التنسيق المؤسسي بين قطاعي المياه والزراعة
جولي ابوعرب
قسم سياسات الغذاء والبيئة
االسكوا
االجتماع اإلقليمي لتعزيز االمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية
عمان 28-27 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2019

فكرة المبادرة ومنهجية العمل

مكونات المشروع
تقييم اإلنتاج الزراعي
في ظل تغير وفرة
المياه

قطاع
المياه

قطاع
الزراعة

التنسيق المؤسسي
بين قطاعي الزراعة
والمياه
تحسين كفاءة إنتاج
الغذاء
رصد وتقييم األمن
الغذائي

مخرجات المشروع

تقارير ودراسات
علمية وتوصيات ...
(إعداد ومراجعة من
قبل الخبراء ،تليها
عملية استشارية
حكومية)

نتائج وتأثيرات المشروع

تطبيق السياسات على
المستوى الوطني
تعزيز قاعدة المعرفة
وتنمية القدرات على
المستوى الوطني
تطوير السياسات
اإلقليمية وزيادة التعاون
بين الدول العربية

تعزيز القدرة على وضع سياسات متكاملة بشان األمن الغذائي
والمائي في المنطقة العربية
رفع مستوى التنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه لوضع
سياسات موحدة للقضايا المشتركة ما بين قطاعي المياه
والزراعة
✓ تعزيز التعاون ما بين المؤسسات العاملة في قطاعي المياه
والزراعة من أجل التصدي بشكل أفضل للقضايا المشتركة
✓ إنشاء آلية تنسيق إقليمية للتنسيق في مجال المياه والزراعة
كمنصة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية على
المستويين الفني وصنع القرار
✓ االتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمناقشة
المواضيع المشتركة والتوافق عليها واتخاذ القرارات بشأنها

انطالق عملية اتساق السياسات اإلقليمية والوطنية
في قطاعي الزراعة والمياه
✓ سلسلة من العمليات التشاورية بين اإلسكوا والمنظمة
العربية للتنمية الزراعية والمنظمات الشريكة ()2015
✓ تشكيل مجموعة عمل من نقاط اتصال وطنية بهدف
التعاون والتنسيق (األردن ،والبحرين ،وتونس،
والسعودية ،والسودان ،والعراق ،وفلسطين ،ولبنان،
ومصر ،والمغرب ،وموريتانيا ،واليمن).

✓ عقد اجتماعات لنقاط االتصال الوطنية ()2018-2016
✓ عمل دراسة لواقع الحال بشأن التنسيق القائم بين قطاعي
الزراعة والمياه ووضع مقترح خطة عمل لتفعيل التعاون
والتنسيق على المستوى الوطني واإلقليمي

مستوى تنفيذ المكون الثاني حول التنسيق المؤسسي
بين الزراعة والمياه على المستوى اإلقليمي

( )2التقييم

• إعداد مسح
لمؤسسات
الزراعة
والمياه
اإلقليمية
القائمة) المسح
(1

• إعداد
استراتيجية
التقييم وتقييم
آليات التنسيق
الحالية

2016

2017-2016

( )4التنفيذ
• إعداد مقترح لتعزيز
التنسيق اإلقليمي
• تقديم الدعم الفني إلطالق
المقترح وضمان تفعيله
• اعتماد المقترح من قبل
المجلس العربي لوزراء
المياه ووزراء الزراعة
العرب

( )3االعداد

2018-2017

•االجتماع األول المشترك لوزراء
الزراعة والمياه العرب في 4
نيسان  /ابريل 2019
•االجتماع األول للجنة المشتركة
رفيعة المستوى لقطاعي الزراعة
والمياه  24-23تشرين األول /
أكتوبر 2019

2019

عمليات استشارية مع المعنيين والشركاء وصوالً إلى اعتماد آلية التنسيق

عملية المسح .....أدوات جمع البيانات والمعلومات
تم استخدام عدة طرق وأدوات لجمع البيانات
والمعلومات منها:
•
•
•

