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انطالقاً من الصالحيات املناطة ابجمللس وتطبيقا لتوجيهات جملس اإلدارة وإمياان من جملس تنظيم قطاع املياه أبمهية عملية التخطيط
االسرتاتيجي ودورها يف حتسني البيئة الداخلية واخلارجية ،وتطوير اخلدمات املقدمة من قبل اجمللس كمراقبة أداء أو نشر للتقارير

أو غريها ،وبلورة لألهداف االسرتاتيجية اليت حتدد التوجه املستقبلي للمؤسسة ،قام اجمللس مبراجعة كل من اخلطة االسرتاتيجية
وبناء عليه ،مت إعداد اخلطة االسرتاتيجية وخطة العمل للمجلس
وخطة العمل جمللس تنظيم قطاع املياه لألعوام ً .2022-2020

ابالستناد إىل نشاط ختطيطي داخلي اشتمل على مراجعة ما مت إجنازه خالل مرحلة التطبيق األوىل  2019 -2017واملعيقات
اليت حالت دون تطبيق بعض املهام واالطالع على الدروس املستفادة خالل الثالث سنوات املاضية وآخذين بعني االعتبار
التطورات احلالية يف قطاع املياه مثل تعديل بعض بنود قانون املياه خاصة فيما يتعلق مبهام وعمل اجمللس وابلنظر للمصادر البشرية
والبياانت املالية واألنشطة التشغيلية املتاحة.
لقد مت العمل على مراجعة األهداف االسرتاتيجية اخلاصة مبجلس تنظيم قطاع املياه واليت سيتم العمل عليها خالل السنوات
الثالث القادمة ،حيث سيسعى اجمللس إىل حتقيقها من خالل العمل على االسرتاتيجيات (السياسات) والتدخالت ومؤشرات
األداء املرتبطة بتلك األهداف .وقد كانت هذه األهداف االسرتاتيجية على النحو التايل:
 .1جملس تنظيم يتمتع بقدرات إدارية وفنية وتنظيمية وعالقات إجيابية متكنه من القيام ابملهام امللقاه على عاتقه.

 .2الوصول إىل كافة مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي يف فلسطني مبا يسهم يف ضمان عدالة ،وجودة ،وكفاءة خدمات
املياه والصرف الصحي.

 .3السعي لضمان امتثال مقدمي اخلدمات للمعايري واالسرتاتيجيات والسياسات الوطنية ذات العالقة.
 .4املسامهة مع سلطة املياه يف تنفيذ برانمج إصالح قطاع املياه.

وبناء على األهداف املذكورة أعاله ،مت حتديد  8اسرتاتيجيات وربطها ب  38تدخال من برامج وأنشطة خمتلفة ،وسيتم العمل
على متابعتها من خالل عدد من مؤشرات األداء اليت قد مت حتديد قيمها احلالية والقيم املنشودة هلا ( Baseline and
 ،)Targetكما وقد مت حتديد درجة املخاطرة لكل تدخل ابإلضافة إىل حتديد اجلهات املسؤولة عن تنفيذ تلك التدخالت
ومتابعة مؤشرات األداء خالل األعوام  ،2022-2020وقد مت أيضاً العمل على حتديد فرضيات املوازنة وعكس أثرها على
موازنة األعوام .2022-2020
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المقـــدمـــة
ضمن اإلطار العام ملشروع "حتسني خدمات املياه والصرف الصحي" املقدم من قبل حكومة هولندا والذي يهدف إىل تعزيز مكانة
وإمكانيات جملس تنظيم قطاع املياه للقيام بتنفيذ املهام املوكلة إليه يف قانون املياه رقم  14للعام  ،2014مت ختصيص منحة للعمل
على تطوير وإعداد اخلطة االسرتاتيجية وخط ة العمل جمللس تنظيم قطاع املياه .وعليه ،قام جملس تنظيم قطاع املياه إبعداد خطته
االسرتاتيجية لألعوام  2022-2020وذلك من خالل مراجعة االسرتاتيجية السابقة .2019 - 2017
ا ستندت مهمة إعداد اخلطة االسرتاتيجية جمللس تنظيم قطاع املياه على مبدأ التشاركية ،حيث مت إشراك كافة املستوايت اإلدارية
يف خطوات مراجعة اخلطة االسرتاتيجية لضمان إعداد خطة اسرتاتيجية فعالة وقابلة للتطبيق بكافة بنودها ،وذلك من خالل عقد
سلسلة من االجتماعات يف اجمللس ،وإجراء حتليل للبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية للمجلس آخذين بعني االعتبار كافة اجلوانب
اليت اشتمل عليها مالحظات وتوصيات العاملني يف اجمللس وتوجيهات جملس اإلدارة من أجل تطويرها وحتسينها مبا تقتضيه
املصلحة العامة لقطاع املياه يف فلسطني.
كما وهتدف اخلطة االسرتاتيجية وخطة العمل للمجلس إىل حتديد التوجهات املستقبلية للسنوات القادمة  .2022-2020حيث
يهدف اجمللس من خالل إعداده هلذه اخلطة إىل حتقيق جمموعة من األهداف من خالل حتديد ما يلي:
 .1مراجعة اإلطار االسرتاتيجي املستقبلي للمجلس مبا يشمل الرؤية ،والرسالة ،والقيم.
 .2األهداف االسرتاتيجية الرئيسية للمجلس للفرتة احملددة.

 .3االسرتاتيجيات اليت سيتم العمل عليها لتحقيق األهداف االسرتاتيجية.

