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 والعرفان  شكرال
إف خير ما أستيؿ بو حمد المكلا _عز كجؿ_ .الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عما أشرؼ 

كعما آلو كصحبو أجمعيف، كانطبلقا  و أ.صؿ الصبلة كأتـ التسميـ،الخمؽ كالمرسميف سيدنا محمد عمي
مف حديث المصطفا صؿ اهلل عميو كسمـ: " ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس". لذا ال يسعني .ي ىذا 
المقاـ إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعر.اف إلا أصحاب الف ؿ الذيف أسيمكا .ي انجاز ىذا العمؿ 

خراجو إ لا حيز النكر، كأخص بالذكر مف سعدت بالتتممذ عما يديو، لمف منحني مف .كره المتكا . كا 
الرشيد كرأيو السديد ما أعانني عما انجاز الدراسة، كالذم عممني أي ا كيؼ يككف اإلنساف مك كعيان 
متكا عان حثيثان .ي بحثو، منطمقان .ي تفكيره، كصفات أخرل ال زلت .ي طكر تعمميا إلا مشر.ي الرائ. 

 .عامر مرعياألستاذ الدكتكر 
عبدالرحمف المناقشة، الدكتكر ع اء لجنة كأتكجو بخالص شكرم كتقديرم إلا األساتذة األ.ا ؿ أ

، لتكجيياتيـ الحكيمة، كتعديبلتيـ القيمة، كما أشكر األساتذة صبحي سمحاف، كالدكتكر التميمي
 األ.ا ؿ محكمي االستبياف، عما نصحيـ كاقتراحاتيـ.

أتكجو بكؿ مشاعر الحب كاالمتناف لكؿ مف ساعدني كشجعني كشاركني كلك بالدعاء .ي انجاز  ،كأخيران 
 ىذا الجيد المتكا ..

 
 كالحمد هلل رب العالميف

 
 الباحث                                                                    
  القادم محمد عبداهلل محمد
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 المصطمحات

 .ػػػي كاإلخػػػبلص كاألمانػػػة بالصػػػدؽ العبلقػػػة ذات كالمبػػػادئ القػػػيـ ةمجمكعػػػ ىػػػي :النزاىة
 كاالىتمػػػػػػاـ المصػػػػػػال ، ت ػػػػػػارب كتجنػػػػػػب السػػػػػػميـ بالسػػػػػػمكؾ كااللتػػػػػػزاـ العمػػػػػػؿ،

 .(أماف -كالمساءلة النزاىة أجؿ مف االئتبلؼ) العامة بالمصمحة
 مػػن  الحككمػػة حػػػؽ االطػػبلع عمػػا المعمكمػػػات ذات العبلقػػة ب.دائيػػا لممػػػكاطنيف الشفافية:

كغيرىـ، كالمعمكمات المتعمقة بسبؿ اتخاذ القػرارات خاصػة ذات العبلقػة بالشػ.ف 
 .(2014)الغامدم،  العاـ كتمس حياة المكاطنيف

 القطػػاع إلػػا ينتمػػكف الػػذيف كاأل.ػػراد المؤسسػػات أف تعنػػي مفيكميػػا .ػػي المسػػاءلة المساءلة: 
 كالخارجي الداخمي لمتدقيؽ كيتقدمكف كأعماليـ، قراراتيـ مسؤكلية يتحممكف العاـ
 عمػػا مبنػػي لممسػػؤكليات كا ػػ  .يػػـ كجػػكد خػػبلؿ مػػف ذلػػؾ كيػػتـ. األمػػر لػػـز إذا

 المعنيػػػة األطػػػراؼ جميػػػ. ذلػػػؾ .ػػػي كيشػػػترؾ محػػػددة، كمعػػػايير كأنظمػػػة قػػػكانيف
 .(2014)الغامدم، 

 ،"شخصػػية مكاسػػب تحقيػػؽ أجػػؿ مػػف العػػاـ القطػػاع .ػػي الكظيفػػة اسػػتخداـ سػػكء الفساد:
 لممػػػػكظفيف المباشػػػػرة العمكلػػػػة أك رشػػػػكة د.ػػػػ.: "أنػػػػو مػػػػاع الػػػػدكلي البنػػػػؾ كعر.ػػػػو

 عقػػػػػػد لتسػػػػػػييؿ كالخػػػػػػاص العػػػػػػاـ القطػػػػػػاعيف ك.ػػػػػػي الحككمػػػػػػة .ػػػػػػي كالمسػػػػػػؤكليف
 منيػػا تعػػاني التػػي المشػػاكؿ كأخطػػر أىػػـ مػػف الفسػػاد يعتبػػر كعميػػو،". الصػػفقات
 (. 2007 البلمي،) كتشريعاتيا أنظمتيا اختبلؼ عما الدكؿ مختمؼ

كػػكف مناسػػبان صػػحيان السػػتعماالت اإلنسػػاف صػػال  لمشػػرب، كالػػذم يىػػك المػػاء ال مياه الشرب:
المتعػػػػػػػػددة كالمتمثمػػػػػػػػة .ػػػػػػػػي )غسػػػػػػػػيؿ المبلبػػػػػػػػس كاألدكات المطبخيػػػػػػػػة، كصػػػػػػػػن. 

 (. 20، ص2017األغذية...إلخ( )عمكاف، 
أطمػػؽ عمػػا مدينػػة جنػػيف كذلػػؾ لكثػػرة مياىيػػا عػػيف الجنػػائف" كىػػك االسػػـ الػػذم " محافظة جنين:

قػ. .ػي شػماؿ ال ػفة الغربيػة التابعػة لمسػمطة الفمسػطينية تك كبياراتيا كبسػاتينيا، 
أكبػر بكثيػر مػف حجميػا  اقتصػاديان كمركزىا مدينة جنػيف. تشػكؿ المحا.ظػة ثقػبل 

 .(2011نسمة )إبراىيـ،  256,000يبمغ عدد سكانيا حكالي  ،السكاني
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 المختصرات:

Independent Sample t- test  ISt. 

One Way Anova Test  ANOVA 

Statistical package for social sciences   SPSS 
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  ممخصال

ىد.ت ىذه الدراسة إلا التعرؼ عما درجة النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي محا.ظة جنيف، كمػف 
أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي الذم يقـك عما كصؼ ما ىػك كػائف .ػي قطػاع 

تحميؿ بيانات بعض المشاري. ذات العبلقة .ػي محا.ظػة ، كمف ثـ .ي ذلؾ جم. البياناتالمياه بما  إدارة
 االستبانات، كالمقاببلت الشخصية. عف طريؽ  جنيف

، ككػػذلؾ قطػػاعال ىػػذا  العػػامميف .ػػيك  المسػػؤكليف عػػف قطػػاع الميػػاه .ػػي جنػػيف مػػفيتكػػكف مجتمػػ. الدراسػػة 
تػػـ ( 10تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )ك  ،المشػػتركة شػػمؿ مجتمػػ. الدراسػػة المػػدراء كالعػػامميف .ػػي المجػػالس

  . .ي مدينة جنيف اختيارىـ مف مجتم. الدراسة

 كقد بينت النتائج ما يمي:  

أنو ال تكجد .ركؽ ذات داللة إحصائية .ي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشػرب .ػي مدينػة جنػيف بالنسػبة 
 خبرة. سنكات الكذلؾ المسما الكظيفي، ك ك لمتغيرات مكاف العمؿ 

كجػكد  ػعؼ .ػي إمػدادات الميػاه كػذلؾ كجكد درجة كبيرة مف النزاىة .ي إدارة قطاع المياه .ػي جنػيف، ك 
ىمػاؿ  ،.ي البنية التحتية .ي الكثير مف المناطؽ .ي جنػيفنقص ك  كقػد يكػكف ذلػؾ ناجمػان عػف تقصػير كا 

مياه الشرب .ي جنيف منيا .ي ىذا الجانب، كأي ان كجكد معيقات كبيرة تكاجو القائميف عما إدارة قطاع 
تحكػػػـ شػػػركة كىػػػي خػػػارج سػػػيطرة بمديػػػة جنػػػيف كمػػػزكد خدمػػػة، باإل ػػػا.ة إلػػػا  قمػػػة اإلمكانيػػػات الماديػػػة

 ميكركت اإلسرائيمية .ي بعض جكانب تكزي. المياه.

باإل ا.ة إلا كؿ مف مجاالت ، درجة كبيرةعما  مجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياهكقد حصؿ 
، التطػكير، كمجػاؿ جاؿ التخطيط كالميزانيػةم، ككذلؾ معايير جكدة المياهك األنظمة ، ك مكائ السياسات كال

ػػا مجػػاؿ مجػػاؿ تخصػػيص الميػػاه، باإل ػػا.ة إلػػا دارة المػػكارد البشػػريةكا   بدرجػػة .جػػاء اإلدارة الماليػػة . أم 
د بمػػػغ مجػػػاؿ الدراسػػػة الكمػػػي )النزاىػػػة .ػػػي إدارة قطػػػاع ميػػػاه الشػػػرب .ػػػي محا.ظػػػة جنػػػيف( .قػػػك  متكسػػػطة.

 ( كبدرجة )كبيرة(.3.61المتكسط الحسابي )



 و
 

كبنػػاء عمػػا نتػػائج الدراسػػة أكصػػا الباحػػث ب ػػركرة تعزيػػز قػػيـ النزاىػػة .ػػي إدارة ىػػذا القطػػاع بدرجػػة 
مدادات المياه .ي الكثير مف المناطؽ التي تعاني  كبيرة، ككذلؾ العمؿ عما تحسيف البنية التحتية كا 

نػػيف لتشػػمؿ منػػاطؽ أخػػرل لػػـ تشػػمميا المشػػاري. محػػؿ الدراسػػة، منيػػا، كالقيػػاـ بمشػػاري. جديػػدة .ػػي ج
 كأخيران  ركرة كجكد رقابة أكبر عما قطاع المياه كطرؽ إدارتو .ي المناطؽ الفمسطينية. 

 ػغط .ػي إعػادة اسػتخداـ الميػاه المعالجػة .ػي الزراعػة لمتخفيػؼ مػف الكما أكصت الدراسة ب ركرة 
اري. جديػػػدة .ػػػي جنػػػيف لتشػػػمؿ منػػػاطؽ أخػػػرل لػػػـ تشػػػمميا القيػػػاـ بمشػػػاسػػػتخداـ الميػػػاه .ػػػي الشػػػرب، ك 

تعزيػػز اسػػتخداـ ك ، ككػػذلؾ إدراج الميػػاه الغيػػر تقميديػػة كمشػػركع .ػػي المدينػػة. المشػػاري. محػػؿ الدراسػػة
 مصادر المياه الذاتية كتحكيؿ مصادر مياه الزراعة لمشرب. 
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Integrity in the Management of the Drinking Water Sector in Jenin 

Governorate 

Prepared By: Mohammad Al- Qadi  

Supervised by: Dr. Amer Marie  

Abstract 

The aim of this study was to identify the degree of integrity in the 

management of the drinking water sector in Jenin Governorate. In order to 

achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used to 

describe the current situation in the water management sector including 

collecting data through analyzing some related projects in Jenin Governorate, 

questionnaires, and interviews. 

The study population consisted of those responsible for the water sector in 

Jenin and the workers in this sector. The study population included the 

directors and employees of the joint councils. The study sample consisted of 

(10) selected from the study community in the city of Jenin. 

The results showed that, there were no statistically significant differences in 

the integrity in the management of the drinking water sector in Jenin 

attributed  to the variables of job title and years of experience, and there is a 

high degree of integrity in the management of the water sector in Jenin, and a 

weakness in the water supply and infrastructure in many areas. This may be 

due to negligence in this aspect, and also due to the existence of significant 

obstacles facing managers of drinking water sector in Jenin, including the lack 



 ح
 

of material resources and the control of the Israeli company Microot in some 

aspects of water distribution. 

The scope of legislation and laws related to water has been very high degree, 

in addition to the scope of policies and regulations, regulations and water 

quality standards, as well as planning and budget, development, human 

resources management, and water allocation. But the scope of financial 

management has reached a moderate degree. The total scope of study 

(Integrity in the management of the drinking water sector in Jenin 

governorate) was high. 

Based on the results of the study, the researcher recommended that the values 

of integrity and transparency in the management of this sector be greatly 

strengthened, as well as improving the infrastructure and water supply in 

many areas and undertaking new projects in Jenin to include other areas not 

covered by the projects under study. The researcher concluded that there need 

for greater control over the water sector and its management in the Palestinian 

areas. 

The study also recommended the reuse of treated water in agriculture to 

reduce pressure on water used drinking, and to carry out new projects in Jenin 

to include other areas not covered by the projects mentioned in study, as well 

as the inclusion of unconventional water as a project in the city. Promoting 

the use of self- water sources and diversion of drinking water sources for 

agriculture. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأىميتيا 
ي تسعا لتحقيقيا، باإل ػا.ة إلػا يتناكؿ ىذا الفصؿ مقدمة الدراسة، كمشكمة الدراسة، كأىـ األىداؼ الت

 مبررات ىذه الدراسة ك.ر ياتيا، كتك ي  لحدكد الدراسة كطريقة البحث.

 المقدمة 1.1 

ػػػي  قػػػاؿ  ػػػيء  حع ػػػاْء كيػػػؿ  شع ععمانعػػػا ْمػػػفع الامع ىػػػك عصػػػب الحيػػػاة لجميػػػ.  المػػػاء .صػػػدؽ اهلل العظػػػيـ {تعػػػالا: جكعجع
 تككف ىناؾ حياة.الكائنات كدكنو ال 

.سكء ، لو مف أىمية بالغة عما جمي. األصعدة طمبا أساسيا كميما .ي قطاع المياه، لماتشكؿ النزاىة م
تكزيػػ. الميػػاه كتفشػػي الفسػػاد .ػػػي ىػػذا القطػػاع يػػنعكس سػػمبا كبشػػػكؿ كبيػػر .ػػي كا.ػػة المجػػاالت الحياتيػػػة 

صػػرا كعن التنميػػةعمميػػة  .ػػي ىػػي الدعامػػة الرئيسػػية أف الميػػاه كبمػػااالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية، 
يشػكؿ العػائؽ الرئيسػي  القطػاع ىػذا .ػي الفسػاد ف، .إالنامية المجتمعات .ي خاصة ميمنا مف عناصرىا،

  .النبيمة، كيساىـ .ي اختبلؿ ركائز التنمية كعدـ تطبيؽ أىدا.يا االقتصادم كاالجتماعي أماـ النمك

مة التي تػدير كتحكػـ قطػاع اتباع القكاعد كالقكانيف .ي المؤسسات العاعدـ ك اإلدارة الصحيحة إف غياب 
الػػػتمكف مػػػف  تكزيػػػ. الميػػػاه كالحصػػػكؿ عمييػػػا، حيػػػث يترتػػػب عمػػػا ذلػػػؾ عمميػػػةإعاقػػػة  يػػػؤدم إلػػػاالميػػػاه 

الحصكؿ عمػا الكميػة الكا.يػة مػف الميػاه النظيفػة كبتكمفػة معقكلػة، كالتػي تعتبػر مػف أىػـ حقػكؽ اإلنسػاف 
  .(2009)التميمي، كاحتياجاتو

ـ  التركيز عمييا بخصكص ىذا المك كع كمنيا ما ذكر أنو كىنالؾ العديد مف المراج. الت مف اآلثار ي ت
األمر الذم يثقؿ كاىؿ الطبقػة الفقيػرة ، عما المستيمؾارتفاع تكمفة المياه لمفساد .ي ىذا القطاع السمبية 
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 سػػػكيةطػػػرؽ غيػػػر  انتيػػػاجيػػػد.. بػػػالمكاطنيف إلػػػا الجبايػػػػة، ك  تحصػػػيؿيقػػػكد إلػػػا  ػػػعؼ ك  ،.ػػػي المجتمػػػ.
كنتيجػة كػؿ ذلػؾ إصػابة المؤسسػات االعتػػداء عمػػا حقػكؽ اآلخػريف، بمػا .ػي ذلػؾ ا الميػاه محصكؿ عمل

 العامػػة كمػػزكدم خػػدمات الميػػاه بال ػػعؼ كالترىػػؿ .ػػي أداء ميػػاميـ كتقػػديـ خػػدماتيـ بالشػػكؿ الصػػحي 
 . (2009)التميمي، 

شكالو كاإلدارة غير بكا.ة أالفساد  تحاربالتي  كالطرؽالكسائؿ  تت مف النزاىةكذكرت مراج. أخرل أف 
ثقا.ػة أخبلقيػات العمػؿ  غػرسمػ.  بشػكؿ غيػر سػكم اسػتغبلؿ السػمطةك  ،ممكارد كالشػؤكف العامػةل السميمة

نظػػاـ النزاىػػة الكطنيػػة مػػف عػػدد مػػف  كيتكػػكف.ػػي النظػػاـ الحكػػكمي.  المختمفػػة عمػػا المسػػتكيات اإلداريػػة
لق ػػػائية، الييئػػػات الرقابيػػػة، المحػػػاكـ أىميػػػا: السػػػمطة التشػػػريعية، السػػػمطة التنفيذيػػػة، السػػػمطة ا الركػػػائز

اإلداريػػة، ديػػكاف المظػػالـ، ىيئػػات مكا.حػػة الفسػػاد، كسػػائؿ اإلعػػبلـ، المجتمػػ. المػػدني، القطػػاع الخػػاص، 
أف  كيجػػػدر بالػػػذكرسػػػمطات .ػػػرض القػػػانكف، الييئػػػات االنتخابيػػػة، جيػػػات التحقيػػػؽ، األحػػػزاب السياسػػػية. 

 السياسػػية كاإلداريػػة الػػنظـا آخػػر حسػػب ىيكمػػة البمػػد ك ختمػػؼ مػػف بمػػد إلػػتركػػائز النظػػاـ الػػكطني لمنزاىػػة 
 . (2014)الغامدم،  كغيرىا المعمكؿ بيا

ىـ األمكر التي يتمحكر حكليا مفيـك النزاىػة .ػي قطػاع مف أ لة كالمشاركةءتعد مبادئ الشفا.ية كالمساك 
ذ المشػػاري. المائيػػة .ػػي تنفيػػالغػػش ك كيمتػػد مفيػػـك الفسػػاد ليشػػمؿ الرشػػكة المباشػػرة كغيػػر المباشػػرة، الميػػاه. 

الػػكظيفي لتحقيػػؽ  المكقػػ. أك العػاـ المنصػػب أك اسػػتغبلؿ كاالحتكػػار السػمطة سػػكء اسػػتغبلؿك كالمحسػكبية 
كقػػد عمػػد االحػػتبلؿ الصػػييكني لممارسػػة كا.ػػة المعكقػػات كالممارسػػات لتشػػكيو قطػػاع  .مصػػمحة شخصػػية

 م ػػطربة كغيػػر كاممػػةية بػػػؿ السػػمطة الفمسػػطينحتػػا أصػػبحت السػػيطرة عميػػو مػػف قالميػػاه .ػػي .مسػػطيف 
  .(2015)التفراكتي، 

ػػا  المطركحػػة مػػف قبػػؿ المػػػكاطنيف االستفسػػارات ك  األسػػئمة االلتػػزاـ باإلجابػػة عمػػا كػػؿ تعنػػي.المسػػاءلة أم 
األداء أك ب كالجيات المسؤكلة عما مف تق. عما عاتقيـ مسؤكلية إدارة قطاع المياه كالمزكديف كالمتعمقة

عػػػػػدة أمػػػػػكر  تتطمػػػػػب ىػػػػػذه المسػػػػػؤكليةإف  ،خداـ الصػػػػػبلحيات الممنكحػػػػػةالقػػػػػرارات المتخػػػػػذة ككيفيػػػػػة اسػػػػػت
.معناىػػا  فا.يةشػػال. أمػػا تنفيػػذ الفعػػاؿ لمبػػرامج كالميػػاـ كالكظػػائؼال إ ػػا.ة إلػػاكاالسػػتقامة كالقػػيـ كالنزاىػػة 
بػ.داء الحككمػة  ذات العبلقػةحقكؽ المكاطنيف كغيرىـ لبلطبلع عما المعمكمػات استعداد الحككمة لتنفيذ 
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كبالتػالي يكػكف المسػؤكلكف  ،بالشػ.ف العػاـ كتمػس حيػاة المػكاطنيف المتعمقػةاتخاذ القػرارات خاصػة ككيفية 
)الغامػػدم،  لممػػكاطنيف كاألعمػػاؿ التػػي يقكمػػكف بيػػالتقػػديـ رؤيػػة كا ػػحة لقػػراراتيـ فتحػػيف قػػدر اإلمكػػاف نم

2014).  

كسػػػائؿ  ةككنيػػػا مجمكعػػػ كالمسػػػاءلة .ػػػي قطػػػاع الميػػػاهالنزاىػػػة إلػػػا التطػػػرؽ .ػػػي الشػػػفا.ية  مفيػػػكـ تجمػػػايك 
صػػن. القػػرار،  المتبعػػة .ػػي ليػػاتكاسػػتيعاب اآلالمعمكمػػات مػػف الحصػػكؿ عمػػا المػػكاطنيف  تمكػػف ل ػػماف

اتفاقػػات بػػيف العميػػؿ كالمالػػؾ كمقػػدمي  عػف طريػػؽمخػػاطر الفسػػاد .ػػي المشػػتريات  تقمػػيصباإل ػا.ة إلػػا 
 . (2015)التفراكتي،  خدمات المياه

كلبنػػاء المؤسسػػات السػػميمة كذلػػؾ المجتمعيػة يػػاه مػػف خػػبلؿ التكعيػػة مكا.حػػة الفسػػاد .ػػي قطػاع الميمكػف ك 
مكانيػػةر.ػػ. ب .ػػي تحديػػد القطاعػػات الخطػػرة التػػي يمكػػف لمفسػػاد أف يمػػج  العبلقػػةالمؤسسػػات ذات  قػػدرة كا 

منظمػػػة التعػػػاكف كاألمػػػـ المتحػػػدة ب ممػػػا حػػػدا، كقػػػد زاد اىتمػػػاـ العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ .ػػػي ىػػػذا المجػػػاؿإلييػػػا, 
الفسػاد بكػؿ  مكا.حػةل ػركرة  المجتمعية.ي مجاؿ التكعية  عديدةمبادرات  تنفذية أف كالمؤسسات التمكيم

  .(2009)التميمي،  اإلدارية كالمالية أشكالو

.ارتفاع النمك السكاني  ،مف ش  المياه ش.نيا .ي ذلؾ ش.ف معظـ مناطؽ العالـ العربي .مسطيفتعاني ك 
إلػػا  ،.ػػي الطمػػب عمػػا الميػػاه كمسػػتمرة بمػػو زيػػادة كبيػػرةيقا كتزايػػد احتياجػػات التنميػػة الكطنيػػة بشػػكؿ كبيػػر

 اسػػتخراج تػػرخيص نظػػرا لكثػػرة المعيقػػات كمتطمبػػات  ،كاسػػتخداميا الميػػاه لمصػػادر الكصػػكؿ تقييػػدجانػػب 
 حمػػكؿ عػػف مبحػػثل كيػػد.. كبيػػرا تحػػديا يمثػػؿ الػػذم األمػػر ،قبػػؿ االحػػتبلؿ مػػف المفرك ػػةك  الجك.يػػةالميػػاه 
كالكصػكؿ إلػا  التػكازف جػزء مػف تحقيؽذلؾ بيدؼ ك  لمختمؼ القطاعات اهالمي مف ما يمـزلتك.ير  مبتكرة
   .(2008، سبلمة) .مسطيف .ي لممياه استخداـ أ. ؿ

أصػػبحت مسػػ.لة تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه .ػػي .مسػػطيف كمعالجػػة العيػػكب كالشػػكائب التػػي تقػػؼ .ػػي كجػػو  ،لػػذا
بيػرة التػي تكاجػو ىػذا القطػاع، تطبيؽ نظاـ إدارتو ب.سػمكب عممػي حػديث حاجػة ممحػة نظػرا لمتحػديات الك

 دلأ كمػا ،لمميػاه اسػتيبلكا رأكثػ إلػا أسػاليب أسمكب الحياة كتغيرباإل ا.ة إلا الزيادة السكانية الكبيرة 
 المػكارد دارةبنزاىػة إ المرتبطػة القػرارات اتخػاذ عمميػة تتحكـ كتػدير التي االقتصادية االعتبارات زيادة لاإ

صػيانتيا كعػدـ تآكػؿ شػبكات الصػرؼ الصػحي  لتػي تكاجػو ىػذا القطػاعا العيكب كالمشاكؿمف ك  .المائية
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تكزيػػ.  كعػػدـ اتبػػاع األسػػاليب الصػػحيحة كالسػػكية .ػػي، رقابػػةكعػػدـ خ ػػكع تزكيػػد الميػػاه لم، بشػػكؿ دكرم
 (.2016سمطة المياه الفمسطينية، ) .صاح عف المعمكمةالمياه كعدـ اإل

مكانيػػػة حصػػػك  إدارة تػػػ.تي أىميػػػةكعميػػػو  ؿ .سػػػاد .يػػػو مػػػف تػػػداخؿ الكثيػػػر مػػػف المؤسسػػػات قطػػػاع الميػػػاه كا 
الحككميػػة .ػػي ىػػذا القطػػاع ابتػػداء مػػف كزارة الزراعػػة، كزارة الصػػحة، كزارة الحكػػـ المحمػػي، سػػمطة البيئػػة، 
كزارة األشغاؿ العامة باإل ا.ة إلا سمطة المياه. كمف ىنا سكؼ يتـ شرح العبلقػة بشػكؿ مختصػر لكػؿ 

 المياه.مف ىذه المؤسسات كعبلقتيا م. قطاع 

 مشكمة الدراسة  2.1

نظرا ألىمية مشاري. المياه المنفذة، .إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك تقييـ ثبلث مشاري. مائية نفذت .ي 
محا.ظة جنيف اعتمادا عما تحميؿ عناصر النزاىة .ي تنفيذ ىذه المشاري.، حيػث يتعػرض قطػاع الميػاه 

ءن عمػػا ذلػػؾ .ػػإف الدراسػػة سػػتحاكؿ اإلجابػػة عػػف بشػػكؿ عػػاـ إلػػا مشػػكبلت مختمفػػة قػػد تعيػػؽ عممػػو، كبنػػا
التسػػاؤؿ حػػكؿ تػػك.ر عناصػػر النزاىػػة .ػػي المشػػاري. التػػي نفػػذت .ػػي قطػػاع الميػػاه، كلمداللػػة عمػػا مػػدل 
استجابة المؤسسات العاممة بقطاع المياه لعناصر النزاىة، كسيتـ استعراض بعض مشاري. قطاع الميػاه 

 .العقد المنصـر المنفذة .ي جنيف كالمناطؽ المجاكرة خبلؿ

 مبررات الدراسة  3.1

يعتبػػر قطػػاع الميػػاه أحػػد أىػػـ القطاعػػات .ػػي عمميػػة التنميػػة، كنظػػران ألىميػػة اسػػتدامة الميػػاه آخػػذيف بعػػيف 
االعتبار ش  تػكا.ر ىػذا المػكرد .إنػو ال بػد مػف معر.ػة أسػباب ال ػعؼ المكجػكد .ػي ىػذا القطػاع، كالحػد 

عمػا تعطيػؿ ىػذا القطػاع كعػدـ أدائػو لمػا ىػك مطمػكب منػو  مف المعيقات التي قػد تعمػؿ بشػكؿ أك بػآخر
 بشكؿ كامؿ. 

 أىداف الدراسة 4.1

 .التعرؼ عما درجة النزاىة لدل بعض مزكدم خدمات قطاع مياه الشرب .ي جنيف 
 .دراسة عناصر النزاىة المتك.رة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي جنيف 
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 .التعرؼ عما أسباب  عؼ قطاع المياه .ي جنيف 
 خركج بنتائج كتكصيات لر.. مؤشرات النزاىة.ال 

 أسئمة الدراسة  5.1

 ىؿ تتمت. إدارة قطاع المياه .ي جنيف بالنزاىة؟ .1
 ما ىك ك . إمدادات المياه .ي مناطؽ مدينة جنيف؟ .2
 ما ىي أىـ المعيقات التي تكاجو القائميف عما إدارة قطاع مياه الشرب؟ .3

 فرضيات الدراسة 6.1

مػا المشػكمة كاإلجابػة عمػا األسػئمة المطركحػة .ػإف الدراسػة الحاليػة مبنيػة عمػا مف أجػؿ إلقػاء ال ػكء ع
 :الفر يات التالية

  ىنػػػػػاؾ  ػػػػػعؼ .ػػػػػي إدارة قطػػػػػاع الميػػػػػاه بسػػػػػبب عػػػػػدـ معػػػػػر.تيـ بعناصػػػػػر النزاىػػػػػة نتيجػػػػػة لتػػػػػدخؿ
 الصبلحيات بيف الدكائر المختمفة.

 .تنفيذ مشاري. المياه .ي محا.ظة جنيف ك.قان لمعايير النزاىة 

 حدود الدراسة 7.1

تغطي ىذه الدراسة الفترة ما بيف الفصؿ الدراسي األكؿ كالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ حدود زمانية: 
 2017/2018األكاديمي 

 تغطي ىذه الدراسة منطقة مدينة جنيف كمجمس الخدمات المشترؾ.حدود مكانية: 

اه، المجمػس األعمػا لتنظػيـ قطػاع : ي ػـ مجتمػ. الدراسػة كػؿ مػف )سػمطة الميػمجتمع الدراسةة وعينتيةا
 ، مجمس قرل غرب جنيف."البمديات"المياه، جمعية الييدركلكجييف، ىيئات الحكـ المحمي 

 ( مف المسؤكليف .ي قطاع المياه .ي مجتم. الدراسة.10كتشمؿ عينة الدراسة )
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 طريقة البحث  8.1

د .ػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػػا مػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػحة الفر ػػيات كالكصػػكؿ إلػػا اليػػدؼ سػػيتـ االعتمػػا
المنيج الكصفي الذم يقكـ عمػا كصػؼ مػا ىػك كػائف كحػادث .ػي قطػاع إدارة الميػاه بمػا .ػي ذلػؾ جمػ. 
البيانات مػف تحميػؿ بيانػات بعػض المشػاري. ذات العبلقػة .ػي محا.ظػة جنػيف، كالتػي تػـ اختيارىػا لككنيػا 

)تػػـ  االسػػتباناتك ، ه .ػي محا.ظػػة جنػيفة .ػػي قطػاع الميػػاىػي المشػػاري. التػي تػػـ تنفيػذىا .ػػي الفتػرة األخيػػر 
المقاببلت الشخصية )كالتي شممت أسػئمة شػفكية لممسػؤكليف ، باإل ا.ة إلا تكزيعيا عما عينة الدراسة(

 كالعامميف .ي قطاع المياه .ي جنيف(.

 الجدول الزمني  9.1

 الرسالة.مقترح  ( 2018/ 1/3 -1/2)
 لسابقة المتعمقة بمك كع الرسالة. اإلطار النظرم كالدراسات ا (2018/ 1/6 -1/3)
 الميدانية كاستخراج النتائج.الدراسة  (2018/ 1/9 -1/6)
 تعديبلت الرسالة بعد المناقشة. (2018/ 30/11 -1/10)
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري
 ػػػكعات ذات العبلقػػػة بمك ػػػكع الدراسػػػة حيػػػث تػػػـ صػػػياغة يت ػػػمف الفصػػػؿ الحػػػالي عػػػرض لممك 

 قسميف )النزاىة .ي إدارة قطاع المياه، كىيكمية قطاع المياه(. اإلطار النظرم كتقسيمو إلا

 نزاىة في إدارة قطاع المياهال 1.2

 مفيوم النزاىة 1.1.2 

تػػزاـ بػػالقيـ كالمبػػادئ يقصػػد بالنزاىػػة .ػػي قطػػاع الميػػاه اتبػػاع القػػكانيف المنصكصػػة بيػػذا الخصػػكص، كاالل
األخبلقيػػة، المصػػداقية .ػػي إدارة كاسػػتخداـ المػػكارد المائيػػة بطريقػػة مسػػتدامة. كتعتبػػر النزاىػػة عمػػا صػػمة 
كثيقة بالحككمة الرشيدة المبنية عما أسػس كقكاعػد الشػفا.ية كالمسػاءلة كالمشػاركة، كذلػؾ أف المؤسسػات 

ئػة مناسػبة لممشػاركة مػف قبػؿ المػكاطنيف، كيترتػب كالعمميات ذات الشفا.ية كالخا ػعة لممسػاءلة تخمػؽ بي
عمػا ذلػػؾ عػدـ تػػكرط أصػػحاب المناصػب العامػػة أك الخاصػة .ػػي أيػػة التزامػات ماليػػة أك غيػر ماليػػة مػػ. 

