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العام من إجراء البحوث امليدانية اجلزئية اهلدف 

منمجعهامتاليتالرمسيةالبياانتاستكمال
لدولابعضيفالوطنيةالرصدفرقخالل
قيقحتحولاملؤشراتإلحتسابالعربية

لأللفيةاإلمنائيةاألهداف
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راتمؤشعناحمللياملستوىعليبياانت
ضبعمنالصحيوالصرفاملياهإمدادات

حملددةاالعربيةالدوليفاملختارةاملناطق



“رائد”دور الشبكة العربية للبيئة والتنمية 
املختارة ىف ترشيح املنظمات غري احلكومية املنفذة من أعضائها ىف الدول العربية•

–األردن )ثانية وال( فلسطني–اليمن –السودان –موريتانيا )مرحلىت املشروع األوىل 
(–سوراي –لبنان 

لبناء قدرات املنظمات املشاركةالربانمج التدريىب تنفيذ •
التنسيق الكامل فيما بني الدول املنفذة للمشروع•
.متابعة سري العمل على مجيع املستوايت•
.تقدمي الدعم الفين الالزم•
.البياانت الواردة ىف املسوح اجلزئيةكافة حصر ومراجعة  •



ملقدمةحرصت املنظمات املشاركة على توثيق األنشطة واخلدمات ا

.



خدمات املياه وامدادات الصرف الصحى توثيق 
املسح امليداىندولببعض 



توثيق خدمات املياه وامدادات الصرف الصحى 
املسح امليداىنببعض دول



ةأهم الصعوابت الىت واجهت املنظمات ىف مجع البياانت املطلوب
وجود فريق البحث من جامعى البياانت ابملستوى املطلوبصعوبة •
املطلوبة إلجراء املسح ىف بعض املناطقاألمنية والتصاريح املوافقات •
.يعانون منهاالىتوبعضهم لديه قناعة أن احلكومة لن حتل املشكالت عدم تعاون بعض األهاىل مع فريق البحث لتصورهم أهنم من احلكومة •
ىف بعض مناطق البحثعدم اإلستقرار األمىن •
.  صعوبة التنقل ووعورة الطرق ىف بعض املناطق وترامى املناطق املختارة•
ضوع اإلستبيانمشكالت املياه والصرف الصحى يشعر هبا غالبية األهاىل ىف هذه الدول األمر الذى جعلهم يتذمرون ويشتكون مبجرد عرض مو •
.والتكلفة الفعلية هلاهقلة وعى األهاىل ىف بعض املناطق بكيفية حساب كميات استهالك امليا•



عليهامن التغلب املنظمات املشاركة متكنت كيف 
جامعية دة على شهاالشباب احلاصلني احلرص على اختيار فريق البحث من •

.وإمدادهم ابلتدريب الالزم للقيام مبهمتهم بكفاءة
تخدمة قام فرق البحث برفع وعى األهاىل فيما خيص بكميات املياة املس•

.وحساب التكلفة وقراءة فواتري املياه
سهولة التنقل احلرص على اختيار الباحثني من نفس املناطق والقرى املختارة ل•

وأيضا لضمان تعاون األهاىل ىف إمدادهم ابملعلومات الالزمة
احلصول على مهمتها و اجلهات املعنية لتسهيل املنظمات ابلتنسيق مع قامت •

املوافقات املطلوبة 
ل األمثل حرص املنظمات وفرق العمل على حتدى كافة الصعوابت واإلستغال•

.للوقت لتنفيذ األنشطة وفقا للربانمج الزمىن للتنفيذ
اكن الىت يصعب ىف بعض األحيان مت استخدام الدراجات البخارية للتنقل ىف األم•

فيهاعلى السيارات الدخول 



الدروس املستفادة من املسوح امليدانية اجلزئية
على املستوى املؤسسى 

تمتع به من مصداقية اشراك منظمات اجملتمع املدىن بعد بناء قدراته ىف الرصد واإلبالغ عن القضااي ذات األولوية لألهاىل ملا تأمهية •
.واحرتام والقرب من نبض الشارع وعدم اإلعتماد فقط على البياانت احلكومية

ع صوره للواقع الفعلي علي اجملتمع املدىن على التواصل مع اجملتمعات احمللية ومراعاة األماكن والتوقيتات املالئمة له وابلتايل رفقدرة •
ستهدفة كانت مناطق خالل مجع املعلومات اضطر بعض الباحثني للعمل بشكل مسائي معظم األحيان الن املناطق امل. )املستوي احمللي

(زراعية ريفية يعمل سكاهنا أغلب أوقات النهار يف املراعي واألراضي الزراعية

مع األهاىل والذى يكسبهم ىف جمال البحث امليداىن وفن التعامل( رجال وفتيات)بناء قدرات وتدريب فريق الباحثني من الشباب أمهية •
خربة متكنهم من املشاركة ىف أنشطة جمتمعية مستقبلية



