
العوامل املمكنة 
والنمو للتعلم 

ما هو )واالبتكار  

املطلوب للحفاظ 
على قدرتنا على 

التغيير 
(والتحسين؟

العمليات 
الداخلية

ما هي العمليات )
التي يجب أن 
نتفوق فيها 

(لتحقيق رؤيتنا؟

ةاإلقليمي في املنطقة العربيلدعم تكامل واستدامة وأنظمة األمن املائي والغذائي واستدامتها وقدرتها على الصمود على املستويين الوطني و تمكينيةإنشاء بيئة : الرسالة

املائي والغذائي تكون املنطقة العربية قد طورت جيل جديد من السياسات واالستثمارات ملواجهة التحديات واملخاطر املرتبطة باألمنس2025بحلول العام : الرؤية
على املستويين الوطني واإلقليمي  

LG2.  القدرات تنمية
ط املؤسسية والفردية للتخطي

واإلدارة املتكاملين لقطاعات 
الزراعة / املياه واألراض ي 

(رأس املال البشري واملؤسس ي)

LG4.  ممكنة تهيئة بيئة
والشراكة ومحفزة لالستثمار 
في القطاع وتستقطب املانحين 
الزراعي

(رأس املال التنظيمي)

LG1.  إنشاء آليات التنسيق
ي بين قطاعات املياه واألراض 

والقطاعات )الزراعة / 
على املستويين ( األخرى 

اإلقليمي والوطني 
رأس املال الثقافي )

(املؤسس ي

LG3.  تحسين إدارة البيانات
واملعلومات والخبرة واملشاركة
بين قطاعي املياه والزراعة على 

ي املستويين الوطني واإلقليم
(املعرفيرأس املال )

IP2.  تنفيذ برامج
زراعية وطنية 

لتحسين إدارة املياه 
واألراض ي

تطبيق التقنياتحلول مبتكرة قائمة على العلمكفاءة املواردالعدالة االجتماعيةالتكامل االقتصادياستدامة املوارد

IP5.  ضمان اتساق
ا وتكاملهالسياسات 

قطاعات املياه بين 
والزراعة وكذلك 
القطاعات األخرى 

IP8.  تعزيز الحماية االجتماعية وقدرة
املجتمعات الريفية الضعيفة على الصمود ،
وخاصة النساء والشباب ملواجهة تحديات 

األمن الغذائي

IP7. تحسين املعرفة
وإدارة املوارد املائية
غير التقليدية في 

الزراعة

IP4.  تشجيع ريادة األعمال
الزراعية وتبني التكنولوجيا

IP6.  التحتية للمياه والزراعة فيوإعادة تأهيل البنية تحديث
الدول العربية، خاصة تلك املتضررة من النزاعات املسلحة 

وتحت االحتالل

IP1.  تعزيز التفاعل
بين العلم والسياسات 

والتقنيات

IP3.  تعزيز
مرونة نظم 
اإلنتاج 

الزراعي في 
مواجهة 
التغيرات 
والتقلبات 
املناخية

القيم واملبادئ
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DO1.  املائيواألمن الغذائي األمن تحسين مستويات
النتائج املرجوة

الفوائد الناتجة )
(ألصحاب املصلحة

DO2.  تحقيق أهداف التنمية
اعةاملستدامة املتعلقة باملياه والزر 

DO3.  الحد من معدل تدهور موارد
املياه واألراض ي

DO4.  الكفاءة واإلنتاجية رفع
الزراعة/للمياه واألراض ي

DO5.  تنمية االستثمارات
الزراعية والقيمة املضافة للزراعة 

في االقتصاد 

ت 
وا
سن

 ال
في
ها 
علي

يز 
رك
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مثال –والنمو واالبتكار العوامل املمكنة للتعلم 
(املطلوب للحفاظ على القدرة على التغيير والتحسين)

LG2.  القدرات تنمية
ط املؤسسية والفردية للتخطي

واإلدارة املتكاملين لقطاعات 
الزراعة / املياه واألراض ي 

رأس املال البشري )
(واملؤسس ي

LG4.  ممكنة تهيئة بيئة
والشراكة ومحفزة لالستثمار 

في وتستقطب املانحين 
القطاع الزراعي

(رأس املال التنظيمي)

LG1.  إنشاء آليات التنسيق
/بين قطاعات املياه واألراض ي 

(  والقطاعات األخرى )الزراعة 
على املستويين اإلقليمي 

والوطني 
(رأس املال الثقافي املؤسس ي)

LG3.  تحسين إدارة البيانات
ة واملعلومات والخبرة واملشارك

بين قطاعي املياه والزراعة على 
ي املستويين الوطني واإلقليم

(املعرفيرأس املال )



LG1- يمي والوطني على املستويين اإلقل( والقطاعات األخرى )الزراعة / إنشاء آليات التنسيق بين قطاعات املياه واألراض ي
(رأس املال الثقافي املؤسس ي)

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

د جميع تفعيل آلية التنسيق اإلقليمي وحش/ إنشاء -
أصحاب املصلحة لضمان التنفيذ الفعال 

