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 مقدمة 

التأقلم مع شحّ المياه ودور الزراعة 

شهد استخدام المياه على المستوى العالمي زيادة بمعدل فاق معدل الزيادة السكانية بمقدار الضعف 
الذي ال يمكن بعده توفير خدمات مياه  الحدّ  إلى  الفائت، ووصل عدد أكبر من األقاليم  القرن  خالل 
جانب  إلى  سريعة،  بوتيرة  الحضرية  المناطق  اتساع  عن  فضاًل  السكاني،  النمو  ولعل  عليها.  يعتمد 
الجافة.  المناطق  المياه، السيما في  إحداث ضغط غير مسبوق على  االقتصادية، تسبب في  التنمية 
ويشكل الشحّ المتفاقم في المياه والتنافس على هذا المورد تهديدًا رئيسًا للتطورات المستقبلية على 

صعيد األمن الغذائي والحدّ من وطأة الفقر، وبخاصة في المناطق الريفية. 

وتضطلع منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة المياه والطاقة، بتنفيذ عدد من 
حيث  الفقر،  شأفة  واستئصال  الغذائي  األمن  وتحسين  المياه  شحّ  مع  للتأقلم  األردن  في  المشاريع 
تأتي هذه المشاريع ضمن برنامج »التأقلم مع شحّ المياه ودور الزراعة« لمنظمة األغذية والزراعة 
الذي اعتبر واحدًا من البرامج المرجعية والرئيسية للتعاون بين الحكومة اإليطالية ومنظمة األغذية 

والزراعة. ويمتد نهج البرنامج لفترة خمس سنوات )2011 - 2015 (، حيث نظم على ثالث مراحل: 

المرحلة األولى:  عمل »إطار العمل الشامل« على إمداد األطراف المعنية بصناعة القرارات والسياسات 
بنهج ومبادئ، إضافة إلى رفدها بإطار عمل شامل لصياغة استراتيجيات التنمية ورصد تنفيذها. 

المرحلة الثانية: اعتبر »تطوير مراجعة استخدام المياه في أفريقيا« استمرارية منطقية للمرحلة سابقة 
الذكر. إذ تمثل مراجعة استخدام المياه إحدى األدوات الموصى بها ضمن إطار العمل الشامل القابل 
للتطبيق على المستوى الوطني أو على مستوى الحوض. كما تقوم بتزويد اإلدارات الوطنية وهيئات 
المياه  موارد  استخدام  بخصوص  التقارير  وإعداد  والتحليل  للتقييم  كاملة  بمنهجية  األنهار  أحواض 
النادرة. ولعل التقييم المفصل الستخدام المياه المخصصة للزراعة، بما في ذلك إنتاجيتها، وقيمتها 
عند االستخدام، وكفاءة استخدامها، يفتح الطريق أمام البلدان لتعديل سياسات المياه وتحسين خطط 
إدارة هذا المورد للمستقبل من خالل تدخالت استراتيجية لزيادة القدرة على التأقلم مع شح المياه . 

السنة األولى

 المرحلة األولى: إطار العمل المفاهيمي

 المرحلة الثانية: مراجعة استخدام المياه على المستوى الوطني

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانية

 المرحلة الثالثة: تعزيز القدرات الوطنية

ُ
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وعلى  للبرنامج.  واألخيرة  الراهنة  المرحلة  الوطنية«  القدرات  »تعزيز  مرحلة  تمثل  الثالثة:  المرحلة 
اعتبار أن جّل بلدان إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا قد بلغت مستويات شحّ المياه أو تجاوزتها، 
المياه.  للتأقلم مع شح  الوطنية  القدرات  انطالقة جيدة لالستثمار في  يمثل نقطة  اإلقليم  فإن هذا 
وهذه المرحلة تهدف من خالل العمل يد بيد مع جهات نظيرة على المستويين الوطني واإلقليمي إلى 

التأقلم مع شح المياه  في كل من األردن ولبنان ومصر 1. 

1      فــي بدايــة المطــاف، كان المشــروع ســيعمل علــى ســورية، إال أن تصاعــد االضطرابــات السياســية فيهــا أســفر عــن تحويــل التمويــل 
المخصــص لســورية إلــى مصــر الســتخدام الطاقــة الشمســية فــي رفــع الميــاه المخصصــة للــري.
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المرحلة الثالثة للمشروع: تعزيز القدرات 
الوطنية 

إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

يواجه إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا تحديات واسعة النطاق بفعل القضايا المعقدة والمتشابكة 
الغذاء للسكان  المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية، السيما تلك التي تتعلق باألراضي والمياه وتأمين 
المتنامية أعدادهم. ويشكل الشح  المتزايد للمياه والتنافس عليها تهديدًا جسيمًا تفرضه التطورات 
المستقبلية على نحٍو يؤثر في مساعي تحقيق األمن الغذائي والحدّ من الفقر على مستوى اإلقليم، 
ما يخلق حاجة ملحة إلى تحسين إدارة المياه  المخصصة للزراعة وتحري الممارسات الفضلى والحلول 
الناجحة في بلدان هذا اإلقليم والتي تعد الزمة الستخدام موارد المياه على نحٍو أكثر كفاءة واستدامة. 

الزراعة« على  ودور  المياه  التأقلم مع شح  لمشروع  الوطنية،  القدرات  تعزيز  الثالثة:  »المرحلة  تركز 
تعزيز القدرات الوطنية في كل من لبنان واألردن ومصر، وذلك فيما يتعلق بالتدخالت الممكنة لتحسين 
إدارة المياه بصفة عامة، والتعامل مع المكون الزراعي لشح المياه بصفة خاصة. ويهدف المشروع إلى 
تعزيز القدرات الوطنية من خالل اتباع نهج إقليمي ووطني على حدّ سواء. كما يجري المشروع تقييمًا 
مفصاًل الستخدام المياه المخصصة للزراعة، بما في ذلك إنتاجيتها، وقيمتها عند االستخدام، وكفاءة 
استخدامها، ويفتح الطريق أمام البلدان لتعديل سياسات المياه لديها وتحسين إدارتها لهذا المورد في 

المستقبل من خالل تدخالت استراتيجية لزيادة قدراتها على التأقلم مع شحّ المياه.  

أما المستفيد النهائي من هذا المشروع فهي المجتمعات التي ستجني الفائدة من البرامج والتدخالت 
المستفيدة  الجهات  الزراعي بكفاءة أكبر. وكذلك تكون  المياه لصالح اإلنتاج  التي تستخدم  اإلنمائية 
بالدرجة األولى هي المؤسسات الحكومية الوطنية التي ستستفيد من خالل مجموعة من أدوات دعم 

القرار وتحسين القدرة على إدارة موارد المياه المتاحة. 

ومؤسسات  ومحلية  دولية  حكومية  غير  ومنظمات  المانحين  أيضًا  المشروع  سيفيد  أخرى،  جهة  من 
تعليمية وكذلك القطاع الخاص، حيث سيكون بوسعهم جميعًا الوصول إلى أدوات مطورة لدعم القرار 

من أجل التخطيط لالستجابة لشح المياه وإعداد البرامج المتعلقة بها وتنفيذها. 

وفيما يلي المخرجات اإلقليمية المشتركة بين البلدان الثالثة: 

تعزيز القدرات على إدارة الطلب على المياه في نظم الري؛ 	 

تعزيز القدرات على تحسين إنتاجية المياه المخصصة للزراعة. 	 
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أما المخرجات التي تخصّ كل بلد على حدة، فهي كالتالي: 

الصرف  الري في محطة معالجة مياه  المعالجة لصالح  الصحي  الصرف  استخدام مياه  لبنان: تحسين 
الصحي في إيعات؛ 

األردن: اإلسهام في تطوير حصاد المياه؛ 

أكثر  مصدر  توفير  خالل  من  النيل  دلتا  منطقة  في  للزراعة  المخصصة  المياه  إدارة  تحسين  مصر: 
استدامة للطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه المخصصة للري. 



الخاصــة  والخدمــات  األنظمــة  تخطيــط  منهــج 
إن   :  )MASSCOTE( األقنيــة  تشــغيل  بتقنيــات 
الخاصــة  والخدمــات  األنظمــة  تخطيــط  منهــج 
بتقنيــات تشــغيل األقنيــة هــو إجــراء متــدرج يرمي 
إلــى مراجعــة اســتخدام الميــاه بغــرض إدارة الــري 
لنظــام  المختلفــة  العناصــر  وتقييــم  وتحليــل 
ــف  ــه. وتتأل ــة لتحديث ــع خط ــل وض ــن أج ــا م ري م
خطــة التحديــث مــن ابتــكارات ماديــة ومؤسســاتية 
وإداريــة لتحســين خدمــات إيصــال المياه إلــى كافة 
المســتخدمين وكذلــك تحســين فعاليــة التشــغيل 
واإلدارة مقابــل التكلفــة. وقــد تــم إيجــاد هــذا 
المنهــج بنــاءًا علــى مقاربــة صارمــة فــي الموقــع 
للبنــى التحتيــة الماديــة للميــاه )أقنيــة وشــبكات( 
ــإدارة موجهــة نحــو الخدمــات كممارســة  ويقــوم ب

ــة.  اعتيادي

مخرجات إقليمية في األردن 

تنمية القدرات في مجال إدارة الطلب على 
المياه في نظم الري 

من  أعلى  الري  نظم  في  المياه  على  الطلب  يكون  غالبًا 
الطلب  إدارة  األردن، ما يستوجب  المورد في  االمداد بهذا 
يمكن  إذ  لها.  االقتصادي  العائد  لزيادة  المياه  هذه   على 
تحسين العائد االقتصادي للمياه إلى الحدّ األمثل من خالل 

التركيز على زراعة محاصيل مروية عالية القيمة. 

