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 . في األردن ةمرآزيالتقنية الصرف الصحي غير ل وآنموذجنية للبحث درألمانية أمحطة تم إفتتاح أول 
 غير مرآزي في الشرق األوسطبإسلوب  المياه القتصاد الباحثون األلمان واألردنيون يقومون بإعداد خطة جديدة - 

 

رسميًا  سلمالسفير األلماني دآتور يؤخيم هايدورن . ياه الصرفتقنيات معالجة م تعلق أمالها علىاألردن . ليبزغ/عمان
إلى غير مرآزي  بإسلوبالقتصاد المياه  نموذجيةأول محطة األردن /الفحيص بالقرب من عمانيوم الخميس في منطقة 
مع جمعية بالتعاون  (UFZ)الموقع بمعرفة مرآز هيلمهولتس ألبحاث البيئة  تصميمحيث تم . جامعة البلقاء التطبيقية

من وزارة البحث  تم الدعمفي ليبزغ و (BDZ)غير مرآزي  بإسلوبلمعالجة مياه الصرف مرآز التأهيل والعرض 
لتناسب الظروف  وموائمتهافي هذا الصدد يتم تطوير تقنيات لمعالجة مياه الصرف و. (BMBF)والتأهيل األلمانية 

جمعية مرآز و UFZمرآز هيلمهولتس ألبحاث البيئة األردنية و إن الشبكة المكونة من وزارة المياه. للموقع الصحروية
البلقاء التطبيقية والشرآات األلمانية وجامعة  BDZغير مرآزي  بإسلوبالتأهيل والعرض لمعالجة مياه الصرف 

 NAWو  Ecoconsultوشرآة  ATB Umwelttechnologien GmbHوشرآة  Huber SEاألردنية 
وبهذا يصبح الهدف أيضًا نموذجًا . وير في األعوام القادمة لتضم مناطق مجاورة أآبرهدف توسيع أعمال التطلديهم 
 . أخرىصحروية لدول 

 
مليون  256إلى  2022إلى زيادة آمية مياه الصرف المعاد استخدامها حتى عام  2009عام لاستراتيجية األردن تسعى 

على سطح األرض   جفافًامن اآثر الدول تعد األردن ف. راتوبذا يتم مضاعفة الكمية ألآثر من أربع م ،متر مكعب سنويًا

زائد عن الحد والنمو المتزايد للشعب يهددان للكن االستغالل ا. وتغطي احتياجاتها من الماء حتى اآلن من المياه الجوفية

 بمعدللميت آل عام هذا النحو ينخفض على سبيل المثال مستوى المياه في البحر ا ىعلو. على المدى الطويل توفير المياه

على العكس من ذلك قد يساعد إعادة استخدام مياه . الري الزراعيحيث يتم استخدام الجزء األآبر من المياه في . متر

فحاليًا يتم اآلن في األردن . المياه الجوفية بمعدل الخمس تقريبًا مواردالصرف المنقاة طبقًا للتقديرات إلى خفض العبأ عن 

ويتطلع الباحثون من المحطة النوذجية أن تكون نموذج إيجابي تحتذي به الدول . ليون متر مكعب سنويًام 18إعادة تنقية 

حدة مشكلة سوف تزداد إال أنه تبعًا لتقديرات األمم المتحدة . المجاورة التي تعاني من النمو السريع والمتزايد لشعوبها

 . 2025األمداد بالمياه لثلثي سكان العام في عام 

 
 الذي يرمز إلى  SMART الدولي المفتتحة حاليًا في الفحيص جزء من مشروع البحث بر المحطة النموذجيةتعت

(Susainable Management of Available Water Ressources with Innovative 

Technologies)  هذا الصدد  وفي) تقنيات المبتكرةباستخدام ال المتاحزون المياه اإلدارة المستدامة لمخ(وهو يعني

في المياه  لمواردباحثون إسرائيليون وفلسطينيون وأردنيون وألمان وآذلك وزرات وشرآات إلعداد إدراة مدمجة  يتعاون

والكم إن االحتياج الهائل للمياه . لمنطقة التابعة لنهر األردن، والتي تمتد لتشمل عدة دول في منطقة الشرق األوسطا

مياه و المسطحاتمياه و الجوفيةمياه آال: من المياه في االعتبار المتاحة المواردأخذ جميع يتطلبان  الضئيل المتوافر منها

