
برج خلف التجاري، البيرة- فلسطني



 التقرير السنوي
2017



6

10

14

18

24

90

 pexels املصدر

فهرس احملتويات

تقدمي )كلمة رئيس مجلس اإلدارة(

متهيد )كلمة املدير التنفيذي(

املقدمة 

الصالحيات واملهمات الرئيسية ملجلس 
تنظيم قطاع املياه

نشاطات املجلس اخلاصة بأهم عمليات 
تنظيم قطاع املياه لسنة 2017

التوقعات لسنة 2018 وما بعدها



01
تقدمي

كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة



9
01

WSRC 8
01

WSRC

بالرغــم مــن التقــدم البــارز الــذي حققــه مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه إال وأنــه مــا زال يواجــه الكثــر مــن التحديــات، والتي 

مــن أبرزهــا متويــل امليزانيــة التشــغيلية للمجلــس والتــي كان مــن املفــرتض توفرهــا مــن خــال تطبيــق نظــام الرتاخيــص 

ــه  ــذي مل يصــدر حتــى تاريخــه( مــن أجــل تأمــن تشــغيل مســتدام للمجلــس واملحافظــة عــى اســتقاليته. ومــع أن )وال

مــن الطبيعــي أن يــأيت الدعــم املــايل للمؤسســات املشــاركة بربنامــج إصــاح قطــاع امليــاه يف الــدول الناميــة مــن املانحــن، 

وخصوصــاً يف املراحــل األوىل مــن املــروع، إال أن الوقــت قــد حــان ملجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه أن يتوقــف تدريجيــاً عنــد 

هــذه املرحلــة و أن يبــدأ مرحلــة االعتــاد عــى الــذات والتــي ميكــن دعمهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء وســلطة امليــاه 

الفلســطينية مــن خــال تقديــم نظــام الرتاخيــص مــن أجــل املصادقــة عليــه.

يقــوم املجلــس حاليــاً ببنــاء أنظمــة املراقبــة التــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى النشــاطات القامئــة وزيــادة عــدد املوظفــن مــن 

ذوي االختصــاص، حيــث أن تعزيــز االلتــزام بتحســن األداء )مــن خــال الحوافــز والضغــط( هــو وحــده مــن يوجــه قطــاع 

امليــاه نحــو أداء أفضــل وتطــور مســتمر نحــو تحقيــق أهــداف التطويــر املســتدام.

وعطفــاً ملــا ذكــر، يســتطيع مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه وبــكل فخــر القــول بــأن املجلــس يســر 

يف الطريق الصحيح حيث أصبح املجلس معروفا عى املستوين املحيل والدويل من خال اإلنجازات التالية: 

 

ــات واملعلومــات الخاصــة . 1 ــك تحســن جمــع وعــرض البيان ــاه وكذل وضــع أســس تحســن أداء مقدمــي خدمــات املي

ــة(. ــأداء )املنافســة املقارن ــاه. وتــم تدعيــم ذلــك مــن خــال طــرح أول نظــام تقييــم ل بقطــاع املي

زيــادة الشــفافية واملســائلة مــن خــال إصــدار التقاريــر الســنوية ألداء مقدمــي خدمــات امليــاه والــرف الصحــي، . 2

وتصنيفهــم وفقــاً لــكل مــؤرش.  

ــل . 3 ــوازي مــع إصــدار املجلــس لدلي ــة بالت ــر وتحديــث أنظمــة وعوامــل اســرتداد التكاليــف التشــغيلية والصيان تطوي

االســرتداد الكامــل للتكاليــف، ووضــع إجــراءات موحــدة ملراجعــة التعرفــة. علــا بأنــه تــم تعديــل أكــر مــن تعرفــة 

ــة األوىل. ــة والتشــغيل يف املرحل لعــدد مــن مقدمــي الخدمــات، لضبــط اســرتداد تكاليــف الصيان

توجيــه مقدمــي خدمــات امليــاه والــرف الصحــي نحــو االهتــام باملســتهلكن، مــن خــال تنفيــذ مســوح وتطبيــق . 4

إرشــادات لحــل شــكاوى املســتهلكن يف وقــت بــدأ املجلــس بالنظــر يف شــكاوى املســتهلكن العالقــة، وتعزيــز العاقــة 

مــع جمعيــات حايــة املســتهلك.

ــن مقدمــي . 5 ــة ب ــة املعمق ــادل املعرف ــك لتب ــاه والــرف الصحــي، ويعــود ذل ــات املي ــدرات مقدمــي خدم تحســن ق

ــة. ــاءات الثنائي ــب أو اللق ــات التدري ــس أو ورش ــا املجل ــي يعقده ــل الت ــات العم ــاءات أو ورش ــال اللق ــات خ الخدم

نجــح مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه يف بنــاء ســمعته املهنيــة محليــا، وتــم االعــرتاف بــه إقليميــاً ودوليــاً كمثــال مميــز . 6

يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا كأول هيئــة )مســتقلة( لتنظيــم امليــاه. فيــا أشــار تقريــر األمــم املتحــدة 

ــل  ــس كأفض ــاطات املجل ــة، إىل نش ــة العام ــرب والصح ــاه ال ــامة مي ــة بس ــان الخاص ــوق اإلنس ــول حق ــاص ح الخ

مارســة لتحقيــق تطلعــات األمــم املتحــدة.

هــذا ويتقــدم مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه بالتحيــة والتقديــر للجهــات املانحــة التــي وفــرت الدعــم الفنــي 

واملــايل لتأســيس املجلــس.      

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الكريم أسعد

إن تعزيز االلتزام بتحسني األداء 

)من خالل الحوافز والضغط( 

هو وحده من يوجه قطاع املياه 

نحو أداء أفضل وتطور مستمر 

نحو تحقيق أهداف

 التطوير املستدام
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يــر الفريــق التنفيــذي ملجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه أن يقــدم تقريــره الســنوي لعــام 2017، وكلنــا فخــر اآلن مبقدرتنــا 

عــى التنافــس والتقــدم باإلنجــازات مــع عــدة مجالــس وهيئــات تنظيــم ذات خــربة طويلــة عــى مســتوى العــامل بالرغــم 

مــن محدوديــة املصــادر للمجلــس وتعــدد التحديــات يف بيئــة العمــل بقطــاع امليــاه يف فلســطن. وكأول مجلــس مســتقل 

لتنظيــم قطــاع امليــاه يف العــامل العــريب، فإننــا نعــرض خرباتنــا لــكل الــدول املعنيــة ببنــاء أنظمــة تنظيــم خدمــات امليــاه، 

وتحســن اســتدامة قطــاع امليــاه وبنــاء عاقــات أقــوى مــع الــركاء.

ــات  ــدة البيان ــي قاع ــات، ه ــي الخدم ــة مبقدم ــر األداء املتعلق ــة إىل تقاري ــنة باإلضاف ــذه الس ــا له ــم إنجازاتن ــن أه إن م

ــم  ــة وتقيي ــة الذاتي ــتخدامها للمراقب ــم اس ــي ميكنه ــات والت ــي الخدم ــع مقدم ــة لجمي ــت متاح ــي أصبح “WRIS”، والت

ومقارنــة أدائهــم مــع كل مقدمــي الخدمــات محليــاً وعامليــاً، األمــر الــذي ســيتيح لهــم اســتخدامها كأداة للرقابــة الداخليــة 

ــر األداء. وتطوي

إن املبــارشة بتقييــم النزاهــة عــى مســتوى مقدمــي الخدمــات هــو جهــد لتكملــة العمل الســابق لســلطة املياه الفلســطينية 

حــول النزاهــة عــى مســتوى قطــاع امليــاه بوجــه عــام. ويف نفــس الوقــت فــإن هــذا يُظهــر التزامنــا بدعــم عمليــة إصــاح 

قطــاع امليــاه وتكريــس جهودنــا مــع مقدمــي الخدمــات بــكل الطــرق املتاحــة للوصــول ملؤسســات تعمــل بكفــاءة عاليــة، 

وخدمــة نوعيــة تنــال رضــا املســتهلكن.

ومن أهم إنجازاتنا لهذه السنة 

باإلضافة إىل تقارير األداء املتعلقة 

مبقدمي الخدمات، هي قاعدة 

”WRIS“ البيانات

ــكيل أو  ــاه بالتطبيــق ال ــم قطــاع املي ــاه، فقــد قــام مجلــس تنظي ــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن املي وطبقــاً للقــرار بقان

الجــزيئ ل 13 مــن أصــل 16 مــن الصاحيــات التــي أنيطــت باملجلــس، حيــث اشــتملت الصاحيــات الثــاث املفقــودة عــى 

مــا يــيل:

إصدار الرتاخيص ملقدمي الخدمات بسبب التأخر يف إصدار واملصادقة عى نظام الرتاخيص.. 1

مراقبــة اتفاقيــات التــزود بامليــاه حيــث يجــب أن يشــمل ذلــك مقدمــي خدمــات امليــاه بالجملــة )دائــرة ميــاه الضفــة . 2

الغربيــة( وهــذا مل يتيــر للمجلــس.

مراقبة أداء رشكة املياه الوطنية التي مل يتم تأسيسها بعد.. 3

ــة  ــاه خــال ســنة 2018 والســنوات القادم ــة يف قطــاع املي ــع ذوي العاق ــع جمي ــر م ــد كب ــس بجه هــذا وســيعمل املجل

ــة. إلنجــاز هــذه املهــات الغــر مكتمل

ومــا ال شــك فيــه فــإن الفضــل الكبــر لــكل اإلنجــازات الــواردة يف هــذا التقريــر، يعــود للتفــاين الكبــر الــذي أظهــره فريــق 

ــرة يف  ــاه الكب ــة مقدمــي خدمــات املي ــس اإلدارة ولرغب ــر ملجل ــدور الداعــم الكب ــاه وال ــم قطــاع املي ــس تنظي عمــل مجل

التعــاون أيضــاً، إضافــة إىل دعــم املانحــن مبــا يف ذلــك البنــك الــدويل ووكالــة التعــاون األملانيــة واالتحــاد األورويب، ومكتــب 

املمثليــة الهولنديــة )علــا بــأن الدعــم الهولنــدي للمجلــس دخــل حيــز التنفيــذ يف تريــن الثــاين 2017(.

أتقدم لكٍل منكم بخالص الشكر ملا بذلتموه، وأتطلع بشغف ملواصلة العمل معكم يف السنوات القادمة. 

املدير التنفيذي

محمد سعيد الحميدي
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ــاه مــا أدى  ــال عــى مصــادر املي ــا ســيطرة االحت ــات، ومــن أهمه ــر مــن التحدي ــاه يف فلســطن الكث يواجــه قطــاع املي

ــتثار يف  ــة االس ــات، وقل ــي الخدم ــض مقدم ــد بع ــائلة عن ــفافية واملس ــف الش ــة، وضع ــورة كافي ــاه بص ــر املي ــدم توف لع

ــاه واملانحــن  ــح. وألن املختصــن يف قطــاع املي ــن أصحــاب املصال ــة التعــاون ب ــة ومحدودي ــة التحتي ــة وتوســيع البني صيان

وذوي العاقــة الرئيســين يف القطــاع، أدركــوا تلــك التحديــات، فقــد تــم اعتــاد الخطــة الوطنيــة إلصــاح قطــاع امليــاه يف 

العــام 2009، كخطــوة أوىل لتحديــد وإنجــاز برنامــج شــامل إلصــاح قطــاع امليــاه يف فلســطن. بنــاء عــى مخرجــات عمليــة 

اإلصــاح واســتناداً ملــا ورد يف القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن امليــاه، تشــر الهيكليــة الجديــدة لقطــاع امليــاه إىل 

توزيــع املســؤوليات والصاحيــات التــي تهــدف إىل فصــل مســتوى السياســات عــن وظائــف تنظيــم خدمــات امليــاه والتــي 

كانــت تقــوم بهــا ســلطة امليــاه الفلســطينية منــذ تأسيســها ســنة 1996. 

وشــكلت كل مــن الدراســة املؤسســاتية لقطــاع امليــاه الصــادرة بتاريــخ 2011 وقانــون امليــاه الجديــد لســنة 2014، املعــامل 

األساســية يف عمليــة اإلصــاح. ومتثلــت الخطــوة األوىل لتنفيــذ عمليــة إصــاح قطــاع امليــاه يف إنشــاء مجلــس تنظيــم قطــاع 

امليــاه مــن خــال قــرار رئــايس لتشــكيل مجلــس اإلدارة والــذي صــدر مبــارشة بعــد صــدور القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 

.2014

ــع  ــات. إن بوس ــم الخدم ــتدامة يف تقدي ــاءلة واالس واملس

ــرارات  ــار الق ــن آث ــل م ــتقل التقلي ــاع املس ــم القط منظ

السياســية قصــرة املــدى، حيــث أن بعــض هذه القــرارات 

ميكــن أن تتعــارض مــع اســتثارات طويلــة املــدى علــاً 

الخدمــات  امليــاه مــن أفضــل قطاعــات  بــأن قطــاع 

ــرة. ــتثارات الكب ــة لاس ــية الجاذب األساس

املقدمة

قامت الحكومة الفلسطينية بدعم 

فصل صالحيات وضع السياسة 

العامة واالسرتاتيجيات عن مهام 

تنظيم املياه

ــات  ــل صاحي ــم فص ــطينية بدع ــة الفلس ــت الحكوم قام

مهــام  عــن  واالســرتاتيجيات  العامــة  السياســة  وضــع 

ــؤدي  ــاه املســتقل ي ــم املي ــث أن تنظي ــاه، حي ــم املي تنظي

ــم  ــاه وضــان اســتدامة تقدي إىل تحســن أداء قطــاع املي

بتطويــر  واملســاهمة  الشــفافية،  وزيــادة  الخدمــات 

ــة.  ــة الوطني ــز امللكي ــاع وتعزي القط

وقــد كانــت الحاجــة ماســة لتنظيــم قطــاع امليــاه مــن قبل 

ــار  منظــم مســتقل لعــدم متكــن املســتهلكن مــن االختي

ــن  ــن املمك ــذا وم ــن. ه ــات مختلف ــي خدم ــن مقدم ب

ــة واملنافســة إىل  ــارات البديل ــر الخي ــدم توف ــؤدي ع أن ي

ــاه  ــات مي ــر خدم ــدم توف ــك إىل ع ــة وكذل ــادة التعرف زي

ــة.  ــي مامئ ورصف صح

الخدمــات  موازنــة  إىل  امليــاه  قطــاع  منظــم  يهــدف 

املقدمــة باألســعار التــي عــى املســتهلكن دفعهــا، آخــذاً 

بعــن االعتبــار اســرتداد التكلفــة ملقدمــي الخدمــات 

وبهــذا  الخدمــات،  تقديــم  واســتدامة  واســتثاراتهم 

يحافــظ عــى التــوازن بــن حاجــات املســتهلكن وحاجــات 

مقدمــي الخدمــات. وباإلضافــة إىل ذلــك، يســاعد منظــم 

القطــاع عــى تنفيــذ السياســات العامــة وتوفــر الشــفافية 

إصاح قطاع املياه

شركة المياه الوطنية )تزويد المياه بالجملة(

تقديم الخدمات
مصالح المياه اإلقليمية ومجالس الخدمات المشتركة وجمعيات مستخدمي المياه

سلطة المياه الفلسطينية

وضع سياسات قطاع املياه واالسرتاتيجية الوطنية 	 

والخطط املائية العامة  

 تطوير القطاع وإعادة هيكلته	 

ترخيص ومراقبة مصادر املياه	 

مجلس تنظيم قطاع المياه

ترخيص مقدمي خدمات املياه والرف الصحي	 

 مراقبة أداء مقدمي خدمات املياه والرف الصحي	 

املصادقة عى التعرفة	 

قانون املياه لعام 2014-توزيع األدوار واملسؤوليات
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الصالحيات 

