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  المملكة األردنية الهاشمية

  وزارة المياه والري
  

  

  تعليمات

   حماية المصادر المائية المخصصة لغايات الشرب بشأن
  

مياه في المصادر المائية المخصصة لغايات الـشرب واسـتناداً          سعياً لحماية ومراقبة نوعية ال    

 2002لـسنة  ) 85(من نظام مراقبـة الميـاه الجوفيـة رقـم     ) 44(و } أ{) 4(لحكم المادتين  

  .وتعديالته

  :تم اصدار التعليمات اآلتية

 بشأن حماية المصادر المائية المخصصة لغايات الشرب       تعليمات" تسمى هذه التعليمات     )1(

  ".2006لعام 

  :تعاريف )2(

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ات والعبارات التالية حيثما وردت، يكون للكلم

  :على غير ذلك

  .وزارة المياه والري  :الوزارة

  .وزير المياه والري  :الوزير

 1988لـسنة   ) 18( رقـم    النافـذ المفعـول    قانون سلطة المياه    :قانون سلطة المياه
  .وتعديالته

 1988 لسنة   )19(رقم   النافذ المفعول وادي األردن    سلطة   قانون  :وادي األردن سلطة ونقان
  .وتعديالته

  .وتعديالته 2002لسنة ) 85(نظام رقم    :نظام مراقبة المياه الجوفية

المياه الموجودة في باطن األرض التي يمكن اسـتخراجها الـى             :المياه الجوفية

  . الينابيع ومنها كذلكالسطح بواسطة حفر بئر

  13 من 2 صفحة



  1اإلصدار رقم                                       2006 للعام 001م/ ح م م : وثيقة رقم
   
  2006/.../... اإلصدارتاريخ  

  
جميع التجمعات المائية على سطح األرض من أنهار أو بحيرات            :المياه السطحية

 او مياه ينابيع بعد     أو بحار أو مياه جريان دائم أو سدود أو برك         

  .تدفقها

مصدر مائي من أصل جوفي يظهر على السطح بسبب العوامل            :النبع

  .الهيدرولوجية بصورة مستمرة أو متقطعة

طبقة صخرية لها القدرة على تخزين المياه وهي صلبة متـشققة            :لمائيةالطبقة ا

أو متفتته لها خاصية نفاذية تسمح بحركة المياه الجوفية فيها أو           

  .استخراجها منها

المناطق التي تسقط عليها األمطار والثلوج وتتجمع على سطحها           :مناطق التغذية الجوفية

لها خصائص نفاذيـة    أو تمر بها مصادر مائية سطحية ويكون        

تسمح لهذه المياه بالتسرب الى بـاطن األرض لتغذيـة الميـاه            

  .الجوفية

  .الوادي الذي يمكن ان يستمر به الجريان الى ستة أشهر فأكثر  :الوادي الرئيسي

 طبقةأي حفرة أو ثقب بآلة أو أداة خاصة تستعمل للوصول الى              :البئر

  . تلقائيا فوق سطح األرضالمياه الجوفية إلستخراج المياه آليا أو

  .البئر العائدة ملكيتها للجهات الرسمية أو البلدية  : البئر العامة

البئر التي تعود ملكيتها وحق استغاللها لغير الجهات الرسمية أو            :البئر الخاصة

  .البلدية

أي تغير يطرأ علـى الخـواص الفيزيائيـة أو الكيميائيـة أو               :تلوث المياه

 الـى   أو اإلشعاعية للمياه منفردة أو مجتمعـة       الميكروبيولوجية

  .درجة يحد من صالحيتها لإلستعمال المقصود

المياه الناتجة عـن اإلسـتعماالت المنزليـة أو الـصناعية أو              :المياه العادمة

  .الزراعية

الموقع بما فيه من منشآت وتجهيزات والمخـصص إلسـتقبال            :المكب

  .تخزينهاو ا معالجتهالنفايات بقصد التخلص منها أو
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المنوي استغاللها ألغراض الـشرب      المستغلة او    هي المصادر   :مصادر مياه الشرب

