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رب ــحاجات الشن نوازي بني أسرتاتيجي ال ميكن جتاهله وعلينا وضعنا املائي هو حتد ا¨

 ¨همساس واألرب هو األــاه الشـة، ويبقى موضوع ميوحاجات الصناعة والزراع

 

 جاللة امللك عبداهلل الثاني بن احلسني املعظم
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  كلمة عطوفة األمني العام

 

واملرتبطة مبختلف ستمرار احلياة وأحد أهم مرتكزات التقدم والتنمية املستدامة تعترب املياه عنصرًا أساسيًا إل

القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما أن حتقيق التوازن بني الطلب على املياه والتزويد املائي 

متطلب أساسي لتحقيق األهداف الوطنية خصوصًا يف ظل ازدياد التحديات املتمثلة يف النمو السكاني واهلجرات 

 ناخية حيث تفاقمت االثار املرتتبة على هذه الظروف بسبب ندرةالسكانية وتزايد كلف الطاقة والتغريات امل

فقر دولة يف العامل من حيث املصادر املائية املتاحة، فقد بلغت حصة أردن الذي يعترب رابع املائية يف األ املوارد

ائي العاملي مرت مكعب سنويا واليت تعترب قيمة متدنية اذا ما قورنت خبط الفقر امل 100الفرد من املياه أقل من 

 مرت مكعب سنويا. 500املقدر بـ 

 

إن مواجهة التحديات املتعلقة بقطاع املياه تتطلب إدارة متكاملة ملصادر املياه لتشمل حتسني كفاءة اإلدارة 

املالية وتطوير البنى التحتية وإطالق مبادرات ومشاريع مائية جديدة تليب االحتياجات املائية من خالل 

تضمن التوزيع األمثل للموارد املائية وفقًا للحاجات األساسية واملتطلبات اخلاصة بالقطاع  خطط بعيدة املدى

 املنزلي والقطاعات االقتصادية املختلفة خصوصًا الصناعة والزراعة والسياحة واخلدمات.

 

تكاملية مبا قامت وزارة املياه والري مبراجعة شاملة للخطط واملبادرات اخلاصة بقطاع املياه بهدف حتقيق ال

يضمن االنسجام والتوافق بني هذه اخلطط واملبادرات ويضمن اشراك خمتلف اجلهات ذات العالقة لتحقيق 

االهداف االسرتاتيجية والوطنية املطلوبة واليت تعنى  إىلالفاعلية والكفاءة على مستوى القطاع والوصول 

 بالدرجة االوىل مبعاجلة شح املوارد املائية.

 

( من خالل 2017-2015طار قامت وزارة املياه والري مبراجعة وحتديث خطتها االسرتاتيجية لألعوام )ويف هذا اال

عملية حتليل شامل للبيئتني الداخلية واخلارجية وعملية قياس شاملة لإلجنازات املتحققة واملستجدات 

خطتها  إعدادملياه والري بعلى هذه املراجعة قامت وزارة ا والتغريات الواقعة خالل فرتة التنفيذ، وبناًء

( وفقًا ألفضل املمارسات اإلدارية وبإشراك كافة الوحدات واملستويات اإلدارية 2020-2018االسرتاتيجية لألعوام )

خطة اسرتاتيجية طموحة وواقعية تنسجم مع التوجهات املرسومة لقطاع  إىلالعالقة بهدف الوصول  أصحابو

 املياه.

 

هذه الوثيقة من موظفي وزارة املياه والري  إعدادويف اخلتام أود أن أتقدم جبزيل الشكر لكل من ساهم يف 

 ومجيع شركائها.

 

 علي صبـــــــــــح دســـــــنـامله                                                                                   

 

 ن عام وزارة املياه والري ــــأمي                                                                                   
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 مقدمة 
 

ساسـي  أن امليـاه مـورد   أالوطنيـة حيـث    واالجتماعيـة تعد املوارد املائية من أهم مرتكزات التنمية االقتصـادية  

ثريات للقرارات اليت يتخذها صانعو القرار يف قطاع املياه تـ   كما أنستخدامات البلدية والزراعية والصناعية لإل

بعـاد الصـحية   يضًا وبـنف  الدرجـة مـن األهميـة األ    بعاد االقتصادية بل تشمل أمهمة ال تقتصر فحسب على األ

 احملافظة على البيئة ومصادر املياه من التلوث. يف ضافة للدور الرئي  الذي تسهم به تلك القرارات إللمواطن 

حتديات القطاع النمو السكاني املتزايـد املرافـق    من ، وقد عظمباملياه عامليًا ردن ضمن الدول األكثر فقرًاعد األي

مـن  نصـف  حـوالي مليـون و  عباء جسيمة بسبب جلوء أ يف دول اجلوار وما نت  عنه من للوضع السياسي واألمين

آثار التغري املناخي املتمثل بالرتاجع امللموس يف معـدالت اهلطـول املطـري     إىلضافة إاململكة  إىلشقاء السوريني األ

 وارتفاع درجات احلرارة. 

املتزايدة تعمل وزارة امليـاه والـري األردنيـة منـذ انشـائها       والسياسية املالية والتحديات املائيةشح املوارد يف ظل 

الفاعل مع تلك الظروف لتـ مني احتياجـات   التعامل وبالتعاون مع الشركاء احملليني والدوليني على  1988 سنة 

املواطنني واملؤسسات من املياه من خـالل رسـم سياسـيات واسـرتاتيجيات رصـينة تسـهم بتحقيـق األمـن املـائي          

 واالدارة الرشيدة للموارد املائية. 

بالقيـام   للمضي قـدماً  2020-2018للوزارة لألعوام  االسرتاتيجيةاخلطة  إعدادومن هنا قامت وزارة املياه والري ب

للوصـول للنهضـة    حتقيق األهداف الوطنية والقطاعيـة املطلوبـة سـعياً   يف  واملساهمةمبهام الوزارة ومسؤولياتها 

 الشمولية اليت أرادها جاللة امللك عبداهلل الثاني بن احلسني املعظم. 

 )وحتديث وتطـوير اخلطـة االسـرتاتيجية ومتابعـة االداء     إعداد(ملنهجية  وفقًا االسرتاتيجيةهذه  إعدادوقد مت 
داريـة  ك مبساهمة املديريات والوحدات اإلقرته وزارة تطوير القطاع العام، وذلألذي عتماد النه  التشاركي اإوب

 .احملليني والدوليني للوزارة من الشركاءالعالقة  أصحابمشاركة  اإلعتباربعني  األخذيف الوزارة، مع 
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 اخلطة  إعدادنهجية م

 

 (داءر اخلطة االسرتاتيجية ومتابعة األوحتديث وتطوي إعداد)وفقا ملنهجية  االسرتاتيجيةهذه  إعدادمت  

( باإلضافة إىل ما 1مهام ومسؤوليات الوزارة )مرفق  جمموعة من األطر واملبادئ األساسية ومنها إىلستناد باإلو

 :يلي

  وكل ما ورد فيها من أهداف واسرتاتيجيات. 2025 – 2016إسرتاتيجية قطاع املياه لعام 
 دراسة االسرتاتيجية السابقةم من الدروس السابقة من خالل ـــازه والتعلــم اجنــاء على ما تـالبن 

 .وحتديد اهم االجنازات واهم املعيقات اليت واجهت تنفيذها (2015-2017)
 النه  التشاركي  عتمادإ

قرته وزارة تطوير أالذي 

العام، وذلك  القطاع

ريات مبساهمة كافة املدي

 دارية يفوالوحدات اإل

بعني  األخذالوزارة، مع 

 أصحابمشاركة  اإلعتبار

اء العالقة من الشرك

الدوليني احملليني و

 .للوزارة
  تطوير اسرتاتيجية

تسهم بتوجيه موارد 

 .الوزارة بكفاءة وفاعلية
  تعزيز تكاملية العمليات

وصوال ألولويات واضحة 

 بشكل فعال.  املتسارعةاملتغريات  وحمددة متكن الوزارة من خلق املرونة املطلوبة ملواجهة

   يلي: ( كما2020 - 2018) االسرتاتيجيةاخلطة  إلخراججراءات املتبعة كانت أهم اإل
 (2مرفق ) االسرتاتيجيةاخلطة  عدادإلعمل الخطة  إعداد 

 تشكيل فريق فين للتخطيط االسرتاتيجي من املديريات املعنية الرئيسية وحتديد مهامه.  