للسياسات واالستثمارات الجديدة
لزراعة الحصول على التزام بالتنسيق بين قطاعي ا-

واملياه على املستوى الوطني

إنشاء آلية تنسيق إقليمية سوف يؤدي إلى 
وتمكين الحوار املستدام املتعلق بإدارة املياه واألراض ي بين البلدان وداخلهاالحوكمةتحسين --
يط وتصميم ضمان التنفيذ الفعال للسياسات واالستثمارات الجديدة وجهود بناء القدرات املؤسسية والفردية لتخط-

وتنفيذ برامج إدارة املياه واألراض ي بكفاءة
اركة الفعالة لجميع الرشيدة للقطاعين من خالل التنسيق الجيد واملشالحوكمةإنشاء آلية تنسيق وطنية سيؤدي إلى تحسين 

ن، مع مراعاة لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملي( املزارعون والقطاع الخاص واملنظمات غير الحكومية)أصحاب املصلحة 
مصالح املرأة الريفية واألطفال وصغار املزارعين واملربين

كيف يتم )القياسات 
(قياس نجاح املبادرات

من )أصحاب املصلحة (ما الذي يجب القيام به لتحقيق ذلك)العملية / خطة العمل / املبادرات 
(هم شركائي

اإلطار الزمني 
م متي يتم القيا)

(بذلك

ما هي املوارد )امليزانيات 
(الالزمة

الدول العربية % -
التي لديها آلية 

تنسيق راسخة على
املستوى الوطني

افقة على خطة العمل الحصول على املو
جنة الفنية تحديد املحاور الرئيسية وإعداد خطة عمل ملناقشتها في االجتماع املقبل لل-

(ام به اآلنيتم القي)الرفيعة املستوى ويتم اعتمادها خالل االجتماع الوزاري املشترك 

ضمان االلتزام من الدول 
مثلين وطنيينتعيين نقاط اتصال ثابتة ومناوبة من قطاعي املياه والزراعة في كل بلد كم-
تقوم األمانة )ة على البلدان إعداد تقارير عن املستوى الحالي للتنسيق بين املياه والزراع-

(الفنية املشتركة بإعداد نموذج التقرير
ي بين املياه تقوم األمانة الفنية املشتركة بإعداد تقرير تجميعي حول التنسيق الوطن-

والزراعة في املنطقة العربية
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LG2- الزراعة / تنمية القدرات املؤسسية والفردية للتخطيط واإلدارة املتكاملين لقطاعات املياه واألراض ي
(رأس املال البشري واملؤسس ي)

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

ط تطوير قدرة الدول العربية على تنفيذ التخطي
ى الوطني الزراعة على املستو /املتكامل للمياه واألراض ي

(وكذلك مع قطاعات أخرى مثل الطاقة)واالقليمي 

:إن تنمية قدرات الدول العربية سوف يؤدي
تنفيذ برامج زراعية وطنية لتحسين إدارة املياه واألراض ي-
ى ضمان اتساق السياسات وتقليل النزاعات واملقايضات بين قطاعات املياه والزراعة وكذلك القطاعات األخر -

تناول قيمة املياه ومحدوديتها في املشاريع الزراعية-
تعزيز استدامة نظم اإلنتاج الزراعي واملوارد املائية-

كيف يتم قياس )القياسات 
(نجاح املبادرات

حقيق ما الذي يجب القيام به لت)العملية / خطة العمل / املبادرات 
(ذلك

أصحاب املصلحة 
(من هم شركائي)

اإلطار الزمني 
يام متي يتم الق)

(بذلك

د ما هي املوار )امليزانيات 
(الالزمة

فذةعدد البرامج التدريبية املن-
عدد اتفاقيات التوأمة بين -

الدول العربية

املياهتنفيذ برامج بناء القدرات في اإلدارة املتكاملة لألراض ي و 
( ملهاراتاملعرفة وا)إجراء تقييم لالحتياجات من القدرات املطلوبة -

(املياه والزراعة)لتفعيل التخطيط املشترك 
املتاحة التي تسهل تبادل النمذجةمراجعة أدوات ومنصات -

لدان البيانات واملعلومات والخبرات والدروس املستفادة بين ب
منهااملنطقة بهدف اعتماد املناسبة

واملياهتنظيم أنشطة بناء القدرات بشأن اإلدارة املتكاملة لألراض ي
تعزيز تبادل الخبرات بين الدول 

ت تسهيل تبادل الخبرات بين الدول من خالل توأمة املؤسسا-
املحلية التي تتبنى مناهج اإلدارة والتواصل

منظمة الزراعة 
...واألغذية، اإلسكوا، 
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أمثلة-العمليات الداخلية 
العمليات التي يجب التفوق فيها لتحقيق الرؤية

IP2.  تنفيذ برامج
زراعية وطنية لتحسين
إدارة املياه واألراض ي

IP5.  ضمان اتساق
السياسات بين 
قطاعات املياه 
والزراعة وكذلك 
القطاعات األخرى 

IP8.  تعزيز الحماية االجتماعية وقدرة
املجتمعات الريفية الضعيفة على الصمود ،
وخاصة النساء والشباب ملواجهة تحديات 