  . واإلستعماالت المنزلية

هي المساحة من األرض التي تسقط عليها األمطار او تجـري             :المساقط المائية

  .سطحيةالجوفية أو المائية المصادر العليها المياه لرفد 

احات من األراضي التي يجري عليها تقييد النـشاطات         هي المس   :مناطق الحماية

المختلفة والممارسات بهدف حماية المصدر المائي من التلـوث         

  . وللحد من التأثيرات السلبية لهذه النشاطات

  : الطبقات الكارستية

  

ـ هي الطبقة الصخرية الكلسية التـي تحتـوي علـى التك           ات هف

  . مياه غير متجانسةوالشقوق والتي تتميز بنفاذية عالية وحركة

 زمن وصول الملوثات

  :الجرثومية

 او الجرثومي مـن مـصدر       هو زمن وصول الملوث البكتيري    

  .مصدر المائيالتلوث الى ال

هي الحفرة غير النفاذة المنشآة من الخرسـانة المـسلحة أو أي              :الحفرة المصمتة

 مادة أخرى غير نفاذة وعازلة بحيث تمنع نفاذ المياه العادمة الى          

  .طبقة المياه

جميع التمديدات والمنشآت والمرافق والمعدات المخصصة لنقل         :شبكة الصرف الصحي

  .المياه العادمة من مواقع انتاجها الى محطات المعالجة

هي الحفرة المخصصة لجمع او التخلص مـن الميـاه العادمـة        :الحفرة اإلمتصاصية

  .وتصريفها عبر فجوات ومسامات التربة

 والبيولوجية والميكانيكية والحيويـة     ةيالزراعاتباع الطرق   هي    :لعضويةالزراعة ا

بدالً عن استخدام المواد الكيماوية وبما يعـزز سـالمة النظـام            

   .البيئي

هي النشاطات المتعلقة بالـسكن أو الـسياحة أو التجـارة وال              :النشاطات السكانية

تتضمن النشاط التنموي الحرفـي أو الـصناعي أو المنـشآت           

التجارية مثل محطات بيع المحروقات أو غسيل الـسيارات أو          

  . الكراجات
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  :تحديد مناطق الحماية  ) 3(

التـي   تعطى األولوية لحماية المـصادر المائيـة      تقسم المصادر المائية الى جوفية وسطحية و      

مصادر المخصصة للغايات األخـرى مـع   للتستغل أو يمكن استغاللها لغايات الشرب ومن ثم        

  . بعين اإلعتبار كمية المياه ونوعيتها وخطورة بؤر التلوث على المصدر المائيألخذا

عند تحديد مناطق الحماية يجب مراجعة المعلومات والدراسات المتوفرة لبيان مـدى كفايتهـا              

 بمـا   لمصادر المائية من ناحية جيولوجية وهيدرولوجية     المتواجدة به ا  لتشخيص المسقط المائي    

ويـتم تحـديث   وخرائط انطقة الحماية  )(Vulnerability Mapsية للتلوث فيها خرائط القابل

  .المعلومات عند اللزوم باجراء المسح الميداني

كما يتعين لغرض تحديد هذه المناطق مراعاة معايير اختيار مواقع النشاطات المقـررة مـن               

  .عنها بهذا الخصوصوزارة البيئة والتراخيص الصادرة 

منطقـة  : هيو  في دول العالم   منهجيات معتمدة  ماية التالية اعتماداً على   تم اعتماد مناطق الح   و

  . لكل من المصادر المائية الجوفية والسطحيةالحماية األولى والثانية والثالثة
  

  :1تعليمات حماية المصادر المائية الجوفية  ) 4( 

  :مناطق الحماية) 4-1(

  :منطقة الحماية األولى ) 4-1-1(

متـرا علـى    ) 50( تكون للنبع    ى بحيث   الحماية األول  الالزمة لمنطقة    يتم تحديد المساحة   

مترا على األقل للبئر وعلى ان تكـون        ) 25(األقل باتجاه مصدر تغذية المصدر المائي و        

امتار على األقل والمسافة من المصدر  في        ) 10(المسافة  من المصدر  باإلتجاه المعاكس        