 ( 2017-2015مراجعة اخلطة االسرتاتيجية السابقة ) وأهم النتائ  املتحققة فيها، وكذلك أهم التحديات

 والعقبات يف تنفيذها.
  مرفق... قائمة الوثائق( ل عامالوثائق ذات العالقة بالوزارة بشكل خاص وقطاع املياه بشكمراجعة(  
 ...قائمة بالشركاء حتديد املعنيني من ذوي العالقة بالرتكيز على الشركاء ومتلقي اخلدمات )مرفق

 الرئيسيني، ومرفق... قائمة باهم متلقي اخلدمات(
  حتياجات املعنيني الناجتة من استطالعات اراءهم )مرفق.. دراسة احتياجات الشركاء، إحتديد

 مرفق... دراسة استطالع وقياس رضى متلقي اخلدمات(
 دوات أباستخدام من قبل فريق اخلطة املشكل للبيئتني الداخلية واخلارجية مبدئي حتليل  إعداد

دراسة مجيع  إىلللبيئة اخلارجية وذلك باالستناد  PESTELوحتليل  للبيئة الداخلية S7التحليل 

 .الوثائق ذات العالقة
  االدارية مع املديريات والوحداتوحلقات العصف الذهين ورش العمل االجتماعات وعقد عدد من 

 بهدف: يف الوزارة املختلفة

استراتيجية 
 الوزارة 

رؤيا 
 مشتركة 

أولويات 
محددة 
 وواضحة

مرونة في 
مواجهة 
 التغيير

عمليات 
 متكاملة

موارد 
 مركزة
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 .مناقشة التحليل املبدئي للبيئتني الداخلية واخلارجية .1
 .تغيريها إىلمراجعة الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية ومدى احلاجة  .2
 .مراجعة االهداف املؤسسية واهداف املديريات وارتباطها باألهداف الوطنية والقطاعية  .3
ليل اخلروج بعدد من البدائل االسرتاتيجية لتحقيق االهداف متناسبة مع خمرجات حت .4

 .البيئتني الداخلية واخلارجية
  

  بهدف: وذلك القطاعيف الشركاء ورش العمل واالجتماعات البؤرية مع  عقد 
 .مناقشة التحليل املبدئي للبيئتني الداخلية واخلارجية  .1
 .مراجعة واعتماد الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية .2
 .وادوار الشركاء ومساهماتهم يف حتقيقها األهداف الوطنية والقطاعية مراجعة  .3
حتقيق االهداف بهدف  لتفعيل الشراكات يف القطاع اخلروج بعدد من البدائل االسرتاتيجية .4

 .ليل البيئتني الداخلية واخلارجيةمع خمرجات حت بالتناسب
  املرتبطة بها من قبل املديريات داء األاألهداف الفرعية وخطط العمل ومؤشرات ومراجعة تطوير

 .املعنية
 ( قائمة بالوثائق املرجعية اليت مت اإلستناد إليها خالل إعداد اخلطة.4يتضمن )مرفق

  

 الداخلية واخلارجية للوزارة  تنيحتليل البيئ

 

 

التخطيط االسرتاتيجي  فريق على حتليل التقارير واخلطط السابقة املتعلقة بالوزارة وقطاع املياه قام بناًء

لوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لالداخلية واخلارجية للوزارة وذلك  تنيإجراء حتليل للبيئب بالوزارة

 (,Opportunities and Threats Strengths, Weaknesses) والفرص والتهديدات
على املخرجات تعزيز  بناًءليتم  حتديد عناصر القوة والضعف)حتليل البيئة الداخلية  اعتمد الفريق يف حيث 

 : 7S ( على منوذجنقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيكلية

 القيم

 المشتركة

الفريق

المهاراتاالدارة اسلوب

االستراتيجية األنظمة 

ا
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دراسة العوامل واملتغريات السياسية واالقتصادية على تحليل البيئة اخلارجية لاعتمد الفريق يف حني 

اهم الفرص  لغايات حتديدوذلك  ،(PESTEL Analysis) واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية

يل من اجهتها والتقلويد اهم التهديدات والعمل على مدوالعمل على استغالهلا لتحقيق االهداف املؤسسية وحت

 ، كما هو موضح بالشكل التالي:حتقيق االهداف املؤسسية يفاثارها السلبية 

 

 

 

 

 على نتائ  املناقشات من االجتماعات وورش العمل اليت عقدت مع مديريات ووحدات الوزارة وشركائها بناًءو

 & SWOT Analysis) التحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات مصفوفةفقد نتجت 

PESTEL Analysis)  :كما هو مبني باجلدول التالي  

 

 (SWOT)التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية 

 البيئة الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 االسرتاتيجية

   ارتبـــاط اســـرتاتيجية الـــوزارة مـــع اســـرتاتيجية القطـــاع

 ها.تكامل معوال
  املعنـيني مـن الشـركاء     متطلباتعلى االسرتاتيجية تركيز

 واملستفيدين من اخلدمات.

 .توافق مجيع املشاريع املطبقة من االسرتاتيجية 

       حتليل منطقـي للبيئـتني الداخليـة واخلارجيـة، وتناسـق

عناصر االسرتاتيجية فيما بينها خاصـة يف تـرابط نتـائ     

حتليــل البيئــتني الداخليــة واخلارجيــة مــع اســرتاتيجيات 

 ة. العمل املتبن

 ه اسرتاتيجي واضح من خالل رؤية ورسالة مسـتمدة  وجت

 من واقع وتطلعات قطاع املياه
     ــدوة ــل ق ــاة ومتث ــيم املتبن ــا الق ــل فيه ــة تتمث قيــادة داعم

 .حسنة
  واضحة وحمددةمتسلسلة، أهداف اسرتاتيجية وتشغيلية. 

  حتديات متطلبات التنفيذ من املوارد واليت تشكل يف

ومؤسسات غالبها حتديات تواجه مجيع وزارات 

 .الدولة
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 (SWOT)التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية 

 البيئة الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 اهليكل التنظيمي

         هيكل يـتالءم مـع النظـام االداري للـوزارة ويلبـى احتياجـات تنفيـذ

 .م املوكلة للوزارةاملها
  القطاع.هيكل تنظيمي مرن يتجاوب مع التغيريات على احتياجات 
 وصف واضح ملهام ومسؤوليات املديريات والوحدات االدارية. 

 كزية تعتمد مبدأ تفويض الصالحياتصنع القرار المر عملية. 
 

