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 المقّدمة .1
 مؤلّفة PDFبھدف جمع المعلومات على المستوى المحلي وإجراء عملية رصد لرابطة مستخدمي المياه، تّم تحضير ملّفات 

 .لومات ليتم استخدامھا من قبل المكاتب المحليةمن حقول تسمح  بالتجميع الموجه للمع

تصدير الملفات المعبأة إلى المكتب اإلقليمي المناسب عن طريق البريد اإللكتروني، أو أي حامل رقمي /ھذا ويتم نقل
أو حتى كنسخ مطبوعة، وھذا يتوقف على مستوى استعداد مستخدمي المياه وتوافر الكيان  ...) USBأقراص مضغوطة، (
 .ادي والبرمجيات في المكتب المحليالم

،  والذي يتمتع بالقدرة على  )MONEVAنظام ( المرفق بقاعدة بيانات تقييم المكتب اإلقليمي مزود بنظام الرصد وال
، العادة تنظيمھا في )جمعيات مستخدمي المياه(المعلومات التي تم جمعھا من قبل المكاتب المحلية / فحص ودمج البيانات 

ھذا وقد إحتسب نوعان . من أجل تقييم األداء من دون أي قدرة على التدخل في تحديد النتائج) نتيجة نھائية/ناتج(مخرجات 
 :من النتائج بالنسبة للمستوى المحلي

 . لتقييم األداء المؤسسي والمالي والفني لجمعيات مستخدمي المياه- Cنتائج نھائية  

 ت مستخدمي المياه لتقييم أثر إنشاء جمعيا- Dنتائج نھائية 

مؤشر /نتيجة نھائية عن طريق احتساب للنقاط المنجزة لكل متغير/ التقييم المولد يبين المستوى النسبي في تحقيق كل ناتج 
وفقا لمعايير التقييم المحددة مسبقا، و من ثم بمقارنة المجاميع المنجزة بالعدد األقصى للنقاط التي من الممكن تسجيلھا  

)MNP (نتيجة نھائية/ ج لكل نات. 

 :النظام يميز بين أربعة مستويات لإلنجاز

 .النتيجة النھائية بالكامل /  مما يعني أنه تم تحقيق الناتج ٪100= مجموع النقاط المنجز . 1

 مما يعني أن التقدم مرٍض ولكن ھناك حاجة إلى إتمام  MNP ٪100< و ٪70 ≥مجموع النقاط المنجز ھو . 2
 .تحسينات

 مما يعني أن التقدم متوسط وھناك حاجة إلى إتمام تحسينات MNP ٪70< و ٪30 ≥ النقاط المنجز ھو مجموع. 3
 .كبيرة

 . مما يعني أن التقدم ضئيل وھناك حاجة إلى إتمام تحسينات ھامةMNP ٪30<مجموع النقاط المنجز ھو . 4

 إلى جمعيات MONEVAيدھا من قبل نظام المكتب اإلقليمي ھو المسؤول كذلك عن تصدير نتائج التقييم كما يتم تول
 .مستخدمي

ھذا .  التي تم انشاؤھا والطريقة الصحيحة إلستخدامھاPDFيفّصل ھذا الدليل األنواع المختلفة من الوحدات النمطية 
  ويصف كيف تتم تعبئة  الحقول والطريقة المالئمة إليصال الملفات المعبأة للمكتب اإلقليمي المالئم

  

  PDFذج توصيف نما 1.1
 . المعّدة لجمع المعلومات والبيانات وبناًء عليه، إجراء رصد أداء جمعيات مستخدمي المياهPDFفي ما يلي توصيف لنماذج

  الوحدة النمطيّة الخاصة بالمعلومات المفّصلة-المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه
إذ تعنى بجمع معلومات مرجعية حول األخيرة،  اهتمثّل ھذه الوحدة النمطية بطاقة تعريف عن جمعية مستخدمي المي

  .المذكورة الخاضعة للجمعية المروية وبيانات عامة مرتبطة بنمط المحاصيل في المنطقة

مّرة واحدة : ، وتيرة1 الوحدة النمطيّة الخاصة بالرصد -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه
  عند البداية
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تدّخل مّرة واحدة فقط عند البدء  جمع المعلومات والبيانات التيل  من ثالث صفحاتالمؤلف  النموذج ملفالستخدم ھذا ي
  .بتطبيق نظام الرصد والتقييم

