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من نحن
�ين  والتنسيق  للعمل  مشتركة  مساحة  هي  المائية  للموارد  السو��ة  المنصة 
وم�اكز  والجامعات  الحكومية  وغير  الحكومية  والهيئات  اإلنسانية  المنظمات 
المائية  الموارد  قطاع  في  والناشطين  المهتمين  واالستشا��ين  والخب�اء  البحوث 
في شمال سو��ا بهدف تحسين االستجابة وترشيد الموارد ومضاعفة األثر من خالل 

جهود التنسيق والتكامل وإدارة المعلومات.

�ؤيتنا:
ترشيد واس�ثمار موارد المياه على النحو األمثل واآلمن والمستدام.

رسالتنا:
بالكوادر  القطاع  وت�ويد  وال�يئة  المياه  قطاعي  في  االستجابة  وترشيد  تحسين 

الفنية المحترفة والمؤهلة.



والصرف  المياه  قطاعي  في  األولويات  تحديد 
الميداني  الوضع  مع  يتناسب  بما  الصحي 

ويتناسب مع المعا�ير اإلنسانية والدولية.

الفاعلة  للجهات  المصلحة  أصحاب  خ�ائط  رسم 
المحلية في مجال المياه والصرف الصحي.

مجال  في  الفاعلة  الجهات  �ين  االتصال  تع��ز 
المياه والصرف الصحي في جميع الم�احل.

قابل  المياه  لقطاع  ال�يانات  من  بنك  توفير 
الجهات  لجميع  الوصول  وسهولة  للمشاركة 

الفاعلة المختلفة.

أهداف المنصة اإلست�ا�يجية

�ين  والمعرفة  الخب�ات  لتبادل  �يئة  خلق 
أعضاء المنصة.

القطاع  في  المهمة  القضايا  مناصرة 
للوصول إلى استجابة أفضل.

توفير فرص الش�اكة �ين أعضاء المنصة من 
خالل تطو�ر مشا��ع متكاملة.



مجاالت عمل المنصة

التنسيق
والحوكمة

م�اقبة الجودة
والكفاءة

إدارة معلومات
المياه ودعم الق�ار

التوعية
وال�ثقيف ال�يئي

البحوث
واالستشا�ات

التأهيل
وبناء القد�ات

المناصرة
وتحسين االستجابة

ربط المنصة مع طالب 
الكليات التقنية 

المتخصصة



أعضاء منصة الموارد المائية السو��ة
تضم المنصة أعضاء من المنظمات اإلنسانية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجامعات وم�اكز 

البحوث والخب�اء واالستشا��ين المهتمين والناشطين في قطاع الموارد المائية في شمال سو��ا. 

المعلومات مع حفظ حقوق  تبادل 
صاحب وم�ود المعلومات.

المنظمات  �ين  المتبادل  الدعم 
المشاركة والمنصة من أجل تحقيق 

األهداف المشتركة.

الت�ام بقيم وأهداف المنصة.

حضور االجتماعات.

المبادئ العامة للمشاركة في
منصة الموارد المائية السو��ة

عملها  في  بالشفافية  المنصة  تلتزم 
والحياد تجاه المشاركين.

ضمان استقاللية المنظمات المشاركة.



مجموعات العمل الفنية
وهي مجموعات عمل فنية مركزة �نشأ من خالل التواصل والتنسيق �ين المشاركين في المنصة، وكل 
مجموعة عمل متخصصة بمجال معين من المياه وال�يئة وتركز على مناقشة و�نسيق الجهود باإلضافة 
خالل  من  العمل  مجموعات  �تائج  مشاركة  يتم  معينة  قضايا  ومناصرة  والتوصيات  البحوث  إعداد  إلى 

اجتماعات المنصة وااليميالت.

أنشطة المنصة

عقد اجتماعات 
دو��ة

عقد ورش 
عمل فنية

تطو�ر المحتوى الفني 
للمنصة والموقع 

اإللكت�وني.

حمالت 
مناصرة 

اصدار الد�اسات 
والتقا��ر 
واالبحاث

بناء القد�ات 
ألعضاء المنصة 

بمواضيع مختلفة 



المشرف الفني على منصة الموارد المائية
الجهات  جميع  مع  التنسيق  على  يعمل  والذي  والمعلوما�ية  التقنية  لإلدارة  مركزي  ف��ق  من  يتآلف   
الفاعلة وعلى معالجة ال�يانات وإصدار المعلومات. أماعلى المستوى الميداني، �وجد في المنصة شبكة 
من الباحثين والخب�اء الفن�ين يعملون على الم�اقبة والتق�يم باإلضافة إلى جمع ال�يانات ومشاركتها مع 

الف��ق المركزي.

إصدا�ات المنصة

الجهة المضيفة لمنصة الموارد المائية السو��ة
تستضيف وحدة �نسيق المساعدة المنصة السو��ة للموارد المائية بهدف تأمين الغطاء القانوني ألعمال 
التواصل والتنسيق �ين المشاركين وأصحاب المصلحة والجمهور وكذلك توفير كافة  المنصة وتسهيل 
لتحسين  المناصرة  على  والعمل  النتائج.  ومتابعة  االجتماعات  لتنظيم  الالزمة  والخدمات  التسهيالت 
الخدمات والدعم بالتعاون مع المشرف التقني والعمل المستمر على تطو�ر المنصة ودعمها بالتشاور 

مع المنظمات المشاركة.

قاعدة �يانات محطات المياه
(كل أسبوعين)

في  المياه  محطات  تشغيل  حالة 
شمال سو��ا (كل أسبوعين)

بالمياه  المنتقلة  األم�اض  تق��ر 
(كل أسبوعين)

المياه  قطاع  واقع  على  إضاءات 
(ربع سنوي)

الصحي في  الصرف  واقع قطاع 
شمال سو��ا (ربع سنوي)



قائمة المشاركين في منصة الموارد المائية السو��ة
بلغ عدد المشاركين في المنصة السو��ة للموارد المائية (منذ إنشائها حتى ح���ان 2021) 18 منظمة.



إنضم إلى المنصة
المنصة؟  إلى  باالنضمام  مهتًما  كنت  إذا 

تواصل مع ف��قنا للحصول على التفاصيل

info@wrp-sy.orgwww.wrp-sy.org
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