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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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بشػػكؿ دكرم ،كعػػدـ خ ػػكع تزكيػػد الميػػاه لمرقابػػة ،كعػػدـ اتبػػاع األسػػاليب الصػػحيحة كالسػػكية .ػػي تكزيػػ.
المياه كعدـ اإل.صاح عف المعمكمة (سمطة المياه الفمسطينية.)2016 ،
كعميػػو تػػ.تي أىميػػة إدارة قطػػاع الميػػاه كامكانيػػة حصػػكؿ .سػػاد .يػػو مػػف تػػداخؿ الكثيػػر مػػف المؤسسػػات
الحككميػػة .ػػي ىػػذا القطػػاع ابتػػداء مػػف ك ازرة الز ارعػػة ،ك ازرة الصػػحة ،ك ازرة الحكػػـ المحمػػي ،سػػمطة البيئػػة،
ك ازرة األشغاؿ العامة باإل ا.ة إلا سمطة المياه .كمف ىنا سكؼ يتـ شرح العبلقػة بشػكؿ مختصػر لكػؿ
مف ىذه المؤسسات كعبلقتيا م .قطاع المياه.
 2.1مشكمة الدراسة
نظ ار 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
بشػػكؿ عػػاـ إلػػا مشػػكبلت مختمفػػة قػػد تعيػػؽ عممػػو ،كبنػػا نء عمػػا ذلػػؾ .ػػإف الد ارسػػة سػػتحاكؿ اإلجابػػة عػػف
التسػػاؤؿ حػػكؿ تػػك.ر عناصػػر الن ازىػػة .ػػي المشػػاري .التػػي نفػػذت .ػػي قطػػاع الميػػاه ،كلمداللػػة عمػػا مػػدل
استجابة المؤسسات العاممة بقطاع المياه لعناصر النزاىة ،كسيتـ استعراض بعض مشاري .قطاع الميػاه
المنفذة .ي جنيف كالمناطؽ المجاكرة خبلؿ العقد المنصرـ.
 3.1مبررات الدراسة
يعتبػػر قطػػاع الميػػاه أحػػد أىػػـ القطاعػػات .ػػي عمميػػة التنميػػة ،كنظػ انر 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
مف المعيقات التي قػد تعمػؿ بشػكؿ أك بػآخر عمػا تعطيػؿ ىػذا القطػاع كعػدـ أدائػو لمػا ىػك مطمػكب منػو
بشكؿ كامؿ.
 4.1أىداف الدراسة
 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.

 الخركج بنتائج كتكصيات لر ..مؤشرات النزاىة.
 5.1أسئمة الدراسة
 .1ىؿ تتمت .إدارة قطاع المياه .ي جنيف بالنزاىة؟
 .2ما ىك ك  .إمدادات المياه .ي مناطؽ مدينة جنيف؟
 .3ما ىي أىـ المعيقات التي تكاجو القائميف عما إدارة قطاع مياه الشرب؟
 6.1فرضيات الدراسة
مف أجػؿ إلقػاء ال ػكء عمػا المشػكمة كاإلجابػة عمػا األسػئمة المطركحػة .ػإف الد ارسػة الحاليػة مبنيػة عمػا
الفر يات التالية:
 ىنػ ػػاؾ

ػ ػػعؼ  .ػ ػػي إدارة قط ػ ػػاع المي ػ ػػاه بس ػ ػػبب عػ ػػدـ مع ػ ػر.تيـ بعناص ػ ػػر الن ازى ػ ػػة نتيج ػ ػػة لت ػ ػػدخؿ

الصبلحيات بيف الدكائر المختمفة.
 تنفيذ مشاري .المياه .ي محا.ظة جنيف ك.قان لمعايير النزاىة.
 7.1حدود الدراسة
حدود زمانية :تغطي ىذه الدراسة الفترة ما بيف الفصؿ الدراسي األكؿ كالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ
األكاديمي 2017/2018
حدود مكانية :تغطي ىذه الدراسة منطقة مدينة جنيف كمجمس الخدمات المشترؾ.
مجتمع الدراسةة وعينتيةا :ي ػـ مجتمػ .الد ارسػة كػؿ مػف (سػمطة الميػاه ،المجمػس األعمػا لتنظػيـ قطػاع
المياه ،جمعية الييدركلكجييف ،ىيئات الحكـ المحمي "البمديات" ،مجمس قرل غرب جنيف.
كتشمؿ عينة الدراسة ( )10مف المسؤكليف .ي قطاع المياه .ي مجتم .الدراسة.
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 8.1طريقة البحث
مػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػحة الفر ػػيات كالكصػػكؿ إلػػا اليػػدؼ سػػيتـ االعتمػػاد .ػػي ىػػذه الد ارسػػة عمػػا
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
ىػي المشػػاري .التػي تػػـ تنفيػذىا .ػػي الفتػرة األخيػػرة .ػػي قطػاع الميػػاه .ػي محا.ظػػة جنػيف ،كاالسػػتبانات (تػػـ
تكزيعيا عما عينة الدراسة) ،باإل ا.ة إلا المقاببلت الشخصية (كالتي شممت أسػئمة شػفكية لممسػؤكليف
كالعامميف .ي قطاع المياه .ي جنيف).
 9.1الجدول الزمني
()2018 /3/1 -2/1

مقترح الرسالة.

()2018 /6/1 -3/1

اإلطار النظرم كالدراسات السابقة المتعمقة بمك كع الرسالة.

()2018 /9/1 -6/1

الدراسة الميدانية كاستخراج النتائج.

()2018 /11/30 -10/1

تعديبلت الرسالة بعد المناقشة.
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الفصل الثاني

______________________________________________________
اإلطار النظري
يت ػػمف الفصػػؿ الحػػالي عػػرض لممك ػػكعات ذات العبلقػػة بمك ػػكع الد ارسػػة حيػػث تػػـ صػػياغة

اإلطار النظرم كتقسيمو إلا قسميف (النزاىة .ي إدارة قطاع المياه ،كىيكمية قطاع المياه).
 1.2النزاىة في إدارة قطاع المياه
 1.1.2مفيوم النزاىة
يقصػػد بالن ازىػػة .ػػي قطػػاع الميػػاه اتبػػاع القػكانيف المنصكصػػة بيػػذا الخصػػكص ،كااللتػزاـ بػػالقيـ كالمبػػادئ
األخبلقيػػة ،المصػػداقية .ػػي إدارة كاسػػتخداـ الم ػكارد المائيػػة بطريقػػة مسػػتدامة .كتعتبػػر الن ازىػػة عمػػا صػػمة
كثيقة بالحككمة الرشيدة المبنية عما أسػس كقكاعػد الشػفا.ية كالمسػاءلة كالمشػاركة ،كذلػؾ أف المؤسسػات
كالعمميات ذات الشفا.ية كالخا ػعة لممسػاءلة تخمػؽ بيئػة مناسػبة لممشػاركة مػف قبػؿ المػكاطنيف ،كيترتػب
عمػا ذلػػؾ عػدـ تػػكرط أصػػحاب المناصػب العامػػة أك الخاصػة .ػػي أيػػة الت ازمػات ماليػػة أك غيػر ماليػػة مػػ.
أ.ػ ػراد أك منظم ػػات ق ػػد ت ػػؤثر أك تعي ػػؽ ق ػػدرتيـ  .ػػي أداء مي ػػاميـ بش ػػكؿ أك ب ػػآخر (ش ػػركة مي ػػاه الش ػػرب
كالصرؼ الصحي بالغربية.)2015 ،
كحسػب تعريػؼ االئػػتبلؼ مػف أجػؿ الن ازىػػة كالمسػاءلة -أمػاف. ،ػػإف الن ازىػة ىػي مجمكعػػة القػيـ كالمبػػادئ
ذات العبلقػ ػػة بالصػ ػػدؽ كاألمانػ ػػة كاإلخػ ػػبلص .ػ ػػي العمػ ػػؿ ،كااللت ػ ػزاـ بالسػ ػػمكؾ السػ ػػميـ كتجنػ ػػب ت ػ ػػارب
المصال  ،كاالىتماـ بالمصمحة العامة ،حيث يتكجب عما مف يتكلكف مناصب عامة عميا اإلعبلف عف
أم نػػكع مػػف ت ػػارب المصػػال قػػد ينشػػ .بػػيف مصػػالحيـ الخاصػػة كالمصػػال العامػػة التػػي تقػػ. .ػػي إطػػار
مناصبيـ ،ك.ف يجم .الشخص بيف الكظيفػة الحككميػة كمصػال .ػي القطػاع الخػاص ،إذ قػد يخمػؽ ذلػؾ
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تعار ػان .ػػي المصػػال .ػػي مجػػاالت عديػػدة ،كالمناقصػػات أك العطػػاءات أك المكاصػػفات أك ال ػرائب أك
الرسػػكـ الجمركيػػة ،ممػػا يػػؤدم إلػػا احتمػػاؿ إنيػػاء ىػػذا التعػػارض ،بمػػا يتفػػؽ مػػ .مصػػالحو الخاصػػة عمػػا
حسػػاب المصػػمحة العامػػة .كيقػػ. .ػػي إطػػار ىػػذه القػػيـ أي ػػا منػػ .تمقػػي المكظػػؼ العػػاـ الرشػػكة لمقيػػاـ بػػ.م
عم ػػؿ ي ػػؤثر  .ػػي المص ػػمحة العام ػػة ،أك ي ػػؤدم إل ػػا ى ػػدر الم ػػاؿ الع ػػاـ .بمعن ػػا أف الن ازى ػػة تتطم ػػب م ػػف
المسػػؤكليف .ػػي القطػػاع العػػاـ عػػدـ الخ ػػكع إلغ ػراء األم ػكاؿ ،أك أم الت ازمػػات أل .ػراد أك مؤسسػػات ،قػػد
يكػػكف ليػػا تػػ.ثير سػػمبي عمػػا أداء ميػػاميـ الكظيفيػػة ،كمػػا تت ػػمف الن ازىػػة أي ػان االلت ػزاـ بكقػػت العمػػؿ
كاألم ػكاؿ العامػػة كعػػدـ اسػػتخداميا لممصػػال الشخصػػية (االئػػتبلؼ مػػف أجػػؿ الن ازىػػة كالمسػػاءلة -أمػػاف،
.)2016
 2.1.2مفيوم الشفافية
يقصػػد بالشػػفا.ية مػػن الحككمػػة حػػؽ االطػػبلع عمػػا المعمكمػػات ذات العبلقػػة ب.دائيػػا لممػكاطنيف كغيػػرىـ،
كالمعمكمػػات المتعمقػػة بسػػبؿ اتخػػاذ الق ػ اررات خاصػػة ذات العبلقػػة بالشػػ.ف العػػاـ كتمػػس حيػػاة الم ػكاطنيف.
كعميػػو. ،ػػإف المسػػؤكليف يككنػػكف عمػػا اسػػتعداد لتفسػػير الق ػ اررات كاألعمػػاؿ التػػي يقكمػػكف بيػػا ،كحجػػب
المعمكمات كعدـ إ.شائيا يتعمؽ .قط بالمعمكمات التي تمس األمف القكمي أك التي ليا عبلقة بالتحقيقات
.ػ ػػي ج ػ ػرائـ كمخالفػ ػػات .كيػ ػػتمكف المكاطنػػػكف مػ ػػف االطػ ػػبلع عمػ ػػا المعمكمػ ػػات المتعمقػ ػػة بػ ػػ.داء الحككمػ ػػة
كمنجزاتيا مف خبلؿ التقارير المنشكرة خاصة المالية منيا كالمنقحة مػف جيػات متخصصػة ،كذلػؾ ير.ػ.
مػف مسػػتكل الشػػفا.ية كيجعػؿ المسػػاءلة أمػػر متػاح ،كتخ ػػ .الم ار.ػػؽ الحككميػة لسػػيادة القػػانكف كاألنظمػػة
.ػػي جميػػ .شػػؤكنيا كأعماليػػا ،كمػػا أف االنفتػػاح كالشػػفا.ية عمػػا كا.ػػة المسػػتكيات يعػػزز ثقػػة الم ػكاطنيف
بالحككمة كبالدكر الذم تقكـ بو (الغامدم.)2014 ،
كمػا عػرؼ االئػػتبلؼ مػف أجػػؿ الن ازىػة كالمسػػاءلة -أمػاف الشػفا.ية ،حيػػث تعنػي الشػػفا.ية تقػديـ معمكمػػات
كا ػػحة ع ػػف إدارة الدكل ػػة م ػػف قب ػػؿ الق ػػائميف عميي ػػا بمختم ػػؼ مناص ػػبيـ .يم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػإجراءات تق ػػديـ
الخػػدمات ،كالكشػػؼ عػػف متطمب ػػات كمعػػايير كطػػرؽ الحصػػكؿ عم ػػا ى ػذه الخػػدمات عبلنيػػة كبالتس ػػاكم
لممكاطنيف جميعيـ ،باإل ا.ة إلا الق اررات 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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عكػػس الس ػرية. ،الس ػرية ىػػي إخفػػاء األ.عػػاؿ عػػف قصػػد ،أمػػا الشػػفا.ية .تعنػػي الكشػػؼ عػػف ىػػذه األ.عػػاؿ.
كينطبؽ ذلؾ عما جمي .أعماؿ الحككمة بك ازراتيا المختمفة ،ككػذلؾ عمػا نشػاطات المؤسسػات الخاصػة
التػػي يػػؤثر عمميػػا عمػػا مصػػمحة الجميػػكر كالمؤسسػػات غيػػر الحككميػػة (األىميػػة) (االئػػتبلؼ مػػف أجػػؿ
النزاىة كالمساءلة -أماف.)2016 ،
 3.1.2مفيوم المساءلة
المسػاءلة .ػي مفيكميػا تعنػي أف المؤسسػػات كاأل.ػراد الػذيف ينتمػكف إلػػا القطػاع العػاـ يتحممػكف مسػػؤكلية
ق ارراتيـ كأعماليـ ،كيتقػدمكف لمتػدقيؽ الػداخمي كالخػارجي إذا لػزـ األمػر .كيػتـ ذلػؾ مػف خػبلؿ كجػكد .يػـ
كا ػ ػ لممس ػػؤكليات مبن ػػي عم ػػا قػ ػكانيف كأنظم ػػة كمع ػػايير مح ػػددة ،كيش ػػترؾ  .ػػي ذل ػػؾ جمي ػػ .األطػ ػراؼ
المعنية .كما تشمؿ المساءلة االلتزاـ باإلجابة عما جمي .التساؤالت المتعمقة باألداء أك الق اررات المتخذة
كاسػػتغبلؿ الصػػبلحيات الممنكحػػة .ىػػذه المسػػؤكلية تتطمػػب عػػدة أمػػكر كاالسػػتقامة كالقػػيـ كالن ازىػػة إ ػػا.ة
إلا التنفيذ الفعاؿ لمبرامج كالمياـ كالكظػائؼ .كتتعمػؽ المسػاءلة بسػيادة القػانكف مػف حيػث إنػزاؿ عقكبػات
عمػػا مػػف يسػػيء اسػػتخداـ السػػمطة الممنكحػػة ليػػـ كيسػػتغمكف الم ػكارد العامػػة لتحقيػػؽ مصػػال شخصػػية
(الغامدم.)2014 ،
ك.ي تعريػؼ االئػتبلؼ مػف أجػؿ الن ازىػة كالمسػاءلة -أمػاف لممسػاءلة. ،يػي تعنػي التػزاـ المسػؤكليف .ػي
الكظائؼ الرسمية ب.م صفة كانكا بتقديـ تقارير بشكؿ دكرم حكؿ طبيعة العمؿ كسػيره .ػي المؤسسػة أك
الػػك ازرة ،بحيػػث يػػتـ تك ػػي الق ػ اررات المتخػػذة كتفسػػير السياسػػات المتبعػػة ،كتحمػػؿ المسػػؤكليات المترتبػػة
عما ىذه الق اررات ،كتك ي اإليجابيػات كالسػمبيات ،كمػدل النجػاح أك اإلخفػاؽ .ػي تنفيػذ سياسػاتيـ .ػي
العمؿ ،كما يندرج تحت مظمة المساءلة حؽ المكاطنيف العادييف .ي االطبلع عما ىذه التقػارير العامػة،
كعمػ ػػا األعمػ ػػاؿ التػػػي تمارسػ ػػيا اإلدارات العامػ ػػة ،مثػ ػػؿ مجم ػػس الػ ػػكزراء ،كالمؤسسػ ػػات العامػ ػػة الرسػ ػػمية
كالمؤسس ػػات غي ػػر الك ازري ػػة كالمؤسس ػػات غي ػػر الحككمي ػػة كالش ػػركات الت ػػي ت ػػدير أك تق ػػدـ خدم ػػة عام ػػة
كالكيرباء كالمياه كاالتصاالت كغيرىا (األدغـ.)2016 ،
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 4.1.2مفيوم الفساد
تعكد جذكر الفساد إلا حقػب سػابقة ،حيػث يعػد ظػاىرة اجتماعيػة قديمػة ،ك.ػي العصػر الحػديث انتشػرت
ىػػذه الظػػاىرة عبػػر الػػدكؿ تبعػػا لمتغيػرات كالتطػػكرات المت ازيػػدة كالتػػي حػػدثت بشػػكؿ متسػػارع .ػػي المحيطػػيف
المحمػػي كالػػدكلي ،أبرزىػػا ظػػاىرة العكلمػػة كالشػػركات العمبلقػػة كمتعػػددة الجنسػػيات ،باإل ػػا.ة إلػػا ثػػكرة
المعمكم ػػات كاالتص ػػاالت ،كسػػػيادة االقتص ػػاد ال أرسػ ػػمالي ،كغيرى ػػا م ػػف العكامػ ػػؿ السياس ػػية كاالقتصػ ػػادية
كاالجتماعي ػػة كالثقا.ي ػػة .غي ػػاب الش ػػفا.ية كالمس ػػاءلة ،ك ػػعؼ أجيػ ػزة الرقاب ػػة ،كع ػػدـ خ ػػكع الس ػػمطات
اإلدارية ل كابط قانكنية كسمككية تحد مف التجاكزات كالممارسات المخالفة لمقانكف كاستغبلؿ النفكذ ،كؿ
ذلؾ شكؿ بيئة خصبة النتشار الفساد بشكؿ كبير (الغامدم.)2014 ،
عر.ػت منظمػة الشػفا.ية الدكليػة التػي ت.سسػت .ػي عػاـ  1993الفسػاد ب.نػو" :سػكء اسػتخداـ الكظيفػة .ػي
القطاع العاـ مف أجؿ تحقيؽ مكاسب شخصية" ،كعر.و البنؾ الدكلي عما أنػو" :د.ػ .رشػكة أك العمكلػة
المباش ػرة لممػػكظفيف كالمسػػؤكليف .ػػي الحككمػػة ك.ػػي القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص لتسػػييؿ عقػػد الصػػفقات".
كعميػو ،يعتبػر الفسػاد مػف أىػـ كأخطػر المشػاكؿ التػي تعػاني منيػا مختمػؼ الػدكؿ عمػا اخػتبلؼ أنظمتيػػا
كتشريعاتيا (البلمي ،2007 ،ص.)6
كقػػد نشػػر االئػػتبلؼ مػػف أجػػؿ الن ازىػػة كالمسػػاءلة -أمػػاف تقري ػره .ػػي عػػاـ  ،2016كالػػذم بػػيف .يػػو أبػػرز
أشكاؿ الفساد انتشا ار .ي .مسطيف كما يمي:
بمغت شكاكل جرائـ الفساد  290شككل كببلغا ،كالتػي تقػ.

