
 (الثانيةالمرحلة  -المرحلة األولى ) :المسوح الميدانية الجزئية فى المجتمعات الهشة   
 “رائد”الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

 

 ”+MDGلأللفيةالمبادرة اإلقليمية لمتابعة المؤشرات اإلضافية لألهداف اإلنمائية "مشروع 



  بقرار 1990 عام ”رائد“ تأسست
 التشاور حلقة فى المشاركين

  الحكومية غير للمنظمات العربية
 وقد .األرض لقمة التحضير أثناء

 من 250< العديد لرائد انضمت
 بشئون المعنية األهلية المنظمات

 معظم فى المستدامة والتنمية البيئة
 .العربية األقطار

 الدول األعضاء
 ،المتحدة العربية اإلمارات ،األردن

 المملكة الجزائر، تونس، البحرين،
 سوريا، السودان، السعودية، العربية

 الكويت، قطر، فلسطين، العراق،
 موريتانيا، المغرب، مصر، ليبيا، لبنان،
 اليمن



 الهدف العام للمشروع 

 خالل من جمعها تم التي الرسمية البيانات ستكمالا
 إلحتساب العربية الدول بعض في الوطنية الرصد فرق

 لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق حول المؤشرات
 علي بيانات جمع خالل من  ، +MDGsاإلضافية
 المياه إمدادات مؤشرات عن المحلي المستوى
 الدول في المختارة المناطق بعض من الصحي والصرف

 .المحددة العربية



 للمشروع التفصيلية األهداف 

للمستهلكين في المناطق الميدانية إجراء المسوحات •
 .المختارة

إشراك المستهلكين والمنظمات غير الحكومية المحلية •
 .والصرف الصحي في رصد إمدادات المياه

رفع الوعي للمنظمات غير الحكومية في البلدان •
  المختارة نحو األهداف اإلنمائية لأللفية ومؤشراتها

 .ةاإلضافي
تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية إلجراء •

 .المسوحات الميدانية



 “رائد”دور الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

 .المشروع مرحلتي فى المختارة العربية الدول فى للمسح المنفذة الحكومية غير المنظمات اختيار•
  بهدف المشروع شركاء بمشاركة المشاركة المنظمات من المشروع لمنسقي التدريبية البرامج تنفيذ•

 أنشطة لتنفيذ الزمنى والبرنامج التنفيذية للخطوات الطريق خارطة ووضع بالمشروع لتعريفا
 .الميداني المسح بها سينفذ التى المناطق اختيار ومعايير المسوحات

 .الميداني المسح في المشاركة الدول بين فيما الكامل التنسيق•
 .المستويات جميع على العمل سير متابعة•
 .الالزم الفني الدعم تقديم•
 .اإلحصائي البرنامج على الجزئية المسوح فى الواردة البيانات كافة وإدخال ومراجعة حصر•
 .المشروع نتائج كافة تتضمن نهائية فنية تقارير إعداد•



 مرحلتى المشروع 
 

 :دول عربية  8تم تنفيذ المسوح الميدنية الجزئية فى 
 :المرحلة األولى

 السودان -موريتانيا  -اليمن  -فلسطين
 :المرحلة الثانية

 –الجمهورية العربية السورية  –العراق جمهورية 
 اللبنانيةالجمهورية  –المملكة األردنية الهاشمية 

 



 «رائد»البرامج التدريبىة التى نفذتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

في استخدامه يتم سوف الذى اإلستبيان نموذج وشرح التنفيذ وكيفية المشروع فكرة لعرض 
 .المسح

السكان حصول ببحث الخاص يالميدان العمل وإدارة بيانات جمع عملية من المتدربين تمكين 
 .يالصح والصرف المياه خدمات على

التدريب خالل الفنى اإلستشارى الفريق قام وقد: 
 .وأنواعه االجتماعي البحث بعملية التعريف•
 .اختيارها وكيفية حجمها حيث من البحث وعينة العينات، بأنواع التعريف•