•
•

مراجعة التقارير المنشورة ونتائج البحوث ولوائح
وقوانين المؤسسات ووثائق ومستندات معنية
بموضوع التنسيق بين المياه والزراعة؛
ممثلون
الدول
اجراء المقابالت مع مجموعة مختارة من ممثلي
المؤسسات والخبراء اإلقليميين؛
التواصل مع المؤسسات المعنية الستكمال جمع هذه
المعلومات والبيانات المطلوبة للتحليل؛
اعداد واستخدام استبيان صمم لتقييم وتحليل
المعلومات؛
تنظيم اجتماعات استشارية لجمع المعلومات.

مؤسسات
الجامعة
العربية

استبيان

المؤسسات
اإلقليمية
والدولية

خبراء

نتيجة عملية مسح للمؤسسات اإلقليمية
العربية العاملة في مجال المياه والزراعة
 المؤسسات التي لها والية للعمل فيمجال الموارد المائية أكثر من عدد
المؤسسات التي تعمل في مجال
الزراعة
 عدد المؤسسات التي تعمل في المجالينمعا َ أكثر من عدد المؤسسات التي
تتخصص في مجال واحد.
 يدل ذلك على ان مؤسسات المياه هيالغالبة على المشهد مما قد يؤثر على
عمليات التنسيق والمواقف التي تتخذها
مؤسسات الزراعة من مؤسسات المياه

اهم نتائج عملية التقييم .....ال توجد آلية للتنسيق على المستوى
العربي ولكن توجد برامج وانشطة
• ال توجد آلية حصرية للتنسيق بين المياه
والزراعة في المنطقة العربية ،ولكن توجد
أنشطة وبرامج ومشاريع متناثرة ومتقطعة وال
يجمعها إطار شامل وإستراتيجية واحدة
• التنسيق القائم بين المياه والزراعة في المنطقة
يتبع أقل نهج للتنسيق يسمح فقط بمشاركة
المعلومات بين المنظمات وإن كان على
مستوى غير شامل ،وهي حالة بعيدة كل البعد
عن التنسيق المتكامل
• يجب الربط بين التنسيق للمياه والزراعة
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للترابط
األصيل بينهم

تطور عملية اتساق السياسات اإلقليمية والوطنية
في قطاعي الزراعة والمياه
دعم فني إلطالق المقترح واعتماد المقترح من
قبل المجلس العربي لوزراء المياه (، )2017
ووزراء الزراعة العرب ()2019
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تم إعداد مقترح إلنشاء آلية تنسيق إقليمية للتنسيق
في مجال المياه والزراعة كالتالي:
 .1انشاء لجنة فنية مشتركة دائمة تشمل عضويتها
الدول األعضاء بممثلين عن المياه والزراعة
والمؤسسات اإلقليمية ذات الصلة وتمثيل لمنظمات
المجتمع المدني واالتحادات المعنية
 .2تشكيل امانة فنية مشتركة بين قطاعي المياه
والزراعة تجتمع مرة كل عام وتضم األمانة الفنية
للمجلس الوزاري للمياه والمنظمة العربية للتنمية
الزراعية و االكساد ،والمكتب اإلقليمي للفاو
واالسكوا
 .3عقد اجتماع تنسيقي دوري مرة كل عامين بين
وزراء المياه والزراعة

نحو تكامل سياسات الزراعة والمياه
عقد اجتماع مشترك لوزراء المياه ووزراء الزراعة
العرب في  4نيسان/ابريل  2019للنظر في القضايا
التالية:
• إنشاء لجنة فنية مشتركة دائمة للمياه والزراعة
من كبار المسؤولين وتحديد مهامها وآلية
عملها ودورية اجتماعاتها.
• مناقشة منهجية تحسين مستوى التنسيق بين
قطاعي المياه والزراعة من خالل اعالن
القاهرة
عقد اجتماع االجتماع األول للجنة المشتركة رفيعة
المستوى لقطاعي الزراعة والمياه:
• تحديد للقضايا الموضوعية لترابط المياه والزراعة

شكرا

