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 المعظم:من أقوال صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين  
 

رب وحاجات ــن نوازي بني حاجات الشأوضعنا املائي هو حتد اسرتاتيجي ال ميكن جتاهله وعلينا ¨

 ¨همساس واألرب هو األــاه الشـالصناعة والزراعة، ويبقى موضوع مي

 

 9111تشرين الثاني/ نوفمرب   7 

 

 

 

علينا مجيًعا أن نعيد التفكري يف الطريقة اليت نتعامل بها مع عاملنا، فقد دقت جائحة كورونا ناقوس ¨

اخلطر لتذكرنا بأن ألفعالنا جتاه البيئة تبعات خطرة. فليكن ذلك درًسا لكي ال نتجاهل اجلائحة 

نواجهها مًعا، من خالل الكربى املتمثلة يف التغري املناخي، فإنها باعتقادي أزمة ملحة جيب علينا أن 

ن األردن من أكثر بالبيئة والطاقة املتجددة. وألاحللول املبتكرة، اليت تعطي األولوية لالستثمار الرفيق 

الدول اليت تعاني فقًرا مائًيا، فهو يدرك متاًما خماطر التغري املناخي. وحنن خنطط ليكون تعافينا 

 ¨اخلضراءمبنًيا على مشاريع التنمية والبنية التحتية 

8289 الثاني/يناير كانون 82 
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  كلمة عطوفة األمني العام

تعتبـر امليـاه أسـاس احليـاة وعنصر أساسي للتنمية واألمن الوطين، ومن ُهنا َوَجب احملافظة على معدالت التزويد املائي 

وتعزيز تغطية خدمات الصرف الصحي. إن الفجوة املتزايدة بني العرض والطلب ترجع وبشكٍل للمواطنني ولكافة االستخدامات 

وتراجـع كميـات اهلطـول املطـري والفاقد  رئيسي نتيجة الزيادة السكانية السريعة، وارتفاع مستوى املعيشة والتوسع الزراعي

ياسيـة فـي املنطقـة وما جنـم عنهـا مـن هجـرات قصريـة، وأخيـرًا املائي واالستـخراج املفـرط للميـاه اجلوفيـة واألوضـاع اجليوس

 %.82جائحـة كورونـا والتـي أدت لزيـادة الطلـب علـى امليـاه بنسبـة 

يف ظل تعاظم التحديات وخاصة املناخية خالل املومسني املطريني املاضيني وتراجع اهلطوالت املطرية وانعكاس ذلك على 

ة وتراجع املصادر املائية التقليدية نتيجة للظروف املختلفة؛ فإن الوزارة تبذل كافة اجلهود املمكنة لتلبية كميات املياه املتاح

االحتياجات املائية لكافة االستخدامات املنزلية والزراعية واخلدمية يف مجيع مناطق اململكة، حيث أن األردن إحـدى الـدول 

دارة مواردهـا الشحيحـة بشكـل جيـد حـيث حصـل األردن علـى أعلـى معدالت تغطيـة فـي القليلـة فـي العالـم التـي متكنـت مـن إ

خدمـة امليـاه والصـرف الصحـي. كما ويتم استغالل كافة املصادر املائية املتوفرة حيث ترتاوح حصة الفرد املستهلكة لألغراض 

واليت  3م922ة الفرد يف السنة جلميع االستخدامات أقل من لرت للفرد حسب احملافظة وتبلغ حص 982-22املنزلية لدينا ما بني 

 % من معدل خط الفقر العاملي.92تعادل أقل من 

إن ربـط شـح امليـاه مـع األمـن املائـي الـذي هـو جـزء مـن األمـن القومـي وكذلـك ربطـه مـع األمـن الغذائـي يزيـد مـن حجـم 

ـن فـي قطـاع امليـاه، لذلـك البـد مـن مراجعـة األطـر املؤسسيـة والقانونيـة احلاليـة بهـدف املسؤوليـة امللقـاة علـى مجيـع العاملي

ضبـط إدارة وتنظيـم القطـاع ووضـع سياسـة شاملـة ملراقبـة وتقييـم األداء. حيـث أثبتـت الدراسـات أن هنـاك عالقـة إجيابيـة 

لـرؤى وتوجيهـات جاللـة امللـك املعظـم حفظـه اهلل ورعـاه والتـي نعتربهـا  بيـن التفكيـر اإلسرتاتيجـي واإلجنـاز، وتنفيـذًا

( تعاجل 8202، إىل وضع اسرتاتيجية مياه طويلة األجل )8289خارطـة طريـق حيث وجه جاللته احلكومة يف شهر تشرين الثاني 

 .التحديات اليت تواجه األردن يف هذا القطاع مع وجود رؤية واضحة لتطور القطاع

إن من اولويات قطاع املياه ضمان استدامة تزويد املواطنني مبياه الشرب النظيفة والتعامل مع املياه املعاجلة الناجتة عن حمطات 

الصرف الصحي وفق االستخدامات املناسبة، لقد قامـت وزارة امليـاه والـري مبراجعـة شاملـة للخطـط واملبـادرات اخلاصـة بامليـاه 

لوضع سلم  ليـة والكفـاءة علـى مستـوى القطـاع والوصـول إلـى األهـداف االسرتاتيجيـة والوطنيـة املطلوبـةلتحقيـق الفاع

االولويات واالحتياجات مبشاركة مجيع االطراف للخروج بربامج عملية تنعكس على حتسني األداء وحوكمة القطاع، فـي هـذا 

طـة اإلسرتاتيجيـة باالستنـاد إلـى أطـر ومبادئ أساسيـة كاألهـداف الوطنيـة اإلطـار تـم اتبـاع منهجيـة واضحـة لتحديـث اخل

( واعتمـاد النهـج التشاركـي داخليـًا 8282 – 8292التـي تساهـم الـوزارة فـي حتقيقهـا كذلـك االسرتاتيجيـة الوطنيـة للميـاه ) 

الداخليـة واخلارجيـة واألخـذ باالعتبـار املستجـدات واملتغيـرات، وخارجيـًا واستطـالع اآلراء وإجـراء التحليـل الرباعـي للبيئـة 

( لتشمـل أهدافـًا مؤسسيـة حمـددة وواقعيـة وقابلـة للقيـاس 8280 – 8288وبنـاًء علـى ذلـك تـم إعـداد اخلطـة اإلسرتاتيجيـة )

ف الوطنيـة والقطاعيـة والتـي سينبثـق عنهـا وميكـن حتقيقهـا فـي إطـار زمنـي وذات أولويـة حـددت حبسـب أولويـة األهـدا

أهـداف املديريـات لوضـع خـطط عملها السنويـة بهـدف تنسيـق مـوارد الـوزارة مـع الفـرص املتاحـة لتتواءم مع خمتلف 

يل الفجوة التحديات واحلاجات املستقبلية ملختلف القطاعات والتغريات املناخية ومبا يضمن حتسني التزويد وسد احلاجة وتقل

 بني الطلب والتزويد املائي لكافة القطاعات.

وختامـًا أتقـدم جبزيـل الشكـر لكافـة موظفـي قطـاع امليـاه والشركـاء واملمولني، وبشكـل خـاص لفريـق حتديـث اخلطـة 

 (.8280 – 8288االسرتاتيجيـة لـوزارة امليـاه والـري لألعـوام )

 ن عام وزارة املياه والـري ـأمي

 الدكتور جهاد صاحل احملاميد 
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 وزارتنا
سرتاتيجيــات وططيــط   االلتحـدد صالحيـة التخطيـط والتنظيــم والتمويــل ورســم السياســات و     لقد أنشئت وزارة املياه والري

، ووادي ات مــا بيــن السلطتيــن )امليــاه    خــالت فــي الصالحيــ   اظهــور بعــا التد   يف ظـل  وذلـك  وتنفيـذ برامـج التوعيـة املائيــة 

مـا يتعلـق مبصـادر امليـاه وتطويرهـا وأولويـات التوزيـع املائـي خاصـة فـي األوقــات التــي يشتــد فيهــا الطلــب      فيوخاصة األردن( 

رد امليــاه مــن خــالل مشاريــع     علـى امليـاه واحلاجـة لوضـع سياسـة مائيـة متوازنــة تأخــذ بعيــن اإلعتبــار تطويــر كافــة مصــا       

، مــن اإلزدواجيــة   ة لألغـراض املنزليـة والصناعيـة والزراعيـة والسياحيــة مبوجــب خطــة وطنيــة طويلــة األجــل حتــد       يـئما

حتياجــات احلاضــرة   عتبــار اال سرتاتيجيــات والربامــج اخلاصــة بتنفيــذ السياســة املائيــة التــي تأخــذ بعيــن اال         اال باإلضافة إىل

ستمـرار ومواكبـة هيكلـة قطـاع امليـاه اواملستقبليـة فـي ضـوء مـا يشهـده األردن مـن منـو وتطـور فـي خمتلـف اجملاالت ومـن أجـل 

لــذات تلــك   تنفيـذ املشاريـع الكبـرى وخاصـة املشرتكـة مـع دول اإلقليـم وباووتنظيمـه مبـا ينسجـم مـع أهـداف الـوزارة ومهامهـا 

نبثقـت عـن إتفاقيـة السـالم والتـي فتحـت آفاقـًا عديـدة للتعـاون وتنفيــذ املشاريــع إضافــة ملــا يلــحق بذلــك مــن أعمــال         االتـي 

الدراسـة والتقييــم والتمويــل وغريهــا فقــد أصبــح إنشــاء مؤسســة جتمــع فــي مسؤولياتهــا وهيكلهــا اإلداري كــل مسؤوليــات              

لتضـم فـي مظلتهـا سلطتــي   9/92/9122سـات املعنيـة بقطـاع امليـاه مطلبـًا ملحـًا دفـع احلكومـة إلنشـاء وزارة امليـاه والـري فـي املؤس

وفـــي الوقـــت الـــذي يشهـــد األردن فيـــه حركـــة تنمويـــة متـــطورة ونشطـــة وتتطلـــع معظـــم القطـــاعات      .امليـــاه ووادي األردن

ل العالــم لسستثمــار فــي املنطقــة وخاصــة األردن ومــا يرتتــب عليــه مــن إستعــداد ومؤسسيــة خمططــة             اإلستثماريـة فـي دو

داء فـــي العمـــل وزيـــادة كفـــاءة اخلدمـــة املائيـــة  ومربجمـــة تستطيـــع التعامـــل مـــع املرحلـــة اجلديـــدة وإستحقاقهـــا وتفعيـــل األ 

ـن الضـروري قيامـه مـن اخلدمــات املقدمــة للمواطنيــن ، فقــد واكبــت الــوزارة       ومشاركـة أوسـع للقطـاع اخلـاص الـذي أصبـح م

 هـذه املتطلبـات بتطويـر التشريعـات واملهـام املطلوبـة والتنـوع فـي أسلـوب وطـرق إدارة القطـاع بشكلـه املتكامـل.

