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الشكر والعرفان
إف خير ما أستيؿ بو حمد المكلا _عز كجؿ_ .الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عما أشرؼ
الخمؽ كالمرسميف سيدنا محمد عميو أ.صؿ الصبلة كأتـ التسميـ ،كعما آلو كصحبو أجمعيف ،كانطبلقا
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
المتكا  .كاخراجو إلا حيز النكر ،كأخص بالذكر مف سعدت بالتتممذ عما يديو ،لمف منحني مف .كره
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.
األستاذ الدكتكر عامر مرعي.
كأتكجو بخالص شكرم كتقديرم إلا األساتذة األ.ا ؿ أع اء لجنة المناقشة ،الدكتكر عبدالرحمف
التميمي ،كالدكتكر صبحي سمحاف ،لتكجيياتيـ الحكيمة ،كتعديبلتيـ القيمة ،كما أشكر األساتذة
األ.ا ؿ محكمي االستبياف ،عما نصحيـ كاقتراحاتيـ.
كأخي انر ،أتكجو بكؿ مشاعر الحب كاالمتناف لكؿ مف ساعدني كشجعني كشاركني كلك بالدعاء .ي انجاز
ىذا الجيد المتكا ..
كالحمد هلل رب العالميف
الباحث
محمد عبداهلل محمد القادم

ب

المصطمحات
النزاىة:

ىػػي مجمكع ػة الق ػػيـ كالمبػػادئ ذات العبلقػػة بالص ػػدؽ كاألمانػػة كاإلخػػبلص  .ػػي
العمػ ػ ػػؿ ،كااللت ػ ػ ػزاـ بالسػ ػ ػػمكؾ السػ ػ ػػميـ كتجنػ ػ ػػب ت ػ ػ ػػارب المصػ ػ ػػال  ،كاالىتمػ ػ ػػاـ
بالمصمحة العامة (االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة -أماف).

الشفافية:

مػػن الحككمػػة حػػؽ االطػػبلع عمػػا المعمكمػػات ذات العبلقػػة ب.دائيػػا لمم ػكاطنيف
كغيرىـ ،كالمعمكمات المتعمقة بسبؿ اتخاذ القػ اررات خاصػة ذات العبلقػة بالشػ.ف

العاـ كتمس حياة المكاطنيف (الغامدم.)2014 ،

المساءلة:

المسػػاءلة .ػػي مفيكميػػا تعنػػي أف المؤسسػػات كاأل.ػراد الػػذيف ينتمػػكف إلػػا القطػػاع
العاـ يتحممكف مسؤكلية ق ارراتيـ كأعماليـ ،كيتقدمكف لمتدقيؽ الداخمي كالخارجي
إذا لػػزـ األمػػر .كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ كجػػكد .يػػـ كا ػ لممسػػؤكليات مبنػػي عمػػا

قػ ػكانيف كأنظم ػػة كمع ػػايير مح ػػددة ،كيش ػػترؾ  .ػػي ذل ػػؾ جمي ػػ .األطػ ػراؼ المعني ػػة
(الغامدم.)2014 ،

الفساد:

سػػكء اسػػتخداـ الكظيفػػة .ػػي القطػػاع العػػاـ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مكاسػػب شخصػػية"،
كعر.ػ ػػو البنػ ػػؾ الػػػدكلي عمػ ػػا أنػ ػػو" :د.ػ ػػ .رشػ ػػكة أك العمكلػػػة المباش ػ ػرة لممػ ػػكظفيف
كالمسػ ػ ػػؤكليف .ػ ػ ػػي الحككمػ ػ ػػة ك.ػ ػ ػػي القطػ ػ ػػاعيف العػ ػ ػػاـ كالخػ ػ ػػاص لتسػ ػ ػػييؿ عقػ ػ ػػد

الصػػفقات" .كعميػػو ،يعتبػػر الفسػػاد مػػف أىػػـ كأخطػػر المشػػاكؿ التػػي تعػػاني منيػػا
مختمؼ الدكؿ عما اختبلؼ أنظمتيا كتشريعاتيا (البلمي.)2007 ،

مياه الشرب:

ىػػك المػػاء الصػػال لمشػػرب ،كالػػذم يكػػكف مناسػػبان صػػحيان السػػتعماالت اإلنسػػاف
المتعػػ ػ ػػددة كالمتمثمػ ػ ػ ػػة .ػػ ػ ػػي (غسػ ػ ػ ػػيؿ المبلبػ ػ ػ ػػس كاألدكات المطبخيػ ػ ػ ػػة ،كصػ ػ ػ ػػن.