األمن الغذائي

IP7. تحسين املعرفة
وإدارة املوارد املائية 
غير التقليدية في 

الزراعة

IP4.  تشجيع ريادة األعمال
الزراعية وتبني التكنولوجيا

IP6.  تحديث وإعادة بناء البنية التحتية للمياه والزراعة في
الدول العربية ، خاصة تلك املتضررة من النزاعات املسلحة 

وتحت االحتالل

IP1. ن تعزيز التفاعل بي
العلم والسياسات 

والتقنيات
IP3.  تعزيز
مرونة نظم 
اإلنتاج 

الزراعي في 
مواجهة تغير 

املناخ 
وتقلباته



IP5- ضمان اتساق السياسات بين قطاعات املياه والزراعة وكذلك القطاعات األخرى
ما الذي سنحصل عليه إذا قمنا بعمل جيد في هذا(التعريف والشرح)ماذا يعني 

التأكد من عدم وجود تعارض بين قطاعي املياه 
والزراعة، وكذلك مع القطاعات األخرى ذات الصلة ،

(@LGو LG1متطلب سابقة تحقيق )مثل الطاقة 

:سيؤدي وجود آلية تنسيق رسمية وتخطيط متكامل بين قطاع املياه والزراعة إلى
الحد من التعارض بين سياسات وخطط القطاعين-
تقليل املقايضات بين القطاعين-
استكشاف وبناء أوجه التآزر بين سياسات القطاعين وكذلك مع القطاعات األخرى -

اس كيف يتم قي)القياسات 
(نجاح املبادرات

أصحاب (ما الذي يجب القيام به لتحقيق ذلك)العملية / خطة العمل / املبادرات 
ةاملصلح

امليزانيات اإلطار الزمني
(املوارد الالزمة)

(  أو نسبة)عدد -
ي الدول العربية الت

قامت 
تجريب/بتنفيذ

ية السياسة اإلقليم
(  او نسبة)عدد -

الدول التي املرات
التي استعانت 

نية باالستشارات الف
-...

مراجعة وتحليل اقتصاديات النظام الزراعي الحالي
لول ، واقتراح ح. الحوافز ، بما في ذلك/ إجراء خدمات استشارية وورش عمل استشارية ملراجعة وتحليل أنظمة الحوافز -

لتصحيح تشوهات السوق من أجل استدامة املوارد املائية واألمن الغذائي

تحديد املمارسات الجيدة
أن كفاءة إجراء دراسة وتنظيم اجتماع خبراء لتحديد املمارسات الجيدة والدروس املستفادة واقتراح سياسات مشتركة بش-

استخدام املياه وتحسين إنتاجية املياه الزراعية

إنشاء حوار حول اتساق السياسات
(ا إلى املستوى اإلقليميتجارب البلدان التي تم إحضاره)تبادل خبرات البلدان في اجتماع اللجنة الفنية املشتركة رفيعة املستوى -

وضع مبادئ توجيهية لسياسة استخدام املياه في الزراعة
ح السياسات مراجعة السياسات الحالية وتطوير املبادئ التوجيهية للسياسة املتعلقة باستخدام املياه في الزراعة وإصال -

املوجودة حسب الحاجة

تجريب السياسة اإلقليمية على املستويات الوطنية
إجراء تنفيذ تجريبي للمبادئ التوجيهية للسياسة اإلقليمية في بلدان مختارة-

تقديم املشورة الفنية للبلدان
ق السياسات بين يم خدمات استشارية فنية عند الطلب إلى البلدان بشأن الجوانب القانونية واملؤسسية والفنية التساتقد-

املياه والزراعة

سنوات 3
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أمثلة-النتائج املرجوة 
(الفوائد الناتجة ألصحاب املصلحة)

DO1.  املائيواألمن الغذائي األمن تحسين مستويات

DO2.  تحقيق أهداف
التنمية املستدامة املتعلقة 

باملياه والزراعة

DO3.  الحد من معدل تدهور
موارد املياه واألراض ي

DO4.  الكفاءة رفع
واإلنتاجية للمياه 

الزراعة/واألراض ي

DO5.  تنمية االستثمارات
الزراعية والقيمة املضافة 

للزراعة في االقتصاد 



الزراعة /زيادة الكفاءة واإلنتاجية للمياه واألراض ي- DO4

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

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

-

/ خطة العمل / املبادرات (كيف يتم قياس نجاح املبادرات)القياسات 
ه ما الذي يجب القيام ب)العملية 

(لتحقيق ذلك

من )أصحاب املصلحة 
(هم شركائي

ي مت)اإلطار الزمني 
(يتم القيام بذلك

د ما هي املوار )امليزانيات 
(الالزمة

)%(كفاءة الري -
-( عبمتر مك/دوالر)كفاءة استخدام املياه في الزراعة -

املتعلق )SDG6.4.1مؤشر أهداف التنمية املستدامة  
(بالزراعة

مؤشر أهداف التنمية املستدامة إلنتاجية األرض-
SDG2.4.1غيرة بشأن إنتاجية األرض في الزراعات الص
واملتوسطة 

مؤشرات أخرى ذات عالقة-

----


