
حقــائق موجــزة
ملاليني  احلياة  نوعية  وحت�سني  الفل�سطينية  الدولة  لبناء  ملح  اأمر  هو  فل�سطني  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  خدمات  حت�سني  »اإن 

الفل�سطينيني«
عبد الكرمي ا�سعد، رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س تنظيم قطاع املياه

ر�سالة  املجل�س
�سمان فعالية وا�ستدامة خدمات املياه وال�سرف ال�سحي املقدمة من قبل مقدمي اخلدمة وباأ�سعار معقولة تاأخذ بعني العتبار م�سالح جميع الأطراف املعنية.

»يعمل املجل�س ب�سكل وثيق مع مقدمي خدمات املياه الفل�سطينيني ل�سمان حت�سني الو�سول خلدمات مياه و�سرف �سحي يعتمد عليها 
وم�ستدامة وباأ�سعار معقولة »

حممد احلميدي، املدير التنفيذي ملجل�س تنظيم قطاع املياه

للمانحني للم�ستهلكني ملقدمي خدمات املياه للحكومة لقطاع املياه وال�سرف ال�سحي
.... زيادة 

م�سداقية القطاع  
.... �سمان ا�ستمرارية وجودة 

اخلدمات
.... �سمان تعرفة عادلة 

.... معاجلة �سكاوى امل�ستهلكني

.... تقدمي التوجيه بغر�س حت�سني اتخاذ 
القرار لتح�سني الأداء

.... �سمان ال�ستدامة املالية ملقدمي اخلدمة
.... تقدمي احلوافز لتح�سني الأداء

.... الإ�سادة بالأداء اجليد

.... �سمان تنفيذ 
ال�سيا�سات احلكومية 

ودعم تطويرها 

....حت�سني الأداء وال�سفافية يف 
القطاع على وجه العموم 

يوؤدي التنظيم الى �سمان ا�ستدامة وم�سداقية تقدمي خدمات املياه وال�سرف ال�سحي
ي�ساهم التنظيم يف عملية بناء الدولة الفل�سطينية وتعزيز الح�سا�س باملواطنة وامل�ساءلة وحت�سني نوعية احلياة للفل�سطينيني

ن�ساأة املجل�س
ي�سهد قطاع املياه الفل�سطيني منذ عام 2009 برناجما �سامال لالإ�سالح املوؤ�س�سي  
املياه وامل�سادقة  ب�ساأن  ل�سنة 2014  القرار بقانون رقم 14  تعزز بامل�سادقة على 
على ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية املائية الوطنية، حيث مت مبوجب قانون املياه  تاأ�سي�س 

جمل�س تنظيم قطاع املياه وت�سكيل جمل�س اإدارة له. 

هدف املجل�س
الأ�سا�سي  الهدف  يعترب  ل�سنة )2014(  رقم 14  املياه  قانون  للمادة 18 من  وفقا 
للمجل�س مراقبة كل ما يتعلق بالن�شاط الت�شغيلي ملقدمي خدمات املياه، مبا ي�شمل 
اأجل  من  وذلك  ال�سحي،  ال�سرف  واإدارة  وال�ستهالك  والتوزيع  والنقل  الإنتاج 
�شمان جودة وكفاءة خدمات قطاع توفري املياه وخدمات مياه ال�شرف ال�شحي يف 

فل�سطني املوفرة للم�ستهلكني وباأ�سعار منا�سبة.

واأكرث...

املهام الرئي�سية

مراقبة خدمات 
املياه وال�سرف 

ال�سحي

جمع وحتليل
البيانات

التعريفات املعتمدة 
خلدمات املياه 

وال�سرف ال�سحي

اإ�سدار الرتاخي�س 
لتوفري خدمات املياه التعامل مع

ال�سكاوى

و�سع معايري
ل�سمان اجلودة

ر�سد االمتثال 
للمتطلبات واملعايري

املنافع الناجمة عن تنظيم تقدمي خدمات املياه يف فل�سطني


