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التنسيق الوطني 

ي نموذج واحد تختلف الدول في طبيعتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية، وبالتال•

يناسب الجميع ال يفيد اقتراحه هنا

يكل كل دولة  يمكن أن تعمل تقييم لبنيتها المؤسسية وكيفية تطويرها واختيار نموذج اله•

التنظيمي الذي يناسب حجمها والوظيفة المنوط بها

تيب ممكن أن تستفيد الدول من النماذج والتجارب والدعم من المؤسسات االقليمية في إعادة تر•

لدى الهياكل التنظيمية لمؤسستها  وكذلك تحديث أساليب اإلدارة وبناء القدرات ورفع الوعى

.منتسبيها

مطلوب على المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة بالمنطقة إعداد برامج تشاركية لتقديم الدعم ال•

للدول



الهياكل المؤسسية

ها بصفة عامةبصفة خاصة وتفصليه ولكن تطرق لالهياكل التنظيميةالتقييمستهدفيلم •

.الهياكل تقليدية هرمية او راسية او خطية تحتاج للتطوير•

Flat Structureهناك احتياج لتبنى هياكل اكثر افقية او مسطحة •

هناك العديد من النماذج للهياكل التنظيمية الحديثة•

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

التنظيمي الذي يناسب حجمها ووظيفتها المنوطة بها

تقال للتنظيم اإلصالح للهياكل التنظيمية البد أن يصاحبها عملية إدارة للتغير حتى يكون االن•

ع ويجب ادخال نظم حديثة لإلدارة وبناء قدرات العاملين ورف. المؤسسي الجديد سلس

الوعي



















إنشاء مجلس وزاري للزراعة تحت مظلة جامعة الدول العربية

مجلس وزاري للزراعة تحت مظلة جامعة الدول ستحداثإ•
العربية أُْسَوةٌ بالمجلس الوزاري للمياه 

لعربية كبديل هو توسيع سكرتارية الجمعية العمومية للمنظمة ا•
ية للتنمية الزراعية لتشمل األمانة العامة لجامعة الدول العرب

وربما بعض المنظمات األخرى المختارة 

زراعية أن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإقتراح•
وأكسادتكون جمعية عمومية موحدة لكل من المنظمة 

ة بسكرتارية موسعة تشمل كل من المنظمتين واالمانة العام
.لجامعة الدول وبعض المنظمات المعنية األخرى

ية تحويل المجلس الوزاري للجمعية العمومية للمنظمة العرب•
إلى مجلس وزاري عام تحت أكسادللتنمية الزراعية وكذلك 

ذلك ويكون ك. مظلة جامعة الدول العربية ويجتمع بمقر الجامعة
والمنظمة العربية للتنمية أكسادجمعية عمومية لكل من 

الزراعية



قي يحظى االقتراح بعقد اجتماع تنسي•

سنوي بين وزراء الميا والزراعة 

هذا حيث يجمع. بدرجة كبيرة من التأييد

عة المختصين في مجالي الزرااإلجتماع

والمياه

المشترك اإلجتماعوممكن ان يعقد •

ث احد المجلسين بحيإلجتماعمصاحبا 

يقلل التكلفة

عقد اجتماع تنسيقي سنوي بين وزراء المياه والزراعة



طقةللمنوالتنميةللبيئةالمشتركةاللجنةأن•
حةالمتاالوحيدةاإلقليميةاآلليةهيالعربية

العربيةالمؤسساتكافةبينللتنسيق
لبيئةاقضاياتناقشالتيوالدوليةواإلقليمية

المستدامةوالتنمية

عبةومتشعديدةمواضيعتناقشاللجنةغيران•
افيالكبالقدروالزراعةالمياهقضاياتحظىوال
يكوناالهتمامأنكما.والتنسيقالنقاشمن

البيئيةالنواحيعلىأكثر

البيئةعنممثليناشراكذلكويتطلب•
والزراعة

دعم وتعزيز دور اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية للمنطقة العربية وجعل 

