض في للزراعة المیاه داتإمدا انخفاض مع اإلنتاج بزیادة تسمح أو القائمة، المیاه

 .جدیدة ومؤسسیة وتعلیمیة تقنیة قدراتمن خالل  الزراعیة، المیاه إنتاجیة تحسین في االستثمار
 ئةبی اه فيمیال ستدامةا ضمان إلى الطبیعیة المیاه فصل یؤدي أن یمكن ):الطبیعیة المیاه فصل( المیاه تحلیة/ المیاه فصل •

 تإمدادا حجم مجمل على الحفاظ مع المستدام، عائدھا خارج الموجودة الطبیعیة الموارد استخدام یتم حیث میاه،بال شحیحة

 .المحلیة الصحي الصرف میاه تدویر وإعادة البحر میاه تحلیة ذلك على األمثلة ومن. تعزیزھا أو الوطنیة المیاه

                                                
2
 جاكسون تیم ونظر عمل .الموارد نقل بشأن 2001 عام في أعدتھا ورقة مع االقتصادي المیدان في والتنمیة التعاون منظمة ھو الموارد بفصل المتعلق األول الرئیسي المرجع 

 قطاع على خاص بشكل وبالتركیز ،2011 عام في للبیئة المتحدة األمم برنامج أجراه الذي الفصل تطبیق على كبیر عمل مع محدودة، الكوكب موارد الفصل بحكم في أیضا

 ;Tim Jackson, 2009. Prosperity without growth: Economics for a finite planet. London: Earthscan: المصادر. 2012 عام تقریر في المیاه

OECD 2001. Decoupling environment from economic growth. Paper presented at OECD forum 14 May 2001: The transition 

to Sustainable Development: are we making progress in Decoupling Economic Growth from Environmental Degradation; 

UNEP 2011. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A report of the working 

group on decoupling to the international resource panel.; UNEP. 2012. Measuring water use in a green economy. A report 

of the working group on water efficiency to the international resource panel 
3
 Gilmont 2014. Decoupling dependence on natural water  

4
 Gilmont 2015. Drivers of food trade: Water resource decoupling in the MENA as a mechanism for circumventing national 

water scarcity. Food Security 7 (6): 1113-31.  
5
 Gilmont, 2016. Analysing the economic development impact of semi-arid lands, and mitigation by food-trade water 

resource decoupling. ODI PRISE Working Paper.  
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 التي تواجھ الفصل التحدیات1.3 

 المحلي غذائيال اإلنتاج في النسبي االنخفاض سیؤثر :أوال. كما وأنھ مكلف المخاطر من الفصل استراتیجیات اعتماد ال یخلو

ً وث. البطالة لمواجھة جدیدة عمل فرص خلق یتطلب ما ،عیشھمالزراعة كسبیل لكسب  علىاالفراد المعتمدین  على  :انیا

 في ونوالزیت الزیت إنتاج ویعتبر. والوطنیة الثقافیة الھویة في ھامة أدوارا معینة محاصیل وإنتاج الزراعة قطاع یؤدي

 اإلنتاج ثلأعلى م قیمة ذات قطاعات إلى المیاه تحویل منطق یفترض :وثالثا. رئیسیین مثالین األوسط الشرق اتیاقتصاد

 .المطلوبة اإلنتاج عوامل من وغیرھا األسواق عن فضال القطاعات، ھذه لنمو مستغلة غیر إمكانیات ھناك أنب الصناعي،

ى ذلك، وباالضافة ال توسعھا،ب مرتبطة طبیعیة حدودا ھناك أن إال ربحیةال القطاعات أكثر من ردناأل فيتعتبر السیاحة و

ً  دوراً  قلیمياإل ستقرارواال نماأل مستویات تلعب  الخدماتو التكنولوجیا قطاعي نمو أجل منیشترط و ،ربحیتھا في محوریا

 سالیبأ استیعاب عتمدی :رابعا. والعالمیة قلیمیةاإل سواقاأل من طلبوجود و المتعلمین العمال من مجموعة توفر ردن،األ في

 .المحاصیل إدارة ممارسات معرفة عن فضال ،بشكل واسع الري تكنولوجیافي  ستثماراال على" قطرة لكل محاصیل"

 فإن ولذلك ة،منخفض المیاه أسعار فیھا تكون التي الحاالت في صعبا الموارد من النفقات لھذه االقتصادي التبریر ویصبح6

 المیاه حلیةت إعادةعملیة  تتطلب وبالمثل،. محدودة تعتبر المیاه إنتاجیة استثمارات خالل من تحققت التي المالیة الوفورات

 القیود تحدو .لوجیةتكنو تحدیاتب كما وأنھا مرتبطة التحتیة البنیة في التكلفة باھظة استثمارات المستعملة المیاه تدویر وإعادة

. أمانب تحلیتھا یمكن التي المیاه حجم من بشدة حمراأل البحر في المالحة المیاه تصریف علىفي حالة األردن  المفروضة

7.وثقافیة دینیة أسس على العادمة المیاه استخدام إعادة عوباتإضافة لص

                                                
6

 .بعنایة إدارتھا ویتعین الملوحة، وتراكم التربة تدھور إلى بالضبط المائیة باحتیاجاتھا المحاصیل تزوید یؤدي أن یمكن وبالمثل، 
7

 .العقبة ھذه من یخفف ما كثیرا االستخدام إلعادة المتزاید التطبیع أن من الرغم على 
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 مقارنة تحدیات المیاه .2

 إسرائیل2.1 

 في بما یة،مناخ مناطق عدة أراضیھا وتغطي. المتوسط األبیض البحر ساحل على یقع الدخل، مرتفع قاحل شبھ بلد إسرائیل

 في افئةالد المتوسط األبیض البحر ومنطقة الوسط، في حلةالقا شبھ والحارة الباردة والمناطق الجنوب، في الصحراء ذلك

 الساحلیة، والسھول الوسط في سنة/ ملم 700-100 إلى الجنوب، في سنة/ ملم 100 من أقل بین األمطار وتتراوح. الشمال

 ویبلغ سنة، /ملم 435 السنوي مطاراأل ھطول متوسط یبلغ الوطني، الصعید وعلى. الشمال في سنة/ ملم 700 من وأكثر

 عادالم السائلة والنفایات المحالة المیاه وعند احتساب. سنویا مكعب متر ملیون 1800 الطبیعیة المتجددة المیاه توافر إجمالي

 للفرد ةالمتاح المیاه حجم جعلی ما ،2014 عام في مكعب متر ملیون 2085 إلسرائیل المائیة الموارد إجمالي بلغ تدویرھا،

الیوم  في لترا 248 أي السنة، في للفرد مكعب متر 91 نحو 2014 لعام المیاه إمدادات بلغت .سنویا كعبمتر م 251 الواحد

 موجبب( الفلسطینیة السلطة إلى المیاه بتورید ملزمة إسرائیل أن كما وحدھما. والتجاري المحلي القطاعین إلى بالنظر

 -األردنیة السالم معاھدة بموجب( األردن وإلى 8)1995 بتمبرس/ أیلول 28 الثالث، الملحق المؤقت، اإلسرائیلي االتفاق

  9).1999 أغسطس/ آب 25 ،2 الملحق ،سرائیلیةاإل

 مطريال ھطولال سنوات في زیادة مع ،1993 عام منذ ئةالم في 9 بنسبة ةالسنوی األمطار ھطولانخفضت معدالت 

 المتجددة ئیةالما الموارد استمرار انخفاض اإلسرائیلیون اءالخبر ویقدر). على حد سواء والمرتفعة المنخفضة( ستثنائیةاال

 ومن. المناخ لتغیر نتیجة ،1990 -1961 الفترة متوسطات مع بالمقارنة القرن، نھایة بحلول ئةالم في 25 إلى تصل بنسبة

 10.األردن نھر إلى التدفق انخفاض ذلك في بما الصلة، ذات البیئیة عاتانزال جراء التحدیات ھذه تتفاقم أن المرجح

 من فقط ئةالم في 1.3 بنسبة الزراعة تساھم حیث ،الیوم اإلسرائیلي االقتصاد على 12والصناعة 11الخدمات اقطاع یھیمن

 القطاع مساھمة انخفاض من الرغم وعلى 2016.13 عام في العاملة القوة من ئةالم في 1.1 وتوظف اإلجمالي المحلي الناتج

 في 55( إسرائیل في المیاه موارد إجمالي نصف من أكثر تستھلك الزراعة إال أن العام، االقتصادي النشاط في الزراعي

 مستوىوالمیاه  كفاءة استخدام معذلك و )2014 عام من اعتبارا العذبة، المیاه من ئةالم في 43 و المیاه، مجموع من ئةالم

قدرتھ مرونة عالیة وبتمتعھ و 14القاحلة البیئات في الري میاه إدارة مجالریادیتھ في  الزراعة قطاع أثبتو. انتاجیتھا المرتفع

 نمكما وتم االستفادة . والحوافز السیاسات أدوات من مجموعة یوفر وحدیث متنوع اقتصاد إسرائیل ولدى. التكیف على

 حفظ إلى ةالحاجو الغذائیة المیاه احتیاجات بین التوازن بتحقیق لھا سمح ما ،بطریقة استراتیجیة الھزیلة المائیة مواردال

 منتصف منذتكیف المزارعون و. المیاه على المتزاید الطلب وتلبیة 15السكان من ةمتزایدال داعداأل لسد احتیاجات المیاه

للوصول  یلالمحاص وأنماط أصنافتنویع و الري، تكنولوجیات وتحسین المعالجة الصحي الصرف میاه الستخدام الثمانینیات
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ملیون  30، و )میاه آبار( مكعب سنویا متر ملیون 24 األردن بشكل: وادي توزیع میاه من الثالث. یتم الملحق المؤقت، الفلسطیني -اإلسرائیلي االتفاق موجبب 

 ).mfa.gov.il( غربیة). جوفیة ملیون متر مكعب (میاه 22و الشرقي، الشمال في جوفیة ملیون متر مكعب میاه 4و  متر مكعب (میاه ینابیع)
9

 إلى تذھب مكعب متر ملیون 12 باستثناء صیفيال تدفقال كل( ألردنیخصص ل ،المتعلق بنھر الیرموك األردنیة اإلسرائیلیة السالم معاھدة من 2في الملحق  

 إلى الیرموك من نھر مكعب متر ملیون 20 من أخرى میاه مبادلة إجراء ویمكن). إسرائیل إلى مكعب متر ملیون 13 باستثناء الشتویة التدفقات وجمیع إسرائیل،

 الحصول لألردن ویحق. ردنياأل المائي النظام في الفیضانات میاه تخزین ردنلأل ویمكن مقابل مثلھا إلى األردن من نھر األردن في الصیف. الشتاء في إسرائیل

 إلى إضافیة مكعب متر ملیون 50 وتورد إسرائیل. األردن نھر من المحولة المالحة الینابیع من یعادلھا ما أو المحالة الینابیع میاه من مكعب متر مالیین 10 على

 ة طبریا لألردنریبح من إضافیة مكعب متر ملیون 5 بتزوید إسرائیل ألزم الحق تعدیل مع ثنائي، اتفاق استنادا على صلیةاأل المالس معاھدة خارج ردنألا

(mfa.gov.il)  من المحالة المیاه من مماثلة نوعیة مقابل لألردن الشمال في إضافیة مكعب متر ملیون 50 قناة البحرین مشروع ستوفر إسرائیل بعد إنجاز كما 

 .الجنوب يف األردن
10

 OECD 2013. Water and climate change adaptation. https://www.oecd.org/env/resources/Israel.pdf 
11

 ).2014 عام من اعتبارا( اإلجمالي المحلي الناتج من ئةالم في 80 و العاملة القوى من ةالمئ في 82 
12

 ).2014 عام من اعتبارا( اإلجمالي المحلي جالنات من ئةالم في 18 و العاملة القوى من ةالمئ في 16  
13

 OECD. 2016. Agriculture policy monitoring and evaluation 2016. OECD Publishing, .  
14

 Water resources management in an arid environment: The case of Israel. Background Paper 3. World Bank 

analytical 

and advisory assistance program China: Addressing water scarcity. environmental and social development East 

Asia 

and Pacific region. Washington DC: World Bank, East Asia and Pacific Region, 2006. p.18 
15

 شخصا لكل كیلو متر مربع. 391في المئة سنویا وكثافة سكانیة تبلغ  91.ملیون نسمة بمعدل نمو  8.6نحو  2016بلغ تعداد السكان في إسرائیل عام  
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 إلى ،عائدات الزراعیةال في مستمرة زیادة إسرائیل في الزراعي القطاع شھد لذلك ونتیجة محاصیل ذات قیمة أعلى.الى 

 .الماضیة الثالثین السنوات مدى على الزراعة في العذبة المیاه استھالك خفض جانب

 قطاع المیاه في إسرائیل تطور2.1.1 

 مخصصات في ظل توسعة كبیر بشكل راعیةالز المیاه مخصصات 1991 و 1985 عامي بین الحكومات اإلسرائیلیة خفضت

 إنتاجیة تحسینو ابتكارا أكثر زراعیة أسالیب تبني على الزراعي المجتمع وشجعت الثمانینیات منتصف حتى المائیة مواردال

 اصیلالمح نحو التحرك على المزارعین لتشجیع سیاسات تحفیزیة استخدمت كما. األرباح زیادة أجل من الزراعیة المیاه

 .تدویرھا المعاد الحضریة الصحي الصرف میاهب العذبة المیاه مخصصات استبدال في وبدأت القیمة، عةمرتف

شاء ان خالل من وبدء ذلك الزراعي، لالستخدام الحضریة السائلة النفایات لمعالجة برامج في 1986 عام إسرائیل استثمرت

 .1989 امع التزوید في وبدأت البالد، جنوبو وسط في رعللمزا أنابیب خط مع الكبرى أبیب تل منطقة تخدم معالجة محطة

 التوازن قلتحقی التخزین وحدات بناء تم كما السائلة، النفایات توزیع بشبكات مع مرور الوقت المعالجة محطات ربط تمو

 المیاه تتقبل لتيا والمحاصیل األشجار محاصیل على البدایة في استخدام المیاه المعالجة اقتصر وبینما. والطلب العرض بین

 مجموعة في ئلةالسا النفایات استخدام نطاق بتوسیع للمزارعین المعالجة تكنولوجیا في التحسینات سمحت الجودة، منخفضة

أتاح تنفیذ  ام متزاید نحو على اإلقلیمیة السائلة المیاه بشبكات المحلیة المیاه معالجة محطات ربط تمو. المحاصیل من واسعة

 معالجةال المیاه أسعارقل وت. البالد وجنوب وسط أنحاء جمیع فيالمیاه  من أكبر وكمیات مخفضة أسعارب عیةالنشاطات الزرا

 في الصحي الصرف میاه منتجي قبل من ىتستوف المیاه معالجة تكالیف أن حیث ،العذبة المیاه نع ئةالم في 50 بنسبة

 دوج وھكذا. العذبة المیاه بتسلیم المزارعین قیام قابلم العادمة المیاه من أكبر كمیات وتخصص الحضریة، المناطق

 اتٍ وم غیر وضع في العذبة بالمیاه اعتادوا ریھا الذینو السائلة لنفایاتزراعتھا بواسطة ال مناسبة محاصیل المزارعون

 .اسنخدام المیاه كفاءة حفز ما ،اتجاری

 لتسعیرا مستویات وتحدد. للمیاه المفرط تھالك الزراعةاس عاقةإل وضع ھیكلھ الذي الكتلة معدل فةتعر نظام الیوم یطبق

 .الزراعیة األرض قطعة بحجم ترتبط ذاتھا الحصة أن من الرغم على المطلق، الحجم ولیس الحصة من مئویة كنسبة

 صتھم،ح تجاوز للمزارعین یمكن وبالتالي". النظامیة غیر الكمیات" على إضافیة رسوم المقررة، تفرضالحصص  بعدو

 16.كبیرة بتكلفة كنول

 رتفعتا ولذلك. بدیلة میاه مصادر وتوفر العذبة المیاه ملوحة أساس على المیاه أسعار على إقلیمیة تعدیالت إجراء ویتم

 سعیرت یتم كما. تدویرھا المعاد الصحي الصرف میاه مثل بدائل فیھا تتوفر التي المناطق في تاریخیا العذبة المیاه أسعار