ػمف االختصػاص القػانكني لييئػة مكا.حػة

الفسػػاد ،حيػػث أظيػػرت معظػػـ ج ػرائـ الفسػػاد المنصػػكص عمييػػا .ػػي قػػانكف مكا.حػػة الفسػػاد ،كقػػد تكزعػػت
طبيعة الشكاكل كالببلغات المقدمة حكؿ جرائـ الفساد خبلؿ العاـ  2016كاآلتي:
أكثر أشكاؿ شبيات الفسػاد انتشػا ار خػبلؿ العػاـ  2016كانػت إسػاءة اسػتخداـ السػمطة بنسػبة ،%22.7
بينمػػا احتمػػت إسػػاءة االئتمػػاف المركػػز الثػػاني بنسػػبة  %18.62مػػف بػػيف ج ػرائـ الفسػػاد األخػػرل ،ككػػاف
التيػػاكف .ػػي أداء كاجبػػات الكظيفػػة العمكميػػة أقػػؿ أشػػكاؿ الفسػػاد خػػبلؿ العػػاـ  2016بنسػػبة ،% 1.38
كالشكؿ أدناه يك

ذلؾ:
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الشكؿ ( :)1.2جرائـ الفساد .ي ال فة لمعاـ 2016
الخط ػكات كاالسػػتراتيجيات كالمطالػػب المكجيػػة لمجيػػات المسػػؤكلة لمكا.حػػة الفسػػاد كالتقميػػؿ مػػف انتشػػاره،
كتشمؿ:
 قياـ الحككمة الفمسطينية باإلسراع .ػي إجػراء االنتخابػات التشػريعية ،النتخػاب مجمػس تشػريعي يقػكـ
بممارسة األعماؿ الرقابية كالتشريعية عما أعماؿ السمطة التنفيذية ،كيت مف ذلؾ العمؿ عما رقابة
مػػدل الت ػزاـ كػػؿ مػػف الحككمػػة كك ازرة الماليػػة بتنفيػػذ المكازنػػة ،باإل ػػا.ة إلػػا محاسػػبة أم جيػػة تقػػكـ
باستخداـ الماؿ العاـ .ي مجاالت أخرل غير المحددة بالسابؽ.
 مطالبة مجمس الكزراء بعقد اجتماع ىد.و إعداد خطػة كطنيػة .مسػطينية ،تعمػؿ عمػا تعزيػػز الن ازىػػة
كمكا.حػػة الفسػػادب باإل ػػا.ة إلػػا تحديػػد أكلكيػػات العمػػؿ كمسػػؤكلية كػػؿ جيػػة كآليػػة متابعػػة التنفيػػذ،
كمتابعػػة المكازن ػػة البلزمػػة لمتنفيػػذ ،بحيػػث يشػػمؿ ىػػذا االجتمػػاع كا.ػػة األط ػراؼ الرسػػمية مثػػؿ ىيئػػة
مكا.حػػة الفسػػاد ،كديػ ػكاف الرقاب ػػة المالي ػػة كاإلداريػػة كديػ ػكاف المكظفي ػػف الع ػػاـ ،باإل ػػا.ة إلػػا مجم ػػس
الشػ ػراء العػ ػػاـ ،ككزراء الحككمػػػة كممثم ػػي المجتمػ ػػ .المدنػػػي العاممي ػػف  .ػػي مجػ ػػاؿ الن ازىػػػة كمكا.حػػػة
الفسػاد (األدغـ.)2016 ،
 أف تمتػػزـ كػػؿ مػػف الحككم ػػة كك ازرة المالي ػػة بتعزي ػػز ش ػػفا.ية المكازن ػػة العام ػػة ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ نش ػػر
ثماف كثائػؽ ماليػة ،بناء عما مس تاب .لممكازنػة الدكلػية ،بحيث ييمثػؿ نشػػرىا الحػػد األدنػا العتبػار
المكازنػة شػفا.ة.

11

 العمؿ عما تعزيػػز دكر دي ػكاف الرقابػػة الماليػػة كاإلداريػة ،كمطالبػة المسػػؤكليف .ػػيو بػااللتزاـ بالمينيػػة
كالحياديػػة .ػػي جميػػ .األعمػػاؿ ،ك.قػان لمػػا جػػاء .ػػي أحػػكاـ القانػػكف كذلػػؾ تجنبػان أليػػة محػػاكالت ىاد.ػػة
إلخ ػاع ديػكاف الرقابػة الماليػة كاإلدارية لسيطرة السػمطة التنفيذيػة.
 قياـ ديػكاف المكظفيػف العػاـ بتصميـ كاعداد بطاقػات الكصػؼ الكظيفػي لجميػ .الكظائػؼ العميػا غيػػر
المتك.ػرة.
 مطالبػة رئيػس الػكزراء بإقرار تشػري .لتشػكيؿ لجنػة ىد.يا الرقابػة عمػا ن ازىػة شػغؿ الكظائػػؼ العامػػة
(السالـ.)2009 ،
 تنظي ػ ػػـ أعم ػ ػػاؿ ش ػ ػػركات االتصػ ػػاالت المتنكع ػ ػػة ك م ػ ػػاف ج ػ ػػكدة الخدم ػ ػػات المقدم ػ ػػة ،كالتػ ػ ػزاـ ى ػ ػػذه
الش ػػركات باألسػػعار الت ػػي يت ػػـ إقرارى ػػا ،إ ا .ػػة إل ػػا

م ػػاف كص ػػكؿ كا .ػػة الخدم ػػات ذات العبلقػػة

باالتصاالت إلػا جميػ .المناطػؽ كالتجمعػات السػكانية.


تفعيػؿ الييئات المنظمػة لقطاعػي الكيربػاء كالميػاهب كالتػي بقيت حتا عػاـ  2016تعانػي مػف حالػة
عػؼ ،بسػبب المنا.سة عما الصبلحيات بيػػف سػػمطة الميػػاه كمجمػػس تنظيػػـ قط ػػاع المي ػػاهب كع ػػدـ
تفعيػػؿ دكر مجمػػس تنظيػػـ قطػػاع الكيربػاء .ػي الرقابػة كاإلشراؼ عمػا شػركات الكيربػاء عمػا أرض
الكاقػ..

 قيػػاـ كزي ػػر الحك ػػـ المحم ػػي بك ػػ .خط ػػة ىػػد.يا تس ػػكية دي ػػكف البمدي ػػات ،بالتنس ػػيؽ كالمشػػاركة م ػػ.
سػ ػػمطة الطاقػػػة كك ازرة الماليػ ػػة ،كذل ػػؾ لعمػ ػػؿ تسػػػكيات ماليػػػة معمنػ ػػة ،لممحا.ظ ػػة عمػػػا حػػػؽ الخزينػػػة
العامػػة .قبػػؿ أف قيػػاـ شػػركة النقػػؿ الحككمػػي بسػػداد جميػػ .ىػػذه األمػكاؿ الحقػان إلػػا شػػركة الكيربػػاء
القطريػة اإلسرائيمية مػف الخزينػة العامػة (االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة -أماف.)2016 ،
يعتبر قطاع الميػاه قطػاع حيػكم ىػاـ .ػي عمميػة التنميػة المسػتدامة بشػكؿ عػاـ ،كعمػا المسػتكل الػكطني
لتنمية قطاع المياه .ػي .مسػطيف بشػكؿ خػاص ،إال أف كجػكد االحػتبلؿ اإلسػرائيمي سػاىـ كبشػكؿ مباشػر
.ي تقميؿ .رص التنمية الحقيقية .ي األ ار ي الفمسطينية ،عما الرغـ مف إطبلؽ عممية الس ػػبلـ كانش ػػاء
السػ ػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية .ػػي العػػاـ  .1994كنتيجػػة ليػػذه المعيقػػات بقػػي تطػػكير قطػػاع الميػػاه مقيػػدان،
كقػػد تعمػػد االحت ػ ػػبلؿ اإلس ػرائيمي إبقػػاء ىػػذه القيػػكد كالمعيق ػ ػػات لتطػػكير كتنميػػة قطػػاع المي ػ ػػاه ،لمػػا ليػػذا
القطاع مف يبعد اس ػػتراتيجي .ي التنمية المستدامة مف جية ،كالستمرار السيطرة اإلسرائيمية عما مصادر
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المي ػػاه كاسػ ػ ػػتغبلليا حسػ ػ ػػب متطمب ػػات التنمي ػػة لممجتم ػػ .اإلسػ ػرائيمي م ػػف جي ػػة أخ ػػرل ،دكف األخ ػػذ بع ػػيف
االعتبار االحتياجات الفمسطينية مف المياه (سمطة المياه الفمسطينية.)2016 ،
لذا يكاجو قطاع المياه .ي .مسطيف العديد مف التحديات أىميا االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كقػدرة القطػاع عمػا
إنشػػاء كبنػػاء المؤسسػػات ،كمػػا نػػص عمييػػا القػػانكف الصػػادر سػػنة  ،2014كقػػدرتيا عمػػا القيػػاـ بػػدكرىا
كتقػػديـ الخػػدمات البلزمػػة ،كخاصػػة تمػػؾ الخػػدمات المتعمقػػة بتطػػكير البنيػػة التحتيػػة ،بيػػدؼ تػػك.ير الميػػاه
كمان كنكعا لفئات المجتم .الفمسطيني كقطاعاتو المختمفة (سمطة المياه الفمسطينية.)2016 ،
كيعػػد الفسػػاد مػػف أبػػرز التحػػديات التػػي يكاجييػػا قطػػاع الميػػاه ،حيػػث يتمثػػؿ .ػػي صػػكر كأشػػكاؿ متعػػددة،
تت مف:
 5.1.2األشكال المتعددة لمفساد في قطاع المياه
 الرشوة :كتعني قبكؿ الماؿ أك أم شكؿ مػف أشػكاؿ الفائػدة ،ليقػكـ المتمقػي أك المسػتفيد بػإجراءات أك
اتخاذ ق اررات عما نحك غير سميـ ،كمف األمثمة عما ذلؾ قياـ شخص ما بد ..مبمغ مف الماؿ لقارئ
العداد لمعبث بالعداد لتغيير القراءة.
 سةرعة المةةال :كيقصػػد بيػا قبػػكؿ مبمػغ مػػف المػاؿ لتسػري .عمميػة مػػا ،كمػف أمثمتيػػا طمػب .نػػي الشػػبكة
مبمػػغ إ ػػا.ي مػػف المػػاؿ لئلسػراع .ػػي عمميػػة تكصػػيؿ خدمػػة ميػػاه الشػػرب أك خدمػػة الصػػرؼ الصػػحي
لمنزؿ أك منش.ة صناعية.
 التواطةةؤ :اتفػػاؽ بػػيف طػر.يف أك أكثػػر لتحقيػػؽ غػػرض أك عمػػؿ غيػػر الئػػؽ ،كذلػػؾ لمتػػ.ثير بشػػكؿ غيػػر
ص ػػحي عم ػػا تصػ ػر.ات الط ػػرؼ اآلخ ػػر ،كم ػػف األمثم ػػة عم ػػا ذل ػػؾ الترتي ػػب ب ػػيف ش ػػركات المق ػػاكالت
كالمتقدمكف لمناقصة مد شبكة مياه عما األسعار .يما بينيـ كاالتفاؽ عما أف يتـ الترسية عميو.
 سوء االستخدام /السةرقة :أخػذ أك تحكيػؿ األمػكاؿ أك الممتمكػات أك األشػياء الثمينػة لمنفعػة شخصػية
مثؿ استخداـ امتيازات المر.ؽ لمصمحة خاصة (التميمي.)2209 ،
 الغةةش :كيقصػػد بػػو الخػػداع كاالحتيػػاؿ كالغػػش كالتبلعػػب ،كيعتبػػر جريمػػة اقتصػػادية ألنػػو ينطػػكم عمػػا
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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 االبتزاز :كىك الػدكا ..القيريػة مثػؿ التيديػد باسػتخداـ العنػؼ أك إشػاعة المعمكمػات السػيئة بيػدؼ حػث
شخص أك جية ما عما التعاكف ،كمف األمثمة عما االبتزاز قياـ أحد .نيػي الشػبكات بالتيديػد بفصػؿ
أحد المنازؿ عف الشبكة إذا ر .كا د ..رشكة.
 إساءة حرية التصرف :استغبلؿ الكظيفة .ي تحقيؽ مكاسب كمنا ..خاصة دكف تحريض خارجي أك
ابتزاز.
 المحسةةةوبية والمحابةةةاة :كيقص ػػد بي ػػا تكزي ػػ .المػ ػكارد (عق ػػكد . ،ػػرص عم ػػؿ )...،إمػ ػا لمق ارب ػػة كاألسػ ػرة
(المحسكبية) ،أك عما أساس حزب سياسي أك تكتؿ عرقي أك ديني أ غيرىا ،مثػؿ إنشػاء نظػاـ جديػد
لمميػػاه .ػػي قريػػة مسػػؤكؿ كبيػػر أك إعطػػاء األكلكيػػة لؤلقػػارب كاألصػػدقاء كالجي ػراف (شػػركة ميػػاه الشػػرب
كالصرؼ الصحي بالغربية.)2015 ،
 6.1.2أساليب مكافحة الفساد في قطاع المياه
يجػػب أف تت ػػا.ر الجيػػكد كالحكػػـ الرشػػيد كالن ازىػػةب 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
لمميػػاه كالصػػرؼ الصػػحي ،لمحػػد مػػف الفاقػػد كت.ىيػػؿ البنيػػة التحتيػػة ،كانجػػاز القػػانكف كاألنظمػػة الحاكمػػة
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
.ي ىذا القطاع الحيكم كتحديد الصبلحيات (ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية -ك.ا.)2011 ،
كىنػػاؾ عػػدد مػػف األسػػاليب كاالسػػتراتيجيات التػػي يجػػب عمػػا اإلدارة المسػػؤكلة أف تتبناىػػا إلدارة قطػػاع
المياه بشكؿ سميـ ،كمف ىذه االستراتيجيات ما يمي:
 إتاحػػة إمكانيػػة الكصػػكؿ إلػػا المعمكمػػات المائيػػة المكجػػكدة لػػدل اإلدارة أمػػاـ كػػؿ ش ػخص ،بحيػػث ال
يحتاج الكصكؿ إلييا إلا إثبات مصمحة مباشرة بيا.
 التػ ػزاـ الجي ػػات المس ػػؤكلة بنش ػػر التق ػػارير كالمعمكم ػػات المائي ػػة بش ػػكؿ س ػػنكم ،بحي ػػث تت ػػمف ى ػػذه
التقارير البيانات كالمستندات المائية الكاممة إلطبلع المكاطنيف عما كؿ مػا لػو عبلقػة بعمػؿ اإلدارة
.ي قطاع المياه.
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 إل ػزاـ اإلدارة بتك ػػي الق ػ اررات المائيػػة المتاحػػة أمػػاـ الم ػكاطنيف لفيػػـ األسػػباب التػػي د.عػػت بػػاإلدارة
التخاذ ىذه الق اررات ت.مينا لمشفا.ية كلمحد مف الدعاكل الق ائية غير المجدية.
 قي ػػاـ إدارة قط ػػاع المي ػػاه بتنظ ػػيـ إجػ ػراءات طم ػػب المعمكم ػػات المائي ػػة ،كحف ػػظ البيان ػػات كالمس ػػتندات
المتعمقة بقطاع المياه بشكؿ يسيؿ استخراجيا( .أبك دية)2013 ،
كقد استخدمت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لمتصػدم لمفسػاد .ػي قطػاع الميػاه .ػي .مسػطيف ،إذ قػاـ .ريػؽ
م ػػف منت ػػدل ش ػػارؾ الش ػػبابي بتطبي ػػؽ تجرب ػػة .ري ػػدة بي ػػدؼ تعزيػ ػػز مفي ػػكـ الن ازىػ ػػة كمكاجيػ ػػة الفسػ ػػاد  .ػػي
.مسطيف المحتمة ،إذ سعا المنتدل الشبابي إلا إيجاد طريقة لمتكاصؿ م .المسؤكليف مف دكف كساطػػة،
ألف الكثي ػػر م ػػف الن ػػاس ي ػػطركف لشػ ػراء المي ػػاه م ػػف س ػػمطة االح ػػتبلؿ ،كأص ػػب بكس ػػعيـ الػدخػ ػػكؿ إل ػػا
مػكق )You Know( .ك.ت حساب خاص ليـ كتػدكيف الشػككل المتعمقػة بػ.م بمديػة ،األمػر الػذم سػاىـ
.ي حؿ العديد مف المشاكؿ .ي ال فة الغربية (الصايغ ،آب .)2016
 .2.2منطقة الدراسة
تق .مدينة جنيف شماؿ ال فة الغربية ،كىي ثالث أكبر مدينة .مسطينية .ي ال فة بعد الخميػؿ كنػابمس،
حيث تقدر مساحة المدينة كحدىا ب  21.000دكنػـ ،بينمػا تبمػغ مسػاحة محا.ظػة جنػيف  583كػـ 2أم
 %9.7مف مساحة ال فة الغربية اإلجمالية .ترتف .المدينة  175مت ار عف مستكل سط البحر ،كيقػدر
عػػدد سػػكانيا ب  39.000نسػػمة ،أمػػا المحا.ظػػة .يسػػكنيا حػكالي  256.000نسػػمة .يتبػػ .مخػػيـ جنػػيف
لممدينة كيق .إلا الغرب منيا كيسكنو  16.000الجئ( .إبراىيـ)2011 ،
تعتبر دائرة المياه كالصرؼ الصحي .ػي بمديػة جنػيف ىػي المػزكد الرئيسػي لمميػاه .ػي المدينػة ،باإل ػا.ة
إل ػػا مجم ػػس الخ ػػدمات المش ػػترؾ /ش ػػماؿ غ ػػرب جن ػػيف ال ػػذم يخ ػػدـ المن ػػاطؽ التالي ػػة (الي ػػامكف ،الس ػػيمة
الحارثيػػة ،رمانػػة ،الطيبػػة ،كفػػرداف ،العرقػػة ،زبكبػػا ،تعنػػؾ ،عػػانيف ...إلػػخ) (مجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه،
.)2017
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بمغػػت كميػػة الميػػاه المػػزكدة لمقطػػاع المنزلػػي .ػػي المدينػػة عػػاـ ( )2010ب ػ  5.9مميػػكف متػػر مكعػػب. ،ػػي
حػيف بمغػت حصػة الفػرد اليكميػة ح ػكالي  55.5لتػر. /ػرد /يػكـ (الجيػاز المركػزم لئلحصػاء الفمسػطيني،
 .)2010كيبيف الجدكؿ رقـ ( )1.2كميات المياه المتاحة لمحا.ظة جنيف مقارنة بال فة الغربية
جدكؿ ( :)1.2يبيف كميات المياه المتاحة .ي محا.ظة جنيف مقارنة بال فة الغربية 2016

