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 النموذج الموحد المستخدم لتجميع البيانات االضافية



  +MDGاألهداف الرئيسية لمشروع 
المؤشرات األساسية )تأسيس آلية رصد ومتابعة •

 (واإلضافية

 توحيد التعاريف والمعايير والمؤشرات•

 تطوير نظام معلومات•

 اإلسهام في دعم القرار بشأن اإلحتياجات واألولويات•

 2015دعم النقاش حول مرحلة ما بعد اإلسهام في •
•….. 

  +MDGاإلنجازات الرئيسية المتوقعة لمشروع 

 في مجال إدارة البياناتتعزيز القدرات •

 منتظمةالتقارير الإلدارة وتحليل البيانات وإعداد نظام معلوماتي •

 القطري/يعتمد على التنسيق مع المستوى الوطني برنامج للرصد على المستوى اإلقليمي•

 2015مرحلة ما بعد فيما بين الدول العربية لتحديد موقف موحد ل اإلقليمي تنسيقتعزيز ال•

تقارير 

الرصد 

 الدورية

  +MDGاألنشطة الرئيسية لمشروع 
 بناء القدرات•

 إنشاء نظام إدارة البيانات•

 في أكوا +MDGإنشاء ودعم وحدة •

 تقديم الدعم الفني لفرق المتابعة الوطنية•

 تنفيذ مسوحات ميدانية محدودة في بعض الدول•
•….. 

 قرارات المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي المتعلقة بإمدادات المياه واالصحاح

 قرارات ذات طابع تنفيذي
 (المؤشرات اإلضافية)إعتماد النموذج الموحد •

 تسمية نقاط االتصال الوطنية•

 تأمين التمويل ألنشطة المبادرة•

 إصدار التقارير الدورية•

 قرارات ذات طابع إعدادي
 إعداد مؤشرات ومعايير موحدة•

 إعداد نموذج موحد•



  +MDGمبادرة  

التكليف 

3 قرارات رسمية صادرة عن المجلس الوزاري العربي للمياه 

الهدف 

تحسين الية الرصد والمراقبة وليس وضع اهداف جديدة 

المجال 

مستوى وجودة الوصول الى الخدمات 

حماية البيئة 

المؤشرات 

 والجودة و القدرة على الشراء  التوافريةالبناء على مؤشرات برنامج الرصد  المشترك ولتشمل

 .البيئة وحمائة



 آلية تنفيذ المبادرة
على المستوى الوطني 

فرق الرصد الوطنية الممثلة للجهات العاملة في قطاع المياه واالصحاح 

نقاط اتصال وطنية رسمية 

على المستوى االقليمي 

 المجلس الوزاري العربي للمياه –الدعم السياسي 

 اللجنة االستشارية للمبادرة((ESCWA, ACWUA, CEDARE, RAED, AWC 

 الدعم الفني والمؤسسيESCWA and ACWUA 

على المستوى العالمي 

 والتعاون الدولي لالنماءالوكالة السويدية  –الدعم المالي 

 



 اللجنة االستشارية للمشروع 

 المسمى الوظيفي أسماء المشاركين م

 (االسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية  لغربي اسيا  السيدة  كارول شوشاني 1

 (أكـوا)أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه  السيد خلدون حسين خشمان 2

 السيد جراح محمود أحمد الزعبي 3
الجمعية العربية لمرافق المياه  - +MDGالمستشار الفني للمشروع ومدير وحدة 

 (أكـوا)

 للمياه العربىالمجلس  -األمين العام  العطفىحسين احسان حنفي السيد  4

 السيد خالد محمود أبو زيد 5
العربي وأوروبا  لالقليممركز البيئة والتنمية  - المدير االقليمي للموارد المائية

 (  سيداري(

 (رائد)الشبكة العربية للبيئة والتنمية  -مستشار فني  السيدة عزيزة محمد فؤاد شال 6

 تم عقد اجتماعات للجنة االستشارة للمشروع على هامش ورش العمل للمشروع•

 2013أيار  –بيروت  –ورشة العمل األولى •

 (2014أيار )اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الوزاري في دولة قطر •

 (.  2015كانون ثاني )العربي الثالث في األردن وورشة العمل الثانية  المياهاسبوع المياه •

