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عامةخلفية 

إعالن القاهرة: 2019أبريل 4االجتماع املشترك األول لوزراء الزراعة ووزراء املياه العرب •

الزراعة في آليات التنسيق املؤسسية ودعم وتفعيل القائمة منها بين قطاعي املياه و تطوير •
األمن لضمانإعداد السياسات وتخطيط االستثمار وتنفيذ البرامج واملشاريع مجاالت 

الغذائي واألمن املائي في ظل االستخدام املستدام ملوارد األراض ي واملياه

:التحرك في أربع مجاالت رئيسية•
تفعيل آليات التنسيق اإلقليمية •
تعزيز تناغم وتكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة واملياه•
زيادة االستثمارات في إدارة املياه الزراعية•
االستفادة من االبتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات •



عامةخلفية 

:ملياه والزراعةآليات التنسيق اإلقليمي بين قطاعي امأسسة : املشترك األول الوزاري قرار املجلس •
للمجلس ( JTC" )أمانة فنية مشتركة"عقد االجتماع الوزاري املشترك بشكل دوري كل سنتين مرة، وإنشاء •

ة للتنمية الوزاري املشترك مكونة من األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه واملنظمة العربي
الزراعية

اعي تتكون من الخبراء واملسئولين من الوزارات املعنية بقط(HLJTC)"لجنة فنية رفيعة املستوى "إنشاء •
الزراعة واملياه ملتابعة تنفيذ بنود إعالن القاهرة وتجتمع مرة كل سنة 

منظمة )ية املعنتم إعداد املحاور الرئيسية للخطة التنفيذية ومناقشة مسودتها مع املنظمات •
(، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، جامعة الدول العربيةاالسكوااألغذية والزراعة، 

في ل العربيةالخبراء والفنيين من قطاعي الزراعة واملياه في الدو اجتماع تم مناقشة املسودة في •
، وإدراج التعديالت 2021أكتوبر 26، وثم اللجنة الفنية رفيعة املستوى في 2021يناير 27

 بعد االجتما)املطلوبة على املسودة 
ً
(عاملالحظات الشفهية أثناء االجتماع وكتابيا



املنطقة العربيةعلى الصمود على املستويين الوطني واإلقليمي فيوقدرتها األمن املائي والغذائي أنظمة لدعم تكامل واستدامة تمكينيةبيئة إنشاء : الرسالة

طة باألمن املائيملواجهة التحديات واملخاطر املرتباملتكاملةالسياسات واالستثماراتتكون املنطقة العربية قد طورت جيل جديد من س2025بحلول العام : الرؤية
والغذائي على املستويين الوطني واإلقليمي  واالمن 
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العوامل املمكنة 
للتعلم والنمو 

ية األرض)واالبتكار  
املطلوبة لتحقيق
العمليات الداخلية
ير والقدرة على التغي

(والتحسين

العمليات 
الداخلية

العمليات )
وق املطلوب التف

فيها لتحقيق 
(الرؤية

LG2 . تنمية القدرات
يط املؤسسية والفردية للتخط
دام واإلدارة املتكاملين واستخ
اه التقنيات في قطاعات املي

الزراعة /واألراض ي
(يرأس املال البشري واملؤسس )

LG4 .ذب تهيئة بيئة ممكنة لج
وتحفيز  االستثمارات 

ي والشراكة والجهات املانحة ف
باألخص القطاع الزراعي 

نتاجية املشاريع املتعلقة برفع إ
املياه واألراض ي

(رأس املال التنظيمي)

LG1 .ين إنشاء تنسيق أكبر ب
/قطاعات املياه واألراض ي

والقطاعات األخرى )الزراعة 
يين على املستو ( ذات العالقة

اإلقليمي والوطني 
رأس املال الثقافي )

(املؤسس ي

LG3 .تحسين جمع البيانات ،
وإدارة  املعلومات والبحوث 
والخبرات، ومشاركتها بين
ياه املؤسسات ذات الصلة بامل
والزراعة على املستويين 

الوطني واإلقليمي 
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العربي

العدالة االجتماعية
سياسات وأدوات حل مبنية
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كرة تطبيق التقنيات املبت
واملناسبة

IP2 .تطوير وتنفيذ
برامج زراعية وطنية

اه لإلدارة املثلى للمي
واألراض ي

IP5 . ضمان اتساق
ها السياسات وتكامل
اه بين قطاعات املي

والزراعة وكذلك 
القطاعات األخرى 

IP8 . تعزيز الحماية االجتماعية وقدرة
مود، املجتمعات الريفية الضعيفة على الص

وخاصة النساء والشباب ملواجهة تحديات
األمن الغذائي والغذائي

IP6 .ة تحسين املعرف
ة وإدارة املوارد املائي
غير التقليدية في

الزراعة

IP4 . تشجيع ريادة األعمال
جيا الزراعية وتطوير التكنولو 

املناسبة وتبنيها

IP7 . اعة في تحديث وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والزر
لحة الدول العربية، خاصة تلك املتضررة من النزاعات املس

وتحت االحتالل

IP1 .م تعزيز واجهة العل
ار والسياسات واالبتك 
ينهاالتقني والتفاعل ب
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DO1 .يتحسين مستويات ورفع درجة املرونة لألمن املائي واألمن الغذائ
النتائج املرجوة

الفوائد الناتجة )
(ألصحاب املصلحة

DO2 . انخفاض معدل تدهور موارد املياه
واألراض ي

DO3  .إنتاجية امل ياه تحسين كفاءة و
واألراض ي

DO4 .مة تنمية االستثمارات الزراعية والقي
املضافة االقتصادية للزراعة
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العوامل املمكنة للتعلم والنمو واالبتكار
(تحسيناألرضية املطلوبة لتحقيق العمليات الداخلية والقدرة على التغيير وال)