)شػػػػركة ميػػػػاه الشػػػػرب  أ.ػػػػراد أك منظمػػػػات قػػػػد تػػػػؤثر أك تعيػػػػؽ قػػػػدرتيـ .ػػػػي أداء ميػػػػاميـ بشػػػػكؿ أك بػػػػآخر
 . (2015كالصرؼ الصحي بالغربية، 

أمػاف، .ػػإف النزاىػة ىػي مجمكعػػة القػيـ كالمبػػادئ  -االئػػتبلؼ مػف أجػؿ النزاىػػة كالمسػاءلةكحسػب تعريػؼ 
ذات العبلقػػػػة بالصػػػػدؽ كاألمانػػػػة كاإلخػػػػبلص .ػػػػي العمػػػػؿ، كااللتػػػػزاـ بالسػػػػمكؾ السػػػػميـ كتجنػػػػب ت ػػػػارب 
المصال ، كاالىتماـ بالمصمحة العامة، حيث يتكجب عما مف يتكلكف مناصب عامة عميا اإلعبلف عف 

مػػف ت ػػارب المصػػال  قػػد ينشػػ. بػػيف مصػػالحيـ الخاصػػة كالمصػػال  العامػػة التػػي تقػػ. .ػػي إطػػار أم نػػكع 
مناصبيـ، ك.ف يجم. الشخص بيف الكظيفػة الحككميػة كمصػال  .ػي القطػاع الخػاص، إذ قػد يخمػؽ ذلػؾ 
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تعار ػػان .ػػي المصػػال  .ػػي مجػػاالت عديػػدة، كالمناقصػػات أك العطػػاءات أك المكاصػػفات أك ال ػػرائب أك 
جمركيػػة، ممػػا يػػؤدم إلػػا احتمػػاؿ إنيػػاء ىػػذا التعػػارض، بمػػا يتفػػؽ مػػ. مصػػالحو الخاصػػة عمػػا الرسػػـك ال

حسػػاب المصػػمحة العامػػة. كيقػػ. .ػػي إطػػار ىػػذه القػػيـ أي ػػا منػػ. تمقػػي المكظػػؼ العػػاـ الرشػػكة لمقيػػاـ بػػ.م 
عمػػػؿ يػػػؤثر .ػػػي المصػػػمحة العامػػػة، أك يػػػؤدم إلػػػا ىػػػدر المػػػاؿ العػػػاـ. بمعنػػػا أف النزاىػػػة تتطمػػػب مػػػف 

يف .ػػي القطػػاع العػػاـ عػػدـ الخ ػػكع إلغػػراء األمػػكاؿ، أك أم التزامػػات أل.ػػراد أك مؤسسػػات، قػػد المسػػؤكل
يكػػكف ليػػا تػػ.ثير سػػمبي عمػػا أداء ميػػاميـ  الكظيفيػػة، كمػػا تت ػػمف النزاىػػة أي ػػان االلتػػزاـ بكقػػت العمػػؿ 

أمػػاف،  -كاألمػػكاؿ العامػػة كعػػدـ اسػػتخداميا لممصػػال  الشخصػػية )االئػػتبلؼ مػػف أجػػؿ النزاىػػة كالمسػػاءلة
2016). 

 مفيوم الشفافية 2.1.2

يقصػػد بالشػػفا.ية مػػن  الحككمػػة حػػؽ االطػػبلع عمػػا المعمكمػػات ذات العبلقػػة ب.دائيػػا لممػػكاطنيف كغيػػرىـ، 
كالمعمكمػػات المتعمقػػة بسػػبؿ اتخػػاذ القػػرارات خاصػػة ذات العبلقػػة بالشػػ.ف العػػاـ كتمػػس حيػػاة المػػكاطنيف. 

تفسػػػير القػػػرارات كاألعمػػػاؿ التػػػي يقكمػػػكف بيػػػا، كحجػػػب كعميػػػو، .ػػػإف المسػػػؤكليف يككنػػػكف عمػػػا اسػػػتعداد ل
المعمكمات كعدـ إ.شائيا يتعمؽ .قط بالمعمكمات التي تمس األمف القكمي أك التي ليا عبلقة بالتحقيقات 
.ػػػػي جػػػػرائـ كمخالفػػػػات. كيػػػػتمكف المكاطنػػػػكف مػػػػف االطػػػػبلع عمػػػػا المعمكمػػػػات المتعمقػػػػة بػػػػ.داء الحككمػػػػة 

شكرة خاصة المالية منيا كالمنقحة مػف جيػات متخصصػة، كذلػؾ ير.ػ. كمنجزاتيا مف خبلؿ التقارير المن
لة أمػػر متػاح، كتخ ػػ. المرا.ػػؽ الحككميػة لسػػيادة القػػانكف كاألنظمػػة ءمػف مسػػتكل الشػػفا.ية كيجعػؿ المسػػا

.ػػػي جميػػػ. شػػػؤكنيا كأعماليػػػا، كمػػػا أف االنفتػػػاح كالشػػػفا.ية عمػػػا كا.ػػػة المسػػػتكيات يعػػػزز ثقػػػة المػػػكاطنيف 
 . (2014)الغامدم،  ذم تقـك بوبالحككمة كبالدكر ال

أمػاف الشػفا.ية، حيػػث تعنػي الشػػفا.ية تقػديـ معمكمػػات  -كمػا عػرؼ االئػػتبلؼ مػف أجػػؿ النزاىػة كالمسػػاءلة
كا ػػػػحة عػػػػف إدارة الدكلػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ القػػػػائميف عمييػػػػا بمختمػػػػؼ مناصػػػػبيـ .يمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػإجراءات تقػػػػديـ 

ذه الخػػػدمات عبلنيػػػة كبالتسػػػاكم الخػػػدمات، كالكشػػػؼ عػػػف متطمبػػػات كمعػػػايير كطػػػرؽ الحصػػػكؿ عمػػػا ىػػػ
لممكاطنيف جميعيـ، باإل ا.ة إلا القرارات التي تتخذىا الحككمة المتعمقة بإدارة مختمػؼ المجػاالت مثػؿ 
السياسػػات العامػػة ، كالسياسػػات الماليػػة، كحسػػابات القطػػاع العػػاـ، أم أف الشػػفا.ية تعنػػي الك ػػكح كىػػي 
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، أمػػا الشػػفا.ية .تعنػػي الكشػػؼ عػػف ىػػذه األ.عػػاؿ. عكػػس السػػرية، .السػػرية ىػػي إخفػػاء األ.عػػاؿ عػػف قصػػد
كينطبؽ ذلؾ عما جمي. أعماؿ الحككمة بكزاراتيا المختمفة، ككػذلؾ عمػا نشػاطات المؤسسػات الخاصػة 

)االئػػتبلؼ مػػف أجػػؿ  التػػي يػػؤثر عمميػػا عمػػا مصػػمحة الجميػػكر كالمؤسسػػات غيػػر الحككميػػة )األىميػػة(
 . (2016أماف،  -النزاىة كالمساءلة

 وم المساءلةمفي 3.1.2

المسػاءلة .ػي مفيكميػا تعنػي أف المؤسسػػات كاأل.ػراد الػذيف ينتمػكف إلػػا القطػاع العػاـ يتحممػكف مسػػؤكلية 
قراراتيـ كأعماليـ، كيتقػدمكف لمتػدقيؽ الػداخمي كالخػارجي إذا لػـز األمػر. كيػتـ ذلػؾ مػف خػبلؿ كجػكد .يػـ 

رؾ .ػػػي ذلػػػؾ جميػػػ. األطػػػراؼ كا ػػػ  لممسػػػؤكليات مبنػػػي عمػػػا قػػػكانيف كأنظمػػػة كمعػػػايير محػػػددة، كيشػػػت
المعنية. كما تشمؿ المساءلة االلتزاـ باإلجابة عما جمي. التساؤالت المتعمقة باألداء أك القرارات المتخذة 
كاسػػتغبلؿ الصػػبلحيات الممنكحػػة. ىػػذه المسػػؤكلية تتطمػػب عػػدة أمػػكر كاالسػػتقامة كالقػػيـ كالنزاىػػة إ ػػا.ة 

ئؼ. كتتعمػؽ المسػاءلة بسػيادة القػانكف مػف حيػث إنػزاؿ عقكبػات إلا التنفيذ الفعاؿ لمبرامج كالمياـ كالكظػا
 عمػػػا مػػػف يسػػػيء اسػػػتخداـ السػػػمطة الممنكحػػػة ليػػػـ كيسػػػتغمكف المػػػكارد العامػػػة لتحقيػػػؽ مصػػػال  شخصػػػية

  .(2014)الغامدم، 

أمػاف  لممسػاءلة،  .يػي تعنػي التػزاـ المسػؤكليف .ػي  -ك.ي تعريػؼ االئػتبلؼ مػف أجػؿ النزاىػة كالمسػاءلة
لرسمية ب.م صفة كانكا بتقديـ تقارير بشكؿ دكرم حكؿ طبيعة العمؿ كسػيره .ػي المؤسسػة أك الكظائؼ ا

الػػكزارة، بحيػػث يػػتـ تك ػػي  القػػرارات المتخػػذة كتفسػػير السياسػػات المتبعػػة، كتحمػػؿ المسػػؤكليات المترتبػػة 
اتيـ .ػي عما ىذه القرارات، كتك ي  اإليجابيػات كالسػمبيات، كمػدل النجػاح أك اإلخفػاؽ .ػي تنفيػذ سياسػ

العمؿ، كما يندرج تحت مظمة المساءلة حؽ المكاطنيف العادييف .ي االطبلع عما ىذه التقػارير العامػة، 
، كالمؤسسػػػػات العامػػػػة الرسػػػػمية دارات العامػػػػة، مثػػػػؿ مجمػػػػس الػػػػكزراءكعمػػػػا األعمػػػػاؿ التػػػػي تمارسػػػػيا اإل

قػػػػدـ خدمػػػػة عامػػػػة كالمؤسسػػػػات غيػػػػر الكزاريػػػػة كالمؤسسػػػػات غيػػػػر الحككميػػػػة كالشػػػػركات التػػػػي تػػػػدير أك ت
 . (2016، األدغـ) كالكيرباء كالمياه كاالتصاالت كغيرىا
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 مفيوم الفساد 4.1.2

تعكد جذكر الفساد إلا حقػب سػابقة، حيػث يعػد ظػاىرة اجتماعيػة قديمػة، ك.ػي العصػر الحػديث انتشػرت 
لمحيطػػيف  ىػػذه الظػػاىرة عبػػر الػػدكؿ تبعػػا لمتغيػػرات كالتطػػكرات المتزايػػدة كالتػػي حػػدثت بشػػكؿ متسػػارع .ػػي ا

المحمػػي كالػػػدكلي، أبرزىػػػا ظػػػاىرة العكلمػػػة كالشػػػركات العمبلقػػة كمتعػػػددة الجنسػػػيات، باإل ػػػا.ة إلػػػا ثػػػكرة 
المعمكمػػػػات كاالتصػػػػاالت، كسػػػػيادة االقتصػػػػاد الرأسػػػػمالي، كغيرىػػػػا مػػػػف العكامػػػػؿ السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 

كعػػػدـ خ ػػػكع السػػػمطات كاالجتماعيػػػة كالثقا.يػػػة. غيػػػاب الشػػػفا.ية كالمسػػػاءلة، ك ػػػعؼ أجيػػػزة الرقابػػػة، 
اإلدارية ل كابط قانكنية كسمككية تحد مف التجاكزات كالممارسات المخالفة لمقانكف كاستغبلؿ النفكذ، كؿ 

 .(2014ذلؾ شك ؿ بيئة خصبة النتشار الفساد بشكؿ كبير )الغامدم، 

ظيفػة .ػي الك  الفسػاد ب.نػو: "سػكء اسػتخداـ 1993عر.ػت منظمػة الشػفا.ية الدكليػة التػي ت.سسػت .ػي عػاـ 
القطاع العاـ مف أجؿ تحقيؽ مكاسب شخصية"، كعر.و  البنؾ الدكلي عما أنػو: "د.ػ. رشػكة أك العمكلػة 

ك.ػػي القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص لتسػػييؿ عقػػد الصػػفقات". .ػػي الحككمػػة  المباشػػرة لممػػكظفيف كالمسػػؤكليف
ا اخػتبلؼ أنظمتيػػا كعميػو، يعتبػر الفسػاد مػف أىػـ كأخطػر المشػاكؿ التػي تعػاني منيػا مختمػؼ الػدكؿ عمػ

 . (6، ص2007)البلمي،  كتشريعاتيا

، كالػػذم بػػيف .يػػو أبػػرز 2016أمػػاف تقريػػره .ػػي عػػاـ  -كقػػد نشػػر االئػػتبلؼ مػػف أجػػؿ النزاىػػة كالمسػػاءلة
 أشكاؿ الفساد انتشارا .ي .مسطيف كما يمي:

كا.حػة شككل كببلغا، كالتػي تقػ.  ػمف االختصػاص القػانكني لييئػة م 290بمغت شكاكل جرائـ الفساد 
الفسػػاد، حيػػث أظيػػرت معظػػـ جػػرائـ الفسػػاد المنصػػكص عمييػػا .ػػي قػػانكف مكا.حػػة الفسػػاد، كقػػد تكزعػػت 

 كاآلتي: 2016طبيعة الشكاكل كالببلغات المقدمة حكؿ جرائـ الفساد خبلؿ العاـ 

%، 22.7كانػت إسػاءة اسػتخداـ السػمطة بنسػبة  2016أكثر أشكاؿ شبيات الفسػاد انتشػارا خػبلؿ العػاـ 
مػػػف بػػػيف جػػػرائـ الفسػػػاد األخػػػرل، ككػػػاف  %18.62 المركػػػز الثػػػاني بنسػػػبةاحتمػػػت إسػػػاءة االئتمػػػاف بينمػػػا 

، % 1.38بنسػػبة  2016التيػػاكف .ػػي أداء كاجبػػات الكظيفػػة العمكميػػة أقػػؿ أشػػكاؿ الفسػػاد خػػبلؿ العػػاـ 
 الشكؿ أدناه يك   ذلؾ:ك 
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 2016لمعاـ  جرائـ الفساد .ي ال فة(: 1.2الشكؿ )

جيات كالمطالػػب المكجيػػة لمجيػػات المسػػؤكلة لمكا.حػػة الفسػػاد كالتقميػػؿ مػػف انتشػػاره، الخطػػكات كاالسػػتراتي
 كتشمؿ: 

  قياـ الحككمة الفمسطينية باإلسراع .ػي إجػراء االنتخابػات التشػريعية، النتخػاب مجمػس تشػريعي يقػـك
رقابة بممارسة األعماؿ الرقابية كالتشريعية عما أعماؿ السمطة التنفيذية، كيت مف ذلؾ العمؿ عما 

مػػدل التػػزاـ كػػؿ مػػف الحككمػػة ككزارة الماليػػة بتنفيػػذ المكازنػػة، باإل ػػا.ة إلػػا محاسػػبة أم جيػػة تقػػـك 
 باستخداـ الماؿ العاـ .ي مجاالت أخرل غير المحددة بالسابؽ. 

  مطالبة مجمس الكزراء بعقد اجتماع ىد.و إعداد خطػة كطنيػة .مسػطينية، تعمػؿ عمػا تعزيػػز النزاىػػة
سػػػادب باإل ػػا.ة إلػػا تحديػػػد أكلكيػػػات العمػػػؿ كمسػػػؤكلية كػػؿ جيػػة كآليػػػة متابعػػػة التنفيػػػذ، كمكا.حػػػة الف

كمتابعػػة المكازنػػػة البلزمػػة لمتنفيػػذ، بحيػػث يشػػمؿ ىػػذا االجتمػػاع كا.ػػة األطػػراؼ الرسػػمية مثػػؿ ىيئػػػة 
ة إلػػا مجمػػػس مكا.حػػة الفسػػاد، كديػػػكاف الرقابػػػة الماليػػػة كاإلداريػػة كديػػػكاف المكظفيػػػف العػػػاـ، باإل ػػا.

الشػػػػراء العػػػػاـ، ككزراء الحككمػػػػة كممثمػػػػي المجتمػػػػ. المدنػػػػي العامميػػػػف .ػػػػي مجػػػػاؿ النزاىػػػػة كمكا.حػػػػة 
 . (2016، األدغـ) الفسػاد

  أف تمتػػـز كػػؿ مػػف الحككمػػػة ككزارة الماليػػػة بتعزيػػػز شػػػفا.ية المكازنػػػة العامػػػة، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ نشػػػر
  تاب. لممكازنػة الدكلػية، بحيث ييمثػؿ نشػػرىا الحػػد األدنػا العتبػار ثماف كثائػؽ ماليػة، بناء عما مس

 المكازنػة شػفا.ة.
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  العمؿ عما تعزيػػز دكر ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة كاإلداريػة، كمطالبػة المسػػؤكليف .ػػيو بػااللتزاـ بالمينيػػة
بػػان أليػػة محػػػاكالت ىاد.ػػة كالحياديػػػة .ػػي جميػػ. األعمػػاؿ، ك.قػػان لمػػا جػػاء .ػػي أحػػػكاـ القانػػػكف كذلػػػؾ تجن

 إلخ ػاع ديػكاف الرقابػة الماليػة كاإلدارية لسيطرة السػمطة التنفيذيػة.
  عداد بطاقػات الكصػؼ الكظيفػي لجميػ. الكظائػؼ العميػا غيػػر قياـ ديػكاف المكظفيػف العػاـ بتصميـ كا 

 المتك.ػرة.
 ا الرقابػة عمػا نزاىػة شػغؿ الكظائػػؼ العامػػةمطالبػة رئيػس الػكزراء بإقرار تشػري. لتشػكيؿ لجنػة ىد.ي 

 .(2009)السالـ، 
  تنظيػػػػػـ أعمػػػػػاؿ شػػػػػركات االتصػػػػاالت المتنكعػػػػػة ك مػػػػػاف جػػػػػكدة الخدمػػػػػات المقدمػػػػػة، كالتػػػػػزاـ ىػػػػػذه

الشػػػػركات باألسػػػعار التػػػػي يتػػػػـ إقرارىػػػػا، إ ا.ػػػػة إلػػػػا  مػػػػاف كصػػػػكؿ كا.ػػػػة الخدمػػػػات ذات العبلقػػػة 
 يػ. المناطػؽ كالتجمعػات السػكانية.باالتصاالت إلػا جم

   تعانػي مػف حالػة  2016تفعيػؿ الييئات المنظمػة لقطاعػي الكيربػاء كالميػاهب كالتػي بقيت حتا عػاـ
 عػؼ، بسػبب المنا.سة عما الصبلحيات بيػػف سػػمطة الميػػاه كمجمػػس تنظيػػـ قطػػػاع الميػػػاهب كعػػػدـ 

طػػاع الكيربػاء .ػي الرقابػة كاإلشراؼ عمػا شػركات الكيربػاء عمػا أرض تفعيػػؿ دكر مجمػػس تنظيػػـ ق
 الكاقػ..

  .قيػػاـ كزيػػػػر الحكػػػػـ المحمػػػػي بك ػػػػ. خطػػػػة ىػػد.يا تسػػػػكية ديػػػػكف البمديػػػػات، بالتنسػػػػيؽ كالمشػػػاركة مػػػػ
ينػػػػة سػػػػمطة الطاقػػػػة ككزارة الماليػػػػة، كذلػػػؾ لعمػػػػؿ تسػػػػكيات ماليػػػػة معمنػػػػة، لممحا.ظػػػة عمػػػػا حػػػػؽ الخز 

العامػػة. قبػػػؿ أف قيػػاـ شػػركة النقػػػؿ الحككمػػػي بسػػػداد جميػػ. ىػػػذه األمػػكاؿ الحقػان إلػػػا شػػػركة الكيربػػػاء 
 . (2016أماف،  -)االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة القطريػة اإلسرائيمية مػف الخزينػة العامػة

كؿ عػاـ، كعمػا المسػتكل الػكطني يعتبر قطاع الميػاه قطػاع حيػكم ىػاـ .ػي عمميػة التنميػة المسػتدامة بشػ
لتنمية قطاع المياه .ػي .مسػطيف بشػكؿ خػاص، إال أف كجػكد االحػتبلؿ اإلسػرائيمي سػاىـ كبشػكؿ مباشػر 
نشػػػاء  .ي تقميؿ .رص التنمية الحقيقية .ي األرا ي الفمسطينية، عما الرغـ مف إطبلؽ عممية السػػػبلـ كا 

. كنتيجػػة ليػػذه المعيقػػات بقػػي تطػػكير قطػػاع الميػػاه مقيػػدان، 1994السػػػػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية .ػػي العػػاـ 
كقػػػد تعمػػػد االحتػػػػػػبلؿ اإلسػػػرائيمي إبقػػػاء ىػػػذه القيػػػكد كالمعيقػػػػػػات لتطػػػكير كتنميػػػة قطػػػاع الميػػػػػػاه، لمػػػا ليػػػذا 
القطاع مف بيعد اسػػػتراتيجي .ي التنمية المستدامة مف جية، كالستمرار السيطرة اإلسرائيمية عما مصادر 
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ه كاسػػػػػػتغبلليا حسػػػػػػب متطمبػػػات التنميػػػة لممجتمػػػ. اإلسػػػرائيمي مػػػف جيػػػة أخػػػرل، دكف األخػػػذ بعػػػيف الميػػػا
  .(2016)سمطة المياه الفمسطينية،  االعتبار االحتياجات الفمسطينية مف المياه

لذا يكاجو قطاع المياه .ي .مسطيف العديد مف التحديات أىميا االحتبلؿ اإلسرائيمي، كقػدرة القطػاع عمػا 
، كقػػدرتيا عمػػػا القيػػاـ بػػػدكرىا 2014نشػػاء كبنػػاء المؤسسػػػات، كمػػا نػػػص  عمييػػا القػػػانكف الصػػادر سػػػنة إ

كخاصػػة تمػػؾ الخػػدمات المتعمقػػة بتطػػكير البنيػػة التحتيػػة، بيػػدؼ تػػك.ير الميػػاه كتقػػديـ الخػػدمات البلزمػػة، 
كنكعا لفئات المجتم. الفمسطيني كقطاعاتو المختمفة  . (2016)سمطة المياه الفمسطينية،  كما ن

كيعػػد الفسػػاد مػػف أبػػرز التحػػديات التػػي يكاجييػػا قطػػاع الميػػاه، حيػػث يتمثػػؿ .ػػي صػػكر كأشػػكاؿ متعػػددة، 
 تت مف:

 األشكال المتعددة لمفساد في قطاع المياه 5.1.2

  :كتعني قبكؿ الماؿ أك أم شكؿ مػف أشػكاؿ الفائػدة، ليقػـك المتمقػي أك المسػتفيد بػإجراءات أك  الرشوة
نحك غير سميـ، كمف األمثمة عما ذلؾ قياـ شخص ما بد.. مبمغ مف الماؿ لقارئ اتخاذ قرارات عما 

 العداد لمعبث بالعداد لتغيير القراءة.
  :كيقصػػد بيػا قبػػكؿ مبمػغ مػػف المػاؿ لتسػػري. عمميػة مػػا، كمػف أمثمتيػػا طمػب .نػػي الشػػبكة  سةرعة المةةال

خدمػػة الصػػرؼ الصػػحي مبمػػغ إ ػػا.ي مػػف المػػاؿ لئلسػػراع .ػػي عمميػػة تكصػػيؿ خدمػػة ميػػاه الشػػرب أك 
 لمنزؿ أك منش.ة صناعية. 

 :اتفػػاؽ بػػيف طػػر.يف أك أكثػػر لتحقيػػؽ غػػرض أك عمػػؿ غيػػر الئػػؽ، كذلػػؾ لمتػػ.ثير بشػػكؿ غيػػر  التواطةةؤ
صػػػحي  عمػػػا تصػػػر.ات الطػػػرؼ اآلخػػػر، كمػػػف األمثمػػػة عمػػػا ذلػػػؾ الترتيػػػب بػػػيف شػػػركات المقػػػاكالت 

 كاالتفاؽ عما أف يتـ الترسية عميو.كالمتقدمكف لمناقصة مد شبكة مياه عما األسعار .يما بينيـ 
 :أخػذ أك تحكيػؿ األمػكاؿ أك الممتمكػات أك األشػياء الثمينػة لمنفعػة شخصػية  سوء االستخدام/ السةرقة

 .(2209)التميمي،  مثؿ استخداـ امتيازات المر.ؽ لمصمحة خاصة
 :نطػػكم عمػػا كيقصػػد بػػو الخػػداع كاالحتيػػاؿ كالغػػش كالتبلعػػب، كيعتبػػر جريمػػة اقتصػػادية ألنػػو ي الغةةش

تشكيو المعمكمات كالحقائؽ كالخبرات، كمػف األمثمػة عميػو قيػاـ المػكرد بتكريػد ب ػائ. بجػكدة منخف ػة 
 بدكف شيادة اختبار أك بشيادة مزكرة.
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 :كىك الػدكا.. القيريػة مثػؿ التيديػد باسػتخداـ العنػؼ أك إشػاعة المعمكمػات السػيئة بيػدؼ حػث  االبتزاز
األمثمة عما االبتزاز قياـ أحد .نيػي الشػبكات بالتيديػد بفصػؿ شخص أك جية ما عما التعاكف، كمف 

 أحد المنازؿ عف الشبكة إذا ر. كا د.. رشكة.
 :استغبلؿ الكظيفة .ي تحقيؽ مكاسب كمنا.. خاصة دكف تحريض خارجي أك  إساءة حرية التصرف

 ابتزاز. 
 :ا لمقرابػػػة كاألسػػػرة كيقصػػػد بيػػػا تكزيػػػ. المػػػكارد )عقػػػكد، .ػػػرص عمػػػؿ،...( إمػػػ المحسةةةوبية والمحابةةةاة

)المحسكبية(، أك عما أساس حزب سياسي أك تكتؿ عرقي أك ديني أ غيرىا، مثػؿ إنشػاء نظػاـ جديػد 
)شػػركة ميػػاه الشػػرب  كيػػة لؤلقػػارب كاألصػػدقاء كالجيػػرافلمميػػاه .ػػي قريػػة مسػػؤكؿ كبيػػر أك إعطػػاء األكل

 .(2015كالصرؼ الصحي بالغربية، 

 المياهيب مكافحة الفساد في قطاع أسال 6.1.2

يجػػب أف تت ػػا.ر الجيػػكد كالحكػػـ الرشػػيد كالنزاىػػةب إلدارة الميػػاه بشػػكؿ أ. ػػؿ، خاصػػة .ػػي الميػػاه التػػي 
يتاح جزء محدكد منيا، بسبب غياب حؿ عادؿ لق ية حقكؽ المياه، لذا يجب أف تتك.ر اإلدارة السميمة 

نجػػػاز ال قػػػانكف كاألنظمػػػة الحاكمػػػة لمميػػػاه كالصػػػرؼ الصػػػحي، لمحػػػد مػػػف الفاقػػػد كت.ىيػػػؿ البنيػػػة التحتيػػػة، كا 
لقطاع المياه، ل ماف تك.ير البيئة الصحيحة لبلستثمار كالعمؿ بعيدان عف الفساد، كخاصة .ي ما يتعمؽ 
.ي المشاري. البلزمة لبناء البنية التحتية لتك.ير خدمات أ. ؿ، كتك.ير تقارير مػف أجػؿ تعزيػز الشػفا.ية 

 .(2011ك.ا،  -ة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية.ي ىذا القطاع الحيكم كتحديد الصبلحيات )ككال

كىنػػػاؾ عػػػدد مػػػف األسػػػاليب كاالسػػػتراتيجيات التػػػي يجػػػب عمػػػا اإلدارة المسػػػؤكلة أف تتبناىػػػا إلدارة قطػػػاع 
 المياه بشكؿ سميـ، كمف ىذه االستراتيجيات ما يمي:

 خص، بحيػػث ال إتاحػػة إمكانيػػة الكصػػكؿ إلػػا المعمكمػػات المائيػػة المكجػػكدة لػػدل اإلدارة أمػػاـ كػػؿ شػػ
 يحتاج الكصكؿ إلييا إلا إثبات مصمحة مباشرة بيا.

 الجيػػػات المسػػػؤكلة بنشػػػر التقػػػارير كالمعمكمػػػات المائيػػػة بشػػػكؿ سػػػنكم، بحيػػػث تت ػػػمف ىػػػذه  التػػػزاـ
التقارير البيانات كالمستندات المائية الكاممة إلطبلع المكاطنيف عما كؿ مػا لػو عبلقػة بعمػؿ اإلدارة 

 .ي قطاع المياه.
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 اإلدارة بتك ػػي  القػػرارات المائيػػة المتاحػػة أمػػاـ المػػكاطنيف لفيػػـ األسػػباب التػػي د.عػػت بػػاإلدارة  إلػػزاـ
 التخاذ ىذه القرارات ت.مينا لمشفا.ية كلمحد مف الدعاكل الق ائية غير المجدية.