الدروس املستفادة من املسوح امليدانية اجلزئية
على مستوى اجملتمع احمللى

.من األهاىل ال مييزون بني املياه الصاحلة وغري الصاحلة، فكل ما هو ىف األانبيب مياه صاحلة للشربالكثري •
.أن معظم الناس ال يقرأون فاتورة املياة بطريقة تفصيليةاتضح •
. م هلمالناس كانوا حياولون تضخيم املشكلة إلعتقادهم أن هذا يرتبط بزايدة اخلدمات واملساعدات الىت ستقدبعض •
.ل كمية املياهلضعف وفقر الفئة الىت كان يستهدفها املشروع كان من الصعب عليهم اإلجابة على بعض األسئلة مثنظراً •
عاانهتم يف ما يتعلق هناك تعاون من األهايل يف تعبئة االستمارات وكلهم امل على ان تساهم مثل هذه النشاطات يف ختفيف مكان •

.خبدمات املياه والصرف الصحى
.اشراك اجملتمع احمللى وبناء قدراته املعرفية فيما خيص اخلدمات املقدمة إليهضرورة •



الدروس املستفادة من املسوح امليدانية اجلزئية
على املستوى الوطىن

.األوضاع السياسية واألمنية يف بعض الدول تتطلب موافقات واإلجراءات اإلدارية قد يصعب احلصول عليها•
(أخرى مرتفعمناطق منخفضة و )اختالف توزيع املياه من منطقة إىل أخرى ىف البلدة الواحدة طبقا الختالف الطبيعة اجلغرافية لبعض املناطق •
.اإلستبيان أوضح احلاجة الفعلية إلمدادات املياه والصرف الصحى ىف الدول املختارة•
يوما أو اكثر30يف بعض املناطق اليت مت حبثها تعاين من فقر يف املوارد املائية ابلرغم من وجود شبكة مياه اال ان دورة وصوهلا متتد ل •
.املناطق تعد مشكلة الصرف الصحي مشكلة أساسية للمواطنني وخاصة عملية التخلص من املياه العادمةأغلب يف •
أمهية البحث العلمى امليداىن ىف التخطيط للقضااي امللحة•
القرى الىت مت مجع / واقع دة امللوحظ أثناء املراجعة األولية لإلستبياانت أن معظم البياانت الىت جتمع من منطقة أو قرية واحدة تكون مشرتكة ومتكررة ، لذا مت زاي•

.البياانت منها لتحرى الدقة



أهم التوصيات املقدمة من منظمات اجملتمع املدىن املشاركة

وضع ضرورة اعتبار اجملتمع املدىن شريك أساسى ىف•
اخلطط والسياسات احمللية والوطنية 

بدء ضرورة إمداد فريق العمل ابملعلومات الالزمة فبل•
إجراء اإلستبياانت وعملية مجع البياانت

داىن زايدة تفعيل دور الشباب ىف جمال البحث املي•
ني منظمات التأكيد على أمهية التشبيك وتعزيز العالقة ب•

امهم اجملتمع املدىن والسلطات احمللية لتسهيل مه
تربات إجراء حتاليل ملعرفة مدى جودة املياه من خالل خم•

ملختربات متخصصة وحتت اشراف شبكة املياه بعيدا عن ا
ودة املياه واملؤسسات احلكومية ملقارنة التقارير ومعرفة ج

الفعلية



البعد اخلاص ابلنوع اإلجتماعي
عادةيذهبمنالنتيجة أن وكانت األسرةمستوىعلىاملياهجلبمسئوليةعناستفسارااملسحتضمن
:هواملصدرمناملاءجللب
.العمرمنعشرةاخلامسةدونفتاةوأخريا الالعمرمنعشرةاخلامسةدونصيب، اثنيا املرأة، اثلثا الالرجلأوال 

أقل من نسبة جامعى املياه من النساء والفتيات
سنوات من العمر15

عدد األسر الدولة

42% أسرة  920 اليمن
%30حواىل   أسرة794 فلسطني
27% أسرة850 موريتانيا
20% أسرة800 السودان
26% أسرة1024 سوراي
13% أسرة924 لبنا

4% أسرة1000 األردن



Thank You
«رائد»الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

–شارع زهراء املعادى -مساكن مصر للتعمري( أ)3
مجهورية مصر العربية–القاهرة 
 245 / 25161519 202+تليفون

info@raednetwork.org: الربيد اإللكرتوىن 
 www.raednetwork.org:املوقع اإللكرتوىن

mailto:info@raednetwork.org