األغذية...إلخ) (عمكاف ،2017 ،ص.)20

محافظة جنين:

"عػػيف الجنػػائف" كىػػك االسػػـ الػػذم أطمػػؽ عمػػا مدينػػة جنػػيف كذلػػؾ لكث ػرة مياىيػػا
كبياراتيا كبسػاتينيا ،كتقػ. .ػي شػماؿ ال ػفة الغربيػة التابعػة لمسػمطة الفمسػطينية
كمركزىا مدينة جنػيف .تشػكؿ المحا.ظػة ثقػبل اقتصػاديان أكبػر بكثيػر مػف حجميػا
السكاني ،يبمغ عدد سكانيا حكالي  256,000نسمة (إبراىيـ.)2011 ،

ج

:المختصرات
ISt.

Independent Sample t- test

ANOVA

One Way Anova Test

SPSS

Statistical package for social sciences

د

الممخص
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 يقكـ عما كصؼ ما ىػك كػائف .ػي قطػاع
إدارة المياه بما .ي ذلؾ جم .البيانات ،كمف ثـ تحميؿ بيانات بعض المشاري .ذات العبلقة .ػي محا.ظػة
جنيف عف طريؽ االستبانات ،كالمقاببلت الشخصية.
مجتمػػ .الد ارسػػة يتكػػكف مػػف المسػػؤكليف عػػف قطػػاع الميػػاه .ػػي جنػػيف كالعػػامميف .ػػي ىػػذا القطػػاع ،ككػػذلؾ
شػػمؿ مجتمػػ .الد ارسػػة المػػدراء كالعػػامميف .ػػي المجػػالس المشػػتركة ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )10تػػـ
اختيارىـ مف مجتم .الدراسة .ي مدينة جنيف.
كقد بينت النتائج ما يمي:
أنو ال تكجد .ركؽ ذات داللة إحصائية .ي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشػرب .ػي مدينػة جنػيف بالنسػبة
لمتغيرات مكاف العمؿ كالمسما الكظيفي ،ككذلؾ سنكات الخبرة.
كجكد درجة كبيرة مف النزاىة .ي إدارة قطاع المياه .ػي جنػيف ،ككػذلؾ كجػكد

ػعؼ .ػي إمػدادات الميػاه

كنقص .ي البنية التحتية .ي الكثير مف المناطؽ .ي جنػيف ،كقػد يكػكف ذلػؾ ناجمػان عػف تقصػير كاىمػاؿ
.ي ىذا الجانب ،كأي ان كجكد معيقات كبيرة تكاجو القائميف عما إدارة قطاع مياه الشرب .ي جنيف منيا
قم ػػة اإلمكاني ػػات المادي ػػة كى ػػي خ ػػارج س ػػيطرة بمدي ػػة جن ػػيف كم ػػزكد خدم ػػة ،باإل ػػا.ة إل ػػا تحك ػػـ ش ػػركة
ميكركت اإلسرائيمية .ي بعض جكانب تكزي .المياه.
كقد حصؿ مجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياه عما درجة كبيرة ،باإل ا.ة إلا كؿ مف مجاالت
السياسات كالمكائ  ،كاألنظمة كمعايير جكدة المياه ،ككذلؾ مجاؿ التخطيط كالميزانيػة ،كمجػاؿ التطػكير،
كادارة الم ػكارد البش ػرية ،باإل ػػا.ة إلػػا مجػػاؿ تخصػػيص الميػػاه .أمػػا مجػػاؿ اإلدارة الماليػػة .جػػاء بدرجػػة
متكسػػطة .كمج ػػاؿ الد ارسػػة الكم ػػي (الن ازى ػػة .ػػي إدارة قط ػػاع مي ػػاه الشػػرب  .ػػي محا.ظ ػػة جنػػيف) .قػ ػد بم ػػغ
المتكسط الحسابي ( )3.61كبدرجة (كبيرة).
ه

كبنػػاء عمػػا نتػػائج الد ارسػػة أكصػػا الباحػػث ب ػػركرة تعزيػػز قػػيـ الن ازىػػة .ػػي إدارة ىػػذا القطػػاع بدرجػػة
كبيرة ،ككذلؾ العمؿ عما تحسيف البنية التحتية كامدادات المياه .ي الكثير مف المناطؽ التي تعاني
منيػػا ،كالقيػػاـ بمشػػاري .جديػػدة .ػػي جنػػيف لتشػػمؿ منػػاطؽ أخػػرل لػػـ تشػػمميا المشػػاري .محػػؿ الد ارسػػة،
كأخي انر

ركرة كجكد رقابة أكبر عما قطاع المياه كطرؽ إدارتو .ي المناطؽ الفمسطينية.