 .على هامش اجتماعات اللجنة الفنية للمجلس الوزاري 2015أيار  25اجتماع اللجنة يوم •

 2015تشرين ثاني  –اجتماع اللجنة اثناء ورشة العمل الثالثة في عمان •

 2016كانون ثاني  –القاهرة  –اجتماع اللجنة على هامش اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الوزاري •



 تاريخ اإلشعار المسمى الوظيفي اسم المكلف كنقطة إتصال الدولة م

 28/4/2011 سلطة المياه –الصحي مدير دائرة الصرف  المهندس عادل ياسين فلسطين 1

 الجزائر 2
والسيد  بودجةحسينة السيدة 

 لعرجومعبدالعزيز 
 22/6/2011 الموارد المائية وزارة

 22/6/2011 وزارة المياه والري –مدير الموارد المائية  المهندس محمد األطرش األردن 3

 24/8/2011 وزارة الموارد المائية –دائرة التخطيط  –باحث   مرتضى جمعة حسنالسيد  - العراق 4

5 
سلطنة 

 ُعمان

عبدالعزيز بن علي  الدكتور

 المشيخي
 28/8/2011 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه 

 12/9/2011 وزارة الكهرباء والماء –مدير ادارة مشاريع المياه الجوفية  *المهندسة مها عبدالمحسن المنصور الكويت 6

 21/10/2011 كهرماء-هيئة الماء والكهرباء  القطابريعبدالعزيز السيد  قطر 7

 17/11/2011 هيئة الكهرباء والماء –مدير إدارة نقل المياه  إبراهيم الكعبي السيد البحرين 8

 مداح رشيدالسيد  المغرب 9
وزارة الطاقة والمعادن  -رئيس قسم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب 

 والماء والبيئة
28/2/2012 

 28/3/2012 الصحيللمياه والصرف القابضة الشركة  –رئيس قطاع التخطيط والدعم الفني  الدكتور أحمد معوض مصر 10

 الموارد المائيةوزارة  السيد عبدهللا الزبيري اليمن 11

 2015 وزارة الفالحة والموارد المائية محمد العياديالسيد  تونس 12

 13/01/2013 وزارة المياه والكهرباء –رئيس شعبة االبحاث والدراسات المائية  السيد ابراهيم عبد الرحمن الشبيبي السعودية 13

 2015 وزارة المياه محمد عبدهللاالسيد  موريتانيا 14

 28/4/2013 وزارة الموارد المائية  -رئيس فرع المنطقة الشرقية للهيئة العامة للمياه  السيد عبد القادر محمد سويسي ليبيا 15

 2016 /3 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء –قسم إحصاءات البيئة  الغافريامل  السيدة اإلمارات 16

 7/5/2013 وحدة مياه الشرب والصرف الصحي -المنسق القومي لمشروع المياه واالصحاح  السيد هشام األمير يوسف ابراهيم السودان 17

 20/5/2013 وزارة الطاقة والمياه السيد ياسر سليمان لبنان 18

 (1)مستوى تنقيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بتسمية نقاط االتصال 



 بناء القدرات

 (2013مايو /آيار 23-21)عقد ورشة العمل األولى •

 المؤشرات وإحتساب برنامج إدخال البياناتإعداد ، و  إعداد الدليل التدريبي»

 (في مقر االسكوا ببيروت) دولة  (14)مشارك من  (44)الورشة بحضور  إنعقدت»

 (2015يناير  /كانون ثاني 14-13)الثانية، البحر الميت عقد ورشة العمل •

 .دول (10)مشارك من  (39)الورشة بحضور  إنعقدت•

 (2015نوفمبر /تشرين ثاني)الثالثة، عمان عقد ورشة العمل •

 .ةدول (15)مشارك من  (64)الورشة بحضور  إنعقدت•

 

 



 .تنظيم ورش عمل على المستوى الوطني: دعم فرق المتابعة الوطنية•

 عدد المشاركين تاريخ عقد ورشة العمل الدولة

 20 2013تموز /يوليو 23-22 قطر

 5 2013تموز /يوليو 25-24 البحرين

 20 2013آب /أغسطس 29-28 تونس

 12 2013تشرين األول /اكتوبر 31-30 االمارات العربية المتحدة

 9 2014 شباط/ فبراير 13-11 الجزائر

 دعم فني 2014 نيسان/ ابريل 22-20 ُعمان

 دعم فني  2014سبتمبر  الكويت

 دعم فني 2014كانون اول / ديسمبر  21-18 السعودية

 دعم فني 2015حزيران / يونيو 3-2 المغرب

 13 2015تموز / يوليو 9-7 لبنان

 12 2015أيلول / سبتمبر 3-1 موريتانيا

 45 2015أيلول / سبتمبر 14-9 السودان



 مستوى اإلنجاز من قبل الدول العربية المشاركة حتى االن
 2013بيانات عام  2012بيانات عام  الدولة م