   شھَرا12: ، وتيرة2 الوحدة النمطيّة الخاصة بالرصد -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه

  .تحّدث سنويا ات التيرصد المعلومات والبيانل  صفحة13المؤلف من  النموذج ملفالستخدم ھذا ي

   شھَرا36: ، وتيرة3 الوحدة النمطيّة الخاصة بالرصد -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه

 .مرة كل ثالث سنوات تحّدث رصد المعلومات والبيانات التيل  صفحة13المؤلف من  النموذج ملفالستخدم ھذا ي

  انات الرصد طلب تعديل بي-المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه

 .الرصد طرأ على عملية إلرسال طلب إلى المكتب اإلقليمي لتصحيح أي خطأ النموذج ملفالستخدم ھذا ي

  )PDFبصيغة ( تعليقات على التقييم -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه

تب اإلقليمي لشرح أن ترسل التعليقات والطلبات إلى المك ،نموذج المن خالل ھذاتستطيع جمعية مستخدمي المياه 
وھذا من شأنه أن يمنح جمعية مستخدمي . وتبرير مجموع نقاط محدد حققه مؤشر أو متغير أو ناتج أو نتيجة نھائية

 إلى المكتب المحلي أو جمعية  فيما بعد  المكتب اإلقليمي ويرسل  في يتم إجراؤه  التقييم المياه حق الرد حيث أن
  .ياهمستخدمي الم

  

 PDF نماذج توصيف حقول 1.2
ثّمة ثالثة . قابلة للتعبئة  من مجموعة حقول محددة باللون األزرق الفاتحPDFكما سبق ذكره في المقدمة، تتألف ملفات 

  )١الرسم رقم (أنواع من الحقول 

 تحديد  للمستخدم يمكن. منسدلة تضّم خيارات عدة سبق تحديدھا عبارة عن قائمة وھو - مربع التحرير والسرد
 .فقطخيار واحد 

 وھو عبارة عن مربعات يمكن أن تكتب فيھا أرقام وحروف- حقل النص . 
 مثًال، (فيھا اختيار من بين خيارين أو أكثر   وھي عبارة عن مربعات صغيرة يمكن أن يحدد-االختيار خانة

 )كال/نعم
  

  يبرز الرسم أدناه بعض األمثلة حول الحقول المذكورة أعاله
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صحقل الن  

  خانة االختيار

در والسريرع التحبر م

 

  PDF نموذج في للتعبئة القابلة الحقول - ١ رقم رسم

 

  الرصد 2

 الوحدة -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه 2.1
  النمطيّة الخاصة بالمعلومات المفّصلة

يظھر التاريخ على يسار . دى جمعيات مستخدمي المياهيُستخدم ھذا النموذج لجمع المعلومات األساسية حول فرا
  .الزاوية، أعلى الصفحة األولى

الخطوة األولى لإلستعمال تكمن في ملء الرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه الذي منحه لھا المكتب اإلقليمي 
، والثاني والثالث إلى المكتب اإلقليمي، يرمز األول منھا إلى البلد . ستة أرقام ، ويكون مؤلفًا من)٢أنظر رسم رقم (

 999مكتبًا إقليميًا و  99 يمكن للنظام أن يستوعب. والثالث اآلخرين إلى المكتب المحلي أو جمعية مستخدمي المياه
  .كحد أقصى لكل مكتب إقليمي مكتبًا محلياً 

 

 



�PDFاستخدام نماذج : المكتب المحلي/جمعية مستخدمي المياه - دليل المستخدم 2015�

 

6  

 

 مستخدمي لجمعية األوحد المشفر والرمز الجاري التاريخ مبينةً  المحلي كتبللم المفصلة النمطية الوحدة -٢ رقم رسم
 المياه

 

انقر داخل المربعات . فتجمع المعلومات المرجعية حول جمعية مستخدمي المياه) ٣أنظر رسم رقم (أما الحقول التالية 
 لجعل حقل النص 

