
١دليل تحديث قاعدة بيانات العمالء / منهجيّة البحث Customer Database Update Manual / Background1



حقوق الطبع محفوظة © االتحاد األوروبي ٢٠١٩ 

إن محتويــات هــذا الدليــل ال تعكــس الموقــف الرســمي لالتحــاد 
األوروبــيK تقــع مســؤولية المعلومــات واألراء الــواردة هنــا 

Kعلــى عاتــق المحــرّر

 دليل تحديث
 قاعدة بيانات

العمالء
تشرين الثاني ٢٠١٨



المحتويات

٥ ................................................................................................................ المقدّمة
٧ ............................................................................................................ لمحة عامّة 
تحديد هوية المشتركين والتعيين الجغرايف.................................................................. ٩
المرحلة األولى: المرحلة التحضيرية.................................................................................. ١٠
الخطوة ١: تحديد البيانات والمواقع التي سيتم تحديثها بالتعاون مع مؤسسات المياه................................ ١٠
الخطوة ٢: الحصول على نسخة من البيانات من برنامج تخطيط موارد المؤسسات.................................... ١٠
الخطوة ٣: البحث وجمع مزيد من المعلومات......................................................................................... ١١
الخطوة ٤: طلب الخرائط المساحية واعتماد الترميز اللبناني للخرائط....................................................... ١١

المرحلة الثانية: المرحلة الميدانية.................................................................................... ١٣
الخطوة ٥: تحديد أصحاب المعرفة المحلية واختيار طريقة جمع البيانات.................................................. ١٣
الخطوة ٦: إعداد أدوات جمع البيانات...................................................................................................... ١٦
الخطوة ٧: تدريب المساحين وإبالغ السكّان............................................................................................. ١٧
الخطوة ٨: وضع المشتركين على الخريطةة............................................................................................. ١٨

٢١ ....................................................... المرحلة الثالثة: خطوات إضافية لرسم الخرائط الشاملة
٢١ ..................................................................................... الخطوة ٦ب: تقسيم المنطقة إلى مناطق صغيرة
الخطوة ٧ب: تدريب المساحين على كيفية التعامل مع الناس................................................................. ٢٢
الخطوة ٨ب: إيجاد االشتراكات................................................................................................................ ٢٢

٢٤ ....................................................................................... المرحلة الرابعة: تحليل البيانات
الخطوة ٩: إدخال المعلومات وتجميعها................................................................................................... ٢٤
الخطوة ١٠: التحقق من الموقع................................................................................................................. ٢٥
٢٥ ............................................................................................................. الخطوة ١١: التحقق من السجالّت
الخطوة ١٢: تحديد االشتراكات المفقودة.................................................................................................. ٢٦

٢٧ ..................................................................... المرحلة الخامسة: التسليم لمؤسسات المياه
٢٧ .................................................................................................... الخطوة ١٣: التسليم لمؤسسات المياه
الخطوة ١٤: الموافقة على العملية والدمج ضمن برنامج التسجيل اإللكتروني............................................ ٢٧

الملحق ١ – نموذج االستطالع..................................................................................... ٢٨
الملحق ٢ – استمارة رسم الخريطة............................................................................ ٣٦



دليل تحديث قاعدة بيانات العمالء / مقّدمة ٤Customer Database Update Manual / List of Figures دليل تحديث قاعدة بيانات العمالء / الئحة األشكال4 ٤

الئحة األشكال

الشكل ١ - نسبة السجالت يف قاعدة البيانات حسب سنة االشتراك......................................... ٦
الشكل ٢ - شجرة المشاكل الناتجة عن عدم تحديث المعلومات يف قاعدة بيانات العمالء........ ٦
الشكل ٣ - شجرة الفرص لتحسين إدارة الطلب على المياه.................................................. ٧
١٦ ..... الشكل ٤: خريطة اإلدارة المركزية لإلحصاء لجزيرة يف تعلبايا تُظهر حدود وأرقام العقارات
١٩ ................................................ GPS الشكل ٥ - طريقة ترقيم الطوابق ومكان أخذ إحداثيات
١٩ ................................................................... الشكل ٦ - طريقة ترقيم الشقق يف نفس الطابق



٥دليل تحديث قاعدة بيانات العمالء / مقدمة

مقدمة

تم إعداد هذا الدليل من قبل برنامج «مياْهكُن» (MiyahCon) يف إطار مشروع «تعزيز 
اإلدارة المستدامة للخدمات والموارد المائية يف البلدان المتأثرة باألزمة السورية»، 

بتمويل من الصندوق االئتماني لإلتحاد األوروبي� 

 مياهكن  هو برنامج ممول من الصندوق االئتماني  لالتحاد األوروبي - مدد
الميــاه  لمرافــق  العربيــة  والجمعيــة   CISP  الدوليــة الجمعيــة  مــع  وبالشــراكة   GVC منظمــة بقيــادة 
(ACWUA) - التــي تعمــل بالتعــاون مــع مؤسســات الميــاه لتحســين خدمــات الميــاه العامــة يف لبنــان� يهــدف 
المشــروع إلــى إدارة الطلــب علــى الميــاه مــن خــالل األنشــطة علــى مســتوى البنيــة التحتيــة والمؤسســات، 
باإلضافــة إلــى إشــراك المواطنيــن� تقــوم التحســينات يف البنيــة األساســية بشــكل رئيســي  مــن خــالل إعــادة 
تأهيــل البنيــة التحتيــة الحاليــة وتحديثهــا للتمكيــن مــن القيــام بإمــدادات ميــاه يمكــن االعتمــاد عليهــا بشــكل 
أكبــر� ســتؤدّي هــذه التحســينات إلــى زيــادة نســبة الرضــا لــدى العمــالء، باإلضافــة إلــى تأمينهــا دعــم مؤّسســي 
لمؤسســات الميــاه إلدارة خدمــة الزبائــن لديهــا� يُعتبــر العمــل الوثيــق مــع المواطنيــن وممثليهــم أمــرًا حيويًــا 
لضمــان الحصــول علــى استحســانهم وتســديدهم لرســوم الميــاه يف وقــٍت الحــق، ولتأميــن تحصيــل مؤسســات 
الميــاه لإليــرادات وتمكينهــا مــن القيــام بمزيــد مــن التحســينات يف التشــغيل والصيانــة وإدارة الطلــب علــى 

الميــاه�

يلّخــص «دليــل تحديــث قاعــدة بيانــات العمــالء» عمليــة تحديــد المشــتركين جغرافيًــا قبــل تســليم المعلومــات 
إلــى مؤّسســات  الميــاه إلدراجهــا يف قاعــدة بيانــات العمــالء ونظــام التشــغيل �

قامــت اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء ووكالــة التنميــة األلمانيــة GIZ يف وقــٍت ســابق بعمليــة تحديــث لتحديد هوية 
العمــالء وقاعــدة البيانــات يف مناطــق محــددة� وقــد حــاول برنامــج «مياْهكُــن» دمــج  الــدروس المســتفادة مــن 
هــذه التجــارب يف عمليــة التحديــث إذ قامــت بعــدة تبديــالت  للخطــوات المتّبعــة فيهــا يف المناطــق النموذجيــة  
مــن أجــل  الممارســة األكثــر كفــاءة وفعاليــة� تســتطيع مؤّسســات  الميــاه، التــي شــاركت برنامــج «مياْهكُــن» 
يف جميــع خطــوات عمليّــة التحديــث، ، االســتفادة  مــن هــذه التجــارب واختيــار المقاربــة المناســبة للموافقــة 
عليهــا واعتمادهــا� باإلضافــة إلــى ذلــك ، تتضمــن هــذه النســخة النهائيــة بعــض النتائــج التــي نوقشــت خــالل 
ــي  ــة الت ــع الجهــات الفاعل ــران �٢٠١٨ ونشــكر جمي ــة» يف ٢٩ حزي ــات العمــالء الوطني ورشــة عمــل «قاعــدة بيان

شــاركت وســاهمت يف تحســين المنهجيــة�
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لمحة عامّة

تم إنشاء أربع مؤسسات مياه مناطقية دمجت ٢١ مؤّسسة مياه سابقة، بموجب القانون رقم 
�٢٠٠١/٢٢١ ويف الوقت ذاته/  تّم نقل األرشيف الورقي إلى مؤسسات  المياه المحلية السابقة إلى 

قواعد بيانات رقمية للعمالء يف مؤسسات المياه�

وبالتالــي ، تحتــوي قواعــد بيانــات العمــالء الحاليــة علــى ســجالت تــم جمعهــا والتحقــق منها بواســطة مؤسســات 
ــل إنشــاء مؤسســات  ــا قب ــن الســجالت م ــد م ــى اآلن)، والعدي ــام ٢٠٠٥ حت ــن ع ــدة م ــاه (اشــتراكات جدي المي
الميــاه� فعلــى ســبيل المثــال، يقــدم الشــكل  ١فكــرة عــن حالــة ســجالت العمــالء لبلديــة قــب إليــاس ووادي 
ــاء  ــات عمــالء مؤسســة كهرب ــة يف قاعــدة بيان ــم (البقــاع): يف العــام ٢٠١٦ ومــن أصــل ٣٥٠٩ ســجالّت مفّعل الدل

البقــاع، كانــت أكثــر مــن ٨٠٪ منهــا منــذ قبــل �٢٠٠٥

الشكل K١ نسبة السجالت يف قاعدة
البيانات حسب سنة االشتراك

ــررت بعــض  ــة وتك ــى القاعــدة اإللكتروني ــا مــن األرشــيف الورقــي إل ــات خــالل نقله ــدت بعــض البيان ــد فُق وق
ــة بالمشــتركين  ــم يتــم تحديــث الســجالت القديمــة المتعلّق ــا بشــكل خاطــئ� كمــا ل المعلومــات وورد بعضه
المتوفيــن أو االشــتراكات غيــر المســتخدمة، فمؤسســات الميــاه بشــكل عــام، لــم تكــن تملــك المــوارد لتدقيــق 
و/أو تحديــث بيانــات العمــالء مــن خــالل التحقــق الميدانــي� لكــن عمليــة التحقــق هــذه مهمــة للغايــة، ألنهــا:

تنّظف قاعدة البيانات من السجالّت التي لم تعد موجودة 	

تحّدد االشتراكات 	

تحّدث البيانات القديمة أو الخاطئة لالشتراكات القائمة 	

٪٨٠٪٤٠٪٠ ٪٢٠

مشترك منذ ١٩٩٦ أو ما قبل

السجالت حسب سنة االشتراك
مشترك بين ١٩٩٧ و٢٠١٦

٪١٠٠٪٦٠

٢٥١٧
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شتركين
ت الم

سجال
صة أو قديمة

ناق
شتركين

ث قيود الم
تحدي

ت الجغرايف
ب نظام المعلوما

س
ح

استحالة إدارة المياه يف الدائرة

تحسين إدارة المياه يف الدائرة

استحالة تحليل المياه التي
ال تؤدي إلى إيرادات 

تحليل ادق للمياه التي ليس لها

 صعوبة جمع االشتراكات والتدّخل للصيانة من
خالل الزيارات المنزلية

تحسين جمع الرسوم وتدخالت الصيانة

ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة 	
انخفاض الدخل 	
تصور المواطنين للفوضى  	

واإلفالت من العقاب
ارتفاع يف مديونية المشتركين 	
عدم رضا المستخدمين وغياب  	

الثقة لديهم
صعوبة تنفيذ خطط تخفيض كمية  	

المياه التي ال تؤّدي إلى مدخول
قرارات اإلدارة تعتمد على بيانات  	

غير موثوقة

فاعليه اعلى للتشغيل وصيانه  	
خدمات المشتركين

برامج استباقيه وتحليل للوصالت  	
غير القانونيه (تخفيض الفاقد 

التجاري)
فاعليه اعلى يف قراءة العدادات  	

ومسارات التحصيل
ازدياد يف عدد االشتراكات ونسب  	

التحصيل
ازدياد مدى رضى المشتركين 	
قرارات االداره مبنيه على بيانات  	

صحيحه تمكن تفعيل العقود 
المينيه على تحسين االداء 

زيادة رضا المستخدمين 	
قرارات إدارية بناء على معطيات  	

موثوقة

ضعف تقدير الحاجة للمياه

حساب أكثر دقّة للطلب على المياه

صعوبة تحديد المشتركين

تحديد موثوق
للمشتركين/المستخدمين

زيادة األخطاء واالعتراضات المتعلقة بالفواتير

تقليل األخطاء والشكاوى المتعلقة بالفواتير

انعدام اليقين حول
عدد المشتركين

تم تجميد/حذف
السجالت غير الموجودة

اشتراكات من دون موقع

 تم ترميز االشتراكات وتعيينها
GIS يف

ــا مــن خــالل المســح الميدانــي لقاعــدة  يوّضــح الشــكالن ٢ و٣ مخطــط «شــجرة المشــاكل» التــي يمكــن حلّه
ــا ضمــن اإلدارة  ــاه تكييفه ــة التــي يمكــن لمؤسســات المي ــات المشــتركين واإلجــراءات الالحقــة المحتمل بيان

للتمكّــن مــن جمــع الرســوم بشــكل أفضــل�

لــن تحــدث هــذه التحســينات تلقائيًــا بمجــرد تحديــث قاعــدة بيانــات العمــالء� تحتــاج مؤسســات الميــاه إلــى 
القيــام بمزيــد مــن المبــادرات والمضــي بإجــراءات  إضافيــة لتحويــل هــذه التحديثــات والتحســينات إلــى 
ــذ أي  ــن تنفي ــث ال يمك ــا، حي ــى عنه ــة ال غن ــي عملي ــة، فه ــا المكثّف ــن طبيعته ــم م ــة� وبالرغ ممارســات عادي

ــة� ــر موثوق ــا غي ــي تســتند إليه ــات الت ــة إذا كانــت البيان ــادرة إداري مب