 سلمت  سلمت البحرين 1

 سلمت سلمت قطر 2

 سلمت سلمت مصر 3

 لم تسلم سلمت ليبيا 4

 سلمت سلمت فلسطين 5

 سلمت سلمت الكويت 6

 سلمت سلمت عمان 7

 سلمت سلمت االردن 8

 سلمت سلمت تونس 9

 لم تسلم سلمت االمارات العربية المتحدة 10

 سلمت سلمت العراق 11

 سلمت لم تسلم المغرب 12

 سلمت سلمت الجزائر 13

 سلمت سلمت السعودية 14

 سلمت سلمت موريتانيا 15

 لم تسلم سلمت اليمن 16

 سلمت سلمت السودان 17

 سلمت سلمت لبنان 18



من خالل التعاقد مع الشبكة العربية للتنمية ( المرحلة األولى)تم تنفيذ المسح الميداني 

 :والذي نفذ في اربع دول وهي( رائد)والبيئة 

فلسطين 

اليمن 

السودان 

موريتانيا 

 :لكل من 2015وبدأ العمل في حزيران ( المرحلة الثانية) تم تحديد الدول المشمولة بالمسح الميداني •

األردن 

سوريا 

العراق 

لبنان 

 .تم االنتهاء من المسح الميداني المرحلة الثانية وستدرج النتائج ضمن التقرير الثاني•

 

 المسح الميداني













 التقدم المحرز
18 دولة عربية حددت نقاط االتصال الوطني والفرق الوطنية. 

3  مشارك 147بمشاركة اكثر من ( عمان وبيروت)ورش عمل إقليمية. 

13 مهمة تدريب ودعم فني على المستوى الوطني 

11  وادرجت بالتقرير االول 2012دولة سلمت بياناتها بناء على سنة األساس 

18  وستدرج بالتقرير الثاني 2012دولة سلمت بياناتها بناء على سنة األساس 

16  وستدرج بالتقرير الثاني  2013بيانات سنة سلمت بياناتها بناء على دولة 

 2015اصدر التقرير األول في أيار عام 

 2016متوقع اصدار التقرير الثاني بحلول حزيران علم 

5 تقارير حول التقدم المحرز في المبادرة رفعت للمجلس الوزاري العربي للمياه 

 للمبادرةزاطالق موقع الكتروني للمبادرة وانشاء قاعدة بيانات 

 



إن تطوير منظومة معلوماتية يتم من خاللها متابعة تنفيذ هدف األلفية الخاص بإمدادات المياه والصرف •

الصحي التي تأخذ في االعتبار المعايير والمؤشرات االضافية المتفق عليها والمعتمدة في النموذج 

الموحد المقر من قبل المجلس الوزاري، يعتبر إنجازاً للمجلس الوزاري العربي للمياه حيث يمكن لهذه 

اآللية أن تتطور لتتأقلم مع المعطيات المستقبلية خصوصاً في ظل المناقشات الجارية والهادفة إلى تحديد 

 Sustainable)من خالل االتفاق على أهداف التنمية المستدامة  2015معالم اجندة التنمية لما بعد 
Development Goals – SDGs ) تجميع البيانات استمرارية تعمل على ، كما ويمكن لهذه اآللية أن

 .المستدامةفي االهداف االنمائية لتصب 

 دولة( 11)بمشاركة  2015ه في أيار وإصدارتم االنتهاء من أعداد التقرير العربي األول للمبادرة •

دولة ببيانات ( 17)و  2013دولة ببيانات ( 16)تم اعداد المسودة األولى للتقرير الثاني وبمشاركة •

2012. 