 أقل لھاو الجودة مستویات أعلى تنتج أبیب، تل جنوب شفدانمن محطة معالجة  المیاهف دتھا.جول وفقا الصحي الصرف میاه

 یتم حین في ،دوالر للمتر المكعب) 0.26( مكعب متر/ شیكل 0.934 شدفان میاه تكلفة تبلغو ،االستخدامب فیما یتعلق القیود

 تم وقد. دوالر للمتر المكعب) 0.22( مكعب متر/ شیكل 0.803 عند المنخفضة الجودة ذات خرىاأل السائلة المیاه سعیرت

 إلى المحلي القطاع إلى إسرائیل في المیاه أسعار وتستند. الطلب على للسیطرة الحضریة المناطق في المیاه إمدادات تسعیر

 )شھریا شخص/ كعبم متر 3.5( األولى لفئة االستھالك دوالر للمتر) 2.12( مكعب متر/ شیكل 7.676 بین تتراوح تعرفة

بمتوسط سعر بلغ عام ) / شخص شھریامكعب متر 3.5 من أكثر( الثانیة فئةلل للمتر) 3.42( مكعب متر/ شیكل 12.355و

   17.شیكل لكل متر مكعب 10حوالي  2016

 كوسیلة ایدةمتز بصورة االعتبار في المیاه إدارة مجتمعت التحلیة من قبل أخذ العشرین، القرن تسعینات منتصف وبحلول

 وفورات تحقیق أن وجد 1996 عام في القطاع نطاق على أجري الذي التقییم أن غیر. المیاه من إضافیة كمیات لتورید

 لمدة لمیاها تحلیة تأجیل یمكن وأنھ التكلفة، حیث من فعالیة أكثر كان والزراعي الحضري القطاعین في الكفاءة في أخرى

 دوالر عندئذ یبلغ كان الذي اإلنتاج سعر من ئةالم في 35 بنحو الحضریة لمناطقا في الوفورات تكلفة وقدرت. سنوات 10

                                                
16

 Kislev, Yoav. The water economy of Israel. Taub Center, 2011.  
17

 Water Authority. 2016. Water and sewage rates for domestic consumers in municipal water and sewage 

corporations. Tel Aviv, Israel: Water Authority.  
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تم  ولذلك  18.المیاه تحلیة تكلفة من ئةالم في 5 الزراعة في الوفورات حققت حین في البحر، میاه لتحلیة المكعب للمتر واحد

 .اإلنتاجیة في مكاسب وتحقیق المیاه استخدام كفاءة لتدابیر األولویةاعطاء 

 أیضا وكلفت .المطبوعة اإلعالم ووسائل التلفزیون عبر فعالة إعالمیة حمالت إسرائیل شنت ،مطلع األلفیةو التسعینات وفي

 ارتفاعو الجمھور توعیةوأدت . التدفق تھویة أجھزة مثل ،األسرة مستوى على الحكومة تمولھا للمیاه موفرة أجھزة بتركیب

 فةتعر وزادت  19.ئةالم في 10 إلى تصل بنسبة ةنزلیالم المیاه استھالك من للحد جتمعةم للمیاه الموفرة واألجھزة األسعار

 .2013 یولیو في مكعب ترم/ شیكل 12 عدلبم ذروتھا وبلغت ،2013 - 2009 ترةالف خالل الكتلة معدل

 جیلمونت( امناخی مستقلة یاهم إمدادات قاعدة لتطویر محاولة وفي ،األخیرة اآلونة في المیاه تحلیة تكالیف انخفاض من وبدعم

 سنة/ مكعب متر ملیون 100 محطة تنتج أول افتتاح مع البحر میاه لتحلیة النطاق واسع برنامجا إسرائیل نفذت ،)2014

. )التدویر وإعادة التحلیة عملیة فیھا بدأت التي للتواریخ 2 الشكل انظر( 2005 عام في المتوسط األبیض البحر ساحل على

 قد اإلنتاج أن من الرغم على السنة، في مكعب متر ملیون 700 المیاه لتحلیة اإلنتاجیة الطاقة كانت ،2016 عام وبحلول

 .األخیرة السنوات في تراجع

 وال ،1959 لعام المیاه قانون بموجب للدولة مملوكة المیاه جمیع وتعتبر ،المیاه مخصصات كثب عن إسرائیل تنظم وأخیرا،

 للمیاه يالقانون الوضع ھذاوتمتاز إسرائیل ب. المیاه حقوق في یمومة االنتفاعد أو مائي جسمأي  على الخاصة للملكیة مجال

 ابقتھاوس( المیاه سلطة وتحدد ،الظروف ھذه أھمیة تقدیر في المبالغة یمكن الإال أنھ . قدمھات التي التشغیلیة والممارسات

. الجغرافي والموقع قطاع كل یتلقاھا التي المیاه ومقدار المتاحة، لمیاهل اإلجمالیة الكمیة سنویا) المیاه یةمفوض 2006 عام حتى

 لفةالمخت الزراعیة المناطق بین المخصصات بتحدید ذلك بعد الزراعة وزارة تقوم الزراعیة، باإلمدادات یتعلق وفیما

 في المیاه لنقابات سمحوقد . اعیةالزر المیاه مستخدمي من مجموعة الجامعة الھیئات ھذهتمثل و. اإلقلیمیة المیاه واتحادات

 عامل التشریعي التعدیل أن من الرغم على للمزارعین، مباشرة بیعھاو الدولة من" بالجملة المیاه" بشراء الحاالت بعض

 دوتستن. "میكوروت" المیاه الوطنیة شركة طریق عن الدولة من المیاه مخصصات جمیع توزیع یتم أن یقتضي 2016

 لیةآ توجد الو. المزارعین لدى التنبؤ على القدرة مستوى یسھل ما والمزارع، المحلیة المجتمعات مأحجا إلى المخصصات

 طاقن على یاهبیع الم عملیات حدوث من الرغم على رسمي وبشكل المیاه مستخدمي مختلف بین التجاریة للمخصصات

 .المیاه اتحاد منطقة نفس في المستخدمین بین محدود

 تتحدد الالزراعي  للقطاع المخصصة المیاه كمیة فإن ، وعلى سبیل المثالالحكومیة باألولویات اهالمی مخصصات وتتأثر

 یاهالم سلطة تحدده الذي فئة االستھالك تسعیر استخدام یتم القطاعات داخلوفي   20.نزليالم القطاع احتیاجات تلبیة بعد إال

 جعل إلى ینیاتالتسع منذ األسعار، زیادة خالل من التكالیف ترداداس سیاسة أدت وقد. المیاه توفیر وتحفیز الطلب في للتحكم

 بدأ ،1985 عام وفي. واالستثماریة التشغیلیة بالتكالیف تفي اإلیرادات أن أي التكلفة، حیث من محایدا المحلي القطاع

/ مكعب متر ملیون 0111 إلى 21)سنة/ مكعب متر ملیون 1465 البالغة ذروتھ من( االنخفاض في الزراعیة المیاه تخصیص

 والصناعیة ةنزلیالم القطاعات في المستخدمین مخصصات في نسبیة زیادة مع ،2010 عام مناعتبارا  المتوسط في سنة

 یالتتعد وتھدف .مستخدمة میاه وحدة لكل االقتصادیة والعوائد المیاه في التجزئة أسعار ارتفعت حیث ،قطاع الخدماتو

 النظام ھذایخضع و 22ةالزراعی المیاه دعم وإلغاء للتكالیف مماثل استرداد تحقیق إلى الزراعي القطاع في األخیرة األسعار

 أنھ تعني لضیقةا التسرب ضوابط فإن ذلك إلى باإلضافةو .المنازل في والفردي الشبكي باإلمداد یتعلق فیما مشددة لقیاسات
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 Saul Arlosoroff, 1997. The public commission on the water sector reform (the general ideas underlying its 

recommendations). International Water and Irrigation Review 5: 1-9.  
19

 Gilmont 2014. Decoupling dependence on natural water 
20

 .اآلن حتى الرسمیة اإلحصائیة البیانات في ینعكس لم ذلك أن من الرغمب ،على نطاق ضیق رسمي بیئي تخصیص ھناك انك 
21

 نزلیة.والم الصناعیة للقطاعات المیاه تخصیص تم 
22

 بیةلتل منطقة كل في المستخدمة المیاه صادرم ھي ما المیاه سلطة وتقرر ھیدرولوجیا، محددة ألقالیم الزراعیة المیاه وتخصص. االستثناءات بعض كلھنا 

 تشكل يالت الجوالن ھضبة من الھیدرولوجیة الوحدة أو "ھارود إیمك" الربیع ودیان المثال سبیل على ھیدرولوجیا، مستقلة المناطق بعض. المخصصة االحتیاجات

. نالزراعیی المستخدمین على مباشرة التجزئة بتوزیع المیاه التحادات رائیلیةاإلس المیاه سلطة سمحت ،2016 عام حتى. طبریا ةریلبح الشرقیة المیاه مستجمعات

 أو للمستخدمین اإلسرائیلیة الیوم الحكومة تسمح وال. أعلى أسعارا واجھوا الذین المزارعین من فعل رد إلى أدى مما ،2017 عام في وتم إلغاء ھذه التسھیالت

 صیصتخ یتم حیث) زراعي واحد أو كیبوتس مجتمع داخل تحدث قد محدودة عملیات تجارة أن من الرغم على المیاه،ب اإلتجارب الخاص القطاع في الفاعلة الجھات

 أو الكیبوتس. المجتمع ذلك خارج تداولھا یمكن وال المحلي المجتمع مستوى على المیاه
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 الوطني المستوى على الموردة المیاه بین ئةالم في 10 نع یقل تناقض في العموم یوجد الرسمیة، اإلحصاءات إلى استناداو

 .والزراعة والصناعة المنازل في المستھلكة والمیاه

 الفصل في إسرائیل قصة2.1.2 

 قطاعي روتجریبیا لتطوی تفاعلیا یكون ما متكرر غالبا نھج خالل من السیاسات مجال في والنتائج التغییرات ھذه تحققت

 لىإ تقسیمھا وعند. التكنولوجي والتقدم العالمیة األسواق إلى بالوصول مدعوما السواء، على اعیةوالزر المحلیة المیاه

 ).2 الشكل انظر( العملیة ھذه في محوریة كانت األربعة الفصل أدوات من أداة كل أن مالحظة یمكن المكونة، عناصرھا

 قطاعو الصناعي القطاع وإلى الزراعة عن ابعید العذبة المیاه متزاید بشكل إسرائیل حولت :االقتصادي الفصل •

 المیاه تكمیا انخفضت الثمانینات منتصف ومنذ. أعلى میاه وحدة لكل اإلجمالي المحلي الناتج یكون حیث الخدمات

 .2009 في عام 1960 عام مستویات إلى اإلسرائیلي االقتصاد یستخدمھا التي الطبیعیة المیاه من المستمدة
 المعاد السائلة النفایات إسرائیل استخدمت ،2010 عام منذ :الطبیعیة) (المیاه فصل لمیاها تحلیة/ المیاه فصل •

 المحلیة المیاه مجموع من المائة في 61.6 بنسبة التدویر إعادة متوسط وأدى. المیاه وتحلیة الزراعة في تدویرھا

 .السنة في مكعب متر ملیون 1270 اليحو إلى الطبیعیة العذبة المیاه استخدام في انخفاض إلى لالستھالك القابلة

 عام من المستویات أن ویعني ،1985 عام في سنة/  مكعب متر ملیون 2078 ذروة عن انخفاضا ھذا ویمثل 23

 .1964-1959 لمستویات مماثلة كانت فصاعدا 2009
 األغذیة والتحم مجموع من ئةالم في 36 من الغذائیة الواردات حجم عارتف :ءالغذا تجارة المبني على الفصل •

 االستخدام كثیفة المنتجات نحو الواردات تركیبة یرتوتغ ،2013 عام ئةالم في 46 إلى ،1961 عام في الوطنیة

 وبافتراض اللحوم، إنتاج في حال استثناءو  24.الطبیعیة المائیة الموارد على التأثیر من قلل ما ؛اللحوم مثل للمیاه

 تعادل لیةالحا اإلسرائیلیة الغذائیة الواردات فإن ،امحلی ھاوإنتاج الواردات هھذ التكافىء في استھالك المیاه إلنتاج

 .السنة في مكعب متر ملیون 2000 األقل على
 یادةز على المحاصیل، أصنافاختیار و الري طرق وخاصة الزراعیة التكنولوجیا ساعدت :الفصل في كفاءةال •

 ذومن 25.ةالزراع إلى تذھب التي المیاه كمیة تخفیض دون ولكن المیاه، استھالك في الزیادة من أسرع بشكل اإلنتاج

 من 3م/ حمولةال قیم إجمالي إلى واستنادا 26.ةیالزراع المیاه في المطلقة التخفیضات مع اإلنتاج ارتفع 1985 عام

 بمكع متر ملیون 813 حوالي تساوي 2013 عام بحلول اإلنتاجیة وفورات فإن السبعینیات، أوائل منذ المحصول

 .السنة في

 

                                                
23

 متر ملیون 1271بنحو  مسجل مستوى أدنى ثالث ھو 2014 عام انوك. 2016 سبتمبر أیلول/ في اإلسرائیلي لإلحصاء المركزي الجھاز من بیاناتبحسب  

 ھطول بحجم ةمرتبط بدوت اتالمخصص أن إلى بالنظرو ،2014 عام في جدا الجاف الشتاء بعد خصوصا). فقط كأقل منھ 1961و 2009 عامي جاء( مكعب

 العذبة المیاه استھالك وتخفیض المیاه تحلیة زیادة المتوقع ومن .مستمرة تالتخفیضا ھذه أن البحث ھذا ویظھر ).2014 جیلمونت( السابق العام في مطاراأل

 .2015 عام بیانات في الطبیعیة
24

 Allan, 2001. The Middle East Water Question. 
25

 Katz, David. 2016. Undermining demand management with supply management: Moral hazard in Israeli water 

policies. Water 8 (4): 13pp.  
26

 .إنتاجھا لزیادة المحفوظة المیاه توفیر الزراعة عادتأ 
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األربعة الفصل آلیات یعكس ما إسرائیل، في الموارد استخدام ومسارات النسبي النمو - 2 الشكل

  

 من أو التكلفة من خالیا كنی لم في تقنیات الفصل إسرائیل التقدم الذي حققتھ فإنأوضح ھذا التقریر سابقا،  وكما ذلك، ومع

ت مكن وقد .كیفیة استیعاب ھذه التجربة وتطبیقھا تقییم عند یاقات األخرىالس االعتبار في ؤخذی أن ینبغيو المخاطر،

 األغذیة إلى التحول ھذا شأن ومن 27.االفتراضیة المیاه من كبیرة كمیات" استیراد" من التجارة على ةالقائم فصلال اجراءات

. االقتصادیة والھیاكل العمالة نماطأ على تدریجي أثر لھ یكون أن 28خارجیة مصادر من علیھا الحصول یتم التي األساسیة

 مووالن األعلى القیمة ذات الصناعات نحو للعمل الطبیعي التحول جانب إلى التغییر ھذا تطور العملیة، الناحیة ومن

   .الزراعي القطاع خارج االقتصادي

 یاسیاس صعبة تعدیالت على ويتنط اإلمدادات من والحد األسعار زیادة خالل من المیاه استخدام من للحد الحكومة جھود إن

 كانت میاهال صاتمخص على أدخلت التي التخفیضات أن المیاه لجنة أثبتتو. الزراعي المجتمع یقاومھا ما غالباو وتقنیا،

 عند سیاسیا رتستم أن یمكن ال التخفیضات ھذه أن غیر. الشدید الجفاف ظروف ظل في التسعینیات أوائل في سیاسیا ممكنة

 ضعفت العرض من الحد إلى الحاجة أن النتیجة وكانت. 1991 عام في األمطار ارتفاع من یتضح كما ،األمطار عودة

                                                
27

 Allan, 2001. The Middle East Water Question. 
28

 .التسعینیات منتصف إلى 1961 عام من أضعاف أربعة النباتات من والمصنوعة المستوردة الغذائیة المواد من المطلقة الكمیة ادتز 
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 المتعاطفین العالقة بأصحاب 1998 عام في الجفاف أزمة حتى الزراعیة المیاه تخصیص في الزیادة ربط ویمكن. كبیر بشكل