 2«رائد»نفذتها  التىالبرامج التدريبىة 

 ،الميدانى العمل إدارة بمهارات المسوح عمل فرق قدرات رفع كيفية  على األنشطة منسقي تدريب•
 .البيانات جمع عملية جودة وضمان

 .الصحي والصرف المياه خدمات على السكان بحصول الخاصة االستبيان استمارة مناقشة•
 .المختارة الدول فى  والقرى المناطق من عدد اقتراح•
 .األنشطة لتنفيذ الزمنى والبرنامج التنفيذية الخطوات مناقشة•



 التدريبية بالقاهرةالبرامج 



 الدول العربية المناطق المختارة فى 
 

 المرحلة األولى
 

 

 المخيم/ المنطقة / القرية  الدولة
 - القوز –جبلة الوزنه  -العين  –المخعف  –حصبان اسفل  -حصبان اعلى  اليمن

 شقرة  -الحرور 
 الخليل  -القدس   -رام اهلل و البيرة   -نابلس   -جنين  فلسطين
أدي اظليم عين   -لكراع  –جونابة  -واد امور   -عبد اهلل اديبيري   -العصماء  موريتانيا

 خوالنة -الخسبة 
 سواكنريف   -قرية شق الهيك  -عرديبة التجاني   -الكمر  السودان



 الدول العربية المناطق المختارة فى 

 المرحلة الثانية
الكته  -ساكب  -مخيم غزه لالجئين الفلسطينين  -ماعين ومنشية ماعين   -قرية الزعتري   -خرجا  األردن

 ام القطين -الطره   -ثغرة الجب   -غور فيفا لواء غور الصافي  -خزمه  -
 –قرية التليل  -مخيم البص لالجئين الفلسطينيين  -كفر حونة  -زوطر الشرقية  -إبل السقى  لبنان 

 البقاع –مخيم جوار القمر في حوش الرافقة  -كوشة القنبر   الحصون -الشيخ طابا   -الريحانية 

 طرطوسقرية ومركز فى الالذقية وقرية قى محافظة  12 سوريا



 تدريبات فرق جمع البيانات

تدريبات فرق العمل 
فى الدول العربية 

 المختارة



 فلسطين
 منظمة الحياة البرية



 اليمن
 جمعية أصدقاء البيئة



 السودان
 الجمعية السودانية لحماية البيئة



 موريتانيا
 منظمة العمل من أجل البيئة









 جمهورية العراق
 والبيئةجمعية معا لحماية اإلنسان 



 المملكة األردنية الهاشمية
 جمعية األرض واإلنسان لدعم التنمية



 الجمهورية اللبنانية
 جمعية أمواج البيئة



 الجمهورية العربية السورية 
 جمعية الساحل السورى لحماية البيئة







 
 



 المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئيةالدروس 

 
 
 

 :المستهدفة الفئة يخص فيما : أوال
 وخدمات المياه إلمدادات الفعلية الحاجة أوضح اإلستبيان•

  كافة فى تحسينها على العمل ضرورة أو الصحي الصرف
 .بها المسوح تنفيذ تم التى المناطق

 من المستهدفة الفئة وفقر التعليمي المستوى لضعف نظرا  •
 األسئلة بعض على اإلجابة عليهم الصعب من كان المسح
  .المستهلكة المياه كمية تحديد مثل محددة بصورة

 وغير الصالحة المياه بين يميزون ال األهالى من الكثير•
 .للشرب صالحة مياه األنابيب عبر يأتيهم هو ما فكل الصالحة،



 الجزئيةالدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية 

 
 
 

 التي المياه مصدر عن معلومات أي المناطق معظم في السكان لدى ليس•
 .الصهاريج عبر تصلهم