الشكل K٢ شجرة المشاكل الناتجة عن عدم
تحديث المعلومات يف قاعدة بيانات العمالء

الشكل K٣ شجرة الفرص
لتحسين إدارة الطلب على المياه
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أّمــا قاعــدة بيانــات العمــالء يف مؤسســات الكهربــاء فهــي حاليًــا جــزء مــن برنامــج أوســع لمنّصــة برنامــج تخطيط 
ــاه  ــع أقســام مؤسســة المي ــة بجمي ــة متعلّق ــف متداخل ــوارد المؤسســات (ERP)، وهــي منصــة ذات وظائ م
(خدمــات العمــالء، الفوتــرة والتمويــل، األصــول، ومــا إلــى ذلــك) ويمكنهــا أن تتيــح اإلدارة الشــاملة لخدمــات 
الميــاه� وتتكــون قاعــدة بيانــات العمــالء يف هــذا النظــام مــن مجموعــة متنوعــة مــن الحقــول التــي تحتــوي (أو 

جاهــزة الحتــواء) جميــع المعلومــات حــول العمــالء، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

رمــز الســجل، رقــم االشــتراك، رقــم العقــد، ســنة االشــتراك، حالــة االشــتراك, تصنيــف المشــترك و طبيعــة  	
االستخدام

ــات  	 ــة األرض، إحداثي ــم قطع ــوان، رق ــي، العن ــة، الح ــة، القضــاء، البلدي ــل المحافظ ــة مث ــات إداري معلوم
(X ،Y ،Z) لموقــع العميــلGPS  النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع

ــا إلدارة المســاحات أو اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء� ســيتم تعريــف  	 رمــز عنــوان المشــترك ومكوناتــه وفًق
هــذا الرمــز ومكوناتــه يف الفصــل ٣

أسماء المشتركين، رقم التسجيل، وأسماء األب واألم 	

كميــة الميــاه المتلقّــاة، مســاحة الوحــدة الســكنية، اســم المقيــم يف الوحــدة، اســم المســتفيد مــن  	
االشــتراك (يحــق للمشــترك الحصــول علــى متــر مكعــب مــن الميــاه يوميًــا إذا كانــت الشــقة تصــل إلــى ١٠٠ 

ــر مــن ١٠٠ م٢) ــوم إذا كانــت الشــقة أكب ــر مكعــب يف الي ــع، و٢ مت ــر مرب مت

موقــع عيــار أو عــدّاد الميــاه، الرقــم التسلســلي، عــدد االشــتراكات للعيــار الواحــد، قــراءة عــدّاد الميــاه،  	
معلومــات حــول الدفــع���

ــر الحكوميــة  ــا قــدرة المنظمــات غي ــات بأكمله ــة تحديــث واســتكمال قاعــدة البيان بشــكل عــام، تتجــاوز مهّم
ونطــاق عملهــا� لذلــك، مــن المهــم االتفــاق مــع مؤسســة الميــاه المســتهدفة علــى البيانــات األكثــر أهميــة التــي 
 (NRW) يتــم جمعهــا مــن وجهــة نظــر تشــغيلية ومــن منظــور الحــد مــن الميــاه التــي ال تــؤّدي إلــى إيــرادات

باالضافــه الــى تحســين تحصيــل االيــرادات وتخفيــض مديونيــة المشــتركين
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توّضــح النقــاط التاليــة الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا قبــل 
العمــل الميدانــي:

المرحلة األولى
المرحلة التحضيرية

تحديد البيانات والمواقع التي سيتم تحديثها بالتعاون مع مؤسسات المياه الخطوة ١ 

بدايــة، يجــب علــى أي مؤسســة تعمل على تحديث قاعــدة بيانات العمالء أن تحصل على موافقة مؤسســة المياه 
علــى نطــاق المشــروع وإجراءاتــه� وهــذا يعنــي االتفــاق مــع مؤسســة الميــاه علــى البيانــات التــي ســيتم جمعهــا 
مــن منظــور تخفيــض كميــة الميــاه التــي ال تــؤدّي إلــى إيــرادات وتصعيــد عمليــة اســترداد مديونيــة المشــتركين� 
وبهــذه الطريقــه ســتقوم نشــاطات المســح بتمويــل ذاتهــا يف المســتقبل ليــس فقــط مــن خــالل التعامــل مــع 

االيــرادات االضافيــه الكامنــه ولكــن مــن خــالل دعــم مؤسســة الميــاه يف تخفيــض مديونيــة المشــتركين�

مالحظــة: يجــب شــمل جميــع اإلدارات المعنيــة بقاعــدة بيانــات العمــالء يف عمليــة اختيــار نــوع البيانــات التــي 
ســيتم جمعهــا� ويُنصــح بتنظيــم اجتمــاع طاولــة مســتديرة مــع إدارات العمــالء والعمليــات والصيانــة واالداره 

الماليــه يف مؤسســة الميــاه مــن أجــل شــرح العمليــة وتحديــد مجــاالت األولويــة إلضافتهــا إلــى الجــدول� 

مالحظــة: المعلومــات المتعلقــة برمــز عنــوان المشــترك ومعلومــات المشــترك الرئيســية هــي إلزاميــة، ألنهــا 
تتيــح تحديــد الموقــع الدقيــق لالشــتراك� وهــي تشــمل علــى األقــل، االســم الكامــل واســم األم ورقــم الهويــة 

الوطنيــة، وذلــك لضمــان التحديــد الدقيــق لمالــك االشــتراك وتجنــب تشــابه األســماء�

الحصول على نسخة من البيانات من برنامج تخطيط موارد المؤسسات الخطوة ٢ 

أطلــب/ي مــن مؤسســة الميــاه توفيــر نســخة عــن قاعــدة بيانــات العمــالء المتعلقــة بالمنطقــة المســتهدفة 
وجميــع المعلومــات المتوفــرة عــن هويــة العمــالء�

ــف Excel مســتخلص مــن  ــى شــكل مل ــات عل ــم المعلوم ــاه بتقدي ــادة، ســتقوم مؤسســة المي ــة: ع مالحظ
قاعــدة بيانــات عمالئهــا� ومــن الضــروري التحديــد للمؤسســة أن تحتــوي الملفــات علــى جميــع الحقــول التــي 
ــد  ــد تســاعد يف تحدي ــي ق ــرة حــول المشــتركين والت ــات المتوف ــى المعلوم ــة إل ــث، باإلضاف ــى تحدي ــاج إل تحت
هويتهــم، حتــى لــو كانــت قديمــة أو غيــر مكتملــة� مــن المهــم بمــكان ان يتــم توخــي الواقعيــه بمــدى قــدرة 

ــات الميدانيــه ــدان علــى التحقــق مــن صحــة البيان ماســحي المي

مالحظــة: يف بعــض األحيــان، يتــم تســجيل المســتخدمين يف قواعــد بيانــات شــركات الميــاه يف أماكــن غيــر مــكان 
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الســكن� مثــالً، فــإن بعــض المســتخدمين مــن بلــدة زبــود مســّجلين يف مؤسســة ميــاه البقــاع يف قائمــة زبــود 
والبعــض اآلخــر يف قائمــة حربتــا� ال يوجــد يف قاعــدة بيانــات مؤسســة ميــاه البقــاع الئحــة لبلديــة بجاجــة، ويتــم 

تســجيل المســتخدمين هنــاك يف الئحــة العيــن�

الموقع يف برنامج ERPالموقع الجغرايف

زبود + حربتازبّود

العينبّجاجة

العينالعين

ــن  ــم، م ــة تحــت التقيي ــة للمنطق ــتركين الالزم ــم المش ــع قوائ ــاه لجمي ــة المي ــر مؤسس ــان توفي ــذا، ولضم ل
ــوّزع العمــالء يف  ــذي يجــب أن يعــرف ت ــي يف المؤسســة، وال ــي المحل الضــروري التواصــل مــع الموّظف/الجاب
الميــدان� ان خطــوة تنظيــف البيانــات ســيزداد زخمهــا بعــد االنتهــاء مــن عمليــة المســح الميدانــي ومــن خــالل 
انشــاء تقاريــر تنظيــف البيانــات� وبنــاءًا عليــه مــن المهــم التخطيــط وتحديــد النظــراء مــن موظفــي المؤسســة 

ــات ومســاعدة المؤسســة يف عمليــة تصميــم االجــراءات� والذيــن سيشــاركون يف عمليــة تنظيــف البيان

البحث وجمع مزيد من المعلومات الخطوة ٣ 

قامــت بعــض مؤسســات الميــاه ســابقًا بإجــراء بعــض المســوحات الميدانيــة المماثلــة، بالتعــاون مــع اإلدارة 
المركزيــة لإلحصــاء و/أو مانحيــن دولييــن� وتتوفــر يف بعــض األحيــان معلومــات إضافيــة مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والمؤسســات األخــرى، علــى ســبيل المثــال، قائمــة المشــتركين يف الكهربــاء أو مســح البلديّــة 
ــك� مــن المهــم جمــع كل المعلومــات المتاحــة للمواقــع المســتهدفة، فهــي قــد توفــر  للســكان، ومــا إلــى ذل

ــاه، عنــد مقارنتهــا بقائمــة المشــتركين فيهــا� مؤشــرات مفيــدة لموقــع المشــتركين يف مؤسســة المي

طلب الخرائط المساحية واعتماد الترميز اللبناني للخرائط الخطوة ٤ 

بالنســبة للمشــاريع التــي تدعــم مؤسســات الميــاه، مــن الضــروري اعتمــاد نظــام ترميــز للعناويــن يتوافــق مــع 
الترميــز الرســمي لألراضــي مــن إدارة المســاحة، ممــا ســيوفّر الوقــت والمــوارد ويوّحــد نتاجــات  مؤسســات 

الميــاه� ويجــب أن يتــم ذلــك مــن خــالل عــدد مــن الخطــوات:

طلــب الخرائــط المســاحية الرقميــة، مباشــرة أو عــن طريــق مؤسســات الميــاه� بنــاءً علــى ذلــك، يجــب  	
تبنــي الترميــز اللبنانــي للخرائــط لتحديــد رمــز عنــوان المشــترك�

ســيتم اســتخدام الخرائــط الرقميــة المســاحية يف الميــدان لتحديــد رقــم العقــار وتوجيــه المّســاحين، وكذلك  	
يف نظــام المعلومــات الجغرافيــة (GIS) لمؤسســة الميــاه بعــد ترحيــل نتائــج المســح� ولهذا الغــرض األخير، 

يجــب تحويــل الخرائــط الرقميــة إلــى طبقــة ديناميكيــة يمكن تحديثهــا لنظــام المعلومــات الجغرافية�

ــة  	 ــة قبــل بداي يف حــال وجــود خرائــط مســاحية للمنطقــة المــراد مســحها، وعــدم توفرهــا بنســخة رقمي
 �(GPS) المســح الميدانــي، فمــن الممكــن تحديــد موقــع االشــتراكات مــن خــالل إحداثيــات جــي بــي أس
ويف مرحلــة الحقــة (أثنــاء تحليــل البيانــات أو بعــد تســليمها إلــى مؤسســة الميــاه)، ســيتم تحويــل هــذه 
ــان، وتطابقهــا مــع رمــز عنــوان المشــترك إمــا عــن طريــق  اإلحداثيــات يف نظــام الصــور المجســمة يف لبن

المنظمــات غيــر الحكوميــة أو وحــدة نظــام المعلومــات الجغرافيــة يف مؤسســة الميــاه�

ــز  	 ــن رم ــراد مســحها، يجــب تعيي ــة الم ــى اإلطــالق للمنطق ــط المســاحية عل ــر الخرائ ــدم توف ويف حــال ع
مؤقــت لــكل مبنــى يف المنطقــة مــن خــالل تمريــن شــامل لوضــع الخرائــط� بعــد ذلــك ســيتم ترجمــة هــذا 
الرمــز المؤقــت إلــى رمــز عنــوان المشــترك عندمــا تصبــح الخريطــة المســاحية مــع أرقــام قطــع األراضــي 
متاحــة� ويف هــذه الحالــه ينصــح بــأن يأخــذ الرمــز المؤقــت بعيــن االعتبــار الحــدود التشــغيليه والتنظيميــه 

والمعــروف بأنهــا ســتكون ضمــن طبقــات نظــام المعلومــات الجغرافيــه المســتقبلي� 
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خريطة غوغل
جي بي أس لتحديد 

إحداثيات X;Y (تصحيح 
من خالل صورة جوية)

تطابق نظام المعلومات 
الجغرافية مع الخريطة 

المساحية (ترميز مؤقّت)

تحديد ترميز مؤقّت جديد 
(لكل مبنى)

تطابق نظام المعلومات 
الجغرافية مع الخريطة 

المساحية

الخرائط المساحية متوفرة

رمز عنوان المشترك

جي بي أس لتحديد 
X;Y إحداثيات

خريطة ورقية/ال خريطة

الموقع الجغرايف للمشترك

هناك ٣ طرق رئيسية لتحديد الموقع الجغرايف للمشتركين:

اإلحالــة إلــى معالــم محليــة: ليســت طريقــة مضمونــة، ألنهــا تعتمــد علــى صفــات بيئيــة متغيّــرة وعلــى  ١
تأويــل  العامــل �

ــد  ٢ ــد وق ــا بالي ــم التقاطه ــا منخفضــة إذا ت ــن دقّته ــة، لك ــات GPS عالمي ــر إحداثي ــات GPS: تُعتب إحداثي
ــمة)� ــات مجّس ــى إحداثي ــي ٨٤ WGS٨٤ إل ــام الجيوديســي العالم ــن النظ ــل (م ــى تحوي ــاج إل تحت