وهنالك حاجة للتحكم بالمياه في أقنية الري على المستوى 
الثاني واألكثر أهمية من ذلك على المستوى الثالث، وذلك 
الري  نظم  ولعل  المياه.  تخصيص  على  الطلب  لتوجيه 
الحديثة والمتسمة بالمرونة، إلى جانب الخدمات الموثوقة 
لتوفير مياه الري تفتح الباب أمام خيارات أوسع للمزارعين 
ومديري المياه للحد من فاقد المياه واالستثمار في تقنيات 

الري الحديثة. 

مجال  في  القدرات  لبناء  إقليمية  عمل  ورشة  عقدت  وقد 
  )RAP( تطبيق إجراء التقييم السريع لشبكات الري الكبيرة
تشغيل  بتقنيات  الخاصة  والخدمات  األنظمة  تخطيط 
األقنية )MASSCOTE( من 23 إلى 26 سبتمبر/أيلول من عام 
2012 حول موضوع »تحديث الري في إقليم الشرق األدنى 
المستقبلية«،  والتوجهات  الراهن  الوضع  أفريقيا:  وشمال 
حيث أشرفت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع معهد 
الزراعات المتوسطية في باري، إيطاليا، على تنظيم ورشة 
العمل هذه. وتمثل الهدف منها في تطوير واختبار ونشر 
على  وركزت  وإدارتها  الري  نظم  وتشغيل  تحديث  أدوات 
األدنى  الشرق  إقليم  في  مختارة  ري  نظم  سبعة  تطبيق 
وإيران  واألردن  ومصر  وسورية  )المغرب  أفريقيا  وشمال 
المشتركة  الجوانب  على  التركيز  مع  ولبنان(  وتونس 

والمختلفة للدروس المستقاة بخصوص تلك النظم.

يمثــل »إجــراء التقييــم الســريع لمشــاريع الــري« 
عمليــة جمــع وتحليــل للبيانــات تمتــد من أســبوع 
ــًا  ــب وميداني ــل المكت ــذ داخ ــبوعين تنف ــى أس إل
علــى حــدّ ســواء. وتــدرس العمليــة مدخــالت 
خارجيــة من قبيــل االمــدادات بالميــاه، ومخرجات 
مــن قبيــل وجهــة المياه )البخــر والنتــح، والجريان 
الســطحي، ومــا إلــى ذلــك(. كمــا يقــوم هــذا 
اإلجــراء بدراســة منظمــة للتجهيــزات الثابتــة 
ــي  ــع داخل ــل وتوزي ــتخدمة لنق ــات المس والعملي
ــى كافــة المســتويات ضمــن المشــروع  ــاه إل للمي
وضــع  ويتــم  الحقــول(.  إلــى  المصــدر  )مــن 
مؤشــرات خارجيــة وداخليــة لتوفيــر )1( معلومــات 
مرجعيــة للمقارنــة مــع األداء مســتقباًل عقــب 
ــة مــع مشــاريع ري  ــث، )2( مرجــع للمقارن التحدي
لتقديــم توصيــات نوعيــة  أرضيــة   )3( أخــرى، 

ــاه.  ــال المي ــات إيص ــين خدم ــث وتحس لتحدي
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تنمية القدرات لتحسين إنتاجية المياه في الزراعة 
ينتظر من تحسين إنتاجية المياه زيادة في غالل المحاصيل، وهو هدف يمكن بلوغه من خالل تغيير 
إدارة المحصول والتربة والمياه. ففي الزراعة البعلية، يؤدي سد العجز في المياه التي يحتاجها المحصول 
خالل الفترات الجافة من خالل الري التكميلي إلى تحقيق االستقرار في اإلنتاج وزيادة إنتاجية المياه 
بشكل كبير. أما في الزراعة المروية، فيمكن زيادة إنتاجية المياه من خالل خفض فاقد المياه الناجم 
عن الصرف والرشح والتبخر غير اإلنتاجي. أما االحتمال اآلخر لزيادة إنتاجية المياه المخصصة للزراعة 

فيكمن في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري. 

األغذية  منظمة  قبل  من  للمحاصيل  المياه  إنتاجية  حول  ورشة عمل  نظمت   ،2012 يوليو/تموز  في 
والزراعة، بالتعاون مع قسم األرض والعلوم البيئية لدى جامعة كي يو لوفين وكلية الدراسات العليا 
للعلوم البيئية والتكنولوجيات واإلدارة في لوفن، بلجيكا. وقد استقطبت ورشة العمل والتي امتدت على 
مدى خمسة أيام 27 مشاركًا من 12 بلدًا )الجزائر وبلجيكا وبروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وإثيوبيا واليونان وإيران وإيطاليا واألردن ولبنان وتنزانيا وأوغندا(. ومن بين المشاركين في فعاليات 
الورشة كان محاضرون وطالب دكتوراة من جامعتي كي يو لوفن، غينت، ولوفاين ال نويفي )بلجيكا( 
مشاريع  لدى  عاملة  وكوادر  والزراعة،  األغذية  منظمة  عن  وممثلون  إيطاليا،  من  دكتوراة  وطالب 

لمنظمة األغذية والزراعة في لبنان واألردن. 

ــمال  ــى وش ــرق األدن ــل الش ــة عم ــي ورش ــاركون ف المش
أفريقيــا أثنــاء تحليلهــم ألداء نظــم الــري علــى أرض 

ــع الواق

ــي   ــاه ف ــال المي ــي مج ــن ف ــن المحترفي ــف م ــر لفي حض
تخطيــط  منهــج  علــى  اإلقليمــي  التدريــب  األردن 
ــوات  ــات تشــغيل قن األنظمــة والخدمــات الخاصــة بتقني

ــري ال

ــاه  ــة المي ــول إنتاجي ــن ح ــة لوف ــي جامع ــة ف دروس نظري
ــل للمحاصي

ــاه  ــة المي ــول إنتاجي ــن ح ــة لوف ــي جامع ــة ف دروس عملي
للمحاصيــل

ُ

ُ
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القدرات  »تنمية  حول  أخرى  عمل  ورشة  وانعقدت 
تحسين  بغرض  المزرعة  إدارة  باستراتيجيات  المتعلقة 
إنتاجية المياه للمحاصيل باستخدام نموذج إنتاجية المياه 
خالل  عمان  بمدينة  الندمارك  فندق  في  للمحاصيل« 
عام  من  يوليو/تموز   4 إلى  يونيو/حزيران   30 من  الفترة 
2013. وقام بالتدريب الدكتور ديرك رايس، األستاذ لدى 
بالإلضافة  لوفن(  )جامعة  الحيوية  العلوم  هندسة  كلية 
 . الزراعي  المركز الوطني للبحث واإلرشاد  إلى خبراء من 
من  متخصصا    20 مجموعه  ما  العمل  ورشة  في  وشارك 

شتى المؤسسات والمنظمات والمعاهد البحثية. 

القدرات  بناء  إلى  أساسي  بشكل  العمل  ورشة  وهدفت 
لمنظمة  المحاصيل  نموذج  تطبيق  خالل  من  المحلية 
مهارات  تنمية  بغرض   )AquaCrop( والزراعة  األغذية 
من  للمزرعة  االستراتيجية  اإلدارة  مجال  في  المشاركين 
وقد  األردن.  في  للمحاصيل  المياه  إنتاجية  زيادة  أجل 
يحقق  نحو  على  للمحاصيل  المياه  إنتاجية  نموذج  صمم 
البساطة والدقة والقوة، وهو مناسب بصفة  التوازن بين 
معيقًا  عاماًل  المياه  فيها  تكون  التي  للظروف  خاصة 
شريكة  أداة  النموذج  هذا  يشكل  كما  المحاصيل.  إلنتاج 
تطبيقاته  تشتمل  حيث  المستخدمين،  من  واسع  لطيف 
المناخ.  تغير  سيناريوهات  ظل  في  بالغلة  التنبؤ  على 
مناقشتها  وتم  ملموسة  حاالت  على  دراسات  أجريت  وقد 

بغرض التطبيق العملي للموضوع الذي عرضه المستشارون 
خالل الجلسات النظرية. 