واملهمات 
الرئيسية 

ملجلس التنظيم  

األهداف االستراتيجية ملجلس تنظيم قطاع املياه

املبادئ التوجيهية ملجلس تنظيم قطاع املياه
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أدى إنشــاء مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه نظريــاً إىل الفصــل بــن الصاحيــات يف قطــاع امليــاه، حيــث حــددت املهام الرئيســية 

ملجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه بالقــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن امليــاه يف الفصــل )4(، املــواد 17-28 كــا ييل:

ــم قطــاع  ــس تنظي ــق إلنشــاء وإدارة مجل ــداد خارطــة طري ــن األول ســنة 2014 بإع ــس يف تري ــس إدارة املجل ــام مجل ق

امليــاه، وحــدد املجلــس طريقــة التنفيــذ بشــكل عــام حيــث اشــتملت عــى إجــراءات تنفيــذ مفصلــة واملبالــغ املطلوبــة 

ــد  ــك خطــة عمــل للســنوات األوىل. وحســب هــذه الخارطــة عــى املجلــس أن يضمــن تزوي ــذ وكذل مــن املانحــن للتنفي

ــس  ــه يقــوم املجل ــة. وعلي ــاءة وبأســعار معقول ــة وكف ــاه وخدمــات رصف صحــي، بجــودة عالي ــات مي املســتهلكن بخدم

مبراقبــة النشــاطات املتعلقــة بنشــاطات وأداء مقدمــي خدمــات امليــاه والتــي تشــتمل عــى إنتــاج ونقــل وتوزيــع واســتهاك 

امليــاه. وباإلضافــة إىل ذلــك يقــوم املجلــس بتغطيــة مراقبــة أنظمــة تجميــع ومعالجــة ميــاه الــرف الصحــي والتخلــص 

منهــا وكذلــك اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة يف الــري. لقــد أنجــز املجلــس الكثــر مــن املهــام والتــي تشــمل أنظمــة 

العمــل الداخليــة، وعــدد مــن اإلجــراءات الفنيــة واألدلــة مبــا يف ذلــك أدلــة مراجعــة وتعديــل تعرفــة امليــاه، وامليــزان املــايئ 

وحســابات التكلفــة. وأنجــز املجلــس أيضــاً مراجعــة قانونيــة لقانــون امليــاه تشــتمل عــى مقارنــة بــن صاحيــة املجلــس 

وأدوات قانونيــة أخــرى، إضافــة لدليــل اإلجــراءات املاليــة وأنظمــة العمــل ذات العاقــة. 

ــة  ــدويل والوكال ــك ال ــن البن ــنة 2014، كل م ــذ س ــاه من ــاع املي ــم قط ــس تنظي ــيس مجل ــة تأس ــن لعملي وكان أول الداعم

ــدويل. ــاون ال ــة للتع األملاني

األهداف االستراتيجية 

الصاحيات واملهات الرئيسية الصاحيات واملهات الرئيسية 

Description:

Public Hearing 

in service area 

)large service 

providers only(

IF POSSIBLE
املصادقة عى أسعار 

خدمات املياه والرف 

الصحي وبدل تكاليف 

التمديدات 

 

مراقبة العمليات 

التشغيلية لتزويد املياه 

وإدارة الرف الصحي

مراقبة مقدمي 
الخدمات

مراقبة مدى التزام رشكة 

املياه الوطنية ومقدمي 

الخدمات باملعاير املوضوعة

 

معالجة الشكاوى بن 

مقدمي الخدمات 

واملستهلكن

إنشاء قاعدة بيانات 

باملعلومات الفنية، واملالية 

واإلحصائية ونرها بشكل 

دوري

 إصدار الرتاخيص ملقدمي 

خدمات املياه والرف 

الصحي

 

مراقبة اتفاقيات

 التزود باملياه

 

تطوير برامج حوافز األداء 

ملقدمي الخدمات

وضع ونر معاير ضان 

جودة الخدمات الفنية 

واإلدارية املقدمة من قبل 

مقدمي الخدمات

1

2

3

4

5

الوصــول إىل جميــع مقدمــي خدمــات امليــاه والــرف 
الصحــي لضــان عدالــة وجــودة وكفــاءة الخدمــات املقدمــة

تطوير عاقات املجلس املحلية واإلقليمية والدولية

تزويــد املعلومــات والبيانــات املوثوقــة حــول خدمــات امليــاه 
والــرف الصحــي

تطوير البيئة القانونية لخدمات املياه والرف الصحي

تعزيز الهيكلية املؤسساتية للمجلس

مراقبة العمليات

نظام الحوافزإصدار الرتاخيصاملصادقة عىل التعرفة 

معايري الجودةمراقبة االتفاقيات

إنشاء قاعدة بياناتمعالجة الشكاوى
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املبادئ التوجيهية

ــه واالســتثار يف  ــر عمل ــه مــن خــال تطوي ــق رؤيت ــة إىل تحقي ــاه يف الســنوات القادم ــم قطــاع املي ــس تنظي يطمــح مجل

ــرى  ــات األخ ــاه والقطاع ــاع املي ــح يف قط ــاب املصال ــاركة أصح ــاون ومش ــال التع ــن خ ــتقبل م ــة يف املس ــرص املتاح الف

ــيل: ــا ي ــس ك ــة املجل وســتكون رؤي

الرؤية

الرسالة:

مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه هــو مؤسســة وطنيــة تهــدف إىل مراقبــة وتنظيــم خدمــات امليــاه والــرف الصحــي للمحافظــة 

عــى خدمــات مســتدامة، وتوزيــع عــادل وشــفاف للخدمــات،  يأخــذ بعــن االعتبــار مصالــح كل األطــراف املعنيــة.

القيم:

إن األهــم مــا نؤديــه مــن أعــال هــو كيــف نــؤدي هــذه األعــال. إن قيمنــا هــي املبــادئ التــي تحــدد كيــف نعمــل 

ــا. ــق رؤيتن ــة وتحقي ــج النهائي للوصــول إىل النتائ

وهــذه القيــم هــي عنــر أســايس يف تحقيــق كل مــن الرؤيــة والرســالة مــن خــال توجيههــا لعمــل املجلــس. ولقــد تــم 

تحديــد أربــع قيــم للمجلــس وهــي كــا يــيل:

الصاحيات واملهات الرئيسية الصاحيات واملهات الرئيسية 

خدمات مياه وصرف 
صحي منظمة ومستدامة 

حتوز على رضا 
املستهلكني

الشفافية

التعاون املصداقية 

 العدالة
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64 05
نشاطات املجلس 

اخلاصة بأهم 
عمليات تنظيم 

قطاع املياه يف 
سنة 2017

مراقبة األداء وإصدار التقارير

مراجعة التعرفة 

حماية املستهلك

وضــع معاييــر لضمــان اجلــودة ومراقبــة االمتثال 
للشــروط واملتطلبات واملعايير واملؤشــرات 

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه
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ملخص لنشاطات املجلس اخلاصة بأهم عمليات تنظيم قطاع املياه لسنة 2017

ملخص لنشاطات املجلس الخاصة بأهم عمليات تنظيم قطاع املياه لسنة 2017

10 تقارير    2 قاعدتان للبيانات 12+ ورش عمل/ اجتاعات 

10 مراجعات للتعرفة1 دليل تدريبي1 نظام أرشفة إلكرتوين شامل

شكاوى من املستهلكن وردود عليها1 موقع إلكرتوين30+ ظهور إعامي ومقابات 

4 دليل إجراءات مؤسيس

 و4 دليل إجراءات فني

1 أرشيف صورمقرتحات مشاريع/ مقرتحات أفكار

 املخرج النهايئالنشاط #

مراقبة األداء وإصدار التقارير- الفصل الرابع، املادة )24(: بند 9،7،3، 11 و12 من قانون املياه

 تقريران )2015-2016( إنجاز تقرير مراقبة أداء مقدمي الخدمات 1

 تقريران  إنجاز تقرير مقارنة األداء         2
)2016-2015( )2015 - 2014(

 تقرير واحد تقرير مراقبة مياه الرف الصحي وتحلية املياه 3

 فهرس مؤرشات مراقبة األداء ملياه الرف الصحي وتحلية  4

املياه

 تقرير واحد

 قاعدة بيانات ملراقبة األداء إنشاء قاعدة بيانات ملجلس تنظيم قطاع املياه 5

 ورشات عمل إرشادية ملقدمي الخدمات حول قاعدة البيانات      6
ومراقبة األداء

 12 ورشة عمل

مراجعة التعرفة –الفصل الرابع، املادة )24(: بند 1، 9 من قانون املياه

 10 مراجعات للتعرفة مراجعة التعرفة ملقدمي الخدمات 7

 مسح عى مستوى الوطن لتعرفة املياه ومياه الرف  8
الصحي  

 قاعدة بيانات

 دليل إرشادي لكيفية تحقيق االسرتداد الكامل  9
للتكاليف 

 دليل تدريبي

حامية املستهلك- الفصل الرابع: املادة )24(: بند 13

ــد مــن معالجة شكاوى املستهلكن10 ــم اســتقبال ومعالجــة العدي ت

شــكاوى املســتهلكن

تقرير واحدمسح ألنظمة الشكاوى لدى مقدمي الخدمات11
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وضع معايري ضامن جودة الخدمات ومراقبة االمتثال– الفصل الرابع،  املادة )24(: 3، 10، 11 من قانون املياه

إجراءات مراقبة العمليات التشغيلية مبا يف ذلك وضع معاير الحد 12
األدىن من جودة الخدمات 

تقرير واحد

تقرير واحدتقرير سنوي للعمليات التشغيلية 13

البناء املؤسسايت ملجلس تنظيم قطاع املياه- الفصل الرابع، املادة )17(

تقرير واحدإعداد اسرتاتيجية املجلس وخطة العمل14

4 أدلة قانونية و4 أدلة فنيةأدلة اإلجراءات الداخلية 15

نظام أرشفة إلكرتوين شاملنظام أرشفة إلكرتوين لوثائق املجلس ومستنداته ومراساته16

عدة مشاركات يف لجان توجيهية اجتاعات مع ذوي العاقة وتقديم االستشارات17

واجتاعات دورية مع ذوي 

العاقة يف القطاع

موقع إلكرتوين.	 تنفيذ خطة التواصل18

أكر من 30 ظهور إعامي 	 
ومقابلة )مكتوب، ومقروء، 

ومريئ(.
صفحة رسمية عى الفيسبوك	 
عرات األخبار والبيانات 	 

الصحفية.
أرشيف صور للمجلس مع 	 

حفظ حقوق النر.

خمسة مقرتحات للانحن. 	 تحضر خطة العمل يف سنة 2018 مبا يشمل النشاطات واألولويات19
خمسة أوراق مفاهمية 	 

)تصورات(.
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األهداف 

خلفية عامة

نسبة تغطية مقدمي الخدمات 

النشــاط األول والثــاين: إنجــاز تقريــر مراقبــة األداء وتقريــر املقارنــة ملقدمي 
الخدمات

ــة ومــؤرشات األداء  ــر مراقب ــع: مســح وطنــي وتقري النشــاط الثالــث والراب

ــة ــاه التحلي لخدمــات الــرف الصحــي ومي

ــة  ــات تشــتمل عــى معلومــات فني النشــاط الخامــس: إنشــاء قاعــدة بيان

ــة ــة وإحصائي ومالي

النشــاط الســادس: ورشــات عمــل إرشــادية ملقدمــي الخدمــات حــول 

مراقبــة األداء وقاعــدة البيانــات الوطنيــة
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األهداف: 

جمع البيانات والتحقق منها وتحليلها.. 1

ضان وصول البيانات إىل كل ذوي العاقة.. 2

ضان الوصول إىل كل مقدمي خدمات املياه والرف الصحي.. 3

ضــان االلتــزام بالسياســات الوطنيــة والقوانــن: يجــب أن تخضــع خدمــات امليــاه والــرف الصحــي ملعايــر وكفــاءة . 4

معينــة حســب السياســات واملعايــر الوطنيــة يف فلســطن.

ضان جودة خدمة مناسبة للمستهلكن.. 5

مراقبة مقدمي الخدمات وتطور قطاع املياه التخاذ قرارات واعية عى مستوى السياسات العامة واملانحن. 6

املراجعة الدورية للتكاليف من أجل ضان االستدامة املالية.. 7

دعم ومراقبة وإنجاز خطط التنمية املستدامة ذات العاقة يف فلسطن.. 8

خلفية عامة

يقــوم املجلــس بعمليــات مراقبــة األداء بشــكل ســنوي، وتبــدأ عمليــة جمــع البيانــات يف شــهر نيســان عنــد انتهــاء مقدمــي 
الخدمــات خاصــة البلديــات مــن مراجعــة بيانــات الســنة املاليــة الســابقة وإعــداد امليزانيــات. بعــد االنتهــاء مــن عمليــة 
الجمــع والتحقــق وتحليــل النتائــج، يعقــد املجلــس ورشــات عمــل ملقدمــي الخدمــات املشــمولن يف التقريــر عنــد بدايــة 
ــر  ــل أن يصــدر التقري ــيل مقدمــي الخدمــات قب ــة لنقاشــها مــع ممث ــج املــؤرشات األولي ــم يعــرض نتائ ــات ث جمــع البيان

رســميا نهايــة الســنة. 

ــاه  ــاه الفلســطينية عــام 2010 بالتعــاون مــع برنامــج املي ــر بالذكــر أن عمليــة مراقبــة األداء بــدأت بهــا ســلطة املي وجدي
التابــع للوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل، واســتمر ذلــك حتــى إنجــاز تقريــر األداء لعــام 2013 والــذي تــم إنجــازه مــن 
ــر األداء لأعــوام  ــة األداء وأنجــز تقاري ــه، اســتكمل املجلــس العمــل عــى مراقب ــل املجلــس والســلطة معــا. ومــن حين قب
ــوايل.  ــة األداء لأعــوام )2014-2015( و)2015-2016( عــى الت ــر مقارن 2014 و2015 و2016، بالتزامــن مــع إصــدار تقاري
فيــا ارتفــع عــدد مقدمــي الخدمــات املشــمولن يف التقريــر مــن 12 مقــدم خدمــة يف تقريــر 2013، إىل 64 مقــدم خدمــة 
يف تقريــر 2016 )39 يف الضفــة و25 يف القطــاع(. تعتمــد هــذه التقاريــر عــى مجموعــة مــن مــؤرشات األداء املهمــة تــم 

اختيارهــا واســتخدامها مــن قبــل املجلــس ونرهــا يف دليــل فهــرس املــؤرشات.

مراقبة األداء وإصدار التقارير
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يف تقرير األداء لسنة 2016 والصادر يف 2017، تم تغطية 64 مقدم خدمات مياه ورصف صحي يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة، بناء عى 22 مؤرش أداء رئييس باإلضافة إىل 9 مؤرشات فرعية غطت نواحي فنية ومالية ونواحي لها عاقة بالجودة، 

إضافة إىل اعتاد املجلس كفاءة املوظفن والنوع االجتاعي كمؤرشين إضافين أيضاً.

نسبة تغطية مقدمي الخدمات

يتطلــع مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه إىل العمــل مــع جميــع مقدمــي خدمــات امليــاه والــرف الصحــي يف فلســطن، وقــام 

املجلــس بتحديــد 273 مقــدم خدمــة ميــاه بينهــم 25 مقــدم خدمــة ميــاه يف قطــاع غــزة.