 تداخل يف بعض املهام واملسؤوليات بني املديريات يف الوزارة. 

 دارةسلوب اإلأ

     نه  تشاركي داخلي وخارجي فعال من خالل جلـان مشـرتكة وفـرق

 املهامعمل إلجناز 
 .اسرتاتيجيات وسياسات وخطط مائية شاملة لقطاع املياه 
 .)قيادة كفؤة داعمة للعمل املؤسسي )شركاء 
      ــا ــاتهم وتكــاف  م ــذ بــرترائهم ومقرتح ــز املــوظفني وت خ قيــادة حتف

 يطبق منها.

مناخ تنظيمي يساعد على توليد أفكار مبتكرة ويوفر فرصا للتعلم 

 والتحسني التنظيمي.

  ــة إىل ــائ     احلاجـ ــى النتـ ــل االدارة املعتمـــدة علـ تفعيـ

 .)شركاء(

 النظم املؤسسية

     ــة ــوزارة )قــوانني وأنظم ــة لعمــل ال ــة الناظم قــوة التشــريعات الفني

 وتعليمات(
   وجــود بنيــة حتتيــة وتكنولوجيــة قويــة تتضــمن عــدد مــن بــرام

 األمتتة إلجراءات عمل الوزارة منها برنام  التليمرتي و... وغريها
 (ملعلومــات املــائيانظــام ) تطــوير WIS  يســاعد يف عمليــة متابعــة

ــتخدمة يف      ــية املس ــراءات الرئيس ــات واإلج ــويم السياس ــيم وتق وتقي

 الوزارة والقطاع.
   تكامـل بنــاء االنظمــة املســتحدثة بشــكل مينــع ازدواجيــة أو تــداخل

 األنظمة املختلفة

          التخطــيط التكــاملي للمــوارد املاليــة وذلــك وفقــا خلطــط العمــل

 واالحتياجات
       قدرات مؤسسية على استقطاب الـدعم املـالي واملـنح ملشـاريع قطـاع

 املياه.

 قوة برام  ومحالت الرتوي  لرتشيد وتوجيه استخدامات املياه

  توكــل مهــام الــوزارة اليهــا باالســتناد إىل نظــام تنظــيم اداري

 ولي  قانون. 
 عدم اكتمال االمتتة جلميع عمليات الوزارة 

املخصصة عرب املوازنة العامة واليت ضعف املخصصات املالية 

ــة      ــداف اخلطــ ــق أهــ ــات حتقيــ ــب مبتطلبــ ــي بالغالــ ال تفــ

 االسرتاتيجية.
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 (SWOTالتحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية )

 البيئة الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 الفريق واملهارات

   ــة ــؤة ومؤهل ــاراتهم  وجــود كــوادر بشــرية كف تتناســب مه

 وكفاءاتهم مع متطلبات عمل الوزارة.
         خطط تـدريب مبنيـة علـى حتديـد احتياجـات مرتبطـة

متطلبـات حتقيـق االهـداف، خطـط     بنتائ  تقيـيم االداء،  

 .االحالل
 تبين الوزارة لنظام حوافز مبين على االداء واالجناز. 

      تـبين الـوزارة لــدليل حمـدث لوصــف الوظـائف وتصــنيفها

وضـو  املهـام واملسـؤوليات ويسـتخدم يف حتديـد       يساعد يف

 .االحتياجات التدريبية وتقييم أداء املوظفني

     ــة ــرية الالزم ــاءات البش ــض الكف ــب يف بع ــود نق وج

 .الهداف االسرتاتيجيةلتحقيق ا
    تـوفر بـدائل   نقب املوارد البشرية مما يـؤثر علـى

 لإلحالل والتعاقب.
 )اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي )األفراد. 
 تنفيـذ إجـراءات تطـوير مهـارات وقـدرات       حتديات

املوظفني نتيجة ضعف خمصصات التـدريب املاليـة   

 يف املوازنة العامة.
       ضعف سلم رواتب اخلدمـة املدنيـة ممـا يـؤثر علـى

 .استمرار الكفاءات حبثا عن فرص افضل

 القيم املشرتكة

     اسـ    2025 - 2016تتضمن االسـرتاتيجية الوطنيـة للميـاه

 إلدارة العالقة بني الشركاء يف قطاع املياه )شركاء(.قوية 
   مشـاركة الــوزارة يف جلــان متخصصــة ذات العالقــة بقطــاع

 املياه عرب الوزارات االخرى )الشركاء(.

    ــديث ضــعف اشــراك متلقــي اخلدمــة يف وضــع وحت

التشــريعات اخلاصــة بقطــاع امليــاه )صــوت متلقــي   

 اخلدمة(.
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 (SWOTالداخلية واخلارجية )التحليل الرباعي للبيئة 

 ةارجيالبيئة اخل

 التهديدات الفرص

 العوامل السياسية

  .االستقرار السياسي يف االردن 
  اهتمام على املستوى الوطين لرفع كفاءة االداء يف قطاع

 املياه )شركاء(.

 .اهلجرات القسرية املتكررة إىل االردن 
      ــاه ــن املي ــوق م ــى احلق ــول عل ــدي يف احلص ــود حت وج

 املشرتكة.

 العوامل االقتصادية

   تزايـــد فـــرص االســـتثمار يف مشـــاريع احلصـــاد املـــائي

 .ومشاريع الشحن اجلويف )شركاء(
      ــتقطاب التمويــل ــة ادت إىل اس ــة قوي ــات خارجي عالق

 .ملشاريع قطاع املياه
 .الشراكة مع القطاع اخلاص 

  .ارتفاع اخلسائر يف قطاع املياه 
   بتعهــداتها جتــاه متويــل عــدم التــزام اجلهــات املا ــة

 خطة االستجابة للجوء السوري.
 

 العوامل االجتماعية

        التغري يف سـلوك املـواطن مبـا يضـمن ترشـيد اسـتهالك

امليــاه واللجــوء إىل مصــادر متجــددة للميــاه والطاقــة      

 )شركاء(.

       االعتداءات على مصـادر امليـاه والضـجل اجلـائر للميـاه

 اجلوفية.

 العوامل التكنولوجية

    التطور التكنولوجي العاملي وتقنيات متطـورة ملراقبـة

 مصادر املياه.

 عدم ثبات سياسات مطوري التكنولوجيا. 

