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المشكلة المطروحة. 1

جود ضعف التنسيق اإلقليمي لسياسات المياه والزراعة وغياب و
.آلية تنسيقة حصرية فقط للمياه والزراعة



منهجية التقييم

النهج االستقرائي 

هج االستنباطي نوال

ملة ينطوي على جمع البيانات والمعلومات والمالحظات، ثم تحليل هذه المعلومات مكت

الت وبنظرة شاملة ثم التنظير بوضع مجموعة من التوصيات للراغبين في التدخ

التطبيقية

مع ينطوي على البدء بنظرية محددة وتطوير الفرضيات من هذه النظرية، ومن ثم ج

.وتحليل البيانات الختبار إذا ما كانت النظرية واالفتراضات صحيحة ام ال
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للتقييمالعناصرالمتبعة



.Aجمع المعلومات

(aمراجعة ما هو منشور

(bمع االسكواالتشاور

(cي التراكمية لالستشارالخبرة

(dوخبراءمؤسسات: المقابالت االفتراضية

(eالتواصل مع المؤسسات المعنية الستكمال المعلومات

(fالتشاور خالل االجتماعات
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االستبيان

63= عدد البريد اإللكتروني المرسل •

60= عدد البريد اإللكتروني المؤكد وصوله  •

33= عدد االستجابات  •

%55= نسبة االستجابات •



محتوى االستبيان

معلومات . اإلتصال1

أسئلة عامة عن التنسيق على المستوى . واإلقليمىالوطنى2

جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة. 3

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. 4SWOT آليات فى
التنسيق اإلقليمي

العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجي. ة5
PESTالمؤثرة على التنسيق اإلقليمي

أولويات العمل لتحسين التنسيق اإلقليمي . ات المياه سياسإلتساق6
والزراعة

















المقابالت االفتراضية

اإلسكيبمقابالت عن طريق 8تم عمل •

لم تستجب مؤسسات رئيسية عربية للدعوة للمشاركة في•
.لألستبيانالمقابالت او حتى االستجابة 



.Bتحليل المعلومات

• ر

(a اإلستبيانتحليل اإلحصاءات من

(bلمشكلةتقنيات التحليل التالية لتساعد على فهم اإستخدام

PESTة   فهم البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجي•

 Problem Analysis Techniquesتقنيات تحليل المشكلة•

SWOTعناصر القوة والضعف والفرص والتهديداتتحليل•



Source: https://uhr.umd.edu/2016/04/whats-a-swot-analysis/



Source: http://web24it.com/services/pest-analysis/



.Cاعداد التقارير

تقرير مسح المؤسسات العربية للمياه والزراعة•

اعةتقرير تقييم التنسيق للمؤسسات العربية للمياه والزر•

ق تقرير عن الترتيب المؤسسي المقترح لتحسين التنسي•
لمؤسسات المياه والزراعة

يمكن كتيب تدريبي عن الترتيب المؤسسي المقترح للتنسيق•
استخدامه في عمل التوعية وبناء القدرات

بية و اعداد تقرير شامل ختامي يلخص كافة التقارير باللغة العر•
اإلنجليزية

الترتيب المؤسسي المقترح



.Dاالجتماعات التشاورية

تعزيز األمن الغذائي والمائي اجتماع نقاط االتصال الوطنية لمشروع•
-بيت األمم المتحدة ، 2016أكتوبر /تشرين األول6-5في المنطقة العربية،

بيروت

:  ةآفاق التعاون المؤسسي بشأن األمن الغذائي في المنطقة العربي•
الزراعة التشاوري حول تعزيز التنسيق االقليمي بين قطاعياإلجتماع
بيروت-بيت األمم المتحدة ، 2016أكتوبر /تشرين األول6-5والمياه، 