  قيػػػاـ إدارة قطػػػػاع الميػػػػاه بتنظػػػػيـ إجػػػػراءات طمػػػػب المعمكمػػػػات المائيػػػػة، كحفػػػػظ البيانػػػػات كالمسػػػػتندات
 (2013، بك ديةأة بقطاع المياه بشكؿ يسيؿ استخراجيا. )المتعمق

كقد استخدمت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لمتصػدم لمفسػاد .ػي قطػاع الميػاه .ػي .مسػطيف، إذ قػاـ .ريػؽ 
مػػػف منتػػػدل شػػػارؾ الشػػػبابي بتطبيػػػؽ تجربػػػة .ريػػػدة بيػػػدؼ تعزيػػػػز مفيػػػـك النزاىػػػػة كمكاجيػػػػة الفسػػػػاد .ػػػي 

دل الشبابي إلا إيجاد طريقة لمتكاصؿ م. المسؤكليف مف دكف كساطػػة، .مسطيف المحتمة، إذ سعا المنت
ألف الكثيػػػر مػػػف النػػػاس ي ػػػطركف لشػػػراء الميػػػاه مػػػف سػػػمطة االحػػػتبلؿ، كأصػػػب  بكسػػػعيـ الػدخػػػػكؿ إلػػػا 

ك.ت  حساب خاص ليـ كتػدكيف الشػككل المتعمقػة بػ.م بمديػة، األمػر الػذم سػاىـ  (You Know) مػكق.
 . (2016آب )الصايغ،  .ي ال فة الغربية .ي حؿ العديد مف المشاكؿ

 منطقة الدراسة. 2.2

 ،جنيف شماؿ ال فة الغربية، كىي ثالث أكبر مدينة .مسطينية .ي ال فة بعد الخميػؿ كنػابمس مدينة تق.
أم  2كػـ 583بينمػا تبمػغ مسػاحة محا.ظػة جنػيف دكنػـ،  21.000حيث تقدر مساحة المدينة كحدىا ب 

 كيقػدر ،ط  البحرس مستكل عفمترا  175ترتف. المدينة ربية اإلجمالية. % مف مساحة ال فة الغ9.7
. يتبػػ. مخػػيـ جنػػيف نسػػمة 256.000حػػكالي  .يسػػكنيانسػػمة، أمػػا المحا.ظػػة  39.000ب  ياعػػدد سػػكان

 (2011إبراىيـ، ) .الجئ 16.000لممدينة كيق. إلا الغرب منيا كيسكنو 

 باإل ػا.ة ،المدينػةىػي المػزكد الرئيسػي لمميػاه .ػي  بمديػة جنػيفالصرؼ الصحي .ػي المياه ك دائرة تعتبر 
اليػػػػامكف، السػػػػيمة المنػػػػاطؽ التاليػػػػة ) يخػػػػدـالػػػػذم  شػػػػماؿ غػػػػرب جنػػػػيف/ لػػػػا مجمػػػػس الخػػػػدمات المشػػػػترؾإ

، مجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه( )...إلػػخ العرقػػة، زبكبػػا، تعنػػؾ، عػػانيف الحارثيػػة، رمانػػة، الطيبػػة، كفػػرداف،
2017). 
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.ػػي  ،مميػػكف متػػر مكعػػب 5.9 ( بػػػ2010المدينػػة عػػاـ ).ػػي  مقطػػاع المنزلػػيالمػػزكدة ل بمغػػت كميػػة الميػػاه
 الفمسػطيني، لئلحصػاءيػـك )الجيػاز المركػزم  .ػرد/ لتػر/  55.5حػػكالي حصػة الفػرد اليكميػة حػيف بمغػت

 بال فة الغربية ( كميات المياه المتاحة لمحا.ظة جنيف مقارنة1.2. كيبيف الجدكؿ رقـ )(2010

  2016ال فة الغربية بات المياه المتاحة .ي محا.ظة جنيف مقارنة يبيف كمي(: 1.2جدكؿ )

 المنطقة
ضخ المياه من 

اآلبار 
 الفمسطينية

 الينابيع
شراء المياه من 
شركة مايكروت 

 اإلسرائيمية
 اإلجمالي

 4.32 1.98 0.13 2.21 جنيفمحا.ظة 
 144.432 52.926 25.237 66.268 ال فة الغربية 

 164.227 4.800 - 159.427 قطاع غزة 
 (2016 الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،)المصدر: 

 ىيكمية قطاع المياه  3.2

كالعبلقػات .يمػا بػيف مؤسسػات القطػاع المختمفػة عمػا  ىيكمة قطػاع الميػاه الجديػدةاإلطار القانكني يحدد 
ؿ مقدمي خدمات المياه ك مف قبأالتشغيمي سكاء إلدارة المياه  التنظيمي، كالمستكلك  المستكل السياساتي
طػار القػانكني النػاظـ كالمقتػرح  ػمف خطػة االصػبلح كالمصػادؽ عميػو مػف قبػؿ اإل. .كالصرؼ الصػحي

المجنػػة الكزاريػػة لمبنيػػة التحتيػػة يػػنص عمػػا حصػػر دكر سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية لتمعػػب الػػدكر السياسػػاتي 
"مجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه" كالػػذم  كخمػػؽ، كالتخطػػيط كاإلشػػراؼ عمػػا تنفيػػذ المشػػاري. المائيػػة المختمفػػة

دارم يػػدار مػػف قبػػؿ مجمػػس ادارة مسػػتقؿ يمثػػؿ كا.ػػة القطاعػػات المعنيػػة بتزكيػػد ا  يتمتػػ. باسػػتقبلؿ مػػالي ك 
خارطة الطريؽ نحك تقكية مقدمي الخدمات لمعمؿ  ىذا اإلطار كيك   .خدمة المياه كالصرؼ الصحي

رم كبمػا ي ػمف دمػج الييئػات المعنيػة بتقػديـ تشػاك  إطػارسس التجارية كاسػترداد الكمفػة  ػمف  مف األ
 داءالخدمة بطريقة مناطقية كسمسػة ت ػمف تقميػؿ المصػارؼ التشػغيمية كتعمػؿ  ػمف الكفػاءة كحسػف األ

 (. 2013)العتيمي، 
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.ػػي مسػػ.لة الميػػاه غيػػر قػػانكني ك.ػػؽ اإلطػػار الػػدكلي، كأف جميػػ. مػػا  أف مػػكقفيـ يػػدرؾ اإلسػػرائيميكفكقػػد 
درؾ أف يػكيجػب عمػا الجانػب اإلسػرائيمي  ،لػو سػند قػانكني محؽ الفمسطيني لػيسيذىبكف إليو مف تنكر ل

ال تقػر بػاإلجراءات اإلسػرائيمية  كاألعػراؼ الدكليػة أنو قكة احتبلؿ .ي عرؼ القانكف الدكلي، كأف القػكانيف
مصػػػػادر الميػػػػاه  إدارة تنػػػػدرج بشػػػػ.ف المصػػػػادر الطبيعيػػػػة لمميػػػػاه .ػػػػي األرا ػػػػي الخا ػػػػعة الحتبلليػػػػا، كال

صبلحياتيا كقكة احتبلؿ، كذلؾ ك.ؽ قانكف "االحػتبلؿ المحػارب" المكجػكد .ػي لػكائ  الىػام لسػنة  ف م
 .(2018)العتيمي،  1949كاتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ،1907

 الييكل المؤسساتي لقطاع المياه الفمسطيني 1.3.2

 يتككف الييكؿ المؤسساتي لقطاع المياه الفمسطيني مف:

الػػػسمطة صػػبلحيات إعػػػداد الػػسياسات  (2014لػػػسنة  14رقػػـ )حيػػث مػػػن  القػػانكف : سمطة المياهأواًل: 
 ،العمػػػػؿ مػػػػ. الجيػػػػات ذات العبلقػػػػةك دارة قطػػػػػاع الميػػػػاه كميػػػػاـ تنظيميػػػػة لمػػػػصادر الميػػػػاه، ا  كالتخطػػػػػيط ك 

.ػػي قطػػاع الميػػاه خمػؽ بيئػػة اسػتثمارية مسػتقرة كمناسػبة لتحفيػز القطػاع الخػاص عمػا االسػػتثمار بيدؼ 
 .جػراء التعػديبلت المؤسػسية  كالتنظيمية كاالقتصادية البلزمة لتشجي. الشراكة م. القطاع الخاصا  ك 

ىػدؼ المجمػس بمراقبػة كػػؿ  (2014لػسنة  14رقػـ )حدد القػانكف : لقد مجمس تنظيم قطاع المياهثانيًا: 
نتػػػػاج كالنقػػػػؿ كالتكزيػػػػ. كاالسػػػػتيبلؾ كادارة الصػػػػرؼ اإل)مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالنػػػػػشاط التػػػػػشغيمي لمقػػػػػدمي الميػػػػػاه 

 ػػػػماف جػػػػكدة ككفػػػػاءة خػػػػدمات قطػػػػاع تػػػك.ير الميػػػاه كخػػػدمات ميػػػاه الصػػػرؼ  بيػػػدؼ، كذلػػػؾ (الصػػػحي
إصػػدار تػػراخيص بمجمػػس الميػػاـ  . كقد قامتالصحي .ي .مسطيف المك.رة لممستيمكيف كب.سعار مناسبة

المػػػػػػصادقة عمػػػػػػا أسػػػػػػعار الميػػػػػػاه كبػػػػػػدؿ التمديػػػػػػدات كالخػػػػػػدمات ك  ،لمرا.ػػػػػؽ الميػػػػػاه كالمػػػػػشغميف كمراقبتيػػػػػا
إليػػصاؿ خػػدمات الميػػاه كالػػصرؼ الػػصحي كمراجعتيا كمراقبتيا لمت.كػد مػف مطابقتيػا لمسياسػة  ،األخػػرل

 . (2016)اليندم،  المعتمدة مف قبؿ السمطة

شػركة عامػة " (2014لسػنة  14رقػـ )القػانكف  بمكجػبىػذه الشػركة نشػ.ت : شركة المياه الوطنيةةثالثًا: 
 ".مممككة لمدكلػة كتتػكلا ميػاـ تزكيػد كبيػ. الميػاه بالجممػة لمقدمي الخدمات
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المصػال  كالمؤسسػات التػي تقػـك بتقػػديـ خػػدمات الميػػاه  عبػارة عػف كىػي :مرافة  الميةاه اإلقميميةةرابعًا: 
تػك.ير خػدمات ىػذه المرا.ػؽ إلػا ي المحػدد، كتيػدؼ كالػصرؼ الػػصحي  ػػمف النطػػاؽ اإلدارم كالجغرا.ػػ

الميػػػػاه كالصػػػػرؼ الصػػػػحي كتقػػػػديميا لممسػػػػتيمكيف لبلسػػػػػتخدامات المختمفػػػػػة ك.ػػػػػؽ األسػػػػػس االقتػػػػػصادية 
العمػػؿ عمػػا تمبيػػة احتياجػػات الميػػاه ذات الجػػػكدة المناسػػػبة كخػػػدمات ، ك كاالجتماعيػػة كالبيئيػػة المسػػتدامة

يا مػػػف خػػبلؿ اتخػػاذ اإلجػػراءات المناسػػبة كك ػػ. الخطػػط كالبػػرامج الػػػصرؼ الػػػصحي ألغػػػراض اسػػػتخدام
 .(2004، اإلنساف لحقكؽ المستقمة الفمسطينية الييئة)البلزمة لتطكير ىذه الخدمات

كىي الجمعيات المسؤكلة عف إدارة خدمات تزكيد ميػاه الػرم كالتػي : جمعيات مستخدمي المياهخامسًا: 
كمػػا ظػػػاـ يػػػصدر عػػف مجمػػس الػػكزراء اسػػتنادا إلػػا أحكػػاـ القػػانكف، ف يػػتـ تشػػكيميا ك.ػػػؽ نأمػػف المفتػػرض 

 . (2016)اليندم،  لترخيص كرقابة مجمس تنظيـ قطاع المياه ىذه الجمعيات تخ .

 مبادئ وأسس ىيكمية قطاع المياه  2.3.2

كلتحديػػػد  ،منػػذ إنشػػاء سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية لصػػياغة الػػػسياسات المائيػػػة الكطنيػػػةلقػػد بػػدأ العمػػؿ الجػػاد 
لػػػػسنة  3) قػػػػانكف رقػػػػـاللتنظػػػػيـ العمػػػػؿ .يػػػػو باالسػػػػتناد إلػػػػا كػػػذلؾ ك  ،المرجعيػػػػة الػػػػسياسية ليػػػػذا القطػػػػاع

تػػػػـ بمكجبػػػػو تػػػػشكيؿ مجمػػػػس الميػػػػاه الػػػكطني كمرجعيػػػة سياسػػػية عميػػػا التخػػػاذ القػػػرار ليػػػذا ( الػػػذم 2002
  .القطاع

 كالتي تتمثؿ .ي: ئ مبادمجمكعة مف القامت ىيكمية قطاع المياه  مف قد ك 

تقسػيـ الييكػؿ المؤسسػي لقطػاع الميػاه ، كالعمؿ عمػا الفصؿ بيف الكاجبات التنظيمية كالتشغيمية .1
المسػػػػتكل (، مسػػػػتكل إقػػػػرار السياسػػػػات المائيػػػػة )مجمػػػػس الميػػػػاه الػػػػكطني: إلػػػػا ثػػػػبلث مسػػػػتكيات

اه المكمفػػة مصػػمحة الميػػاه الكطنيػػة كمصػػال  الميػػ)المسػػتكل التشػػغيمي ، )التنظيمػػي )سػػمطة الميػػاه
 .(بتقديـ خدمات المياه كالصرؼ الصحي

تكحيػػػد مؤسػػػسات تقػػػديـ الخػػػدمات المائيػػػة .ػػػي مػػػصال  ميػػػاه إقميميػػػة عمػػػا مػػػستكل العمػػؿ عمػػا  .2
 . الػكطف عمػا أف تتمتػ. باسػتقبلؿ مػالي كأدارم

كيػؿ دائػرة مػف خػبلؿ تح كذلػؾ إنشاء مصمحة مياه كطنيػة لتقػديـ خػدمات الميػاه بالجممػة،القياـ ب .3
  .(2016)اليندم،  مياه ال فة الغربية إلا مصمحة الميػاه بالجممة
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لعػػامميف كالمػػػستفيديف كأصػػػحاب القػػػرار الكػػؿ  .قػػط، بػػؿلػػيس لسػػمطة الميػػاه كقػػد أصػػب  ىػػذا األمػػر جميػػان 
الميػػػػػاه اتػػػػػسمت األدكار كالمػػػػػسؤكليات الػػػػػسائدة .ػػػػػي قطػػػػػاع كقػػػد  ،كصػػػػانعي الػػػػسياسة .ػػػػي قطػػػػاع الميػػػػاه

، كقػد أدل ىػذا الك ػ. الػذم اختمطػػت .يػػو األدكار كالمػػسؤكليات عمػػا كالتشتت التجزئػة كعػدـ الك ػكحب
إلا الحاجة  بدكره مػف سػنكات االحتبلؿ إلا كجكد إدارة غير منسقة، األمر الذم أدل (عامػان  30)مػدار 

 مراقبػػػػة ك ػػػػبط األداء الفنػػػػي كاإلدارم كالمػػػػاليإلعػػػػػادة ىيكمػػػػػة قطػػػػػاع الميػػػػػاه بمػػػػػا يمكػػػػػف مػػػػػف تنظػػػػػيـ ك 
  .(2016)اليندم، 

ف إلمػػػػػستكل القػػػػػانكني كاإلطػػػػػار المؤسػػػػػساتي، لػػػػػذا .ػػػعمػػػا االمػػػػػستكل التػػػػػشغيمي لقطػػػػػاع الميػػػػػاه  انعكػػػس
حيػػػة العبلقػػػػة بػػػػيف المػػػػستكل التشػػغيمي كالمػػػكاطف يحكميػػػا مػػػستكل تػػػشغيمي غيػػػر مػػػسيطر عميػػػو مػػػف النا

كمػػػا ال تكجػػػد أنظمػػػة  ،تحديػػػد أسػػػعار الميػػػاه دكف محاسػػػبة مػػثبلن تسػػتطي. البمػػػديات. ،القانكنيػػػة كاإلداريػػػة
 ،تعر.ػػػة أك رسػػػـك اشػػػػتراؾ أك أثمػػػاف مكحػػػػدة لمتمديػػػدات كالعػػػػدادات تعتمػػػدىا تمػػػػؾ البمػػػديات كالمؤسػػػػسات

ف بتحديػد أسػعار الميػاه بنػاء عمػا معػايير كمحػددات نما تقـك كؿ بمدية أك مؤسسة تقدـ المياه لممكاطنيا  ك 
خاصػة بيػا، دكف الرجػكع إلػػا مرجعيػة مػسؤكلة تكػػكف ميمتيػا تحديػد أسػػعار الميػاه بػشكؿ مكحػػد لجميػ. 

ال ىػػػػػػػذا الك ػػػػػػػ. يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػا تجاىػػػػػػػؿ الفئػػػػػػػات الفقيػػػػػػػرة مػػػػػػػف المػػػػػػػكاطنيف كالػػػػػػػذيف إال أف المحا.ظػػػػػػات. 
)التميمػػي،  يػػػػستطيعكف د.ػػػػ. أسػػػػعار الميػػػػاه التػػػػي تػػػػ عيا البمػػػػديات كالمؤسسػػات المػػزكدة لخدمػػة الميػػاه

2009).  

 

 

 

 

 

  2017ىيكمية قطاع المياه حسب قانكف المياه الجديد (: 2.2الشكؿ )

 ( 2016سمطة المياه الفمسطينية، )المصدر: 
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 خرىة قطاع المياه بالوزارات األعالق 3.3.2

إف طبيعػػة عمػػؿ كميػػاـ كصػػبلحيات سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية تتقػػاط. كتتػػداخؿ مػػ. العديػػد مػػف الػػكزارات 
( مػػف 7( مػػف المػػادة )2كالمؤسسػػات العامػػة، بصػػفتيا جيػػات معنيػػة بمك ػػكع الميػػاه ك.ػػؽ أحكػػاـ الفقػػرة )

 قانكف المياه. ك.يما يمي عبلقة قطاع المياه بعدد مف الكزارات: 

دارة قطػاع الميػاه مػف أىػـ أىػداؼ سػمطة الميػاه، اه بقطاع المياهعالقة سمطة المي .1 : يعتبػر تنظػيـ كا 
كذلؾ بما ي مف ت.ميف الحقكؽ المائية كتحقيؽ التكزي. العادؿ، باإل ا.ة إلا اتباع أ. ػؿ الطػرؽ 
إلدارة كا.ة مصادر المياه كتنميتو بيدؼ تحقيؽ التكازف بيف كمية المياه المتك.رة كحاجة األ.راد .ي 
الحا ر كالمسػتقبؿ. كتيػدؼ سػمطة الميػاه أي ػان إلػا العمػؿ عمػا تػدعيـ البنػاء المؤسسػي كتقكيتػو، 

 . (2016)سمطة المياه الفمسطينية،  لتطكير خدمات المياه
ة ترل كزارة الحكـ المحمػي  ػركرة مكاجيػة األزمػة المائيػ: عالقة وزارة الحكم المحمي بقطاع المياه .2

لتزاـ بكميات المياه كجػداكؿ التكزيػ. المنظمػة، باإل ػا.ة إلػا االكنقص مصادرىا، كذلؾ مف خبلؿ 
كزارة الحكػػـ المحمػػي عمػػا  ػػركرة تفعيػػؿ الرقابػػة عمػػا أيػػة تجػػاكزات أك تعػػديات أك سػػرقات. كتعمػػؿ 

دارة نظاـ التكزي. كتحديػد الكميػات، ك.ػرض باتخاذ التدابير كاإلجراءات البلزمة  إلدارة أزمة المياه كا 
كتعد ىذه الكزارة المسؤكلة عف بشػكؿ لمحد مف مشكمة االستيبلؾ العالي لممياه.  تعر.ة جديدة كذلؾ

رئيسي عف البمديات كالمجالس القركية كمجالس الخدمات المشتركة التي تقدـ خدماتيا إلا الجمي. 
 . (2009)كزارة الحكـ المحمي،  بما .ي ذلؾ تزكيدىا بالمياه

ؼ السياسػػية التػػػي يفر ػػيا االحػػػتبلؿ، تعػػػاني الظػػػرك  بسػػبب :عالقةةة وزارة الزراعةةةة بقطةةةاع الميةةةاه .3
.مسطيف مف نقص شديد .ي القطاع المائي، باإل ا.ة إلا الطمب المتزايد عما المياه لعػدة أسػباب 

الميػاه كتبمػغ نسػبة كاف، كالتغير المنػاخي الػذم يػؤثر سػمبان عمػا كميػات الميػاه. منيا تزايد أعداد الس
اسػػتيبلؾ الميػػاه، لػػذا .ػػإف اإلدارة مػػف إجمػػالي  %50ا يقػػارب المسػػتخدمة .ػػي األغػػراض الزراعيػػة مػػ

ثػة، كاسػتخداـ المحاصػيؿ الجيدة لممياه المستخدمة .ي الػرم عػف طريػؽ اسػتخداـ أنظمػة الػرم الحدي
يسػػيـ .ػػي االسػػتخداـ الكفػػؤ لمميػػاه كتقميػػؿ الفاقػػد. ـ مػػ. كميػػات الميػػاه المتػػكا.رة، كػػؿ ذلػػؾ التػػي تػػتبلء

.ي إدارة ميػاه الػرم مػف خػبلؿ تشػكيؿ جمعيػات لمسػتخدمي الميػاه، .اعبلن  كتمعب كزارة الزراعة دكران 
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ن ناجحػػػان لممسػػػاىمة .ػػػي اصػػػبلح مشػػػكمة ػػػركريان إذ تعتبػػػر ىػػػذه الجمعيػػػات مطمبػػػان  االسػػػتخداـ  كحػػػبل 
 . (2017)كزارة الزراعة،  كاالستيبلؾ غير الكفؤ لممياهالخاطئ 

قطاعػات البنيػة التحتيػة، طػاع المػائي مػف أىػـ يعتبػر الق: البيئةة بقطةاع الميةاهجةودة عالقة سمطة  .4
البيئػػة عمػػا  ةر.ػػ. مسػػتكاىـ المعيشػػي، لػػذا تعمػػؿ سػػمطة جػػكد.يػػي تسػػيؿ حيػػاة األ.ػػراد كتعمػػؿ عمػػا 

سػػف التشػػريعات البلزمػػة لممحا.ظػػة عمػػا مصػػادر الميػػػاه تطػػكير كحمايػػة قطػػاع الميػػاه عػػف طريػػؽ 
ة لتقيػػػيـ كماتيػػػة البلزمػػػة كال ػػػركريكالعمػػػؿ عمػػػا تطكيرىػػػا، باإل ػػػا.ة إلػػػا تطػػػكير الخػػػدمات المعم

، كما كتعمػؿ سػمطة جػكدة البيئػة عمػا تنفيػذ المشػاري. المائيػة التػي المصادر المائية كشبكات المياه
 . (2015)سمطة جكدة البيئة،  تعمؿ عما تطكير مصادر المياه كمان كنكعان 

ف جكدة المياه، إذ يتـ مسطينية إلا  ماتسعا كزارة الصحة الف: عالقة وزارة الصحة بقطاع المياه .5
كمراقبػة ، تزكيد األ.راد بمياه نظيفة آمنة مف خبلؿ المراقبة اليندسية كالصػحية عمػا مصػادر الميػاه

لجة المياه كشبكات مزكدم المياه، باإل ا.ة إلا الرقابة عما جػكدة ميػاه الشػرب كالتػي منشآت معا
  .(2009)الخطيب كآخركف،  امةتعتبر مف أىـ العكامؿ التي تساعد عما ر.. مستكل الصحة الع

الذم تقـك عميػو البنيػة التحتيػة .ػي المحرؾ األساسي تعد  كالتي :بقطاع المياه وزارة األشغالعالقة  .6
مػػػػف المشػػػاري. كالخػػػدمات كتقػػػػديـ العطػػػاءات .ػػػػي كبيػػػر  جػػػػزء تنفيػػػذعػػػف  ةالمسػػػػؤكل.مسػػػطيف، .يػػػي 

يقػ. عمػا عػاتؽ ؽ بقطػاع الميػاه، . ك.يمػا يتعمػالصحيكالصرؼ كالمياه الطرؽ المختمفة كقطاعات ال
التخطػػيط كاإلشػػراؼ عمػػا التنفيػػذ  مػػف  ػػمنياك  المختمفػػة، خػػدمات الصػػرؼ الصػػحيتقػػديـ  الػػكزارة 

كالتشػػغيؿ كالصػػيانة لشػػبكات الصػػرؼ الصػػحي كمعامػػؿ معالجػػة ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي كمحطػػات 
عامػػػػة لؤلشػػػػغاؿ تطبيػػػػؽ قػػػػانكف العطػػػػاءات البسػػػػمطة الميػػػػاه  تقػػػػكـ ال ػػػػخ كأنظمػػػػة الميػػػػاه المعالجػػػػة.

الميػاه كالػرم كالمجػارم كالسػدكد، كذلػؾ  ت، كمػف  ػػمنيا مجػػاالكالػذم تقػره كزارة األشػغاؿ الحككمية
بشػػػػ.ف  1999لسػػػػنة   (6مػػػػف قػػػػانكف رقػػػػـ )( 7مػػػػف المػػػادة )( 1) ك.ػػػؽ نػػػػص البنػػػػد )ب( مػػػػف الفقػػػػرة

 . (2009)التميمي،  العطاءات العامة لؤلشغاؿ الحككمية

 فمسطين ومدينة جنين اه الشرب فيقطاع مي 4.3.2

سػػػيطر االحػػػتبلؿ الصػػػييكني عمػػػا جميػػػ. مصػػػادر الميػػػاه السػػػطحية كالجك.يػػػة منػػػذ احتبللػػػو لؤلرا ػػػي 
ب ..صػػبحت ىػػذه المصػػادر أمػػبلؾ دكلػػة بمكجػػب سمسػػمة مػػف األكامػػر العسػػكرية 1967الفمسػػطينية عػػاـ 
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الحػػاكـ العسػػكرمب التػػي .ر ػػيا االحػػتبلؿ، كلػػيس ألحػػد أك جيػػة اسػػتخداميا إال بتصػػاري  خاصػػة يقرىػػا 
كما قيد عمؿ مصمحة مياه القدس كدائرة مياه ال فة الغربية القائمتيفب كأقاـ بػ.مر عسػكرم آخػر سػمطة 

 .(2011)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني،  1972مياه كمجارم بيت لحـ .ي العاـ 

كاسػػػتغبلؿ المػػػكارد أدت السياسػػػات التػػػي يتبعيػػػا االحػػػتبلؿ الصػػػييكني كالقائمػػػة عمػػػا التمييػػػز كالحرمػػػاف 
المائيػػة الفمسػػطينية إلػػا جعػػؿ اال.تقػػار إلػػا الكميػػات الكا.يػػة مػػف الميػػاه لممػػكاطنيف الفمسػػطينييف مشػػكمة 
قائمػػػة بشػػػكؿ دائػػػـ، كيتجمػػػا ىػػػذا األمػػػر .ػػػي التفػػػاكت الكبيػػػر كالكا ػػػ  .ػػػي الحصػػػكؿ عمػػػا الميػػػاه بػػػيف 

، 2014المػكاطف الفمسػطيني عػاـ  االحتبلؿ كالفمسػطينييفب حيػث بمغػت كميػة الميػاه المسػتيمكة مػف قبػؿ
لتران لمفرد .ي اليكـ، )يقؿ كثيران عف المستكل الػذم تكصػي بػو منظمػة الصػحة العالميػة كىػك  84.3نحك 
لتػػر  340لتػػر لمفػػرد يكميػػان(ب بينمػػا بمغػػت كميػػة الميػػاه المسػػتيمكة مػػف قبػػؿ الفػػرد اإلسػػرائيمي حػػكالي  100

ب زيػػادة عمػػا ذلػػؾ، .ػػإف الفمسػػطينييف الػػذيف يعيشػػكف .ػػي يكميػػان )كبػػذلؾ .إنػػو يزيػػد بنحػػك أربعػػة أ ػػعاؼ(
لتػػران لمفػػرد .ػػي  84.3بعػػض التجمعػػات القركيػػة كانػػت كميػػات الميػػاه التػػي حصػػمكا عمييػػا أقػػؿ بكثيػػر مػػف 

، بػػؿ لػػـ يكػػف يبمػػغ .ػػي بعػػض التجمعػػات  لتػػرنا يكميػػان، كىػػك الحػػد األدنػػا لممقػػدار الػػذم ك ػػعتو  20اليػػـك
  .(2014سمطة المياه الفمسطينية، ) بة لحاالت الطكارئمنظمة الصحة العالمية لبلستجا

كيعػػاني ىػػذا القطػػاع مخػػاطر كثيػػرة، تتمثػػؿ بػػػالتشريعات المجػػز أة، كعػػدـ .صػػؿ األدكار كالكاجبػػات داخػػؿ 
المؤسسات .ي ما بينيا، كعدـ االنتظاـ .ػي مػن  تػراخيص اآلبػار، كالتعػدم عمػا الشػبكة المائيػة بػالربط 

الميػػاه بشػػكؿ مفػػرط مػػف اآلبػػار الزراعيػػة، كعػػدـ تػػك.ر المعمكمػػات كالبيانػػات  غيػػر القػػانكني بيػػا، ك ػػخ  
الكطنية عف المياه، كالتخطيط غير الكا.ي، عدـ ك . مكازنة لمخدمات المائية، كالمحسكبية .ي المكارد 

 قطػاع الميػاهكشراكة القطػاع الخػاص .ػي إدارة البشرية كالمشتريات كاألشغاؿ العامة، كسكء تكزي. المياه 
 . (أيار 16، 2015)جريدة النيار االلكتركنية، 

 االتصال بالشبكة العامةو مصدر مياه الشرب الرئيسي لمفمسطينيين  5.3.2

.ػي األرا ػػي الفمسػطينية تحصػؿ عمػا الميػاه مػػف  سػكانيان  تجمعػان  116 أشػارت بيانػات المسػ  إلػا أف
مػف  %12.1 ؼ نسمة أم ما نسػبتوأل 454 شركة المياه اإلسرائيمية )ميكركت(، مجمكع سكانيا حكالي

تجمعات سكانية .ي ال فة الغربية  110 السكاف .ي األرا ي الفمسطينية، كتتكزع ىذه التجمعات بكاق.
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تجمعػا سػكانيا .ػي ال ػفة الغربيػة تحصػؿ عمػا  112 تجمعػات .ػي قطػاع غػزة، باإل ػا.ة إلػا أف 6ك
.ػي  سػكانيان  تجمعػان  157 ج المسػ  إلػا أفالميػاه مػف خػبلؿ دائػرة ميػاه ال ػفة الغربيػة. كمػا كتشػير نتػائ

األرا ػػي الفمسػػطينية تعتمػػد عمػػا آبػػار الميػػاه االرتكازيػػة كمصػػدر بػػديؿ لشػػبكة الميػػاه العامػػة، .ػػي حػػيف 
تجمعػػان سػػكانيان .ػػي األرا ػػي الفمسػػطينية تعتمػػد عمػػا آبػػار ميػػاه األمطػػار كمصػػدر بػػديؿ لمشػػبكة،  421

 "تنكػات "را ػي الفمسػطينية تعتمػد عمػا شػراء صػياريجتجمعػان سػكانيان .ػي األ 398 باإل ػا.ة إلػا أف
 (. 5، ص2012)الصكراني،  المياه كمصدر بديؿ لمشبكة

.ػػػي األرا ػػػي  سػػػكانيان  جمعػػػان ت 123ؾ .ػػػإف ىنػػػا ،2011لبيانػػػات مسػػػ  التجمعػػػات السػػػكانية لعػػػاـ  تبعػػػان ك 
نية بعػدد سػكاف مػف التجمعػات السػكا %22.9الفمسػطينية ال يكجػد .ييػا شػبكة ميػاه عامػة أم مػا نسػبتو 

 .(2010)الجياز المركزم لئلحصاء،  نسمة جميعيا .ي ال فة الغربية 177,275 يبمغ

 جودة مياه الشرب 6.3.2

% 80تعد األمراض المتعمقة بالمياه مف أكثر األمراض انتشارا .ي الدكؿ النامية، حيث تشكؿ ما نسبتو 
صػػحية صػػالحة لمشػػرب كبػػدكف  مميػػكف شػػخص بػػدكف ميػػاه 200مػػف مجمػػكع األمػػراض، كيعػػيش حػػكالي 

شػػػػبكات صػػػػحية لمصػػػػرؼ الصػػػػحي، كذلػػػػؾ اسػػػػتنادا لمنشػػػػكرات منظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة. كمػػػػا أكردت 
( شخص يمكتكف .ػي اليػـك الكاحػد بسػبب 30000أف ما يقارب ) 1982المنظمة .ي تقرير نشرتو عاـ 

مػراض المتعمقػة بالميػاه تكػاد األمراض المتعمقة بالمياه. أما .ي الدكؿ الصناعية كالمتقدمة، .إف نسػبة األ
تكػكف معدكمػػة، كيرجػػ. ذلػؾ إلػػا عػػدة أسػباب أىميػػا تػػك.ر أنظمػة نقػػؿ كتكزيػػ. صػحييف لمميػػاه باإل ػػا.ة 

تتفػػػػاكت مشػػػػكمة تمػػػػكث ميػػػػاه الشػػػػرب بػػػػيف الػػػػدكؿ المختمفػػػػة ك لكجػػػػكد أنظمػػػػة صػػػػحية لمصػػػػرؼ الصػػػػحي. 
لا السعي مف أجػؿ الكصػكؿ إلػا كخصكصا بيف الدكؿ النامية كالدكؿ المتقدمة، كىذا االختبلؼ يدعك إ

حمػكؿ جذريػة لممشػكمة. كعميػو كلمتغمػػب عمػا ىػذه المشػكمة، ىنػاؾ عػػدة مسػتكيات لمتػدخؿ تت ػمف إمػػداد 
الميػػاه كالػػتخمص مػػف الف ػػبلت كالتعمػػيـ كاإلرشػػاد الصػػحي. كتػػتمخص ىػػذه المسػػتكيات باختيػػار مصػػدر 

إ ػػا.ة إلػػا حمايػػة البيئػػة كدعػػـ  ميػػاه مكثػػكؽ كغيػػر ممػػكث، كالبحػػث المسػػتمر عػػف مصػػادر ميػػاه جديػػدة،
المؤسسػػات القائمػػة عمػػا ذلػػؾ، كالػػتخمص السػػميـ مػػف المخمفػػات البشػػرية كك ػػ. أنظمػػة كقػػكانيف .اعمػػة 

 . (2004)أبك حجمة،  كصارمة لتنظيـ كمراقبة قطاع المياه
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% مػػػػف األسػػػػر .ػػػػي األرا ػػػػي 48.1، .ػػػػإف مػػػػا نسػػػػبتو 2010لنتػػػػائج مسػػػػ  البيئػػػػة المنزلػػػػي عػػػػاـ  ك.قػػػػان 
%، كقطاع 72.2نية تعتبر المياه جيدة، كتتفاكت ىذه النسبة بشكؿ كبير ما بيف ال فة الغربية الفمسطي

مف األسر الفمسطينية تعتبػر الميػاه سػيئة بسػبب  %28.2. كمف جية أخرل، .إف ما نسبتو  6.8%غزة
% 63.8% .ػػي ال ػػفة الغربيػػة ك 7.4ارتفػػاع نسػػبة الممكحػػة كتمػػكث الميػػاه بالميػػاه العادمػػة، تتػػكزع إلػػا 

 (. 2012)الصكراني،  .ي قطاع غزة

.ي جػكدة الميػاه المقدمػة لممػكاطنيف، حيػث أف كجػكد الفسػاد  بارزان  كما يمعب الفساد .ي قطاع المياه دكران 
.ػػي ىػػذا القطػػاع يػػؤدم إلػػا زيػػادة تكػػاليؼ االسػػتثمار كتقػػديـ خػػدمات رديئػػة ال ترقػػا لممسػػتكل المطمػػكب 

شرب، كمف أشكاؿ الفساد .ي قطاع المياه كالتي تؤثر عما جكدة مياه كالكاجب تك.ره .يما يتعمؽ بمياه ال
الشرب عدـ قياـ مزكدم خدمات الميػاه بمعالجػة الميػاه بطػرؽ صػحيحة كسػميمة نظػرا لمتكػاليؼ المترتبػة 

 عما ىذه العممية.  