 هذا مع األخـذ باإلعتبـار       ،)2 و 1شكل  (إلتجاهين  مترا على األقل في كال ا     ) 15(الوسط  

لتحتية والوضع القائم في المنطقة، واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة ما أمكـن            البنية ا 

 .لدرء خطر تلوث المصدر المائي

  

 
 . المخصصة لغايات الشربالمياه الجوفيةمصادر التركيز هنا على يتم  1
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 اتجاه حركة المياه

 

  للبئرمنطقة الحماية األولى : 2شكل                منطقة الحماية األولى للنبع: 1شكل 

  

 كل حالة حسب طبيعتها لكي تفي بالغرض المنشود بما فـي ذلـك األراضـي                يتم دراسة  

اإلعتبار الحرم القائم    يؤخذ بعين : مثالً( المتاحة لإلستمالك والممارسات القائمة في المنطقة     

دونم والمثبت في وثائق دائرة األراضي والمساحة        )2(حالياً لبعض الينابيع والذي يتعدى      

 ). مساحة المستملكة كمنطقة حماية أولى للنبعبحيث يتم اعتبار كافة ال

 بحدود منطقة الحماية االولى  وتثبيـت المـسافات          التقيد فيجب   أما بالنسبة لآلبار الخاصة    

مـنح  لالمترتبة عليها واإللتزام بشروط الحماية المفروضة على اآلبار الحكومية كـشرط            

اعى الوضع القـائم لـدى      وير . المتعلقة باآلبار   2جديدة واي نوع من التراخيص     رخص

 .تجديد رخص اآلبار وتدرس كل حالة بحالتها

في حال وجود حفر امتصاصية فيها يجب اعطائها األولوية القصوى اما للربط على شبكة               

صيانتها والتأكد من عدم     (الصرف الصحي او اعتماد اإلجراءات الفنية الالزمة لهذه الحفر        
                                                 

 .رخصة حفر، رخصة استخراج سنوية او رخصة سنوية لبيع مياه صالحة او غير صالحة: ان الرخص الممنوحة تشمل 2

  13 من 6 صفحة



  1اإلصدار رقم                                       2006 للعام 001م/ ح م م : وثيقة رقم
   
  2006/.../... اإلصدارتاريخ  

  
ه المناطق لتأكيد توفر الممارسات الصحية والبيئية        ويتعين تكثيف الرقابة على هذ     )تسريبها

 .السليمة بهذا الخصوص
  

  : منطقة الحماية الثانية )4-1-2(

والتقارير والدراسـات   المعلومات الهيدروليكية    على ضوء يتم تحديد منطقة الحماية الثانية       

مياه والري،  وسرعة المياه من قبل المختصين في وزارة ال        إحتساب المسافة ب الفنية الكفيلة 

ـ  ) 50 ( الى المصدر المائي عـن     زمن وصول الملوثات  بحيث ال يقل     ال أ علـى  و اً،يوم

 وان  اًكيلـومتر ) 2(تتعدى المسافة اعلى مستوى المصدر المائي باتجاه مصدر التغذيـة           

 علـى   اً اعتمـاد  اًمتـر  ) 150-50(تتراوح مسافة المنطقة اسفل المصدر المائي ما بين         

استعمال الخرائط الدالـة     في المناطق الكارستية   ويتم   .لمصدر المائي الحيثيات الخاصة با  

  . المائي اذا توفرت واإلستناد الى الرأي الفني بهذا الخصوصعلى حساسية المصدر

 تـوفر   يتم اعادة النظر في المسافه المعتمده كحد اعلى لمنطقة الحمايه الثانيه فـي حـال               

وجي والهيدروجيولوجي والمتمثل في خواص     دراسات تفصيليه فيما يتعلق بالوضع الجيول     

الطبقات والعناصر الهيدروليكيه وحركة المياه الجوفيه وسرعاتها وكذلك تطبيقات العلـوم           

المساعده بما فيها تحديد الخطوط البنيويه باالستشعارعن بعد وتطبيقات النظـائر البيئيـه             

 . وغيرهايه الجوفيهوالدراسات الجيوفيزيائيه والنماذج الرياضيه للخزانات المائ
  

  : منطقة الحماية الثالثة )4-1-3( 

 الجوفية والتي يتم تقـديرها       األحواض باستخدام مناطق تغذية  يتم تحديد منطقة الحماية الثالثة      

 والتـي تقـع ضـمن        وللطبقات المائيـة    للمنطقة والهيدروليكيةمن الخصائص الهيدرولوجية    

اب لهاالحوض الصب.  
  

