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 (2016-2018( آلية الدعم Horizon 2020 و SWIMبرنامج 

    

الجزائر، مصر،  التالية:  انيشمل البلدو قليمي للدعم التقنيإهو برنامج  آلية الدعم - Horizon 2020 و SWIMبرنامج 

التمويل األوروبي، أو  انس وفاعليةلضمان تجإال أنه . وتونس ،]سوريا[، المغرب، فلسطين المحتلة، 1ليبيال، األردن، لبنان، ياسرائ

ركيا، تو(، مونتيتغروتوسعة األهلية إلشراك دول البلقان الغربي )ألبانيا، البوسنة والهرسك، ولتعزيز التعاون اإلقليمي، سيتم 

البيئة. ويؤكد البرنامج على مواصلة اإلتحاد األوروبي /الجنوبي ار األوروبيوآلية الجخالل من  برنامج الل يموتم تيووموريتانيا.

في تقديم الدعم لدول جوار الجنوب في مجاالت إدارة المياه، الحد من التلوث البحري، وإضافة القيمة لعدد من البرامج الهامة الني 

 ،  وبرنامج(SWITCH-Med) المتوسطي-نامج التحولربيمولها اإلتحاد األوروبي في المجاالت ذات العالقة، خاصة 

(CLIMA South) إلتحاد األوروبي حيث لبرامج الثنائية لا، إضافةً إلى االمشاريع التي تنطوي تحت الخاص بالتغير المناخي

كل  مع تشغيليال الربطتوفير تكامل الجهود وضمان  لىعالبرنامج  يعملومياه األولوية للتعاون األوروبي البيئة وال يتصدر قطاعا

ضمن المرحلة الثانية من  المعمول بها للمشاريعلتحضير ا تسهيلأعمال ، و من أجل المتوسط اإلتحاد المصنفة من قبلالمشاريع من 

مشروع نظام المعلومات البيئية  من المرحلة المقبلةل ماباألضافة إلى أع، MESHIP مشروع اإلستثمار في النقاط الساخنة

، حيث سيُعمل على أن تكون خطة العمل متجانسة وداعمة (ENPI-SEISالتابع لمبادرة سياسة الجوار األوروبية)المشتركة 

 لميثاق برشلونة وخطة عمل المتوسط التابعة له. 

واإلستخدام المستدام للموارد المائية الشحيحة. وتم تقسيم خدمات الدعم البحري حد من التلوث لى المساهمة في الإ برنامج الويهدف 

( التدريب، الحزمة 3( تبادل التجارب وحوار النظراء، الحزمة )2( توفير الخبراء، الحزمة  )1حزم عمل: الحزمة ) 6إلى التقني 

 ( أنشطة داعمة.6( الممارسات الصحيحة وقصص النجاح، الحزمة )5( التواصل والتعريف، الحزمة )4)

  h2020.eu-info@swimالتواصل مع  أو h2020.eu/-http://www.swimلمعلومات يرجى زيارة الموقع  لمزيد من ا

 

  

                                                                 

 

http://www.swim-h2020.eu/
mailto:info@swim-h2020.eu


 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممول برنامج  

  

 3           وتونس األردن في الريادي التطبيق على بناء   نقل صالحيات إدارة الريو ةتشاركيري الال دارةإ وتقييم رصدل "نظام المونيفا" لتطبيق هيةتوجي توصيات

 
 

 قائمة المختصرات

CIHEAM International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 

 المركز الدولي لدراسات االقتصاد الزراعي المتقدمة في المتوسط

CWR Crops Water Requirements  حاجة المحاصيل للمياه                                          

 

GWP-Med Global Water Partenership – Mediterranean المتوسط - للمياهلشراكة العالمية ا  

Ha Hectare هكتار                                                                                                

HR Human Resources                                                                        الموارد البشرية  

IMT Irrigation Management Transfer                                 نقل صالحيات إدارة المياه 

KE Key Expert                                                                                          خبير رئيسي     

LO Liaison Officer                           ضابط تنسيق                                                   

M&E Monitoring and Evaluation                                                  متابعة/رصد وتقييم     

M3 Cubic Meters   متر مكعب                                                                               

MAP  Mediterranean Action Plan                                                خطة عمل المتوسط 

MED EUWI Mediterranean component of the European Water Initiative  
 روبيةوالمكون المتوسطي لمبادرة المياه األ

MONEVA System  Monitoring and Evaluation System 

 والتقييم الرصدنظام 

MSSD Mediterranean Strategy for Sustainable Development 
 استراتيجية المتوسط للتنمية المستدامة

O&M Operation and Maintenance                                                   التشغيل والصيانة  

PCs Partner Countries:  Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, 
Morocco, Palestine, Syria and Tunisia 

 الدول الشريكة: الجزائر، مصر، اسرائيل، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، وتونس 
PDF Portable Document Format                                                            وثيقة محملة 

PIM Participatory Irrigation Management 
 إدارة المياه التشاركية

RWS Relative Water Supply التزويد النسبي للمياه                                                                  

SWIM Sustainable Water Integrated Management    ادارة المياه المتكاملة والمستدامة  

SWIM – SM  Sustainable Water Integrated Management- Support Mechanism 

 للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة دعم آلية

UNEP  United Nations Environmental Programme              برنامج االمم المتحدة للبيئة  

UNEP/MAP-GEF 
MedPartnership  

 Strategic Partnership for the Mediterranean Large Marine Ecosystem 

 المائي لمتوسطالحوض ئي لنظام البيالشراكة االستراتيجية ل

US$ Dollar of United States                                                                  كييمرأ دوالر  

V Variable                                                                                               متغير   

WP1 Work Package 1                                                                            1حزمة عمل  

WUA  Water Users Associations                                          جمعيات مستخدمي المياه   
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 الخلفية .1

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

 يسعى والذي ”MONEVA“ نظام المونيفا باسم قالتطبي عرفيو  (. وتونس سوريا، فلسطين، ليبيا، لبنان، االردن، اسرائيل، مصر، الجزائر،)
 حول دولة 60 من كثرأ في  اتنفيذه الجاري PIM/IMT رامجب  تقييمو تابعةمل  الالزمة المعلومات نقص يضووتع توفير في المساهمة الى
 .العالم

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

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

 :رئيسين مكونين على النظام ويحتوي

 ونقل التشاركية الري إدارة مجنابرل تخطيطال بمسؤولية والمنوطة بالري  المعنية الجهة اداء ييمقبت المكون هذا  عنىي  :  الحكومي المستوى على
 البلد في  مجنابرال عن المسؤولة اإلدارية الهيئة أداء المثال، سبيل على) PIM/IMT الوطني المستوى على هوتنفيذالري  إدارةصالحيات 

عريف ت مت ،لهذا الهدفو(. المنطقة في PIM/IMTال  مجنابر تنفيذ عن المسؤولة اإلقليمية المكاتب) اإلقليمي المستوى وعلى ،(المعني

 .الغاية لهذه تطويرها تم المؤشرات من منظومة خالل  واألنشطة والمخرجات النتائج مجموعة من

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

 .المحلي

 اعاله، المذكوران 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

 إمكانية فهناك اإلقليمي المستوى على اما. القطري المستوى على واحذ نظام تحميل وجوب بمعنى متكامل وطني نظام كونه على للنظام نظروي  
بينما  اإلقلييمي المستوى على ومراكمتها (WUAs) المياه مستخدمي اتجمعي بشان المعلومات جمع يتمو. اقليمية منطقة لكل واحد نظام لتحميل

– نظام المونيفا يضمن المستويات جميع بين االتصال قنوات على الحفاظ حال وفي. الوطني المستوى علىتم مراكمة بعض من المعلومات ت
MONEVA المستويات جميع على ةثالمحد المعلومات على الحصول  . 

 باللغات النظام يتوفر كما. مجانا   تحميله يمكن وبالتالي ((Access Runtime 2010  حرة لغ مجال على نظام المونيفا  تحميل يعتمد
  تسمح النظام مرونة ان. دنىألا والشرق المتوسط منطقة في ة وخاص الدول من العديد في تبنيه يسهل مما والعربية، الفرنسية االنجليزية،

 المحلية تجربةال وفق (العالمات  احتساب التقييم بالنقاط )راييمع بتعديل تسمح كما المحددة، الدولة في تطبيقها سيتم التي المؤشرات باختيار
 .نوعه من فريدا   النظام جعلت التعديل في الميزة وهذه PIM/IMT)”.)دارة التشاركية ونقل الصالحيات اإلبرنامج "تنفيذ  في لدولةل

 :المقدمة 2

 :يلي ما ،2014خالل عام  )وتونس األردن ( الرائدة الدول في نظام المونيفا تطبيق خالل االدلة، بينت
 

 جمعيات مستوى وعلى والمحلية لوطنيةا) المستويات جميع على نظام المونيفا لتشغيل والالزمة ساسيةألا البيانات بعض توفر عدم .1
 (  المحلية المستخدمين

 ، إماكانت الببانات، توفر حال وفي .2

A. دائرة كثرمنأ في عةزمو 

B. ينضافياإل تحليلالو معالجةال قبل النظام الى مباشرة إدخالها إمكانية مدع 

 وفق وتجميعها ومعالجتها ستخراجهاعين إيت ولكن قائمة، معلومات نظم ضمن متوفرة كانت وليةألا البيانات بعض األردن، حالة في .3
 اتجمعي مستوى ىلع والتجميع يومية، وقنية قياسات مقابل يالسنو التجميع) مونيفاال نظامبما يتوافق مع  ومكانية زمنية مستويات
 (مستوى المزرعةبيانات على بدال من  المياه مستخدمي

 الوطنية: المستويات جميع على) ومعتمدة منتظمة بطريقةالفرعية  المتغيرات و/المتغيرات الحتساب وممارسات سبل توفرعدم  .4
 (والمحلية واالقليمية

في العمل  مساعدةال بهدف التقنية عدةاالمس المشروع قدم أعاله، المبينة غراتثال لمعالجة  المشاركة الدول توصيات على وبناء   ،2015 عام في

.الريادية الدول نفس في نظام المونيفا ستخدامإ مأسسةعلى   



 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممول برنامج  

  

 7           وتونس األردن في الريادي التطبيق على بناء   نقل صالحيات إدارة الريو ةتشاركيري الال دارةإ وتقييم رصدل "نظام المونيفا" لتطبيق هيةتوجي توصيات

 
 

في  النظام سسةأم على التركيز الوقت، ضيقل نظرا   تقرر، ،(أعاله الخلفية نظرا) مستويات ثالث على مبنيا   نظام المونيفا نأ من وبالرغم

 تم قد PIM/IMT ة ونقل الصالحياتيالتشارك المياه إدارة مهام جميع لكون ونظرا تونس،  في اما .  األردن في واالقليمية المحلية المرحلتين
 .المياه مستخدمي تجمعيا -المحلي المستوى على النظام ماسسة تقرر المياه، مستخدمي تجمعيا إلى 2007 عام في نقلها

 

 : ملفين في ضمها تم التي البياناتومعالجة  إدخالو جمعإجراءات عمل لتطوير حول المؤسسي الطابع فاءإض جهود تركزت

 :يلي ما إجراءالتي تحدد لكل و العمل، واجراءات البيانات ومعالجة وإدخال جمعل توفر الترتيب المؤسسي وثيقة .1
a) اإلجراء، من الهدف 
b) نظام المونيفاأداء  بمؤشرات عالقتهواإلجراء   وصف 
c) البيانات جمع كيفية 
d) البيانات جمع وقت 
e) البيانات؟ بجمع سيقوم من 

 
 وتسهيل المتغيرات احتساب توحيد من التاكد بهدف ،نظام المونيفا على دخالهاإل البيانات تجهيزيتم بواسطته  Excel)) أكسل ملف .2

 رحلية /الوسطيةالم الحسابات

 تينديالريا تينالدول من لكل المحلية الخاصية مع لتتناسب الحقا الملفين تعديل تممن ثم، و ،SWIM-SM مشروع قبل من للملفين قترحم تقديم وتم
 . الدولتين كلتا في المياه مستخدمي اتجمعي خمس وفي( الشونة وبنج محافظة) ردنألا في قليميإ مكتب فيهما تطبيق على بناء  

 :يلي ما يتطلب القطر في نظام المونيفا تطبيق نأ يقينا اصبح الماضيتين، السنتين خالل المكتسبة التجربة على بناء  

 الدولة في نظام المونيفا لتطبيق سسألا إعداد .1
 القائمة النماذج ثتحديو البيانات إدخال و جمعل جديدة  نماذج تطوير .2
 البيانات ومعالجة وإدخال جمعل مناسبة عمليات/جراءاتإ تطوير .3
 المتغيرات/المؤشرات الحتساب موحدة جراءاتإ نشاءإ .4
 المختلفة المستويات على المسؤوليات تحديد .5

 فترة خالل SWIM-SM لمشروع لتجميع الخبرات المكتسبة للمشروع 2020ومبادرة أفق   SWIMضمن إطار مشروع  الوثيقةتم إعداد هذه 

 المهتمين المسؤولين تساعد ان امل على ،لتوجيهاتا من كنوع االمكان عند عرضها يتمل ،)2015-2014)سنتينعلى مدار التطبيق و التجربة

  . بتطبيق التنظامالمهتمة األخرى  المشروع دول أو أي من ( ووتونس ردناأل)ياديين الرفي مناطق أخرى ضمن البلدين  التجربة هذه قلبن

المهتمة  وليمكن للد إال أنهالتي تم تطويرها لالردن على المستويين االقليمي والمحلي،  اإلجراءاتالوثيقة هذه تقدم بينما  هوجدير بالذكر، بان 
جمع و اإلجراءاتنماذج " عنوان تحت h2020.eu-www.swim موقع على المحلي المستوى على لتونس، المعدة الوثائقن ترجع الى أ

 Procédures et formulaires de Collecte de données Pour le système“)( "المحلي المستوى) المونيفا لنظام البيانات
MONEVA (Niveau Local)” ) المستوى) المونيفا نظام لتطبيق توجيهية توصيات" المعنونه رئيسيةال للوثيقة 4رقم  وذلك كملحق 

 pdf  "(Directives pour L'utilisation des Procedures du Systeme Moneva.تونس( _المحلي
(NiveauLocal)_Tunisie.pdf)  لدى المتوفرة البيانات فقو نظام المونيفا تامؤشر الجةعبم المعنيفايل  كسلاإللى إوكذلك الرجوع 

 معالجة" عنوان تحت الموقعمن نفس  ،ايضا   عليه الحصول يمكن والذي ،(سوسة منطقة في) تونس في المختارة المياه دميخمست اتجمعي
 .(Traitement des données MONEVA (niveau local) _Tunisie.xls) "تونس_( المحلي المستوى) مونيفاال بيانات

  نظام المونيفارتبطة بملمعلومات العرض ا 3

 في PIM/IMT“ شاركية ونقل الصالحيات"اإلدارة الت مجنابرالشامل ل تقييمالو الرصد لغايات تطويره تم محوسب تطبيق يمثل نظام المونيفا نإ
 مستخدمي جمعيات تشغيلفي و  PIM/IMT ال  برامج وتنفيذ تخطيط في العالمية تلممارساا وافضل همأ على النظام ب نيو. مراحله جميع
 .المياه

 نظام المونيفاأهداف  3.1

 رياضية تهدف إلى ما يلي:نماذج  4يفا من نيتكون نظام المو

مدى مالءمة النظم المؤسسية والقانونية معرفة و PIM/IMTبرنامج ال بتزام السياسي للحكومات إللتقييم مدى ا": Aالنموذج " .1

 .  مستخدمي المياهجمعيات نشاء إل لدعم القائمة 
 وخاصة على المستوى االقليمي .PIM/IMTبرامج  الري في تنفيذ ة عنمسؤولالتقييم اداء الهيئات ": Bالنموذج " .2
 . المياهمستخدمي  جمعياتداء المؤسسي، المالي، والفني لألتقييم ا :"Cالنموذج " .3
 .المياهمستخدمي  جمعياتنشاء إثر أتقيييم  :"Dالنموذج " .4

http://www.swim-sm.eu/
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 صحاب المصالح والمستخدمين المستهدفينأ 3.2

 :PIM/IMTاإلدارة التشاركية ونقل الصالحياتبعملية  صحاب المصلحة المعنيين عادة  أيهدف النظام الى مراقبة وتقييم ثالث فئات من 

مع  وكالةوتتعاون هذه ال. وعادة ما تنسق PIM/IMTالصالحيات ونقل التشاركية اإلدارة برنامجالري الوطنية المسؤولة عن  وكالة •

 مجال. هذا الكما تتعاون مع المانحين الدوليين المعنيين في  هتنفيذو للبرنامجبالتخطيط  معنيةأخرى منظمات حكومية 
 /المناطققليمإلفي ا PIM/IMTبرنامج ال  عادةنفذ تي تالحكومية ال /الجهويةالمكاتب اإلقليمية •
 ين على المستوى المحلي. مزارعمستخدمي المياه وال جمعيات •

 هيكلية النظام 3.3

ة متراتب يةهيكل تطوير تم مستواه، وفق كل ، PIM/IMTبرنامج ال  تقييمو رصدمن القيام بعملية   المصالح صحابأ مختلف تمكين لغايات

 احدهما) والتقييمرصد لل(  Access database كسسأ بياناتقاعدة ) التطبيق/التحميل من مستويينعلى المستوى الحكومي    تضمنت للنظام
  (. /الجهويقليمياإل على المستوى  حالمصالألصحاب  خرآلوا الوطني على المستوى ألصحاب المصالح 

 بالتجميع تسمح حقول من مؤلّفة PDF ملفات إعداد تم النظام، مع لتعاملمن امستخدمي المياه  جمعيات تمكين أجل ومن المحلي المستوى علىأما

 جمعيات على ويتوجب". المحلي المستوى على PDFال  نماذجأو " PDFملفات ال " ب الملفات هذه الى شارةاإل سيتمو .للمعلومات الموجه
 حال في) النماذج هذه من مطبوعة نسخة باستخدام يدويا أو عن طريق الحاسوب ماإ المطلوبة الرصد ببيانات النماذجهذه   تعبئةمستخدمي المياه 

أداء  تقييمو اتخزينه يتمحيث  – االقليمي المستوى على نظام المونيفا في الدمجه المعنية االقليمية المكاتب الى ارسالهإو( الحاسوب توفر عدم

 المحلي المستوى على المياه معيات مستخدميج ىلا التقييمنتائج  إعادة  وسيتم. بكل منهاخاصة بناء على البيانات المستخدمي المياه  جمعيات
 .2السنوية العمل خطة وإعداد المراجعته

 مونيفانظام الالهيكلية المتراتبة ل :1 جدول

 المستوى القابل للتطبيق نوع تطبيق مونيفا

MS Access database   الوطني/المستوى الرئيسي  كسسأقاعدة بيانات 

MS Access database األقليميالمستوى  قاعدة بيانات اكسس 

PDF files   والمشار إليها  الرصدلبيانات  الموجه بالتجميع تسمح حقولمؤلفة من

 على المستوى المحلي"  PDFنماذج ال "أو " PDFملفات ال "ب 

 

 ات مستخدمي المياه(المستوى المحلي )جمعي ”

 يسمح وهذا. األعلى المستوى في المصلحة اصحاب مع مشاركتها تمت بان االقل المستوى على توليدها/تخزينها تم التي للمعلومات سمحي   كما

 بيانات بتجميع و ي،وطنال المستوى لىإ الواحد لبلدافي  المختلفة )األقاليم( والمناطقمستخدمي المياه  اتجمعيل /الرصد المراقبة بيانات بتجميع

 خالل من التقييم من الثاني المستوى تنفيذ تمكين بالتالي قليمي،اإل المستوى ىعل قليمإلا نمض المياه مستخدمي تجمعيايع لجم الرصد  /المراقبة
 والمكاني. الزماني على المستوييناالحصائي، التحليلالقيام ب

 توصيات توجيهية لتطبيق مونيفا في الدولة 4

 توصيات قبل التطبيق 4.1

الري لتطبيق النظام مياه إدارة صالحيات قل التشاركية وعملية نبإدارة الري تخاذ القرار من قبل هيئة الري المعنية إيتطلب تطبيق مونيفا 

 شراك منطقة )مناطق( ريادية في البداية وتوسيع التطبيق تدريجيا لمناطق اخرى.   إتطبيق خالل تنفيذ مرحلي بالفي البللد. ويمكن ان يتم 

جمعات مستخدمي مراقبة أداء و PIM/IMTبرنامج ال بي على المستوى الوطن المعنيةرة الدائ أوفي حال اتخاذ القرار، تصبح االدارة 

 والمسؤولة عن تشغيل النظام في المناطق الريادية هي  ، تصبحالمياه جمعيات مستخدميدعم دائرة أو المياه، والتي يشار اليها عادة بوحدة 

 المياه حيث سيتم تشغيل النظام.ستخدمي م جمعياتم الدعم للمكاتب االقليمية ويتقد

 :نظام المونيفاعلى تشغيل  اإلتفاقبها عند إللتزام النقاط التالية  توصيات عملية يجب اتمثل و

: عادة يتم تحميل النظام داخل وتحميل المكون الوطني للنظام رتباط الوطني(اإلضابط المشار اليه ب)للنظام  وطني بيانات تعيين مدير .1

 المياه. ستخدميم جمعياتمراقبة اداء و PIM/IMTبرنامج ال تقييم مراقبةوعملية دارة المسؤولة عن إلالدائرة/ا

ويشمل الدليل الحد االدنى .  h2020.eu-www.swim على المستوى الوطني من خالل الموقع دليل تفصيلي لتحميل وتفعيل النظام يتوفر 

 والمحلي( األقليميوالبرامج الالزمة( لتحميل النظام على كل من المستويات )الوطني، ا جهزةألمن "المتطلبات المسبقة للنظام"  )ا

 التي سيتم اختبار تطبيق النظام فيها.(  جمعياتالمياه الريادية ) ستخدمية مجمعياختيار المنطقة الريادية )المناطق( و .2

                                                                 
2
 تم تطوير هذا االجراء للتعامل مع مشكلة جمعيات مستخدمي المياه والمتمثلة في عدم توفر اجهزة الحاسوب   

 

http://www.swim-sm.eu/
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وفق مقترح مهام العمل  ( لكل منطقة ريادية قليمياإلالمشار اليه بضابط اإلرتباط  )مسؤول منطقة للنظام اقليمي بيانات مدير تعيين .3

باستعمال المختارة  ة )المناطق(بالمنطق )المكاتب(المكتب في  ي لنظام  مونيفاقليموتحميل المكون اإل 1الملحق التفصيلي المرفق في 

 االرشادات التي تم تطويرها لهذه الغاية.