ــم، 46  ــزة. ومــن ضمنه ــم 19 يف قطــاع غ ــا فيه ــدم خدمــة رصف صحــي، مب ــك، يوجــد يف فلســطن 73 مق ــة إىل ذل إضاف

يقدمــون خدمــة جمــع ميــاه الــرف الصحــي فقــط )بــدون تقديــم خدمــات املعالجــة(. ويف الوقــت نفســه، يوجــد 154 

محطــة تحليــة يف القطــاع، 60 % منهــا غــر مرخصــة. 

فيا ييل تصنيف مقدمي الخدمات:

مقدمو خدمات املياه                                              مقدمو خدمات الرصف الصحي

مراقبة األداء وإصدار التقاريرمراقبة األداء وإصدار التقارير
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املجالس القروية

الدوائر البلدية

مجالس خدمات مشرتكة

مرافق/ مصالح مياه إقليمية

منظات غر حكومية

رشكات/ قطاع خاص

الدوائر البلدية

املجالس القروية

مخيات الاجئن

مرافق/ مصالح مياه إقليمية

املجالس القروية 

1

9

99
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3

1

2
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40

مقدمو خدمات املياه                                          محطات التحلية          مقدمو خدمات الرف الصحي

154

154محطات التحلية
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محافظة 
غزة 

محافظة رفح

محافظة خان یونس 

 محافظة
شمال غزة

محافظة المنطقة الوسطى 
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مفتاح الخارطة:
 خط الھدنة 1967

حدود المحافظة

(1) بیت الھیا

(2) أم النصر

(3) بیت حانون

(4) جبالیا النزلة

(5) مدینة غزة

(6) المغراقة

(7) الزھراء

(8) وادي غزة

(9) النصیرات

(10) البریج

(11) الزوایدة

(12) المغازي

(13) المصدر

(14) دیر البلح

(15) وادي السلقا

(16) القرارة

(17) خانیونس

(18) بني سھیال

(19) عبسان الكبیرة

(20) عبسان الجدیدة

(21) خزاعة

(22) الفخاري

(23) مصلحة میاه بلدیات الساحل

(24) النصر

(25) الشوكة

حتى تاريخه، شمل تقرير األداء لسنة 2016 والذي صدر سنة 2017، 64 مقدم خدمة من بينهم 39 مقدم يف الضفة 

الغربية و25 مقدم يف قطاع غزة:
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يعتمــد تقييــم األداء عــى مجموعــة مــن املــؤرشات 

الفنيــة واملاليــة والجــودة والنوعيــة، إضافــة إىل مــؤرشات 

ــاءة. ــي والكف ــوع االجتاع ــة بالن ــرى مرتبط أخ

أمثلة عى املؤرشات:

املياه الغر محاسب عليها 	 

املعــدل اليومــي الســتهاك امليــاه لــكل فــرد- جميــع 	 

األنواع 

معدل سعر البيع لكل مرت مكعب 	 

تكلفة التشغيل لكل مرت مكعب مباع	 

تكلفة الطاقة لكل مرت مكعب مباع	 

تراجــع  لبيانــات 2016 إىل  املراجعــة الريعــة  تشــر 

تلــك  وخصوصــاً  مــؤرشات،  عــدة  يف  األداء  مســتوى 

املرتبطــة بجــودة ونوعيــة امليــاه، يشــتمل هــذا عــى 

نســبة الفحوصــات الخاصــة بالكلــور والفحوصــات الدالــة 

عــى التلــوث بالبكتريــا والنيــرتات أو عــدد العينــات التي 

يتــم فحصهــا. تــم أيضــا ماحظــة تــدين يف نســبة تحصيــل 

رســوم امليــاه لــدى مجموعــة كبــرة مــن مقدمــي الخدمــة 

ــر ســلبي عــى األداء  ــه أث ــد ســيكون ل ــكل تأكي ــذي ب وال

العــام وســيزيد مــن عبــئ الديــن ســواء عــى دائــرة ميــاه 

الضفــة الغربيــة أو غرهــا، ويــؤدي كذلــك إىل تراجــع يف 

ــردي يف القــدرة عــى  ــاه أو ت ــة أنظمــة املي متابعــة صيان

ــام. ــر وتحســن األداء بشــكل ع تطوي

لقــد كان الرتاجــع ملحوظــا يف زيــادة الفاقــد مــن امليــاه 

ــعة  ــن تس ــث متك ــات، حي ــي الخدم ــم مقدم ــدى معظ ل

مصادر الدعم

البنك الدويل والوكالة األملانية للتعاون الدويل
)بتنفيذ من الوكالة األملانية للتعاون الدويل(

إنجازات 2017

2016: إصدار تقرير مراقبة األداء لـ 39 مقدم 
خدمة يف الضفة الغربية و25 مقدم يف قطاع غزة.

2015: إصدار تقرير مراقبة األداء لـ 39 مقدم 
خدمة يف الضفة الغربية و25 مقدم يف قطاع غزة

2014: إصدار تقرير مراقبة األداء لـ 15 مقدم 
خدمة يف الضفة الغربية و19 مقدم يف قطاع غزة

2013: إصدار تقرير مراقبة األداء لـ15  مقدم يف 
الضفة الغربية ومقدم واحد يف قطاع غزة

املخرجات

تقرير مراقبة األداء )بيانات 2016(	 

تقرير املقارنة )2016/2015(	 

كتيب املؤرشات وفهرس مؤرشات األداء	 

 

النشــاط األول والثــاين: إنجــاز تقريــر مراقبــة األداء وتقريــر املقارنــة ملقدمــي 

خدمــات امليــاه والــرف الصحــي 
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مــن مقدمــي الخدمــات فقــط يف املحافظــات الشــالية 

ــاه. مــن تقليــل الفاقــد مــن املي

كــا أن تكلفــة الطاقــة واملوظفــن لــكل مــرت مكعــب يف 

ــذا  ــث أن ه ــاه، حي ــي املي ــن مقدم ــة م ــاد ملجموع ازدي

ــة العامــة  ــادة التكلف ــف زي أحــد األســباب الرئيســية خل

للميــاه املنتجــة أو املوزعــة، وهــذا يتطلــب مراجعــة 

ــف  ــة وسياســة التوظي ــاء/ الطاق ــة الكهرب ــة ألنظم رسيع

ــة أيضــاً. ــي الخدم ــدى مقدم ل

 

 

مراقبة األداء وإصدار التقاريرمراقبة األداء وإصدار التقارير
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ــاملة  ــحية ش ــة مس ــس دراس ــز املجل ــام 2017، أنج يف ع

مليــاه الــرف الصحــي وملنشــآت التحليــة التــي ســاهمت 

يف إعــداد تقريــر األداء الــذي أعتمــد عــى مجموعــة مــن 

مــؤرشات األداء طورهــا املجلس حســب املــؤرشات العاملية 

لـــ )International Water Association-IWA(. ولقــد 

غطــى هــذا التقريــر عــدد مــن مــؤرشات األداء الرئيســية 

ــة،  ــة، وبيئي ــة، ومالي ــؤرشات فني ــى م ــتملت ع ــي اش الت

وأخــرى لهــا عاقــة بالجــودة والنوعيــة.

وكانت األهداف الخاصة للدراسة كا ييل:

ميــاه . 1 ألنظمــة  أوليــة  ميدانيــة  بدراســة  القيــام 

الــرف الصحــي وأنظمــة تحليــة امليــاه القامئــة 

فلســطن. يف  التشــغيلية  وعملياتهــا 

ــاه . 2 ــة مي ــر مــؤرشات وأدوات وإجــراءات ملراقب تطوي

ــة يف فلســطن . ــاه التحلي الــرف الصحــي ومي

ــة  ــرف الصحــي وتحلي ــاه ال ــؤرشات )مي ــة عــى امل أمثل

ــاه(: املي

نسبة مياه الرف الصحي التي يعاد استخدامها 	 

كميــة ميــاه الــرف الصحــي التــي يتــم جمعهــا يف 	 

شــبكات الــرف الصحــي.

ــل 	  ــن قب ــة م ــي املعالج ــرف الصح ــاه ال ــة مي كمي

ــة. ــات القامئ املحط

ــادة 	  ــوع امل ــاة: مجم ــاه املح ــة يف املي ــبة امللوح نس

.)TDS( الصلبــة املذابــة

ــة 	  ــاه عالي ــة ملي ــة الرضوري ــارص الكيميائي ــز العن تركي

الجــودة: كالســيوم ومغنيســيوم.

مراقبة األداء وإصدار التقارير

ــرف الصحــي  ــاه ال ــة ومــؤرشات مي ــر مراقب ــي وتقري ــع: مســح وطن ــث والراب النشــاط الثال

ــة ــاه التحلي ومي
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ــة  ــن الضف ــاه يف كل م ــة املي ــرف الصحــي وتحلي ــاه ال ــات مي ــام مبســح أويل ملقدمــي خدم ــم القي ت

ــرف  ــاه ال ــة حــول مي ــي الخدم ــن مقدم ــة م ــات أولي ــم جمــع بيان ــث ت ــزة، حي ــة وقطــاع غ الغربي

الصحــي وميــاه التحليــة، واشــتملت البيانــات أيضــاً عــى الجوانــب املاليــة ملقدمــي الخدمــات.  وحــدد 

املســح مــؤرشات أداء ملراقبــة أداء مقدمــي خدمــات ميــاه الــرف الصحــي وتحليــة امليــاه، فيــا نجــم 

عــن املســح تقريــر مراقبــة األداء لســنة 2015. كــا أنتــج املســح دليــل إجــراءات مراقبــة األداء ودليــل 

ملــؤرشات األداء مــع اقــرتاح خطــة لبنــاء قــدرات مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه ومقدمــي خدمــات امليــاه 

باإلضافــة إىل بعــض املــواد التدريبيــة. إن إنجــاز تلــك التقاريــر رغــم العوائــق والتحديــات التــي واجههــا 

ــاه قــادر عــى مواجهــة التحديــات إذا تــم قيــاس األداء  ــارز عــى أن قطــاع املي املجلــس لهــو دليــل ب

ــاه عــى  ــن تكــون هــذه املهمــة ســهلة إال إذا وافــق أصحــاب املصلحــة يف قطــاع املي ــة. هــذا ول بدق

العمــل والتعــاون ســوياً لخدمــة قطــاع امليــاه.

  

مراقبة األداء وإصدار التقارير

مصادر الدعم

االتحاد األورويب

إنجازات 2017

إنجاز املسح الوطني
إصدار أول تقرير ملراقبة مياه الرف الصحي 

وتحلية املياه من قبل استشارين 

املخرجات

بيانات أولية عن مياه الرف الصحي ومياه 	 
التحلية

قامئة مبؤرشات أداء مياه الرف الصحي ومياه 	 
التحلية

دليل ملراقبة األداء	 
تقرير مراقبة األداء لسنة 2015	 
مسودة لخطة بناء القدرات	 
مواد تدريبية 	 
ثاث ورشات عمل مع أصحاب العاقة	 
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الوصف

ــات  ــدة البيان ــاء قاع ــة بن ــار أهمي ــن االعتب ــن بع آخذي

ــام  ــاه، ق ــون املي ــن قان ــادة 24 م ــس واســتنادا لل للمجل

قاعــدة  ببنــاء  الــدويل  البنــك  املجلــس وبدعــم مــن 

ــاهم يف  ــات وتس ــي الخدم ــل إىل كل مقدم ــات لتص بيان

ــات  ــدة البيان ــاء قاع ــام لبن ــدف الع ــة األداء. إن اله مراقب

ــات مقدمــي  ــة جمــع بيان هــو املســاهمة يف تحســن آلي

ــا.  ــتفادة منه ــا واالس ــهيل إدارته ــة وتس الخدم

األهداف الخاصة لقاعدة البيانات هي:

بياناتهــم . 1 بإدخــال  الخدمــة  ملقدمــي  الســاح 

اإللكرتونيــة. املنظومــة  إىل  ســهلة  بطريقــة 

البيانــات . 2 نوعيــة  فحــص  يف  املجلــس  مســاعدة 

وتوفرهــا  تحليلهــا  وســهولة  وترابطهــا  املقدمــة 

القــرار. وصنــاع  والدارســن  للباحثــن 

ــة االطــاع عــى . 3 ــد مقدمــي الخدمــات بإمكاني تزوي

بياناتهــم بيــر وســهولة وإجــراء املقارنــات الذاتيــة 

ومــع الغــر وملــؤرش أو أكــر عنــد الحاجــة.

ضــان شــمولية تقاريــر األداء والعمــل وفــق معايــر . 4

البنــك  بيانــات  قاعــدة  مــع  تتــاىش  منوذجيــة 

 IBNET -International Benchmarking الــدويل

.Network

وابتــداء مــن 2018، ســيتم إدخــال جميــع البيانــات مــن 

خــال قاعــدة البيانــات والتــي ســتمكن مجلــس تنظيــم 

قطــاع امليــاه مــن تغطيــة أكــرب عــدد ممكــن مــن مقدمــي 

خدمــات امليــاه والــرف الصحــي يف فلســطن.

مراقبة األداء وإصدار التقارير

النشاط الخامس: إنشاء قاعدة بيانات تشتمل عى معلومات فنية ومالية وإحصائية.
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ســيتم تحميــل البيانــات التــي ُحملــت عــى قاعــدة البيانــات الدوليــة )IBNET( عــى الشــبكة العنكبوتيــة، ويعتــرب هــذا 

بحــد ذاتــه خطــوة مهمــة ملقارنــة أداء قطــاع امليــاه بفلســطن بــأداء قطاعــات ميــاه أخــرى يف العــامل.

 

مراقبة األداء وإصدار التقارير

مصادر الدعم

البنك الدويل

إنجازات 2017

تم إنشاء قاعدة بيانات وطنية مرتبطة بشبكة 	 
البنك الدويل العاملية

تم تدريب أكرب 40 مقدم خدمة عى استخدام 	 
قاعدة البيانات لتقرير دورة 2018

املخرجات

قاعدة بيانات مربوطة بالشبكة العاملية وتدريب 
عميل ملقدمي الخدمات يف فلسطن
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مراقبة األداء وإصدار التقارير

النشــاط الســادس: ورشــات عمــل إرشــادية ملقدمــي الخدمــات حــول مراقبــة األداء وقاعــدة 

البيانــات.
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مراقبة األداء وإصدار التقارير

 

عقد املجلس دورة تدريبية ملدة 

يومني كاملني لـ39 مقدم خدمة يف 

الضفة الغربية حول قاعدة البيانات 

التي سيتم إطالقها قريباً

WSRCWSRC

مصادر الدعم

البنك الدويل والوكالة األملانية للتعاون الدويل

إنجازات 2017

تم عقد 12 ورشة عمل

املخرجات

ورشتا عمل للتعريف مبراقبة األداء، واحدة 	 
منها يف القطاع

ورشتان لعرض نتائج مؤرشات األداء األولية، 	 
واحدة منها يف القطاع 

يومان تدريبيان عى قاعدة البيانات	 
ورشتا عمل حول مخرجات مسح مياه الرف 	 

الصحي ومياه التحلية
ورشة عمل واحدة حول مراقبة العمليات 	 

التشغيلية
ورشة عمل للتخطيط االسرتاتيجي 	 
ورشتا عمل حول مياه الرف الصحي ومياه 	 

التحلية يف قطاع غزة 

 

الوصف

ــام املــايض  ــاه خــال الع ــم قطــاع املي ــس تنظي ــام مجل ق

بعقــد ورشــات عمــل ملقدمــي الخدمــات وممثــيل بعــض 

ــة.  ــوزارات والجهــات املعني الجهــات املانحــة وال

ــم  ــأن ورشــات العمــل ركــزت عــى جمــع وتقدي ــا ب عل

وتحليــل نتائــج مــؤرشات مراقبــة األداء، وتطرقــت بعــض 

ورشــات العمــل هــذه إىل مواضيــع متخصصــة مثــل 

ــغيلية.  ــات التش ــة العملي مراقب

فيــا عقــدت أكــر مــن ورشــة عمــل يف قطــاع غــزة لـــ25 

مــن مقدمــي الخدمــات.