  29.المیاه للجنة الھرمي التسلسل في یرتفعون الذین

 بحد قلیل زینتخال تشغیل ذلك في بما ،"حافة الھاویة" بسیاسة اتخصصمال في السابقة التخفیضات نعكاساتا تتأثر كما

 في ودةالموج المیاه وتقلیل األقصى الحد إلى العرض زیادة على االتجاھات ھذه ساعدت وقد. المستقبل في لألمطار تحسبا

 الجفاف لظ فيالتسعینیات  أواخر فقط في أخرى مرة الھاویة حافة سیاسة فشلت عندما. والجوفیة السطحیة المیاه تخزین

 في بیرةك تغییرات تحقیق أمكن المستقبل، في التحلیة قدرة واحتمال تدویرھا المعاد الكمیات من بمزید مصحوبة الشدید،

 بسیاسة ترنامق كان لمیاها تحلیة وإدخال المستعملة المیاه تدویر إعادة تعزیز أن غیر. القطاعیة والمخصصات الطبیعیة المیاه

 ناآل وصلت جمالیةاإل الوطنیة المیاه أحجام أن حین في أنھ تجاهاال ھذا عن ونتج. الطبیعیة العذبة المیاه استخدام من للحد

 أوائل مع مماثلة مستویات عند 2009 عام من واستقر الطبیعیة، المائیة الموارد استخدام انخفض فقد قیاسیة، مستویات إلى

   .السنة في مكعب متر ملیون 1300 حوالي أي یات،الستین

 األردن 2.2

 المائي األردني السیاق2.2.1 

 جغرافیا فإن  30.المعقدة البیئیة التحدیات من مجموعة یواجھو متوسط دخل يوذ الموارد حیث من افقیر ابلد األردنیعد 

فیما   31 32 .ملم 200 عن تقل سنویة أمطارا حافظاتالم معظم تتلقىو. تقریبا بشكل كامل قاحل شبھ أو قاحل ردناألمناخ 

 أكتوبر/ األول تشرین بین متساوٍ  غیر بشكل ساقطوتت األردن، من الغربي الشمالي الجزء في األمطار ھطول تتركز أماكن

 یدة جدابع نسبة وھي السنة، في للفرد مكعب متر 100 عن تقل دللتجد قابلة سنویة مائیة موارد األردن لدى .مایو/ وأیار

 یعادل ما 2015 عام في الوطنیة المیاه إمدادات إجمالي وبلغ  33.السنة في للفرد مكعب متر 500 البالغ العالمي المتوسط عن

  34.یوم)/ فرد/ لترا 131( سنة/ فرد/ 3م 48 تبلغ ةنزلیم إمداد قدرة مع سنة،/  فرد/ 3م 106

 الشكل يف مبین ھو كما المتوقعة، غیر السكانیة الزیادات من سلسلةو المطرد السكاني النمو جراء من التحدیات ھذه تفاقمت

 ضغوطا أحدث وضع وھو ،الالجئین مفوضیة لدى مسجلین سوري الجئ 400 ألف و 656 حالیا البالد وتستضیف 1.35

 ذلك، على ةوعال .الصلبة النفایات إدارة قدراتالضغوط على  الىإضافة  ،اھل التحتیة والبنیة المیاه موارد على مسبوقة غیر

 ونتیجة. لالطوی المدى على عواقب ذلك تحدید یتم ولم الجوفیة، للمیاه خزانین أكبر على ردناأل في جئینالال مخیمات تقع

 امع انخفاض وإلى المیاه نوعیة تدھور إلى یؤدي مما المتجددة، غیر الجوفیة المیاه من مصادره على األردن یعتمد لذلك،
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 Feitelson, Eran., Itay. Fischhendler and Paul Kay. 2007. The role of a central administrator in managing water 

resources. 

Water Resources Research 43 (11).  
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 .)المنزليللقطاع  سنویا مكعب متر ملیون 456.6( القطاع
35
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 بعد األردن إلى العراقیون الالجئون جاء ،2005 عام إلى 2003 عام من )3. األردن إلى الخلیج من والفلسطینیین األردنیین عودة إلى 1991-1990 الفترة

 2011 ومنذ) 5. تراجع االقتصاد عالمیا بسبب ردناأل إلى ردنییناأل المغتربین من لعدیدا العالمیة لمالیةا زمةاأل عادتأ ،2008 عام في) 4. الثانیة العراق حرب

 .األردن في الشحیحة المیاه موارد على إضافیة ضغوطا فرض ما .وتدفق الالجئین السوریین السوریة األزمة بسبب السكان عدد في زیادة ھناك كانت
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 لترا 90 ىإل المحلي االستھالك من الفرد نصیب ینخفض أن المتوقع فمن ثابتة، اإلمدادات مستویات ظلت وإذا. العرض في

  2025.36 عام بحلول الواحد الیوم في

 التاریخیة ةالجوی األرصاد بیانات وتشیر. المقبلة السنوات في التحدیات ھذه تفاقم إلى المناخ تغیر یؤدي أن المتوقع ومن

ً  السنوي الھطول تناقص إلى البلد أنحاء جمیع في نقاط من جمعت التي  ترتفع حین في السنة، في ملم 1.2 بمعدل حالیا

 من تجعل إحصائیة تقنیة وھي( دینامیكیةال تقلیصال نماذج وتشیر  37.السنة في درجة 0.03 عن یقل ال بما الحرارة درجات

 خامنا األردن یرى أن للغایة المرجح من أنھ إلى) محلي نطاق على التنبؤات صنعل النطاق واسعة نماذج استخدام الممكن

 الجفاف أحداث أن إلى األردن في الطقس بأنماط المتعلقة التوقعات خلصت كما. عموما جفافا أكثرو الصیف في دفئا أكثر

 .المتعاقبة الجفاف أیام من أطول فترات مع احتماال، أكثر ستصبح

 التي صادیةاالقت الخلفیة فھمفانھ من الھام  ،في االردن فعالیة أكثر بشكل هالمیا في العجز معالجةالبحث في اسالیب  عند

في  ةالقلیل االقتصادات وأحد األوسط، الشرق في االقتصادات أصغر أحد األردن ویمثل. المیاه تلكتعمل على استھالك 

 ةالخارجی اتالمعون ذلك في بما ریعال على كبیرا اعتمادااالردن  یعتمدو  38.والغاز النفط من احتیاطیات تملك ال التي المنطقة

 وفیما 39.ةصادیاالقت اتالنشاط وتولید المالي الدعم على للحصول المباشر األجنبي االستثمار، إضافة إلى المالیة والتحویالت

 68.3 توالخدما التجارة تمثل حیث الخدمات، نحو موجھا معظمھ في ردنياأل قتصاداال یزال الف المحلیة تبالمدخال یتعلق

 دورات عرقلتو 40.ئةالم في 3.8 بنسبة والزراعة ئة،الم في 29.2 بنسبة الصناعة تلیھا قتصادياال النشاط من ئةالم في

 فاءةك تحسینات وأعاق الفقر معدالت من لحدل الرامیةمساعي ال أعاق ما اإلصالحیة، الجھوداالقتصادي  التباطؤ من متكررة

 أدىو. الغذائیة الواردات على الشدید اعتمادھا األردن في المالیة الموارد توتر في تساھم التي العوامل ومن 41.العام القطاع

 االقتصاد وعرض المناسب المالي التخطیط إعاقة إلى الدولیةالغذائیة  قاسواأل أسعار الھشاشة والضعف في مواجھة

 دخلھم من ئةالم في 41 المتوسط في ردنیوناأل ینفق( نولمستھلكأن یتحملھا ا إماف سعاراأل صدمات أما. الخارجیة للصدمات

 معدل أن كما. المیزانیة في ومستمر كبیر عجز إلى أدى ما ،تقدیم الدعم اللخ من الحكومة اتستوعبھ أو 42)الغذاء على

 المائة في 22 و للرجال المائة في 11( المائة في 13.6 حوالي البطالة بلغت 2015 عام نھایة وفي. األردن في مرتفع البطالة

 أكثر ( المھاجرین العمال من كبیرة مجموعةحوي ت األردنیة الطاقة االستیعابیة فإن ذلك، من الرغم وعلى 44   43).للنساء
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 في 1.1 ةبنسب األردن في البطالة معدل وارتفع. الحین ذلك منذ كثیرا یتغیر ولم التسعینات أوائل منذ ئةالم في 14 متوسطھ یبلغل األردن في البطالة معدل ارتفع 

 والمنافسة السوریین الالجئین تدفق إلى الزیادة ھذه 2015 لعام األردني المركزي للبنك السنوي التقریر ویعزى. 2015 عام خالل ئةالم في 13.0 إلى لیصل المائة

 ،2016 آذار 12 ،"األردن في البطالة معدالت. ("األجر المنخفضة األجنبیة العمالة وإلى العمل فرص من كبیر جزء على الالحقة

http://www.tradingeconomics.com/jordan/unemployment-rate .(كبرأك األردنیین، السكان ثلثي من بقلیل أكثر یمثلون الذین الشباب، یحلو 

 بلغ بطالة معدل متوسط مقابل المتوسط، في المائة في 28.8 الشباب بطالة معدل بلغ الماضیة، الخمس السنوات مدى وعلى. العمل عن العاطلین من مجموعة

 .2016 نیسان 28 ،)2015( الدولي البنك ،"الشباب إجمالي البطالة،. "المائة في 10.42
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 33 تخصیص مع ماھرة، وشبھ منخفضة بوظائف للقیام استعداد على الذینو) 2014 عام في عمال 410ألف و  324من 

  45.الزراعي القطاع في  انباألج للعمال العمل تصاریح من المائة في

 من ئةالم في 5 سوى تحصل وال. األردن في االقتصادي اإلطار في ما حد إلى متناسب غیر دورا الزراعي القطاع یلعب

استھالك المیاه في  من حیثأكثر القطاعات  القطاع ھذا یشكلو 46الداعمة للزراعة األمطار من كافیة كمیات على األراضي

 497.5 یمثل الري كان فبینما ذلك، على ةوعالو. الوطنیة المیاه مخصصات من ةالمئ في 60 إلى تصل نسبةب ،األردن

  47.الزراعیة راضياأل مجموع من ئةالم في 10 من أقل یروون المزارعین فإن وحده، 2014 عام في مكعب متر ملیون

 المحلي الناتج من المئة في 4 حوالي تنتج بینما البالد في المیاه استخدام نصف من أكثر تمثل الزراعة أن ھي والنتیجة

  2015.48 عام في اإلجمالي

 تيال األنشطة نحو اقتصادھا تحرك أن علیھا یجبفإنھ  االقتصادیة، اتھامكانإل الوصول من المملكة ومن اجل أن تتمكن

 الشباب دادزدیاد أعا یعابالست جدیدة فرص خلق إلى حتاجت افإنھ نفسھ، الوقت وفي. مضافة قیمة ذا اقتصادیا نشاطا تولد

 خالل نم العاملة القوى وتأمیم القطاعیة، واالحتیاجات العاملة القوى من الكفاءات بین التكامل وتعزیز ،واالستفادة منھا

 رصاف توفر التي القطاعات عن بعیدا المیاه توجیھ في الحاسمة الخطوات إحدى وتتمثل. جاذبیة أكثر المھن بعض جعل

 القیمةو العمالة في للنمو العالیة اإلمكانیات ذات القطاعات نحو اإلجمالي، المحلي الناتج مساھمة وانخفاض للعمالة متدنیة

 .والصناعة السیاحة مثل االقتصادیة المضافة

 الحلص یتناقص استخدامھا أن من الرغم على االقتصاد، في المستخدمة المیاه معظم الزراعة تمثل ،4 و 3 نالشكال بین كما

. الخدمات وقطاع الصناعي القطاع في األعلى ھو المیاه على االقتصادي العائد فإن ذلك ومع 49.لیةنزالم صصاتالمخ

 وحدة رتفعتا حین في األخیرة السنوات خالل ثابتة ظلت الزراعیة للمیاه النسبیة االقتصادیة اإلنتاجیة أن إلى ذلك ویرجع

 للمیاه جاریةالت/ واالقتصادیة المنزلیة االستخدامات بین تصنیف یوجد وال. الخدمات اقتصاد ونما الصناعیة، المیاه/ اإلنتاج

 إلى روبالنظ. وحده الخدمات قطاع یستخدمھا التي للمیاه االقتصادیة اإلنتاجیة حساب یمنع وھذا. الرسمیة اإلحصاءات في

 نتكو أن المرجح فمن المعیشیة، األسرة مستوى على یكون أن المرجح من" ةنزلیالم" المیاه توزیع من كبیرا جزءا أن

 ذهھ وتعني. األخرى القطاعات جمیع من بكثیر أعلى الخدمات قطاع في میاه وحدة لكل الحقیقیة االقتصادیة اإلنتاجیة

. الزراعي یرغ القطاع في تكمن الجدیدة المائیة الموارد لتطبیق اقتصادیة فرصة أكبر أن االقتصادیة العوائد في المقارنة

 قطاع وفي الزراعة، قطاع في علیھ ھي ما مرة 66 الصناعة في المیاه على االقتصادیة العوائد بلغت ،2014 عام وفي

 .مرة 20 بنسبة أعلى الخدمیة/ المنزلیة الخدمات
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 على محصولھ رغم أخرى قطاعات في یعملون المصریین العمال من كبیرة نسبة فإن العمل، وزارة في مقابالت معھم أجریت الذین الموظفین من للعدید فقاو 

 تم. 43 صفحة) 2014( العمل وزارةتقریر : المصدر. األجانب العمال من حصة بأعلى القطاع یتمتع ك،ذل ومع. الزراعة قطاع في ایحصر للعمل عمل تصریح

 العمل ثلم األردنیین، تجذب ال وظائف یملكون السوریین الالجئین أن أكد الذي المشروع، لھذا المیداني العمل أثناء رسمي غیر بشكل الرسمیة البیانات ھذه دعم

 حین يف المزارع في عملھم من األولى القلیلة األشھر بعد األردني الزراعي ملابالع االحتفاظ في صعوبات یواجھون أنھم المزارعین من عدیدال وأفاد. المزارع في

 .الفرصة بھذه السوریون یرحب

46
 .2016وزارة المیاه والري، استراتیجیة المیاه الوطنیة،  
47

 نفس المصدر. 
48

 للسلع ةالمباشر المبیعات بكونھا احتسابھا یتم حیث ،الزراعة ووزارة الزراعي المجتمع قبل من علیھا االعتراض یتم ما غالبا بةالنس ھذه أن إلى اإلشارة جدرت 

 تأخذ التي الزراعة تشكل أنویمكن ) 2007. (وآخرون أكین فان. الزراعة تولدھا التي بھا المرتبطة والمھن الخدمات جمیع االعتبار في تأخذ ال وھي. الزراعیة

 .لألردن اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 25 الواقع في الصلة ذات الصناعات جمیع االعتبار في

49
. 1993 عام إلى فقط متاحة بیانات لدیھا والري المیاه وزارة أن إلى البحث خلص وقد. األخیرة السنوات تغطي التي المتاحة الزمنیة السالسل أطول أحد ھو ذاھ 

 .2014 إلى 1985 من عاما 30 لمدة زمنیة سلسلة إلنشاء) 2008( وآخرون نورتكلیف عبر المتاحة السابقة البیانات مع ذلك ربط مت فقد ولذلك
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 50 (pers. coms) األردنیة والري المیاه وزارة: 2014 إلى 1993 من البیانات. 201 -2002 األردن في المیاه استخدام: 3 الشكل
  (2008)51نورتكلیف وآخرون : 2001 إلى 1985 من البیانات

 

 52 االقتصادیة مقابل كل وحدة من المیاه: المخرجات 4الشكل رقم 

 

 استراتیجي بشكل وطنیا منتجة ءغذا سلة وجود الضروري، حیث أنھ من الغذاء إنتاج عدم األردن على أنب یعني ال ھذا

 التاليوب ،بشكل كلي ألغذیةكونھا تستورد ا الغذائي األمن النعدام األوسط رقالش دولخصوصاً في ظل تعرض . دولة يأل

 على متناسب یرغ تأثیرا األساسیة السلع أسعار في الصغیرة التغیرات تؤثر أن ویمكن. الدولیة األسعار لتقلبات عرضة فھي

 في الغذائیة لموادا أسعار ارتفاع أدى. الفقراء لىع شدیدا تأثیرا السعریة التقلبات ھذا ؤثرتو األساسیة، الغذائیة المواد تكلفة