وفق مهام العمل التفصيلي  مياه جمعية مستخدميكل في  امونيفاللنظام  (محلي)المشار اليه بضابط اإلرتباط ال محلي بيانات مديرتعيين  .4

 .2الملحق المرفقة في 

ي فنالدعم ال"تقديم لمكانية إ كون هنالكما بأنه سيلع. (ي والمحليقليماإل نظام المونيفا )على المستوى الوطني،إرتباط باط ضتدريب  .5

-CIEHAMسشارية من خالل إليضا توفير الخبرات اأ. ومن الممكن  SWIM-SM II  مشروعمن انية ثخالل المرحلة المن  "الهادف
Bariالريادية في كل من األردن وتونس يذ تنفالمرحلة  فيستعانة بخبرات المستشارين المستقلين الذين عملوا إل. إضافة  الى ذلك، يمكن ا

على جميع  ينالريادي   في كال البلدين المعنيينلشركاء ا قبلكتسابها من إالتي تم  المعرفةستفادة من إلا )خبيرين في كل دولة(، كما يمكن
 شمل التدرييب يالمستويات. وممكن ان 

a) ةقليمية في المكاتب اإلصيانمدراء التشغيل وال 

b) الصالحيات ونقل التشاركية اإلدارةالموظفين المعنيين بPIM/IMT ليمقمستوى اإلى عل 

c)  للمستخدمين قنيالمكلفين بنقديم الدعم الت "المعلومات كنولوجيات"مختصي 

d)  اإلدارة التشاركية ونقل الصالحياتالمانحين والمشاريع النشطة في مجالPIM/IMT 

 الوطنيضابط االرتباط قبل مهمة يجب القيام بها من وهذه الموعة المؤشرات، المخرجات والنتائج(،)مج يكلية النظامهالتعرف على  .6
 النظام )تحتلذلك قي ص صخمهذا من خالل الفحص الدقيق لهيكلية النظام التي من الممكن الحصول عليها في قسم بالمعين. ويتم القيام 

 المنافع واالدوات(. شاشة

دوائر  وممثلين عن،  على المستوى الوطني، اإلقليمي والمحليمونيفا  ضباط ارتباط، ملاقامة لجنة عشوائية على المستوى الوطني تش .7
. PIM/IMTاإلدارة التشاركية ونقل الصالحيات برنامجعن وكالة الري  في والمسؤولين، صيانة وال تشغيلبال عنيةمالوكالة الري 

 وستقوم اللجنة بالدور التالي:

a) برنامج ال  تواريخحول  الوطني(المونيفا ارتباط ضابط ) طنيلمدير البيانات الوبداء النصح إPIM/IMT  

b)  ختيار مجموعة المؤشرات التي سيتم تطبيقها في الدولة وفي كل المستويات )الوطنية، إفي  الوطنيرتباط ضابط االالتعاون مع
 ة والمحلية(.قليمياإل

c)   مر لتناسب الظروف ألللمؤشرات المطبقة والتي سيتم تقييم االداء بناء عليها،، وتعديلها ان لزم ا بالنقاط التقييممراجعة معايير
 المحلية للبلد.

مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط ل من قب نظام المونيفالمزيد من التفاصيل راجع القسم المعنون "إنشاء إعدادات 
 .دناهأ "الوطني( 

المياه جمعيات مستخدمي اللجنة المذكورة أعاله قيادات دعوة ختيار المؤشرات على المستوى المحلي، يتطلب إ بانيرجى العلم 
.المحلية. المزارعينت والجمعياتجربة بار تباإلعخذ أأل لضمانالمختارة   

  مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( من قبل  نظام المونيفاء إعدادات إنشا 4.2

ستعمال النظام. إي مستخدم من أن يتمكن أإدخال اإلعدادات العامة للنظام قبل مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( يتوجب على 

( 1ر الشاشة المصورة )شكل ايسعلى حة يذكورة في الشرتم تطبيقها في البلد عامة والمالمحددات التي سيعن المعيير/عدادات هذه اإلوتعبر 

 تي:آلوتحتوي على ا
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 التقييم بالنقاط راييمعشاشة رة : القائمة الرئيسية لنظام المونيفا وصو1 الشكل

 

برنامج ال ل التواريخدناه قائمة أالريادية. ويبين في البلدان   التواريخ  بناء  على التجربة هذه استخدام: تم PIM/IMTتواريخ  .1

PIM/IMT  ( 2ضافة الى التوضيح البياني )شكل إمونيفا، الملة في عالمست 

a) السنة التي تم بدء عملية PIM/IMT، 

b)  الفترة المتوقعة الستمرار برنامجPMI/IMT، 

c) إدخال يتم  ذيالوفي نظام المونيفا  مرة ألول الرصد بيانات إدخال بدء سنة يسبق الذي لعاماوهي    السنة المرجعية

ال امج نحتساب الخبرة في برإلدراج هذه السنة إ. وقد تم يهوصوال إل شراتؤالملبعض المتراكمة   القيمة

PIM/IMT والتقييم. ويتم إدخال هذه البيانات في البداية ولمرة واحدة في النظام،  الرصدستخدام نظام قبل البدء با

 لى.و( بتغذية النظام بالبيانات للمرة األا فيهاقائم PIM/IMTال امج نبر ما زالالدولة )التي  مباشرةعند 

d)  ال امجنبرتمديد سنوات عدد PIM/IMT   

e) اإلعداد الزمني.خر تاريخ لتحديث آ 
 

الالزم ، (PIM/IMT)اإلدارة التشاركية ونقل الصالحيات امج نبر عمر لحسابأعاله  (a)التاريخ المذكور في يتم استخدام وبينما 

  (d) و  (b),(c) المشار اليها في  التواريخ، تستخدم 3 للبنامجالعمرية مرحلة التقييمها على معايير  يم بعض المؤشرات التي تعتمدتقيل

 .في نهاية البرنامجتفعيل بعض المؤشرات الالزمة  وذلك بهدف ،برنامج اإلدارة التشاركية تحديد التاريخ المتوقع النتهاء ل

 هاتقييممعايير  ض المؤشرات التي تم اعتمادوهذا ضروري لبعسعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدوالر.  ث: تثبيإعدادات العملة .2

 صرف مقابل العملة المحلية.سعر العتماد إيتطلب  ممابسعر الدوالر  مثبتة قيمبنقاط مبنية على 

المشار  لمدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( ، وبعد التشاور مع اللجنة المعنيةاالعداد هذا : يسمح بالنقاط التقييممعايير  .3

 ي من المؤشرات بما يعكس التجربة المحلية للبلدأل التقييمتغيير معايير تشغيل المونيفا"(، بمن قسم "قبل  7اليها اعاله )انظر نقطة 

                                                                 

3
خالل الخمس أو  متزايدةإذا كانت قيمة المتغير خالل سنتين متتاليتين جيدا، أداء المؤشر الذي يقيس التغيير في الموارد المالية او البشرية المرصودة يعتبر مثال،   

سنوات، ومع نقل مزيد من المساحات الى جمعيات مستخدمي المياه ونقل مهام التشغيل والصيانة لها ، فإن الموارد الحكومية  10-5،.أما بعد PIM/IMTعشر سنوات لعمرال 

  المرصودة ستتناقص وبالتالي  ستتناقص بالضرورة قيمة هذا المؤشر.
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ي مؤشر.  ومثال على ذلك، إزدياد عدد العاملين في وكالة الري أل التقييمار يمعتغير  قبلالتي يتطلب مرورها  ةالزمنيالفترة تغيير وب

والمشار إليها ب سنة؛  15ولكن بمرور الوقت )لنقل بعد  ( 1)انظر الشكل  PIM/IMTال امج ناألولى لبر الفترةيكون ايجابيا في 

 .يصبح ضروريا ض عدد العاملين بشكل سنويانخففإن ا( 1الثانية في الشكل  "الفترة

مونيفا، الضمن نظام  " (PIM/IMT) ياتدارة التشاركية ونقل الصالحاإلامج نبر" خ المرتبطة بيالعرض البياني للتوار :2 الشكل

    مثال غير واقعي/حقيقي باستخدام

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

سنوات  عدد            
د البرنامج تمدي

 سنة 2=

 

              

رمز خاص بكل ستخدام مونيفا. وسيتم تحديد إعنى، بست   أوعنى، التي ت   اإلقليميةل لكل المكاتب سجهو و: إلقليميةالمكاتب اسجل  .4

 .خريانات األيمكتب، باالضافة الى بعض الب

مدير البيانات الوطني )ضابط ( ويقوم 3يتم عرض جميع المؤشرات )كما في الشكل القسم  هذا فيالمؤشرات المتوجب تطبيقها:  .5

عتماد المؤشرات التي إب "،المونيفاتشغيل من القسم "قبل  7)في النقطة بالتعاون مع اللجنة الخاصة المذكورة اعاله  اإلرتباط الوطني( 

مدير البيانات يمكن تطبيقها )"المؤشرات القابلة للتطبيق"( في الدولة المعنية. وفي حال غياب اللجنة، تقع هذه المسؤولية على عاتق 

 الوطني 

 كل في المستخدمةعن طريق الرموز  (مؤشراتال لقياس تستخدم التي) والمتغيرات المؤشراتبين  التمييز يمكن:مالحظة

 أن حين في ،"M" بالحرفتبدأ التي رموز الب" A" التابعة للنموذج  مؤشراتال تم ترميز حيث ، من نظام المونيفاذج ونم

 ،"D" و "C"  ينالتابعة للنموذج مؤشراتال رموزبينما تبدأ  "N"بحرف ال رموزها تبدأ  "B"التابعة للنموذج  مؤشراتال

 .وذج التابعة لهمالذي يمثل الن حرفالب دائما تبدأفهي  المتغيرات رموزأما بالنسبة ل. التوالي" على Rال" و "P" بحرف ال

 مناسب.لاتدريب تلقي العدادات يجب ان يتم بعد إلنشاء هذه اإ، فإن لمونيفال اجيد اعدادات تتطلب فهمإلن بعض هذه اأوحيث 

" (الفع  ناشط )لكل مؤشر زرين بعنوان: "يوجد  هنأ ويالحظالشاشة التي تبين اين يمكن اختيار المؤشرات  ،3ويوضح الشكل 

للنقاط قصى ألتعديل الحد ا تلقائيا يتمو ال؛ ، فان المؤشر يكون غير فع  ا" مضغوط ناشط ذا كان زر "فإ "ناشطغير و "

في  ةستخدمالمجميع المتغيرات تصبح  وفي هذه الحالة. النظربالمؤشر قيد  المخرجات والنتائج ذات العالقة جميعل المحتسبة

سيتم  ،رشي مؤأل "ناشطغير "وغير مستخدمة. ومن جهة اخرى، اذا تم الضغط على زر  أيضا حتساب المؤشر غير مفعلةإ

، مع الحفاظ على جميع بالمؤشر قيد النظر المخرجات والنتائج ذات العالقة جميعل للنقاط المحتسبةقصى ألتعديل الحد ا تلقائيا

تم يمالءمته في الحفاظ على بعض المتغيرات التي لالمؤشر. ويتم اختيار الخيار الثاني غيرات التي تم استخدامها الحتساب المت

اسة دقيقة ان يقوم بدرمدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( استخدامها الحتساب اكثر من مؤشر. وبالتالي، على 

لجميع المتغيرات التي تحدد كل مؤشر قبل الغاء التفعيل. ويتم هذا من خالل فحص لهيكيلة النظام والذي يمكن الحصول عليه 

رات في وقت ؤشمن الم أيمن خالل القسم المخصص للنظام )تحت المنافع  واالدوات(. وفي حال اختارت الدولة استخدام 

 . المشار اليهما نخاصيتيالكل من الحق، يتم عكس 

، من خالل القائمة الفرعية، تحديد كلمة السر مدير البيانات الوطني يستطيع إدارة المستخدمين وكلمة الدخول السري/ كلمة االسر:  .6

 قليمي.لمختلف المستخدمين على المستوى الوطني واإل

تاريخ بدء 

تنفيذ 

 برنامج ال

PIM/IMT 
السنة 

 المرجعية

رصد تاريخ بداية 

 التقييم فيبيانات إدخال   البرنامج تقييمو

ثم مرة  2009 نهاية

 سنوات 3كل سنويا أو 

حسب  متطلبات"تكرار" 

 تحديث البيانات في نظام
  المونيفا

اء هسنة االنت

 المعدلة

  للبرنامج
سنة االنتهاء 

  ة للبرنامجالمتوقع

 (7) لهذه السبعة يإدخال البيانات التراكم

سنوات ل"مرة واحدة عند بداية الرصد 

والتقييم" كما هو مشارإليها بشاشة الرصد في 

 نظام المونيفا 

سنة 17المدة المعدلة للبرنامج=  

 

سنة 15=  للبرنامجالمتوقعة  مدةال  
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مدير البيانات الوطني )ضابط ، يقوم المستوى الوطنيلية إعداد النظام على متمام عإعند عداد المحدث للمكتب االقليمي: إلرسال اإ .7

المستوى  كل من لجميع المستخدمين علىعدادات للمكتب اإلقليمي وتزويدهم باسماء وكلمات السر إلرسال هذه اإباإلرتباط الوطني( 

 الوطني واالقليمي.

"  ناشط "  عندما يكون زر)أي ( d أو cبرمز ستوى المحلي )التي تبدأ مبعض المؤشرات على ال عدم تفعيلفي حال  هامة: مالحظة

،  PDF ال ملفاتثة لوليد إعدادات محد  بتان يقوم مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( ، يتوجب على (امضغوطللمؤشر 

لتوفير جهد وذلك  المياه جمعيات مستخدمي ىعل ايقوم بتوزيعهبدوره الذيي  ضابط ارتباط المونيفا اإلقليميعلى  اقبل توزيعه

 . مطبقة في الدولة غيرلمؤشرات جمع بيانات في لمياه جمعيات مستخدمي ا

المستخدم الذي يمكن الحصول  و تعديلها، يمكن الرجوع لدليلأ ها ؤنشاإات التي يجب دكثر تفصيال لإلعداأوصف لحصول على ول

يقة ثعدادات في الوإل. كما يتوفر وصف مختصر لنفس ا h2020.eu-www.swimعلى الموقع  نظام المونيفا منكل قسم عليه في 

صالحيات /نقل ية شاركتالإدارة الري لبرامج  والتقييم  الرصد. نظام نظام المونيفابعنوان "  SWIM-SMالمعدة من قبل مشروع 

مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط من قبل  نظام المونيفاء إعدادات إنشا) القسمعنوان هذا "، تحت نفس PIM/IMTإدارة مياه الري 

 .h2020.eu-www.swim. ويمكن الحصول على الوثيقة ايضا من خالل الموقع الوطني(

 القابلة للتطبيقلمؤشرات اصورة شاشة  :3 الشكل 

 

 ة السجل المحليئاإلقليمي وتعبارتباط المونيفا ابط ضاسترجاع اإلعدادات التي تم بناءها على المستوى الوطني من قبل  4.3

 ايات:غل نظام المونيفاضمن  المدرجة رشاداتإلتباع اإاالرتباط ابط ضعلى المستوى االقليمي، على 

، التقييم، معايير إعدادات العملة،  PIM/IMT تواريخالتي تم بناءها/انشائها على المستوى الوطني ) استرجاع اإلعدادات .1

 (.قليمية )بما فيها ما يخص منطقتهوسجل المكاتب اال

 اذا استدعت الحاجة. تحديث وتعديل التسجيل لمنطقته .2
لتقييم. وفي هذا او الرصدي ستشارك بنظام تالمياه الجمعية مستخدمي ، وهو السجل الذي يحدد األقليميتعبئة السجل للمكتب  .3

 المياه". جمعية مستخدميالسياق ، يجب التنويه بان "المكتب المحلي" يشير الى "
 .عمله مستوىللمستخدمين على  ها، وتوزيعقليميالمستوى اإلالمرتبطة بإدارة  المستخدمين وكلمات السر  .4
نسخ ورقية،  أو، سواء بالبريد االلكتروني، نسخ الكترونية، المياه المحلية جمعيات مستخدميعلى  PDFال  ملفات توزيع .5

 .  من ناحية توفر الحواسيب والبرامج المكاتب المحليةجاهزية  حسب

http://www.swim-sm.eu/
http://www.swim-sm.eu/
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 الرصدبدء عملية  4.4

. على كل مستوىدخالها بشكل مستقل إخالل جمع البيانات، معالجتها وي والمحلي، من قليم: الوطني، اإليتم التقييم على ثالث مستويات

مخصصة الو نظام المونيفافي  المدرجة "الرصد"ام، باستعمال قائمة رة الى النظش، يتم إدخال البيانات مباقليميوطني واإلعلى المستويين ال

د التقني  ستعداباستخدام الحاسوب وفق مستوى اال أولهذا الغرض. اما على المستوى المحلي، يتم إدخال البيانات إما يدويا  على ملفات مطبوعة 

 مستخدمي المياه.  المتوفر في جمعية

النظام. تكاملخر عند الحاجة للحفاظ على آنقل المعلومات من مستوى الى بكما اشرنا سابقا ، يسمح النظام   

 افة المستويات كعلى  نظام المونيفاالمتاحة في المتغيرات والمؤشرات وانواع البيانات،  4.4.1

 .نظام المونيفاتضم الجداول التالية انواع المتغيرات والمؤشرات الموجودة في 

 نظام المونيفاضمن /المؤشرات المتغيراتانواع البيانات/ :2 جدول

 النوع الوصف على المؤشر مثال 

 برنامج يعلن حكومي بيان نالكه:  A01010 مؤشر

 صالحيات ونقل الري مياه إدارة في التشاركية العملية"
 .وطنية أولوية" المياه إدارة

 مؤشر منطقي )نعم/ال(

ب على مستخدمي النظام ججملة/بيان يتو تتألف من
"ال"؛  أوة عليها ب"نعم" باالجا  

 المنطقية اتمؤشرال
 )نعم/ال(

 
 

: M03020N  قبل من المخصصة السنوية لميزانيةا 

  الماضي العام PIM / IMT لبرنامج الري وكالة

 عامين قبل المخصصة بالميزانية مقارنة

ذي تم تنفيذه عن النشاط التقدم معلومات رقمية 
اكثر  أوي تحتوي على متغير رقمي هو

لتحديد القيمة الرقمية للمؤشر. )ين(مطلوب  

ةرقميال اتمؤشرال  

A02020N & A02020R :بين التنسيق فعالية درجة 

 :PIM / IMT برنامج في المشاركة المؤسسات

 مرضية (1
 الى حد مامرضية  (2
 .مرضيةغير  (3

لجمهور اعبر ي نوعية مؤشراتوهي عبارة عن 
 عن رأيه النوعي فيها الذي تمت استشارته/استبيانه

 
 
 

الكمية  المؤشرات
النوعيةو  

 مجلس انتخابات إجراء يتم هل: C02050مؤشر 

 االنتقاء،( 2) السري، االقتراع( 1) خالل من اإلدارة

 إطالق ا؟ انتخابات إجراء يتم ال( 3)

  

 عن الحكوميين الموظفين رضا جةدر :C07080مؤشر 

 المياه مستخدمي جمعية أداء

نتائج  ير عنعبيتم الت أن ممكن في بعض الحاالت
 األشخاص من ةنسبك " بعض المؤشرات النوعية

هالعدد الكلي للجمهور الذي تمت استشارته/استبيان  

 

معيات مستخدمي قبل جالمساحة المخدومة من  ةنسب
، اشاتلرشتستخدم الري السطحي، االمياه التي 

 والتنقيط.

