
الطريق نحو تطبيق مبادئ الحوكمة
وتعزيز النزاهة في تقديم خدمات المياه

 والصرف الصحي في فلسطين

لمحة تعريفية عن الحوكمة



الطريـق  هـي  للميـاه  الفّعالـة  الحوكمـة   }}
والـذي  المسـتقبلي  المائـي  األمـن  إلـى 
هـو جـزء ال يتجـزأ مـن األمـن االجتماعـي 

واالقتصادي والبيئي والصحي }}

ما هي الحوكمة؟
هـــي اإلدارة الجيـــدة من خالل سياســـات وآليات وممارســـات 
والمســـاءلة  والمشـــاركة  والشـــفافية  النزاهـــة  علـــى  تقـــوم 
وســـيادة القانون ومكافحة الفساد، وتسعى لتحقيق العدالة 
واالســـتجابة  المواطنيـــن  بيـــن  التمييـــز  وعـــدم  والمســـاواة 
الحتياجاتهم بكل كفاءة وفاعلية، وذلك للوصول بالسياســـات 
والخدمـــات ألعلى مســـتوى من الفعالية والجـــودة بما يرضي 

المواطنين.

كما أن الحوكمة تهتم بـ:

العمليات واإلجراءات التـــي من خاللها يتم اتخاذ القرارات 
وتطبيقها.

التفاعـــل والعالقـــات بين القطاعـــات المختلفـــة (القطاع 
العام، القطاع الخاص، إلخ..).

القـــرارات والمفاوضات ومواطن القـــوة بين الجهات ذات 
العالقة.



حوكمة المياه
مجموعة األنظمة التي تدخل في عمليات صنع القرار 

الخاصة بإدارة المياه وتقديم الخدمات.

والبيئية،  واالجتماعية،  السياسية،  النظم  مجموعة 
لتنظيم  بها  المعمول  واإلدارية  واالقتصادية 
وتقديم  المياه  مصادر  وإلدارة  التطويرية  العمليات 

الخدمات.

عبر  توازن  إيجاد  إلى  تهدف  للمياه  الفّعالة  الحوكمة 
أربعة أبعاد: اجتماعية، وسياسية، واقتصادية وبيئية.

حوكمة المياه تحدد من يحصل على المياه؟، ومتى؟ 
وكيف؟.
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مبادئ حوكمة المياه
الشـــفافية: ســـهولة الحصـــول علـــى المعلومـــات واالنفتـــاح فـــي 

العالقة بين مقدم الخدمة والمواطن.

المســـاءلة: توفـــر آليـــات وأدوات يســـتطيع المواطن اللجـــوء إليها 
لمســـاءلة ومحاســـبة الجهات المقدمة للخدمة عند عدم الحصول 

عليها بالشكل المطلوب.

العدالـــة: تقديم الخدمـــات للمواطنين على قدم المســـاواة ودون 
تمييز.

النزاهة: مجموعة القيم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص في 
العمل، وااللتزام بالســـلوك القويم ومبدأ تجنـــب تضارب المصالح، 

واالهتمام بالمصلحة العاّمة. 

األخالقيـــات: تعتمـــد حوكمة الميـــاه على المبـــادئ األخالقية لكل 
مجتمع، كاحترام حقوق المياه التقليدية على سبيل المثال.

حســـن االســـتجابة: درجـــة اســـتجابة الجهـــات المقدمـــة للخدمـــات 
الحتياجات المواطنين، وطلباتهم، وشكواهم.

المشاركة: مشاركة المواطنين بالرأي والتقييم والمتابعة وتقديم 
المقترحات في أنشطة الجهات المقدمة للخدمة.

الفعالية: جودة الخدمات ورضا المواطنين عنها.

الكفاءة: تقديم الخدمات وتطبيق السياســـات العامة بأقل تكلفة 
ممكنة وفي أقل وقت، وفقا لمعايير الجودة.

سيادة القانون: مدى توفر تشريعات مفعلة ومطبقة على الجميع 
وبمساواة ودون تمييز تحكم عمل الجهات المقدمة للخدمة.

مكافحـــة الفســـاد: توفر نظـــام متكامـــل وفعال لمكافحة أشـــكال 
الفساد في القطاعات المقدمة للخدمة.

الميـــاه  لمصـــادر  المتكاملـــة  اإلدارة  مبـــادئ  تطبيـــق  التكامليـــة: 
.(IWRM)

مكونات حوكمة المياه
اإلطار التشـــريعي والسياســـاتي الـــذي يكفل حماية مصـــادر المياه 

ويضمن توفر المياه من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وجود مؤسسات إلدارة المياه تسهل مشاركة جميع ذوي العالقة 
بطريقة شفافة ومسؤولة.

آليات اتخاذ القرارات والتنظيم لتحقيق اســـتخدام مســـؤول للقوة 
السياسية، واالستخدام األمثل للموارد، واستدامة بيئية وتنموية.



"الدليل  من  اقتباسه  تم  المحتوى  هذا  من  أجزاء  مالحظة: 
التدريبي لحوكمــــة المــيــــاه" والـــذي تم إعـــداده بـــــشـــراكـة بين 
UNDP Water Governance Facility at SIWI (WGF), 
Cap-Net, WaterNet and Water Integrity Network (WIN).

عام"،  "مرجع  الدليل  هذا  اعتبار  على  الشكر  كل  نشكرهم  حيث 
يمكن االقتباس عنه.

{{ إن جـــزءًا مهمـــًا مـــن أزمـــة الميـــاه هـــو فـــي 
ممارســـات الحوكمة وبالتالي فإن أوجه قصور 
حوكمـــة المياه هي الفشـــل في توفيـــر المياه 
شـــة، وقلة  الكافيـــة للمناطق الفقيرة والمهمَّ
االهتمـــام بتشـــريعات المياه والبنيـــة التحتية، 
والعجـــز عـــن تحقيـــق التـــوازن بيـــن االحتياجات 

االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية }}

لماذا الحوكمة؟
تعزيز ثقة الجمهور في مقدمي الخدمات؛ "إشراك المواطنين 

في عملية اتخاذ القرار للحصول على دعمهم ولتمكينهم".

تحسين جودة الخدمة وتقديمها بكل كفاءة وفاعلية.

الوقوف على مكامن الخلل والثغرات واكتشـــافها مما يساعد 
مقدمي الخدمات على إصالح وتصويب األخطاء وسد الثغرات 

ومعالجتها بشكل مبكر.

تعزيز بيئة وقائية تضمن استئصال الفساد بكل أشكاله.

إشـــراك الجمهور باتخاذ القـــرارات تجعل من مقدمي الخدمات 
أكثر استجابة لمفاهيم المساواة والعدالة.

تعزيـــز فاعليـــة مقدمـــي الخدمـــات وقدرتهـــم علـــى مواجهـــة 
األزمات والطوارئ بما يمكنهم من االستمرارية والبقاء.

تعزيـــز ثقة األجهـــزة الحكوميـــة والمانحيـــن والداعمين وذوي 
العالقـــة بمقدمـــي الخدمـــات وجعلهـــم أكثر دعما ومســـاندة 

لخططهم واستراتيجياتهم. 
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