 44 بنحو یقدر ما فقر إلى وأدى 53،العربیة البلدان في التغذیة نقص من یعانون لمن شخص مالیین 4 إضافة إلى 2008 عام

 انكس ألفقر بالنسبة: "لألغذیة الجدیدة السیاسیة الجغرافیاب یسمیھ ما) Brown )2011 ویصف 54 .آخرین شخص ملیون

                                                
50

.الزراعیة المیاه من ئةالم في 1.5 المتوسط في تشمل التي ،"الحیوانیة الثروة" من فرعیة فئة تشمل الزراعة فئة أن الحظی 
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 األسعار ھذه فإن الغذاء، على دخلھم من المائة في 70 إلى 50 بین ما نفقونی الذینو نسمة، ملیار 2 عددھم البالغ العالم

 صادياالقت السلم من درجة أدنى على الموجودین بالكاد أولئك. واحدة إلى یومیا وجبتین من االنتقال تعني قد المرتفعة

 55".واالضطرابات لثوراتا في -أسھم أن وسبق– یسھم أن یمكن وھذا. تماما لھممصادر دخ فقدان خطر في ھم العالمي

 ألسعار عیةواالجتما السیاسیة التأثیرات فإن العالم، سكان أفقر ويتحت أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة أن حین وفي

 .بالموضوع وثیقة صلة ذات األغذیة

 كثراأل االقتصادیة المجموعات لبعض الحیاة شریان وتوفر ھاما قافیاوث اجتماعیا دورا الزراعة تلعب ذلك، على عالوة

 يف الطبیعیة الموارد ألصول االستراتیجي االستخدام یجعل أن یجب الغذائي اإلنتاج ھذا وھیكلة نطاق أن غیر. تھمیشا

 ھذه من أي تحقیق یمكن وال. واالقتصاد السكان من متزاید عدد الستیعاب الالزمة المائیة الموارد یوفر وأن األردن،

 وتطبیقھا، المیاه استخدام بشأن المعرفة وتحسین الجدیدة المیاه وتكنولوجیات للمیاه التحتیة البنیة في االستثمار دون األھداف

 .ااستراتیجیالمائیة  مواردال تخصیصب فیما یتعلقالتنسیق  عن فضال

  المؤسسي األردني اإلطار2.2.2 

 مملكةال نطاق على تقییم إجراءو التخطیط خالل منوذلك  التنسیق، لتعزیز ھامة خطوات والري المیاه وزارة اتخذت

 السنوات تغطي أخرى استراتیجیة تلتھا ،1998 عام للمیاه استراتیجیة أولتم اصدار و. الموارد منالسكانیة  لالحتیاجات

 الالجئین أزمة عن الناجمة المتغیرة روفالظ لمراعاة 2025 -2016 للفترة استراتیجیة محلھا حلت ثم ،2022 -2008 من

 .2016 عام في المستدامة التنمیة أھداف واعتماد السوریین

 مزمعال ومن ،المیاه إمدادات وزیادة المیاه وتخصیص الجوفیة للمیاه المفرط االستغالل على االستراتیجیات ھذه ركزتو

 ةالجوفی المیاه واستغالل السدود وبناء الصحي الصرف میاه معالجة وزیادة البحر، میاه تحلیة خالل من العرض زیادة

 األحمر رالبح في المیاه تحلیة بموجبھ سیتم والذي لھ، المخطط المیت -األحمر البحر قلان وسیضیف. الجدیدة األحفوریة

 مكعب متر ملیون 150 و األولى المرحلة في) للريمنھا  25( مكعب متر ملیون 85 المیت البحر في وطرح المیاه المالحة

 المیاه من سنویا مكعب متر ملیون 100 لنقل نقل نظام األخرى الكبیرة المشاریع وتتضمن. الثانیة المرحلة في أخرى

 لمدة الجنوبیة والمحافظات عمان إلى األردن يجنوب 56الجوفي الدیسي حوض من) المتجددة غیر( الجودة عالیة *األحفوریة

 االستخراج من الحد في ،2022 -2014 الفترة بین األقل على الدیسي تدفقات اھمتس وقد. سنة 100إلى  50 متوقعة بین

 وتخفیف لصیف،ا فصل خالل الطلب ذروة متطلبات لتلبیة الالزمة المرونة وتوفیر الشتاء، فصل خالل الجوفیة للمیاه المفرط

 .األردن وادي تخدم التي المعالجة الصرف میاه ملوحة

 وتسربھا هالمیا سرقة ،على المستوى الوطني لمیاها ستقرارا زیادة إلى الرامیة الجھود ھذه تواجھ يالت الكبیرة التحدیات ومن

 من المیاه من أصلالمئة  في 52 أو لترا 65 یتم توثیق استھالك ال 2014 عام فيوقدر أنھ . المتقادمة التحتیة البنیة بسبب

 وحددت المشروعة، غیر اآلبار ضد حملة الوزارة أطلقت ،2013 معا وفي. نزليالم القطاع في یستخدم یوم/ فرد/ لترا 126
 58 57 .قانونیة غیر بئرا 747 وأغلقت ، المیاه وموارد لمصادر مخالفة 22,305

 المیاه لفةتك في كبیرة زیادة بعیدة، مصادر من ذلك في بما العرض، وزیادة المیاه مشاریع على أنفقت التي الموارد شھدت

 للوصول كم 400 لنحو صعودا وتضخ العمق من الجوفیة الدیسي طبقة من المیاه تستخرج المثال سبیل فعلى. مكعب متر لكل

 إجمالي لغوب. المستھلكة المیاه أسعار انخفاض على للحفاظالدعم  نظام الحكومة تطبق و. الشمال في السكانیة المراكز إلى

 تم دینار ملیون 38 منھا 59،ملیون دوالر أمریكي) 705( نيأرد دینار ملیون 500 حوالي 2010 عام في المیاه قطاع إنفاق

 الي،جماإل نفاقباإل یتعلق وفیما. المحلي القطاع لدعم أردني دینار ملیون 213 وحوالي األردن، وادي في الري لدعم توفیرھا

                                                
Washington DC: World Bank. 
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 القطاع أن حین فيو. ئةالم في 42.6 المحلیة مداداتاإل وتشكل الدعم، إنفاق من ئةلما في 7.6 ردناأل وادي في الري یمثل

 .الك المیاهالستھ رسوم أقلیدفع  ال یزال الزراعي فإن القطاع ،مبلغ من الدعم علىأل یدفع أعلى األسعار رغم تلقیھ ينزلالم

 على والسیطرة العرض، زیادة عن االبتعاد شھدت التي المیاه تخصیص سیاسة 2016 عام والري المیاه وزارة وضعت

ى سبیل المثال، فعل. محددة مواقع في القانونیة بالعقبات ما حد إلى مقیدة السیاسة ھذهتعتبر و. قطاعاتال بین المیاه تخصیص

 مخصصات وتختلف ،لمالكي األراضي بحسب قانون تنمیة وادي األردن ردناأل وادي فيیتم تحدید مخصصات المیاه 

 فعة،المرت المناطق فياألرض  ملكیة ضمن عادة اتاالستحقاق تحددبینما . المحاصیل المزروعة رضاأل مساحة حسبالمیاه 

 .،)واألودیة الینابیع من( السطحیة المیاه من األرض تستفید حیث

 والمیاه جةالمعال الصحي الصرف میاه مثل التقلیدیة، غیر المائیة الموارد تسخیر كیفیة باستكشاف أیضا الحكومة تقوم

 الصرف میاه من المائة في 98 لمعالجة الصحي الصرف میاه لمعالجة حطةم 33 حالیا وتستخدم. المالحة والمیاه الةالمح

 السكان من فقط المائة في 63 لما یقارب من 61الصحي الصرفتوفرت خدمة  ،2014 عام حتىلكن  60.األردن في الصحي

 مجموع من ئةالم يف 29 أن إلى 2015 عام بیانات وتشیر. في معالجة المیاه العادمة للتوسع كبیرة إمكانات إلى یشیر ما

 .الزراعة إلى صرف كمیاه توریدھا أعید یةنزلالم اإلمدادات

 الفصل في األردن قصة2.2.3 

تاریخ  البیانات وتظھر النسبیة، والنزعات واالتجاھات الفصل لتوقیت کامل تحلیل إجراء االمد طویلة البیانات محدودیةتمنع 

 یخرج بأن لألردن سمح ما ،1975 عام حتى كبیر بشكل الغذاء واردات وارتفعتكما . المائیة المواردواستمراریة فصل 

 التكنولوجیا،و السیاحة مجال في سیما ال االقتصادي، التنویع أن ویبدو. الغذائیة المیاه من احتیاجاتھ معظم المیاه المحلیة عن

 اإلنتاجیة زادت أیضا، التسعینات ائلأو وفي. 1993 عام منذ المائیة الموارد تعبئة عن االقتصادي النمو انفصال إلى أدى

 صلف من تدویرھا المعاد المیاه تطویر ومكن. الزراعیة المیاه تخصیص في -نسبیا–االستمرار  من الرغم على الزراعیة

ناة ق مشروع من المیاه وتحلیة العادمة المیاه استخدام إعادة خطط إطار في زیادتھا سیتم والتي المحدودة، الطبیعیة المیاه

 .لبحرین (األحمر والمیت)ا

 جدیدة تحلیة وقدرة ،تدویرھا المعاد الصحي الصرف میاه من إضافیة كمیات 2016 لعاموزارة المیاه والري  خطة وتتضمن

 ومخصصات الفرد مخصصات لزیادة أیضا األولویة تعطي أنھا بید. 2025 عام حتى الفصل اتجاھات تعزز أن شأنھا من

. على التوالي سنویا مكعب متر ملیون 703 و 700 إلى سواء حد على والزراعیة المحلیة لالستخدامات الكلي القطاع

 عجز ھناك سیكون ،خطیة سنویا مكعب متر ملیون 514 و 466 البالغ للقطاع الحالي العرض عن زیادةأن ال وبافتراض

 تبلغ أن المتوقع ومن. 2025 عام بحلول المتاحة واإلمدادات المتوقع الطلب بین السنة في مكعب متر ملیون 115 قدره

 الفجوة، ھذه سد أجل ومن). 5 الشكل( 2025 سنویا عام مكعب متر ملیون 233 المستدامة واإلمدادات الطلب بین الفجوة

 .الفصل اتجاھات تعزیز خالل من ذلك في بما الطلب، إدارة أو العرض في إضافیة زیادات إلى األجل طویلة حاجة ھناك

 لفوائدا عن الفض أخرى، وأماكن ردناأل في السابقة والممارسات نجازاتاإل إلى استنادا ذلك نطاق التالیة قساماأل وتفحص

 .والطلب العرض بین التناقضات حل حیث من تتحقق أن یمكن التي
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 لیةالحا والطلب العرض اتجاھات إلى استنادا ،2015 عام بیانات بعد قطاع لكل األردنیة المیاه مخصصات: 5 الشكل
 .والري المیاه لوزارة
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 فرص تحسین عملیة الفصل .3

 باستخدام ل،الفص نطاق توسیع طریق عن والغذائي مائيال باألمن المتعلقة أھدافھ تحقیق في األردن إمكانات القسم ھذا یبحث

 مثل لمیاها إنتاجیة نم مماثلة مستویات تحقیق من األردن تمكن إذا بساطة،وب. مرجعي كمعیار اإلسرائیلیة اإلنتاجیة معاییر

 الكلیة المیاه إمدادات توسیع) 1: (المحتمل للتقدم مجاالت ثالثة فحص جرى ؟توفیره یمكن التي المیاه مقدار ھو ما إسرائیل،

 المنتجات لصالح الغذائیة الواردات تركیبة مواءمة إعادة) 2( .)الطبیعیة المیاه فصل( العادمة المیاه تدویر إعادة خالل من

 ةالكمی نفس استخدام مع الزراعي اإلنتاج لزیادة الجدیدة التكنولوجیات دمج) 3 و) التجارة على القائم الفصل( المیاه فةالكثی

 المیاه یعتوز وإعادة الجدیدة المائیة الموارد تخصیص تعزیز یؤدي أن المتوقع ومن). الكفاءة على القائم الفصل( المیاه من

 .االقتصادي الفصل تعزیز إلى والخدمات المحلیة القطاعات إلى الزراعیة

 وعلى. لبالفع لھا المخطط القدرة یتجاوز یمكن أن لألردن إضافي فصل مسار تعتبر ال المیاه تحلیة أن نالحظ أن المھم ومن

 إلى لوالوص على یتوقف التقني الحل ھذا أن إال المیاه، تحلیة من استمدت قد للمیاه األخیرة إسرائیل إنجازات أن من الرغم

األردنیة استخدام الحد  السیاسات المخطط بالفعل في من كان ذلك، على ةالووع. األردن حالة في محدود أمر وھو البحر،

   63 2016.62 لعام الرئیسیة طةلخا فيوٌضح  كما ،قناة البحرین مبادرة اللخ من المیاه تحلیة الممكن من

 یعیة)تدویر المیاه العادمة (فصل المیاه الطب إعادة3.1 

 بین الفترة في المنزلي القطاع استھلكھا مكعب متر ملیون 750 من فقط المائة في 60 من أكثر استخدام إسرائیل أعادت

 العادمة التي المیاه من المئة في 90 من یقرب لما استخدام إعادة المئة) في 60النسبة ( ھذه وتمثل. 2014 و 2010 عامي

  64.جرى جمعھا

 إلى هللا عبد الملك قناة من األردن وادي میاه إرسال تم الحین ذلك ومنذ الثمانینات، في العادمة المیاه یرتدو إعادة األردن بدأ

 مكعب، متر ملیون 428.2 األردن في المنزلیة المیاه إمدادات بلغت ،2014 عام وفي. المعالج الصحي الصرف مقابل عمان

 ،2025 عام وبحلول. الزراعة إلى صرف كمیاه مكعب) متر ملیون 125.3( اإلمدادات ھذه من المائة في 29 تورید أعید

ریبا إلى بنسب تصل تق المحلي، العرض مع یتماشى بما ینمو الصرف میاه إنتاج أن إلى والري المیاه وزارة تقدیرات تشیر

 أي( داماالستخ إلعادة یلياإلسرائ المستوى تحقیق أمكن وإذا. الزراعة في استخدامھا المعاد المنزلیة المیاه من في المئة 30

 الحالیة األحجام فوق مكعب متر ملیون 140 إضافة( السنة في مكعب متر ملیون 257 یستعید أن لألردن یمكن) في المئة 60

 65).العادمة المیاه استخدام إلعادة
  

 تسربنزلي تالم للقطاع وفرةالم المیاه من المئة في 50قدر أن نحو  ، فقدبأكملھا القصة األرقام ھذه تسجل ال قد ذلك، ومع

 فإن االعتبار، في الشرط ھذا أخذ ومع  66).المحمیة غیر المیاه عائدات أو بدون المیاه( المشروع غیر الستخراجتخضع لو

 إلى باإلضافة الصحي، الصرف میاه تدویر إعادة ولزیادة. المئة في 60 نحو تبلغ استخدام إعادة نسبة بالفعل یحقق األردن

 العادمة میاهال تدویر إعادة على القدرة زیادة فإن ذلك، ومع. التسرب تخفیض یلزم الصحي، الصرف بشبكة التالوص زیادة

 .ردنياأل المیاه القتصاد مكعب متر 1.6 اعتباره یمكن التسرب انخفاض اللخ من توفیره یتم مكعب متر كل أن تعني
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 سببب محدودة البحر میاه تحلیة على األردن قدرة إن. االقتصادي والتنویع األغذیة تجارة مع بالمقارنة صغیرا دورا التكنولوجیا ھذه لعبت ذلك، على عالوة 

 البحر إلى تدفقبال الملحي للمحلول السماح طریق عن المشكلة حول ھذه للمیت األحمر النقل من البحر یلتف. األحمر البحر في المالحة المیاه لتصریف البیئي األثر

 من ببالقر األردنیة المیاه لتوفیر( إسرائیل مع اهالمی ومقایضة المباشرة، المیاه إمدادات شأن ومن. حالیا المناقصة قید المشروع ھذا من األولى المرحلة. المیت