كف عالية تعتمد جكدة المياه .ي .مسطيف عما المصدر الذم أيخذت منو، .جكدة المياه الجك.ية العذبة تك
مقارنػػػة مػػػ. المصػػػادر األخػػػرل لمميػػػاه، ككنيػػػا ال تحتػػػاج إلػػػا عمميػػػات معالجػػػة معقػػػدة لتصػػػب  صػػػالحة 
لبلستعماؿ البشرم. كم. ذلؾ، يكجد العديد مف العكامؿ المؤثرة .ي جكدة المياه .ي األرا ي الفمسطينية 

الفمسػػطينية، كي ػخ  معظػـ كعما رأسيا االحتبلؿ، حيػث يسػيطر كيػتحكـ بػإدارة معظػـ اآلبػار االرتكازيػة 
كمػػػف بػػػيف العكامػػػؿ . مياىيػػػا لصػػػػال  المسػػػتكطنيفب كذلػػػؾ لرغبػػػة االحػػػتبلؿ .ػػػي جػػػذب أكبػػػر عػػػدد مػػػنيـ

األخرل التي تسيـ .ي تمكث مياه الشرب .ي ال فة الغربية طرؽ التخمص مف المياه العادمة، إذ بمغت 
عمػػػا حفػػػر امتصاصػػػية،  % تعتمػػػد62.6%، ك32.6نسػػػبة األسػػػر التابعػػػة لشػػػبكات الصػػػرؼ الصػػػحي 

% بطػػػرؽ أخػػػرل. كيػػػتـ الػػػتخمص مػػػف الميػػػاه العادمػػػة .ػػػي 1.4% منيػػػا مربكطػػػة بحفػػػر صػػػماء، ك3.4ك
الحفر االمتصاصية كالصماء بعد امتبلئيا .ػي األرا ػي الزراعيػة، كاألكديػة، كغيرىػا مػف األمػاكف. كمػا 

متػػرا .ػػػي  15ر ب.قػػؿ مػػف يمكػػف أف تتمػػكث آبػػار ميػػاه األمطػػار نتيجػػة ىػػذه الحفػػر التػػي تبعػػد عػػف اآلبػػا
 . (2009)الخطيب كآخركف،  % مف المنازؿ التي يكجد .ييا الحفر االمتصاصية كاآلبار30.2

دارتيػػا بشػػكؿ صػػحي ، كزيػػادة طاقتيػػا، كتحسػػيف نكعيتيػػا، كحفظيػػا،  كبيػػدؼ تطػػكير مصػػادر الميػػاه، كا 
. 2002( لسنة 3مياه رقـ )كحمايتيا مف التمكث كاالستنزاؼ، أقر المجمس التشريعي الفمسطيني قانكف ال
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إلػػػا جنػػػب مػػػ. تنميػػػة المػػػكارد المائيػػػة،  كعميػػػو، أصػػػبحت الحاجػػػة كبيػػػرة التخػػػاذ إجػػػراءات مناسػػػبة جنبػػػان 
كاستعماليا لمرم، كذلؾ ل ماف استدامة جمي. المكارد كبخاصػة الميػاه كاألرا ػي، مػف خػبلؿ المحا.ظػة 

لمميػػػاه .ػػػي األرا ػػػي الفمسػػػطينية، حيػػػث  كيعػػػد قطػػػاع الزراعػػػة األكثػػػر اسػػػتيبلكان . عمييػػػا كحمايػػػة البيئػػػة
%، كأخيػػرا القطػػاع الصػػػناعي 27%، ثػػػـ االسػػتخدامات المنزليػػة/ البمديػػة بنسػػػبة 65يسػػتيمؾ مػػا نسػػبتو 

 .(2012% )الصكراني، 8بنسبة 

بشػػػ.ف الميػػػاه، .قػػػد ىػػػدؼ إلػػػا إدارة كتطػػػكير مصػػػادر الميػػػاه .ػػػي  2014( لسػػػنة 14أمػػػا القػػػانكف رقػػػـ )
كتحسػػػيف نكعيتيػػػا كحفظيػػػا كحمايتيػػػا مػػػف التمػػػكث كاالسػػػتنزاؼ كتحسػػػيف كر.ػػػ. .مسػػػطيف كزيػػػادة طاقتيػػػا 

 .مسػػتكل تقػػديـ الخػػدمات المائيػػة مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ مبػػادئ اإلدارة المتكاممػػة كالمسػػتدامة لمصػػادر الميػػاه
 :( أف5كما نص القانكف بمكجب المادة )

السػػتعماليا  لكػػؿ شػػخص الحػػؽ بالحصػػكؿ عمػػا حاجتػػو مػػف ميػػاه الشػػرب ذات الجػػكدة المناسػػبة .1
 كب.سعار محددة ك.قان لنظاـ تعر.ة يصدر عف مجمس الكزراء.

عمػػا مقػػدمي خػػدمات الميػػاه أف يقكمػػكا باتخػػاذ اإلجػػراءات المناسػػبة ل ػػماف ىػػذا الحػػؽ، كك ػػ.  .2
 الخطط البلزمة لتطكير ىذه الخدمات بما ينسجـ ك السياسة المائية العامة." 

 :( مف ذات القانكف عما6كنصت المادة )

 ف استخداـ المياه لتمبية االحتياجات اآلتية:يكك  .1

 المنزلية كالسكنية. (أ 
 الزراعة كالرم. (ب 
 الصناعة. (ج 
 السياحة.  (د 
 التجارة كالتبادؿ التجارم.  (ق 
 المحا.ظة عما النظـ البيئية كالمكائؿ المائية. (ك 

 يجب الحصكؿ عما الترخيص البلـز قبؿ تحكيؿ حؽ االستخداـ مف استخداـ إلا آخر.  .2
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ك ػمف إطػار  ،التعاكف م. المؤسسػات الرسػمية األخػرل كالجيػات ذات العبلقػةتعمؿ السمطة كب .3
بالنسػبة لمقطاعػات كالمنػاطؽ  ،المكازنة المائية السنكية عما تحديد كميػة ككيفيػة اسػتخداـ الميػاه

المختمفػػػة، عمػػػا أف تحظػػػا االسػػػتخدامات المنزليػػػة ب.كلكيػػػة مطمقػػػة عمػػػا جميػػػ. االسػػػتخدامات 
 كارد المائية المتاحة". األخرل مف حيث تخصيص الم

 حصة الفرد الفمسطيني من المياه المزودة لمقطاع المنزلي 7.3.2

مميػػػػػكف متػػػػػر مكعػػػػػب حسػػػػػب  342.7بمغػػػػػت كميػػػػػة الميػػػػػاه المتػػػػػك.رة .ػػػػػي األرا ػػػػػي الفمسػػػػػطينية سػػػػػنكيا 
تقريػػػػػػر إحصػػػػػػاءات الميػػػػػػاه .ػػػػػػي األرا ػػػػػػي الفمسػػػػػػطينية، كاسػػػػػػتيثني مػػػػػػف اإلحصػػػػػػاء ذلػػػػػػؾ الجػػػػػػزء مػػػػػػػف 

. ك.يمػػػػػػا 1967 ػػػػػػمو االحػػػػػػتبلؿ عنػػػػػػكة بعػػػػػػد احػػػػػػتبلؿ ال ػػػػػػفة الغربيػػػػػػة عػػػػػػاـ محا.ظػػػػػػة القػػػػػػدس الػػػػػػذم
 2014 يتعمػػػػػػؽ باالسػػػػػػتخداـ المنزلػػػػػػي، .قػػػػػػد بمغػػػػػػت كميػػػػػػة الميػػػػػػاه المػػػػػػزكدة .ػػػػػػي األرا ػػػػػػي الفمسػػػػػػطينية

مميػػػػػػػكف متػػػػػػػر مكعػػػػػػػب .ػػػػػػػي ال ػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػة  102.8مميػػػػػػػكف متػػػػػػػر مكعػػػػػػػب بكاقػػػػػػػ.  191.3 حػػػػػػػكالي
مغػػػػت حصػػػػة الفػػػػرد الفمسػػػػطيني مػػػػف الميػػػػاه مميػػػػكف متػػػػر مكعػػػػب .ػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة، .يمػػػػا ب 89 كحػػػػكالي

كانػػػػػت النسػػػػػبة األقػػػػػؿ .ػػػػػي محا.ظػػػػػة جنػػػػػيف، حيػػػػػث لتػػػػػر/ .ػػػػػرد/ يػػػػػـك  79.4 المػػػػػزكدة لمقطػػػػػاع المنزلػػػػػي
، الجيػػػػػػػاز المركػػػػػػػزم لئلحصػػػػػػػاء الفمسػػػػػػػطيني)لتػػػػػػػر/ .ػػػػػػػرد/ يػػػػػػػـك  39.2 بمغػػػػػػػت حصػػػػػػػة الفػػػػػػػرد حػػػػػػػكالي

2016).  

 الوضع المائي في جنين 8.3.2

تعتمػد عمػا التػزكد بالميػاه مػف خػبلؿ  ( تجمعػان 32.ػي محا.ظػة جنػيف ) .يما يتعمؽ بالتزكد بالمياه، يكجػد
( تجمعا تعتمد عما اآلبار الذاتية مف بينيا مدينة جنيف، كتجم. 16دائرة مياه ال فة، تتكزع كما يمي: )
( 39( تجمعػات تعتمػد عمػا ميػاه الينػابي.، كمػا يكجػد .ػي جنػيف )3كاحد يعتمد عما اآلبار الزراعية، ك)

.ريجػػػػات كالخطيػػػػب، ) ر مخػػػػدـك أم دكف شػػػػبكات تكزيػػػػ. لمميػػػػاه كدكف مصػػػػادر ميػػػػاه دائمػػػػةتجمعػػػػا غيػػػػ
2009) . 

( مميكف متر مكعب. .ي حيف تقدر تعر.ة المياه 10.7كتعاني محا.ظة جنيف مف عجز مائي يقدر ب )
ة ىناؾ نقص كبير .ػي كميػات الميػاه المػزكدك (. 3شيكؿ/ـ 5.5كأسعار التزكد .ي بمدية جنيف ما قيمتو )
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 .ػي محا.ظػات الخميػؿ كنػابمس كجنػيف ( مميػكف متػر مكعػب معظميػا41.ي ال فة الغربيػة بمػغ حػكالي )
  . (2016الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، )

-(: معدؿ االستيبلؾ اليكمي لمفرد مف المياه )جمي. األنكاع(. )مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه2.2جدكؿ )
 (2016-2015-2014-2013تقارير األداء 

 المنطقة
مصدر توزيع المياه  حصة الفرد )لتر/فرد/يوم(

 لكل منطقة
عدد السكان 

 2016 2015 2014 2013 2016لسنة 

 74 69 59 58 مدينة جنين
بمدية جنيف/دائرة 
 54000 الصرؼ الصحي

 47 40 54 29 شمال غرب جنين
مجمس الخدمات 
المشترؾ/ شماؿ 
 غرب جنيف

62000 

 62 49 43 41 ميثمون
س الخدمات مجم

 المشترؾ/ ميثمكف
21068 

 27000 بمدية قباطية 56 55 55 51 قباطية
 17000 بمدية يعبد 80 80 75 68 يعبد

 

يبيف الجدكؿ أعبله حجػـ التغيػر الػذم طػرأ عمػا حصػة الفػرد اليكميػة مػف الميػاه خػبلؿ أربػ. سػنكات .ػي 
ة، إ ػػا.ة إلػػا عػػدد سػػكاف كػػؿ منػػاطؽ الدراسػػة المك ػػحة .ػػي الجػػدكؿ كمصػػدر تكزيػػ. الميػػاه لكػػؿ منطقػػ

 . 2016منطقة .ي عاـ 

مقارنػػة  2016يبػػيف الجػػدكؿ تحسػػنان ممحكظػػان .ػػي حصػػة الفػػرد مػػف الميػػاه .ػػي ىػػذه المنػػاطؽ ابتػػداءن مػػف 
 74)(، .قػػد كصػػمت حصػػػة الفػػرد اليكميػػة مػػف الميػػاه إلػػػا 2015 -2014 -2013بػػاألعكاـ السػػابقة )

، كمػػا بمغػػت حصػػة الفػػرد اليكميػػة مػػف 2013.ػػي العػػاـ  لتػػر( 58لتػػر( لمنػػاطؽ بمديػػة جنػػيف مقارنػػة مػػ. )
لتػر(  29لتر( .ي منطقة مجمس الخدمات المشترؾ/ شماؿ غرب جنيف لمسكاف مقارنة م. ) 47المياه )
لتػر( .ػي منطقػػة مجمػس الخػػدمات  62. بينمػا كصػػمت حصػة الفػرد اليكميػػة مػف الميػاه إلػػا )2013عػاـ 

ػػػا منطقػػػة قباطيػػػة .قػػػد بمغػػػت حصػػػة الفػػػرد 2013ـ لتػػػر( عػػػا 41المشػػػترؾ/ ميثمػػػكف بعػػػد أف كانػػػت ) . أم 
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. أمػػا بالنسػػبة لمنطقػػة يعبػػد .قػػد كصػػمت حصػػة 2013لتػػر( عػػاـ  51لتػػر( بعػػد أف كانػػت ) 56اليكميػػة )
 .2013لتران( عاـ  68لتران( بعد أف كانت ) 80الفرد إلا )

ي تعاني منيا مدينة ، أك حت حجـ األزمة المائية الت2016.ي تقرير نشرتو ككالة .مسطيف اليكـ عاـ 
جنيف.  .قد ذكرت أف المكاطنيف .ي عدة أحياء .ي جنيف يعػانكف مػف نقػص حػاد .ػي ميػاه الشػرب التػي 

حيػث أف أىػالي حػي السػكة،  .ال تصؿ إلا منازليـ، كطالبكا البمدية بالعمػؿ عمػا تػك.ير الميػاه ألحيػائيـ
، كمػػا أف ميػػاه 2016بدايػػة العػػاـ نػػابمس كػػانكا يعػػانكف مػػف نقػػص حػػاد .ػػي الميػػاه منػػذ  –كشػػارع جنػػيف 

البمديػػػة لػػػـ تصػػػميـ إال مػػػرات قميمػػػة، كأنيػػػا عنػػػدما كانػػػت تصػػػؿ .إنيػػػا ال تصػػػؿ لمخزانػػػات عمػػػا أسػػػط  
ف كصمت .يي  عيفة  يقكمػكف بشػراء صػياريج ميػاه، مػا يشػكؿ  كمػا كػاف المكاطنػكف  .جداالبنايات، كا 

( كيبػيف 2016يا. )ككالػة .مسػطيف اليػكـ، عبئا اقتصاديا جديدا .ي ظؿ األك اع المتردية التػي يعيشػكن
(، متكسػػط سػػعر البيػػ. لكػػؿ متػػر مكعػػب مػػف الميػػاه 3( كميػػة الميػػاه المشػػتراة )مميػػكف ـ3.2الجػػدكؿ رقػػـ )

-كالتكاليؼ التشغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي مدينػة جنػيف )مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه
 (.2016-2015-2014تقارير األداء 

(، متكسػػػط سػػػعر البيػػػ. لكػػػؿ متػػػر مكعػػػب مػػػف الميػػػاه 3: كميػػػة الميػػػاه المشػػػتراة )مميػػػكف ـ(3.2جػػػدكؿ )
-كالتكاليؼ التشغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي مدينػة جنػيف )مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه

 (2016-2015-2014تقارير األداء 

 2014 2015 2016 
 %(64) 1.84 %(58) 1.56 %(69) 1.63 (3كمية المياه المشتراة )مميون م
 5.60 9.0 8.00 3التكمفة التشغيمية )شيكل( /م
 5.12 5.21 6.21 3متوسط سعر البيع )شيكل( /م

 (2017مجمس تنظيـ قطاع المياه، المصدر: )
يبػػػيف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف سػػػعر الميػػػاه قػػػد انخفػػػض، كذلػػػؾ أمػػػر طبيعػػػي نظػػػران لزيػػػادة كميػػػة الميػػػاه مػػػف 

.رت عناصػػر النزاىػػة، ممػػا أدل إلػػا الزيػػادة .ػػي كميػػة الميػػاه .ػػي المنػػاطؽ المشػػاري. المػػذككرة حيػػث تػػك 
 2014( .ػػي مدينػػة جنػػيف سػػنة 3المسػػتفيدة مػػف المشػػاري.، حيػػث كانػػت كميػػة الميػػاه المشػػتراة )مميػػكف ـ

، كالتكاليؼ التشغيمية لكؿ 6.21%(،  ككاف متكسط سعر البي. لكؿ متر مكعب مف المياه 69) 1.63
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( .ػػي 3بمغػػت كميػة الميػػاه المشػػتراة )مميػػكف ـ 2015. ك.ػػي العػػاـ 8.00ه المباعػة متػر مكعػػب مػػف الميػػا
. ككانػت 9.00، كالتكمػؼ التشػغيمية 5.21%( كبمغ متكسط سعر البي. 58) 1.56مدينة جنيف حكالي 

، 5.12، كبمػػغ متكسػػط سػػعر البيػػ. 2016%( .ػػي العػػاـ 64) 1.84( 3كميػػة الميػػاه المشػػتراة )مميػػكف ـ
. كيبلحظ ىنا ارتفاع التكاليؼ التشغيمية أكثر مف سعر البي.، كيعػكد 5.60شغيمية .كانت أما التكمفة الت

السبب .ي ذلؾ إلا أف تكمفة العامميف .ي قطاع المياه .ي محا.ظة جنيف تبمغ ثمث تكمفة التشغيؿ كىػي 
مػػس )مج األعمػػا بػػيف مػػزكدم خػػدمات الميػػاه .ػػي .مسػػطيف، باإل ػػا.ة إلػػا التكػػاليؼ التشػػغيمية األخػػرل

 . (2017تنظيـ قطاع المياه، 

تشػػمؿ منطقػػة شػػماؿ غػػرب جنػػيف )اليػػامكف، السػػيمة الحارثيػػة، كفػػرداف، زبكبػػا، رمانػػة، الطيبػػة، عػػانيف، 
ألؼ مكاطف، كيقدـ  75العرقة، تعنؾ، الياشمية، ككفرقكد(، كيزيد التعداد السكاني .ي ىذه المنطقة عف 

الخاصػػػة بتزكيػػػد ميػػػاه الشػػػرب، باإل ػػػا.ة الػػػا مجمػػػس الخػػػدمات المشػػػترؾ لقػػػرل غػػػرب جنػػػيف الخػػػدمات 
( 4.2كيبػيف الجػدكؿ ) .(2016مركز المعمكمات الػكطني الفمسػطيني،) التشغيؿ كالصيانة لمنظاـ المائي
(، متكسػط سػػعر البيػػ. لكػػؿ متػػر مكعػب مػػف الميػػاه كالتكػػاليؼ التشػػغيمية 3كميػة الميػػاه المشػػتراة )مميػػكف ـ

-2014تقػارير األداء  -رب جنيف)مجمس تنظػيـ قطػاع الميػاهلكؿ متر مكعب مف المياه المباعة .ي غ
2015-2016.) 

(، متكسػػػط سػػػعر البيػػػ. لكػػػؿ متػػػر مكعػػػب مػػػف الميػػػاه 3(: كميػػػة الميػػػاه المشػػػتراة )مميػػػكف ـ4.2جػػػدكؿ )
-كالتكاليؼ التشػغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي غػرب جنػيف )مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه

 (2016-2015-2014تقارير األداء 

 2014 2015 2016 
 %(64)790. %(58) 670. %(49) 0.90 ( 3كمية المياه المشتراة )مميون م
 5.76 5.80 6.5 3التكمفة التشغيمية )شيكل(/م
 5.46 5.80 5.35 3متوسط سعر البيع )شيكل( /م

 

 (2017المصدر: )سمطة المياه الفمسطينية، 
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.ي المشػاري. المنفػذة، كالػذم أث ػر بػدكره عمػا انخفػاض التكمفػة يبيف الجدكؿ السابؽ تك.ر معايير النزاىة 
(، حيػػث بمغػػت التكمفػػة التشػػغيمية لكميػػة 3التشػػغيمية كمتكسػػط سػػعر البيػػ. لكميػػة الميػػاه المشػػتراة )مميػػكف ـ

، كمتكسػػط سػػعر البيػػ. بمػػغ 6.5.ػػي منطقػػة غػػرب جنػػيف  2014( .ػػي العػػاـ 3الميػػاه المشػػتراة )مميػػكف ـ
.قد  2016. أم ا .ي العاـ 5.80بمغت التكمفة التشغيمية كمتكسط سعر البي.  2015، ك.ي العاـ 5.35

 .   5.46، كمتكسط سعر البي. بمغ 5.76بمغت التكمفة التشغيمية حكالي 

متر .كؽ مستكل سػط  البحػر جنػكب شػرؽ مدينػة جنػيف كعمػا منتصػؼ  300تق. ميثمكف عما ارتفاع 
ألػػؼ دكنػػـ،  30سػػيؿ منبسػػط تقػػدر مسػػاحتو بحػػكالي  جنػػيف، كتطػػؿ عمػػا -المسػػا.ة بػػيف مػػدينتي نػػابمس

حسػب المخطػط الييكمػي االسػرائيمي، تقػدر مسػاحة ميثمػػكف بحػكالي ألػؼ دكنػـ، حيػث أصػبحت المسػػاحة 
المخطط الييكمي المعد مف  الحالية .ي ظؿ السمطة الكطنية ثبلث أ عاؼ المساحة المذككرة بناء عما

ميػػػاه مػػف خػػػبلؿ مػػػزكد الميػػػاه المسػػؤكؿ كالمتمثػػػؿ .ػػػي مجمػػػس . يػػتـ تزكيػػػد المنطقػػػة بالقبػػؿ بمديػػػة ميثمػػػكف
 الخدمات المشترؾ لمياه الشرب كالصرؼ الصحي/ منطقة ميثمكف.

ـ  المنػػاطؽ التابعػػة لمحا.ظػػة جنػػيفب كك.قػػان تقريبػػان  متػػران  370أمػػا يعبػػد .تقػػ. عمػػا ارتفػػاع   ، كتعتبػػر مػػف أىػػ
ألػػػؼ نسػػػمة تقريبػػػان، كتيػػػزكد المنطقػػػة  17000، يقػػػدر عػػػدد سػػػكاف المدينػػػة بقرابػػػة 2016إلحصػػػاء العػػػاـ 

كبالنسبة لقباطية، .تق. عمػا بعػد عشػرة ، بالمياه مف خبلؿ مزكد المياه المسؤكؿ كالمتمثؿ .ي بمدية يعبد
حػػػكالي  2016كيقػػػدر عػػػدد سػػػكانيا ك.قػػػان إلحصػػػاء العػػػاـ كيمػػػكمترات إلػػػا جنػػػكب غػػػرب مدينػػػة جنػػػيف، 

سػػط  البحػػر، كتبمػػغ مسػػاحة البمػػدة كاألرا ػػي  ـ عػػف240كترتفػػ. حػػكالي ألػػؼ نسػػمة تقريبػػان،  23.860
دكنمان، كيتـ تزكيد المنطقة بالمياه مف خبلؿ مزكد المياه المسؤكؿ كالمتمثػؿ  50.550التابعة ليا  قرابة 
 . (2016)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  .ي بمدية قباطية
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يػػػ. لكػػػؿ متػػػر مكعػػػب مػػػف الميػػػاه (، متكسػػػط سػػػعر الب3(: كميػػػة الميػػػاه المشػػػتراة )مميػػػكف ـ5.2جػػػدكؿ )
تقػارير -كالتكاليؼ التشغيمية لكؿ متر مكعب مف الميػاه المباعػة .ػي ميثمػكف )مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه

 (2016-2015-2014األداء 

 2014 2015 2016 
 %(100) 640. %(100) 560. %(100) 0.52 (3م كمية المياه المشتراة )مميون
 4.68 4.80 4.20 3التكمفة التشغيمية )شيكل( /م
 5.47 5.80 5.69 3متوسط سعر البيع )شيكل( /م

 (2017 المياه، قطاع تنظيـ مجمس: )المصدر

( أعػػػػبله تغيػػػػر كميػػػػة الميػػػػاه المشػػػػتراة كسػػػػعر البيػػػػ. عبػػػػر 5.2( ك)4.2( ك)3.2يظيػػػػر مػػػػف الجػػػػداكؿ )
بالعػػػاميف  مقارنػػػة 2016السػػػنكات، حيػػػث تبػػػيف الجػػػداكؿ ارتفاعػػػا .ػػػي حصػػػة الفػػػرد مػػػف الميػػػاه .ػػػي عػػػاـ 

%( .ػػػي منطقػػػة غػػػرب 64) 790.، و)%( .ػػػي مدينػػػة جنػػػيف64) 1.84السػػػابقيف حتػػػا كصػػػمت إلػػػا )
إلػػا  2016%( .ػػي منطقػػة ميثمػػكف. بينمػػا انخف ػػت الكمفػػة التشػػغيمية .ػػي عػػاـ 100) 640.جنػػيف، ك)

شيكؿ( .ػي منطقػة  4.68شيكؿ( .ي منطقة غرب جنيف، ك) 5.76شيكؿ( .ي مدينة جنيف، ك) 5.59)
كذلػػػؾ نتيجػػػة لبللتػػػزاـ بػػػالقكانيف كاألنظمػػػة المتعمقػػػة بتنفيػػػذ المشػػػركع كتحسػػػف إدارة قطػػػاع الميػػػاه ميثمػػػكف 

كااللتػػزاـ بػػبعض معػػايير النزاىػػة. أمػػا بالنسػػبة بمتكسػػط سػػعر بيػػ. المتػػر المكعػػب الكاحػػد مػػف الميػػاه .قػػد 
 5.46شػػػيكؿ( .ػػػي مدينػػػة جنػػػيف، ك) 5.12مقارنػػػة بالعػػػاميف السػػػابقيف إلػػػا ) 2016انخفػػػض .ػػػي عػػػاـ 

 شيكؿ( .ي منطقة ميثمكف. 5.47شيكؿ( .ي منطقة غرب جنيف، )

كيعػد ىػذا التغيػػر تغيػران إيجابيػػان، حيػث يك ػػ  ذلػؾ أف السياسػة كاإلجػػراءات المتبعػة لتنظػػيـ قطػاع الميػػاه 
 .ي ىذه المنطقة تتب. أسس اإلدارة الصحيحة.
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 الثالثالفصل 
______________________________________________________ 

 الدراسات السابقة 
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ أىػػـ الدراسػػات التػػي تػػـ العثػػكر عمييػػا .ػػي مك ػػكع الدراسػػة، حيػػث لػػـ يجػػد الباحػػث 
دراسػػػات تتحػػػدث عػػػف مك ػػػكع "النزاىػػػة .ػػػي إدارة قطػػػاع ميػػػاه الشػػػرب" بشػػػكؿ أقػػػرب كأعمػػػؽ مػػػف ىػػػذه 

 التي كاف مف أبرزىا: الدراسات، لذا يتـ عرض ىذه الدراسات 

 النزاىة لدى مزودي خدمات قطاع مياه الشرب: ولالجزء األ  1.3

  كالتػي ..ي سبيؿ الحفاظ عما المياه .ي لبنػاف() التقييـ الكطني الشامؿ لنزاىة إدارة المياهدراسة 
(، سعت ىػذه الدراسػة إلػا .يػـ عمميػة صػن. السياسػات العامػة 2015كآخركف، أجراىا ).رج اهلل 

 ػػ. البيئػػي .ػػي المنطقػػة العربيػػة، كقػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف بػػالتغي ر المنػػاخي كالك المتصػػمة 
المػػكارد المائيػػة .ػػي لبنػػاف تتعػػرض لم ػػغط نتيجػػة لمنمػػك السػػكاني المتزايػػد، باإل ػػا.ة إلػػا ازديػػاد 

ة الميػػاه كالتمػػكث كتغي ػػر المنػػاخ. كبينػػت النتػػائج كالنمػػك االقتصػػادم، كسػػكء إدار  التكسػػ. العمرانػػي
تجزؤ التشريعات كالتخػاذؿ .ػي زاىة .ي إدارة المياه .ي لبناف تتمثؿ .ي أي ان أف أىـ تحديات الن

التنفيذ، كعدـ االنتظاـ .ي من  تراخيص لآلبار ك.رط  خ المياه، كالتمييز .ي المػكارد البشػرية. 
المشػػػتمؿ عمػػػا اإلطػػػار التشػػػريعي كأكصػػػت الدراسػػػة ب ػػػركرة تعػػػديؿ النظػػػاـ التنظيمػػػي الحػػػالي 

 كتدابير مكا.حة الفساد. 
 ( عػػاـ )( بعنػػكاف: النزاىػػة .ػػي قطػػاع 2015دراسػػة أجرتيػػا الجمعيػػة العربيػػة لمرا.ػػؽ الميػػاه )أكػػكا

الميػػػاه. بينػػػت الدراسػػػة المفيػػػـك الحقيقػػػي لتعزيػػػز النزاىػػػة، حيػػػث ك ػػػحت الدراسػػػة أف المفيػػػـك 
المنتشػػر عػػػف تعزيػػز النزاىػػػة .ػػي قطػػػاع الميػػاه ىػػػك البحػػث عػػػف .سػػاد ك.اسػػػديف، إال أف تطبيػػػؽ 

اىة ىك عكس مكا.حة الفساد بمعنا أنو إجراء كقائي لمن. .رص حصكؿ الفساد، أما تعزيز النز 
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مكا.حػػة الفسػػاد تبحػػث .ػػي التحقيػػؽ .ػػي حػػاالت .سػػاد مكجػػكدة بالفعػػؿ ك.ييػػا خسػػائر كمسػػتفيديف 
كمتيمػػيف كشػػركاء كقػػد تت ػػرر سػػمعة أبريػػاء مػػف خػػبلؿ عمميػػة التحقيػػؽ التػػي تكػػكف .ػػي غالبيػػا 

بعنػػػؼ مػػػف قبػػػؿ األطػػػراؼ  مػػػا تقػػػاكـ بشػػػدة كعرقمػػػة كأحيانػػػان  البػػػان عمػػػؿ أمنػػػي كقػػػانكني بحػػػت، كغ
تككف  د متنفذيف .ي النظاـ اإلدارم أك الفني، إ ا.ة إلا األثر  األخرل، خاصة كأنيا أحيانان 

السػػػمبي عمػػػا المؤسسػػػة ككاجباتيػػػا كخػػػدماتيا تجػػػاه الجميػػػكر. كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػا أف إجػػػراء 
اع مثػػػػؿ الخػػػػدمات الصػػػػحية كالمستشػػػػفيات، البنػػػػكؾ، تعزيػػػػز النزاىػػػػة يمكػػػػف تنفيػػػػذه .ػػػػي أم قطػػػػ

التػػ.ميف، الخػػدمات، التعمػػيـ، العػػدؿ، البمػػديات، األمػػف، السػػياحة كغيرىػػا، كلػػو .كائػػد كبيػػرة عمػػا 
المؤسسات الخاصة كالعامة، كبالتالي تحسيف جػكدة الخػدمات المقدمػة كجػكدة الحيػاة لممػكاطنيف 