لي ولكنها تقدم هي ليست مؤشرات بالمعنى الفع
معلومات تساعد في تقييم النتائج لبعض المؤشرات 

 الرقمية

 بيانات المعلومات

: نظام المونيفافي  تردد جمع البيانات وتحديثهاالى ثالث مجموعات وفق  الرصديمكن تصنيف بيانات   

واحدة : "مرة ةعنونالمالقائمة الفرعية  قائمة "الرصد" تحت تحت مونيفاوتندرج في نظام الالبيانات التي يتطلب إدخالها مرة واحدة،  .1

أعاله(، مثال على ذلك  2كما يمكن الرجوع الى شكل .  4ى من شكل )انظر الصندوق في أعلى الجهة اليمنوالتقييم"  اية الرصدعند بد

راكمة متالمعلومات ال أومياه ، المستخدمي  جمعيةالمعلومات الثابثة التي ال تتغير مع مرور الوقت مثل المساحات المروية التي تخدمها 

 لغاية السنة المرجعية. 

تحت قائمة "الرصد" تحت القائمة  مونيفاوتندرج في نظام ال شهر( 12البيانات التي عادة ما تتغير ومطلوب إدخالها سنويا  )كل  .2

 السنة المرجعية".من  اء  دتبا شهر 12ال : "خطوة الفرعية المعنونة

تحت قائمة "الرصد" تحت  مونيفاوتندرج في نظام ال، (سنوات 3شهر ) 36انات التي عادة ما تتغير ومطلوب إدخالها كل يالب .3

 بالسنة المرجعية". اء  دتباشهر  36 ال "خطوة: القائمة الفرعية المعنونة
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شهر على المستوى االقليمي   12وفق ال الرصدشاشة خطوات صورة  :4 الشكل

 

كل مستوى  فييحصي مختلف الفئات وفق تكرارها  3واخيرا، فان المؤشرات الرقمية والمتغيرات يمكن تصنيفها وفق فئة العمل. جدول 

األردن )باللون  يللقائمة الكاملة لمؤشرات ومتغيرات مونيفا، المطبقة ف 4ملحق و 3ملحق والمحلي(. يمكن الرجوع ايضا الى  قليمي)اإل

(.  زاحةلغايات احتساب هذه المتغيرات/المؤشرات )الم SWIM-SMالغامق( والمتغيرات الفرعية االضافية التي تمت اضافتها من قبل 

 مؤشر يعتبر ضرورة للتمكن من تحديد كيفية ومكان جمع البيانات. مل لكل متغير/العنشاط ومعرفة فئة 

 (ومحليا   ا  إقليمي. انواع المتغيرات والمؤشرات حسب فئة النشاط )3 جدول

  العمل فئة المستوى اإلقليمي المستوى المحلي 

ةالتقني فئةال √ √  

البيانات النوعية ات المتعلقة بالنشاط فئة √ √  

المالية واإلدارية  فئةال √ √  

الموارد البشرية فئة √ √  

اقتصادية/اجتماعية فئةال √ √  

المزارعينتوعية  فئة √   

تدريب موظفي الدعم في جمعيات مستخدمي المياه فئة √   

تدريب جمعيات مستخدمي المياه فئة √   

إعادة التأهيل فئة √   

ونقل اإلدارة جمعيات مستخدمي المياه إنشاء بات المتعلقة النشاط فئة √   

 البيئة  √

  إنتاجية المياه  √

 نظام المونيفاتطوير إجرءات ومعالجة البيانات ل 4.4.2

بيانات بعض البيانات المتغيرة والمؤشرات الرقمية تحتاج الى أن  2014الريادية خالل  لمناطقفي ا وتجربته مونيفااستخدام نظام التبين من 

 هادخالوإبيانات ، الجمع لواضحة إجراءات  ي مما يستدعي تطويرقليمإضافية )متغيرات( لم تكن متوفرة على المستوى الوطني، المحلي واإل
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فمثال ك ”P03072“مؤشر حالة الومعالجتها. ولتوضيح هذا، سيتم أخذ  ي . ان قيمة هذا المؤشر، والذ4"  لمياهل النسبيالتزويد " والمعر 

ا من خالل مين حاجة المحاصيل من المياه، يمكن التوصل لهأالمياه ومقدرة النظام على ت جمعية مستخدمييعطي داللة على ندرة المياه في 

 متغيريين كما يلي:قسمة 

P03072=(P03071/C03072)*100 

 حيث يمثل
P03071 على  ائي في المزرعةتزويد الممجموع العليه بقسمة مساحة مروية )يتم الحصول وحدة ستهالك المياه لكل إ؛ 1= المتغير رقم

 المساحة المروية(، و

C03072   المياه: معبر  جمعية مستخدمي قبل من المخدومةالمنطقة  أوالتقديرية لري المحاصيل في المساحة  اتاجتيح؛ اإل2= المتغير رقم

 عنها بالمتر المكعب لكل هكتار.

(. وعلى الرغم من 2ل للمياه )المتغير اصيمحالمائية لل اتاجتيحكيفية احتساب االالمياه ليسوا على دراية ب جمعيات مستخدمي قادةان غالبية 

ان يتم تطوير اجراءات  ي(. وبالتالي، فمن الضرور1ذلك، فهم يملكون سجالت جيدة حول كمية المياه التي تصل الى المزارعين )المتغير 

( في كل منطقة. 2)المتغير  للمحاصيل المائية اتاجتيحإقياس/تقدير   

، وتمكين معالجة هذه البيانات بطريقة موحدة لغايات تجهيز إدخالها الى PIM/IMTال امج نولتيسير عملية جمع البيانات الالزمة لمراقبة بر

الحتساب المؤشرات.  لمونيفانظام المعظم المتغيرات الرقمية التي يتطلبها  اإلجراءاتحزمة من  SWIM-SM، طور مشروع نظام المونيفا

 دعم هام في المراحل االبتدائية لتطبيق النظام، ومن المنتظر ان تقل الحاجة الى استعمالها مع التقدم في تطبيق النظام.  اإلجراءاتوتمثل هذه 

بعض عناصر الدعم التي تم تطويرها: ذكروفي ضوء ما تقدم، يمكن   

 ( فقط لألردن) قليميالمستوى اإل)اكسل( على  "نظام المونيفابيانات معالجة "ملف  .1
 (. وتونس لألردن) المستوى المحلي)اكسل( على  "معالجة بيانات نظام المونيفا"ملف  .2
 (فقط ردنأل)ل قليميالمستوى اإلعلى  "المونيفاالعمل المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام جراءات إ" .3
 تونس(وردن أل)ل المستوى المحليعلى  "وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفاالعمل المرتبطة بجمع جراءات إ" .4

كما  www.swim-h2020.euعاله متوفرة كمراجع للتعميم في البلد نفسه على الموقع  أالمذكورة المرتبطة بالعناصر ميع الملفات جإن 

خرى في المنطقة، يُقترح ان تتم مراجعة هذه الجداول وتعديلها بما يتوافق مع الظروف المحلية لكل للدول األبالنسبة دناه. أ 4ن جدول يبي

 عرض مفصل لهذه الملفات بناء  على تطبيقهم في األردن. دولة. وسيتم الحقا  

 SWIM-SMلتطبيق إجراءات مونيفا و المتوفرة على الموقع االلكتروني لمشروع  المتاحة سماء ملفات الدعمأواع ونأ: 4 جدول

  اسم الملفات التي تم تطويرها لكل دولة

 نوع الملف مستوى التطبيق االردن تونس

  MONEVA Data processing(Regional غير متوفر

Level).xls  

 معالجة بيانات نظام المونيفا )المستوى اإلقليمي(.إكسل

معالجة ملفات  المستوى اإلقليمي
 نظام بيانات

مونيفا ال
 Traitement des données )اكسل(

MONEVA (niveau local) 
_Tunisie.xls  

بيانات نظام المونيفا )المستوى معالجة 
 المحلي(_تونس.إكسل

MONEVA Data processing (Local 
Level).xls  

 لي(.إكسلمحمعالجة بيانات نظام المونيفا )المستوى ال

 المستوى المحلي

 Guiding غير متوفر
Recommendations4ApplyingMONEVA-
Annex7(ProceduresRegionalLevel).pdf 

 7ملحق-لتطبيق نظام المونيفا توصيات توجيهية
 pdf.(اإلقليمي)إجراءات المستوى 

 العمل إجراءات المستوى اإلقليمي
 بجمع المرتبطة
 وإدخال

 المعلومات
 بنظام الخاصة
 Annexe 4: Procédures et المونيفا

formulaires de Collecte de 
données Pour le système 
MONEVA, du document titré 
“Directives pour L'utilisation des 

Guiding 
Recommendations4ApplyingMONEVA-
Annex8(ProceduresLocalLevel).pdf  

 8ملحق-لتطبيق نظام المونيفا توصيات توجيهية
 .pdf (المحلي)إجراءات المستوى 

 المستوى المحلي

                                                                 
4
" ، وهي تساوي نسبة المياه التي يتم تزويدها لكل وحدة مساحة  للمحاصيل المائية باالحتياجات مقارنة المياه وفرة نظام المونيفا ب " يشار اليه أيضا  في  

 مروية مقارنة باالحتياجات  المحاصيل التقريبية للمياه في المنطقة المخدومة من قبل جمعية مستخدمي المياه.    

http://www.swim-sm.eu/
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  اسم الملفات التي تم تطويرها لكل دولة

 نوع الملف مستوى التطبيق االردن تونس

Procedures du Systeme Moneva 
(NiveauLocal)_Tunisie.pdf”  

 وجمع اإلجراءات نماذج:  " 4ملحق رقم 

 (المحلي المستوى) المونيفا لنظام البيانات
 توصيات" لوثيقة الرئيسية المعنونهمن ا

 المستوى) المونيفا نظام لتطبيق توجيهية
 "pdf.تونس( _المحلي

 

 

 المقترحة اإلجراءاتانواع المؤشرات/المتغيرات الني تشملها  2.2.2.1

 :لمعظم SWIM-SMمن قبل مشروع  اإلجراءاتتم تطوير هذه 

 رقميةالمتغيرات المؤشرات/ال .1
 نوعيةالكمية وال المتغيرات/المؤشرات .1 .2
 معلوماتيةالبيانات ال .3

تباط المونيفا األقليمي األجابة عليها ال تحتاج إلى إجراءات معقدة حيث ينبغي على ضابط ارفهي ، المنطقيةتعلق بالمؤشرات ياما فيما 

 أو، "(نظام المونيفاقبل تشغيل  ما قسم "متطلبات من 7)يمكن مراجعة النقطة بمساعدة من اللجنة المتخصصة  التي تم تشكيلها كما ذكراعاله 

دخال الالحق إلعالجتها وامو الرصدالمعني بتنسيق جمع بيانات )المحلي  ضابط ارتباط المونيفا على المستوىعلى المستوى المحلي، من قبل 
حالة على للمنطقية بما يضمن الوصف االمثل لا لمؤشراتلجابة إلاتوفير لضمان وذلك ، (نظام المونيفاللبيانات التي تمت معالجتها في 

 والمحلي، على التوالي.  قليمية على المستويين اإلقليميقائمة بالمؤشرات اإل 6الملحق و 5الملحق  يبي نوالمستوى المعني. 
 

 )ملفات إكسل(  نظام المونيفابيانات معالجة  ملفات  2.2.2.2

تهدف إلى مختلفة  (sheets)أوراق تتألف من ( Excel) إكسل هي ملفات( المحلي واإلقليمي)على المستويين مونيفا الملفات معالجة بيانات إن 

ساب المتغيرات قبل تحاضمان االتساق في و مستوىل ك في ، مونيفاالدخالها في نظام إلتسهيل وتوجيه المستخدم في إعداد بيانات الرصد 
 .بسيطةحسابية عمليات غالبام اباستخد نظام ، وتسهيل العمليات الحسابية المتوسطةالإلى  إدخالها

ارتباط ضباط "إلى   نظام المونيفاستعمال هذه الملفات و "إدخال البيانات" في إمسؤولية "معالجة البيانات" ب توكيلمنذ البداية يتم عادة ما 
 .(؛على التوالي2الملحق و 1الملحق مهام العمل في  بموجبوالمحلي في كل دولة ) قليمي، على المستويين اإلمونيفا"  ال

، إال انه يمكن 2015لعام  SWIM-SM نشاطاتملفات المعالجة ال تتعرض للمستوى الوطني، لكونها خارج نطاق مهام ان وبالرغم من 

 ادناه. البيانات" جمعتطوير والتحقق من إجراءات "منهجية المعنون  القسمتطوير هذه الملفات باتباع 

ردن وتونس. وفيما يلي ألردن وعلى المستوي المحلي لكل من األي في اقليمالمستوى اإلدعم على الوكما أشرنا اعاله، تم تطوير عناصر 
( 6)جدول  قليميوعلى المستوى اإل ) 5جدول على المستوى المحلي ) نظام المونيفابيانت معالجة راق التي يحتويها ملف ووصف عام لأل

بناء  على ما تم تطويره لالردن. وكما تم ذكره في "المقدمة"، يمكن للدول االخرى الرجوع لهذه الملفات التي تم تطويرها  هماتم إعدادالذي و
وى المحلي( تحت عنوان "معالجة البيانات مونيفا )المست  h2020.eu-www.swim لتونس على المستوى المحلي والمتوفرة على الموقع

 .4ايضا جدول  أنظر. ( Traitement des données MONEVA (niveau local) _Tunisie.xls) اكسل فايل ._تونس

 مع أوراق االحتساب الرئيسية ووصفها  (معاجة بيانات مونيفا )المستوى المحليملف . 5 جدول

ورقةنوع ال  اسم الورقة الوصف  

الورقة على المعلومات الثابثة عن جمعيات مستخدمي المياه والتي نادرا  ما تتغير. وهي تحتوي هذه 
 إما: تكون ة المعنية والتيجمعيتمثل مخزون المعلومات الثابثة لل

 (a)  ضرورية للقيام بحسابات وسطية )مثال على هذه المعلومات المساحة المروية المستخدمة في

 أومثل كلفة الصيانة لكل هكتار(  نظام المونيفاالى  خال األخيرةحساب عدد من المتغيرات قبل إد
 (b) مباشرة )مثال اسم الجمعية، الرمز، نوع الجمعية، تاريخ  نظام المونيفاإدخالها في  مطلوب

من حيث  التي تقع فيها الجمعية اإلنشاء، تاريخ توقيع إتفاقية نقل الصالحية، طبيعة المنطقة 
 .ةالمناخ/الزراع

 ورقة. 1

معلومات ال"
لجمعية  "ثابثةال

 مستخدمي المياه
 
 

 األساسيةراق واأل
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swim-sm.eu/
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ورقةنوع ال  اسم الورقة الوصف  

 المطلوبفي هذه الورقة،تم إدراج  جميع المتغيرات/المتغيرات الفرعية الرقمية والمؤشرات 
 مونيفااللها في اخقبل إد -هااحتساب

 هنا بين نوعين من المتغيرات/المتغيرات الفرعية: يتم التميييز 
 التي يتطلب ادخالها استعمال سجالت جمعية مستخدمي المياه، و تلك -
 . اديعقأكثر تالتي تتطلب معالجة تلك  -
في حال كون ف(. 5الشكل  ايضا المستخدم في كل حالة الى ما عليه القيام به )انظريتم توجيه و

 اتالخان ةعبئتالمستخدم يطلب من ،  اديعقأكثر تالمتغير/المتغير الفرعي/المؤشر بحاجة الى معالجة 
 تلك الى توجيهه ويتم(، 3بالمعلومات المالئمة )انظر نقطة  " البيانات معالجة المحددة في ورقة "

يتم احتساب نات المعنية في ورقة "المعالجة" إدخال البياوما أن يتم . فأرعلى ال النقرالخانات ب
في ورقة قيمتها فورا آليا  وتنعكس  المقترنة بتلك البيانات عية/المؤشراترالمتغيرات/المتغيرات الف

 ".Input2MONEVAامدخالت المونيف"

مدخالت  في ورقة " يمكن إدخال القيم المحتسبة،  البيانات جميع إدخالبعد االنتهاء من 
  النظام. فيالمدرجة  "الرصد"نظام المونيفا باستخدام قائمة  " مباشرة فيInput2MONEVAالمونيفا

 . ورقة2

مدخالت "
المونيفا

Input2MON
EVA" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

رقمية التي ال مؤشراتالتحتوي هذه الورقة على المعلومات الالزم إدخالها للتمكن من احتساب 
عية/المؤشرات رلمتغيرات/المتغيرات الفل بشكل آليإجراء الحسابات يتم و معقدة. سابات ح  تتطلب
 مدخالت المونيفا"في ورقة فورا  ة هذه المتغيراتقيمتنعكس وإدخال هذه البيانات،  بمجرد

Input2MONEVA ."ضمن قاعدة  ةدووجولية مألا البيانات العديد من، ولكون وفي حالة األردن

، تم (في سلطة وادي االردن(WMIS)المياه إدارة نظام معلومات بما يسمى  )في أوراكل  بيانات 

 احساب كل ملف مثلبحيث ي ملفات نصية؛إلى  WMIS ال تطوير نص الستخراج هذه البيانات من

 Visual) البرنامج  من خالله المذكور اتتم ربط الملف وقد للمتغير/المؤشر المحدد لسنة محددة.
Basic (VB))  بملفMONEVA Data processing(Local Level).xls.  ولتشغيل برنامجVB 

مدخالت "على المؤشر/المتغير المعني في ورقة نقرعلى المستخدم فقط ان ي

لية في ورقة معالجة واأل بياناتيتم تخزين نتائج معالجة الحيث  "Input2MONEVAالمونيفا

  ". نظام المونيفاتنعكس آليا في ورقة "إدخال " و التحكم معلومات تسمى " مخصصة لذلك

. ورقة 3

 معالجة"
 "البيانات

 

للمنطقة الريادية المعنية  (CWR) ل للمياهيصااحتياجات المح لمعدلهذا الجدول يقدم احتساب موحد 

حيث تغطي جمعيات مستخدمي المياه أربع مناطق مناخية،  ،في حالة تونس. اما في حالة األردن
لكل  CWRsستة مناطق في تونس، يقوم الجدول باحتساب احتياجات المحاصيل للمياه بمقارنة 

ومن خالل إدخال "المنطقة" التي تقع فيها جمعية مستخدمي المياه في منطقة في وادي األردن. 