العنــوان المرمــز (العنــوان البريــدي، الترميــز المســاحي، إلــخK): العناويــن المرّمــزة المســتندة إلــى  ٣
رمــز فريــد علــى مســتوى لبنــان هــي الطريقــة األكثــر ضمانًــا لتحديــد العنــوان الجغــرايف وربطــه بقاعــدة 
بيانــات نظــام الفوتــرة� يمكــن لمرافــق الميــاه اســتخدام أنظمــة الترميــز الموجــودة حاليًــا، أو إنشــاء أنظمة 
ــة  ــن الجغرافي ــان، تتيــح العناوي ــا قــدر اإلمــكان� يف لبن ــار عاًم ــا، شــرط أن يكــون النظــام المخت خاصــة به
إلدارة المســاحات تحديــد هويــة عقــار معيّــن علــى المســتوى الوطنــي بطريقــة فريــدة، مــن خــالل األحــرف 
المتسلســلة ضمــن رمــز العنــوان الجغــرايف� الحــرف األول يحــدد المحافظــة، الثانــي يحــدد القضــاء داخــل 
ــرة  ــة األخي ــرف األربع ــة)، واألح ــة العقاري ــة (المنطق ــّدد يف القري ــة (٣٤٥) تح ــة التالي ــة، والثالث المحافظ
ــه مــن  ــا (نــص)، رغــم تكوّن ــات أن يكــون حرًف ــى تعريــف هــذا الرمــز يف قاعــدة البيان ــار� وعل تحــدد العق

سلســلة أرقــام� 

_________

 القضاء

_________

 القرية

_________

 رقم العقار

_________

 رقم المبنى
(جزء من العقار)

_________

 رقم الطابق

_________

 رقم الشقة

الترميز الثانوي االختياريالترميز المساحي الوطني + العقار الجزئي حسب نظام المعلومات الجغرافية يف مؤسسة الكهرباء

يمكــن توفيــر المعلومــات اإلضافيــة (الترميــز الثانــوي) مــن خــالل ترقيــم أجــزاء العقــارات (يف حــال وجــود أكثــر 
مــن مبنــى يف العقــار) وإضافــة العناويــن الفرعيــة لتحديــد الطابــق (رقميــن) والشــقة (رقــم واحــد)�
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تحديد أصحاب المعرفة المحلية واختيار طريقة جمع البيانات الخطوة ٥ 

يمكــن اعتمــاد عــّدة طــرق لجمــع البيانــات خــالل المرحلــة الميدانيــة، وســيكون وجــود أصحــاب معرفــة محلييــن 
علــى األرض أحــد العوامــل الحاســمة يف اختيــار الطريقــة المعتمــدة�

الخيار أ: الزيارات المُستهدفة للمشتركين من خالل أو مع أصحاب المعرفة

 تتطلــب هــذه الطريقــة تحديــد «أصحــاب المعرفــة»، أي، شــخص واحــد أو أكثــر مــن األشــخاص ذوي المعرفــة 
ــرة ســابقة�  ــاءً علــى خب ــات، بن ــة المشــتركين وموقعهــم مــن نســخة قاعــدة البيان ــد هوي القادريــن علــى تأكي
ويمكــن أن يشــمل أصحــاب المعرفــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، جبــاة مؤسســة الميــاه (الموظفيــن أو 
المتقاعديــن) ومشــّغليها وفنييّهــا، وأعضــاء البلديــة (رئيــس البلديــة، المختــار، ضبــاط الشــرطة���) والفعاليــات 
الدينيــة (قساوســة، شــيوخ���)� ويُعتبــر تحديــد صاحــب المعرفــة هــذا وضمــان رغبتــه يف التعاون شــرًطا مســبقًا 
العتمــاد هــذه الطريقــة، وبمجــرد تأميــن تعاونــه، ســيقوم الشــخص (األشــخاص) بزيــارة الوحــدات التــي لديهــا 

اشــتراك يف الميــاه فقــط، وتحديــث حالتهــا وســجالتها بالتعــاون مــع المشــتركين�

هــذه هــي الطريقــة المفضلــة بســبب فعاليتهــا، مــن حيــث الوقــت والمــوارد، وألنهــا موثوقــة� ومــع ذلــك، ينبغي 
ــع  ــؤ م ــة (التواط ــق بأصحــاب المعرف ــح متعّل ــال االشــتباه بتضــارب يف المصال ــة يف ح ــر احترازي ــاد تدابي اعتم

المســتخدمين غيــر الشــرعيين والفســاد ومــا إلــى ذلــك)�

المرحلة الثانية
المرحلة الميدانية
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الخيار ب: زيارات ميدانية شاملة من قبل مساحين مدربين

ــر الســكنية) يف المنطقــة المســتهدفة،  ــع الوحــدات (الســكنية وغي ــارة المســاحين لجمي ــار ب زي يشــمل الخي
ــك، المســتأجر، المقيــم���) إن كان هنــاك  ــد موقــع كل منهــا علــى الخريطــة، وســؤال المســؤول (المال وتحدي
ــاه يف الوحــدة، ويف حــال وجــود اشــتراك، القيــام بجمــع بيانــات االشــتراك� ســيؤدي هــذا اإلجــراء  اشــتراك مي
إلــى رســم خريطــة شــاملة للمنطقــة المســتهدفة، مــع توفيــر المعلومــات لجميــع الوحــدات الحاليــة بمــا يف 
ذلــك حالــة خدمتهــا المائيــة (مــع أو مــن دون اشــتراك)� لكــن مشــكلة الخريطــة الشــاملة أنهــا تعتمــد علــى 
تصريحــات األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم، مثــل رقــم االشــتراك والموقــع� وبالرغــم مــن إمكانيــة تطبيــق 
ــات  ــاه الســابقة، التحقــق مــن بيان ــر خدمــات المي ــة المســح (صــورة لفواتي ــادة موثوقي ــة لزي ــر احترازي تدابي
ــات� ففــي بعــض الحــاالت،  ــة التامــة بالبيان ــا ال تضمــن الموثوقي ــى ذلــك)، إال أنه ــاء، ومــا إل اشــتراكات الكهرب

هنــاك مخاطــرة يف أن يقــوم الشــخص الــذي تجــري مقابلتــه بـــ:

عدم احترام سلطة المساحين، ورفض اإلجابة أو تقديم أي بيانات؛ 	

خوفًــا مــن الغرامــات بســبب اســتخدام غيــر قانونــي، اإلعــالن عــن كونــه مشــتركًا وتقديــم إيصــاالت خاطئــة  	
(مــن األقــارب أو الوحــدات األخــرى أو غيرهــا)، ممــا يــؤدّي إلــى نتيجــة إيجابيــة كاذبــة واحتمــال التكــرار؛

ــون مشــتركًا  	 ــكار أن يك ــدم وجــود اشــتراك أو إن ــالن ع ــات المتأخــرة، إع ــى الدفع ــات عل ــا مــن الغرام خوًف
ــة؛ ــى نتيجــة ســلبية كاذب ــؤدي إل ــا ي ــك)، مم ــى ذل ــا إل ــون نفــس األســماء، وم (تشــابه يف األســماء، أســالف يحمل

ــا� تحــدث هــذه  	 ــوق به ــة أو غيــر موث ــم معلومــات قليل ــة االشــتراك فعــالً، وبالتالــي تقدي ــر حال عــدم تذّك
الحالــة بشــكل متكــرر يف المناطــق التــي ال توجــد فيهــا خدمــة ميــاه، أو حيــث يكــون للنــاس أكثــر مــن شــقة 

وأكثــر مــن اشــتراك، أو يف حــال تغيّــب مؤسســة الميــاه (عــدم وجــود مشــّغلين أو جبــاة محلييــن)�

هــذا باإلضافــة إلــى اســتهالك المســح الشــامل الكثيــر مــن الوقــت، إن بالنســبة لعمليــات التفتيــش الميدانيــة 
أو عنــد التحقــق مــن البيانــات يف المكتــب� لكــن الميــزة الوحيــدة للمســح الشــامل تكمــن يف وضعــه لصــورة 
مفّصلــة عــن المنطقــة المســتهدفة، والتــي يمكــن أن تــؤدّي إلــى الكشــف عــن توصيــالت غيــر قانونيــة، أو إعــداد 
ــع  ــيات، التوزي ــاء، جنس ــالت الشــخصية (إحص ــة يف المقاب ــات المطلوب ــة، حســب المعلوم ــر ديموغرافي تقاري

الســكاني، إلــخ�)�

 الخيار أ: الزيارات المُستهدفة للمشتركين
من خالل أو مع أصحاب المعرفة

الشرط المسبق: وجود جابي أو غيره من أصحاب المعرفة من مؤسسة  	
المياه يمكنه تحديد هوية وموقع المشتركين من قاعدة بيانات منّصة 

تخطيط موارد المؤسسات�
اإليجابيات: توفير الوقت والموارد� 	
السلبيات: تضارب المصالح، معلومات ناقصة� 	

الخيار ب: زيارات ميدانية شاملة من قبل مساحين مدربين

تعيين الوحدات كافة (سكنية وغيرها) على الخريطة، ومقابلة المسؤول  	
عن اشتراك وبيانات المياه�

إيجابيات: خريطة شاملة، تقرير عن التوصيالت غير القانونية� 	
سلبيات: االعتماد على التصريح، خطر عدم اإلجابة، إجابات خاطئة� 	

يف حال عدم توفره:
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أخيــرًا، يمكــن دمــج الطريقتيــن بأشــكال مختلفــة: فقــد يفتقــر أصحــاب المعرفــة المعتمديــن إلــى المعلومــات 
عــن بعــض األحيــاء فتكــون هنــاك حاجــة إلــى مســح ميدانــي مــن البــاب إلــى البــاب، أو يمكــن وضــع خريطــة 
شــاملة يليــه التحقــق مــن المعلومــات مــع أصحــاب المعرفــة� علــى ســبيل المثــال، قامــت منظمــة GVC و

ــة  ــالث مســارات مختلف ــاد ث ــع اعتم ــد للمشــتركين، م ــات تحدي ــالث عملي ــراء ث Concern WW يف ٢٠١٦ بإج
قليــالً:

يف زبـّـود (البقــاع الشــمالي، ١٣٠ اشــتراك، حوالــي ٣٢٠ منــزل)، أّدى المســح الميدانــي مــن البــاب إلــى البــاب  	
إلــى جمــع كميــة كبيــرة مــن المعلومــات (وجــود حوالــي ٧٠٪ مــن االســتطالعات)� بعــد االنتهــاء مــن جمــع 
البيانــات، طلبــت GVC تعــاون المختــار ومشــّغل متقاعــد مــن مؤسســة الميــاه للتحقــق مــن الخريطــة 

وتوضيــح التكــرار يف المعلومــات أو االشــتراكات التــي لــم يتــم العثــور عليهــا�

يف قــب اليــاس (البقــاع األوســط، ٣٥٠٠ اشــتراك، حوالــي ٥٠٠٠ منــزل)، تــم تحديــد القليــل مــن االشــتراكات  	
ــات  ــاب� أتاحــت البيان ــى الب ــاب إل ــن الب ــاملة م ــن المســوحات الش ــى م ــة األول ــوق يف الجول بشــكل موث
التــي تــم جمعهــا إنشــاء ملفــات تعريــف لســكان المدينــة، ولكــن لــم يمكــن مطابقتهــا مــع قاعــدة بيانــات 
مؤسســة الميــاه المعتمــدة� لذلــك، تــم تنظيــم جولــة ثانيــة مــن التحقــق الميدانــي بالتعــاون مــع جابــي 
ــى (التحقــق مــن  ــى الحــد األدن ــا إل ــة المعلومــات التــي ســيتم جمعه ــم تخفيــض كمي ــد� وت ــاه متقاع مي
ــا عــن عــّدة البيانــات المفتوحــة� ــة وموقــع المشــترك)، واســتخدم العــدّادون نمــاذج ورقيــة عوًض الحال

ــة منّقحــة: مســح  	 ــت Concern WW منهجي ــزل)، طبّق ــي ٥٤٠٠ من ــكّار، ٧٨٠ مشــترك، حوال ــا (ع يف حلب
أوّلــي ســريع مــع مشــّغل يف شــركة الميــاه، لتحديــد جميــع المبانــي ذات اشــتراك واحــد نشــط علــى األقــل، 

تــاله مســح مســتهدف مــن البــاب إلــى البــاب للعثــور علــى االشــتراكات الحاليــة وتحديثهــا�

يف بنــت جبيــل (بنــت جبيــل، ١٩٦٥ مشــترك، حوالــي ١٠٠٠٠ نســمة)، كانــت القــدرة علــى اســتخدام الجــي بــي  	
أس يف الميــدان محــدودة ولــم يكــن هنــاك مــن خريطــة مســاحية للبلــدة، ممــا يعنــي عــدم القــدرة علــى 
ــد مــن ســكّان بنــت جبيــل موســميون، يزورونهــا  ــد أرقــام العقــارات� هــذا باإلضافــة إلــى أن العدي تحدي
 Google ــة مــن خــالل برنامــج ــة لألبني ــق مــن CISP برســم خريط ــام فري ــط� يف ٢٠١٧، ق ــف فق يف الصي
Earth، وخلــق ترميــز مؤقّــت، ومــن ثــم وضــع خريطــة شــاملة بالتعــاون مــع ســكّان البلــدة، تبعــه تحديــد 

المشــتركين الحالييــن يف مؤسســة كهربــاء جنــوب لبنــان، بالتعــاون مــع الجبــاة يف الميــدان� 

