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  SWAالصرف الصحي والمياه منظمة 

من أنحاء العالم دولة 59منظمة تضم في عضويتها 

. وبعض المنظمات العالمية واألهلية والمجتمع المدنى

-:أهداف المنظمة  
اف للجميع في ظل أهدالصرف الصحى اآلمن والمياه مبدأ تحقيق -

.المستدامةالتنمية 

من خالل كافة المنظمات والهيئات في بلدان العالم للعمل معاتشجيع -

اف معتمده على رؤية مشتركة وأهدمشتركة التعاون وايجاد آليات 

ومبادئ واحدة 



ية المستدامة التنمالمناخ السياسي واالقتصادي الداعم لتحقيق أهداف توفير 

من خالل 

وبناء القدرات المؤسسية على مستوى الدول دعم -

لى وتقييم ما تم في الدول من إجرءات من شأنها الوصول إمتابعة -

.  التوافق مع اهداف التنمية المستدامة



سيفاليونمظلةتحتوتعملالمانحةالجهاتمنالعديدتضمالمنظمة•

االممالىذلكبعدالمظلةتنتقلانالمتوقعومن2020عامحتى
.المتحدة

للجنة  مشاركة مصر في هذه الفعالية تأتى لكونها عضو في ا
التوجيهية عن منطقة شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط

.لمدة ثالث سنوات ق ادمة



سنويا  التوجيهيةللجنةإجتماعات4بعملالمنظمهتقوم
وسبتمبرمارسشهرياإلنترنتطريقعناجتماع2عدد▪
وديسمبريونيوشهرياألعضاءالدولأحدفيإجتماع2عدد▪
بالمياهالمعنيينوالوزراءالماليةلوزراءعامينكلالمستويرفيعاجتماع▪

(والريالمائيةالموارد/اإلسكان)

فاليونسيمظلةتحتوتعملالمانحةالجهاتمنالعديدتضمالمنظمة-
.حدةالمتاالممالىذلكبعدالمظلةتنتقلانالمتوقعومن2020عامحتى

نة التوجيهية  مشاركة مصر في هذه الفعالية تأتى لكونها عضو في اللج
عن منطقة شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط  

.لمدة ثالث سنوات ق ادمة



(2018ديسمبر7-4موزمبيق)التوجيهيةاللجنةإجتماع

االجتماعفيشاركتالتيالجهات
تمثيلببجاناالقليميةوالمناطقالدولبعضعنممثلينالتوجيهيةاللجنةأعضاء

افريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةعنمصر

وممثلفاسواوبوركينوبنينونيجيرياوكينياوزمبابويموزمبيقدول-:افريقيا-
AMCOWمنظمهمن

وفيتنامونيبالبنجالديشدول-:اسيا-

كوستاريكا-:الالتينيةامريكا-

مواألماليونسيفمنظمهمنوممثلالمانيامنحكوميةالغيرالمنظماتبعض-
.مانحةكجهاتالمتحدة



فيالتوجيهيةاللجنةإجتماعأعقبهاأيام3مدارعلىتمهيديةعملورشةعقدتم

الرابعاليوم

-:االولاليوم
الوسطاالشرقمنطقةعنالتوجيهيةاللجنةفيكعضومصرانتخابعلىبناء

اعضاءبجانب2017يونيواجريتالتىاالنتخاباتفيوذلكافريقياوشمال

يفالتعراالولاليومخاللتمفقدالالتنيةوامريكااسياجنوبدولعنجدد

تمكذلكمهاممنعضوكلمنوالمطلوبواألنشطةالجددلألعضاءبالمنظمة

نعببعضاالعضاءالدولربطالىتهدفوالتىالمنظمةانشطةاستعراض

فيالمستدامةالتنميةاهدافتحقيقالىتهدفوكلهاعملمجموعاتطريق
.المياهمجال



-:مثلمجاالتفيالقائمةالعملمجموعات

للمشاركةوتحفيزهدورهتحسينوكيفيهالخاصالقطاعاشراك❑

المستدامةالتنميةوأهدافلتتناسبواألطرالقوانينتطوير❑

مهالمنظالدولفيتناقشعملمجموعاتلتشكيلالمنظمةلديمجالهناكانكما
-:منكال

المياهمجالفيالمرأهدور•

المستدامةالتنميةاهدافتحقيقعلىالمناخيةالتغييراتتأثير•



مجموعة التخطيط الوطنية. 1
ةالمجموعأهداف  

 لصحى عن المياه والصرف اةالمسئولالتعاون بين القطاعات المختلفه تشجيع

فيهلتحسين هذا القطاع وزيادة االستثمارات ةالالزموتحديد الخطوات 

دي توافق للمياه سواء بتحسين السلوك او تحسين الشبكات ومثل ألمالستخدام اا

سواءالمنظمهفي بعض الخبراء المستدامة وذلك بدعم من ةالتنميذلك مع 

ةالمختلففي البلدان ةالوطنيعمليات التخطيط دعم ل▪

.ةالمستدامةالتنميخدمات ارشاديه وذلك لالسراع من تحقيق أهداف تقديم ▪



مجموعه لتعزيز دور المنظمة في النقاش العالمي للمياه . 2
-:أهداف المجموعة  

أن أهداف المعلومات وإسداء المشورة للجنة التوجيهية والرئيس التنفيذي بشجمع ❑

العالميةالتنمية المستدامة 

فى مقدمة المنظمات التى لها دور هام في SWAاستراتيجيات لوضع نظام وضع ❑

المستدامة وخصوصا في الهدف السادس ةالتنميمجال 

في النقاش والهيكل العالمى للمياهةالمنظمدور تعزيز ❑

-:ةانشطة المجموع
 ةالمائييات للمياه والمنتدةالعالمياالتصال الدائم باالشخاص المعنين بالمناقشات.

 في ةللمشاركةالفنيةوالسكرتاريةالمنظمتحديد الفرص المالئمه لرئيس
العالميةةالمائيالحوارات 

 للمياه ةالعالميوالدعم فيما يخص القضايا ةالمشورتقديم



والتمويلالعمل المعنية بالحوكمة مجموعة . 3

أهداف المجموعة  
، مع التركيز على فعاليتها والنزاهة SWAالمشورة للجنة التوجيهية بشأن إدارة تقديم ❑

.  وكفاءة األداء

مه أو المشورة بشأن قضايا التمويل وأفضل السبل سواء لسكرتاريه المنظتقدم ❑

وذلك للوصول الى أفضل السبل لتحقيق 2020اليونسيف المضيف للمنظمه حتى 

.  أقصى استفاده من الموارد الماليه 

واستعراض خطط العمل السنوية والميزانيات قبل عرضها على اللجنة وضع ❑
. التوجيهيه للموافقة عليها



العمل للحوار السياسي الرفيع المستوىمجموعة . 4
-:أهداف المجموعة  

ماعات التوجيه إلى اللجنة التوجيهية و سكرتارية المنظمة بشأن اجتتقديم ❑

المنظمة رفيعة المستوي بشأن أهداف االجتماع وجدول أعماله والمشاركين

.والعملية التحضيرية

.  SWAالمشورة بشأن استراتيجية مشاركة الدول في م يتقد❑



العمل بالقطاع الخاصمجموعة . 5
-:ة  المجموعأهداف  

العالميإعطاء القطاع الخاص صوتا وتأثيرا على المستوى ❑
ي مجال المياه الشراكه بين القطاعين العام والخاص وذلك لتحسين تقديم الخدمات فتعزيز ❑

والصرف الصحى 
ين على جذب رؤوس أموال القطاع الخاص لالستثمار في هذا القطاع من أجل تحسالعمل ❑

.الكفاءه

-:من خالل وذلك 
 لى على الصعيد االقليمى والدوجراءات الالحوارات واتعزيز دور القطاع الخاص في
تشجيع القطاع الخاص لتعزيز القدرات عن طريق التعاون مع المنظمة
 الخاص التى من شأنها تعزيز التعاون بين القطاعين العام وجراءات إلواتحديد العوامل



WASH-Nutrition Working Group

أهداف المجموعة 

 Scaling Up Nutritionومنظمة SWAتعزيز العالقه والتعاون بين منظمة 
SUN 

-:وذلك 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ل❑

نواحى المجاالت التى من الممكن ان يستفيد منها الطرفين سواء في التحديد ل❑

االدارية ، الفنية

رف وبذلك الحوار بين سكرتارية الطرفين والشركاء المعنيين في كل طتعزيز ل❑

نمية يضمن التكامل وتجنب االزدواجية والتنسيق والتعاون في إطار أهداف الت

المستدامة



-:إلجتماع اللجنة التوجيهية تمهيداً 

ميع المؤسسية لمنظمة المياه والصرف الصحى للجاالطر عرض ومناقشة تم ❑

تقييم )2017مناقشة التقرير التى تم وضعه من قبل االستشاري خالل عام تم ❑
-:توصية من شأنها 55–( سنوات 7المرحلة السابقة من عمر المنظمة 