 .خدمات م. قيمة الخدمة المقدمةبحيث يتكا.ؽ ما يد.عو المستيمؾ مقابؿ ىذه ال
 ( دليػؿ صػمـ مػف قبػؿ شػبكة نزاىػة الميػاهWater Integrity Network( عػاـ )بعنػػكاف: 2015 )

دارة مخػاطر النزاىػة لتحسػيف  -إدارة النزاىة .ي منظمات قطاع المياه إرشػادات عمميػة لتحديػد كا 
عالجػة مخػاطر النزاىػة .ػي .اعمية منظمات المياه العامة كالخاصة. ييدؼ الػدليؿ إلػا تحديػد كم

دارة منظمػػة قطػػاع الميػػاه. حيػػث يمكػػف لمػػدليؿ أف يسػػاعد المؤسسػػات عمػػا  العمميػػات اليكميػػة كا 
إطػػبلؽ عمميػػة تغييػػر النزاىػػة كيقػػدـ إرشػػادات حػػكؿ مجمكعػػة مػػف األدكات العمميػػة التػػي يمكػػف 

الشػراء كأدكات  استخداميا لمعالجة المخاطر الرئيسية، بما .ي ذلػؾ: التمكيػؿ كالمحاسػبة كأدكات
التكظيػػػػؼ كمػػػػدكنات السػػػػمكؾ كقػػػػكائـ التػػػػدقيؽ لممراجعػػػػة كأدكات العمػػػػؿ الميدانيػػػػة كأنظمػػػػة إدارة 
الشكاكل. كيمكف أف تستفيد أنكاع مختمفة مف منظمات قطاع المياه مف ىذا النيج, الذم يمكػف 

قطاعية.  تطبيقو كعممية تطكعية أك عما النحك الذم أكصت بو ىيئة تنظيمية محمية أك رابطة
ندكنيسػيا كبػيف المؤسسػات الصػغيرة  يتـ تطبيؽ الدليؿ مف قبؿ مقدمي خدمات المياه .ي كينيا كا 
كالمتكسطة .ي قطاع المياه .ي زامبيا، كما يجرم تكييؼ صندكؽ األدكات السػتخدامو مػف قبػؿ 

 منظمات إدارة نظاـ المياه .ي المجتمعات الريفية كمنظمات أحكاض األنيار .ي إثيكبيا.
  ،( ككػاف 2014برنامج تعزيز النزاىة .ي قطاع المياه )شركة مياه العقبة(، أجراىػا )أبػك عبػداهلل

اليػػػدؼ األساسػػػي لمدراسػػػة ىػػػك االرتقػػػاء بخػػػدمات الميػػػاه كالصػػػرؼ الصػػػحي مػػػف خػػػبلؿ تكػػػريس 
 ، كالتركيز عما مفيـك الحككمة .ي قطاع المياه. دئ الشفا.ية كالمساءلة كالمشاركةمبا
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 المسػػتدامة )اإلدارة المسػػتدامة لمميػػاه كخػػدمات الصػػرؼ الصػػحي( دراسػػة أجريػػت  أىػػداؼ التنميػػة
العامة لؤلمػـ المتحػدة أف (، .قد أقرت الجمعية 2014مف قبؿ )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 

دارتيا إدارة مستدامة،  أىـ ىدؼ مف أىداؼ التنمية المستدامة ىك  ماف تك.ير المياه لمجمي. كا 
يعتبر األساس لمحد مف الفقر كالنمك االقتصادم كاالستدامة البيئية، باإل ا.ة إلا  .تكا.ر المياه

 مساىمتيا .ي تحسيف الر.اه االجتماعي كالنمك الشامؿ لمجمي.. 
  ،دراسة نظاـ تعر.ة المياه .ي األرا ي الفمسطينية بيف الكفاءة االقتصػادية كالعدالػة االجتماعيػة

. ىػد.ت ىػذه 2013ات االقتصػادية الفمسػطيني )مػاس( عػاـ كالتي أجراىػا معيػد أبحػاث السياسػ
الدراسػػػة إلػػػا مناقشػػػة نظػػػاـ تعر.ػػػة الميػػػاه الجديػػػد الػػػذم أعدتػػػو سػػػمطة الميػػػاه الفمسػػػطينية، حيػػػث 
تطرقت لدراسة دكر ككظيفػة التعر.ػة، كالتحقػؽ إذا كانػت تؤكػد األىػداؼ المنشػكدة كأىميػا الحػؽ  

قبػػؿ جميػػ. المػػكاطنيف بمػػا .ػػييـ الفقػػراء، كترشػػيد .ػػي الكصػػكؿ إلػػا الميػػاه الصػػحية النظيفػػة مػػف 
اسػػػتيبلكيا .ػػػي جميػػػ. المجػػػاالت المنزليػػػة كالزراعيػػػة كالصػػػناعية كالتجاريػػػة كاسػػػتدامة تزكيػػػدىا. 
أظيرت نتائج الدراسػة كجػكد اخػتبلؼ كبيػر .ػي تعر.ػة الميػاه بػيف مختمػؼ المنػاطؽ الفمسػطينية، 

سس غير سكية أك مك ػكعية لتحديػد أسػعار كيعكد ىذا االختبلؼ إلا اعتماد مزكدم المياه أل
الميػػاه أىميػػا تغطيػػة التكػػاليؼ. كعمػػا الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يعػػاني معظػػـ مػػزكدم الميػػاه عجػػزا ماليػػا 
بسبب عدـ قدرتيـ عما استرداد التكاليؼ. حيػث تراجعػت قػدرة المػزكديف عمػا اسػترداد تكػاليؼ 

ليؼ ك عؼ القدرة عما تحصيؿ تزكيد السكاف بالمياه نظرا لعدة عكامؿ أىميا عدـ  بط التكا
 الفكاتير، ككؿ ذلؾ يؤدم إلا  عؼ األداء. 

  ،النزاىػػة كالشػػفا.ية كالمسػػاءلة .ػػي عمػػؿ الييئػػات المحميػػة .ػػي قطػػاع غػػزة، دراسػػة أجراىػػا )عمػػي
كقػد أكػدت الدراسػة أف ، أماف –لة ءاالئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمسا كنشرت مف قبؿ (،2012

، كالػذم يشػكؿ ركيػزة ف القطاعات الميمػة .ػي المجتمػ. الفمسػطينيقطاع الحكـ المحمي يعتبر م
يـ العديد مف الخدمات لممكاطنيف أساسية .ي النظاـ الديمقراطي الفمسطيني، كتقـك البمديات بتقد

أىميا خدمات الماء كالكيرباء كالصرؼ الصحي كشؽ الطرؽ... إلخ. كبينت الدراسػة أي ػان أف 
معاممػػة حمػػي تعزيػػز الثقػػة بمؤسسػػات الحكػػـ المحمػػي عػػف طريػػؽ النزاىػػة تعنػػي لقطػػاع الحكػػـ الم

الجميػػػ. بعدالػػػة دكف تمييػػػز، كأف النزاىػػػة تتطمػػػب إقػػػرار الذمػػػة الماليػػػة، كمنػػػ. حػػػاالت ت ػػػارب 
 كالمحسػػػكبيةالكاسػػػطة  المصػػػال ، باإل ػػػا.ة إلػػػا االلتػػػزاـ بػػػإجراءات تكظيػػػؼ سػػػميمة بعيػػػدة عػػػف
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سػػة ب ػركرة إعػػداد دليػػؿ إجػػراءات الحصػػكؿ كقػػد أكصػػت الدرا. كقائمػة عمػػا مبػػدأ تكػػا.ؤ الفػرص
كطباعتو كتكزيعو عمػا المػكاطنيف، األمػر الػذم يسػاعد مف قبؿ الييئات المحمية الخدمات عما 
العدالػػػػة كي ػػػػمف تحقيػػػػؽ  عزيػػػػز الشػػػػفا.ية .ػػػػي تقػػػػديـ الييئػػػػة المحميػػػػة لمخػػػػدمات لممػػػػكاطنيفت.ػػػي 

 . كالمساكاة .ي تقديـ الخدمات لمجمي.
 سػػػػػمطة الميػػػػػاه )ات الميػػػػػاه .ػػػػػي .مسػػػػػطيف، دراسػػػػػة أجريػػػػػت مػػػػػف قبػػػػػؿ مراقبػػػػػة أداء مػػػػػزكدم خػػػػػدم

ىػد.ت ىػذه الدراسػة إلػا الت.كيػد عمػا أىميػة مراقبػة أداء مػزكدم خػػدمات ، (2012الفمسػطينية، 
كػاآلتي )نسػبة العمػؿ .ػي خدمػة الميػاه، كفػاءة األداء ككانػت عناصػر تقيػيـ ، المياه .ي .مسػطيف

 المػػػكظفيف...إلخ.مؤشػػػر إنتاجيػػػة عمييػػػا "الفاقػػػد"،  الميػػػاه غيػػػر المحاسػػػبالتحصػػػيؿ "الجبايػػػة"، 
أنظمػػة الميػػاه العامػػة كالخاصػػة المنتشػػرة .ػػي .مسػػطيف، مػػف كبينػػت الدراسػػة أي ػػان كجػػكد العديػػد 

د أكثػر مػف ) ( .مسػطيني بميػاه الشػرب البلزمػة، إال أنػو ال تتػك.ر خدمػة 4.000.000كالتي تزك 
كتقػػـك سػػمطة اف ال ػػفة الغربيػػة. سػػك% مػػف مجمػػكع 31شػػبكات الصػػرؼ الصػػحي إال لحػػكالي 

.ئػػة الجممػػة كغيػػر الجممػػة كذلػػؾ ( مػػزكد خدمػػة ميػػاه مػػف 12الميػػاه الفمسػػطينية أي ػػان بمراقبػػة )
كصػت الدراسػة ب ػركرة قيػاـ مػزكدم خدمػة الميػاه بتحسػيف مسػتكل تزكيػد كأ لتقييـ أدائيـ العاـ.

ؿ الحسػػابات، كخفػػض الخػػدمات مػػف خػػبلؿ القيػػاـ بتبنػػي مبػػدأ االسػػتحقاؽ .ػػي المحاسػػبة، ك.صػػ
 الفاقد مف المياه. 

  ،كقد أكدت (2009بيئة النزاىة كالشفا.ية .ي قطاع المياه الفمسطيني، دراسة أجراىا )التميمي ،
تفعيػػػؿ مجمػػػس الميػػػاه كلجانػػػو سػػػيؤدم إلػػػا خمػػػؽ بيئػػػة يػػػتـ .ييػػػا صػػػن.  الدراسػػػة أف العمػػػؿ عمػػػا
حيػػث تكػػكف كيانػػان ناظمػػان لقطػػاع ب ،كبالتػػالي تسػػييؿ ميمػػة سػػمطة الميػػاهالسياسػػات بشػػكؿ .عػػاؿ، 

كبينت النتائج أي ان أف غياب المجمػس التشػريعي كعػدـ قيامػو بمحاسػبة الييئػات التابعػة المياه، 
، كأكصػػػت الدراسػػػة ب ػػػركرة قيػػػاـ المجػػػالس لمجمػػػس الػػػكزراء أ ػػػعؼ الرقابػػػة كأ ػػػاع الشػػػفا.ية

لعشػػػكائية، كحسػػػاب التغا ػػػي عػػػف حفػػػر اآلبػػػار االمحميػػػة بمراقبػػػة قطػػػاع الميػػػاه بحيػػػث ال يػػػتـ 
 عائدات كمصاريؼ المياه. 
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 النزاىة في تنفيذ مشاريع مياه الشرب دراسات :الجزء الثاني 2.3

 مك كع النزاىة .ي تنفيذ مشاري. مياه الشرب: فحصتسكؼ مف الدراسات التي 

 ( كادم  ،جمبػػكف ،بيػػت قػػاد ،عرانػػة ،عربكنػػة ،.قكعػػة ،ديػػر غزالػػةمشػػركع ميػػاه شػػماؿ شػػرؽ جنػػيف
ر المخدكمػة، إلػا زيػادة نسػبة التغطيػة بالميػاه لممنػاطؽ غيػ كاليادؼ ،بك  عيؼ(أدير  ،ال ب.
الفمسػػطيني، الػػكطني )مركػػز المعمكمػػات  النزاىػػةلفحػػص مشػػركع مكتمػػؿ لتحقيػػؽ مؤشػػرات  كىػػك

2016). 
 حػػػي  ،مشػػػركع ت.ىيػػػؿ اآلبػػػار .ػػػي محا.ظػػػة جنػػػيف )عرابػػػة، صػػػانكر، عنػػػزة، .حمػػػة، بيػػػر الباشػػػا

العدالػة .ػي التكزيػ. .ػي إلا زيادة كمية المياه المزكدة لمسكاف، كتحقيػؽ  كالذم ييدؼ ،الشيداء(
سػػمطة ) مؤشػػرات النزاىػػة لفحػػصمشػػركع مكتمػػؿ الجػػزء الجنػػكبي الغربػػي مػػف المحا.ظػػة، كىػػك 

 . (2017المياه الفمسطينية، 
 ( اليػػػػامكف، السػػػػيمة الحارثيػػػػة، رمانػػػػة، الطيبػػػػة، عػػػػانيف، مشػػػػركع ميػػػػاه اليػػػػامكف كالقػػػػرل المجػػػػاكرة

كاليػادؼ إلػا تحسػيف كميػة  ،فرداف، كفرقػكد، تعنػؾ، الياشػمية، العرقػة، زبكبػة، خربػة السػعادة(ك
لفحػػص مشػػركع غيػػر مكتمػػؿ لممػػكاطنيف، كتقميػػؿ الفاقػػد .ػػي شػػبكات الميػػاه، كىػػك الميػػاه المػػزكدة 

 . (2016الفمسطيني، الكطني )مركز المعمكمات  تحقيؽ مؤشرات النزاىةمدل 

 السابقة ودراسة الباحثالدراسات  الفر  بين 3.3

لمجكانػػػب المتعمقػػػة بالنزاىػػػة كالشػػػفا.ية كانػػػت مكا ػػػيعيا شػػػاممة  ،دراسػػػات منكعػػػة سػػػبعةت ػػػمف البحػػػث 
 سنمخصيا  مف الجدكؿ االتي: كالمساءلة لدل مزكدم خدمات قطاع المياه 

 كالدراسات الكاردة .ي البحث (: الفرؽ بيف دراسة الباحث1.3) جدكؿ رقـ

 دراسة الباحث سابقةالدراسات ال الرقم

1 
.ػػي ) دراسػػة التقيػػيـ الػػكطني الشػػامؿ لنزاىػػة إدارة الميػػاه

.ػػرج اهلل الباحػػث  سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػا الميػػاه .ػػي لبنػػاف(.
سػػػػػػػعت إلػػػػػػػا .يػػػػػػػـ عمميػػػػػػػة صػػػػػػػن. ، 2015كآخػػػػػػػركف، 

كالشػفا.ية تبحث .ي مك ػكع النزاىػة 
.ي قطاع المياه )دراسػة مطبقػة عمػا 

شػػػػماؿ  -مجمػػػس الخػػػػدمات المشػػػػترؾ
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السياسػػػات العامػػػة المتصػػػمة بػػػالتغي ر المنػػػاخي كالك ػػػ. 
 البيئي .ي المنطقة العربية

  غرب جنيف(

2 

( 2014عػػػػػػاـ )أبػػػػػػك عبػػػػػػداهلل دراسػػػػػػة أجراىػػػػػػا الباحػػػػػػث 
برنػامج تعزيػػز النزاىػة .ػي قطػػاع الميػاه )شػػركة  بعنػكاف:

ىػػػػػد.ت إلػػػػػا االرتقػػػػػاء بخػػػػػدمات الميػػػػػاه . ميػػػػػاه العقبػػػػػة(
لشػػفا.ية كالصػػرؼ الصػػحي مػػف خػػبلؿ تكػػريس مبػػادئ ا

كالمسػػػاءلة كالمشػػػاركة، كالتركيػػػز عمػػػا مفيػػػـك الحككمػػػة 
 .ي قطاع المياه.

تيػػػدؼ الدراسػػػة الحاليػػػة إلػػػا التعػػػرؼ 
عمػػػػػا أىػػػػػـ الطػػػػػػرؽ لتعزيػػػػػز النزاىػػػػػػة 
كالشفا.ية .ي قطاع الميػاه مػف خػبلؿ 

ثبلثة مف المشػاري. إظيار الخمؿ .ي 
مجمػػػس الخػػػدمات  المطبقػػػة مػػػف قبػػػؿ

 شماؿ غرب جنيف( -المشترؾ

3 

اسػػة أجريػػت مػػف قبػػؿ برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي در 
بعنػكاف: أىػداؼ التنميػة المسػتدامة )اإلدارة  2014عاـ 

المسػػػتدامة لمميػػػاه كخػػػدمات الصػػػرؼ الصػػػحي(. بينػػػت 
الدراسة أف أىـ ىدؼ مف أىداؼ التنمية المستدامة ىك 
دارتيػػػا إدارة مسػػػتدامة،   ػػػماف تػػػك.ير الميػػػاه لمجميػػػ. كا 

ر األسػػػػاس لمحػػػػد مػػػف الفقػػػػر كالنمػػػػك .تػػػكا.ر الميػػػػاه يعتبػػػ
االقتصػػػػػػػػػادم كاالسػػػػػػػػػتدامة البيئيػػػػػػػػػة، باإل ػػػػػػػػػا.ة إلػػػػػػػػػا 
مساىمتيا .ي تحسيف الر.اه االجتمػاعي كالنمػك الشػامؿ 

 لمجمي..

تيػػػػػدؼ الدراسػػػػػة إلػػػػػا بيػػػػػاف أف أىػػػػػـ 
ىػػدؼ مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة 
ىػػػػػك  ػػػػػماف تػػػػػك.ير الميػػػػػاه لمجميػػػػػ. 

دارتيا إدارة مستدامة.  كا 

4 

تعر.ػة الميػاه .ػي األرا ػي الفمسػطينية بػيف دراسة نظػاـ 
الكفػػاءة االقتصػػادية كالعدالػػة االجتماعيػػة، كالتػػي أجراىػػا 
معيد أبحاث السياسات االقتصػادية الفمسػطيني )مػاس( 

. أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف تعر.ػػػة الميػػػاه 2013عػػػاـ 
تختمؼ بشكؿ كبير بػيف المنػاطؽ الفمسػطينية المختمفػة، 

اعتمػػاد مػػزكدم الميػػاه ألسػػس كيرجػػ. ىػػذا التبػػايف إلػػا 
غير مك ػكعية .ػي العديػد مػف األحيػاف لتحديػد أسػعار 

عف ، كقد يككف ذلؾ ناتجان المياه أىميا تغطية التكاليؼ
االخػػػتبلؼ .ػػػي سػػػعر اسػػػتخراج المتػػػر المكعػػػب الكاحػػػد، 
كما أف االختبلؼ .ي سعر تعر.ة المياه ناتج عف قرب 

مػػػػا  كبعػػػػد المنطقػػػػة عػػػػف مكػػػػاف تجمػػػػ. الميػػػػاه. "أم كػػػػؿ
كانػػت المنطقػػة أقػػػرب يقػػؿ سػػعر تعر.ػػػة الميػػاه كالعكػػػس 

 صحي ". 

تيػػػػػدؼ الدراسػػػػػة إلػػػػػا مقارنػػػػػة تعر.ػػػػػة 
المياه لدل مػزكدم الميػاه .ػي منطقػة 
الدراسػػػػة كالمنػػػػاطؽ األخػػػػرل، كمػػػػدل 
التفػػػػاكت .ػػػػي أسػػػػعار الميػػػػاه المقدمػػػػة 

 لممستيمكيف.
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5 

( بعنكاف: تقرير حػكؿ 2012محمكد عاـ ) تقرير عمي،
فا.ية كالمسػػاءلة .ػػي عمػػؿ الييئػػات المحميػػة النزاىػػة كالشػػ

 -.ي قطاع غػزة، االئػتبلؼ مػف أجػؿ النزاىػة كالمسػاءلة
النزاىػػػػة تتطمػػػػب إقػػػػرار الذمػػػػة . بينػػػػت الدراسػػػػة أف أمػػػػاف

المالية، كمن. حاالت ت ارب المصال ، باإل ا.ة إلا 
االلتػػزاـ بػػإجراءات تكظيػػؼ سػػػميمة بعيػػدة عػػف الكاسػػػطة 

   تكا.ؤ الفرص. كالمحسكبية كقائمة عما مبدأ

الدراسػة الحاليػة .ػي التطػػكرات تبحػث 
التػي حػدثت .ػي حصػة الفػرد اليكميػة 
مػػػػػػف الميػػػػػػاه .ػػػػػػي المنطقػػػػػػة المػػػػػػذككرة 
كتحميؿ التكمفة التشغيمية كسعر البي. 
لمتكصػػؿ إلػػا اليػػدؼ األساسػػي كىػػك 
الكشػؼ عػف الخمػػؿ المكجػكد .ػي ىػػذا 

 القطاع.

6 

ة عػػػاـ دراسػػػة أجريػػػت مػػػف قبػػػؿ سػػػمطة الميػػػاه الفمسػػػطيني
بعنكاف: مراقبػة أداء مػزكدم خػدمات الميػاه .ػي  2012

.مسػطيف. بينػػت الدراسػة كجػػكد العديػػد مػف أنظمػػة الميػػاه 
د  العامػػػة كالخاصػػػة المنتشػػػرة .ػػػي .مسػػػطيف، كالتػػػي تػػػزك 

( .مسػػػػػطيني بميػػػػػػاه الشػػػػػػرب 4.000.000أكثػػػػػر مػػػػػػف )
البلزمػػػػػػة، إال أنػػػػػػو ال تتػػػػػػك.ر خدمػػػػػػة شػػػػػػبكات الصػػػػػػرؼ 

مجمػػكع سػػكاف ال ػػفة % مػػف 31الصػػحي إال لحػػكالي 
 الغربية.

 دراسػػػػةتسػػػػعا الدراسػػػػة الحاليػػػػة إلػػػػا 
أداء مزكدم خدمات المياه .ي جنيف 

خػػػػػبلؿ مػػػػػف .ػػػػػي المنطقػػػػػة المػػػػػذككرة 
مشػػػاري. تػػػـ عمميػػػا مػػػف قبػػػؿ مجمػػػس 

الفتػػػرة حتػػػا عػػػاـ تنظػػػيـ الميػػػاه، .ػػػي 
مػػػػػػف حيػػػػػػث مػػػػػػدل التػػػػػػزاميـ  2016

 بتحسيف حصة الفرد.

7 

ميػػػػاه الفمسػػػػطيني، بيئػػػػة النزاىػػػػة كالشػػػػفا.ية .ػػػػي قطػػػػاع ال
. كانػػػػػػت نتػػػػػػائج 2009دراسػػػػػػة أجراىػػػػػػا التميمػػػػػػي عػػػػػػاـ 

أف غياب المجمس التشريعي كعدـ  .ي الدراسة تتمخص
قيامو بمحاسبة الييئات التابعة لمجمس الكزراء أ ػعؼ 

 الرقابة كأ اع الشفا.ية.

مكػػامف تسػػعا الدراسػػة لمكصػػكؿ إلػػا 
الخمػػؿ .ػػي تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه كأداء 

ه .ػػػػػي منطقػػػػػػة مػػػػػزكدم خدمػػػػػة الميػػػػػػا
، كاقتراح الحمكؿ المبينة عمػا الدراسة

 .دراسة حقيقية لمكاق. المكجكد
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 دراسة تحميمية لممشاريع المتعمقة بمياه الشرب
 يت مف ىذا الفصؿ تحميؿ لممشاري. التي تمت دراستيا كىي كالتالي: 

 مشروع مياه شمال شر  جنين 1.4

إنش( بطكؿ  6/ 16ىك مشركع خطكط ناقمة لقرل شماؿ شرؽ جنيف كمرحمة أكلا ب.قطار تتراكح بيف )
نشػػاء خػػػزاف كمحطػػة  ػػػخ، حيػػث أف ىػػػذا المشػػركع ييػػػدؼ إلػػا إيصػػػاؿ الميػػاه ليػػػذه  24إجمػػالي  كػػػـ كا 
ة، عربكنػة، بيػت قػاد، جمبػكف، كادم ديػر غزالػة، .قكعػ)أما التجمعات المستفيدة مف المشركع: المناطؽ، 

(، إذ كػػاف تػػاريخ البػػدء 1.4نسػػمة )جػػدكؿ  18.633، إجمػػالي عػػدد سػػكاف (ال ػػب.، ديػػر أبػػك  ػػعيؼ
ػا تكمفػة المشػركع .كانػت 26/5/2016، كتاريخ االنتياء مف المشػركع 2/2/2015بتنفيذ المشركع   ، أم 

لتػػر/ .ػػرد/  11.55مػػا زيػػادة .ييػػا )عكقػػد كانػػت نسػػبة أ( أيػػار 27، 2015مميػػكف دكالر )الحػػدث،  51
( 4.35بيػت قػاد بكاقػ. )يكـ( .ي قرية عربكنة، أم ا أقػؿ نسػبة زيػادة .قػد كانػت .ػي قريػة   ،لتػر/ .ػرد/ يػـك

، اتصػػػػاؿ 2018حزيػػػػراف، ، رئػػػػيس مجمػػػػس الخػػػػدمات المشػػػػترؾ)كقػػػػد كػػػػاف اليػػػػدؼ زيػػػػادة حصػػػػة الفػػػػرد 
 .شخصي(
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تجمعػػػات، يبمػػػغ عػػػدد  7ي يخػػػدميا المشػػػركع كىػػػي ( نسػػػبة التجمعػػػات السػػػكانية التػػػ1.4الجػػػدكؿ )يبػػػيف ك 
مقارنػة قبػؿ تنفيػذ %( 11.55% ك 4.35، كتتػراكح نسػبة الزيػادة مػا بػيف )ألؼ نسػمة 18.633سكانيا 

  المشركع. 

 ( : أعداد السكاف كحصة الفرد .ي التجمعات المستفيدة مف المشركع1.4جدكؿ )

عدد السكان  اسم التجمع
 2016عام 

 حصة الفرد
نسبة 

 يادة %الز 

 

 نسبة 
قبل  الفاقد %

 بعد المشروع المشروع

 2.46 7.16 35.80 28.64 1112 دير غزالة .1
 3.17 10.19 339.5 29.31 4308 .قكعة .2
 2.35 11.55 37.40 25.85 1007 عربكنة .3
 0.37 4.35 35.61 31.26 1799 بيت قاد .4
 2.12 8.82 52.95 44.13 2971 جمبكف .5
 1.29 6.2 20.7 14.5 511 كادم ال ب. .6
ديػػػػػػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػك  .7

  عيؼ
6925 55.23 60.78 5.55 0.55 

     18.633 المجمكع
 ( 2016المصدر: )الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 

 (اتصاؿ شخصي (،2018، حزيراف) سعدهأبك )معاذ 

القػػرل التػػي شػػمميا المشػػركع قػػد زادت .ػػي جميػػ. بػػالنظر لمجػػدكؿ أعػػبله يتبػػيف لنػػا أف حصػػة الفػػرد .ػػي 
ك.ػي .قكعػة  لتػر لمفػرد( 7.16ر غزالػة )يػاطؽ التي شمميا المشركع، حيػث بمغػت نسػبة الزيػادة .ػي دالمن
( ، أمػػػا .ػػػي بيػػػت قػػػاد .قػػػد بمغػػػت نسػػػبة الزيػػػادة بعػػػد تنفيػػػذ المشػػػركع 11.55(، ك.ػػػي عربكنػػػة )10.22)
 (. 5.55( كأخيرا .ي دير أبك  عيؼ )6.2( ك.ي كادم ال ب. )8.82( ك.ي جمبكف )4.35)

ىذه األرقاـ يتبيف لنا أف أكبر نسبة .ي الزيادة .ي حصة الفرد كانت .ي عربكنػة كأقػؿ نسػبة  كمف خبلؿ
كانػػت .ػػي بيػػت قػػاد ، كيػػرل الباحػػث أف السػػبب .ػػي ذلػػؾ قػػد يكػػكف نػػاجـ عػػف كجػػكد اخػػتبلؼ .ػػي طبيعػػة  
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البنيػػة التحتيػػة .ػػي ىػػذه المنػػاطؽ ، حيػػث كجػػد خمػػؿ .ػػي إمػػدادات الميػػاه .ػػي بعػػض المنػػاطؽ التػػي كانػػت 
 .ييا نسبة الزيادة قميمة. 

شػماؿ شػرؽ  منػاطؽ بيف حصة الفرد اليكمية مف المياه .ػي كبيران  كتجدر اإلشارة ىنا إلا أف ىناؾ تباينان 
حصػػة الفػػرد  تراكحػػت، حيػػث كالحػػد األدنػػا مػػف الميػػاه الػػذم تكصػػي بػػو منظمػػة الصػػحة العالميػػةجنػػيف 

/ لتر/ .رد/ يكـ، بينما الحد  (60.78 -20.7ما بيف )مناطؽ شماؿ شرؽ جنيف اليكمية مف المياه .ي 
/ لتػر/ 100األدنا مف المياه لمفرد الكاحػد .ػي اليػـك المكصػا بػو مػف قبػؿ منظمػة الصػحة العالميػة ىػك 

.   .رد/ يـك

 مشروع تأىيل اآلبار في محافظة جنين 2.4

ة ككحػدة ىك مشركع ت.ىيؿ كامؿ لكؿ مف بئر عرابة كصانكر مف خبلؿ بناء خػزاف تػكازف كتكريػد م ػخ
د..، حيث أف المشركع ييػدؼ لزيػادة كميػة الميػاه الصػالحة لمشػرب .ػي منػاطؽ الخدمػة كتخفػيض نسػبة 

د اليػػػكمي بػػػيف المنػػػاطؽ المػػػزكدة تجمعػػػات )عرابػػػة، يخػػػدـ المشػػػركع ، حيػػػث التبػػػايف .ػػػي معػػػدالت التػػػزك 
تػػـ نسػمة. 37.152 بمػغ عػػدد سػكانيا ي كالتػػي صػانكر، جبػ.، عنػػزة، .حمػة، بيػػر الباشػا، حػػي الشػيداء(

 تكمفػة المشػركع. كقػد بمغػت 24/10/2015، كتـ االنتياء منػو .ػي 23/10/2013 البدء بتنفيذه بتاريخ
 .(2016الفمسطيني،  الكطني )مركز المعمكمات ,14,721 000$

حيػػػث أف كػػػبل المشػػػركعيف المػػػذككريف أعػػػبله اكػػػتمبل نتيجػػػة لبللتػػػزاـ بػػػالقكانيف كاألنظمػػػة المتعمقػػػة بتنفيػػػذ 
( التجمعػػػػػات السػػػػػكانية المسػػػػػتفيدة مػػػػػف 2.4كيبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ ) كاإلدارة الجيػػػػػدة لقطػػػػػاع الميػػػػػاه.المشػػػػػركع 
 المشركع. 

