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الخالصة
الي ومصاریف تشیید وتشغیل محطات معالجة میاه الصرف الصحي في األردن تحتاج إلى استثمار ع

% من 14والتي تعادل حوالي المرتفعةطاقةاستهالك المعدلیبدو هذا جلیا فيتشغیلیة سنویة باهظة. 

على سلطة المیاه األردنیةا االستهالك العالي یمثل عبء مالي كبیرذهاإلنتاج الكلي للطاقة في األردن.

التي هي مسؤولة عن معظم محطات معالجة میاه الصرف الصحي في األردن.

حیث .حساس جداوالتخلص منها هو أمر تجفیفهامعالجتها و وباألخصإدارة الحمأة ، فإنوباألهمیة ذاتها

عبئأ مالیا كبیرایضعاصة بها نقل الحمأة إلى محطات معالجة خلقائم علىاالخیار الحالي إلدارة الحمأةأن

میاه األردنیة.العلى سلطة إضافیا 

في الصرف الصحي معالجة میاهممارسات اإلدارة الحالیة لمحطاتفنیة وٕاداریة، فإن إلعتباراتونتیجة 

أضرار بیئیة جسیمة.و وتكالیف تشغیلیة عالیةمستدامة لمعالجة المیاه العادمةغیرمرافق نتج عنهااألردن

الشراكة بین القطاعین العام والخاصإلى تطبیق مفهوم 2011في عامحث سلطة میاه األردن ذلك كل

. كفاءة مرافق معالجة المیاه العادمةرفعهدفل

ه المشاركة ذإن تجارب مشاركة القطاع العام والخاص في قطاع الصرف الصحي في األردن قلیلة ودور ه

جة إلى تقییم.في تقلیل التكالیف التشغیلیة بحا
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في محظة مادبا لمعالجة ه الشراكة ذنتائج التجربة األولى التي تححقت من خالل هه الدراسة البحثیة تقیمذه

تقلیل من استهالك الطاقة للتطویر أدوات إدارة  الفنیة تم المیاه العادمة لتقلیل استهالك الطاقة وٕادارة الحمأة.

البحثیة ه الدراسة ذوالنتائج التي تم جمعها وتحلیلها وعرضها في هكل المعلومات.االمرافقة لهمصاریفوال

ه من قبل سلطة المیاه ذي تم تنفیذوالالقطاعین العام والخاصمبنیة على نتائج مشروع ریادي لمشاركة 

وتحلف من شركات القطاع الخاص من األردن (انجیكون) ومن ألمانیة (هوبر تكنولوجي) بدعم من األردنیة 

األلمانیة للتعاون الدولي.الوكالة

ةإدارة الحمأالطاقة و استهالككفاءةفيتحسنالتي تم تحلیلها وتقییمها للسنة األولى للمشروعالنتائجأظهر

خفضت دون التأثیر على فعالیة المعالجة لمحطة مأدبا، .ة الحكومیة التقلیدیةیمقارنة مع ممارسات اإلدار 

%. 68% وتقلیل كلفة ادارة الحمأة بمقدار 25استهالك الطاقة بمقدار الخاص و العاممبادرة شراكة القطاعین

مما التكالیف األجمالیة لمعالجة المیاه یؤمن استمراریة عمل المحطة ویقلل التوفیر السنوي في كلفة التشغیل 

محطات درة شراكة القطاعین العام والخاص في یمكن تطبیق مبایجعل الكلفة محتملة من قبل المواطنین. 

مازال اإلطار المؤسسي لشراكة ولكن، معالجة أردنیة أخرى مع اعتبار خصوصیة كل محطة على حدة. 

. خرىأاتمور قانونیة وٕاداریة بحاجة إلى دراسوما یشمل من أالعام والخاص نالقطاعی