 العوامل البيئية

 .االهتمام الدولي املتزايد بقضايا املياه والبيئة  .تفاقم مشكلة شح مصادر املياه يف اململكة 
 .التغريات املناخية وخماطر اجلفاف 

 العوامل التشريعية

   ــة ــاءة الطاقـ ــة االردنيـــة لسياســـة كفـ اعتمـــاد احلكومـ

ختصــيب التمويــل ووالطاقــة البديلــة يف قطــاع امليــاه  

 .الالزم لتطبيقها )شركاء(
    تقليــل الطلــب علــى امليــاه يف القطــاع الزراعــي نتيجــة

تضمني االسرتاتيجيات والسياسـات الزراعيـة توجهـات    

متعلقة بزراعة حماصيل تتطلب كميـات حمـدودة مـن    

 الري )شركاء(. مياه

   وجود بعض التداخالت يف مهام الوزارات واملؤسسـات

املعنيـــة يف القطـــاع نتيجـــة احلاجـــة إىل املزيـــد مـــن 

  .الوضو  يف التشريعات القطاعية املتعلقة بها
   ضعف التواصل بني قطاع املياه والقطاعات االخـرى

 .مثل قطاع الصناعة والزراعة )شركاء(
    ــريعا ــق التش ــل تطبي ــرورة تفعي ــمن  ض ــيت تض ت ال

 .احملافظة على مصادر املياه واستدامتها)شركاء(
   ــام واملســـؤوليات والصـــالحيات بـــني تـــداخل يف املهـ

  .الوزارة والسلطتني وشركات املياه
  حتــديات التعــاون وتبــادل املعلومــات والبيانــات بــني

الوزارة والسلطتني بشـكل خـاص وعـرب قطـاع امليـاه      

 بشكل عام )شركاء(.
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 (SWOT) اعي للبيئة الداخلية واخلارجيةالبدائل االسرتاتيجية املبنية على التحليل الرب

 البدائل االسرتاتيجية املنبثقة من نقاط القوة والفرص املتاحة نقاط الضعف

 ــة ــة احلكوميــة املخصصــة     حمدودي املــوارد املالي

لتنفيــذ االســرتاتيجية والــيت تشــكل يف غالبهــا     

 .حتديات تواجه مجيع وزارات ومؤسسات الدولة

 )االستفادة من وتعزيز التخطيط التكاملي للموارد املالية وفقا خلطط العمل واالحتياجات )نقاط القوة. 
 الي واملنح ملشاريع قطاع املياه. )نقاط القوة(.استغالل القدرات املؤسسية على استقطاب الدعم امل 
  .)استغالل العالقات اخلارجية القوية يف استقطاب التمويل ملشاريع قطاع املياه )الفرص 

  تداخل يف بعض املهام واملسؤوليات بني املديريات

 .يف الوزارة

     للـوزارة ويلبـى احتياجـات تنفيـذ املهـام املوكلـة       تعزيز وتفعيل اهليكل التنظيمي للوزارة والذي يـتالءم مـع النظـام االداري

 .)نقاط القوة(
 تكامل بناء االنظمة املستحدثة بشكل مينع ازدواجية أو تداخل األنظمة املختلفة. 
 )تفعيل الوصف الواضح ملهام ومسؤوليات املديريات والوحدات االدارية )نقاط القوة. 
 ل جلان مشرتكة وفرق عمل إلجناز املهام )نقاط القوة(الرتكيز واستغالل النه  التشاركي الداخلي من خال. 

  ــة ــة   إىلاحلاجـ ــدة واملوجهـ ــل االدارة املعتمـ تفعيـ

 .بالنتائ 

 )االستفادة من أن األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية متسلسلة، وواضحة وحمددة )نقاط القوة 
  (ملعلومات املائيانظام ) تطويراالستفادة من WIS  متابعة وتقييم السياسات واإلجـراءات الرئيسـية   الذي يساعد يف عملية

 .املستخدمة يف الوزارة والقطاع )نقاط القوة(

    وجود نقب يف بعض الكفاءات البشـرية الالزمـة

لتحقيق االهداف االسرتاتيجية، وتطبيق خطـط  

 االحالل والتعاقب.

      االداء، ومتطلبـات حتقيـق االهـداف،     الرتكيز على خطط التدريب املبنية على حتديـد احتياجـات مرتبطـة بنتـائ  تقيـيم

 .وخطط االحالل )نقاط القوة(
 )االستفادة من مرونة اهليكل تنظيمي لتغطية النقب بشكل يتجاوب مع التغيريات على احتياجات القطاع )نقاط القوة. 
 )الرتكيز على عمليات صنع القرار املعتمدة على تفويض الصالحيات )نقاط القوة. 
  من الكوادر من خالل اخلدمات االستشارية والكوادر الداعمة الـيت تقـدمها الـربام  الداعمـة للقطـاع مـن       تلبية االحتياجات

 خالل:
 استغالل القدرات املؤسسية على استقطاب الدعم املالي واملنح ملشاريع قطاع املياه . )نقاط القوة(. -
 املياه )الفرص(. استغالل العالقات اخلارجية القوية يف استقطاب التمويل ملشاريع قطاع -

 .استغالل االهتمام الدولي املتزايد بقضايا املياه والبيئة )الفرص( -
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 (SWOT) البدائل االسرتاتيجية املبنية على التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية

 البدائل االسرتاتيجية املنبثقة من نقاط القوة والفرص املتاحة نقاط الضعف

   ــديات تنفيـــذ إجـــراءات تطـــوير مهـــارات   حتـ

ــات     ــعف خمصص ــة ض ــوظفني نتيج ــدرات امل وق

 التدريب املالية يف املوازنة العامة.

 :تلبية االحتياجات من التدريب من خالل الدعم الذي تقدمه الربام  الداعمة للقطاع من خالل 
 قاط القوة(.استغالل القدرات املؤسسية على استقطاب الدعم املالي واملنح ملشاريع قطاع املياه . )ن -
 استغالل العالقات اخلارجية القوية يف استقطاب التمويل ملشاريع قطاع املياه )الفرص(. -
 .استغالل االهتمام الدولي املتزايد بقضايا املياه والبيئة )الفرص( -

            االهـداف،  الرتكيز على خطط التـدريب املبنيـة علـى حتديـد احتياجـات مرتبطـة بنتـائ  تقيـيم االداء، ومتطلبـات حتقيـق

 .وخطط االحالل )نقاط القوة(

  ضعف سلم رواتب اخلدمة املدنية مما يؤثر على

 .استمرار الكفاءات حبثا عن فرص افضل

               تلبية االحتياجات مـن الكـوادر مـن خـالل اخلـدمات االستشـارية والكـوادر الداعمـة الـيت تقـدمها الـربام  الداعمـة للقطـاع

 .)فرص(
   التشاركي الداخلي من خالل جلان مشرتكة وفرق عمل إلجناز املهام )نقاط القوة(الرتكيز واستغالل النه. 

  )اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي )األفراد.   الرتكيز على النتائ  املرتتبة عن كون القيادة حتفز املوظفني وت خذ برترائهم ومقرتحاتهم وتكاف  ما يطبق منها )نقاط

 .القوة(

  التنظيمي الذي يوفر فرصا للتعلم والتحسني التنظيمي )نقاط القوة(االستفادة من املناخ. 
 الرتوي  لتبين الوزارة لنظام حوافز مبين على االداء واالجناز 

     ضعف اشراك متلقي اخلدمـة يف وضـع وحتـديث

 التشريعات اخلاصة بقطاع املياه.