LG2 .ية تنمية القدرات املؤسس
ة والفردية للتخطيط واإلدار 
نيات املتكاملين واستخدام التق
في قطاعات املياه 

الزراعة /واألراض ي
(يرأس املال البشري واملؤسس )

LG4 .ذب تهيئة بيئة ممكنة لج
راكة وتحفيز  االستثمارات والش

والجهات املانحة في القطاع
باألخص املشاريع الزراعي 

ياه املتعلقة برفع إنتاجية امل
واألراض ي

(رأس املال التنظيمي)

LG1 .ين إنشاء تنسيق أكبر ب
/قطاعات املياه واألراض ي

والقطاعات األخرى )الزراعة 
ين على املستوي( ذات العالقة

اإلقليمي والوطني 
(س يرأس املال الثقافي املؤس)

LG3 .،تحسين جمع البيانات
وإدارة  املعلومات والبحوث 
والخبرات، ومشاركتها بين
اه املؤسسات ذات الصلة باملي

وطني والزراعة على املستويين ال
واإلقليمي 

(رأس املال املعرفي)



LG2- الزراعة /األراض يتنمية القدرات املؤسسية والفردية للتخطيط واإلدارة املتكاملين واستخدام التقنيات في قطاعات املياه و
(رأس املال البشري واملؤسس ي)

ما الذي سنحصل عليه إذا قمنا بعمل جيد في هذا(التعريف والشرح)ماذا يعني 

لمياه تطوير قدرة الدول العربية على القيام بالتخطيط املتكامل ل
ني الزراعة وتحسين القدرات الفنية على املستوى الوط/ واألراض ي 

وكذلك مع قطاعات أخرى مثل الطاقة أو االقتصاد أو التجارة أو )
(البيئة

:سيؤدي إلىاملال البشري والقدرات املؤسسية تنمية رأس
واملزارعينالقدرات املؤسسية تحسين -
لتحسين إدارة املياه واألراض يوتنفيذ البرامج الزراعية الوطنية تمكين تطوير -
وتقليل النزاعات وتقليل املقايضات بين قطاعات املياه والزراعة وكذلك القطاعات األخرى ذات العالقةاتساق السياسات ضمان -
في املشاريع الزراعية بما في ذلك التأثيرات البيئيةاملائية ضمان االخذ في االعتبار قيمة ومحددات املوارد-
تعزيز استدامة نظم اإلنتاج الزراعي واملوارد املائية-
تكنولوجيا توفير املياه في الزراعةتشجيع استخدام -

أصحاب (ما الذي يجب القيام به لتحقيق ذلك)العملية / خطة العمل / املبادرات مؤشرات القياس
الشركاء/املصلحة

اإلطار 
الزمني

امليزانيات
واملوارد

املعدة Toolkitsمجموعات األدوات /عدد الكتيبات-
ايا لالستخدام من قبل الدول العربية بشأن قض

ناًء على يتم تحديد الهدف املقترح ب)املياه والزراعة 
(املوضوعات التدريبية املطلوب تغطيتها

دف ه)عدد برامج تدريب املدربين التي تم إجراؤها -
لوطن دورات تدريبية لألقاليم األربعة في ا4: مقترح

(سنوات3العربي في 
حسب عدد املدربين الرئيسيين الذين تم تأهيلهم-

مدرب على األقل في 20املقترح الهدف )رغبة الدول 
(سنوات وليس بالضرورة من جميع الدول 3

راؤها على النسبة املئوية لبرامج التدريب التي تم إج-
دربين املستوى الوطني بناًء على برامج تدريب امل

(سنوات3٪ في 50: هدف مقترح)
مقترح هدف)اتفاقيات التوأمة بين الدول العربية # -

العربيبرامج توأمة في الوطن 4على األقل 

والبيئةواملياه وكذلك املوارد األخرى كالطاقةتنفيذ برامج بناء القدرات في اإلدارة املتكاملة لألراض ي 
(  املياه والزراعة)لتفعيل التخطيط املشترك ( معرفة ومهارات)تقييم لالحتياجات من القدرات املطلوبة إجراء -
رات والدروس التي تسهل تبادل البيانات واملعلومات والخبأدوات ومنصات التخطيط واإلدارة املتاحة مراجعة -

منهااملستفادة بين دول املنطقة بهدف اعتماد املناسبة
طقة العربية وخارجها تحديد املؤسسات التدريبية املتخصصة في مجال اإلدارة املتكاملة للمياه واألراض ي في املن-

Knowledge mapping
أي تدريب )ية باستخدام أفضل املمارسات العاملبناء قدرات إقليمية على مستوى املدربين تنظيم أنشطة -

(  نمذجة املتكاملةال)في التخطيط واإلدارة املتكاملة لألراض ي واملياه واألدوات التخطيطية املطلوبة ( املدربين
Master Trainersلتشكيل شبكة من املدربين الرئيسيين 

ها في مكتب إدارة يتم احتضان)إنشاء شبكة عربية في مجال اإلدارة املتكاملة لألراض ي واملياه للمدربين الكبار -
(سيرد في الخطةوتضم جميع املدربين الرئيسيين اآلخرين كماالفاو، أيهما أنسب، الخطة التنفيذية أو منظمة 

بشأن ( طينمثل مديري الوزارات واملخط)ألصحاب املصلحة املعنيين بناء القدرات الوطنيةتنفيذ أنشطة -
اإلدارة املتكاملة لألراض ي واملياه مصممة للظروف الوطنية

تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية
علقة بالشباب ، خاصة تلك املتتبادل الخبرات واملبادرات املبتكرة الناجحة والتقنيات املناسبةتسهيل -

والنساء، بين الدول من خالل توأمة املؤسسات املحلية التي تتبنى مناهج اإلدارة والتشبيك

يتم تحديدهم من قبل 
أصحاب املصلحة، 

وورشة العمل  

شهر 24
( سنتين)
(2021-

2022)

يتم تقدير 
امليزانية 
بواسطة 
أصحاب 
اًء بناملصلحة 

ة النتيجعلى 
النهائية 
املنقحة 

يذلخطة التنف



LG3-لزراعة على تحسين جمع البيانات، وإدارة  املعلومات والبحوث والخبرات، ومشاركتها بين املؤسسات ذات الصلة باملياه وا
(رأس املال املعرفي)املستويين الوطني واإلقليمي 

ما الذي سنحصل عليه إذا قمنا بعمل جيد في هذا(التعريف والشرح)ماذا يعني 

ليات وتطوير آتشاركها تحسين جمع البيانات حول املياه والزراعة و 
ستوى الوطني لتبادل البيانات وتحليلها بين قطاع املياه والزراعة على امل

داء رئيسيةوكذلك على املستوى اإلقليمي، بما في ذلك تطوير مؤشرات أ
للمياه والزراعةمتكاملة

إنشاء آليات لتبادل البيانات وتحليلها سيؤدي إلى :تحسين رأس املال املعرفي من خالل تحسين جمع البيانات و
والتأكد من أن السياسات تستند إلى املعرفة العلميةالعلم والسياسات تعزيز العالقة بين -
اتخاذ القرارات التأكد من أن صياغة - تستند على األدلة العلميةاملتعلقة بالزراعة واملياه السياسات و
افزضمان توفير بيئة مناسبة وموجهة - شية والزراعة خاصة في مناطق األراض ي القاحلة واألراض ي الهام)املعاهد البحثية والتمويل لتحسين أداء للحو

(البعلية
بين قطاعي املياه والزراعة في املنطقة العربيةالتحديات املشتركة املنشورة حول الدراسات والبحوث العلمية زيادة عدد -

اردامليزانيات واملو اإلطار الزمنياءالشرك /أصحاب املصلحة(ما الذي يجب القيام به لتحقيق ذلك)العملية / خطة العمل / املبادرات مؤشرات القياس

إدارة نظمحول برامج بناء القدرات عدد-
4ح املقتر الهدف)معلومات املياه والزراعة 

2عة في دورات تدريبية ألقاليم املنطقة األرب
(سنة

يها لد/لدول التي أنشأتالنسبة املئوية ل-
قواعد بيانات وطنية مشتركة للمياه 

الدول ٪ من 50الهدف املقترح )والزراعة 
(سنوات3خالل 

عدد الدراسات والبحوث املنشورة حول -
اعة التحديات املشتركة بين املياه والزر 

٪ 50بمقدار زيادة الهدف املقترح )والحلول 
(سنوات5في 

ياه واألراض يتطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات واإلحصاءات املتعلقة بامل
شاركتها آليات جمع البيانات وتحليلها وموتحديث وتحديد فجوات البيانات إجراء مسح -

بين مؤسسات املياه والزراعة ذات الصلة في الدول العربية
نظم على من خالل برامج التدريبآليات وطنية وبناء القدرات الوطنية واإلقليمية إنشاء -

(  امةبما في ذلك تلك الخاصة بأهداف التنمية املستد)معلومات إدارة املياه والزراعة
، قواعد مثل نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد)وتقنيات تحليل البيانات 

....(منصات املعلومات، البيانات املتكاملة،
ألراض يتعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتعلقة بحوكمة املياه وا

لريفية حول القضايا املتعلقة بالتنمية االبحوث متعددة التخصصات االستثمار في -
الشاملة واإلدارة املتكاملة ملوارد األراض ي واملياه

لتبادل الخبرات الناجحة وأفضل املمارسات بين الدول األدوات املناسبة اعتماد -

يتم تحديدهم من قبل أصحاب
املصلحة، وورشة العمل  

سنة )شهر 18
-2021( )ونصف

2022)

ة يتم تقدير امليزاني
أصحاب بواسطة 
بناًء علىاملصلحة 

النتيجة النهائية 
فيذاملنقحة لخطة التن



العمليات الداخلية
(العمليات التي يجب التفوق فيها لتحقيق الرؤية)

IP2 .تطوير وتنفيذ
برامج زراعية وطنية 

اه لإلدارة املثلى للمي
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IP2-تطوير وتنفيذ برامج زراعية وطنية لإلدارة املثلى للمياه واألراض ي
ما الذي سنحصل عليه إذا قمنا بعمل جيد في هذا(التعريف والشرح)ماذا يعني 

الحلول تعظيم االستفادة من املياه في القطاع الزراعي من خالل برامج
اخ، املناسبة والزراعة ذكية املياه واملنco-optimizingالتحسينية املثلى 

ضمن برامج شاملة وتشاركية وتشمل كذلك الطاقة والبيئة

:سيؤدي إلىCo-optimizingتنفيذ حلول تحسين املياه والزراعة املثلى 
الحفاظ على موارد املياه واألرض وكذلك موارد الطاقة والحفاظ على البيئة-
استدامة النظم الزراعيةتعزيز -
...(تلوث املياه ، تدهور التربة ، تملح التربة ،  )لبعض املمارسات الزراعية على جودة املياه واألراض ي تقليل اآلثار السلبية -