ــة  ــس دورة تدريبي ــد املجل ــات، عق ــك الورش ــة لتل  إضاف

ملــدة يومــن كاملن لـــ39 مقدم خدمــة يف الضفــة الغربية 

حــول قاعــدة بيانــات املجلــس، وشــاركت الكــوادر الفنيــة 

املمثلــة ملقدمــي الخدمــات فيهــا.



محطة تنقية املياه العادمة- غرب نابلس



مراجعة التعرفة
قانون املياه لعام 2014, الفصل الرابع، املادة )24(: البند 1 و9

األهداف 

خلفية عامة

النشاط السابع: مراجعة تعرفة مقدمي خدمات املياه والرف الصحي

النشاط الثامن: املسح الوطني لتعرفة املياه والرف الصحي

ــل  ــق االســرتداد الكام ــة تحقي ــي عــى كيفي ــل تدريب النشــاط التاســع: دلي
ــف للتكالي
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األهداف

املصادقة عى تعرفة املياه ومياه الرف الصحي.. 1

ــن واألنظمــة . 2 ــة واالســرتاتيجيات والقوان ــر الدولي ــة موحــدة حســب املعاي ــة حســاب تكلف ضــان اســتخدام منهجي

ــة. املحلي

ضان اسرتداد التكلفة من قبل مقدمي الخدمات واستدامة الخدمات.. 3

ــن . 4 ــة ميك ــة عادل ــات وحاجــة املســتهلكن لتعرف ــي الخدم ــل مقدم ــن قب ــات م ــة الخدم ــن اســرتداد تكلف ــة ب املوامئ

ــا. تحمله

دعم رضا املستهلكن وتحفيز رغبتهم يف الدفع.. 5

خلفية عامة

قامــت ســلطة امليــاه الفلســطينية بصياغــة األهــداف االســرتاتيجية لقطــاع امليــاه يف اســرتاتيجية وطنيــة للميــاه للعريــن 

ــتدامة  ــو اس ــاه نح ــلطة املي ــل س ــاه، تعم ــاع املي ــن يف قط ــة املعني ــن وذوي العاق ــع املانح ــاور م ــة. وبالتش ــنة القادم س

ــل مقدمــي  ــن قب ــاه املحــاة املــزودة م ــاه والــرف الصحــي واملي ــة املي ــة خدم ــاه وتحســن نوعي اســتخدام مصــادر املي

الخدمــات. لهــذا، فــإن أحــد األهــداف الرئيســية إلصــاح قطــاع امليــاه هــو املحافظــة عــى اســتدامة مصــادر املياه واســتدامة 

تقديــم الخدمــات، ولذلــك فــإن لتحديــد التعرفــة أهميــة قصــوى حيــث أنــه مــن املفــروض أن توفــر تعرفــة امليــاه التمويــل 

الــكايف إلدارة الخدمــات والقيــام بالصيانــة وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة، واالســتثار يف تجديــد وتوســيع شــبكات امليــاه 

بســبب النمــو الســكاين. ويف نفــس الوقــت، تشــكل التعرفــة أداة لزيــادة الوعــي حــول نــدرة ومحدوديــة مصــادر امليــاه، 

لــذا فــإن التعرفــة املناســبة تشــجع مســتخدمي امليــاه عــى اســتهاك امليــاه بكفــاءة وعقانيــة.

مراجعة التعرفة
قانون املياه لعام 2014, الفصل الرابع، املادة )24(: البند 1 و9
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مراجعة التعرفةمراجعة التعرفة

النشاط السابع: مراجعة تعرفة مقدمي خدمات املياه والرصف الصحي

Description:

Public Hearing 

in service area 

)large service 

providers only(

IF POSSIBLE

جلسة استامع يف 

منطقة الخدمات 
)ملقدمي الخدمة الكبار فقط 

إن أمكن ذلك( 

إعالن عن األسعار 

الجديدة )إخطار ملدة 

30 يوم( من قبل مقدم 

الخدمة، ومبارشة 

التطبيق

توصيل قرار املجلس النهايئ إىل مقدم الخدمة 

وإصدار األسعار الجديدة

تحليل من قبل دائرة 

التعرفة يف املجلس

عرض املقرتح عىل 

املدير التنفيذي

توصيل املقرتح )القرار 

األويل( إىل مقدم 

الخدمة أو السلطة 

املحلية خالل 14 يوم

منوذج التعرفة 
)ُطوِّر من قبل املجلس(

مصادر الدعم

البنك الدويل والوكالة األملانية للتعاون الدويل
)بتنفيذ من الوكالة األملانية للتعاون الدويل(

إنجازات 2017

املصادقة عى 22 تعرفة جديدة

املخرجات

منوذج التعرفة )طور من قبل املجلس(	 
22 دراسة للتعرفة تشمل تحديد أهداف أداء 	 

ملقدمي الخدمة 

 

 بيانات سنوية رسمية 
من مقدم الخدمة 
ومعلومات حول 

جميع البيانات املالية 
والهبات املتوفرة 

تعديالت أو وثائق 

إضافية من مقدم 

الخدمة 

عرض مقدم الخدمة 

ملجلس تنظيم قطاع 

املياه 

العرض األويل )خالل 

45 يوم(

تقديم مقرتح التعرفة 

مبوعد نهايئ )../../....(

ومرفق برأي استشاري 



51
05

WSRC 50
05

WSRC

الوصف

ــي  ــة مقدم ــايل لغالبي ــع امل ــتقرار الوض ــدم اس ــراً لع نظ

خدمــات امليــاه والــرف الصحــي يف فلســطن، قــرر 

ــة  ــة الحالي ــاه مراجعــة التعرف ــم قطــاع املي مجلــس تنظي

ملقدمــي الخدمــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وكان 

ــعر  ــدل س ــن مع ــوة ب ــح الفج ــك توضي ــن ذل ــدف م اله

ــغيلية  ــف التش ــاه والتكالي ــن املي ــب م ــرت املكع ــع امل بي

ــاع.  ــاه ُمب ــكل مــرت مكعــب مي ــع وإدارة( ل ــاج وتوزي )إنت

ولهــذا قــام املجلــس بجمــع كافــة البيانــات ذات العاقــة 

متهيــدا للمبــارشة باملراجعــة التفصيليــة لهيكليــة التعرفــة 

ــات. ــي الخدم ــة مقدم لكاف

ــاه بــن  ــع املــرت املكعــب للمي يختلــف متوســط ســعر بي

ــات  مقــدم خدمــة وآخــر، نظــرا الختــاف تكلفــة العملي

التشــغيلية. ومــع ذلــك، فــإن أســس حســاب التعرفــة تــم 

ــة رقــم )1( لســنة  ــة املائي ــا لنظــام التعرف توحيدهــا وفق

2013، والــذي عــى جميــع مقدمــي الخدمــات االمتثــال 

لــه. 

ونظــرا للفجــوة الكبــرة بــن متوســط بيــع املــرت املكعــب 

للميــاه والكلفــة التشــغيلية لكل مــرت مكعب، ال يســتطيع 

مقدمــو الخدمــات تغطيــة تكاليفهــم التشــغيلية. 

وأظهــر املســح عــدة مشــاكل تــرتاوح بــن الحســاب 

التكاليــف.  بعــض  إهــال  إىل  للتكاليــف  الخاطــئ 

ــة  وفيــا يتعلــق باملجلــس، فقــد أنجــز مراجعــة تفصيلي

ومــن ثــم صــادق عــى 22 تعرفــة بعــد تحليلهــا وتعديــل 

مراجعة التعرفةمراجعة التعرفة

ــايل تراجــع  ــد مــن الخســائر وبالت ــد املزي ــة االســرتداد الكامــل للتكاليــف لوقــف تكب ــا بهــدف الوصــول إىل مرحل منوذجه

جــودة الخدمــات. 

حالياً، تغطي القاعدة البيانية للتعرفة كل ما ييل: 

النشاط الثامن: املسح الوطني لتعرفة املياه ومياه الرف الصحي

Description:

Public Hearing in 

service area )large 

service providers 

only(

IF POSSIBLE

مصادر املياه
كميات املياه

 املزودة
نظام الفوترة

نظام التعرفة

مديونية مقدمي 

الخدمات 

إنشاء 

شبكات املياه

عملية املصادقة 

عىل التعرفة

تغطية الشبكة 

عدادات املياه

وصالت املياه

عدد وحجم 

الخزانات املائية

تصنيف مقدمي 

الخدمات 

مصادر الدعم

البنك الدويل

إنجازات 2017

جمع وتبويب بيانات مالية من 273 مقدم خدمة 
مياه

املخرجات

قاعدة بيانية للتعرفة 
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ــاه  ــات املي ــي خدم ــة األداء ملقدم ــس مبراقب ــوم املجل يق

والــرف الصحــي مــن خــال عــدد مــن املــؤرشات الفنيــة 

ــل  ــاج والنق ــة اإلنت ــان أن تكلف ــة، لض ــة والنوعي واملالي

والتوزيــع ومعالجــة ميــاه الــرف الصحــي تراعــي مصالح 

جميــع الجهــات املعنيــة، وضــان أيضــا أن يتــاىش أداء 

مقدمــي الخدمــات مــع السياســات الوطنيــة.

لقــد تقــرر إصــدار هــذا الدليــل ملســاعدة مقدمــي 

خدمــات امليــاه والــرف الصحــي التخــاذ اإلجــراءات 

واملارســات الكفيلــة الســرتداد كامــل تكلفــة تقديــم 

الخدمــات. ويعتــرب هــذا الدليــل إنجــاز كان قــد أوىص بــه 

تقريــر املســح امليــداين للتعرفــة، حيــث  يغطــي محتــوى 

ــق إجــراءات  ــة، واســتخدام وتطبي ــل؛ األصــول الثابت الدلي

املحاســبة التجاريــة، ودليــل الحســابات، واإليــرادات، 

ــق  ــة ملراف ــز التكلف ــات، ومراك ــة واملروف ــود التكلف وبن

امليــاه، والتعامــل مــع املنــح بطريقــة صحيحــة، وامليزانيــة 

الســعر  وتحديــد  واملروفــات،  اإليــرادات  وكشــف 

ــة  ــع )الصيان ــاج والتوزي ــائل اإلنت ــاءة وس ــه، وكف ومراقبت

ــادات  ــادئ وإرش ــبة(، ومب ــا املناس ــتعال التكنولوجي واس

لرســوم ميــاه فعالــة ومبــادئ الحجــم االقتصادي املناســب 

للمؤسســة والعوامــل االجتاعية-االقتصاديــة .

مراجعة التعرفة

النشاط التاسع: دليل تدريبي عى كيفية تحقيق االسرتداد الكامل للتكاليف

مصادر الدعم

البنك الدويل

إنجازات 2017

تم إنجاز الدليل

املخرجات

دليل حول كيفية تحقيق االسرتداد الكامل للتكاليف: 
ميكن استخدامه يف التدريبات وكمرجع لكل مقدم 

خدمة

“استند هذا الدليل عىل دراسة مفصلة 

أعدها رئيس مجلس إدارة املجلس

 السيد عبد الكريم أسعد”

لقد تقرر إصدار هذا الدليل 

ملساعدة مقدمي خدمات املياه 

والرصف الصحي عىل اتخاذ 

اإلجراءات واملامرسات الكفيلة 

السرتداد كامل تكلفة تقديم 

الخدمات



حامية املستهلك
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األهداف

خلفية عامة

النشاط العارش: التعامل مع شكاوى املستهلكن

النشاط الحادي عر: مسح وطني ألنظمة الشكاوى لدى مقدمي الخدمات 
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ضان حصول املستهلكن عى خدمات مياه ورصف صحي مامئة وبأسعار معقولة.. 1

ضان متابعة شكاوى املستهلكن وبرعة.. 2

األخــذ بعــن االعتبــار حاجــة املســتهلكن لخدمــات امليــاه والــرف الصحــي، حيــث إن اقتنــاع املســتهلكن بتلقيهــم . 3

خدمــات ميــاه مناســبة يشــجعهم عــى الدفــع عــن تلــك الخدمــات.

خلفية عامة

مــن الصاحيــات األساســية التــي حددهــا قانــون امليــاه الفلســطيني ملجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه هــي معالجــة شــكاوى 

ــق  ــى ح ــاداً ع ــه اعت ــتهلك ورعايت ــة املس ــداً لحاي ــم ج ــب مه ــذا جان ــرب ه ــة. ويعت ــي الخدم ــى مقدم ــتهلكن ع املس

اإلنســان األســايس يف الحصــول عــى ميــاه رشب وخدمــات رصف صحــي مأمونــة. ومــن جانــب آخــر، فإنــه ال وجــود ملقدمــي 

الخدمــات دون وجــود املســتهلكن، وبالتــايل مــن حــق املســتهلكن يف الحصــول عــى خدمــات جيــدة مقابــل األمــوال التــي 

يدفعونهــا لتلــك الخدمــات، إضافــة إىل أن زيــادة رضــا املســتهلكن سيســهل عمليــة دفــع فواتــر امليــاه. ويف نفــس الوقــت، 

فــإن مــن واجــب مقــدم الخدمــة تقديــم خدمــات تنــال رضــا املســتهلكن وتضمــن الصحــة والســامة العامــة. أمــا فيــا 

يتعلــق مبعالجــة شــكاوى املســتهلكن، فــإن الــدور الرئيــيس ملنظــم قطــاع امليــاه هــو ضــان تطبيــق املعايــر أثنــاء العمليــة 

وتســهيل ومراقبــة حــل الشــكاوى مــن قبــل مقدمــي الخدمــات.
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تلقــى مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه مجموعــة مــن 

الشــكاوى حــول بعــض املســائل خــال عــام 2017؛ مثــل 

شــكاوى تقــدم بهــا مقدمــو الخدمــة ضــد مقدمــي امليــاه 

بالجملــة كقضيــة مخــاس ضــد مصلحــة ميــاه محافظــة 

القــدس وقضيــة رامــن ضــد بلديــة عنبتــا حــول تســعرة 

ــى  ــتهلكن ع ــكاوى املس ــم ش ــت معظ ــا كان ــاه. في املي

ــج  ــاه وبرام ــر املي ــول فوات ــاه ح ــات املي ــي خدم مقدم

توزيــع امليــاه، وشــكوى مــن قبــل مزارعــي جمعيــة 

ــات املشــرتك حــول تســعرة  ــس الخدم ــا ضــد مجل عقرب

ــأن عــدد الشــكاوى األكــرب كان  ــا ب ــة.  عل ــاه الزراعي املي

ــاه محافظــة القــدس  ضمــن منطقــة خدمــة مصلحــة مي

ــراءات  ــة ق ــدم دق ــدة وع ــاه الجدي ــدادات املي ــول ع ح

ــدادات.  ــك الع تل

ــك الشــكاوى  ــاه لتل ــم قطــاع املي اســتجاب مجلــس تنظي

مــن خــال مقابــات مــع وكاالت األنبــاء ومراســلة مقدمي 

خدمــات امليــاه ومــن خــال عــدد مــن االجتاعــات 

وحــوارات متواصلــة. فيــا كانــت الشــكوى الخاصــة 

ــدة مــن  ــا هــي الشــكوى الوحي ــاه يف عقرب بتســعرة املي

ــريب  ــكوا ُم ــث يش ــل؛ حي ــي مل تح ــكاوى الت ــع الش جمي

ــات  ــس الخدم ــاه مجل ــع ملي ــعر املرتف ــن الس ــام م األغن

املشــرتك. باعتقــاد املجلــس أن إصــدار نظــام التعرفــة 

ــكوى.  ــذه الش ــل ه ــل مث ــاهم يف ح سيس

ــن وزارة  ــد مشــرتك م ــذا اإلشــكال جه ــب حــل ه ويتطل

الخدمــات  الزراعــة ومجالــس  املحــيل ووزارة  الحكــم 

املشــرتكة.