 .تفصيلية بطريقة المياه فاتورة يقرأون ال الناس معظم أن اتضح•
 فيها مبالغ أرقام وإعطاء المشكلة تضخيم يحاولون كانوا  الناس بعض•

 بعد لهم ستقدم التى والمساعدات الخدمات بزيادة يرتبط هذا نأ إلعتقادهم
   .المسح إجراء

  من أنهم لتصورهم الدول بعض فى البحث فرق مع األهالى بعض تعاون عدم•
 يعانون التى المشكالت لهم تحل لن (قولهم حسب) وأنه الحكومية الجهات

 .تنفذ لم التى الوعود كثرة  إلى باإلضافة منها



 الجزئيةالمستفادة من إجراء المسوح الميدانية استكمال الدروس 

 :ثانيا  فيما يخص بناء القدرات 
لألهالى األولوية ذات القضايا عن واإلبالغ الرصد فى المدني المجتمع اشراك أهمية 

 المحلية المجتمعات مع التواصل على المدني لمجتمعا قدرة المسوحات أثبتت حيث
 علي الفعلي للواقع ةصور  رفع وبالتالي المالئمة والتوقيتات المناطق لطبيعة لتفهمه

 .المحلي المستوي

المعرفية قدراته وبناء المحلي المجتمع اشراك أهمية. 

 والتعامل الميداني فى مجال البحث والفتيات الباحثين من الشباب فريق بناء قدرات
 .  مستقبليةأنشطة مجتمعية فى لإلستفادة بهم األهالي مما يكسبهم خبرة مع 

 الملحةفى التخطيط للقضايا العلمي الميداني أهمية البحث. 

 



 الجزئيةالميدانية المستفادة من إجراء المسوح استكمال الدروس 

 :استكمال فيما يخص بناء القدرات : ثانيا 
  الحرص على اختيار فريق البحث من الحاصلين على شهادة جامعية واألولوية فى اإلختيار

 .المدنيالمجتمع كان للمتطوعين فى 
 على اختيار الباحثين من نفس المناطق والقرى المختارة لسهولة التنقل وأيضا الحرص

 .الالزمةفى إمدادهم بالمعلومات األهالي لضمان تعاون 
 لتسهيل مهمتها والحصول على والبلديات الحكومية الجهات أهمية تنسيق المنظمات مع

 . الموافقات المطلوبة إلجراء المسوح
 كافة الصعوبات التى واجهتهم للوصول للمناطق تحدي  حرص المنظمات وفرق العمل على

 .المختارة مع اإلستغالل األمثل للوقت لتنفيذ األنشطة وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ



 الجزئيةاستكمال الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية 

 فيما يخص الخدمات والطبيعة الجغرافية لكل منطقة: ثالثا: 
 ذلك إلى الطبيعة ويعود توزيع المياه حتى فى البلدة الواحدة أظهرت المسوح تباين فى

 (مرتفعةمناطق منخفضة وأخرى )الجغرافية لبعض المناطق 
 من منطقة أو قرية يتم جمعها أثناء مراجعة اإلستبيانات أن معظم البيانات التى لوحظ

القرى / وتنوع المواقع زيادة حرصت المنظمات على واحدة تكون مشتركة ومتكررة ، لذا 
 .التى تم جمع البيانات منها



 أهم التوصيات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المشاركة

 فى وضع أساسي شريك المدني ضرورة اعتبار المجتمع
 . والوطنيةالخطط والسياسات المحلية 

 بها فرق العمل توافر المعلومات مع إمكانية إمداد ضرورة
 .البياناتجمع وأثناء عملية بدء إجراء اإلستبيانات قبل 

 الميدانيدور الشباب فى مجال البحث أهمية تفعيل. 
 التأكيد على أهمية التشبيك وتعزيز العالقة بين منظمات

لتعظيم الخدمات والسلطات المحلية المدني المجتمع 
 .المقدمة للمجتمعات المحلية وتكامل عملهم

 



 .. المتابعة شكرا  لحسن