اإلطار الزمني اءالشرك /أصحاب املصلحة(ما الذي يجب القيام به لتحقيق ذلك)العملية / خطة العمل / املبادرات مؤشرات القياس
املقترح

اردامليزانيات واملو 

عدد برامج التدريب التي تم إجراؤها على-
في 4رح الهدف املقت)مستوى تدريب املدربين 

(بعةسنوات ألقاليم املنطقة العربية األر 3
ني عدد البرامج املنفذة على املستوى الوط-

3٪ من البلدان في 50الهدف املقترح )
(سنوات

هيلهم عدد املدربين الرئيسيين الذين تم تأ-
مدرب 20املقترح الهدف )حسب رغبة الدول 

سنوات وليس بالضرورة من3على األقل في 
(جميع الدول 

امج النسبة املئوية للدول التي نفذت بر -
قترح الهدف امل)التحسين املشتركة املثلى 

(سنوات5٪ في 50

عربيةتحديد حلول التحسين املشتركة للمياه والزراعة املثلى املناسبة للمنطقة ال
/  العربيةفي املنطقة* مجاالت الحلول مالءمة والقابلة للتطبيق والتوسعتحديد أكثر -

اه والطاقة مناطق إقليمية مختارة، وكيف يمكن تنفيذها بفوائد متعددة على اإلنتاج واملي
والتكيف مع تغير املناخ واملوارد، ويمكن ترجمتها إلى فرص مالية مباشرة

**لحلول تحسين املياه والزراعة املثلى عوامل التمكين الرئيسيةتحديد -
لى مستوى ألنسب مجاالت حلول التحسين املشترك املثلى عبرامج تنمية القدرات تطوير -

Master Trainersتدريب املدربين لتشكيل شبكة من املدربين الرئيسيين 
دربين إنشاء شبكة عربية في مجال اإلدارة املتكاملة لألراض ي واملياه للم: LG2كما هو في )-

جميع يتم احتضانها في مكتب إدارة الخطة التنفيذية أو منظمة الفاو، وتضم)الكبار 
((املدربين الرئيسيين اآلخرين كما سيرد في الخطة

 co-optimizingإعداد دليل إرشادي زراعي لتعزيز كفاءة استخدام املياه في الزراعة -
solutionsفي املنطقة العربية

مخصصة وطنيا على مستوى الدول العربيةبرامج تدريبية إجراء -
في بلدان مختارة لتكون بمثابة خدمة إرشاديةإيضاحية /دراسة تجريبيةإجراء -

يتم تحديدهم من قبل أصحاب
املصلحة، وورشة العمل  

 من3
ً
سنوات بدءا
م الربع األخير للعا

2023

ة يتم تقدير امليزاني
أصحاب بواسطة 
بناًء علىاملصلحة 

النتيجة النهائية 
فيذاملنقحة لخطة التن

وى املزرعة، سد فجوات الغلة، كفاءة الفعالين على مستنة األصناف الذكية، وإدارة املحاصيل الذكية، وأنظمة الزراعة املختلطة، وإدارة املياه الزرقاء، وإدارة املياه الخضراء، التشغيل وامليك: من األمثلة ملجاالت التحسين املشترك املثلى هذه* 
إنتاج األسمدة، االستفادة من التجارة، تقليل فواقد األغذية والهدر الغذائي

التمويل، ودور الحكومة، والتدريب والدعم ، والشراكات؛ /توافر األموال: أمثلة على عوامل التمكين هذه** 
 World Business Council for Sustainableبواسطة، Co-optimizing Solutions in Water and Agriculture (Lessons from India for Water Security)وللحصول على مثال على هذه الدراسات راجع تقرير 

Development (WBCSD)



IP4-تشجيع ريادة األعمال الزراعية وتطوير التكنولوجيا املناسبة وتبنيها
ما الذي سنحصل عليه إذا قمنا بعمل جيد في هذا(التعريف والشرح)ماذا يعني 

لرقمية، لتبنيها تطوير وتكييف وتمويل التقنيات، بما في ذلك التقنيات ا
وير في املياه والزراعة من خالل دعم البحث العلمي واالبتكار وتط

التوطين وريادة األعمال

:تعزيز روح املبادرة الزراعية وإدخال التقنيات الزراعية سيؤدي إلى
في املناطق الريفية وتحسين مستوى املعيشة فيها ويقلل من الهجرة من الريف إلى املناطق الحضريةشبكات األمان االجتماعي دعم -
فرص اقتصاديةمن خالل خلق رفاهية الشباب العربي تحسين -
طول سلسلة القيمة الزراعية الكاملةالهادفة على فرص العمل زيادة -
ائية وتربية األسماك الزراعة امل/مثل استخدام الطاقة الشمسية، والزراعة العضوية، والتقنية الرقمية، وأنظمة الزراعة املائيةإمكانات االبتكار التقني فتح -

أما املجتمعات الريفية وخاصة الشباب والنساء

اردامليزانيات واملو اإلطار الزمني أصحاب املصلحة(لكما الذي يجب القيام به لتحقيق ذ)العملية / خطة العمل / املبادرات مؤشرات القياس

ريت على عدد البرامج التدريبية على مستوى املدربين  التي أج-
هدف ال)استخدام أنظمة اإلنتاج الزراعي املبتكرة والتقنية 

(عةاألربالعربيألقاليم الوطن سنوات 3ورش عمل في 4املقترح 
ت ريادة مجاال عدد البرامج التدريبية على مستوى املدربين في -