 .4التدخالت املتمثلة ابلربامج واألنشطة الالزمة واليت مت ربطها ابالسرتاتيجيات احملددة.
 .5مؤشرات األداء الواجب حتقيقها خالل الفرتة القادمة واملرتبطة ابلتدخالت.
 .6مستوايت املسؤولية املتعلقة بتحقيق األهداف ومؤشرات أدائها.
 .7األطر الزمنية املتعلقة بتحقيق كل من األهداف والتدخالت.
 .8فرضيات املوازنة واليت مت حتديدها ابالستناد إىل التدخالت.
 .9موازنة األعوام .2022-2020
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المنهجيــة
مت بدء عملية مراجعة التخطيط االسرتاتيجي مبرحلة حتضريية مشلت العديد من األنشطة ،منها مراجعة وتقييم ملا مت تنفيذه خالل
املرحلة السابقة ومراجعة أبرز الواثئق واخلطط القطاعية املتعلقة بقطاع املياه ،مثل اخلطة االسرتاتيجية لسلطة املياه ،وخطة إصالح
قطاع املياه ،والقرار بقانون رقم  14لسنة  2014بشأن املياه وتعديله ،كما وقد مت االطالع على بعض النماذج اإلقليمية والعاملية
اليت سامهت يف حتديد املمارسات الفضلى يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.
إن املنطلق األساسي إلعداد االسرتاتيجية كما ذكر كان القرار بقانون رقم  14لسنة  2014بشأن املياه ولكن مت أيضا االستنارة
ابسرتاتيجية املياه الوطنية والسياسات ذات العالقة كما مت االطالع على النظام األساسي للسلطة الفلسطينية.
يف حتديد األهداف االسرتاتيجية ومؤشرات األداء متت مراعاة أهداف التنمية املستدامة خاصة اهلدف السادس واملؤشرات املعتمدة
عامليا خاصة ما ورد يف املؤشرات ذات العالقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة .جدير ابلذكر أن اجمللس يف قيمه يعتمد ما ورد
يف بعض أهداف التنمية ذات العالقة مثل املشاركة واملساواة واالستدامة.
كما وجتدر اإلشارة هنا إىل أن كافة املخرجات اليت سيتم التوصل إليها سيتم مناقشتها وإجراء التعديالت الالزمة عليها من قبل
جملس إدارة اجمللس قبل اعتمادها بشكلها النهائي.
وقد مت العمل على صياغة املسودة األوىل من اخلطة االسرتاتيجية ليتم عرضها على جملس إدارة جملس تنظيم قطاع املياه وطاقمه
اإلداري من أجل احلصول على مالحظات حوهلا وعكسها على النسخة النهائية.
ومن اجلدير ابلذكر أيضاً أن هذه اخلطة ومالحقها تغطي كافة املخرجات املتعلقة بعملية التخطيط االسرتاتيجي وإعداد خطة
العمل .وابلتايل فإن استخدام أجزاء من هذه اخلطة أو استخدام اخلطة كاملة يعتمد على الغاية من هذا االستخدام .على سبيل
املثال ،حيتاج اجمللس إىل األجزاء :الرؤية ،والرسالة ،والقيم ،واألهداف االسرتاتيجية ،واالسرتاتيجيات ،والتدخالت إلعالن اإلطار
االسرتاتيجي للمجلس لألطراف أصحاب العالقة اخلارجيني سواء على املوقع اإللكرتوين أو من خالل منشورات مطبوعة .يف حني
حيتاج اجمللس إىل األجزاء املرتبطة ابلتشغيل من حيث :املوقع والتسهيالت ،خطة التنفيذ ،ومؤشرات األداء ،وذلك لتوجيه موظفيه
حنو تنفيذ هذه اخلطة االسرتاتيجية وخطة التنفيذ املرتبطة هبا .ومن انحية أخرى فإن اجمللس حباجة إىل اخلطة ومالحقها بشكل كامل
عند حتديث اخلطة االسرتاتيجية لألعوام القادمة.
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لمحة حول مجلس تنظيم قطاع المياه
مت إنشاء جملس تنظيم قطاع املياه عـام  2014اسـتناداً إلـى املواد رقـم  28-17مـن الفصـل الرابـع مـن القـرار بقانـون رقـم 14

لسـنة  2014بشـأن امليـاه .ويعترب اجمللـس هيئة تنظيمية تتمتـع ابالستقالل املايل واإلداري وترفـع تقاريرهـا مباشـرة إلـى جملـس
الـوزراء.
يهدف اجمللس إلـى ضمـان فعاليـة واسـتدامة خدمـات امليـاه والصـرف الصحـي وتوفريهـا أبسـعار معقولـة مع األخذ بعني االعتبار
مصالـح مجيع األطراف املعنية .كما ويلعب اجمللس دوراً رئيسياً يف مواجهة العديد من التحدايت القائمة يف قطاع املياه بشكل عام

وذلك من خالل تنفيذ املهام األساسية للمجلس واملبينة يف الشكل أدانه.

وللعلم؛ فإن اجمللس طور واستخدم العديد من آليات الرقابة على خدمات املياه والصرف الصحي تشمل:
 الرقابة على أداء مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي من خالل مؤشرات فنية ومالية وجودة مياه وأداء العاملنيومبجموع  23مؤشر أداء.
 الرقابة على العمليات التشغيلية :وتشمل الرقابة على عمليات الضخ واملعاجلة وحفظ البياانت وأداء نظام التزود ابملياهبشكل كامل وعمليات الصرف الصحي ومن خالل عدد من املؤشرات اليت وضعت لذلك.
 مراقبة ومراجعة التعرفة وأسعار التمديدات خلدمات املياه والصرف الصحي ومبا يتوافق مع سياسة التعرفة. مراقبة االتفاقيات املتعلقة ابلتزود ابملياه. مراقبة مدى االلتزام مببادئ حوكمة خدمات املياه والصرف الصحي ضمن جمموعة مؤشرات مت وضعها لذلك. الرتاخيص :وهي االتفاق الصادر عن اجمللس بتوقيع جملس الوزراء ،والذي حيدد جمال ونطاق عمل مقدم اخلدمة والشروطاليت يضعها اجمللس لتقدمي اخلدمة واألهداف السنوية اليت ينبغي حتقيقها.
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 املعايري واملواصفات اليت تضعها سلطة املياه أو من خالل مؤسسة املواصفات واملقاييس إضافة لتلك اليت يضعها اجمللسواملتعلقة جبودة اخلدمات الفنية واإلدارية واليت تتضمنها الرخصة املمنوحة ملقدمي اخلدمات.
ويف نفس الوقت فإن خمرجات العملية الرقابية للمجلس تشمل:
-

أسعار مياه وخدمات عادلة تضمن اسرتداد التكلفة واستدامة اخلدمات وتليب توقعات املستهلكني.
رخص للمرافق وخارطة طريق للنهوض هبذه املرافق توضح آليات حتسني اخلدمات.
آليات مراقبة هتدف إىل حتسني اخلدمة وتضمن رضا املستهلكني وإعداد تقرير سنوي ميكن أن يستخدم ألغراض املقارنة
والتطوير.
برانمج حوافز ملقدمي اخلدمة يساعد يف حتسني اخلدمة والقطاع.
اتفاقيات تزود ابملياه عادلة ومدروسة وتليب تطلعات مجيع األطراف.
قاعدة بياانت متكن مزودي اخلدمة وصانعي القرار من التخطيط املستقبلي.
نظام شكاوى ميكن مقدمي اخلدمات واملستهلكني من الوصول حللول سريعة وعادلة للشكاوى وجبهد بسيط.
متثيل عادل ملقدمي اخلدمات يف مصاحل املياه اإلقليمية.

وجدير ابلذكر أنه قد مت إدخال بعض التعديالت على مهام اجمللس من خالل قرار السيد الرئيس حممود عباس رقم ( ) عام  2019واملرفق يف
الصفحة التالية.
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أما فيما يتعلق مبجلس اإلدارة جمللس تنظيم قطاع املياه فقد صدر مرسوم رائسي بتشكيل جملس إدارة جديد للمجلس كما يلي:
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اإلطـــار االستراتيجـــي

الرؤيـ ـ ـ ــة
يسعى جملس تنظيم قطاع املياه خالل األعوام القادمة إىل حتقيق رؤيته وذلك من خالل تطوير العمل واستثمار الفرص املستقبلية
املتاحة ابلتعاون والتشارك مع كافة األطراف ذات العالقة يف قطاع املياه والقطاعات األخرى .حيث تتمثل رؤية اجمللس مبا يلي:

خدمات مياه وصرف صحي منظمة ،ومراقبة ،ومستدامة تحظى برضا المستهلكين.