صورة جماعية للمشاركين والمنظمين والمدربين 

صورة جماعية للمشاركين والمنظمين والمدربين

جلسة عملية 

الجلسة االفتتاحية
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مخرجات خاصة بكل بلد: األردن 

تنمية حصاد المياه المخصصة للزراعة – دعم تأسيس المجتمع الزراعي 
وزيادة إنتاج الحيوانات في قرية الهاشمية، لواء الحسينية، محافظة معان، 

األردن 
التنمية  المتفاقم  المياه  شح  يهدد  إذ  بالخطر.  تنذر  شائعة  مشكلة  األردن  في  المياه  شح  يشكل 
االقتصادية واالستقرار في كثير من المناطق في األردن. أضف إلى ذلك أن فرص الحصول على مصادر 
جديدة للمياه تعدّ محدودة اليوم. فبينما تتوافر المكاسب المرتبطة بكفاءة استخدام المياه من خالل 
تحسين توزيعها واستخدامها في الزراعة المروية بالكامل، نرى أن نسبة كبيرة من مصادر المعيشة 
الزراعية تعتمد على نظم الزراعة في األراضي الجافة، في حين يعتمد اإلنتاج على الهطوالت المطرية 
يجب  المناطق،  تلك  أفضل في  الغذائي ومصادر معيشة  لألمن  التباين. وضمانًا  والشديدة  المتدنية 
إنتاج مزيد من األغذية بكمية أقل من المياه، ما يعني زيادة إنتاجية المياه المخصصة للزراعة وتحسين 

تكنولوجيات إدارة المياه. 

ويعدّ حصاد المياه وسيلة لتوفير كمية أكبر من المياه للنبات في بيئات أشد جفافًا. فمن خالل ضبط 
للنباتات،  المورد  هذا  توافر  من  المياه  حصاد  يزيد  مستهدفة،  مناطق  في  وتركيزها  المياه  جريان 

ويتحكم بانجراف التربة، كما يحدّ من تأثير الجفاف ويزيد من إنتاجية مياه األمطار. 

في السنوات األخيرة، تسبب انخفاض الهطوالت المطرية إلى جانب تعاقب موجات الجفاف في األردن 
الزراعة  على  تعتمد  التي  الريفية  المجتمعات  من  كثير  لدى  للخطر  المعيشة  مصادر  تعريض  في 
البعلية، السيما مربي الماشية. واليوم نجد مربي الماشية يتنقلون على امتداد البلد بحثًا عما يكفي 
من األعالف والمياه لحيواناتهم. ويندرج مربو الماشية بين أشد المجموعات ضعفًا في البلد، إذ نتيجة 
التي  األنشطة  من  لديهم  العيش  كسب  صعوبة  تتزايد  المتاحة،  المياه  موارد  على  التنافس  لتزايد 
يقومون بها. ويمكن  لمنشآت حصاد المياه، كالسدود الصغيرة، أن توفر لهم شيئًا من األمان بخصوص 

مياه الشرب لمواشيهم، ناهيك عن أنها تساعدهم على ري المحاصيل العلفية. 

يقصــد بحصــاد الميــاه جمــع ميــاه الهطــوالت المطريــة الســتخدامها فــي منطقــة زراعــة المحصــول 
وتخزينهــا إمــا فــي مقطــع التربــة المتصاصهــا بشــكل مباشــر مــن قبــل المحصــول أو تخزينهــا داخــل 
ــح فــي  ــى نحــو منتــج. ويتمثــل المفهــوم الرئيســي للمصطل خــزان ليتــم اســتخدامها مســتقباًل عل
حجــز ميــاه األمطــار التــي تهطــل فــي جــزء مــن المشــهد الطبيعــي، إمــا فــي المزرعــة أو أعلــى مجــرى 
الميــاه، وإعــادة توجيــه تلــك الميــاه نحــو وســط تخزيــن لهــا. وهنالــك كثيــر من أشــكال حصــاد المياه، 
يعــود بعضهــا إلــى ممارســات زراعيــة محليــة، فــي حيــن تــم إدخــال أشــكال أخــرى مــن مناطــق أو 
بلــدان أخــرى. ويعطــي حصــاد الميــاه نتائــج فضلــى عندمــا يرتبــط بممارســات زراعيــة وإجــراءات 

بيولوجيــة مــن قبيــل زراعــة األشــجار لتحقيــق االســتقرار فــي بنــى التربــة وتحســين الرشــح. 
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وعليه، يسعى المشروع إلى اإلسهام في  تطوير حصاد المياه في األردن، كما يهدف بصفة خاصة إلى: 

تطوير منطقة مرجعية رائدة وتشغيلية بالكامل، مجهزة بما يناسب حصاد المياه المخصصة لإلنتاج 
مزارعين  وإسهام  بمشاركة  اختيارها  يتم  خاصة،  بصفة  الحيوانات  وإنتاج  عامة  بصفة  الزراعي 

مستفيدين، حيث تستخدم ألغراض العرض والتدريب. 

القدرات لدى كافة أصحاب الشأن  المياه بغرض بناء  تنفيذ برنامج تدريب على تكنولوجيا حصاد 
المعنيين بتنفيذ نظم حصاد المياه واستخدامها. 

إعــداد إطــار عمــل اســتراتيجي لتنميــة حصــاد الميــاه فــي منطقــة المشــروع، بحيــث يشــكل إحــدى 
مدخــالت االســتراتيجية الوطنيــة لمــوارد الميــاه و يكــون مرجعيــًا لمناطــق أخــرى. 

انطالقة المشروع 
تعود بداية المشروع المرجعي الرائد إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من خالل ورشة عمل تأسيسية، 
نظمتها منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع مديرية حصاد المياه التابعة لوزارة الزراعة لتعريف كافة 

أصحاب الشأن بالمشروع وأنشطته وبنيته التنسيقية، واالتفاق على اختيار المنطقة المرجعية. 

وجرى تشكيل لجنة توجيهية للمشروع مؤلفة من أعضاء من شتى األقسام الوزارية المعنية به، وكذلك 
من ممثلين عن المزارعين والقطاع الخاص ومن منظمة األغذية والزراعة وكافة مستويات السلطة، 
فضاًل عن أطراف فاعلة على المستوى الوطني والمحلي. أما دور اللجنة التوجيهية للمشروع فيتمثل 
وضمان  المشروع  تنفيذ  في  المشاركة  الوطنية  األطراف  كافة  من  الحكومية  اإلسهامات  تنسيق  في 
إليه  أوكلت  الزراعة، حيث  وزارة  للمشروع من قبل  الصحيح. كما جرى تعيين منسق وطني  توقيتها 
مسؤولية التابعة اليومية الكاملة ألعمال المشروع، وحشد فعاليات اللجنة التوجيهية للمشروع والعمل 

كأمين عام لها. 

أضف إلى ذلك مشاركة مؤسسات حكومية أخرى معنية في إدارة موارد المياه من قبيل المركز الوطني 
للبحث واإلرشاد الزراعي والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، وذلك إلجراء عدد من األنشطة 

والتعاون في مجال البحث والرصد والتدريب ضمن المشروع. 

وتمثلت إحدى األنشطة الرئيسة للمشروع في تنفيذ منطقة عرض تشغيلية مجهزة بما يلزم لحصاد 
المياه المخصصة للزراعة بصفة عامة وإنتاج الحيوانات بصفة خاصة. أما األهداف الرئيسة فتتمثل في: 

تنمية القدرات لتحسين إنتاجية المياه المخصصة للزراعة؛ 	 
اإلسهام في تنمية حصاد المياه في األردن )مسقط المياه في الهاشمية(؛ 	 
زيادة دخل األسر لتحسين نوعية الحياة وتطوير مشاركة المرأة في قرية الهاشمية؛ 	 
تشجيع األسر على تبني إنتاج األعالف للتكيف مع تدهور المراعي الطبيعية؛ 	 
استخدام تقنيات حصاد المياه إلنتاج األعالف بغرض التأقلم مع شح المياه؛ 	 
تنمية القدرات لدى المؤسسات لتحسين حصاد المياه والمهارات الزراعية. 	 
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وقد تم تقسيم األنشطة الرئيسة إلى أحد عشر نشاطًا فرعيًا: 
اختيار المنطقة المرجعية؛ . 1
إجراء دراسات مرجعية لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية وتقييمها؛ . 2
دعم التعاونيات الزراعية وتلك المعنية بإدارة المياه؛ . 3
إجراء دراسة هيدرولوجية؛ . 4
إجراء دراسة للتوصيف الفيزيائي البيولوجي؛ . 5
إجراء دراسة طبوغرافية؛ . 6
تحضير األرض للمنطقة المرجعية؛ . 7
تصميم نظم ري مناسبة؛ . 8
شراء المواد وتركيب النظام بأكمله؛ . 9

الزراعة بدون حراثة )على الجلد( والترويج لهذه التقنية؛ . 10
المحافظة على سعة البركة وزيادتها؛ . 11
زراعة بذور العلف األخضر لصالح األسر. . 12

اختيار المنطقة المرجعية
قررت اللجنة التوجيهية للمشروع أن حوض الدعجانية الواقع في لواء الحسينية شمال محافظة معان 
المعايير  وفق  المشروع  الحسينية في هذا  لواء  اختيار  وجرى  المرجعي.  للمشروع  األنسب  الخيار  هو 

التالية: 
وجود منشأة لحصاد المياه؛ 	 
التعرض الشديد لتغير المناخ؛ 	 
تدهور المراعي الطبيعية مما يؤثر في توافر األعالف. 	 

يقع لواء الحسينية على بعد 50 كم شمال مركز محافظة 
معان، وتبلغ مساحته اإلجمالية  306 9 كم2. أما المحافظة 

فتضم األلوية التالية: 

الحسينية والهاشمية وحديقة األمير هاشم وحديقة األمير رغد 
والفجيج وحديرا وعنيزة. 