بي برامج تدريبية ألقاليم الوطن العر 4الهدف املقترح )األعمال 
(األربعة

ة الدول حسب رغبعدد املدربين الرئيسيين الذين تم تأهيلهم -
سنوات وليس 3مدرب على األقل في 20املقترح الهدف )

(بالضرورة من جميع الدول 
الوطني  في نسبة الدول التي نفذت برامج تدريبية على املستوى -

مجاالت ريادة األعمال واألنظمة الزراعية الحديثة والزراعة
الحياتية العضوية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهارات

(سنوات3في %30الهدف املقترح )
دام نسبة الزيادة في مشاريع ريادة األعمال املنفذة باستخ-

3٪ في 30الهدف املقترح )املناسبة / التقنيات املتقدمة 
(سنوات

تخدام باسنسبة الدول التي تبنت نظام الحاضنات الزراعية  -
(سنوات3في % 30)النظم الزراعية الحديثة 

ربي مع التركيز تصميم برنامج لتشجيع ريادة األعمال الزراعية واالبتكار في املجتمع الع
على الشباب

اب في الريف، على جانبي العرض والطلب، للشبدراسة حول فرص العمل إجراء -
العربي

واملياه بما في بشأن نهج االبتكار لإلدارة املتكاملة لألراض يتوثيق املمارسات الجيدة -
ةفي القضايا الشاملة بين املياه والزراعالبيئة املواتية لالبتكار ذلك 

العتمادها في القطاع الزراعياملناسبة /الحلول التقنية املتاحةمسح -
لزراعية في مجاالت ريادة األعمال واألنظمة اوتنفيذ برامج تنمية القدرات تصميم -

لحياتية على الحديثة والزراعة العضوية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهارات ا
وتأهيلهم Master Trainersلتشكيل شبكة من املدربين الرئيسيين مستوى املدربين 

لالنضمام إلى شبكة املدربين الكبار
ت البنوك بناء قدرة الحكومات على وضع سياسات وتدابير لتحسين فرص استثمارا-

، رة جديدةآليات تمويل مبتكوالقطاع الخاص في املشاريع الزراعية من خالل تطوير 
ة باستخدام النظم الزراعيأنظمة حاضنات زراعية ومساعدة البلدان على إنشاء 

(  مثل الزراعة املائية)الحديثة 
دة والخضراء ، املتعلقة باستخدام التقنيات الجديتبادل املبادرات املبتكرة الناجحة -

وتعزيز روح املبادرة لدى الشباب في مجال املياه والزراعة

يتم تحديدهم من 
قبل أصحاب 

املصلحة، وورشة 
العمل  

 من3
ً
سنوات بدءا
م الربع األخير للعا

2023

ة يتم تقدير امليزاني
أصحاب بواسطة 
بناًء علىاملصلحة 

النتيجة النهائية 
فيذاملنقحة لخطة التن

بشأن تشغيل الشباب في السنغال" الشراكة العاملية لتوظيف الشباب"و" البنك الدولي"للحصول على مثال جيد على هذا، يمكن الرجوع إلى وثيقة مشروع * 



IP6-تحسين املعرفة وإدارة املوارد املائية غير التقليدية في الزراعة

ما الذي سنحصل عليه إذا قمنا بعمل جيد في هذا(التعريف والشرح)ماذا يعني 

ف الزراعي، مياه الصر )تعظيم االستفادة من موارد املياه غير التقليدية 
في ظل ( حالةمياه الصرف الصحي البلدية، تجميع مياه األمطار، املياه امل

أفضل املمارسات اإلدارية

:تحسين املعرفة وإدارة استخدام موارد املياه غير التقليدية سيؤدي إلى
القطاع الزراعي وتقليل تكلفة الفرص الضائعة لهذه املياهفي تعظيم استخدام موارد املياه غير التقليدية -
املرتبطة بإعادة استخدام موارد املياه غير التقليدية، خاصة تلك املتعلقة بقضايا الصحة والبيئةوإدارة املخاطر تخفيف -
وتقليل استنزافها واملساهمة في استدامتها( املياه السطحية والجوفية)تخفيف الضغط على موارد املياه التقليدية -

/  أصحاب املصلحة(ما الذي يجب القيام به لتحقيق ذلك)العملية / خطة العمل / املبادرات مؤشرات القياس
الشركاء

اإلطار الزمني 

املقترح

دامليزانيات واملوار 

تم عدد ورش العمل لتدريب املدربين  التي-
إجراؤها حول استخدام وإدارة موارد املياه

هدف ال)غير التقليدية في القطاع الزراعي 
(سنوات3ورش عمل في 4املقترح 

أهيلهم عدد املدربين الرئيسيين الذين تم ت-
20املقترح الهدف )حسب رغبة الدول 
سنوات وليس 3مدرب على األقل في 

(بالضرورة من جميع الدول 
ة نسبة الدول التي لديها مبادئ إرشادي-

قليدية وطنية الستخدام موارد املياه غير الت
(سنوات3٪ في 100الهدف املقترح )

ية حول نسبة الدول التي نفذت برامج تدريب-
زراعة استخدام املياه غير التقليدية في ال

ير نسبة الزيادة في مساهمة موارد املياه غ-
زيادة )التقليدية في القطاع الزراعي 

(سنوات3٪ في 50مستهدفة مقترحة بنسبة 

تشجيع البحث وإعداد الدراسات حول موارد املياه غير التقليدية في الزراعة 
لتقليدية في املتعلقة بإعادة استخدام املوارد املائية غير اوتحديد الدراسات والتجارب الوطنية مسح -

