
 
 

 خالل جلسة حواریة حول مشروع قانون المیاه لعام 2020

 47 % فاقد المیاه في األردن وتكلف الخزینة 260 ملیون دینار

 

47 نسبته تبلغ حیث المیاه قطاع في الرئیسیة المشاكل أهم من هو األردن في المیاه فاقد أن األردني االقتصادي المنتدى                      كشف

 بالمئة، في حین تتكبد الموازنة العامة دعمًا مالیًا مباشرًا یقدر بـ 260 ملیون دینار.

وتخفیض التشغیلي األداء تحسین أن 2020 لعام المیاه قانون مشروع حول نظمها التي الحواریة الجلسة خالل المنتدى                   وبّین

94 بمقدار الدعم قیمة وتقلیل التشغیلي اإلیراد زیادة على سیعمل %30 إلى %47 من المثال سبیل على المیاه فاقد                     نسبة

من (11-ب) رقم تطبیق المادة خالل من جبایته المنوي المبلغ عن یزید وهو بالمیاه فقیرة أساسًا دولة في سنویًا دینار                      ملیون

 القانون الجدید.

یخلق أن ال والمواطن العامة الموازنة من كل على والتوفیر األداء تحسین غرض یؤدي أن یجب القانون أن المنتدى                     وأكد

  تشوهًا بغرض تجمیل صورة وواقع األداء المالي لقطاع المیاه دون أي أثر على تحسین األداء والمؤشرات األساسیة.

التشریع لدیوان وإرساله إعداده تم والذي المملكة في المیاه قانون مسودة على المالحظات الحواریة الجلسة                 واستعرضت

قد انه السیما ومواقعهم، مسمیاتهم اختالف في المیاه قطاع شركاء من فاعلة ومشاركة مناقشة دون الوزراء رئاسة في                    والرأي

هي القانون، من األولى والغایات الموجبة األسباب أهم وكانت سنوات عشر من أكثر قبل المیاه قانون إعداد في التفكیر                     بدء

 جمع كل األحكام الناظمة للقطاع في تشریع واحد وشامل.

تعدد وهي الرئیسیة المشكلة یتخطى ولم شكلي، سوى لیس واحد قانون في األحكام هذه جمع أن یتبّین أنه المنتدى                     وبّین

حولها، األحكام هذه توحید یتم متناسقة واحدة رؤیة توفیر عن القانون عجز أن مشیرا المیاه، قطاع تنظم التي التشریع                     مصادر

  فیظهر القانون متناقضًا وغیر متّسق في روحّیته.

22) القانون مواد عدد ضآلة جانب فإلى وأساسیة، محوریة تعتریه التي اإلشكالیات أن التأكید النص معاینة بعد "یمكن                    وزاد:

 مادة فقط)، ینضوي النص على إشكالیات أساسیة".

المیاه في دولة أفقر ثاني تعد التي المملكة في المیاه مشكلة بحجم قیاسًا متواضع جهد المیاه قانون مسودة ان إلى المنتدى                       وأشار

المستدامة التنمیة ألهداف مجملها في تستند أن المفروض من والتي المیاه لقانون العامة والمبادئ لألهداف وصف یرد لم                    حیث
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وخدمات مأمونة میاه توفیر مجرد تتجاوز للمیاه مستدامة إلدارة تهدف والتي الصحي" الصرف و "المیاه 6 رقم الهدف –                   

االستخدام وكفاءة المیاه وندرة الصحي الصرف میاه وإدارة المیاه جودة مثل األوسع المیاه سیاق معالجة إلى صحي                   صرف

المائي واألمن المیاه موارد وإدارة المیاه استخدام على والمنافسة المتاحة والموارد المیاه على الطلب بین التوازن                  وتحقیق

  وحمایة وترمیم النظم المتصلة بالمیاه.

اقتباسات وتشمل غیر ال والري المیاه لوزارة إداري تنظیمي نظام لمستوى ترقى المیاه قانون مسودة ان الى المنتدى                    ونوه

واألشمل األوسع للمفهوم ترقى وال والحاكمیة والمسؤولیات المهام في 1988 لسنة (18) رقم المیاه سلطة قانون من                   حرفیة

  لإلدارة المتكاملة لمصادر المیاه في ضوء االستراتیجیة المائیة وبموجب السیاسات والخطط والبرامج القطاعیة المنبثقة عنها.