( مشركع ت.ىيؿ اآلبار .ػي محا.ظػة 2.4الشكؿ )   ( مشركع مياه شماؿ شرؽ جنيف     1.4الشكؿ )
 جنيف
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 مف المشركعكحصة الفرد ( أعداد السكاف .ي التجمعات المستفيدة 2.4جدكؿ )

عدد السكان  اسم التجمع
 2016عام 

 نسبة حصة الفرد
 الزيادة %

نسبة 
 بعد المشروع قبل المشروع % الفاقد

 1.20 4.26 60.78 56.52 12328 عرابة .1
 7.30 21.35 49.24 27.89 5055 صانكر .2
 11.09 44.09 78.11 34.02 10554 جب. .3
 5.15 27.07 66.02 38.32 2327 عنزة .4
 3.05 10.06 46.31 36.25 3090 .حمة .5
 0.50 1.71 57.94 56.23 1625 بير الباشا .6
 2.06 10.91 66.21 55.30 2173 الشيداء .7

     37.152 جمكعالم
 ( 2016المصدر: )الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 

 ( اتصاؿ شخصي (،2018، حزيراف) سعدهأبك )الدكتكر معاذ 

بػػالنظر لمجػػدكؿ أعػػبله يتبػػيف لنػػا أف حصػػة الفػػرد .ػػي القػػرل التػػي شػػمميا المشػػركع قػػد زادت .ػػي جميػػ. 
 صػػػانكر ك.ػػػي( %4.26)عرابػػػة زيػػػادة .ػػػي المشػػػركع، حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة التنفيػػػذ المنػػػاطؽ التػػػي شػػػمميا 

.قػػػػد بمغػػػػت نسػػػػبة الزيػػػػادة بعػػػػد تنفيػػػػذ المشػػػػركع  عنػػػػزة ، أمػػػػا .ػػػػي (%44.09) جبػػػػ.، ك.ػػػػي (21.35%)
(. %10.91) الشػػيداء( كأخيػػرا .ػػي %1.71) الباشػػا بيػػر( ك.ػػي %10.06) .حمػػة( ك.ػػي 27.07%)

كأقػؿ نسػبة جبػ. فػرد كانػت .ػي كمف خبلؿ ىذه األرقػاـ يتبػيف لنػا أف أكبػر نسػبة .ػي الزيػادة .ػي حصػة ال
نػػاجـ عػػف كجػػكد اخػػتبلؼ .ػػي أي ػػان ، كيػػرل الباحػػث أف السػػبب .ػػي ذلػػؾ قػػد يكػػكف بيػػر الباشػػاكانػػت .ػػي 

، حيػػث كجػػد خمػػؿ .ػػي .ػػي ىػػذه المنػػاطؽمػػف حيػػث الت.سػػيس كالتركيػػب كالتصػػميـ،  طبيعػػة البنيػػة التحتيػػة
، كيعزل ذلؾ إلا الزيػادة .ػي الفاقػد ميمةإمدادات المياه .ي بعض المناطؽ التي كانت .ييا نسبة الزيادة ق

كمػػا يبلحػػظ الباحػػث ىنػػا كجػػكد .ػػرؽ كبيػػر .ػػي نسػػبة الزيػػادة بػػيف منػػاطؽ  كبالتػػالي الػػنقص .ػػي التزكيػػد.
 . ، نتيجة لذلؾالمشركع األكؿ كمناطؽ المشركع الثاني
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المشػػركع  .ػػي حصػػة الفػػرد اليكميػػة مػػف الميػػاه .ػػي المنػػاطؽ التػػي يخػػدميا ىػػذا كىنػػا أي ػػا يظيػػر تفاكتػػان 
منظمة الصحة العالمية، حيث الذم تكصي بو مف المياه  كالحد األدناكحصة الفرد .ي المشركع األكؿ 

 . / لتر/ .رد/ يكـ(71.3 -30.19ما بيف )حصة الفرد اليكمية .ي ىذا المشركع  تراكحت

 امون والقرى المجاورة مشروع مياه الي 3.4

نشػاء  90ة شػبكات داخميػة بطػكؿ ىك مشركع مياه متكامؿ إلعادة ت.ىيؿ كتكسع خزانػات ميػاه،  3كػـ، كا 
باإل ػػػا.ة إلػػػا إنشػػػاء خطػػػكط ناقمػػػة، تجييػػػز محطػػػة  ػػػخ كت.ىيػػػؿ بئػػػر كفيػػػرت، باإل ػػػا.ة إلػػػا ت.ىيػػػؿ 
عػػدادات المشػػتركيف كربطيػػا بنظػػاـ السػػكادا. المشػػركع ييػػدؼ إلػػا تحسػػيف إمػػدادات الميػػاه كزيػػادة كميػػة 

 (. 3.4ينة .ي جدكؿ )المياه المزكدة لمتجمعات السكنية المب

 كحصة الفرد قبؿ كبعد المشركع ( أعداد السكاف .ي التجمعات المستفيدة مف المشركعأ-3.4جدكؿ )

عدد السكان  اسم التجمع
 2016عام 

نسبة الزيادة  حصة الفرد
% 

 الفاقدنسبة 
 بعد المشروع قبل المشروع %

 4.30 17.86 71.3 53.44 20361 اليامكف .1
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة  .2

 ثيةالحار 
11710 51.23 69.45 18.22 3.78 

 2.84 9.26 42.78 33.52 3903 رمانة .3
 0.78 5.76 33.62 27.86 2639 الطيبة .4
 1.45 8.93 49.58 40.65 4588 عانيف .5
 1.20 7.53 55.48 47.95 6398 كفرداف .6
 2.09 11.05 31.41 20.36 1.421 كفرقكد .7
 1.38 7.35 30.19 22.84 1.243 تعنؾ .8
 2.09 13.01 38.55 25.45 1.306 الياشمية .9
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 ( أعداد السكاف .ي التجمعات المستفيدة مف المشركع كحصة الفرد قبؿ كبعد المشركعب-3.4جدكؿ )

 1.89 12.23 35.74 23.51 1.243 العرقة .10
 0.58 7.58 38.44 30.86 2.404 زبكبا .11
خربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .12

 السعادة
172 25.16 34.25 9.09 1.10 

 0.78 7.24 36.76 29.52 495 ركجسخرب  .13

.50.273 المجمكع
617 

    

 (2016المصدر: )الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 

.رد/يػـك كذلػؾ .ػي السػيمة الحارثيػة، ( لتر/18.22لقد بمغت نسبة أعما زيػادة .ػي ىػذا المشػركع حػكالي )
.5.76أم ا أقؿ زيادة .كانت لصال  الطيبػة بنسػبة ) رؾ، رئػيس مجمػس الخػدمات المشػت) ( لتػر/ .ػرد/ يػـك

 .(، اتصاؿ شخصي2018حزراف، 

أمػػػا التجمعػػػات المسػػػتفيدة مػػػف المشػػػركع: اليػػػامكف، السػػػيمة الحارثيػػػة، رمانػػػة، الطيبػػػة، عػػػانيف، كفػػػرداف، 
 حػكالي تكمفػة المشػركعكقػد بمغػت  ركج.سػكفرقكد، تعنؾ، الياشمية، العرقة، زبكبة، خربة السعادة، خرب 

، كتػػػػػـ االنتيػػػػػاء مػػػػػف المشػػػػػركع بتػػػػػاريخ 3/11/2014 ختػػػػػاري، كتػػػػػـ البػػػػػدء بتنفيػػػػػذه بمميػػػػػكف يػػػػػكرك 7.3
 .(2016)ككالة معان اإلخبارية،  24/11/2015

(، ك.ي الطيبة 9.26(، ك.ي رمانة )18.22(، ك.ي السيمة الحارثية )17.86كانت الزيادة .ي اليامكف )
(، 7.35) (، ك.ػي تعنػؾ11.05(، ك.ػي كفرقػكد )7.53(، ك.ػي كفػرداف )8.93(، ك.ػي عػانيف )5.76)
(، 9.09(، ك.ػػي خربػػة السػػعادة  )7.58(، ك.ػػي زبكبػػا )12.23(، ك.ػػي العرقػػة )13.1ي الياشػػمية )ك.ػػ

 (.7.24ركج )سبينما كانت نسبة الزيادة .ي خرب 

متقاربة نكعان ما حيث كبناء عما ىذه المعطيات نبلحظ أف نسب الزيادة .ي قرل منطقة المشركع كانت 
الزيػػادة .ػي ىػػذه المنطقػة كانػػت (. كمػػا نبلحػظ أف %7.24( كأقػػؿ نسػبة )%18.22بمغػت أعمػػا نسػبة )
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( 11.55أقػػػرب إلػػػا منطقػػػة المشػػػركع األكؿ حيػػػث تراكحػػػت الزيػػػادة .ػػػي منطقػػػة المشػػػركع األكؿ بػػػيف )
 (. 5.55ك)

 يك.ر خارطة تك يحية لممشاري. الثبلثة .ي محا.ظة جنيف:كالشكؿ التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبلثة .ي محا.ظة جنيف( خارطة تك يحية لممشاري. ال3.4الشكؿ )
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شػػماؿ شػػرؽ جنػػيف كالػػذم يخػػدـ سػػبعة تجمعػػات اري. السػػابقة يتبػػيف أف مشػػركع ميػػاه كبػػالرجكع إلػػا المشػػ
% 4.35مػػػػػا بػػػػػيف ) 2016.ػػػػػي العػػػػػاـ ، تراكحػػػػػت .يػػػػػو نسػػػػػبة الزيػػػػػادة (18.633)يبمػػػػػغ عػػػػػدد سػػػػػكانيا 

 ار .ػي محا.ظػػة جنػػيفمنطقػػة المشػركع الثػػاني كىػػك مشػركع ت.ىيػػؿ اآلبػػإال أف الزيػادة .ػػي %(. 11.55ك
كانػػػت مختمفػػػة عػػػف منطقػػػة ( 37.152يبمػػػغ عػػػدد سػػػكانيا )كالتػػػي كالػػػذم يخػػػدـ أي ػػػان سػػػبعة تجمعػػػات 

فػػركؽ شاسػػعة .ػػي الزيػػادة بػػيف المنػػاطؽ .بمغػػت أعمػػا نسػػبة زيػػادة .ييػػا الكانػػت .ييػػا ، إذ المشػػركع األكؿ
 اليػامكف كالقػرل المجػاكرةك.ػي المشػركع الثالػث مشػركع ميػاه  (.1.71قؿ نسػبة كانػت )أ( بينما 44.09)

نسػبة زيػادة بمغػت أعمػا  (50.273.617ثبلثة عشر تجم. يبمغ عدد السكاف .ييا حكالي )كالذم يخدـ 
 (. 5.76( كأقؿ نسبة زيادة )18.22)

حصة الفرد .ي مناطؽ المشاري. الثبلثة نرل أف حصة الفرد كمف خبلؿ تحميؿ الجداكؿ التي تشير إلا 
لػا االسػتنتاج بػ.ف الجيػات المسػؤكلة عػف إيمػة .ػي بعػض المنػاطؽ، ممػا يقكدنػا قد ارتفعت كلػك بنسػبة قم

 ، كذلؾ مف خبلؿ: تنفيذ ىذه المشاري. قد عممت عما مراعاة معايير النزاىة كالشفا.ية .ي تنفيذىا

 عمؿ دراسات أكلية مف قبؿ سمطة المياه الفمسطينية. .1
 ك . المعايير كالمكاصفات البلزمة. .2
 اب شركات.طرح عطاءات كاستقط .3
 لشركات لممناقصة كاختيار األ. ؿ بطريقة كا حة شفا.ة دكف طعف.المنا.سة بيف ا .4
مػف قبػؿ شػركات استشػارية، ككػذلؾ طػرؼ ممثػؿ لمحككميػة،  المقػاكؿعمؿ الرقابة البلزمػة عمػا  .5

 كالتفتيش .ي سمطة المياه الفمسطينية.  كىي دائرة الرقابة
 العبلقة. طرؽ التنظيـ كعمؿ لجاف مف الكزارات ذات  .6
نشاء لجنة العطاءات كالتمثيؿ مف كا.ة الكزارات.  التسمسؿ اإلدارم .7  كالمراسبلت كا 

ف ىناؾ اختبلؼ ممحكظ .ي نسب الزيادة بػيف المنػاطؽ .ػي المشػركع نفسػو كبػيف كػؿ مشػركع أكما نرل 
كدة .ػي كآخر، كيعزك الباحث السبب .ي ىذه االختبل.ات كما ذكر سػابقان إلػا طبيعػة االختبل.ػات المكجػ

البنيػػػة التحتيػػػة ليػػػذه المنػػػاطؽ، حيػػػث تػػػـ التعبيػػػر عػػػف ىػػػذه االختبل.ػػػات مػػػف خػػػبلؿ المشػػػاىدات العينيػػػة 
  دارة قطاع المياه .ي ىذه المناطؽ.إم. المسؤكليف عف  كالمقاببلت التي أجراىا الباحث
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لمصػػدر مػػف يػػؤدم إلػػا ديمكمػػة التػػزكد كالػػتحكـ .ػػي امصػػادر الميػػاه لممشػػاري. الثبلثػػة، أف اخػػتبلؼ كمػػا 
كىػػػذا مػػػرتبط أي ػػػان ، كىػػػذا ىػػػك مبػػػدأ السػػػيادة عمػػػا المصػػػدر كسػػػيكلة الػػػتحكـ، ْقبعػػػؿ المخطػػػط لممشػػػركع

 بالحقكؽ المائية لمفمسطينييف مف استعادة كسيطرة كتكزي.. 
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات

طريقػة كاجػراءات الدراسػة مػف حيػث: تحديػد مػنيج الدراسػة، مجتمػ. الدراسػة، صػؿ كصػفان ليتناكؿ ىػذا الف
عينػػػػة الدراسػػػػة، كأداة الدراسػػػػة، كيفيػػػػة إعػػػػداد األداة صػػػػدؽ األداة كثباتيػػػػا. أي ػػػػان يحتػػػػكم الفصػػػػؿ عمػػػػا 

 إجراءات الدراسة كمتغيرات الدراسة، المعالجات اإلحصائية كأخيران مفتاح تصحي  األداة.  

 يج الدراسةمن 1.5

الميداني نظران لمبلئمتػو ألغػراض الدراسػة. كىػك المػنيج القػائـ  التحميمي استخدـ الباحث المنيج الكصفي
عما كصؼ خصائص ظاىرة معينة كجم. معمكمات عنيا، كيتطمب ذلؾ عدـ التحيز .ي الكصؼ كمػا 

 يتطمب دراسة الحالة كالمس  الشامؿ أك مس  العينة. 

 مجتمع الدراسة 2.5

، كالمسػػؤكليف مػػف الػػكزارات ذات قطػػاع الميػػاه .ػػي جنػػيفإدارة العػػامميف .ػػي كف مجتمػػ. الدراسػػة مػػف يتكػػ
 العبلقة. 

 عينة الدراسة 3.5

كتـ تكزي. االستبانة عمييـ  العامميف .ي قطاع المياه .ي مدينة جنيف( مف 10تككنت عينة الدراسة مف )
 راتيا: كالجداكؿ التالية تك   تكزي. أ.راد العينة حسب متغي
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 مكاف العمؿتكزي. أ.راد عينة الدراسة ك.ؽ متغير (: 1.5جدكؿ )

 النسبة المئوية التكرار مكان العمل
 60.0 6 دائرة المياه

 40.0 4 مجمس الخدمات المشترؾ
 %100 10 المجموع

 

 

، بينمػا %60.0األ.راد الػذيف يعممػكف .ػي دائػرة الميػاه بمغػت نسػبتيـ المئكيػة تبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف 
 %.40.0بمغت النسبة المئكية لؤل.راد الذيف يعممكف .ي مجمس الخدمات المشترؾ ما نسبتو 

 مسما الكظيفيتكزي. أ.راد عينة الدراسة ك.ؽ متغير ال(: 2.5جدكؿ )

 النسبة المئوية التكرار لمسمى الوظيفيا
 30.0 3 مدير
 50.0 5 مكظؼ
 20.0 2 ميندس
 %100 10 المجموع

 

 

%، 30.0بمغت نسػبتيـ المئكيػة  (مدير)كاف مسماىـ الكظيفي خبلؿ الجدكؿ أف األ.راد الذيف  تبيف مف
%، بينمػػػا بمغػػػت 50.0أمػػػا األ.ػػػراد الػػػذيف كػػػاف مسػػػماىـ الػػػكظيفي )مكظػػػؼ( .قػػػد بمغػػػت نسػػػبتيـ المئكيػػػة 

  %.20.0النسبة المئكية لؤل.راد الذم كاف مسماىـ الكظيفي )ميندس( 

 سنكات الخبرةعينة الدراسة ك.ؽ متغير تكزي. أ.راد (: 3.5)جدكؿ 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 30.0 3 سنكات 10أقؿ مف 
 40.0 4 سنة 20-10مف 

 30.0 3 سنة 20كثر مف أ
 %100 10 المجموع
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سػنكات بمغػت  10األ.ػراد الػذيف كانػت سػنكات الخبػرة لػدييـ أقػؿ مػف  مف خبلؿ الجػدكؿ السػابؽ تبػيف أف
سػنة بمغػت نسػبتيـ  20-10%، كأف األ.راد الذيف كانت سنكات الخبرة لػدييـ مػف 30.0لمئكية نسبتيـ ا
سنة  20%، بينما بمغت النسبة المئكية لؤل.راد الذيف كانت سنكات الخبرة لدييـ أكثر مف 40.0المئكية 

   %.30.0ما نسبتو 

 أداة الدراسة 4.5

ستبانة ليدؼ اإلجابة عما أسئمة الدراسػة كقػد تػـ إعػداد بتطكير أداة الدراسة التي تمثمت باال قاـ الباحث
 -أسئمة االستبانة ك.قان لمخطكات التالية:

كاالطػبلع عمػا أىػـ مػا كرد .يػو حػكؿ مك ػكع الدراسػة كاالسػتفادة مػف  ةالسابق ياتالرجكع إلا األدب .1
 بعض بنكدىا.

يا كا  ػا.ة بع ػيا ثػـ بإلغػاء بعػض الفقػرات أك تعػديم كاحيػث أ.ػادالمحكمػيف عرض االستبياف عمػا  .2
 خرجت االستبانة بشكميا النيائي.

شػممت ك بالمسػتجيبيف  تككنت االسػتبانة مػف قسػميف: القسػـ األكؿ: يحتػكم عمػا بيانػات شخصػية متعمقػة
كالقسػـ الثػاني: يشػتمؿ عمػا  .(مكاف العمؿ، المسما الكظيفي، سػنكات الخبػرةعدد مف المتغيرات كىي )
 زاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي محا.ظة جنيف.بالن.قرات االستبانة المتعمقة 

 صد  األداة 5.5

كعمػػػا مجمكعػػػػة مػػػػف المشػػػػرؼ مػػػف أجػػػػؿ التحقػػػؽ مػػػػف مػػػدل صػػػػبلحية أداة الدراسػػػػة تػػػـ عر ػػػػيا عمػػػا 
 المتخصصيف .ي ميداف البحث كأ.ادكا بصدؽ المقياس كصبلحيتيا ألغراض ىذا البحث. 

 ثبات األداة 6.5

سػػطة المعالجػػة اإلحصػػائية لفقػػرات األداة التػػي أجريػػت بكاسػػطة اختبػػار  تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات األداة بكا
( حيػػػث بمػػغ معامػػػؿ ثبػػػات 10ألفػػػا( عمػػا جميػػػ. .قػػػرات االسػػتبانة، كبمغػػػت عينػػة الدراسػػػة ) –)كركنبػػاخ 

 ( كىك معامؿ ثبات مناسب كيفي ب.غراض الدراسة. 0.94المادة الدراسية )
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 إجراءات الدراسة 7.5

 اءات التالية: باإلجر  لقد قام الباحث

 تحديد المك كع كالمشكمة.  .1
 تحديد أ.راد المجتم. كالعينة.  .2
 إعداد االستبانة بصكرتيا النيائية.   .3
 الحصكؿ عما كتاب مف الجامعة، لتسييؿ ميمة الدراسة. .4
 تكزي. االستبانة عما أ.راد العينة كجمعيا.   .5
 إجراء التحميؿ اإلحصائي المناسب لمتكصؿ إلا النتائج.  .6

 ية لمبياناتمعالجة اإلحصائال 8.5

( حيػػث تػػـ مػػف SPSSتمػػت معالجػػة البيانػػات بكاسػػطة الحاسػػكب مػػف خػػبلؿ برنػػامج الػػرـز اإلحصػػائية )
خبللو استخراج النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرا.ات المعيارية ككذلؾ إجراء اختبار تحميؿ 

 ائج الدراسة.( مف أجؿ التكصؿ إلا نتOne Way ANOVAالتبايف األحادم )

 مفتاح تصحيح األداة 9.5

تـ اعتماد المفتاح التالي .ي عممية تصحي  أداة الدراسة كاستخراج النتائج ك.قان لطريقة ليكرت الخماسية 
لمتعػػػرؼ عمػػػا مػػػدل تكا.ػػػؽ إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة، ككػػػاف تقسػػػيـ كزف إجابػػػات أ.ػػػراد العينػػػة عمػػػا النحػػػك 

 التالي: 

 ي .ي تصحي  أداة الدراسة.لقد تـ اعتماد التدرج التال

مواف   درجة االستجابة
 معارض بشدة معارض محايد مواف  بشدة

 1 2 3 4 5 رتبة االستجابة
 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5-4.21 المتكسط الحسابي
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 الفصل السادس
______________________________________________________ 

 ةةةةةةنتائةةةةج الدراس

عػػػف مك ػػػكع  الباحػػػثيت ػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عر ػػػا كػػػامبلن كمفصػػػبلن لنتػػػائج الدراسػػػة التػػػي تكصػػػؿ إلييػػػا 
(، كذلػػؾ لئلجابػػة عػػف تسػػاؤالت النزاىةةة فةةي إدارة قطةةاع ميةةاه الشةةرب فةةي محافظةةة جنةةينالدراسػة كىػػك )

 الدراسة، كلتحديد نتائجيا تـ االستعانة بالمقياس التالي:

 متكسطات الحسابي ة لسمـ اإلجابةمفتاح ال: (1.6جدكؿ رقـ )

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 1.80-1 معارض بشدة
 2.60-1.81 معارض
 3.40-2.61 محايد
 4.20-3.41 مكا.ؽ

 5.0-4.21 مكا.ؽ بشدة
 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 1.6

  ؟ىؿ تتمت. إدارة قطاع المياه .ي جنيف بالنزاىة .1
 اه .ي مناطؽ مدينة جنيف؟ما ىك ك . إمدادات المي .2
 ما ىي أىـ المعيقات التي تكاجو القائميف عما إدارة قطاع مياه الشرب؟ .3
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بحسػاب قػاـ الباحػث أسئمة .رعيػة، كلئلجابػة عنيػا .قػد ىذه األسئمة الرئيسية السابقة تسعة كقد تفرع عف 
عمػا .قػرات االسػتبانة، لكػؿ المتكسطات الحسابي ة كاالنحرا.ات المعياري ة السػتجابات أ.ػراد عينػة الدراسػة 

 مجاؿ مف مجاالت االستبانة كلمجاليا الكمي، ك.يما يمي تك يحان ليذه النتائج:

 :مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالمياه -1

  .المتعمقة .ي مجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياهيمي يتناكؿ الباحث نتائج التحميؿ ك.يما 

مجػػاؿ .ػػي  سػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػةالمتكسػػطات الح: (2.6جػػدكؿ )
 لتشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياها

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

1.  
تعكػػػػس مككنػػػػات  2014مػػػػكاد قػػػػانكف الميػػػػاه الفمسػػػػطينية 

 النزاىة؟
 كبيرة 880. 3.90

2.  
يمبػػػػي احتياجػػػػات  2014مسػػػػطيني لسػػػػنة قػػػػانكف الميػػػػاه الف

 كبيرة 1.08 3.50 إدارة قطاعات المياه كالتنمية. 

3.  
عمميػػة المراقبػػة كتسمسػػؿ الصػػبلحيات كا ػػحة كغيػػر قابمػػة 

 .2014 لسكء الفيـ .ي قانكف المياه الفمسطيني لسنة
 كبيرة 0.79 3.80

4.  
لمجمس تنظػيـ قطػاع الميػاه الفمسػطيني ميمػة كا ػحة .ػي 

 .2014يني لسنة الفمسطقانكف المياه 
 كبيرة 0.57 4.10

5.  
شػػػػرا.ية عمػػػا قطػػػػاع إلمجمػػػس الػػػكزراء الفمسػػػػطيني .عاليػػػة 

 كبيرة 1.16 3.70 المياه. 

6.  
اه يػػػػػشػػػػػارؾ أصػػػػػحاب المصػػػػػمحة .ػػػػػي صػػػػػياغة قػػػػػانكف الم

 ؟2014الفمسطيني لسنة 
 كبيرة 0.88 3.90

7.  
تشػػج. كجػػكد البنيػػة  2014مػػكاد قػػانكف الميػػاه الفمسػػطينية 

 ألساسية لمعمؿ .ي قطاع المياه.األخبلقية ا
 متكسطة 0.95 3.30

 كبيرة 0.53 3.74 مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالمياه
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التشريعات كالقكانيف الخاصة مجاؿ لحسابية كاالنحرا.ات المعيارية ليك   الجدكؿ السابؽ المتكسطات ا
الجػدكؿ السػابؽ أف أ.ػراد العينػة قػد أجػابكا ، كتبػيف مػف النزاىة .ي إدارة قطػاع ميػاه الشػربجكد بك بالمياه 

عالية، درجة ( كىي 3.74بدرجة كبيرة عما ىذا المجاؿ حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لو )
النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب، كقد حصمت الفقػرة .ف عينة الدراسة أ.ادكا بكجكد ب مما يؤكد لمباحث

كنصػػت عمػػا ( كجػػاءت بدرجػػة اسػػتجابة كبيػػرة 4.10) قيمتػػوبمغػػت  عمػػا أعمػػا متكسػػط حسػػابي الرابعػػة
أمػػا "، 2014لمجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه الفمسػػطيني ميمػػة كا ػػحة .ػػي قػػانكف الميػػاه الفمسػػطيني لسػػنة "

بالنسػػبة لمفقػػرتيف األكلػػا كالسادسػػة .قػػد حصػػمتا عمػػا نفػػس قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة كىػػي 
اسػػػتجابة كبيػػػرة، حيػػػث نصػػػت الفقػػػرة األكلػػػا عمػػػا "مػػػكاد قػػػانكف الميػػػاه كجاءتػػػا كػػػذلؾ بدرجػػػة ( 3.90)

"، كنصت الفقػرة الثانيػة عمػا "شػارؾ أصػحاب المصػمحة .ػي ؟تعكس مككنات النزاىة 2014الفمسطينية 
كقد نصت الفقرة الثانية عما " قانكف الميػاه الفمسػطيني  ،؟"2014اه الفمسطيني لسنة يصياغة قانكف الم

حتياجات إدارة قطاعات الميػاه كالتنميػة"، كنصػت الفقػرة الثالثػة عمػا "عمميػة المراقبػة يمبي ا 2014لسنة 
"، إ ػا.ة 2014كتسمسؿ الصبلحيات كا حة كغير قابمة لسكء الفيـ .ي قانكف المياه الفمسطيني لسػنة 

"، لمجمػػس الػػكزراء الفمسػػطيني .عاليػػة إشػػرا.ية عمػػا قطػػاع الميػػاهإلػػا الفقػػرة الخامسػػة كالتػػي نصػػت عمػػا "
تشػػج. كجػػكد البنيػػة األخبلقيػػة  2014مػػكاد قػػانكف الميػػاه الفمسػػطينية كالفقػػرة السػػابعة كالتػػي نصػػت عمػػا "

النزاىة .ػي إدارة قطػاع كجكد كبالمجمؿ .قد أكدت عينة الدراسة عما  ،"األساسية لمعمؿ .ي قطاع المياه
  .التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياهمجاؿ مياه الشرب .ي 

 ات والموائح:مجال السياس -2

  ك.يما يمي يتناكؿ الباحث نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ السياسات كالمكائ .



55 
 

المتكسػػطات الحسػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة .ػػي مجػػاؿ : (3.6جػػدكؿ )
 سياسات كالمكائ ال

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 جابةاإل

1.  
ىنػػػػػػاؾ سياسػػػػػػات ميػػػػػػاه معتمػػػػػػدة تكجػػػػػػو قطػػػػػػاع الميػػػػػػاه 

 متكسطة 1.29 2.90 الفمسطيني.

2.  
يػػػػػػتـ إعػػػػػػداد ىػػػػػػذه السياسػػػػػػات عمػػػػػػا مسػػػػػػتكل مجمػػػػػػس 

 الخدمات المشترؾ. 
 متكسطة 1.37 2.90

 متكسطة 1.57 3.30 تعكس ىذه السياسات مدل مفيـك النزاىة.  .3

4.  
تيعبر ىذه السياسات عف مدل اإلنصػاؼ .ػي الحصػكؿ 

 ا المكارد المائية.عم
 كبيرة 0.99 4.10

5.  
يػػػتـ رصػػػد تنفيػػػذ السياسػػػات المائيػػػة المعتمػػػدة مػػػف قبػػػؿ 

 الجيات المختصة. 
 كبيرة 1.05 3.70

 كبيرة 0.91 3.80 ىذه السياسات كا حة ألصحاب المصمحة.  .6

7.  
ىنػػاؾ ك ػػكح لمكقػػ. مجمػػس الخػػدمات المشػػترؾ  ػػمف 

 لكائ  قانكف المياه الفمسطيني.  
 بيرة جدان ك 0.82 4.30

8.  
يػػػػتـ الرجػػػػكع إلػػػػا قػػػػانكف الميػػػػاه الفمسػػػػطيني .ػػػػي حالػػػػة 

 حدكث خبل.ات حكؿ الصبلحيات. 
 كبيرة 0.94 4.00

 كبيرة 0.50 3.62 مجال السياسات والموائح
 

بكجػػكد لسياسػػات كالمػػكائ  يك ػػ  الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرا.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ ا
ميػاه الشػرب، كتبػيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أف أ.ػراد عينػة الدراسػة قػد أجػابكا بدرجػة النزاىة .ي إدارة قطاع 

( 3.62تتػػراكح بػػيف متكسػػطة ككبيػػرة عمػػا ىػػذا المجػػاؿ حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لػػو )
 كىي درجة عالية، مما يؤكد لمباحث ب.ف عينة الدراسة أ.ادكا بكجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب،

( كجػػاءت بدرجػػة اسػػتجابة 4.30عمػػا أعمػػا متكسػػط حسػػابي بمغػػت قيمتػػو ) سػػابعةقػػد حصػػمت الفقػػرة ال.
ىنػػػاؾ ك ػػػكح لمكقػػػ. مجمػػػس الخػػػدمات المشػػػترؾ  ػػػمف لػػػكائ  قػػػانكف الميػػػاه كنصػػػت عمػػػا " جػػػدان  كبيػػػرة

جػة كجاءتػا بدر  عػالي حسػابيمتكسػط .قد حصػمتا عمػا  الرابعة كالثامنة سبة لمفقرتيف"، أما بالنالفمسطيني
حيث نصت الفقرة الرابعة عما "تيعبر ىذه السياسػات عػف مػدل اإلنصػاؼ .ػي الحصػكؿ  استجابة كبيرة،
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عمػػا المػػكارد المائيػػة" كنصػػت الفقػػػرة الثامنػػة عمػػا "يػػتـ الرجػػكع إلػػػا قػػانكف الميػػاه الفمسػػطيني .ػػي حالػػػة 
كػػؿ منيمػػا عمػػا أمػػا الفقػػرات األكلػػا كالثانيػػة كالثالثػػة .قػػد حصػػمت  حػػدكث خبل.ػػات حػػكؿ الصػػبلحيات"،

درجة استجابة متكسطة كنصتا عما "ىنػاؾ سياسػات ميػاه معتمػدة تكجػو قطػاع الميػاه الفمسػطيني" ك"يػتـ 
إعػػداد ىػػذه السياسػػات عمػػا مسػػتكل مجمػػس الخػػدمات المشػػترؾ" ك" تعكػػس ىػػذه السياسػػات مػػدل مفيػػـك 

نصػػػت الفقػػػرة  كالسادسػػػة عمػػػا درجػػػة اسػػػتجابة كبيػػػرة، حيػػػثالخامسػػػة  ، كمػػػا حصػػػمت الفقػػػرتيفالنزاىػػػة"
" كنصػػت الفقػػرة "يػػتـ رصػػد تنفيػػذ السياسػػات المائيػػة المعتمػػدة مػػف قبػػؿ الجيػػات المختصػػة عمػػاالخامسػػة 

النزاىة كجكد السادسة عما "ىذه السياسات كا حة ألصحاب المصمحة". .قد أكدت عينة الدراسة عما 
         ..ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ السياسات كالمكائ 

 نظمة:مجال األ  -3

  ك.يما يمي يتناكؿ الباحث نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ األنظمة.