وكذلك الخبرات من مناطق جافة وشبه جافة  أخرى ذات ظروف مماثلة للدول )اإلنتاج الزراعي 
(العربية

دية في املنطقة املتعلقة بإعادة استخدام موارد املياه غير التقليالتحديات واملخاطر الرئيسية تحديد -
وقصص النجاح من املنطقةالعربية 

نطقة العربيةحول استخدام موارد املياه غير التقليدية في املمبادئ توجيهية ألفضل املمارسات وضع -
تنفيذ برامج تدريبية حول أدارة موارد املياه غير التقليدية في الزراعة

ملدربين مستوى تدريب احول إدارة موارد املياه غير التقليدية في الزراعة على برامج تدريبية عقد -
مة في لتبادل الخبرات واملمارسات الجيدة حول إعادة استخدام املياه العادإنشاء شبكة إقليمية -

في IWMIياه املالزراعة، ويمكن االستفادة من الشبكات القائمة حاليا مثل تلك في املعهد الدولي إلدارة 
مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة

الخاصة بها وتتناسب مع ظروفها الوطنيةمساعدة الدول على إصدار املبادئ التوجيهية -
ر التقليدية، حول إدارة موارد املياه غيتنفيذ برامج تدريبية على املستوى الوطني مساعدة الدول على -

تعلقة املزارعين حول إعادة استخدام املياه العادمة في الزراعة والقضايا امل/ وإجراء توعية املجتمع 
بالصحة

ل يتم تحديدهم من قب
أصحاب املصلحة، 

وورشة العمل  

3 
ً
منسنوات بدءا

الربع األول للعام
2023

يتم تقدير امليزانية
أصحاب بواسطة 
بناًء على املصلحة 

نقحة النتيجة النهائية امل
لخطة التنفيذ



IP7–ات املسلحة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والزراعة في الدول العربية، خاصة تلك املتضررة من النزاعحديث دعم ت
وتحت االحتالل

ما الذي سنحصل عليه إذا قمنا بعمل جيد في هذا(التعريف والشرح)ماذا يعني 

ة زيادة االستثمارات العامة وغيرها من أجل تحديث وصيانة البني
التحتية للمياه الزراعية

:  تحديث وصيانة البنية التحتية للمياه الزراعية سيؤدي إلى
من املاء والغذاءتقليل الفاقد -
إنتاجية - استخدام املياه واألراض يتعزيز كفاءة و
املياه والزراعة في مواجهة تغير املناخ وتقلباتهتعزيز مرونة أنظمة -
في مناطق النزاع والتي تقع تحت االحتالل على الصمود واملجتمعات الريفية الواقعة قدرة املجتمعات الريفية الضعيفةتحسين -

/  أصحاب املصلحة(ما الذي يجب القيام به لتحقيق ذلك)العملية / خطة العمل / املبادرات مؤشرات القياس
الشركاء

اإلطار الزمني 

املقترح

دامليزانيات واملوار 

عدد محافظ املساعدات املعدة للعرض -
ي حينه يحدد ف: الهدف املقترح)على املانحين 

(مع البدء بتنفيذ املبادرة
التي النسبة املئوية من محافظ املساعدات-

:  قترحالهدف امل)تم الحصول على تمويل لها 
(ادرةيحدد في حينه مع البدء بتنفيذ املب

ي تم النسبة املئوية للبنية التحتية الت-
إعادة تأهيلها على املستوى / تحديثها 
الوطني

تحديد املجاالت والدول ذات األولوية للعمل
العربية، ول للمياه الزراعية في الدمسح الحتياجات التحديث وإعادة التأهيل للبنية التحتية إجراء -

بما فيها توفير األدوات واألجهزة وبناء القدرات لتوفير البيانات
ذات األولوية للمساعدات العربية واألجنبيةتحديد املجاالت والدول العربية -
(نبنوك التنمية العربية واإلسالمية واملانحين الدوليي)إعداد محافظ املساعدة للمانحين -

ياه، والشراكة بما في ذلك جمعية مستخدمي امل)تطوير ترتيبات تمويل واستثمار مبتكرة لقطاع الري 
...(بين القطاعين العام والخاص، 

قطاع الزراعي الذي وترتيبات االستثمار واسترداد التكاليف في المسح مبادرات وطرق التمويل املبتكر -
يمارس في املنطقة والعالم

في التمويل واسترداد التكاليف في القطاع الزراعينشر قصص النجاح والخبرات -
عربيةلتطوير التمويل واالستثمار املبتكر لقطاع الري في املنطقة الوضع مبادئ توجيهية -

ل يتم تحديدهم من قب
أصحاب املصلحة، 

وورشة العمل  

 من3
ً
سنوات بدءا

الربع األول للعام
2024

يتم تقدير امليزانية
أصحاب بواسطة 
بناًء على املصلحة 

نقحة النتيجة النهائية امل
لخطة التنفيذ



النتائج املرجوة
(الفوائد الناتجة ألصحاب املصلحة)

DO1 .تحسين مستويات ورفع درجة املرونة لألمن املائي واألمن الغذائي

DO2 .انخفاض معدل تدهور موارد املياه
واألراض ي

DO3  .ياه تحسين كفاءة وإنتاجية امل
واألراض ي

DO4 .يمة تنمية االستثمارات الزراعية والق
املضافة االقتصادية للزراعة



تتحسين مستويات ورفع درجة املرونة لألمن املائي واألمن الغذائي  - DO1

التعريف والشرح

املساهمة في جهود تحقيق الصمود واملرونة وتحسين مستويات األمن املائي والغذائي

مؤشرات القياس

(استقرارهتوافر الغذاء ، سهولة الوصول إليه، االستفادة منه، و : مؤشرات األمن الغذائي لإلسكوا التي تغطي األبعاد األربعة لألمن الغذائي)مؤشرات األمن الغذائي -
عذبة استدامة استخدام املياه ال)ملناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تغطي إدارة املوارد املائية 2018باستخدام مؤشرات البنك الدولي لعام )مؤشرات األمن املائي -