م إصـدار نظـام خـاص ملراقبـة امليـاه اجلوفيـة هـدف إلـى وللحفاظ علـى امليـاه اجلوفيـة بإعتبـارها مصـدر مائـي لقطـاع الشـرب تـ

هلــام  االتبذيــر هلــذا املصــدر املائــي     التعامـل مـع موضـوع اآلبـار بشتـى أنواعهـا لضبــط عمليــة اإلستخــراج واحلــد مــن اهلــدر و      

 لقطـاع الشـر ب فـي اململكـة .

 املهام الرئيسية للوزارة:

املسؤولية الكاملة عن املياه والصرف الصحي واملشاريع املتعلقة بها، كما تتوىل املسؤولية الكاملة عن تطـوير وادي  تتوىل الوزارة  .9

 األردن واطاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

يف سـبيل  تهدف الوزارة اىل رفع مستوى قطاع املياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته مبا يف ذلك مستوى جودة خدمات املياه، وهلا  .8

 ذلك القيام باملهام التالية:

 التخطيط االسرتاتيجي لقطاع املياه ووضع االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للمياه والربامج التنفيذية الالزمة لذلك.  -أ 

 تطوير االتفاقيات الدولية اخلاصة بقطاع املياه ومتابعة تنفيذها. -ب 

االسس الالزمة لذلك ومراقبة االبار اجلوفية وفق احكام التشريعات النافذة لتشمل وضع إدارة مصادر املياه وتنظيمها ووضع  -جـ 

 آليات الرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول اآلبار اجلوفية.

 إدارة التمويل واقتصاديات املياه. -د 

 .إعداد الدراسات املائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع املياه -ـه

 تطوير سياسات قطاع املياه. -و
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 مقدمة 
 

إىل وزارة املياه والري طلع تتتعترب املياه مورًدا أساسًيا وحيوًيا لكافة استخدامات القطاعات البلدية والزراعية والصناعية، حيث 

من خالل احملافظة على معدالت التزويد  ،االجتماعية والسياسية واألمن الوطينو قتصاديةللتنمية االاملياه كعنصر أساسي 

ؤدي إىل توتبين أنظمة عمل فعالة تعزيز تغطية خدمات الصرف الصحي و ،خرىناسبة للمواطنني ولالستخدامات األاملائي امل

ف سد حتقيق التوازن املطلوب بني العرض والطلب املتزايد على املوارد املائية الشحيحة، وكذلك إجياد مصادر مائية جديدة بهد

تتخذ الوزارة العديد من السياسات اجلديدة والتحسينات لزيادة الكفاءة، ، والفجوة بني الكميات املتاحة واحلاجات املتزايدة

واحلفاظ على املياه العذبة وإعادة استخدام وتدوير املياه املتاحة واالستخدام األمثل للموارد عن طريق احلد من فاقد املياه الفين 

 دخال الطاقة املتجددة.إو ىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف معاجلة وتوزيع املياهإفة ضا، إواإلداري

أن إدارة ومحاية وضمان االستخدام املستدام للموارد املائية الوطنية هي مسؤولية مشرتكة  9122نشائها عام إمنذ  الوزارة ترى

 يف املسار الصحيح لتنمية القطاع بصورة مستدامة.  جلميع املواطنني واحلكومة وجملس األمة واجملتمع املدني لالستمرار 

 

ديات احلالية واملستقبلية، كان ال بد من وضع إطار عام حيكم منا أن األخذ بالتخطيط هو السبيل األجنع ملواجهة التحوإدراًكا 

توجهاتنا ويشمل اسرتاتيجيات مدروسة حتقق املرونة والكفاءة يف التعامل مع التغريات املتسارعة اليت حتيط مبجال عملنا، 

انطلقت  ، حيثارجيةولتحقيق ذلك مت إعداد خطة إسرتاتيجية حمكمة وشاملة تعكس واقع ومتطلبات البيئة الداخلية واخل

توجيهات اإلدارة ب من مرحلة اإلعداد األوىل ووصوًلا إىل مراحلها النهائيةبدًءا  عملية التحديث على اخلطة االسرتاتيجية للوزارة

ا بتطبيق عمل الفريق الواحد واعتماد العليا ووضع رؤية طموحة يؤدي حتقيقها إىل وجود قطاع مياه متوازن ومنسجم، ومروًر

مساهمة املديريات والوحدات اإلدارية يف الوزارة مبا يضمن التوازن بني عملية التخطيط واحملور  من خاللمبدأ النهج التشاركي 

 االعتبار مبا يضمن االستجابة للتغريات املناخية والسياسية، مع األخذ بعنيوالفين، والذي يشكل مصدر املعلومات والبيانات 

  مشاركة أصحاب العالقة من الشركاء احملليني والدوليني للوزارة.
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 االسرتاتيجيةاخلطة  حتديثنهجية م

 

على اإلسهام يف ترسيخ ثقافة التفكري االسرتاتيجي على ( 8283-8289لألعوام )االسرتاتيجية اخلطة وحتديث ركَّز أسلوب إعداد 

وحتديث  إعداد)وفقا ملنهجية  ومت ذلك ،وكذلك تعزيز اإلحساس مبلكية نتائج وتوصيات عملية التخطيط الوزارةمستوى 

هام تعليمات امل جمموعة من األطر واملبادئ األساسية ومنها إىلستناد وباال ،(داءوتطوير اخلطة االسرتاتيجية ومتابعة األ

 :باإلضافة إىل ما يلي 8290( لسنة 90رقم ) الصادرة مبوجب نظام التنظيم اإلداري لوزارةلسؤوليات املو

 املعتمدة من و، "رؤية واسرتاتيجية وطنية 8282األردن "الواردة ضمن و اليت تساهم الوزارة يف حتقيقها األهداف الوطنية

 قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 وكل ما ورد فيها من أهداف واسرتاتيجيات. (8282 – 8292) لمياهالوطنية لسرتاتيجية اال 
 اليت ميكن هلا أن توفر معلومات تثري عملية التحليل االسرتاتيجي م من الدروس السابقة ـــازه والتعلــجنإم ــاء على ما تـالبن

 .واجهت تنفيذها هم املعيقات اليتأجنازات وهم اإلأ( وحتديد 8282-8292) من خالل دراسة االسرتاتيجية السابقةوذلك 
 دارية يف، وذلك مبساهمة كافة املديريات والوحدات اإلإدارة تطوير األداء املؤسسيقرته أعتماد النهج التشاركي الذي ا 

 صحاب العالقة من الشركاء احملليني والدوليني للوزارة.الفاعلة ألشاركة املالوزارة، مع األخذ بعني اإلعتبار 
  

 مع املديريات والوحدات املختلفة يف للفريق ومت عقد عدد من االجتماعات  ،االسرتاتيجية مت تشكيل فريق حتديث اخلطة

 الوزارة.
  حول صياغة الرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية واألهداف للوزارة استطالع آراء الشركاء الداخليني واخلارجيني مت

مت ويث تتسم الرؤية بنوع من الثبات، الرؤية كماهي حمت اعتماد الواردة على الردود واملالحظات  االسرتاتيجية، وبناًء

فيما يتعلق باألهداف  .مت التعديل على بعا القيم اجلوهريةكما ا عن دور الوزارة، إعادة صياغة الرسالة بشكل أكثر تعبرًي

  .االسرتاتيجية مت اعتماد آراء الشركاء  ليتم ربطها الحقا مبخرجات التحليل الرباعي
  دوات التحليل أباستخدام  ،اخلطة حتديث للبيئتني الداخلية واخلارجية من قبل فريق التحليل الرباعيمت إجراءS7 

من خالل و وذلك باالستناد إىل دراسة مجيع الوثائق ذات العالقة ،للبيئة اخلارجية PESTELوحتليل  ،للبيئة الداخلية

التغريات واملستجدات اليت طرأت على واقع قطاع املياه مثل جائحة فريق مع األخذ بعني االعتبار العدة اجتماعات من قبل 

وتركيز اجلهات الدولية على قضايا املرأة والتغريات املناخية والتنمية  ،دودية املوارد بسبب العجز املالي املتفاقمكورونا وحم

اتيجية تسهم بتوجيه موارد الوزارة تطوير اسرتل واستجابة الدول جلائحة كورونا على خمتلف األصعدة ،املستدامة واجلفاف

 .بكفاءة وفاعلية
 االسرتاتيجية باالعتماد على مصفوفة التقاطعات بني نقاط والبدائل  )املؤسسية( األهداف االسرتاتيجية ا منمت استنباط كًل

طريق استخدام أداة حتليل حيث ينجم البديل االسرتاتيجي عن  ،اوالفرص والتهديدات خارجًي ،االقوة والضعف داخلًي

 ا ملايلي:حيث أن هناك أربعة أشكال للتقاطعات وفًق ،(TWOS MATRIX)وتوليد االسرتاتيجيات 

TWOS MATRIX 

 البيئة اخلارجية

 التهديدات الفرص

ة
ي
ل
خ

دا
ل
 ا
ة

ئ
ي
ب
ل
ا

 

 نقاط القوة

 (SO) نقاط القوة * الفرص

استغالل نقاط القوة لدى الوزارة يف االستفادة 

 الفرص املتاحة.من 

 (STنقاط القوة * التهديدات )

استغالل  نقاط القوة لدى الوزارة للحد 

 من التهديدات وآثارها.

 الضعفنقاط 

 (WO) نقاط الضعف * الفرص

استغالل الفرص املتاحة يف معاجلة نقاط 

 الضعف لدى الوزارة. 

 (WTنقاط الضعف * التهديدات )

للتمكن معاجلة نقاط الضعف يف الوزارة 

 من التعامل مع التهديدات.

