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نقاط  عامة

سسات ال توجد آلية إقليمية رسمية أو حتى غير رسمية واضحة للتنسيق بين المؤ

العربيالعربية واإلقليم والدولي غير اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن

ال يوجد مجلس وزاري للزراعة في مجالس الجامعة

ال توجد آلية ثنائية للتنسيق المباشر بين وزراء الزراعة ووزراء والمياه.

هنالك تنسيق عام أعلى من التنسيق التخصصي



بالتنسيق الوطني اإلهتمام

وى هناك العديد من اآلراء أن التنسيق اإلقليمي ال يمكن أن يُق

ويُفعل قبل أن يعالج ويقوى التنسيق الوطني 

 ولكن علينا ان نأخذ في المنظور أن إدارة وحاكمية المياه

ة والزراعة المحصورة في األطر الوطنية يغيب عنها أن الطبيع

د تلعب اإلقليمية والدولية للسياسات وأسواق المياه العابرة للحدو

ي المياه واألراضلجيوبوليتكوأن هناك تصاعد . دوراً كبيراً 

كموارد استراتيجية 



الهياكل التنظيمية للمؤسسات

 ها بصفة بصفة خاصة وتفصليه ولكن تطرق لالهياكل التنظيميةالتقييمستهدفيلم

عامة

الهياكل تقليدية هرمية او راسية او خطية تحتاج للتطوير.

 هناك احتياج لتبنى هياكل اكثر افقية او مسطحةFlat Structure

هناك العديد من النماذج للهياكل التنظيمية الحديثة

موذج كل منظمة يمكن أن تعمل تقييم لبنيتها المؤسسية وكيفية تطويرها واختيار ن

الهيكل التنظيمي الذي يناسب حجمها ووظيفتها المنوطة بها

نتقال اإلصالح للهياكل التنظيمية البد أن يصاحبها عملية إدارة للتغير حتى يكون اال

املين ويجب ادخال نظم حديثة لإلدارة وبناء قدرات الع. للتنظيم المؤسسي الجديد سلس

ورفع الوعي





ألكسادمثال الهيكل التنظيمي 
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طريقة تنفيذ العمل بالمؤسسات 



21%

79%

وضع البرامج فى هيكل المؤسسات

جزء من الهيكل التنظيمى تستحدث من خالل البرامج والمشاريع
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أخرى

عدد اإلستجابات

آليات التنسيق االفقى في المؤسسات 
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هل الهيكل التنظيمي ميسر ومحفز ؟



التنسيق على المستوى الوطني
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أخرى

آليات التنسيق الوطنية



؟والبشريةهل تتوافر اإلمكانات المادية 



ما مدى فاعلية الية التنسيق؟



معوقات التنسيق

تكلفة المشاركة وأدوات التنسيق

نقص العناصر البشرية

 آليات التنسيقفىالتمثيل غير المناسب لممثلين المؤسسات

 غياب الرغبة والدعم السياسي

غياب الفهم الفني والسياسي للموضوع

المنافسة بين المؤسسات

 غير المنفتحالثقافىالموروث



عناصر ومهام التنسيق

نقل وتبادل السياسات الناجحة والفاعلة

التوافق على السياسات والمواقف في المحافل الدولية

إعداد خطط العمل

تبادل المعلومات والمعرفة

تبادل الخبرات الفنية

تبادل نقل التكنولوجيات الحديثة

بناء القدرات

صياغة سياسات مشتركة للمياه والزراعة

والزراعةالمياهحوكمةرسم االستراتيجيات اإلقليمية وإدارة : أخرى



التنسيق بجامعة الدول العربية





مدى كفاية آليات التنسيق  بجامعة الدول العربية



يةالتنسيق بين اكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراع

تاريخيا  ضعيف الى منعدم

دخول منافسين إقليميين أخرين  يجذبون

لكونهم اكثر مرونة ولوجوداألجنبىالتمويل 

مناخ افضل للمحاسبة 



وأهداف التنمية المستدامة والحاجة الى أليات جديدة 2030أجندة 



ماهي نقاط القوة في آليات التنسيق اإلقليمية الحالية

وجود بعض اآلليات اإلقليمية

 الحالية ليست كافية وأن هناك ضرورة لتقويتهاآاللياتاالعتراف من المؤسسات بأن

تزايد اإلرادة السياسية اإلقليمية بإحداث تغير إيجابي بخصوص التنسيق

تزايد الوعي لدى المؤسسات الوطنية واإلقليمية بأهمية موضوع التنسيق

وجود مجتمع مدني داعم لضرورة التنسيق

 القرارإلتخاذوجود آليات لرفع قرارات اللجان ومجموعات العمل الفنية للمستويات العليا

النقاشتنوع المشاركة في آليات التنسيق مما يعطى الميزة النسبية التي يوفرها كل عضو إلى طاولة



؟هي نقاط الضعف في آليات التنسيق اإلقليميةما

 من قبل المؤسسات والدول تجاه عمليات التنسيقاإللتزامضعف

التمثيل المؤسسي الغير مناسب للمشاركين في آليات التنسيق

 قرارتإتخاذممثلين الدول والمنظمات ال تملك السلطة الكافية للمشاركة بفاعلية في

آليات التنفيذ

ضعف أو عدم وجود اإلمكانات المادية لبعض الدول والمنظمات للمشاركة في آليات

التنسيق

عدم وجود مرجعيات واضحة آلليات التنسيق

 لعمليات التنسيقواإلنفتاحوجود موروث ثقافي مؤثر على النظرة



الفرص المتاحة آلليات التنسيق اإلقليميةهىما 

إلتساقالعمل الجماعي والمنسق يعطى فرصة أكبر لسياسات أكثر فاعلية

سياسات المياه والزراعة

توجه معظم المؤسسات لعمل إصالح مؤسسي

 بأهمية التنسيق والعمل الجماعيواإلعترافزيادة الوعي والرغبة

ماتتوفر فرص تكنولوجية حديثة للتواصل والمشاركة وتبادل المعلو

سياسات المياه والزراعةإلتساقالدول للدعم الفني إحتياج

المياه من أفضل الممارسات وقصص النجاح لتنسيق سياساتاإلستفادة

.والزراعة في مناطق عدة من العالم

مساعدة وجود العديد من المؤسسات اإلقليمية والدولية المستعدة لتقديم ال

عند الطلب



ما هي التهديدات التي تواجه آليات التنسيق اإلقليمي

لتنسيق تناقص الموارد المالية للمؤسسات اإلقليمية والوطنية للمشاركة في عمليات ا

السائدةاإلقتصاديةنتيجة األوضاع 

تها الفرديةتزايد التنافسية المؤسسية السلبية ورغبة بعض المؤسسات تحقيق أجند

 هيمنة بعض المؤسسات على عمليات صنع القرار معتمدة على قدرتها المادية

والبشرية التي قد تفوق المؤسسات األخرى

وجود توجهات سياسية لبعض المؤسسات تؤثر على عمليات التنسيق

 والمشاركة في آليات التنسيقاإللتزامعدم جدية بعض المؤسسات في



ما هي العوامل السياسية التي قد تؤثر في التنسيق للمياه والزراعة؟



ما هي العوامل االقتصادية التي قد تؤثر في التنسيق للمياه والزراعة؟



ما هي العوامل االقتصادية التي قد تؤثر في التنسيق للمياه والزراعة؟



التي قد تؤثر في التنسيق للمياه والزراعة؟اإلجتماعيةما هي العوامل 