د

حاية املستهلك

 

النشاط العارش: معالجة شكاوى املستهلكن

استجاب مجلس تنظيم قطاع 

املياه لتلك الشكاوى من خالل 

مقابالت مع وكاالت األنباء 

ومراسلة مقدمي خدمات املياه 

ومن خالل عدد من االجتامعات 

وحوارات متواصلة

مصادر الدعم

جهود ذاتية من قبل املجلس خال 2017

إنجازات 2017

تلقى املجلس عدة شكاوى ومتت معالجتها 

املخرجات

مقابات	 
رسائل	 
اجتاعات وحوارات مع أصحاب املصلحة لحل 	 

النزاع
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إن معالجــة شــكاوى املســتهلكن هــي جانــب مهــم جــداً 

ــلطة  ــر للس ــاً معاي ــد حالي ــتهلك. يوج ــة املس ــن خدم م

ــكاوى  ــدة الش ــا وح ــكاوى تتبعه ــول الش ــطينية ح الفلس

ــلطة  ــكاوى يف س ــدة الش ــوزراء ووح ــس ال ــة ملجل التابع

امليــاه الفلســطينية ونظــام شــكاوى لــدى عــدد مــن 

ــات. ــة يف البلدي ــز جاهري ــات، أو مراك ــي الخدم مقدم

وبشــكل عــام، يتــم معالجــة شــكاوى املســتهلكن بطــرق 

مختلفــة مــن قبــل مقدمــي الخدمــات، وال يوجــد نظــام 

شــكاوى مبعايــر محــددة أو موحــدة )إجــراءات وأدوات... 

إىل آخــره( عنــد جميــع مقدمــي الخدمــات. لبعــض 

ــة بالشــكاوى  ــم الخاص ــاه أنظمته ــات املي ــي خدم مقدم

ــا يفتقــر مقدمــون آخــرون ألي أنظمــة. في

ومن املبادئ األساسية ألنظمة الشكاوى: 

نظــام شــكاوى جيــد يأخــذ مســؤولية معالجــة 	 

املســتهلكن. وإرضــاء  الشــكاوى 

أن يكــون للخطــوات املتعلقــة بالشــكاوى وقــت 	 

ــدد. مح

وترقيمهــا 	  الشــكاوى  جميــع  تســجيل  يتــم  أن 

ــم  ــكلة وأن يت ــة باملش ــة الخاص ــا إىل الجه وتوجيهه

متابعتهــا.

حاية املستهلك

النشاط الحادي عر: مسح ألنظمة الشكاوى لدى مقدمي الخدمات

يف فلسطني، يوجد نظام ملعالجة الشكاوى عىل 

مستوى السلطة الفلسطينية ووحدة ملتابعة وإدارة 

الشكاوى يف سلطة املياه. 

كام أن بعض مقدمي الخدمة لديهم أنظمة ملتابعة 

الشكاوى أو مراكز خدمات جمهور تابعة للبلدية

مصادر الدعم

الوكالة األملانية للتعاون الدويل 

إنجازات 2017

تم انجاز الدراسة

املخرجات

تحليل ألنظمة شكاوى لدى 18 مقدم خدمة يف 
الضفة الغربية



ــات  ــودة الخدم ــامن ج ــري ض ــع معاي وض
ــا  ــزام به ــدى االلت ــة م ــة ومراقب املقدم

قانون املياه العام لعام 2014، الفصل الرابع، املادة )24(: البند 3 و10 و11 

األهداف

خلفية عامة

النشــاط الثــاين عــر: إجــراءات مراقبــة العمليــات التشــغيلية مبــا يف ذلــك 

تحديــد الحــد األدىن املقبــول مــن الجــودة 

النشاط الثالث عر: تقرير سنوي حول مراقبة العمليات التشغيلية
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األهداف

ضان خدمات مامئة وبجودة ونوعية عالية وبأسعار معقولة للمستهلكن.. 1

ضان االلتزام بالسياسات والقوانن واألنظمة واملواصفات واملعاير الوطنية.. 2

ــه مــع . 3 ــم مامئت ــة ليت ــم عرضــه يف السياســات والتريعــات الوطني ــاه طبقــاً ملــا ت ــل اإلطــار العــام لقطــاع املي تفصي

ــاً ويف املســتقبل. ــة حالي ــاه للظــروف املحلي التطــورات يف قطــاع املي

خلفية عامة

إن الهــدف مــن وجــود معايــر الحــد األدىن وبرنامــج مراقبــة العمليــات التشــغيلية هــو تزويــد املســتهلكن بخدمــات آمنــة 

وبأســعار معقولــة وتعزيــز تلــك املعايــر لــدى مقدمــي الخدمــة حــال حصولهــم عــى الرتاخيــص، وســوف يســاعد برنامــج 

مراقبــة العمليــات التشــغيلية عــى تطويــر مســتوى أداء قطــاع امليــاه وكذلــك ضــان التطويــر املســتدام للبنيــة التحتيــة 

ــدى  ــات ل ــذي يشــرتط وجــود آلي ــاه وال ــق منظــم املي ــك اإلجــراءات جــزء مــن توثي ــك ســتكون تل ــاه. ولذل لخدمــات املي

ــة  ــزام مقــدم الخدمــة باألنظمــة. وســتكون هــذه هــي املــرة األوىل التــي ســيتم فيهــا مراقب ــن الت مقدمــي الخدمــات تب

العمليــات التشــغيلية ملقدمــي الخدمــات يف فلســطن.  

وعندمــا كانــت مهــام الرقابــة والتنظيــم مــن ضمــن مســؤوليات ســلطة امليــاه، مل يتــم إجــراء أي رقابــة أو تفتيــش عــى 

ــات التشــغيلية ملقدمــي الخدمــة.  العملي
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الوصف 

بأنــه مســتوى  امليــاه  التشــغييل ملرفــق  األداء  يعنــي 

خدمــة  أثنــاء  الخدمــة  ملقــدم  والفاعليــة  الكفــاءة 

الجمهــور، باســتخدام املصــادر املتوفــرة وبأفضــل الطــرق 

ــاه  ــد مي ــوة يف تزوي ــداف املرج ــق األه ــل تحقي ــن أج م

الــرب وخدمــات الــرف الصحــي.

ــاه  ــق املي ــغييل ملراف ــتوى األداء التش ــاس مس ــيتم قي وس

اعتــاداً عــى خمس مــؤرشات أداء أساســية تــم اختيارها: 

التغطيــة الجغرافيــة لوصــول خدمــة التزويــد/ نســبة . 1

الســكان التــي تصــل إليهــا خدمــة تزويــد امليــاه.

نسبة عدد املشرتكن إىل عدد السكان.. 2

نسبة وكمية املياه الغر محاسب عليها.. 3

درجة التعقيدات يف نظام التزود.. 4

ونسبة العمل )نسبة الكفاءة(.. 5

ــاه هــو  ــق املي ــإن األداء التشــغييل ملراف ــام، ف وبشــكل ع

مقيــاس مهــم لتصنيــف مرافــق امليــاه مــن أجــل تشــجيع 

ــق ذات  ــز املراف ــد وتحفي ــاه ذات األداء الجي ــق املي مراف

ــدين لتحســن أداءهــا. األداء املتوســط واملت

ــات التشــغيلية  ــة العملي ــة إجــراءات مراقب تعتمــد فعالي

ــة: عــى ثــاث دعائــم لتكــون فعال

ــتويات . 1 ــد مس ــات وتحدي ــي الخدم ــف مقدم تصني

ــم. أدائه

وضع الحد األدىن من املعاير.. 2

اختيار مجموعة من املؤرشات.. 3

إن الهــدف الرئيــيس لتصنيــف مقدمــي خدمــات امليــاه يف فلســطن هــو قيــاس ومقارنــة األداء بــن مقدمــي خدمــات امليــاه 

ضمــن نفــس املجموعــة إليجــاد أرضيــة للمنافســة العادلــة وللســاح بتبــادل الخــربات واملارســات الجيــدة بــن مرافــق 

امليــاه مــن نفــس الفئــة. 

ــاه  ــر لتصنيــف مرافــق املي ــم اقــرتاح ثــاث معاي ــاء عــى األهــداف الســابقة ت ومــن أجــل تصنيــف مقدمــي الخدمــة بن

وهــي:

التعداد السكاين ملنطقة الخدمة.. 1

األداء التشغييل ملرافق املياه.. 2

واألهمية السياسية واالجتاعية واالقتصادية ملنطقة الخدمة.. 3

ــة  ــر ذات العاق ــة واملعاي ــاه الوطني ــرتاتيجية املي ــى اس ــاداً ع ــودة اعت ــان الج ــر ض ــن معاي ــدد م ــر ع ــم تطوي ــا ت في

ــر: ــك املعاي ــن تل ــة ع ــص ألمثل ــيل ملخ ــا ي ــطينية وفي ــس الفلس ــات واملقايي ــة املواصف ــن مؤسس ــادرة ع الص

 

وضع معاير ضان جودة الخدمات املقدمة ومراقبة مدى االلتزام بها

النشــاط الثــاين عــر: إجــراءات مراقبــة العمليــات التشــغيلية مبــا يف ذلــك تحديــد الحــد األدىن 

مــن جــودة الخدمــات التشــغيلية.

مصادر الدعم

البنك الدويل

إنجازات 2017

تم إنجاز التصنيف ومعاير الحد األدىن لضان 

جودة الخدمات اإلدارية والفنية، ووضع املؤرشات 

واإلجراءات الخاصة باملراقبة 

املخرجات

تقرير حول آليات مراقبة العلميات التشغيلية
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مالحظات )عىل من يطبق( أهداف االسرتاتيجية الوطنية للمياه مؤرشات جودة الخدمة

ــم إشارة إىل قانون املياه.  تغطية منطقة الخدمة ــاه تقدي ــات املي ــي خدم ــى مقدم ع

ــة  ــة خدم ــاه يف كل منطق ــات املي خدم

الســكانية  التجمعــات  وزيــادة نســبة 

التــي تصلهــا خدمــات امليــاه املامئــة 

ــة. ــات فردي ــال وص ــن خ وم

عىل مقدمي الخدمات: استمرارية الخدمات

ــا 	  ــم تزويده ــي يت ــاه الت ــة املي ــادة كمي زي
للمســتهلكن.

متكــن جميــع املواطنــن مــن الحصــول عــى 	 
مصــادر ميــاه يعتمــد عليهــا.

عىل مقدمي خدمات املياه بالجملة:

العدالة يف التوزيع بن املناطق املختلفة.	 

لجميع مقدمي الخدمات باإلضافة إىل 

مقدمي املياه بالجملة.

لجميع مقدمي الخدمات باإلضافة إىل تحسن نوعية املياه التي يزود بها املستهلكن جودة مياه الرشب

مقدمي املياه بالجملة. 

املياه الغر محاسب عليها.	 املعايري التشغيلية

تحسن نوعية وموثوقية الخدمات.	 

حاية مصادر املياه من التلوث.	 

عدد ساعات الخدمة.	 

ضغط املياه يف شبكات التوزيع.	 

لجميع مقدمي الخدمات باإلضافة إىل 

مقدمي املياه بالجملة.

الوصف

النتائج الرئيسية للتقرير:

غطــى التقريــر العمليــات التشــغيلية لثاثــن مقــدم 

خدمــة ضمــن ثــاث فئــات مــن املقدمــن، وتــم اســتخدام 

ــات  ــع العملي ــة جمي ــؤرشات لتغطي ــن امل ــر م ــدد كب ع

ــن  ــؤرشات ضم ــك امل ــزام بتل ــا كان االلت ــغيلية. في التش

ــات. ــي الخدم ــم مقدم ــل معظ ــن قب ــد األدىن م الح

النشاط الثالث عرش: تقرير سنوي حول مراقبة العمليات التشغيلية

وضع معاير ضان جودة الخدمات املقدمة ومراقبة مدى االلتزام بها

مصادر الدعم

البنك الدويل

إنجازات 2017

إنجاز أول تقرير ملراقبة العمليات التشغيلية 

املخرجات

معاير الحد األدىن للتشغيل 	 
إجراءات مراقبة العمليات التشغيلية 	 
تقرير مراقبة العمليات التشغيلية ونظام 	 

تصنيف ملقدمي الخدمات 
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األهداف

تأسيس مجلس مستقل لتنظيم قطاع املياه.. 1

الفصل بن املهام التنظيمية وبن مهام صنع السياسات.. 2

ضان النزاهة واملساءلة والشفافية والعدالة والحيادية يف تقديم خدمات املياه والرف الصحي.. 3

إنجاز واجبات املجلس كا نص عليها قانون املياه لسنة 2014. . 4

التخطيط إلنجاز األنظمة واإلجراءات ذات العاقة. . 5

خلفية عامة:

تــم مناقشــة خيــارات مختلفــة حــول إعــادة هيكلــة قطــاع امليــاه أثنــاء املراجعــة املؤسســية لقطــاع امليــاه وعمليــة اإلصــاح 

الشــاملة لــه منــذ عــام 2009، ومــن بــن جملــة الخيــارات الخمــس التــي تــم اقرتاحهــا، تــم التوجــه لفصــل صاحيــة مراقبــة 

األداء وتزويــد امليــاه بالجملــة عــن ســلطة امليــاه الفلســطينية. وبالتــايل تكــون ســلطة امليــاه مســؤولة عــن وضــع السياســات 

والتخطيــط، وتتــوىل الهيئــات املحليــة واملصالــح اإلقليميــة ورشكــة امليــاه الوطنيــة ومجالــس الخدمــات املشــرتكة مســؤولية 

قطــاع الخدمــات، فيــا يتــوىل املجلــس تنظيــم مراقبــة خدمــات القطــاع. ويرتتــب عــى هــذا زيــادة يف املهنيــة والفاعليــة يف 

قطــاع امليــاه، ألن ذلــك يــؤدي إىل الحــد األدىن مــن التأثــر الســيايس عــى قطــاع امليــاه. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن التنظيــم 

والرقابــة املســتقلة للخدمــات يف بيئــة هشــة يســهم يف زيــادة مصداقيــة الحكومــة عندمــا تضمــن بــأن مقدمــي الخدمــات 

أوفــوا بالتزاماتهــم يف تقديــم الخدمــات األساســية للمواطنــن. وعليــه فــإن اســتقالية مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه تعتمــد 

بشــكل قانــوين عــى )علــاً بأنــه مل يتــم بعــد تحقيقهــا بشــكل كامــل(: 

اتخــاذ القــرارات املســتقلة مــن قبــل مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه ورفــع التقاريــر مبــارشة إىل رئيــس . 1

الــوزراء. 