 سرتاتيجية أهداًفاتشمل اخلطة اال ( مؤسسيًة حمددة وواقعية وقابلة للقياس وميكن حتقيقها ضمن إطار زمينSMART) 

يف حتقيقها وحجم خمرجات املديريات  الوزارةاليت تساهم والقطاعية وذات أولويات حددت حبسب أولوية األهداف الوطنية 
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كمية ونوعية ) مت توظيف البدائل االسرتاتيجية يف حتديد األهداف التشغيلية للمديريات وربط مؤشراتكما  بها.املرتبطة 

ذه املديريات مع املؤشرات املؤسسية والقطاعية، حيث يتم قياس وتقييم فعالية حتقيق أهداف اخلطة ( هلقابلة للقياس

يتم قياس املؤشرات للية ومن ثم االنتقال إىل املستوى األعلى ا من قياس  مؤشرات األهداف التشغياالسرتاتيجية بدًء

 ا إىل قياس املؤشرات القطاعية.املؤسسية وصوًل
  انبثق عن األهداف املؤسسية أهداف املديريات واليت تعتمد عليها يف وضع خطط عملها السنوية وتشمل النشاطات اليت

 .البشرية واملادية والتقنية واملعرفية واملالية املطلوبةتؤدي لتحقيق أهداف املديريات واملسؤوليات واملوارد 
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  حتقيقها يف هم الوزارة ااألهداف الوطنية اليت تس

 

 من خالل أدائها ملهامها يف حتقيق األهداف الوطنية التالية:تساهم الوزارة 

 يف توزيعها.حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني والعدالة  .9

 حتقيق معدالت منو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد جلميع املواطنني. .8

 

 رؤيتنا

 .حنو موارد مائية مستدامة 

 

 رسالتنا

 لتحقيق  التنمية املستدامة. اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه بكفاءة ومتيز من خالل تعزيز الشراكات وتبين أنظمة عمل فعالة

 

 اجلوهرية  ناقيم

 

 ة ــــــــــــــــــــــــــــاملهني 
  قـــروح الفريبــالعمل 
 ة ــــة والنزاهـــالشفافي 
 العدالة وتكافؤ الفرص  
 ــــةســتـــــــــدامـــــــاال 
 زــــــــــــــــــــــــــــالتمي 
 اءــــــــــمــــالوالء واالنت 
 ارـــــــــــــــــــــكــــــاالبت 

 حتقيقها يف هم الوزارة االيت تس )االسرتاتيجية( القطاعيةاألهداف 
 

 االستدامة املالية. .9
 تعزيز خدمات املياه واملياه العادمة. .8

 توريد املياه لتلبية الطلب على مجيع االستخدامات )زيادة الكفاءة(. .3
 استدامة املوارد املائية ومحايتها. .0
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 للوزارة األهداف املؤسسية

 

 واالسرتاتيجيات والتشريعات املتعلقة بقطاع املياه. تطوير وإعداد السياسات .9
 احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها. .8
 استقطاب التمويل الالزم للمشاريع يف قطاع املياه. .3
 دارية وتبين متطلبات ومبادئ اجلودة والتميز.املؤسسي وفقا ألفضل املمارسات اإلداء تطوير  األ .0
 رشيد استهالك املياه من خالل محالت التوعية عرب وسائل اإلعالم و إشراك اجملتمعات احمللية.تبين سياسات التوعية وت .2
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 حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية للوزارة 

 

 

االسـرتاتيجي بـالوزارة بـإجراء    بناًء على حتليل التقارير واخلطط السابقة املتعلقة بـالوزارة وقطـاع امليـاه قـام فريـق التخطـيط       

 Opportunities) وذلك للوقوف على أهم نقاط القوة والضـعف والفـرص والتهديـدات    ،حتليل للبيئتني الداخلية واخلارجية

and Threats Strengths, Weaknesses,). 
ملخرجات تعزيز نقاط القوة حيث اعتمد الفريق يف  حتليل البيئة الداخلية )حتديد عناصر القوة والضعف ليتم بناًء على ا

 : 7S ومعاجلة نقاط الضعف( على منوذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف حني اعتمد الفريق لتحليل البيئة اخلارجية على دراسة العوامل واملتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 هم الفرص والعمل على استغالهلا لتحقيقأيات حتديد وذلك لغا (،PESTEL Analysisوالتكنولوجية والبيئية والقانونية )

، كما هداف املؤسسيةثارها السلبية يف حتقيق األآهم التهديدات والعمل على مواجهتها والتقليل من أهداف املؤسسية وحتديد األ

 هو موضح بالشكل التالي:

 

 

 

PESTEL 

ENVIRONMENTAL 

 بيئية

LEGAL 

 قانونية

POLITICAL 

 سياسية

ECONOMIC 

 اقتصادية

SOCIAL 

 اجتماعية
TECHNOLOGICAL 

 تكنولوجية

الهيكلية

 القيم

المشترك

 

الفريق

المهاراتاالدارة اسلوب

االستراتيجية
األنظمة 

ا

 القيم

 المشتركة
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مديريات ووحدات الوزارة وشركائها فقد نتجت وبناًء على نتائج املناقشات من االجتماعات وورش العمل اليت عقدت مع 

  (SWOT Analysis & PESTEL Analysis) مصفوفة التحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

 كما هو مبني باجلدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 (SWOT)التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية 

 البيئة الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 االسرتاتيجية

   رؤيــة الواضـح مـن خـالل    السـرتاتيجي  الـوزارة اال توجـه

ستمدة مـن  احملددة واملسرتاتيجية االهداف واأل رسالة الو

 .واقع وتطلعات قطاع املياه
 األهـــداف  اســـرتاتيجية الـــوزارة مـــع وانســـجام ارتبـــاط

 .الوطنية واالتفاقيات الدولية واسرتاتيجية قطاع املياه
  ــار  وجـــود مـــنهج عمـــل تشـــاركي يأخـــذ بعـــني االعتبـ

احتياجــات وتطلعــات الشــركاء يف ضــوء نظــام التنظــيم  

 اإلداري للوزارة.
   ــ  تعزيـــز نهـــج إداري متكامـــل ني االعتبـــار ياخـــذ بعـ

ــتغريات ــتغريات   التوجهــات وامل ــة والــيت تشــمل )ال العاملي

ومفهـوم   املناخية والبيئية، اجلفاف، التنميـة املسـتدامة  

 (.اعة واألمن الغذائيالرتابط بني الطاقة والزر
      رفـع الـوعي مبفهــوم النـوع االجتمـاعي وتعزيــز دوره يف

 تطور ومنو قطاع املياه.

  عدم امتالك الوزارة األدوات واألذرع الضرورية لضمان

 تنفيذ ومتابعة وتقييم االسرتاتيجيات والسياسات.
  التنسيق املباشر مابني اجلهات املاحنة ومؤسسات القطاع

 ون الرجوع إىل الوزارة. يف بعا األحيان د
  ضعف الثقافة املؤسسية املرتبطة بدور الوزارة وذلك

 بسبب حداثة الوزارة مقارنة مع مؤسسات القطاع.
  عدم مشولية املدخالت املعتمدة يف إعداد اخلطة

مرجعيات قياس بعا  االسرتاتيجية باإلضافة إىل ضعف

 )املقارنات املعيارية(.مؤشرات األداء 

 التنظيمياهليكل 

  داري اإلالتنظـــيم يـــتالءم مـــع نظـــام تنظيمـــي هيكـــل

ويتضمن إدارات ومديريات ووحدات تنظيميـة    للوزارة

 حمددة وهلا مهام ومسؤوليات واضحة.
     ــع ــاوب مـ ــرن يتجـ ــي مـ ــل تنظيمـ ــيريات  هيكـ ــة تغـ أيـ

  ومستجدات.

 طء تبادل املعلومات أفقًيا وعمودًياب. 

      ــاليب ــدخالت وأسـ ــى مـ ــاد علـ ــع يف االعتمـ ــدم التوسـ عـ

ودراسات متطورة عند التطوير والتحـديث علـى اهليكـل    

 .التنظيمي
 

  دارةسلوب اإلأ

      ــال ــارجي فع ــي وخ ــاركي داخل ــج تش ــتعلم  نه ــزز ال ويع

فني من خالل العمـل ضـمن جلـان    املستمر وحتفيز املوظ

 عمل. وفرق
       النتــائج توجــه قــوي حنــو أســلوب اإلدارة املــبين علــى

 وقياس األداء.
     ــالل ــن خـ ــتقبل مـ ــراف املسـ ــى استشـ ــدرة اإلدارة علـ قـ

التخطيط بعيد املدى مـع األخـذ بعـني االعتبـار القـدرة      

ــى االســتجابة للمــتغريات واألزمــات واســتباقها وإدارة   عل

 التغيري.

   املركزية مما جيعل اطاذ بعا القرارات حباجة إىل وقـت

مـــل وتـــوازن أطــول ممـــا يـــؤثر علـــى توزيــع أعبـــاء الع  

 الصالحيات.
 .قلة االجتماعات الدورية مابني اإلدارة العليا واملوظفني 
  املائيــة  الدراســات وأرشــفة تــأطريضــعف آليــة تنظــيم و

ــاندة  و ــة واالقتصـــادية املسـ ذات  والبيانـــات االجتماعيـ

مما يؤثر علـى تبادهلـا وتوفرهـا بشـكل منـتظم       العالقة

   .القرار صناععند 
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 (SWOT) واخلارجية الداخلية للبيئة الرباعي التحليل

 الداخلية البيئة

 الضعف نقاط  القوة نقاط

 النظم املؤسسية

 مهــام وصــالحيات الــوزارة حمــدد يوضــح  إطــار قــانوني 

وميكنها من عقد شراكات بني القطاعني العـام واخلـاص   

 وعقد اتفاقيات مع الدول األخرى.
  وفنيـة تسـاهم    وجود أنظمة تكنولوجية إدارية وماليـة

، ,WIS,GFMISيف رفع كفاءة تنفيذ أعمال الوزارة. )

 نظام األرشفة، قاعدة بيانات املوظفني(.
     ــود ــالل وجـ ــن خـ ــة مـ ــايا البيئـ ــوزارة بقضـ ــام الـ اهتمـ

 التعليمات اليت حتكم عمل الوزارة داخليا وخارجيا.
       ــل ــم عم ــة حيك ــة الداخلي ــتقل للرقاب ــام مس ــود نظ وج

 دارية واملالية والفنية.الوزارة من كافة اجلوانب اإل

 

  داري إليها باالستناد إىل نظام تنظيم إتوكل مهام الوزارة

 وليس قانون. 
 متتة جلميع عمليات الوزارةعدم اكتمال األ. 

 الفريق واملهارات

 ــوا ــتويات   التــ ــة واملســ ــات الوظيفيــ ــع الفئــ زن يف توزيــ

التعليميــة لكــادر الــوزارة مبــا ينســجم مــع دورهــا الــذي  

 اإلدارة والتخطيط.يركز على 
        عمــل كــادر الــوزارة ضــمن فــرق متخصصــة متعــددة

التخصصات واملسـتويات الوظيفيـة إلجنـاز املهـام بكفـاءة      

 وفاعلية أعلى.
  امتالك املوظفني يف الوزارة مهارات يتم تطويرها بشكل

مستمر من خالل عدة مـدخالت )نتـائج تقيـيم األداء/    

اسـتغالهلا لتحقيـق   خطة اإلحالل والتعاقب( حيث يـتم  

 أهداف الوزارة.
      ــام ــاز  امله ــة يف إجن ــريعة واملرون ــوظفني الس ــتجابة امل اس

ــة     ــروف العاديــ ــدراء  يف الظــ ــل املــ ــن قبــ ــة مــ املطلوبــ

 واالستثنائية وحتمل ضغط العمل.