المنطقة

ضخ المياه من
اآلبار

شراء المياه من

الينابيع

شركة مايكروت

محا.ظة جنيف

2.21

0.13

1.98

4.32

ال فة الغربية

66.268

25.237

52.926

144.432

قطاع غزة

159.427

-

4.800

164.227

الفمسطينية

اإلسرائيمية

اإلجمالي

المصدر( :الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)2016 ،
 3.2ىيكمية قطاع المياه
يحدد اإلطار القانكني ىيكمة قطػاع الميػاه الجديػدة كالعبلقػات .يمػا بػيف مؤسسػات القطػاع المختمفػة عمػا
المستكل السياساتي كالتنظيمي ،كالمستكل التشغيمي سكاء إلدارة المياه أك مف قبؿ مقدمي خدمات المياه
كالصرؼ الصػحي. .اإلطػار القػانكني النػاظـ كالمقتػرح

ػمف خطػة االصػبلح كالمصػادؽ عميػو مػف قبػؿ

المجنػػة الك ازريػػة لمبنيػػة التحتيػػة يػػنص عمػػا حصػػر دكر سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية لتمعػػب الػػدكر السياسػػاتي
كالتخطػػيط كاإلش ػراؼ عمػػا تنفيػػذ المشػػاري .المائيػػة المختمفػػة ،كخمػػؽ "مجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه" كالػػذم
يتمتػػ .باسػػتقبلؿ مػػالي كادارم يػػدار مػػف قبػػؿ مجمػػس ادارة مسػػتقؿ يمثػػؿ كا.ػػة القطاعػػات المعنيػػة بتزكيػػد
خدمة المياه كالصرؼ الصحي .كيك
مف األسس التجارية كاسػترداد الكمفػة

ىذا اإلطار خارطة الطريؽ نحك تقكية مقدمي الخدمات لمعمؿ
ػمف إطػار تشػاكرم كبمػا ي ػمف دمػج الييئػات المعنيػة بتقػديـ

الخدمة بطريقة مناطقية كسمسػة ت ػمف تقميػؿ المصػارؼ التشػغيمية كتعمػؿ
(العتيمي.)2013 ،
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ػمف الكفػاءة كحسػف األداء

كقػػد يػػدرؾ اإلس ػرائيميكف أف مػػكقفيـ .ػػي مسػػ.لة الميػػاه غيػػر قػػانكني ك.ػػؽ اإلطػػار الػػدكلي ،كأف جميػػ .مػػا
يذىبكف إليو مف تنكر لمحؽ الفمسطيني لػيس لػو سػند قػانكني ،كيجػب عمػا الجانػب اإلسػرائيمي أف يػدرؾ
أنو قكة احتبلؿ .ي عرؼ القانكف الدكلي ،كأف القػكانيف كاألعػراؼ الدكليػة ال تقػر بػاإلجراءات اإلسػرائيمية
بش ػػ.ف المص ػػادر الطبيعي ػػة لممي ػػاه  .ػػي األ ار ػػي الخا ػػعة الحتبللي ػػا ،كال تن ػػدرج إدارة مص ػػادر المي ػػاه
مف صبلحياتيا كقكة احتبلؿ ،كذلؾ ك.ؽ قانكف "االحػتبلؿ المحػارب" المكجػكد .ػي لػكائ الىػام لسػنة
 ،1907كاتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة ( 1949العتيمي.)2018 ،
 1.3.2الييكل المؤسساتي لقطاع المياه الفمسطيني
يتككف الييكؿ المؤسساتي لقطاع المياه الفمسطيني مف:
أوالً :سمطة المياه :حيػػث م ػػن القػػانكف (رقػػـ  14ل ػػسنة  )2014ال ػػسمطة صػػبلحيات إع ػػداد الػػسياسات
كالتخطػ ػػيط كادارة قطػ ػػاع المي ػػاه كميػ ػػاـ تنظيمي ػػة لم ػػصادر المي ػػاه ،كالعمػ ػػؿ م ػػ .الجي ػػات ذات العبلقػػػة،
بيدؼ خمػؽ بيئػػة اسػتثمارية مسػتقرة كمناسػبة لتحفيػز القطػاع الخػاص عمػا االسػػتثمار .ػػي قطػػاع الميػػاه
كاجػراء التعػديبلت المؤسػسية كالتنظيمية كاالقتصادية البلزمة لتشجي .الشراكة م .القطاع الخاص.
ثانياً :مجمس تنظيم قطاع المياه :لقد حدد القػانكف (رقػـ  14لػسنة  )2014ىػدؼ المجمػس بمراقبػة كػػؿ
م ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ بالن ػ ػػشاط الت ػ ػػشغيمي لمق ػ ػػدمي المي ػ ػػاه (اإلنتػ ػػاج كالنقػ ػػؿ كالتكزيػ ػػ .كاالسػ ػػتيبلؾ كادارة الصػ ػػرؼ
الص ػػحي) ،كذل ػػؾ بي ػػدؼ

ػ ػػماف جػ ػػكدة ككفػ ػػاءة خػ ػػدمات قطػ ػػاع ت ػػك.ير المي ػػاه كخ ػػدمات مي ػػاه الص ػػرؼ

الصحي .ي .مسطيف المك.رة لممستيمكيف كب.سعار مناسبة .كقد قامت ميػػاـ المجمػػس بإصػػدار ت ػراخيص
لم ار.ػ ػػؽ الميػ ػػاه كالمػ ػػشغميف كمراقبتيػ ػػا ،كالم ػ ػػصادقة عم ػ ػػا أس ػ ػػعار المي ػ ػػاه كب ػ ػػدؿ التمدي ػ ػػدات كالخ ػ ػػدمات
األخػػرل ،إليػػصاؿ خػػدمات الميػػاه كالػػصرؼ الػػصحي كمراجعتيا كمراقبتيا لمت.كػد مػف مطابقتيػا لمسياسػة
المعتمدة مف قبؿ السمطة (اليندم.)2016 ،
ثالثاً :شركة المياه الوطنيةة :نشػ.ت ىػذه الشػركة بمكجػب القػانكف (رقػـ  14لسػنة " )2014شػركة عامػة
مممككة لمدكلػة كتتػكلا ميػاـ تزكيػد كبيػ .الميػاه بالجممػة لمقدمي الخدمات".
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رابعاً :مرافة الميةاه اإلقميميةة :كىػي عبػارة عػف المصػال كالمؤسسػات التػي تقػكـ بتقػػديـ خػػدمات الميػػاه
كالػصرؼ الػػصحي

ػػمف النطػػاؽ اإلدارم كالجغ ار .ػي المحػدد ،كتيػدؼ ىػذه الم ار.ػؽ إلػا تػك.ير خػدمات

الميػ ػػاه كالصػ ػػرؼ الصػ ػػحي كتقػ ػػديميا لممسػ ػػتيمكيف لبلس ػ ػػتخدامات المختمف ػ ػػة ك .ػ ػػؽ األس ػ ػػس االقت ػ ػػصادية
كاالجتماعيػػة كالبيئيػػة المسػػتدامة ،كالعمػػؿ عمػػا تمبيػػة احتياجػػات الميػػاه ذات الج ػػكدة المناس ػػبة كخ ػػدمات
الػػصرؼ الػػصحي ألغ ػراض اسػػتخداميا مػػف خػػبلؿ اتخػػاذ اإلجػراءات المناسػػبة كك ػػ .الخطػػط كالبػرامج
البلزمة لتطكير ىذه الخدمات(الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف.)2004 ،
خامساً :جمعيات مستخدمي المياه :كىي الجمعيات المسؤكلة عف إدارة خدمات تزكيد ميػاه الػرم كالتػي
مػػف المفتػػرض أف يػػتـ تشػػكيميا ك.ػػؽ نظػػاـ يػػصدر عػػف مجمػػس الػػكزراء اسػػتنادا إلػػا أحكػػاـ القػػانكف ،كمػػا
تخ  .ىذه الجمعيات لترخيص كرقابة مجمس تنظيـ قطاع المياه (اليندم.)2016 ،
 2.3.2مبادئ وأسس ىيكمية قطاع المياه
لقػػد بػػدأ العمػػؿ الجػػاد منػػذ إنشػػاء سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية لصػػياغة الػػسياسات المائيػػة الكطنيػػة ،كلتحديػػد
المرجعيػ ػػة الػ ػػسياسية ليػ ػػذا القطػ ػػاع ،كك ػػذلؾ لتنظػ ػػيـ العمػ ػػؿ .يػ ػػو باالسػ ػػتناد إلػ ػػا القػ ػػانكف رقػ ػػـ ( 3لػ ػػسنة
 )2002الػػذم ت ػػـ بمكجب ػػو ت ػػشكيؿ مجم ػػس المي ػػاه الػػكطني كمرجعيػػة سياسػػية عميػػا التخػػاذ الق ػرار ليػػذا
القطاع.
كقد قامت ىيكمية قطاع المياه

مف مجمكعة مف المبادئ كالتي تتمثؿ .ي:

 .1الفصؿ بيف الكاجبات التنظيمية كالتشغيمية ،كالعمؿ عمػا تقسػيـ الييكػؿ المؤسسػي لقطػاع الميػاه
إل ػػا ث ػػبلث مس ػػتكيات :مسػػػتكل إقػ ػرار السياس ػػات المائي ػػة (مجمػ ػػس المي ػػاه ال ػػكطني) ،المسػػػتكل
التنظيمػػي (سػػمطة الميػػاه( ،المسػػتكل التشػػغيمي (مصػػمحة الميػػاه الكطنيػػة كمصػػال الميػاه المكمفػػة
بتقديـ خدمات المياه كالصرؼ الصحي).
 .2العمػػؿ عمػػا تكحيػػد مؤسػػسات تقػػديـ الخػػدمات المائيػػة .ػػي مػػصال ميػػاه إقميميػػة عمػػا مػػستكل
الػكطف عمػا أف تتمتػ .باسػتقبلؿ مػالي كأدارم.
 .3القياـ بإنشاء مصمحة مياه كطنيػة لتقػديـ خػدمات الميػاه بالجممػة ،كذلػؾ مػف خػبلؿ تحكيػؿ دائػرة
مياه ال فة الغربية إلا مصمحة الميػاه بالجممة (اليندم.)2016 ،
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كقػػد أصػػب ىػػذا األمػػر جمي ػان لػػيس لسػػمطة الميػػاه .قػػط ،بػػؿ لكػػؿ العػػامميف كالم ػػستفيديف كأص ػػحاب القػ ػرار
كصػػػانعي الػ ػػسياسة .ػ ػػي قطػػػاع الميػ ػػاه ،كق ػػد ات ػ ػػسمت األدكار كالم ػ ػػسؤكليات الػ ػػسائدة  .ػػػي قط ػػػاع المي ػػػاه
بالتجزئػة كعػدـ الك ػكح كالتشتت ،كقػد أدل ىػذا الك ػ .الػذم اختمطػػت .يػػو األدكار كالمػػسؤكليات عمػػا
مػدار ( 30عامػان) مػف سػنكات االحتبلؿ إلا كجكد إدارة غير منسقة ،األمر الذم أدل بدكره إلا الحاجة
إلعػ ػػادة ىيكم ػ ػػة قط ػ ػػاع المي ػ ػػاه بم ػ ػػا يمك ػ ػػف م ػ ػػف تنظ ػ ػػيـ كمراقب ػػة ك ػػبط األداء الفنػػػي كاإلدارم كالمػػػالي
(اليندم.)2016 ،
انعك ػػس الم ػ ػػستكل الت ػ ػػشغيمي لقط ػ ػػاع المي ػ ػػاه عم ػػا الم ػ ػػستكل الق ػ ػػانكني كاإلط ػ ػػار المؤس ػ ػػساتي ،ل ػ ػػذا .ػ ػإف
العبلق ػػة بػ ػػيف المػ ػػستكل التشػػغيمي كالمػ ػكاطف يحكمي ػػا مػػستكل ت ػػشغيمي غي ػػر مػػسيطر عمي ػػو م ػػف الناحي ػػة
القانكني ػػة كاإلداري ػػة. ،البم ػػديات مػػثبلن تسػػتطي .تحدي ػػد أس ػػعار المي ػػاه دكف محاس ػػبة ،كم ػػا ال تكج ػػد أنظم ػػة
تعر .ػػة أك رس ػػكـ اش ػػتراؾ أك أثم ػػاف مكح ػػدة لمتمدي ػػدات كالع ػػدادات تعتم ػػدىا تم ػػؾ البم ػػديات كالمؤس ػػسات،
كانما تقكـ كؿ بمدية أك مؤسسة تقدـ المياه لممكاطنيف بتحديػد أسػعار الميػاه بنػاء عمػا معػايير كمحػددات
خاصػة بيػا ،دكف الرجػكع إلػػا مرجعيػة مػسؤكلة تكػػكف ميمتيػا تحديػد أسػػعار الميػاه بػشكؿ مكحػػد لجميػ.
المحا.ظ ػ ػػات .إال أف ىػ ػ ػػذا الك ػ ػ ػػ .يػ ػ ػػؤدم إلػ ػ ػػا تجاىػ ػ ػػؿ الفئػ ػ ػػات الفقي ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف الم ػ ػ ػكاطنيف كالػ ػ ػػذيف ال
يػ ػػستطيعكف د.ػ ػػ .أسػ ػػعار الميػ ػػاه التػ ػػي ت ػ ػ عيا البمػ ػػديات كالمؤسسػػات المػػزكدة لخدمػػة الميػػاه (التميمػػي،
.)2009

الشكؿ ( :)2.2ىيكمية قطاع المياه حسب قانكف المياه الجديد 2017
المصدر( :سمطة المياه الفمسطينية)2016 ،
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 3.3.2عالقة قطاع المياه بالو ازرات األخرى
إف طبيعػػة عمػػؿ كميػػاـ كصػػبلحيات سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية تتقػػاط .كتتػػداخؿ مػػ .العديػػد مػػف الػػك ازرات
كالمؤسسػػات العامػػة ،بصػػفتيا جيػػات معنيػػة بمك ػػكع الميػػاه ك.ػػؽ أحكػػاـ الفقػرة ( )2مػػف المػػادة ( )7مػػف
قانكف المياه .ك.يما يمي عبلقة قطاع المياه بعدد مف الك ازرات:
 .1عالقة سمطة المياه بقطاع المياه :يعتبػر تنظػيـ كادارة قطػاع الميػاه مػف أىػـ أىػداؼ سػمطة الميػاه،
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،
لتطكير خدمات المياه (سمطة المياه الفمسطينية.)2016 ،
 .2عالقة وزارة الحكم المحمي بقطاع المياه :ترل ك ازرة الحكـ المحمػي

ػركرة مكاجيػة األزمػة المائيػة

كنقص مصادرىا ،كذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ بكميات المياه كجػداكؿ التكزيػ .المنظمػة ،باإل ػا.ة إلػا
ػػركرة تفعيػػؿ الرقابػػة عمػػا أيػػة تجػػاكزات أك تعػػديات أك سػرقات .كتعمػػؿ ك ازرة الحكػػـ المحمػػي عمػػا
اتخاذ التدابير كاإلجراءات البلزمةب إلدارة أزمة المياه كادارة نظاـ التكزي .كتحديػد الكميػات ،ك.ػرض
تعر.ة جديدة كذلؾ لمحد مف مشكمة االستيبلؾ العالي لممياه .كتعد ىذه الك ازرة المسؤكلة عف بشػكؿ
رئيسي عف البمديات كالمجالس القركية كمجالس الخدمات المشتركة التي تقدـ خدماتيا إلا الجمي.
بما .ي ذلؾ تزكيدىا بالمياه (ك ازرة الحكـ المحمي.)2009 ،
 .3عالقةةة وزارة الزراعةةةة بقطةةةاع الميةةةاه :بسػػبب الظػػركؼ السياسػػية التػػي يفر ػػيا االحػػتبلؿ ،تعػػاني
.مسطيف مف نقص شديد .ي القطاع المائي ،باإل ا.ة إلا الطمب المتزايد عما المياه لعػدة أسػباب
منيا تزايد أعداد السكاف ،كالتغير المنػاخي الػذم يػؤثر سػمبان عمػا كميػات الميػاه .كتبمػغ نسػبة الميػاه
المسػػتخدمة .ػػي األغػراض الزراعيػػة مػا يقػػارب  %50مػػف إجمػػالي اسػػتيبلؾ الميػػاه ،لػػذا .ػػإف اإلدارة
الجيدة لممياه المستخدمة .ي الػرم عػف طريػؽ اسػتخداـ أنظمػة الػرم الحديثػة ،كاسػتخداـ المحاصػيؿ
التػػي تػػتبلءـ مػػ .كميػػات الميػػاه المتػكا.رة ،كػػؿ ذلػػؾ يسػػيـ .ػػي االسػػتخداـ الكفػػؤ لمميػػاه كتقميػػؿ الفاقػػد.
كتمعب ك ازرة الزراعة دك انر .اعبلن .ي إدارة ميػاه الػرم مػف خػبلؿ تشػكيؿ جمعيػات لمسػتخدمي الميػاه،
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إذ تعتبػػر ىػػذه الجمعيػػات مطمب ػان