 .السرد ومربع التاريخ متاحين للتعبئةالتحرير والحر ومربع 

 
 المياه مستخدمي جمعية حول المرجعية المعلومات. المحلي للمكتب المفصلة النمطية الوحدة -٣ رقم رسم
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. ، يتم جمع معلومات حول المحاصيل األساسية المرويّة ضمن المنطقة التي تغطيھا جمعية مستخدمي المياه٢في الصفحة 
وتقّسم المحاصيل . المحاصيل الحقلية؛ الخضروات؛ الفاكھة واألشجار: فئات من المحاصيل وفي ھذا النطاق، ثمة ثالث

الحقلية إلى حبوب وأعالف وبقوليات؛ والخضروات إلى موسمية وخضروات في خارج موسمھا، وذلك بھدف التركيز 
 .على أھمية الخضروات في خارج موسمھا التي تزرع في بعض المناطق

جمعية مستخدمي المياه أن تدخل مجموع المساحات المروية بالنسبة المئوية بحسب نوع / محليويطلب من المكتب ال
 .٤، كما ھو مبين بالرسم رقم )المحاصيل الحقلية األساسية والخضروات األساسية(فئتين األوليتين ل للالمحصو

 

 

 المحاصيل من المروية المساحات تمثل التي الحقول خصائص مبينةً  المحلي تبللمك المفصلة النمطية الوحدة - ٤ رقم رسم
  المياه مستخدمي لجمعية لجمعية التابعة األساسية والخضروات الحقلية

 

. ل أنواع األشجار والفاكھة وفق أرقامتدخّ  أما حقول الفئة الثالثة، أي الفاكھةواألشجار، فيتم تعبئتھا بطريقة مغايرة إذ
معية مستخدمي المياه األرقام المنسوبة ألنواع الفاكھة واألشجار المرويّة من خالل التحقق من الجدول وإختيار وتحدد ج

يرجى التنبه إلى . ٥الرقم المناسب من القائمة المنسدلة ومن ثم تحديد النسبة المئوية الصحيحة كما ھو مبين في الرسم رقم 
 .التكثيف من المناطق المروية وذلك بسبب% 100يتخطى الـ أن مجموع النسب المئوية في فئة معينة قد 
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 الفاكھة من المروية المساحات تمثل التي الحقول خصائص مبينةً  المحلي للمكتب المفصلة النمطية الوحدة -٥ رقم رسم

  المياه مستخدمي لجمعية واألشجارالتابعة

 

 الوحدة -المكتب المحلّي /ياهجمعية مستخدمي الم   2.2 
  مّرة واحدة عند البداية: ، وتيرة1النمطيّة الخاصة بالرصد 

وترتبط .  نظام الرصد والتقييم، يتم إدخال المعلومات مرة واحدة، أي في المّرة األولى التي يطبّق فيھاھذا النموذجفي 
التي   تّم جمعھا على مّر السنوات وصوًال إلى السنة المرجعيةالتراكمية التي المعلومات والبيانات التي يتم إدخالھا بالبيانات

وتستخدم ھذه البيانات والمعلومات كمرجعية . الوطني من قبل المكتب المسؤول/يتم تحديدھا على المستوى المركزي
ييف ھذا تك/ھذا ويتم تخصيص  .لفترات الرصد الالحقة التي تتطبّق خاللھا عمليات رصد تتم كل سنة وكل ثالث سنوات

 ، ومن ٦النموذج على الصعيد الوطني من قبل المكتب المختص، بإدخال ألسنة المرجعية المحددة كما ھو مبين في الرسم 
  .ثم يتم توزيعه على المكاتب المحلية للجمعيات

ب اإلقليمي الخطوة األولى لإلستعمال تكمن في ملء الرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه الذي منحه لھا المكت
يرمز األول منھا إلى البلد، والثاني والثالث إلى المكتب اإلقليمي، والثالث . ستة أرقام ويكون مؤلفًا من) ٦أنظر الرسم (

لكل   مكتبًا محلياً 999مكتبًا إقليميًا و  99 يمكن للنظام أن يستوعب. اآلخرين إلى المكتب المحلي أو جمعية مستخدمي المياه
  . أقصىكحد مكتب إقليمي
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 الصعيد على المكيفة/المخصصة البداية عند واحدة مّرة: وتيرة بالرصد، الخاصة النمطيّة الوحدة - ٦ رقم رسم
 المياه مستخدمي لجمعية األوحد المشفر  بالرمز ملؤه يتوجب الذي والحقل المرجعية ألسنة مبينةً  المركزي/الوطني