  لتسهيل القيـام   الالزمة التخصصاتوجود نقص يف بعا

 .يف بعا املهام املطلوبة
   ــ ــوافز املادي ــر إىل احل ــق يفتق ــا  فري ــة يف بع ة والتدريبي

 اجملاالت.

 القيم املشرتكة

     متتلك الوزارة جمموعة من القيم اجلوهريـة والـيت يـتم

 تعزيزها بشكل كبري بني املوظفني.
  القــيم اجلوهريــة للـوزارة عالقــات املــوظفني مــع   حتكـم

 الشركاء والوزارات األخرى.

     ــوزارة أقصــى درجــات التميــز املعتمــدة عــدم حتقيــق ال

 وعامليا.حمليا 
         صعوبة تـبين األفكـار اإلبداعيـة الـيت يـتم طرحهـا مـن

قبل املوظفني بسبب وجود بعا املعيقات املاليـة وآليـة   

 التطبيق.
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 (SWOTالتحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية )

 ةارجيالبيئة اخل

 التهديدات الفرص

 العوامل السياسية

 ردن. االستقرار السياسي يف األ 
  داء يف قطـاع  على املستوى الوطين لرفع كفاءة األاهتمام

  املياه.
    عالقــات سياســية ودبلوماســية مميــزة مــع دول العــا

 .واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية

   وجـــود حتـــدي يف احلصـــول علـــى احلقـــوق مـــن امليـــاه

 املشرتكة.
 .عدم االستقرار السياسي يف الدول اجملاورة 

 العوامل االقتصادية

    ــد فــرص االســتثمار ــاريعتزاي الرياديــة املتعلقــة   يف املش

 بقطاع املياه.
  قطـاع  لدت إىل استقطاب التمويل أعالقات خارجية قوية

 .املياه
       التوجهات الوطنية والقطاعيـة الـيت تشـجع الشـراكة مـع

 القطاع اخلاص.
     طصــيص املســـاعدات املاليــة للتجـــاوب مــع أزمـــة وبـــاء

 كورونا.
 مج ومحـالت التوعيـة املائيـة مـن     فرص االستثمار يف برا

 قبل اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية.

  .ارتفاع اخلسائر يف قطاع املياه 
 التزام اجلهات املاحنـة بتعهـداتها جتـاه متويـل خطـة       ضعف

 االستجابة للجوء السوري.
  .ارتفاع عجز املوازنة واملديونية 
  بشركات واملتابعة املالية اخلاصة عدم فعالية إطار التقييم

 املياه.
 .ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية يف قطاع املياه 
       اخنفاض نسبة اسرتداد الكلـف املتعلقـة بقطـاع امليـاه لعـدة

 أسباب )مثل ضعف هيكلية تعرفة املياه(.

 العوامل االجتماعية

 التغري يف سلوك املواطن مبا يضمن ترشيد استهالك املياه.  
  مصادر املياه غري التقليدية تطور الثقافة اجملتمعية جتاه

 والطاقة املتجددة.

  لتفاوت يف وعي وإدراك املـواطن يف  اوضعف الدور اإلعالمي

يـؤدي إىل االعتـداءات والضـخ     أحقيته يف مصادر امليـاه ممـا  

 اجلائر للمياه.
  الــتغري يف ســلوك املــواطن االســتهالكي للميــاه نتيجــة أزمــة

 وباء كورونا. 
  السكانية يف األردن.التغري يف الرتكيبة 
 .ارتفاع معدالت الفقر والبطالة 

 العوامل التكنولوجية

    التطــور التكنولــوجي العــاملي وتقنيــات مراقبــة مصــادر

 املياه.
       ــة احملوســبة والــذكاء ــدعم احلكــومي لتطبيــق األنظم ال

 االصطناعي.

      ــوجي ــالتطور التكنول ــة ب ــات اخلارجي ــع اجله ــاط م االرتب

 وخارجها(. والدعم الفين )داخل األردن
 .الضعف يف ربط قواعد البيانات بني اجلهات احلكومية 
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 (TWOS MATRIXمصفوفة )

 

 البديل االسرتاتيجي (Oالفرص ) (S)نقاط القوة 

  واضح من خالل السرتاتيجي الوزارة االتوجه

ــة وال ــالة الرؤيـ ــداف واأل رسـ ــرتاتيجية االهـ سـ

سـتمدة مـن واقـع وتطلعـات قطـاع      احملددة وامل

 .املياه
 اســرتاتيجية الــوزارة مــع   وانســجام ارتبــاط 

ــة  ــداف الوطنيــ ــة  األهــ ــات الدوليــ واالتفاقيــ

 .واسرتاتيجية قطاع املياه
 القـــيم اجلوهريـــة للـــوزارة عالقـــات   حتكـــم

 املوظفني مع الشركاء والوزارات األخرى.

 ودبلوماســــية سياســــية عالقــــات 

ــزة ــع مميـ ــا  دول مـ ــات العـ  واجلهـ

 .الدولية واملنظمات املاحنة

   ــة ــات خارجيــــة قويــ دت إىل أعالقــ

 .قطاع املياهلاستقطاب التمويل 
  وجود القوانني البيئية واالتفاقيات

 املرتبطة بالبيئة.الدولية 
  وجـــود إطـــار عمـــل دولـــي ملتابعـــة

وتقييم اهلدف السـادس مـن أهـداف    

التنمية املستدامة حيـث أن الـوزارة   

     توظيف التوجـه االسـرتاتيجي

الواضح للـوزارة وارتباطـه مـع    

األهداف الوطنية يف االسـتفادة  

مــن العالقــات الدوليــة يف ظــل  

وجــود القــوانني الــيت تــدعم    

ــتدامة    ــة املسـ ــة والتنميـ البيئـ

واهتمام اجلهات املاحنة حبوكمة 

 قطاع املياه.

 (SWOT) واخلارجية الداخلية للبيئة الرباعي التحليل

 اخلارجية البيئة

 التهديدات الفرص

 العوامل البيئية

 .االهتمام الدولي املتزايد بقضايا املياه والبيئة 
  املرتبطــة وجــود القــوانني البيئيــة واالتفاقيــات الدوليــة

 بالبيئة.

 .تفاقم مشكلة شح مصادر املياه يف اململكة 
 .التغريات املناخية وخماطر اجلفاف 
 .انتشار األوبئة 
   زيـــادة نســـب التلـــوث الناجتـــة عـــن نشـــاطات القطاعـــات

 . االقتصادية / الصناعية املختلفة

 والتنظيمية العوامل التشريعية

     والطاقـة  التوجه احلكومي لتبين سياسـات كفـاءة الطاقـة

 البديلة.
     ــادة ــدف إىل إع ــيت ته ــة ال ــريعات الوطني ــات والتش التوجه

توجيه استخدام  املياه يف القطاع الزراعـي مثـل )الرتكيـز    

 على احملاصيل ذات العائد األعلى(.
  وجود إطار عمل دولي ملتابعة وتقييم اهلدف السادس من

أهــداف التنميــة املســتدامة حيــث أن الــوزارة هــي اجلهــة   

 .ملتابعة تنفيذها الرمسية
   اهتمام اجلهات املاحنة باملبادئ احلديثة لسدارة واحلوكمـة

 ونشرها للجهات املستفيدة.
     التوجهـات احلكوميــة الراميـة إىل تعزيــز كفـاءة اســتخدام

االســرتاتيجية الوطنيــة لفاقــد  امليــاه واملتمثلــة يف إطــالق

 املياه.

   بعــا أدت إىل وجــود التشــريعات  ضــعف فعاليــة تطبيــق

 .التداخالت يف مهام الوزارات واملؤسسات املعنية يف القطاع
    بـني مؤسسـات قطـاع     ضعف آليات تفعيل تكامليـة العمـل

امليــاه، وبــني قطــاع امليــاه والقطاعــات األخــرى ممــا أدى إىل 

أمثلـة علـى   ؛ حتديات يف التعاون وتبادل املعلومات املطلوبة

 ذلك:
ارة وهيئـــات (: عـــدم متثيـــل الـــوزارة يف جمـــالس إد9مثـــال )

  .مؤسسات قطاع املياه بشكل تكاملي ومشولي

(: ضــعف عمليــة التشــبيك بــني الــوزارة ومؤسســات  8مثــال )

قطــاع امليــاه مــن خــالل خارطــة عمــل مشــرتكة مســتندة إىل  

 تشريعات متكاملة وشاملة.
  .حمدودية التعيينات من قبل ديوان اخلدمة املدنية 
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 هي اجلهة الرمسية ملتابعة تنفيذها.
     ــادئ ــة باملبـ ــات املاحنـ ــام اجلهـ اهتمـ

احلديثة لسدارة واحلوكمـة ونشـرها   

 للجهات املستفيدة.

    وجــود مـــنهج عمـــل تشــاركي يأخـــذ بعـــني

ات الشركاء يف ضـوء  االعتبار احتياجات وتطلع

 نظام التنظيم اإلداري للوزارة.

  يف املشــاريعتزايــد فــرص االســتثمار 

 الريادية املتعلقة بقطاع املياه.
   التوجهات الوطنية والقطاعية الـيت

 تشجع الشراكة مع القطاع اخلاص.
     ــادئ ــة باملبـ ــات املاحنـ ــام اجلهـ اهتمـ

احلديثة لسدارة واحلوكمـة ونشـرها   

 للجهات املستفيدة.

    التوسع يف الشراكة مـع القطـاع

ــق فـــرص   اخلـــاص بهـــدف خلـ

 .لالستثمار يف قطاع املياه

    ــة ــة املتكامل ــادر املائي ــج إدارة املص ــز نه  تعزي

(IWRM)،     والـــذي يأخـــذ بعـــني االعتبـــار

التوجهــــات واملــــتغريات  العامليــــة )الــــتغريات 

 املناخية والبيئية، اجلفاف، التنمية املستدامة

ومفهوم الرتابط بني الطاقة والزراعـة واألمـن   

 (.الغذائي
 ــام ــوزارة اهتم ــايا ال ــة بقض ــن البيئ ــالل م  خ

ــود ــات وج ــيت التعليم ــم ال ــل حتك ــوزارة عم  ال

 .وخارجيا داخليا

     االهتمــام الــدولي املتزايــد بقضــايا

 املياه والبيئة.
  وجود القوانني البيئية واالتفاقيات

 الدولية املرتبطة بالبيئة.
    ــات ــبين سياس ــومي لت ــه احلك التوج

 كفاءة الطاقة والطاقة البديلة.
  وجـــود إطـــار عمـــل دولـــي ملتابعـــة

وتقييم اهلدف السـادس مـن أهـداف    

التنمية املستدامة حيـث أن الـوزارة   

 هي اجلهة الرمسية ملتابعة تنفيذها.
    ــة إىل ــة الراميـ ــات احلكوميـ التوجهـ

تعزيــــز كفــــاءة اســــتخدام امليــــاه    

االســـرتاتيجية  واملتمثلـــة يف إطـــالق

 الوطنية لفاقد املياه.
    ــة إىل ــة الراميـ ــات احلكوميـ التوجهـ

تعزيــــز كفــــاءة اســــتخدام امليــــاه    

واملتمثلـــة يف إطـــالق االســـرتاتيجية 

 الوطنية لفاقد املياه.