ػػركريان كحػػبلن ناجح ػان لممسػػاىمة .ػػي اصػػبلح مشػػكمة االسػػتخداـ

الخاطئ كاالستيبلؾ غير الكفؤ لممياه (ك ازرة الزراعة.)2017 ،
 .4عالقة سمطة جةودة البيئةة بقطةاع الميةاه :يعتبػر القطػاع المػائي مػف أىػـ قطاعػات البنيػة التحتيػة،
.يػػي تسػػيؿ حيػػاة األ.ػراد كتعمػػؿ عمػػا ر.ػػ .مسػػتكاىـ المعيشػػي ،لػػذا تعمػػؿ سػػمطة جػػكدة البيئػػة عمػػا
تطػػكير كحمايػػة قطػػاع الميػػاه عػػف طريػػؽ سػػف التش ػريعات البلزمػػة لممحا.ظػػة عمػػا مصػػادر الميػػاه
كالعم ػػؿ عم ػػا تطكيرى ػػا ،باإل ػػا.ة إل ػػا تط ػػكير الخ ػػدمات المعمكماتي ػػة البلزم ػػة كال ػػركرية لتقي ػػيـ
المصادر المائية كشبكات المياه ،كما كتعمػؿ سػمطة جػكدة البيئػة عمػا تنفيػذ المشػاري .المائيػة التػي
تعمؿ عما تطكير مصادر المياه كمان كنكعان (سمطة جكدة البيئة.)2015 ،
 .5عالقة وزارة الصحة بقطاع المياه :تسعا ك ازرة الصحة الفمسطينية إلا

ماف جكدة المياه ،إذ يتـ

تزكيد األ.راد بمياه نظيفة آمنة مف خبلؿ المراقبة اليندسية كالصػحية عمػا مصػادر الميػاه ،كمراقبػة
منشآت معالجة المياه كشبكات مزكدم المياه ،باإل ا.ة إلا الرقابة عما جػكدة ميػاه الشػرب كالتػي
تعتبر مف أىـ العكامؿ التي تساعد عما ر ..مستكل الصحة العامة (الخطيب كآخركف.)2009 ،
 .6عالقة وزارة األشغال بقطاع المياه :كالتي تعد المحرؾ األساسي الذم تقكـ عميػو البنيػة التحتيػة .ػي
.مس ػػطيف. ،ي ػػي المس ػػؤكلة ع ػػف تنفي ػػذ ج ػػزء كبي ػػر م ػػف المش ػػاري .كالخ ػػدمات كتق ػػديـ العط ػػاءات  .ػػي
القطاعات المختمفة كالطرؽ كالمياه كالصرؼ الصحي .ك.يمػا يتعمػؽ بقطػاع الميػاه ،يقػ .عمػا عػاتؽ
الػػك ازرة تقػػديـ خػػدمات الصػػرؼ الصػػحي المختمفػػة ،كمػػف

ػػمنيا التخطػػيط كاإلش ػراؼ عمػػا التنفيػػذ

كالتشػػغيؿ كالصػػيانة لشػػبكات الصػػرؼ الصػػحي كمعامػػؿ معالجػػة ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي كمحطػػات
ال ػػخ كأنظم ػػة المي ػػاه المعالج ػػة .تق ػػكـ س ػػمطة المي ػػاه بتطبي ػػؽ ق ػػانكف العط ػػاءات العام ػػة لؤلش ػػغاؿ
الحككمية كالػذم تقػره ك ازرة األشػغاؿ ،كمػف

ػػمنيا مجػػاالت الميػاه كالػرم كالمجػارم كالسػدكد ،كذلػؾ

ك .ػػؽ ن ػػص البن ػػد (ب) م ػػف الفقػ ػرة ( )1م ػػف الم ػػادة ( )7م ػػف ق ػػانكف رق ػػـ ( )6لس ػػنة  1999بش ػػ.ف
العطاءات العامة لؤلشغاؿ الحككمية (التميمي.)2009 ،
 4.3.2قطاع مياه الشرب في فمسطين ومدينة جنين
س ػػيطر االح ػػتبلؿ الص ػػييكني عم ػػا جمي ػػ .مص ػػادر المي ػػاه الس ػػطحية كالجك.ي ػػة من ػػذ احتبلل ػػو لؤل ار ػػي
الفمسػػطينية عػػاـ 1967ب ..صػػبحت ىػػذه المصػػادر أمػػبلؾ دكلػػة بمكجػػب سمسػػمة مػػف األكامػػر العسػػكرية
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التػػي .ر ػػيا االحػػتبلؿ ،كلػػيس ألحػػد أك جيػػة اسػػتخداميا إال بتصػػاري خاصػػة يقرىػػا الحػػاكـ العسػػكرمب
كما قيد عمؿ مصمحة مياه القدس كدائرة مياه ال فة الغربية القائمتيفب كأقاـ بػ.مر عسػكرم آخػر سػمطة
مياه كمجارم بيت لحـ .ي العاـ ( 1972مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني.)2011 ،
أدت السياس ػػات الت ػػي يتبعي ػػا االح ػػتبلؿ الص ػػييكني كالقائم ػػة عم ػػا التميي ػػز كالحرم ػػاف كاس ػػتغبلؿ المػ ػكارد
المائيػػة الفمسػػطينية إلػػا جعػػؿ اال.تقػػار إلػػا الكميػػات الكا.يػػة مػػف الميػػاه لمم ػكاطنيف الفمسػػطينييف مشػػكمة
قائمػػة بش ػػكؿ دائ ػػـ ،كيتجم ػػا ى ػػذا األم ػػر  .ػػي التفػػاكت الكبي ػػر كالكا ػ ػ  .ػػي الحص ػػكؿ عم ػػا المي ػػاه ب ػػيف
االحتبلؿ كالفمسػطينييفب حيػث بمغػت كميػة الميػاه المسػتيمكة مػف قبػؿ المػكاطف الفمسػطيني عػاـ ،2014
نحك  84.3لت انر لمفرد .ي اليكـ( ،يقؿ كثي انر عف المستكل الػذم تكصػي بػو منظمػة الصػحة العالميػة كىػك
 100لتػػر لمفػػرد يكميػان)ب بينمػػا بمغػػت كميػػة الميػػاه المسػػتيمكة مػػف قبػػؿ الفػػرد اإلسػرائيمي حػكالي  340لتػػر
يكميػان (كبػػذلؾ .إنػػو يزيػػد بنحػػك أربعػػة أ ػػعاؼ)ب زيػػادة عمػػا ذلػػؾ. ،ػػإف الفمسػػطينييف الػػذيف يعيشػػكف .ػػي
بعػػض التجمعػػات القركيػػة كانػػت كميػػات الميػػاه التػػي حصػػمكا عمييػػا أقػػؿ بكثيػػر مػػف  84.3لتػ انر لمفػػرد .ػػي
ػر يكمي ػان ،كىػػك الحػػد األدنػػا لممقػػدار الػػذم ك ػػعتو
اليػػكـ ،بػػؿ لػػـ يكػػف يبمػػغ .ػػي بعػػض التجمعػػات  20لتػ نا

منظمة الصحة العالمية لبلستجابة لحاالت الطكارئ (سمطة المياه الفمسطينية.)2014 ،

كيعػػاني ىػػذا القطػػاع مخػػاطر كثي ػرة ،تتمثػػؿ ب ػػالتشريعات المجػػزأة ،كعػػدـ .صػػؿ األدكار كالكاجبػػات داخػػؿ
المؤسسات .ي ما بينيا ،كعدـ االنتظاـ .ػي مػن تػراخيص اآلبػار ،كالتعػدم عمػا الشػبكة المائيػة بػالربط
غيػػر القػػانكني بيػػا ،ك ػػخ الميػػاه بشػػكؿ مفػػرط مػػف اآلبػػار الزراعيػػة ،كعػػدـ تػػك.ر المعمكمػػات كالبيانػػات
الكطنية عف المياه ،كالتخطيط غير الكا.ي ،عدـ ك  .مكازنة لمخدمات المائية ،كالمحسكبية .ي المكارد
البشرية كالمشتريات كاألشغاؿ العامة ،كسكء تكزي .المياه كشراكة القطػاع الخػاص .ػي إدارة قطػاع الميػاه
(جريدة النيار االلكتركنية 16 ،2015 ،أيار).
 5.3.2مصدر مياه الشرب الرئيسي لمفمسطينيين واالتصال بالشبكة العامة
أشػارت بيانػات المسػ إلػا أف  116تجمعػان سػكانيان .ػي األ ار ػػي الفمسػطينية تحصػؿ عمػا الميػاه مػػف
شركة المياه اإلسرائيمية (ميكركت) ،مجمكع سكانيا حكالي  454ألؼ نسمة أم ما نسػبتو  %12.1مػف
السكاف .ي األ ار ي الفمسطينية ،كتتكزع ىذه التجمعات بكاق 110 .تجمعات سكانية .ي ال فة الغربية
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ك 6تجمعػات .ػي قطػاع غػزة ،باإل ػا.ة إلػا أف  112تجمعػا سػكانيا .ػي ال ػفة الغربيػة تحصػؿ عمػا
الميػاه مػف خػبلؿ دائػرة ميػاه ال ػفة الغربيػة .كمػا كتشػير نتػائج المسػ إلػا أف  157تجمعػان سػكانيان .ػي
األ ار ػػي الفمسػػطينية تعتمػػد عمػػا آبػػار الميػػاه االرتكازيػػة كمصػػدر بػػديؿ لشػػبكة الميػػاه العامػػة. ،ػػي حػػيف
 421تجمع ػان سػػكانيان .ػػي األ ار ػػي الفمسػػطينية تعتمػػد عمػػا آبػػار ميػػاه األمطػػار كمصػػدر بػػديؿ لمشػػبكة،
باإل ػا.ة إلػا أف  398تجمعػان سػكانيان .ػي األ ار ػي الفمسػطينية تعتمػد عمػا شػراء صػياريج "تنكػات"
المياه كمصدر بديؿ لمشبكة (الصكراني ،2012 ،ص.)5
كتبع ػان لبيانػػات مس ػ التجمعػػات السػػكانية لعػػاـ . ،2011ػػإف ىنػػاؾ  123تجمع ػان سػػكانيان .ػػي األ ار ػػي
الفمسػطينية ال يكجػد .ييػا شػبكة ميػاه عامػة أم مػا نسػبتو  %22.9مػف التجمعػات السػكانية بعػدد سػكاف
يبمغ  177,275نسمة جميعيا .ي ال فة الغربية (الجياز المركزم لئلحصاء.)2010 ،
 6.3.2جودة مياه الشرب
تعد األمراض المتعمقة بالمياه مف أكثر األمراض انتشا ار .ي الدكؿ النامية ،حيث تشكؿ ما نسبتو %80
مػػف مجمػػكع األمػراض ،كيعػػيش حػكالي  200مميػػكف شػػخص بػػدكف ميػػاه صػػحية صػػالحة لمشػػرب كبػػدكف
ش ػػبكات صػ ػػحية لمصػ ػػرؼ الصػ ػػحي ،كذلػػػؾ اسػػػتنادا لمنشػػػكرات منظمػ ػػة الص ػػحة العالميػػػة .كمػ ػػا أكردت
المنظمة .ي تقرير نشرتو عاـ  1982أف ما يقارب ( )30000شخص يمكتكف .ػي اليػكـ الكاحػد بسػبب
األمراض المتعمقة بالمياه .أما .ي الدكؿ الصناعية كالمتقدمة. ،إف نسػبة األمػراض المتعمقػة بالميػاه تكػاد
تكػكف معدكمػػة ،كيرجػػ .ذلػؾ إلػػا عػػدة أسػباب أىميػػا تػػك.ر أنظمػة نقػػؿ كتكزيػػ .صػحييف لمميػػاه باإل ػػا.ة
لكج ػػكد أنظم ػػة ص ػػحية لمص ػػرؼ الص ػػحي .كتتف ػػاكت مش ػػكمة تم ػػكث مي ػػاه الش ػػرب ب ػػيف ال ػػدكؿ المختمف ػػة
كخصكصا بيف الدكؿ النامية كالدكؿ المتقدمة ،كىذا االختبلؼ يدعك إلا السعي مف أجػؿ الكصػكؿ إلػا
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
ميػػاه مكثػػكؽ كغيػػر ممػػكث ،كالبحػػث المسػػتمر عػػف مصػػادر ميػػاه جديػػدة ،إ ػػا.ة إلػػا حمايػػة البيئػػة كدعػػـ
المؤسسػػات القائمػػة عمػػا ذلػػؾ ،كالػػتخمص السػػميـ مػػف المخمفػػات البش ػرية كك ػػ .أنظمػػة كق ػكانيف .اعمػػة
كصارمة لتنظيـ كمراقبة قطاع المياه (أبك حجمة.)2004 ،
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ك.ق ػ ػان لنتػ ػػائج مس ػ ػ البيئػ ػػة المنزلػ ػػي عػ ػػاـ . ،2010ػ ػػإف مػ ػػا نس ػػبتو  %48.1مػػػف األسػ ػػر .ػػػي األ ار ػ ػػي
الفمسطينية تعتبر المياه جيدة ،كتتفاكت ىذه النسبة بشكؿ كبير ما بيف ال فة الغربية  ،%72.2كقطاع
غزة  .%6.8كمف جية أخرل. ،إف ما نسبتو  %28.2مف األسر الفمسطينية تعتبػر الميػاه سػيئة بسػبب
ارتفػػاع نسػػبة الممكحػػة كتمػػكث الميػػاه بالميػػاه العادمػػة ،تتػػكزع إلػػا . %7.4ػػي ال ػػفة الغربيػػة ك %63.8
.ي قطاع غزة (الصكراني.)2012 ،
كما يمعب الفساد .ي قطاع المياه دك انر بار انز .ي جػكدة الميػاه المقدمػة لممػكاطنيف ،حيػث أف كجػكد الفسػاد
.ػػي ىػػذا القطػػاع يػػؤدم إلػػا زيػػادة تكػػاليؼ االسػػتثمار كتقػػديـ خػػدمات رديئػػة ال ترقػػا لممسػػتكل المطمػػكب
كالكاجب تك.ره .يما يتعمؽ بمياه الشرب ،كمف أشكاؿ الفساد .ي قطاع المياه كالتي تؤثر عما جكدة مياه
الشرب عدـ قياـ مزكدم خدمات الميػاه بمعالجػة الميػاه بطػرؽ صػحيحة كسػميمة نظػ ار لمتكػاليؼ المترتبػة
عما ىذه العممية.
تعتمد جكدة المياه .ي .مسطيف عما المصدر الذم أيخذت منو. ،جكدة المياه الجك.ية العذبة تككف عالية
مقارن ػػة م ػػ .المص ػػادر األخ ػػرل لممي ػػاه ،ككني ػػا ال تحت ػػاج إل ػػا عممي ػػات معالج ػػة معق ػػدة لتص ػػب ص ػػالحة
لبلستعماؿ البشرم .كم .ذلؾ ،يكجد العديد مف العكامؿ المؤثرة .ي جكدة المياه .ي األ ار ي الفمسطينية
كعما رأسيا االحتبلؿ ،حيػث يسػيطر كيػتحكـ بػإدارة معظػـ اآلبػار االرتكازيػة الفمسػػطينية ،كي ػخ معظػـ
مياىيػػا لصػػػال المس ػػتكطنيفب كذل ػػؾ لرغب ػػة االح ػػتبلؿ  .ػػي جػػذب أكب ػػر ع ػػدد م ػػنيـ .كم ػػف ب ػػيف العكام ػػؿ
األخرل التي تسيـ .ي تمكث مياه الشرب .ي ال فة الغربية طرؽ التخمص مف المياه العادمة ،إذ بمغت
نسػػبة األسػػر التابعػػة لشػػبكات الصػػرؼ الصػػحي  ،%32.6ك %62.6تعتمػػد عمػػا حفػػر امتصاصػػية،
ك %3.4منيػػا مربكطػػة بحفػػر صػػماء ،ك %1.4بطػػرؽ أخػػرل .كيػػتـ الػػتخمص مػػف الميػػاه العادمػػة .ػػي
الحفر االمتصاصية كالصماء بعد امتبلئيا .ػي األ ار ػي الزراعيػة ،كاألكديػة ،كغيرىػا مػف األمػاكف .كمػا
يمكػػف أف تتمػػكث آبػػار ميػػاه األمطػػار نتيجػػة ىػػذه الحفػػر التػػي تبعػػد عػػف اآلبػػار ب.قػػؿ مػػف  15مت ػ ار .ػػي
 %30.2مف المنازؿ التي يكجد .ييا الحفر االمتصاصية كاآلبار (الخطيب كآخركف.)2009 ،
كبيػػدؼ تطػػكير مصػػادر الميػػاه ،كادارتيػػا بشػػكؿ صػػحي  ،كزيػػادة طاقتيػػا ،كتحسػػيف نكعيتيػػا ،كحفظيػػا،
كحمايتيا مف التمكث كاالستنزاؼ ،أقر المجمس التشريعي الفمسطيني قانكف المياه رقـ ( )3لسنة .2002
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كعمي ػػو ،أص ػػبحت الحاج ػػة كبيػ ػرة التخ ػػاذ إجػ ػراءات مناس ػػبة جنبػ ػان إل ػػا جن ػػب م ػػ .تنمي ػػة المػ ػكارد المائي ػػة،
كاستعماليا لمرم ،كذلؾ ل ماف استدامة جمي .المكارد كبخاصػة الميػاه كاأل ار ػي ،مػف خػبلؿ المحا.ظػة
عميي ػػا كحماي ػػة البيئ ػػة .كيع ػػد قط ػػاع الز ارع ػػة األكث ػػر اس ػػتيبلكان لممي ػػاه  .ػػي األ ار ػػي الفمس ػػطينية ،حي ػػث
يسػػتيمؾ مػػا نسػػبتو  ،%65ثػػـ االسػػتخدامات المنزليػػة /البمديػػة بنسػػبة  ،%27كأخي ػ ار القطػػاع الصػػناعي
بنسبة ( %8الصكراني.)2012 ،
أم ػػا الق ػػانكف رق ػػـ ( )14لس ػػنة  2014بش ػػ.ف المي ػػاه. ،ق ػػد ى ػػدؼ إل ػػا إدارة كتط ػػكير مص ػػادر المي ػػاه  .ػػي
.مس ػػطيف كزي ػػادة طاقتي ػػا كتحس ػػيف نكعيتي ػػا كحفظي ػػا كحمايتي ػػا م ػػف التم ػػكث كاالس ػػتنزاؼ كتحس ػػيف كر .ػػ.
مسػػتكل تقػػديـ الخػػدمات المائيػػة مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ مبػػادئ اإلدارة المتكاممػػة كالمسػػتدامة لمصػػادر الميػػاه.
كما نص القانكف بمكجب المادة ( )5أف:
 .1لكػػؿ شػػخص الحػػؽ بالحصػػكؿ عمػػا حاجتػػو مػػف ميػػاه الشػػرب ذات الجػػكدة المناسػػبة السػػتعماليا
كب.سعار محددة ك.قان لنظاـ تعر.ة يصدر عف مجمس الكزراء.
 .2عمػػا مقػػدمي خػػدمات الميػػاه أف يقكمػكا باتخػػاذ اإلجػراءات المناسػػبة ل ػػماف ىػػذا الحػػؽ ،كك ػػ.
الخطط البلزمة لتطكير ىذه الخدمات بما ينسجـ ك السياسة المائية العامة".
كنصت المادة ( )6مف ذات القانكف عما:
 .1يككف استخداـ المياه لتمبية االحتياجات اآلتية:
أ) المنزلية كالسكنية.
ب) الزراعة كالرم.
ج) الصناعة.
د) السياحة.
ق) التجارة كالتبادؿ التجارم.
ك) المحا.ظة عما النظـ البيئية كالمكائؿ المائية.
 .2يجب الحصكؿ عما الترخيص البلزـ قبؿ تحكيؿ حؽ االستخداـ مف استخداـ إلا آخر.
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 .3تعمؿ السمطة كبالتعاكف م .المؤسسػات الرسػمية األخػرل كالجيػات ذات العبلقػة ،ك ػمف إطػار
المكازنة المائية السنكية عما تحديد كميػة ككيفيػة اسػتخداـ الميػاه ،بالنسػبة لمقطاعػات كالمنػاطؽ
المختمف ػػة ،عم ػػا أف تحظ ػػا االس ػػتخدامات المنزلي ػػة ب.كلكي ػػة مطمق ػػة عم ػػا جمي ػػ .االس ػػتخدامات
األخرل مف حيث تخصيص المكارد المائية المتاحة".
 7.3.2حصة الفرد الفمسطيني من المياه المزودة لمقطاع المنزلي
بمغػ ػػت كميػ ػػة الميػ ػػاه المتػ ػػك.رة .ػ ػػي األ ار ػ ػػي الفمسػ ػػطينية سػ ػػنكيا  342.7مميػ ػػكف متػ ػػر مكعػ ػػب حسػ ػػب
تقريػ ػ ػػر إحصػ ػ ػػاءات الميػ ػ ػػاه .ػ ػ ػػي األ ار ػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػػطينية ،كاسػ ػ ػػتيثني مػ ػ ػػف اإلحصػ ػ ػػاء ذلػ ػ ػػؾ الجػ ػ ػػزء مػ ػ ػػف
محا.ظػ ػ ػػة القػ ػ ػػدس الػ ػ ػػذم

