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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا( 
 الخاصة بامدادات المياه والصرف الصحي: ورشة العمل األولى +MDGمبادرة 
 2013آيار/مايو  23-21بيروت، 

 

 جدول االعمال المؤقت

 

 2013 آيار/مايو 21الثالثاء 

 بيروت -من بيت االمم المتحدة ، رياض الصلح  MZفي الطابق  تسجيل المشاركين 9:30 - 9:00
 

 جلسة االفتتاح

 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب  رئيس الجلسة:
 

 احتاالفت 10:00 – 9:30

 العربي للمياهرئيس الدورة الرابعة للمجلس الوزاري  –ممثل جمهورية العراق  -

 (ACWUA، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه )خلدون الخشمان السيد -

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا مديرة إدارة التنمية المستدامة واالنتاجية، اللجنة  ،لى مجدالنير   ةالسيد -
 )االسكوا(

 
 بالمشاركينتعريف جولة  
 العمللورشة المقترح ستعراض برنامج العمل إ 

 سكوااإل المائية، الموارد قسم االقتصادية، للشؤون أول، مسؤول محمد الحمدي السيد
 

تطوير آلية رصد التقدم في تحقيق هدف األلفية الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي بناًء على مؤشرات  10:20 – 10:00
 المبررات والتفويض –( +MDGومعايير موحدة للدول العربية )مبادرة 

 سكواإل المائية، الموارد قسم ،محمد الحمدي السيد
 

 إستيضاحات ومناقشات 10:45 – 10:20
 
 استراحة قهوة 11:00 – 510:4
 

مبادرة المجلس الوزاري العربي للمياه لرصد التقدم في تحقيق هدف األلفية الخاص بمياه الشرب والصرف  األولى:الجلسة 
 (+MDGالصحي )مبادرة 

 ن العطفي ، أمين عام المجلس العربي للمياهالسيد حسي :رئيس الجلسة
 

آلية رصد التقدم في تحقيق هدف األلفية الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي بناًء على مؤشرات  تطوير 11:30 – 11:00

 المؤشرات والنموذج الموحد – (+MDGومعايير موحدة للدول العربية )مبادرة 
 سكواإل المائية، الموارد قسم ،محمد الحمدي السيد

 
 إستيضاحات ومناقشات 12:00 – 11:30
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 )يتبع(آيار/مايو  21الثالثاء 

 
 –آليات رصد التقدم المحرز في تحقيق االهداف الدولية والوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي  12:15 – 12:00

 جمهورية مصر العربية، دراسة حالة
، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  تخطيطالسيد أحمد معوض، رئيس قطاع الدعم الفني وال 

 جمهورية مصر العربية –
 

 نقاش 12:30 – 12:15
 
 

 استراحة غداء 14:00 – 12:30
 
 

 ))برنامج الرصد المشترك هدف األلفية الخاص بمياه الشرب والصرف الصحيآلية رصد التقدم في تحقيق  الجلسة الثانية:

 رائد -شال ، الشبكة العربية للبيئة والتنمية السيدة عزيزه ال :رئيس الجلسة
 

( في متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق هدف األلفية الخاص بمياه الشرب JMPآلية برنامج الرصد المشترك ) 14:30 – 14:00
 والصرف الصحي
 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب

 
 إستيضاحات ومناقشات 15:00 – 14:30

 
 إستراحة قهوة 15:15 – 15:00

 
 إحتساب المؤشرات( في JMPبرنامج الرصد المشترك ) اإلستبيانات والمسوحات الميدانية التي يعتمد عليها 15:40 – 15:15

 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب
 

 إستيضاحات ومناقشات 16:00 – 15:40
 

 ل وتذكير ببرنامج اليوم الثاني للورشةمراجعة ما تم عرضة في اليوم األو 16:15 – 16:00
 سكواإل المائية، الموارد قسم ،محمد الحمدي السيد

 
 نهاية جلسات اليوم األول 15:61
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 2013 مايو/آيار 22االربعاء 

 
 مدادات المياهالمؤشرات األساسية واإلضافية الخاصة بإ :الثالثةالجلسة 

 (ACWUAين عام الجمعية العربية لمرافق المياه )السيد خلدون الخشمان ، أم :ةرئيس الجلس
 

في إستمارات النموذج الموحد المعتمد من  (JMP)مدادات المياهاألساسية إل مؤشراتالطرق إحتساب  9:30 – 9:00
 المجلس الوزاري العربي للمياه 