   تطبيق منهج اإلدارة املتكاملـة

ملصادر املياه ضـمن إطـار واسـع    

يستغل وجود االهتمام الـدولي  

ــة   ــوانني املتعلقـ ــة والقـ بالبيئـ

ــتدامة   ــة املس ــة والتنمي والطاق

والنوع االجتماعي والتوجهـات  

 احلكومية يف هذه اجملاالت.

  رفع الوعي مبفهوم النوع االجتماعي وتعزيز

 دوره يف تطور ومنو قطاع املياه.

    عالقــــات سياســــية ودبلوماســــية

ــات    ــا  واجلهـ ــع دول العـ ــزة مـ مميـ

 املاحنة واملنظمات الدولية.

   ــة ــات خارجيــــة قويــ دت إىل أعالقــ

 .قطاع املياهلاستقطاب التمويل 

  ــل ــز عم ــات   تعزي ــدة دراس وح

ــرأة  ــاؤها املـــ ــيت مت إنشـــ  ()الـــ

ــاع   ل ــرأة يف قطـ ــل دور املـ تفعيـ

 املياه.

  التنظــيم يــتالءم مــع نظــام تنظيمــي هيكــل

ــوزارةاإل ــديريات    داري لل ــمن إدارات وم ويتض

ــام     ــا مهــ ــددة وهلــ ــة حمــ ــدات تنظيميــ ووحــ

 ومسؤوليات واضحة.

  أية تغيريات هيكل تنظيمي مرن يتجاوب مع

 ومستجدات.

      اهتمام علـى املسـتوى الـوطين لرفـع

  داء يف قطاع املياه.كفاءة األ
  التطــــــور التكنولــــــوجي العــــــاملي

 وتقنيات مراقبة مصادر املياه.

 تعزيــــــز وتفعيــــــل اهليكــــــل 

التنظيمـــي املـــرن للـــوزارة يف   

ــورات   ــتجابة للتطـــــــ االســـــــ

ــة   ــة العامليـــــــ التكنولوجيـــــــ

واالهتمامــــــــات الوطنيــــــــة  

املتناميــة لرفــع األداء يف قطــاع 

 املياه.

      ويعـزز  نهج تشـاركي داخلـي وخـارجي فعـال

التعلم املسـتمر وحتفيـز املـوظفني مـن خـالل      

   ــة ــات خارجيــــة قويــ دت إىل أعالقــ

 .قطاع املياهلاستقطاب التمويل 
   توظيــف أســلوب اإلدارة املــبين

ــاركية    ــائج والتشــ ــى النتــ علــ
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 العمل ضمن جلان وفرق  عمل.
  بين علــى توجــه قــوي حنــو أســلوب اإلدارة املــ

 النتائج وقياس األداء.
    ــى استشــراف املســتقبل مــن قــدرة اإلدارة عل

خالل التخطيط بعيد املـدى مـع األخـذ بعـني     

ــتغريات    ــتجابة للم ــى االس ــدرة عل ــار الق االعتب

 واألزمات واستباقها وإدارة التغيري.

  املالية للتجاوب طصيص املساعدات

 مع أزمة وباء كورونا.

  التطــــــور التكنولــــــوجي العــــــاملي

 وتقنيات مراقبة مصادر املياه.
     ــادئ ــة باملبـ ــات املاحنـ ــام اجلهـ اهتمـ

احلديثة لسدارة واحلوكمـة ونشـرها   

 للجهات املستفيدة.

ــتقبل يف   ــراف املســـــ واستشـــــ

ــ  ــتفادة مـــ ــات االســـ ن العالقـــ

اخلارجية واستقطاب التمويـل  

والتطـــــــــور التكنولـــــــــوجي 

وحوكمــة القطــاع خصوًصــا يف  

 ظل أزمة وباء كورونا.

      ــة إداريــة وماليــة ــود أنظمــة تكنولوجي وج

ــال      ــذ أعم ــاءة تنفي ــع كف ــاهم يف رف ــة تس وفني

نظــام األرشــفة، ، ,WIS,GFMISالــوزارة. )

 قاعدة بيانات املوظفني(.
   ــع ــوازن يف توزيـــ ــة  التـــ ــات الوظيفيـــ الفئـــ

ــا     ــوزارة مبـ ــادر الـ ــة لكـ ــتويات التعليميـ واملسـ

ــى اإلدارة     ــذي يركــز عل ــا ال ينســجم مــع دوره

 والتخطيط.
    ــوزارة ضــمن فــرق متخصصــة عمــل كــادر ال

ــة    ــتويات الوظيفي ــات واملس ــددة التخصص متع

 إلجناز املهام بكفاءة وفاعلية أعلى.
      امــتالك املــوظفني يف الــوزارة مهــارات يــتم

مســـتمر مـــن خـــالل عـــدة تطويرهـــا بشـــكل 

مدخالت )نتائج تقييم األداء/ خطة اإلحـالل  

والتعاقـــب( حيـــث يـــتم اســـتغالهلا لتحقيـــق  

 أهداف الوزارة.
 وظفني السريعة واملرونة يف إجنـاز استجابة امل 

املهــام املطلوبــة مــن قبــل املــدراء  يف الظــروف   

 العادية واالستثنائية وحتمل ضغط العمل.

 التطــــــور التكنولــــــوجي العــــــاملي 

 وتقنيات مراقبة مصادر املياه.
 

   ــة ــني األنظمــ ــوير/ حتســ تطــ

التكنولوجيــــــة التشــــــغيلية  

واإلداريــة متاشــًيا مــع التطــور  

ــني   ــاملي لتحس ــوجي الع التكنول

 األداء املؤسسي والفردي.

 

 البديل االسرتاتيجي (Tالتهديدات ) (Sنقاط القوة )

  واضح من خـالل  السرتاتيجي الوزارة االتوجه

ــة وال ــالة الرؤيـ ــداف واأل رسـ ــرتاتيجية االهـ سـ

ســتمدة مــن واقـع وتطلعــات قطــاع  احملـددة وامل 

 .املياه
  اســـرتاتيجية الــوزارة مـــع  وانســجام  ارتبــاط 

ــة   ــداف الوطنيــ ــة   األهــ ــات الدوليــ واالتفاقيــ

 .واسرتاتيجية قطاع املياه
   ــل ــج إداري متكامـ ــز نهـ ــني   تعزيـ ــذ بعـ ياخـ

االعتبـار التوجهـات واملــتغريات  العامليـة والــيت    

تشمل )الـتغريات املناخيـة والبيئيـة، اجلفـاف،     

التنمية املستدامة ومفهوم الرتابط بني الطاقة 

 والزراعة واألمن الغذائي(.

 شـكلة شـح مصـادر امليـاه يف     تفاقم م

ــة ــبري    اململك ــكل ك ــؤثر بش ــيت ت )وال

 .على األمن الغذائي(
 التغريات املناخية وخماطر اجلفاف. 
      ــة عــن ــب التلــوث الناجت ــادة نس زي

اطات القطاعـــــات التنمويـــــة نشـــــ

 .املختلفة

     ــح ــاقم ش ــكلة تف ــن مش ــد م احل

 مصادر املياه والتغريات املناخية

من خالل تـبين توجـه    والتلوث

اسرتاتيجي واضـح منسـجم مـع    

 ،وليــةالتوجهــات الوطنيــة والد

وتــبين مفهــوم اإلدارة املتكاملــة 

ــز التنســيق   ــاه وتعزي ملــوارد املي

بـــني قطـــاع امليـــاه وقطـــاعي    

 .الزراعة والطاقة

  وجـــود مـــنهج عمـــل تشـــاركي يأخـــذ بعـــني

االعتبار احتياجات وتطلعات الشركاء يف ضـوء  

 ارتفاع اخلسائر يف قطاع املياه . 

  الرتكيــــز علــــى أســــلوب اإلدارة

املوجهة بالنتائج والقـدرة علـى   
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ــتغريات  نظام التنظيم اإلداري للوزارة. ــتجابة للمــــــــ االســــــــ

ــز   ــتقبل وتعزي ــراف املس واستش

ــائر    التشــاركية للحــد مــن اخلس

والتقيـيم   وتفعيل إطار املتابعة

 .املالي اخلاص بالشركات

  التنظــيم يــتالءم مــع نظــام تنظيمــي هيكــل

ويتضــمن إدارات ومــديريات    داري للــوزارةاإل

ــام     ــا مهــ ــددة وهلــ ــة حمــ ــدات تنظيميــ ووحــ

 ومسؤوليات واضحة.

  أية تغيريات هيكل تنظيمي مرن يتجاوب مع

 ومستجدات.

 نات من قبل ديوان حمدودية التعيي

 .اخلدمة املدنية

   تلبيــة االحتياجــات مــن بعــا

الكــــــوادر وبعــــــا اجملــــــاالت 

ــالل   ــن خـــــ ــة مـــــ التدريبيـــــ

ــدعم الفــــين  ــارات والــ  االستشــ

املقدم من اجلهات املاحنـة   واملالي

ارات املتنوعة لدى وتوظيف امله

 .املوظفني

      ويعـزز  نهج تشـاركي داخلـي وخـارجي فعـال

الـتعلم املسـتمر وحتفيـز املـوظفني مـن خــالل      

 العمل ضمن جلان وفرق  عمل.

     ضعف آليات تفعيل تكامليـة العمـل

بــني مؤسســات قطــاع امليــاه، وبــني   

األخرى ممـا  قطاع املياه والقطاعات 

أدى إىل حتــديات يف التعــاون وتبــادل 

 املعلومات املطلوبة.