  

 ،ول األخرى فھي عبارة عن مربعات كتابة ترصد بشكل أساسي المنطقة القابلة للري، ومتطلبات المياه المقّدرةأما الحق
  ).٧مثال مبيّن في الرسم رقم (والوظائف التي ساھم في انشائھا البرنامج 

 

 

  
 يجب التي الكتابة حقول عن مثال: البداية عند واحدة ةمرّ : وتيرة بالرصد، الخاصة النمطيّة الوحدة - ٧ رقم رسم

 تعبئتھا

 

 الوحدة -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه 2.3
   شھَرا12: ، وتيرة2النمطيّة الخاصة بالرصد 

ئتھما إّن الحقلين األّولين الذين يجب تعب .ھدف الرصد والتحديث كّل سنةب، تُجمع المعلومات والبيانات ھذا النموذجفي 
 والسنة التي يجرى في الرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه الذي منحه لھا المكتب اإلقليميھما ) ٨ أنظر الرسم(

    .خاللھا الرصد

يرمز األول منھا إلى البلد ، والثاني والثالث إلى . ستة أرقام مؤلف منالرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه 
مكتبًا  99 يمكن للنظام أن يستوعب. ي، والثالث اآلخرين إلى المكتب المحلي أو جمعية مستخدمي المياهالمكتب اإلقليم

  .كحد أقصى لكل مكتب إقليمي  مكتبًا محلياً 999إقليميًا و 

المركزي عندئٍذ يجب تعبئة ھذا النموذج سنوياً / المحددة على الصعيد الوطنيRy ھي ألسنة المرجعية ٢٠٠٤إذا كانت 
  ٢٠٠٥تداًء من سنة إب
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 وبالرمز  الرصد بسنة ملؤھا يجب التي الحقول مبينةً  شھراً  12 بالرصدوتيرة الخاصة النمطيّة الوحدة- ٨ رقم رسم
 المياه مستخدمي لجمعية األوحد المشفر

تحرير والسرد وحقول التاريخ عبر النقر إن معظم الحقول الالحقة ھي حقول نصوص حرة؛ يمكن تفعيل بعض مربعات ال
توجد كذلك األمر بعض خانات االختيار . عبر اختيار الجواب أو المعلومات المالئمة من القائمة المنسدلة داخلھا، وتعبئتھا

 ).٩رسم رقم (
 

 
 المعلومات لجمع المستخدمة الحقول عن مثال. شھراً  12 بالرصدوتيرة الخاصة النمطيّة الوحدة -٩ رقم رسم

 والبيانات

 

 الوحدة -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه 2.4
   شھَرا36: ، وتيرة3النمطيّة الخاصة بالرصد 

إّن الحقلين األّولين الذين يجب  . كل ثالث سنواتھدف الرصد والتحديث مرةب، تُجمع المعلومات والبيانات ھذا النموذجفي 
 والسنة التي الرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه الذي منحه لھا المكتب اإلقليميھما ) ٠١ أنظر الرسم(تعبئتھما 

    .يجرى في خاللھا الرصد

منھا إلى البلد ، والثاني والثالث إلى يرمز األول . ستة أرقام مؤلف منالرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه 
مكتبًا  99 يمكن للنظام أن يستوعب. المكتب اإلقليمي، والثالث اآلخرين إلى المكتب المحلي أو جمعية مستخدمي المياه

  .كحد أقصى  لكل مكتب إقليمي  مكتبًا محلياً 999إقليميًا و 

المركزي عندئٍذ يجب تعبئة ھذا النموذج مرة كل /الوطني المحددة على الصعيد Ry ھي ألسنة المرجعية ٢٠٠٤إذا كانت 
 .) ألخ٢٠١١، ٢٠٠٨، ٢٠٠٥أي ( ٢٠٠٥ثالث سنوات إبتداًء من سنة 

 

 حقل النص

 خانة االختيار

مربع التحرير والسرد
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  الرصد بسنة لؤھام يجب التي الحقول مبينةً  شھراً 36  بالرصدوتيرة الخاصة النمطيّة الوحدة -10 رقم رسم

 المياه مستخدمي لجمعية األوحد المشفر وبالرمز

 ) .11رسم رقم ( إن الحقول الالحقة ھي في األساس عبارة عن حقول نصوص وخانات اختيار وھي حقول رصد
 