وتمثل معان المحافظة األكبر وهي إحدى أشد المناطق جفافًا 
في األردن، حيث تتجاوز درجة الحرارة فيها 42 درجة سيلزيوس 
 86 حوالي  يبلغ  سنوي  مطري  هطول  بمعدل  وتحظى  صيفًا 
مم. وهذه الظروف المناخية القاسية توفر القليل من الفرص 
للرعي قصير األجل، إال إن توافرت المياه الجوفية، التي تساعد 
على  المحافظة  وتقع  المروية.  الزراعة  من  جيوب  ظهور  على 

ارتفاع 683 مترًا فوق مستوى سطح البحر. 
موقع مسقط مياه الدعجانية على خارطة األردن
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إجراء دراسة مرجعية 
المتمثل في إجراء دراسات مرجعية  الثاني  الفرعي  النشاط  نّفذ   ،2012 الثاني من عام  النصف  خالل 
لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية وتقييمها في قرية الهاشمية بهدف التعرف على الظروف االجتماعية 
واالقتصادية داخل القرية والبيانات والمؤشرات األساسية ذات الصلة، وكذلك لتحديد التأثيرات التي 
سيحدثها المشروع بعد تنفيذه في مجموعات مستهدفة من خالل عمليات الحقة متعددة خالل فترة 
المشروع. وقد غطى االستبيان عينة من 162 أسرة مثلت 39 % من مجمل األسر داخل القرية، حيث 
جرى تقسيم القرية إلى كتل ومن ثم طبق االختيار العشوائي للعينات عند اختيار األسر ضمن كل كتلة 
لتجنب االنحياز. وتألف استبيان األسر من خمسة أقسام كانت كالتالي: معلومات عن األسر واستخدام 
األساسية  البيانات  تحديد  إلى  الدراسة  وهدفت  والدخل.  العاملة  واليد  والحيوانات  والزراعة  المياه 
والمؤشرات داخل منطقة الدراسة، بما في ذلك المعلومات التالية: الجوانب االجتماعية وموارد المياه 
واستخداماتها واإلنتاج الزراعي واإلنتاج الحيواني والبيئة المؤسساتية المحلية وكذلك األعمال وأنماط 

التوظيف ومتوسط الدخل ونوعية الحياة في القرية.   

االستنتاجات الرئيسة للدراسة المرجعية:

 24 % من أرباب األسر يقومون بنشاط ثانوي، و  47 % منهم يعملون في 	 معلومات عن األسر 
تربية المواشي. 

استخدام المياه

لم تتلق أية أسرة أي تدريب على نظم حصاد المياه؛ 	 

93 % من المجيبين سيستخدمون حصاد المياه في المستقبل لري 	 
المحاصيل العلفية وسقاية المواشي، وهذه النتيجة قد ترتبط برغبة 

األسر لالستفادة من المشروع للتكيف مع شح المياه في المنطقة؛ 

81 % من األسر التي تريد استخدام حصاد المياه ترغب في اإلسهام 	 
في تكاليف التشغيل، إال أن األسر المتبقية غير راغبة في القيام بذلك 

بسبب حالة الفقر المدقع التي تعيشها. 

الزراعة

18.6 % من األسر المالكة للماشية اعتمدت نمط الحياة البدوية، في حين 	 
أن 81.4 % منها تبنت نمط الحياة المستقرة ولديها حظائر للمواشي 

حول المنازل؛ 

كافة األسر غير منتجة لألعالف من قبيل الشعير أو نخالة القمح أو 	 
الفصة أو الدريس. 

79 % من األسر المالكة للماشية توظف النساء بصفة دائمة بمعدل 1.65 	 اليد العاملة
وظيفة مخصصة للنساء لكل أسرة بدون أن تتلقى تلك النسوة أي أجر.

يبلغ معدل الفقر في قرية الهاشمية 37 % من إجمالي األسر. 	 الدخل 
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يجــب اســتهداف قريــة الهاشــمية مــن خــالل »مشــروع التأقلــم مــع شــح الميــاه« بســبب تعرضهــا 	 
الشــديد لتغيــر المنــاخ وبســبب معــدل الفقــر المرتفــع فيهــا. 

ــار 	  ــتخدام اآلب ــاه واس ــاد المي ــق حص ــن طري ــالف ع ــاج األع ــى إنت ــروع عل ــز المش ــب أن يرك يج
ــة الرعويــة فــي المراعــي الطيبعيــة.  االرتوازيــة لتوفيــر العلــف علــى امتــداد العــام وتخفيــف الحمول

يتعيــن علــى دراســة الجــدوى االقتصاديــة والماليــة إلنتــاج األعــالف باســتخدام تقنيــات حصــاد 	 
الميــاه تقديــر التكلفــة الفعليــة للمشــروع. األمــر الــذي يضمــن التأثيــرات االقتصاديــة اإليجابيــة 

للمشــروع فــي األســر التــي تعانــي مــن الفقــر. 

علــى المشــروع أن يســتخدم أســلوب المجموعــات التــي تحظــى بالتركيــز لتحديــد معاييــر األســر 	 
التــي تســتفيد مــن المشــروع وشــكل إطــار العمــل المؤسســاتي المحلــي والــذي ســيدير نظــام 

مرافــق حصــاد الميــاه وآليــات ضمــان اســتدامته وصونــه.

تنفيــذ برامــج تدريــب علــى تقنيــات حصــاد الميــاه وذلــك علــى مســتويي األســرة والمؤسســات 	 
ــة.  المجتمعي

اعتمادًا على تحليل البيانات والنتائج وتقييمها ومناقشتها، أوصى فريق الدراسة بما يلي:

مشاركة التعاونيات المعنية بالزراعة والحيوانات 
في فبراير/شباط 2012، أبرمت مذكرة اتفاق مع جمعية الصفراء التعاونية الزراعية لتأسيس شراكة 
مع جمعية المزارعين ومجتمعهم في المنطقة. وبغرض تعزيز قدرات الجمعية التعاونية، أجرت منظمة 
لعدد من  العمل  تدريبًا عمليًا في موقع  الزراعي  واإلرشاد  للبحث  الوطني  والمركز  والزراعة  األغذية 
األعضاء المختارين من تعاونية المزارعين للقيام بأعمال الري والممارسات الحقلية. وهدف التدريب 
إلى دعم الجمعية التعاونية لنقل اإلدارة إلى المستخدمين )كالزراعة والري والحصاد( بما يعطي القدرة 
للمزراعين على إدارة المنطقة المرجعية خالل فترة المشروع وعقب انتهائه. وبعد اختتام المشروع في 
عام 2015، ستضطلع الجمعية التعاونية للمزارعين بمسؤولية التحكم الكامل بموقع المشروع وإدارته. 

 أجريــت لقــاءات مــع النســاء ألخــذ آرائهــن بخصــوص 
المرجعيــة الدراســة 

زار فريق الدراسة 162 أسرة إلجراء الدراسة المرجعية
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المزارعون  قام  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  الزراعي  واإلرشاد  للبحث  الوطني  المركز  إشراف  وتحت 
المتدربون بري المنطقة وفق جدول ري ثابت، وقاموا بممارسات حقلية في المنطقة المرجعية وفق 
المتدربون  المزارعون  قام  ذلك  إلى  أضف  والعصفر(.  والبيقية  )الشعير  المزروعة  الثالثة  المحاصيل 
والحصاد خالل  الزراعة  بتنفيذ عمليات  الزراعي،  واإلرشاد  للبحث  الوطني  المركز  كادر  وبإشراف من 

الموسمين 14/2013 و15/2014. 

تنفيذ دراسات هيدرولوجية وفيزيائية- بيولوجية وطبوغرافية 
وفيزيائية-  دراسات هيدرولوجية  تنفيذ  والسادسة على  والخامسة  الرابعة  الفرعية  األنشطة  انطوت 
حول  معلومات  على  الكاملة  الهيدرولوجية  الدراسة  واحتوت  المختار.  للموقع  وطبوغرافية  بيولوجية 
الهطوالت وحجم الجريان السطحي وطبوغرافية المنطقة. وبخصوص التوصيف الفيزيائي البيولوجي، 

جرى تحري ملفي حوض الدعجانية وسد الهاشمية في المنطقة واختبارهما. 