 .2025 عام بحلول سنویا مكعب متر ملیون 233 مجموعھ ما إلى تؤدي أن) عمان
64

 Water and Wastewater International. Israel reuses nearly 90% of its wastewater. 2016 Available from 
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 2025 عام بحلول اتدویرھ إعادة األردن یعتزم والتي العام يف مكعب متر ملیون 240 یقرب من كمیة في المئة 60 استعادة ما نسبتھ ھدف أن ذلك، من األھم 

 .اإلقلیمیة الممارسات أفضل مع وثیق بشكل الحالیة األردنیة اتالسیاس وتتماشى). 2016 والري، المیاه وزارة(
66

 أن ویقدر. الیوم في للفرد لترا 126 تأمینل افیاك مكعب متر ملیون 429 البالغ 2014 لعام المیاه إمدادات إجمالي كان ،)2016( والري المیاه لوزارة فقاو 

 الثغرات" إلى" للدخل المدرة غیر المیاه" هھذ عزىتو. الیوم في للفرد لترا 65 حوالي فقدان یعني مما الیوم، في للفرد لترا 61 یبلغ المعیشیة لألسر الفعلي اإلیصال

 .)2016( والري المیاه وزارة، "واإلداریة المادیة
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 مراجعة وینبغي ،2025 عام حتى السكاني النمو لتلبیة منزليالتزوید للقطاع ال زیادة مع الصحي الصرف میاه وضع ویتغیر

 المتزایدة يالر احتیاجات تلبیة والري المیاه وزارة وتعتزم. صعودابناء على ذلك  المحتملة المیاه تدویر إعادة حجم تقدیرات

 الصحي الصرف میاه الإرس والري المیاه وزارة تتوخى كما. 2025 عام حتى العادمة المیاه كمیات في التوسع خالل من

 السائلة اتللنفای والتنظیمي المادي القبول في التغیرات على یتوقف ھذا أن إال الكبیرة، الصناعیة المنشآت إلى المعالجة

 بحلولسنویا  مكعب متر ملیون 738 المخصصات المنزلیة بحدود األردن في للمیاه خطة آخر وتقدر. الصناعة في المعالجة

 قلیلالت سیتم أنھ افتراض على أنھ غیر. الزراعة في الستعمالھا للمیاه ئةالم في 30 واستعادة استرداد لمعد مع ،2025 عام

عندھا  ئة،الم في 60 استخدام إلعادة األمثل المعدل على الحفاظ سیجري المستغلة، غیر والعوائد التسرب من حد أدنى إلى

 أي أن ذلك من واألھم. سنة/ مكعب متر ملیون 443 یبلغ معالجتھا المعاد السائلة النفایات من محتمل محصول تأمین یمكن

 ومعالجة ةالمركزی المیاه جمع بنظم المنزلیة العادمة المیاه توصیل بتحسین مرھونا سیكون الصحي الصرف میاه في توسع

 .الزراعة على المعالجة الصحي الصرف میاه وتوزیع المیاه

 سنویا، مكعب متر ملیون 279 )تدویرھا المعاد العادمة للمیاه مةالئم كثر(األ ردناأل في الشجریة المحاصیل وتستھلك

 محاصیلال في تستخدمس مكعب متر ملیون 125 البالغة 2014 عام إمدادات جمیع أن وبافتراض. العذبة المیاه من معظمھا

 إطالقھا یمكن التي الطبیعیة لعذبةا المیاه من سنة/ مكعب متر ملیون 145 فسیتبقى ،)نباتاتال محاصیل متجاھلة( الشجریة

 على من المیاه العادمة ئةالم في 60 استرداد وسیكفي. اإلضافیة العادمة المیاه إمدادات خالل من األخرى لالستخدامات

 نفسھ الوقت في السماح مع مكعب، متر ملیون 443 استھالك المحاصیل الشجریة والحقلیة الحالي البالغ الطویل المدى

 لمستعملةا المیاه أحجام ضمن المحتملة، التصدیر یلةوحص المتزایدة المحلیة االحتیاجات لتلبیة المحاصیل هھذ بتوسیع

 .المتاحة

 الغذاء استراتیجیا تجارة3.2 

 القائمة الغذائیة احتیاجاتھ من ئةالم في 64 و 2014،67في عام  اإلجمالیة الغذائیة احتیاجاتھ من ئةالم في 62 األردن استورد

 محلي طلب فیھا یوجد التي المحاصیل على المیاه تركیز الغذائیة الواردات على الكبیر االعتماد ھذا ویتیح. النباتات على

 لستة المیاه استھالك متوسط 1 الجدول یوضح المختلفة، المحاصیل میاه کثافة طبیعة ولتوضیح. بسھولة استیرادھا یمكن وال

 اتوفور تحقق أن یمكن ھذه الغذائیة الواردات سلة تحسین زیادة أن إلى التحلیل ویشیر  68.الواردات علی تعتمد محاصیل

 تخزینھا،و نقلھا من الممكنو نوعا ما المیاه من عالیة كمیات والموز االبطاطالمثال تتطلب  سبیل علىف. المیاه في إضافیة

 قیمتھ لقلة نظرا ھذا على آخر مثال منھ ئةالم في 98 حالیا یستورد الذي ویعد القمح. الواردات إحالل لزیادة دعما یشكل ما

 تحسن التي ألغذیةا استیراد سلة تحدیدتفصیال ل أكثر بحوث إجراء من بد وال. انسبیتي یحتاجھا ال المیاه وكثافة االقتصادیة

 أدناه 1 للجدوا یبین التوضیح، وألغراضذلك  ومع. محلیا المستمد الغذائي باألمن تسمح تزال ال حین في المیاه، إنتاجیة

 ستبدلوا النصف إلى الواردات على المعتمدة الست المحاصیل ھذه إنتاج انخفض إذا تتحقق أن یمكن التي المیاه وفورات

 العیش سبل فقدان مقابل مكعب متر ملیون 52.5 البالغ اإلجمالي الوفر ھذا أھمیة في النظر سیتعین أخرى، مرة. بالواردات

 .المتقلبة الدولیة الغذائیة لألسواق األردن تعرض بزیادة ةالمرتبط والمخاطر المحلیة
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 في ذیةاألغ میزان بیانات مع وثیق بشكل تتواءم األردني باإلنتاج المتعلقة الوطنیة البیانات أن حین وفي. 2013 لعام والزراعة األغذیة منظمة قیم إلى ستناداا 

 على األردن فإن الواقع وفي. كذل قبل فارغةال فئاتال من كبیر عدد وسجلت .2006 عام ذمن إال تتطابق ال االستیراد بیانات فإن المتاح، السجل خالل المنظمة

 .)2015جیلمونت ( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في الواردات على اعتمادا الغذائیة االقتصادات أكثر من یعد اإلقلیمي المستوى
68

 .العامة اإلحصاءات دائرة استنادا على بیانات والواردات لإلنتاج الرسمیة األرقام ستنتاجاب الحساب ھذا تم 
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 69المیاه في إضافیة وفورات تحقیق واحتماالت االستیراد على تعتمد محاصیل لستة المیاه استخدامات: 1 الجدول

مقدار التوفیر (ملیون متر 
مكعب/ سنة) إذا انخفض 
 اإلنتاج المحلي للنصف

 المیاه استخدام متوسط
ملیون ( 2009-2014

)سنة/ متر مكعب  

االعتماد الحالي على 
 المحصول (2014)الواردات 

 الموز 56% 25.8 12.9
 التفاح 53% 18.8 9.4
 التمور 64% 23.4 11.7

 القمح 98% 3.5 (1) 3.5
 البصل 57% 7.1 3.5
 البطاطا 36% 23 11.5
 المجموع  101.7 52.5

 المیاه الزراعیة إنتاجیة3.3 

 إلنتاجیة النسبیة للمیاه الزراعیة باستخدام البیانات المتاحةا تقییم3.3.1 

 المحاصیل غلة( الزراعیة للمیاه النسبیة اإلنتاجیة لقیاس السابقة والدراسات الحكومیة الدراسات من ثانویة بیانات استخدمت

. یةالرئیس لمحاصیلمن ا محصول طن لكل الوطنیة المیاه استخدام متوسط لحسابو واألردن إسرائیل في) میاه وحدة لكل

 حموالت جمیع على استحوذت وبذلك ،71في األردن محصوال 56و في إسرائیل 70محصوال 47 ل المیاه إنتاجیة حساب تم

 مع االقترانب األرقام ھذه واستخدمت. المیاه وبیانات المیاه من كمیات لھما توفرت اللذین للبلدین الرئیسیة النباتي اإلنتاج

 .اهالمی نتاجیةإل ألعدادا مدى تمثیل من للتحققو واألردن إلسرائیل الزراعیة المیاه استخدام لمحاكاة المحاصیل، حمولة

 لنفس الزراعیة المیاه مخصصات حول إسرائیل حالة في الرسمیة البیانات مع المحاكاة األرقام ھذه مقارنة تمت عندماو

 بدا ذلك، من النقیض وعلى. الزراعیة المیاه استخدام من كبیر حد ىإل تقلل المحاكاة المیاه إنتاجیة قیمة أن یبدو 72السنوات،

 2010 عام في مكعب متر ملیون 115 بحوالي الزراعیة، المیاه استخدام إفراط في تقدیر إلى تشیر األردنیة البیانات أن

-2013 عامي نبی مؤخرا استعیدت والتي مشروعة غیر بصورة المستخرجة المیاه من مكعب متر ملیون 110 تقریبا(

 الھدف وكان. ئةالم في 42 بنسبة إسرائیل في المیاه من االحتیاجات زادت االستثنائیة الحاالت ھذه ولتصحیح  73).2016

 . األردن في المیاه إلنتاجیة واقعیة غیر أھداف اقتراح دون الحیلولة ھو تحفظا األكثر التقدیر ھذا استبدال من

 في الرئیسیة تالفاختاال )1 أساس على المحاصیل ھذه اختیرت وقد. المقارنة ضألغرا محصول 14 من سلة اختیار تمو

 أھمیة )3 ھذه المحاصیل التي یتم زراعتھا، من كبیرةال كمیاتال إلى استنادا كبیرة وفورات تحقیق إمكانیة )2 ،المیاه إنتاجیة

 من المیاه مكعب متر ملیون 508 مجتمعة لالمحاصی ھذه بلغ استھالك لألردن، بالنسبة. الزراعي للقطاع المحاصیلھذه 

 ،)ةالمحصولی المیاه حساب في المستخدمة الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة ألرقام المرجعیة السنة وھي( 2010 عام في

 .یاهالم من األردنیة المحاصیل احتیاجات من ئةالم في 86 أو ،مستخدمة في الزراعة مكعب متر ملیون 587 مقابل

 على یةالزراع المیاه إلنتاجیة اإلسرائیلیة المستویات طبقت ما إذا تحقیقھا یمكن التي المحتملة الوفورات 2 جدولال یبین

 أنھ إلى التحلیل ویشیر. 2014 -2009 الفترة خالل اإلنتاج أطنان متوسط إلى الوفورات ھذه وتستند. األردنیة المحاصیل

 14 ـال المحاصیلھذه  تستھلكھا التي المیاه من ملیون متر مكعب 508ع مجمو من مكعب متر ملیون 168 استرداد یمكن
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 ٪100 توفیر یعكس القمح من المقترح اإلجمالي الواردات حاللإ 
70

 اإلسرائیلیة الزراعة لوزارة التابعة الزراعي اإلرشاد دائرة من الرسمیة اإلحصاءات من مستمدة 
71

 Based on a 2012 USAID study of crop water use and yield, International Resources Group (IRG), and E. 

Karableih. 2012. Institutional support and strengthening program (ISSP) ISSP water valuation study: 

Disaggregated economic value of water in industry and irrigated agriculture in Jordan. USAID 
72

 CBS (Israel Central Bureau of Statistics). Statistical abstract 2016. Table 21.4 water production and consumption. 
73

 According to media reports. Source: Omar Obeidat, Ministry ends large-scale water theft in Jordan Valley. Jordan 

Times, 03 September 2016.  
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 كلبش الوفورات ھذه وتتعلق. اإلسرائیلیة المیاه إنتاجیة مستویات اعتماد من األردن تمكن إذا ،2014 -2009 الفترة خالل

 إنتاجیة كثرأ األردن في والخیار ااطالبط إنتاج أن بدا ذلك، من النقیض وعلى. والبرسیم والتفاح بندورةوال بالزیتون خاص

 غیر ائیلياإلسر المیاه استھالك باستخدام حتى، وموثوقة البیانات تعتبر الخیار، حالة وفي. إسرائیل مع بالمقارنة للمیاه

 قلیال كثرأ سوى األردن إنتاجیة تضع ال المرتفعة األرقام فإن البطاطا، حالة في أما. كفاءة أكثریبقى  األردنفإن  رتفعالم

. كفاءة أكثر األردن یصبح فقط ئةالم في 42 بنسبة إسرائیل في المیاه إنتاجیة تنخفض عندماو ،إسرائیل من المنتجة المیاه من

 إنتاجیة في متحفظة أھداف لتحقیق 2 الجدول في لألردن المحتملة المیاه وفورات إجمالي حساب في البیانات ھذه تظھر الو

 األردن. في المیاه

 بالتجزئة لبیعا وتكلفة التجاریة قیمتھا قلة بسبب إسرائیل ترویھا ال التي البرسیم زراعةب تتعلق مھمة أخرى الحظةم ھناك

 تحقیق مكنی البعلي، البرسیم إنتاج إلى الطریقة بنفس األردن انتقل وإذا. الزراعیة بالمیاه المرتبطة الفرص وتكالیف

 بعض نقل على بالضرورة ینطوي أن التحرك ھذا مثل شأن ومن  74.)2 الجدول( مكعب متر ملیون 71 تبلغ وفورات

. آخرین منتجین من البعلیة المحاصیل شراء الخاصة أعالفھم یزرعون عادة الذین المزارعین من ویتطلب اإلنتاج،

  .المیاه في المحتملة الوفورات مواجھة في التحدیات ھذه في النظر وسیتعین

. 
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 أن إلى شیری األولي المكتبي التحلیل أن غیر. األمطار ھطول وظروف اإلسرائیلیة فاألصنا في البحوث من مزید إجراء یلزم تفصیال، أكثر توصیات لتقدیم 

 لقرب جنوببا قاحلة شبھ/  قاحلة منطقة في كلیباتوم وتزرع ساللة تریفولیوم. األردن في الحال ھو لما مماثلة مناخیة حدود في ري دون البرسیم تزرع إسرائیل

)2005 وآخرون بولر( المیت البحر من
74

 األردن مساحة من المائة في 5.9 فإن والزراعة األغذیة منظمةملم سنویا. وبحسب  300 من أقل األمطار ھطول حیث ،

 ).2001 الجالودي،( الجفاف تصنیف تفوق التي" الھامشیة" المنطقة وھي ملم من األمطار سنویا، 300-200 تتلقى
74

 من كبیرة مساحة وجود إلى النظریة الناحیة من یشیر ام د،لالب من ئةالم في 3 تبلغ التي )والمرویة یةالبعل( ردناأل في المزروعة المساحة بمجموع ذلك قارنی 

 .الھامشیة المنطقة في البعلیة المحاصیل تطویر لزیادة راضياأل
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 السنویة االحتیاجات ومتوسط األردنیة في الزراعة المیاه رئیسیا كثافة استخدام محصوال 14 سلة من: 2 الجدول
 .سرائیلیةاإل المیاه إنتاجیة مستویات عند األردني لإلنتاج المعادلة المیاه واحتیاجات اإلسرائیلیة المیاه وكثافة للمیاه،

 

كمیة المیاه 
 الموفرة سنویا

كمیة المیاه 
المستخدمة 

بحسب 
 السیناریو
الجدید 

(ملیون متر 
  مكعب)

النسبة المئویة 
بحسب 

السیناریو 
 الحالي

المحاصیل 
في إسرائیل 
باألطنان 

(الماء لكل 
محصول) 
بحساب 

 142تضخم 
 في المئة

 
متوسط 
استھالك 

األردن من 
 المیاه بین
2009-

2014 
ملیون متر 
 مكعب سنویا

المحاصیل 
في األردن 
باألطنان 

(الماء لكل 
 محصول)

متوسط 
نتاج اإل

األردني 
بآالف 
 األطنان

(2009-
14) 

حجم استھالك 
المیاه في 
األردن 

(ملیون متر 
 مكعب)
2010 

 