ػ ػ ػػمو االحػ ػ ػػتبلؿ عنػ ػ ػػكة بعػ ػ ػػد احػ ػ ػػتبلؿ ال ػ ػ ػػفة الغربيػ ػ ػػة عػ ػ ػػاـ .1967ك.يمػ ػ ػػا

يتعمػ ػ ػػؽ باالسػػ ػػتخداـ المنزلػػ ػػي. ،قػ ػ ػػد بمغػػ ػػت كميػ ػ ػػة الميػػ ػػاه المػ ػ ػػزكدة  .ػ ػػي األ ار ػ ػػي الفمسػ ػ ػػطينية 2014
حػ ػ ػ ػكالي  191.3ممي ػ ػ ػػكف مت ػ ػ ػػر مكع ػ ػ ػػب بكاق ػ ػ ػػ 102.8 .ممي ػ ػ ػػكف مت ػ ػ ػػر مكع ػ ػ ػػب  .ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػفة الغربي ػ ػ ػػة
كح ػ ػكالي  89مميػ ػػكف متػ ػػر مكعػ ػػب .ػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة. ،يمػ ػػا بمغػ ػػت حصػ ػػة الفػ ػػرد الفمسػ ػػطيني مػ ػػف الميػ ػػاه
المػ ػػزكدة لمقط ػ ػػاع المنزلػ ػػي  79.4لت ػ ػػر. /ػ ػػرد /ي ػ ػػكـ كانػ ػػت النس ػ ػػبة األقػ ػػؿ  .ػ ػػي محا.ظػ ػػة جن ػ ػػيف ،حي ػ ػػث
بمغ ػ ػ ػػت حص ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػػرد حػ ػ ػ ػكالي  39.2لت ػ ػ ػػر . /ػ ػ ػػرد /ي ػ ػ ػػكـ (الجي ػ ػ ػػاز المرك ػ ػ ػػزم لئلحص ػ ػ ػػاء الفمس ػ ػ ػػطيني،
.)2016
 8.3.2الوضع المائي في جنين
.يما يتعمؽ بالتزكد بالمياه ،يكجػد .ػي محا.ظػة جنػيف ( )32تجمعػان تعتمػد عمػا التػزكد بالميػاه مػف خػبلؿ
دائرة مياه ال فة ،تتكزع كما يمي )16( :تجمعا تعتمد عما اآلبار الذاتية مف بينيا مدينة جنيف ،كتجم.
كاحد يعتمد عما اآلبار الزراعية ،ك( )3تجمعػات تعتمػد عمػا ميػاه الينػابي ،.كمػا يكجػد .ػي جنػيف ()39
تجمع ػػا غيػ ػر مخ ػػدكـ أم دكف ش ػػبكات تكزي ػػ .لممي ػػاه كدكف مص ػػادر مي ػػاه دائم ػػة (.ريج ػػات كالخطي ػػب،
.)2009
كتعاني محا.ظة جنيف مف عجز مائي يقدر ب ( )10.7مميكف متر مكعب. .ي حيف تقدر تعر.ة المياه
كأسعار التزكد .ي بمدية جنيف ما قيمتو ( 5.5شيكؿ/ـ .)3كىناؾ نقص كبير .ػي كميػات الميػاه المػزكدة
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.ي ال فة الغربيػة بمػغ حػكالي ( )41مميػكف متػر مكعػب معظميػا .ػي محا.ظػات الخميػؿ كنػابمس كجنػيف
(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني.)2016 ،
جدكؿ ( :)2.2معدؿ االستيبلؾ اليكمي لمفرد مف المياه (جمي .األنكاع)( .مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه-
تقارير األداء )2016-2015-2014-2013
المنطقة

حصة الفرد (لتر/فرد/يوم)

مصدر توزيع المياه

2016 2015 2014 2013

مدينة جنين

58

59

69

74

شمال غرب جنين

29

54

40

47

ميثمون

41

43

49

62

لكل منطقة

بمدية جنيف/دائرة

الصرؼ الصحي
مجمس الخدمات
المشترؾ /شماؿ

عدد السكان

لسنة 2016
54000

62000

غرب جنيف
مجمس الخدمات
المشترؾ /ميثمكف

21068

قباطية

51

55

55

56

بمدية قباطية

27000

يعبد

68

75

80

80

بمدية يعبد

17000

يبيف الجدكؿ أعبله حجػـ التغيػر الػذم طػ أر عمػا حصػة الفػرد اليكميػة مػف الميػاه خػبلؿ أربػ .سػنكات .ػي
منػػاطؽ الد ارسػػة المك ػػحة .ػػي الجػػدكؿ كمصػػدر تكزيػػ .الميػػاه لكػػؿ منطقػة ،إ ػػا.ة إلػػا عػػدد سػػكاف كػػؿ
منطقة .ي عاـ .2016
ػداء مػػف  2016مقارنػػة
يبػػيف الجػػدكؿ تحسػػنان ممحكظ ػان .ػػي حصػػة الفػػرد مػػف الميػػاه .ػػي ىػػذه المنػػاطؽ ابتػ ن
بػػاألعكاـ السػػابقة (. ،)2015 -2014 -2013قػػد كصػػمت حصػػة الفػػرد اليكميػػة مػػف الميػػاه إلػػا (74

لتػػر) لمنػػاطؽ بمديػػة جنػػيف مقارنػػة مػػ 58( .لتػػر) .ػػي العػػاـ  ،2013كمػػا بمغػػت حصػػة الفػػرد اليكميػػة مػػف
المياه ( 47لتر) .ي منطقة مجمس الخدمات المشترؾ /شماؿ غرب جنيف لمسكاف مقارنة م 29( .لتػر)
عػاـ  .2013بينمػا كصػػمت حصػة الفػرد اليكميػػة مػف الميػاه إلػػا ( 62لتػر) .ػي منطقػػة مجمػس الخػػدمات
المشػػترؾ /ميثمػػكف بعػػد أف كان ػػت ( 41لتػػر) عػػاـ  .2013أم ػػا منطقػػة قباطيػػة .ق ػػد بمغػػت حصػػة الف ػػرد
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اليكميػػة ( 56لتػػر) بعػػد أف كانػػت ( 51لتػػر) عػػاـ  .2013أمػػا بالنسػػبة لمنطقػػة يعبػػد .قػػد كصػػمت حصػػة
الفرد إلا ( 80لت انر) بعد أف كانت ( 68لت انر) عاـ .2013
.ي تقرير نشرتو ككالة .مسطيف اليكـ عاـ  ،2016أك حت حجـ األزمة المائية التي تعاني منيا مدينة
جنيف. .قد ذكرت أف المكاطنيف .ي عدة أحياء .ي جنيف يعػانكف مػف نقػص حػاد .ػي ميػاه الشػرب التػي
ال تصؿ إلا منازليـ ،كطالبكا البمدية بالعمػؿ عمػا تػك.ير الميػاه ألحيػائيـ .حيػث أف أىػالي حػي السػكة،
كشػػارع جنػػيف – نػػابمس كػػانكا يعػػانكف مػػف نقػػص حػػاد .ػػي الميػػاه منػػذ بدايػػة العػػاـ  ،2016كمػػا أف ميػػاه
البمدي ػػة ل ػػـ تص ػػميـ إال مػ ػرات قميم ػػة ،كأني ػػا عن ػػدما كان ػػت تص ػػؿ .إني ػػا ال تص ػػؿ لمخ ازن ػػات عم ػػا أس ػػط
البنايات ،كاف كصمت .يي

عيفة جدا .كمػا كػاف المكاطنػكف يقكمػكف بشػراء صػياريج ميػاه ،مػا يشػكؿ

عبئا اقتصاديا جديدا .ي ظؿ األك اع المتردية التػي يعيشػكنيا( .ككالػة .مسػطيف اليػكـ )2016 ،كيبػيف
الجػػدكؿ رقػػـ ( )3.2كميػػة الميػػاه المشػػتراة (مميػػكف ـ ،)3متكسػػط سػػعر البيػػ .لكػػؿ متػػر مكعػػب مػػف الميػػاه
كالتكاليؼ التشغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي مدينػة جنػيف (مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه-
تقارير األداء .)2016-2015-2014
ج ػػدكؿ ( :)3.2كمي ػػة المي ػػاه المش ػػتراة (ممي ػػكف ـ ،)3متكس ػػط س ػػعر البي ػػ .لك ػػؿ مت ػػر مكع ػػب م ػػف المي ػػاه
كالتكاليؼ التشغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي مدينػة جنػيف (مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه-
تقارير األداء )2016-2015-2014

كمية المياه المشتراة (مميون م)3

2014

2015

2016

)%69( 1.63

)%58( 1.56

)%64( 1.84

التكمفة التشغيمية (شيكل) /م

8.00

9.0

5.60

6.21

5.21

5.12

3

3

متوسط سعر البيع (شيكل) /م

المصدر( :مجمس تنظيـ قطاع المياه)2017 ،
يب ػػيف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف س ػػعر المي ػػاه ق ػػد انخف ػػض ،كذل ػػؾ أم ػػر طبيع ػػي نظػ ػ انر لزي ػػادة كمي ػػة المي ػػاه م ػػف
المشػػاري .المػػذككرة حيػػث تػػك.رت عناصػػر الن ازىػػة ،ممػػا أدل إلػػا الزيػػادة .ػػي كميػػة الميػػاه .ػػي المنػػاطؽ
المسػػتفيدة مػػف المشػػاري ،.حيػػث كانػػت كميػػة الميػػاه المشػػتراة (مميػػكف ـ. )3ػػي مدينػػة جنػػيف سػػنة 2014
 ،)%69( 1.63ككاف متكسط سعر البي .لكؿ متر مكعب مف المياه  ،6.21كالتكاليؼ التشغيمية لكؿ
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متػر مكعػػب مػػف الميػػاه المباعػة  .8.00ك.ػػي العػػاـ  2015بمغػػت كميػة الميػػاه المشػػتراة (مميػػكف ـ. )3ػػي
مدينة جنيف حكالي  )%58( 1.56كبمغ متكسط سعر البي ،5.21 .كالتكمػؼ التشػغيمية  .9.00ككانػت
كميػػة الميػػاه المشػػتراة (مميػػكف ـ. )%64( 1.84 )3ػػي العػػاـ  ،2016كبمػػغ متكسػػط سػػعر البيػػ،5.12 .
أما التكمفة التشغيمية .كانت  .5.60كيبلحظ ىنا ارتفاع التكاليؼ التشغيمية أكثر مف سعر البي ،.كيعػكد
السبب .ي ذلؾ إلا أف تكمفة العامميف .ي قطاع المياه .ي محا.ظة جنيف تبمغ ثمث تكمفة التشغيؿ كىػي
األعمػػا بػػيف مػػزكدم خػػدمات الميػػاه .ػػي .مسػػطيف ،باإل ػػا.ة إلػػا التكػػاليؼ التشػػغيمية األخػػرل (مجمػػس
تنظيـ قطاع المياه.)2017 ،
تشػػمؿ منطقػػة شػػماؿ غػػرب جنػػيف (اليػػامكف ،السػػيمة الحارثيػػة ،كفػػرداف ،زبكبػػا ،رمانػػة ،الطيبػػة ،عػػانيف،
العرقة ،تعنؾ ،الياشمية ،ككفرقكد) ،كيزيد التعداد السكاني .ي ىذه المنطقة عف  75ألؼ مكاطف ،كيقدـ
مجمػػس الخػػدمات المشػػترؾ لقػػرل غػػرب جنػػيف الخػػدمات الخاصػػة بتزكيػػد ميػػاه الشػػرب ،باإل ػػا.ة الػػا
التشغيؿ كالصيانة لمنظاـ المائي (مركز المعمكمات الػكطني الفمسػطيني .)2016،كيبػيف الجػدكؿ ()4.2
كميػة الميػػاه المشػػتراة (مميػػكف ـ ،)3متكسػط سػػعر البيػػ .لكػػؿ متػػر مكعػب مػػف الميػػاه كالتكػػاليؼ التشػػغيمية
لكؿ متر مكعب مف المياه المباعة .ي غرب جنيف(مجمس تنظػيـ قطػاع الميػاه -تقػارير األداء -2014
.)2016-2015
ج ػػدكؿ ( :)4.2كمي ػػة المي ػػاه المش ػػتراة (ممي ػػكف ـ ،)3متكس ػػط س ػػعر البي ػػ .لك ػػؿ مت ػػر مكع ػػب م ػػف المي ػػاه
كالتكاليؼ التشػغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي غػرب جنػيف (مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه-
تقارير األداء )2016-2015-2014

كمية المياه المشتراة (مميون م) 3

2014

2015

2016

)%49( 0.90

)%58( 0.67

)%64(0.79

التكمفة التشغيمية (شيكل)/م

6.5

5.80

5.76

5.35

5.80

5.46

3

3

متوسط سعر البيع (شيكل) /م

المصدر( :سمطة المياه الفمسطينية)2017 ،
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يبيف الجدكؿ السابؽ تك.ر معايير النزاىة .ي المشػاري .المنفػذة ،كالػذم أثػر بػدكره عمػا انخفػاض التكمفػة
التشػػغيمية كمتكسػػط سػػعر البيػػ .لكميػػة الميػػاه المشػػتراة (مميػػكف ـ ،)3حيػػث بمغػػت التكمفػػة التشػػغيمية لكميػػة
الميػػاه المشػػتراة (مميػػكف ـ. )3ػػي العػػاـ . 2014ػػي منطقػػة غػػرب جنػػيف  ،6.5كمتكسػػط سػػعر البيػػ .بمػػغ
 ،5.35ك.ي العاـ  2015بمغت التكمفة التشغيمية كمتكسط سعر البي .5.80 .أما .ي العاـ . 2016قد
بمغت التكمفة التشغيمية حكالي  ،5.76كمتكسط سعر البي .بمغ .5.46
تق .ميثمكف عما ارتفاع  300متر .كؽ مستكل سػط البحػر جنػكب شػرؽ مدينػة جنػيف كعمػا منتصػؼ
المسػػا.ة بػػيف مػػدينتي نػػابمس -جنػػيف ،كتطػػؿ عمػػا سػػيؿ منبسػػط تقػػدر مسػػاحتو بحػكالي  30ألػػؼ دكنػػـ،
حسػب المخطػط الييكمػي االسػرائيمي ،تقػدر مسػاحة ميثمػػكف بحػكالي ألػؼ دكنػـ ،حيػث أصػبحت المسػػاحة
الحالية .ي ظؿ السمطة الكطنية ثبلث أ عاؼ المساحة المذككرة بناء عما المخطط الييكمي المعد مف
قبػػؿ بمديػػة ميثمػػكف .يػػتـ تزكيػػد المنطقػػة بالميػػاه مػػف خػػبلؿ مػػزكد الميػػاه المسػػؤكؿ كالمتمثػػؿ .ػػي مجمػػس
الخدمات المشترؾ لمياه الشرب كالصرؼ الصحي /منطقة ميثمكف.
أمػػا يعبػػد .تقػػ .عمػػا ارتفػػاع  370متػ انر تقريبػان ،كتعتبػػر مػػف أىػػـ المنػػاطؽ التابعػػة لمحا.ظػػة جنػػيفب كك.قػان
إلحصػػاء العػػاـ  ،2016يقػػدر عػػدد سػػكاف المدينػػة بق اربػػة  17000ألػػؼ نسػػمة تقريب ػان ،كتيػػزكد المنطقػػة
بالمياه مف خبلؿ مزكد المياه المسؤكؿ كالمتمثؿ .ي بمدية يعبد ،كبالنسبة لقباطية. ،تق .عمػا بعػد عشػرة
كيم ػػكمترات إل ػػا جن ػػكب غ ػػرب مدين ػػة جن ػػيف ،كيق ػػدر ع ػػدد س ػػكانيا ك.قػ ػان إلحص ػػاء الع ػػاـ  2016حػ ػكالي
 23.860ألػػؼ نسػػمة تقريب ػان ،كترتفػػ .ح ػكالي 240ـ عػػف سػػط البحػػر ،كتبمػػغ مسػػاحة البمػػدة كاأل ار ػػي
التابعة ليا قرابة  50.550دكنمان ،كيتـ تزكيد المنطقة بالمياه مف خبلؿ مزكد المياه المسؤكؿ كالمتمثػؿ
.ي بمدية قباطية (الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني.)2016 ،
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ج ػػدكؿ ( :)5.2كمي ػػة المي ػػاه المش ػػتراة (ممي ػػكف ـ ،)3متكس ػػط س ػػعر البي ػػ .لك ػػؿ مت ػػر مكع ػػب م ػػف المي ػػاه
كالتكاليؼ التشغيمية لكؿ متر مكعب مف الميػاه المباعػة .ػي ميثمػكف (مجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه-تقػارير
األداء )2016-2015-2014