12

الخطة االستراتيجية لألعوام 2022-2020

الرسـ ـ ــال ـ ـة
ويف سبيل حتقيق الرؤية الواردة أعاله ،سيقوم اجمللس برتكيز عمله على عدد من اجلوانب الواردة يف رسالته واملتمثلة فيما يلي:

يعمل مجلس تنظيم قطاع المياه على مراقبة ،وتنظيم خدمات المياه والصرف الصحي
وفق أسس مستدامة ،وعادلة ،وشفافة تسعى لتحقيق مصالح جميع األهداف.
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القي ـ ـ ـ ــم
أما قيم اجمللس واليت تعترب عنصراً رئيسياً لتحقيق كل من الرؤية والرسالة من خالل توجيه عمل اجمللس ،فقد مت العمل على حتديد

مخس قيم للمجلس على النحو التايل:

المصداقية

العدالة

الشفافية
الكفاءة والفاعلية

14
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األهــداف االستراتيجيــة
عمل اجمللس على حتديد األهداف االسرتاتيجية اليت يطمح إىل حتقيقها خالل األعوام القادمة ،وجتدر اإلشارة إىل أنه عند حتديد
تلك األهداف قد مت األخذ بعني االعتبار ما مت تنفيذه حىت اآلن من صالحيات وما مت إجنازه على املستوى القانوين و املوارد
وبناء عليه ،مت التوافق على
احلالية املالية املتاحة للمجلس ،ونقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية ،والفرص والتهديدات اخلارجيةً .
أن تكون األهداف االسرتاتيجية جمللس تنظيم قطاع املياه لألعوام  2022-2020كما هو مبني أدانه:

تمكين المجلس بقدرات إدارية وفنية وتنظيمية وعالقات إيجابية تساعده لللقيام بالمهام الملقاهعلى عاتقه.
 مراقبة أداء كافة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين بما يسهم في ضمانعدالة ،وجودة ،وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي.
-ضمان امتثال مقدمي الخدمات للمعايير واالستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات العالقة.
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االستراتيجيات والتدخالت
هبدف حتقيق األهداف االسرتاتيجية املذكورة سابقاً ،مت حتديد االسرتاتيجيات (السياسات) والتدخالت املرتبطة هبا من برامج
وأنشطة سيتم العمل على تنفيذها خالل األعوام  2019-2017للوصول إىل األهداف املرجوة .وجتدر اإلشارة إىل أنه عند
حتديد التدخالت مت مراعاة الواقعية ،كما ومت األخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة واملعيقات اليت قد حتول دون تنفيذ تلك التدخالت،
وبناء عليه كانت االسرتاتيجيات والتدخالت كما هو مبني يف اجلداول أدانه.
ومن مث حتديد درجة املخاطرة املتعلقة بكل تدخلً ،

األهداف العامة للمجلس
( )2019-2017
1

2023-2020

الوصول إىل كافة مقدمي خدمات املياه والصرف متكني اجمللس بقدرات إدارية وفنية وتنظيمية وعالقات إجيابية
الصحي مبا يساهم يف ضمان عدالة ،وجودة ،وكفاءة متكنه من القيام ابملهام امللقاه على عاتقه.
خدمات املياه والصرف الصحي.

2

تطوير عالقات اجمللس احمللية ،واإلقليمية ،والدولية.

3

توفري البياانت واملعلومات املوثوقة اخلاصة خبدمات ضمان امتثال مقدمي اخلدمات للمعايري واالسرتاتيجيات

مراقبة أداء كافة مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي يف
فلسطني مبا يساهم يف ضمان عدالة ،وجودة ،وكفاءة
خدمات املياه والصرف الصحي.

4
5

والسياسات الوطنية ذات العالقة.

املياه والصرف الصحي بشكل دوري.
تطوير البيئة القانونية اخلاصة خبدمات املياه والصرف
الصحي.
تعزيز البناء املؤسسي للمجلس.
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تقييم مدى حتقق أهداف االسرتاتيجية السابقة2019-2017 :

االسرتاتيجيات (السياسات)

العمل على وضع خطط وبرامج لتحسني
كفاءة وجودة خدمات املياه والصرف
الصحي.

التدخالت (الربامج واألنشطة)

مؤشر األداء

إعداد آلية إلصدار الرتاخيص

نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد آلية إلصدار

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

)(Baseline

)(Target

%40

%100

املتحقق

%80

ملقدمي خدمات املياه والصرف الرتاخيص ملقدمي خدمات املياه والصرف
الصحي.

الصحي.

مراقبة وفحص مدى االمتثال

درجة امتثال مقدمي خدمات املياه والصرف

لشروط رخصة العمل.

الصحي لشروط رخصة العمل.

إعداد مبادئ توجيهية لتحقيق نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد املبادئ
خدمة مستدامة وجبودة عالية.

%0

%40

%100

%100

%0
%40

التوجيهية لتحقيق خدمة مستدامة وجبودة
عالية.

تطوير معايري لضمان جودة نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد املعايري

%40

%100

%80

اخلدمات اإلدارية املقدمة من قبل لضمان جودة اخلدمات اإلدارية املقدمة من
مقدمي خدمات املياه والصرف قبل مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي.
الصحي مبا يتوافق مع األنظمة
والقوانني ذات العالقة.
تطوير أنظمة ملراقبة وفحص مدى

نسبة اإلجناز املئوية لعملية تطوير أنظمة ملراقبة

%40

%100

%80

ضمان جودة وكفاءة خدمات املياه وفحص مدى ضمان جودة وكفاءة خدمات
والصرف الصحي.

املياه والصرف الصحي.

مراقبة وفحص العمليات التشغيلية

عدد مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي

ألنظمة املياه والصرف الصحي.

املمتثلني ملعايري ضمان جودة اخلدمة املقدمة.
عدد مقدمي اخلدمات اخلاضعني ملراقبة
وفحص العمليات التشغيلية ألنظمة املياه
والصرف الصحي اخلاصة هبم.
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320/65

320/0

320/100

320/20

%40
320/40
%40
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إعداد برانمج حوافز ألداء مقدمي

وجود برانمج حوافز ألداء مقدمي خدمات

خدمات املياه والصرف الصحي املياه والصرف الصحي مصادق عليه.
وفقاً لنظام يصدر عن جملس الوزراء

هلذه الغاية.
العمل على وضع خطط وبرامج لتحقيق
العدالة االجتماعية مبا يتعلق بتقدمي
خدمات املياه والصرف الصحي.

مسح واقع التعرفة.

نسبة إجناز عملية مسح واقع التعرفة.

املصادقة على تعرفة مياه الشرب ،عدد املصادقات على تعرفة مياه الشرب،
واملياه املستخدمة يف القطاع

%10

ال يوجد برانمج

يوجد برانمج

حوافز ألداء

حوافز ألداء

مقدمي اخلدمات

مقدمي اخلدمات

مصادق عليه

مصادق عليه

%10

%100

%100

4

116

%20

واملياه املستخدمة يف القطاع الزراعي

الزراعي والسياحي ،وبدل تكاليف والسياحي ،وبدل تكاليف التمديدات
التمديدات واخلدمات األخرى ،واخلدمات األخرى.
والتأكد من مطابقتها للسياسة
املعتمدة من قبل سلطة املياه مع
األخذ بعني االعتبار مصلحة مجيع
األطراف.
مراجعة ومصادقة التكلفة الفعلية

عدد املصادقات على التكلفة الفعلية ألنظمة

0

116

%20

ألنظمة املياه وجلمع ومعاجلة املياه املياه وجلمع ومعاجلة املياه العادمة.
العادمة.
املصادقة على رسوم بدل استخدام

عدد املصادقات على رسوم بدل استخدام

خدمات الصرف الصحي.

خدمات الصرف الصحي.