الشفافية يف التوظيف من سوق العمل. . 2

التمويل من خال تطبيق نظام الرتاخيص، إضافة للمنح والهبات. . 3

إصدار تقارير مهنية غر متحيزة وتتسم بالشفافية. . 4

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه
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تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه
 قانون املياه لسنة 2014، الفصل الرابع، املادة )17( 

األهداف 

خلفية عامة

مجلس اإلدارة

كادر العمل 

التحديات يف سنة 2017

املوارد املالية للمجلس والتمويل املتاح

النشاط الرابع عر: اسرتاتيجية املجلس وخطة العمل 

النشاط الخامس عر: أدلة اإلجراءات الداخلية

النشاط السادس عر: نظام األرشفة والتوثيق الرقمي يف املجلس 

النشاط السابع عر: الحوارات مع ذوي العاقة وتقديم االستشارات 

النشاط الثامن عر: تنفيذ خطة التواصل 

النشاط التاسع عر: التحضر لنشاطات وأولويات املجلس 
يف سنة 2018 
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مجلس اإلدارة

ــدة  ــت أجن ــث تناول ــام 2017، حي ــال ع ــات خ ــن االجتاع ــدد م ــاه ع ــاع املي ــم قط ــس تنظي ــس إدارة مجل ــد مجل عق

االجتاعــات اإلرشاف العــام عــى املجلــس مــن خــال التأكــد لتطبيــق األنظمــة والسياســات واالســرتاتيجيات املصــادق عليها 

والتقــدم العــام الــذي حققــه املجلــس فيــا يتعلــق بخطــة العمــل، والعاقــة مــع ســلطة امليــاه الفلســطينية واملانحــن، 

ــس  ــراءات املجل ــة وإج ــن الداخلي ــة، والقوان ــاب املصلح ــع أصح ــوارات( م ــات )ح ــة ونقاش ــرات دولي ــاركة يف مؤمت واملش

واملصادقــة عــى تعرفــة امليــاه. 

وفيا ييل أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2017:

كادر عمل مجلس تنظيم قطاع املياه

من جملة الوظائف الواردة يف الهيكل التايل، تم اشغال الوظائف التالية فقط خال عام 2017:

س إال أن الهيكليــة الداخليــة قيــد املراجعــة لعــدم توفــر 
يل للمجلــ

ى النظــام اإلداري والنظــام املــا
س الــوزراء عــ

صادقــة مجلــ
ن م

بالرغــم مــ
يف الرســم أعــاه.

ضحــة 
ي مو

ا هــ
ق عليهــا تبــدو كــ

صــود
ي 

ي.  حاليــا، الهيكليــة الداخليــة التــ
ي والحاجــة الســتمرار العمــل اليومــ

التمويــل املــاد

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياهتأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

اإلسم

السيد عبد الكريم أسعد . 1
السيد محمد عوين أبو رمضان. 2
د. عنان جيويس. 3
عطوفة السيد محمد حسن جبارين . 4
األستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا. 5
عطوفة السيد عبد الله لحلوح. 6
السيدة زاهرة ياسن . 7

اإلسم

محمد سعيد الحميدي . 1

رياض الدييس. 2

محمد إبراهيم العارضة . 3

سرين أبو جاموس . 4

عبد الله نارص مرار . 5

يارا زياد عبد الله . 6

أحمد صباح . 7

الوظيفة

رئيس مجلس اإلدارة
قطاع خاص/ عضو مجلس

خبر مياه/ عضو مجلس
وزارة الحكم املحيل/ عضو مجلس
رئيس جامعة األزهر/ عضو مجلس

وزارة الزراعة/ عضو مجلس
وزارة املالية/ عضو مجلس

الوظيفة

املدير التنفيذي 

 املدير اإلداري واملايل

مسؤول املشرتيات وإدارة املكتب

مستشارة مراقبة األداء 

مستشار الرتخيص والتعرفة 

مستشارة االتصال والدعم املؤسيس 

مستشــار تكنولوجيــا املعلومــات )اعتبــاراً مــن تريــن أول 
 )2017
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التحديات يف عام 2017 

1.   تحقيق خطة إصالح قطاع املياه 

بالرغــم مــن دعــم دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء ملجلــس التنظيــم، إال أن هنــاك تأخــر كبــر يف إعــداد األنظمــة ذات 	 

ــس  ــات املمنوحــة ملجل ــارش بالصاحي ــص واملرتبطــن بشــكل مب ــة والرتاخي ــي التعرف ــس كنظام ــة بعمــل املجل العاق

ــط  ــى التخطي ــس ع ــدرة املجل ــن ق ــد م ــذا يح ــإن ه ــايل ف ــايل، وبالت ــتقراره امل ــة الس ــاه والضامن ــاع املي ــم قط تنظي

ــل.  ــر عــى املــدى الطوي االســرتاتيجي والتطوي

بالرغــم مــن إعــداد املســودة األوىل لأنظمــة ذات العاقــة ونقاشــها مــع املؤسســات ذات العاقــة جــرى منــذ أكــر 	 

مــن ســنتن، إال أن الصيغــة النهائيــة ألي منهــا مل تنجــز بعــد وبالتــايل مل يتــم رفعهــا ملجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا. 

مــا زالــت هنــاك حاجــة لخلــق الظــروف املناســبة لتريــع إنشــاء رشكــة امليــاه الوطنيــة ومصالــح امليــاه اإلقليميــة 	 

ليتمكــن املجلــس مــن القيــام بواجباتــه عــى هــذه األصعــدة.

التطبيق الكامل لقانون املياه لعام 2014. 	 

2.   التنسيق والتعاون مع املؤسسات ذات العالقة: 

ــاك 	  ــه مــا زال هن ــات لكافــة املؤسســات ذات العاقــة إال أن ــاه لعــام 2014 للصاحي ــون املي ــد قان بالرغــم مــن تحدي

إعاقــة لعمــل مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه مــن القيــام بــدوره، حيــث مــا زالــت ســلطة امليــاه الفلســطينية تواصــل 

إرصارهــا عــى تخطــي صاحياتهــا مبــا يتقاطــع مــع صاحيــات املجلــس:

- مل يتمكــن مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه وللســنة الثانيــة مــن الحصــول عــى بيانــات دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة بســبب 

ــس للحصــول عــى  ــع محــاوالت املجل ــون، إال أن جمي ــع القان ــاىف م ــك يتن ــع أن ذل ــاه الفلســطينية. وم ــود ســلطة املي قي

البيانــات بــاءت بالفشــل. 

- تعطيل سلطة املياه لنشاط مراجعة اتفاقيات التزود باملياه )املادة 24، بند 8(.

3.   قلة عدد املوظفني:

حتى نهاية العام 2017، مل يتجاوز عدد موظفي املجلس السبعة موظفن. 

4.   الوصول لكل مقدمي الخدمات يف فلسطني:

نظــراً لعــدد املوظفــن املحــدود يف املجلــس، فــإن املجلــس مل يتمكــن بعــد مــن مراقبــة أداء جميــع مقدمــي الخدمــات يف 

الضفــة، والبالــغ عددهــم 273 مقــدم ميــاه و73 مقــدم خدمــة رصف صحــي، وحــوايل 150 مقــدم ميــاه تحليــة. 

5.   عــدم توفــر التمويــل الــالزم للمجلــس: للوفــاء بالتزاماتــه وملارســة صاحياتــه التــي نــص عليهــا القانــون بســبب عــدم 

إقــرار نظــام الرتاخيــص الــذي يعتــرب مصــدر التوميــل الرئيــيس للمجلــس.

املوارد املالية للمجلس والتمويل املتاح

حددت املادة 25 من قانون املياه رقم 14 لعام 2014، املصادر املالية للمجلس عى النحو التايل: 

رسوم الرتاخيص وبدل الخدمات التي مينحها املجلس حسب ما نص عليه القانون. . 1

الهبات واملنح وأية موارد أخرى يصادق عليها مجلس الوزراء. . 2

ومبــا أن نظــام الرتاخيــص مل يُرفــع حتــى تاريخــه ملجلــس الــوزراء للمصادقــة عليــه، فــإن املجلــس مــا زال يعتمــد اعتــادا 

كليــاً عــى املنــح والدعــم الخارجــي، هــذا وكان دعــم املانحــن منــذ 2014 حتــى تاريخــه عــى النحــو التــايل: 

 

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياهتأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

هدف الدعماملبلغالفرتة التي تم تغطيتهااملصادر املالية

 املساهمة يف إنشاء مجلس تنظيم100,000 دوالر2014/11 – 2015/4 البنك الدويل
 قطاع املياه

 الوكالة األملانية
 للتعاون الدويل

 مساعدة فنية نفذتها الوكالة375,000 يورو2015 – 2018
 األملانية للتعاون الدويل وشملت

رواتب املوظفن واملستشارين

 دعم تنفيذ عمليات املجلس1,000,000 دوالر2015/5 – 2017/12 البنك الدويل
الرقابية واملؤسساتية

 االتحاد األورويب
 )تعاقد مبارشة مع

 )رشكة استشارية

 دعم الدراسة املسحية ملياه الرف250,000 دوالر2017/4 – 2017/9
 الصحي وتحلية املياه، وتحضر

 مؤرشات األداء وإجراءات مراقبة
 خدمات مياه الرف الصحي
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خــال أول ســنتن لتأســيس املجلــس وبانتظــار املصادقــة عــى نظــام الرتاخيــص، وفــر البنــك الــدويل مليــون دوالر لدعــم 

تأســيس املجلــس وعملياتــه التشــغيلية. فيــا دعمــت الوكالــة األملانيــة ومــن خــال برنامــج امليــاه، مراقبــة األداء ومراجعــة 

التعرفــة مــن خــال توفــر الدعــم الفنــي، األمــر الــذي راكــم خــربة ومعرفــة املجلــس. إضافــة إىل ذلــك، سيســاهم متويــل 

ــة  ــة، يف تأســيس القاعــدة األساســية ملراقب ــاه التحلي ــاه الــرف الصحــي ومي ــر املســحي حــول مي االتحــاد األورويب للتقري

مكــون ميــاه الــرف الصحــي الــوارد يف مهــام املجلــس القانونيــة. 

حاليــا، يقــوم البنــك الــدويل بالتخطيــط لتنفيــذ برنامــج األمــن املــايئ للســنوات الخمــس القادمــة ومــن املتوقــع أن يبــدأ يف 

أيــار/ حزيــران مــن عــام 2018، ويوفــر ذلــك اســتمراراً يف دعــم البنــك للمهــام األساســية للمجلــس. فيــا بــدأت الحكومــة 

الهولنديــة بتقديــم الدعــم املــايل للمجلــس اعتبــارا مــن تريــن ثــاين 2017 والتــي ســتغطي جــزءا مــن عمليــات ونشــاطات 

املجلــس حتــى نهايــة عــام 2018.

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياهتأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

الوصف

عقــد املجلــس ورشــة عمــل ملــدة يومــن للتحضــر لخطته 

ــث تشــاور  ــة، حي ــاث القادم االســرتاتيجية للســنوات الث

املجلــس مــع الجهــات املعنيــة والتــي تــم دعوتهــا لورشــة 

العمــل، وتبعــاً لذلــك طــرح املجلــس خطتــه االســرتاتيجية، 

والتــي تعكــس النشــاطات والتدخــات لتنفيــذ مــا جــاء يف 

القانــون مــن صاحيــات للمجلــس.

النشاط الرابع عر: الخطة االسرتاتيجية وخطة العمل ملجلس تنظيم قطاع املياه

مصادر الدعم

البنك الدويل

إنجازات 2017

تم إنجاز االسرتاتيجية وخطة العمل 

املخرجات

وثيقة للخطة االسرتاتيجية وخطة العمل للمجلس



 أعضاء فريق مجلس تنظيم قطاع املياه والبنك الدويل
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الوصف

يجــب أن تتوافــق اإلجــراءات الداخليــة مــع األنظمــة 

اإلداريــة واملاليــة املصــادق عليهــا ملجلــس تنظيــم قطــاع 

امليــاه، ويجــب أيضــاً أن تغطــي جميــع العمليــات ليتمكن 

املجلــس مــن القيــام بعملــه عــى أفضــل وجــه، وتشــمل 

اإلجــراءات التــي تــم اعدادهــا مــا يــيل: 

سياسات التوظيف. 	 

ــدم 	  ــل والتق ــى التموي ــول ع ــة: الحص ــور املالي األم

ــل. ــى التموي ــول ع ــات الحص لطلب

إجراءات العمل الداخلية.	 

التواصل بن املجلس ومجلس اإلدارة والكادر.	 

سياســة الشــفافية، وإدارة املخاطــر، ومنــع الفســاد، 	 

الــخ. 

مدونة السلوك الخاصة باملجلس.	 

إدارة قاعدة البيانات الداخلية وإدارة املعلومات 	 

الطوارئ، والتواصل يف حالة الخطر.	 

إجراءات التعرفة. 	 

مناذج مراقبة األداء.	 

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياهتأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

الوصف 

ــة  ــع رشك ــد م ــاه بالتعاق ــم قطــاع املي ــس تنظي ــام مجل ق

وتنظيــم  اإللكــرتوين  التوثيــق  نظــام  لتنفيــذ  محليــة 

الوصــول إىل امللفــات والوثائــق بطريقــة أفضــل، بحيــث 

تكــون املعلومــات الصحيحــة يف املــكان الصحيــح والوقــت 

ــة تســمح بحفــظ أكــر  املناســب وبأقــل التكاليــف وبآلي

مــن نســخة. ويقــدم هــذا النظــام الدعــم لجميــع أنــواع 

الوثائــق )النصيــة والصوتيــة وأرشطــة الفيديــو( والتــي تــم 

ــام  ــذا النظ ــة ويســمح ه ــرتة طويل ــظ لف ــا للحف اختياره

ــات  ــن امللف ــخ م ــل نُس ــر لعم ــات تصوي ــتخدام تقني باس

الورقيــة. ونظــراً لســهولة اســتخدام هــذا النظــام وتوصيله 

ــس  ــي مجل ــام ملوظف ــذا النظ ــمح ه ــرى يس ــزة أخ بأجه

ــرتجاعها يف  ــجات واس ــظ الس ــاه بحف ــاع املي ــم قط تنظي

وقــت قيــايس، وتســتطيع كل دائــرة أن تحفــظ الســجات 

الخاصــة بهــا ومشــاركة تلــك الســجات مــع دوائــر أخــرى 

ــام  ــط نظ ــم رب ــبقاً. ت ــددة مس ــازات املح ــب االمتي حس

ــد  ــع الربي ــل م ــق للتعام ــام إدارة التوثي ــات بنظ للمراس

ــات  ــام املراس ــاعد نظ ــوارد، ويس ــادر وال ــرتوين الص االلك

ــات  ــدة بيان ــد اإللكــرتوين يف قاع ــم الربي ــى تنظي هــذا ع

ــت. ــن الســهل اســرتجاعها يف أي وق واحــدة م

النشاط السادس عر: نظام األرشفة والتوثيق الرقمي يف املجلس النشاط الخامس عر: أدلة اإلجراءات الداخلية

مصادر الدعم

البنك الدويل

إنجازات 2017

تطبيق النظام  

املخرجات

نظام األرشفة والتوثيق املحوسب

مصادر الدعم

بتنفيذ من الوكالة األملانية للتعاون الدويل

إنجازات 2017

صادق مجلس الوزراء عى األنظمة اإلدارية واملالية 
ملجلس تنظيم قطاع املياه 

سيتم مراجعة 17 دليل من إجراءات العمل 
الداخلية ومبا يتوافق مع هذه األنظمة

املخرجات

تم إعداد مسودة لخمس وعرون إجراء داخيل 
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واصــل املجلــس حــواره مــع أصحــاب املصلحــة مــن 

ســلطة امليــاه الفلســطينية ووزارة الزراعــة ووزارة الصحــة 

ووزارة الحكــم املحــيل باإلضافــة إىل عملــه مــع الجهــات 

الغــر حكوميــة واملانحــن وكذلــك مــع مقدمــي خدمــات 

ــاه والــرف الصحــي. املي

ــاد  ــن االتح ــب م ــى طل ــاء ع ــال وبن ــبيل املث ــى س وع

ــد  ــو أح ــاه ه ــاع املي ــم قط ــس تنظي ــإن مجل األورويب، ف

الطريــق  التوجيهيــة إلعــداد خارطــة  اللجنــة  أعضــاء 

ــس  ــرض املجل ــد ح ــة. وق ــاه اإلقليمي ــق املي ــاء مراف إلنش

ــات  ــة اجتاع ــر، أربع ــذا التقري ــدار ه ــخ إص ــى تاري حت

فنيــة عــام 2017 وأربــع ورشــات عمــل إقليميــة، وورشــة 

ــروع.  ــن امل ــة م ــة الثاني ــرض املرحل ــة لع ــل وطني عم

إضافــة إىل ذلــك، تواصــل مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه مع 

ــاه الــرب  املقــرر الخــاص حــول حقــوق اإلنســان يف مي

ــرر  ــث أدرج املق ــات الــرف الصحــي، حي ــة وخدم اآلمن

ــات  ــاث جه ــد ث ــس كأح ــره دور املجل ــاص يف تقري الخ

تنظيميــة مســتقلة يف العــامل. وقــام املبعــوث الخــاص 

بتحضــر قــرارات رســمية ملجلــس حقــوق اإلنســان 27/7 

لعــام 2014 و33/10 لعــام 2016 يف أيلــول 2017، مشــرا 

اللتزامــات الــدول بحقــوق اإلنســان، ودور منظمــي قطــاع 

امليــاه ومقدمــي الخدمــات يف ذلــك مشــرا إىل عمــل 

مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه إضافــة ملنظمــي قطــاع ميــاه 

آخريــن كالربازيــل والربتغــال، كمثــال يحتــذى بــه.