ة المحددة للجمعي CWR اإلحتياجات تقديرمستخدمي المياه"، سيتم  جمعيةورقة "المعلومات الثابثة ل

قية استخدام . في حالة تونس، يمكن لجميع الجمعيات التي تقع ضمن المنطقة المركزية الشرالمعنية
 الورقة هذه

ورقة .4

االحتياجا"
  "المائية ت
 
 

 
 

 مكملةالراق واأل
 

 الوغيرها من التفاصيل. يحتوي على كل المتغيرات على المستوى المحلي جدول مرجعييمثل هذا 
الرجوع  ينمتقدماللمستخدمين في ليمكن فقط، من قبل المستخدمين العاديين.  ستعمالهتوجد حاجة ال

.مؤشر أوي متغير ألصيل محددة اتف يحال الحاجة الفي  إليه  

 ورقة .5

 لامك"
 "محليال
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المستوى المحلي – "Input2MONEVAمدخالت المونيفا": صورة شاشة لورقة 5 الشكل

 

 االحتساب الرئيسية ووصفها  راقأومع ( مونيفا )المستوى اإلقليميالبيانات معالجة ملف . 6 جدول

 التصنيف اسم الورقة  الوصف 

والتي نادرا ما تتغير.   البيانات الثابتة للمكتب اإلقليميهذه الورقة تحتوي على 
وهي  تمثل مجموعة من العلومات الثابثة للمكتب المعني وتشمل قائمة بجمعيات 

من  الوحدات/المزارع )المخدومةم، عدد مستخدمي المياه التي يخدمها، رموزه
  المكتب اإلقليمي(، الخ أوقبل الجمعية 

المعلومات "ورقة  .1
  "الثابثة

  راق االساسيةواأل

ردن  بشكل خاص ويجب مراجعتها لمعرفة امكانية ألتم تطوير هذه الجداول ل
 تطويرها في الدول األخرى 

جداول الدولة " ورقة .2
 "الرئيسية

 

ة والمؤشرات يجميع المتغيرات/المتغيرات الفرعية الرقم  تُدرجفي هذه الورقة،  
 في مونيفا. اقبل إدخاله –التي تتطلب االحتساب 

 بين نوعين من المتغيرات/المتغيرات الفرعية: هنا يتم التميييز 
المتوفرة في المكتب سجالت الالتي تتطلب إدخال مباشر باستعمال تلك  -

 اإلقليمي،
 اديعقأكثر تمعالجة التي تتطلب  تلك -

في حال ف(. 6)انظر شكل القيام به يتم توجيه المستخدم في كل حالة الى ما عليه 

يطلب من ، ، اديعقأكثر تبحاجة الى معالجة  الفرعي/المؤشر المتغير/المتغيركون 
البيانات ورقة " أو "البيانات معالجةالمحددة في ورقة "تعبئة الخانات المستخدم 
(، ويتم 4 ةالبيانات ذات العالقة )انظر نقطو  المالئمة بالمعلومات "التراكمية

نات المعنية في إدخال البياوما أن يتم . فأرعلى ال النقرالخانات ب تلك الىتوجيهه 
يتم احتساب انات التراكمية"، ي"الب أو" البيانات معالجةراق "أوفي 

تنعكس وآليا  المقترنة بتلك البيانات عية/المؤشرات رالمتغيرات/المتغيرات الف
 ".Input2MONEVAمدخالت المونيفافي ورقة "قيمتها فورا 

 في ورقة " يمكن إدخال القيم المحتسبة،  البيانات جميع إدخالبعد االنتهاء من 

نظام المونيفا باستخدام قائمة  " مباشرة فيInput2MONEVAمدخالت المونيفا

 "الرصد" المدرجة في النظام.

مدخالت " ورقة .3
المونيفا

Input2MONEVA"  

 

 راق المعالجة على المستوى اإلقليمي:أو ننوعان م هنالك
التي تحتوي على جميع البيانات التي  شهر":36&12"معالجةورقة  -

شهر للتمكن من احتساب  36 أو 12مونيفا كل اليجب إدخالها في 

يتم  أن وما .(ااكثر تعقيد امؤشرات رقمية محددة )تتطلب احتساب
المتغيرات/المتغيرات احتساب يتم ، البياناتإدخال هذه 

راق المعالجة أوفي آليا   المقترنة بتلك البيانات عية/المؤشراترالف

  "البيانات معالجة"ورقة  .4

Year 2014
Variable Code 

as applicable

Frequency Unit Definition English Definition Arabic Formula/Value as 

applicable

Type of Entry

C03021 12 m³Ha Planned water allocation (at the head 

of the system) of last year expressed 

كميات المياه التي تم التخطيط لتوزيعها )على 

رأس نظام الري( للعام الماضي ب م٣/ها. 

#DIV/0! Formula - معادلة

C03021.1 12 % % Allocation (last year) نسبة التزويد المائي )خالل العام الماضي( 100% Data entry أدخال المعلومات

C03072 888 12 m³Ha Estimated annual crop water 

requirements in the area or region 

where the WUA is located 

expressed in m3 ha. 

االحتياجات المائية السنوية المقدرة 

للمحاصيل المروية  ضمن المنطقة أو 

المساحة المخدومة من قبل جمعية مستخدمي 

المياه )م٣ / هكتار(.

#DIV/0! يا عند  هذه الخانة يتم تحديثها تلقائ
الحصول على المعلومات المرتبطة 

 .)WMIS( بها من مديرية التحكم
انقر على المتغيرC03072  لتحديث 

المعلومات للعام قيد النظر. 

 Automatic update uponC03023 12 m³ Total amount of water received by 

the WUA at the main intake(s) and 

distributed during last year through 

pressurised system expressed in m3.   

اجمالي كمية المياه التي تلقتها جمعية 
مستخدمي المياه على المأخذ  الرئيسي )المآخذ 

الرئيسية( والتي وزعت خالل العام الماضي من 

خالل نظام الري المضغوط)م٣(.

3573763.2 يا عند  هذه الخانة يتم تحديثها تلقائ
الحصول على المعلومات المرتبطة 

 . )WMIS(بها من مديرية التحكم
انقر على المتغيرC03023  لتحديث 

C03024 888 Ha Irrigable area: This is the maximum 

area that can be irrigated within the 

WUA irrigation scheme if there no 

limitation of water supply.  

Note:  It is calculated by summing the 

net irrigable area of all farms inside 

المساحة القابلة للري: هي الحد األقصى للمساحة 
التي يمكن ريها ضمن مخطط الرى التابع 

لجمعية مستخدمي المياه في حال لم يكن هناك 

أي قيود على كميات التزويد المائي.
مالحظة: يتم احتساب ذلك عن طريق جمع 

صافي المساحة القابلة للري لجميع المزارع 

1026 Formula - معادلة يتم تحديثها فقط 
بعد إدخال المساحات القابلة للري في 

ورقة "المعلومات 
الثابتةWUAFixedInfo". انقر هنا 

إلدخال تلك المعلومات في الورقة 

المذكورة

C03041 12 m³ Total volume of water actually 

received at the main intake(s) during 

the peak month of demand of last 

year expressed in m3

إجمالي حجم المياه الذي تلقته كل المآخذ 
الرئيسية خالل شهر ذروة الطلب في العام 

الماضي )م٣(

363398.4 يا عند  ههذه الخانة يتم تحديثها تلقائ
الحصول على المعلومات المرتبطة 

 . )WMIS(بها من مديرية التحكم
انقر على المتغيرC03041 لتحديث 

المعلومات للعام قيد النظر. 

 Automatic update upon
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 التصنيف اسم الورقة  الوصف 

مدخالت في ورقة "قيمتها فورا وتنعكس 
 ."Input2MONEVAالمونيفا

": كما تم ذكره أعاله ولكنها معنية بالبيانات "معالجة البيانات التراكمية -
 رصدال ايةعند بد مرة واحدة" نظام المونيفافي التراكمية التي يتطلب إدخالها 

 أعاله 2الشكل كما يظهر في  "والتقييم
يحتوي على جميع المؤشرات على الممستوى اإلقليمي  جدول مرجعييمثل هذا 
. يمكن من قبل المستخدمين العاديين الستعماله . ال توجد حاجةخرىأوبيانات 

ي ألمحددة صيل اتف يفي حال الحاجة ال الرجوع إليهلمستخدمين المتقدمين ل
 مؤشر. أومتغير 

   "اإلقليمي لامك" ورقة .5

  اإلقليميالمستوى   –" Input2MONEVAمدخالت المونيفاورقة "رة شاشة و. ص6الشكل 

 

 البيانات جمعو اإلجراءات نماذج 2.2.2.3

"معالجة  كسلاإل تفصيلي في ملفاتالوصف الولهذا السبب  تم تجنب  ،مناسبة للوصف النصي الطويلليست   بشكل عامكسل اإلملفات  إن

 ذلك ال ينفي ضرورة إال أن  .والحساباتلى المعلومات الرقمية ليكون التركيز ع  "((/)المستوى المحلي)المستوي األقليمي امونيفالبيانات 

 ومعالجة البيانات. جمعمن فهم كيفية  المستخدم ليتمكن أكثر تفصيالشروحات  تقديم 

 (word) وثيقةك المستوي األقليمي والمستوى المحليعلى  "لنظام المونيفا البيانات جمعو اإلجراءاتولهذا الغرض، تم تطوير "نماذج 

البيانات ومعالجتها على المستوى اإلقليمي  جمعالمطلوبة ل اإلجراءاتالى  . ويشير الملحقان المذكوران8و  7الملحق وهي موثقة في 

التي  "مونيفاال بيانات"معالجة  لملفات اإلكسل  انحقلالم انوتكمل هذ، )بناء  على تطبيق هذه اإلجراءات في األردن(؛ والمحلي، على التوالي

والتي تجدها  انيفومنظام الإدخالها في المطلوب جميع المتغيرات الرقمية  التي تحتوي علىو على المستوى الذي تمثله هتمت مناقشتها اعال

يتفاوت في درجة المتغيرات  احتساب وقد تمت األشارة بأن ". Input2MONEVAمدخالت المونيفامدرجة في ورقة ")أي المتغيرات( 

 ااكبر من التعقيد ويتطلب إدخالهأرعلى قدرآلخا البعض، ولكن  من قبل المستخدمقيم بعض المتغيرات  من الممكن تعبئة  هحيث انالتعقيد 

 . هاجمعم التوجيه حول كيفية يوتقد المتغيرات المعقدة ةعالجمبهدف ( 8&7) ينالملحقلذا تم تحضير  ادخال.قبل اإل اوسطي اوتوضيح ااحتساب

Year 2014

Variable 

Code as 

applicable

FrequencyUnit Definition Formula/Valu

e as 

applicable

Type of link (data entry or 

automated)

A02020R 12 Adime

nsional

Degree of effectiveness of 

coordination among the 

institutions participating in 

PIM/IMT program in your region.

Note: Coordination is effective 

when all participating institutions 

تنسيق بين المؤسسات  درجة فعالية ال

المشاركة في برنامج PIM / IMT على 

ليمي. المستوى اإلق

تنسيق فعاالً عندما تقوم  مالحظة: "يكون ال

جميع المؤسسات المشاركة بمسؤولياتها 

تنسيق." على النحو المتفق عليه في آلية ال

(1) 

Medium 

خانة يتم تحديثها تلقائيا عند   هذه ال

بيانات المرتبطة بها في ورقة  إدخال ال

"Processing" . انقر هنا لتحديث 

المعلومات للعام قيد النظر. 

 Automatic update upon data

 entry. Click here to enter dataA03021R 12 Curren

cy/yea

r

Annual amount of money 

allocated by the irrigation agency 

and cooperating institutions 

(including donors) for the 

planning and implementation of 

the PIM/IMT during last year in 

your region.

إجمالي المبلغ السنوي من األموال 

المخصصة من قبل وكالة الري 

والمؤسسات األخرى المتعاونة )بما 

في ذلك الجهات المانحة( من أجل 

 PIM / IMT التخطيط لبرنامج

وتنفيذه خالل العام الماضي  في 

منطقتكم.

154000 Formula - معادلة

A03021R.

1

12 Curren

cy/yea

r

Annual amount of salaries  

allocated by the irrigation 

agency  for the planning and 

implementation of  PIM/IMT 

during last year in your region.

قيمة الرواتب  التي تم تخصيصها العام 

الماضي من قبل وكالة الري  بهدف 

التخطيط ل وتنفيذ اإلدارة ة التشاركية لمياه 

الري ونقل  الصالحيات في منطقتكم

26250 هذه الخانة يتم تحديثها تلقائيا عند  إدخال 

البيانات المرتبطة بها في ورقة 

"Processing" . انقر هنا لتحديث 

 Automatic'المعلومات للعام قيد النظر

 update upon data entry. ClickA03021R.

2

12 Curren

cy/yea

r

Annual amount of money 

allocated by the donors for the 

planning and implementation 

of  PIM/IMT during last year in 

your region.

قيمة المبالغ  التي تم تخصيصها العام 

الماضي من قبل الجهات المانحة  بهدف 

التخطيط  ل وتنفيذ اإلدارة ة التشاركية لمياه 

الري ونقل  الصالحيات في منطقتكم

127750 هذه الخانة يتم تحديثها تلقائيا عند  إدخال 

البيانات المرتبطة بها في ورقة 

"Processing"  . انقر هنا لتحديث 

 Automatic'المعلومات للعام قيد النظر

 update upon data entry. ClickA03031R 888 Curren

cy

Cumulative amount of money 

allocated for your region by the 

irrigation agency and cooperating 

institutions (including donors) for 

تراكمية لألموال المخصصة  قيمة ال ال

لمنطقتكم من قبل وكالة الري والمؤسسات 

األخرى المتعاونة )بما في ذلك الجهات 

 / PIM المانحة( من أجل تخطيط وتنفيذ

122340 Formula - معادلة

A03031R.1888 Curren

cy

Cumulative Amount of salaries  

allocated by the irrigation 

agency and cooperating 

institutions for the planning 

القيمة التراكمية للرواتب  التي تم 

تخصيصها من قبل وكالة الري والمؤسسات 

المتعاونة األخرى بهدف التخطيط  لإلدارة 

التشاركية لمياه الري ونقل  الصالحيات في 

122340 هذه الخانة يتم تحديثها تلقائيا عند  إدخال 

البيانات المرتبطة بها في ورقة 

"CumulativeData" . انقر هنا 

لتحديث المعلومات للعام قيد 

A03031R.2888 Curren

cy

Cumulative Amount of money 

allocated by the donors for the 

planning and implementation 

of the PIM/IMT in your region 

اللقيمة التراكمية للمبالغ  التي تم تخصيصها 

من قبل الجهات المانحة  بهدف التخطيط 

لإلدارة التشاركية لمياه الري ونقل 

الصالحيات في منطقتكم وصوال الى السنة 

0 هذه الخانة يتم تحديثها تلقائيا عند  إدخال 

البيانات المرتبطة بها في ورقة 

"CumulativeData" . انقر هنا 

لتحديث المعلومات للعام قيد 
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 جمع البيانات  جراءاتإجية تطوير وفحص همن 2.2.2.3.1
قادرة على رصد التقدم عبر الزمن. بحيث تكون جمع المعلومات  تنظيملالالزمة ترتيبات الوالتقييم هو عمل  الرصدأحد أهم مكونات نظام إن 

وإعداد التقارير  البيانات تحليلوإداراة  نظيمن تكما وأمؤسسيا .  أومستداما  أن يكونتقييم الو الرصدنظام وبدون هذه الترتيبات ال يمكن ل
 هذا السياق.في  ضرورية وهامةهي أيضا ترتيبات  بشأنها

 اإلجراءاتالدولة التي ترغب في تطوير على لما يجب  اأدناه ملخص تجدخالل فترة التنفيذ الريادية،  SWIM-SMبناء  على تجربة مشروع 

 مونيفا: استخدام الدعم الخاصة بها ل

من  القيام بذلك. يمكن اتحديثهو تردد جمع البيانات، مع نظام المونيفاالتعرف على تعريف المتغيرات والمؤشرات التي ت ستخدم في  •
 المنافع واألدوات(.قائمة )تحت  نظام المونيفاخالل الفحص الدقيق لهيكلية النظام الذي يمكن الحصول عليه في قسم خاص ل

 للتطبيق، لكل مستوى )الوطني، المحلي، اإلقليمي(.إختيار المؤشرات، القابلة  •
صحاب المنفعة الممثلين لهذه أها من قبل جمعيتم ال  التيعلى كل مستوى، نظام المونيفاتحديد البيانات المطلوبة من قبل  •

 المستويات.
إذا  القائمة اإلجراءاتالنماذج و /تحسينصقلوفرة وتمالغير إجراءات لجمع البيانات تطوير  و (هاقائمة بذاتجديدة )تطوير نماذج  •

 متوفرةالير غلبيانات با المتعلقة SWIM-SMالتي تم تطويرها من قبل مشروع  اإلجراءات الى زملرجوع حيثما يلامع ، األمر لزم

 .)حسب ما تنطبق عليه الحالة(

 القائمة لجمع البيانات. نماذجالو اإلجراءاتمع  إلى الحد الممكن (الجديدة) اإلضافيةع البيانات دمج جم •
 تطبيق اإلجرءات الجديدة تطوير خطة عمل لتنفيذ •
نظام "استخدام و "اإلجرءات الجديدة"قليمي للعمل عن قرب مع جمعيات مستخدمي المياه في تطبيق إتعيين مسؤول وطني و •

 ."المونيفا
الالزم سواء تدريب الالقيام ب ، مع اإلجرءات الجديدةالتدريب على حول واالتفاق حول الطريقة المثلى للقيام بالقياسات الميدانية  •

  واألفراد. أللمجموعات كان ذلك 
 اإلتفاق على مواعيد التدريب. •
 من سيقوم بماذا ومتى. –تحديد االدوار  •

 ترتيبات خاصة على المستوى المحلي

 على المستوى الوطني واإلقليمي بهدف:عقد إجتماع ميداني مخصص لجمعيات مستخدمي المياه بالتعاون مع المسؤولين المعنيين  •
  المعنية مونيفا في جمعيات مستخدمي المياهالالمسؤول عن  الضابطإختيار 
 جمع البياناتإجراءات يات مستخدمي المياه على نماذج ولموظفين المعنيين في جمعا تدريبالقيام ب 
  كل نموذج/إجراء من المسؤول عنتحديد 
  (2انظر ملحق في جمعية مستخدمي المياه )مونيفا ال ضابطعمل تحديد نطاق 
  موظفين في جمعيات مستخدمي المياه للقيام بالعمل الميداني والقياسات التعيين 
 (1إختيار )تم الذين سي لسفلية، واىالوسطوالعليا،  مآخذالمستهدفين في ال المزارعين( 2الضغط، )وتدفق خذ لقياس الآالم

"الرضا عن أداء  استبيانات( الموظفين الحكوميين المستهدفين ب3، و )عليهم "رضا المزارعين"ات ع استبيانيوزت

 الجمعية"
 علىقات التي يتم توزيع المياه فيها والمياه )االيام واأل توزيع للقياسات الميدانية بناء على دورة حمناقشة الجدول المقتر 

 المختارة(الجانبية الخطوط 
 شامال  ةنياالميد اتللقياس اللوجستيوالدعم المساعدة التقنية تقديم يقوم بللمكتب االقليمي ا مع ات الالزمةترتيبإجراء ال(

 الموظفين وقتبناء على  (جهزة القياسأدوات ونقل أ
 البيانات تعبئة نماذج جمع"على   "العمل-خاللموظفي جمعيات مستخدمي المياه تدريب " ب "في الميدان اإلجراءاتتطبيق "باع ت  إ •

إضفاء مزيد من  إن اتباع هذه المنهجية سيؤدي إلى. "وإدخال ومعالجة بيانات القياس يدويا   ، الميدانية المرتبطة بالقياسات
 . للدولة والتوثيق المرتبط بها بناء  على الظروف المحليةالتي تم تطويرها  اإلجراءات ات علىتحسينال

 اإلقليميترتيبات خاصة على المستوى 

 ( 1انظر ملحق ) نطاق عملهو المطلوب منهبالعمل  عينالممونيفا اإلقليمي ال ضابطتعريف  •
موظفين ال، بمشاركة المستوى األقليمي جراءاتإ على "العمل-خاللموظفي المكتب/المكاتب االقليمية المعنية "القيام بتدريب  •

 تم التي اإلجراءات على التحسينات من مزيد إضفاء إلى سيؤدي المنهجية هذه اتباع إنليمي. قعلى المستوى الوطني واالالمعنيين 
 .للدولة المحلية الظروف على بناء   بها المرتبط والتوثيق تطويرها

 SM-SWIMملخص لإلجراءات التي تم تطويرها من قبل مشروع  2.2.2.3.2

إجراءين قائمين )تعالج  وتحسين متغير( ، وتم صقل 14إجراءات جديدة )تعالج ما مجموعه  8تم تطوير  ،في األردن :توى المحليسعلى الم

على المستوى  أماجداول وسطية/مرحلية للبيانات اليومية والشهرية(.  شاملةإجراءات ) 10في تونس، تم تطوير و متغيرات(. 10حوالي 

 ردن فقط(.متغير )لأل 20إجراءات تعالج حوالي  10 تطويرتم فقد اإلقليمي، 

 :SWIM-SMرها من قبل دناه ملخص لإلجراءات التي تم تطويأمدرج 
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 :المحلي على المستوى

ضرورية للتمكن من تقييم عدالة التوزيع لمياه الري  اإلجراءاتهذه . في المآخذ العليا والسفلية  إجراءات لقياس معدالت التدفق والضغط .1

في حالة تونس  اإلجراءاتعلى هذه  وتم إدخال بعض التعديالت (. األردن وتونس)ضمن المساحات التي تخدمها جمعيات مستخدمي المياه 