مجػػاؿ المتكسػػطات الحسػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة .ػػي : (4.6جػػدكؿ )
 األنظمة

رقم
ال

 
 نص الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

1.  
د لؤلنظمػػػة الخاصػػة بػػػإدارة قطػػػاع ىنػػاؾ تطػػػكر كا ػػ  كمعتمػػػ

 المياه.
 كبيرة 1.59 3.90

2.  
سمطة المياه الفمسطينية )كييئػة تنظيميػة( لػدييا آليػات كأدكات 

 .د تطبيؽ مختمؼ أنظمة مياه الشربلرص
 كبيرة 0.96 3.60

3.  
تقػـك سػػمطة الميػاه الفمسػػطينية كمصػػال  الميػاه بػػاإلببلغ بشػػكؿ 

 كبيرة 1.26 3.60 ياه.منتظـ حكؿ تطبيؽ نظـ إدارة قطاع الم

 متكسطة 1.19 3.10 تعتبر أنظمة إدارة المياه معرك.ة كسيمة المناؿ.  .4
 كبيرة 1.07 3.60 يتـ تقديـ تقارير دكرية لمجمس تنظيـ قطاع المياه.  .5

 كبيرة 1.05 3.56 مجال األنظمة
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النزاىػػة .ػػي بكجػػكد ة يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرا.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ األنظمػػ
إدارة قطاع مياه الشرب، كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ات   أف أ.راد عينة الدراسة قد أجابكا بدرجة كبيرة 

( كىػي درجػة عاليػة، ممػا يؤكػد 3.56عما ىذا المجاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو )
رة قطػػاع ميػػاه الشػػرب، .قػػد حصػػمت الفقػػرة لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الدراسػػة أشػػاركا إلػػا كجػػكد النزاىػػة .ػػي إدا

( كجػػاءت بدرجػػة اسػػتجابة كبيػػرة كنصػػت عمػػا 3.90األكلػػا عمػػا أعمػػا متكسػػط حسػػابي بمغػػت قيمتػػو )
كقد حصمت كؿ مػف الفقػرتيف الثانيػة "، ىناؾ تطكر كا   كمعتمد لؤلنظمة الخاصة بإدارة قطاع المياه"

الميػػاه الفمسػطينية )كييئػة تنظيميػػة( لػدييا آليػػات كالثالثػة عمػا درجػػة اسػتجابة كبيػرة كنصػػتا عمػا "سػمطة 
كأدكات لرصػػػد تطبيػػػؽ مختمػػػؼ أنظمػػػة ميػػػاه الشػػػرب" ك"تقػػػـك سػػػمطة الميػػػاه الفمسػػػطينية كمصػػػال  الميػػػاه 

، أمػا الفقػرة الرابعػة .قػد حصػمت عمػا درجػة باإلببلغ بشػكؿ منػتظـ حػكؿ تطبيػؽ نظػـ إدارة قطػاع الميػاه"
كحصػػػمت الفقػػػرة ظمػػػة إدارة الميػػػاه معرك.ػػػة كسػػػيمة المنػػػاؿ"، اسػػػتجابة متكسػػػطة كنصػػػت عمػػػا "تعتبػػػر أن

الخامسة عما درجة استجابة كبيػرة كنصػت عمػا "يػتـ تقػديـ تقػارير دكريػة لمجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه". 
  .النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ األنظمةكجكد كبالمجمؿ .قد أكدت عينة الدراسة عما 

 مجال معايير جودة المياه -4

  يتناكؿ الباحث .يما يمي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ معايير جكدة المياه.

المتكسطات الحسابي ة كاالنحرا.ات المعياري ة الستجابات أ.ػراد عينػة الدراسػة .ػي مجػاؿ : (أ-5.6جدكؿ )
 معايير جكدة المياه

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة اإلجابة

1. 
ىنػػػػػػػاؾ معػػػػػػػايير كا ػػػػػػػحة كمعتمػػػػػػػدة لجػػػػػػػكدة الميػػػػػػػاه 

 المستخدمة لمشرب كالزراعة كمياه التعبئة.
 كبيرة 1.10 3.90

2. 
يػػػػتـ اعتمػػػػاد معػػػػايير ميػػػػاه الشػػػػرب كتطبيقيػػػػا حسػػػػب 
مكاصػػػػػػفات الجيػػػػػػات الرسػػػػػػمية )الصػػػػػػحة، الزراعػػػػػػة، 

 المقاييس(.  
 كبيرة 1.41 4.00
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ت المعياري ػػػة السػػػتجابات أ.ػػػراد عينػػػة الدراسػػػة .ػػػي (: المتكسػػػطات الحسػػػابي ة كاالنحرا.ػػػاب-5.6جػػػدكؿ )
 مجاؿ معايير جكدة المياه

3. 
يػػػػػتـ تقػػػػػديـ تقريػػػػػر حػػػػػكؿ نكعيػػػػػة الميػػػػػاه إلػػػػػا جيػػػػػات 

 االختصاص.
 كبيرة 1.05 3.70

 كبيرة 1.31 3.80 نتائج رصد جكدة المياه ىي .ي متناكؿ المستفيديف. .4

5. 
ىنػػػػػاؾ مشػػػػػاركة ألصػػػػػحاب المصػػػػػمحة .ػػػػػي صػػػػػياغة 

 دة المياه كمياه الصرؼ الصحي.معايير جك 
 كبيرة 0.67 3.70

6  . 
يػػػتـ متابعػػػة الخمػػػؿ النػػػاتج عػػػف نقػػػص معػػػايير جػػػكدة 

 المياه كتصكيبو.
 كبيرة 1.64 3.50

 كبيرة 0.74 3.65 مجال معايير جودة المياه
 

كد بكجػيك   الجػدكؿ السػابؽ المتكسػطات الحسػابية كاالنحرا.ػات المعياريػة لمجػاؿ معػايير جػكدة الميػاه 
النزاىة .ي إدارة قطاع ميػاه الشػرب، كتبػيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أف أ.ػراد عينػة الدراسػة قػد أجػابكا بدرجػة 

( كىػي درجػة عاليػة، ممػا 3.65كبيرة عما ىذا المجاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو )
حصػػمت الفقػػرة كقػػد الشػػرب، يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الدراسػػة أ.ػػادكا بكجػػكد النزاىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه 

يتـ ( كجاءت بدرجة استجابة كبيرة كنصت عما "4.00عما أعما متكسط حسابي بمغت قيمتو ) ثانيةال
المكاصػفات اعتماد معايير مياه الشرب كتطبيقيا حسب مكاصفات الجيات الرسػمية )الصػحة، الزراعػة، 

ىنػػاؾ معػػايير كا ػػحة صػػت عمػػا "كحصػػمت الفقػػرة األكلػػا عمػػا درجػػة اسػػتجابة كبيػػرة كن"، المقػػاييس(ك 
ثالثػة حصػمت كػؿ مػف الفقػرتيف ال كمػا، "كمعتمدة لجكدة المياه المستخدمة لمشػرب كالزراعػة كميػاه التعبئػة

يػػتـ تقػػديـ كنصػػتا عمػػا "كبدرجػػة اسػػتجابة كبيػػرة  (3.70نفػػس قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي ) عمػػا لخامسػػةكا
مشػػاركة ألصػػحاب المصػػمحة .ػػي صػػياغة ك"ىنػػاؾ  "تقريػػر حػػكؿ نكعيػػة الميػػاه إلػػا جيػػات االختصػػاص

 كبيػػرة، أمػا الفقػػرة الرابعػة .قػد حصػمت عمػا درجػة اسػتجابة معػايير جػكدة الميػاه كميػاه الصػرؼ الصػحي"
كمػػف ثػػـ جػػاءت الفقػػرة السادسػػة "، نتػػائج رصػػد جػػكدة الميػػاه ىػػي .ػػي متنػػاكؿ المسػػتفيديفكنصػػت عمػػا "

الخمػػؿ النػػاتج عػػف نقػػص معػػايير جػػكدة كحصػػمت عمػػا درجػػة اسػػتجابة كبيػػرة كنصػػت عمػػا "يػػتـ متابعػػة 
 أكػػدت عينػػة الدراسػػة عمػػا كجػػكد النزاىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب .ػػي مجػػاؿ كقػػد". الميػػاه كتصػػكيبو

 . معايير جكدة المياه



59 
 

 مجال التخطيط والميزانية -5

 يك   الجدكؿ التالي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ التخطيط كالميزانية. 

ات الحسػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة .ػػي مجػػاؿ المتكسػػط: (6.6جػػدكؿ )
 التخطيط كالميزانية

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة اإلجابة

1. 
ىناؾ خطة معتمدة لتطكير قطػاع الميػاه .ػي محا.ظػة 

 كبيرة 0.87 4.10 جنيف.  

2. 
اجػػػات كأكلكيػػػات قطػػػاع تعكػػػس الخطػػػط المعتمػػػدة احتي

 المياه كالصرؼ الصحي.
 تكسطةم 1.26 3.40

3. 
الخطػػػة تعكػػػس مككنػػػات النزاىػػػة )الشػػػفا.ية كالمسػػػاءلة 

 كالمشاركة( .ي قطاع المياه كالصرؼ الصحي.
 كبيرة 1.08 3.50

4. 
يتـ مراقبػة تنفيػذ الخطػة الماليػة كمراجعتيػا كالمصػادقة 

 متكسطة 1.26 3.40 عمييا. 

5. 
كؿ إلا الخطط التنفيذية لقطاع المياه مػف يمكف الكص

 خبلؿ نشرىا كاإلعبلف عنيا ألصحاب المصمحة.
 كبيرة 0.99 4.1000

6  . 
يشػػػػارؾ أصػػػػحاب المصػػػػمحة .ػػػػي التخطػػػػيط كمراقبػػػػػة 

 التنفيذ. 
 متكسطة 1.17 3.40

7. 
يتـ عمؿ تقييـ آللية تنفيذ الخطة بطريقة تشػاركية مػ. 

 يرةكب 1.43 3.50 مختمؼ أصحاب المصمحة.

 كبيرة 0.76 3.62 مجال التخطيط والميزانية
 

بكجػػكد  التخطػػيط كالميزانيػػةيك ػػ  الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرا.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ 
أف أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة  خػػبلؿ الجػػدكؿالنزاىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب، كتبػػيف مػػف 

( 3.62عمػػا ىػػذا المجػػاؿ حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لػػو ) كمتكسػػطة كبيػػرةتتػػراكح بػػيف 
كجػػكد النزاىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه كػػدكا عمػػا كىػػي درجػػة عاليػػة، ممػػا يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الدراسػػة أ

عمػػػا أعمػػػا متكسػػػط حسػػػابي بمغػػػت قيمتػػػو كػػػؿ مػػػف الفقػػػرتيف األكلػػػا كالخامسػػػة الشػػػرب، كقػػػد حصػػػمت 
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ىنػػاؾ خطػػة معتمػػدة لتطػػكير عمػػا "الفقػػرة األكلػػا نصػػت ، حيػػث جابة كبيػػرةبدرجػػة اسػػت ا( كجاءتػػ4.10)
يمكػػف الكصػػكؿ إلػػا الخطػػط التنفيذيػػة "الخامسػػة عمػػا الفقػػرة  نصػػت"، ك قطػػاع الميػػاه .ػػي محا.ظػػة جنػػيف

الثانية  الفقرات"، كما حصمت كؿ مف لقطاع المياه مف خبلؿ نشرىا كاإلعبلف عنيا ألصحاب المصمحة
كنصػػت كػػؿ  متكسػػطة( كبدرجػػة اسػػتجابة .403نفػػس قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي ) مػػاكالرابعػػة كالسادسػػة ع

تعكس الخطط المعتمػدة احتياجػات كأكلكيػات قطػاع الميػاه كالصػرؼ الصػحي" ك"يػتـ مراقبػة عما " منيما
تنفيػػذ الخطػػة الماليػػة كمراجعتيػػا كالمصػػادقة عمييػػا" ك"يشػػارؾ أصػػحاب المصػػمحة .ػػي التخطػػيط كمراقبػػة 

 (.503نفػس قيمػة المتكسػط الحسػابي ) عما ا.قد حصمتتيف الثالثة كالسابعة مفقر بالنسبة لالتنفيذ"، كذلؾ 
الخطة تعكس مككنات النزاىة )الشفا.ية كالمساءلة عما "الفقرة الثالثة نصت ، .قد درجة استجابة كبيرةكب

ـ آلليػػة يػػتـ عمػػؿ تقيػػيعمػػا " لسػػابعةالفقػػرة انصػػت "، ثػػـ كالمشػػاركة( .ػػي قطػػاع الميػػاه كالصػػرؼ الصػػحي
قػد أكػدت عينػة الدراسػة عمػا كبالمجمػؿ .". تنفيذ الخطة بطريقة تشاركية م. مختمؼ أصحاب المصػمحة

 .التخطيط كالميزانيةكجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ 

 مجال قطاع التطوير: -6

   نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ قطاع التطكير. الجدكؿ التالي يك  

المتكسػػطات الحسػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة .ػػي مجػػاؿ : (7.6جػػدكؿ )
 قطاع التطكير

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

1. 
التقرير المقدـ عف التقدـ المحرز .ػي تنفيػذ المشػاري. 

 يقدـ لمجية المخكلة.
 كبيرة 1.19 3.90

2. 
مكمات حكؿ تنفيذ المشركع يمكػف الكصػكؿ إلييػا المع

 كيتـ نشرىا. 
 كبيرة 1.44 3.90

3. 
عممية التنفيذ ت.خػذ بعػيف االعتبػار مشػاركة أصػحاب 

 كبيرة 1.31 3.80 المصمحة اآلخريف.

 كبيرة 1.10 3.86 مجال قطاع التطوير
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النزاىػة بكجػكد قطػاع التطػكير يبيف الجدكؿ السػابؽ المتكسػطات الحسػابية كاالنحرا.ػات المعياريػة لمجػاؿ 
.ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب، كات ػػ  مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ أف أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة كبيػػرة 

( كىػي درجػة عاليػة، ممػا يؤكػد 3.86عما ىذا المجاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو )
ارة قطاع مياه الشرب، كقد حصمت الفقرتيف األكلا لمباحث ب.ف عينة الدراسة أ.ادكا بكجكد النزاىة .ي إد
( كدرجة اسػتجابة كبيػرة، إذ نصػت الفقػرة األكلػا 3.90كالثانية عما أعما متكسط حسابي بمغت قيمتو )

عمػػا "التقريػػر المقػػدـ عػػف التقػػدـ المحػػرز .ػػي تنفيػػذ المشػػاري. يقػػدـ لمجيػػة المخكلػػة"، بينمػػا نصػػت الفقػػرة 
تنفيػػذ المشػػركع يمكػػف الكصػػكؿ إلييػػا كيػػتـ نشػػرىا"، أمػػا الفقػػرة الثالثػػة .قػػد الثانيػػة عمػػا "المعمكمػػات حػػكؿ 

نصت عما "عممية التنفيذ ت.خذ بعػيف االعتبػار مشػاركة أصػحاب المصػمحة اآلخػريف". كقػد أكػدت عينػة 
 .قطاع التطكيرالدراسة عما كجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ 

 مجال إدارة الموارد البشرية: -7

 تناكؿ الباحث .يما يمي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ إدارة المكارد البشرية.ي

المتكسػػطات الحسػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة .ػػي مجػػاؿ : (8.6جػػدكؿ )
 إدارة المكارد البشرية

رقم
ال

 
 نص الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة اإلجابة

1. 
يعتمػػػػد تكظيػػػػؼ مػػػػكظفيف جػػػػدد عمػػػػا نظػػػػاـ المػػػػكارد 

 البشرية حسب الشكاغر. 
 متكسطة 1.07 3.40

2. 
تػػػػػتـ ترقيػػػػػة المػػػػػكظفيف عمػػػػػا أسػػػػػاس نظػػػػػاـ المػػػػػكارد 

 كبيرة 0.66 4.00 البشرية.

 كبيرة 0.78 4.20 يتـ رصد عممية الترقية. .3
 متكسطة 1.49 3.30 تتـ متابعة اإلجابة عما شكاكل المكاطنيف. .4

5. 
يػػػػػتـ اإلعػػػػػبلف عػػػػػف عمميػػػػػة التكظيػػػػػؼ .ػػػػػي كسػػػػػائؿ 

 اإلعبلـ. 
 كبيرة 1.33 3.70

 كبيرة 0.76 3.72 مجال إدارة الموارد البشرية
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كجػػكد ب إدارة المػػكارد البشػػرية يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرا.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ
لسابؽ ات ػ  أف أ.ػراد عينػة الدراسػة قػد أجػابكا النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب، كمف خبلؿ الجدكؿ ا

عمػػا ىػػذا المجػػاؿ حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لػػػو كمتكسػػطة كبيػػرة تتػػراكح بػػيف بدرجػػة 
( كىػػي درجػػة عاليػػة، ممػػا يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الدراسػػة أشػػاركا إلػػا كجػػكد النزاىػػة .ػػي إدارة 3.72)

( كجػاءت 4.20عما أعمػا متكسػط حسػابي بمغػت قيمتػو ) لثةالثاقد حصمت الفقرة ك قطاع مياه الشرب، 
األكلػػا "، كقػػد حصػػمت كػػؿ مػػف الفقػػرتيف يػػتـ رصػػد عمميػػة الترقيػػةبدرجػػة اسػػتجابة كبيػػرة كنصػػت عمػػا "

يعتمػػد تكظيػػؼ مػػكظفيف جػػدد عمػػا نظػػاـ المػػكارد كنصػػتا عمػػا " متكسػػطةعمػػا درجػػة اسػػتجابة  كالرابعػػة
.قػػد حصػػمت  الثانيػػة"، أمػػا الفقػػرة ابػػة عمػػا شػكاكل المػػكاطنيفتػػتـ متابعػػة اإلج" ك"البشػرية حسػػب الشػػكاغر
ككػذلؾ "، تتـ ترقية المكظفيف عما أسػاس نظػاـ المػكارد البشػريةكنصت عما " كبيرةعما درجة استجابة 

". بالنسػػػبة لمفقػػػرة الخامسػػػة كالتػػػي نصػػػت عمػػػا "يػػػتـ اإلعػػػبلف عػػػف عمميػػػة التكظيػػػؼ .ػػػي كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ
إدارة راسػػػة عمػػػا كجػػػكد النزاىػػػة .ػػػي إدارة قطػػػاع ميػػػاه الشػػػرب .ػػػي مجػػػاؿ كبالمجمػػػؿ .قػػػد أكػػػدت عينػػػة الد

 . المكارد البشرية

 مجال اإلدارة المالية: -8

 .  اإلدارة المالية مجاؿ .ي المتعمقة التحميؿ نتائج يك   التالي الجدكؿ

مجػػاؿ  المتكسػػطات الحسػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة .ػػي: (9.6جػػدكؿ )
 اإلدارة المالية

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

 قميمة 1.43 2.50 يراعا استرداد التكاليؼ .ي إدارة المياه. .1

2. 
يتـ إقرار ميزانيات المشاري./ البرامج مػف قبػؿ الجيػة 

 المخكلة باتخاذ القرار.
 قميمة 1.50 2.40

3. 
ليػػػة بشػػػ.ف الك ػػػ. المػػػالي لممشػػػركع المعمكمػػػات الما

 يمكف الكصكؿ إلييا.
 كبيرة 0.73 4.10

 متكسطة 0.54 3.00 مجال اإلدارة المالية
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يك   الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرا.ات المعيارية لمجػاؿ اإلدارة الماليػة بكجػكد النزاىػة 
عينػػة الدراسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة قميمػػة  .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب، كات ػػ  مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ أف أ.ػػراد

( كىػػػػي درجػػػػة 3.00كمتكسػػػػطة عمػػػػا ىػػػػذا المجػػػػاؿ حيػػػػث بمػػػػغ المتكسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة لػػػػو )
، ممػػا يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الدراسػػة أ.ػػادكا بكجػػكد النزاىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب، كقػػد متكسػػطة
نصػت ك درجػة اسػتجابة كبيػرة، كب( 4.10متػو )عما أعما متكسػط حسػابي بمغػت قيالفقرة الثالثة حصمت 
األكلػػػا  تيف"، أمػػػا الفقػػػر المعمكمػػػات الماليػػػة بشػػػ.ف الك ػػػ. المػػػالي لممشػػػركع يمكػػػف الكصػػػكؿ إلييػػػاعمػػػا "
 "يراعػػا اسػػترداد التكػػاليؼ .ػػي إدارة الميػػاهعمػػا " انصػػتك  حصػػمتا عمػػا درجػػة اسػػتجابة قميمػػة .قػػد كالثانيػػة

قػػد أكػػدت كبالمجمػػؿ .. مج مػػف قبػػؿ الجيػػة المخكلػػة باتخػػاذ القػػرار"ك"يػػتـ إقػػرار ميزانيػػات المشػػاري./ البػػرا
اإلدارة النزاىػػػة .ػػػي إدارة قطػػػاع ميػػػاه الشػػػرب .ػػػي مجػػػاؿ نسػػػبة متكسػػػطة مػػػف عينػػػة الدراسػػػة عمػػػا كجػػػكد 

 .المالية

 مجال تخصيص المياه: -9

 يك   الجدكؿ التالي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ تخصيص المياه.  

تكسػػػطات الحسػػػابي ة كاالنحرا.ػػػات المعياري ػػػة السػػػتجابات أ.ػػػراد عينػػػة الدراسػػػة .ػػػي الم: (أ-10.6جػػػدكؿ )
 مجاؿ تخصيص المياه

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

1. 
يػػػتـ تخصػػػيص كميػػػات الميػػػاه لممجتمعػػػات الميمشػػػة 

 كبيرة 1.07 3.60 بناءن عما سياسات معرك.ة كمعتمدة.

2. 
تخصػػػػػص كميػػػػػات الميػػػػػاه لممجتمعػػػػػات تػػػػػكازف يتبػػػػػ. 

 العرض كالطمب.
 كبيرة 1.26 3.50

 كبيرة 1.25 3.70 جكدة المياه تراعي معايير المكاصفات كالمقاييس. .3

4. 
يتـ رصد تك.ير المياه بكميات كبيرة لخدمػة المنػاطؽ 

 المختمفة كاإل.ادة لمجية المخكلة.
 كبيرة 0.99 3.90
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ت الحسػػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػػة السػػتجابات أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة .ػػي (: المتكسػػطاب-10.6جػػدكؿ )
 مجاؿ تخصيص المياه

5. 
يػػػتـ اإلعػػػػبلف عػػػف تخصػػػػيص كميػػػة الميػػػػاه لمنطقػػػػة 

 معينة كنشرىا.
 كبيرة 1.03 3.80

6. 
المعمكمػػات حػػكؿ نكعيػػة الميػػاه تشػػارؾ مػػ. أصػػحاب 

 المصمحة كالجميكر.
 كبيرة 1.10 3.90

7. 
راعػػي .ػػي التكزيػػ. العػػادؿ أسػػاس تخصػػيص الميػػاه ي

 احتياجات المناطؽ الجغرا.ية المختمفة.
 كبيرة 1.43 3.50

 كبيرة 1.03 3.70 مجال تخصيص المياه
 

يك ػػػ  الجػػػدكؿ السػػػابؽ المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرا.ػػػات المعياريػػػة لمجػػػاؿ تخصػػػيص الميػػػاه بكجػػػكد 
ف أف أ.ػػراد عينػػة الدراسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة النزاىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب، كمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ تبػػي

( كىػي درجػة كبيػرة، ممػا 3.70كبيرة عمػا ىػذا المجػاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو )
كػؿ مػف يؤكد لمباحث ب.ف عينة الدراسة أشاركا بكجكد النزاىة .ي إدارة قطاع ميػاه الشػرب، كقػد حصػمت 

( كدرجػػػة اسػػػتجابة كبيػػػرة، 3.90تكسػػػط حسػػػابي بمغػػػت قيمتػػػو )عمػػػا أعمػػػا م لرابعػػػة كالسادسػػػةا تيفالفقػػػر 
 "يػػتـ رصػػد تػػك.ير الميػػاه بكميػػات كبيػػرة لخدمػػة المنػػاطؽ المختمفػػة كاإل.ػػادة لمجيػػة المخكلػػةعمػػا " اكنصػػت

 حصمت األكلا .قد ة، أما الفقر ك"المعمكمات حكؿ نكعية المياه تشارؾ م. أصحاب المصمحة كالجميكر"
يػػتـ تخصػػيص كميػػات الميػػاه لممجتمعػػات الميمشػػة بنػػاءن عمػػا نصػػت عمػػا "ك كبيػػرة عمػػا درجػػة اسػػتجابة 

سياسات معرك.ة كمعتمدة"، كتمتيا الفقرة الثانية كنصػت عمػا "يتبػ. تخصػص كميػات الميػاه لممجتمعػات 
تػكازف العػػرض كالطمػب"، ثػػـ جػػاءت الفقػرة الثالثػػة كنصػػت عمػا "جػػكدة الميػػاه تراعػي معػػايير المكاصػػفات 

.قد حصمت الفقرتيف الخامسة كالسابعة عمػا درجػة اسػتجابة كبيػرة كنصػتا عمػا "يػتـ ككذلؾ كالمقاييس"، 
اإلعبلف عف تخصيص كمية المياه لمنطقة معينة كنشرىا" ك"تخصيص المياه يراعي .ي التكزي. العادؿ 

نزاىػػة الكبالمجمػػؿ .قػػد أكػػدت عينػػة الدراسػػة عمػػا كجػػكد  أسػػاس احتياجػػات المنػػاطؽ الجغرا.يػػة المختمفػػة".
  .تخصيص المياهإدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ .ي 
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المتكسػػطات الحسػابي ة كاالنحرا.ػػات المعياري ػة السػػتجابات أ.ػراد عينػػة الدراسػة عمػػا أداة : (11.6جػدكؿ )
 الدراسة الكمية

رقم
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

 كبيرة 0.53 3.74 لمياه مجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة با .1
 كبيرة 500. 3.62 مجاؿ السياسات كالمكائ   .2
 كبيرة 1.05 3.56 مجاؿ األنظمة   .3
 كبيرة 0.74 3.65 مجاؿ معايير جكدة المياه  .4
 كبيرة 760. 3.62 مجاؿ التخطيط كالميزانية  .5
 كبيرة 1.10 3.86 مجاؿ التطكير  .6
 كبيرة 0.76 3.72   مجاؿ ادارة المكارد البشرية .7
 متكسطة 0.54 3.00 مجاؿ االدارة المالية .8
 كبيرة 1.03 3.70 مجاؿ تخصيص المياه  .9

 كبيرة 0.65 3.61 المجال الكمي

يك   الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية لمجاالت الدراسة كلممجػاؿ الكمػي حيػث كانػت عمػا النحػك 
 التالي:

كبدرجػػة اسػػتجابة  3.74)) يعات كالقػػكانيف الخاصػػة بالميػػاهلمجػػاؿ التشػػر بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي  -
 )كبيرة(.

 (.كبيرة( بدرجة استجابة )3.62)السياسات كالمكائ  لمجاؿ بمغ المتكسط الحسابي  -
 (. كبيرة( بدرجة استجابة )3.56) مجاؿ األنظمةالمتكسط الحسابي لقد بمغ  -
 درجة استجابة )كبيرة(.( ب3.65)معايير جكدة المياه بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ  -
 ( بدرجة استجابة )كبيرة(.3.62.ي مجاؿ التخطيط كالميزانية بمغ المتكسط الحسابي لو ) -
 كبدرجة استجابة )كبيرة(. (3.86كبمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ التطكير ) -
 ( كبدرجة استجابة )كبيرة(.3.72ك.ي مجاؿ ادارة المكارد البشرية بمغ المتكسط الحسابي ) -
 ( بدرجة استجابة )متكسطة(.3.00لمجاؿ اإلدارة المالية ) غ المتكسط الحسابيكقد بم -
 بدرجة استجابة )كبيرة(.( 3.70ك.ي مجاؿ تخصيص المياه بمغ المتكسط الحسابي ) -
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 ( بدرجة استجابة )كبيرة(.3.61أما .ي مجاؿ الدراسة الكمي .قد بمغ المتكسط الحسابي ) -

الدراسػة ىػك كػكف عينػة  كبيػرةذه المتكسػطات الحسػابية بػدرجات أف السػبب بخػركج ىػ يرل الباحثكعميو 
ككػػذلؾ كجػػكد النزاىػػة .ػػي . النزاىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب .ػػي مدينػػة جنػػيفكجػػكد  يجمعػػكف عمػػا

مجػػاؿ السياسػػات كالمػػكائ  كمجػػاؿ األنظمػػة، كمجػػاؿ التخطػػيط كالميزانيػػة باإل ػػا.ة إلػػا مجػػاؿ التطػػكير، 
ف اختصاص سمطة المياه، مما يدؿ عما تمت. سمطة الميػاه بدرجػة كبيػرة كىذه المجاالت جميعيا ىي م

درجػة كبيػرة مػف النزاىػة .ػي مجػاؿ معػايير كما أف كجػكد ، مف النزاىة .ي مجاؿ إدارة قطاع مياه الشرب
  جكدة المياه ىي إشارة إلا كجكد النزاىة لدل مجمس تنظيـ المياه. 

 نتائج فرضيات الدراسة 2.6

ال تكجد .ػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ّية األولى والتي تنص عمى: ). نتائج الفرض1
(0.05=αي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف تعزل لمتغير مكاف العمؿ. )). 

-Independent Sample tكالختبػار ىػذه الفر ػية تػـ اسػتخداـ اختبػار )ت( لمعينػات المسػتقمة )
testبػػػيف كسػػػػطيف حسػػػابييف لعينتػػػيف مسػػػػتقمتيف مػػػف أجػػػؿ اسػػػػتخراج المتكسػػػطات الحسػػػػابية  ( لممقارنػػػة

كاالنحرا.ات المعيارية كقيمة )ت( المحسكبة كدرجات الحرية كقيمػة الداللػة اإلحصػائية، كالجػدكؿ التػالي 
 يك   نتائج ىذا االختبار. 

يف حسابييف لعينتيف مستقمتيف نتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة لممقارنة بيف كسط: (أ-12.6جدكؿ )
(Independent Sample t-test تبعان لمتغير )مكاف العمؿ 

المتوسةةةةةةةط  العدد مكان العمل المجال
 الحسابي

االنحةةةةةةةةةةةةةراف 
 المعياري

قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

مجػػاؿ التشػػريعات 
كالقػكانيف الخاصػة 

 بالمياه 

 68462. 3.6905 6 دائرة المياه
مػػس الخػػدمات مج 0.727 -361.-

 المشترؾ
4 3.8214 .24398 
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(: نتػػػػائج اختبػػػػار )ت( لمعينػػػػات المسػػػػتقمة لممقارنػػػػة بػػػػيف كسػػػػطيف حسػػػػابييف لعينتػػػػيف ب-12.6جػػػػدكؿ )
 ( تبعان لمتغير مكاف العمؿIndependent Sample t-testمستقمتيف )

 (0.05* دال إحصائيًا عند مستوى )

مجػػػػاؿ السياسػػػػات 
 كالمكائ  

 61450. 3.6458 6 دائرة المياه
لخػػػػػػػػدمات مجمػػػػػػػس ا 8840. 150.