كمية المياه المشتراة (مميون م)3
3

التكمفة التشغيمية (شيكل) /م

3

متوسط سعر البيع (شيكل) /م

2014

2015

2016

)%100( 0.52

)%100( 0.56

)%100( 0.64

4.20

4.80

4.68

5.69

5.80

5.47

المصدر( :مجمس تنظيـ قطاع المياه)2017 ،
يظي ػػر مػ ػػف الجػػػداكؿ ( )3.2ك( )4.2ك( )5.2أعػػػبله تغيػػػر كمي ػػة الميػػػاه المشػ ػػتراة كس ػػعر البيػ ػػ .عبػ ػػر
السػػنكات ،حيػػث تبػػيف الجػػداكؿ ارتفاعػػا .ػػي حصػػة الفػػرد مػػف الميػػاه .ػػي عػػاـ  2016مقارنػػة بالعػػاميف
الس ػػابقيف حت ػػا كص ػػمت إل ػػا ( . )%64( 1.84ػػي مدين ػػة جن ػػيف ،و( . )%64( 0.79ػػي منطق ػػة غ ػػرب
جنػػيف ،ك(. )%100( 0.64ػػي منطقػػة ميثمػػكف .بينمػػا انخف ػػت الكمفػػة التشػػغيمية .ػػي عػػاـ  2016إلػػا
( 5.59شيكؿ) .ي مدينة جنيف ،ك( 5.76شيكؿ) .ي منطقة غرب جنيف ،ك( 4.68شيكؿ) .ػي منطقػة
ميثم ػػكف كذل ػػؾ نتيج ػػة لبللتػ ػزاـ ب ػػالقكانيف كاألنظم ػػة المتعمق ػػة بتنفي ػػذ المش ػػركع كتحس ػػف إدارة قط ػػاع المي ػػاه
كااللت ػزاـ بػػبعض معػػايير الن ازىػػة .أمػػا بالنسػػبة بمتكسػػط سػػعر بيػػ .المتػػر المكعػػب الكاحػػد مػػف الميػػاه .قػػد
انخفػػض .ػػي عػػاـ  2016مقارنػػة بالعػػاميف السػػابقيف إلػػا ( 5.12شػػيكؿ) .ػػي مدينػػة جن ػػيف ،ك(5.46
شيكؿ) .ي منطقة غرب جنيف 5.47( ،شيكؿ) .ي منطقة ميثمكف.
كيعػد ىػذا التغيػػر تغيػ انر إيجابيػان ،حيػث يك ػ ذلػؾ أف السياسػة كاإلجػراءات المتبعػة لتنظػػيـ قطػاع الميػػاه
.ي ىذه المنطقة تتب .أسس اإلدارة الصحيحة.

31

الفصل الثالث

______________________________________________________
الدراسات السابقة
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ أىػػـ الد ارسػػات التػػي تػػـ العثػػكر عمييػػا .ػػي مك ػػكع الد ارسػػة ،حيػػث لػػـ يجػػد الباحػػث
د ارس ػػات تتح ػػدث ع ػػف مك ػػكع "الن ازى ػػة  .ػػي إدارة قط ػػاع مي ػػاه الش ػػرب" بش ػػكؿ أق ػػرب كأعم ػػؽ م ػػف ى ػػذه

الدراسات ،لذا يتـ عرض ىذه الدراسات التي كاف مف أبرزىا:
 1.3الجزء األول :النزاىة لدى مزودي خدمات قطاع مياه الشرب


دراسة التقييـ الكطني الشامؿ لنزاىة إدارة المياه (.ي سبيؿ الحفاظ عما المياه .ي لبنػاف) .كالتػي
أجراىا (.رج اهلل كآخركف ،)2015 ،سعت ىػذه الد ارسػة إلػا .يػـ عمميػة صػن .السياسػات العامػة
المتصػػمة بػػالتغير المنػػاخي كالك ػػ .البيئػػي .ػػي المنطقػػة العربيػػة ،كقػػد أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف
المػكارد المائيػػة .ػػي لبنػػاف تتعػػرض لم ػػغط نتيجػػة لمنمػػك السػػكاني المت ازيػػد ،باإل ػػا.ة إلػػا ازديػػاد
التكسػػ .العم ارنػػي كالنمػػك االقتصػػادم ،كسػػكء إدارة الميػػاه كالتمػػكث كتغيػػر المنػػاخ .كبينػػت النتػػائج
أي ان أف أىـ تحديات النزاىة .ي إدارة المياه .ي لبناف تتمثؿ .ي تجزؤ التشريعات كالتخػاذؿ .ػي
التنفيذ ،كعدـ االنتظاـ .ي من تراخيص لآلبار ك.رط

خ المياه ،كالتمييز .ي المػكارد البشػرية.

كأكص ػػت الد ارس ػػة ب ػػركرة تع ػػديؿ النظ ػػاـ التنظيم ػػي الح ػػالي المش ػػتمؿ عم ػػا اإلط ػػار التشػ ػريعي
كتدابير مكا.حة الفساد.
 د ارسػػة أجرتيػػا الجمعيػػة العربيػػة لم ار.ػػؽ الميػػاه (أك ػكا) عػػاـ ( )2015بعن ػكاف :الن ازىػػة .ػػي قطػػاع
المي ػػاه .بين ػػت الد ارس ػػة المفي ػػكـ الحقيق ػػي لتعزي ػػز الن ازى ػػة ،حي ػػث ك ػػحت الد ارس ػػة أف المفي ػػكـ
المنتشػػر عػػف تعزيػػز الن ازىػػة .ػػي قطػػاع الميػػاه ىػػك البحػػث عػػف .سػػاد ك.اسػػديف ،إال أف تطبيػػؽ
تعزيز النزاىة ىك عكس مكا.حة الفساد بمعنا أنو إجراء كقائي لمن. .رص حصكؿ الفساد ،أما
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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
عمػػؿ أمنػػي كقػػانكني بحػػت ،كغالب ػان مػػا تقػػاكـ بشػػدة كعرقمػػة كأحيان ػان بعنػػؼ مػػف قبػػؿ األطػػراؼ
األخرل ،خاصة كأنيا أحيانان تككف

د متنفذيف .ي النظاـ اإلدارم أك الفني ،إ ا.ة إلا األثر

السػػمبي عمػػا المؤسسػػة ككاجباتيػػا كخػػدماتيا تجػػاه الجميػػكر .كخمصػػت الد ارسػػة إلػػا أف إج ػراء
تعزي ػػز الن ازىػػػة يمك ػػف تنفيػػػذه  .ػػي أم قط ػ ػاع مث ػػؿ الخػ ػػدمات الص ػػحية كالمستشػ ػػفيات ،البنػػػكؾ،
التػػ.ميف ،الخػػدمات ،التعمػػيـ ،العػػدؿ ،البمػػديات ،األمػػف ،السػػياحة كغيرىػػا ،كلػػو .كائػػد كبي ػرة عمػػا
المؤسسات الخاصة كالعامة ،كبالتالي تحسيف جػكدة الخػدمات المقدمػة كجػكدة الحيػاة لممػكاطنيف
بحيث يتكا.ؽ ما يد.عو المستيمؾ مقابؿ ىذه الخدمات م .قيمة الخدمة المقدمة.
 دليػؿ صػمـ مػف قبػؿ شػبكة ن ازىػة الميػاه ( )Water Integrity Networkعػاـ ( )2015بعنػكاف:
إدارة النزاىة .ي منظمات قطاع المياه -إرشػادات عمميػة لتحديػد كادارة مخػاطر الن ازىػة لتحسػيف
.اعمية منظمات المياه العامة كالخاصة .ييدؼ الػدليؿ إلػا تحديػد كمعالجػة مخػاطر الن ازىػة .ػي
العمميػػات اليكميػػة كادارة منظمػػة قطػػاع الميػػاه .حيػػث يمكػػف لمػػدليؿ أف يسػػاعد المؤسسػػات عمػػا
إطػػبلؽ عمميػػة تغييػػر الن ازىػػة كيقػػدـ إرشػػادات حػػكؿ مجمكعػػة مػػف األدكات العمميػػة التػػي يمكػػف
استخداميا لمعالجة المخاطر الرئيسية ،بما .ي ذلػؾ :التمكيػؿ كالمحاسػبة كأدكات الشػراء كأدكات
التكظيػ ػػؼ كمػ ػػدكنات السػ ػػمكؾ كق ػ ػكائـ التػ ػػدقيؽ لممراجعػ ػػة كأدكات العمػ ػػؿ الميدانيػ ػػة كأنظمػ ػػة إدارة
الشكاكل .كيمكف أف تستفيد أنكاع مختمفة مف منظمات قطاع المياه مف ىذا النيج ,الذم يمكػف
تطبيقو كعممية تطكعية أك عما النحك الذم أكصت بو ىيئة تنظيمية محمية أك رابطة قطاعية.
يتـ تطبيؽ الدليؿ مف قبؿ مقدمي خدمات المياه .ي كينيا كاندكنيسػيا كبػيف المؤسسػات الصػغيرة
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.
 برنامج تعزيز النزاىة .ي قطاع المياه (شركة مياه العقبة) ،أج ارىػا (أبػك عبػداهلل )2014 ،ككػاف
اليػػدؼ األساسػػي لمد ارسػػة ىػػك االرتقػػاء بخػػدمات الميػػاه كالصػػرؼ الصػػحي مػػف خػػبلؿ تك ػريس
مبادئ الشفا.ية كالمساءلة كالمشاركة ،كالتركيز عما مفيكـ الحككمة .ي قطاع المياه.
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 أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة (اإلدارة المسػػتدامة لمميػػاه كخػػدمات الصػػرؼ الصػػحي) د ارسػػة أجريػػت
مف قبؿ (برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. ،)2014 ،قد أقرت الجمعية العامة لؤلمػـ المتحػدة أف
أىـ ىدؼ مف أىداؼ التنمية المستدامة ىك

ماف تك.ير المياه لمجمي .كادارتيا إدارة مستدامة،

.تكا.ر المياه يعتبر األساس لمحد مف الفقر كالنمك االقتصادم كاالستدامة البيئية ،باإل ا.ة إلا
مساىمتيا .ي تحسيف الر.اه االجتماعي كالنمك الشامؿ لمجمي..
 دراسة نظاـ تعر.ة المياه .ي األ ار ي الفمسطينية بيف الكفاءة االقتصػادية كالعدالػة االجتماعيػة،
كالتي أج ارىػا معيػد أبحػاث السياسػات االقتصػادية الفمسػطيني (مػاس) عػاـ  .2013ىػد.ت ىػذه
الد ارسػػة إلػػا مناقشػػة نظػػاـ تعر.ػػة الميػػاه الجدي ػػد الػػذم أعدتػػو سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية ،حي ػػث
تطرقت لدراسة دكر ككظيفػة التعر.ػة ،كالتحقػؽ إذا كانػت تؤكػد األىػداؼ المنشػكدة كأىميػا الحػؽ
.ػػي الكصػػكؿ إلػػا الميػػاه الصػػحية النظيفػػة مػػف قبػػؿ جميػػ .الم ػكاطنيف بمػػا .ػػييـ الفق ػراء ،كترشػػيد
اسػػتيبلكيا  .ػػي جمي ػػ .المج ػػاالت المنزلي ػػة كالزراعي ػػة كالص ػػناعية كالتجاري ػػة كاس ػػتدامة تزكي ػػدىا.
أظيرت نتائج الد ارسػة كجػكد اخػتبلؼ كبيػر .ػي تعر.ػة الميػاه بػيف مختمػؼ المنػاطؽ الفمسػطينية،
كيعكد ىذا االختبلؼ إلا اعتماد مزكدم المياه ألسس غير سكية أك مك ػكعية لتحديػد أسػعار
الميػػاه أىميػػا تغطيػػة التكػػاليؼ .كعمػػا الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يعػػاني معظػػـ مػػزكدم الميػػاه عج ػ از ماليػػا
بسبب عدـ قدرتيـ عما استرداد التكاليؼ .حيػث تراجعػت قػدرة المػزكديف عمػا اسػترداد تكػاليؼ
تزكيد السكاف بالمياه نظ ار لعدة عكامؿ أىميا عدـ
الفكاتير ،ككؿ ذلؾ يؤدم إلا

بط التكاليؼ ك عؼ القدرة عما تحصيؿ

عؼ األداء.

 الن ازىػػة كالشػػفا.ية كالمسػػاءلة .ػػي عمػػؿ الييئػػات المحميػػة .ػػي قطػػاع غ ػزة ،د ارسػػة أج ارىػػا (عمػػي،
 ،)2012كنشرت مف قبؿ االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة – أماف ،كقػد أكػدت الد ارسػة أف
قطاع الحكـ المحمي يعتبر مف القطاعات الميمػة .ػي المجتمػ .الفمسػطيني ،كالػذم يشػكؿ ركيػزة
أساسية .ي النظاـ الديمقراطي الفمسطيني ،كتقكـ البمديات بتقديـ العديد مف الخدمات لممكاطنيف
أىميا خدمات الماء كالكيرباء كالصرؼ الصحي كشؽ الطرؽ ...إلخ .كبينت الد ارسػة أي ػان أف
الن ازىػػة تعنػػي لقطػػاع الحكػػـ المحمػػي تعزيػػز الثقػػة بمؤسسػػات الحكػػـ المحمػػي عػػف طريػػؽ معاممػػة
الجمي ػػ .بعدال ػػة دكف تميي ػػز ،كأف الن ازى ػػة تتطم ػػب إقػ ػرار الذم ػػة المالي ػػة ،كمن ػػ .ح ػػاالت ت ػػارب
المصػػال  ،باإل ػػا.ة إلػػا االلت ػزاـ بػػإجراءات تكظيػػؼ سػػميمة بعيػػدة عػػف الكاسػػطة كالمحسػػكبية
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كقائمػة عمػػا مبػػدأ تكػػا.ؤ الفػرص .كقػػد أكصػػت الد ارسػػة ب ػركرة إعػػداد دليػػؿ إجػراءات الحصػػكؿ
عما الخدمات مف قبؿ الييئات المحمية كطباعتو كتكزيعو عمػا المػكاطنيف ،األمػر الػذم يسػاعد
 .ػػي تعزي ػػز الش ػػفا.ية  .ػػي تق ػػديـ الييئ ػػة المحمي ػػة لمخ ػػدمات لممػ ػكاطنيف كي ػػمف تحقي ػػؽ العدال ػػة
كالمساكاة .ي تقديـ الخدمات لمجمي..
 مراقبػ ػػة أداء مػ ػػزكدم خػ ػػدمات الميػ ػػاه .ػ ػػي .مسػ ػػطيف ،د ارسػ ػػة أجريػ ػػت مػ ػػف قبػ ػػؿ (سػ ػػمطة الميػ ػػاه
الفمسػطينية ،)2012 ،ىػد.ت ىػذه الد ارسػة إلػا الت.كيػد عمػا أىميػة مراقبػة أداء مػزكدم خػػدمات
المياه .ي .مسػطيف ،ككانػت عناصػر تقيػيـ األداء كػاآلتي (نسػبة العمػؿ .ػي خدمػة الميػاه ،كفػاءة
التحص ػػيؿ "الجباي ػػة" ،المي ػػاه غي ػػر المحاس ػػب عميي ػػا "الفاق ػػد" ،مؤش ػػر إنتاجي ػػة الم ػػكظفيف...إلخ.
كبينػػت الد ارسػػة أي ػان كجػػكد العديػػد مػػف أنظمػػة الميػػاه العامػػة كالخاصػػة المنتش ػرة .ػػي .مسػػطيف،
كالتي تزكد أكثػر مػف (. )4.000.000مسػطيني بميػاه الشػرب البلزمػة ،إال أنػو ال تتػك.ر خدمػة
شػػبكات الصػػرؼ الصػػحي إال لح ػكالي  %31مػػف مجمػػكع سػػكاف ال ػػفة الغربيػػة .كتقػػكـ سػػمطة
الميػػاه الفمسػػطينية أي ػان بمراقبػػة ( )12مػػزكد خدمػػة ميػػاه مػػف .ئػػة الجممػػة كغيػػر الجممػػة كذلػػؾ
لتقييـ أدائيـ العاـ .كأكصػت الد ارسػة ب ػركرة قيػاـ مػزكدم خدمػة الميػاه بتحسػيف مسػتكل تزكيػد
الخػػدمات مػػف خػػبلؿ القيػػاـ بتبنػػي مبػػدأ االسػػتحقاؽ .ػػي المحاسػػبة ،ك.ص ػؿ الحسػػابات ،كخفػػض
الفاقد مف المياه.
 بيئة النزاىة كالشفا.ية .ي قطاع المياه الفمسطيني ،دراسة أجراىا (التميمي ،)2009 ،كقد أكدت
الد ارسػػة أف العمػػؿ عمػػا تفعيػػؿ مجمػػس الميػػاه كلجانػػو سػػيؤدم إلػػا خمػػؽ بيئػػة يػػتـ .ييػػا صػػن.
السياسػػات بشػػكؿ .عػػاؿ ،كبالتػػالي تسػػييؿ ميمػػة سػػمطة الميػػاه ،بحيػػث تكػػكف كيانػان ناظمػان لقطػػاع
المياه ،كبينت النتائج أي ان أف غياب المجمػس التشػريعي كعػدـ قيامػو بمحاسػبة الييئػات التابعػة
لمجم ػػس ال ػػكزراء أ ػػعؼ الرقاب ػػة كأ ػػاع الش ػػفا.ية ،كأكص ػػت الد ارس ػػة ب ػػركرة قي ػػاـ المج ػػالس
المحمي ػػة بمراقب ػػة قط ػػاع المي ػػاه بحي ػػث ال ي ػػتـ التغا ػػي ع ػػف حف ػػر اآلب ػػار العشػ ػكائية ،كحس ػػاب
عائدات كمصاريؼ المياه.
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 2.3الجزء الثاني :دراسات النزاىة في تنفيذ مشاريع مياه الشرب
مف الدراسات التي سكؼ تفحص مك كع النزاىة .ي تنفيذ مشاري .مياه الشرب:
 مشػػركع ميػػاه شػػماؿ شػػرؽ جنػػيف (ديػػر غ ازلػػة. ،قكعػػة ،عربكنػػة ،ع ارنػػة ،بيػػت قػػاد ،جمبػػكف ،كادم
ال ب ،.دير أبك

