
األسئلة األكرث شيوعا حول جملس تنظيم قطاع املياه 

من هو جملس تنظيم قطاع املياه؟
ان�صىء املجل�س يف عام 2014 ا�صتنادا اإلى املواد رقم 17-28 من الف�صل 
الرابع من القرار بقانون رقم 14 ل�صنة 2014 ب�صاأن املياه. ويعترب املجل�س 
تقاريرها  وترفع  والإداري  املايل  بال�صتقالل  تتمتع  تنظيمية  موؤ�ص�صة 

مبا�صرة اإلى جمل�س الوزراء.
وال�صرف  املياه  خدمات  وا�صتدامة  فعالية  �صمان  اإلى  املجل�س  يهدف 
ال�صحي وتوفريها باأ�صعار معقولة مع الأخذ بعني العتبار م�صالح جميع 

الأطراف املعنية.

ترتبط مهام املجل�س مبا يلي:

تطوير معايري لتحقيق ا�صتدامة 
موارد املياه وخدمات ال�صرف 

ال�صحي.
تعزيز ال�صفافية وتوفري املعلومات. 

تقلي�س الفاقد من املياه.حت�صني الأداء ملقدمي اخلدمات.

حت�صني التعاون والتن�صيق بني 
الأطراف املختلفة ذات العالقة.

رفع م�صتوى ر�صى امل�صتهلكني عن 
طريق تلبية احتياجاتهم.



خمرجات خطة االصالح
املياه  كفاية  عدم  اأهمها  من  التحديات  من  العديد  فل�صطني  يف  املياه  قطاع  يواجه 
ال�صتثمارات،  ونق�س  وامل�صاءلة،  ال�صفافية  وغياب  امل�صتهلكني،  وتوجهات  املتوفرة، 
وغياب التعاون، كما اتفقت عليها الأطراف الرئي�صية ذات العالقة يف القطاع. واأدى 

ذلك اإلى اإقرار “خطة العمل من اأجل الإ�صالح” يف عام 2009. 

تو�صلت املراجعة املوؤ�ص�صية لقطاع املياه التي جرت عام 2011 اإلى �صياغة الحتياجات 
التالية والتي مت دجمها يف قانون املياه اجلديد لعام 2014:

• الف�صل بني وظيفتي و�صع ال�صيا�صات العامة والتنظيم من خالل اإن�صاء ج�صم 	
م�صتقل ملراقبة ولتنظيم خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.

• يف 	 مبا  جتاري،  ب�صكل  اخلدمات  تقدمي  لتعزيز  اخلدمات  مقدمي  بني  اجلمع 
ذلك حت�صني جودة اخلدمة والإ�صتدامة املالية. 

• اإن�صاء �صركة املياه الوطنية.	
• اإن�صاء جمعيات م�صتخدمي املياه، والتي �صت�صبح م�صئولة عن الإدارة امل�صتدامة 	

ملياه الري مبا يف ذلك مياه ال�صرف ال�صحي املنا�صبة للزراعة بعد معاجلتها. 
عليه، وا�شتناداً اإلى قانون املياه اجلديد الناظم لقطاع املياه الفل�شطيني مت اإن�شاء 

جمل�س تنظيم قطاع املياه.
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مربرات وجود اجمللس
ل  امل�صتهلكني  لأن  املياه  لقطاع  منظم  ج�صم  اإلى  خا�صة  حاجة  وجود  التجارب  تظهر 
ميلكون حرية الختيار بني خمتلف اجلهات املقدمة للخدمات بل يتجهون اإلى العتماد 
على جهة واحدة فقط مما قد يوؤدي اإلى النق�س يف اإمدادات املياه وخدمات ال�صرف 

ال�صحي املنا�صبة، اأو ارتفاع الأ�صعار لغياب املناف�صة.
ولذلك، يهدف اإيجاد هذا اجل�صم  اإلى تقييم اخلدمات والأ�صعار للم�صتهلك مع الأخذ 
بعني العتبار حتقيق اأهداف اأخرى ملقدمي اخلدمات واملتعلقة با�صرتداد تكاليف اإنتاج 
بني  التوازن  حتقيق  على  املنظم  يعمل  اأخرى  بكلمات  ال�صتثمارات.  وزيادة  اخلدمات 

احتياجات امل�صتهلك و احتياجات مقدمي خدمات املياه.
العامة،  ال�صيا�صات  تنفيذ  مراقبة  على  ي�صاعد  املنظم  وجود  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

وتعزيز ال�صفافية وامل�صاءلة وال�صتدامة يف توفري خدمات املياه.