 كيز على متطلبات املعنـيني مـن الشـركاء واملسـتفيدين مـن      االستفادة واستغالل النه  االسرتاتيجي لإلدارة العليا للوزارة بالرت

)نقـاط   اخلدمات من خالل االجتماعات الدورية ولقاءات جمموعـات الرتكيـز إلشـراك املعنـيني وصـاع صـوت متلقـي اخلدمـة        

 .القوة(
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 (SWOT)البدائل االسرتاتيجية املبنية على التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية 

 البدائل االسرتاتيجية املنبثقة من نقاط القوة والفرص املتاحة التهديدات

  االردن. إىلاهلجرات القسرية املتكررة 
 تفادي حتديات الطلب املتزايد على املياه من خالل:

 استغالل االهتمام على املستوى الوطين لرفع كفاءة االداء يف قطاع املياه. )الفرص( -
 املؤسسية على استقطاب الدعم املالي واملنح ملشاريع قطاع املياه . )نقاط القوة(.استغالل القدرات  -
 استغالل العالقات اخلارجية القوية يف استقطاب التمويل ملشاريع قطاع املياه )الفرص(.  -

  .ارتفاع اخلسائر يف قطاع املياه 
    عدم التزام اجلهات املا ة بتعهـداتها جتـاه

 وء السوري.متويل خطة االستجابة للج

  ختصيب التمويل الالزم لتطبيقها )فرص(ولسياسة كفاءة الطاقة والطاقة البديلة يف قطاع املياه  اعتماد احلكومةاستغالل 
 )تزايد فرص االستثمار يف مشاريع احلصاد املائي ومشاريع الشحن اجلويف )فرص 
 فرص( عالقات خارجية قوية تساعد يف استقطاب التمويل ملشاريع قطاع املياه( 
 )اسرتاتيجيات وسياسات وخطط مائية واضحة وشاملة لقطاع املياه )نقاط القوة 

       ــجل ــاه والض ــادر املي ــى مص ــداءات عل االعت

 اجلائر للمياه اجلوفية.

 )الرتكيز على التطور التكنولوجي العاملي والتقنيات املتطورة ملراقبة مصادر املياه )الفرص 
  الفنية الناظمة لعمل الوزارة )قوانني وأنظمة وتعليمات( وتفعيل قوة التشريعات إىلاالرتكاز 
               االستفادة من وجود بنيـة حتتيـة وتكنولوجيـة قويـة تتضـمن عـدد مـن بـرام  األمتتـة إلجـراءات عمـل الـوزارة منهـا

 ... وغريها برنام  التليمرتي

 .تفاقم مشكلة شح مصادر املياه يف اململكة 
 .التغريات املناخية وخماطر اجلفاف 

  مصادر متجددة للمياه والطاقة )فرص(. إىلاستغالل التغري يف سلوك املواطن مبا يضمن ترشيد استهالك املياه واللجوء 
 .)الرتوي  واستغالل التطور التكنولوجي العاملي وتقنيات متطورة  يف قطاع املياه يف الرتشيد يف استخدامات املياه)فرص 
  اليت تقوم بها الوزارة لرتشيد وتقنني وتوجيه استخدامات املياه )نقاط القوة(االستفادة من محالت الرتوي  والتوعية 
          تقليل الطلب على املياه يف القطاع الزراعي نتيجـة تضـمني االسـرتاتيجيات والسياسـات الزراعيـة توجهـات متعلقـة بزراعـة

 (.من مياه الري )فرص حماصيل تتطلب كميات حمدودة
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 (SWOTية على التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية ) البدائل االسرتاتيجية املبن

 البدائل االسرتاتيجية املنبثقة من نقاط القوة والفرص املتاحة التهديدات

 وجود بعض التداخالت يف مهام الوزارات واملؤسسات املعنية يف القطاع. 
      والزراعـة  ضعف التواصل بني قطاع املياه والقطاعات االخـرى مثـل قطـاع الصـناعة

 .)شركاء(
         .تداخل يف املهام واملسـؤوليات والصـالحيات بـني الـوزارة والسـلطتني وشـركات امليـاه

نظـام تنظـيم اداري يف حـني ان مهـام      إىلخاصة ان مهام الوزارة قـد جـاءت باالسـتناد    

 السلطتني قد نصت عليها قوانني ذات صفة قانونية اعلى من النظام.
  املعلومـات والبيانـات بـني الـوزارة والسـلطتني بشـكل خـاص        حتديات التواصل تبادل

 .وعرب قطاع املياه بشكل عام )شركاء(

  اس  قوية إلدارة العالقة بني الشـركاء   2025 - 2016االستفادة واستغالل تضمني االسرتاتيجية الوطنية للمياه

 يف قطاع املياه )فرص(.
    املتخصصـة ذات العالقـة بقطـاع امليـاه عـرب الـوزارات االخـرى        الرتكيز على املشاركة الفاعلة للـوزارة يف اللجـان

 )فرص(.
  ملعلومــات املــائيانظــام ( تطــويراالســتفادة مــن( WIS  يســاعد يف عمليــة والــذي يــتم حتديثــه باســتمرار و

 .متابعة وتقييم وتقويم السياسات واإلجراءات الرئيسية املستخدمة يف الوزارة والقطاع )نقاط القوة(
  اسرتاتيجية الوزارة مع اسرتاتيجية القطاع والتكامل معها.  )نقاط القوة(ارتباط. 
 )تركيز االسرتاتيجية على متطلبات املعنيني من الشركاء واملستفيدين من اخلدمات. )نقاط القوة 
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 ةـــــــــالرؤي

  و موارد مائية مستدامة 

 

 ةـــــالــــرســال

 تبين أنظمة عمل فعالةاملتكاملة ملوارد املياه بكفاءة ومتيز من خالل تعزيز الشراكات واإلدارة 

 

 القيم اجلوهرية 

 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملهني 
 قـــــــــرو  الفريــــالعمل ب 
 ة ـــــــــة والنزاهــــــالشفافي 
 ةــــــــــــات الفعالـــــالشراك 
 رـــــــــــــاملستمر ــــالتطوي 
 رصـــؤ الفــة وتكافــالعدال  
 اإلســتـــــــــدامـــــــــــــــــة 
 يز وحتقيق أفضل النتائ ودة والتماجل 

  األهداف الوطنية اليت تسهم الوزارة بتحقيقها 

 

 .حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني والعدالة يف توزيعها .1

 .لضمان مستوى معيشة جيد جلميع املواطننيحتقيق معدالت منو مستدام   .2

 األهداف القطاعية اليت تسهم الوزارة بتحقيقها 
 

 .تطوير مصادر املياه احلالية وجلب مصادر مياه جديدة .1
 ت مني املياه لكافة القطاعات املنزلية والزراعية والصناعية والسياحية بكميات وب سعار مناسبة. .2

 .رفع مستوى خدمات الصرف الصحي  .3
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  االسرتاتيجية  - األهداف املؤسسية

 

 : إىلباالستناد  داف املؤسسيةتحديد األهب قامت الوزارة

 نظام التنظيم االداريل وفقًاص عليها أهداف الوزارة املنصو. 

 األهداف الوطنية والقطاعية اليت تساهم الوزارة يف حتقيقها. 

   واخلارجية للوزارةلبيئة الداخلية ل الرباعي تحليلمصفوفة النتائ (SWOT ANALYSIS) ،

  .ولوياتهاأو ن هذه املصفوفةوبعد اخلروج بالبدائل االسرتاتيجية املنبثقة م
بالتشارك ما  ومؤشرات القياس الرئيسية هلا صياغة االهداف املؤسسية تمتتلك املنطلقات فقد  إىلوباالستناد 

ولتحقيق قيمة مضافة  موارد الوزارة بكفاءة وفاعليةإدارة تعزيز  إىلوصوال ها موظفي الوزارة وشركائ بني

األهداف املؤسسية وقد كانت  لعمليات الوزارة مبا ينعك  على التنمية الشاملة واملستدامة لقطاع املياه.