التعاونيــة مذكرة اتفاق مع جمعية الصفراء التعاونية الزراعية الصفــراء  جمعيــة  أعضــاء  اجتماعــات   مــن 
ــي  ــاد الزراع ــث واإلرش ــي للبح ــز الوطن ــة والمرك الزراعي

والزراعــة األغذيــة  ومنظمــة 

باحث يجري دراسة هيدرولوجية في المنطقة المرجعية باحثان يجمعان عينات للدراسة الفيزيائية- البيولوجية

ِّ
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المكان  عبر  المطرية  الهطوالت  في  كبير  تباين  في  يتسبب  ما  قاٍس،  طقٍس  بأحوال  األردن  يوصف 
والزمان، مع توقع لكميات الهطوالت المطرية والتبخر. وقد جرت عمليات حصاد المياه في األردن عبر 
التاريخ ألغراض الري واالستخدام المنزلي. وقسمت منطقة الدراسة إلى ثالثة مستجمعات وبارامترات 

هيدرولوجية للمستجمعات المستهدفة وكانت أحجام مياه الجريان التي جرى تقديرها كما يلي:

123رقم المستجمع

46.760.0317.1مساحة المستجمع )كم2(

13001334.61164.3أعلى ارتفاع )م(

11221224.91107.8 أقل ارتفاع )م(

12111279.71136معدل االرتفاع )م(

3.66.73.1معدل االنحدار )%(

211.5200162.5معدل الهطوالت المطرية )مم(

معــدل حجــم الجريــان )مليــون متــر 
مكعــب(  والرشــح 

1.211.480.34

بخصــوص التوصيــف الفيزيائــي - البيولوجــي، 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــن واختبارهم ــري موقعي ــم تح ت
ــمية ــد الهاش ــة وس ــوض الدعجاني ــة: ح المرجعي

خارطة مستويات الهطوالت 
المطرية عند مسقط مياه 

الحسينية

حجــم الجريــان الســطحي عنــد 
ــي  ــة ف ــاه الفرعي ــاقط المي مس
ــر  الحســينية مقــدر بمليــون مت

مكعــب 

لمســقط  كونتوريــة  خارطــة 
ميــاه الحســينية بفواصــل 30 
نمــوذج  علــى  اعتمــادًا  متــرًا 

الرقمــي االرتفــاع 

خارطــة المنطقــة المرجعيــة مــع حــوض الدعجانيــة وســد 
الهاشــمية
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تلخص نتائج التوصيف الفيزيائي البيولوجي في الجدول التالي: 

خواص التربة 
والوحدات

ــن  ــا م ــاوي له ــل كيم ــراء تحلي ــة إلج ــن الترب ــة م ــه 51 عين ــا مجمل ــع م ــم جم ت
قبيــل درجــة الحموضــة pH والملوحــة والمحتــوى مــن المــادة العضويــة وإجمالــي 
كربونــات الكالســيوم والنســبة المئويــة للصوديــوم والنســبة المئويــة للصوديــوم 
ــة  ــوم. وتشــتمل الخــواص الفيزيائي ــادل ونســبة امتصــاص الصودي ــل للتب القاب
ــا  ــة وقدرته ــة اإلجمالي ــح والكثاف ــدل الرش ــى مع ــا عل ــم تحريه ــي ت ــة الت للترب
علــى االحتفــاظ بالميــاه. وأجريــت زيــارة إلــى الموقعيــن )الدعجانيــة والهاشــمية( 
ــات  ــات. كمــا جمعــت عين ــار وأخــذ العين ــار العديــد مــن نقــاط االختب وجــرى اختي
مــن داخــل التربــة )13 عينــة تربــة( مــع تربــة ســليمة غيــر ملموســة مــن نقــاط 
ــر  ــى المختب ــا إل ــات الحق ــم أخــذ هــذه العين ــد ت ــن .و ق ــة تغطــي الموقعي مختلف

ــاه. إلجــراء تحليــل لكثافتهــا اإلجماليــة وقدرتهــا علــى االحتفــاظ بالمي
تم جمع عينتي مياه من حفيرة الدعجانية وسد الهاشمية.تحليل المياه

المــادة األساســية هــي الطمــي المشــتق مــن الجحــارة الكلســية المرتبطــة الجيولوجيا
بالصــوان.

)Relief( التبارز

طبوغرافيــة منطقــة الدراســة هــي عبــارة عــن أرض قليلــة االنحــدار ذات ســطح 
ملــيء بالحجــارة والحصــى وطبقــة رقيقــة مــن الرواســب الريحيــة، وتتــراوح درجــة 
انحدارهــا مــن 1 إلــى 10 % وهــي بارتفــاع مــن 950 إلــى 1250 متــرًا فــوق مســتوى 

ســطح البحــر.

الغطاء النباتي 
واستخدام األرض

الكتــل جافــة. فــي المنطقــة المرجعيــة كثافــة منخفضــة مــن غطــاء األرطماســيا  
و ado و Hamd. غيــر أن المناطــق الشــرقية جــرداء خاليــة مــن أي نباتــات. وتتباين 

الهطــوالت المطريــة فــي المنطقــة مــن 50 – 150 مــم.

الطبوغرافيا
تــم اختيــار وتحديــد منطقــة بمســاحة 140 دونمــًا )14 هكتــارًا( حول الحــوض، كما 
تــم تحديــد قطــع األراضــي المحيطــة المســتهدفة ومســحها. وتشــتمل الخارطــة 

المفصلــة لكامــل المنطقــة علــى مدرجــات كنتوريــة، وتــم إعــداد أحــواض فيهــا.

تحضير األرض والمنطقة المرجعية وتصميم نظم الري 
تم اختيار وتحديد مساحة 140 دونمًا )14 هكتارًا( حول الحوض، كما جرى تحديد كافة قطع األراضي 
المدرجات  ذلك  في  بما  المنطقة  لكامل  مفصلة  خارطة  وأعدت  ومسحها.  بها  المحيطة  المستهدفة 
األرض  تحضير  أعمال  نفذت  المفصلة،  الطبوغرافية  الدراسة  على  واعتمادًا  واألحواض.  الكونتورية 

وتسويتها عند المنطقة المحددة المحيطة بها، كما جرى إنشاء مدرجات أحواض مستوية. 

وبعد إكمال عملية تحضير األرض، تم رسم خرائط مسح مفصلة تضم نظام الري لكامل األرض، إلى 
جانب جدول يحدد كميات المواد  الالزمة وتكاليفها. 
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شراء المواد وتركيب كامل نظام الري 
اعتمادًا على تصميم نظام الري وحساب الكميات الذي أعده خبير الري، دعت منظمة األغذية والزراعة 
إلى مناقصة لشراء التجهيزات المطلوبة لشبكات الري وتم اختيار أفضل العروض من قبل لجنة رسمية 
مشتركة. كما تم شراء كافة المواد من متعهدين مختلفين، وكذلك نفذت أعمال تركيب نظام الري 
بالكامل، وقامت اللجنة الرسمية المشتركة بتشغيل واختبار نظام الري بعد تركيبه وفحصه بالكامل: 
نظام الضخ، وضغط المياه في كل انبوب )الرئيسي والفرعي والجانبي( وحتى أقصى النقاط؛ كما تم 
فحص النقاطات في كافة األنابيب وملحقات أخرى. وخلصت اللجنة إلى أن نظام الري المركب مطابق 

للشروط والمخططات المقدمة إلى المتعهد، وأن النظام يعمل بشكل سليم. 

أحواض مسواة تحضير األرض وتسوية قطع األراضي

خارطة المسح خارطة تصميم نظام الري 
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تقنية الزراعة بدون حراثة )على الجلد( والترويج لها 
عند اختيار المحصول للمنطقة المرجعية، تم األخذ بعين االعتبار مالءمة أصناف المحاصيل لألردن 
 10( 100 دونم  تعادل  للزراعة فوق مساحة  والعصفر  والبيقية  الشعير  واختير  واستدامتها وتوافرها. 

هكتار(. 

واعتمادًا على تقرير الخبير، زرعت األحواض التي تم إعدادها بكمية 800 كغ من البذور كالتالي: 

12المحصول

 75 دونم600 كغ من ثالثة أنواع محلية مختلفةشعير
12.5 دونم100 كغ بيقية

12.5 دونم100 كغ عصفر

الجمعية  من  أعضاء  بينهم  من  )كان  مستأجرين  عمال  قبل  من   14/2013 لموسم  الشعير  وحصد 
ألسباب  وذلك  منخفضة،  إنتاجيته  اعتبرت  المحصول،  هذا  درس  وبعد  إناث(.  فيهم  بمن  التعاونية، 

كطول فترة الجفاف وتدني خصوبة التربة واالفتقار إلى األسمدة. 

تسليم تجهيزات نظام الري وفق التصاميمتركيب مضخة المياه وتشغيلها

تشغيل نظام الري )المضخة( واختبارهاتشغيل نظام الري )األنابيب( واختبارها

ُ
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2014 وما نجم  أما بالنسبة لمحصول البيقية، فقد أدت األمطار الغزيرة التي هطلت خالل مايو/أيار 
عنها من فيضانات إلى تضرر المحصول الذي كان في مرحلة حصاده. وباالتفاق مع الجمعية التعاونية، 
أما حصاد محصول  القادم.  البذور في األرض للموسم  البيقية بدون حصاد، وبذلك تبقى  تقرر ترك 

العصفر فتم في نهاية يوليو/تموز 2014. 

ورد  التي  والمعوقات  المشاكل  على  للتغلب  إجراءات  عدة  اتخاذ  تم   ،15/2014 موسم  زراعة  وعند 
ذكرها في الموسم السابق، من قبيل تحسين تسوية األرض في بعض المواقع لتحسين توزيع المياه؛ 
خالل  السماد  من  مناسبة  جرعة  وإضافة  الشعير؛  لبذور  جيد  مهد  لتحضير  للتربة  العميقة  والحراثة 

زراعة الشعير؛ وكذلك إضافة السماد العضوي لتحسين نوعية التربة. 