   اإلرتكـــــــــــاز إىل األنظمـــــــــــة

التكنولوجية واملالية واإلداريـة  

ــاركي    ــنهج التشــ ــة والــ والفنيــ

ــتمر   ــتعلم املســ ــتند إىل الــ املســ

وتعزيز فـرق العمـل يف معاجلـة    

سســات تكامليــة العمــل بــني مؤ

 .قطاع املياه واجلهات األخرى

 ــى  توجــه قــو ي حنــو أســلوب اإلدارة املــبين عل

 النتائج وقياس األداء.
 ــدرة ــى اإلدارة ق ــراف عل ــتقبل استش ــن املس  م

 بعـني  األخـذ  مـع  املـدى  بعيـد  التخطيط خالل

ــار ــدرة االعتب ــى الق ــتجابة عل ــتغريات االس  للم

 .التغيري وإدارة واستباقها واألزمات

  .ارتفاع اخلسائر يف قطاع املياه 
  التقييم  واملتابعة عدم فعالية إطار

 املالية اخلاصة بشركات املياه.
      تفاقم مشـكلة شـح مصـادر امليـاه يف

 اململكة.
 .التغريات املناخية وخماطر اجلفاف 
 .انتشار األوبئة 

    ــبين ــلوب اإلدارة امل ــف أس توظي

علـــــى النتـــــائج والتشـــــاركية 

ــتقبل يف  ــراف املســــــ واستشــــــ

االســــــتفادة مــــــن العالقــــــات 

اخلارجية واسـتقطاب التمويـل   

والتطور التكنولوجي وحوكمة 

القطــاع خصوًصــا يف ظــل أزمــة  

 وباء كورونا.

  مهـام وصـالحيات    حمدد يوضـح إطار قانوني

ــني     ــراكات بـ ــد شـ ــن عقـ ــا مـ ــوزارة  وميكنهـ الـ

القطاعني العام واخلـاص وعقـد اتفاقيـات مـع     

 الدول األخرى.

     ــول علـــى ــود حتـــدي يف احلصـ وجـ

 احلقوق من املياه املشرتكة.
      تفاقم مشـكلة شـح مصـادر امليـاه يف

 اململكة.

    ــات ــذ االتفاقيــ ــة تنفيــ متابعــ

الدوليـــــة وتوظيـــــف اإلطـــــار 

القـــانوني للـــوزارة يف احلصـــول 

واحلـد مـن    ،على احلقوق املائية

 ،مشـــكلة شـــح مصـــادر امليـــاه   

وتأطري وتوسيع العمل مبوجـب  

ــاه الدوليــــــة  اتفاقيــــــات امليــــ

 .املشرتكة

      وجــود أنظمــة تكنولوجيــة إداريــة وماليــة

ــال      ــذ أعم ــاءة تنفي ــع كف ــاهم يف رف ــة تس وفني

ــوزارة. ) ــفة،  ، ,WIS,GFMISال ــام األرش نظ

 قاعدة بيانات املوظفني(.

   ــة ــات اخلارجيـ ــع اجلهـ ــاط مـ االرتبـ

بالتطور التكنولوجي والدعم الفين 

 )داخل األردن وخارجها(.
  الضعف يف ربط قواعد البيانات بني

 اجلهات احلكومية.
     ضعف آليات تفعيل تكامليـة العمـل

بــني مؤسســات قطــاع امليــاه، وبــني   

قطاع املياه والقطاعات األخرى ممـا  

أدى إىل حتــديات يف التعــاون وتبــادل 

 املعلومات املطلوبة.

  رتكـــــــــــاز إىل األنظمـــــــــــة الا

التكنولوجية واملالية واإلداريـة  

ــاركي    ــنهج التشــ ــة والــ والفنيــ

ــتمر   ــتعلم املســ ــتند إىل الــ املســ

وتعزيز فـرق العمـل يف معاجلـة    

تكامليــة العمــل بــني مؤسســات  

ــرى   ــات األخ ــاه واجله ــاع املي  قط

والعمل على  ،والقطاع األكادميي

تنظـــــيم وتبويـــــب وأرشـــــفة 

 .البيانات والدراسات املختلفة
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      ــالل ــن خ ــة م ــايا البيئ ــوزارة بقض ــام ال اهتم

ــوزارة      ــل ال ــم عم ــيت حتك ــات ال ــود التعليم وج

 داخلًيا وخارجًيا.

      ــة عــن ــب التلــوث الناجت ــادة نس زي

نشـــــاطات القطاعـــــات التنمويـــــة 

 املختلفة.

  تطبيــق مــنهج اإلدارة املتكاملــة

ملصادر امليـاه ضـمن إطـار واسـع     

يستغل وجود االهتمـام الـدولي   

املتعلقــــة بالبيئــــة والقــــوانني 

والطاقــة والتنميـــة املســـتدامة  

والنوع االجتمـاعي والتوجهـات   

 احلكومية يف هذه اجملاالت.

    ــة ــات الوظيفيـــ ــع الفئـــ ــوازن يف توزيـــ التـــ

ــا   واملســـتويات التعليميـــة لكـــادر الـــوزارة مبـ

ينســجم مــع دورهــا الــذي يركــز علــى اإلدارة 

 والتخطيط.
    عمــل كــادر الــوزارة ضــمن فــرق متخصصــة

التخصصــات واملسـتويات الوظيفيــة  متعـددة  

 إلجناز املهام بكفاءة وفاعلية أعلى.
      ــتم ــارات ي ــوزارة مه ــوظفني يف ال ــتالك امل ام

ــدة      ــالل ع ــن خ ــتمر م ــكل مس ــا بش تطويره

ــة   ــيم األداء/ خطــ ــائج تقيــ مــــدخالت )نتــ

ــث يــتم اســتغالهلا      ــالل والتعاقــب( حي اإلح

 لتحقيق أهداف الوزارة.
 يف إجناز   استجابة املوظفني السريعة واملرونة

املهام املطلوبـة مـن قبـل املـدراء  يف الظـروف      

 العادية واالستثنائية وحتمل ضغط العمل.

   ــة ــات اخلارجيـ ــع اجلهـ ــاط مـ االرتبـ

بالتطور التكنولوجي والدعم الفين 

 )داخل األردن وخارجها(.
  حمدودية التعيينات من قبل ديوان

 اخلدمة املدنية.

   تلبيــة االحتياجــات مــن بعــا

وبعــــــا اجملــــــاالت الكــــــوادر 

ــالل   ــن خـــــ ــة مـــــ التدريبيـــــ

ــدعم الفــــين  ــارات والــ  االستشــ

املقدم من اجلهات املاحنـة   واملالي

وتوظيف املهارات املتنوعة لدى 

 املوظفني.

 

 االسرتاتيجي لالبدي (O)الفرص  (W)نقاط الضعف 

    عــــــدم امــــــتالك الــــــوزارة األدوات واألذرع

الضــرورية لضــمان تنفيــذ ومتابعــة وتقيــيم   

 االسرتاتيجيات والسياسات.
 املاحنــــة اجلهــــات مــــابني املباشــــر التنســــيق 

ــات ــاع ومؤسسـ ــا يف القطـ ــان بعـ  دون األحيـ

  .الوزارة إىل الرجوع
 الوزارة بدور املرتبطة املؤسسية الثقافة ضعف  

 مـــع مقارنـــة الـــوزارة حداثـــة بســـبب وذلـــك

 .القطاع مؤسسات

    ــية ــية ودبلوماســ ــات سياســ عالقــ

ــا    ــع دول العـ ــزة مـ ــات مميـ واجلهـ

 املاحنة واملنظمات الدولية.

  دت إىل أعالقــــات خارجيــــة قويــــة

 .قطاع املياهلاستقطاب التمويل 
  وجـــود إطـــار عمـــل دولـــي ملتابعـــة

وتقييم اهلدف السـادس مـن أهـداف    

التنمية املستدامة حيـث أن الـوزارة   

هـــــي اجلهـــــة الرمسيـــــة ملتابعـــــة 

 تنفيذها.
 ــام ــات اهتمـ ــة اجلهـ ــادئ املاحنـ  باملبـ

 ونشـرها  واحلوكمة لسدارة احلديثة

 .املستفيدة للجهات

  االســــتفادة مــــن إطــــار العمــــل

الــدولي ملتابعــة أهــداف التنميــة 

ــات    ــام اجلهــ ــتدامة واهتمــ املســ

املاحنــة مببــادئ احلوكمــة إلزالــة 

ــيق    ــات التنس ــارض يف عملي التع

بني مؤسسـات القطـاع واجلهـات    

 املاحنة.

  عـــدم مشوليـــة املـــدخالت املعتمـــدة يف إعـــداد

االســـرتاتيجية باإلضـــافة إىل ضـــعف   اخلطـــة 

ــات ــرات األداء  مرجعيــ ــا مؤشــ ــاس بعــ  قيــ

 )املقارنات املعيارية(.

 ــدم ــع عـ ــاد يف التوسـ ــى االعتمـ ــدخالت علـ  مـ

ــاليب ــات وأس ــورة ودراس ــد متط ــوير عن  التط

 .التنظيمي اهليكل على والتحديث

    ــادئ ــة باملبـ ــات املاحنـ ــام اجلهـ اهتمـ

احلديثة لسدارة واحلوكمة ونشـرها  

 املستفيدة.للجهات 

   تعزيز/ تعميق استخدام مبـادئ

ــع   ــة يف رفـــ ــة احلديثـــ احلوكمـــ

ــدة يف    ــدخالت املعتم ــة امل مشولي

إعــــداد اخلطــــة االســــرتاتيجية 

 واهليكل التنظيمي.
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 .بطء تبادل املعلومات أفقًيا وعمودًيا 
     ضعف آلية تنظيم وتـأطري وأرشـفة الدراسـات

املائيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية املســاندة     

والبيانات ذات العالقة ممـا يـؤثر علـى تبادهلـا     

 .  وتوفرها بشكل منتظم عند صناع القرار

     التطـــــور التكنولـــــوجي العـــــاملي

 وتقنيات مراقبة مصادر املياه.
    الـدعم احلكــومي لتطبيـق األنظمــة

االســـــــتفادة مـــــــن التطـــــــور   احملوسبة والذكاء االصطناعي.

التكنولوجي والبيئة احلكوميـة  

العمليــــات يف الداعمــــة ألمتتــــة 

تسهيل تبادل املعلومات وتسريع 

 اطاذ القرارات.

       ــرارات ــا الق ــاذ بع ــل اط ــا جيع ــة مم املركزي

حباجة إىل وقـت أطـول ممـا يـؤثر علـى توزيـع       

 أعباء العمل وتوازن الصالحيات.
     قلة االجتماعات الدوريـة مـابني اإلدارة العليـا

 واملوظفني.
 الوزارة عمليات جلميع األمتتة اكتمال عدم. 

     التطـــــور التكنولـــــوجي العـــــاملي

 وتقنيات مراقبة مصادر املياه.
    الـدعم احلكــومي لتطبيـق األنظمــة

 احملوسبة والذكاء االصطناعي.
    ــادئ ــة باملبـ ــات املاحنـ ــام اجلهـ اهتمـ

احلديثة لسدارة واحلوكمة ونشـرها  

 للجهات املستفيدة.