عيؼ) ،كاليادؼ إلػا زيػادة نسػبة التغطيػة بالميػاه لممنػاطؽ غيػر المخدكمػة،

كىػػك مشػػركع مكتمػػؿ لتحقيػػؽ مؤش ػرات لفحػػص الن ازىػػة (مركػػز المعمكمػػات الػػكطني الفمسػػطيني،
.)2016
 مش ػػركع ت.ىي ػػؿ اآلب ػػار  .ػػي محا.ظ ػػة جن ػػيف (ع ارب ػػة ،ص ػػانكر ،عنػ ػزة. ،حم ػػة ،بي ػػر الباش ػػا ،ح ػػي
الشيداء) ،كالذم ييدؼ إلا زيادة كمية المياه المزكدة لمسكاف ،كتحقيػؽ العدالػة .ػي التكزيػ. .ػي
الجػػزء الجنػػكبي الغربػػي مػػف المحا.ظػػة ،كىػػك مشػػركع مكتمػػؿ لفحػػص مؤش ػرات الن ازىػػة (سػػمطة
المياه الفمسطينية.)2017 ،
 مش ػػركع مي ػػاه الي ػػامكف كالق ػػرل المج ػػاكرة (الي ػػامكف ،الس ػػيمة الحارثي ػػة ،رمان ػػة ،الطيب ػػة ،ع ػػانيف،
كفرداف ،كفرقػكد ،تعنػؾ ،الياشػمية ،العرقػة ،زبكبػة ،خربػة السػعادة) ،كاليػادؼ إلػا تحسػيف كميػة
الميػػاه المػػزكدة لممػكاطنيف ،كتقميػػؿ الفاقػػد .ػػي شػػبكات الميػػاه ،كىػػك مشػػركع غيػػر مكتمػػؿ لفحػػص
مدل تحقيؽ مؤشرات النزاىة (مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني.)2016 ،
 3.3الفر بين الدراسات السابقة ودراسة الباحث
ت ػػمف البح ػػث س ػػبعة د ارس ػػات منكع ػػة ،كان ػػت مكا ػػيعيا ش ػػاممة لمجكان ػػب المتعمق ػػة بالن ازى ػػة كالش ػػفا.ية
كالمساءلة لدل مزكدم خدمات قطاع المياه سنمخصيا

مف الجدكؿ االتي:

جدكؿ رقـ ( :)1.3الفرؽ بيف دراسة الباحث كالدراسات الكاردة .ي البحث
الرقم

دراسة الباحث

الدراسات السابقة

د ارسػػة التقيػػيـ الػػكطني الشػػامؿ لن ازىػػة إدارة الميػػاه (.ػػي تبحث .ي مك ػكع الن ازىػة كالشػفا.ية
1

سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػا الميػػاه .ػػي لبنػػاف) .الباحػػث .ػػرج اهلل .ي قطاع المياه (د ارسػة مطبقػة عمػا
كآخػ ػ ػػركف ،2015 ،س ػ ػ ػػعت إلػ ػ ػػا .ي ػ ػ ػػـ عمميػ ػ ػػة ص ػ ػ ػػن .مجم ػػس الخ ػػدمات المش ػػترؾ -ش ػػماؿ
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السياسػػات العام ػػة المتصػػمة ب ػػالتغير المنػػاخي كالك ػػ .غرب جنيف)
البيئي .ي المنطقة العربية

د ارسػ ػ ػػة أج ارىػ ػ ػػا الباحػ ػ ػػث أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػداهلل عػ ػ ػػاـ ( )2014تيػػدؼ الد ارسػػة الحاليػػة إلػػا التعػػرؼ
بعنػكاف :برنػامج تعزيػػز الن ازىػة .ػي قطػػاع الميػاه (شػػركة عم ػ ػػا أى ػ ػػـ الط ػ ػػرؽ لتعزي ػ ػػز الن ازى ػ ػػة

2

مي ػ ػػاه العقب ػ ػػة) .ى ػ ػػد.ت إل ػ ػػا االرتق ػ ػػاء بخ ػ ػػدمات المي ػ ػػاه كالشفا.ية .ي قطاع الميػاه مػف خػبلؿ
كالصػػرؼ الصػػحي مػػف خػػبلؿ تك ػريس مبػػادئ الشػػفا.ية إظيار الخمؿ .ي ثبلثة مف المشػاري.
كالمسػػاءلة كالمشػػاركة ،كالتركيػػز عمػػا مفيػػكـ الحككمػػة المطبق ػػة م ػػف قب ػػؿ مجم ػػس الخ ػػدمات
المشترؾ -شماؿ غرب جنيف)

.ي قطاع المياه.

درسػػة أجريػػت مػػف قبػػؿ برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي تي ػ ػػدؼ الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػا بي ػ ػػاف أف أى ػ ػػـ
ا
عاـ  2014بعنػكاف :أىػداؼ التنميػة المسػتدامة (اإلدارة ىػػدؼ مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة

المس ػػتدامة لممي ػػاه كخ ػػدمات الص ػػرؼ الص ػػحي) .بين ػػت ى ػ ػػك
3

ػ ػػماف ت ػ ػػك.ير المي ػ ػػاه لمجمي ػ ػػ.

الدراسة أف أىـ ىدؼ مف أىداؼ التنمية المستدامة ىك كادارتيا إدارة مستدامة.
ػػماف ت ػػك.ير المي ػػاه لمجمي ػػ .كادارتي ػػا إدارة مس ػػتدامة،

.تػ ػكا.ر المي ػػاه يعتبػ ػر األس ػػاس لمح ػػد م ػػف الفق ػػر كالنم ػػك
االقتص ػ ػ ػ ػػادم كاالس ػ ػ ػ ػػتدامة البيئي ػ ػ ػ ػػة ،باإل ػ ػ ػ ػػا.ة إل ػ ػ ػ ػػا
مساىمتيا .ي تحسيف الر.اه االجتمػاعي كالنمػك الشػامؿ

لمجمي..
دراسة نظػاـ تعر.ػة الميػاه .ػي األ ار ػي الفمسػطينية بػيف تيػ ػػدؼ الد ارسػ ػػة إلػ ػػا مقارنػ ػػة تعر.ػ ػػة
الكفػػاءة االقتصػػادية كالعدالػػة االجتماعيػػة ،كالتػػي أج ارىػػا المياه لدل مػزكدم الميػاه .ػي منطقػة
معيد أبحاث السياسات االقتصػادية الفمسػطيني (مػاس) الد ارسػ ػػة كالمنػ ػػاطؽ األخػ ػػرل ،كمػ ػػدل

ع ػػاـ  .2013أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة أف تعر .ػػة المي ػػاه التف ػػاكت  .ػػي أس ػػعار المي ػػاه المقدم ػػة
تختمؼ بشكؿ كبير بػيف المنػاطؽ الفمسػطينية المختمفػة ،لممستيمكيف.

كيرجػػ .ىػػذا التبػػايف إلػػا اعتمػػاد مػػزكدم الميػػاه ألسػػس
4

غير مك ػكعية .ػي العديػد مػف األحيػاف لتحديػد أسػعار

المياه أىميا تغطية التكاليؼ ،كقد يككف ذلؾ ناتجان عف
االخػػتبلؼ .ػػي سػػعر اسػػتخراج المتػػر المكعػػب الكاحػػد،
كما أف االختبلؼ .ي سعر تعر.ة المياه ناتج عف قرب

كبع ػػد المنطق ػػة ع ػػف مك ػػاف تجم ػػ .المي ػػاه" .أم ك ػػؿ م ػػا
كانػػت المنطقػػة أقػػرب يقػػؿ سػػعر تعر.ػػة الميػػاه كالعكػػس

صحي ".
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تقرير عمي ،محمكد عاـ ( )2012بعنكاف :تقرير حػكؿ تبحػث الد ارسػة الحاليػة .ػي التطػػكرات

الن ازىػػة كالشػفا.ية كالمسػػاءلة .ػػي عمػػؿ الييئػػات المحميػػة التػي حػدثت .ػي حصػة الفػرد اليكميػة
5

.ي قطاع غػزة ،االئػتبلؼ مػف أجػؿ الن ازىػة كالمسػاءلة -م ػ ػػف المي ػ ػػاه  .ػ ػػي المنطق ػ ػػة الم ػ ػػذككرة

أم ػػاف .بين ػػت الد ارس ػػة أف الن ازى ػػة تتطم ػػب إقػ ػرار الذم ػػة كتحميؿ التكمفة التشغيمية كسعر البي.
المالية ،كمن .حاالت ت ارب المصال  ،باإل ا.ة إلا لمتكصػػؿ إلػػا اليػػدؼ األساسػػي كىػػك
االلت ػزاـ بػػإجراءات تكظيػػؼ سػػميمة بعيػػدة عػػف الكاسػػطة الكشػؼ عػف الخمػػؿ المكجػكد .ػي ىػػذا

كالمحسكبية كقائمة عما مبدأ تكا.ؤ الفرص.

القطاع.

د ارسػػة أجريػػت مػػف قبػػؿ سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية عػػاـ تس ػػعا الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة إلػ ػػا د ارسػ ػػة

 2012بعنكاف :مراقبػة أداء مػزكدم خػدمات الميػاه .ػي أداء مزكدم خدمات المياه .ي جنيف

.مسػطيف .بينػػت الد ارسػة كجػػكد العديػػد مػف أنظمػػة الميػػاه  .ػ ػػي المنطق ػ ػػة الم ػ ػػذككرة م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ
6

العام ػػة كالخاص ػػة المنتشػ ػرة  .ػػي .مس ػػطيف ،كالت ػػي ت ػػزكد مش ػػاري .ت ػػـ عممي ػػا م ػػف قب ػػؿ مجم ػػس

أكث ػ ػػر م ػ ػػف (. )4.000.000مس ػ ػػطيني بمي ػ ػػاه الش ػ ػػرب تنظ ػػيـ المي ػػاه . ،ػػي الفتػ ػرة حت ػػا ع ػػاـ

البلزم ػ ػػة ،إال أن ػ ػػو ال تت ػ ػػك.ر خدم ػ ػػة ش ػ ػػبكات الص ػ ػػرؼ  2016مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث مػ ػ ػػدل الت ػ ػ ػزاميـ
الصػػحي إال لح ػكالي  %31مػػف مجمػػكع سػػكاف ال ػػفة بتحسيف حصة الفرد.

الغربية.
بيئ ػػة الن ازى ػػة كالش ػػفا.ية  .ػػي قط ػػاع المي ػػاه الفمس ػػطيني ،تسػػعا الد ارسػػة لمكصػػكؿ إلػػا مكػػامف
7

د ارس ػ ػػة أج ارىػػ ػػا التميم ػ ػػي عػػ ػػاـ  .2009كان ػ ػػت نتػػ ػػائج الخمػػؿ .ػػي تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه كأداء

الدراسة تتمخص .ي أف غياب المجمس التشريعي كعدـ م ػ ػػزكدم خدم ػ ػػة المي ػ ػػاه  .ػ ػػي منطق ػ ػػة
قيامو بمحاسبة الييئات التابعة لمجمس الكزراء أ ػعؼ الدراسة ،كاقتراح الحمكؿ المبينة عمػا
دراسة حقيقية لمكاق .المكجكد.

الرقابة كأ اع الشفا.ية.
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الفصل الرابع

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

 1.4مشروع مياه شمال شر جنين
ىك مشركع خطكط ناقمة لقرل شماؿ شرؽ جنيف كمرحمة أكلا ب.قطار تتراكح بيف ( 6 /16إنش) بطكؿ
إجمػػالي  24كػػـ كانشػػاء خ ػزاف كمحطػػة

ػػخ ،حيػػث أف ىػػذا المشػػركع ييػػدؼ إلػػا إيصػػاؿ الميػػاه ليػػذه

المناطؽ ،أما التجمعات المستفيدة مف المشركع( :ديػر غ ازلػة. ،قكعػة ،عربكنػة ،بيػت قػاد ،جمبػكف ،كادم
ال ػػب ،.ديػػر أبػػك

ػػعيؼ) ،إجمػػالي عػػدد سػػكاف  18.633نسػػمة (جػػدكؿ  ،)1.4إذ كػػاف تػػاريخ البػػدء

بتنفيذ المشركع  ،2015/2/2كتاريخ االنتياء مف المشػركع  ،2016/5/26أمػا تكمفػة المشػركع .كانػت
 51مميػػكف دكالر (الحػػدث 27 ،2015 ،أيػػار) كقػػد كانػػت نسػػبة أعمػػا زيػػادة .ييػػا ( 11.55لتػػر. /ػػرد/
يكـ) .ي قرية عربكنة ،أما أقػؿ نسػبة زيػادة .قػد كانػت .ػي قريػة بيػت قػاد بكاقػ 4.35( .لتػر. /ػرد /يػكـ)،
كق ػػد ك ػػاف الي ػػدؼ زيػ ػػادة حص ػػة الف ػػرد (رئ ػػيس مجمػػػس الخ ػػدمات المش ػػترؾ ،حزيػ ػراف ،2018 ،اتصػ ػػاؿ
شخصي).

39

كيبػػيف الجػػدكؿ ( )1.4نسػػبة التجمعػػات السػػكانية الت ػي يخػػدميا المشػػركع كىػػي  7تجمعػػات ،يبمػػغ عػػدد
سكانيا  18.633ألؼ نسػمة ،كتتػراكح نسػبة الزيػادة مػا بػيف ( %4.35ك  )%11.55مقارنػة قبػؿ تنفيػذ
المشركع.
جدكؿ ( : )1.4أعداد السكاف كحصة الفرد .ي التجمعات المستفيدة مف المشركع

اسم التجمع

عدد السكان

حصة الفرد
قبل

نسبة

نسبة

بعد المشروع

الزيادة %

الفاقد %

 .1دير غزالة

1112

28.64

35.80

7.16

2.46

. .2قكعة

8430

29.31

39.53

10.19

3.17

 .3عربكنة

1007

25.85

37.40

11.55

2.35

 .4بيت قاد

1799

31.26

35.61

4.35

0.37

 .5جمبكف

2971

44.13

52.95

8.82

2.12

 .6كادم ال ب.

511

14.5

20.7

6.2

1.29

6925

55.23

60.78

5.55

0.55

 .7دي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك
عيؼ
المجمكع

عام 2016

المشروع

18.633

المصدر( :الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)2016 ،
(معاذ أبك سعده (حزيراف ،)2018 ،اتصاؿ شخصي)
بػػالنظر لمجػػدكؿ أعػػبله يتبػػيف لنػػا أف حصػػة الفػػرد .ػػي القػػرل التػػي شػػمميا المشػػركع قػػد زادت .ػػي جميػػ.
المناطؽ التي شمميا المشركع ،حيػث بمغػت نسػبة الزيػادة .ػي ديػر غ ازلػة ( 7.16لتػر لمفػرد) ك.ػي .قكعػة
( ،)10.22ك .ػػي عربكن ػػة ( ، )11.55أم ػػا  .ػػي بي ػػت ق ػػاد .ق ػػد بمغ ػػت نس ػػبة الزي ػػادة بع ػػد تنفي ػػذ المش ػػركع
( )4.35ك.ي جمبكف ( )8.82ك.ي كادم ال ب )6.2( .كأخي ار .ي دير أبك

عيؼ (.)5.55

كمف خبلؿ ىذه األرقاـ يتبيف لنا أف أكبر نسبة .ي الزيادة .ي حصة الفرد كانت .ي عربكنػة كأقػؿ نسػبة
كانػػت .ػػي بيػػت قػػاد  ،كيػػرل الباحػػث أف السػػبب .ػػي ذلػػؾ قػػد يكػػكف نػػاجـ عػػف كجػػكد اخػػتبلؼ .ػػي طبيعػػة
41

البنيػػة التحتيػػة .ػػي ىػػذه المنػػاطؽ  ،حيػػث كجػػد خمػػؿ .ػػي إمػػدادات الميػػاه .ػػي بعػػض المنػػاطؽ التػػي كانػػت
.ييا نسبة الزيادة قميمة.
كتجدر اإلشارة ىنا إلا أف ىناؾ تباينان كبي انر بيف حصة الفرد اليكمية مف المياه .ػي منػاطؽ شػماؿ شػرؽ
جنػػيف كالحػػد األدنػػا مػػف الميػػاه الػػذم تكصػػي بػػو منظمػػة الصػػحة العالميػػة ،حيػػث تراكحػػت حصػػة الفػػرد
اليكمية مف المياه .ي مناطؽ شماؿ شرؽ جنيف ما بيف ( / )60.78 -20.7لتر. /رد /يكـ ،بينما الحد
األدنا مف المياه لمفرد الكاحػد .ػي اليػكـ المكصػا بػو مػف قبػؿ منظمػة الصػحة العالميػة ىػك  /100لتػر/
.رد /يكـ.
 2.4مشروع تأىيل اآلبار في محافظة جنين
ىك مشركع ت.ىيؿ كامؿ لكؿ مف بئر عرابة كصانكر مف خبلؿ بناء خػزاف تػكازف كتكريػد م ػخة ككحػدة
د ،..حيث أف المشركع ييػدؼ لزيػادة كميػة الميػاه الصػالحة لمشػرب .ػي منػاطؽ الخدمػة كتخفػيض نسػبة
التب ػػايف  .ػػي مع ػػدالت الت ػػزكد الي ػػكمي ب ػػيف المن ػػاطؽ الم ػػزكدة ،حي ػػث يخ ػػدـ المش ػػركع تجمع ػػات (ع ارب ػػة،
صػانكر ،جبػ ،.عنػزة. ،حمػة ،بيػػر الباشػا ،حػػي الشػيداء) كالتػػي يبمػغ عػػدد سػكانيا  37.152نسػمة .تػػـ
البدء بتنفيذه بتاريخ  ،2013/10/23كتـ االنتياء منػو .ػي  .2015/10/24كقػد بمغػت تكمفػة المشػركع
( $ 14,721,000مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني.)2016 ،
حيػػث أف كػػبل المشػػركعيف المػػذككريف أعػػبله اكػػتمبل نتيجػػة لبللت ػزاـ بػػالقكانيف كاألنظمػػة المتعمقػػة بتنفيػػذ
المشػ ػػركع كاإلدارة الجيػ ػػدة لقطػ ػػاع الميػ ػػاه .كيبػ ػػيف الجػ ػػدكؿ ( )2.4التجمعػ ػػات السػ ػػكانية المسػ ػػتفيدة مػ ػػف
المشركع.

الشكؿ ( )1.4مشركع مياه شماؿ شرؽ جنيف
جنيف

الشكؿ ( )2.4مشركع ت.ىيؿ اآلبار .ػي محا.ظػة
41

جدكؿ ( )2.4أعداد السكاف .ي التجمعات المستفيدة كحصة الفرد مف المشركع
اسم التجمع

عدد السكان

حصة الفرد

نسبة

نسبة

عام 2016

قبل المشروع

بعد المشروع

الزيادة %

الفاقد %

 .1عرابة

28123

56.52

60.78

4.26

1.20

 .2صانكر

5055

27.89

49.24

21.35

7.30

 .3جب.