يعتمــد اختيــار إحــدى هــذه المنهجيــات  علــى المــوارد المتوفــرة وخصائــص مناطــق المســح (حضري/ريفــي، 
معــّدل االشــتراكات، تواجــد مؤسســة الميــاه���)� وبالنســبة لجميــع لمنهجيــات أعــاله، يوصــى بشــّدة مشــاركة 
شــخص مــن مؤسســة الميــاه يف جميــع مراحــل المســار، للتحقــق مــن صّحــة النتائــج التــي ســيتم تســليمها إلــى 
المؤسســة� وهــذا أمــر مهــم جــدًا، فللتمكّــن مــن حــذف االشــتراكات غيــر المســتخدمة/غير الموجــودة مــن 
قاعــدة البيانــات، ســيتعيّن اتخــاذ قــرار سياســي مــن إدارة مؤسســة الميــاه، والتــي ســيتم إخبارهــا بمســاعدة 

مباشــرة مــن الموّظفيــن المعنييــن�



١٦

إعداد أدوات جمع البيانات الخطوة ٦أ 

ــات: أداة  للموقــع  ــارة، يجــب إعــداد نوعيــن مــن أدوات جمــع البيان بغــض النظــر عــن طريقــة المســح المخت
ــات كل اشــتراك� ــرايف لالشــتراك وأداة لتســجيل تحديث الجغ

إعداد الخرائط الميدانية لتسجيل الموقع الجغرايف

كمــا هــو موّضــح يف الخطــوة ٤، فــإن النســخ المطبوعــة للخرائــط المســاحية هــي األداة المفّضلــة إلســناد رمــز 
العنــوان لــكل اشــتراك�

جمــع صــور األقمــار الصناعيــة األفضــل جــودة (دقــة ٥٠ ســم)، لتركيبهــا علــى الخرائــط المســاحية األساســية إذا 
كانــت متوفــرة�

أو   BING لخرائــط طبقــة  إضافــة  إمكانيــة   GIS الجغرافيــة المعلومــات  أنظمــة  برمجيــات  معظــم  توفّــر 
GoogleEarth، ذات الجــودة الكافيــة للتنقّــل يف الميــدان، لكــن يجــب االنتبــاه إلــى أن هــذه الصــور، بســبب 
عــدم تصحيحهــا هندســيًا، يمكــن أن تظهــر تحــوّالً يصــل إلى ٢٠ متــرًا، مقارنــة مع الخرائط المســاحية المجّســمة� 
وهنــاك احتمــال آخــر، وهــو شــراء صــور أقمــار صناعيــة مصححــة مــن شــركات الخرائــط، والتــي يمكنهــا أيًضــا 
توفيــر عمليــة رقمنــة جميــع الميــزات المرئيــة لصــور األقمــار الصناعيــة، وتصنيفهــا بناء علــى مواضيــع متنوعة 

وإنشــاء طبقــة GIS إضافيــة�

للحصــول علــى فكــرة عامــة عــن نــوع الخرائــط التــي قــد تكــون مفيــدة للمســاحين يف الميــدان، يرجــى الرجــوع 
إلــى الشــكل ٤، وهــو عينــة عــن خريطــة صــادرة عــن اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء لقريــة تعلبايــا (البقــاع)�

الشكل ٤: خريطة اإلدارة المركزية لإلحصاء لجزيرة يف تعلبايا تُظهر حدود وأرقام العقارات
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١٧

إعداد قاعدة معلومات ورقية أو من خالل عدّة البيانات المفتوحة (ODK) لتحديث 
السجالت

لتســجيل التحديثــات علــى االشــتراكات، يمكــن اســتخدام الــورق، أو األجهــزة اللوحيــة (تابلــت) التــي تســاعد يف 
التقليــل مــن الوقــت ومــن أخطــاء التســجيل اليــدوي� لكــن، إذا كان صاحــب المعرفــة المحــدد ال يرتــاح للجهــاز، 

يمكــن للمنظمــة غيــر الحكوميــة تزويــده بمســتطلع آخــر أو تحضيــر قاعــدة بيانــات ورقيــة لملئهــا خّطيًــا�

يجــب ربــط االســتطالع علــى ODK بنســخة قاعــدة بيانــات العمــالء للتمكّــن مــن التحقــق المباشــر مــن وجــود 
ــار الســجالت ذات  ــة XLS) وإظه ــن قائم ــة المســتهدفة (اســتعالم «Pull data» م ــتراك يف المنطق ــم اش رق
الصلــة� ويف حــال ربــط االســتطالعات بالخــادم الرئيســي علــى اإلنترنــت، يمكــن للـــODK التحقــق مــن وجــود 
نفــس رقــم االشــتراك يف االســتطالعات التــي تــم جمعهــا ســابقًا، وذلــك للتخفيــف مــن التكــرار يف الســجالّت�

نماذج ODK على التابلت

يتــم المســح مــن خــالل نمــوذج ODK، وهــو اســتطالع إلكترونــي يمكّــن مــن تســجيل المعلومــات علــى تابلــت 
وحفظهــا وإرســالها مباشــرة عبــر اإلنترنــت إلــى قاعــدة بيانــات إلكترونيــة، ممــا يوفّــر الوقــت ويقلــل مــن أخطــاء 

التســجيل اليدوي�

ــد الموقــع بشــكل  	 تدويــن أكبــر عــدد ممكــن مــن المالحظــات، وعنــد الحاجــة إلــى التقــاط الصــور لتحدي
ــك يف حقــل «التعليقــات»� ــة ذل ــا وإضاف أســهل مســتقبالً، فيجــب تســميتها أو ترقيمه

ويمكــن تدويــن بعــض المعلومــات الســريعة علــى ورقــة عنــد الحاجــة، ولكــن يجــب نســخ كل المعلومــات  	
إلــى النمــاذج قبــل نهايــة النهــار باســتخدام خيــار «تحريــر» أو مباشــرة إلــى قاعــدة البيانــات بمســاعدة 

قســم التكنولوجيــا والمعلومــات�

ــإذا كانــت أكثــر ممــا تتذكّــر، قــد يعنــي ذلــك وجــود  	 ــام بتعــداد االســتطالعات المحفوظــة، ف ويجــب القي
بعــض النمــاذج المحفوظــة وهــي فارغــة� يجــب عــدم حــذف أي شــيء بــل إبــالغ مديــر المعلومــات 

بالمشــكلة المحتملــة�

تأكد من إرسال النماذج النهائية من خالل اتصال إنترنت مستقر� 	

تأكــد مــن إرســال النمــاذج النهائيــة مــن كل تابلــت علــى حــدة (يجــب عــدم إرســالها بنفــس الوقــت أبــدًا)  	
وعنــد الحصــول علــى الضــوء األخضــر مــن قســم المعلوماتيــة�

تدريب المساحين وإبالغ السكّان الخطوة ٧أ 

يف حــال غيــاب صاحــب المعرفــة، يجــب اختيــار المســتطلِعين مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن المعرفــة المعّمقــة 
بالمنطقــة هــي ميــزة أكثــر أهميــة مــن الخبــرة يف االســتطالع� فالحاجــة لمســتطلعين خبــراء يف المســح 
الطوبوغــرايف تقتصــر علــى اإلشــراف الميدانــي والتأكيــد علــى تغطيــة المنطقــة الجغرافيــة بوضــع عالمــة علــى 
الخريطــة بشــكل يومــي، بالتنســيق مــع مشــغل نظــم المعلومــات الجغرافيــة �GIS ويمكــن الطلــب مــن 
الســلطات المحليــة، إن أمكــن، توفيــر ســير ذاتيــة تتوافــق مــع المعاييــر (معرفــة المنطقــة، والمحترميّــة، ومــا 

إلــى ذلــك)، ممــا ســيضمن دعــم البلديــة للمســاحين يف حــال وجــود مشــاكل مــع المواطنيــن�
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١٨

وبغض النظر عن طريقة المسح، يجب تدريب المستطلعين (المساحين أو أصحاب المعرفة) على:

المعرفة بالمنظمة غير الحكومية، والمشروع، ونطاق المسح؛ 	

قراءة الخرائط واالسترشاد أو استخدام GPS؛ 	

مهارات التواصل للتعامل مع السكان� 	

ولضمان الحصول على التراخيص الالزمة والدعم، يجب إبالغ السلطات المحلية والمواطنين وإشراكهم�

ــح نطــاق عمــل  	 ــة مــن الســكان وتوضي ــة للحــد مــن انعــدام الثق ــات اإلعالمي ــداد المنشــورات واإلعالن إع
المســتطلعين؛

إجــراء اختبــار مســح ميدانــي وتكييــف العمليــة اســتنادًا إلــى الخبــرة الميدانيــة� وإن أمكــن، إشــراك  	
الســلطات المحليــة يف أّول المقابــالت لزيــادة حــّس االلتــزام�

وضع المشتركين على الخريطة الخطوة ٨أ 

ســواء كانــت منهجيــة االســتطالع شــاملة أو مســتهدِفة، علــى المســاحين االعتمــاد علــى بعــض القواعــد لتحديــد 
موقع االشــتراكات�

يف حــال وجــود أكثــر مــن مبنــى علــى العقــار، يجــب وضــع أرقــام متتاليــة لتلــك المبانــي بصفتهــا عقــار  	
فرعــي، كمــا هــو موّضــح يف الفصــل �٣ 

يف حالــة إجــراء مســح مســتهدف (الخيــار أ أعــاله)، فــإن «المبانــي ذات الصلــة» هــي تلــك التــي تحتــوي • 
علــى اشــتراك ميــاه واحــد علــى األقــل�

ويف حــال مســح شــامل لجميــع الوحــدات (الخيــار ب أعــاله)، يجــب وضــع أرقــام متتاليــة لجميــع • 
المبانــي�

يجــب علــى المســتطلعين الميدانييــن رســم الموقــع التقريبــي للمبنــى (العقــار الفرعــي) يف العقــار مقارنــة  	
مــع مســاحة العقــار و/أو مســاحة المبانــي القائمــة األخــرى� ويمكــن للمســتطلع الميدانــي وضــع عالمة على 
العقــار الفرعــي مــن خــالل تدويــن الرقــم التسلســلي (الــذي تــم وضعــه مباشــرة يف الميــدان)� هكــذا، ســيتم 
نســب الرقــم ذاتــه للعقــار الفرعــي يف اســتطالع ODK ونقلــه إلــى طبقــة خريطــة GIS األساســية يف المكتب� 
يف حــال تداخلــت صــور األقمــار الصناعيــة، التــي يســتخدمها المســتطلعين كخرائــط مســاعِدة، مــع الخرائــط 

المســاحية، فــإن المبانــي المبينــة يف الخرائــط تتوافــق بشــكل تقريبــي مــع األســطح الظاهــرة يف الصــورة�
يجــب التحقــق مــن وجــود مداخــل أخــرى مــن شــارع آخــر لــكل مبنــى، لتجنّــب تحديــد نفــس المبنــى • 

أكثــر مــن مــّرة�

عنــد تحديــد مبنــى جديــد غيــر ظاهــر علــى الخريطــة، علــى المســتطلع وضــع عالمــة X علــى المبنــى • 
واالنتبــاه إلــى موقعــه بالنســبة لمبــان أو معالــم أخــرى موجــودة�

يف حــال وجــود أكثــر مــن مبنــى أو درج تحــت ســقف واحــد، يجــب اعتبــار كل درج كمبنــى مســتقل مــع • 
رقــم متسلســل خــاص به�

لوضــع الرمــز الثانــوي المتعلّــق بتحديــد الطابــق والشــقّة، على المســاحين اعتمــاد القاعدتين األساســيتين  	
التاليتين:

ــاره •  ــق، يجــب التحقــق مــن الطابــق الســفلي الــذي يتيــح الوصــول إلــى الشــارع واعتب بالنســبة للطاب
الطابــق األرضــي (مــع الرقــم ٠٠)؛

بالنســبة للشــقّة، يجــب القيــام بالتعــداد يف اتجــاه عقــارب الســاعة بــدءًا مــن يســار نقطــة الوصــول مــن • 
الــدرج أو بــاب المدخــل�
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الشكل K٥ طريقة ترقيم الطوابق
GPS ومكان أخذ إحداثيات

ــز  ــاز GPS مجّه ــة باســتخدام جه ــات الجغرافي ــن تســجيل اإلحداثي ــاحية، يمك ــط المس ــاب الخرائ ــال غي يف ح
ــي� ــام التجســيم اللبنان ــى نظ ــاء عل ــات بن لتســجيل اإلحداثي

تعتمــد دقّــة الـــGPS علــى اســتقبال األقمــار الصناعيــة، ويجــب أن تكــون هــذه الدقّــة دائًمــا أقــل مــن ٥  	
أمتــار� تأكّــد مــن أن بطاريــات الجهــاز ممتلئــة دائًمــا، ألن انخفــاض مســتوى الشــحن يؤثــر علــى القــراءات 

بشــكل كبيــر�

أخذ إحداثيات كل وحدة قرب بابها الرئيسي، لتحديد موقع المبنى بسهولة حتى يف المدن المكتظة� 	

عنــد وجــود أكثــر مــن اشــتراك يف المبنــى الواحــد، يجــب أخــذ إحداثيــات واحــدة واســتخدامها يف جميــع  	
االســتطالعات يف المبنــى� وفيمــا يلــي بعــض االحتمــاالت:

مبنى واحد مع عدد من الوحدات منزل واحد مع اشتراك واحد
واشتراك أو أكثر

أكثر من مبنى مع اشتراك واحد 
أو أكثر

إحداثيات GPS واحدةإحداثيات GPS واحدة

وتحديد عدد الوحدات التي تستفيد 
من المياه من كل اشتراك

إحداثيات واحدة لكل درج

وتحديد عدد الوحدات التي 
تستفيد من المياه من كل 

اشتراك

الشكل K٦ طريقة ترقيم
الشقق يف نفس الطابق
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يمكــن للمســتطلعين قــراءة اإلحداثيــات وإدراجهــا يدويًــا يف االســتطالع أو حفــظ الموقــع مباشــرةً علــى جهــاز 
ــا� للتقليــل مــن األخطــاء البشــرية، يجــب حفــظ الموقــع مــع إعطائــه رمــزًا رقميًــا فريــدًا  GPS وتنزيلــه الحًق
لتســجيله يف نمــوذج االســتطالع ومطابقتــه الحقًــا� بمعنــى آخــر، علــى كل مســتطلع اختيــار عدد كبير واحتســاب 