بعض االطر المؤسسية للمنظمة تعديل ▪

جهات األداء سواء بالنسبة  للجهات المانحة والداعمة للمنظمة أوالتحسين ▪
األعضاء في المنظمة 

اء االستفاده القصوي من أنشطة المنظمة من قبل الدول األعضتحقيق ▪
.المستدامةلتحقيق أهداف التنمية 

تم دعوة االعضاء الجدد استكمال استعراض انشطة المجموعات كما 
ي لالشتراك في أنشطة المجموعات وذلك لالستفاده سواء على المستو

.  الدولة او الدول الممثله لها



التصديق على محضر االجتماع السابق تم .1

حتى 2017تم استعراض أنشطة االعضاء خالل الفتره من يوليو .2
2017ديسمبر 

ه تم استعراض التوصيات الخاصة باألطر المؤسسية وأخذ موافق.3
مبدئية عليها

تحويل مظلة رعاية المنظمة من اليونسيف الى األمم مناقشة تم .4

مع البدء في 2020المتحدة وقد تم االتفاق على ان يتم ذلك بحلول 
.  الالزمة نحو ذلك من االن الخطوات تخاذ وأدراسة 



اتالتعليقوإرسالللمنظمةوالتنظيميةالمؤسسيةاألطرتقريرمراجعة.1
.2017ديسمبرشهرنهايةقبلوالمقترحات

طةأنشفياالشتراكفيالدولممثلىوخصوصااالعضاءالسادهتشجيع.2

والخبراتلتبادلوذلكالتقريرفيذكرهاتموالتىالقائمةالمجموعات

بتهيئةتقامالتيالبالدمنالمستفادةالدروسوالناجحةالتجاربمناالستفادة

صرفوالالمياهمجالفيالمستدامةالتنميةأهدافلتحقيقالمناسبةالبيئة
.االمنالصحى

قاطنمعيتواصلبأندولعدهعلىتشتملمعينةمنطقهعنعضوكلالتزام.3

فيةوكيالمنظمةوأهدافمفهوملهمينقلبحيثلهاالممثلالدولفياالتصال
.بالمنظمةالموجودهالخبراتمناإلستفاده

ركاءالشمعوالمعرفةالعلملتبادلالالزمبعملباللجنةعضوكلتشجيع.4
منوغيرهيالعالمالمياهمنتديمثلتجمعهمالتيالمحافلجميعفياالخرين

.الدوليةالمحافل



 سي لتقديم الدعم في مجال التطوير المؤساألعضاء لتدشين مجموعة عمل دعوة

فر حاليا و للبالد األعضاء في المنظمة لالستفادة من التمويل المتوورفع القدرات 
.التمويل المتاح مستقبال

ة  يجب ان تم التأكيد خالل اللجنة التنسيقية علي أن ممثل الدولة العضو باللجن

بصفة اه الجهه المنوط لها المسئولية االساسية عن شئون المييكون ممن يعمل في 

عامة والمنوط لها تخطيط  الموارد المائية ومتابعة تحقيق أهداف التنمية 

يهية من والوقوف على ما تم في الدولة والدول الممثله في اللجنة التوجالمستدامة

ممثل خطوات وإجراءات نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ولذلك أقرت اللجنة

من مصر من وزارة الموارد المائية  والري وشجعت ان يستعان ببعض الخبراء

للجنة وزارة االسكان او الشركة القابضة اذا ارتأت مصر ذلك على ان يتم ايفاء ا

المنظمة بأسماء الخبراء ليتم ادراج اسمائهم في االيمالت التى يتم تبادلها بين
.  وممثل اللجنة التوجيهية الرئيسي واالحتياطى



-:يلىبمانوصيجانبناومن

المجفيواالجتماعاتالمنتدياتحضورعلىمصرحرصمنطلقمن❑

علىالمائيالحوارومتابعهالعالميةالمستجداتأهمعلىللوقوفالمياه

المنوطهىوالريالمائيهالمواردوزارهأنوحيثالمستوياتكافة

لىالداخالقومىالمستويعلىالمائيباألمنيتعلقماكلبمتابعه

دراسةمعالمنظمةحضوراجتماعاتبمتابعةيوصيلذاوالخارجى
.إحداهافيواالشتراكالعاملةالمجموعات

عنممثلةالمنظمةهذهفيالوزارةبمشاركةالخارجيةوزارةمخاطبة❑
.أفريقياوشمالاالوسطالشرق



 تالها إجتماع اللجنة 2018يونيو26تم عقد ورشة عمل تمهيدية يوم

2018يونيو 28-27التوجيهية علي مدار يومي 

-:اليوم األول 

تمحيثاقتراحهاتمدولمنلدولةمشكلةتناقشعملمجموعات

حيثةالمناقشتدورحولهاسوفالتيواألسئلةدولةكلظروفاستعراض

للجهاتمصغرإلجتماعمحاكاةبعملمجموعةكلتقومأنيفترض

ماتوالمنظالخاصوالقطاعالوزاراتمثلبالدولةالمياهبشئونالمعنية

.الدولةظروفبدراسةوتقومالمانحةوالجهاتاالهلية



 علي األسئلة التاليةواإلجابة:-  .