 37326. 3.5938 4 المشترؾ

 1.16447 3.1000 6 دائرة المياه مجاؿ األنظمة 
مجمػػػػػػػس الخػػػػػػػػدمات  0.091 -1.920-

 المشترؾ
4 4.2500 .19149 

مجػػػػػػػػػػػاؿ معػػػػػػػػػػػايير 
 جكدة المياه 

 91135. 3.4167 6 دائرة المياه
مجمػػػػػػػس الخػػػػػػػػدمات  2480. -1.246-

 13608. 4.0000 4 المشترؾ

 مجػػػػػػػاؿ التخطػػػػػػػيط
 كالميزانية 

 98423. 3.4762 6 دائرة المياه
مجمػػػػػػس الخػػػػػػدمات  4720. -755.-

 11664. 3.8571 4 المشترؾ

مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ قطػػػػػػػػػػػػػػػاع 
 التطكير

 1.31233 3.5000 6 دائرة المياه
مجمػػػػػػس الخػػػػػػدمات  2150. -1.345-

 المشترؾ
4 4.4167 .31914 

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ادارة 
 المكارد البشرية 

 88015. 3.5667 6 دائرة المياه
مجمػػػػػػس الخػػػػػػدمات  0.468 -0.762-

 57446. 3.9500 4 المشترؾ

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ االدارة 
 المالية 

 25092. 2.7222 6 دائرة المياه
مجمػػػػػػس الخػػػػػػدمات  0380. -2.477-

 63099. 3.4167 4 المشترؾ

مجػػػػػاؿ تخصػػػػػيص 
 المياه 

 1.20345 3.3095 6 دائرة المياه
مجمػػػػػػس الخػػػػػػدمات  1560. -1.568-

 26082. 4.2857 4 المشترؾ

 77410. 3.3808 6 دائرة المياه المجال الكمي 
مجمػػػػػػس الخػػػػػػدمات  1930. -1.422-

 20661. 3.9546 4 المشترؾ
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يت ػػػػ  مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أنػػػػو ال تكجػػػػد .ػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة 
(0.05=αي. ) عمػا  مكػاف العمػؿبالنسػبة لمتغيػر  اع مياه الشػرب .ػي مدينػة جنػيفالنزاىة .ي إدارة قط

التشػػػػريعات كالقػػػػكانيف مجػػػػاالت الدراسػػػػة كعمػػػػا مجاليػػػػا الكمػػػػي، .فػػػػي مجػػػػاؿ الدراسػػػػة األكؿ كىػػػػك مجػػػػاؿ 
 ( كىػي قيمػة أعمػا مػف القيمػة المفرك ػة، ك.ػي7270.كانت قيمة الداللة اإلحصػائية )الخاصة بالمياه 

( كىػي قيمػة 884.0كانت قيمة الداللة اإلحصائية ) السياسات كالمكائ  مجاؿ مجاؿ الدراسة الثاني كىك
.قػد كانػت قيمػة الداللػة كىك مجاؿ األنظمة أعما مف القيمة المفرك ة، كذلؾ .ي مجاؿ الدراسة الثالث 

ككانػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية .ػػي مجػػاؿ ( كىػػي أعمػػا مػػف القيمػػة المفرك ػػة، 091.0اإلحصػػائية )
كىػػػػي قيمػػػػة أعمػػػػا مػػػػف القيمػػػػة  (2480.تػػػػو )قيمابػػػػ. كىػػػػك مجػػػػاؿ معػػػػايير جػػػػكدة الميػػػػاه مػػػػا الدراسػػػػة الر 
التخطػيط كالميزانيػة كانػت قيمػة الداللػة اإلحصػائية ، ك.ي مجاؿ الدراسػة الخػامس كىػك مجػاؿ المفرك ة

كىػػػي قيمػػػة أعمػػػا مػػػف القيمػػػة المفرك ػػػة، ك.ػػػي مجػػػاؿ الدراسػػػة السػػػادس كىػػػك مجػػػاؿ قطػػػاع  (4720.)
كىػي قيمػػة أعمػا مػف القيمػػة المفرك ػة، ككػذلؾ .ػػي  (0.215) قيمػة الداللػػة اإلحصػائيةالتطػكير كانػت 

( كىػػي 0.468مجػػاؿ الدراسػػة السػػاب. كىػػك مجػػاؿ ادارة المػػكارد البشػػرية كانػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية )
قيمة دارة المالية .قد كانت اإلأما .ي مجاؿ الدراسة الثامف كىك مجاؿ  قيمة أعما مف القيمة المفرك ة،

، أم أنػػػو تكجػػد .ػػػركؽ ذات داللػػػة ( كىػػي قيمػػػة أقػػؿ مػػػف القيمػػػة المفرك ػػة0380.الداللػػة اإلحصػػػائية )
 أ.راد العينة تبعان لمتغير مكاف العمؿ بالنسبة لمجاؿ اإلدارة المالية. إجاباتإحصائية بيف 

داللػػػة كانػػػت قيمػػػة الكىػػػك مجػػػاؿ الدراسػػػة التاسػػػ. مجػػػاؿ تخصػػػيص الميػػػاه  ك.ػػػي مجػػػاؿ الدراسػػػة األخيػػػر
تقبػػؿ الفر ػػية المتعمقػػة بمتغيػػر  كىػػي قيمػػة أعمػػا مػػف القيمػػة المفرك ػػة، كعميػػو (1930.اإلحصػػائية )
 . الثامف الدراسة مجاؿما عدا مجاالت الدراسة كمجاليا الكمي عما  مكاف العمؿ

 ال تكجد .ػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة. نتائج الفرضّية الثانية والتي تنص عمى: )2
(0.05=α ي. ) المسما الكظيفي.ي مدينة جنيف تعزل لمتغير النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب.) 

 One Wayكلمت.كػد مػف صػدؽ الفر ػي ة الصػفري ة السػابقة تػـ إجػراء اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم )
ANOVAـ )ؼ( ( السػػػتخراج قػػػيـ المتكسػػػطات الحسػػػابي ة كاالنحرا.ػػػات المعياريػػػة كدرجػػػات الحريػػػة كقػػػي
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المحسكبة كقيـ مستكل الداللة اإلحصػائية السػتجابات أ.ػراد عينػة الدراسػة عمػا مجػاالت الدراسػة كعمػا 
 األداة الكمية لمدراسة، كالجدكؿ التالي يك   نتائج ىذا االختبار.

المسػما ( حسب متغيػر One Way ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ): (13.6جدكؿ )
 الكظيفي

 المجال
 داخل المجموعات بين المجموعات

مجموع  مستوى الداللة Fقيمة 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مجػػػػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػػػػريعات 
كالقػػػػػػػػػػكانيف الخاصػػػػػػػػػػة 

 بالمياه
.0330 .0160 2.531 .3620 .0450 .9560 

مجػػػػػػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػػػػػػات 
 كالمكائ 

0.477 .2390 1.835 .2620 .9100 .4450 

 4800. 8170. 1.166 8.159 9530. 1.905 األنظمة مجاؿ
مجػػػػاؿ معػػػػايير جػػػػكدة 

 المياه
.7290 0.364 4.296 0.614 .5940 .5780 

مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ التخطػػػػػػػػػػػػػػيط 
 كالميزانية

1.410 .7050 3.822 .5460 1.291 .3330 

 7900. 2430. 1.460 10.222 3560. 0.711 مجاؿ قطاع التطكير
مجػػػػػػػاؿ ادارة المػػػػػػػكارد 

 7560. 2920. 6880. 4.815 0.201 0.401 البشرية

 7340. 3240. 3490. 2.441 1130. 2260. مجاؿ االدارة المالية
مجػػػػػػػػػػػاؿ تخصػػػػػػػػػػػيص 

 7450. 3080. 1.278 8.946 3930. 0.786 المياه

 7550. 2930. 5160. 3.612 1510. 3020. المجال الكمي

 (0.05* دال إحصائيًا عند مستوى )

و ال تكجػػػػد .ػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة أنػػػػيت ػػػػ  مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ 
(0.05=αي. ) المسػما الػكظيفيبالنسػبة لمتغيػر  النزاىة .ػي إدارة قطػاع ميػاه الشػرب .ػي مدينػة جنػيف 
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( كىػي 7550.عما جمي. مجاالت الدراسة كعمػا مجاليػا الكمػي حيػث كانػت قيمػة الداللػة اإلحصػائية )
، حيػػث أف المسػػما الػػكظيفي كعميػػو تقبػػؿ الفر ػػية المتعمقػػة بمتغيػػرقيمػػة أعمػػا مػػف القيمػػة المفرك ػػة، 

كجػكد  .قػد كػانكا متفقػيف .ػي إجابػاتيـ حػكؿ مسػمياتيـ الكظيفيػةاخػتبلؼ  كبػالرغـ مػف أ.راد عينػة الدراسػة
 .ي مدينة جنيف.  النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب

ات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ال تكجد .ػركؽ ذ. نتائج الفرضّية الثالثة والتي تنص عمى: )3
(0.05=α ي. ) سنكات الخبرة.ي مدينة جنيف تعزل لمتغير النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب) . 

 One Wayكلمت.كػد مػف صػدؽ الفر ػي ة الصػفري ة السػابقة تػـ إجػراء اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم )
ANOVAرا.ػػػات المعياريػػػة كدرجػػػات الحريػػػة كقػػػيـ )ؼ( ( السػػػتخراج قػػػيـ المتكسػػػطات الحسػػػابي ة كاالنح

المحسكبة كقيـ مسػتكل الداللػة اإلحصػائية السػتجابات أ.ػراد عينػة الدراسػة عمػا مجػاالت الدراسػة كعمػا 
 األداة الكمية لمدراسة، كالجدكؿ التالي يك   نتائج ىذا االختبار.

( حسػب متغيػر One Way ANOVAنتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ): (أ-14.6جػدكؿ رقػـ )
 سنكات الخبرة

 المجال
 داخل المجموعات بين المجموعات

 Fقيمة 
مستوى 
مجموع  الداللة

 المربعات
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مجػػػػػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػػػػػريعات 
كالقػػػػػػػػػػكانيف الخاصػػػػػػػػػػة 

 بالمياه
.5210 0.260 2.043 0.292 .8920 .4520 

مجػػػػػػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػػػػػػات 
 كالمكائ 

.3280 164 1.984 .2830 .5790 .5850 

 1730. 2.281 8700. 6.093 1.985 3.971 مجاؿ األنظمة
مجػػػػاؿ معػػػػايير جػػػػكدة 

 المياه
.7450 .3720 4.280 .6110 .6090 .5700 

مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ التخطػػػػػػػػػػػػػػيط 
 كالميزانية

.9330 0.467 4.299 .6140 .7600 .5030 
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( حسػب متغيػر One Way ANOVAم )(: نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادب-14.6جدكؿ رقـ )
 سنكات الخبرة

 6090. 5320. 1.356 9.491 7210. 1.443 مجاؿ قطاع التطكير
مجػػػػػػػاؿ ادارة المػػػػػػػػكارد 

 البشرية
.1490 .0750 5.067 .7240 .1030 .9030 

 2790. 1.540 2650. 1.852 4070. 8150. مجاؿ االدارة المالية
مجػػػػػػػػػػػاؿ تخصػػػػػػػػػػػيص 

 المياه
1.826 .9130 7.906 1.129 .8080 .4830 

 0.666 4310. 4980. 3.485 2140. 4290. المجال الكمي

 (0.05* دال إحصائيًا عند مستوى )

يت ػػػػ  مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أنػػػػو ال تكجػػػػد .ػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة 
(0.05=αي. ) عمػا  ات الخبػرةسػنك بالنسبة لمتغير  النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف

( كىػػي قيمػػة 666.جميػػ. مجػػاالت الدراسػػة كعمػػا مجاليػػا الكمػػي حيػػث كانػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية )
، .بػالرغـ مػف اخػتبلؼ سػنكات الخبػرةأعما مف القيمة المفرك ة، كعميو تقبػؿ الفر ػية المتعمقػة بمتغيػر 

 ع مياه الشرب .ي مدينة جنيف.كجكد النزاىة .ي إدارة قطا إال أنيـ كانكا متفقيف حكؿسنكات الخبرة 
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 النتائج

 توصمت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية:

كبدرجػة  3.74)بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ التشريعات كالقػكانيف الخاصػة بالميػاه ) -
 )كبيرة(.

 ( كبدرجة )كبيرة(.3.62بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ السياسات كالمكائ  ) -
 ( كبدرجة )كبيرة(. 3.56بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ األنظمة ) قد -
 ( كبدرجة )كبيرة(.3.65بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ معايير جكدة المياه ) -
 ( كبدرجة )كبيرة(.3.62بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ التخطيط كالميزانية ) -
 ( كبدرجة )كبيرة(.3.86مجاؿ التطكير )بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي  -
 ( كبدرجة )كبيرة(.3.72ك.ي مجاؿ ادارة المكارد البشرية بمغ المتكسط الحسابي ) -
 ( كبدرجة )متكسطة(.3.00كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ اإلدارة المالية ) -
 ( كبدرجة )كبيرة(.3.70ك.ي مجاؿ تخصيص المياه بمغ المتكسط الحسابي ) -
الدراسػة الكمػي )النزاىػة .ػي إدارة قطػاع ميػاه الشػرب .ػي محا.ظػة جنػيف( .قػد بمػغ  أما .ػي مجػاؿ -

 ( كبدرجة )كبيرة(.3.61المتكسط الحسابي )
( .ػػي النزاىػػة .ػػي α=0.05ال تكجػػد .ػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )تبػػيف أنػػو  -

 إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف بالنسبة لمتغير مكاف العمؿ. 
( .ػي النزاىػة α=0.05ال تكجػد .ػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )كما تبػيف أنػو  -

  ..ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف بالنسبة لمتغير المسما الكظيفي
( .ػي النزاىػة .ػي α=0.05ال تكجد .ركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )كتبيف أنو  -

  .ب .ي مدينة جنيف بالنسبة لمتغير سنكات الخبرةإدارة قطاع مياه الشر 

 وبالرجوع إلى المشاريع السابقة يتبين أن: 

(، 18.633مشػػركع ميػػاه شػػماؿ شػػرؽ جنػػيف كالػػذم يخػػدـ سػػبعة تجمعػػات يبمػػغ عػػدد سػػكانيا ) -
 %(.11.55% ك4.35ما بيف ) 2016تراكحت .يو نسبة الزيادة .ي العاـ 
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ىػػك مشػػركع ت.ىيػػؿ اآلبػػار .ػػي محا.ظػػة جنػػيف كالػػذم يخػػدـ الزيػػادة .ػػي منطقػػة المشػػركع الثػػاني ك  -
( 44.09( كانػػت أعمػػا نسػػبة زيػػادة .ييػػا )37.152أي ػػان سػػبعة تجمعػػات يبمػػغ عػػدد سػػكانيا )

 (.1.71بينما اقؿ نسبة كانت )
.ي المشركع الثالػث مشػركع ميػاه اليػامكف كالقػرل المجػاكرة كالػذم يخػدـ ثبلثػة عشػر تجمػ. يبمػغ  -

( كأقؿ نسبة زيػادة 18.22( بمغت أعما نسبة زيادة )50.273.617لي )عدد السكاف .ييا حكا
(5.76 .) 

أف حصة الفرد قد ارتفعت كلك بنسبة قميمة .ػي بعػض المنػاطؽ، ممػا يقكدنػا إلػا االسػتنتاج بػ.ف  -
الجيات المسؤكلة عف تنفيذ ىذه المشػاري. قػد عممػت عمػا مراعػاة معػايير النزاىػة كالشػفا.ية .ػي 

 تنفيذىا. 
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 تنتاجاتاالس

  االستنتاجات التالية: مف خبلؿ االستعراض السابؽ يمكف إدراج 

 ىة .ي إدارة قطاع المياه .ي جنيف.مف النزادرجة كبيرة كجكد  -1
كقػػد كجػػكد  ػػعؼ .ػػي إمػػدادات الميػػاه ك.ػػي البنيػػة التحتيػػة .ػػي الكثيػػر مػػف المنػػاطؽ .ػػي جنػػيف  -2

ىماؿ .ي ىذا الجانب  . يككف ذلؾ ناجمان عف تقصير كا 
معيقات كبيرة تكاجو القائميف عما إدارة قطاع مياه الشرب .ي جنيف منيا قمة اإلمكانيات كجكد  -3

 المادية كتحكـ شركة ميكركت اإلسرائيمية .ي بعض جكانب تكزي. المياه.

اختمفت نتائج الدراسة الحالية م. دراسة التقييـ الكطني الشامؿ لنزاىة إدارة المياه ).ي سبيؿ الحفاظ كقد 
ه .ي لبناف( كالتي بينت نتائجيا عدـ تطبيؽ معايير النزاىة .ي قطػاع الميػاه .ػي لبنػاف، حيػث عما الميا

تجػػزؤ التشػػريعات كالتخػػاذؿ .ػػي التنفيػػذ، كعػػدـ تكاجػػو النزاىػػة .ػػي قطػػاع الميػػاه تحػػديات جمػػة تتمثػػؿ .ػػي 
 االنتظاـ .ي من  تراخيص لآلبار ك.رط  خ المياه، كالتمييز .ي المكارد البشرية.

( حكؿ بيئة النزاىػة كالشػفا.ية .ػي 2009تمفت الدراسة الحالية م. الدراسة التي أجراىا )التميمي، كما اخ
قطاع المياه الفمسطيني، حيث بينت نتائج دراستو عدـ تك.ر معػايير النزاىػة كالشػفا.ية .ػي قطػاع الميػاه، 

لتابعػػة لمجمػػس كذلػػؾ بسػػبب غيػػاب المجمػػس التشػػريعي  ػػعؼ الرقابػػة كعػػدـ قيامػػو بمحاسػػبة الييئػػات ا
   الكزراء.

نظػػػاـ تعر.ػػػة الميػػػاه .ػػػي األرا ػػػي الفمسػػػطينية بػػػيف الكفػػػاءة مػػػ. دراسػػػة أي ػػػا اختمفػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة ك 
االقتصػادية كالعدالػػة االجتماعيػة، كالتػػي أجراىػػا معيػد أبحػػاث السياسػػات االقتصػادية الفمسػػطيني )مػػاس( 

ىة كالشفا.ية مػف قبػؿ مػزكدم خػدمات الميػاه، ، كالتي بينت نتائجيا عدـ تطبيؽ معايير النزا2013عاـ 
حيػػث يعتمػػد مػػزكدك الميػػاه  عمػػا أسػػس غيػػر سػػكية أك مك ػػكعية لتحديػػد أسػػعار الميػػاه أىميػػا تغطيػػة 

 التكاليؼ.
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 التوصيات
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 الشرب. 
، ككػذلؾ يدة .ي جنيف لتشمؿ مناطؽ أخرل لـ تشمميا المشاري. محؿ الدراسػةالقياـ بمشاري. جد -5

 إدراج المياه الغير تقميدية كمشركع .ي المدينة. 
  الفمسطينية. ركرة كجكد رقابة أكبر عما قطاع المياه كطرؽ إدارتو .ي المناطؽ  -6
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 .مسطيف.  -(، راـ اهلل17)
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 ،قةةرى ميةةاه مشةةروع" عمةةى يوقةةع الميةةاه سةةمطة رئةةيس أيمػػكؿ(: 8، 2016) ككالػػة معػػان اإلخباريػػة 
 https://maannews.net/Content.aspx?id=86 6266. اليامون

 المراجع األجنبية: 

 Water Integrity Network. (2015): Integrity management in water sector 

organizations- practical guidance to identify and manage Integrity risks to 

improve effectiveness of public and private water organizations. http://www.wa 

terintegritynetwork.net/wp-content/uploads/2015/02/winweb_IMtoolbox_ToolSheet_2015 

08_EN_lores.  

  :اتصاالت شخصية

  ،(: مشركع مياه شرؽ جنيف. اتصاؿ شخصي2018رئيس مجمس الخدمات المشترؾ )حزيراف 
  ،اتصػاؿ المجاكرة كالقرل اليامكف مياه مشركع(: 2018رئيس مجمس الخدمات المشترؾ )حزيراف .

 شخصي
  مػػػف المسػػػتفيدة التجمعػػػات .ػػػي الفػػػرد كحصػػػة السػػػكاف أعػػػداد(: 2018)حزيػػػراف،  سػػػعدهأبػػػك معػػػاذ 

 مياه شرؽ جنيف. اتصاؿ شخصي. مشركع
  مػػػفكحصػػػة الفػػػرد  المسػػػتفيدة التجمعػػػات .ػػػي السػػػكاف أعػػػداد(: 2018)حزيػػػراف،  سػػػعدهأبػػػك معػػػاذ 

 . اتصاؿ شخصي.جنيف محا.ظة .ي اآلبار ت.ىيؿ مشركع

 : نينالقوا

 ( لسنة 3قانكف المياه رقـ )ـ. 2002 
 ( لسنة 14قانكف رقـ )ـ بش.ف المياه2014. 
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 : تحكيم االستبيان1ممح  رقم 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 المحتـر  .…………………………………………………………: الدكتكر ح رة األستاذ

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل،،،

 (.جنين محافظة في الشرب مياه قطاع رةإدا في النزاىةبدراسة بعنكاف ) الباحثقـك ي

 بنػػاء مسػػار -المسػػتدامة كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػا درجػػة الماجسػػتير .ػػي برنػػامج التنميػػة
 البشرية.  المكارد كتنمية المؤسسات

راتيا منكـ التكـر بقراءة .ق راجيان  ببناء االستبانة المر.قة كتطكيرىا، الباحث كألغراض ىذه الدراسة .قد قاـ
 كتحكيميا مف حيث:

 الفقرة لممجاؿ الذم تندرج تحتو، كمبلءتيا لمك كع الدراسة. انتماءمدل  .1
 شمكلية المجاؿ الكاحد، كك كح الفقرات كسبلمتيا العممية كالمغكية. .2
 اإل ا.ة أك الحذؼ أك التعديؿ كما تركنو مناسبان. .3

 أية مبلحظات أك اقتراحات أخرل. .4

خراجيػػا بصػػكرة مبلئمػػة، لػػذا ىػػذا كسػػيككف آلرائكػػـ كتكجييػػا يرجػػك تكـ األثػػر الفعػػاؿ .ػػي تطػػكير األداة كا 
 إبداء رأيكـ .ي كؿ .قرة مف .قرات األداة. الباحث

 
 كتقديرم  احتراميلكـ تعاكنكـ م. كا.ر  ان شاكر 

 محمد القادم: الباحث   
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 : لالستبيان المحكميناألساتذة األفاضل  أسماء: 2 رقم ممح 
 

 مكان العمل التخصص االسم الرقم
 جامعة القدس الجكدة  ماف كحدة مدير مرعي عامرد.   .1
2.  

 التميمي عبدالرحمفد. 
 جمعية عاـ مدير

 الفمسطينييف الييدركلكجييف
 الييدركلكجييف جمعية

 الفمسطينييف
3.  

 سمحاف صبحيد. 
مسؤكؿ .ي سمطة المياه 

 الفمسطينية 
 الفمسطينية المياه سمطة
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  االستبيان  :3ممح  رقم 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
 عمادة الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة
 جامعة القدس

  

 األخكة كاألخكات المحترميف
 تحية طيبة كبعد،،،،

 
، كذلؾ كمتطمب "النزاىة في إدارة قطاع مياه الشرب في محافظة جنين" يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف:

المؤسسات مف جامعة القدس. يرجا مف ح رتكـ التعاكف  لمحصكؿ عما درجة الماجستير .ي بناء
( أماـ كؿ .قرة X.ي استكماؿ البيانات مف خبلؿ االستجابة عما جمي. .قرات االستبانة، بك . إشارة )

 كتحت درجة التقدير التي تراىا مناسبة، عممان ب.ف جمي. إجاباتؾ ستستخدـ لغايات البحث العممي .قط.

 كنكـكشكران لكـ عما حسف تعا
 

 محمد عبداهلل القادمالباحث: 
 

 القسـ األكؿ:
 .ي المكاف المناسب لك عؾ. × ( المعمكمات العامة : الرجاء ك . إشارة ) 

 مكان العمل:               
 : المسمى الوظيفي

 :سنوات الخبرة
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 المجال الرقم
 

مواف  
معارض  معارض محايد مواف  بشدة

 بشدة
 ت والقوانين الخاصة بالمياهمجال التشريعا        

تعكػػس  2014مػػكاد قػػانكف الميػػاه الفمسػػطينية   .1
 مككنات النزاىة ؟

     

يمبػػػػي  2014قػػػػانكف الميػػػػاه الفمسػػػػطيني لسػػػػنة   .2
 احتياجات إدارة قطاعات المياه كالتنمية. 

     

عمميػة المراقبػة كتسمسػػؿ الصػبلحيات كا ػػحة   .3
كغيػػػػػر قابمػػػػػة لسػػػػػكء الفيػػػػػـ .ػػػػػي قػػػػػانكف الميػػػػػاه 

 .2014مسطيني لسنة الف

     

لمجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه الفمسػػطيني ميمػػة   .4
كا ػػػػحة .ػػػػي قػػػػانكف الميػػػػاه الفمسػػػػطيني لسػػػػنة 

2014. 

     

لمجمػػػػػس الػػػػػكزراء الفمسػػػػػطيني .عاليػػػػػة إشػػػػػرا.ية   .5
 عما قطاع المياه. 

     

شػارؾ أصػػحاب المصػػمحة .ػػي صػػياغة قػػانكف   .6
 ؟2014الماه الفمسطيني لسنة 

     

تشػػػج.  2014الميػػػاه الفمسػػػطينية  مػػكاد قػػػانكف  .7
كجػػػكد البنيػػػة األخبلقيػػػة األساسػػػية لمعمػػػؿ .ػػػي 

 قطاع المياه.

     

      مجال السياسات والموائح
ىناؾ سياسات مياه معتمدة تكجو قطاع المياه   .1

 الفمسطيني.
     

يتـ إعداد ىذه السياسات عما مستكل مجمػس   .2
 الخدمات المشترؾ. 

     

      ت مدل مفيـك النزاىة.تعكس ىذه السياسا  .3
عبر ىذه السياسات عػف مػدل اإلنصػاؼ .ػي تي   .4

 الحصكؿ عما المكارد المائية.
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يػػتـ رصػػد تنفيػػذ السياسػػات المائيػػة المعتمػػدة مػػف   .5
 قبؿ الجيات المختصة. 

     

      .ىذه السياسات كا حة ألصحاب المصمحة  .6
ىنػػاؾ ك ػػكح لمكقػػ. مجمػػس الخػػدمات المشػػترؾ   .7

 لكائ  قانكف المياه الفمسطيني.   مف 
     

يتـ الرجكع إلا قانكف المياه الفمسطيني .ي حالػة   .8
 حدكث خبل.ات حكؿ الصبلحيات. 

     

مواف   مجال األنظمة
معارض  معارض محايد مواف  بشدة

 بشدة
 لؤلنظمػػػة الخاصػػػة ىنػػػاؾ تطػػػكر كا ػػػ  كمعتمػػػد  .1

 إدارة قطاع المياه.ب
     

طينية )كييئػػة تنظيميػػة( لػػدييا سػػمطة الميػػاه الفمسػػ  .2
آليات كأدكات لرصد تطبيػؽ مختمػؼ أنظمػة ميػاه 

 الشرب .

     

تقػػػػـك سػػػػمطة الميػػػػاه الفمسػػػػطينية كمصػػػػال  الميػػػػاه   .3
بػػػاإلببلغ بشػػػكؿ منػػػتظـ حػػػكؿ تطبيػػػؽ نظػػػـ إدارة 

 قطاع المياه.

     

      تعتبر أنظمة إدارة المياه معرك.ة كسيمة المناؿ.  .4
دكريػػػػة لمجمػػػػس تنظػػػػيـ قطػػػػاع يػػػػتـ تقػػػػديـ تقػػػػارير   .5

 المياه.
     

مواف   مجال معايير جودة المياه
معارض  معارض محايد مواف  بشدة

 بشدة
ىنػػػػاؾ معػػػػايير كا ػػػػحة كمعتمػػػػدة لجػػػػكدة الميػػػػاه   .1

 التعبئة.مياه المستخدمة لمشرب كالزراعة ك 
     

حسػب  يتـ اعتمػاد معػايير ميػاه الشػرب كتطبيقيػا  .2
لصػػحة، الزراعػػة، مكاصػػفات الجيػػات الرسػػمية )ا

   المقاييس(.

     

نكعيػػة الميػػاه إلػػا جيػػات  يػػتـ تقػػديـ تقريػػر حػػكؿ  .3
 ختصاص.اال
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نتػػػػػػائج رصػػػػػػد جػػػػػػكدة الميػػػػػػاه ىػػػػػػي .ػػػػػػي متنػػػػػػاكؿ   .4
 .المستفيديف

     

ىنػػاؾ مشػػاركة ألصػػحاب المصػػمحة .ػػي صػػياغة   .5
 معايير جكدة المياه كمياه الصرؼ الصحي.

     

نقص معػايير جػكدة  يتـ متابعة الخمؿ الناتج عف  .6
 المياه كتصكيبو.

     

مواف   مجال التخطيط والميزانية
معارض  معارض محايد مواف  بشدة

 بشدة
.ػػػػي  ىنػػػاؾ خطػػػػة معتمػػػػدة لتطػػػكير قطػػػػاع الميػػػػاه  .1

  محا.ظة جنيف. 
     

تعكػػػػس الخطػػػػط المعتمػػػػػدة احتياجػػػػات كأكلكيػػػػػات   .2
 قطاع المياه كالصرؼ الصحي.

     

نزاىػػػػػػػػة )الشػػػػػػػػفا.ية الخطػػػػػػػػة تعكػػػػػػػػس مككنػػػػػػػػات ال  .3
كالمساءلة كالمشاركة( .ي قطػاع الميػاه كالصػرؼ 

 الصحي.

     

 كمراجعتيػػػػػػا الماليػػػػػػةيػػػػػػتـ مراقبػػػػػػة تنفيػػػػػػذ الخطػػػػػػة   .4
 كالمصادقة عمييا. 

     

لقطػػػػػاع  التنفيذيػػػػةيمكػػػػف الكصػػػػػكؿ إلػػػػا الخطػػػػػط   .5
الميػػػػػػػػاه مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ نشػػػػػػػػرىا كاإلعػػػػػػػػبلف عنيػػػػػػػػا 

 ألصحاب المصمحة.

     

كمراقبػة  ي التخطػيطيشارؾ أصحاب المصػمحة .ػ  .6
 التنفيذ. 

     

تنفيػػػػػػذ الخطػػػػػػة بطريقػػػػػػة تقيػػػػػػيـ آلليػػػػػػة  عمػػػػػػؿ يػػػػػػتـ  .7
 تشاركية م. مختمؼ أصحاب المصمحة.

     

مواف   مجال قطاع التطوير )تنفيذ المشروع(
معارض  معارض محايد مواف  بشدة

 بشدة
التقريػػػػر المقػػػػدـ عػػػػف التقػػػػػدـ المحػػػػرز .ػػػػي تنفيػػػػػذ   .1

 . يقدـ لمجية المخكلة المشاري.
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المعمكمػػػػػػػػات حػػػػػػػػكؿ تنفيػػػػػػػػذ المشػػػػػػػػركع يمكػػػػػػػػف   .2
 الكصكؿ إلييا كيتـ نشرىا. 

     

عمميػػػة التنفيػػػذ ت.خػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار مشػػػاركة   .3
 أصحاب المصمحة اآلخريف.

     

مواف   مجال إدارة الموارد البشرية
معارض  معارض محايد مواف  بشدة

 بشدة
يعتمػػػػػد تكظيػػػػػؼ مػػػػػكظفيف جػػػػػدد عمػػػػػا نظػػػػػاـ   .1

 حسب الشكاغر.  البشريةالمكارد 
     

تتـ ترقية المكظفيف عما أسػاس نظػاـ المػكارد   .2
 .البشرية

     

      يتـ رصد عممية الترقية.  .3
      .المكاطنيف تتـ متابعة اإلجابة عما شكاكل  .4
.ػي كسػائؿ  يتـ اإلعبلف عف عمميػة التكظيػؼ  .5

 اإلعبلـ. 
     

اف  مو  مجال اإلدارة المالية )تمويل المشروع(
معارض  معارض محايد مواف  بشدة

 بشدة
      يراعا استرداد التكاليؼ .ي إدارة المياه.  .1
يتـ إقرار ميزانيات المشاري./ البرامج مػف قبػؿ   .2

 باتخاذ القرار. الجية المخكلة
     

المعمكمػػػػػػات الماليػػػػػػة بشػػػػػػ.ف الك ػػػػػػ. المػػػػػػالي   .3
 لممشركع يمكف الكصكؿ إلييا.

     

      مجال تخصيص المياه
 يػػػػػػتـ تخصػػػػػػيص كميػػػػػػات الميػػػػػػاه لممجتمعػػػػػػات  .1

بنػػػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػػا سياسػػػػػػػػػات معرك.ػػػػػػػػػة  الميمشػػػػػػػػػة
 كمعتمدة.

     

يتبػػػػػ. تخصػػػػػص كميػػػػػات الميػػػػػاه لممجتمعػػػػػات   .2
 تكازف العرض كالطمب.

     

مكاصػػػػػػػفات الجػػػػػػػكدة الميػػػػػػػاه تراعػػػػػػػي معػػػػػػػايير   .3
 .كالمقاييس
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يػػتـ رصػػد تػػك.ير الميػػاه بكميػػات كبيػػرة لخدمػػة   .4
 كاإل.ادة لمجية المخكلة. المناطؽ المختمفة

     

يػػػػػتـ اإلعػػػػػبلف عػػػػػف تخصػػػػػيص كميػػػػػة الميػػػػػاه   .5
 كنشرىا.لمنطقة معينة 

     

المعمكمػػػػات حػػػػكؿ نكعيػػػػة الميػػػػاه تشػػػػارؾ مػػػػ.   .6
 أصحاب المصمحة كالجميكر.

     

تخصػػػيص الميػػػاه يراعػػػي .ػػػي التكزيػػػ. العػػػادؿ   .7
أسػػػػػػػػػػػاس احتياجػػػػػػػػػػػات المنػػػػػػػػػػػاطؽ الجغرا.يػػػػػػػػػػػة 

 المختمفة.
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