رقــم GPS ابتــداءً منــه، مثــالً:

عصام - مستطلع #٨أحمد - مستطلع #٢ندين - مستطلع #١
رقم GPS األول: ١٠٠١
رقم GPS الثاني: ١٠٠٢

���

رقم GPS األول: ٢٠٠١
رقم GPS الثاني: ���٢٠٠٢

رقم GPS األول: ٨٠٠١
رقم GPS الثاني: ٨٠٠٢

���

أ� أدخل إلى قائمة القمر 
الصناعي

ب� تأكّد من التغطية (يجب ظهور 
٤ أقمار صناعية على األقل)

ج� تأكّد من دقّة GPS واحفظ 
اإلحداثيات عندما تكون أقل من 

٥ أمتار

 Mark Waypoint د� أدخل إلى
يف القائمة

هـ� انتقل إلى االسم وانقر فوقه 
 GPS إلعادة تسمية النقطة برقم

المتسلسل

و� اكتب رقم GPS على لوحة 
«done» المفاتيح، ثم انقر على



الخطوة ٦ب   تقسيم المنطقة إلى مناطق صغيرة

تقســيم المناطــق إلــى مناطــق صغيــرة (بمعــّدل ١٥ إلــى ٤٠ وحــدة) وإعطــاء كل منهــا إلــى مســتطلع، حيــث  	
علــى األجــزاء التوافــق مــع قاعــدة بيانــات العمــالء أو تقســيمات اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء�

يمكــن أن يكــون مســتطلع واحــد مســؤوالً عــن أكثــر مــن منطقــة، ولكــن يجــب أن تظــل كل منطقــة مــع  	
ــا  ــم تحديده ــالً، ت ــة (مث ــاج للمتابع ــدات تحت ــة وح ــة أي ــه، لمعرف ــالل المســح بأكمل ــه خ ــتطلع ذات المس
ولكــن لــم تتــم المقابلــة، أو بيانــات مفقودة/غيــر صحيحــة، الــخ�)� عــادةً، يســتطيع المســتطلع   تقييــم ٢٠ 
اشــتراك يوميًــا كحــد أقصــى، لكــن الرقــم يعتمــد كثيــرًا علــى خصائــص المنطقــة (حضرية/ريفيــة ، كثافــة 

االشــتراكات)�

مــن المستحســن أن يكــون عــدد المســاحين يف البلــدة الواحــدة بيــن ٦-و٨ ال أكثــر� يف حــال الحاجــة إلــى  	
عــددٍ أكبــر منهــم، يجــب توزيعهــم يف وحــدات أصغــر تقــّدم تقاريرهــا إلــى قائــد فريــق مختلــف وأن تحصــل 
علــى الدعــم الــكايف مــن وحــدة المعلوماتيــة واالتصــاالت/��GIS ان مهــام مديــر المشــروع تشــمل تخطيــط 

عمليــة المســح اليوميــه وضبــط الجــوده

علــى كل مســتطلع تخطيــط مســار زياراتــه علــى الخريطــة قبــل الذهــاب إلــى الميــدان، ليكــون علــى درايــة  	
بموقــع جميــع المبانــي التــي يمكــن أن توجــد بهــا االشــتراكات� ويجــب أّال ننســى: يمكــن أن يكون االشــتراك 
ملــكًا لمتجــر أو منــزل مهجــور أو مســجد� يجــب ايضــا تحديــث المســار المبدئــي للمســح المرســوم علــى 
الخريطــه اذا اختلــف يف الواقــع� ان االحتفــاظ بهــذا التوثيــق مهــم للمرحلــه المقبلــه المتعلقــه بتصميــم 

مســارات قــراءة العــدادات� 

االتفــاق علــى تهجئــة موحّــدة لألســماء العربيــة - خاصــة بالنســبة للمواقــع والعناويــن الجغرافيــة،  	
والحصــول علــى التســمية الرســمية مــن اإلدارات المعنيــة إذا أمكــن�

ــال  ــا يف ح ــب اعتماده ــة يج ــات إضافي ــي توصي ــدد الفصــل التال يح
الخيــار «ب»، أي المســح الشــامل مــن البــاب إلــى البــاب مــن قبــل 

ــات� ــط وجمــع البيان ــى رســم الخرائ ــن عل ــاحين مدرّبي مّس

المرحلة الثالثة
 خطوات إضافية لرسم

الخرائط الشاملة
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الخطوة ٧ب  تدريب المساحين على كيفية التعامل مع الناس

خاصــة يف حــال عــدم وجــود شــخص مــن أي مؤسســة (مؤسســة الميــاه أو البلديــة) مــع المســتطلعين، فمــن 
المستحســن أن يحفظــوا صيغــة موّحــدة للتواصــل مــع المواطنيــن وطلــب اإلذن لجمــع البيانــات الشــخصية� 
باالضافــة الــى ذلــك ينصــح بــأن يحمــل مســتطلعي البيانــات مــن كتــاب رســمي مــن المؤسســه موقــع مــن ادارة 
ــي� كمــا هــو مهــم حمــل بطاقــات  ــام بالمســح الميدان ــه علــى القي ــر الحكومي المؤسســه تخــول المنظمــه غي

هويــه للمنظمــه غيــر الحكوميــه و قــالدة تحمــل اســم مســتطلع البيانــات�

كيف تتوّجه إلى الناس

مرحبًــا، عفــوًا علــى اإلزعــاج� إســمي ������� مــن جمعيــة ���� عــم ننفــذ مشــروع بالمنطقــة لتحســين نظــام المــي 
ــو يف اشــتراك  ــدن اشــتراك مــي، ومنعــرف إن ــا نحــدد موقــع األشــخاص اللــي عن وخدمــة مصلحــة المــي� بدن

ــر بالمبنى/البيت/الشــقة، هــو إللكــن؟ واحد/اثنين/أكث

إذا نعم: بدنا نجدد شوية معلومات، فيني آخد ١٠ دقايق من وقتك؟

إذا ال: أنــت متأكّــد/ة؟ يمكــن اشــتراك قديــم��� بتعــرف/ي إذا يف حــدا مــن العيلة/مالــك ســابق/أو غيــرو مــع 
هيــدا ا٢الســم؟ يمكــن حــدا مــن الجيــران؟ أو حــدا مــن القرايــب قاعــد بمحــل تانــي؟

الخطوة ٨ب  إيجاد االشتراكات

يتــم تفعيــل االشــتراك فــور تثبيــت عــدّاد أو عيــار ميــاه، لكــن بعــض المشــتركين قــد يكونــوا متصليــن بالشــبكة 
بشــكل مباشــر، مــن دون صّمامــات، وبالتالــي يصعــب كشــفها�

 يف حــال وجــود أكثــر مــن عدّاد/عيــار ميــاه يف المبنــى، يجــب التحقّــق مــن العدادات/العيــارات الموصولــة بكل شــقّة 
مــن خــالل فتــح وإغــالق الصمامــات بالتسلســل (وبعــد إبــالغ ســكّان المبنــى)، وهــذا مهم بشــكل خــاص يف المناطق 
الحضريــة� ولتســهيل عمليــة تحديــد المشــتركين و/أو التوصيــالت األخــرى، يجــب القيــام باالســتطالع أثنــاء وجــود 
خدمــة الميــاه� يف حــال تزويــد الميــاه بشــكل غيــر مســتمر, فعلــى عمليــة تخطيــط المســح الميدانــي أن تأخذ بعين 

االعتبــار برامــج تزويــد الميــاه للمنطقــه المراد مســحها�

نصائح إضافية: ماذا لو…

… لم أجد أحدًا يف المنزل؟ 	
تسجيل الموقع يف دفتر المالحظات والعودة يف اليوم التالي�• 

 ��� رفض الناس اإلجابة على االستطالع؟ 	
شــرح أهميــة المســح لتحســين خدمــة الميــاه التــي توفرهــا المؤسســة إلــى المســتخدمين� ويف حــال • 

لــم ينفــع ذلــك، اطلــب مســاندة الســلطة المحليــة�

��� لم يكن لدى الشخص الذي تّمت مقابلته إيصال ولم يتذكّر رقم االشتراك؟ 	
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ــام •  ــاه� القي ــة المي ــتركي مؤسس ــة مش ــت لالئح ــى التابل ــة Excel عل ــة أو بصيغ ــود نســخة ورقي وج
بترتيــب االشــتراكات أبجديًــا و/أو اســتخدام أداة البحــث إليجــاد اســم المشــترك�

��� أنا متأكد من أن الشخص الذي تمت مقابلته لديه اشتراك، لكنه ال يقرّ بذلك؟ 	
طمأنــة الشــخص بــأن االســتمارة هدفهــا دعــم العمــالء الحالييــن� ويف حالــة عــدم الوصــول إلــى اتفــاق، • 

ــط  ــى أن رب ــاه إل ــاه! يجــب االنتب ــف مــن مؤسســة المي ــع موّظ ــودة م ــع والع ــام بتســجيل الموق القي
ــة� ويف حــال  ــد مســؤولية كبيــرة ألنــه قــد ينتــج عــن ذلــك تدابيــر إداري االشــتراك بشــخص/وحدة يُع
عــدم ضمــان الموثوقيــة التامــة لهــذه العالقــة، القيــام بتســجيل الموقــع وطلــب الدعــم مــن مؤسســة 

الميــاه التخــاذ قــرار بنســب االشــتراك إليــه أم ال�

��� سألني الناس أسئلة كثيرة وأضعت الوقت؟ 	
الوقــت الــذي تقضيــه مــع المواطنيــن ال يضيــع أبــدًا� فالمســاحون يمثّلــون مؤسســة الميــاه ويجــب عليهم • 

ــم صــورة إيجابيــة للمســتخدمين� ويف حــال تأثيــر األســئلة واالعتراضــات علــى فعاليــة االســتطالع  تقدي
بشــكل كبيــر، يجــب تبليــغ قائــد الفريــق� وقــد يكــون مــن المفيــد تنظيــم حملــة إعالميــة واســعة بالتــوازي 
مــع المســح لتســهيل العملية�مــن المهــم بــأن يتم ارشــاد مســتطلعي البيانــات بعــدم االجابه على اســئله 
خــارج نطــاق مهامهــم ومعرفتهــم الفنيــه� مــن الممكــن ان يحمــل مســتطلعي البيانــات نشــرات صــادره 

عــن المؤسســه تشــمل معلومــات عامــه عــن المؤسســه والتــي يمكــن توزيعهــا علــى المشــتركين�

توصيات إضافية: الممارسات الجيدة  

ــة  	 ــات المتعلّق ــب اإلثبات ــا طل ــاحين دائًم ــى المّس ــا، عل ــّم جمعه ــي ت ــات الت ــة البيان ــة موثوقي ــع درج لَرف
بالمعلومــات التــي يُبلّــغ بهــا الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه: إيصــال قديــم لرســوم الميــاه، عقد االشــتراك، 

بطاقــة الهويــة، فاتــورة الكهربــاء، إلــخ�

اســتخدام فــرق مكونــة مــن مّســاَحيْن (٢) لتوفيــر الوقــت والتقليــل مــن األخطــاء: إمكانيــة التحقــق مــن  	
الخرائــط أو المســتندات الورقيــة أثنــاء التعامــل مــع الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه، للحصــول علــى 

ــخ��� إرشــادات، ال

إنشاء مجموعة واتساب (WhatsApp) للمساحين، وتحديثها بالتحديات والمشاكل التي يمكن أن تظهر� 	

ــم،  	 ــن تمــت مقابلته ــة باألســئلة الشــائعة لألشــخاص الذي ــع ردود الفعــل مــن المســاحين، وقائم تجمي
واالتفــاق مــع المســاحين علــى اإلجابــات الشــائعة الســتخدامها، بحيــث يصبــح لجميــع المواطنيــن نظــرة 

متســقة حــول المشــروع� بشــكٍل عــام،
عدم إعطاء الوعود بأي شيء• 
يف حال عدم معرفة اإلجابة، قل بأنك ستسأل يف المكتب• 
لألسئلة المتعلّقة بمؤسسة المياه، إحالة الناس إلى مكتب العمالء لديها• 

لألسئلة حول المشروع، توفير رقم الخط الساخن للمنظمة غير الحكومية (إن وُجد)�• 

عقــد اجتماعــات يوميــة بيــن المّســاحين وقائــد الفريــق الســتخالص المعلومــات، للتخطيــط، ومناقشــة  	
ــة المجتمــع� المشــاكل والحلــول، ومشــاركة أفضــل الممارســات حــول مقارب

وإدارة  	 المعلوماتيــة  وقســم  المّســاحين  بيــن  منتظــم  بشــكل  تنســيقية  أســبوعية  اجتماعــات  عقــد 
المشــروع، لَتشــارك المشــاكل األساســية المتعلّقــة بالبيانــات، اقتــراح الحلــول وتجديــد اإلجــراءات بنــاء 

ــة� ــات المحلي ــى التحدي عل

إعداد خطة لكل مّساح لمشاركتها مع المشرف، الذي يجب أن يأخذ خريطة ورقية ويدوّن على خلفها:  	
األماكن التي تّمت زيارتها كل يوم• 

معلومات عن المنازل التي تحتاج لزيارة أخرى�• 
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ــوات  ــي الخط ــول المشــتركين، تأت ــدة ح ــات الجدي ــع المعلوم ــور جم ف
ــا: ــق منه ــط والتحق ــة بوضــع الخرائ ــة المتعلّق ــة التالي الهام