  :سموح بها في مناطق حماية مصادر المياه الجوفيةالنشاطات الم) 4-2( 

  :النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية األولى )4-2-1(

يتم اختيار مواقع اآلبار ما أمكن بشكل يتيح المجال الستمالك المساحات الكافية حولها بما               

 بتشغيل  منهاالمتعلقة  تلك  تقتصر النشاطات في منطقة الحماية األولى على        و. يحقق الهدف 

على ان يتم تركيبها او انشاؤها اسفل البئر او المصدر المـائي            ،  البئر او المصدر المائي   
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قات او مناطق تخـزين المـواد       ووكذلك األمر بالنسبة للحفرة المصمتة او خزانات المحر       

 .الكيماوية

رم البئـر   يتم اإللتزام بتعليمات حماية المنطقة األولى وبمضمون الالفتات المثبتة داخل ح           

فـي  حيث يتم التفتيش على المخالفات واإلخالالت  بالتعاون مع مديرية العمليات الميدانية             

ويتم اإلبالغ عنها لمدراء اإلدارات ولمديرية حماية المـصادر المائيـة فـي             سلطة المياه   

 .المركز
 

  : النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الثانية )4-2-2(

على النشاط السكاني والزراعـة     في منطقة الحماية الثانية       بها موحتقتصر النشاطات المس   

وتعطى األولوية لهذه المناطق بانشاء شبكات للصرف الصحي او التقيد بانـشاء            العضوية  

استناداً الى نظـام الـصرف   (Safe Sub-surface Disposal System) حفر  مصمتة 

  .1994لسنة  )66( رقمالصحي 

 بالممارسـات    هذه المناطق من قبل الجهات المعنية لتأكيد اإللتزام        يتم تكثيف الرقابة على    

  .البيئية السليمة

 موافقـة   اال بعد  اإلستعمال الترخيص باإلنشاء الجديد او التوسعة او تغيير صفة          ال يعطى  

او رجوع للدراسات الفنية والتوصـيات ان وجـدت         الجهات المعنية التي يتوجب عليها ال     

 تدرس كل حالة على حدة وتتخذ اإلجراءات التصويبية الالزمـة           اجراء الدراسات وبحيث  

  . لمنع اي تأثير سلبي على المصدر المائي في هذه المنطقة

 عادمة يمكن   فيما يتعلق بالنشاطات التنموية الزراعية او الصناعات القائمة والتي تنتج مياه           

 حسب  ارسات البيئية السليمة  لزامها بتطبيق المم  إان تؤثر على البيئة والمصادر المائية فيتم        

واجراء التصويب الـالزم الـذي      األنظمة والقوانين السارية في المملكة األردنية الهاشمية        

 .تقرره الجهات المعنية
 

  :النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الثالثة )4-2-3( 

المـسموح   تماعيةاإلجيسمح في هذه المنطقة بكافة النشاطات التنموية والصناعية والزراعية و         

شريطة اإللتزام بالممارسـات    بها في األنظمة والقوانين السارية في المملكة األردنية الهاشمية          

   .البيئية السليمة
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  :3تعليمات حماية المصادر المائية السطحية  )5( 

  :السدود )5-1(

 : منطقة الحماية األولى )5-1-1(

 هي حرم السد المستملك من قبل سـلطة         منطقة الحماية األولى  :  4السدود القائمة حالياً    - أ

 .وادي األردن للتنفيذ وللتشغيل والمثبتة على الخرائط العائدة لسلطة وادي األردن

منطقة الحماية األولى هي حرم السد المستملك من قبـل          : السدود والمشاريع المستقبلية    - ب