 برسیمال 84.0 190.1 376 71.41 بعلي 0% 0 71.4

 الزیتون 167.1 110.575 1,627 179.75 1278 79% 141.2 38.6
 البندورة 74.1 753.6 100 75.73 75 75% 56.3 19.4
 الموز 26.6 42.4 609 25.81 449 74% 19.0 6.8
 التفاح 15.0 36.1 522 18.82 187 36% 6.7 12.1
 التمور 24.6 10.7 2,187 23.44 1879 86% 20.1 3.3
 البطیخ 14.8 117.6 96 11.33 81 84% 9.5 1.8
 العنب 14.6 34.7 491 17.02 426 87% 14.8 2.3
 القمح 3.5 21.6 160 3.46 57 35% 1.2 2.2
البصل  4.2 27.0 265 7.14 185 70% 5.0 2.2

 الناشف
 الحمضیات 35.1 108.7 293 31.89 227 77% 24.7 7.2
 الباذنجان 11.7 106.6 111 11.87 99 89% 10.6 1.3
 البطاطا 25.2 159.8 144 23.00 189 132% 30.3 -
 الخیار 7.1 191.4 41 7.75 68 168% 13.0 -

 لمجموعا 507.5 1910.7  508.4  352.5  168.4

 

  إمكانیة تحسین إنتاجیة المیاه من الممارسات الزراعیة3.3.2 

 ) الفروقات في إنتاجیة المیاه:1

 تم تيوال السابق، التحلیل في المستخدمة الثانویة البیانات من للتحقق 14 الـ المحاصیل من المزارعین مع مقابالت أجریت

 وكان. 3 الجدول في النسبیة باإلنتاجیة المتعلقة النتائج ووضعت). ائیلإسر في 12 و األردن مزارعا في 18( أعاله دراستھا

 یةإلنتاج مباشرة مقارنة إجراء أجل من األردن وادي جانبي على مفضلةال محاصیلال بیانات إلى الوصول ھو اآلخر الھدف

 .المیاه

 إنتاجیة يف الفوارق مع كبیر حد إلى متسقة المقابالت خالل من المقدمة البیانات كانت وإسرائیل، األردن من لكل وبالنسبة

 متعلقةال البیانات مجموعتي في رغم بعض االنحرافات. أعاله نوقشت التي الثانویة البیانات في لوحظت التي المیاه

 البیانات من لمیاهل إنتاجیة أقل اإلسرائیلیین المزارعین أن یبدو أوال،. التوضیح من مزیدا تستدعي التي الفردیة بالمحاصیل

 من بھا لموصىا المیاه استخدام مع وثیق بشكل تتطابق المقابلة بیانات أن من الرغم على( التفاح حالة في المقترحة الثانویة

                                                
75
 لعام الدولیة میةللتن األمریكیة الوكالة دراسة بیانات من المستمدة بالنسب المحسوب النحو على الكلي، اإلنتاج من المرویة النسبة أنھا على الزیتون حموالت ؤخذت 

 .المیاه للمحاصیل أرقام في المستخدمة 2012
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 والبصل 77القمح إنتاج أن وجد فیما   76.والخیار البطیخ القمح، الحمضیات، ،)الشمالیة للمنطقة الزراعي اإلرشاد خدمة قبل

 ثرأك األردنیین المزارعین أن بدا أخرى، ناحیة ومن. في األردن الوطني المتوسط من مقارنة مائیةة إنتاجی أقل والخیار

 لمحاصیلا ھذه أن الحق وقت في أجریت التي المقابالت وكشفت. تموروال الزیتون حالة في الثانویة البیانات من إنتاجیة

 في المزارعون یعتقد حین في ،"مرویین" كمنتجین تیارھااخ من الرغم على 78التكمیلي، الري مع بعلیة كانت األردن في

 اإلصالحب صلة ذات قویة نتیجة وھذه. مربحة لجعلھا السوق بسعر المحاصیل بیع یمكن ال الكامل، الري بدون أنھ إسرائیل

  79.الورقة ھذه في الحقا بحثھ ىجر ما االتجاھات، المتعددة المعارف تبادل وإمكانیة اإلسرائیلي، الزراعي

 بندورةال( محاصیل 6 نتائج أن إلى شیرت افإنھ أوسع، نطاق على بتدائیةواال الثانویة البیانات بین التناقضات إلى وعند النظر

 الحالتین لتاك في مؤكدة المیاه إنتاجیة في التناقضات أن أي ،بالثقةجدا  جدیرة) والحمضیات والبصل والقمح والتفاح والموز

 إذا األردن في الزراعیة المیاه إنتاجیة في كبیرة مكاسب تحقیق من خاللھا یمكن محاصیل وھذه. نویةوالثا األولیة البیانات

 البطیخو والزیتون موروالت والخیار االبطاط( األخرى المحاصیل حالة وفي. اإلسرائیلیة المعاییر استنساخ الممكن من كان

 بشأن حفظةمت تقدیرات على الحفاظ وألغراض. متسقة غیر ثانویةوال األولیة البیانات فإن ،)والعنب والبرسیم والباذنجان

 منقحا ملخصا 4 الجدول یعرض اعتمادھا، ینبغي التي المیاه إنتاجیة وأھداف لألردن الممكنة اإلجمالیة المیاه وفورات نطاق

 ملیون متر مكعب 168 كمیة من مكعب متر ملیون 49.9 أن الجدول ھذا ویبین. المؤكدة غیر المحتملة الوفورات لبعض

 الثانویة البیانات لتحلی نتائج تؤكد الزراعیة المقابالت فإن وباختصار. المقابلة لبیانات وفقا بھا موثوق الثانویة البیانات من

 حقیقھ یمكن تبأن الثقة من عالیة درجة یوجد محاصیل كلھا والحمضیات والبصل والقمح والتفاح والموز بندورةال أن أعاله

 .الزراعیة من خاللھا المیاه إنتاجیة في یرةكب مكاسب

 

  

                                                
76
 .األولیة لباذنجانا بیانات تتوفر ال لذلك معھم، مقابالت إلجراء ولم یبدي أحد منھم استعدادا المزارعین، من قلیل عدد أیدي في إسرائیل في الباذنجان إنتاج تركزی 

 
77

  .قابلة مزارع قمح واحد في المرتفعات فیما إجریة بقیة المقابالت مع المزارعین في وادي األردنتم م 
78

 .الممارسة ھذه انتشار مدى لتحدید أكبر عینة عبر المقابالت إجراء الضروري من 
79

 مقابلتھ، متت الذي الوحید اإلسرائیلي للمزارع للمیاه جدا لمرتفعا االستخدام إلى أساسا ھذا ویرجع األردن، في لمیاهمقارنة با أعلى إنتاجیة لدیھ البطیخ أن بدا 

 .للمنطقة اإلرشاد خدمة توصیة كثیرا تجاوز والذي
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 في اإلسرائیلیین لمزارعینبا ةمقارن األردنیین للمزارعین النسبیة المیاه إنتاجیة تبین واألردنیة اإلسرائیلیة لحالتینا وبین المزارعینبیانات و الثانویة الدراسة بیانات بین المیاه إنتاجیة مقارنة: 3جدول 
 مماثلة مواقع

  
البیانات الثانویة 

اإلسرائیلیة (متر 

 مكعب/ طن)

البیانات 
اإلقلیمیة 

الممتدة (متر 
 مكعب/ طن)

بیانات مقابالت 

المزارعین(متر 

 مكعب/ طن)
 الموقع

نسبة بیانات 
 المزارعین

من  اإلسرائیلیین
 البیانات الثانویة

البیانات الثانویة 

األردنیة (متر 

 مكعب/ طن)

بیانات مقابالت 
المزارعین 

األردنیین (متر 
 مكعب / طن)

 الموقع

نسبة بیانات 
المزارعین 

األردنیین من 
 البیانات الثانویة

النسبة بین 
المزارعین 

األردنیین 
 واإلسرائیلیین

 - -  غیر محدد 375.58 -  - - بعلي البرسیم

 %7 %3 وادي األردن 50.2 1,627.00 %75 وادي األردن والشمال 675 355 900 الزیتون

ورةالبند  %161 %61 وادي األردن والشمال 61.2 100.5 %72 وادي األردن 38 38 52.6 

 %251 %89 وادي األردن 544 609.03 %69 وادي األردن 217 204.7 316.1 الموز

 %227 %68 المرتفعات 354 521.59 %119 الشمال 156 153 131.5 التفاح

 %63 %22 وادي األردن 486 2,186.89 %58 وادي األردن 767 1200 1323.5 التمور

 %64 %100 الجیزة ووادي األردن 96 96.33 %263 وادي األردن 150 45 57.1 البطیخ

 %173 %26 األزرق، الشمال 130 491.06 %25 وادي األردن 75 453 300 العنب

 %175 %219 المرتفعات 350 160.04 %500 وادي األردن 200 88 40 القمح

 %459 %159 وادي األردن 422 264.77 %71 وادي األردن 92 88 130 البصل الناشف

 %169 %121 وادي األردن 342.9 293.45 %127 الساحل، الجنوب، وادي األردن 203 161 160 الحمضیات

  %128 وادي األردن 143 111.31   غیر محدد  70 الباذنجان

دنالجیزة، وادي األر 125 143.9 %62 في الوسط 83 139 133.3 البطاطا  87% 151% 

 %147 %279 وادي األردن 113 40.51 %160 وادي األردن 77  48 الخیار
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 حوالي یعادل ما يأ والحمضیات، والبصل والقمح والتفاح والموز بندورةلل الثانویة البیانات في موثوقة اتجاھات یؤكد) والثانویة األولیة البیانات بین عام اتفاق( وثوقةقیم م 80

 .الزراعیة میاهلل الخفض من سنویا مكعب متر ملیون 66 إلى 50

  .80المقابالت وحسابات الثانویة البیانات حسابات بین المقارنة موثوقیة على بناء الوفورات ملخص: 4 الجدول

 

 إسرائیل

المیاه لكل طن 
  من المحاصیل
مع احتساب 

140% 
 التضخم

البیانات 
الثانویة 

متر  ألردنیةا
 مكعب/ طن

نسبة االختالفات 
 مئویا

الوفورات بین 
عامي 
2009-
2009-

بالطن 2014  

بیانات مقابالت 
المزارعین 
اإلسرائیلیین 
(متر مكعب/ 

  طن)

بیانات 
مقابالت 

المزارعین 
األردنیین 

(متر 
 مكعب/ طن

النسبة المئویة 
للفروقات بین 

المزارعین (متر 
 مكعب/ طن)

 لو الوفورات
 تائجن كانت

 مزارع
 إسرائیل

 إلى مقیسة
 الحمولة
 الوطنیة
 األردنیة

 غیر محددة غیر محددة غیر محددة - 71.4 %100 375.58 بعلیة البرسیم

 69.04- %1345 50.2 675 38.6 %79 1,627.00 1278 الزیتون

 17.5 %62 61.2 38 19.4 %75 100.5 75 البندورة

 13.9 %40 544 217 6.8 %74 609.03 449 الموز

 7.1 %44 354 156 12.1 %36 521.59 187 التفاح

 3.0- %158 486 767 3.3 %86 2,186.89 1879 التمور

 6.4- %156 96 150 1.8 %84 96.33 81 البطیخ

 1.9 %58 130 75 2.3 %87 491.06 426 العنب

 3.2 %57 350 200 2.2 %36 160.04 57 القمح

 8.1 %22 422 92 2.2 %70 264.77 185 البصل الناشف

 15.2 %59 342.9 203 7.2 %77 293.45 227 الحمضیات

 غیر محددة  ND 143 1.3 %89 111.31 99 الباذنجان

 6.7 %66 125 83 7.3- %131 143.9 189 البطاطا

 6.9 %68 113 77 5.25- %168 40.51 68 الخیار

بحسب  الوفورات
 البیانات األولیة

   49.9    65.9 

 الوفورات (غیر
 المؤكدة)

   118.7     
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 ) الغلة وتطبیق المیاه2

 وحدات نم وحدة لكل المطلوبة المیاه كمیة من تقلل المعززة المیاه إنتاجیة أن الكفاءة فصل بشأن أعاله المذكورة المناقشة تفترض
 زیادة طریق عن أو الغلة، على والحفاظ المیاه مدخالت من الحد طریق عن إما االستحقاق ھذا تحقیق ویمكن. المحاصیل إنتاج
 الزراعیة، المقابالت من مستمدةال الدونم في والغلة المیاه بیانات 7 و 6 الشكالن ویبین. االثنین من مزیج أو المدخالت، لنفس العائد

 حول ظرةن یوفر ألنھ مھم المسبب دافعال فھم إن. المحاصیل بعض في المیاه كثافة مقابل الغلة في كبیرة اختالفات عن یكشف ما
 الموز حالة فيف. المیاه إنتاجیة زیادة إلى" الممارسات أفضل" اعتماد یؤدي عندما أي التصحیحیة، لإلجراءات الممكنة السبل

 ما المیاه، نم بكثیر أكبر كمیات یستخدم األردن ولكن مماثلة عوائد واألردن إسرائیل تنتج ،المثال سبیل على والحمضیات والبصل
 ،بندورةلل بةوبالنس. المناسبة المعاییر اعتماد تم إذا الغلةأو انخفاض  انقطاع دون تخفیضھا یمكن البلدان ھذه في اهالمی أن إلى یشیر
 من حدلا الممكن من یكون قد أنھ إلى یشیر ام. باألردن مقارنة المیاه من أقل كمیات باستخدام بكثیر أكبر عوائد إسرائیل تنتج

 .الغلة وزیادة المیاه استخدام

 

المزارعین مقابالت في مبین ھو كما الفردیة، المحاصیل على العائد مقارنة: 6 الشكل  
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 المزارعین مقابالت في مبین ھو کما الفردیة، للمحاصیل المائیة األرقام مقارنة: 7 الشكل

 

 المیاه (اإلنتاجیة بالدوالر) تقییم3.3.3 

 أسعار أن الزراعیة تالمقابال وأكدت. النسبي المحاصیل سعر ھي المیاه جیةإنتا عرض خاللھا من یمكن التي األخیرة النظرة
 تستھلكو  81.المیاه استخدام في التغیرات من الرغم على ،)5 الجدول( وإسرائیل ردناأل في عموما للمقارنة قابلة المحاصیل
 أو رالتواف أو األسعار بسبب سواء( اإلنتاج نم المیاه تحدو المیاه، من مختلفة كمیات ذات القیمة السوقیة المتساویة المحاصیل
 عائد إلى ،بصلال إنتاج إنتاجیة تحسین یؤدي قدالمثال  سبیل علىو. المیاه إنتاجیة لتحسین مالي مبرر وجود إلى تشیرو ،)الموثوقیة

 وربما والموز تفاحوال القمح أما. الواردات إحالل تعزیز حالة یعزز أنھ كما. میاه وحدة لكل أضعاف خمسةال یقارب مالي
 بإعادة سمحی امتزاید م بشكل استیرادھا بالتالي فینبغي المسح، شملھا التي المحاصیل من وحدة لكل عائد أقل لدیھا والتي 82البرسیم،

غ یبل دنیةراأل مورفالت. خاصة إشارة والزیتون مورلتفیما تتطلب ا. كفاءة أكثر محاصیل إنتاج أو أخرى قطاعات على المیاه توزیع
 على رئیسي بشكل یعتمدون األردنیین المزارعین أن یبدو ذلك من الرغم وعلى  83.اإلسرائیلي معادلھا سعر ضعف تقریبا سعرھا
 روونی اإلسرائیلیین المزارعین أن إلى المقابالت نتائج وتشیر. التكمیلي الري من صغیرة كمیات ویستخدمون األمطار ھطول
 مربحة یجعلھا الذي السوق سعر على للحصول الوحیدة الطریقة ھي ھذه بأن المنطقي ساساأل إلى استنادا والزیتون، التمور
 مالحظة وھي اقتصادیا، المرویة مزروعاتال من جدوى أقل موروالت البعلي الزیتون أن فكرة األردنیة األدلة وتتحدى. لإلنتاج
.اإلسرائیلیین للمزارعین مھمة

                                                
نب اإلسرائیلیة مقابلتھم) وأسعار الع تشمل االستثناءات األخرى الطماطم اإلسرائیلیة عالیة األسعار(من المحتمل أن تكون نتیجة لعقود التورید الصناعیة للمزارعین الذین تمتو 81