 :الثالث سنوات القادمة كما يليتسعى لتحقيقها خالل  اليت االسرتاتيجية

 السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات املتعلقة بقطاع املياه. إعدادتطوير و .1
 احملافظة على استدامة املوارد املائية وتطويرها. .2
 استقطاب التمويل الالزم للمشاريع يف قطاع املياه. .3

 
 .(3)مرفق خطط العمل التشغيلية لالدارات الدارات اليت تساهم يف حتقيقها ومرفق األهداف الفرعية وا
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 والقطاعيةعالقة األهداف املؤسسية باألهداف الوطنية 

 

اهلدف املؤسسي  األهداف القطاعية اليت يساهم بتحقيقها ألهداف الوطنية اليت يساهم بتحقيقهاا

 االسرتاتيجي 

  حتسني مستوى اخلدمات املقدمة

 للمواطنني والعدالة يف توزيعها.

    حتقيــــق معــــدالت منــــو مســــتدام

معيشة جيد جلميـع  لضمان مستوى 

 املواطنني.

  تطوير مصادر املياه احلالية وجلب

 مصادر مياه جديدة.
 املياه لكافة القطاعات املنزلية  ت مني

والزراعية والصناعية والسياحية 

 بكميات وب سعار مناسبة.

  رفع مستوى خدمات الصرف الصحي. 

ــات   ــوير السياســــــــــــ تطــــــــــــ

ــريعات   ــرتاتيجيات والتشــ واالســ

 .ياهاملتعلقة بقطاع امل

  حتسني مستوى اخلدمات املقدمة

 للمواطنني والعدالة يف توزيعها.

    حتقيــــق معــــدالت منــــو مســــتدام

لضمان مستوى معيشة جيد جلميـع  

 املواطنني.

  تطوير مصادر املياه احلالية وجلب

 مصادر مياه جديدة.
  ت مني املياه لكافة القطاعات املنزلية

والزراعية والصناعية والسياحية 

 وب سعار مناسبة.بكميات 

  رفع مستوى خدمات الصرف الصحي. 

 

ــوارد   ــى اســتدامة امل احملافظــة عل

 .املائية وتطويرها

 

  حتسني مستوى اخلدمات املقدمة

 للمواطنني والعدالة يف توزيعها.

    حتقيــــق معــــدالت منــــو مســــتدام

لضمان مستوى معيشة جيد جلميـع  

  املواطنني.
 

  تطوير مصادر املياه احلالية وجلب

 مصادر مياه جديدة.
  ت مني املياه لكافة القطاعات املنزلية

والزراعية والصناعية والسياحية 

 بكميات وب سعار مناسبة.

  رفع مستوى خدمات الصرف الصحي. 

  

ــالزم   ــل الـــ ــتقطاب التمويـــ اســـ

 للمشاريع يف قطاع املياه
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 تشارك بتحقيقهاة ومؤشراتها واالدارات/الوحدات اليت ياألهداف املؤسس

 

 املسؤولية (Impactاالثر)  (Outcomeالنتيجة)  املؤشر هدف املديرية

حتديث املعلومات وطباعة الكتب اخلاصة  

 بقطاع املياه
 نسبة زيادة يف املعرفة لدى املواطن

املشاركة يف محاية مصادر املياه /رفع 

مستوى ترشيد االستهالك املائي /تعزيز 

االستخدام األمثل للمياه/ رفع مفهوم 

مستوى تنفيذ مشاريع احلصاد املائي 

 وإعادة االستخدام

ت قلم املواطن مع الكمية املتوفرة 

لديه، التفاعل مع قضايا املياه 

واصبح شريك يف القرار املائي 

،املساهمة يف تقليل الكلفة املالية 

املرتتبة على االسرة جراء شراء 

 كميات اضافية من املياه

 ادارة االعالم
تغطية القضايا واملواضيع املتعلقة بقطاع املياه  

 بوسائل االعالم املختلفة 
نسبة تغطية القضايا واملواضيع املتعلقة بقطاع 

 املياه

تطوير البنية التحتية وفقا ملتطلبات برام   

 احلكومة االلكرتونية
نسبة رضى املوظفني ومتلقي اخلدمة عن 

 االفراد     وتكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت 

االستفادة القصوى من املياه )رفع كفاءة 

 استخدام املياه واحلد من هدرها(
تقليل الفاقد من خالل تاهيل شبكات املياه يف 

 املناطق املستهدفة
 سد العجز املائي حتسني البنية التحتية وتقليل الفاقد

مديرية ادارة الطلب 

 على املياه

كغاءة وافضل املمارسات يف استخدام نشر مفهوم 

 املياه

عدد الدراسات اخلاصة باالحتياجات املائية 

 للمحاصيل الزراعية
 تعزيز مفهوم االستخدام االمثل للمياه

تغيري السلوك لدى املواطنني يف 

 كفاءة استخدام املياه
مديرية الطلب على 

 املياه
املائي عدد املباني اليت مت تنفيذ عملية التدقيق 

 فيها

 تطوير انظمة مراقبة مصادر املياه

 امتتة أنظمة املراقبة مصادر املياه

 محاية مصادر املياه

اعداد املوازنة املائية والدراسات والتقارير 

وتوفري املعلومات الالزمة عند احلاجة 

وادارتهاوتقليل الكلفة والزمن ودقة 

 املعلومات 

رفع كفاءة ادارة مصادر 

املياه،تعديل التشريعات واجياد 

نظام مراقبة املياه 

اجلوفية)حتديد مواقع 

احلفر،خفض االستنزاف من 

االحواض(،اصدار تعليمات محاية 

مصادر املياه ،مساعدة الشركاء يف 

احلصول على معلومات اكيدة 

 كمدخل لعملياتهم

 الفنية

 النسبة الرتاكمية لالبار املؤمتته من اجملموع الكلي

 عدد االبار اجلوفية املراقبه

 نسبة االبار اجلوفيه املراقبه

 عدد حمطات الرصد املناخي تطوير حمطاتالرصد املناخي

 تطوير وحتديث قاعدة بيانات مركزية 

 
 اسرتاتيجية نسبة االجناز
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 كمية مصادر املياه املتاحة ) املستدامه ( زيادة مصادر املياه املتاحة

 

 التوازن بني الطلب واملتا  

األمن املائي وحسب توجيهات 

 جالة امللك االولويه ملياه الشرب 

 األمن الغذائي
 اسرتاتيجية

 كمية املياه العادمة املعاجلة زيادة كمية وكفاءة املياه العادمة املعاجلة 

 3احلفائر مالسعة التخزينية للسدود و  3زيادة السعة التخزينية للسدود و احلفائر م

 رفع عدد املخدومني بشبكات الصرف الصحي
النسبة املئوية للمنازل املخدومة بشبكات الصرف 

 الصحي
تلبية حاجات املواطنني االساسية من املياه 

وشبكات الصرف الصحي ،احملافظة على 

 صحة املواطنني 

 توازن األثر البيئي 

 رفاهية املواطنني
 املياه ارفع عدد املخدومني بشبكات

النسبة املئوية للمواطنني املخدومني بشبكات 

 املياه

 عدد مشاريع استخدام الطاقة املتجددة التوسع يف استخدام الطاقة املتجددة
 تقليل كلفة انتاج املرت املكعب من املاء

 تقليل الكلف التشغيليه

 تقليل خسائر قطاع املياه

ختفيف األعباء على خزينة 

 الدولة

 البيئة احلفاظ على

تعزيز اإلدارة احلكومية لتكون 

 مستقرة ماليا وشفافة

 مديرية التمويل
مفوتر  3نسبة ختفيض استهالك طاقة لكل م

 (3)كيلوواط ساعة/م
مفوتر )كيلوواط  3معدل استهالك طاقة لكل م

 (3ساعة/م

 نسبة مصادر املياه احملمية محاية مصادر املياه اجلوفية ولسطحية
 املياه السطحية واجلوفيةمحاية مصادر 