 . تم تسجيله فقدان المياه الذيلتقليل و اتالقياسمثل هذه والموارد البشرية المطلوبة إلجراء  معطيات الوقت  بما يتناسب مع
التدفق والضغط،  تجانسفيما يتعلق بجمعيات مستخدمي المياه وأداء خدمات عن  المزارعينللقيام باالستبيانات لقياس رضى  إجراءات .2

متطلبات  بما يتوافق معتها جدخال البيانات ومعالإل باألضافة الى  إجراءات، (االردن وتونس) الري المضغوط نظمةألالتشغيل والصيانة 

 .مونيفاال
 (األردن وتونس)أداء جمعيات مستخدمي المياه عن فيما يخص قياس درجة رضى موظفي الحكومة  ولكن كما ورد أعاله، .3
عند تحديد الكلفة السنوية لجمعيات مستخدمي المياه وتشمل  العتبارخذها بعين اأجميع عناصر التكلفة التي يجب  تعمل على تقديمإجراءات  .4

 " للمياه المشروع غير االستخدام بسبب لإلصالحات التقديرية الكلفة "، و "كلفة الصيانة المباشرة"، "كلفة الصيانة"، "كلفة الموظفين"
كما تشمل . معيات مستخدمي المياهجل ةالماليضرورية لضمان الجدوى ال (األردن وتونس)ف يلاكالتحسين توثيق هذه من ت للتمكن

 .كلفة السنويةت بشكل يومي وشهري للحصول على النماذج للتسجيل اليومي ، ومعالجة هذه البيانا اإلجراءات
نتاجية إثر الذي أحدثه إنشاء جمعية مستخدمي المياه على األبهدف التمكن من تقييم  لمزرعةالبيانات المتعلقة باإجراءات لجمع، ومعالجة  .5

  (.األردن وتونس. )، الناتج الزراعي، الخةالمحاصيل، مستوى االستثمار في التكنولوجيا على مستوى المزرع في تنوعالالمحاصيل، 

 :اإلقليميعلى المستوى 

 بناء المنطقةاإلقليم/في  PIM/IMTلتنسيق بين المؤسسات المشاركة في برنامج إدارة الري التشاركية ونقل الصالحيات افاعلية درجة  ييمتق .1

في  فاعلية التنسيق بين المؤسسات المشاركةرأيهم عن الستمزاج يتم اختيارهم قليميين اإلموظفين عدد من ال إجراءات تعتمد اختيارعلى 

 .البرنامج
برنامج لتخطيط لل( ةمانحات الهجالبما فيها )وكالة الري والمؤسسات المتعاونة من قبل التي تم رصدها العام الماضي المبالغ السنوية  ديرتق .2

ن قبل ماحدهما المبلغ السنوي المرصود للرواتب  : ويتطلب هذا اإلجراء تحديد متغيريين. وتنفيذهإدارة الري التشاركية ونقل الصالحيات 

  .هتنفيذولبرنامج لالجهات المانحة لغايات التخطيط الة الري والثاني المبلغ السنوي المرصود من قبل كو
في  هلجمعيات مستخدمي الميا تسليمها قبل نظم الري  "تحسين" أو/و "تأهيلتم رصدها العام الماضي لغايات " المبالغ المالية التيتقدير  .3

 .(ة)واحدال (منطقةاإلقليم )ال
نظام الري خالل العام غيل وصيانة شت فرغين بشكل تام  لعملياتتفي المكتب اإلقليمي والمو ظفين العاملين في وكالة الريوعدد المتقدير  .4

 .بدء برنامح إدارة المياه التشاركية ونقل الصالحيات عندالماضي و
على مستوى المنطقة في العام الماضي، وللقيادات في  المياهجمعيات مستخدمي  دعمب الني تم تنظيمها لموظفي وحدة عدد ايام التدري توثيق .5

 عدد الدورات التي شاركوا فيها.فيهم وظجمعيات مستخدمي المياه ومو
 المعنية.التابعة للمنطقة  في جمعيات مستخدمي المياه( ركيببهاتمخطط ال و)التحقق من عدد االنظمة المحاسبية الني تم تركيبها  .6
وعدد  ،لغاية العام الماضيها ينظام الري فتأهيل إلعادة  الحاجة ي تم تقييمت، ال (واحدةالمنطقة ال في) مستخدمي المياهعدد جمعيات  توثيق .7

فعليا  تم االنتهاء التيجمعيات العدد ها العام الماضي باإلضافة إلى تمام أعمال إعادة التأهيل فيإلتخطيط الجمعيات مستخدمي المياه التي تم 

  . في العام الماضي هاأعمال إعادة التأهيل في  من

المستوى على  امن هذه الوثيقة بناًء على تطبيقه 7ملحق الفي  )على المستوى اإلقليمي( اعاله المذكورة اإلجراءاتوثيق جميع تتم قد و

 نفي األرد االقليمي
5
معالجة  " كسلإلا ملفويعتبر الملحقان مكمالن ل. 8ملحق الفي  فهي مدرجةالمستوى المحلي بالمعنية  اإلجراءاتأما .  

 "MONEVA Data Processing (Regional Level).xls"على التوالي؛ ) "(المحلي ىالمستو (/)اإلقليمييى المستو)مونيفا البيانات 
 (. eu-sm-www.swim( على الموقع انمتوفر)المشار اليهما أعاله " ) Level).xls LocalMONEVA Data Processing "و 

بطريقة  تم تحضيرها 8و  7في ملحق  المثبتة" اإلجراءات"ن ، علما بألكليهما اولكون الملحقين لهما نفس الهيكلية، نعرض أدناه ملخص

 ما يلي:كل ملحق مل ويش . قيد النظرمتوافقة لكل المتغيرات 

وحول البيانات/القياسات"،  جمعحول المنهجية المتبعة "ل اتوجيهم يصف الخصائص الرئيسية لإلجراءات ويقد   :"العملياتجدول " . 1

 جمعها وغيرها من االمور التوضيحية للعملية.البيانات التي يجب 

اسطر من الجدول  3-2خر آشمل توومن سيقوم بها.  يجب القيام بها ي  يجب القيام بها، متىلتم تسلسل المهام ايقد   جدول المهام: .2

 حول النماذج التي يجب استعمالها ومكان وجودها في الملحق. تتوجيها
 :وهي التالية، النماذج إلستخدام حاجة هنالك يكون قد تعقيدا ، األكثر الحاالت في. امثلة للنماذج التي يجب استعمالها .3

a) ضروري لجمع المعلومات في الميدان. ومثال على هذا النموذج االستبيان الذي يتم استعماله  وهو، جمع البيانات نموذج
أنشطة جمعيات مستخدمي المياه )الصيانة، التسغيل، ارعين حول درجة الرضى بشأن بعض زللحصول على أراء الم

بئة النموذج من قبل عتوضيح كيفية تشامال بعض البيانات لغرض  كل نموذج عن مثاال وتعرض الوثيقة(. خال
 أدناه( 7جدول المستخدمين )انظر 

b) خاص "نموذج نموذج  فيالبيانات التي تم جمعها دخال إلون هنالك حاجة تكحيانا، أ :نماذج إدخال ومعالجة البيانات
أداء جمعية مستخدمي عن  درجة  رضا المزارعين" استبيانمشمول ب مزارعكل )مثال على ذلك رأي   ".إدخال البيانات

                                                                 
 

5
 للحصول على اسم الوثيقة 4الجدول إلى  الرجوعيرجى  .sm.eu-www.swiاإلجراءات المطب قة في تونس على المستوى المحلي متاحة على الموقع  

لة على الموقع المذكور  .المحم 

http://www.swi-sm.eu/
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 على المستوى المرغوب به االجاباتتجميع للتمكن من مثل هذا النموذج  تم تصميم وقد .أدناه( 8جدول )انظر  ("المياه

راضيين عن أداء الغير أوراضيين الى حد ما، والراضيين، الين مزارع"عدد ال على مستوى )مثال: تجميع االجابات 
 ي المياه"(، جمعية مستخدم

أيضا  البياناتمعالجة قيام بلايمكن حيث  "جمع البياناتباشرة في "نموذج مخرى، يمكن تعبئة البيانات أفي حاالت و
خصوصا  "نماذج قائمة بذاتها" التي تم تصميمها ك ت" اأو يتم تعبئتها في نماذج "معالجة البيان   كمثال( 9جدول )انظر 

 .ذا الغرضله

فهم للعملية. وبهذا الخصوص،  لتسهيلحة ببيانات افتراضية/غير حقيقية النماذج الموض  مثلة لهذه أ 8و7 ويقدم الملحقان

، نظام المونيفامباشرة في  ايدويا  وإدخاله االبيانات: إما معالجته)وإدخال( جمع بعد االنتهاء من  نستخدم احتمااليتوفر للم
، (" المحلي المستوى(/) اإلقليميي المستوى) المونيفا بيانات معالجة"التي تم جمعها في ملف اإلكسل  إدخال البيانات أو

 كسل.إ آلي من  خالل تطبيقها بشكل احتساب حيث يتمو"، البيانات معالجة" حيث توجد هذه النماذج في ورقة

 تجد (. وهنا 8و7ملحق من  1 مرفقخاص بنهاية الملحقين )ال مرفقفي  وهي مدرجةالمجموعة الكاملة لنماذج جمع البيانات،.  .4

 لالستعمال في الميدان فور طباعتها وتوزيعها جاهزة ،اتنبدون بيا  ولكن هذه المرة تجدهامثلة التي تم وصفها في األ نفس النماذح

:   بالمؤشرات والمتعلق -المياه مستخدمي جمعية وخدمات اداء عن المزارعين رضا درجة لقياس البيانات جمع لنموذج مثال :7 جدول

C04061, C04062, C05060, C05070, C07070 

جمعية  رمز  جمعية مستخدمي المياهاسم 
 مستخدمي المياه

  تاريخ االستبيان 

  

 موقع وحدة المزرعة
 كتابة كلمة نعم مقابل االجابة المناسبة يرجى

 ?أوسطمأخذ  ?مأخذ علوي ?خذ سفلىأم

  نعم 

 الغرض من التقييم المؤشر
الرضادرجة 

6
 

 غير راض بشدة غير راض محايد راض راض بشدة

C04061  م انظتدفق في التجانس إلى أي حد انت راض عن
 ط؟وضغمال الري

     نعم

C04062  نعم   الضغط؟ تجانسإلى أي حد انت راض عن   

C05060  نعم    تشغيل نظام الري؟إلى أي حد انت راض عن  

C05070  نعم    صيانة نظام الري؟إلى أي حد انت راض عن    

C07070 
7

 نعم     جمعية مستخدمي المياهإلى أي حد انت راض عن أداء  

على المستوى المحلي"  نظام المونيفابيانات وجمع  اإلجراءات"نماذج  8لحق م معد ل من المصدر:  

 ,C04061, C04062, C05060بالمؤشرات  دخال نتائج استبيان رضا المزارعين " والمتعلق "إ : مثال لنموذج ادخال البيانات ل8 جدول
C05070 و C07070  

تاريخ 
 االستبيان 

 مأخذ   موقع رقم المزارع
وحدة 

 المزرعة

 درجة الرضا عن 

م االتدفق في نظ تجانس
 ؟المضغوطالري 

 تجانس
 الضغط؟

تشغيل نظام 
 الري؟

صيانة نظام  
   الري؟

أداء جمعية مستخدمي  

المياه
8

 

5 علوي 1 31/12/14
9
 3 2 4 1 

 3 3 3 3 3 علوي 2 31/12/14

 1 1 1 1 1  سفلى 3 31/12/14

 4 4 4 4 4 علوي 4 31/12/14

 2 2 2 2 2 أوسط 5 31/12/14

31/12/14        

31/12/14 40       

 0 0 0 0 8 عدد المزارعين الراضين بشدة 

 8 16 8 8 8 عدد المزارعين الراضين 

 8 8 8 16 8 المحايدين عدد المزارعين 

 8 8 16 8 8 عدد المزارعين غير الراضين

 16 8 8 8 8 عدد المزارعين غير الراضين بشدة

  40 المزارعين المستهدفين في المسحالعدد الكلي 

على المستوى المحلي"  المونيفانظام بيانات وجمع  اإلجراءات"نماذج  8لحق مالالمصدر:   

                                                                 
6
 في منطقة الخدمة المياهجمعية مستخدمي مستوى رضاك عن تحت اإلجابة التي تمثل "نعم"  أدخل 

 يتم تضمينها في االستبيان كل ثالث سنوات  7
 يتم تضمينها في االستبيان كل ثالث سنوات 8
 بشدة راض= غير  1، راض=  غير  2،  = محايد 3، راض=  4، بشدة راض= 95
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 - Farm Turnout FTA) السفلية المآخذ في التدفق متوسط: C04041 للمتغير ومعالجتها البيانات جمع نموذج على مثال: 9 جدول
Assembly  )المضغوطة الري أنظمة في 

جمعية رمز   اسم جمعية مستخدمي المياه
 مستخدمي المياه

  السنة 

أخرى اذا كان ذلك  خطوطأضف  3خط  2خط  1خط  اسم الخط الفرعي الذي تم اختياره

 ضروريا

  17 23 21 رقم المأخذ

  30/08/2015 30/08/2015 30/08/2015 1تاريخ القياس رقم 

  13:30 13:30 13:30 1 وقت القياس رقم 

  10 8.5 12 (لتر/ثانية)    1 قياس التدفق رقم

  30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 2 القياس رقمتاريخ 

  13:30 13:30 13:30 2  وقت القياس رقم

  8 9 13 )لتر/ثانية(   2 قياس التدفق رقم

  30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 3 تاريخ القياس رقم

  13:30 13:30 13:30 3  وقت القياس رقم

  7 10 10 )لتر/ثانية(   3 قياس التدفق رقم

 متوسط التدفق في المآخذ السفلية في كل فرع 
11.67 9.17 8.33  

C040419.72 )لتر/ثانية( : متوسط التدفق للمآخذ السفلية المختارة 

  على المستوى المحلي" نظام المونيفابيانات وجمع  اإلجراءات"نماذج  8ملحق معد ل من المصدر: 

نماذج  فهم كيفية القبام بالحسابات،  لكنها توفر ايضا  تسه ل فقط ال  8و7وجمع البيانات" الموجودة قي ملحق  اإلجراءاتإن "نماذج 

بيانات قابلة توليد ، سيضمن المقترحة في هذين الملحقين اتباع التعليمات إنجمعها.   تجراءاإد وح  جمع البيانات في الميدان وت  ل
 المنهجية.نفس استخدام ب هاجمعيتم كونها للمقارنة ومتسقة 

 اتوضيح شامال المضغوطة الري نظمةألآخذ السفلية المالمستخدمة لتحديد معدل التدفق  في  احد هذه النماذج  9جدول يوضح و

وكيف ومتى يتم اخذ  خطوط الجانبيةوضح باسهاب كيفية اختيار الي 8النص الوارد في ملحق ما وأن  كعملية إدخال البيانات. ل

 . موظفي الميدانتوجيه لبعض بعض القد تتطلب  هاعملية سهلة، ولكنهي معدل التدفق  احتساب إن عملية بل،امثال بي نيوالقياس. 

 (لتر/ثانية9.72) المختارة السفلية للمآخذ التدفق متوسطلالمحتسبة القيمة  تكونأعاله،  9في جدول  هو وارداحتساب المتغير كما  بعد

إدخالها ايضا في المونيفا   يجب " ةالعلوي خذآمال"في ولكن  المعدلهذا . وبالمثل، فان القيمة المقابلة لالمونيفانظام  في  جاهزة لإلدخال
( "  …المحلي المستوي المونيفاعلى لنظام البيانات وجمع اإلجراءات نماذج" 8بموجب الشرح التفصيلي الوارد في الملحق احتسابها )بعد 

التقييم المعتمد لهذا بناء على معيار و .الري المخدومة بنظامالمياه في المنطقةتوزيع  مدى المساواة في شر يعكس ؤاحتساب محيث يتم 
نقطة/نقاط في عملية تقييم المؤشر  0 أو، 1،2مستخدمي المياه على  جمعيةتحصل  ،الناتج لهذا المؤشروقيمة  المونيفا المؤشر في نظام 

 المعني. 

بيانات معالجة "كسل المتعلق ب ملف اإلوجودة ضمن "ورقة المعالجة" لعاله مأكورة ذجميع النماذج المفإن وكما تمت اإلشارة سابقا، 
المحليعلى كل من المستوى اإلقليمي ومونيفا"، ال

من  . وعندما يصبح المستخدم متمكنا  (دون شرح تفصيليوولكن بدون قيم ) 10 

. وفي هذا اإلجراءاتجوع إلى ردون الفيها "ورقة المعالجة" وإدخال المعلومات  ل مباشرال االستخدام همكانإسيكون ب اإلجراءات
بها، ويبقى الرجوع اليهم جيدة  توفر الدعم المبدئي الذي يمكن االستغناء عنه عندما يصبح المستخدم على معرفة  اإلجراءاتالسياق، فان 

جهزة حاسوب، أمستخدمي المياه التي ال يتوفر لديها  جمعياتية لدى اساس اإلجراءاتتبقى الحاجة التباع هذه عند الحاجة. ومع ذلك، 
 .تقوم بالحسابات بطريقة تقليديةالتي و

البيانات  معرفة(  ل8و  7)ملحق  ينالمذكورالتفصيلي في الملحقين شرح ال، يمكن الرجوع الى اإلجراءاتلمعلومات إضافية حول هذه 

 قياسات، واين يجب إدخالها وكيف ستتم معالجتها.الذ خب أج  توى يتها، ومجمعتتبع لها، والمنهجية التي يجب ان جمعالواجب 

   على المستوى االقليمي نظام المونيفافي  الرصد بياناتدليل بالخطوات التفصيلية إلدخال  4.4.3

 أألهداف 2.2.3.1

المعلومات المطلوية من  تعبئةمسؤولية الموكلة إليهم ين على المستوى االقليمي نيمعدم هذا القسم المساعدة الالزمة لضباط ارتباط المونيفا اليق

دوات التي تم تطويرها لدعم وتيسير األ كيفية استخدامب ة خطوةخطوسيتم توجيه المستخدمين  قبل النظام على ذلك المستوى. ولهذه الغاية،

 .نظام المونيفاإدخال البيانات في 

                                                                 
10

 أي في ملف " معالجة بيانات المونيفا )المستوى اإلقليمي(.اكسل" وفي ملف "معالجة بيانات المونيفا )المستوى المحلي(.اكسل"  
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 الفرضيات  2.2.3.2

، نظام المونيفافي  الرصدوإدخال بيانات  جمعل ،قليميإلاالمكتب مدير شخص )االشخاص( المعينين، من قبل  للجه موهذا الدليل  .1

 والمشار إليه بضابط ارتباط المونيفا األقليمي.

 ال تواريخبلقة عتالماالعدادات بما في ذلك تلك  نظام المونيفاادات إعدقد قام باسترجاع  ضابط ارتباط المونيفا األقليمي نأيفترض الدليل  .2

PIM/IMT. 

خرى، على المستخدم الرجوع الى . وفي حالة القوائم األفي نظام المونيفا الرصدائمة اقإدخال البيانات في  عملية فقطالدليل  هذا يغطي .3

 .نظام المونيفادليل المستخدم الموجود ضمن 

 من عناصر الدعم التالية: ةلدى المستخدم نسخ .4
a)  إكسل")المستوى االقليمي(. مونيفاال اناتيب معالجة "ملف (MONEVA Data Processing (Regional Level).xls)  

b)  (المستوي األقليميعلى  المونيفا بنظام الخاصة المعلومات وإدخال بجمع المرتبطة العمل إجراءاتمن هذه الوثيقة ) 7الملحق 

 . نظام المونيفالمام باستخدام وأهداف إلدى المستخدم معرفة و .5

 الخلفية  2.2.3.3

سبب بعض الصعوبات وخاصة للبيانات ي قدالمذكورة اعاله،  نظام المونيفاإدخال المعلومات مباشرة في نماذج ن بألقد بينت التجارب السابقة  

)المستوى ملف اكسل بعنوان "معالجة بيانات مونيفا ( 1)البيانات ومعالجتها تم تطوير آليتين للدعم ، هما:  جمعالرقمية. ولتبسيط عملية 

العمل المرتبطة بجمع وإدخال جراءات إ" 7ملحق  (2) و (MONEVA Data Processing (Regional Level).xls)" .إكسلي(قليماإل

 ". على المستوى اإلقليمي المعلومات الخاصة بنظام المونيفا

الموصى بها في هذا الدليل مبنية على استعمال آليات الدعم المذكورة أعاله.  والستعمال هذه االدوات عدة مزايا: تيسير  اإلجراءاتو

المعلومات التي يتم إدخالها دائما في  عننسخة  حفظ يجبعملية تخزينها، حيث  تيسير والبيانات ومعالجتها  جمعحيد واالحتساب، ضمان ت

انات في ي، يمكن حينها إدخال الباإلجراءاتوفق  بمجرد االنتهاء من احتساب المتغيراتا في المستقبل. وثهتحديمما يسهل  إلقليميالمكتب ا

 .نظام المونيفا" في الرصدقائمة "

 الموصى بها اإلجراءات 2.2.3.2

على (MONEVA Data Processing (Regional Level).xls) " إكسل(.االقليمي المستوى) المونيفا بيانات  معالجة" ملفنسخ  .1الخطوة 

 \C:\Moneva Processing: حاسوب تحت ال

 بيانات ال إدخ تم. مثال، اذا لها الرصدإدخال بيانات  تميسم ليعكس السنة التي سكور أعاله وتغيير اإلذعمل نسخة من الملف الم. 2الخطوة 

 MONEVA Data Processing)إكسل .2014ي( _قليماإلمونيفا )المستوى الكون اسم الملف "معالجة بيانات ي، س2014عام الرصد لل

(Regional Level)_2014.xls) 2015يتم عمل نسخة جديدة للعام  2015، وفي عام. 