لمياه التى تواجهها كل دولة من الدول محل المناقشة في مجال التحدياتا▪
.  وباألخص في مجال المياه والصرف الصحي

ك ودور منظمة المياه والصرف الصحي للجميع في دعم تلألولوياتا▪
.  الدول

والتي بقائمة للموارد واإلحتياجات المطلوبة والحلول المقترحةالخروج ▪

ولة من المفترض في نهاية اإلجتماع سوف يتم عرضها على وزير الد

.  المختص لإلحاطة







العملمجموعاتفيالسابقةالفترهخاللأنشطةمنتممااستعراضتم

لجنةالعلىعرضهاقبلوالميزانياتالسنويةالعملخططواستعراض

.عليهاللموافقةالتوجيهية

نفيذيترئيسالنتخابالقادمةالخطواتباستعراضاألولاليومواختتم
.مالقادسبتمبرعملهينتهيسوفالحاليالرئيسأنحيثللمنظمة



 اليوم الثاني:-

 مبيق لتوصيات إجتماع اللجنة التوجيهية السابق في موزإستعراض
.والموافقه عليها2017ديسمبر 

 الموافقه على أجندة االجتماع

جتماع إستعراض األنشطة المختلفة للمنظمة خالل الفترة السابقة لإل
.  والتي إستعرضتها المدير التنفيذي للمنظمة

 ن ألي المنظمة في إتاحة خبراء إقليمييوالتصديق علي دور مناقشة تم
.دولة من الدول األعضاء في حالة اإلحتياج لذلك



 اليوم الثالث:-

المديرالنتخابالمطلوبةواإلجراءاتللمنظمةالماليةالنواحيمناقشةتم

جيهيةالتواللجنةأعضاءعددزيادةمناقشةتمكماللمنظمة،التنفيذي

وقدالدولعنممثلينأعضاء8منهمعضوا27الحاليالعددأنحيث

لالتنيةاامريكاعنعضوا  الدولعنالممثلينعددزيادهعلىاالتفاقتم

.المدنيالمجتمعمنظماتمنعضوا  زيادهوكذلك



حات قبل التعليقات والمقتروإرسال مراجعة التقريرالسنوي للمنظمة .1
.2018نهاية شهر سبتمبر

لتى تم في االشتراك في أنشطة المجموعات القائمة واوخصوصا ممثلى الدول تشجيع الساده االعضاء .2

ادة من البالد ذكرها في التقرير وذلك لتبادل الخبرات و االستفادة من التجارب الناجحة و الدروس المستف

رف الصحى التي قامت بتهيئة البيئة المناسبة  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المياه والص
.  االمن

ل الممثل يتواصل مع نقاط االتصال في الدوالتزام كل عضو عن منطقه معينة تشتمل على عده دول بأن .3
.بحيث ينقل لهم مفهوم وأهداف المنظمة وكيفية اإلستفاده من الخبرات الموجوده بالمنظمةلها

المحافل التي مع الشركاء االخرين في جميعلتبادل العلم والمعرفة تشجيع كل عضو باللجنة بعمل الالزم .4
.  وغيره من المحافل الدوليةيالعالممنتدي المياه تجمعهم مثل 



-:يلىبمانوصيجانبناومن

عنممثلةالمنظمةهذهفيالوزارةبمشاركةالخارجيةوزارةمخاطبة❑

.أفريقياوشمالاالوسطالشرق

اطنقبتحديثالجديدةالعمرانيةوالمجتمعاتاإلسكانوزارهمخاطبة❑
.الجيدالتنسيقلضمانبهاوموافاتنالديهماالتصال

ةاالهليالجمعياتبأسماءقائمةاعدادمطلوبالمنظمةطلبعليبناء❑

يوجدالحيثالمنظمةفيمصرمنتشاركانالممكنمنالتي

.المنظمةفيمصرمنمدنيمجتمعمنظماتاواهليةجمعيات

«بالفعلذكرهاالسابقالجهاتمخاطبةتم»



شكرا لحسن االستماع  