0

116

تطوير أنظمة ومعايري ملعاجلة وجود أنظمة ومعايري ملعاجلة الشكاوى املقدمة

ال يوجد أنظمة

يوجد أنظمة

الشكاوى املقدمة من قبل من قبل املستهلكني.

ومعايري ملعاجلة

ومعايري ملعاجلة

الشكاوى املقدمة

الشكاوى املقدمة

من قبل

من قبل

املستهلكني

املستهلكني

-

%90

املستهلكني.

متابعة ومعاجلة الشكاوى مع

نسبة رضا املستهلكني عن عملية معاجلة

املستهلكني.

الشكاوى.
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%5
%30
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االسرتاتيجيات (السياسات)

مؤشر األداء

التدخالت (الربامج واألنشطة)

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

)(Baseline

)(Target

ال يوجد خطة
وجود خطة تواصل مع اجلهات اإلقليمية
بناء وتنفيذ خطة تواصل مع اجلهات اإلقليمية والدولية.
والدولية.
الدفع جتاه تطوير العالقات اإلقليمية

اجلهات اإلقليمية والدولية.

تطوير العالقة مع اجلهات املاحنة وتوجيهها لدعم
أهداف اجمللس.

بناء وتنفيذ خطة تواصل مع اجلهات احمللية مبا يف
ذلك مقدمي اخلدمات.

الدفع جتاه تطوير العالقات احمللية.

اإلقليمية

%0

يوجد خطة
تواصل مع
اجلهات اإلقليمية

%20

والدولية

%100

%20

نسبة تغطية املصاريف التشغيلية من قبل
اجلهات املاحنة اليت تعاقدت مع اجمللس لدعم

%30

%100

%80

أهدافه.

وجود خطة تواصل مع اجلهات احمللية.
نسبة اإلجناز يف تنفيذ خطة التواصل مع
اجلهات احمللية.

بناء عالقة تواصل مع اجلامعات ومراكز األحباث.

اجلهات
والدولية

نسبة اإلجناز يف تنفيذ خطة التواصل مع

والدولية.

تواصل مع

املتحقق

عدد اجلامعات ومراكز األحباث اليت يتم
التواصل معها من قبل اجمللس.

يوجد خطة

يوجد خطة

تواصل أولية

تواصل متكاملة

%50

%20

%100

%50

3

3

%0

إجراء اجتماعات دورية مع وزارة السياحة والبيئة
ووزارة الصحة وغريها من الوزارات ،واجلهاز املركزي عدد املؤسسات اليت تعقد معها اجتماعات
لإلحصاء الفلسطيين ،ومجعية محاية املستهلك ،دورية.
وصندوق البلدايت.
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0

7

%0
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االسرتاتيجيات (السياسات)

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

)(Baseline

)(Target

ال يوجد جلان

يوجد جلان

ال يوجد حىت

دوري مع سلطة املياه ووزارة الزراعة.

مشكلة وفاعلة

مشكلة وفاعلة

االن

وجود تنسيق مع وزارة احلكم احمللي ملتابعة

ال يوجد تنسيق

التزام اهليئات احمللية ابألنظمة واإلجراءات

مع وزارة احلكم

يوجد تنسيق مع

حمدود حىت

وزارة احلكم احمللي

االن

%100

%30

مؤشر األداء

التدخالت (الربامج واألنشطة)

تشكيل جلان تنسيق دائمة مع سلطة املياه ،ووزارة وجود جلان مشكلة وفاعلة جتتمع بشكل
الزراعة.
التنسيق مع وزارة احلكم احمللي ملتابعة التزام اهليئات
احمللية ابألنظمة واإلجراءات ذات العالقة.

بناء نظام لتبادل املعلومات مع اجلهات املختصة.

ذات العالقة.
نسبة اإلجناز املئوية لعملية بناء نظام لتبادل
املعلومات مع اجلهات املختصة.
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احمللي
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املتحقق
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التدخالت (الربامج واألنشطة)

االسرتاتيجيات (السياسات)

القيمة احلالية

مؤشر األداء

)(Baseline

القيمة
املنشودة

التحقق

)(Target

إنشاء قاعدة بياانت ابملعلومات الفنية واملالية نسبة اإلجناز املئوية لعملية إنشاء قاعدة
العمل على تطوير قاعدة بياانت واإلحصائية التشغيلية ألنظمة املياه والصرف بياانت

ابملعلومات

الفنية

واملالية

ومعلومات خاصة ابملؤسسات ذات الصحي واستدامة تطويرها وربطها بنظام واإلحصائية التشغيلية ألنظمة املياه
العالقة.

املعلومات اجلغرفية وربطها ابملؤسسات ذات والصرف الصحي وربطها ابملؤسسات
العالقة.

ذات العالقة.

العمل على تطوير قاعدة بياانت متكني املواطنني من الوصول للبياانت واملعلومات نسبة رضا املواطنني عن البياانت
ومعلومات خاصة ابملواطنني.

%25

%100

%60

املتعلقة خبدمات املياه.

واملعلومات املتوفرة حول خدمات املياه.

21

-

%90
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االسرتاتيجيات (السياسات)

)(Baseline

)(Target

ال يوجد معايري

يوجد معايري

وجود معايري ملراقبة االتفاقيات املتعلقة

ملراقبة اتفاقيات

ملراقبة اتفاقيات

ابلتزود ابملياه وخدمات الصرف

التزود ابملياه

التزود ابملياه

وخدمات الصرف

وخدمات الصرف

الصحي

الصحي

0

116

%0

0

4

%0

التدخالت (الربامج واألنشطة)

إعداد معايري ملراقبة االتفاقيات املتعلقة ابلتزود ابملياه
وخدمات الصرف الصحي.

مراقبة االتفاقيات املتعلقة ابلتزود ابملياه وخدمات
الصرف الصحي.

الدفع جتاه تطوير البيئة القانونية اخلاصة

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

مؤشر األداء

الصحي.

عدد االتفاقيات اليت يتم مراقبتها.

حتفيز مقدمي اخلدمات للعمل على تطوير برامج

عدد برامج التحفيز اليت يقوم اجمللس

توعية للمستهلكني.

بتقدميها ملقدمي اخلدمات.

خبدمات املياه والصرف الصحي ملقدمي
اخلدمات.

تطوير معايري وأدوات احلوكمة ملقدمي اخلدمات.

حتفيز مقدمي اخلدمات لتطبيق معايري احلوكمة.

احلوكمة يف قطاع املياه.

عدد مقدمي اخلدمات املمتثلني لتطبيق
معايري احلوكمة.

وأدوات لقياس

وأدوات لقياس

مستوى احلوكمة يف

مستوى احلوكمة

قطاع املياه

يف قطاع املياه

320/0

320/40

حتفيز مقدمي اخلدمات لتطوير برامج حملية متعلقة

وجود برامج حملية متعلقة خبدمات

ال يوجد برامج حملية

خبدمات املياه والصرف الصحي مبا يضمن مشاركة

املياه والصرف الصحي مبا يضمن

متعلقة خبدمات املياه

اجملتمع احمللي.

مشاركة اجملتمع احمللي.

الدفع جتاه تطوير البيئة القانونية اخلاصة توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات ذات العالقة
بتنفيذ قانون املياه.

وجود معايري وأدوات لقياس مستوى

ال يوجد معايري

يوجد معايري

هبدف تطبيق القانون.