    ــا ــص يف بع ــود نق ــاتوج ــة التخصص  الالزم

 لتسهيل القيام يف بعا املهام املطلوبة.
   فريق يفتقر إىل احلوافز املادية والتدريبيـة يف

 بعا اجملاالت.
 يــتم الــيت اإلبداعيــة األفكــار تــبين صــعوبة 

 بعـا  وجود بسبب املوظفني قبل من طرحها

 .التطبيق وآلية املالية املعيقات

  دت إىل أعالقــــات خارجيــــة قويــــة

 .املياهقطاع لاستقطاب التمويل 

    ــا ــن بع ــات م ــة االحتياج تلبي

ــاالت   ــوادر وبعــــــا اجملــــ الكــــ

ــالل    ــن خـــــ ــة مـــــ التدريبيـــــ

ــين   ــدعم الفــ ــارات والــ  االستشــ

املقدم من اجلهـات املاحنـة    واملالي

وتوظيف املهارات املتنوعة لـدى  

 املوظفني.

 

 

 (Tالتهديدات ) (Wنقاط الضعف )

    عدم امتالك الوزارة األدوات واألذرع الضـرورية لضـمان تنفيـذ 

 ومتابعة وتقييم االسرتاتيجيات والسياسات.

      ــة ــة اخلاص ــة املالي ــيم  واملتابع ــار التقي ــة إط ــدم فعالي ع

 بشركات املياه.

   التنســيق املباشــر مــابني اجلهــات املاحنــة ومؤسســات القطــاع يف

ضعف آليات تفعيل تكاملية العمل  بني مؤسسات قطـاع    بعا األحيان دون الرجوع إىل الوزارة. 

وبني قطاع املياه والقطاعـات األخـرى ممـا أدى إىل    املياه، 

 حتديات يف التعاون وتبادل املعلومات املطلوبة.

        ضعف الثقافة املؤسسـية املرتبطـة بـدور الـوزارة وذلـك بسـبب

 ارتفاع اخلسائر يف قطاع املياه.   حداثة الوزارة مقارنة مع مؤسسات القطاع.
  .ارتفاع عجز املوازنة واملديونية 
  نسبة اسرتداد الكلف املتعلقة بقطاع املياه لعـدة  اخنفاض

 أسباب )مثل ضعف هيكلية تعرفة املياه(.

     عدم مشولية املدخالت املعتمدة يف إعـداد اخلطـة االسـرتاتيجية

ــرات األداء       ــا مؤش ــاس بع ــات قي ــعف مرجعي ــافة إىل ض باإلض

 )املقارنات املعيارية(.

  .ارتفاع اخلسائر يف قطاع املياه 
  املوازنة واملديونية. ارتفاع عجز 
   اخنفاض نسبة اسرتداد الكلف املتعلقة بقطاع املياه لعـدة

 أسباب )مثل ضعف هيكلية تعرفة املياه(.

 .تفاقم مشكلة شح مصادر املياه يف اململكة 
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 ا.بطء تبادل املعلومات أفقًيا وعمودًي    ضعف آليات تفعيل تكاملية العمل  بني مؤسسات قطـاع

املياه والقطاعـات األخـرى ممـا أدى إىل    املياه، وبني قطاع 

 حتديات يف التعاون وتبادل املعلومات املطلوبة.

     ــى مــدخالت وأســاليب ودراســات عــدم التوســع يف االعتمــاد عل

 .متطورة عند التطوير والتحديث على اهليكل التنظيمي

   ضعف آليات تفعيل تكاملية العمل  بني مؤسسات قطـاع

والقطاعـات األخـرى ممـا أدى إىل    املياه، وبني قطاع املياه 

 حتديات يف التعاون وتبادل املعلومات املطلوبة.
 .حمدودية التعيينات من قبل ديوان اخلدمة املدنية 

    املركزية مما جيعل اطاذ بعا القرارات حباجة إىل وقـت أطـول

 مما يؤثر على توزيع أعباء العمل وتوازن الصالحيات.
  اإلدارة العليا واملوظفني.قلة االجتماعات الدورية مابني 

   ضعف آليات تفعيل تكاملية العمل  بني مؤسسات قطـاع

املياه، وبني قطاع املياه والقطاعـات األخـرى ممـا أدى إىل    

 حتديات يف التعاون وتبادل املعلومات املطلوبة.

  داري ولـيس  إليها باالستناد إىل نظام تنظيم إتوكل مهام الوزارة

 قانون. 

  ــار ــة إط ــدم فعالي ــة    ع ــة اخلاص ــة املالي ــيم  واملتابع التقي

 بشركات املياه.

 متتة جلميع عمليات الوزارةعدم اكتمال األ.   االرتبــاط مــع اجلهــات اخلارجيــة بــالتطور التكنولــوجي

 والدعم الفين )داخل األردن وخارجها(.
 .الضعف يف ربط قواعد البيانات بني اجلهات احلكومية 
   بني مؤسسات قطـاع  ضعف آليات تفعيل تكاملية العمل

املياه، وبني قطاع املياه والقطاعـات األخـرى ممـا أدى إىل    

 حتديات يف التعاون وتبادل املعلومات املطلوبة.

  لتســهيل القيــام يف  الالزمــة التخصصــاتوجــود نقــص يف بعــا

 بعا املهام املطلوبة.
 .حمدودية التعيينات من قبل ديوان اخلدمة املدنية 

  احلوافز املادية والتدريبية يف بعا اجملاالت.فريق يفتقر إىل 

  االرتبــاط مــع اجلهــات اخلارجيــة بــالتطور التكنولــوجي

 والدعم الفين )داخل األردن وخارجها(.
   ضعف آليات تفعيل تكاملية العمل  بني مؤسسات قطـاع

املياه، وبني قطاع املياه والقطاعـات األخـرى ممـا أدى إىل    

 املعلومات املطلوبة.حتديات يف التعاون وتبادل 

    ــ ــز املعتمــدة حملًي ــوزارة أقصــى درجــات التمي ا عــدم حتقيــق ال

االرتبــاط مــع اجلهــات اخلارجيــة بــالتطور التكنولــوجي   ا.وعاملًي

 والدعم الفين )داخل األردن وخارجها(.
 .الضعف يف ربط قواعد البيانات بني اجلهات احلكومية 

   بعـا  أدت إىل وجـود  التشـريعات   ضعف فعالية تطبيـق

ــة يف     ــات املعنيـ ــوزارات واملؤسسـ ــام الـ ــداخالت يف مهـ التـ

 .القطاع

    صــعوبة تــبين األفكــار اإلبداعيــة الــيت يــتم طرحهــا مــن قبــل

 تفاقم مشكلة شح مصادر املياه يف اململكة.  املوظفني بسبب وجود بعا املعيقات املالية وآلية التطبيق.
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الناجتة عن تقاطع البيئة الداخلية مع البيئة اخلارجية تتضمن جمموعة من البدائل كما يالحظ يف اجلداول أعاله أن املصفوفة 

والفرص والتهديدات من جهة  ،أنها تشمل أكثر من تقاطع بني نقاط القوة والضعف من جهة جَدواليت ُو ،االسرتاتيجية املنطقية

جية املتشابهة للخروج ببدائل مشرتكة وشاملة وقابلة ولذلك مت ضم جمموعة العوامل الداخلية املتشابهة والعوامل اخلار ،أخرى

عدم إدراج قائمة البدائل االسرتاتيجية ألن نقاط الضعف  )نقاط الضعف*التهديدات( كما يالحظ يف اجلدول األخري .للتطبيق

 الية:اعتماد البدائل االت وبناًء عليه متوالتهديدات جنم عنها صيغ بدائل مشابهة للمجموعات الثالث السابقة 
 

 البدائل االسرتاتيجية:
توظيف التوجه االسرتاتيجي الواضح للوزارة وارتباطه مع األهداف الوطنية يف االستفادة من العالقـات الدوليـة يف ظـل وجـود      -9

 القوانني اليت تدعم البيئة والتنمية املستدامة واهتمام اجلهات املاحنة حبوكمة قطاع املياه.

  املياه قطاع يف لالستثمار فرص خلق بهدف اخلاص القطاع مع الشراكة يف التوسع -8
 .(IWRMيتبنى اإلدارة املتكاملة للمصادر املائية ) شامل تشاركي عمل منهج إىل باالستناد القطاع حوكمة تعزيز -3
 والطاقـة  بالبيئة املتعلقة والقوانني الدولي االهتمام وجود يستغل واسع إطار ضمن املياه ملصادر املتكاملة اإلدارة منهج تطبيق -0

 .اجملاالت هذه يف احلكومية والتوجهات االجتماعي والنوع املستدامة والتنمية

 املتناميـة  الوطنيـة  واالهتمامـات  العامليـة  التكنولوجيـة  للتطورات االستجابة يف للوزارة املرن التنظيمي اهليكل وتفعيل تعزيز -2

 .املياه قطاع يف األداء لرفع
 واسـتقطاب  اخلارجيـة  العالقـات  مـن  االسـتفادة  يف املسـتقبل  واستشراف والتشاركية النتائج على املبين اإلدارة أسلوب توظيف  -2

 .كورونا وباء أزمة ظل يف خصوًصا القطاع وحوكمة التكنولوجي والتطور التمويل

 املؤسسـي  األداء لتحسـني  العـاملي  التكنولـوجي  التطـور  مـع  متاشـًيا  واإلداريـة  التشـغيلية  التكنولوجية األنظمة حتسني/ تطوير -7

 .والفردي

 التوجهـات  مـع  منسـجم  واضـح  اسـرتاتيجي  توجـه  تـبين  خالل من املناخية والتغريات املياه مصادر شح تفاقم مشكلة من احلد -2

 .والدولية الوطنية
 للحـد  التشـاركية  وتعزيـز  املستقبل واستشراف للمتغريات االستجابة على والقدرة بالنتائج املوجهة اإلدارة أسلوب على الرتكيز -1

 .بالشركات اخلاص املالي والتقييم املتابعة إطار وتفعيل اخلسائر من
 املاحنـة  اجلهـات  مـن  املقدم الفين والدعم االستشارات خالل من التدريبية اجملاالت وبعا الكوادر بعا من االحتياجات تلبية -92

 .املوظفني لدى املتنوعة املهارات وتوظيف
 يف العمـل  فـرق  وتعزيز املستمر التعلم إىل املستند التشاركي والنهج والفنية واإلدارية واملالية التكنولوجية األنظمة إىل اإلرتكاز -99

 .األخرى واجلهات املياه قطاع مؤسسات بني العمل تكاملية معاجلة
 شـح  مشـكلة  مـن  واحلـد  املائيـة  احلقـوق  علـى  احلصـول  يف للـوزارة  القانوني اإلطار وتوظيف الدولية االتفاقيات تنفيذ متابعة -98