وضع خالل من المائیة الموارد وتخطیط وإدارة تنظیم هو القانون مسودة أغفلتها التي المحاور أهم من "لعل المنتدى:                    وأضاف

خالل مـن وذلـك للمیـاه المستخدمة للقطاعات استغاللها یمكن التي والكمیات المیـاه على الطلب حجم وتقییم المائیة                  الموازنات

الموارد هذه وتنمیة لتنظیم الالزمة والبیانات المعلومات وجمع الدراسات واجراء واستخداماتها المائیة الموارد وتقییم                مراقبة

األحواض تقییم ضوء على المائي التخطیط مبادئ ووضع الوطنیة، والشبكة حوض لكل المائي الرصد شبكة خالل                  من

االسـتخدامات لكافة المیاه على الطلب واتجاهات المائي للوضع العامة المؤشـرات علـى یشتمل بحیث المائیة                المصادر

میاه ومنها المائیة، الخطة بدائل لوضع اساسا المبادئ هـذه وتعـد والطویلة والمتوسطة القصیرة االماد في المائیة                  والموازنات

 الري.".

القطاعیة االستخدامات وهي القانون مسودة في ومستفیض واضح بشكل المحاور تبویب المهم من انه المنتدى أعضاء                  واكد

وتراخیص حقوق واإلقلیمي، الوطني اإلطار في المائي األمن والسـیاحیة، والصـناعیة المنزلیة الزراعیة لألغراض               للمیاه

و الضبط إجراءات و المناخي والتغییر السیول من الحمایة المیاه، فاقد التلوث، من وحمایتها المیاه على الحفاظ                   المیاه،

 العقوبات الجزائیة.

تنظیم إلى تهدف المیاه)، قطاع تنظیم (وحدة تسمى مستقلة وحدة إنشاء إلى أشارت فقد القانون مسودة من (8) للمادة المادة                      ان

لمختلف المیاه أثمان تعرفة دراسة مهامها ضمن ومن والمستهلكین الشركات مصالح بین التوازن أساس على المیاه                  قطاع

 االستخدامات وتكالیف إیصال خدمة المیاه والصرف الصحي ورفع التنسیبات للوزیر.

في نسبیًا مستحدثة مؤسسات القطاعیة التنظیم هیئات تعتبر حیث مفهوم غیر المیاه قطاع تنظیم وحدة إنشاء من الجدوى                    وزاد

القطاعات ألهم خصخصة من ذلك تطلبه وما السوق اقتصاد لمبدأ الدولة تبني إثر وُأنشئت األردن في الحكومي                   الجهاز

الخدمات وتقدیم والتشغیل التحتیة البنى إنشاء مهام من الحكومة انسحبت وبحیث والكهرباء، االتصاالت قطاعي مثل                 الحیویة
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المنافسة تحفیز بهدف القطاعات لهذه والتنظیم الرقابة مهمتي التنظیمیة الهیئات وتولت الخاص، بالقطاع جمیعها ُأنیطت                 والتي

قطاع لكل الحكومة من الموضوعة العامة للسیاسة ووفقًا معقولة وأسعار عالیة بجودة الخدمات تقدیم وضمان فیها                  المشروعة

 من القطاعات التي تمت خصخصتها.

البنى إنشاء بتمویل تقوم التي للحكومة مملوكة أصوله مازالت الذي المیاه قطاع على ینطبق ال هذا إن المنتدى أعضاء                     وقال

إنشاء من الغایة وبالتالي إنمائیة) قروض و منح (خزینة، المتعددة التمویل مصادر من المیاه، قطاع في والتشغیل                   التحتیة

أداء بمراقبة ستقوم فعلیًا وهي مضللة، والمستهلكین الشركات مصالح بین التوازن أساس على المیاه قطاع تنظیم وهي                   الوحدة

وإنشاء تمویل عن مسؤولة لیست و اإلیرادات وتحصیل والصیانة التشغیل عن ومسؤولة للحكومة المملوكة المیاه                 شركات

المیاه سلطة ومنشآت أصول ملكیة إلیها ستؤول التي الجهة أو آلیة یوضح لم البحث مدار القانون أن التأكید مع التحتیة،                      البنى

 التي تبلغ قیمتها حسب البیانات المالیة المدققة ما یزید عن 3 ملیار دینار أردني.

جمیعها المملكة في القائمة األبنیة أخضعت أنها الى المنتدى أعضاء أشار القانون، مسودة من (11-ب) رقم للمادة                   وبالنسبة

السنوي اإلیجار قیمة صافي من (%10) مقدارها سنویة مساهمة لدفع للعبادة منها المخصصة باستثناء ذلك بعد ستنشأ                   والتي

معفى البناء أكان سواء به، المعمول البلدیات مناطق داخل واألراضي األبنیة ضریبة قانون وفق الضریبة لغایات للبناء                   المقدر

أي أو المالیة وزارة قبل من واألراضي األبنیة ضریبة مع المساهمة هذه تحصیل ویتم منها، معفى غیر أم الضریبة تلك                      من

رقم المیاه سلطة قانون في سابقًا النص هذا ورد حیث البلدیات، مناطق داخل بذلك المالیة وزیر یفوضها بلدیة أو رسمیة                      جهة

لدفع للعبادة منها المخصصة باستثناء ذلك بعد ستنشأ والتي جمیعها المملكة في القائمة األبنیة أخضع الذي 1988 لسنة (18)                   

  مساهمة سنویة مقدارها (3%) من صافي قیمة اإلیجار السنوي، وبالتالي تكون الزیادة في نسبة المساهمة السنویة (%7).