 

 ت مني مياه صاحلة للشرب والزراعة

مياه ذات جودة عالية حسب 

 املواصفات العاملية

ان يتمتع االردنيون مبستوى  

 صحي الئق

 اسرتاتيجية

توفري التمويل الالزم لتنفيذ اخلطة 

 االستثمارية

نسبة التمويل املتحقق اىل التمويل املطلوب 

 لتنفيذ اخلطط االستثمارية 
 تقليل فاتورة الطاقة 

زيادة عدد املشرتكني بالصرف الصحي 

 واملياه 

 اعادة ت هيل شبكات املياه

 تقليل الفاقد من املياه

تقليل فاتورة الطاقة على املستوى 

 الوطين 

املساهمة يف ختفيف األثر على 

 ناخي التغري امل

جتاوز ازمات املياة خالل فرتات 

 الصيف

 مديرية التمويل

نسبة التمويل املتحقق اىل التمويل املطلوب 

 لتنفيذ خطة االستجابة لالزمة السورية

 مديرية التمويل
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 االسرتاجتيات الفرعية:

 

املؤسسية يف ظل خمرجـات حتليـل البيئـتني الداخليـة      االسرتاتيجيةولتتمكن الوزارة من حتقيق االهداف 

الفرعيــة الالزمــة لالســتفادة مــن نقــاط القــوة   االســرتاتيجياتواخلارجيــة تتبنــى الــوزارة جمموعــة مــن 

 واستغالل الفرص ومعاجلة نقاط الضعف وتفادي التهديدات وهي:

 ومبادئ اجلودة والتميز. املمارسات االدارية وتبين متطلبات ألفضلتطوير  االداء املؤسسي وفقا  -1
احملافظـة علـى    ب هميةتبين برام  متكاملة للتوعية وترشيد االستهالك مع تغيري سياسات التوعية  -2

املياه من خالل اشراك اجملتمعات احمللية يف تنفيذ برام  الوزارة وعدم االكتفاء حبمالت التوعية عـرب  

 وسائل االعالم.

املمولني لتعويض نقطة الضعف املتمثلة يف النقب احلاصل يف املوازنـة  تعزيز العالقات والشراكات مع  -3

 احلكومية العامة باالعتماد على التمويل من منح املمولني.
تعزيز الشـراكات مـع املؤسسـات يف القطـاع لتنفيـذ املشـاريع بشـكل مشـرتك لتعـويض نقطـة الضـعف             -4

ف يف امكانــات ومهــارات بعــض مــوظفي املتمثلــة يف الــنقب النــوعي يف املــوارد البشــرية املؤهلــة وضــع

 الوزارة وحبيث يتم االستفادة من اخلربات على مستوى القطاع.
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 املرفقات

 املهام واملسؤوليات الرئيسية للوزارة – 1مرفق 

 املهام والواجبات اليت تقوم بها وزارة املياه والري
 

( املهـام واملسـؤوليات   3باملـادة رقـم )   الدستور( من 120والصادر مبقتضى املادة ) 2014( لسنة 14حدد النظام رقم )

 الرئيسية للوزارة كما يلي )مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة املياه وقانون تطوير وادي األردن(:

تتوىل الوزارة املسؤولية الكاملة عن املياه والصرف الصحي واملشاريع املتعلقة بها، كما تتـوىل املسـؤولية    - أ

 األردن واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك. الكاملة عن تطوير وادي
تهدف الوزارة إىل رفع مستوى قطاع املياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته مبا يف ذلك مستوى جودة  - ب

 خدمات املياه، وهلا يف سبيل ذلك القيام باملهام والصالحيات التالية:
 تطوير سياسات قطاع املياه. .1
ووضع االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للمياه والربام  التخطيط االسرتاتيجي لقطاع املياه  .2

 التنفيذية الالزمة لذلك.
 تطوير االتفاقيات الدولية اخلاصة بقطاع املياه ومتابعة تنفيذها. .3
إدارة مصادر املياه وتنظيمها ووضع األس  الالزمة لذلك ومراقبة اآلبار اجلوفية وفق أحكام  .4

لرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول اآلبار التشريعات النافذة لتشمل وضع آليات ا

 اجلوفية.
 إدارة التمويل واقتصاديات املياه. .5
 إعداد الدراسات املائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع املياه. .6

 :التالي من النظام اهليكل التنظيمي للوزارة كما هو موضح بالشكل 4كما حددت املادة رقم  
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 االسرتاتيجيةخطة عمل  – 2رفق م

 

 2017 2017 2017 2017 2017 2017 األنشطة املرحلة

مرحلة 

 عداداإل

تشكيل جلنة التخطيط االسرتاتيجي و حتديد 

 مهامها

      

عقد ورشة عمل للعاملني بالوزارة الطالعهم 

 على خطة عمل املشروع وغاياته

      

مرحلة 

 التحليل

 السابقةحتليل االسرتاتيجية 

      

 حتليل التقارير والدراسات املتعلقة بقطاع املياه

      

 حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للوزارة

      

مرحلة 

 التخطيط

 الرؤيا والرسالة والقيم إعداد

      

حتديد األهداف الوطنية اليت تساهم الوزارة 

 بتحقيقها

      

تساهم الوزارة حتديد األهداف القطاعية اليت 

 بتحقيقها

      

صياغة االهداف االسرتاتيجية املؤسسية / 

 الغايات

      

 صياغة األهداف الفرعية

      

تطوير خطط العمل التشغيلية و مؤشرات االداء 

 الرئيسية

      

املرحلة 

 اخلتامية

اطالع الشركاء على االسرتاتيجية ومناقشتها 

 معهم

      

 اخلطة االسرتاتيجيةنشر اقرار و
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 لإلداراتاألهداف الفرعية واالدارات اليت تساهم يف حتقيقها و خطط العمل التشغيلية – 3مرفق 

 

 االدرات املسؤولة اهلدف الفرعي اهلدف املؤسسي

 املسؤوليةالشركاء املساهمني يف 

 )داخلي وخارجي(

استقطاب 

التمويل الالزم 

للمشاريع يف 

 املياهقطاع 

توفري التمويل للمشاريع 

لقطاع املياه ذات  الرأصالية

االولوية واليت تسهم يف 

حتقيق تنفيذ اخلطة 

التنفيذية مع املمولني 

 واجلهات املا ة

 مديرية التمويل

 والتعاون الدولي

 واملنظمات الدولية املا ةالدول 
GIZ,KFW,EIB,EU,USAI

D,UN,AFD,JICA,BGR 
 سلطة وادي االردن

 سلطة املياه
 شركات املياه

 رئاسة الوزراء
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 وزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني

اخلطة االستثمارية  إعداد

وتوفري التمويل للمشاريع 

الرأصالية ذات األولوية 

واليت تسهم يف حتقيق األمن 

 املائي

 