كما أكصت الدراسة ب ركرة إعػادة اسػتخداـ الميػاه المعالجػة .ػي الز ارعػة لمتخفيػؼ مػف ال ػغط .ػي
اسػػتخداـ المي ػػاه  .ػػي الشػػرب ،كالقي ػػاـ بمشػ ػاري .جدي ػػدة .ػػي جن ػػيف لتش ػػمؿ منػػاطؽ أخ ػػرل ل ػػـ تش ػػمميا
المشػػاري .محػػؿ الد ارسػػة ،ككػػذلؾ إدراج الميػػاه الغيػػر تقميديػػة كمشػػركع .ػػي المدينػػة .كتعزيػػز اسػػتخداـ
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
ز

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
يتناكؿ ىذا الفصؿ مقدمة الدراسة ،كمشكمة الدراسة ،كأىـ األىداؼ التي تسعا لتحقيقيا ،باإل ػا.ة إلػا
مبررات ىذه الدراسة ك.ر ياتيا ،كتك ي لحدكد الدراسة كطريقة البحث.
 1.1المقدمة
قػػاؿ تعػػالا :جكجعام عنػػا ْمػػف االمػ ْ
ػاء يكػػؿ عشػػيء عحػػي} صػػدؽ اهلل العظػػيـ .المػػاء ىػػك عصػػب الحيػػاة لجميػػ.
ععع
ع ع
الكائنات كدكنو ال تككف ىناؾ حياة.

تشكؿ النزاىة مطمبا أساسيا كميما .ي قطاع المياه ،لما لو مف أىمية بالغة عما جمي .األصعدة. ،سكء
تكزيػػ .الميػػاه كتفشػػي الفسػػاد .ػػي ىػػذا القطػػاع يػػنعكس سػػمبا كبشػػكؿ كبيػػر .ػػي كا.ػػة المجػػاالت الحياتيػػة
االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية ،كبمػػا أف الميػػاه ىػػي الدعامػػة الرئيسػػية .ػػي عمميػػة التنميػػة كعنص ػ ار
ميما مف عناصرىا ،خاصة .ي المجتمعات النامية. ،إف الفسػاد .ػي ىػذا القطػاع يشػكؿ العػائؽ الرئيسػي
ن
أماـ النمك االقتصادم كاالجتماعي ،كيساىـ .ي اختبلؿ ركائز التنمية كعدـ تطبيؽ أىدا.يا النبيمة.

إف غياب اإلدارة الصحيحة كعدـ اتباع القكاعد كالقكانيف .ي المؤسسات العامة التي تػدير كتحكػـ قطػاع
المي ػػاه ي ػػؤدم إل ػػا إعاق ػػة عممي ػػة تكزي ػػ .المي ػػاه كالحص ػػكؿ عميي ػػا ،حي ػػث يترت ػػب عم ػػا ذل ػػؾ ال ػػتمكف م ػػف
الحصكؿ عمػا الكميػة الكا.يػة مػف الميػاه النظيفػة كبتكمفػة معقكلػة ،كالتػي تعتبػر مػف أىػـ حقػكؽ اإلنسػاف
كاحتياجاتو(التميمي.)2009 ،
كىنالؾ العديد مف المراج .التي تـ التركيز عمييا بخصكص ىذا المك كع كمنيا ما ذكر أنو مف اآلثار
السمبية لمفساد .ي ىذا القطاع ارتفاع تكمفة المياه عما المستيمؾ ،األمر الذم يثقؿ كاىؿ الطبقػة الفقيػرة
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.ػػي المجتمػػ ،.كيقػػكد إلػػا