  .النبیذ) الذین تمت مقابلتھم یزودون منتجيمل أن تكون نتیجة لكون المزارعین المنخفضة (من المحت
 .فقط مكعب متر/ أمریكي دوالر 0.8 ھو المیاه على المالي العائد فإن ،متر مكعب لكل طن 376 البالغة الثانویة البیانات باستخدام بالمثل البرسیم حساب تم اإذ 82
ملل  300كغم زیتون یساوي  1في المئة (ما یعني أن سعر  30لحجم وأسعار زیت الزیتون إلى ما یعادلھا من الثمار بمعدل تحویل تقریبي قدره تم تحویل البیانات المتعلقة با 83

 في األردن.عار من الزیت). وكانت أسعار الزیتون التي تباع كثمار وزیت متشابھة بشكل عام، وبالتالي فإن ارتفاع نسب إنتاج الزیت ال یفسر ارتفاع األس
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 واإلیرادات للمقارنة، القابلة المحاصیل غلة ومتوسط المزارعین، مقابالت من عروضةالم األسعار متوسط ملخص: 5 الجدول
 یسیةالرئ لالختالفات كسبب المیاه إنتاجیة في االختالفات مع مماثلة، أسعار عام بشكل تظھر محصول لكل میاه وحدة لكل المعادلة
 " قطرة لكل الدوالر" في قیم

 المحصول

األردن (دوالر 

لو أمریكي للكی

 جرام)

إسرائیل (دوالر 

أمریكي للكیلو 

 جرام)
 

األردن 

متر/مكعب 

 للطن
إسرائیل متر 

 مكعب للطن

	األردن

إنتاجیة المتر 

المكعب 

 بالدوالر

 إسرائیل

إنتاجیة المتر 

المكعب 

 بالدوالر

 بعلي غیر محدد - غیر محدد 0.24 0.31 البرسیم

 2.02 32.24 675 50.2 1.37 1.62 الزیتون

 52.30 5.24 38 61.2 1.99 0.32 البندورة

 3.81 1.43 217 544 0.83 0.78 الموز

 8.49 1.10 156 354 1.33 0.39 التفاح

 2.13 6.38 767 486 1.63 3.10 التمور

 3.18 2.95 150 96 0.48 0.28 البطیخ

 8.83 10.39 75 130 0.66 1.35 العنب

 1.59 1.48 200 350 0.32 0.52 القمح

 5.76 1.18 92 422 0.53 0.50 البصل

 3.35 1.85 203 342.9 0.68 0.63 الحمضیات

 ND 143 ND 1.97 ND 0.28 الباذنجان

 3.83 4.37 83 125 0.32 0.55 البطاطا

 10.32 4.47 77 113 0.80 0.51 الخیار

 

 

للتحویل من الدینار األردني أو  2016 أیلول/ سبتمبر 1تم اعتماد معدل سعر السوق في 
 سرائیلي للدوالرالشیكل اإل
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 النتائج .4

. رائیلسوإ األردن في الغذائي األمن انعدام من ذلك على یترتب وما المیاه ندرة ھو معالجتھ إلى البحث ھذا یسعى الذي األوسع التحدي
 من لكذ على یترتب وما ، الحالیة المیاه توقعات إلى استناداالمتاحة  واإلمدادات المتوقع الطلب بین مستمرا عجزا األردن سیواجھو
 الزراعي نتاجاإل زیادة إلى بحاجة ردناأل فإن ،ولمقاومة ھذه النزعات وعكسھا. الجوفیة المیاه موارد من المفرط دون تجدد سحبال

 ومن. أعلى یاهالم على العائد قیمة تكون حیث أخرى قطاعات في ستخدامھاال یاهمال موارد ریرتحو السكان، من متزاید عدد لدعم
 .القادمة السنوات في التحدیات ھذه تفاقم إلى المناخ تغیر تأثیر یؤدي أن لمرجحا

 العادمة لمیاها تدویر وإعادة االقتصادي التنویع ذلك في بما المیاه ندرة لمعالجة تقنیات -األردني واإلسرائیلي– االقتصادان استخدمو
 الموارد من ةالوطنی االحتیاجات فصل آلیات ھي مجتمعة التقنیات ھذه. اعیةالزر المیاه إنتاجیة وزیادة االستراتیجیة األغذیة واستیراد

 إسرائیل يف وھاما متنامیا دورا الطبیعیة المیاه فصلوھو  الفصل أشكال من آخر شكل یلعبو. والسكاني االقتصادي النمو عن المائیة
 یستثمر بینما سنویا، مكعب متر ملیون 700 إنتاج على رةالقد في إسرائیل البحر میاه لتحلیة رئیسیة محطات خمس تمتلكو. واألردن

 .المیت البحر إلى المالحة المیاه لنقل أنابیب وخط سنویا، مكعب متر ملیون 260 بطاقة العقبة في جدید تحلیة مشروع في ردناأل

 التطوراتو السیاسات من جموعةم خالل ومن. إسرائیل في یاهللم استخدام إنتاجیة مستویات أعلى تحقیق تم ،بین االقتصادین ومن
 األردن كان إذا ما ھي البحث ھذا مسألة فإن ثم ومن. المائي أمنھا تحدیات احتواء من إسرائیل تمكنت والتكنولوجیة، التنظیمیة
 ألغراض اھتحریر یمكن التي المیاه كمیة ھي فما كذلك، األمر كان وإذا المیاه، إنتاجیة من مماثلة مستویات یحققا أن یمكن وفلسطین

 في الزراعیة یاهالم وإنتاجیة الصحي الصرف میاه تدویر عادةإل سرائیلیةاإل المعاییر تلبیة أمكن إذا أنھ ھي الرئیسیة والنتیجة بدیلة؟
 ملیون 168 نطاق في المیاه كمیات توفیر ردنلأل یمكن الغذائیة، ستراتیجیةاال الواردات عن ستعاضةاال مع جنب إلى جنبا ردن،األ
 .السنة في مكعب رمت

األردن في الفصل تعزیز خالل من المعادلة أو الجدیدة المحتملة ةسعال ملخص: 6 الجدول  

استنادا إلى ھدف إعادة تدویر ( العادمة المیاه تدویر إعادة
 في المئة من المیاه). 60

 )الحالي المنزلي االستخدام( سنة/ مكعب متر ملیون 257
 )المنزلي االستخدام 2025( مكعب متر ملیون 443
 تدویرھا المعاد المیاه من سنة/ مكعب متر ملیون 125: حالیا
 

 سنة/  مكعب متر لیونم 52.5 الزراعیة الواردات إحالل
 

 سنة/  مكعب متر لیونم 168 المیاه كفاءة
 

 
 استخدام إعادة من ئةالم في 60 ةالبالغ ةسرائیلیذات النسبة اإل حقق األردن حال في: الصحي الصرف میاه تدویر إعادة •

 السنة في مكعب متر ملیون 257 تدویر إعادة الحالیة الحضریة المناطق تزوید إعادة إلى استنادا حینھا یمكن العادمة، المیاه
 لیص ما إنتاج یمكن الحكومیة، التوقعات مع یتماشى بما المحلي العرض زاد وإذا. حالیا مكعب متر ملیون 125 من البد

 مشروطا في المئة 60إعادة التدویر بنسبة  من المستوى ھذا وسیكون. 2025 عام بحلول مكعب متر یونمل 443 إلى
 لمعادا المیاه إمدادات تغذیة یمكن .المعاد تدویرھا رفع نسب المیاه من حالیا تحد التي للدخل المدرة غیر المیاه بتخفیض
 متر ملیون 145 تبلغ والتي الري في حالیا تستخدم التي عذبةال المیاه السترداد األشجار، محاصیل في الجدیدة تدویرھا
 لتيا الشجریة المحاصیل إنتاج زیادة یمكن المستقبل، في السكاني النمو مع المحاصیل على الطلب زیادة ومع. مكعب

 من محاصیلال ھذه تخفف أن العادمة المیاه إمدادات موثوقیة شأن ومن. تدویرھا المعاد الصحي الصرف میاه مع تتناسب
 .أعلی جودة ذات میاه تتطلب التي المحاصیل علی الباقیة الزراعیة العذبة المیاه بتركیز تسمح وأن الجفاف، آثار

 تلبیةل استراتیجیة وسیلة ھي المیاه من عالیة نسبة إنتاجھا یتطلب التي المحاصیل استیراد إن: الغذائیة الواردات إحالل •
 لغذائیة،ا احتیاجاتھ من عالیة نسبة بالفعل األردن ویستورد. المیاه حیث من فعالة ریقةبط المحلیة الغذائیة االحتیاجات

 وبالمثل، .بھ مرتبطة مخاطر على ینطوي المتقلبة الدولیة األغذیة ألسواق البلد تعریض في اإلفراط بأن االعتراف ویجب
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 رغم ذلك التحلیل یشیرو  84.المیاه تخصیص إعادة فرص مواجھة في والعمالة العیش سبل على التأثیرات في النظر یجب
 لھذه قالدقی التكوین ویتطلب. المستوردة األردنیة األغذیة لسلة االستراتیجي التوازن إلعادة مجال ھناك یكون قد أنھ إلى

 نم المحلي اإلنتاج عن لالستعاضة بسیطة بممارسة القیام أن بید البحث، ھذا نطاق یتجاوز اقتصادیا تحلیال السلة
 إلى سیؤدي المائة، في 50 بنسبة المیاه من الواردات كثافة على تعتمد والتي االستیراد على تعتمد التي الغذائیة المنتجات

 .الحالیة اإلنتاج مستویات أساس على المیاه وتوفیرسنویا  مكعب متر ملیون 52.5
 تةس في األردن على الزراعیة للمیاه أكبر بإنتاجیة تتمتع إسرائیل أن على أدلة موثوقة البحث وجد: المیاه إنتاجیة •

 اإلسرائیلیة اهالمی إنتاجیة بمستویات األردن فلو تمتع وببساطة. أخرى محاصیل بثمانیة تتعلق موثوقة شبھ وأدلة محاصیل،
 اعیةرالز المیاه توزیع من یقلل ولكنھ الزراعي اإلنتاج على یحافظ أن یمكن فإنھ تحلیلھا، تم التي 14 الـ المحاصیل في
 وكما. تتحقق التي والتغیرات اإلنتاجیة في الدقیقة الفروق علىھذا  ویتوقف السنة، في مكعب متر ملیون 168 -50 بین

 عاییرم إلى للوصول والتكنولوجیة والسیاساتیة التنظیمیة االبتكارات من معقدة مجموعة إسرائیل استخدمت فقد لوحظ
 .سابقة الذكر اإلنتاجیة

 سد حاجةل ةالغل زیادة إنما أیضا علىو الزراعیة، المیاه استھالك خفض على فقط یقتصر أال یجب األردن دور أن لىع التأكید ینبغي
 وھ اإلسرائیلیة المعاییر تكرار أن البحث وجد أخرى، ومرة. بسھولة استیرادھا یمكن ال التي لمحاصیلا المتزاید من السكان عدد

 زیادة مع األشجار محاصیل ذلك في بما المحاصیل، بعض حالة في المیاه استھالك من مستدامة مستویات لتحقیق محتملة وسیلة
 یفالص ذروة في متوفرة وھي. خاصة قیمة تدویرھا المعاد العادمة لمیاهول. تدویرھا المعاد المیاه من أكبر حجم یسھلھا التي اإلنتاج
 خالل بھ موثوقفھي مصدر  عموما للمیاه المنزلي لالستخدام النسبیة الطلب مرونة لعدم ونظرا الرطب، الشتاء فصل في وكذلك

 .الجافة أو الرطبة السنوات

 -والتمور ونالزیت-في محصولین  بإسرائیل مقارنة المیاه إنتاجیة من أكبر بقدر یتمتع األردن للبحث أن المتوقعة غیر نتائجال ومن
 الرامیة دالجھو خالل واحد اتجاه في نقلھا من بدال البلدان، بین لتقنیاتوا المعارف لتبادل مجاال یقترح موھو من األھمیة بمكان كونھ

  .اإلقلیمي المائي األمن تحسین إلى

 كذلكو الزراعیة، المیاه في المتصور العجز معالجة أجل من للزراعة المیاه مخصصات في كبیرة زیادة إلى الحالیة السیاسة تھدف
 ستكون یةالزراع المیاه إمدادات زیادة بأن التصور صحة عن البحث ھذا ویتساءل. لمستقبلا في للسكان الغذائیة االحتیاجات تلبیة

 بمیاه لحاليا اإلنتاج على الحفاظ الممكن من یكون أن ینبغي أنھ إلى البیانات تشیرو .المستقبل في الزراعیة القدرة لزیادة ضروریة
 اجةح وھناك. المناسبة اتوالسیاس التقنیة للبیئة نظرا الحالیة، الحجم دحدو ضمن اإلنتاج وزیادة ،2025 عام حتى الفترة في أو أقل
. المیاه مجال يف فعالةال الممارسات إلى االنتقال تسھیل نفسھ الوقت وفي التصورات، لھذه للتصدي بعنایة مصممة سیاسات وضع إلى

 ؤھالتم المزارعین من كبیرة نسبة لدى وكان. نالمزارعی جانب من التكیف على كبیرة قدرة وبصورة إیجابیة قتصاداناال یظھرو
 . المحاصیل إدارة طرقو الجدیدة التكنولوجیات على الحصول سھولة إلى یشیر قد مما صلة، ذات جامعیة

 المستقبلیة المائیة الموارد اتجاھات 7رقم  الشكل یعكس ردن،األ في المائي مناأل تحسین أجل من الفصل تعزیز إمكانیة على وكمثال
 العرضو الطلب بین عجز من تعاني التي الحالیة الخطط من النقیض وعلى. الزراعیة المیاه إنتاجیة تحسین ویتضمن ردن،األ يف

 یرغ العناصر من كبیر بشكل تخفض أیضا ولكنھا العرض، في العجز من فقط تقلل ال تناامحاك فإن ،)8 الشكل( 2025 عام حتى
 تموی. الغذائیة الواردات استبدال اعتماد تم إذا مستدامة حدود ضمن اللوازم وضع وسیتم. ردناأل في المیاه إمدادات في المستدامة

  المیاه یةإنتاج أن تسھل المتوقع ومن )الحالیة الحقیقیة مداداتباإل مقارنة( ثابتة مستویات عند الزراعیة المیاه إمدادات على الحفاظ
 .نتاجاإل نمو

 

 

                                                
 الموانئ في لةوالمساء األساسیة الھیاكل ضعف أیضا وأبرزت. والتصدیرأ االستیراد عبر سواء األغذیة تجارة زیادة أمام التكلفة حواجز جمعھا تم التي األولیة البیانات أبرزت 84

 .التجارة أمام عقبات باعتبارھا للتلف القابلة الشحنات مع التعامل بشأن والمطارات
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 طلبال بین الممنوح العجز یظھر الذي المستقبل، في المیاه على الطلب سیناریو في الزراعیة نتاجیةاإل مكاسب إدراج: 8 الشكل

 .التورید على والقدرة

 

  بیئة تمكینیة مستقبال لعملیة الفصل نحو 4.1
 وواردات عادمةال المیاه إنتاج زیادة بین الجمع خالل من المیاه ندرة حدة من للتخفیف المدروسة االقتصادات إمكانات إلى بالنظر
ئیل بلدا غنیا تعد إسا. المكاسب ھذه تحقیق كیفیة ھوالالحق  السؤال فإن الزراعیة، المیاه استخدام كفاءة وتعزیز االستراتیجیة األغذیة

 تخزینال وسعة المستعملة المیاه ومعالجة الري مجال في الموارد الكثیفة االستثمارات تیسیر في ساھم ما قویة؛ حوكمة بنیة لھو
 القیام واستدعى سیاسي، فعل رد في بعضھا تسبب العامة اتالسیاس مجال في شاملة إصالحات أیضا وأدخلت. المعرفي واالبتكار

 إنتاجیة نم الخاص زخمھ نفسھ الوقت وفي اإلسرائیلي الزراعي القطاع خلقو. التقدم طریق على التكرار وإعادة التنقیح من بمزید
 األمنیشكل و كبیرة وخارجیة داخلیة تحدیات األردن یواجھ ذلك، من النقیض على 85.أخرى ومزایا دیةاقتصا فرصا أتاح ما المیاه،

