
 نبذه عن نظام المونيفا

 تطبيق تطوير على "(SWIM-SM) للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة دعم آلية"  مشروع عمل2015 -2013 عامي بين
 في( IMT) الريمياه  إدارةصالحيات  ونقل(  PIM) التشاركية الري إدارة عمليات وتقييم /رصدمراقبة في للمساعدة تكنولوجي

نظام  باسم قالتطبي عرفيو  (. وتونس سوريا، فلسطين، ليبيا، لبنان، االردن، اسرائيل، مصر، الجزائر،) المشروع بلدان

 رامجب  تقييمو تابعةلم  الالزمة المعلومات نقص يضووتع توفير في المساهمة الى يسعى والذي ”MONEVA“ المونيفا
PIM/IMT العالم حول دولة 60 من كثرأ في  اتنفيذه الجاري. 

 جمعياتو( واالفليمي المحلي المستوى على) الحكومات ممثلي أداء ييمقلت تسعى القرار تخاذإل اداة نظام المونيفا ويعتبر
 .المحددة الدولة في PIM/IMT امجنبر تنفيذ في المحلي المستوى على (WUAs) المياه مستخدمي

-  الزراعية الهندسة لدراسات األوسطي  الدولي المركز و SWIM-SM بين مشترك تعاون نتاج هي تيلاو داة،ألا فحص تم وقد
 (.وتونس االردن)   –المشروع دول من دولتين في ريادية مواقع فيها وتطبيق (CIHEAM- Bari)  باري

 :رئيسين مكونين على النظام ويحتوي

 الري إدارة مجنابرل تخطيطال بمسؤولية والمنوطة بالري  المعنية الجهة اداء ييمقبت المكون هذا  عنىي  :  الحكومي المستوى على
 اإلدارية الهيئة أداء المثال، سبيل على) PIM/IMT الوطني المستوى على هالري وتنفيذ إدارةصالحيات  ونقل التشاركية
 PIM/IMTال  مجنابر تنفيذ عن المسؤولة اإلقليمية المكاتب) اإلقليمي المستوى وعلى ،(المعني البلد في  مجنابرال عن المسؤولة

 تطويرها تم المؤشرات من منظومة خالل  واألنشطة والمخرجات النتائج عريف مجموعة منت مت ،لهذا الهدفو(. المنطقة في
 .الغاية لهذه

 التي (WUAs) المياه مستخدمي تجمعيا أداء تقييم في " ”MONEVA-مونيفا" ل الثاني المكون يهدف: المحلي المستوى على
 لقياس الصلة ذات المؤشرات الى ضافةإلبا نشطة،ألوا رجاتخالم النتائج، تحديد تم الهدف، اهذ خالل ومن. حديثا   تشكيلها تم

 .على المستوى المحلي االنجازات

 المكونان ويعتبر. الالزمة التصحيحية اإلجراءات وتحديد داءألا في المنجز التقدم تقييمب سمحت السنوية الرصدو التقييمإن 
 .للنظام مرضي اداء مستوى  لضمان( تنزيلهما) متالزمين امتحميله يستدعي مما متكامل منهج من ا  جزء اعاله، المذكوران

 اإلقليمي المستوى على اما. القطري المستوى على واحذ نظام تحميل وجوب بمعنى متكامل وطني نظام كونه على للنظام نظروي  
 ومراكمتها (WUAs) المياه مستخدمي اتجمعي بشان المعلومات جمع يتمو. اقليمية منطقة لكل واحد نظام لتحميل إمكانية فهناك
 االتصال قنوات على الحفاظ حال وفي. الوطني المستوى علىبينما تتم مراكمة بعض من المعلومات  اإلقلييمي المستوى على
 .  المستويات جميع على ةثالمحد المعلومات على الحصول MONEVA– نظام المونيفا يضمن المستويات جميع بين

 النظام يتوفر كما. مجانا   تحميله يمكن وبالتالي ((Access Runtime 2010  حرة لغ مجال على نظام المونيفا  تحميل يعتمد
 ان. دنىألا والشرق المتوسط منطقة في ة وخاص الدول من العديد في تبنيه يسهل مما والعربية، الفرنسية االنجليزية، باللغات
  احتساب التقييم بالنقاط )راييمع بتعديل تسمح كما المحددة، الدولة في تطبيقها سيتم التي المؤشرات باختيار  تسمح النظام مرونة

 في الميزة وهذه PIM/IMT)”.)اإلدارة التشاركية ونقل الصالحيات تنفيذ برنامج " في لدولةل المحلية تجربةال وفقالعالمات( 
 .نوعه من فريدا   النظام جعلت التعديل

 

 