(Climate robustnessمتانة املناخ )، واملخاطر املتعلقة باملياه ( وإنتاج املياه الزراعية
(GWP, 2014)مؤشرات أخرى مثل تلك الخاصة بـالشراكة العاملية للمياه -



انخفاض معدالت تدهور موارد املياه واألراض ي - DO2

التعريف والشرح

وقف اتجاهات تدهور األراض ي واملياه في املنطقة العربية/ خفض معدالت

مؤشرات القياس

أهداف التنمية املستدامة ومستهدفاتها
(٪)نسبة األراض ي املتدهورة من إجمالي مساحة األرض على املستوى الوطني : 1-3-15الهدف -
(٪)نسبة املسطحات املائية ذات نوعية املياه املحيطة الجيدة : مؤشر جودة املياه: 2-3-6الهدف -
سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة: مستوى اإلجهاد املائي2-4-6الهدف -

األهداف هي تلك التي حددتها الدول ألهداف التنمية املستدامة: مالحظة



تحسين كفاءة وإنتاجية املياه واألراض ي- DO3

التعريف والشرح

تحقيق زيادة في كفاءة استخدام املياه في القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية املياه واألراض ي مقارنة بأفضل املعايير الدولية

مؤشرات القياس

(٪)كفاءة الري -
(للزراعة)1-4-6هدف التنمية املستدامة ( )متر مكعب/دوالر)كفاءة استخدام املياه في الزراعة -
*:مؤشرات إنتاجية األراض ي-

ة لكل مساحة ، فيما يتعلق بقيمة إنتاج املزرع( نسبة املساحة الزراعية الخاضعة للزراعة اإلنتاجية واملستدامة: منظمة األغذية والزراعة)1-4-2هدف التنمية املستدامة ( 1
زراعية ؛

نسبة املساحة الزراعية(: املتعلق بإنتاجية األراض ي في الزراعات الصغيرة واملتوسطة الحجم1-3-2هدف التنمية املستدامة ( 2

األهداف هي تلك التي حددتها البلدان ألهداف التنمية املستدامة: مالحظة
لقياس اإلنتاجية والكفاءة2018يرجى الرجوع إلى دليل منظمة األغذية والزراعة لعام *



للزراعة تنمية االستثمارات الزراعية والقيمة املضافة االقتصادية - DO4

التعريف والشرح

املساهمة في زيادة القيمة املضافة ومساهمة القطاع الزراعي في اقتصاد الدول العربية واالستثمار الحكومي والخاص في الزراعة

مؤشرات القياس

(القيمة، النسبة املئوية، واالتجاهات مع الوقت)مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي املحلي -
(القيمة، والنسب املئوية، واالتجاهات مع الوقت)القوى العاملة الزراعية -
للدول ( الصادرات والواردات)ميزان مدفوعات القطاع الزراعي -
اإلنفاق الحكومي على الزراعة -
املساعدة اإلنمائية الرسمية في قطاع الزراعة-
املنح  املالية العاملية واإلقليمية املتعلقة بمشاريع الزراعة واملناخ-



رأس مال ثقافي مؤسس ي، معرفي، بشري، وتنظيمي

حماية اجتماعية 
وقدرة على الصمود 
للمجتمعات الريفية 

الضعيفة

تحسين معرفة 
وإدارة املياه غير 

التقليدية

تعزيز واجهة العلم 
والسياسات 
واالبتكار

برامج زراعية
وطنية

الرؤية

تحديث وتأهيل 
البنى التحتية للمياه 

والزراعة

اتساق السياسات 
وتكاملها بين املياه 

والزراعة

ريادة األعمال 
الزراعية وتطوير 
التقنيات الزراعية

مرونة في مواجهة 
تغير املناخ

تحقيق بناء وتطوير األرضية املطلوبة ل

جالعمليات الداخلية واستدامة البرام

ويات العمليات املطلوبة لرفع مست
األمن املائي واألمن الغذائي 
والتكيف مع الضغوطات 
اعية واملحددات املستقبلية االجتم
واالقتصادية والبيئية

ي ضمان تكامل القطاعين املائي والزراع
هماوعدم تعارض السياسات والخطط بين

اإلطار الزمني لتطبيق الخطة التنفيذية

يتم التركيز على
وات تنفيذها في السن
الثالث األولى

يتم التركيز على
تنفيذها في 

السنوات الثالث 
األخيرة وما بعد 

ذلك



املخطط العام املقترح لتطبيق الخطة التنفيذية

Q1 Q4Q3Q2 Q1 Q4Q3Q2 Q1 Q4Q3Q2 Q1 Q4Q3Q2 Q1 Q4Q3Q2

2021 2022 2023 2024 2025

يق تفعيل آليات التنس
لتعزيز الحوار 

املستدام املتعلق 
ي بإدارة املياه واألراض 
 وض

ً
مان إقليميا ووطنيا

التزام البلدان 
اعي بالتنسيق بين قط

الزراعة واملياه على 
املستوى الوطني

LG1-ر إنشاء تنسيق أكب
بين قطاعات املياه 

الزراعة /واألراض ي
والقطاعات األخرى ذات )