المرحلة الرابعة
تحليل البيانات

إدخال المعلومات وتجميعها الخطوة ٩ 

فــور تنزيــل ملفــات المســح كافــة (قاعــدة بيانــات Excel مــن خــوادم ODK عبــر االنترنــت، وإحداثيــات أجهــزة الـــ 
GPS، والصــور مــن علــى هواتــف المســاحين)، قــم بتغييــر االســم والتخزيــن يف ســجل الملفــات المناســب� وقــم 
بمطابقــة جميــع اإلحداثيــات والصــور مــع االســتطالعات المقابلــة لهــا واســتكمال البيانــات لنقــل أي تعليــق إضــايف 

مــن المّســاحين إلــى ملــف قاعــدة المعلومــات�

يمكن اتباع العملية التالية لتجميع البيانات والتحقق منها�

وثائق وقضايا االتساق
رصد وتقييم المعلومات + قائد الفريق

 تحميل نماذج عدّة
البيانات المفتوحة

 المساحون + رصد وتقييم
المعلومات

استخالص المعلومات
من المساحين
قائد الفريق

مناقشة البيانات
 المساحون + رصد وتقييم

المعلومات

تحضير الوثائق
المساحون + قائد الفريق

خطة العمل اليومية
المساحون + قائد الفريق

يقوم جهاز رصد وتقييم المعلومات بتوفير  	
المعلومات المحدثة حول االشتراكات 

الموجودة
يقوم جهاز رصد وتقييم المعلومات بإبالغ  	

قائد الفريق عن األخطاء وضرورة الرجوع 
إليها

 التحقق من المشاكل
الكبرى يف البيانات

رصد وتقييم المعلومات

نسخ المالحظات كافة من  	
الورق إلى النماذج

تحميل تابلت واحد كل مّرة 	

مناقشة التحديات والحلول  	
لدعم الفريق فورًا

تنزيل إحداثيات G{S وإعداد  	
الخريطة

التحقق من المشاكل األساسية  	
(االشتراكات المتكررة، 
التعليقات، المالحظات)

متابعة القضايا الرئيسية قبل  	
نسيان المساحين المقابلة

يضبط قائد الفريق وثائق المساحين  	
(الخرائط المحدثة، الئحة نظيفة لمشتركي 

مصلحة المياه���)
مناقشة األخطاء وتصحيحها 	

الخطة اليومية، التحقق من المنازل غير  	
الموجودة يف خرائط األيام الماضية، وغيرها 

من المالحظات

العملية النهارية
سائية

العملية الم
دليل تحديث قاعدة بيانات العمالء / تحديد هوية المشتركين والتعيين الجغرايف / المرحلة الرابعة



٢٥

التحقق من الموقع الخطوة ١٠ 

وضع ترميز العقار الفرعي (رقم المبنى، الطابق، الخ�) لكل وحدة/اشتراك، إذا لم يكن قد تم ذلك يف الميدان�

يف حــال تــم تحديــد إحداثيــات اإلســتطالعات مــن خــالل GPS، يجــب وضعهــا علــى الخرائــط والبحــث عــن األخطــاء 
المحتملــة (علــى ســبيل المثال: اإلحداثيــات البعيدة عن المنطقة المســتهدفة أو خطــوط الطول/العرض المبهمة، 

الخ�)�

يف حــال تداخــل عــدد مــن االســتطالعات (مــع اإلحداثيــات أو مــع نفــس SAC)، فقــد يكــون ذلــك إمــا بســبب خطــأ 
يف تســجيل الموقــع، أو إشــارة صحيحــة إلــى وجــود عــدد مــن االشــتراكات يف نفــس المبنــى، ويجــب التدقيــق مــع 

صاحــب المعرفة/المســتطلعين لــكل حالــة علــى حــدة�

قــارن بيــن أرقــام العقــار المدوّنة/الُمعلنــة والخرائــط المســاحية الرســمية� يمكــن ألرقــام العقــارات أن تتغيّــر بعــد 
بيعهــا أو تقســيمها، ويمكــن لــألوراق الرســمية المختلفــة أن تشــير إلــى أرقــام عقــارات مختلفــة� بلّــغ البلديــة و/أو 

إدارة المســاحة�

التحقق من السجالّت الخطوة ١١ 

تحقــق مــن التكــرار يف الســجالت (أســماء المشــتركين، أرقــام الهواتــف، رقــم الهويــة���): بالرغــم مــن إمكانيــة وجــود 
عــّدة اشــتراكات للشــخص الواحــد، لكنــه مــن األفضــل دائًمــا التحقــق مــن التداخــل لتجنــب التكــرار واإلســناد الخاطــئ�

تحقــق مــن ترابــط التصنيفــات المختلفــة، الشــخص الــذي تّمــت مقابلته/المالك/األســرة، المستفيد/المشــترك/ 
المقيــم، ومــا إلــى ذلــك، وقــم بتوحيــد تصنيفهــا إذا لــزم األمــر�

ال يوجد مقيم يف المنزل
ال يوجد أحد متوفر حاليًا يف المنزل

لم أجد شيئًا
=> ال يوجد أحد، رجوع

المشترك لم يعد معنا
المشترك مات منذ ١٠ سنوات

انتهت مدّة االشتراك
=> موت المشترك 

األساسي

قم بتتبع االشتراكات يف قائمة تخطيط موارد المؤسسة(ERP) وتحقق من التكرار:

المــكان الواحــد يحصــل علــى اشــتراك حصــري - إذا تــم ذكــر نفــس رقــم االشــتراك يف اســتطالعين اثنيــن  	
(أو أكثــر)، فهــذا يعنــي وجــود إلتبــاس�

معــاودة االتصــال بالذيــن تّمــت مقابلتهــم الستكشــاف األخطــاء المحتملــة، فالحــّل النهائــي ال يأتــي إالّ مــن  	
خــالل مــن قــام بجمــع المعلومــات�
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تحديد االشتراكات المفقودة الخطوة ١٢ 

فــور االنتهــاء مــن وضــع خريطــة المعلومــات المتاحــة مــن الميــدان مــع أصحــاب المعرفــة أوالمســتطلعين، يجــب 
البحــث عــن االشــتراكات الضائعــة مــع موظفي مؤسســة الميــاه أو الســلطات المحليــة وتحديدها ميدانيًــا� قد تكون 
هنــاك اشــتراكات مفقــودة، نظــرًا ألن الشــخص الــذي تّمــت مقابلتــه قــد ال يكــون علــى علــم باالشــتراك القديــم يف 
منزلــه والــذي ال يــزال ســاريًا، أو وجــود أكثــر مــن اشــتراك ســارٍ واحــد للوحــدة ذاتهــا، مــع علم الشــخص الــذي تمت 
مقابلتــه باألحــدث فقــط، ال ســيما يف حــال بيعهــا عــدة مــرات وفتــح كل مالــك جديــد اشــتراكًا جديــدًا دون إلغــاء 
االشــتراكات الســابقة� عــالوة علــى ذلــك، قــد يكــون هنــاك تكــرار أو خطــأ يف إدخــال البيانــات يف بعض األحيــان، بحيث 
ال تتوافــق مــع أي وحــدة موجــودة فعليًــا� كمــا أن اســقاط احداثيــات المســح علــى خرائــط جوجــل يمكــن أن يســاعد 

علــى تحديــد العقــارات التــي لــم يتــم مســحها وعــدد االشــتراكات التابعــه لهــا�
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ــة  ــوات لترجم ــالث خط ــى ث ــات، تبق ــن البيان ــق م ــن التحق ــاء م ــد االنته بع
ــاه. وتقــوم فرقــة  المســح الميدانــي ضمــن نُظــم وعمليــات مؤسســة المي
ــاه بمناقشــة هــذا المســار  ــات العمــالء يف مؤسســة المي عمــل قاعــدة بيان
حاليًــا، وهــي تســعى لتطويــر إجــراءات أكثــر تفصيــًال معتمــدة رســميًا فيمــا 
يتعلــق بعمليــات المصادقــة والتصنيــف ودمــج معلومــات االشــتراكات 

ــات العمــالء. ــة يف قاعــدة بيان المحدث

المرحلة الخامسة
التسليم لمؤسسات المياه

التسليم لمؤسسات المياه الخطوة ١٣ 

ــط  ــرة، يجــب تســليم معلومــات مســح CCS  والخرائ ــى نظــام الفوت مــن أجــل نقــل المعلومــات المجموعــة إل
ــاه�  ــى مؤسســة المي ــر إل والتقاري

الموافقة على العملية والدمج ضمن برنامج التسجيل اإللكتروني الخطوة ١٤ 

بعــد موافقــة مؤسســة الميــاه علــى العمليــة والبيانــات، يجــب أن تبــدأ عمليــة الترحيــل، أي نقــل البيانــات إلــى 
برنامــج تخطيــط مــوارد المؤسســة (ERP)� ويف حــال الموافقــة، سيســتفيد موظفو مؤسســة الميــاه العاملون على 

قاعــدة بيانــات العمــالء مــن تدريــب حــول إمكانيــة تكــرار المنهجيــة يف أماكــن أخــرى�
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الملحق 1 نموذج االستطالع

يتألــف االســتطالع مــن ثالثــة أقســام: األول اإلســناد الجغــرايف، والثانــي لبيانــات األشــخاص المســتَطلَعين، والثالــث 
للمعلومــات المتعلقــة باالشــتراك. يقــوم االســتطالع بمســح المعطيــات الرئيســية حــول االشــتراكات، لكــنْ، قــد 
تطلــب مؤسســة الميــاه جمــع معلومــات إضافيــة محــددة. ويمكــن للمنظمة غيــر الحكوميــة إضافة/حذف األســئلة 

باالتفــاق مــع مؤسســة الميــاه.

طبعـًـا، يمكــن للمنظمــة غيــر الحكوميــة إضافــة مزيــد مــن األســئلة لجمــع معلومــات إحصائيــة أخــرى، كجنســية 
المشــتركين أو تكويــن األســرة، ومــا إلــى ذلــك. لكــن لــن يتــم تفصيلهــا هنــا نظــرًا لوقوعهــا خــارج نطــاق هــذا المســح.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن االســتطالع التالــي هــو للحــاالت التــي يتم فيهــا تقييم الوحــدات ذات االشــتراكات النشــطة. 
ويف حــال القيــام بمســح شــامل، يجــب القيــام باســتطالعين مختلفيــن - واحــد للمبني وواحــد لكل وحــدة يف المبنى 

)أنظــر/ي الملحق ٢(.

مالحظةإلزامي/اختياريالسؤال

مة
 عا

ت
انا

بي

إسم المّساح 	1.
□ CCC  □ BBB  □ AAA

خيارات متعددة لتجنّب األخطاء اإلمالئية، يف حال قيام شخص آخر بالمسح إضافة "غيره"إلزامي لموثوقية المسح

اختياري، يتوقّف على نظام المسحتاريخ المسح 1٢.

لربط االستطالع بإشارة فريدة على الخريطةاختياري، يتوقّف على نظام المسحإشارة المسح على الخريطة 	1.

ية
راف

جغ
ت 

ما
علو

م

موقع مؤسسة المياه  	1	
□ CCC  □ BBB  □ AAA

قبل بدء المسح، التأكد من تعريف مؤسسة المياه للمحلّة، والتأكّد من وجودها يف قاعدة إلزامي لمطابقة االشتراك
البيانات

الموقع الجغرايف )القرية( 1٢	
□ CCC  □ BBB  □ AAA

قبل بدء المسح، التأكد من تقسيمات اإلدارة المركزية لإلحصاء للقرى يف المنطقة المستهدفة إلزامي لصياغة العنوان الجغرايف المرمّز
)ال تتوافق بالضرورة مع البلديات(

البلدية 	1	
 □ CCC  □ BBB  □ AAA

يمكن جلبها أيًضا من خالل عمل فريق نظم المعلومات الجغرافية يف المكتباختياري

المقابلة للخريطة المساحية. إذا كان ODK، أدخل عددا صحيًحا من 	 أرقامإلزاميرقم العقار 	1	

إلزاميرقم المبنى )العقار الثانوي( 	1	

ترميز ثانوي. إذا كان ODK أدخل عددًا صحيًحا من رقميناختياريالطابق 	1	

ترميز ثانوي. إذا كان ODK أدخل عددًا صحيًحا من رقم واحداختياريرقم الشقة 	1	

	1	 GPS / GPSإلزامي

	1	 Addressالعنوان التقليدي: اسم الشارع ، الحي ، االتجاه ...اختياري
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مالحظةإلزامي/اختياريالسؤال
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ست
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ن ا
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تفا

نوع الوحدة: 	٢1
 □ سكنية

 □ غير سكنية

الوحدة السكنية عبارة عن مبنى يعيش فيه/ممكن أن يعيش فيه الناس. يمكن تحديد المنشآت اختياري
التي يعيش فيها الناس غير المنازل )المستشفيات ، األديرة ...( كـ«غيره«

يف حال الوحدة السكنية، تحديد: ٢1٢
 □ سكن أساسي
 □ سكن صيفي
 □ سكن متقّطع

 □ غير مأهول

ألغراض إحصائية لتقدير أنماط استخدام المياه )الكمية والوقت(اختياري

مفيد للتحقق من مطابقة حجم االشتراك مع االستهالك، لكشف الوصالت المجانية اختيارييف حال الوحدة السكنية، ما هو عدد الوحدات التي تأخذ المياه من االشتراك 	٢1
والمستخدمين الالشرعيين، كما يكّمل المعلومات يف ٢1٢ حول االستهالك

وفقًا إلجراءات مؤسسة المياه المعمول بها حاليًا، فإن الوحدات السكنية األكبر من مساحة اختياري لكن غير مستحسنيف حال الوحدة السكنية، إدخال مساحة الوحدة بالمتر المربّع 	٢1
معيّنة تدفع رسومًا أعلى )يعبّر عنها بناء على عدد األمتار المكعبة من االشتراك، مثالً، بالنسبة 

للشقق األكبر من ..٢ متر مربع، يكون االشتراك مترين مكعبين من المياه يف اليوم(. يف حال 
وجودهم بمفردهم، على المساحين من المنظمات غير الحكومية تجنّب هذا السؤال. أمّا إذا 

كان االستطالع من قبل موظف عمومي، فيحق له التحقق من المعلومات من خالل تفتيش 
المنزل أو المستندات العقارية.