ػػعؼ تحصػػيؿ الجباي ػػة ،كيػػد ..بػػالمكاطنيف إلػػا انتيػػاج طػػرؽ غيػػر سػػكية

لمحصكؿ عما الميػاه بمػا .ػي ذلػؾ االعتػػداء عمػػا حقػكؽ اآلخػريف ،كنتيجػة كػؿ ذلػؾ إصػابة المؤسسػات
العامػػة كمػػزكدم خػػدمات الميػػاه بال ػػعؼ كالترىػػؿ .ػػي أداء ميػػاميـ كتقػػديـ خػػدماتيـ بالشػػكؿ الصػػحي
(التميمي.)2009 ،
كذكرت مراج .أخرل أف النزاىة تت مف الكسائؿ كالطرؽ التي تحارب الفساد بكا.ة أشكالو كاإلدارة غير
السميمة لممكارد كالشػؤكف العامػة ،كاسػتغبلؿ السػمطة بشػكؿ غيػر سػكم مػ .غػرس ثقا.ػة أخبلقيػات العمػؿ
عمػػا المسػػتكيات اإلداريػػة المختمفػػة .ػػي النظػػاـ الحكػػكمي .كيتكػػكف نظػػاـ الن ازىػػة الكطنيػػة مػػف عػػدد مػػف
الرك ػػائز أىمي ػػا :الس ػػمطة التشػ ػريعية ،الس ػػمطة التنفيذي ػػة ،الس ػػمطة الق ػػائية ،الييئ ػػات الرقابي ػػة ،المح ػػاكـ
اإلداريػػة ،دي ػكاف المظػػالـ ،ىيئػػات مكا.حػػة الفسػػاد ،كسػػائؿ اإلعػػبلـ ،المجتمػػ .المػػدني ،القطػػاع الخػػاص،
سػػمطات .ػػرض القػػانكف ،الييئػػات االنتخابيػػة ،جيػػات التحقيػػؽ ،األح ػزاب السياسػػية .كيجػػدر بالػػذكر أف
ركػػائز النظػػاـ الػػكطني لمن ازىػػة تختمػػؼ مػػف بمػػد إل ػا آخػػر حسػػب ىيكمػػة البمػػد كالػػنظـ السياسػػية كاإلداريػػة
المعمكؿ بيا كغيرىا (الغامدم.)2014 ،
كتعد مبادئ الشفا.ية كالمساءلة كالمشاركة مف أىـ األمكر التي يتمحكر حكليا مفيكـ الن ازىػة .ػي قطػاع
الميػػاه .كيمتػػد مفيػػكـ الفسػػاد ليشػػمؿ الرشػػكة المباش ػرة كغيػػر المباشػرة ،كالغػػش .ػػي تنفيػذ المشػػاري .المائيػػة
كالمحسػكبية كسػػكء اسػػتغبلؿ السػمطة كاالحتكػػار أك اسػػتغبلؿ المنصػػب العػاـ أك المكقػػ .الػػكظيفي لتحقيػػؽ
مصػػمحة شخصػػية .كقػػد عمػػد االحػػتبلؿ الصػػييكني لممارسػػة كا.ػػة المعكقػػات كالممارسػػات لتشػػكيو قطػػاع
الميػػاه .ػػي .مسػػطيف حتػػا أصػػبحت السػػيطرة عميػػو مػػف قب ػػؿ السػػمطة الفمسػػطينية م ػػطربة كغيػػر كاممػػة
(التفراكتي.)2015 ،
أمػػا المسػػاءلة .تعنػػي االلت ػزاـ باإلجابػػة عمػػا كػػؿ األسػػئمة كاالستفسػػارات المطركحػػة مػػف قبػػؿ الم ػكاطنيف
كالجيات المسؤكلة عما مف تق .عما عاتقيـ مسؤكلية إدارة قطاع المياه كالمزكديف كالمتعمقة باألداء أك
الق ػ ػ اررات المتخػ ػػذة ككيفيػ ػػة اسػ ػػتخداـ الصػ ػػبلحيات الممنكحػ ػػة ،إف ىػ ػػذه المسػ ػػؤكلية تتطمػ ػػب عػ ػػدة أمػ ػػكر
كاالسػػتقامة كالقػػيـ كالن ازىػػة إ ػػا.ة إلػػا التنفيػػذ الفعػػاؿ لمب ػرامج كالميػػاـ كالكظػػائؼ .أمػػا الش ػفا.ية .معناىػػا
استعداد الحككمة لتنفيذ حقكؽ المكاطنيف كغيرىـ لبلطبلع عما المعمكمػات ذات العبلقػة بػ.داء الحككمػة