 .تم عقد ثالث ورش عمل رئيسية للمشروع وعدد من اجتماعات اللجنة االستشارية•

تم المشاركة بجميع اجتماعات المجلس الوزاري منذ انطالق المشروع وعرض التقدم المحرز بشكل •

 .دائم

 .تم عرض المبادرة والهدف منها في عدة مناسبات دولية وإقليمية•
 

 :اإلنجازات والتوصيات الرئيسية



 اكوا –إطالق الموقع االلكتروني للمشروع ضمن الموقع االلكتروني للجمعية العربية لمرافق المياه تم •

 www.acwua.org/mdg+: من خالل الرابط التالي

بإدخال الموقع االلكتروني التفاعلي الخاص تصميم قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة ووتطوير انشاء تم •

وعرض البيانات من اجل توفير بيئة مناسبة للفرق الوطنية في ادخال البيانات والتعديل عليها واقرارها 

 .من قبل الخبراء والدول المشاركة بصورة سلسة

وجمهورية بين كل من الفريق الوطني لجمهورية العراق وجمهورية السودان التوأمة تم انجاز فعالية •

موريتانيا مع الفريق الوطني للمملكة االردنية الهاشمية وبواقع خمس ايام عمل ، اطلع من خاللها نقاط 

االتصال الوطني على الية جمع البيانات الخاصة بالمشروع وعلى عدة امور اخرى منها تنظيم قطاع 

المياه المؤسسي، المؤسسات العاملة، الية جمع البيانات والرقابة، االنظمة االلكترونية وكيفية استخدامها 

في جمع البيانات الالزمة، اليات اتخاذ القرارات، التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ادارة 

 .الموارد المائية

والعمل العربية في تنفيذ آلية المتابعة من خالل المشاركة الجادة في أنشطة المشروع الدول أن تفاعل •

مما كان له كبير االثر في الالحقة، التدريبية والورشات ورش العمل عليه في االتفاق على تنفيذ ما تم 

 .وكذلك اعداد مسودة التقرير الثاني 2015انجاز التقرير الدوري االول الذي صدر في مايو 

 

 

 :اإلنجازات والتوصيات الرئيسية

http://www.acwua.org/mdg


 الدروس المستفادة

الدعم من المجلس الوزاري العربي للمياه 

 تعيين نقاط اتصال وطنية وفرق مراقبة وطنية بشكل رسمي باإلضافة الى أعضاء مجلس

 اكوا -إدارة الجمعية العربية لمرافق المياه 

 تؤامةورش عمل إقليمية وبرنامج 

تدريب عملي على مستوى الدول وبالذات داخل مؤسسات الفرق الوطنية. 

الموافقات الرسمية على البيانات المجمعة قبل نشرها. 

قاعدة بيانات الكترونية اقليمية 

 االلفية واهداف التنمية باهدافرفع الوعي 

المساهمة واالستفادة من المؤشرات اإلضافية في مؤشرات اهداف التنمية المستدامة 

 

 



MDG indicator MDG+ indicators SDG ‘indicators’ 

مصدر امدادات مياه  
الحضر )محسن 

(والريف  

 كمية االستهالك 
توفر المصادر على مستوى 

عالمي ومتساوي  
Drinking Water for All 

المسافة الى 
 المصدر

تخفيف اعداد الذين يعانون  استمرارية االمداد
 من شح المياه

الحصول على مياه امنه  نوعية المياه 
 وصحية

 التعرفة

القدرة  المالية  
للحصول على 

 الماء 

القدرة المالية للحصول على 
 الماء

زيادة مشاركة العامة لتحسين 
 إدارة المياه

زيادة كفاءة استخدام 
 المياه



MDG indicator 

مرافق صرف صحي 
الحضر )محسنة 

(والريف  

الوصول الى مرافق امنه  الربط على الشبكة
 وصحية للجميع

كمية مياه الصرف 
 المعالجة

 نوعية المعالجة
تحسين نوعية المياه المعالجة 

بتقليل غير المعالجة الى 
 النصف

زيادة التدوير وإعادة  مجال إعادة االستخدام إعادة االستخدام
 االستخدام للمياه المعالجة

 التعرفة

 القدرة المالية 

زيادة مشاركة العامة في إدارة 
 مياه الصرف الصحي

MDG+ indicators SDG ‘indicators’ 



 شكراً لحسن اإلصغاء ،،،

 

 !!نقــاش       

 الزعبيجراح محمود . د

 الخبير الفني للمشروع

 +MDGرئيس وحدة 

 (اكوا)الجمعية العربية لمرافق المياه 

 5161900 6 962+: تلفون 

 5161800 6 962+: فاكس 

 jarrah_alzubi@acwua.org: بريد إلكتروني 

 +www.acwua.org/mdg: موقع إلكتروني