مات ول"المعورقة للسنة المعنية واختر "  إكسل(.يقليماإل المستوى) المونيفا بيانات  معالجة"ملف قم بفتح . 3الخطوة 

فهرس كمل إدخال المعلومات الناقصة، مع مالحظة أتاكد من صحة واكتمال المعلومات المدخلة لمنطقتك و. RegionsFixed Info“الثابثة

 : البيانات التي يتم إدخالها وفق ما يليالذي يميز بين  األلوان

 على مستوى البلدوالتي تنطبق والتقييم  الرصد تطبيق بيانات/معلومات يتم إدخالها لمرة واحدة عند بداية 

  المعني قليميتنطبق على المكتب اإلوالتي والتقييم  الرصدبيانات/معلومات يتم إدخالها لمرة واحدة عند بداية تطبيق 

 يحب عدم العبث بها( معادالت( 

 ا سنويا (هإدخال مباشر للبيانات )يتم تحديث 

  قائمة محددة مسبقا"باستخدام إدخال معلومات( "drop down menu) 

  

 المعلومات" ورقةمن  يسرمن الجزء األالجانب االعلى  المدرجة فيتأكد من إدخال المعلومات يرجى المالحظة:

مع مراعاة فهرس  أدناه( 7األساس لعدد من االحتسابات داخل الملف )انظر الشكل  حجر والتي تمثل" RegionsFixed Infoالثابثة

 األلوان.
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اإلقليميارتباط المونيفا  بطاضمن قبل تعبئتها : مثال للمعلومات التي يجب 7الشكل 

 

مستوى ال. هذه الجداول هي لالستعمال على  CountryMaster tables“جداول الدولة الرئيسية" ةالمعنون ورقةر الاخت.  4الخطوة 

 فهرسمع مراعاة ، اكمل المعلومات الناقصة كذلك تكنكاملة. وفي حال لم و تاكد من ان البيانات الخاصة بمنطقتك صحيحة ي. القطر

  .األلوان

في هذه الورقة هو ل والمتغير األ إن .(شهر36&12معالجة) ”36MonthsProcessing&12“ ةالمعنون ورقةالافتح  .5الخطوة 

A2020R ( برنامج في المشاركة المؤسسات بين التنسيق فعالية درجةيشير الى وهو PIM / IMT اإلقليمي المستوى على .) هذا يتطلب

 .التوجيهاتأدناه للحصول على هذه  6الخطوة يرجى الرجوع إلى المعلومات.  لتعبئةبعض التوجيهات المتغير 

 المونيفا بنظام الخاصة المعلومات وإدخال بجمع المرتبطة العمل إجراءات ، المعنية ب "7للملحق ارجع الى المادة المطبوعة . 6الخطوة 

 هذا المتغير.ة بصاخالبيانات ال ومعالجة جمعن أ" واتبع بدقة التعليمات بش اإلقليمي المستوى على

 ورقةفي  تلك النتائج البيانات، أدخل  جمعفي نموذج  هوتسجيل نتائجالموظفين المعنيين بعد االنتهاء من استبيان .  7الخطوة 

“12&36MonthsProcessing” (شهر36&12معالجة).   مدخالت " ورقةوسيتم نسخ النتائج النهائية آليا  في

 .Input2MONEVA“المونيفا

 ”36MonthsProcessing&12“ ةالمعنون ورقةالفي  درجة ع المتغيرات المتبقية الميلجم   7، و5،6قم بإعادة الخطوات  .8الخطوة 

 . (شهر36&12معالجة)

ه . ستتوافق البيانات المدخلة في هذ(معالجة البيانات التراكمية)" ”CumulativeDataProcessing ةالمعنون الورقةاختر وافتح  .9الخطوة 

 هذه الورقة حتوي وت(.  2 لالشك أنظر أيضا)في نظام المونيفا والتقييم"  رصدالعند بداية المتوجب إدخالها "مرة واحدة ابيانات المع  الورقة

 لتوضيح انواع البيانات المطلوية يةبوجنال مديرية الشونة من مثلةأ باستخدام .  ةوسطي اتحتسابلى إعلى عدد من المتغيرات التي تحتاج ا

زرق واستبدالها ببيانات تخص باللون األالمظللة جميع البيانات  مسح األخرى المكاتب األقليمية الملف من على مستخدميو. وكيفية احتسابها

 (زرقباللون األ)في الخانات المظللة مباشرة  إدخالهتوجيه المستخدم لما يتوجب  الهادف إلى مع مراعاة فهرس األلوان مديريتهم أومنطقتهم 

 باللون األخضر(. في الخانات المظللة من خالل القائمة المحددة مسبقا  ) أو

تاريخ المباشرة ببرنامج ال 

PIM/IMT

Year PIM/IMT started

2002

سنة المباشرة باستخدام تطبيق 

تقييم )تاريخ بدء  نظام الرصد وال

إدخال بيانات الرصد/المتابعة 

ألول مرة( 

M&E Start Year

2014

تي يتم جمع  السنة المرجعية )وال

يها( بيانات وصوال ال ال

 Reference Year up to

 which data will be

accumulated

2013

سنة إنشاء وحدة دعم جمعيات 

مستخدمي المياه

 WUA Support unit

establishment year

2010

السنة التي يتم إدخال بيانات 

تقييم لها الرصد وال

 Year for which M&E data

is entered

2014

 المديرية/المنطقة

Region/Directorate

مديرية الشونة الجنوبية

South Shuneh Directorate

المنطقة الرئيسية

Main Region

شمال وادي األردن

North Valley

تعبأ مرة واحدة عند المباشرة باستخدام هذا الملف وهي ثابتة على المستوى الوطني 

 To be filled once at the beginning when this file is used for the first time. It is a 

fixed value at the National level

 تعبأ مرة واحدة عند المباشرة باستخدام هذا الملف وهي متغيرة وتعتمد على سنة مباشرة المكتب األقليمي 

بتطبيق نظام الرصد والتقييم    

 To be filled once at the beginning when this file is used for the first time and it  

 changes depending on the M&E start date of the regional office under

consideration

Formula - معادلة

تعبأ مرة واحدة عند المباشرة باستخدام هذا الملف وهي ثابتة على المستوى الوطني 

 To be filled once at the beginning when this file is used for the first time. It is a 

fixed value at the National level

تغير السنة في هذه الخانة سنويا وهي تمثل  العام الذي يتم جمع بيانات الرصد/المتابعة المتعلقة به  

 Year to be changed annually. It represents  the year for which Monitoring data

are collected

يرجى إدخال اسم المديرية الخاصة بكم من القائمة المحددة مسبقا

Enter your regional office name using the drop menu

Formula - معادلة



 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممول برنامج  

  

           وتونس األردن في الريادي التطبيق على بناء   نقل صالحيات إدارة الريو ةتشاركيري الال دارةإ وتقييم رصدل "نظام المونيفا" لتطبيق هيةتوجي توصيات

26  
 

 معالجة أوراق تم في  الذين االحتساب أوتحقق من " Input2MONEVAمدخالت المونيفا" ةالمعنون ورقةالاختر وافتح  .10الخطوة 

المتغيرات  أيالتي تتطلب إدخال مباشر للبيانات )اقي القيم للمتغيرات قم بإدخال ب  .الورقة المذكورة من "Fمود "اتم ترحيله آليا  للع البيانات قد

 زرق".باألمظللة  الفارغة في نفس العامود " الخانات( في بيانات معالجةحمع وإجراءات  التي ال تحتاج

انظر المربع ( والتقييم(" الرصد بداية)مرة واحدة عند  إقليميزر: " على . اضغطالرصدوتوجه الى قائمة  نظام المونيفا حافت .11الخطوة 

كل . قم بنسخ قيم بياناتهاإدخال السنة التي ترغب في و األقليمي. اختر المكتب (4من الشكل الجانب األيسر  في القائمة الفرعيةالعلوي من 

 وإدخالها ،تحديث البياناتل 888والتي تقابل التردد  " Input2MONEVAمدخالت المونيفا"  ورقةمن  Fمود افي الع ةموجودال اتمتغيرال

"  Input2MONEVAمدخالت المونيفا "  ورقة الموجودة في المتغيرات رموزبأن كد أمونيفا. قم بالتالفي شاشة  لها تحت الرموز المقابلة

  مونيفا.ال نظامفي  الرصدالموجودة في قائمة  تلك تطابق

 مدخالت المونيفا" ورقةالمدرجة في ) فقط تلك المتغيراتلمستخدم اختيار لها، يمكن ثتحدي المتغيرات وفق تردد فلترة/ غربلةتيسير ول

Input2MONEVA")  الرصدعملية  اية"مرة واحدة عند بد دخالهاإالتي ينبغي  الرصد وتشير هذه القيمة إلى بيانات. "888تردد "الالتي تقابل 

" Input2MONEVA مدخالت المونيفا" ورقة من B2 الخانةمن خالل الذهاب الى  هذه المتغيرات ويمكن اختيار(. 2)راجع شكل والتقييم" 

اختيار التردد المساوي و، B2 خانةلل يالسفلزء األيمن الموجود في الج  (Combo box) سردالتحرير والمربع / الكومبو مربعالضغط على و

حيث " في نظام المونيفا التقييمو الرصد ايةمرة واحدة عند بدها "بياناتالالزم إدخال  المتغيرات جميعغربلة/ فلترة ". سيتم حينها 888ل "

 .الرصد والتقييم(" بداية)مرة واحدة عند  إقليمي"شاشة – مونيفاالفي قائمة لها الى الحقول المقابلة  المتغيراتهذه  يمكن نسخ قيم

السنة التي ترغب في قليمي ور المكتب اإل. اختالسنة المرجعية("ابتداء من  اشهر 12 وة ال)خط إقليمي"اضغط على زر: . 12الخطوة 

 والتي تقابل التردد " Input2MONEVAمدخالت المونيفا"  ورقةمن  Fمود افي الع ةموجودال اتمتغيرالكل بنسخ قيم قم  . بياناتهاإدخال 

مدخالت  "  ورقة الموجودة في المتغيرات رموزبأن كد أمونيفا. قم بالتالفي شاشة  لها تحت الرموز المقابلة وإدخالها" 12"

  مونيفا.نظام الفي  الرصدالموجودة في قائمة  تلك " تطابق Input2MONEVAالمونيفا

 مدخالت المونيفا" ورقةالمدرجة في ) فقط تلك المتغيراتلمستخدم اختيار لها، يمكن تحديث المتغيرات وفق تردد فلترة/ غربلةتيسير ول

Input2MONEVA)"  اشهر 12مرة كل " وتحديثها  التي ينبغي ادخالها . وتشير هذه القيمة إلى بيانات الرصد"12تردد "الالتي تقابل "

الضغط و" Input2MONEVA مدخالت المونيفا" ورقة من B2 الخانةمن خالل الذهاب الى  هذه المتغيرات ويمكن اختيار(. 2)راجع شكل 

". 12اختيار التردد المساوي ل "و، B2خانة لل يالسفلزء األيمن الموجود في الج  (Combo box) سردالتحرير والمربع / الكومبو مربععلى 

الى  المتغيراتهذه  يمكن نسخ قيم" في نظام المونيفا حيث شهرا 12مرة كل "ها بياناتالالزم إدخال  المتغيرات جميعغربلة/ فلترة سيتم حينها 

 .("المرجعية السنة من ابتداء شهرا 12 ال خطوة) إقليميشاشة "– مونيفاالفي قائمة لها الحقول المقابلة 

السنة قليمي ور المكتب اإلاختالسنة المرجعية(". ابتداء من  اشهر 36 وة الخط) إقليمي". اضغظ زر: الرصد. اذهب الى قائمة 13الخطوة 

 " Input2MONEVAمدخالت المونيفا"  ورقةمن  Fمود افي الع ةموجودال اتمتغيرالكل قم بنسخ قيم  . بياناتهاالتي ترغب في إدخال 

مدخالت "  ورقة الموجودة في المتغيرات رموزبأن كد أقم بالت مونيفا.الفي شاشة  لها تحت الرموز المقابلة وإدخالها" 36" والتي تقابل التردد

  مونيفا.نظام الفي  الرصدالموجودة في قائمة  تلك " تطابق Input2MONEVAالمونيفا

 مدخالت المونيفا" ورقةالمدرجة في ) فقط تلك المتغيراتلمستخدم اختيار لها، يمكن تحديث المتغيرات وفق تردد فلترة/ غربلةتيسير ول

Input2MONEVA)"  شهرا" 36مرة كل " وتحديثها  ادخالهاالتي ينبغي  . وتشير هذه القيمة إلى بيانات الرصد"36تردد "الالتي تقابل 

الضغط و" Input2MONEVA مدخالت المونيفا" ورقة من B2 الخانةمن خالل الذهاب الى  هذه المتغيرات ويمكن اختيار(. 2)راجع شكل 

". 36اختيار التردد المساوي ل "و، B2خانة لل يالسفلزء األيمن الموجود في الج  (Combo box) سردالتحرير والمربع / الكومبو مربععلى 

 المتغيراتهذه  يمكن نسخ قيم" في نظام المونيفا حيث " شهرا 36مرة كل "ها بياناتالالزم إدخال  المتغيرات جميعغربلة/ فلترة سيتم حينها 

 .("المرجعية السنة من ابتداء شهرا 36 ال خطوة) إقليميشاشة "– مونيفاالفي قائمة لها الى الحقول المقابلة 

 .ةقليميواإل القطريةبما يتوافق مع الظروف  مراجعة الجداول وتعديلها يرجى تبني النظام: بقليم التي ترغب لدول االخرى في اإلبالنسبة ل

 مستخدمي المياه(   جمعياتالمحلي ) المستوى على المونيفا نظام في الرصد بياناتدخال إلبالخطوات التفصيلية دليل  4.4.4

 هدافاأل 2.2.2.1

مسؤولية تعبئة الموكلة إليهم المحلي على المستوى ين نيمعاليقدم هذا القسم المساعدة الالزمة لضباط ارتباط المونيفا 

كيفية استخدام بالمعلومات المطلوية من قبل النظام على ذلك المستوى. ولهذه الغاية، سيتم توجيه المستخدمين خطوة خطوة 

 األدوات التي تم تطويرها لدعم وتيسير إدخال البيانات في نظام المونيفا

 الفرضيات  2.2.2.2

نظام في  الرصدوإدخال بيانات  جمعمستخدمي المياه ل جمعيةللشخص )االشخاص( المعينين من قبل رئيس جه موهذا الدليل  .1

 .المونيفا
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المونيفا  قليمي )نماذجلمكتب اإلمن ا PDF ال ملفات ماستالقام بقد المحلي على المستوى ضابط ارتباط المونيفا  نأيفترض الدليل  .2

ويبلغ عدد هذه (؛  11المؤشرات  التي تنطبق على المستوى المحلي شاملة فقط) ستخدمة محلياباللغة المو( على المستوى المحلي 

 : وهي( 8)أنظر الشكل النماذج ستة 

a) ة: وتيرة ،1 بالرصد الخاصة النمطي ة الوحدة - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  البداية عند واحدة مر 

b) ا 12: وتيرة ،2 بالرصد الخاصة النمطي ة الوحدة -  المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  شهر 

c) ا 36: وتيرة ،3 بالرصد الخاصة النمطي ة الوحدة - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  شهر 

d) لة بالمعلومات الخاصة النمطي ة الوحدة -المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  المفص 
e) التقييم على تعليقات - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية (بصيغة PDF)  

f) الرصد بيانات تعديل طلب - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية 

 ، كما يلي:المستخمة محلياالدعم باللغة  عناصرالمكتب االقليمي ان  المستخدم قد استلم من مدير  .3
a)  كسلالمستوى المحلي(.إنيفا )ولمابيانات معالجة "ملف "(MONEVA Data Processing (Local Level).xls) 

b)  المستوي على  المونيفا بنظام الخاصة المعلومات وإدخال بجمع المرتبطة العمل إجراءاتمن هذه الوثيقة ) 8الملحق

 محلي(ال

إدارة نظام معلومات "قسم  من  ماستالقام بقد المحلي على المستوى ضابط ارتباط المونيفا  نأيفترض الدليل وفي حالة االردن:  .4

ال بيانات كل  علىتحتوي  التي (Text Files) النصيةملفات جميع المن خالل موظف المنطقة المسؤول، "   (WMIS)المياه 

(WMIS)  التالية بالمتغيرات/المؤشرات ةرتبطالم :C03023, C03024, C03041, C03052, C03071, C03081, C06122, 

C06131, C06151, C10011, D04021.1, D04041.1,   لكل من هذه  نصييوجد ملف حيث . للسنة المعنية و

ويمكن للدول االخري ". C03023_2014.txtالتقييم. مثال "قيد الرصد ون تحت نفس الرمز والسنة المتغيرات/المؤشرات ، مخز  

  في حال توفرها.القائمة  يةنظم المعلوماتالمونيفا من نظام العالقة بالبيانات ذات الج استخرال برامجها الخاصة  ريتطو

 .نظام المونيفالدى المستخدم معرفة والمام باستخدام وأهداف  .5

  الخلفية 2.2.2.3
سبب بعض الصعوبات وخاصة للبيانات الرقمية. قد ي، نظام المونيفان إدخال المعلومات مباشرة في نماذج بألقد بينت التجارب السابقة 

ملف اكسل بعنوان "معالجة بيانات مونيفا )المستوى ( 1)البيانات ومعالجتها تم تطوير آليتين للدعم ، هما:  جمعولتبسيط عملية 

العمل المرتبطة بجمع وإدخال جراءات إ" 8ملحق  (2) و (MONEVA Data Processing (Regional Level).xls)" .إكسل(المحلي

 ".على المستوى المحلي  المعلومات الخاصة بنظام المونيفا

على استعمال آليات الدعم المذكورة أعاله.  والستعمال هذه االدوات عدة مزايا: تيسير الموصى بها في هذا الدليل مبنية  اإلجراءاتو

المعلومات التي يتم إدخالها دائما في  عنحفظ نسخة  يجبتيسير عملية تخزينها، حيث  والبيانات ومعالجتها  جمعحيد واالحتساب، ضمان ت

انات ي، يمكن حينها إدخال الباإلجراءاتوفق  بمجرد االنتهاء من احتساب المتغيراتا في المستقبل. وثهتحديمما يسهل  المياه مستخدمي جمعية

 .على المستوى المحلي نظام المونيفال  PDFنماذج ال في 

"معالجة بيانات المونيفا )المستوى المحلي(.إكسل" مستخدمي المياه، يمكن طباعة ملف   جمعية فيفي حال عدم توفر جهاز حاسوب و

(MONEVA Data Processing (Local Level).xls) لها  كونيفي هذا الملف لن المستخدمة لمعادالت والحسابات اآللية ا إال أنساعدة، للم

 العمل إجراءات) من هذه الوثيقة 8ملحق  من 1المرفق  ة فيالمثبت  نماذج الاإلجراءات وكذلك وأن استخدام  . كماأية قيمة في مثل هذا الحال

القيام بجميع  استثناء ضرورةب أيضا، سيكون مفيدا على المستوي المحلي( المونيفا بنظام الخاصة المعلومات وإدخال بجمع المرتبطة

مهارات وقدرة على استخدام  يشخص ذ من مساعدةالطلب ب هة مستخدمي المياجمعي بطريقة يدوية. ولذلك يقترح أن تقوم االحتسابات

 .   ات مستخدمي المياهجمعي في بط العملياتيعيق ض في هذه األيام  حاسوبأجهزة عدم استعمال  علما بأن الحاسوب.