 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب
 

 إستيضاحات ومناقشات 10:00 – 9:30
 

 ستراحة قهوةإ 10:15 – 10:00
 

من المجلس مدادات المياه في إستمارات النموذج الموحد المعتمد إل اإلضافية مؤشراتالطرق إحتساب  11:15 – 10:15
 الوزاري العربي للمياه

 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب
 

 إستيضاحات ومناقشات 11:45 – 11:15
 

مياه الشرب والصرف الصحي في مناطق الريف بالمقارنة مع ومعوقات متابعة ورصد خدمات تحديات  12:00 - 11:45
  في سلطنة عمان مناطق الحضر

 ، سلطنة عمانرئيس الجمعيه العمانيه للمياه، السيد زاهر السليماني
 

 نقاش 14:30 – 12:00
 
 

  استراحة غداء 12:30-14:00
 
 

 2015المتعلقة بالمياه والصرف الصحي لمرحلة ما بعد أهداف األلفية للتنمية  :الرابعةالجلسة 

مركز البيئة والتنمية لالقليم العربى واوروبا السيد خالد أبو زيد ، المدير األقليمي للموارد المائية في  : رئيس الجلسة

 سيدارى -
 

والصرف الصحي لمرحلة مابعد  األهداف والمؤشرات المتعلقة بمياه الشربالمداوالت الجارية لتحديد معالم  14:15 – 14:00
2015 
 (ACWUAبالجمعية العربية لمرافق المياه ) (+MDGرئيس وحدة الرصد )، جراح الزعبيالسيد 

 
 نقاش 14:45 – 14:15

 
 استراحة قهوة 15:00 – 14:45

 
 تطبيقات على برنامج إدخال البيانات وإحتساب المؤشرات 16:00 – 15:00

 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب
 

 مراجعة ما تم عرضة في اليوم الثاني وتذكير ببرنامج اليوم الثالث للورشة 16:15 – 16:00
 سكواإل المائية، الموارد قسم ،محمد الحمدي السيد

 
 نهاية جلسات اليوم الثاني 15:61



 

  4 
 

 

 2013آيار/مايو  23الخميس 

 
 ة الخاصة بالصرف الصحيالمؤشرات األساسية واإلضافي :ةسالجلسة الخام

 (ACWUAبالجمعية العربية لمرافق المياه ) (+MDGرئيس وحدة الرصد )، جراح الزعبي السيد رئيس الجلسة:
 

الصرف الصحي في إستمارات النموذج الموحد االساسية واالضافية لخدمات  مؤشراتالطرق إحتساب  10:00 – 9:00
 المعتمد من المجلس الوزاري العربي للمياه 

 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب
 

 إستيضاحات ومناقشات 10:30 – 10:00
 

 ستراحة قهوةإ 10:45 – 10:30
 

 تطبيقات على برنامج إدخال البيانات وإحتساب المؤشرات 12:30 – 10:45
 المائية، اإلسكوا الموارد قسم، السيد علي كرنيب

 
 

 استراحة غداء 12:30-14:00
 
 

 الخطوات القادمةاالتفاق حول القضايا األساسية والسادسة: الجلسة 

 سكواإل المائية، الموارد قسم ،محمد الحمدي السيد رئيس الجلسة:
 

 نقاش حول بعض القضايا المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه: 15:15 – 14:00
 دء باالجتماعات ، إلخمتطلبات التشكيل ، تفعيل المشاركة ، الب فرق المتابعة: -

 )االتفاق على سنة االساس( ، إلخوفرتها ، توحيدها ،  البيانات: -

 .إدماجها في التقارير االقليميةقبل  من الدول آلية إعتماد البيانات -

 .الدول إلعداد التقرير العربي األولمن  مواعيد إستالم البيانات -

 إلخ -
 

 ستراحة قهوةإ 15:30 – 15:15
 

 للفترة القادمة تحديد معالم خطة عمل فريق المتابعة الوطنيبهدف الدول المشاركة  لفرق موعات عملمج 16:15 – 15:30
 
 

 ختاميةال اتالكلم 16:15

 (ACWUA، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه )خلدون الخشمان السيد -

لى مجدالني، مديرة إدارة التنمية المستدامة واالنتاجية، اللجنة  - قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االالسيدة ر 
 )االسكوا(

 
 لث وورشة العملنهاية جلسات اليوم الثا 30:16
 
 
 