والصرف الصحي

التحقق

مل تتم حىت
اآلن

%80

320/40
%40

يوجد برامج حملية
متعلقة خبدمات
املياه والصرف

مل تتم

الصحي

عدد مذكرات التفاهم املوقعة مع
اجلهات ذات العالقة هبدف تطبيق
القانون.
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0

4

مل تتم

الخطة االستراتيجية لألعوام 2022-2020

االسرتاتيجيات (السياسات)

التدخالت (الربامج واألنشطة)

مطالبة جملس الوزراء إبصدار األنظمة ذات العالقة.

مؤشر األداء
عدد األنظمة ذات العالقة الصادرة
من قبل جملس الوزراء.
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القيمة احلالية

القيمة املنشودة

)(Baseline

)(Target

0

3

التحقق

3/1
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االسرتاتيجيات (السياسات)

التدخالت (الربامج واألنشطة)

إعداد معايري إلجراء مراجعة سنوية ألداء اجمللس.

إعداد معايري ملراجعة اخلطط لتطوير أداء املوظفني.
العمل على وضع األنظمة والقوانني

مؤشر األداء

نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد معايري
إلجراء مراجعة سنوية ألداء اجمللس.

نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد معايري
ملراجعة اخلطط لتطوير أداء املوظفني.

القيمة احلالية
)(Baseline

%0

%0

القيمة
املنشودة

التحقق

)(Target

%100

%100

%0

%0

املتعلقة ابلبناء املؤسسي للمجلس.
تطوير سياسات حتكم عمل اجمللس وأدائه.

إقرار النظام الداخلي والنظام اإلداري واملايل
واهليكل التنظيمي ورفعه جمللس الوزراء إلقراره
حسب األصول.

العمل على بناء قدرات املوظفني وأعضاء

إعداد برانمج تدرييب داخلي.

جملس اإلدارة من خالل توفري الربامج
التدريبية الالزمة.

توفري الربامج التدريبية اخلاصة ابملوظفني وأعضاء
جملس اإلدارة كل حسب ختصصه.

نسبة اإلجناز املئوية لعملية تطوير سياسات
حتكم عمل اجمللس وأدائه.

%10

%100

نسبة اإلجناز املئوية لعملية إقرار النظام

( %100عدا

الداخلي والنظام اإلداري واملايل واهليكل

اهليكل

التنظيمي ورفعه جمللس الوزراء إلقراره
حسب األصول.

وجود برانمج تدرييب داخلي.

%60

%60
ال يوجد برانمج
تدرييب داخلي

%100

التنظيمي)

يوجد برانمج
تدرييب

مل يتم

داخلي

عدد الربامج التدريبية اليت يتم احلصول
عليها من قبل كل موظف/عضو جملس
إدارة.
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األهداف والسياسات والتدخالت ومؤشرات األداء 2022-2020
الهدف األول :تمكين المجلس بقدرات إدارية وفنية وتنظيمية وعالقات ايجابية تساعده للقيام بالمهام الملقاه على عاتقه

السياسات
التطوير املؤسسايت للمجلس

التدخالت
حتديث هيكلية اجمللس مبا يتناسب مع

مؤشرات االداء
مصادقة جملس اإلدارة على اهليكلية.

التغريات القانونية األخرية.
حتديث سلم الرواتب اخلاص ابجمللس.

مصادقة جملس اإلدارة.

إعداد آلية الستدامة عمل اجمللس املالية

وجود آلية مكتوبة

والفنية.

خطة متويلية .Buisness plan

إعداد خطة تدريبية للعاملني يف اجمللس

تطبيق خطة تدريب..

ومطبقة.
املباشرة ابعداد .RIR

تقرير منشور.

اطالع جملس اإلدارة والعاملني على مناذج

زايرات حملية وإقليمية ودولية.

انجحة لألجهزة التنظيمية العاملية.
تطوير البيئة الرقابية اخلاصة خبدمات املياه

إعداد معايري ملراقبة االتفاقيات املتعلقة

والصرف الصحي

ابلتزود ابملياه وخدمات الصرف الصحي.

25

إعداد املعايري ونشرها ابلتنسيق مع السلطة.
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إعداد آليات الرتخيص ملقدمي اخلدمات.

وجود آليات مكتوبة ومعممة على مقدمي
اخلدمات.

إعداد برانمج احلوافز اخلاص بتقدمي

وجود نظام حوافز معتمد من جملس الوزراء.

اخلدمات.
إعداد آليات متابعة الشكاوى.

وجود النظام وتطبيقه.

تطوير قاعدة البياانت :مراجعة وتعديل

قاعدة بياانت تليب احتياجات عمل اجمللس.

مؤشرات :أداء ،استدامة ،حوكمة ،نوع
اجتماعي،عمليات تشغيلية ،نظم معلومات
جغرافية وربط/تواصل مع قواعد البياانت
احمللية والدولية.
تطوير ورقابة مؤشرات أداء العادة

نشر املؤشرات.

استخدام مياه صرف الصحي يف الري.

السياسات

التدخالت

مؤشرات األداء

زايدة عدد مقدمي اخلدمات /عدد السكان عدد مقدمي اخلدمات
رقابة على كافة مقدمي اخلدمات يف
فلسطني

اخلاضعني للرقابة بنسبة  %20سنواي.
إجياد آليات جلمع البياانت حسب
إمكانيات مقدمي اخلدمات.
26

نسبة السكان املخدومني.
عدد آليات اجلمع والتحقق.
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السياسات

التدخالت
العمل على إدراج كافة املؤشرات ضمن
عمليات املراجعة السنوية.
إعداد اليات إلصدار الرتاخيص ملقدمي
خدمات املياه والصرف الصحي.

مؤشرات األداء
عدد املؤشرات املعتمدة.
نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد األنظمة إلصدار
الرتاخيص ملقدمي خدمات املياه والصرف
الصحي.

إعداد مبادئ توجيهية لتحقيق خدمة نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد املبادئ
العمل على وضع خطط وبرامج لتحسني مستدامة وجبودة عالية.
كفاءة وجودة خدمات املياه والصرف
الصحي.

تطوير معايري لضمان جودة اخلدمات
اإلدارية والفنية املقدمة من قبل مقدمي
خدمات املياه والصرف الصحي مبا يتوافق
مع األنظمة والقوانني ذات العالقة.

التوجيهية لتحقيق خدمة مستدامة وجبودة عالية.
نسبة اإلجناز املئوية لعملية إعداد املعايري لضمان
جودة اخلدمات اإلدارية املقدمة من قبل مقدمي
خدمات املياه والصرف الصحي.

استمرار تطوير أنظمة ملراقبة وفحص مدى نسبة اإلجناز املئوية لعملية تطوير أنظمة ملراقبة
ضمان جودة وكفاءة خدمات املياه وفحص مدى ضمان جودة وكفاءة خدمات املياه
والصرف الصحي.

والصرف الصحي.
مراجعة نظام التعرفة املوحد للمياه والصرف
الصحي وبدل تكاليف التمديدات
العمل على وضع خطط وبرامج لتحقيق
العدالة االجتماعية مبا يتعلق بتقدمي
خدمات املياه والصرف الصحي.

واخلدمات األخرى ،والتأكد من مطابقته
للسياسة املعتمدة من قبل سلطة املياه.

نسبة اإلجناز املئوية لعملية تطوير أنظمة املصادقة
على تعرفة املياه والصرف الصحي وبدل تكاليف
التمديدات والتعليمات االخرى املرتبطة هبا.