 متر  )100( عن) المسيجة(سافة   الم تقلسلطة وادي األردن للتنفيذ وللتشغيل على أال        

 من اعلى منسوب له     المسطح المائي شاطيء  حول  ) او حسبما تقتضيه طبيعة المنطقة    (

 .حسب التصميم األصلي او الخطط المستقبلية المنظورة لتوسعته

  
  : منطقة الحماية الثانية)5-1-2(

حسب  األولى وتحدد كل حالة بحالتها        الحماية منطقة حدود    نهاية منتبدأ منطقة الحماية الثانية     

طبيعة المنطقة من الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية ومعـامالت المـيالن، علـى أال تقـل               

متراً على  ) 350(او حافته و    ) الشاطئ( كم حول المسطح المائي     )  2.5(المسافة المحمية عن    

  . المغذية للمسطح المائي الرئيسةجانبي األودية

 
  : منطقة الحماية الثالثة)5-1-3(

والتـي يـتم تقـديرها مـن     طقة الحماية الثالثة بحيث تشمل كامل المسقط المائي   يتم تحديد من  

  .الخصائص الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية للمنطقة

  
  : 5األودية) 5-2( 

 : منطقة الحماية األولى )5-2-1(

  .دولة لخزينة ال كملك والمساحةهي حرم الوادي المقيد في وثائق دائرة األراضي

  

  
 

 . المخصصة لغايات الشربالسطحيةيتم التركيز هنا على مصادر المياه  3
سد الموجب،  سد الوالة،  سد وادي        : لقائمة حالياً والمستخدمة او التي يتوقع استخدامها لغايات الشرب هي          ان السدود ا   4

   ).زقالب( العرب،  سد الوحدة،  سد التنور وسد شرحبيل 
  األودية تشمل األودية المغذية للسدود وتلك المسالة من السدود والمسطحات المائية لغايات الشرب 5
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  : الحماية الثانية منطقة)5-2-2(

حسب  وتحدد كل حالة بحالتها       األولى  الحماية منطقة حدود   نهايةمن  منطقة الحماية الثانية    تبدأ  

تقل المسافة  طبيعة المنطقة من الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية ومعامالت الميالن على أال           

  .الواديعلى جانبي  اً متر)350(  المحمية عن

  
  : اهللاقناة الملك عبد ) 5-3(

  : منطقة الحماية األولى )5-3-1(

حـسب  جانبي القنـاة    على  موزعة   متراً   )40(ان حرم قناة الملك عبد اهللا المستملك حالياً هو          

  .وحسب الوضع القائم حالياًالبنية التحتية 

يجب تسييج القناة وحرمها المستملك بشكل محكم وتكثيف الرقابة والحراسة على طول مـسار              

 أكتاف الشوارع التي تتقاطع     ويراعى رفع  .ةوالحالصجسر   الى   )نهر اليرموك  (فقالقناة من الن  

  .مع القناة بما يحقق حماية المصدر ومنع انجراف الملوثات الى القناة

  
  :منطقة الحماية الثانية) 5-3-2(

متراً عـن حـد     ) 15( وتبتعد    األولى  الحماية منطقة حدود   نهايةمن  منطقة الحماية الثانية    تبدأ  

  .إلستمالك الحاليا

  
  :النشاطات المسموح بها في مناطق حماية مصادر المياه السطحية) 5-4(

  : النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية األولى)5-4-1(

المتعلقـة بتـشغيل وادارة     تلك  تقتصر النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية األولى على          

  .سات اإلنشائية والبيئية السليمةالمصدر المائي على ان يراعى فيها الممار

  
  : النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الثانية )5-4-2(

  العـضوي  على النشاط الزراعي  في منطقة الحماية الثانية       بها تقتصر النشاطات المسموح   

 .فقط
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 حرفـي أو صـناعي    ،   نـشاط تنمـوي     اي تشترط الجهات الرسمية المعنية عند ترخيص      

 باإلضافة الى المناطق الحرة     روقات أو غسيل السيارات أو الكراجات     كمحطات بيع المح  (