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ككيفية اتخاذ القػ اررات خاصػة المتعمقػة بالشػ.ف العػاـ كتمػس حيػاة المػكاطنيف ،كبالتػالي يكػكف المسػؤكلكف
منفتحػػيف قػػدر اإلمكػػاف لتقػػديـ رؤيػػة كا ػػحة لقػ ارراتيـ كاألعمػػاؿ التػػي يقكمػػكف بيػػا لممػكاطنيف (الغامػػدم،
.)2014
كيتجمػػا مفيػػكـ الشػػفا.ية .ػػي التطػػرؽ إلػػا الن ازىػػة كالمسػػاءلة .ػػي قطػػاع الميػػاه ككنيػػا مجمكع ػة كسػػائؿ
ل ػػماف تمكػػف الم ػكاطنيف مػػف الحصػػكؿ عمػػا المعمكمػػات كاسػػتيعاب اآلليػػات المتبعػػة .ػػي صػػن .الق ػرار،
باإل ػا.ة إلػػا تقمػػيص مخػػاطر الفسػػاد .ػػي المشػػتريات عػف طريػػؽ اتفاقػػات بػػيف العميػػؿ كالمالػػؾ كمقػػدمي
خدمات المياه (التفراكتي.)2015 ،
كيمكػف مكا.حػػة الفسػػاد .ػػي قطػاع الميػػاه مػػف خػػبلؿ التكعيػػة المجتمعيػة كلبنػػاء المؤسسػػات السػػميمة كذلػػؾ
بر.ػػ .قػػدرة كامكانيػػة المؤسسػػات ذات العبلقػػة .ػػي تحديػػد القطاعػػات الخط ػرة التػػي يمكػػف لمفسػػاد أف يمػػج
إلييػػا ,كقػػد زاد اىتمػػاـ العديػػد مػػف الػػدكؿ .ػػي ىػػذا المجػػاؿ ،ممػػا حػػدا بمنظمػػة التعػػاكف كاألمػػـ المتحػػدة
كالمؤسسات التمكيمية أف تنفذ مبادرات عديدة .ي مجاؿ التكعية المجتمعية ل ػركرة مكا.حػة الفسػاد بكػؿ
أشكالو اإلدارية كالمالية (التميمي.)2009 ،
كتعاني .مسطيف مف ش المياه ش.نيا .ي ذلؾ ش.ف معظـ مناطؽ العالـ العربي. ،ارتفاع النمك السكاني
بشػػكؿ كبيػػر كت ازيػػد احتياجػػات التنميػػة الكطنيػػة يقابمػػو زيػػادة كبيػرة كمسػػتمرة .ػػي الطمػػب عمػػا الميػػاه ،إلػػا
جانػػب تقييػػد الكصػػكؿ لمصػػادر الميػػاه كاسػػتخداميا ،نظػ ار لكثػرة المعيقػػات كمتطمبػػات تػػرخيص اسػػتخراج
الميػػاه الجك.يػػة كالمفرك ػػة مػػف قبػػؿ االحػػتبلؿ ،األمػػر الػػذم يمثػػؿ تحػػديا كبيػ ار كيػػد ..لمبحػػث عػػف حمػػكؿ
مبتكرة لتك.ير ما يمزـ مف المياه لمختمؼ القطاعات كذلؾ بيدؼ تحقيؽ جػزء مػف التػكازف كالكصػكؿ إلػا
أ .ؿ استخداـ لممياه .ي .مسطيف (سبلمة.)2008 ،
لػػذا ،أصػػبحت مسػػ.لة تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه .ػػي .مسػػطيف كمعالجػػة العيػػكب كالش ػكائب التػػي تقػػؼ .ػػي كجػػو
تطبيؽ نظاـ إدارتو ب.سػمكب عممػي حػديث حاجػة ممحػة نظػ ار لمتحػديات الكبيػرة التػي تكاجػو ىػذا القطػاع،
باإل ا.ة إلا الزيادة السكانية الكبيرة كتغير أسمكب الحياة إلػا أسػاليب أكثػر اسػتيبلكا لمميػاه ،كمػا أدل
إلا زيادة االعتبارات االقتصادية التي تتحكـ كتػدير عمميػة اتخػاذ القػ اررات المرتبطػة بن ازىػة إدارة المػكارد
المائية .كمف العيكب كالمشاكؿ التػي تكاجػو ىػذا القطػاع تآكػؿ شػبكات الصػرؼ الصػحي كعػدـ صػيانتيا
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