تمت  كما   .2014 الثاني  نوفمبر/تشرين  ومطلع  األول  أكتوبر/تشرين  نهاية  في  األرض  تحضير  بدأ 
تسوية مناطق معينة من األرض لضمان توزيع أفضل للمياه ضمن قطعة األرض المزروعة. وأضيفت 
أسمدة كيماوية وعضوية على حدّ سواء إلى المنطقة المزروعة قبل الزراعة، وجرت حراثة األرض لمرة 

ثانية بغرض إدخال األسمدة فيها. 

في  المطرية  للهطوالت  مكمالت  لتوفير  أفضل  بطريقة  النظام  تشغيل  تم   ،15/2014 موسم  في 
الموقع، وبذلك يتم تجنب فترات الجفاف الطويلة ويكون الري بكميات أفضل على اعتبار أنه ستتم 
االستفادة من كامل كمية المياه الموجودة في الحوض، هذا فضاًل عن تحسين خصوبة التربة باستخدام 

األسمدة. 

عند اختيار البذور تؤخذ البيئة المحلية بعين االعتبار  

توزيع البذور

نقل البذور المختارة 

زراعة البذور 
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صيانة الحوض وزيادة سعته 
2014. واشتملت تلك األعمال  الثاني من عام  النصف  أجريت أعمال صيانة كاملة  للحفيرتين خالل 

على: 

ترحيل الرواسب وتنظيف كامل للحفيرة اإلسمنتية؛ . 1

إعادة تأهيل الحفيرة المتضررة والجدران الخلفية للحفيرة والقناة اإلسمنتية عند مدخل الحفيرة ؛ . 2

إنشاء حجرة لحماية المضخة بعد تركيبها؛ . 3

ترميم وتعديل منفذ الحفيرة. . 4

إجراء تجربة زراعة بذور العلف األخضر لصالح األسر في قرية الهاشمية 
للحاجة  نييجة  الهاشمية  قرية  األسر في  لصالح  األخضر  العلف  بذور  زراعة  تجربة  إجراء  فكرة  جاءت 
الفعلية لدى المزارعين إلى علف أخضر لمواشيهم على امتداد العام وبسبب االفتقار إلى أرض زراعية 
ثمة  أن  نجد  المناخ،  وتغير  الطبيعية  المراعي  وندرة  المطرية  الهطوالت  لشح  ونتيجة  المنطقة.  في 
حاجة واضحة إلى إيجاد حلول مناسبة للمزارعين. وقد دفع هذا منظمة األغذية والزراعة إلى التعاون 
مع جمعيات زراعية ومربي مواشي بهدف تعليم وتدريب المزارعين على هذه التقنية الجديدة لضمان 

االمداد بالعلف األخضر على نحو متوازن على مدار العام. 

تنظيف الحفيرة ومشهد للجدار المنهار 

إعادة إنشاء الجدار 

تنظيف الحفيرة

 حفيرة جافة وتظهر الرواسب في أرضها
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مع  وبالتعاون   ،2012 عام  في  أجريت  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الدراسة  نتائج  على  واعتمادًا 
المجتمع المحلي، أجريت تحريات ولقاءات مع عديد من األسر التي تم ترشيحها في مناطق مختلفة 
من قرية الهاشمية. وتم  تشكيل قائمة مؤلفة من ست عشرة أسرة مستفيدة اعتمادًا على المعايير 
التالية: الفقر وتدني الدخل؛ الموافقة على تشغيل النظام المركب ومتابعته والرغبة في ذلك؛ توافر 
المكان والمساحة والضوء؛ الجوانب االجتماعية )كالتوازن عند عملية االختيار بين الحمولتين الكبيرتين 

الرئيسيتين في القرية(. 

وفي كل بيت تم إختياره، تم تركيب وحدة كاملة في المكان المناسب، ومن ثم أجريت عروض وتدريبات 
بشكل عام حول تشغيل وصيانة النظام بحضور كافة المستفيدين. إضافة إلى ذلك، استلمت كل أسرة 
أجري  كما  وحدة منفصلة على حدة.  تركيب كل  اإلرشادات خالل  وأعطيت  العلف  500 كغ من  كمية 
الوطني للبحث واإلرشاد  المركز  المركبة من قبل كادر مختص لدى  فحص ومتابعة دورية للوحدات 

الزراعي.  

منافع زراعة العلف األخضر: 

زيادة الوزن األخضر للمحصول؛ 	 

تحسين نوعية البروتين؛ 	 

مستوى مرتفع من البروتين، أحماض دهنية وفيتامينات ومضادات أكسدة ضرورية؛ 	 

خفض العوامل المضادة للتغذية؛ 	 

زيادة المحتوى من األنزيم النباتي؛	 

زيادة معامل هضم الوجبات الفقيرة. 	 

تعلــم المزارعــون كيفيــة تحضيــر كل صينيــة ببــذور 
ــر ــف األخض ــة العل زراع

 خبيــرا منظمــة األغذيــة والزراعــة والمركــز الوطنــي 
للبحــث واإلرشــاد الزراعــي يبحثــان عــن الموقــع األنســب 

ــكل وحــدة.  ل
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رفع العلف األخضر عن الصينية

تســتفيد الحيوانــات مــن العلــف األخضــر ذي النوعيــة 
ــى  األعل

تركيب الوحدة لدى إحدى األسر

تعلم النساء واألطفال لدى كل أسرة إدارة الوحدة
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زيادة التوعية العامة وبرنامج تدريب 
على حصاد المياه 

من بين األنشطة الرئيسة للمشروع كان تطوير برنامج للتدريب على تكنولوجيا حصاد المياه بغرض 
المياه واستخدامها. وُقسم النشاط  زيادة الوعي لدى أصحاب الشأن المعنيين في تنفيذ نظم حصاد 

الرئيس إلى أربعة أنشطة فرعية: 

تقييم المستوى والقدرات المطلوبة لدى أصحاب الشأن المستهدفين فيما يتعلق بجوانب حصاد . 1
المياه وتصميم الري وجدولته؛ 

تصميم برنامج للتدريب؛ . 2

تنفيذ برامج تدريبية؛ . 3

إجراء حملة للتوعية. . 4

وتم تحقيق النشاط الفرعي األول ذي الصلة بتقييم المستوى والقدرات المطلوبة لدى أصحاب الشأن 
مرجعية  دراسة  خالل  من  وجدولته  الري  وتصميم  المياه  حصاد  بجوانب  يتعلق  فيما  المستهدفين 
اجتماعية واقتصادية وعديد من االجتماعات مع جمعية الصفراء التعاونية الزراعية في لواء الحسينية. 
واعتمادًا على االحتياجات التي تم تحديدها، قام الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية بتصميم 
حيث   ،2014 الثاني  يناير/كانون  وحتى   2013 الثاني  نوفمبر/تشرين  من  للتدريب  برنامج  وتنفيذ 
أما  التنسيق الوطني للمشروع.  الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة ووحدة  عمل الصندوق بالتعاون 
لواء  في  الزراعية  التعاونية  الصفراء  25 عضوًا من جمعية  من  مؤلفة  فكانت  المستهدفة  المجموعة 

الحسينية. وركز برنامج التعاون والتدريب على: 

الموضوعالفترةنمط المهارة

مهارات أساسية إلدارة 
مسك الدفاتر ووضع خطط للمشروع ومهارات ثالثة أيام المشروع

قيادية

خمسة أياممهارات فنية إلدارة المياه 
تقنيات الري وجدولته، واحتياجات المحصول 
من المياه، وصيانة السدود، وممارسات على 

مستوى المزرعة

التدريب  أيام  آخر  اشتملت  للتوعية،  حملة  إجراء  على  يركز  الذي  الرابع  الفرعي  النشاط  من  وكجزء 
إدارة حفيرة  المشاركين على طريقة  المرجعية للمشروع بغرض تعرف  على زيارة ميدانية للمنطقة 

الدعجانية والمنطقة المجهزة بنظام ري مركب بالكامل.
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الدروس النظريةالدروس العملية في الدورة األولى

الدروس العملية في الدورة الثانية صورة جماعية للمشاركين والمنظمين والمدربين
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اإلسهام في وضع استراتيجية لقطاع 
حصاد المياه 

يتمتع حصاد المياه بامكانية أعظم على صعيد اإلسهام في الزراعة داخل األردن مقارنة بما تم إنجازه 
حتى الوقت الراهن. فبينما تتم ممارسة حصاد المياه في البلد لقرون خلت، إال أن تطوير حصاد المياه 
على الطريقة الحديثة يحتاج إلى اختصاص في هذا المجال. ولوحظ من االستراتيجية الزراعية األردنية 
واالستراتيجية البيئية الوطنية غياب خطة وطنية لالستفادة بشكل أفضل من حصاد المياه في عملية 
إلى  التي يمكن أن تسهم في ذلك. وهنالك حاجة  المياه اإلضافية  التكميلي، وذلك رغم كمية  الري 
عمل استراتيجية للقطاع بغرض ضمان تطوير هذا البديل بشكل متواصل على نحو فعال ومستدام. 