 .مخلفات ضارة بالبيئةمنع انتاج وطرح ) ومناطق المدن الصناعية

في حال توفر شبكات صرف صحي بالمنطقة يتم الزام ربط العقارات عليها بعد تحقيقها                

وتعطـى  . ء حفر مصمتة   وفي حال عدم توفرها يجب التقيد التام بانشا        ،إلشتراطات الربط 

  .األولوية بانشاء شبكات للصرف الصحي العامة في مناطق الحماية الثانية المأهولة

يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على هذه المناطق لتأكيد اإللتـزام بالممارسـات               

  .البيئية السليمة

م فـي منطقـة     سـتخدا إل الترخيص باإلنشاء الجديد او التوسعة او تغيير صفة ا         ىال يعط  

الحماية الثانية اال بعد موافقة الجهات المعنية التي يتوجب عليها الرجوع للدراسات الفنيـة              

والتوصيات  ان وجدت  او اجراء الدراسات وبحيث تدرس كل حالة على حـدة وذلـك                 

 . إلعداد التوصيات الالزمة لمنع اي تأثير سلبي على المصدر المائي في هذه المنطقة

ءات التصويبية الالزمة من قبل صاحب المنشأة وفق التوصيات التي تضمنتها           تتخذ اإلجرا  

  .دراسة الجهة المعنية بالترخيص

 والزراعية القائمة والتي تطرح مخلفات يمكـن        والصناعيةفيما يتعلق بالنشاطات التنموية      

 ليمةان تؤثر على المصادر المائية السطحية فيتم الزامها بتطبيق الممارسات البيئيـة الـس             

 واجراء التصويب الـالزم     حسب األنظمة والقوانين السارية في المملكة األردنية الهاشمية       

 .الذي تقرره الجهات المعنية

  

  :النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الثالثة )5-4-3(

   .يسمح في هذه المنطقة بكافة النشاطات التنموية شريطة اإللتزام بالممارسات البيئية السليمة
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  :الرقابة والتنفيذ  )6( 

بتنفيذ المتطلبات الالزمة لمنطقة الحماية األولى بما في        بسلطتيها   وزارة المياه والري  تقوم   

 الشؤون البلديـة  كما تتولى مخاطبة وزارة     . ذلك استمالك األراضي حول المصدر المائي     

متطلبات تلـك   ي  األراضي حول المصادر المائية لكي تراع     استخدامات  بخصوص تنظيم   

 في المخططات التنظيمية الهيكلية والتفصيلية المتعلقة باألراضـي حـول هـذه             التعليمات

 .المصادر المائية

مـع   وزارة البيئـة و    نسيق مع بالتتقوم الجهات المعنية في وزارة المياه والري وسلطتيها          

 للمصادرالمائية وتقوم   ة والثالث ة الحماية الثاني  منطقتيالرقابة على   بالجهات الرسمية المعنية    

 .باتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب القوانين النافذة

مـع  و وزارة الزراعة    نسيق مع بالتتقوم الجهات المعنية في وزارة المياه والري وسلطتيها          

المعنية بالرقابة على النشاطات الزراعية ومتطلبـات الحمايـة الالزمـة     الرسمية  الجهات  

 .ثانية والثالثةبالخصوص في منطقة الحماية ال

السماح للجهات الرقابية المعنية بـالتفتيش علـى هـذه           على كافة اصحاب اآلبار الخاصة     

ويتعين على الجهة المختصة     المواقع واخذ العينات الالزمة حسب ما تتطلبه اعمال الرقابة        

 .المتعلقة بهذه اآلباربترخيص هذه اآلبار اضافة هذا الشرط للتراخيص 
  

امين للوزارة وسلطتي المياه ووادي األردن كل في نطاق تخصصه تعميم هذه            على األمناء الع  

التعليمات، وعلى الدوائر المختصة والمعنية التقيد بمضمونها، وتنشر في صحيفتين يـوميتين،            

 .ويعمل بها من تاريخ صدورها

  
  
  

  ــــ/ــــ/ ـــ: بتاريخصدر 
  
  
   
  وزير المياه والري                     
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   ظافر العالمالمهندس محمد
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