 

 المعلومات لجمع المستخدمة ولالحق عن مثال. شھراً  36 بالرصدوتيرة الخاصة النمطيّة الوحدة -١١ رقم رسم
  والبيانات

  

  إرسال وتصدير المعلومات التي تم جمعھا 2.5 

البرمجية الوحيدة المزود بھا  كانت، ليس من الممكن حفظھا إذا PDFمن الجدير ذكره أنه وبعد إتمام تعبئة نماذج 
متكرر في الرسالة التي تظھر في النطاق و واضحوھذا ما يذكر بشكل . Adobe Reader أدوبي ريدير وب ھيالحاس

 ).٢١ أنظر الرسم (PDFالبنفسجي أعلى نافذة ملف 

 

 

 

 

 

 

  PDF نماذج داخل البيانات حفظ عملية حول تحذير رسالة -٢١ رقم رسم

 قبل إرسالھا أو PDF النموذج أن تحفظ إذا أغلقت ملف وكما يظھر في الرسالة، ال يمكن للبيانات المكتوبة في
  .وفي حال إغالق النافذة، تفقد البيانات. تصديرھا

تعبئة وھو  بعد إدخال البيانات جميعھا، يمكنك اختيار طريقة إرسالھا إلى المكتب اإلقليمي، على أن يلبّى شرط وحيد
وفي حال عدم . الموضوعة في مربعات حمراء) مثالً  المياه الرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي( اإلجبارية الحقول
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 أما ). ٣١رسم رقم  (خطأك إدراك في لتساعدك الشاشة على رسالة تحذير تظھر سوفتعبئة أي من البيانات اإلجبارية 
  .في مربعات باللون األزرق الفاتح  وضعتفقدالبيانات غير اإلجبارية 

 

 
 بالرفض تحذير رسالة إرسال -٣١ رقم رسم

التعليمات /  أن تتبع الخيارات المختّص، يجبأخيرًا، وبھدف إرسال النموذج المملوء بالمعلومات إلى المكتب اإلقليمي
  : والمدرجة والمفصلة في ما يليPDFالموجودة في نھاية كل ملف نموذج 

 نفسه PDF، ستظھر نافذة تسمح بإرسال ملف البيانات وليس ملف "البريد الكتروني"ا تنقر على زّر  عندم- 1الخيار 
  .لمكتب اإلقليميلإلى البريد االلكتروني 

i.  تظھر مسودة البريد التي حّررت باستخدام تطبيق البريد "االعتيادي تطبيق البريد االلكتروني"عند اختيار ،
كما ھو مبين في الرسمين ) Windows Live Mail, Thunderbird, Outlook(االلكتروني االعتيادي 

  .٥١ و  ٤١
 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

  

 االعتيادي االلكتروني البريد تطبيق خالل من الملف إرسال -٤١ رقم رسم
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 اإلقليمي المكتب إلى البيانات ملف إلرسال الكتروني بريد مسودة تحرير-٥١ رقم رسم

ويكون متلقي البريد االلكتروني المكتب . ضرورياموضوع البريد االلكتروني إذا كان ذلك يمكن تعديل الرسالة و
لذا احرص على حذف أي عنوان إفتراضي قد يكون مكتوبًا في خانة المتلقي واكتب العنوان الصحيح لمكتبك  اإلقليمي
 تحتوي على البيانات التي XML إضافة إلى ذلك، يرجى التنبه إلى أن الملف المرفق ھو لغة توصيف موسعة .اإلقليمي
  . نفسهPDF تعبئتھا في النموذج، وليس ملف تّمت

 Acrobatيمكن لنظام .  تحت اسم فريدالمحلية للبياناتيحفظ المكتب اإلقليمي لغة التوصيف الموسعة   تلقيھا عند
Professional 7 إعادة وضعھا في  أن يقرأ بيانات ملف لغة التوصيف الموسعة عن طريق الحقة  أو إصدارات
  .ء جدول ملفات لبيانات عدة أخرىنموذج فارغ أو إنشا

  

ii.  حساب بريد الكتروني على الويب، وتحديد الخيار المالئم في النافذة يمكن أيضا إرسال البيانات عن طريق
  ).16 أنظر الرسم رقم. (PDFعلى نموذج  " mail-E" التي تفتح عند النقر على زر 