البیانات (حسب سنوي دینار ملیون 37 حوالي (%3) ال مساهمة على المبنیة اإلیرادات قیمة إجمالي أن إلى المنتدى                    ولفت

110 لیصبح الثابت اإلیراد هذا قیمة سیزید (%10) إلى السنویة المساهمة نسبة وزیادة المیاه) لقطاع المدققة الموحدة                   المالیة

  ملیون دینار أردني سنویا أي بزیادة مقدارها 73 ملیون دینار.

تشغیلي)، غیر (إیراد األداء ومؤشرات معاییر أو التشغیلي باألداء له عالقة ال المیاه لقطاع إیراد ستحقق الزیادة هذه أن                     وتابع

  وستعمل على خلق تشوهات وإخفاء عدم كفاءة اإلدارة والفعالیة التشغیلیة.

مشاریعها من مشروع أي بتنفیذ والري المیاه وزیر یعهد أن الوزراء مجلس بموافقة أجازت (16-أ) رقم بالمادة یتعلق                    وفیما

قانون لمواد ومخالفة استثناء یعتبر هذا ان حین في العقود، في تحدد ومدد شروط وفق الخاص القطاع من أخرى جهة أي                       إلى
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نص بأي یعمل ال " (22) رقم المادة في نص الذي 2020 لسنة (17) رقم والخاص العام القطاعین بین الشراكة                      مشروعات

 ورد في أي تشریع آخر یتعارض مع أحكام هذا القانون".

خارج مماثلة استثناءات خالل ومن سابقًا األردنیة، الحكومة على رتبا قد المیاه و الطاقة قطاعي إن المنتدى أعضاء                    وقال

خالل من أو العام والدین العامة المالیة على وطارئة مباشرة مالیة التزامات حینه، في الشراكة وقوانین المالیة وزارة                    مراقبة

هذه تضمین فإن وبالتالي الرشیدة، والحوكمة الشفافیة مبادئ مع تتعارض مباشر، غیر أو مباشر حكومي مالي دعم                   تقدیم

 المادة في مسودة قانون المیاه غیر حصیف.

والخاص العام القطاعین بین الشراكة مشروعات قانون مع للتوافق تعدیلها أو المادة شطب یتضمن مقترحا المنتدى                  وقدم

مشروعات تحدید على المساعدة على ستعمل والتي الوزراء رئاسة في حدیثًا إنشاؤها تم التي الشراكة وحدة دور إلى                    واإلشارة

الشراكة مشروع لجدوى التفصیلي التحلیل وإعداد الشراكة مشروع مقترح مذكرة وإعداد بها السیر وأولویة المحتملة                 الشراكة

مشروع دیمومة ودراسة العامة والسالمة والمالیة واالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والفنیة والقانونیة المؤسسیة الجوانب               من

مخاطر وتحلیل الشراكة مشروع تكالیف تحمل على المتعاقدة الجهة وقدرة المال مقابل المضافة القیمة من والتحقق                  الشراكة

 المشروع والحد منها وتوزیعها على الطرف األقدر على إدارتها.

المیاه تكون أن على العادة وجرت الثالثیة والطاقة المیاه-الزراعة متالزمة إلى یشر لم القانون ان على المنتدى أعضاء                    وشدد

األطر وضعت حیث اآلخر، عن المنعزل االستثماري بتخطیطه منها كل منفصلة، سیاسات تركیز محل والزراعة                 والطاقة

یعتبر الجدید المیاه قانون القطاعات. هذه من بكل الخاصة والمطالب للتحدیات للتصدي األساسیة والبنى والمؤسسات                 التنظیمیة

رسخت التي كورونا جائحة بعد وخصوصًا المختلفة القطاعات لهذه المشترك المصیر یتناول جدید نهج إلى ذلك لتغییر                   فرصة

التي االقتصادات وأیضا القطاعات كافة لتحسین والزراعة والطاقة بالمیاه الخاصة السیاسات مختلف دمج بضرورة                القناعة

 یعتمد علیها اإلنسان.
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