
مشروع 
فيما يخص اإلنمائية  هداف األلفيةالمؤشرات اإلضافية ألمتابعة تنفيذ “

”إمدادات المياه واإلصحاح

حسين الخشمان المهندس خلدون
)اكوا(األمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه 



)+MDG(مبادرة آلية الرصد •
ملخص لمستوى تنفيذ أنشطة المبادرة•

إعداد نظام المعلومات وبناء القدرات•
الدعم الفني والمتابعة•
المدرجة ضمن أنشطة المشروع” المحدودة“المسوحات الميدانية •

توصيات•

المحتويات



 +MDGاألهداف الرئيسية لمشروع 
المؤشرات األساسية (آلية رصد ومتابعة  بناء•

)واإلضافية
توحيد التعاريف والمعايير والمؤشرات•
تطوير نظام معلومات•
اإلسهام في دعم القرار بشأن اإلحتياجات •

واألولويات
2015اإلسهام في دعم النقاش حول مرحلة ما بعد •

 +MDGاإلنجازات الرئيسية المتوقعة لمشروع 
تعزيز القدرات في مجال إدارة البيانات•

منتظمةالتقارير النظام معلوماتي إلدارة وتحليل البيانات وإعداد •
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•



1

2

3

4

2014-2013أنشطة المشروع الرئيسية للعام 

.)22من  18(لكل دولة متابعة التشكيل فرق ب والبدءتصال من الدول العربية اإلنقاط  تسمية/تكليفإستكمال –
.)مستوفي( إعداد مواد التدريب الالزمة، للمؤشرات ولعناصر إدارة البيانات على المستويين الوطني واالقليمي–
ها ودعم) أكوا(للجمعية العربية لمرافق المياه  ضمن الهيكل االداري) MDG+ unit(إنشاء وحدة متابعة تنفيذ آلية الرصد –

.)مستوفي ومستمر(بالخبرات والمعدات والبرامج الالزمة 
.)مستمر( تنفيذ انشطة تدريبية لنقاط االتصال وفرق المتابعة–
جمع وتخزين وتحليل البيانات وإعداد التقاريرطرق مصادر البيانات و تحديدتصميم نظام إدارة البيانات ليشمل –

.)مستمر( على المستويين اإلقليمي والوطني

).مستمر(وتدقيقها تجميع البيانات  مجال لدول فيا ومتابعةتقديم دعم فني –
نموذج المعتمد من قبل المجلس الوزاري من خالل ال إستمارات تعبئةبفرق المتابعة الوطنية نقاط االتصال وقيام –

).مستمر-منجز جزئياً ( المتابعات الميدانية والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العالقة

في بعض  محدودة تعزيز نتائج مؤشرات البيانات الرسمية آللية المتابعة من خالل إعداد وتنفيذ مسوحات ميدانية–
).مستمر - 2014الربع الثاني والثالث من متوقع خالل ( لعدد من الدول العربية الريفية المناطق

نهاية متوقع(إعداد وإصدار التقرير الدوري االول حول التقدم في تحقيق مؤشرات المبادرة في الدول العربية –
)2014 الثانيالنصف 

)MDG+) (1(مشروعملخص لمستوى تنفيذ أنشطة



إعداد نظام المعلومات وبناء القدرات
)2013مايو /آيار 23-21(عقد ورشة العمل األولى •

التحضير واإلعداد–
إعداد الدليل التدريبي»
وإحتساب المؤشرات برنامج إدخال البياناتإعداد »
)في مقر االسكوا ببيروت 2013مايو  23-21(دولة  )14(مشارك من  )44(إنعقدت الورشة بحضور »

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

)MDG+) (2(مشروعملخص لمستوى تنفيذ أنشطة

عدد المشاركينتاريخ عقد ورشة العملالدولة
201320تموز /يوليو 23-22قطر

20135تموز /يوليو 25-24البحرين
201320آب /أغسطس 29-28تونس

201312تشرين األول /اكتوبر 31-30االمارات العربية المتحدة
20149 شباط/ فبراير 13-11الجزائر

دعم فني2014 نيسان/ ابريل 22-20ُعمان
دعم فني  2014سبتمبر الكويت



.الوطنية لنقاط اإلتصالفي بعض الدول  دعم قيادات قطاع المياه ضعف •
فرق المتابعة الوطنية وتنسيق أعمالها تشجيع•
الصحيحية والدقيقة توافر البيانات•

المعوقات



مستوى اإلنجاز من قبل الدول العربية المشاركة حتى االن
مستوى التفاعلالدولةم
البيانات االوليةإرسال تم البحرين1
البيانات االوليةإرسال تم قطر2
وبحاجة الى تعديل البرنامج االلكترونيالبيانات االوليةإرسال تم مصر3
البيانات االوليةإرسال تم ليبيا4
وبحاجة الى تعديل البرنامج االلكترونيالبيانات االوليةإرسال تم فلسطين5
البيانات االوليةإرسال تم الكويت6
البيانات االوليةإرسال تم عمان7
البيانات االوليةإرسال تم االردن8
البيانات االوليةإرسال تم تونس9

البيانات االوليةإرسال تم االمارات العربية المتحدة10
البيانات االوليةإرسال تم العراق11
تم ارسال جزء منهاالمغرب12
متوقع ارسال البيانات قريباالجزائر13
جاري العملالسعودية14
صعوبات بالعملموريتانيا15
صعوبات بالعملاليمن16
صعوبات بالعملالسودان17
صعوبات بالعمللبنان18



النموذج الموحد المستخدم لتجميع البيانات االضافية



وزارات المياه في الدول العربية متابعة أعمال نقاط اإلتصال ضرورة قيام اصحاب القرار في •
 بالتعاون مععلى المستوى الوطني  تجميع البياناتسرعة  دعمها في أوالً بأول والعمل على

الجهات ذات العالقة بخدمات إمداد المياه والصرف الصحي وكذلك االشراف على أعمال فرق 
.المتابعة بما يكفل حسن أدائها وإزالة أي معوقات يمكن أن تعترض أعمالها

.2015أهداف المياه في مرحلة ما بعد /كنواة لمتابعة هدفالنظر آللية المتابعة •

في االوقات  +MDGضرورة تفاعل وتجاوب نقاط االتصال مع القائمين على تنفيذ مبادرة •
.المناسبة لما في ذلك من أهمية في تنفيذ االنشطة المخطط لها بحسب البرنامج الزمني للمشروع

مقترح عربي موحد حيال شكل ومضمون قضايا /أهمية وصول المجلس الوزاري إلى موقف•
أهداف التنمية المستدامة ( 2015المياه ضمن أهداف االجندة الدولية للتنمية لمرحلة ما بعد 

)SDGs((

:التوصيات



شكراً لحسن اإلصغاء ،،،

!!نقــاش       
المهندس خلدون حسين الخشمان

األمين العام
)اكوا( الجمعية العربية لمرافق المياه

5161800 6 962+: تلفون 
5161900 6 962+: فاكس 

:  بريد إلكتروني 
khaldon_khashman@acwua.org

www.acwua.org: موقع إلكتروني
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