 خاصة بجمعيات مستخدمي المياهلملفات الا شاشة. صورة 8الشكل 

                                                                 

   
11

  "(الوطني اإلرتباط ضابط) الوطني البيانات مدير قبل من المونيفا نظام إعدادات إنشاء"4.2ارجع للمالحظة الهامة في نهاية قسم  
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 بها الموصى اإلجراءات 4.4.4.4
على (MONEVA Data Processing (Local Level).xls) " إكسل(.المحلي المستوى) المونيفا بيانات  معالجة" ملفنسخ  .1الخطوة 

 \C:\Moneva Processing: حاسوب تحت ال

 بيانات ال إدخ تم. مثال، اذا لها الرصدإدخال بيانات  تميس التي السنة ليعكس االسم وتغيير أعاله المذكور الملف من نسخة عمل. 2 الخطوة

 MONEVA Data Processing)إكسل .2014( _المحليمونيفا )المستوى الكون اسم الملف "معالجة بيانات ي، س2014عام الرصد لل

(Local Level)_2014.xls) 2015يتم عمل نسخة جديدة للعام  2015، وفي عام. 

. WUAFixed Info“"المعلومات الثابثةورقة "  للسنة المعنية واختر  إكسل(.المحلي المستوى) المونيفا بيانات  معالجة" . قم بفتح3 الخطوة

البيانات التي الذي يميز بين  فهرس األلوان مالحظة مع الناقصة، المعلومات إدخال وأكمل لمنطقتك المدخلة المعلومات واكتمال تاكد من صحة

 : يتم إدخالها وفق ما يلي

 والتقييم الرصد تطبيق بداية عند واحدة لمرة إدخالها يتم معلومات/بيانات  

 )معادالت )يحب عدم العبث بها 

 (سنويا   اهتحديث يتم) للبيانات مباشر إدخال 

  إدخال معلومات( "باستخدام "قائمة محددة مسبقاdrop down menu) 

 WUAFixed Info“"المعلومات الثابثةورقة  من يسرمن الجزء األالجانب االعلى  المدرجة فيتأكد من إدخال المعلومات يرجى ال:مالحظة

المروية ضمن المساحات  لمحاصيلالمائية ل حتياجاتاحتساب اال في ذلكبما األساس لعدد من االحتسابات داخل الملف حجر والتي تمثل

  (أدناه  9 لالشك انظر) المعنية المياه مستخدميجمعية المخدومة من قبل 
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  مونيفا المحليالضابط ارتباط تها من قبل ئ: مثال للمعلومات التي يجب تعب9الشكل 

 

 متوسطإلى "يشيروهو ) C04041في هذه الورقة هو ل والمتغير األ إن.  “ Processingالبيانات معالجة" ةالمعنون ورقةال افتح.  4 الخطوة

 5الخطوة المعلومات. يرجى الرجوع إلى  لتعبئةيتطلب هذا المتغير بعض التوجيهات  ،( "المضغوطة الري نظم في السفلية المآخذ فى التدفق

  .التوجيهاتأدناه للحصول على هذه 

 على المونيفا بنظام الخاصة المعلومات وإدخال بجمع المرتبطة العمل إجراءات " ب المعنية ،8 للملحق المطبوعة المادة الى ارجع. 5 الخطوة

 .هذا المتغيرة بصاخالبيانات ال ومعالجة جمعن أ" واتبع بدقة التعليمات بش المحلي المستوى

 المتغيربالمرتبط  البيانات جمع نموذج في إدخالها تم قدأنه  المفترض منالتي ) الميدان في ليهاع الحصول تم التي القياسات أدخل .6 الخطوة

C04041 – ذج  رقم أنظر النموL.1  البيانات معالجة" ورقة فيتدخل . ( المذكور أعاله 8من الملحق  1في المرفقProcessing “. حين 

 ".Input2MONEVAمدخالت المونيفا" ورقةفي  آليا النتيجة نسخ سيتم  ،هذا المتغير بيانات كامل إدخال يتم

 .“ Processingالبيانات معالجة" ةالمعنون ورقةالفي  درجة الم المتبقية المتغيرات لجميع   6و ،5 ،4 الخطوات بإعادة قم .7 الخطوة

قيد  المياه مستخدمي ةجمعي فيها تتواجد التي المنطقة  تقابل للمحاصيل ةيائالم اجاتتيحاإل ان من وتأكد" المياه اجاتتيحإ" جدول افتح. 8 الخطوة

 .WUAFixed Info“"المعلومات الثابثةورقة  فيقد تم إدخاله المعنية  المياه مستخدمي جمعية اسم أن  من كدأت ،ذلككلم يكن  حال وفي. النظر

 معالجة" ورقة تم في الذين االحتساب أوتحقق من  "Input2MONEVAمدخالت المونيفا" ةالمعنون ورقةال افتح. 9 الخطوة

التي تتطلب إدخال مباشر للبيانات اقي القيم للمتغيرات قم بإدخال ب  .الورقة المذكورةمن  "F" موداللع آليا   ترحيله تم قد “ Processingالبيانات

 زرق".باألمظللة  الفارغة في نفس العامود " الخانات( في بيانات معالجةإجراءات حمع و التي ال تحتاجالمتغيرات  أي)

 تحت تطويره تم الذي النص بتنفيذ قم، " Input2MONEVAمدخالت المونيفا" ال تزال في ورقة    بينما : فقط االردن حالة في. 10 الخطوة

 ,C03023, C03024, C03041, C03052, C03071, C03081) التالية المؤشرات/للمتغيراتوذلك "  Visual Basic ال " برنامج

C06122, C06131, C06151, C10011, D04021.1, D04041.1,  .ه هذ من كل علىالقيام بذلك عن طريق "النقربالفأر"  يمكنو

المخزنة في الملفات النصية  بياناتلاباستخدام  )قيد النظر اتالمتغيرب المرتبطة لبياناتآلي ل تلخيصوسينتج عن ذلك  ، المؤشرات/المتغيرات

 التحكم معلومات"ورقة  فيالنتائج كما وسيتم تخزين  . ( بما يتوافق مع متطلبات المونيفاأعاله 4.4.4.2البند الرابع من القسم  المشار إليها في

WMIS Results." 

والتي تقابل التردد  " Input2MONEVAمدخالت المونيفا"  ورقةمن  Fمود افي الع ةموجودال اتمتغيرالكل قم بنسخ قيم  .11 الخطوة

 الوحدة - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية"المعنون  PDF ملف ال في  لها تحت الرموز المقابلة وإدخالها لتحديث البيانات، )888)

ة: وتيرة ،1 بالرصد الخاصة النمطي ة مدخالت  "  ورقة الموجودة في المتغيرات رموزبأن كد أالت" مع البداية عند واحدة مر 

 يمكن تحديثها، تردد وفق المتغيرات فلترة/ غربلة لتيسيرو. المذكور PDFملف ال الموجودة في  تلك " تطابق Input2MONEVAالمونيفا

 هذه وتشير". 888" التردد تقابل التي"( Input2MONEVA المونيفا مدخالت" ورقة في المدرجة) المتغيرات تلك فقط اختيار للمستخدم

 خالل من المتغيرات هذه اختيار ويمكن(. 2 شكل راجع" )والتقييم الرصد بداية عند واحدة مرة" دخالهاإ ينبغي التي الرصد بيانات إلى القيمة

 Combo) والسرد التحرير مربع/ الكومبو مربع على والضغط" Input2MONEVAالمونيفا مدخالت" ورقة من B2 الخانة الى الذهاب

box  )للخانة السفلي األيمن الجزء في الموجود B2، الالزم المتغيرات جميع فلترة/ غربلة حينها سيتم". 888" ل المساوي التردد واختيار 

 المقابلة الحقول الى المتغيرات هذه قيم نسخ يمكن حيثالمشار إليه  PDF ملف ال  في"  والتقييم الرصد بداية عند واحدة مرة " بياناتها إدخال

 .الملف المذكور في لها

 (12)التي تقابل التردد  " Input2MONEVAمدخالت المونيفا"  ورقةمن  Fمود افي الع ةموجودال اتمتغيرالكل قم بنسخ قيم  .12 الخطوة

 الخاصة النمطي ة الوحدة - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية" PDFملف ال في  لها تحت الرموز المقابلة وإدخالها لتحديث البيانات،

WUA name اسم الجمعية غور كبد المضخة 91

Ghor KabedPump Station 91

المديرية/المنطقة 

Region/Directorate
مديرية الشونة الجنوبية

South Shuneh Directorate

رمز الجمعية

WUA Code
203003

السنة التي يتم إدخال بيانات الرصد والتقييم لها

Year for which M&E data is entered
2014

Formula معادلة - 

ا( إدخال مباشر للمعلومات )يتم تحديثها سنوي

 Direct data  entry (to be updated

)annual ly

يتم إدخال االسم باستخدام قائمة محددة مسبقا

 Name is  entered us ing  a  l i s t from a

Formula معادلة - 
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 تلك " تطابق Input2MONEVAمدخالت المونيفا "  ورقة الموجودة في المتغيرات رموزبأن كد أالتمع " شهرا 12: وتيرة ،2 بالرصد

 المتغيرات تلك فقط اختيار للمستخدم يمكن تحديثها، تردد وفق المتغيرات فلترة/ غربلة لتيسيرو  .المذكور PDFملف ال الموجودة في 

 إدخالها ينبغي التي الرصد بيانات إلى القيمة هذه وتشير". 12" التردد تقابل التي"( Input2MONEVA المونيفا مدخالت" ورقة في المدرجة)

 مدخالت" ورقة من B2 الخانة الى الذهاب خالل من المتغيرات هذه اختيار ويمكن(. 2 شكل راجع" )شهرا 12 كل مرة"

 للخانة السفلي األيمن الجزء في الموجود(  Combo box) والسرد التحرير مربع/ الكومبو مربع على والضغط" Input2MONEVAالمونيفا

B2، ال ملف في" شهرا 12 كل مرة" بياناتها إدخال الالزم المتغيرات جميع فلترة/ غربلة حينها سيتم". 12" ل المساوي التردد واختيار  PDF 

 .المذكور الملف في لها المقابلة الحقول الى المتغيرات هذه قيم نسخ يمكن حيث إليه المشار

 36التي تقابل التردد  " Input2MONEVAمدخالت المونيفا"  ورقةمن  Fمود افي الع ةموجودال اتمتغيرالكل قم بنسخ قيم  .13 الخطوة

 الخاصة النمطي ة الوحدة - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية" PDFملف ال في  لها تحت الرموز المقابلة وإدخالها لتحديث البيانات،

 تلك " تطابق Input2MONEVAمدخالت المونيفا "  ورقة الموجودة في المتغيرات رموزبأن كد أالت" مع شهرا 36: وتيرة ،3 بالرصد

 المدرجة) المتغيرات تلك فقط اختيار للمستخدم يمكن تحديثها، تردد وفق المتغيرات فلترة/ غربلة لتيسيرو. المذكور PDFملف ال الموجودة في 

 كل مرة" إدخالها ينبغي التي الرصد بيانات إلى القيمة هذه وتشير". 36" التردد تقابل التي"( Input2MONEVA المونيفا مدخالت" ورقة في

" Input2MONEVAالمونيفا مدخالت" ورقة من B2 الخانة الى الذهاب خالل من المتغيرات هذه اختيار ويمكن(. 2 شكل راجع" )شهرا 36

 المساوي التردد واختيار ،B2 للخانة السفلي األيمن الجزء في الموجود(  Combo box) والسرد التحرير مربع/ الكومبو مربع على والضغط

 نسخ يمكن حيث إليه المشار PDF  ال ملف في" شهرا 36 كل مرة" بياناتها إدخال الالزم المتغيرات جميع فلترة/ غربلة حينها سيتم". 36" ل

 .المذكور الملف في لها المقابلة الحقول الى المتغيرات هذه قيم

لة بالمعلومات الخاصة النمطي ة الوحدة -المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية" PDFال ملف  إكمال .14 الخطوة وبالنسبة . "المفص 

تمكن من لل ضرورية المعلومات باقيوتعتبر .  توصيفال رضغل  فقطومدرجة   اساسية يرغ هيف  األساسية بالمحاصيل الخاصة معلوماتلل

 . وبشكل مستمر المياه مستخدمي اتجمعيل ةمحدث تبسجال حتفاظاال

، حيث سيقوم المكتب هافي الواردة التعليمات متبعا   ،بعد تعبئتها كما ورد أعاله قليمياإل لمكتبإلى االتالية  ةاالربع نماذجال ارسل. 15 الخطوة

 :ى نظام المونيفا بهدف تقييم أداء الجمعية علالبيانات  المذكور بتحميل

a) ة: وتيرة ،1 بالرصد الخاصة النمطي ة الوحدة - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  البداية عند واحدة مر 

b) ا 12: وتيرة ،2 بالرصد الخاصة النمطي ة الوحدة -  المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  شهر 

c) ا 36: وتيرة ،3 بالرصد الخاصة النمطي ة الوحدة - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  شهر 

d) لة بالمعلومات الخاصة النمطي ة الوحدة -المحل ي المكتب/المياه مستخدمي جمعية  المفص 

 ،التي يتم استالمها من المكتب اإلقليمي التقييمنتائج الموافقة على  عدم أو قليمياإل لمكتبا إلى المرسلة ماتوالمعل في أخطاء وجود حال في

 .17 و 16 الخطوات اتبع

 جمعية" ((e :النموذج استخدم محدد لمؤشر التي يتم استالمها من المكتب اإلقليمي التقييمالموافقة على نتائج  عدم حال في. 16 الخطوة

 رسالقيد النظر ومن ثم إ الجمعيةعلى المؤشر مالحظاتتدوين ل "(PDF بصيغة) التقييم على تعليقات - المحل ي المكتب/المياه مستخدمي

 .قليمياإل لمكتبإلى ا معبأ   النموذج

 المكتب/المياه مستخدمي جمعية "((f نموذج استخدم ،قليمياإل مكتبال لىإ إرسالها تم التي المتغيرات ةقيم في خطأ وجود حال في. 17 الخطوة

 .قليمياإل مكتبال لىإ بعد التصحيح النموذج رسالومن ثم إ المرسلة البيانات لتصحيح "الرصد بيانات تعديل طلب - المحل ي

 التقييم  4.5

قيمة النظام بشكل كبير على نوعية البيانات المدخلة.  تعتمدوالتقييم،  الرصدولكن، مثل غيره من نظم  نظام المونيفايمثل هذا الجزء األهم من 

على المستوى  المستخدمين أوي قليمالوطني واإل مدراء البيانات  :يفرق النظام بين مستويينهذا و.الرصدهاء مرحلة تالتقييم بعد انويتم 

 .المستوى المفابل لهامتاحة على  لكل مستوى  المقابلة وتكون النتائجبعملية التقييم وفق مستواه  مكل منهبحيث يقوم : واإلقليميأالوطني 
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 النتائج المراد تقييمها يارت. اخ10الشكل 

 

باللون الملونة النتائح يالحظ بأن و. قيد التقييم اختيار النتائج للمستخدم يمكن حيث، يقليممستوى اإلالعلى التقييم  شاشة 10يبين الشكل 

الضغط  على ب ةجينتأية  تعريفويمكن معرفة لي. تعود للمستوى المحفصفر األباللون الملونة النتائح أما ي،قليمخضر تعود للمستوى اإلاأل

. 10الشكل  السفلي في الجزء األيمن من كما يظهر في المريع، لنتيجةتلك االمقابل ل الزر  

 ى.ستوفي كل ممستخدمي المياه(، يجب تقييم جميع النتائج  جمعياتي، والمحلي )قليمللحصول على تقييم شامل على المستوى الوطني، اإلو

 . جلسات عدة أو واحدة عمل جلسةيمكن القيام بهذا خالل و

شرات الخاصة بكل ؤجميع الم تظهر أوال نتائج تقييممن النتائج لتقييمها، حيث  أيختيار عند إتظهر للمستخدم التي الشاشة  11يوضح الشكل 

 "  ةالكلي ماتالعال"مجموع لكل مخرج  عليها الحصول تم التينقاط لعدد ا ويمثلجميع المخرجات الخاصة بكل نتيجة. ، متبوعة بمخرج

(، كما ان النقاط المجمعة لكل نتيجة 10المعني وتنعكس في الجزءالملون باالصفر في الشاشة، )كما يبين الشكل ج ات المرتبطة بالمخررؤشللم

النقاط الكلي لجميع المخرجات. كما يمثل مجموع النقاط لكل المتغيرات المحتملة مستوى االنجاز للمخرجات )باالزرق( تمثل مجموع 

عدم تحقيق  للم يتم، في حا أون المخرجات وانتائج قد تم تحقيقها، وهو ك والنتائج. تمثل هذ النقاط نتيجة تقريبية للواقع، حيث ان المهم هنا

تمام لالسباب التي أدت الى هتوى الثاني للتقيييم، والذي يتم بوجود أصحاب المصالح العنيين، يجب إيالء االاالنجاز معرفة السبب. في المس

( نظام قاعدة DSS)التصحيحية التي يجب القيام بها. وهذه الخاصية تتماشى مع خواص مونيفا  بكونه  اإلجراءاتعدم تحقيق االنجازات و

 .بيانات
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 B01r12: شاشة تقييم الناتج 11الشكل 

 

 إعداد التقارير 4.6

 خيارينواسطة ب وذلك  ،12وضح في شكل لمؤشرات مختارة كما هو م تفصيالأكثر  المستخدم من إجراء تقييم نانداتين تمك  أ المهمةم هذه تقد  

 هذا يتيحو "عةالمجم  انات يلبية على احصائياإل اتحسابال" بعنوان ل واأل : الخيارفي نظام المونيفا رير"اقالتشاشة ال "يمين يظهران على 

 (.إحصاء) المنطقية المؤشراتعلى و( أقصى حد   أدنى، حد   معدل، مجموع،) الرقمية المؤشرات/ المتغيرات على اإلحصاءات تنفيذ الخيار

 المحلية و اإلقليمية الرصد بيانات استحضار اإلقليمي المستخدم أو/و البياناتلمدير يوفر": PDF/XLS الرصد بيانات توريد"الخيار الثاني أما 

تحضير و  ةليل اإلحصائياجميع انواع التحالقيام بسمح بمما ي PDF/XLS كملفات التحديث ولوتيرة للمستوى وفقا   البيانات قاعدة في المخزنة

 . حسب حاجة المستخدم مؤشر/ متغيرة ألي ض بيانيوعر

 ونيفا في الدول األخرى نظام التطبيق طة طريق سريعة لارخ 5

دولة تجربتها الخاصة ببرنامج ال كل لن أ. وحيث طة الطريق لالنشطة الرئيسية التي يجب القيام بها عند البدء بتطبيق مونيفاارخأدناه تجد 

PIM/IMT،  للخطوات التي  اجيد تقدم دليالبالرغم من ذلك فإن هذه الخارطة و، الطريق لتالئم خصوصية كل حالةطة ارخفإنه يتوجب تعديل

 يجب أخذها بعين االعتبار.

في  ا  مهم اعنصربتطبيق النظام الحكومات المعنية لمؤسسات الذي قدمته االدعم القوي شك ل لقد . يدعم الحكومالرغبة وتوفر ال .1
ولوال الوقت والموارد الالزمة لدعم تنقيذ البرنامج. بتوفير  لمؤسساتا قامتحيث  في األردن وتونسالريادية مونيفا تجربة النجاح 
 مونيفا محدود النطاق والنتائج.ال، لكان تطبيق ذلك

جمعيات من اختيار عدد محدود من المناطق و" بالمرحلة الريادية  خالل المنهجية المتبعةت تاثب: ريجيتدالجغرافي ال التوسع .2
النظام وبالتالي ينصح باتباع بفي بناء الثقة   نجاعتها، "في السنة الثانيةالتدريجي توسع ومن ثم الولى مستخدمي المياه في السنة األ

  خرى. األدول  الهذا النهج في 

 

                                                                 
12
 " الى المستوى اإلقليمي Rتشير ال " 
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 . الخياران األول والثاني في قائمة إعداد التقارير12الشكل  

 

 بداية جيدة. عتبرنشطة التي سيتم تنفيذها يأللتحديد ا نيومي أوورشة عمل لمدة يوم  عقدن : إنشطةجيد لألالتخطيط الالقيام ب .3
لتدريب ضباط   ياكافيعتبر يام القيام بورشة تدريببية على مدى ثالثة أ نت التجربة ان. بي  التنفيذفي مود مهم اعهو  بينمدر  التدريب  .4

استعمال اللغة  كما أن ات مستخدمي المياه.جمعيي ي  من قيادمحد د عدد لتدريب وعلى المستوى الوطني/األقليمي ارتباط المونيفا 
 اإضافي اتدريب يتطلبفإن ذلك مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( تدريب أما بالنسبة ل أساسيا.كان ( ةالمحلية )العربي
 في موقع العمل.