مراجعة التكلفة الفعلية خلدمة املياه ولعملية نسبة اإلجناز املئوية لعملية مراجعة التكلفة الفعلية
مجع ومعاجلة مياه الصرف الصحي لدى خلدمة املياه ولعملية مجع ومعاجلة الصرف
الصحي.

مقدمي اخلدمات.
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السياسات

التدخالت

مؤشرات األداء

تطوير أنظمة ومعايري ملعاجلة الشكاوى من

نسبة رضا املستهلكني عن عملية معاجلة

قبل املستهلكني.

الشكاوى.

اهلدف الثالث :ضمان امتثال مقدمي اخلدمات للمعايري واالسرتاتيجيات والسياسات الوطنية ذات العالقة

السياسات

التدخالت

مؤشرات األداء

محلة تعريف ابجمللس تضمن توضيح مهامة و وجود عالقة تواصل مع اجلامعات ومراكز
بناء خطة تواصل مع اجلهات احمللية األحباث.
واإلقليمية والدولية وتضمن ثقة اجلميع حتديد اجتماعات دورية مع املؤسسات ذات
ابجمللس.
العالقة.
جملس تنظيم معروف على مستوى الوطن

ضمان وصول منشورات اجمللس للجميع
وبكافة الطرق املمكنة.
تعميم كافة السياسات واملعايري ذات العالقة
على مقدمي اخلدمات.
وضع أهداف حمددة لكل مقدم خدمة
للوصول آلليات قياس أداء عادلة

28
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إنشاء قاعدة بياانت ابملعلومات الفنية واملالية نسبة اإلجناز املئوية لعملية إنشاء قاعدة بياانت
واإلحصائية وربطها ابملؤسسات ذات ابملعلومات الفنية واملالية واإلحصائية وربطها
ابملؤسسات ذات العالقة.

العالقة.
تدريب كافة مقدمي اخلدمات على استخدام
قاعدة البياانت.
قاعدة البياانت متاحة للجميع من مؤسسات
توفر بياانت من قبل اجمللس ختدم كافة
األهداف

ذات عالقة وابحثني
متابعة صيانة وحتديث قاعدة البياانت.
متكني اجلمهور من الوصول للبياانت
واملعلومات املتعلقة خبدمات املياه.

عدد املتدربني

عدد مستخدمي قاعدة البياانت

استمرارية عمل قاعدة البياانت

عدد املستفيدين

تدريب مراقبني من كافة مؤسسات تقدمي
خدمات املياه والصرف الصحي على رقابة عدد املراقبني
العمليات التشغيلية.
إصدار تقرير أداء سنوي عن حالة خدمات
املياه والصرف الصحي.

نشر بياانت مقدمي اخلدمات بصورة تبني
مدى االمتثال للسياسات واملعايري الوطنية

تقرير سنوي ابللغتني العربية واإلجنليزية

إصدار تقرير أداء سنوي مقارن عن حالة
خدمات املياه والصرف الصحي لدى كل

تقرير سنوي ابللغتني العربية واإلجنليزية

مقدم خدمة.
إصدار تقرير

 impactsوتقرير

benchmarking

29

تقرير سنوي
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وضع آليات لتعريف املواطن ابألهداف
املوضوعة ملقدمي اخلدمات

30

وجود اآلليات
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مؤشرات األداء

السياسات

التدخالت

مؤشرات اأاداء

تطوير البيئة القانونية

إعداد هيكلية اجمللس

مصادقة جملس اإلدارة

واإلدارية للمجلس

ومصادقتها من قبل

على اهليكلية.

القيمة

احلالية
%60

القيمة

املنشودة
%100

جهة التنفيذ
جملس اإلدارة

جملس اإلدارة.
إعداد سلم الرواتب

مصادقة جملس اإلدارة

%60

%100

جملس اإلدارة

اخلاص ابجمللس.
إعداد آلية الستدامة
عمل اجمللس املالية
والفنية.
مصادقة جملس اإلدارة

وجود آلية مكتوبة

%20

%100

اإلدارة التنفيذية

وخطة متويلية
Buisness plan
مصادقة جملس اإلدارة

%60

%100

جملس اإلدارة

على مدونة السلوك.
إعداد خطة تدريبية
للعاملني يف اجمللس
ومطبقة.

وجود خطة تدريب

%20

%100

الدائرة اإلدارية

عدد الدورات التدريبية
للعاملني

املباشرة ابعداد  .RIRتقرير منشور
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%0

%100

املدير التنفيذي
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إطالع جملس اإلدارة

زايرات عمل لنماذج

والعاملني على مناذج

انجحة

%30

%100

املدير التنفيذي

انجحة لألجهزة
التنظيمية العاملية.
تطوير البيئة الرقابية اخلاصة إعداد معايري ملراقبة
خبدمات املياه والصرف

االتفاقيات املتعلقة

الصحي

ابلتزود ابملياه وخدمات

معايري املراقبة منجزة

%20

%100

وقابلة للتطبيق

الدائرة الفنية
ابلتنسيق مع
سلطة املياه

الصرف الصحي.
إعداد آليات الرتخيص
ملقدمي اخلدمات.

إعداد مناذج الرتخيص

%30

%100

الدائرة الفنية

حتديد األهداف احملددة
ملقدمي اخلدمات

إعداد نظام احلوافز

برانمج متكامل لعرضه

%30

%100

اخلاص بتقدمي اخلدمات .على جملس الوزراء

الدائرة الفنية
ابلتنسيق مع
سلطة املياه

إعداد نظام متابعة

برانمج شكاوي قابل

الشكاوى

للتطبيق

تطوير قاعدة البياانت :

مراجعة مؤشرات األداء

%30

%100

الدائرة الفنية
والقانونية

%80

%100

الدائرة الفنية

مراجعة وتعديل

ابلتنسيق مع

مؤشرات :األداء،

سلطة املياه

االستدامة ،احلوكمة،
النوع االجتماعي،
العمليات التشغيلية.
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تطوير مؤشرات أداء

مراجعة املؤشرات

%100

%80

الدائرة الفنية

إلعادة استخدام مياه

ابلتنسيق مع

صرف الصحي يف الري.

سلطة املياه

السياسات

التدخالت
زايدة

عدد

مؤشرات األداء
مقدمي

القيمة

القيمة

احلالية

املنشودة

 64ضفة

اخلدمات /عدد السكان إضافة 20مقدم خدمة
اخلاضعني للرقابة بنسبة سنواي.

 25غزة

اخلدمات.

العمل على إدراج كافة
املؤشرات ضمن عمليات
املراجعة السنوية.
العمل على وضع إعداد آليات إلصدار
ملقدمي
خطط وبرامج لتحسني الرتاخيص

()2020
 25غزة

 %20سنواي.
رقابة على كافة مقدمي إجياد آليات جلمع البياانت
اخلدمات يف فلسطني حسب إمكانيات مقدمي

84

استخدام استمارة ورقية
إضافة لقاعدة البياانت.
إضافة مؤشرات حوكمة

قاعدة

إلصدار

33

ابلتنسيق

مع

سلطة املياه

بياانت فقط
%60

نسبة اإلجناز املئوية %50
الرتاخيص

ضفة الدائرة

الفنية

كال الوسيلتني الدائرة الفنية

%100

الدائرة
ابلتنسيق

ومشاركة املرأة وغريها

لعملية إعداد األنظمة

جهة التنفيذ

الفنية
مع

سلطة املياه
%100

سلطة املياه أوال مث
اجمللس
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السياسات

مؤشرات األداء

التدخالت

القيمة

القيمة

احلالية

املنشودة

جهة التنفيذ

كفاءة وجودة خدمات خدمات املياه والصرف ملقدمي خدمات املياه
املياه

والصرف الصحي.

