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يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن مشاريع التعاون األلماني الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في األردن والقدرة على 
التكيف مع التغير المناخي واالستقرار من خالل ضمان الوصول اآلمن لمياه الشرب لكافة المواطنين دون استثناء واإلدارة السليمة 

للمياه والصرف الصحي. كما يهدف المشروع أيضاً الستفادة قطاع المياه األردني ممثالً بوزارة المياه والري وسلطة المياه األردنية 
وشركات المياه التابعة للقطاع من خدمات البنية التحتية الجديدة عالية الجودة. 

أهداف المشروع 

ويأتي مشروع تحسين البنية التحتية للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه في األردن ضمن برنامج التعاون األلماني الشامل في قطاع 
المياه األردني، وبالتالي المساهمة في تحقيق األهداف العامة للحكومة األردنية والتعاون األلماني في قطاع المياه. 

جاءت مبادرة تنفيذ المشروع لتحسين وبناء القدرات الالزمة في المؤسسات الفنية األردنية المعنية بخدمات الجودة الفنية والتي 
تفتقر لخبرات وقدرات معينة مرافقة لتقديم الخدمات لقطاع المياه في مجاالت قياس تدفق المياه وادارتها بكفاءة على النحو 

المطلوب. ويمثل هذا المشروع قيمة مضافة لقطاع المياه من حيث تحسين البنية التحتية للجودة وبالتالي االثر االيجابي الذي 
سينعكس على القطاع والمواطنين على حد سواء.  

كما يهدف المشروع إلى إيجاد خدمات جديدة في المؤسسات الفنية األردنية المعنية بالبنية التحتية للجودة وتحسين تعاونها مع قطاع 
المياه األردني ممثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية والمركز الوطني للمترولوجيا التابع للجمعية العلمية الملكية. حيث أنه 
سيتم تعزيز قدرات مؤسسات قطاع المياه المختلفة من خالل تدريب موظفيها وتبادل الخبرات الفنية وتأسيس منصة للحوار الخاص 

بين األطراف المعنية في قطاع المياه والمؤسسات الفنية األردنية المشار إليها سابقاً.   

المنهجية

باإلضافة لذلك، فإن من أهداف المشروع المتعددة أيضاً تعزيز كفاءات المركز الوطني للمترولوجيا التابع للجمعية العلمية الملكية 
من خالل استحداث اجراءات متطورة معنية بمعايرة عدادات المياه وضمان إمكانية تتبع معدات القياس لضمان دقة قياس استهالك 
المياه من خالل بناء القدرات وتقديم المشورة للسلطات التنظيمية وشركات إمدادات المياه بشأن ضمان الجودة وإدارتها. إضافة إلى 

أنه سيتم إجراء حوار وطني بين أصحاب المصلحة في قطاع المياه والمؤسسات المعنية للبنية التحتية للجودة في األردن. 

ولغايات إحداث األثر المطلوب للمشروع فإن ذلك يتطلب تطوير خدمات جديدة لمؤسسات تحسين الجودة باإلضافة إلى تحسين 
التعاون بين مرافق المياه المختارة ومؤسسات تحسين الجودة.

 اآلثار المترتبة على
تنفيذ المشروع 

سيتعاون المشروع بشكل وثيق مع المشاريع األلمانية األخرى ومع الشركاء الدوليين في قطاع المياه. وسيتم تنفيذه بالتعاون الوثيق 
مع وزارة المياه والري وسلطة المياه األردنية و شركات المياه الوطنية األردنية الثالثة )شركة مياهنا، وشركة مياه العقبة، وشركة 

مياه اليرموك(.

 أوجه التعاون مع المشاريع 
األخرى في نفس السياق

BMZ الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا االتحادية تمويل المشروع 

مدة تنفيذ المشروع 2024–2021

وزارة المياه والري
00962-6-5652265

mwidewan@mwi.gov.jo 

  PTB المعهد الوطني األلماني للمترولوجيا
Maria Cassens-Sasse

+49 531 592-8233
maria.cassens-sasse@ptb.de

ألمانيا

المركز الوطني للمترولوجيا – الجمعية العلمية الملكية 
00962-6-65344701

info@jsmo.gov.jo 

مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
00962-6-5301225

rrsinfo@rss.jo

شركاء المشروع 
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