لتطوير  استراتيجية  وضع  في  اإلسهام  على  للمشروع  الرئيسة  األهداف  إحدى  انصبت  لذلك،  نتيجة 
المياه واعتبارها إحدى مدخالت االستراتيجية الوطنية لموارد المياه. وقسم النشاط الرئيسي  حصاد 

إلى خمسة أنشطة فرعية: 

مراجعة وتقييم االستراتيجيات السابقة؛   .1

تحديد الفجوات في السياسات وتطوير خيارات سياساتية؛   .2

مناقشة خيارات السياسات واختبارها مع أصحاب الشأن؛   .3

تطوير إطار عمل لالستراتيجية الفرعية؛   .4

التحقق من إطار عمل االستراتيجية الفرعية.   .5

ويتألف النشاط الفرعي األول من مراجعة االستراتيجيات السابقة وتقييمها، حيث أدى إلى إجراء تقييم 
معمق للحالة الراهنة لقطاع حصاد المياه في األردن مع التركيز على منقطة المفرق. والحقًا سيكون 

هذا التقييم بمثابة مُدخل مهم عند وضع استراتيجية لحصاد المياه ومرجع لمناطق أخرى. 

المياه على  بيانات حول حصاد  والزراعة  األغذية  التقييم، جمعت منظمة  لعملية  األولى  الخطوة  في 
المستوى الوطني من الشبكة العنكبوتية وأيضًا من أرض الواقع على امتداد عام 2012. واشتمل ذلك 
على مراجعة شاملة لكافة البيانات والمطبوعات المتعلقة بحصاد المياه في األردن، والتي صدرت عن 

الحكومات والجامعات الوطنية ومؤسسات البحوث الوطنية ومنظمات دولية. 

واعتمادًا على مراجعة استراتيجيات وطنية مختلفة وبيانات موجودة، تم إنشاء قاعدة بيانات لالحتفاظ 
بالمواصفات الرئيسة  لمنشآت حصاد المياه في األردن )من قبيل االسم واالحداثيات والسعة التصميمة 
والسعة الراهنة واستخدام المياه وكذلك مادة اإلنشاء واالرتفاع والرواسب المتوقعة، فضاًل عن تكلفة 

اإلنشاء وسنة اإلنشاء واالمكانية المتوقعة(. 
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وبناءًا على ذلك، عملت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون 
وسلطة  والري  المياه  ووزارة  األردنية  الزراعة  وزارة  مع 
المصادر الطبيعية وسلطة وادي األردن وبلديات محلية، على 
ملء أي ثغرة في البيانات وإضافة المعلومات ذات الصلة. كما 
باالمداد  المتعلقة  )كتلك  أخرى  بيانات حول معايير  جُمعت 
بالمياه والطلب على المياه واإلسهام في الزراعة( من طيف 

واسع من المصادر الحكومية. 

مختلفة  لمعايير  جمعت  التي  البيانات  تمثيل  جرى  ثم  من 
تقنيات  تعتبر  إذ  الجغرافية،  المعلومات  نظام  خرائط  على 
لما  القطاع،  لتقييم هذا  الجغرافية مفيدة  المعلومات  نظام 
البيانات  وعرض  وتحليل  تخزين  على  قدرة  من  به  تتمتع 
الموزعة مكانيًا بحسب المواصفات التي يحددها المستخدم. 
للقطاع  المهمة  للمواصفات  أوسع  استعراضًا  تتيح  كما 

الفرعي القائم لحصاد المياه. 

اعتمادًا على قاعدة  الجغرافية  المعلومات  وُأنشأ ملف نظام 
البيانات التي طورتها منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع 
وزارة الزراعة وسلطة وادي األردن. وتم تحديد إحداثيات ما 

بنية راهنة ومستقبلية لحصاد   362 347 من أصل  مجموعه 
المواقع  ربط  ويتيح  الخارطة.  على  وضعها  يمكن  المياه 

المحددة على الخارطة مع قاعدة البيانات سهولة تحرير وتحديث البيانات باإلضافة إلى توفير بيانات 
جديدة.

نتائج مستخلصة من المفرق 

لــدى األخــذ بعيــن االعتبــار المثــال المختــار مــن 
ــن  ــدد م ــى ع ــل إل ــن التوص ــرق، يمك ــة المف محافظ
البيانــات  علــى  اعتمــادًا  المبدئيــة  االســتنتاجات 
الميــاه  حصــاد  منشــآت  توزيــع  ويشــير  المتاحــة. 
إلــى  المطريــة  الهطــوالت  تبايــن  مــع  المتناســبة 
ــاه  أنــه فــي المناطــق التــي يكــون فيهــا حصــاد المي
ــى  ــة عل ــون مفضل ــآت تك ــذه المنش ــإن ه ــًا، ف مجدي
ــم  ــه ت ــرى، لعل ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــاه الجوفي ــار المي آب
الميــاه  الســتخراج  الرســمي  الحــد  إلــى  الوصــول 
الجوفيــة لهــذه المنطقــة مــع عــدم القــدرة علــى 
ــاه  ــاد المي ــي أن حص ــذا يعن ــدة – وه ــار جدي ــر آب حف
يوفــر مصــدرًا بديــاًل أساســيًا للميــاه. وتشــير مقارنــة 
لهــا  والمخطــط  القائمــة  الميــاه  حصــاد  منشــآت 
ــى  ــط بن ــان أن تخطي ــع الودي ــع توزي ــبة م والمتناس
حصــاد الميــاه قــد شــهد تطــورًا خــالل الســنوات 

األخيــرة، علــى اعتبــار أن المنشــآت المخطــط لهــا للمســتقبل توجــد فــي مواقــع أكثــر كفــاءة الحتجــاز 
ــي  ــئت ف ــي أنش ــك الت ــع تل ــة م ــراف )مقارن ــدوث االنج ــع ح ــادرة أو من ــة الن ــوالت المطري ــاه الهط مي

الماضي( أو كليهما معًا.  

 مواقع حصاد المياه
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وتعتبــر الكثافــة الســكانية فــي المنطقــة المختــارة منخفضــة، مــا يشــير إلــى وجــود ســكان مــن البــدو 
ــد اســتخدام  ــاه لدعــم إنتاجهــم الحيوانــي. وعلــى صعي ــى حصــاد المي بصفــة أساســية يعتمــدون عل
األراضــي، تظهــر البيانــات أن ثمــة إمكانيــة لتوســيع الزراعــة فــي المناطــق المحيطــة ببنــى حصــاد 
الميــاه ضمــن منطقــة العينــة. فــإذا اعتبرنــا أن تلــك المنشــآت ســتكون جافــة بمعظمهــا خــالل األشــهر 
األعلــى حــرارة عندمــا تكــون الحاجــة إلــى الــري علــى أشــدها، نجدهــا توفــر ريــًا تكميليــًا للمحاصيــل 
الشــتوية، وذلــك بحســب االختبــار الــذي جــرى فــي المنطقــة المرجعيــة لمشــروع »التأقلــم مــع 
شــحّ الميــاه ». وقــد يحمــل حصــاد الميــاه فائــدة خاصــة لدعــم زراعــة محاصيــل علفيــة، مــع األخــذ 

بالحســبان األهميــة القائمــة للحيوانــات فــي المنطقــة. 

االستنتاجات المستخلصة من تقرير التقييم 

مــن  المزيــد  مــن  للغــرض  وصفــًا  التقييــم  يقــدم 
االســتثمارات فــي قطــاع حصــاد الميــاه فــي األردن، 
الســيما مــن خــالل وضــع اســتراتيجية لقطاعــات أخــرى. 
كمــا يســتعرض البيانــات المتوافــرة لتقييــم قطــاع 
حصــاد الميــاه، ومثــااًل حــول كيفيــة القيــام بذلــك علــى 
علــى  اعتمــادًا  التقييــم  وأجــري  المحلــي.  المســتوى 
ــب  ــة باإلمــداد والطل ــر ذات الصل مجموعــة مــن المعايي
علــى حصــاد الميــاه، حيــث ينتظــر مــن التقريــر توفيــر 
قاعــدة لوضــع اســتراتيجية لقطــاع حصــاد الميــاه. غيــر 
أنــه يجــب أن تؤخــذ العديــد مــن العوامــل بعيــن االعتبار 
ــد وضــع اســتراتيجية كهــذه، وهــذه العوامــل هــي:  عن

الحقوق في األراضي

ثمــة تأثيــر لتحديــد الحقــوق فــي األراضــي فــي موقــع منشــآت حصــاد الميــاه واســتخدامها. إذ يمكــن 
ــة  ــادت ضبابي ــإن س ــدة. ف ــرق عدي ــاه بط ــاد المي ــاح حص ــي نج ــر ف ــي أن يؤث ــازة األراض ــام حي لنظ
الحقــوق فــي األراضــي، عندهــا قــد ال يرغــب المزارعــون فــي االســتثمار فــي  منشــآت حصــاد الميــاه 
علــى األرض التــي ال يملكونهــا رســميًا؛ وهــذا ينطبــق أيضــًا علــى األراضــي المشــاع أو تلــك الخاضعــة 
ــاط  ــة أنم ــك ثالث ــده. إذ أن هنال ــي األردن بتعقي ــي ف ــازة األراض ــام حي ــم نظ ــة. ويتس ــة الدول لملكي
ــًا  ــة )موزعــة تاريخي ــة قبلي ــة(، ملكي ــة خاصــة )أرض مســجلة وموثق ــازة األراضــي: ملكي رئيســة لحي
ــًا  ــًا علــى المــوارد(. وغالب مــن قبــل الشــيوخ(، وأرض تابعــة لملكيــة الدولــة )إمكانيــة الحصــول مجان
مــا يظهــر تراكــب وضبابيــة فــي الملكيــات بيــن تلــك التابعــة للدولــة وتلــك الخاضعــة للنظــم القبليــة 
العرفيــة، مــا يقــود بصــورة متكــررة إلــى ممارســات غيــر مســتدامة الســتخدام األرض؛ هــذا ناهيــك 
عــن التجزئــة الكبيــرة فــي الحقــوق فــي األراضــي بيــن األجيــال القادمــة. وال يمكــن قيــاس الحقــوق 
فــي األراضــي باســتخدام مؤشــرات بســيط كتلــك الموضحــة فــي المصفوفــة المقترحــة. مــع ذلــك، 
ــم  ــد تصمي ــك عن ــر الرســمي، وذل ــه وغي ــازة األراضــي بالحســبان، الرســمي من يجــب أخــذ نظــام حي

اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع حصــاد الميــاه فــي األردن. 
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قضايا العدالة 

شــأنها شــأن أي اســتراتيجية للتنميــة، يتعيــن علــى االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع حصــاد الميــاه أن 
تضمــن بــأن الترويــج لهــذا النهــج ال يفيــد مجموعــة مــن النــاس بصفــة خاصــة بينمــا يســتبعد أخــرى. 
وإلــى حــدّ مــا، يتيــح مؤشــر مســتويات الفقــر تقييــم تلــك المناطــق التــي تكــون الحاجــة فيهــا إلــى 
ــا  ــة، الســيما إذا م ــا العدال ــة المناســبة لقضاي ــالء األهمي ــا يجــب إي ــى أشــدها. وهن ــاه عل حصــاد المي
أخذنــا بعيــن االعتبــار أن قانــون الدولــة فــي األردن ال يفــرق بيــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث الحقــوق 
فــي المــوارد الطبيعيــة، فــي حيــن أن القانــون العرفــي ال يســمح عــادة للمــرأة بالملكيــة أو ال يعتــرف 

بحقهــا فــي اســتخدام األراضــي والميــاه. 

صفات مادية أخرى

لــم يأخــذ التقييــم بعيــن االعتبــار كافــة الصفــات الماديــة التــي قــد تكــون ذات صلــة باالتجــاه 
المســتقبلي الســتراتيجية حصــاد الميــاه، وذلــك يعــود جزئيــًا إلــى أن التقييــم ال يســعى إلــى تحديــد 
اختيــار موقــع منشــآت حصــاد الميــاه، فضــاًل عــن االفتقــار إلــى البيانــات. ولعــل الصفــات التــي يمكــن 
أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي التحليــل المســتقبلي تتمثــل فــي التبايــن الزمانــي فــي الهطــوالت المطرية 

)بــداًل مــن االقتصــار علــى تباينهــا المكانــي(، فضــاًل عــن درجــة االنحــدار ومقطــع التربــة. 

تعريفات على استخدام المياه 

فيمــا يتعلــق بفــرض تعريفــات علــى اســتخدام الميــاه، تحفزاالســتراتيجية الوطنيــة للميــاه فــي األردن 
فــرض تعريفــات مناســبة علــى الميــاه بغــرض تحفيــز كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي الــري. إذ يشــكل 
تطبيــق التعريفــات علــى ميــاه الــري بصرامــة أكبــر، الســيما المســتخرجة مــن الميــاه الجوفيــة، حافــزًا 

أكبــر لالســتثمار فــي حصــاد الميــاه. 

على  ينطوي  الذي  الثاني  الفرعي  النشاط  بخصوص  الشأن  أصحاب  شتى  مع  مشاورات  أجريت  وقد 
تحديد الفجوات في السياسات وتطوير خيارات سياساتية، وذلك للموافقة على منهجية نوعية يمكن 
من خاللها لحصاد المياه أن يكمل االستراتيجيات القائمة، السيما االستراتيجية الزراعية الجديدة. وتم 
يونيو/حزيران  في  نشر  الذي  النهائي  التقييم  تقرير  في  الشأن  أصحاب  مع  المشاورات  نتائج  إدراج 

 .2014

الذين  الشأن  واختبارها مع أصحاب  السياسات  فتألف من مناقشة خيارات  الثالث  الفرعي  النشاط  أما 
ينتمون إلى خلفيات ومؤسسات مختلفة من خالل ورشة عمل حول حصاد المياه في األردن انعقدت 

بمدينة عمان بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وفيما يلي أصحاب الشأن المشاركين: 

الحكومة

وزارة الزراعة
وزارة المياه والري

سلطة وادي األردن
وزارة البيئة

المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشريةالمجتمع المدني
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جهات مانحة

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

البنك الدولي
الوكالة الفرنسية للتنمية 

جامعات
الجامعة األردنية
جامعة آل البيت

الجامعة الهاشمية 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةجهات أخرى

وقد غطت العروض والمناقشات خالل ورشة العمل المواضيع التالية: 

استعراض استراتيجيات الزراعة والطاقة والمياه في األردن؛   )1

عرض تقرير حول تقييم حصاد المياه ومقترح استراتيجية وطنية للقطاع الفرعي لحصاد المياه؛   )2

استعراض جمع البيانات وتجميعها؛   )3

إعداد معايير التقييم؛   )4

النتائج )بما في ذلك بعض األمثلة من الخرائط(؛   )5

إعداد أرضية لالستراتيجية والتحقق من المعايير المقترحة؛   )6

استعادة موجزة للمؤشرات وملخص لالستنتاجات؛   )7

استعراض موجز للفجوات واالحتياجات؛   )8

مناقشة إدراج االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في االستراتيجية؛   )9

موجز لالستنتاجات؛   )10

الخطوات التالية إلعداد إطار عمل االستراتيجية.   )11

 



المضي ُقدمًا 

ساعد المشروع على تحسين القدرات على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي للتأقلم مع شحّ المياه، 
المستفيدون  الزراعي. وكان  القطاع  المياه في  المتطورة حيال كيفية استخدام  المعرفة  وذلك بفعل 
النهائيون من المشروع ممثلين في مجتمعات منطقة الهاشمية، الذين استفادوا من برنامج التنمية 
والمشروع المرجعي والتدخالت، حيث استخدموا المياه لصالح الزراعة بكفاءة أكبر. ومن الجهات األخرى 
التي استفادت من المشروع بشكل مباشر أيضًا كانت الحكومة ومؤسسات إدارة المياه، حيث استفادت 

من تعزيز القدرات وتحسينها إلدارة موارد المياه ومياه الصرف الصحي. 

هذه  وتشكل  األردن.  في  المياه  حصاد  الستراتيجية  عمل  إطار  تطوير  في  المشروع  أسهم  وكذلك 
االستراتيجية مدخاًل هامًا لعديد من االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمياه والزراعة وإدارة البيئة 
والتصحر، كما ستكمل بصفة خاصة االستراتيجية الزراعية الجديدة للفترة 2014-2020. أما الخطوة 
التالية لتطوير استراتيجية حصاد المياه فستكون من خالل تشكيل لجنة توجيهية لقيادة عملية صياغة 
االستراتيجية فستقودها حكومة  أما صياغة مسودة  االستراتيجية وخطة عمل متفق عليها.  مسودة 

األردن بإسهامات من منظمة األغذية والزراعة وأصحاب شأن آخرين تبعًا لما هو مناسب. 
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خالصة المشروع 

منطقة الهاشمية في محافظة معان، األردن الموقع

مارس/آذار 2011 – مارس/آذار 2015الفترة 

الحكومة اإليطاليةالجهة المانحة

الوكالة المنفذة 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة للمشروع

المشكالت

بلد يعاني من شحّ المياه	 

ــم 	  ــي واإلقليمــي للتأقل ــى المســتوى الوطن ــى القــدرات عل ــار إل االفتق
مــع شــحّ الميــاه

االفتقار إلى المعلومات المتعلقة بتقنيات حصاد المياه وإدارته	 

ــحّ الهدف الرئيسي ــع ش ــم م ــي للتأقل ــي واإلقليم ــتوى الوطن ــى المس ــدرات عل ــز الق تعزي
ــي األردن ــاه ف المي

األهداف

زيادة إنتاجية المياه 	 

اإلسهام في تنمية حصاد المياه في األردن	 

تنفيــذ منطقــة عــرض تشــغيلية مجهــزة بمــا يناســب لحصــاد الميــاه 	 
لصالــح اإلنتــاج الزراعــي بصفــة عامــة وإنتــاج الحيوانــات بصفــة 

ــة خاص

تنميــة التوعيــة العامــة وإطــالق برنامــج تدريــب علــى تقنيــات حصــاد 	 
الميــاه مــن أجــل بنــاء القــدرات لــدى كافــة أصحــاب الشــأن

ستســتفيد مؤسســات تعليميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة وكذلــك القطــاع التأثير المباشر
الخــاص ووكاالت األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة مــن تعزيزالقــدرات.

000 373 2 دوالر أمريكيالموازنة

التواصل

قسم الموارد الطبيعية والبيئة
شعبة األراضي والمياه

ماهر سلمان، المستشار الفني
Maher.Salman@fao.org

منظمة األغذية والزراعة في األردن
نصر الدين حاج األمين، ممثل منظمة األغذية والزراعة

FAO-JO@fao.org
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