والصرف الصحي.

الصحي.
إعداد مبادئ توجيهية
لتحقيق خدمة مستدامة
وجبودة عالية.

جودة اخلدمات اإلدارية
والفنية املقدمة من قبل
مقدمي خدمات املياه
والصرف الصحي مبا
األنظمة

مع

والقوانني ذات العالقة.
استمرار تطوير أنظمة
ملراقبة وفحص
ضمان

مدى

جودة وكفاءة

خدمات املياه والصرف
الصحي.

العمل على وضع
خطط

وبرامج

لتحقيق

العدالة

مراجعة

لعملية إعداد املبادئ

مع

التوجيهية لتحقيق خدمة

الدولية

الرابعية

مستدامة وجبودة عالية.

تطوير معايري لضمان

يتوافق

نسبة اإلجناز املئوية %60

%100

املدير التنفيذي

نسبة اإلجناز املئوية

%70

%100

الدائرة
ابلتنسيق

لعملية إعداد املعايري

الفنية
مع

سلطة املياه

لضمان جودة اخلدمات
اإلدارية املقدمة من قبل
مقدمي خدمات املياه
والصرف الصحي.
نسبة اإلجناز املئوية %70

%100

الدائرة

لعملية تطوير أنظمة

ابلتنسيق

ملراقبة وفحص مدى

سلطة املياه

الفنية
مع

ضمان جودة وكفاءة
خدمات املياه والصرف
الصحي.

نظام

التعرفة نسبة اإلجناز املئوية %70

%100

سلطة

املياه

املوحد للمياه والصرف لعملية تطوير أنظمة

ابلتعاون مع دائرة

الصحي وبدل تكاليف املصادقة على تعرفة

التعرفة

التمديدات

واخلدمات املياه والصرف الصحي
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السياسات
االجتماعية
يتعلق
خدمات

التدخالت
مبا

مؤشرات األداء

األخرى ،والتأكد من وبدل

بتقدمي
املياه

األخرى ابإلضافة اىل

والصرف الصحي.

احلالية

املنشودة

تكاليف

مطابقته للسياسة املعتمدة التمديدات واخلدمات
من قبل سلطة املياه.

القيمة

القيمة

جهة التنفيذ

التعليمات املرتبطة هبا.
نسبة اإلجناز املئوية  12مقدم 20

مقدم دائرة التعرفة

مراجعة التكلفة الفعلية ملراجعة التكلفة الفعلية خدمة سنواي خدمة سنواي
خلدمة املياه وخلدمة مجع خلدمة املياه وخلدمة مجع
الصرف

ومعاجلة الصرف الصحي .ومعاجلة
الصحي.
تطوير أنظمة ومعايري

نسبة رضا املستهلكني %30

ملعاجلة الشكاوى من قبل عن
املستهلكني.

عملية

الشكاوى.

35

معاجلة

%100

املستشار القانوين
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السياسات

مؤشرات األداء

التدخالت

القيمة

القيمة

احلالية

املنشودة

وجود عالقة تواصل مع اجلامعات %0

محلة إشهار للمجلس ومراكز األحباث.
تضمن التعريف ابجمللس
ومهامة وبناء خطة اجتماعات دورية مع وزارة السياحة

مذكرات تفاهم

جهة التنفيذ
املدير التنفيذي

تواصل مع اجلهات احمللية والبيئة ووزارة الصحة وغريها من
والدولية الوزارات ،واجلهاز املركزي لإلحصاء
واإلقليمية
ومجعية

جملس تنظيم

وتضمن ثقة اجلميع الفلسطيين،
املستهلك ،وصندوق البلدايت،
ابجمللس.
وديوان الرقابة اإلدارية واملالية.

معروف ومعرتف ضمان وصول منشورات
به على مستوى اجمللس للجميع وبكافة

الوطن

الطرق املمكنة.

محاية

%60

%100

والعالقات

وجود برانمج وآليات للتوزيع

العامة

واإلشهار.

تعميم كافة السياسات نشر السياسات.
واملعايري ذات العالقة
على مقدمي اخلدمات .نشر املعايري.

دائرة التواصل

%30

%100

سلطة

املياه

واجمللس

وضع أهداف حمددة أهداف حمددة جملموعة من مقدمي %0

%40

دائرة الرتاخيص

لكافة مقدمي اخلدمات .اخلدمات.
إنشاء قاعدة بياانت
ابملعلومات الفنية واملالية
واإلحصائية

وربطها

نسبة اإلجناز املئوية لعملية إنشاء
قاعدة بياانت ابملعلومات الفنية
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%80

%100

دائرة
البياانت

قاعدة
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ذات واملالية

ابملؤسسات
العالقة.

توفر بياانت من
قبل اجمللس ختدم
كافة االهداف

واإلحصائية

وربطها

ابملؤسسات ذات العالقة.

تدريب كافة مقدمي إعداد أدلة تدريب
اخلدمات على استخدام
تدريب سنوي ملقدمي اخلدمات.
قاعدة البياانت.

20

مقدم 20

مقدم دائرة

مراقبة

خدمة جديد خدمة جديد األداء والتعرفة
سنواي

سنواي

وقاعدة البياانت

3مؤسسات 6 :مؤسسات دائرة
قاعدة البياانت متاحة

اإلحصاء

للجميع من مؤسسات مشاركة املؤسسات ذات العالقة.

وسلطة املياه

ذات عالقة وابحثني.

واحلكم

جديدة

قاعدة

البياانت

احمللي
متابعة صيانة وحتديث
قاعدة البياانت.
اجلمهور

متكني
الوصول

واملعلومات

20

من

للبياانت طالب

اجلامعات

والباحثني مستخدم

املتعلقة واملؤسسات األخرى.

 50مستخدم قاعدة البياانت
إضايف

إضايف

خبدمات املياه.
 0متدرب

تدريب مفتشني من كافة
مؤسسات تقدمي خدمات

 20متدرب
سنواي

املياه والصرف الصحي تدريب يف أحد املؤسسات املهنية.
على رقابة العمليات
التشغيلية.
نشر بياانت

إصدار تقرير أداء سنوي

مقدمي اخلدمات

عن حالة خدمات املياه

بصورة تبني مدى

والصرف الصحي.

تقرير األداء ابللغتني العربية
واإلجنليزية.
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%100

%100

اجمللس
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االمتثال
للسياسات
واملعايري الوطنية

%100

إصدار تقرير أداء سنوي

%100

اجمللس

مقارن عن حالة خدمات
املياه والصرف الصحي تقرير ابللغتني العربية واإلجنليزية.
لدى كل مقدم خدمة

إصدار

%0

تقرير

%100

اجمللس

 impactsوتقرير تقرير.
benchmarking
وضع آليات لتعريف
املواطن
املوضوعة

ابألهداف
ملقدمي

%0

%100

دائرة
االداء

نشرة تعريفية.