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

النشاط السابع عر: الحوارات مع ذوي العاقة وتقديم االستشارات

فإن مجلس تنظيم قطاع املياه هو أحد 

أعضاء اللجنة التوجيهية إلعداد خارطة 

الطريق إلنشاء مرافق املياه اإلقليمية

مصادر الدعم

البنك الدويل والوكالة األملانية للتعاون الدويل 
واالتحاد األورويب 

إنجازات 2017

يُثمن ذوي العاقة يف القطاع، الدولين واملحلين، 
خربة ومهنية مجلس تنظيم قطاع املياه ويسعون 

إلرشاك املجلس يف لجان توجيهية وورشات عمل

املخرجات

املشاركة يف هيئات فنية ولجان قيادية وورشات 
عمل واجتاعات
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املجلــس خــال عــام 2017، 12 ورشــة عمــل  أنجــز 

حرضهــا أكــر مــن مئتــي مشــارك ميثلــون مقدمــي 

ــوزارات  ــزة، ال ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات يف الضف الخدم

كــا  القطــاع.  والعاملــن يف  واملانحــن  العاقــة،  ذات 

ويســتمر العمــل بعقــد اجتاعــات تنســيقية وتشــاورية 

كلــا دعــت الحاجــة أو طُلــب منهــم. 

وفيــا يتعلــق بتواصــل املجلــس مــع العــامل، فقــد شــارك 

املجلــس يف عــدة مؤمتــرات ودورات تدريــب إقليميــة 

ودوليــة يف كل مــن الســويد وزامبيــا والبحريــن وإســبانيا 

ــس  ــتقبل املجل ــت، اس ــس الوق ــا. ويف نف واألردن وفرنس

وفــود رفيعــة املســتوى متثــل حكومــات ومنظــات عاملية 

للتعــرف عــى املجلــس ومناقشــة احتاليــة التعــاون فيــا 

بينهــا.

أمــا عــى املســتوى املحــيل، فيعقــد املجلــس اجتاعــات 

مكثفــة مــع النظــراء املحليــن عــى أســس منتظمــة وعنــد 

الحاجــة لذلــك. فيــا يعتــرب املجلــس متابعــة االجتاعــات 

مــع تقديــم إنجــازات مختــرة للعاملــن يف امليــدان 

ومقدمــي الخدمــات، مــن النشــاطات األساســية لــه. 

إضافــة إىل ذلــك، فــإن أبــواب املجلــس مفتوحــة للطلبــة 

والباحثــن حيــث يتــم تقديــم املســاعدة التــي يحتاجونهــا 

ويســمح لهــم أيضــاً باســتخدام مصــادر املجلــس.

وفيــا يتعلــق بــأداء املجلــس يف وســائل اإلعــام والوصول 

إىل الجمهــور فقــد ظهــر املجلــس عــرات املــرات يف 

ثــاث مــن الصحــف الرئيســية املحليــة ومحطــات الراديــو 

ــزة. وكان  ــات التلف ــة ومحط ــار اإللكرتوني ــع األخب ومواق

للمجلــس، ممثــاً باملديــر التنفيــذي الســيد محمــد الحميــدي، مشــاركة أســبوعية يف برنامجــن مــن برامــج اإلذاعــة، وشــارك 

ــس وباســتمرار  ــك، يقــوم املجل ــة إىل ذل ــات الفلســطينية. وباإلضاف ــل مــرة واحــدة يف الشــهر يف برامــج الفضائي عــى األق

بتحديــث صفحتــه اإللكرتونيــة حيــث ينــر آخــر األخبــار واملنشــورات، وقاعــدة البيانــات الفنيــة ومعلومــات أخــرى تتعلــق 

بعمــل املجلــس، وكذلــك قســم لتقديــم الشــكاوى. ويواصــل املجلــس االتصــال مــع الجمهــور مــن خــال صفحتــه عــى 

الفيــس بــوك والتــي تقــوم بتقديــم أخبــار املجلــس ويفســح للمتصفحــن حريــة التعليــق وطــرح التســاؤالت.

ومنــذ تأسيســه، حــاول املجلــس أن يضــع نفســه عــى خارطــة ُمنظمــي امليــاه املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، ولهــذا قابــل 

ــدول رشق  ــاه ل ــدى العاملــي ملنظمــي املي ــن واملنت ــن والكيني ــن والربتغالي ــاه األوروبي ــن عــن منظمــي املي ــس ممثل املجل

وغــرب إفريقيــا، حيــث ُدعــي املجلــس ليكــون عضــواً يف ذلــك املنتــدى، ونفــس الــيء يف الجمعيــة العربيــة ملرافــق امليــاه 

حيــث أصبــح املجلــس عضــواً يف مجلــس إدارتهــا، والشــبكة اإلقليميــة ملنظمــة الصحــة العامليــة حيــث أصبــح املجلــس عضــو 

يف مجلــس الشــبكة أيضــاً.

 

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

النشاط الثامن عر: تنفيذ خطة التواصل

مصادر الدعم

البنك الدويل والوكالة األملانية للتعاون الدويل 

إنجازات 2017

عملية مستمرة

املخرجات

املشاركة يف هيئات فنية ولجان قيادية وورشات 
عمل واجتاعات
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شــارك املجلــس يف ســت ورشــات عمــل دوليــة خــال عــام 2017 تــم دعمهــا مــن قبــل البنــك الــدويل ومجلــس التعــاون 

الخليجــي ومؤسســة رشاكــة امليــاه العامليــة )GWP( والوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل وميكــن تلخيصهــا فيــا يــيل:

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

جهة التنظيماملوضوعاملكانالشهر

الجمعية العربية ملرافق املياهأسبوع املياه العريب  األردنآذار

البحريننيسان
 اسرتاتيجية املياه املوحدة ملجلس التعاون الخليجي،

مؤمتر املياه الثاين عر للمجلس

 مجلس التعاون الخليجي
 والشبكة العربية ملقدمي

خدمات املياه

البنك الدويلإدارة مرافق املياه أثناء األزماتفرنساأيار

أسبوع املياه العامليالسويدأيلول
 أسبوع املياه العاملي وشبكة

النزاهة العاملية

 حوكمة وعنارص النزاهة يف تقديم خدمات املياهزامبيا ترين ثاين
 ُمنظمي املياه يف دول رشق

إفريقيا

إسبانياكانون أول
 نزاهة املياه والتمويل يف الرق األوسط وشال

إفريقيا

 مؤسسة رشاكة املياه العاملية
)GWP( واالتحاد من أجل 

املتوسط
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الرتاخيص: 

يضمــن ترخيــص مقدمــي الخدمــات التمويــل الــذايت . 1

واالســتقالية ملجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه مــن 

ــص. خــال رســوم الرتخي

يؤســس الرتخيــص لعاقــة قانونيــة بــن مجلــس . 2

ــان  ــات لض ــي الخدم ــاه ومقدم ــاع املي ــم قط تنظي

االلتــزام باالســرتاتيجيات والسياســات واألنظمــة ذات 

ــة. العاق

نظام الحوافز:

محــدودة . 1 مصــادر  الخدمــات  مقدمــي  لــدى 

املانحــن. عــى  كبــرة  لدرجــة  ويعتمــدون 

عــى . 2 الخدمــات  يجــب متكــن وحــث مقدمــي 

تحســن مســتوى خدماتهــم مــن أجــل الحصــول 

عــى الدعــم املــايل.

اتفاقيات التزود باملياه:

ضــان خدمــات امليــاه وميــاه الــرف الصحــي . 1

للمســتهلكن يف فلســطن بجــودة عاليــة وكفــاءة 

وبأســعار معقولــة.

ــة . 2 ــة وقانوني ــات املعني ــع الجه ــح جمي ضــان مصال

ــات. االتفاقي

النزاهة:

مــن . 1 امليــاه  تقديــم خدمــات  النزاهــة يف  تزيــد 

الشــفافية والكفــاءة واألداء والعدالــة يف تقديــم تلــك 

الخدمــات.

إن نســبة امليــاه الغــر محاســب عليهــا هــي مــؤرش . 2

خــاص عــى مســتوى النزاهــة.

 

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

 

النشاط التاسع عر: التحضر لخطط وأنشطة املجلس يف سنة 2018

مصادر الدعم

البنك الدويل والوكالة األملانية للتعاون الدويل 

إنجازات 2017

بدأ التحضر ويتوقع التنفيذ يف سنة 2018

املخرجات

إجراءات ومناذج الرتاخيص 	 
تصور أويل حول نظام الحوافز ملقدمي 	 

الخدمات
إطار عام حول نشاطات مجلس تنظيم قطاع 	 

املياه للعمل مع مقدمي الخدمات عى 
موضوع النزاهة يف تقديم الخدمات

الروط املرجعية لتحضر مسح حول مراقبة 	 
اتفاقيات التزود باملياه بن مقدمي الخدمات 

واملستهلكن
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اآلثار العامة للمجلس عى قطاع املياه

بعــد ثــاث ســنوات مــن االنخــراط يف قطــاع امليــاه ميكــن اعتبــار مــا حققــه مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه حتــى تاريخــه، 

ــدان أخــرى.  ــر مــن املؤسســات املشــابهة يف بل ــد تفــوق عــى كث ــات املتاحــة وق ــاز مــع اإلمكاني يتناســب وبشــكل ممت

وميكــن تلخيــص ذلــك كــا يــيل:

إن وضــع األســس ملراقبــة األداء يــؤدي إىل تحســن جــودة البيانــات واملعلومــات واملعرفــة لــدى مقدمــي الخدمــات . 1

حــول وضــع امليــاه وبالتــايل إىل زيــادة تطويــر قطــاع امليــاه. تــم دعــم هــذا التوجــه بتقديــم أنظمــة معايــر أساســية 

)مقارنــة تنفاســية(، ويف بعــض الحــاالت ميكــن ماحظــة )مــن خــال مقابــات مــع مقدمــي الخدمــات( أن القــرارات 

اإلداريــة ملقدمــي الخدمــات تأثــرت إيجابــا بتوفــر وبجــودة البيانــات وخصوصــاً تلــك القــرارات املتعلقــة باالســتثار. 

وهــذا يســاعد باتجــاه تحقيــق أهــداف تطويــر مســتدامة لخدمــات امليــاه والــرف الصحــي.

بالرغــم مــن أن مراقبــة األداء ملقدمــي الخدمــة تغطــي تقريبــاً 72 % مــن الســكان الذيــن تقــدم لهــم خدمــات امليــاه . 2

ــن مــؤرشات األداء األساســية يف الســنوات  ــاك تحســنا ملحوظــا يف عــدد م ــرف الصحــي يف فلســطن، إال أن هن وال

األربعــة املاضيــة، وكان ذلــك كــا يــيل:

ــكل . 3 ــم ل ــاه وتصنيفه ــات املي ــي خدم ــر الســنوية حــول أداء مقدم ــع إصــدار التقاري ــبة م ــادة الشــفافية واملحاس زي

ــاه  مــؤرش. إن تزويــد الجمهــور بالتقاريــر وخصوصــاً لقطــاع واســع فيــه، ومشــاركة املجلــس يف مؤمتــرات قطــاع املي

وتبادلــه للمعلومــات مــع وســائل اإلعــام يدعــم الشــفافية واملســاءلة وبهــذا يصبــح قطــاع امليــاه أكــر مصداقيــة، وقــد 

يســاعد هــذا عــى حشــد الدعــم املــايل يف املســتقبل لتطويــر القطــاع. 

ــي . 4 ــر الت ــاً عــى مســتوى الوطــن، وأصبحــت املعاي ــم حالي ــة املتعلقــة بجــودة الخدمــات يت ــر الوطني ــق املعاي تطبي

وضعهــا املجلــس تتوائــم مــع معايــر مؤسســة املواصفــات واملقاييــس والتــي تشــتمل عــى األهــداف الوطنيــة لعــام 

ــص ملقدمــي  ــة الرتخي ــات عملي ــاه الفلســطينية. ستشــكل متطلب ــا ســلطة املي ــام 2032 كــا حددته ــى ع 2022 وحت

الخدمــات الحــد األدىن مــن املتطلبــات التــي عــى مقدمــي الخدمــات التقيــد بهــا. وهــذه هــي املــرة األوىل والتــي 

ــاه. وأكمــل املجلــس  تــم فيهــا تحديــد متطلبــات الحــد األدىن لتزويــد الخدمــة والتــي تجــاوزت جــودة ونوعيــة املي

ــد مقدمــي  ــات التشــغيلية عن ــة العملي ــر مــن خــال اإلعــداد ملراقب اســتعداداته للتحقــق مــن تطبيــق هــذه املعاي

الخدمــات.

التوجــه نحــو تغطيــة التكاليــف التشــغيلية والصيانــة مــن خــال اتبــاع مــا ورد يف دليــل االســرتداد الكامــل للتكاليــف . 5

وتبنــي إجــراءات مراجعــة وإقــرار التعرفــة، حيــث تــم حتــى اآلن مراجعــة لعــدد مــن اقرتاحــات التعرفــة لعــدد مــن 

ــة األوىل. هــذا وتضمــن تلــك النشــاطات مســتوى عــال مــن  مقدمــي الخدمــات بهــدف اســرتداد التكلفــة يف املرحل

املهنيــة يف حــال تطبيقهــا عــى أمــل أن تــؤدي إىل تقليــل العــبء املــايل للحكومــة الناتــج مــن قطــاع امليــاه. ويف الوقــت 

ــاه بوضــع رشوط عــى مقدمــي الخدمــات لتحســن األداء إلضفــاء الرعيــة  نفســه، بــدء مجلــس تنظيــم قطــاع املي

عــى تعديــل التعرفــة. وعنــد تطويــر هــذه العمليــة، يحــرص مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه للســاح بتعرفــة يســتطيع 

مــن خالهــا مقدمــي الخدمــات متويــل بعــض إجــراءات الصيانــة وإعــادة تأهيــل شــبكات امليــاه.