يف حال الوحدة غير السكنية، تحديد: 	٢1
□ مصنع □ تجارية  

□ مدرسة □ منشأة الزراعة 
□ مكتب عام □ منشأة دينية 

□ مستشفى/عيادة

اختيار الفئات وفقًا للحاالت األكثر تكرارًا. يمكن تعديلها وفقًا لخصائص المنطقة المستهدفة. اختياري
الفئة التجارية تشمل، المحالت التجارية ومحطات الوقود وغيرها، وتشمل المرافق الدينية 
المساجد والكنائس والمقابر واألديرة وغيرها، وتشمل المكاتب العامة البلديات والنقابات 

وغيرها.

استخدام األحرف العربية دائًما لكتابة االسم. إدخال االسم الكامل )الشخصي + األب + أسماء إلزامي لموثوقية المسحاسم المّستجيب 	٢1
العائلة(

طبيعة المستجيب: 	٢1
□ المالك أو زوجته
□ مقيم/مستأجر

□ قريب من المالك
□ قريب من المقيم/المستأجر

□ عامل
□ صديق/جار

□ سلطة محلية
□ غيره:  __________________

ليس إلزاميًا، لكن من المهم معرفة إذا كانت المعلومات قد أتت من المشترك أم ال. خيارات اختياري لكن مستحسن لموثوقية المسح
متعددة لتجنّب األخطاء اإلمالئية وربح الوقت. ولتوحيد القياس بشكل أفضل، تأكّد من إسناد 

المعاني الشائعة لنفس الفئة )مثالً، إذا جاءت اإلجابة من امرأة بالغة تعيش بمفردها، فهي 
ليست ابنة رب أسرة ميّت، بل تمثّل األسرة - حتى لو كانت إمرأة(.

إدخال رقم العقار بناء على تصريح المستجيب 	٢1
مصدر معلومات رقم العقار: 	٢1

□ ذاكرة المستجيب
□ عقد/اتفاقية اإليجار

□ صك عقاري
□ عقد شراء المنزل

□ وثيقة من البلدية/المختار
□ عقد/فاتورة كهرباء

□ عقد/فاتورة مياه
□ غيره:__________________

يتم التحقق من رقم العقار من الخريطة، لكن من المهم التأكّد أيًضا من رقم العقار المذكور يف اختياري لكن مستحسن
الوثائق الرسمية للوحدة )صك الملكية، عقد الكهرباء، عقد اإليجار، الخ.(، لتسليط الضوء على 

أي تباين أو أرقام عقارات غير صحيحة يف قاعدة بيانات العمالء.

معلومات غير مسجلة يف قاعدة بيانات ERP ولكنها مفيدة للتحقق من البيانات التي تم جمعها. اختياري لكن مستحسن لموثوقية المسحإدخال االسم الكامل للمالك القانوني للوحدة .	٢1
يف حال الوحدات غير السكنية من دون مالك واضح )مدارس، كنائس ...(، يجب تسجيل اسم 

الممثل القانوني. حتى لو كان الشخص الذي تمت مقابلته والمالك الشرعي هما نفس الشخص 
، يجب تكرار االسم بالكامل.

مسموح استخدام األرقام واألحرف، للتمكّن من كتابة أكثر من رقم )مثالً، 			٢		. مالك - إلزامي لموثوقية البياناترقم هاتف للتواصل 		٢1
				٢		. مستأجر(
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الطلب من المستجيب إظهار إيصال مياه ونسخ رقم االشتراك يف االستمارة يف حال وجوده.إلزاميإدخال رقم االشتراك 	1	
تحتوي قاعدة بيانات ERP على رموز المشتركين المختلفة، الرقم الفريد هو الرمز المكون 

من 	 أرقام والذي يُطلق عليه اسم »رقم المشترك اليدوي« أو »الرقم اآللي«، وهو رمز فريد 
لالشتراك يف لبنان بأكمله. وقد يكون هناك رمزان آخران: »الرمز المختصر« و »رقم العقد«. 
وعلى مستندات المشتركين )العقد ، الفواتير ...( يتوافق »رقم العقد« بشكل فريد مع رقم 

.ERP االشتراك ويتم تسجيله يف قاعدة بيانات
الرمز المختصر هو عدد من 	 إلى 	 أرقام، والذي يحدد االشتراك يف محلّة معينة. وبالتالي، 
لمطابقة »الرمز المختصر« مع »رمز االشتراك«، يلزم التحقق من المعطيات األخرى )اسم 

المشترك، رقم العقار، المحلّة...( للتحقق من موثوقية المطابقة.
االعتماد على رقم االشتراك كلما أمكن. فقط يف حالة عدم توفره، مطابقة »رقم العقد« أو »الرمز 

.Excel المختصر« مع رقم االشتراك يف قائمة االشتراكات الورقية
يف حال عدم وجود إيصال، السؤال عن اسم المشترك وتحديد رقم االشتراك الصحيح عن الالئحة 

الورقية Excel. االنتباه إلى التماثل أو التشابه يف األسماء أو الهجاء الخاطئ.

هل اسم المشترك كامل ومكتوب بشكل صحيح؟ 1٢	
إذا ال، قم بتصحيحه: ــــــــــــــــــــــ 	1	
هل اسم أب المشترك كامل ومكتوب بشكل صحيح؟ 	1	
إذا ال، قم بتصحيحه: ــــــــــــــــــــــ 	1	
هل اسم أم المشترك كامل ومكتوب بشكل صحيح؟ 	1	
إذا ال، قم بتصحيحه: ــــــــــــــــــــــ 	1	

بمجرد ملء رقم االشتراك، يمكن برمجة ODK لسحب التفاصيل الموجودة يف قاعدة بيانات إلزامي
ERP لمؤسسة المياه والمساحين.

األسئلة الثالثة األولى تدور حول المشترك األصلي. ال يهم يف هذه المرحلة إذا كان المشترك قد 
مات أو إذا كان شخص آخر يستخدم المياه، فقط صحح بيانات المشترك األصلي.

صحح اسم المشترك األصلي يف حال الخطأ اإلمالئي. ال تستبدله بالمستفيد الجديد من 
االشتراك. إذا كان االسم مختلف تمامًا، تحقق إذا كانت مطابقة االشتراك موثوقة.

صحح أو أضف أسماء والدي المشترك، لتقليل خطر التماثل.

هل رقم سجل المشترك صحيح؟ 	1	
إذا ال، أدخل رقم السجل الصحيح 	1	
إضافة منطقة تسجيل المشترك .	1	

رقم السجل مكون من ثالثة أعداد ويحدد االنتماء لعائلة يف منطقة معينة. هذه البيانات متاحة اختياري، يف حال طلب مؤسسة المياه
على بطاقة الهوية، وبالتالي، كلما كان ذلك ممكنًا، تحقق من بطاقة هوية المشترك )والتقط 
صورة إذا لزم األمر(. يف بعض المناطق، فإن البلدية ليست مكان التسجيل، لذلك من المهم 

معرفة مكان إصدار رقم السجل.

هل المشترك هو المستفيد الفعلي من االشتراك؟ 		1	
إذا كانت اإلجابة ال، أدخل اسم المستفيد الفعلي: ٢	1	
أدخل اسم والد المستفيد: 		1	
أدخل اسم والدة المستفيد: 		1	

تدور هذه األسئلة حول المستفيد من االشتراك.إلزامي
المستفيد هو رب األسرة الذي يستخدم االشتراك ويجب أن يكون االشتراك باسمه، أي ليس 

بمقيم مؤقت أو مستأجر. هذا يف حال وفاة المشترك أو »اشتراك« موروث من قِبل ابنته/
ابنه/قريبه، أو عندما يتم بيع المنزل واستمرار المالك الجديد يف استخدام نفس االشتراك دون 

تغيير البيانات.

أدخل رقم سجل المستفيد: 		1	
أدخل منطقة تسجيل المستفيد: 		1	

اختياري، يف حال طلب مؤسسة المياه

أدخل االسم الكامل للمقيم 		1	
أدخل اسم والدة المقيم 		1	
أدخل رقم هاتف المقيم 		1	
هل المقيم طويل أو قصير األجل؟ .1٢	

□ طويل □ قصير
إذا كان المقيم مختلفًا عن المستفيد، فمن الذي يدفع )أو يفترض أن يدفع( رسوم  	1٢	

المياه؟
□ المقيم □ المستفيد

المقيم هو رب األسرة الذي يعيش يف الوحدة السكنية. يمكن أن يكون مستأجر أو أحد األقارب. اختياري، يف حال طلب مؤسسة المياه
قد يتزامن »المقيم« مع فئة أو أكثر من الفئات السابقة )المالك، األسرة، المستفيد...(. ومع 

ذلك ، أدخل االسم الكامل للمقيم )االسم الشخصي، اسم األب، اسم العائلة(.
المقيم لفترة قصيرة هو شخص يعيش يف وحدة لمدة تقل عن 	 سنوات. المقيم طويل األجل 
هو شخص يعيش يف الوحدة ألكثر من 	 سنوات. مدة البقاء مفيدة لالستهداف المستقبلي يف 

حمالت التواصل.
من المفيد معرفة طبيعة االتفاق بين المقيم والمستفيد )إذا لم الشخص ذاته( لدفع الرسوم، 

لمعرفة المسؤول عن إدارة االشتراك.
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مالحظةإلزامي/اختياريالسؤال

ت
يقا

عل
 وت

ت
ظا

الح
م

طبيعة الخدمة يف الوحدة: 1٢٢	
□ عداد مياه

□ عيار
□ ال شيء/اتصال مباشر

ال تعتمد على التصريح ولكن اطلب من المستجيب رؤية الوصلة. يف حال وجود أكثر من اختياري، يف حال طلب مؤسسة المياه
جهاز واحد يف المبنى، إفتح/أغلق الصمامات للتحقق من الجهاز الذي يزود الوحدة التي تمت 

مقابلتها.

أدخل الرقم التسلسلي لعداد أو عيار المياه. إذا كان ذلك متاحًا، قم بإدراج الرقم الموجود يف اختياري، يف حال طلب مؤسسة المياهأدخل الرقم التسلسلي للجهاز: _______________________ 	1٢	
الباركود أيًضا.

لتسهيل المتابعة، تدوين أكبر عدد من التعليقات. مثالً:اختياري، لالستخدام الداخليمالحظات المساح 	1٢	
* المستفيد ال يملك المعلومات، البيانات مفقودة أو غير موثوقة
* المشترك يعيش يف الخارج، المعلومات المفقودة من الجيران
* اشتراكين نشطين لنفس المنزل للمالكين القدامى والحاليين

* تم بيع المنزل عدّة مرّات، المالك ال يعلم بوجود اشتراك يف المنزل )تم العثور عليه بمساعدة 
   مسؤول مؤسسة كهرباء شمال لبنان(

* االشتراك مستخدم يف طابقين، لكنه يعتبر وحدة واحدة ألنه من قبل أسرة واحدة

يف حــال عــدم معرفــة المســتجيب للمعلومــات المتعلّقــة بالمشــترك، ابحــث مــع المســتجيب عــن االســم األكثــر 
احتمــاالً يف الالئحــة. تحقــق أيًضــا مــن المعلومــات األخــرى يف القائمــة. إذا لــم يكــن المســاح متأكــدًا مــن تحديــد 

االشــتراك المناســب، قــم بمــلء االســتمارة مــع إضافــة مالحظــة يف قســم »التعليقــات«.
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٣٦

الملحق ٢ استمارة رسم الخريطة

يف حــال القيــام بمســح رســم خرائــط شــامل، يجــب اعتمــاد نوعيــن مــن االســتمارات - واحــدة للمبنــى والثانيــة لكل 
وحــدة يف المبنــى� أدنــاه النمــاذج المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء ومؤسســات الميــاه عنــد القيــام 

بهــذا النــوع مــن المســوحات�

صفحة ١ - المنطقة

المحافظة:

 ˽
المنطقة العقارية: 

˽ ˽ ˽ ˽ ˽
عدد المباني ضمن العقار:

 ˽
القضاء: 

˽ ˽
رقم العقار: 

 ˽ ˽ ˽ ˽

المدينة أو البلدة أو البلديةرقم المبنى
المنطقة

الحيالشارعالمحلة

˽

تاريخ التسليمتاريخ االستالمرقمهاالسم

˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽رئيس الفريق
˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽محقق
˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽مفتش

˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽مدخل البيانات
˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽مدقق ومرمز

مالحظات:

تاريخ استيفاء االستمارة:˽  ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽
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صفحة ٢ - معلومات خاصة عن المبنى يف العقار
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˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

أرقام العدادات / االشتراكات (المبني رقم ......)
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٣٨

صفحة ٣ - استمارة الوحدات السكنية وغير السكنية  (١)

رقم العقار: 

˽ ˽ ˽ ˽
اسم المبنى: 

˽ ˽
عدد الطوابق:

˽ ˽
رقم المبنى

˽
اسم صاحب المبنى:

˽
عدد المداخل:

˽

اسم 
المقيم 
الحالي 
الثالثي

اسم 
المالك 
الثالثي

طبيعة اإلشغالرقم الطابقرقم الوحدة
سكن� ١
غين سكن� ٢

إذا كان لغير السكن 
أذكر طبيعة النشاط 

االقتصادي

مساحة الوحدة
(بالمتر المربع)

˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
˽˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽
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صفحة ٤ - استمارة الوحدات السكنية و غير السكنية  (٢)

رقم العقار: 

˽ ˽ ˽ ˽
اسم المبنى: 

˽ ˽
عدد الطوابق:

˽ ˽
رقم المبنى

˽
اسم صاحب المبنى:

˽
عدد المداخل:

˽

بق
طا
م ال

رق

دة
وح
م ال

هل الوحدة رق
موصولة إلى 

شبكة مياه 
عامة؟

K١ نعم   K٢ كال
K٣ ال أعرف

هل يوجد رقم إذا نعم
اشتراك على 
مدخل الوحدة
K١ نعم   K٢ كال
K٣ ال أعرف

تفاصيل االشتراك

هل لدى الوحدة 
اشتراك يف 

مؤسسة مياه 
البقاع؟

�١ نعم   �٢ كال
�٣ ال أعرف

اسم المشترك 
الثالثي

/ BWE رقم االشتراكاسم األم
ID

�١ مملوك / ممتاز
�٢ دائم

�٣ مؤقت
�٤ ورشة

˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
˽˽˽˽
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صفحة ٥ - استمارة الوحدات السكنية وغير السكنية  (٣)

رقم العقار: 

˽ ˽ ˽ ˽
اسم المبنى: 

˽ ˽
عدد الطوابق:

˽ ˽
رقم المبنى

˽
اسم صاحب المبنى:

˽
عدد المداخل:

˽

بق
طا
م ال

رق

دة
وح
م ال

عدد أمتار رق
االشتراك (م٣)

هل لديك خزان 
مياه؟

K١ نعم   K٢ كال
K٣ ال أعرف

هل لديك دفاش 
مياه خاص 
بالوحدة؟

K١ نعم   K٢ كال
K٣ ال أعرف

هل لديك اشتراك 
كهرباء؟

K١ نعم   K٢ كال
K٣ ال أعرف

نتيجة زيارة إذا نعم
الوحدة؟

K١ رفض   K٢ شاغر
K٣ مهدم   K٤غيره 

حدد

اسم المشترك 
الثالثي

رقم االشتراك

˽
˽
˽
˽
˽
˽
˽
˽
˽
˽
˽
˽
˽
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صفحة ٦ - استمارة توصيات واقتراحات المفتش (تفصيل الخطوات التي قامت بها فرق الصيانة)

المبنى رقم 

فرق الصيانةالكشف الفني

العدد �٢كال�١ نعمالعدد�٢كال�١ نعم

  تسهيل الوصول الى نقطة 
التوزيع / وصلة المياه

١٢١٢

١٢١٢  زيادة سكر قبل وصلة المياه

١٢١٢  اصالح العيار

١٢١٢  تعيير العيار ورصرصته

١٢١٢  استبدال العيار

١٢١٢  اصالح العداد

١٢١٢  تعيير العداد ورصرصته

١٢١٢  استبدال العداد

١٢١٢  اصالح صندوق الحماية

١٢١٢  استبدال صندوق الحماية

  زيادة رقم االشتراك على 
الوصلة

١٢١٢

١٢١٢  الغاء وصلة غير شرعية

١٢١٢  زيادة سكر

  تصليح تهريب مياه يف 
القسطل

١٢١٢

١٢١٢  الغاء دفاش

  زيادة رقم االشتراك على 
الباب

١٢١٢

١٢١٢  غيره حدد

˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽التاريخ 

وصلة المياه (مبنى رقم �������)

نوع القسطل:
بولي ايتيلين� ١
حديد مزيبق� ٢
حديد� ٣
٤ �PVC بي يف سي

موقع الوصلة: 
االمالك العامة � ١
االمالك الخاصة� ٢
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تعليمات

يجب ملء ملف من ٦ صفحات لكّل مبنى� توّضح القائمة التالية العناصر غير البديهية يف االستمارات�

صفحة ١

الموّظفون: الموّظفون المشاركون يف المسح هم:

فريــق التفتيــش الميدانــي: أزواج مــن مّســاح مــن اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء + مفتّــش (فنّي من قســم  	  -
الصيانــة عــادة) مــن مؤسســة الميــاه

قائــد الفريــق: عــادةً مــا يكــون مســؤوالً عــن التحقــق مــن موثوقيــة جمــع البيانــات وتصحيــح النمــاذج  	  -
ــأة لنحــو ٥ فــرق المعب

مسؤول إدخال البيانات: المسؤول عن إدخال البيانات يف مكتب اإلدارة المركزية لإلحصاء 	  -

ــات  	 ــة التعليق ــن ترجم ــة لإلحصــاء ع ــب اإلدارة المركزي ــز: المســؤول يف مكت ــّدم الترمي ــق ومق المدق  -
ــخ� ــن، إل ــز التعيي ــن رم ــق م ــوز، والتحق ــى رم ــة إل اللفظي

تاريخ االستالم: التاريخ الذي يتلقى فيه قائد الفريق النموذج المعبأ من الفريق

تاريخ التسليم: التاريخ الذي يرسل فيه قائد الفريق النموذج المعبأ إلى اإلدارة المركزية لإلحصاء

ترقيــم المبنــى: يف حــال وجــود أكثــر مــن مبنــى مــع نفــس رقــم العقار، يجــب ترقيــم المبانــي بدءًا مــن أوّل مســح� 
ال توجــد قاعــدة واحــدة لترقيــم المبانــي، خاصــة وأنــه يف المناطــق الحضريــة الكبيــرة الكثافــة ال يمكــن تحديــد نمــط 

معيّــن (أي مبنــى علــى يســار أو يميــن أو فــوق أو تحــت المبنــى اآلخــر)�

صفحة ٢

ترقيم الشقق: يتم ترقيم الشقق يف نفس الطابق بدءًا من يمين نقطة الوصول (أو الدرج) إلى يسارها�

هل يوجد رقم االشتراك على صندوق الخدمة؟
يشــير الســؤال إلــى اللوحــات الصغيــرة التــي يجــب أن تكون مثبّتــة على كل وصلــة منزلية، وهــي ما تــزال موجودة 

يف الشــبكات القديمــة جــدًا، لكنها لم تعد مســتخدمة�

هل يوجد اشتراك مياه للمرافق المشتركة يف المبنى؟
يشير السؤال إلى االشتراكات المشتركة المستخدمة لخدمة المبنى ككل (مثالً، للناطور أو الحديقة أو الموقف الخ�)

مصدر هذه المياه؟
يشــير هــذا الســؤال إلــى إمــدادات الميــاه يف المبنــى بأكملــه� فــإذا كانــت الوحــدات المختلفــة تســتخدم مصــادر 

مختلفــة للميــاه، يجــب إدراجهــا جميًعــا� ويف حــال أكثــر مــن واحــدة، يمكــن إدراج أكثــر مــن رقــم يف المربــع�
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٤٣

إذا كان المصــدر هــو الميــاه المنقولــة بالشــاحنات، فهــل تعتمــد عليهــا أكثــر مــن مرة يف الشــهر 
خــالل فصــل الصيف؟

الســؤال يشــير إلــى المبنــى بأكملــه� ال يجــب احتســاب اإلجابة علميًا كمتوســط إجابــات المقيمين يف المبنــى، ولكن 
كمالحظــة عامــة� خــالل المســح، ال تواجــه الفـِـرق عــادة مشــاكل يف اإلجابــة، ألنــه يف حالــة وجــود وحــدات تعتمد فقط 
علــى نقــل الميــاه بالشــاحنات، فإنهــا تطلــب دائًمــا أكثــر مــن شــاحنة واحــدة شــهريًا (وبالتالــي تكــون اإلجابــة دائًمــا 

بنعم)�

يجــب مــلء الجــدول الفــارغ يف الصفحــة ٢ بقائمــة أرقــام اشــتراك الميــاه الموجــودة يف المبنــى� ســيتم تفصيلهــا 
أيًضــا يف الصفحــات التاليــة، ولكــن يتــم إعــادة تســجيلها يف الصفحــة األولــى ألنهــا تشــكل المعلومــات الرئيســية التي 

يتــم جمعهــا بواســطة المســح�

صفحة ٣

يف حــال الوحــدة  غيــر الســكنية، كان تدريــب ســابق قــد أوضــح نظــام الترميــز المســتخدم لــكل نــوع مــن الوحــدات 
غيــر الســكنية� هــذه الوثيقــة غيــر متوفــرة، ففــرق المســح كانــت تكتــب نــوع الوحدة شــفهيًا، ليتــم تعييــن الرمز يف 

مرحلــة الحقــة يف مكتــب اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء مــن خــالل مســؤول الترميــز�

مساحة الوحدة
هــذا الجــواب ال يعتمــد علــى إعــالن المســتجيب بــل علــى مالحظــة المفتــش، لكنــه يجــب أن يكــون مجــرد رقــم 
إرشــادي، فالمســاحون ال يقومــون أبــدًا بقيــاس المســاحة، ألن أغــراض المســح الحالــي هــي الكشــف فقــط عــن تلك 

الوحــدات التــي تزيــد مســاحتها عــن ٢٠٠ متــر مربــع�

هل الوحدة متصلة بالشبكة العامة؟ 
يجــب أن تأتــي اإلجابــة مــن مالحظــات المفتــش (فنــي مؤسســة الميــاه)، وليــس مــن تصريحــات الســكان� يجــب 
األخــذ بعيــن االعتبــار أن يكــون المفتشــون مــن المنطقــة وأن يعرفــوا مــا هــي الوحــدات المتصلــة (ألنهــم هــم مــن 
يقــوم بذلــك ميدانيًــا)� الغــرض مــن هــذا الســؤال هــو التدقيــق التبادلــي مــع الســؤال التالــي (إذا كان للوحــدات 

اشــتراك يف الميــاه أو ال) لتحديــد الوصــالت غيــر القانونيــة�

تفاصيل االشتراك:
مملوك/كامــل: نــادرًا مــا تســتخدم هــذه الفئــة، حيــث تشــير إلــى الوحــدات التــي يحق لهــا اســتخدام المياه  ١

مجانًــا (الكنائــس، الجوامــع، المكاتــب الحكوميــة���)، أو تلــك التــي يملــك فيهــا المواطنــون جــزءًا مــن البنيــة 
التحتيــة للشــبكة (إذا كانــت مدفوعــة مباشــرة مــن لجــان الميــاه المواطنيــة، كمــا حصــل قبــل ٢٠٠١)�

دائم: األكثر شيوعًا، االشتراك المعتاد للمياه� ٢

ــح مســتأجر اشــتراكًا باســمة لمــّدة عقــد االشــتراك  ٣ ــد فت ــالً، عن ــت، مث مؤقــت: اشــتراك محــدود بالوق
فقــط�

ورشــة بنــاء: اشــتراك محــدود بالوقــت يوفّــر كّميــات هائلــة مــن الميــاه ألعمــال البنــاء يف المبانــي  ٤
الجديــدة�
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٤٤

صفحة ٤

بيانات االشتراك
يحــاول المســاحون االعتمــاد علــى إيصــاالت رســوم الميــاه، بــدالً مــن االعتمــاد فقــط علــى تصريحــات المســتجيب� 
ــاً نقطــة ضعــف المســح: حيــث لــم يتــم وضــع آليــات لتجنــب االزدواجيــة واألخطــاء ومــا إلــى  ــا تكمــن جزئي وهن
ذلــك� تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه نظــرًا ألن المســاحين يعتبــرون موظفيــن عمومييــن، فــإن اإلبــالغ الــكاذب مــن قبــل 

المســتجيب يُعتبــر جريمــة�

صفحة ٥

نتائج الزيارة:
رفض: عندما يرفض المقيم استقبال المساحين� ١

الوحــدة غيــر مشــغولة: يشــير إلــى الوحــدات غيــر المســكونة، وال يتعلّــق بالســاكنين الموجوديــن خــارج  ٢
المنــزل (العائــالت العاملــة أو المســافرة - وهنــا يجــب زيــارة الوحــدات أكثــر مــن مــّرة لحــل المشــكلة)� 
تعتبــر الوحــدة غيــر مشــغولة عندمــا ال يعيــش أحــدًا فيهــا لمــّدة عــام تقريبًــا (مثــالً، شــقّة جديــدة لــم يتــم 

بيعها/تأجيرهــا، األســرة مقيمــة يف الخــارج بشــكل دائــم���)

مدمّرة: تشير إلى الوحدات المتهالكة ٣

غيره: تحديد ٤

صفحة ٦

صفحــة تقنيــة يملؤهــا مفتــش مؤسســة الميــاه� ال يقومــون بأي إجــراء متعلّــق بالوصالت، بــل يقّدمــون التوصيات 
باإلجــراءات الواجــب اتخاذها�
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منــذ إنشــاء الّصنــدوق االئتمانــي اإلقليمــي لالتحــاد األوروبــي لالســتجابة لألزمــة الّســوريّة، ”مــدد“ يف ديســمبر 
٢٠١٤ أصبــح قســم هــاّم مــن المســاعدة األوروبيّــة غير-اإلنســانيّة لفائــدة البلــدان المجــاورة لســوريا يمــرّ عبــر 

قنــوات الّصنــدوق�

يســمح الّصنــدوق بتقديــم اســتجابة أوروبيّــة أكثــر تماســكًا واندماجًــا لألزمــة يف ســوريا وبمعالجــة االحتياجــات 
ــوريّين يف  ــن الّس ــدة الالجئي ــد لفائ ــى المــدى البعي ــة عل ــة وضــرورة الحماي ّــة واالجتماعّي ّــة والتربوي االقتصادي
البلــدان المجــاورة مثــل األردن ولبنــان وتركيــا والعــراق مــع دعــم المجتمعــات المحليّــة وإداراتهــا التــي تعانــي 

مــن ضغــط بالــغ�

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني: 
  https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
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