ن على املستويي( العالقة
اإلقليمي والوطن LG2- تنمية القدرات

املؤسسية والفردية
للتخطيط واإلدارة 
ام املتكاملين واستخد
ت التقنيات في قطاعا

املياه والزراعة 

LG3-تحسين جمع البيانات ،
وإدارة  املعلومات والبحوث 
والخبرات، ومشاركتها بين
ياه املؤسسات ذات الصلة بامل
والزراعة على املستويين 

الوطني واإلقليمي 

LG4-نة تهيئة بيئة ممك
لجذب وتحفيز  

ة االستثمارات والشراك
والجهات املانحة في 
القطاع الزراعي

ة سياسات مرنبيئة مواتية و 
مار لتعزيز العائد على االستث

رات ، وزيادة  االستثماالحكومي
العامة وغيرها لتحديث 
وصيانة البنية التحتية 
وتشجيع القطاع الخاص 

ت
ا در

با
امل
 و
ف

دا
أله

ا
ئج

تا
لن
ا

IP2-رامج تطوير وتنفيذ ب
زراعية وطنية لإلدارة 
ياملثلى للمياه واألراض 

IP3-تعزيز مرونة
ي القطاع الزراعي ف
مواجهة آثار تغير 

املناخ وتقلبه IP4- تشجيع ريادة
ر األعمال الزراعية وتطوي
ة التكنولوجيا املناسب

وتبنيها

IP5- ضمان اتساق السياسات
زراعة وتكاملها بين قطاعات املياه وال
وكذلك القطاعات األخرى 

IP6- تحسين
املعرفة وإدارة 

غير املوارد املائية
التقليدية في
الزراعة

IP7- تحديث وإعادة تأهيل
لزراعة البنية التحتية للمياه وا

لك في الدول العربية، خاصة ت
املتضررة من النزاعات 
املسلحة وتحت االحتالل

IP8-ة تعزيز الحماية االجتماعي
وقدرة املجتمعات الريفية 

ة الضعيفة على الصمود، وخاص
النساء والشباب ملواجهة 

يتحديات األمن الغذائي والغذائ

تعزيز قدرات املؤسسات 
واألفراد في التخطيط 
الفعال وتصميم وتنفيذ
برامج األراض ي واملياه من 
أجل التخطيط املتكامل 

عبر القطاعات

تطوير وتحديث آليات جمع 
وتحليل وتبادل البيانات 
ه واإلحصاءات املتعلقة بامليا
واألراض ي بالتعاون مع 

ةاملنظمات اإلقليمية والدولي

IP1- تعزيز
واجهة العلم 
والسياسات 

قني واالبتكار الت
نهاوالتفاعل بي



املخاطر الرئيسية 
ة املتعلقة بتنفيذ خط
عمل إعالن القاهرة

مرتبطة 

بالعمليات

مرتبطة 

بالبشر

مرتبطة ببيئة 

التنفيذ

مرتبطة

باملوارد

ما هي املخاطر  املتوقعة؟

الخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف من املخاطر نوع املخاطر

بيئة التنفيذ 

ق املناسب التوثيضمان االلتزام على أعلى مستوى سياس ي في جامعة الدول العربية والدول يجب العمل على 
وزراءتوقيع مذكرات التفاهم على مستوى اللالستراتيجية وخطة العمل، على سبيل املثال من خالل 

ل عدم وجود إرادة سياسية للتعاون من قب
قيادة تغيير املسئولين في ال/بعض الدول 

العليا

ائد  ليها من التي تعود عتكثيف األنشطة وإشراك الدول في مرحلة مبكرة والتأكد من أن ترى الدول الفو
لدول وذات لبإعطاء األولوية لألنشطة التي تحقق مكاسب سريعة خالل تنفيذ الخطة بشكل واضح وذلك 

نتائج ملموسة

ة فقدان ملكية الدول للخطة التنفيذي
(سنوات5)وتضاؤل االلتزامات بها 

املوارد

كل مبكر مجموعة متنوعة من املانحين بشوالحصول على دعم تنفيذ خطة العمل من تنويع مصادر التمويل 
اعات تنفيذ اللجنة الفنية املشتركة رفيعة املستوى واشراكهم في اجتممن خالل دعوتهم لحضور اجتماعات 

..(على سبيل املثال بنوك التنمية العربية واالسالمية، الدول املانحة الغربية، )خطة العمل 

نقص أو عدم وجود التمويل 

البشر

صال بديلة نقطة اتوإعداد التقارير مع نقطة االتصال وطلب الطابع املؤسس ي على عملية االتصال إضفاء 
، يعمل معه وأن ال يكون فردً لدى نقطة االتصال فريق معين عالوة على ذلك ، يجب أن يكون . معينة

ً
ا واحدا

وباإلضافة إلى ذلك يجب االحتفاظ بسجالت االتصاالت مع كل بلد بشكل جيد

تغيير نقاط االتصال/فقدان

إنشاء صف ثاني ز على برامج في املؤسسات الحكومية املعنية من خالل التركيتوسيع قاعدة بناء القدرات و
تدريب املدربين في بناء القدرات في الخطة التنفيذية 

اتسرب الكفاءات البشرية بعد بناؤه

العمليات

مكتب لتعمل بمثابة( وحدة صغيرة في جامعة الدول العربية أو أي وكالة زراعية أخرى )إنشاء وحدة مخصصة 
ة في تنفيذ إدارة البرامج وتنسيق أنشطة خطة العمل مع الدول واملتابعة املباشرة مع نقاط االتصال الوطني

أنشطة الخطة التنفيذية

نة ضعف التنسيق بين سكرتارية اللج
الفنية املشتركة والدول 



 
ً
شكرا