 

 

 رسم رقم ١٦- تحديد خيار حساب بريد الكتروني على الويب إلرسال ملف البيانات

 . يجب إدخال معلومات حساب البريد االلكتروني في كل مرة يتم إرسال ملف

تحّرر مسودة البريد اإللكتروني عند فتح متصفح االنترنت، وبعد ذلك يمكن للمستخدم تحرير الرسالة وإضافة المتلقين 
 . راآلخرين إذا لزم األم

 يمكن تعديل الرسالة موضوع البريد االلكتروني إذا كان ذلك ضرورياو

 ھو لغة توصيف الملف المرفق
 موسعة تحتوي على 

 اإلقليمي  للمكتب البريد االلكتروني

البيانات 
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 إلى المكتب اإلقليمي الذي وتسليمھا" طباعة" نسخة من النموذج من خالل النقر على زر من الممكن طباعة- 2الخيار 
 .  خيار آخرأييكون مسؤوال عن نسخ البيانات على نظام الرصد والتقييم في حال عدم توافر 

 PDFمبيوتر الخاص بك، يمكن حفظ نموذج  على جھاز الكAcrobat Professional إذا تم تحميل برنامج - 3الخيار 
إذا لم يكن االتصال باإلنترنت متاحاً، يمكن تسليم ھذه . XML“إحفظ كملف " بالنقر على XML أو ملف PDFكملف 

  . الملفات إلى المكتب اإلقليمي الذي يكون مسؤوال عن نسخ البيانات على نظام الرصد والتقييم

د المكاتب اإلقليمية بنظام ر  فحص ودمج، يسمح باستقبال،)MONEVAنظام (صد وتقييم مرفٍق بقاعدة بيانات وتزوَّ
، العادة تنظيمھا في PDFمن خالل ملفات ) جمعية مستخدمي المياه(المعلومات التي جمعھا المكتب المحلي /البيانات

 .نتائجمن أجل تقييم األداء من دون أي قدرة على التدخل في تحديد ال) نتيجة نھائية/ناتج(مخرجات 

  .وتكون المكاتب اإلقليمية مسؤولة عن إرسال التقييم الذي أجراه نظام الرصد والتقييم إلى جمعيات مستخدمي المياه

 

 طلب تعديل -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه2.6  
  بيانات الرصد

 وحدات الرصد النمطية إلى قد يحدث أن يحدد المكتب المحلي أو جمعية مستخدمي المياه خطأ في الرصد بعد إرسال
 . المكتب اإلقليمي

 موضوع ھذا الدليل لجمعية مستخدمي المياه بإرسال طلب إلى المكتب اإلقليمي لتصحيح أي خطأ في PDFيسمح نموذج 
  . الرصد

. ة أرقامست مؤلف منالرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه الإن المعلومة اإلجبارية األولى التي يجب تعبئتھا ھي 
يرمز األول منھا إلى البلد ، والثاني والثالث إلى المكتب اإلقليمي، والثالث اآلخرين إلى المكتب المحلي أو جمعية 

  .مستخدمي المياه

، لكل متغير أو مؤشر تطلب جمعية مستخدمي المياه )٧١أنظر الرسم رقم (يتّم تعبئة نموذج تتوافر فيه المعلومات التالية و
  صحيحهتحديثه أو ت

 رقمية  للمتغير - وھي عبارة عن شيفرة أبجدية-الرمز المشفر للمؤشر أو المتغير موضوع الطلب
  .تظھر ھذه الشيفرة إلى جانب كل حقل رصد. أو المؤشر المطلوب تغييره

 وھي السنة المرتبطة بالمؤشر أوالمتغير - السنة الخاصة بالمؤشر أو المتغيّر موضوع الطلب 
  .الواجب تحديثه

 يمة المصححة المقترحة الق  
 وھي تعليقات مفيدة لشرح الطلب والدفع به-تعليقات . 
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رسم رقم ١٧- - طلب تعديل بيانات الرصد: المعلومات الواجب تعبئتھا لكلّ  متغيّر/مؤشر موضوع 
 الطلب