اخلدمات

38

مراقبة
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خطة التنفيذ

جملس تنظيم قطاع املياه

خطة التنفيذ لألعوام 2020-2022
العام
2020

التدخالت

Q1

Q2

Q3

2021

Q4

Q1

اهلدف ( :)1جملس تنظيم يتمتع بقدرات إدارية وفنية
وتنظيمية وعالقات إجيابية متكنه من القيام ابملهام امللقاه االسرتاتيجية :تطوير البيئة القانونية واإلدارية للمجلس
على عاتقه
إعداد هيكلية اجمللس ومصادقتها من قبل جملس االدارة
إعداد سلم الرواتب اخلاص ابجمللس
إعداد آلية الستدامة عمل اجمللس املالية والفنية
مصادقة جملس اإلدارة على مدونة السلوك
إعداد خطة تدريبية للعاملني يف اجمللس وتطبيقها
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Q2

Q3

2022

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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املباشرة ابعداد RIR
إطالع جملس اإلدارة والعاملني على مناذج انجحة لألجهزة
التنظيمية العاملية
العام

2020

التدخالت

Q1

Q2

Q3

2021
Q4

Q1

Q2

اهلدف ( :)1جملس تنظيم يتمتع بقدرات إدارية وفنية
وتنظيمية وعالقات اجيابية متكنه من القيام ابملهام امللقاه االسرتاتيجية :تطوير البيئة الرقابية اخلاصة خبدمات املياه والصرف الصحي
على عاتقه
إعداد معايري ملراقبة االتفاقيات املتعلقة ابلتزود ابملياه
وخدمات الصرف الصحي
إعداد آليات الرتخيص ملقدمي اخلدمات
إعداد نظام احلوافز اخلاص بتقدمي اخلدمات
إعداد نظام متابعة الشكاوى
تطوير قاعدة البياانت :مراجعة وتعديل مؤشرات :أداء،
استدامة ،حوكمة ،نوع اجتماعي،عمليات تشغيلية

40

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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تطوير مؤشرات أداء العادة استخدام مياه صرف الصحي
يف الري
العام

2020

التدخالت

Q1

Q2

Q3

2021
Q4

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

اهلدف ( :)2مراقبة كافة مقدمي خدمات املياه والصرف
الصحي مبا يساهم يف ضمان عدالة ،وجودة ،وكفاءة االسرتاتيجية :رقابة على كافة مقدمي اخلدمات يف فلسطني
خدمات املياه والصرف الصحي
إجيادآاليات جلمع البياانت حسب إمكانيات مقدمي
اخلدمات
العمل على إدراج كافة املؤشرات ضمن عمليات املراجعة
السنوية
اهلدف ( :)2مراقبة كافة مقدمي خدمات املياه والصرف
الصحي مبا يساهم يف ضمان عدالة ،وجودة ،وكفاءة االسرتاتيجية :العمل على وضع خطط وبرامج لتحسني كفاءة وجودة خدمات املياه والصرف الصحي
خدمات املياه والصرف الصحي
العمل على إدراج كافة املؤشرات ضمن عمليات املراجعة
السنوية
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Q2

Q3

Q4
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إعداد آليات إلصدار الرتاخيص ملقدمي خدمات املياه
والصرف الصحي.
إعداد مبادئ توجيهية لتحقيق خدمة مستدامة وجبودة
عالية.
تطوير معايري لضمان جودة اخلدمات اإلدارية والفنية
املقدمة من قبل مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي
مبا يتوافق مع األنظمة والقوانني ذات العالقة.
العام

2020

التدخالت

Q1

Q2

Q3

2021
Q4

اهلدف ( :)2مراقبة كافة مقدمي خدمات املياه والصرف

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

الصحي مبا يساهم يف ضمان عدالة ،وجودة ،وكفاءة االسرتاتيجية :العمل على وضع خطط وبرامج لتحقيق العدالة االجتماعية مبا يتعلق بتقدمي خدمات املياه

خدمات املياه والصرف الصحي
مراجعة تعرفة مياه الشرب ،ومياه الري ،وبدل تكاليف
التمديدات واخلدمات األخرى ،والتأكد من مطابقتها
للسياسة املعتمدة من قبل سلطة املياه.
مراجعة ومصادقة التكلفة الفعلية ألنظمة املياه وجلمع
ومعاجلة املياه العادمة.
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Q2

Q3

Q4
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تطوير أنظمة املصادقة على رسوم بدل استخدام خدمات
الصرف الصحي.
اهلدف (:)3السعي لضمان امتثال مقدمي اخلدمات
للمعايري والسياسات الوطنية ذات العالقة

االسرتاتيجية :جملس تنظيم معروف ومعرتف به على مستوى الوطن

محلة تعريف ابجمللس تضمن بيان مهامه وبناء خطة تواصل
مع اجلهات احمللية و اإلقليمية والدولية وتضمن ثقة اجلميع
ابجمللس
ضمان وصول منشورات اجمللس للجميع وبكافة الطرق
املمكنة
تعميم كافة السياسات واملعايري ذات العالقة على مقدمي
اخلدمات
وضع أهداف حمددة لكافة مقدمي اخلدمات
اهلدف ( :)3السعي لضمان امتثال مقدمي اخلدمات
للمعايري والسياسات الوطنية ذات العالقة

االسرتاتيجية :توفر بياانت من قبل اجمللس ختدم كافة األهداف

إنشاء قاعدة بياانت ابملعلومات الفنية واملالية واإلحصائية
وربطها ابملؤسسات ذات العالقة.
قاعدة البياانت متاحة للجميع من مؤسسات ذات عالقة
وابحثني
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العام

2020

التدخالت

2022

2021

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

تدريب كافة مقدمي اخلدمات على استخدام قاعدة البياانت
متابعة صيانة وحتديث قاعدة البياانت
متكني اجلمهور من الوصول للبياانت واملعلومات املتعلقة خبدمات املياه
تدريب مفتشني من كافة مؤسسات تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي على رقابة العمليات
التشغيلية
اهلدف ( :)3السعي لضمان امتثال مقدمي اخلدمات للمعايري والسياسات الوطنية ذات العالقة االسرتاتيجية :نشر بياانت مقدمي اخلدمات بصورة تبني مدى االمتثال للسياسات واملعايري الوطنية
إصدار تقرير أداء سنوي عن حالة خدمات املياه والصرف الصحي

إصدار تقرير أداء سنوي مقارن عن حالة خدمات املياه والصرف الصحي لدى كل مقدم خدمة
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إصدار تقرير  impactsوتقرير benchmarking
وضع آليات لتعريف املواطن ابألهداف املوضوعة ملقدمي اخلدمات
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ابالستناد إىل التدخالت (الربامج واألنشطة) اليت قد مت حتديدها خالل األعوام  ،2022-2020مت العمل على وضع فرضيات
للموازنة حبيث أتخذ بعني االعتبار مجيع املوارد املادية والبشرية اليت من املتوقع أن حيتاجها اجمللس خالل عملية تنفيذه لتلك
التدخالت يف سبيل حتقيق األهداف االسرتاتيجية املوضوعة ،وفيما يلي عرض للفرضيات اليت مت حتديدها.

بناء على الفرضيات املوضحة أعاله ،مت العمل على إعداد املوازانت لألعوام  ،2022-2020وفيما يلي عرض هلذه املوازانت.
ً
جدول رقم  .xxموازانت األعوام2022-2020
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