


دور قطاعي المياه والزراعة في ادارة موارد المياه

“المظلة الحكومية” :  القطاع العام: اولا 

 وزارة المياه والري

 وزارة الزراعة

 سلطة وادي االردن

 سلطة المياه

  المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي



القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني: ثانياا 

 ي اتحاد المزارعين، جمعية مستخدم” االتحادات والنقابات الزراعية

.“المياه ، منتدى المياه في المناطق المرتفعة

 الصندوق االردني الهاشمي” الهيئات ذات الطابع شبه الحكومي   “



:الدور في ادارة موارد المياه 
 (قوانين، أنظمة، تعليمات ) اصدار التشريعات
وضع السياسات والخطط
تنسيق كافة الجهود في ادارة المياه والحد من العجز في المياه
المحافظة على االمن المائي:
.Aترشيد االستهالك
.Bحماية نوعية ومصادر المياه والحد من الضخ الجائر
.Cتنمية الموارد المائية
.Dاضافة مصادر مائية جديدة
 (كوادر ومستخدمين) بناء القدرات
تعظيم المردود وانتاجية المياه
استقطاب االستثمارات للقطاع المائي
كفاءة انظمة التشغيل والصيانة
القدرة على تحمل التكاليف



 2025وثيقة الردن

الستراتيجية الوطنية للمياه

الستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية

سياسة ادارة الطلب على المياه

سياسة توزيع المياه

 سياسة الحالل واعادة الستخدام

 سياسة المياه الجوفية

 سياسة المياه السطحية



اهداف الستراتيجية
قطاع مياه مرن
 مياه بمواصفات عالية
اسعار مقبولة تضمن استرداد التكاليف
 مرافق تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها
 حماية  مصادر المياه الصحة العامة والبيئة
االستخدام الكفوء للمياه
 ادارة رشيدة ومتكاملة لمصادر المياه
اطار تنظيمي وتشريعي فعال وهادف
التكيف مع التغيرات المناخية
متوائم مع االولويات الوطنية
بنية تحتية وتقنيات حديثة
شراكات فعالة



األطر القانونية والتشريعية للتنسيق ما بين قطاعي الزراعة والمياه

”مجلسي العيان والنواب ” مجلس المة  /  بيت التشريع الردني 

- -لجنة الزراعة والمياه  -

- سبق وان تم دمج وزارة المياه والري ووزارة الزراعة في وزارة 
واحدة ألكثر من مرة



التشريعات المرتبطة بقطاعي الزراعة والمياه

 قانون الزراعة

 قانون سلطة المياه

 قانون تطوير وادي الردن



التنسيق المشترك

في “ المياه، الزراعة والبيئة” تم دمج قطاعات 2025في رؤيا الردن 
قطاع واحد من اجل صياغة رؤيا مشتركة بينهم 



مخرجات التنسيق ما بين القطاعين

تأسيس جمعية مستخدمي المياه لمزارعي وادي الردن

 تأسيس منتدى المياه في المناطق المرتفعة



البرامج والمشاريع المشتركة

 لجان مشتركة في اعداد تقارير مرتبطة بقطاعي الزراعة والمياه

FAOبالتعاون مع “ اللجنة الوطنية لعداد تقرير حول شح المياه وانتاجيتها في الزراعة” 

ة مشروع الحد من شح وندرة المياه في سياق زيادة الطلب على الغذاء والطاق
FAO &SDCبالتعاون مع ”وحدة ادارة المشروع تضم ممثلين عن وزارتي المياه والزراعة ” 

 العديد من اللجان التوجيهية المشتركة للعديد من المشاريع.



عوامل نجاح التنسيق

 الرادة السياسية

 (مياه وزراعة) لالهداف  والرؤيا الستراتيجيةصياغة مشتركة

مؤسسات وهياكل تنظيمية راسخة

تشريعات وقوانين ناظمة مع تعديلها كلما تطلب األمر

عالقات قوية ومتينة مع المنظمات الدولية والخبيرة والجهات المانحة



محددات التنسيق

  الممارسات والستخدام غير الكفؤ للمياه

 تكلفة واسعار المياه في الزراعة

شح وندرة المياه في الردن

عائدات القطاع الزراعي

المنافسة بين كافة القطاعات في الطلب المتزايد على المياه

 الفجوة احياناا بين القرارات والتنفيذ.



التوصيات 

الفضلية في التمويل أن تكون للمشاريع ذات البعد الثنائي

الكفؤة( زراعة مياه) مزيد من الحوافز للمشاريع المشتركة

(مزارعين والناتج الجمالي) تعظيم المردود لوحدة المياه

 ابراز التكامل  ل التداخل في المهام والمسؤوليات

ياجراء دراسة لتشخيص معيقات التنسيق على الصعيد الوطن.