 .املياه مصادر

 بـني  التنسـيق  عمليات يف التعارض إلزالة والتعان املشرتك وفق إطار أجندة التنمية املستدامة الدولي العمل إطار من االستفادة -93

 .من جهة أخرىاملاحنة  واجلهات من جهة  القطاع مؤسسات
 واهليكـل  االسـرتاتيجية  اخلطـة  إعـداد  يف املعتمـدة  املـدخالت  مشوليـة  رفع يف احلديثة احلوكمة مبادئ استخدام تعميق/ تعزيز -90

 .التنظيمي
 اطـاذ  وتسـريع  املعلومـات  تبـادل  تسـهيل  يف العمليـات  ألمتتـة  الداعمـة  احلكوميـة  والبيئـة  التكنولـوجي  التطـور  من االستفادة -92

 .القرارات
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 للوزارة ( باألهداف املؤسسيةالقطاعيةاالسرتاتيجية )عالقة األهداف 
 

( هي اإلطار املرجعي لعمليات التخطيط يف قطاع املياه، وانبثقت عنها جمموعة 8282 – 8292) لمياهالوطنية لتعترب االسرتاتيجية 

من السياسات اليت توضح آليات تنفيذ تلك االسرتاتيجية من ناحية مشولية تتضمن امليادئ العامة والتوجهات الـيت حتكـم عمـل    

ات أقل، ومن هنا قامت الوزارة بتشكيل فرق عمل القطاع. وبالتالي كانت هذه السياسات حباجة إىل املزيد من التفصيل إىل مستوي

توضح األهداف القطاعية واألساسية والفرعية املرتبطة بها والعالقة بني هـذه املسـتويات الثالثـة    لوضع خطط عمل تفصيلية 

كات املياه تقع مسؤوليتها على شرهناك بعا املؤشرات ، ومؤشراتها. حيث طتلف مسؤولية التنفيذ واملتابعة حسب مؤشر األداء

 وبعضها على السلطتني أو وزارة املياه والري.

حيث يوضح اجلدول التالي الربط بني املؤشرات القطاعية وما يندرج حتتهـا مـن أهـداف أساسـية وفرعيـة الـيت تقـع مسـؤولية         

 ت العالقة.مؤشرات األداء ذات العالقة بها على وزارة املياه والري، كما مت ربطها باألهداف املؤسسية للوزارة ذا
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# 

 اهلدف االسرتاتيجي )القطاعي(

 اهلدف األساسي/ اهلدف الفرعي
 اهلدف املؤسسي املؤشر

 :9اهلدف االسرتاتيجي 

  .االستدامة املالية
    

اهلدف 

 2األساسي 

: زيــادة العائــد االقتصــادي 2اهلــدف األساســي 

التنميـة املسـتدامة    غايـة للمياه املستخدمة )

: الزيادة القصوى يف كفاءة استخدام املياه يف 2.0

مجيع القطاعات وضمان سحب وإمداد امليـاه  

العذبة بشـكل مسـتدام للتصـدي لشـح امليـاه      

واحلد بشكل كبري من عدد األشـخاص الـذين   

 .يعانون من شح املياه(

العائد االقتصادي لكل املياه "

 (3املستخدمة )دينار/ م 

: التغري 2.0.9التنمية املستدامة غاية)

يف كفاءة استخدام املياه مبرور 

 ."الوقت(
إعداد وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات 

 .املتعلقة بقطاع املياه

 .نسبة اسرتداد الكلف

خارطة الطريق لالستدامة  إعداد

 .املالية
 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها

# 

 االسرتاتيجي )القطاعي(اهلدف 

 اهلدف األساسي/ اهلدف الفرعي
 اهلدف املؤسسي املؤشر

 :8اهلدف االسرتاتيجي 

  .تعزيز خدمات املياه واملياه العادمة

اهلدف األساسي 

9 

: تلبيــة احتياجــات    9اهلــدف األساســي  

أصحاب املصلحة مـن املعلومـات املتعلقـة    

 .باملياه واطاذ القرارات

أصحاب املصلحة  عن  ىنسبة رض

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها  .املعلومات املائية

حتسني وحتديث واستخدام نظم  9.9الفرعي 

 .املعلومات املائية
النظام الوطين للمعلومات املائية فعال 

 .استقطاب التمويل الالزم للمشاريع يف قطاع املياه  .(8و 9)املرحلة 

حتسني توفر البيانات حول املياه  9.8الفرعي 

 .اجلوفية
 عدد آبار رصد مستوى املياه اجلوفية

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها العاملة.
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# 

                   )القطاعي( اهلدف االسرتاتيجي

 اهلدف األساسي/ اهلدف الفرعي
 املؤسسيدف اهل املؤشر

  
  

 : 3اهلدف االسرتاتيجي 

توريد املياه لتلبية الطلب على مجيع 

   .االستخدامات )زيادة الكفاءة(

وإمداد املياه العذبة بشكل مستدام للتصدي  : الزيادة القصوى يف كفاءة استخدام املياه يف مجيع القطاعات وضمان سحب2.0التنمية املستدامة  غاية

 .شخاص الذين يعانون من شح املياهعدد األلشح املياه واحلد بشكل كبري من 

اهلدف 

 9األساسي 
: زيـادة كفـاءة اسـتخدام امليـاه يف     9اهلدف األساسـي  

 .القطاعات اخلدمية والصناعية

التغري يف كفاءة استخدام املياه مبرور 

الوقت يف قطاعي اخلدمات والصناعة 

( دينار 2.0.9التنمية املستدامة  غاية)

 .3م
إعداد وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات 

 والتشريعات املتعلقة بقطاع املياه.                                                                                   

 

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها

 

تبين سياسات التوعية وترشيد استهالك املياه من 

محالت التوعية عرب وسائل اإلعالم و إشراك خالل 

 اجملتمعات احمللية.

 .برنامج تغيري السلوك للقطاع البلدي 9.8الفرعي 

نسبة كبار املستهلكني الواعني 

باملمارسات واألجهزة والتقنيات ذات 

 .الكفاءة يف استخدام املياه

نسبة كبار املستهلكني الذين تبنوا 

املمارسات واألجهزة والتقنيات 

  .الكفؤة

نسبة األسر الواعية باملمارسات 

واألجهزة والتقنيات ذات الكفاءة يف 

 .استخدام املياه

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها

 

تبين سياسات التوعية وترشيد استهالك املياه من 

محالت التوعية عرب وسائل اإلعالم و إشراك خالل 

نسبة األسر الذين تبنوا املمارسات  اجملتمعات احمللية.

  .الكفؤةواألجهزة والتقنيات 

اهلدف 

 8األساسي 
: زيادة استخدام املوارد املائية غري 8اهلدف األساسي 

 .التقليدية من جانب املستخدمني النهائيني

النهائيني الذين نسبة املستخدمني 

لديهم أحد موارد املياه غري 

 .التقليدية
 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها

اهلدف 

 3األساسي 
: زيـادة كفـاءة اسـتخدام امليـاه يف     3اهلدف األساسي 

 .القطاعات الزراعية

التغري يف كفاءة استخدام املياه مبرور 

 غاية) الوقت يف القطاع الزراعي

 3دينار/م   -( 2.0.9 التنمية املستدامة

إعداد وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات 

 والتشريعات املتعلقة بقطاع املياه.                                                                                   

 

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها

اهلدف 

 2األساسي 
: زيــادة نســبة امليــاه املســتدامة  2اهلــدف األساســي 

 .املستخدمة جلميع األغراض

التنمية  غايةوى اإلجهاد املائي )تمس

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها .(2.0.8املستدامة 

 

تبين سياسات التوعية وترشيد استهالك املياه من 

إشراك خالل محالت التوعية عرب وسائل اإلعالم و 

 اجملتمعات احمللية.
حصة املياه املستدامة جلميع 

/سنة( 3االستخدامات لكل فرد )م 

 .)اسرتاتيجية املياه الوطنية(

 .زيادة مصادر املياه غري التقليدية 2.9الفرعي 
 3كمية مياه البحر احملالة باملليون م

 سنويًا.

 كمية املياه املعاجلة سنويًا.

 احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها.            

 

 استقطاب التمويل الالزم للمشاريع يف قطاع املياه.
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# 
                   )القطاعي( اهلدف االسرتاتيجي

 اهلدف األساسي/ اهلدف الفرعي
 املؤسسيدف اهل املؤشر

  
 اهلدف االسرتاتيجي 0:

  .ومحايتهااستدامة املوارد املائية 

  
اهلدف 

 7األساسي 
احلــد مــن االســتخراج املفــرط  :7اهلــدف األساســي 

  .للمياه  اجلوفية

 .تعزيز أنشطة إنفاذ القانون احلالية 7.9الفرعي 

نسبة الطلبات املرفوضة إىل إمجالي 

الطلبات غري املربرة إلعادة تأهيل 

 .وتعميق آبار املياه اجلوفية

مراقبة عدد التعديالت على نظام 

املياه اجلوفية/ عدد اآلبار املخالفة 

 سنويا.

إعداد وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات 

 والتشريعات املتعلقة بقطاع املياه.                                                                                  

 

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها

اهلدف 

 1األساسي 
: تنميـة مصـادر امليـاه اجلوفيـة     1اهلدف األساسـي  

   .املتاحة والبحث عن بدائل
    

 .البحث عن مصادر جديدة 1.9الفرعي 

حجم املياه اجلوفية املستخرجة من 

طبقات املياه اجلوفية األحفورية 

 .3باملليون م

 .احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها

املياه اجلوفية قليلة امللوحة حجم 

املستخدمة يف القطاعات املختلفة 

 .3باملليون م

عدد دراسات مصادر املياه اجلوفية 

 .اجلديدة

عدد اآلبار اليت مت حتديدها من قبل 

 .جلنة اآلبار احلكومية

عدد اآلبار االستكشافية اليت مت 

 .حفرها
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 )عملية املتابعة والتقييم(مؤشرات األداء على املستوى التشغيلي 
 

مـن خـالل منـوذج متابعـة وتقيـيم يتضـمن        تقوم الوزارة بإعداد تقرير نصف سنوي يهـدف إىل متابعـة وتقيـيم أداء املـديريات    

للمديريات ومستهدفات تلك املؤشرات ومستوى اإلجناز من تلك املؤشرات اليت تعكس   اهلدف التشغليل ومؤشرات األداء الرئيسية

 األداء العام للمديرات والوزارة باإلضافة إىل مسؤوليات التنفيذ.

 األداء اخلاصة بشكل تفصيلي.باإلضافة إىل منوذج املتابعة والتقييم وبطاقات مؤشرات  8289تقرير األداء السنوي لعام  مرفق 

 

 

 

 

 