 مديرية اخلطة االستثمارية

 سلطة وادي األردن

 املياهسلطة 

 مديرية الشؤون الفنية

USAID 

وتطوير  إعداد

السياسات 

واالسرتاتيجيات 

والتشريعات 

املتعلقة بقطاع 

 املياه

وضع وحتديث سياسات 

واسرتاتيجيات قابلة 

للتطبيق والقياس وفق 

افضل املمارسات الستدامة 

 و تطوير املصادر املائية

 مديرية السياسات

 والتخطيط اإلسرتاتيجي

 املياهسلطة 

 سلطة وادي االردن

 شركات املياه

 وزارة البيئة

 وزارة الزراعة

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 دائرة االحصاءات العامة

GIZ 

USAID 

BGR 

احملافظة على 

استدامة املوارد 

املائية 

 وتطويرها

دراسات يف جمال  إعداد

االدارة املستدامة للمصادر 

 املائية والطلب عليها

 الدراسات وحدة

 االقتصادية

 سلطة املياه

 سلطة وادي االردن

 شركات املياه

 اجملل  االقتصادي واجلتماعي

 اجملل  االعلى للسكان

 وزارة البيئة

 وزارة الزراعة

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 دائرة االحصاءات العامة

GIZ 

USAID 

BGR 
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 االدرات املسؤولة اهلدف الفرعي اهلدف املؤسسي

 املسؤوليةالشركاء املساهمني يف 

 )داخلي وخارجي(

ــى   ــة علـ احملافظـ

اســتدامة املــوارد 

ــة  املائيـــــــــــــــــ

 وتطويرها

اليـــــات العمـــــل    تطـــــوير

باســـــتخدام التكنولوجيـــــا 

 احلديثة

 البيئة والتغري املناخي

 سلطة املياه

 سلطة وادي االردن

 شركات املياه

 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

 دائرة االرصاد اجلوية

 وزارة البيئة

 وزارة الزراعة

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 دائرة االحصاءات العامة

GIZ 

USAID 

ــداد ــات   إعـ ــديث دراسـ وحتـ

فنيـــة متخصصـــة لـــإلدارة 

ــة   ــوارد املائيـ ــة للمـ املتكاملـ

 والطلب عليها

 

 البيئة والتغري املناخي

 مديرية النمذجة الرياضية

GIZ 

WAJ 
 مديرية الدراسات و الرصد

 و مديرية التخطيط االسرتاتيجي
 مديرية البيئة و النوعية

رفع كفاءة فريق العمل فنيًا 

 وإدارة املعرفة

 مديرية النمذجة الرياضية

 مديرية البيئة و النوعية

 مديرية التدريب و التطوير

 مديرية الدراسات والرصد

تطـــــوير اليـــــات العمـــــل    

باســـــتخدام التكنولوجيـــــا 

 احلديثة

 مديرية رصد

 ودراسات مصادر املياه

 سلطة املياه

ــات   ــديث دراسـ ــداد وحتـ إعـ

ــإلدارة  فنيـــة متخصصـــة لـ

ــوارد   ــة للمـ ــة املتكاملـ املائيـ

 والطلب عليها

 مديرية رصد

 ودراسات مصادر املياه

 سلطة املياه

تطـــــوير اليـــــات العمـــــل    

باســـــتخدام التكنولوجيـــــا 

 احلديثة

 وحدة مراقبة اآلبار اجلوفية

 الشؤون الفنية

 سلطة املياه

 التخطيط االسرتاتيجي

إعــــداد تقــــارير املوازنــــات 

املائية وسيناريوهات توزيع 

 مصادر املياه

 مديرية السياسات

 والتخطيط اإلسرتاتيجي

 سلطة املياه

 سلطة وادي االردن

 دائرة االحصاءات العامة

GIZ 

تطــــــــوير األداء 

ــي وفقـــا    املؤسسـ

ألفضــــــــــــــــــل 

ــات  املمارســـــــــــ

 اإلدارية

تطوير وااللتزام مبنهجيـات  

ــق   ــل وفـــ واجـــــراءات عمـــ

ـــأفض ــا  ــــ ــات مبــ ل املمارســ

يضــــــــــمن الشــــــــــفافية  

واالستخدام االمثل للمـوارد  

 املالية

 وزارة املالية مديرية الشؤون املالية

تطوير وااللتزام مبنهجيـات  

وإجراءات عمل وفـق أفضـل   

ــمن  ــا يضـــ ــات مبـــ املمارســـ

ــتخدام   ــفافية واالســــ الشــــ

 األمثل للموارد البشرية

 مديرية التطوير املؤسسي

 مديرية الشؤون اإلدارية

 

 اجلهات املمولة

 كافة املديريات الوزارة

 جلان املعايري

 جلنة التخطيط االسرتاتيجي

GIZ 
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 االدرات املسؤولة اهلدف الفرعي اهلدف املؤسسي

 املسؤوليةالشركاء املساهمني يف 

 )داخلي وخارجي(

تطوير وااللتزام مبنهجيـات  

واجراءات عمل وفـق أفضـل   

ــمن  ــا يضـــ ــات مبـــ املمارســـ

الشــــــفافية و االســــــتخدام 

 االمثل للموارد البشرية

 وحدة الرقابة الداخلية

 ديوان احملاسبة
 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 

ــوير  تطـــــــــــــــ

ــات  السياســـــــــــ

ــرتاتيجيات  واالس

والتشــــــــريعات 

ــاع   ــة بقط املتعلق

 املياه

 

احملافظــــة علــــى حقــــوق   

الـــــــوزارة مـــــــن خـــــــالل 

تطويرمنهجيات واجـراءات  

عمــل قانونيــة وفــق أفضــل  

ــمن  ــا يضـــ ــات مبـــ املمارســـ

 الشفافية والنزاهة

 القانونية الشؤون وحدة

 سلطة املياه سلطة

 وادي االردن

ISSP 

GIZ 
 مديرية االعالم

ــوير  تطـــــــــــــــ

ــات  السياســـــــــــ

ــرتاتيجيات  واالس

والتشــــــــريعات 

ــاع   ــة بقط املتعلق

 املياه

توعية اجلهات ذات العالقـة  

بالتشريعات املتعلقة بقطاع 

 املياه

 القانونية الشؤون وحدة

 سلطة املياه سلطة

 وادي االردن

ISSP 

GIZ 
 مديرية االعالم

تنفيـــذ بـــرام   

ــة  التوعيـــــــــــــ

ــيد  وترشـــــــــــــ

 االستهالك

تزويــــــــد ذوي العالقــــــــة 

 باملعلومات

 والتوعية االعالم وحدة

 االرتباط املا نيضباط 
 املؤسسات احلكومية

 منظمات اجملتمع احمللي
 وسائل االعالم

ــتخدام األدوات    ــز اســ تعزيــ

 التكنولوجية

 والتوعية االعالم وحدة

 ضباط االرتباط املا ني
 املؤسسات احلكومية

 منظمات اجملتمع احمللي
 وسائل االعالم

ــة و   ــرام  نوعيـ ــوير بـ تطـ

تشـــاركية مـــع القطاعـــات   

 املعنية

 والتوعية االعالموحدة 

 ضباط االرتباط املا ني
 املؤسسات احلكومية

 منظمات اجملتمع احمللي
 وسائل االعالم
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 الوثائق املرجعية إلعداد اإلسرتاتيجية.– 4مرفق 

 

 ( 2017 – 2015إسرتاتيجية وزارة املياه والري لألعوام.) 
 ( 2025 – 2016اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه.) 
 ( 2014( لسنة )14نظام التنظيم اإلداري رقم.) 
 .اهليكل التنظيمي 
 .املوازنة العامة 
 National Water Capacity Development Strategy 

 Cost of Hosting Syrian Refugees on Water Sector of Jordan 

 