التعليمات /  أن تتبع الخيارات المختّص، يجبقليميأخيرًا، وبھدف إرسال النموذج المملوء بالمعلومات إلى المكتب اإل
  .PDFنموذج الملف الالموجودة في نھاية 

 

 تعليقات على -المكتب المحلّي /جمعية مستخدمي المياه .3 
  PDF) بصيغة(التقييم 

 البريد  مثاال عن ورقة التقييم التي تصل إلى المكاتب المحلية وجمعيات مستخدمي المياه عن طريق٨١يبيّن الرسم 
  .مستخدمي المياه أنشئت رسميا جمعية 1Cيشير المثال إلى النتيجة . اإللكتروني أو البريد العادي من المكاتب اإلقليمية

 :، ومقيمة عبر مؤشرين منطقيين"جمعية مستخدمي المياه لديھا قواعد سارية واضحة: "C1.1 وھي مؤلفة من ناتج وحيد 

C01010" :وقيمت اإلجابة بنعم بنقطتين " ستخدمي المياه متوفرالنظام األساسي لجمعية م  

C01011" :وقيمت اإلجابة بكال بصفر نقاط" تم التوقيع على اتفاقية النقل.  

كمحصلة، الناتج جمع نقطتين من أصل أربع نقاط كمجمٍع أقصى من الممكن تحقيقه، وھذه المحصلة تنطبق أيضًا على 
 أي أن التقدم متوسط وھناك حاجة إلى ٪٥٠ واحد، مما يعني أن مستوى اإلنجاز ھو النتيجة النھائية كونھا مؤلفة من ناتجٍ 

  .تحسينات كبيرة من أجل إتمام اإلنشاء الرسمي لجمعية مستخدمي المياه المعنية
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  رسم رقم ١٨- ورقة تقييم  النتيجة C1 المرسلة من المكتب اإلقليمي إلى جمعية مستخدمي المياه

، يمكن لجمعيات مستخدمي المياه إرسال التعليقات والطلبات المحددة "تعليقات حول التقييم" المعنون PDFمن خالل ملف 
وھذا من شأنه أن يمنح . نتيجة نھائيةلشرح وتبرير مجموع نقاط محدد حققه مؤشر أو متغير أونتاج أو للمكتب اإلقليمي 

ياه حق الرد عند إجراء التقييم من قبل المكتب اإلقليمي وإرساله إلى المكتب المحلي أو جمعية جمعية مستخدمي الم
 .مستخدمي المياه

 مؤلف من الرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي المياه الھما ) ٩١أنظر الرسم (إّن الحقلين األّولين الذين يجب تعبئتھما 
، والثاني والثالث إلى المكتب اإلقليمي، والثالث اآلخرين إلى المكتب المحلي أو  يرمز األول منھا إلى البلدحيثستة أرقام 

 .جمعية مستخدمي المياه، وسنة التقييم المرتبطة بالتعليق

 

  

رسم رقم ١٩-  تعليقات على التقييم: الحقول التي يجب ملؤھا بالرمز المشفر األوحد لجمعية مستخدمي 
التقييم وبسنة المياه  
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ھا، وھي /ة يستوجب إضافة تعليق حوله/ محددنھائية نتيجة/ ناتج / متغير / ترتبط الحقول التي يجب تعبئتھا  بمؤشر 
 ): ٠٢أنظر الرسم ( في ما يلي موصفة

 في وحدات الرصد النمطية كما وفي  (نتيجة نھائية/ ناتج / متغير /  مؤشر وھو يمثل - المشفر الرمز
 كي تتمكن من النتيجة النھائية/ الناتج / المتغير / للمؤشر المشفر الرمز إدخالالرجاء ). رقة التقييمو

  . إضافة التعليق في الحقل المقابل
 كما النھائية النتيجة/ الناتج / المتغير /  وھو مجموع النقاط المنسوبة إلى المؤشر -مجموع النقاط المحدد 

 . والذي تريد إضافة التعليق حوله) تيجة الرصد الذي تم إجراءهن(سبق ذكره في ورقة التقييم 
  متغير /   ھو مجموع النقاط األقصى الذي يمكن أن ينسب في أي وقت إلى مؤشر –الحد األقصى للنقاط

 ) والذي ذكر في ورقة التقييم (نتيجة نھائية/ ناتج / 
 تبرير النتيجة التي تحققت / ك المحددة لشرح طلبات/  وھذا ھو الحقل حيث يمكنك إدخال تعليقاتك - تعليقات