 اجديد ات مستخدمي المياه عالمجمعيالعدد من يمثل استخدام الحاسوب .  ت مستخدمي المياهجمعاالدعم المحلي لقيادات توفير  .5

في  PIM/IMT الامج ندعم برفإن الدعم الذي قدمته وحدات ا المنطلق، ذومن هلة. سهمنهم ولو كانت المعلومات المطلوبة حتى 

دور اساسي في لعب  الذين تم تدريبهم األقليمي ارتباط المونيفا على المستوىضباط  يمكن لوا. كما يضروركان االردن وتونس 
 هذا السياق.

لدعم التقني معتدل ولكن من االهمية التيقن من ا. بينت التجربة الريادية بأن متطلبات الدعم التقني عن بعد من مطوري النظامطلب  .6
 توفره إن لزم.

ما تتوفر تنفيذ األنشطة أعاله يتطلب تخصيص بعض الموارد  المالية والبشرية. وعادة  إن. الموارد المالية والبشريةتوفير  .7
ما أ. والنشاطات المرتبطة بذلكلتدريب لضافي يتطلب فقط تخصيص الوقت اإلنشطة الجديدة ألتنفيذ االموارد البشرية محليا، إال أن 

لتطبيق الموارد المالية المطلوبة  ، علما بأننشطة التي سيتم تنفيذهااألحسب  يجب تقييمها في كل حالةفبالنسبة للموارد المالية، 
ضافة الى الدعم الخارجي المحدود باإلالمحلية بشكل رئيس،  كون على الموارد البشريةين االعتماد سأمتواضعة باعتبار النظام 

خالل التعاون الثنائي مع بعض المؤسسات  ري النظام. كما يمكن التوجه لطلب الدعم من المؤسسات الدولية ومنمطو   المطلوب من
 الموارد المالية من مصادر أخرى. . عدم توفرفي حال 
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  على المستوى التشغيلي 5.1

م في بناء  على التجربة المكتسبة خالل تطبيق النظام في الدول الريادية، مدرج أدناه الخطوات الالزمة والتي ستساعد على إنجاح تطبيق النظا

 :منطقة ريادية أي

 .ة مستخدمي المياه الرياديةجمعياختر المنطقة الريادية في بلدك و .1

 جمعياتارتباط اط  ضب وادية يارتباط  المنطقة الرط بضاكذلك و، ارتباط المونيفا على المستوى الوطني ط  باض عيينقم بت .2
 ؛ على التوالي.2و ملحق   1مستخدمي المياه الريادية وفق نطاق العمل المتوفر في ملحق 

البرامج واالجهزة متطلبات النظام من  دليل النظام مع مالحظة باستخدام ( يقليماإلو الوطني ينعلى المستوى)قم بتحميل النظام  .3
 على كل مستوى.  

مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( على وقم بالتعرف على هيكلية النظام )حزمة المؤشرات، المخرجات، النتائج(،  .4
 بهذه المهمة.القيام 

جميع مع مراعاة مشاركة م(، اإعدادات النظام )بالرجوع الى دليل النظتحضير ، ولدولةقم باختيار المؤشرات القابلة للتطبيق في ا .5
 PIM/IMT الامج نرالتخطيط لبسؤولين عن وظفين الموالممديريات التشغيل  من  الموظفين المعنيينو نظام المونيفاارتباط باط ض

  وتنفيذه.

 مدير البيانات الوطني )ضابط اإلرتباط الوطني( مسؤولية  –للمنطقة الريادية )باستعمال دليل النظام(  نظام المونيفاإعدادات  إرسال .6

المشاركة في التجربة  ات مستخدمي المياهجمعيإلى على المستوى المحلي  مونيفاالخاصة بتطبيق نظام ال PDFملفات ال  إرسال .7

  قليمياإلمونيفا لضابط ارتباط امسؤولية  – الريادية

 .للمستوى قيد االعتبار() والمطلوبة لتشغيل النظام ةتحديد البيانات المتوفر .8

حيثما ، باستعمال، المتوفراإلجراءات القائمة لجمع البيانات  وتحسين البيانات غير المتوفرة وصقل جمعالالزمة لجراءات اإلتطوير .9
 .في األردن متوفرةلم تكن للبيانات التي   SWWIM-SMالتي طورهامشروع  اإلجراءاتمكن، أ

  القائمة والنماذج اإلجراءات مع الممكن الحد إلى( الجديدة) اإلضافية البيانات جمع ونماذج إجراءات مجد .10

 رض الواقعأتائج  في الميدان/على نالوفق   هاوتحسين هاعلى جميع المستويات وقم بصقلفي الميدان  اإلجراءاتقم بفحص  .11

ها من قبل رويطالتي تم ت).إكسل" (المحلي مستوىال)(/مستوى اإلقليميالمونيفا )المعالجة بيانات "قم بمراجعة وتعديل ملفات   .12
مستوى المونيفا )المعالجة بيانات " ر ملفويطقم بت. وكذلك الظروف المحليةمع تناسب بما ي( SWIM-SMمشروع 

  .2015كون المشروع لم يتطرق له خالل عام  (.إكسل"الوطني

( حسب ما تنطبق عليه الحالة -، والمحلي(قليميقم بتدريب المستخدمين على استعمال النظام )كل وفق مستواه/ها )الوطني، اإل .13
 سيساعد في هذا السياق.   النظام ريطوخبراء الذين قاموا بتطلب المساعدة التقنية من الإن . اإلجراءاتتطبيق وعلى 

)في المستوى  نظام المونيفاارتباط ضباط  من هذا يتطلبو(. حسب ما تنطبق عليه الحالةلمستويات )ابيانات على كل ال جمع .14
 .المحليى لمستوابيانات على جمع الفي  ات مستخدمي المياه المعنيينجمعيلموظفي  الالزم  دعمالتقديم  (قليميالوطني واإل

 مياه إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري إدارةبرنامج "للحصول على نتائج تقييم  هوتشغيل نظام المونيفاقم بإدخال البيانات في  .15
المستخدم  دليل إن استخدامات مستخدمي المياه )جمعيوالمستوى المحلي ل يإلقليمي وامستوى القطرالعلى ( PIM/IMT)الري

 هذا السياق(.ساعد في سيالمشمول في النظام 

بمشاركة اصحاب  (PIM/IMT)الري مياه إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري إدارة" برنامج تقييمقم بتنظيم ورش عمل ل .16

 ال امج نبرتحسين الالزمة لعمل الإعداد خطط و، نظام المونيفاالمصالح، من كل المستويات، بهدف تحليل نتائج التقييم الصادرة عن 
PIM/IMT  )مستخدمي المياه  جمعياتاداء لتحسين وعلى المستوى القطري واألقليمي )في المطقة )المناطق الريادية. 

 خطة العمل بشكل سنويفي تنفيذ  المحرزقم بمراجعة التقدم  .17

واداء  PIM/IMT ال امج نبرالمستقبلية لتحسين  النشاطات/األعمالتطوير كمرشد ل نظام المونيفااستخدم نتائج التقييم الصادرة عن  .18

 في هذا المجال. ةالعامل ةمانححهات الالتوجيه ول مستخدمي المياه جمعيات

 (.نقل الصالحياتاتفاقيات  تطبيق النظام في الستخدام النظام على المستوى المحلي )من خالل ادراج زقم بتقديم الحواف .19
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 قليمياإل على المستوىمونيفا لضابط ارتباط ال: نطاق العمل المقترح 1الملحق 

a.  ال امجنبرلتخطيط الركة في االمش PIM/IMT  في المنطقة 

b.  ال لبرنامجتنفيذ خطط/انشطة PIM/IMT  المنطقة في  

c. نظام المونيفا متطلباتوفق نشطة خالل السنة؛ ثيق البيانات واألوت 

d. مشروع رة من قبل المطو   اإلجراءات( واستعمال ةحنالماوالجهات الموارد البشرية من مديرية  شامالع البيانات )جمSWIM-SM  على

 يلزم. متىي؛ قليمالمستوى اإل

e.  معالجة البيانات باستعمال الملفات التي تم تطويرها من قبل مشروعSWIM-SM  

f. نظام المونيفاي في قليمإدخال البيانات ذات العالقة بالمكتب اإل 

g. الامج نتقييم بر PIM/IMT   مستخدمي المياهجمعيات  دعم وإرسال النتائج الى إدارة تهمنطقفي 

h.  على  تهمنطقممستخدمي المياه في  جمعيات المونيفا في ضباط ارتباطني وطعلى المستوى الو ضابط ارتباط المونيفاالعمل بالتعاون مع
 تطوير خطط العمل السنوية.

i. التشغيل نشاء/اإلخالل فترة  في منطقته مستخدمي المياهجمعيات تقديم المساعدة ل  

j.  مشروع ي تم تطويرها  من قبل الت اإلجراءات في تطبيق في منطقته مستخدمي المياهجمعيات ل المساعدةتقديمSWIM-SM   وتوثيق

  البيانات وارشفتها

k.  مونيفاالمستخدمي المياه في تطبيق جمعيات مساعدة 

l.  السنوية  همخططفي تطوير مستخدمي المياه جمعيات مع المشاركة 

m.  مستخدمي المياه في منطقته جمعياتالسنوية لمتابعة تنفيذ الخطط 

n.  في سلطة وادي االردن المحاصيل قد تم ارسالها الى مديرية التحكم التاكد من ان البيانات المتعلقة بانماط 

o. ادارة المعلومات الالزمة من نظام معلومات  لضمان إرسالفي سلطة وادي االردن مديرية التحكم  متابعة (WMIS)بة من وطلالم

 .مونيفا بعد التاكد منهاال
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 مونيفا على المستوى المحليلضابط ارتباط ال: نطاق العمل المقترح 2ملحق ال

a.  ة، موظفي جمعيئيس اليين )المسؤول المالي، امين الصندوق/رمستخدمي المياه المعن جمعيةتنسيق عملية جمع المعلومات من موظفي
 طة بهم.االمن الميدان، كل وفق المسؤوليات الفعلية

b. عم الفني لموظفي الميداندتقديم ال 

c.  اذج المعدة لجمع نمم ويستعملون الزالمعنيين بجع البيانات، يقومون بعملية الجمع بالوقت الال –التاكد من ان الموظفين المسؤولين
 البيانات 

d. آلية مشروع   الذي تم تطويره من قبلالمعالجة المسبقة للبيانات باستعمال ملف اكسل للمعالجة المسبقة للبيانات القيام ب 
 لهذا الغرض  SWIM-SM للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة دعم

e.  ملفات ال إدخال البيانات فيPDF (المحلي المستوى على المونيفا نماذج) 

f.  ال ملفات إرسالPDF إلى ال ( لتقييم البيانات المدخلة الحهويي/قليمالى المديرية المعنية )المسؤول اإلPDF 

g. وتحضير خطة العمل للسنة  منقاش نتائج التقييخاصة لجلسات نسيق تنظيم تمن المديرية المعنية و الرصدانات ياستالم نتائج التقييم لب
بالتعاون مع رئيس جمعية مستخدمي وذلك  –مستخدمي المياه  اتمعيجدعم وحدة الموظفين المعنيين من  بمشلركةالتالية )السنوات( 

 .-المياه

 

  



 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممول برنامج  

  

           وتونس األردن في الريادي التطبيق على بناء   نقل صالحيات إدارة الريو ةتشاركيري الال دارةإ وتقييم رصدل "نظام المونيفا" لتطبيق هيةتوجي توصيات

37  
 

   مصنفة حسب نشاط العمل – األقليميمستوى العلى الرقمية لمتغيرات والمؤشرات ا: 3ملحق ال

توعية  اداري الرقم

 المزارعين
التنسيق الداخلي 

 والخارجي
ليإعادة تأه موارد بشرية مالي  اجتماعي/ 

 اقتصادي
تدريب 

 موظفي الدعم
تدريب 

جمعيات ال

مستخدمي 

 المياه

انشاء جمعيات 

 مستخدمي

المياه ونقل 

 الصالحيات

1 B05061 B02041 A02020R A03021R A03041R B09051 D09012 B03031R B04031 B01011 

2  B02042 B05051 A03021R.1 A05081R B09053  B03032R B04032 B01012 

3  B02061 B05052 A03021R.2 B03021R    B04041 B01021 

4  B02062  A03031R     B04051 B01022 

5    A03031R.1     B04052 B01041 

6    A03031R.2     B05031 B01042 

7    A03051R     B05032 B01051 

8    A03061     B05041 B01052 

9    A05091R     B08031 B06031 

10    B03041R     B08032 B06032 

11    D07010     B09021 B06041 

12    D09011     B09041 B06042 

13         B09042  
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 مصنفة حسب نشاط العمل –مستوى المحلي العلى الرقمية لمتغيرات والمؤشرات ا: 4ملحق ال

موارد   مالي وإداري  نوعي تقني الرقم

 بشرية
 تماعي/اقتصادياجا  البيئة  اناجية المياه

1 C03021 C04061 C05081 C07031 D04021 D05011 D09012 

2 C03021.1 C04062 C05082 C07061 D04021.1 D06020 D09013 

3 C03023 C05070 C06052 D09012  D04021.1.1    

4 C03024 C07070 C06052.1  D09013 D04021.1.2    

5 C03041 C07080 C06091   D04021.1.3    

6 C03052   C06092   D04021.1.4    

7 C03071   C06092.1   D04021.1.5    

8 C03072 C05060  C06051  D04021.2    

9 C03081   C06101   D04021.2.1    

10 C03101   C06102   D04021.2.2    

11 C03102   C0102.1   D04021.2.3    

12 C03072    D04021.2.4    

13 C03103   C06111   D04021.2.5    

14 C03104   C06112   D04022    

15 C04011   C06121   D04022.1    

16 C04012   C06122   D04022.1.1    

17 C04041   C06131   D04022.1.2    

18 C0401.1  C06151  D04022.1.3    

19 C0401.2  C08021  D04022.1.4   

20 C0401.3  C08052  D04022.1.5   

21 C0401.4  C08011  D04041   

22 C04042      D04041.1   

23 C0402.1       

24 C0402.2       

25 C04051          

26 C04052          

27 C08041       

28 C10011           
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 يقليممستوى اإلالعلى المنطقية : قائمة المؤشرات 5ملحق ال

 A02010R تم إنشاء آلية للتنسيق على المستوى اإلقليمي

 PIM / IMT A02030Rتم تعريف أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية على الصعيد اإلقليمي بشكل واضح في ما يتعلق بـ 

(  لرؤساء جمعيات مستخدمي المياه والموظفين متاحة على المستوى TNAدراسة تقييم االحتياجات التدريبية )

 األقليمي/الجهوي

B04010R 

 B04020R الصعيد االقليمي/الجهويالمواد التدريبية متاحة على 

 B04060R تم تقييم نشاطات جمعيات مستخدمي المياه التدريبية على الصعيد االقليمي/الجهوي

 B05020R تّم تحضير دليل التدريب لنظام المحاسبة الذي سيتم استخدامه

 B05070 حكوميين مستقلين.يتم تدقيق الحسابات المالية لجمعيات مستخدمي المياه بشكل دوري من قبل موظفين 

 B08020R دليل المستخدم لنظام الرصد والتقييم متوفّر على الصعيد االقليمي/الجهوي.

 B08040R يتم دمج تقرير الرصد والتقييم السنوي في خطة العمل السنوية لجمعيات مستخدمي المياه على المستوى األقليمي/الجهوي

 B09030R في تحديد متطلبات التأهيل ذات الصلة في المنطقةيشارك ممثلو جمعيات مستخدمي المياه 
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 : قائمة المؤشرات المنطقية على المستوى المحلي6ملحق ال

 C01010 النظام األساسي لجمعية مستخدمي المياه متوفر

 C01011 تم التوقيع على اتفاقية النقل

 C02070 تم تأسيس لجنة التدقيق/الرصد لجمعية مستخدمي المياه

 C02080 تمت الموافقة على تقرير التدقيق/الرصد السنوي )للسنة السابقة( في اجتماع الجمعية العمومية.

 C02090 وافقت الجمعية العمومية على التقرير المالي السنوي )للسنة السابقة(.

 C02100 وافقت الجمعية العمومية على الخطة المالية وخطة العمل السنوية

 C02110 لتسوية النزاعات والتواصل الداخليية آلأنشئت 

 C02120 وافقت الجمعية العمومية على تقرير حل النزاعات والتواصل السنوي )للسنة السابقة(

 C03010 المخصصات السنوية المقررة للمزارعين تم أعالنها في بداية الموسم 

 C05010 يتم استخدام إرشادات تشغيل نظام الري المعدّة لهذه الغاية.

 C05020 يتم استخدام إرشادات صيانة نظام الري المعدّة ة لهذه الغاية

 C05030 خطة الصيانة السنوية يتم إعدادها سنويا

 C05040 خطة التشغيل السنوية يتم إعدادها سنويا

 C05050 األخيرةتم تدريب الموظفين المعنيين على استخدام إرشادات التشغيل والصيانة خالل األعوام الخمسة 

 C06010 تم وضع نظام لحفظ سجالت  جمعية مستخدمي المياه واسترجاعها.

 C06020 النظام المالي عامل.

 C06030 إرشادات إعداد الميزانية متوفرة

 C06040 إرشادات لحاسبة التكاليف والمراجعة ومراقبة الميزانية متوفرة

 C07010 متوفّردليل تنظيم ووظائف جمعية مستخدمي المياه 

 C07020 سياسة التوظيف متوفّرة.

 C07040 نظام التواصل مع مستخدمي المياه قيد االستخدام

 C07050 جمعية مستخدمي المياه تنظم دورات تدريبية للمزارعين

 C09010 لدى جمعية مستخدمي المياه  نظام رصد وتقييم خاص بها

 C09021 الصلة  بشكل كاف  يسمح باستخدام نظام الرصد والتقييمتم تدريب موظفي جمعية مستخدمي المياه ذوي 

 C09022 يتم تحديد نتائج الرصد والتقييم ذات الصلة لإلبالغ عنها إلى وكالة الري

 C09023 يتم اإلبالغ عن نتائج الرصد والتقييم ذات الصلة لوكالة الري

 C09024 أداء جمعية مستخدمي المياه تحضر جمعية مستخدمي المياه  تقريرا سنويا عن نتائج تحليل

 D06010 تقوم  جمعية مستخدمي المياه بأعمال نشاطات بيئية  
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 – الجنوبية الشونة مديريةمثال من ( اإلقليمي المستوي ىعل المونيفا بنظام الخاصة المعلومات بجمع المرتبطة العمل إجراءات: 7ملحق ال

 األردن(

. ومن الضروري طباعة   h2020.eu-www.swimعلى الموقع  هثيقة منفصلة ويمكن تحميلوسيتم عرضه كنظرا الهمية هذا الملحق، 

 الري إدارة وتقييم رصدغرض البيانات )ب جمعلمساعدتهم في  ي(قليمواإلالوطني و المستوى)مونيفا ضابط ارتباط الوتوزيع الملحق على 

 (.يقليممستوى اإلالعلى  نظام المونيفافي  هاإدخال قبل ( ومعالجتها )لتحضير البياناتPIM/IMT) الري مياه إدارة صالحيات ونقل التشاركية

 يرجى الرجوع إلى الوثيقة التالية على الموقع المذكور:

 “Guiding Recommendations4ApplyingMONEVA-Annex7(ProceduresRegionalLevel).pdf” 

  

http://www.swim-sm.eu/
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 مستخدمي جمعياتمثال من ) المحلي المستوى على المونيفا بنظام الخاصة المعلومات وإدخال بجمع المرتبطة العمل إجراءات: 8ملحق ال

 األردن( – الجنوبية الشونة مديرية في المياه

. ومن الضروري طباعة   h2020.eu-www.swimعلى الموقع  هثيقة منفصلة ويمكن تحميلونظرا الهمية هذا الملحق، سيتم عرضه ك

مياه( ومعالجتها ات مستخدمي الجمعيأداء مراقبة غرض بالبيانات ) جمعمونيفا المحليين لمساعدتهم في ضباط ارتباط الوتوزيع الملحق على 

 (.الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي PDF ملفات الفي قبل إدخالها  الرصدبيانات )لتحضير 

 الموقع المذكور: التالية علىيرجى الرجوع إلى الوثيقة 

“Guiding Recommendations4ApplyingMONEVA-Annex8(ProceduresLocalLevel).pdf” 

 

http://www.swim-sm.eu/