 اإلصالحات ضبع شملیو المالیة الناحیة من امكلف اإلسرائیلیة المعاییر نحو التحرك كونیوس. فقط أحد ھذه التحدیات الغذائي الغذائي
 التغییرات بعض تاالستنتاجا بقیة وتحدد. التكالیف مقابل المنافع ھذه تقییم ویتعین. العیش سبل في التغییرات ذلك في بما المؤلمة،
 .بھا المرتبطة التحدیات على التغلب وكیفیة ھذه، االنتقال عملیة لتسھیل الالزمة

 على ذلك یتوقفو الوطنیة، المحاصیل مزیج على تعدیالت إدخال العادمة المیاه تدویر إعادة من المثلى المستویات تحقیق سیتطلب
 العادمة لمیاها توصیل تحسین إلى أیضا حاجة ھناك وستكون. للمیاه المشروع غیر واالستخراج التحتیة البنیة في التسرب انخفاض
 األساسیة الھیاكل في استثمارات ذلك وسیتطلب. الزراعي التوزیع وشبكات المیاه ومعالجة المركزیة التجمیع شبكات إلى المنزلیة

 .واالقتصادي التقني األداء لضمان يمؤسس ودعم

 بصرفو أنھ في آخر تحد ویتمثل. العیش وسبل العمالة على المحتملة اآلثار بسبب الغذائیة الواردات إحالل مع بحذر التعامل ینبغي
 لحاجةا أیضا إلى ولوحظ 87 86 .ةثقافی ألسباب المحاصیل بعض من التدریجي التخلص یصعبفإنھ  االقتصادي المنطق عن النظر

 يف الغذائیة االحتیاجات أساس على المیاه وإنتاجیة الغذائي األمن إلى الحاجة توازن التي المثلى الغذائیة الواردات سلة حسابل
 لتقلیل ةطریق الواردات عن االستعاضة یكون ما وبقدر. البطالة حیث من والمفاضالت والتصدیر االستیراد وسلوكیات المستقبل

 للك اإلجمالي المحلي الناتج فیھا یكون قطاعات إلى توجیھھا أو المنزلیة لألغراض المیاه موارد لتحریر الزراعي القطاع حجم

                                                
85 Jon Fedler, Israeli agriculture coping with growth. in Israeli Ministry of Foreign Affairs. 2002 Available from 
http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/IsraelAt50/Pages/Israeli%20Agriculture-%20Coping%20with%20Growth.aspx.  
86 Hanna Namrouqa. 2016, April 11. Raising irrigation water for date palms, vineyards good for agriculture, economy-sector 
insiders. Jordan Times2016, April 11. 

 التجارة إحصاءات األردنیة. وتظھر التمور محاصیل إجمالي من كبیر جزء تصدیر یتم )، حیث2016 المحلي (نمروقة اإلنتاج زیادة إلى الواقع في الحالیة السیاسة ھدفت 87
 ر یحتاجالتمو في الواردات محل یحل آخر إجراء أي فإن ك،ولذل. ذات قیمة معالجتھا بأنشطة بعد تصدیرھا یعاد الخلیج، من التمور واردات من كبیرة نسبة أن الرسمیة األردنیة

 .لقیمة السلسلة شامل فھم إلى
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 في ھمساھمت عن فضال البلد، في ةیوالزراع والبیئیة االجتماعیة األدوار دراسة تقییمھ إلى یحتاج ذلك فإن أعلى، المیاه من وحدة
 .الوطنیة الغذائیة اإلمدادات

 حثالب ھذا نطاق خارج ھو المیاه إلنتاجیة اإلسرائیلیة المعاییر یكرر أن خاللھا من لألردن یمكن التي واآللیات قیقالد المدى إن
 الزراعیة اتالتكنولوجی من وغیرھا النباتات وتربیة التربة وتكییف المحاصیل واختیار الري تقنیات أن الواضح من أنھ غیر. الحالي

 الحكومیة اتھیئوال المزارعین بین اإلیجابیة والمشاركة المزارعین، إلى مناسب بشكل العلم نقل بلس جانب إلى بالموضوع، صلة ذات
 إلى لمرويا البرسیم من األردن انتقل إذاف. التكالیف مقابل المحتملة المكاسب تقییم المھم من سیكون، رة أخرىم. الزراعیین والعلماء
 تقلیدیا عالفھمأ ینموون كانوا الذین المزارعون وسیحتاج ضروریا سیكون اإلنتاج عضب نقل فإن ،على سبیل المثال البعلي البرسیم
 من دح أدنى إلى تقلل بعنایة مدروسة تعدیالت إجراء من بد ال الحاالت، جمیع وفي. آخرین منتجین من البعلیة المحاصیل لشراء

    .واالقتصادیة االجتماعیة الفرص محل وتحل ةاالجتماعی اتاالضطراب

 في مجال السیاسات العامة لتشجیع قطاع زراعي أكثر إنتاجیة للمیاه التدخالت4.2 
 ) زیادة إنتاجیة القطاعات1

 ذلك ؤكدی ناحیة، فمن. األخرى القطاعات في جاذبیة أكثر فرص إتاحة في المتمثل التحدي البلدین كال في الزراعي القطاع یواجھ
 من أخرى، یةناح ومن. التكلفة حیث من فعالیة وأكثر حجما أقل قطاع إقامة على للتشجیع االستراتیجیة السیاسات إصالح إلى الحاجة
 حقیقت بھدف الطبیعي االنكماش ھذا إدارة في التحدي ویتمثل. مفیدا الزراعي القطاع حجم في االنخفاض بعض یكون أن المرجح

 والدعم یدةالجد والمعدات التكنولوجیات في استثمارا لتحولا ھذا یتطلب أن المرجح ومن. وتنافسیة بكفاءة یعمل الحجم مثالي قطاع
 بالتنقیط، يالر تتجاوز التي المطلوبة، المحددة الخطوات ھي وما. األعلى القیمة ذات المحاصیل إلنتاج مواتیة وبیئة والمعرفي التقني
 دراسات تبین. عموضویستمر البحث في ھذا ال أن ینبغيو اإلقلیمیة، االقتصادات بین ما حد إلى متسقة بصورة بالفعل تستخدم والتي
 .صلة ذات علیا لمؤھالت ھممن كبیرة نسبة حمل عن فضال المزارعین، جانب من التكیف على كبیرة قدرة وبصورة إیجابیة الحالة

 ) المعلومات2

 لمعلوماتا وتقدم. المیاه نتاجیةإ تحسینحول  المعلوماتو المعرفة لنشر لمسارات قویة إمكانیات ھناك التقنیة، التدابیر جانب إلى
 عكسال وعلى. حسنا استقباال وتلقى فعال نحو على اإلسرائیلیین لمزارعینل الزراعة وزارة/ اإلرشاد دائرة زودھات التي والمشورة

 لبحثل نيالوط المركز موظفي ذلك في بما الحكومیة، المشورة تجاه األردنیین المزارعین شكوك المقابالت بیانات أظھرت ذلك، من
. الحكومة تقودھا التي الزراعیة المعرفة تقاسم في االستثمار نطاق على الضوء یسلط والذي )NCARE( الزراعي واإلرشاد

. عینةم مناطق في المحصولیة والغلة المیاه الستخدام بھا الموصى واألھداف المعاییر وضع المفید من سیكون ذلك، إلى وباإلضافة
 على الجیدة اتالممارس لتقاسم فعالة طریقة یثبت قد ما اجتماعیة للتعلم من المجتمع والجیران، تقلید ھناك أن یبدو نفسھ الوقت وفي

  .المحلي المجتمع مستوى

 ) الدبلوماسیة ونقل المعارف3

 من كثیرل كبرأ إنتاجیة تظھر إسرائیل أن وبینت. واألردن إسرائیل عبر وإمكاناتھ الفصل أدلة بین مقارنة على الدراسة ھذه بنیت
. المناطق بعض في العالیة لإلنتاجیة واعدة ممارسات أیضا األردن لدى ولكن بجیرانھا، مقارنة بواسطة نفس المیاه المحاصیل

 مجال يف اإلقلیمیة الخبرات لمختلف أوسع وفھم ،حقلال في والتكنولوجیات الممارسات حیث من المباشر للتعلم واسع مجال وھناك
 لىإ بالنظر المحلیة، مجتمعاتھم داخل الممارسات أفضل لتعلم للمزارعین واضحة إمكانات أیضا وھناك. دارتھاوإ المیاه تخصیص

 التعلم سبل زوتعزی الممارسات ھذه مثل تحدید وسیكون. المزارعین فرادى بین المحاصیل وحصیلة المیاه استخدام في الكبیر التباین
 المیاه تاجیةإن في األھلي تحسینال سبل وتعزیز داخلیة وطنیة شبكة إنشاء فإن ذلك لىع عالوة. الفصل لتعزیز قیمة آلیة والنشر

 لتبادل اشرةالمب وغیر المباشرة اآللیات لجدوى االعتبار إیالء وینبغي. الزراعیة القطاعات في واالبتكار القدرات بناء على سیساعد
 أن شأنھ من المیاه فصل تحسین على العمل أن كما. خارجیة افأطر على االعتماد تخلق ال بطرق سیما وال الدولیة، المعارف

 الصناعةو االقتصادي والنمو بالجوع المتعلقة تلك سیما وال المستدامة، للتنمیة المتحدة األمم أھداف تحقیق إلى الرامیة الجھود یعزز
  .المؤسسات وتعزیز المناخیة واإلجراءات واالبتكار
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  الفصل تعزیز أجل من بالسیاسات المتعلقة التوصیات .5
 سعر فإن ،الدعم وبسبب. المیاه استخدام في الكفاءة لتحفیز مباشرة األكثر الطریقة تشكل مراقبة األسعار :والعرض األسعار إصالح •

 رضتف لك،ذ من العكس وعلى. المیاه إنتاجیة لتحسین لمزارعینا ضعف حافز إلى یؤدي ما جدا، منخفض األردن في الزراعیة المیاه
 بدیل نھج كلاھن. والصناعیین والزراعیین المحلیین المستخدمین على علىأإلیصال المیاه بكلفة  األسعارب مرتبطة إصالحات إسرائیل

 التصور عتبری .شعبي استیاء إلى یؤدي السیاسات من أي في الرئیسي التحديإال أن  ،الزراعیة المیاه إمدادات توزیع من الحد في یتمثل
 كمیات دمونیستخ المزارعین أن یبدو الواقع، وفي ،للعمل تحتاجھ مما المیاه من أقل كمیات بالفعل تتلقى الزراعة أن ع في األردنالشائ
میاه المخصصات  من سنة/ مکعب متر ملیون 600 -500 بین ما ھلك الزراعةتست إذ .السیاسات في حالیا محدد ھو مما المیاه من أقل

 .2016 لعام المیاه لخطة سنة/ مکعب متر ملیون 700 والبالغ المستھدف شرالمؤ من بدال الزراعیة
 التأمین خطط وأ التكلفة المنخفضة القروض أو الضریبیة اإلعفاءات إلى والمراقبین السیاسات صناع ینظر :المالیة الحوافز •

 مائیةال والزراعة األمطار یاهم حصاد مثل ،ارعالمز في المیاه توفیر تقنیات لتحفیز محتملة كآلیات خصیصا المصممة
 رفالص بمیاه العذبة المیاه استبدال على أیضا التحفیز ھذا ینطبق أن ویمكن. الري وتكنولوجیات الري معدات وشراء

 من العكس وعلى. المحاصیل مالءمة أساس على الزراعیة لألراضي استراتیجي تقسیم أو مناسبة، محاصیل على الصحي
 غیر محاصیل لزراعة المیاه استخدام على علیھم رسوم فرض أو المزارعین على زائیةج ضرائب فرض یمكن ذلك،

 .مناسبة غیر مناطق في محاصیل زراعة أو مناسبة،
 للمیاه المشروع غیر االستخدام من الحد بضرورة ،والمراقبین السیاسات صناع جانب من اعتراف ھناك :العرض زیادة •

. للمیاه حتیةالت البنیة وإصالح تطویر في االستثمار طریق عن التسرب من للحد ولویةاأل إیالء ینبغي وبالمثل،. الجوفیة
 في ماراالستث إمكانیة والسیاسات الزراعة في المصلحةو الشأن أصحاب أثار بالفعل لھا المخطط التدابیر إلى وباإلضافة

 .للمیاه بدیل كمصدر األمطار میاه تجمیع
 داخلتإضاف إلى  التناقضات، من تعاني التنظیمیة البیئة أن ھو األردن في الواضح العجز إن :السیاسات تنسیق تحسین •

 املةش بسیاسة ذلك عن االستعاضة من بد ال. األراضي باستخدام یتعلق فیما خاصة اإلدارات ومسؤولیات القانونیة األنظمة
 فضال ة،والصناعی والمحلیة الزراعیة لقطاعاتا في رئیسي مدخل أنھا على المیاه فیھا تفھم والغذائي، المائي باألمن تتعلق

 أن بغيوین. والبیئة والتجارة والصناعة األغذیة وإنتاج األراضي الستخدام الفرعیة القطاعات في شاملة قضیة كونھا عن
 المحاصیل من ةعینم أنواع استیراد أو إنتاج تأثیر لكیفیة وتقییما الوطني، الغذائي لألمن شامال تقییما السیاسة ھذه أساس یكون
 لنسبیةا القیمة لتقییم مفیدة أداة الزراعیة المحاصیل آثار آثار دراسة ستكون الغایة، لھذه وتحقیقا. المیاه احتیاجات على

 حكومیةال السلطات وأولویات مصالح تجمیع في الرئیسي التحدي ویتمثل. معینة محاصیل من والواردات المحلي لإلنتاج
 ریقط عن المیاه توزیع إعادة الزراعة وزارة أھداف تعوق المثال، سبیل فعلى. والزراعة المیاه رتيوزا سیما وال المختلفة،
 أدت إذ ؛ھنا إسرائیل من مستفادة دروس یمكن أخذ. أخرى استخدامات إلى الزراعة من المیاه توزیع إعادة معارضة

 التأكید یجب أنھ بید  88.والمزارعین المیاه سلطة بین تعایشال أمام الطریق تمھید إلى الثمانینات في بدأت التي اإلصالحات
 .عالميال الصعید على تقریبا نوعھا من فریدة اإلسرائیلیة الحالة في ومراقبتھا المیاه ورصد المؤسسیة القدرة أن على

 منف. خرىأ قطاعات في جاذبیة أكثر دخل فرص إتاحة في المتمثل التحدي الزراعي القطاع یواجھ :كفاءة أكثر ممارسات •
 فعالیة وأكثر حجما أقل قطاع إقامة على للتشجیع االستراتیجیة السیاسات إصالح إلى الحاجة یؤكد الوضع ھذا فإن ناحیة،

 ديالتح ویتمثل. مفیدا الزراعي القطاع حجم في االنخفاض بعض یكون أن المرجح من أخرى جھة ومن. التكلفة حیث من
 أن حالمرج ومن. وتنافسیة فعالة بطریقة یعمل الحجم مثالي زراعي قطاع تحقیق بھدف الطبیعي االنكماش ھذا إدارة في

 إلنتاج ینيالتمك الدعم وتوفیر والمعارفي التقني والدعمالجدیدة  والمعدات التكنولوجیات في استثمارا التحول ھذا یتطلب
 تيال المطلوبة المحددة الخطوات يھ وما. العیش وسبل الریفي لالقتصاد حافزا یوفر وبذلك .أعلى قیمة ذات محاصیل

 من مزید وعموض تكون أن ینبغي الثالث، دولال في ما حد إلى متسق بشكل بالفعل تستخدم والتي بالتنقیط الري تتجاوز
 ابأصح واقترح. والمحاصیل المحلیة المحاصیل أصناف على تحسینات إدخال في العلمي البحث ذلك في بما البحث،

 جنبا یاه،والم للجفاف المقاومة المنتجة المحاصیل إنتاج لدعم كتالوج أو للبذور مصرف إنشاء یاساتالس مجال في المصلحة
 .لزراعتھم معرفیة قاعدة مع جنب إلى

                                                
 أسعار بشأن المخاوف وتزاید ،2017 الثاني كانون في الزراعیة المیاه أسعار في التغیرات بسبب وخاصة الزراعي، والقطاع الحكومة بین مؤخرا توترات إسرائیل شھدت 88 

 .للزراعة السیاسي المشھد تغیر إلى یشیر ما األساسیة، السلع
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