يعمل املنظم على حتقيق التوازن بني 

احتياجات املشرتكني واحتياجات مقدمي 

خدمات املياه. وهو ميسر للحوار والتنسيق 

بني جميع االطراف ذات العالقة يف القطاع
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كيف ميكن جمللس تنظيم قطاع املياه مساعدة 
مقدمي اخلدمات على مواجهة التحديات القائمة يف 

تقدمي خدمات املياه؟
اإن املهام الأ�شا�شية  للمجل�س هي:

و�صع معايري 
�صمان اجلودة

جمع وحتليل 
البيانات

مراقبة اأداء 
مقدمي اخلدمة

اإقرار تعرفة 
خدمات املياه

و�صع برامج 
حوافز الأداء

اإ�صدار تراخي�س 
تقدمي خدمات 

املياه

الإ�صراف 
والرقابة 

على اللتزام 
باملعايري

4



تعزيز ال�صفافية

زيادة ر�صى امل�صتهلك

يتولى املجل�س م�صوؤولية اإدارة البيانات ونعني بذلك جمع وحتليل البيانات من 
م�صادر خمتلفة والتحقق من �صحتها، بالإ�صافة اإلى ن�صرها يف تقرير �صنوي 
ير�صد واقع مقدمي خدمات املياه وال�صرف ال�صحي. اإلى جانب ذلك، يقوم 
الرقابة  عمليات  باإجراء  العالقة،  ذات  اجلهات  كافة  مع  بالت�صاور  املجل�س، 
وو�صع مبادئ توجيهية من اأجل دعم مقدمي اخلدمات يف حت�صني اخلدمات.

القطاع،  عن  بكثري  اأف�صل  معلومات  توفري  اإلى  هذا  كل  �صيوؤدي  النهاية،  يف 
القرار  اتخاذ  حت�صني  على  ي�صاعد  مما  تواجهه  التي  والتحديات  وتطوره، 
املايل. والدعم  املبا�صرة  الأن�صطة  وتطوير  القطاعية،  ال�صيا�صات  ب�صاأن 

اإن الهاج�س الرئي�صي للمجل�س هو حتقيق التوازن بني احتياجات امل�صتهلكني 
من جهة – وهي توفري اإمدادات املياه وخدمات �صرف �صحي كافية وباأ�صعار 
معقولة – وبني احتياجات مقدمي خدمات املياه من جهة اأخرى – وخا�صة 
املجل�س  يقوم  ولذلك،  املالية.  ال�صتدامة  وحتقيق  ال�صحيحة  املوارد  اإدارة 
بدعم تبادل املعلومات واحلوار بني مقدمي اخلدمات وامل�صتهلكني الأمر الذي 
والت�صاور  ال�صكاوى،  اإجراءات  ومتابعة  توجيهية   مبادئ  و�صع  مثال  يتطلب 
وتزويدهم  التعرفة  تعديل  مثل  رئي�صية   بعمليات  يتعلق  فيما  امل�صتهلكني  مع 

مبعلومات اأف�صل حول التطورات احلا�صلة يف القطاع.

خدمات  تقدمي  على  اخلدمات  مقدمي  الأمور  هذه  كل  ت�صاعد  النهاية   ويف 
امل�صتهلك  لأن  املياه  فواتري  لت�صديد  العام  املعدل  حت�صني  يف  وت�صاهم  املياه 

الرا�صي عن اخلدمة م�صتعد لت�صديد فواتري املياه.

تنفيذ مهام اجمللس يؤدي إىل:

5



تطور عمل اجمللس منذ إنشاءه 
خالل عام 2015 عمل املجل�س على �صعيدين: الول التاأ�صي�س والثاين اعداد 
مراجعة  املثال  �صبيل  على  ذلك  وي�صمل   . الأ�صا�صية  التنظيمية  العمليات 
قانون املياه والت�صريعات ذات ال�صلة، واإعداد ومراجعة عدد من اللوائح 
اخلدمة  ومراقبة  اخلدمات  مقدمي  من  البيانات  بجمع  والبدء  والأدلة، 
واحت�صاب  لتحديد  التوجيهية  املبادئ  مثل  التنظيمية  الأدوات  واإعداد 
الداء.  موؤ�صرات  قيا�س  ووحدة  التكلفة  ح�صاب  واآليات  املائية،  التعرفه 
�صبكة  على  اللكرتونية  ال�صفحة  ببناء  املجل�س  با�صر  ذلك،  جانب  الى 
الت�صالت،  وا�صرتاتيجية  احلوافز،  وخطة  بيانات،  وقاعدة  الإنرتنت، 
وخطة عمل واإجراءات الرتخي�س، وتعديل التعرفة ونظام ال�صكاوى. هذا 
وقد با�صر املجل�س عملياته معتمدا فقط على دعم فني من خالل التعاون 
الأملاين GIZ ومنحة حمدودة من البنك الدويل. وبحلول نهاية عام 2015 

كان عدد العاملني لدى املجل�س �صتة اأ�صخا�س فقط.

لالت�شـــــال بنـــــا: 
برج  خلف التجاري، البرية      تلفون: 2401294-02        فاك�س: 02-2401295

info@wsrc.ps :بريد الكرتوين -  www.wsrc.ps :س.ب: 4097 - البرية - املوقع اللكرتوين�

من هم أعضاء جملس االدارة األول؟
ت�شكل جمل�س الإدارة الأول من �شبعة اأع�شاء وهم:

رئي�س جمل�س الإدارةال�صيد عبد الكرمي اأ�صعد
قطاع خا�سال�صيد حممد عوين اأبو رم�صان

خبري مياهالدكتور عنان جيو�صي
قطاع خا�سالدكتور عبد اخلالق الفرا
خبري مياهالدكتور ماهر اأبو ما�صي 

ممثل عن وزارة املاليةال�صيد جماهد �صالمة
ممثل عن وزارة الزراعةال�صيد عبداهلل حللوح

ويدير املجل�س املدير التنفيذي ال�شيد حممد �شعيد احلميدي 
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