من التلوث  المواردلذا فإن إعادة استخدام مياه الصرف يتبع الخطة تمامًا مثل حماية . رامطاألمياه وبرك المياه الصرف و

 . خالل سياسة أسعار موائمة نالحتياج موترشيد المياه الجوفية ل والزيادة االصطناعية

نتائج في تكاليف العمل واستقرار الوحدة النموذجية  لتحقيق أفضإن الخبرة المكتسبة من العمل في الفحيص تساعدنا على "



هذا ما  ".بمقياس أآبر ةخبرال تطبيقنريد هي أننا تالية الخطوة أما ال. لتقنية مياه الصرف في الطقس العربي الصحراوي

في الوقت الحالي يخطط الباحثون اليبزغيون بالتعاون مع وزارة المياه . UFZمويللر من مرآز . آتور روالند أد أدلى به

قائم على التشغيل الخاصة بذلك غير مرآزي وخطة ال بإسلوبمعالجة مياه الصرف البحث تطبيق تقنيات األردنية وفريق 

ينبغي فيما بعد بالتعاون مع بنوك التنمية ضم مناطق أآبر مر األفي مجمل  .بشكل نموذجي على قرية نموذجية في األردن

ة مستديمة وهكذا تدعم األنشطة إدار. إلعادة االستغالل ةمياه إضافي مواردغير مرآزي ومن خالل ذلك يتم توفير  بإسلوب

 . في هذه المنطقة الحساسة لمخزون المياه المحدود

  

 : UFZفي فيلم عن  تشاهدونه SMARTاألوسط وعن المشروع  موقف المياه في الشرقمزيد من المعلومات عن 

 

 

 

 : مزيد من المعلومات المتخصصة
 منفريد فان أفيردين/ روالند أرنو مويللر، د/ د

 (UFZ)مرآز هيلمهولتس ألبحاث البيئة 

 0341-235-1275و  -1229و  -1848: هاتف

http://www.ufz.de/index.php?de=19158 

  أو عن طريق

 )UFZقسم اإلعالم لدى (نهولد تيلو أر

 0341-235-1635: هاتف

 presse@ufz.de: البريد اإللكتروني

mailto:presse@ufz.de 

 

 : وصالت أخرى
SMART (Susainable Management of Available Water Ressources with Innovative 

Technologies): 

http://iwrm-smart.org/ 

 ): األردن(مان صفحة عرض الفحيص بالقرب من ع

http://www.ufz.de/index.php?en=19182&sid=10159649421&cms_nocache=1 

 : (BDZ)مرآز التأهيل والعرض للتقنية الغير مرآزية لمياه الصرف ليبزغ 

http://www.bdz-abwasser.de/ 

 

 

. على المدى البعيد البيئة فيالتغيرات ببحث أسباب وعواقب  (UFZ) في مرآز هيلمهولتس ألبحاث البيئةالعلماء يقوم 



المياه والتعدد البيولوجي وعواقب تغير الطقس وإمكانيات التكييف وتقنيات البيئة والتقنيات الحيوية  بمواردفهم يهتمون 
هدفهم . إعداد وطرح االستفسارات االجتماعيةوئة وتأثيرها على الصحة والطاقة البيولوجية وسلوك الكيماويات في البي

أبحاثنا تخدم االستخدام المستديم للموارد الطبيعية وتساعد على تأمين القواعد األساسية للحياة تحت تأثير التغيير : األعلى
ويتم التمويل من . املع 900في مقر ليبزغ وهاال ومجدبورغ  UFZحيث يعمل لدى . العالمي على المدى الطويل

 . الفيدرالية األلمانية وآذلك من مقاطعة زاآسن وزاآسن أنهالت
http://www.ufz.de/ 

العلم واالقتصاد من خالل خدمات علمية متميزة هيلمهولتس تساهم في حل المشاآل الكبيرة والملحة للمجتمع و –إن جمعية 
. المرور والفضاءوترآيب المادة و األساسيةتقنيات اللصحة واألرض والبيئة واو آالطاقة: ألبحاثل في ستة مجاالت

 2,8مرآز بحث بميزانية تبلغ  16عامل في  28000هيلمهولتس بالعاملين والعامالت البالغ عددهم  –وتعتبر رابطة 
-1821( فعملها يرمز إلى تقاليد باحث الطبيعة هيرمان فون هيلمهولتس. مليار يورو أآبر منظمة بحث في ألمانيا

1894 .( 
http://www.helmholtz.de/ 

 


