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Al-Karak City

1 الكرك تأسست بلدٌة 

1893 عامالكبرى 
فً قلب األردن النابض 4

الكركتقطن مدٌنة 

2 السكان القانطٌن داخل  عدد

حدود بلدٌة الكرك الكبرى 

نسمه 140,000حوالً 

كم إلى  120بعد على 5

الجنوب من العاصمة عمان

3 مساحة المناطق داخل حدود 

  2كم 425بلدٌة الكرك الكبرى 
الكرك تأسست بلدٌة 6

1893عام الكبرى 

مدينة الكزك



The Main Challenges (water ,Energy ,Food)

التوسع الحضري على 

 الزراعٌهحساب األراضً 

Water shortages 

and Reduced the 

area of 

agricultural land 

by the 

Urbanization

محدودٌة مصادر المٌاه 

water resources 

are very limited , 

so the available 

per person per 

day around 

174(L/capita/day).

 وارتفاع تكلفة الكهرباء 

الطاقة 

electricity bill is 

very high about 

15% of the 

annual municipal 

budget.

ارتفاع نسبة الفاقد من المٌاه

water losses in 
karak reached 
to 61% due 
to(Aging) 
infrastructure 
of municipal 
water network

تأثٌر التغٌٌر المناخً 

climate 

change

impacts 

(decrease of 

rainfall rate



Energy Saving InfographicsLocal Water Security Action Plan For Greater 

Karak Municipality 

-2016)قامت بلدٌة الكرك الكبرى بإعداد خطة األمن المائً المحلً 
التً تمثل رؤٌة البلدٌة و استراتٌجٌتها لتحقٌق األمن المائً ( 2025

المحلً والتً تناولت عدة محاور منها  

-اإلستخدام األمثل للمٌاه

-الحفاظ على مصادر المٌاه



Local Water Security Action Plan For Greater 

Karak Municipality 

Sustainable Energy and Climate Action Plan SECAP.



The ultimate target of Karak’s SECAP is to 

reduce the Carbon footprint of the city 40% by 

2030 (long target) through developing projects 

in the following areas:

• Green Buildings Initiatives 

• Wheeling PV

• Energy Efficient Street Lighting

• Municipal Cars/Diesel Vehicle Replacement

تهدف خطة االستخدام المستدام للطاقة لتخفٌف نسبة انبعاث ثانً أكسٌد 

وتناولت المحاور التالٌة 2030بحلول عام % 40بواقع الكربون 

مبادرات األبنٌة الخضراء  -

استخدام وحدات االناره الموفره للطاقة -

استبدال سٌارت والٌات الدٌزل فً البلدٌة بسٌارت هجٌنة -

لمتجددهانشاء محطات الخالٌا الشمسٌة لتولٌد الطاقة ا -





 مزرعة أخشاب
Industrial 

Wood Farm  

 المشاتل
Nursery 

 مصنع السماد
Compost 
Factory  

مزرعة الطاقة 

 الشمسٌة
Solar Energy 

Plant 

project of karak municipality( NEXUS Approach) 

 محطة تنقٌة مٌاه
Water 

Treatment 
Plant 

الغذاء  والطاقة  وورقة علمٌة حول تطبٌق منهجٌة الترابط بٌن المٌاه  NEXUS 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2019.00048/full



مزرعة األخشاب

محطة تنقٌة المٌاه العادمة

مصنع السماد

العضوي  

مزرعة الطاقة الشمسٌة

مشاتل
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“The Best Way to Predict The Future is to Design

it”

-Buckminster Fuller 