 . المشار إليه والتقييم الناشئ عنهالنتيجة النھائية/ الناتج / المتغير / المنسوبة إلى المؤشر 
  

  
 التقييم على تعليقات - المحلّي المكتب/المياه مستخدمي جمعية -٠٢ رقم رسم
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 PDF  نماذجفتكيي/تخصيص .4  
 Acrobat Professional استخدام عليھا يتوّجب. التي فحسب المركزية/الوطنية للسلطات معدّ  الفصل ھذا: مالحظة

  .المحلّي المستوى على توّزع جديدة كملفات وحفظھا مالئم بشكل PDF نماذج تكييف/لتخصيص

" الرصد " وظيفة تشمل بيانات؛ قاعدة يضم الذي MONEVA والتقيم الرصد بنظام مزودة المركزية/الوطنية السلطات إن 
 من مخصصة غير أصلية نسخة حفظ تم حيث" المحلية المكاتب / المياه مستخدمي جمعية رصد "قسم  MONEVA لنظام
 .أعاله والمفصلة المذكورة PDF-ال نماذج كل

بإدخال ألسنة المرجعية المحددة تكييف ھذا النموذج على الصعيد الوطني من قبل المكتب المختص، /ھذا ويتم تخصيص 
 .، ومن ثم يتم توزيعه على المكاتب المحلية للجمعيات6كما ھو مبين في الرسم 

ففي نھاية كل ). ١٢أنظر الرسم ( إذا لزم األمر  جميعھاPDF  تخصيص ملفات نموذجالمركزية/الوطنيةيمكن للسلطة 
د تعبئة ھذا الحقل بكلمة المرور المناسبة المتاحة على بع". أدخل كلمة المرور للتخصيص" حقل تحت مسمى ھناكملف 

 اختياره كما ھو بمجرد النمطية PDF غير مفّعل في وحدة ويصبح أي حقلالمستوى الوطني، تصبح كافة الحقول متاحة 
  .٢٢مبين في الرسم رقم 

 

  
  )متاحة غير يجعلھا (C 03102و 03101C الحقول اختيار. PDF ملفات تخصيص -١٢ رقم رسم

أي حقل يصبح غير مفّعل في الوحدة
النمطية بمجرد اختياره
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  التخصيص بعد PDF نموذج في مبيّنين غير 03102Cو C 03101 الحقالن أصبح -  ٢٢ رقم رسم

تتطلب العملية بضع ثوان قبل أن تظھر كافة . ابة كلمة المرور في الحقل المناسب، أنقر خارج مربع كلمة المروربعد كت
يؤدي ). 9أنظر الرسم رقم  (مؤشراً / متغيرًا  حقل/يمثل كل رمز. 18رموز الحقول كما ھو مبين في الرسم رقم 

 .  األصليPDFالمؤشر من نموذج / اختيار حقٍل معيّن إلى إخفاء المتغير 

 

 : مالحظة

الممكن  من  ليسبمجرد االنتھاء من التخصيص، يمكن تعبئة النموذج كالمعتاد، ولكن يرجى األخذ بعين االعتبار أنه*
 محّملة على جھاز  المجانيةAcrobat Reader أكروبات ريدر ت برمجية كملف جديد إذا كانPDFحفظ ملف 

  . PDF، فيمكن حفظ نسخة معدلة ومخصصة من ملف Acrobat Professionalإذا كان لديك . الكمبيوتر الخاص بك

  

يُعتبر إلزاميًا، وال  2.2) قسم( مرة واحدة عند البداية  وحدة الرصد، تردد– المكتب المحلي PDFتكييف /إن تخصيص*
قل إدارة المياه، من خالل ن/  لإلدارة التشاركية للمياه المھمة ال بّد أن يتم عند تحديد التواريخ. يتطلب أي كلمة سر

لمزيد من المعلومات يرجى (  وتوزيعه للمكاتب المحلية  المكيف/تحديد العام المرجعي، حفظ النموذج المخصص
   . ) المركزي/ مراجعة دليل المستخدم لنظام الرصد والتقييم قاعدة بيانات المكتب الوطني

  

  

  

  

  

    

 مثل عن حقلين غير مبينين
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