التنسيق بين المياه والزراعة بند دائم على أجندتها



اعةعلى قضايا المياه والزرقتصريال •

ثل ولكن كل القضايا المتقاطعة مفقط

الطاقة والتغير المناخي

رفيع المستوى للقضايا المتقاطعةإقليمىإنشاء منتدى 



مجالفيقللتنسيإقليميةفنيةلجنةتنشأ

الدولجامعةمظلةتحتوالزراعةالمياه

.العربية

مناقشةيمكنهافنيةلجنةكونهاو

وافقوالتالفنيالمستوىعلىالمواضيع

إلجتماعاترفعهايمكنقراراتعلى

الزارعةووزراءالمياهوزراء

إنشاء لجنة فنية إقليمية دائمة للتنسيق في مجال المياه والزراعة 

تشارك فيها كل المؤسسات المعنية في المنطقة العربي



عطاء التنسيق إطار مؤسسي واضح إل•

ومستمر، يقترح انشاء وحدة متخصصة

تحت مظلة جامعة الدول العربية او أحد 

المؤسسات اإلقليمية يكون من أساس 

مياه اختصاصاتها هو التنسيق اإلقليمي لل

.والزراعة

إنشاء وحدة متخصصة للتنسيق اإلقليمي للمياه والزراعة تحت 

مظلة جامعة الدول العربية



تحدد استراتيجية للتنسيق اإلقليمي•

فيها الرؤية واألهداف والمبادئ 

وخطة تحقيق األهدافاإلسترشادية

ى المطروحة باالستراتيجية على المد

وتتولى احد . القصير والمتوسط

ع المنظمة الدولية المعنية بالتعاون م

جامعة الدول العربية في قيادة اعداد

االستراتيجية وتوفير الموارد 

.   المطلوبة إلعدادها

وضع استراتيجية إقليمية مشتركة للتنسيق المؤسسي 

بمشاركة كافة المؤسسات



يكون التنسيق أعمق من خالل صياغة •
برامج مشتركة بين مؤسسات المياه 

متحدة في األهداف الوالزراعة اإلقليمية 
وتحدد أدوار كافة المنظمات في هذه 

ي البرامج المشتركة وتتشارك المنظمات ف
.ةتحمل األعباء المالية والبشرية المطلوب

ويمكن ان تكون هذه البرامج تحت مظلة •
جامعة الدول العربية لتكون المظلة 

.  السياسية التي تعمل من خاللها المنظمات
ن وممكن االتفاق على سكرتارية من أكثر م

.وعمنظمة تتولى النواحي التنظيمية للموض

عمل برامج إقليمية مشتركة للمؤسسات المعنية



لخلق مظلة تجمع هذه المؤسسات في تواصل •

ي مستمر لتبادل المعلومات والخبرات والمساهمة ف

ة لذلك انشاء شبك. القرارات اإلقليمية الجماعية

معنية بالمياه والزراعة قد توافر هذه المنصة 

المطلوبة وتشارك فيها كافة المنظمات العربية

واإلقليمية والدولية المعنية بالمنطقة وكذلك 

المراكز البحثية واألكاديمية المعنية والمجتمع

تد بل وتم. المدني الفاعل في مجال المياه والزراعة

لتشمل القطاع الخاص

ا عمل شبكة إقليمية للمياه والزراعة بسكرتارية مستقلة تشارك فيه

المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني



المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية •

ليمية المستدامة على كافة المستويات الوطنية واإلق

وال يمكن طرح قضايا المياه والزراعة . والدولية

ع وعمليات التنسيق بينهما بدون إشراك المجتم

المدني لما له من دور اصيل في الوصول الى 

المجتمعات المحلية من المزارعين والمستهلكين

ة ومشاركته في تناول وحل قضايا الميا ه والزراع

.ورفع الوعي

ت وقد يتطلب االمر القيام بعملية مسح لمؤسسا•

ياه المجتمع المدني اإلقليمية الفاعلة في مجال الم

والزراعة والتعرف على دورها 

يةإشراك المجتمع المدني في كل آليات التنسيق اإلقليمية المعن



م بالتنسيق ، اقترحوا إنشاء مجالس محلية وإقليمية للمياه تقواالستفتاءبعض المشاركين في •