زيــادة توجيــه مقدمــي الخدمــات باتجــاه خدمــة املســتهلك مــن خــال مســوح اجتاعيــة وإرشــادات لحــل شــكاوى . 6

ــدأ املجلــس النظــر يف مشــاكل املســتهلكن التــي مل تحــل بعــد، وبــدأ كذلــك يف تطويــر عاقاتــه مــع  املســتهلكن. ب

جمعيــات حايــة املســتهلك.

ــا أدى . 7 ــدروس م ــن ال ــتفادة م ــربة واالس ــة والخ ــادل املعرف ــة لتب ــل الفرص ــات العم ــال ورش ــن خ ــس م ــر املجل وف

إىل تحســن يف عــدد مــن مجــاالت تقديــم الخدمــات ومقــدرة أفضــل عــى صياغــة خطــط العمــل وجمــع البيانــات 

والتأكــد مــن دقتهــا.

ــات . 8 ــي الخدم ــن مقدم ــاه ب ــاع املي ــوار يف قط ــا للح ــت باب ــس فتح ــا املجل ــا وينره ــي يجمعه ــات الت ــودة البيان ج

ــزود  ــع للت ــل الجمي ــن قب ــام م ــز اهت ــس مرك ــح املجل ــث أصب ــدين بحي ــع امل ــة واملجتم ــات املانح ــس والجه واملجل

ــات. باملعلوم

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

2013201420152016مؤرشات األداء األساسية

نسبة املياه الغر محاسب عليها 
)%(

32303230.5

املياه الغر محاسب عليها
4766450039854158 )م٣/ كم(

املياه الغر محاسب عليها
300280224231 لكل وصلة )م٣(

4.64.94.634.33سعر البيع )شيكل(

64706970كفاءة التحصيل )%(

5.24.63.63.2إنتاجية املوظفن

 *ماحظة: عدد مقدمي الخدمات الذين خضعوا للمراقبة تضاعف يف عام 2015.
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يســاهم املجلــس مــن خــال اللجنــة التوجيهيــة يف إعــداد خــارط الطريــق إلنشــاء مرافــق امليــاه اإلقليميــة، وقــد بــادر . 9

وفقــا للقانــون باقــرتاح نســب مشــاركة املجالــس املحليــة يف الجمعيــات العامــة للمرافــق.

ــاه مــن خــال املشــاركة يف حــوار السياســات الخاصــة يف أمــور االســتدامة . 10 ــر إطــار أكــر ترابطــاً يف قطــاع املي  تطوي

ــا والنزاهــة مــن خــال  ــاه غــر املحاســب عليه ــة واملي ــة واملحافظــة عــى البيئ ــة والشــفافية والعوملــة والعدال املالي

ــاه ورصف صحــي محســنة ومســتدامة. ــات مي خدم

ويف هــذا الوقــت، اســتطاع املجلــس أن يبنــي ســمعة جيــدة وأن يحصــل عــى اعــرتاف رســمي يف املنتديــات اإلقليميــة . 11

والدوليــة كأفضــل مثــال عمــيل يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا وكأول هيئــة تنظيــم مســتقلة. هــذا وأشــار 

املبعــوث الخــاص لأمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان يف الحصــول عــى ميــاه رشب آمنــة، إىل مجلــس تنظيــم قطــاع املياه 

كأفضــل حالــة مارســة مــن نوعهــا يف املنطقــة.

تأسيس مجلس تنظيم قطاع املياه

 تطوير إطار أكرث ترابطاً يف

 قطاع املياه من خالل املشاركة

 يف حوار السياسات الخاصة يف

 أمور االستدامة املالية والشفافية

 والعوملة والعدالة واملحافظة عىل

 البيئة واملياه غري املحاسب عليها

 والنزاهة من خالل خدمات مياه

ورصف صحي محسنة ومستدامة



06
تصورات 

لسنة 2018 
وما بعدها

91

91

94

األولويات املقترحة والبرامج األساسية 
للمجلس

املستوى األول من األولويات

املستوى الثاني من األولويات
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األولويات املقرتحة والربامج األساسية للمجلس

بنــاء عــى اجتاعــات ونقاشــات داخليــة وأخــرى مــع خــرباء دوليــن عــى اطــاع كامــل عــى قطــاع امليــاه، كان آخرهــم 

الســيد رونالــد فركوتــه الخبــر يف تنظيــم امليــاه يف الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل )GIZ(، يتــم وضــع أولويــات العمــل 

للمجلــس اعتــادا عــى الوضــع القائــم واســرتاتيجية عمــل املجلــس والرؤيــة الوطنيــة املســتقبلية للقطــاع. وبهــدف تعزيــز 

اإلنجــازات وتجــاوز الصعوبــات القامئــة التــي تحــد مــن تطــور القطــاع وتتلخــص هــذه األولويــات كــا يــيل:

املستوى األول من األولويات

الخطة األوىل من األولويات:

تصورات لسنة 2018 وما بعدهاتصورات لسنة 2018 وما بعدها

Description:

Public Hearing 

in service area 

)large service 

providers only(

IF POSSIBLE إنجاز وتقديم أنظمة 

الرتاخيص ومرافق 

املياه اإلقليمية 

والتعرفة

مواصلة تنفيذ خطة 

التواصل ملجلس تنظيم 

قطاع املياه

التشاور والتنسيق 

مع أصحاب املصلحة 

واملعنين يف قطاع 

املياه

تأسيس وإدارة نظام 

شكاوى

مراقبة األداء لـ 180 

من مقدمي خدمات 

املياه

وضع أهداف فردية 

ومعاير أساسية 

ملقدمي الخدمات

تأمن الدعم املايل 

لتغطية تكاليف 

رواتب املوظفن 

ومكافئات مجلس 

اإلدارة

تحضر وإصدار تقرير 

أثر املجلس 

يف قطاع املياه

إنشاء نظام معلومات 

وقاعدة بيانات عى 

مستوى مقدمي 

الخدمات

مراجعة تعرفة املياه 

ومياه الرف الصحي 

وتعديل التعرفة 

وتحليل قاعدة بيانات 

التعرفة

مواصلة السعي ملراقبة 

العمليات التشغيلية 

)من قبل املجلس 

واملراقبة الذاتية(

التقرير السنوي

تصورات
 لسنة 2018
 وما بعدها

مستوى 

األولوية
النشاطاتالتدخل

اهتامم خاص/ الهدف 

واملخاطر

كتابة تقارير حول أداء قطاع املياه 1.
لتحسن األداء

نظام جمع معلومات.	 
 النزاهة وحوكمة املؤسسة.	 
 التحقق/ مراقبة العمليات التشغيلية.	 
 تحسن إضايف يف جودة تقارير األداء.	 
 التنفيذ واملتابعة ملواد القانون	 
 معالجة وإعادة استخدام مياه الرف 	 

الصحي.
 تحسينات إضافية يف رصد جودة ونوعية 	 

املياه.
 مراجعة مستمرة لأنظمة املالية ملقدمي 	 

الخدمات.

تحسن نوعية املعلومات وإضافة 
مؤرشات جديدة بشكل تدريجي عند 
ظهور تحديات يف قطاع املياه وتوسيع 

جهاز عمل املنظم.

تعزيز مقدرة املجلس اإلدارية 2.
والفنية وتأمن االستدامة املالية

زيادة التمويل الذايت بشكل تدريجي.	 
ضان عدد كاف ومؤهل من املوظفن.	 
توثيق دور مجلس اإلدارة واإلدارة.	 
 زيادة كفاءة التشغيل )إجراءات، تدقيق 	 

ومراقبة(.
 توثيق مهني وإيجاد سجل مبعلومات عامة 	 

للجمهور.
 تقييم عمل مجلس تنظيم قطاع  املياه وتأثره.	 

تعزيز مصداقية املجلس ليبقى 	 
كأفضل مثال عى مارسة دوره.

تعزيز أثر املجلس ودوره.	 

تعتمــد النظــرة املســتقبلية ملجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه خــال عــام 2018 عــى نشــاطات وبرامــج أساســية ميكــن تلخيصهــا 

كــا يــيل:

تقديم أدوات مراقبة 

الحوكمة ملقدمي 

الخدمات
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األولوية
النشاطاتالتدخل

اهتامم خاص/ الهدف 

واملخاطر

إخضاع جميع مقدمي خدمات املياه 	 ترخيص مقدمي الخدمات3.
ومياه الرف الصحي للمراقبة. 

تشجيع تجميع مقدمي الخدمات يف 	 
مرافق مياه إقليمية.

تحديد مناطق الخدمة ملقدمي الخدمات.	 
الطلب من مقدمي خدمات املياه توثيق 	 

املناطق الغر متصلة بالخدمة الكافية
تحصيل رسوم الرتخيص للوصول للتمويل 	 

الذايت للمجلس.

تشكيل مرافق املياه اإلقليمية مبني 
عى اعتبارات اقتصادية يجعل من 

عملية تنظيم املياه أكر فاعلية.
وتؤدي نسبة التحصيل العالية لرسوم 

الرتخيص إىل زيادة الثقة يف منظم 
املياه وزيادة يف استدامة الخدمة. 

إجراءات ملراجعة التعرفة حسب ظروف 	 تعديل التعرفة4.
املعيشة وإيجاد نظام للمتابعة.

تخصيص جزء من دخل مقدمي الخدمات 	 
لاستثار.

مناشدة الوزراء ذوي العاقة ومجلس 	 
الوزراء بالتدخل واملساندة للوصول إىل 

حالة تضمن استدامة الخدمة وتقليل 
العبء املايل عى السلطة.

ضان تدريب مقدمي خدمات املياه عى 	 
اسرتداد التكلفة.

الوصول مبقدمي الخدمات إىل مرحلة 
اسرتداد تكلفة التشغيل والصيانة 

بحيث تستطيع مرافق املياه تدريجياً 
سداد القروض الخاصة لتطوير وبناء 

األنظمة والبنية التحتية. 
سوف يدعم هذا التوجه مصداقية 

قطاع املياه ويزيد من مصادر الدعم 
املايل له. وقد يقلل الفاقد من املياه 

بسبب إعادة تأهيل الشبكات.

تعليات حول إجراءات الشكاوى/ وحلها 	 حاية حقوق املستهلك5.
)الحد األدىن من املتطلبات(.

تسجيل الشكاوى لدى مقدمي خدمات 	 
املياه ومجلس تنظيم قطاع املياه )تقرير 

األداء والتشغيل(.
دعم جمعيات املستهلكن ومنحهم مزيدا 	 

من االمكانيات.
بناء نظام الشكاوى لدى املجلس.	 

أن يكون مجلس تنظيم قطاع 
املياه مرتبط بالجمهور، وأن يتلقى 
املعلومات من ممثيل املستهلكن 
للتحقق من أداء مقدمي خدمات 
املياه وسلوكهم وسوف يدعم هذا 
التوجه تواصل سلس مع املستهلك.

حضور قوي للمجلس لدى 6.
الجمهور/ وسائل اإلعام 

املحلية وعى الصعيد 
اإلقليمي والدويل

االستمرار يف إعداد ونر تقارير األداء.	 
املشاركة الفاعلة يف مؤمترات قطاع املياه. 	 
تحديث املوقع اإللكرتوين ملجلس تنظيم 	 

قطاع املياه .
املشاركة يف املناسبات الدولية -املشاركة 	 

يف تبادل الخربات مع منظمي مياه آخرين
إعداد فيلم توضيحي وتوثيقي حول 	 

مجلس تنظيم قطاع املياه.
تنفيذ ملموس لخطة االتصال.	 

يجب االنتباه إىل خطورة التوسع 
غر املدروس لعمل املجلس ورضورة 

إتقان العمل بأدوات التنظيم.

وضع أهداف فردية 7.
ملقدمي الخدمات 

وضع أهداف خاصة بالتحديات التي 	 
تواجه مقدمي الخدمات.

تنظيم اتفاقيات ملستوى األداء بإرشاك 	 
سلطة املياه الفلسطينية ووزارات أخرى

إرشاك الجمهور من مناطق الخدمة يف 	 
مراقبة أداء مقدمي الخدمات مبوجب 

االتفاقيات املربمة معهم.
توفر املعلومات الكافية حول مقدمي 	 

الخدمات الغر رسمين واملناطق التي 
تحصل عى الخدمة بشكل غر رسمي. 

أن يحصل املجلس عى دعم 	 
املؤسسات ذات العاقة ليتمكن 
من توفر البيانات التي متكنهم 

من إعادة توجيه سياساتهم 
نحو تصحيح أداء مقدمي 

الخدمات.
يكمن الخطر يف عدم متابعة 	 

تطبيق اإلجراءات الهادفة 
للوصول لأهداف ألن ذلك 

يضعف مصداقية مجلس تنظيم 
قطاع املياه.
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الحصول عى تصور 8.
حقيقي للمناطق التي 
ال تحصل عى الخدمة 

الكافية.

قاعدة بيانات للمناطق التي ال تحصل 	 
عى الخدمة الكافية/ وضان تحديثها من 

قبل مقدمي الخدمة.
أن تدرج حاجة االستثار يف املناطق التي 	 

ال تحصل عى خدمة كافية يف مفاوضات 
تعديل التعرفة.

تحديد مناطق الخدمة ملقدمي الخدمات 	 
وتحديثها.

تطوير يتناسب مع مستوى 
التحسينات املنشودة للمستهلكن 
الحاصلن عى الخدمة ومبا يشمل 
أيضاً عى الغر مربوطن باملرافق. 
عى مقدمي الخدمات أن يبادروا 
لتوسعة البنية التحتية يف املناطق 

التي تقع خارج الخدمة.

املساهمة يف ربط مستوى 9.
األداء باالستثارات

استخدام الحوافز لتعديل التعرفة.	 
إبقاء الجهات املانحة، سلطة املياه 	 

الفلسطينية ... إلخ )جميع الجهات 
املشاركة يف التمويل( بصورة الحاجة 

لتحسن أداء مقدمي الخدمات املمولن.

استثارات تستخدم لتحسن األداء 
)مثل عدادات املياه واملياه الغر 

محاسب عليها(. مكافئات ملقدمي 
الخدمات اللذين قاموا بتحسن 

أدائهم.

أنظمة خاصة ملواجهة 10.
حاالت خاصة

تعزيز البنية القانونية ملجلس تنظيم 	 
قطاع املياه.

حث السلطات الحكومية والجمهور عى 	 
دعم اإلجراءات الخاصة بذلك.

التعامل مع مقدمي الخدمات كل 
عى حدا وخصوصاً اللذين يعانون 
من تدين مستوى خدمات وبصورة 

غر مستدامة. 

متابعة تنفيذ كل خطط 11.
العمل

استكال تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للمجلس 
وغرها من الخطط األخرى.

لضان إنجاز كل مهام املجلس بشكل 
متزامن.

الرتكيز عى مؤرشات 11+.
محددة

مؤرش املياه الغر محاسب عليها.	 
معالجة مياه الرف الصحي وإعادة 	 

االستخدام.
الحوكمة وغرها من املؤرشات األخرى.	 
اصدار تقارير حول قضايا معينة عندما 	 

يستمر تدين األداء يف القطاع.

املخاطر هي أن يجر باملجلس إىل 
وظائف خارج نطاق التنظيم.

املستوى الثاين من األولويات



محطة معالجة مياه الرف الصحي يف مدينة أريحا



مصادر الصور: املصور إياد جاد الله وسمر أبو السعود
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