عزيز بالفعل هنالك المجلس العربي للمياه وربما المطلوب هو ت. على موضوع المياه والزراعة

ة وباعتبار ان الزراع. دور المجلس للقيام بدور اقوى في مجال التنسيق للمياه والزراعة

، فان المجلس قد يكونالعربيةمن  المياه المستخدمة في المنطقة % 85تستخدم أكثر من 

ات احد آليات التنسيق في المنطقة خصوصا في دمج المؤسسات الغير حكومية في عملي

.  التنسيق

اما على المستوى المحلى والوطني فمن المؤكد ان مثل هذه المجالس يمكن ان يكون لها دور•

. وعلى الدول ان تتبنى المساعدة في انشاء هذه المجالس. فاعل

انشاء مجالس محلية وإقليمية للمياه



ايجاد آلية لتنفيذ القرارات•

.إدخال مفهوم اإلدارة التعاونية للتنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية•

.إدخال نهج المشاركة والتعددية في آليات التنسيق•

ل يلتزم وضع الشروط التي يجب توافرها في ممثلين التنسيق عن المنظمات والدو•

.بها الجميع عم ارسال ترشيحاته وممثليه

.تنشأواضحة للجان والفرق التي ةوضع خطوط مرجعي•

وضع قائمة بمواضيع وعناصر التنسيق اإلقليمي•

توصيات اخرى



oنسيق الرأسي وتفعيل الت. اعتماد السياسات واالستراتيجيات اإلقليمية على المستوى المحلي للدول
.بين جامعة الدول العربية والدول األعضاء بشكل أكثر فاعلية

oامج الى التأكيد على ضرورة أن تكون آلية التنسيق فنية ومدعومة بموازنات كافية لبلورة البر
.انشطة قابلة للمتابعة والتنفيذ

oؤسسات وخطه عمل اقليميه تشاركيه وإيجاد مشاريع مشتركه بين جميع المإستراتيجيهطوير ت
.العاملة في مجالي المياه والزراعة

oالعمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات لبلوغ اهداف التنمية المستدامة من خالل ورش عمل  .

o ن ، يقترح أن تكون هناك آليتيالعربيةنظراً لظروف عدم االستقرار والحروب في المنطقة
منها خاصة بالدول الغير مستقرة و)آلية أزمات -، والثانية ومرةآلية ثابتة -األولى: للتنسيق

ثانية يتم ، اآللية اللمعروفة وفيفي اآللية األولى يتم التنسيق وفق القنوات الرسمية ا(. اليمن
، كما هو معمول به مع المنظمات كاملالتنسيق عبر خبير او خبراء وطنيين مقيمين بدوام 

والبرامج الدولية العاملة حاليا 

آلية التنسيق ألهداف التنمية المستدامة



oتطوير مؤشرات إقليمية لرصد ومراقبة التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

oفة عامة بروز أهمية التغير المناخي كعامل مهم في مقترحات التنسيق ألهداف التنمية المستدامة بص

وجاءت مجموعة اقتراحات في شان التغير المناخي منها. والمياه والزراعة بصفة خاصة

ربي لمتابعة تشكيل لجنه فنيه عليا مشتركه للتغير المناخي على المستوى الوطني والمستوى الع•

موضوع تغير المناخ واثرة على مفهوم األمن الغذائي بحيث تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع

مع ضرورة ان تشكل هي )الشركاء األخرين على المستوى اإلقليمي إلعداد خطة ادارة ازمات 

في حالة( لوضع التدخالت المنسجمة على المستوى المحلي واإلقليمي ( نفسها خلية ازمه

ها األزمات الناجمة عن التغير المناخي وعرضها على اصحاب القرار كل في دولته ومن ثم عرض

ل بشكل رسمي وبالتالي تصبح خطة عمعتمادهاعلى الجهات المعنية في الجامعة العربية إل

داء والسعي لتنفيذها وبحيث يوضع لها ادوات تقييم ومؤشرات التزامعربية واحدة يجب اإل

.سنوية تراجع سنويا على األقل خالل اجتماع مجلس وزراء المياه العرب

تابع اهداف التنمية المستدامة