41055

34.02

78.11

44.09

11.09

 .4عنزة

7232

38.32

66.02

27.07

5.15

. .5حمة

3090

36.25

46.31

10.06

3.05

 .6بير الباشا

1625

56.23

57.94

1.71

0.50

 .7الشيداء

2173

55.30

66.21

10.91

2.06

المجمكع

37.152

المصدر( :الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)2016 ،
(الدكتكر معاذ أبك سعده (حزيراف ،)2018 ،اتصاؿ شخصي)
بػػالنظر لمجػػدكؿ أعػػبله يتبػػيف لنػػا أف حصػػة الفػػرد .ػػي القػػرل التػػي شػػمميا المشػػركع قػػد زادت .ػػي جميػػ.
المنػػاطؽ التػػي ش ػػمميا تنفيػػذ المش ػػركع ،حيػػث بمغ ػػت نسػػبة الزي ػػادة .ػػي ع ارب ػػة ( )4.26%ك.ػػي ص ػػانكر
( ،)%21.35ك .ػػي جب ػػ ،)%44.09( .أم ػػا  .ػػي عنػ ػزة .ق ػػد بمغ ػػت نس ػػبة الزي ػػادة بع ػػد تنفي ػػذ المش ػػركع
( )%27.07ك.ػػي .حمػػة ( )%10.06ك.ػػي بيػػر الباشػػا ( )%1.71كأخي ػ ار .ػػي الشػػيداء (.)%10.91
كمف خبلؿ ىذه األرقػاـ يتبػيف لنػا أف أكبػر نسػبة .ػي الزيػادة .ػي حصػة الفػرد كانػت .ػي جبػ .كأقػؿ نسػبة
كانػػت .ػػي بيػػر الباشػػا ،كيػػرل الباحػػث أف السػػبب .ػػي ذلػػؾ قػػد يكػػكف أي ػان نػػاجـ عػػف كجػػكد اخػػتبلؼ .ػػي
طبيعػػة البنيػػة التحتيػػة مػػف حيػػث الت.سػػيس كالتركيػػب كالتصػػميـ. ،ػػي ىػػذه المنػػاطؽ ،حيػػث كجػػد خمػػؿ .ػػي
إمدادات المياه .ي بعض المناطؽ التي كانت .ييا نسبة الزيادة قميمة ،كيعزل ذلؾ إلا الزيػادة .ػي الفاقػد
كبالتػػالي الػػنقص .ػػي التزكيػػد .كمػػا يبلحػػظ الباحػػث ىنػػا كجػػكد .ػػرؽ كبيػػر .ػػي نسػػبة الزيػػادة بػػيف منػػاطؽ
المشركع األكؿ كمناطؽ المشركع الثاني ،نتيجة لذلؾ.
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كىنػػا أي ػػا يظيػػر تفاكت ػان .ػػي حصػػة الفػػرد اليكميػػة مػػف الميػػاه .ػػي المنػػاطؽ التػػي يخػػدميا ىػػذا المشػػركع
كحصة الفرد .ي المشركع األكؿ كالحد األدنا مف المياه الذم تكصي بو منظمة الصحة العالمية ،حيث
تراكحت حصة الفرد اليكمية .ي ىذا المشركع ما بيف ( /)71.3 -30.19لتر. /رد /يكـ.
 3.4مشروع مياه اليامون والقرى المجاورة
ىك مشركع مياه متكامؿ إلعادة ت.ىيؿ كتكسعة شػبكات داخميػة بطػكؿ  90كػـ ،كانشػاء  3خ ازنػات ميػاه،
باإل ػػا.ة إلػػا إنشػػاء خطػػكط ناقمػػة ،تجييػػز محطػػة

ػػخ كت.ىيػػؿ بئػػر كفيػػرت ،باإل ػػا.ة إلػػا ت.ىيػػؿ

عػػدادات المشػػتركيف كربطيػػا بنظػػاـ السػػكادا .المشػػركع ييػػدؼ إلػػا تحسػػيف إمػػدادات الميػػاه كزيػػادة كميػػة
المياه المزكدة لمتجمعات السكنية المبينة .ي جدكؿ (.)3.4
جدكؿ (-3.4أ) أعداد السكاف .ي التجمعات المستفيدة مف المشركع كحصة الفرد قبؿ كبعد المشركع
اسم التجمع

عدد السكان

حصة الفرد
بعد المشروع

%

20361

53.44

71.3

17.86

4.30

11710

51.23

69.45

18.22

3.78

 .3رمانة

3903

33.52

42.78

9.26

2.84

 .4الطيبة

2639

27.86

33.62

5.76

0.78

 .5عانيف

4588

40.65

49.58

8.93

1.45

 .6كفرداف

6398

47.95

55.48

7.53

1.20

 .7كفرقكد

1.421

20.36

31.41

11.05

2.09

 .8تعنؾ

1.243

22.84

30.19

7.35

1.38

 .9الياشمية

1.306

25.45

38.55

13.01

2.09

 .1اليامكف
 .2الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمة
الحارثية

عام  2016قبل المشروع

نسبة الزيادة

نسبة الفاقد
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جدكؿ (-3.4ب) أعداد السكاف .ي التجمعات المستفيدة مف المشركع كحصة الفرد قبؿ كبعد المشركع
 .10العرقة

1.243

23.51

35.74

12.23

1.89

 .11زبكبا

2.404

30.86

38.44

7.58

0.58

172

25.16

34.25

9.09

1.10

495

29.52

36.76

7.24

0.78

 .12خربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
السعادة
 .13خرب سركج
المجمكع

50.273.
617

المصدر( :الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)2016 ،
لقد بمغت نسبة أعما زيػادة .ػي ىػذا المشػركع حػكالي ( )18.22لتر./رد/يػكـ كذلػؾ .ػي السػيمة الحارثيػة،
أما أقؿ زيادة .كانت لصال الطيبػة بنسػبة ( )5.76لتػر. /ػرد /يػكـ( .رئػيس مجمػس الخػدمات المشػترؾ،
حزراف ،2018 ،اتصاؿ شخصي).
أم ػػا التجمع ػػات المس ػػتفيدة م ػػف المش ػػركع :الي ػػامكف ،الس ػػيمة الحارثي ػػة ،رمان ػػة ،الطيب ػػة ،ع ػػانيف ،كف ػػرداف،
كفرقكد ،تعنؾ ،الياشمية ،العرقة ،زبكبة ،خربة السعادة ،خرب سػركج .كقػد بمغػت تكمفػة المشػركع حػكالي
 7.3ممي ػ ػػكف ي ػ ػػكرك ،كت ػ ػػـ الب ػ ػػدء بتنفي ػ ػػذه بت ػ ػػاريخ  ،2014/11/3كت ػ ػػـ االنتي ػ ػػاء م ػ ػػف المش ػ ػػركع بت ػ ػػاريخ
( 2015/11/24ككالة معان اإلخبارية.)2016 ،
كانت الزيادة .ي اليامكف ( ،)17.86ك.ي السيمة الحارثية ( ،)18.22ك.ي رمانة ( ،)9.26ك.ي الطيبة
( ،)5.76ك.ػي عػانيف ( ،)8.93ك.ػي كفػرداف ( ،)7.53ك.ػي كفرقػكد ( ،)11.05ك.ػي تعنػؾ (،)7.35
ك .ػي الياشػػمية ( ،)13.1ك.ػػي العرقػػة ( ،)12.23ك.ػػي زبكبػػا ( ،)7.58ك.ػػي خربػػة السػػعادة (،)9.09
بينما كانت نسبة الزيادة .ي خرب سركج (.)7.24
كبناء عما ىذه المعطيات نبلحظ أف نسب الزيادة .ي قرل منطقة المشركع كانت متقاربة نكعان ما حيث
بمغػت أعمػػا نسػبة ( )%18.22كأقػػؿ نسػبة ( .)%7.24كمػػا نبلحػظ أف الزيػػادة .ػي ىػػذه المنطقػة كانػػت
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أق ػػرب إل ػػا منطق ػػة المش ػػركع األكؿ حي ػػث تراكح ػػت الزي ػػادة  .ػػي منطق ػػة المش ػػركع األكؿ ب ػػيف ()11.55
ك(.)5.55
كالشكؿ التالي يك.ر خارطة تك يحية لممشاري .الثبلثة .ي محا.ظة جنيف:

الشكؿ ( )3.4خارطة تك يحية لممشاري .الثبلثة .ي محا.ظة جنيف
45

كبػػالرجكع إلػػا المشػاري .السػػابقة يتبػػيف أف مشػػركع ميػػاه شػػماؿ شػػرؽ جنػػيف كالػػذم يخػػدـ سػػبعة تجمعػػات
يبم ػ ػػغ ع ػ ػػدد س ػ ػػكانيا ( ،)18.633تراكح ػ ػػت .ي ػ ػػو نس ػ ػػبة الزي ػ ػػادة  .ػ ػػي الع ػ ػػاـ  2016م ػ ػػا ب ػ ػػيف (%4.35
ك .)%11.55إال أف الزيػادة .ػػي منطقػػة المشػركع الثػػاني كىػػك مشػركع ت.ىيػػؿ اآلبػار .ػي محا.ظػػة جنػػيف
كال ػػذم يخ ػػدـ أي ػ ػان س ػػبعة تجمع ػػات كالت ػػي يبم ػػغ ع ػػدد س ػػكانيا ( )37.152كان ػػت مختمف ػػة ع ػػف منطق ػػة
المشػػركع األكؿ ،إذ كانػػت .ييػػا الفػػركؽ شاسػػعة .ػػي الزيػػادة بػػيف المنػػاطؽ .بمغػػت أعمػػا نسػػبة زيػػادة .ييػػا
( )44.09بينما أقؿ نسػبة كانػت ( .)1.71ك.ػي المشػركع الثالػث مشػركع ميػاه اليػامكف كالقػرل المجػاكرة
كالذم يخدـ ثبلثة عشر تجم .يبمغ عدد السكاف .ييا حكالي ( )50.273.617بمغػت أعمػا نسػبة زيػادة
( )18.22كأقؿ نسبة زيادة (.)5.76
كمف خبلؿ تحميؿ الجداكؿ التي تشير إلا حصة الفرد .ي مناطؽ المشاري .الثبلثة نرل أف حصة الفرد
قد ارتفعت كلػك بنسػبة قميمػة .ػي بعػض المنػاطؽ ،ممػا يقكدنػا إلػا االسػتنتاج بػ.ف الجيػات المسػؤكلة عػف
تنفيذ ىذه المشاري .قد عممت عما مراعاة معايير النزاىة كالشفا.ية .ي تنفيذىا ،كذلؾ مف خبلؿ:
 .1عمؿ دراسات أكلية مف قبؿ سمطة المياه الفمسطينية.
 .2ك  .المعايير كالمكاصفات البلزمة.
 .3طرح عطاءات كاستقطاب شركات.
 .4المنا.سة بيف الشركات لممناقصة كاختيار األ .ؿ بطريقة كا حة شفا.ة دكف طعف.
 .5عمؿ الرقابة البلزمػة عمػا المقػاكؿ مػف قبػؿ شػركات استشػارية ،ككػذلؾ طػرؼ ممثػؿ لمحككميػة،
كىي دائرة الرقابة كالتفتيش .ي سمطة المياه الفمسطينية.
 .6طرؽ التنظيـ كعمؿ لجاف مف الك ازرات ذات العبلقة.
 .7التسمسؿ اإلدارم كالمراسبلت كانشاء لجنة العطاءات كالتمثيؿ مف كا.ة الك ازرات.
كما نرل أف ىناؾ اختبلؼ ممحكظ .ي نسب الزيادة بػيف المنػاطؽ .ػي المشػركع نفسػو كبػيف كػؿ مشػركع
كآخر ،كيعزك الباحث السبب .ي ىذه االختبل.ات كما ذكر سػابقان إلػا طبيعػة االختبل.ػات المكجػكدة .ػي
البنيػػة التحتيػػة ليػػذه المنػػاطؽ ،حي ػػث تػػـ التعبيػػر عػػف ىػػذه االختبل .ػػات مػػف خػػبلؿ المشػػاىدات العيني ػػة
كالمقاببلت التي أجراىا الباحث م .المسؤكليف عف إدارة قطاع المياه .ي ىذه المناطؽ.
46

كمػػا أف اخػػتبلؼ مصػػادر الميػػاه لممشػػاري .الثبلثػػة ،يػػؤدم إلػػا ديمكمػػة التػػزكد كالػػتحكـ .ػػي المصػػدر مػػف
ْقعب ػػؿ المخط ػػط لممش ػػركع ،كى ػػذا ى ػػك مب ػػدأ الس ػػيادة عم ػػا المص ػػدر كس ػػيكلة ال ػػتحكـ ،كى ػػذا مػ ػرتبط أي ػ ػان
بالحقكؽ المائية لمفمسطينييف مف استعادة كسيطرة كتكزي..
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الفصل الخامس

______________________________________________________

الطريقة واإلجراءات
يتناكؿ ىػذا الفصػؿ كصػفان لطريقػة كاجػراءات الد ارسػة مػف حيػث :تحديػد مػنيج الد ارسػة ،مجتمػ .الد ارسػة،
عين ػػة الد ارس ػػة ،كأداة الد ارس ػػة ،كيفي ػػة إع ػػداد األداة ص ػػدؽ األداة كثباتي ػػا .أي ػ ػان يحت ػػكم الفص ػػؿ عم ػػا
إجراءات الدراسة كمتغيرات الدراسة ،المعالجات اإلحصائية كأخي انر مفتاح تصحي األداة.
 1.5منيج الدراسة
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي الميداني نظ انر لمبلئمتػو ألغػراض الد ارسػة .كىػك المػنيج القػائـ
عما كصؼ خصائص ظاىرة معينة كجم .معمكمات عنيا ،كيتطمب ذلؾ عدـ التحيز .ي الكصؼ كمػا
يتطمب دراسة الحالة كالمس الشامؿ أك مس العينة.
 2.5مجتمع الدراسة
يتك ػكف مجتمػػ .الد ارسػػة مػػف العػػامميف .ػػي إدارة قطػػاع الميػػاه .ػػي جنػػيف ،كالمسػػؤكليف مػػف الػػك ازرات ذات
العبلقة.
 3.5عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف ( )10مف العامميف .ي قطاع المياه .ي مدينة جنيف كتـ تكزي .االستبانة عمييـ
كالجداكؿ التالية تك

تكزي .أ.راد العينة حسب متغيراتيا:
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جدكؿ ( :)1.5تكزي .أ.راد عينة الدراسة ك.ؽ متغير مكاف العمؿ
مكان العمل

التكرار

النسبة المئوية

دائرة المياه

6

60.0

مجمس الخدمات المشترؾ

4

40.0

المجموع

10

%100

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف األ.راد الػذيف يعممػكف .ػي دائػرة الميػاه بمغػت نسػبتيـ المئكيػة  ،%60.0بينمػا
بمغت النسبة المئكية لؤل.راد الذيف يعممكف .ي مجمس الخدمات المشترؾ ما نسبتو .%40.0
جدكؿ ( :)2.5تكزي .أ.راد عينة الدراسة ك.ؽ متغير المسما الكظيفي
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

مدير

3

30.0

مكظؼ

5

50.0

ميندس

2

20.0

المجموع

10

%100

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف األ.راد الذيف كاف مسماىـ الكظيفي (مدير) بمغت نسػبتيـ المئكيػة ،%30.0
أمػػا األ .ػراد الػػذيف كػػاف مسػػماىـ الػػكظيفي (مكظػػؼ) .قػػد بمغػػت نسػػبتيـ المئكيػػة  ،%50.0بينمػػا بمغػػت
النسبة المئكية لؤل.راد الذم كاف مسماىـ الكظيفي (ميندس) .%20.0
جدكؿ ( :)3.5تكزي .أ.راد عينة الدراسة ك.ؽ متغير سنكات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقؿ مف  10سنكات

3

30.0

مف  20-10سنة

4

40.0

أكثر مف  20سنة

3

30.0

المجموع

10

%100
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مف خبلؿ الجػدكؿ السػابؽ تبػيف أف األ.ػراد الػذيف كانػت سػنكات الخبػرة لػدييـ أقػؿ مػف  10سػنكات بمغػت
نسبتيـ المئكية  ،%30.0كأف األ.راد الذيف كانت سنكات الخبرة لػدييـ مػف  20-10سػنة بمغػت نسػبتيـ
المئكية  ،%40.0بينما بمغت النسبة المئكية لؤل.راد الذيف كانت سنكات الخبرة لدييـ أكثر مف  20سنة
ما نسبتو .%30.0
 4.5أداة الدراسة
قاـ الباحث بتطكير أداة الدراسة التي تمثمت باالستبانة ليدؼ اإلجابة عما أسئمة الد ارسػة كقػد تػـ إعػداد
أسئمة االستبانة ك.قان لمخطكات التالية-:
 .1الرجكع إلا األدبيات السابقة كاالطػبلع عمػا أىػـ مػا كرد .يػو حػكؿ مك ػكع الد ارسػة كاالسػتفادة مػف
بعض بنكدىا.
 .2عرض االستبياف عمػا المحكمػيف حيػث أ.ػادكا بإلغػاء بعػض الفقػرات أك تعػديميا كا ػا.ة بع ػيا ثػـ
خرجت االستبانة بشكميا النيائي.
تككنت االسػتبانة مػف قسػميف :القسػـ األكؿ :يحتػكم عمػا بيانػات شخصػية متعمقػة بالمسػتجيبيف كشػممت
عدد مف المتغيرات كىي (مكاف العمؿ ،المسما الكظيفي ،سػنكات الخبػرة) .كالقسػـ الثػاني :يشػتمؿ عمػا
.قرات االستبانة المتعمقة بالنزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي محا.ظة جنيف.
 5.5صد األداة
م ػػف أج ػػؿ التحق ػػؽ م ػػف م ػػدل ص ػػبلحية أداة الد ارس ػػة ت ػػـ عر ػػيا عم ػػا المش ػػرؼ كعم ػػا مجمكع ػػة م ػػف
المتخصصيف .ي ميداف البحث كأ.ادكا بصدؽ المقياس كصبلحيتيا ألغراض ىذا البحث.
 6.5ثبات األداة
تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات األداة بكاسػػطة المعالجػػة اإلحصػػائية لفق ػرات األداة التػػي أجريػػت بكاسػػطة اختبػػار
(كركنبػػاخ – ألفػػا) عمػػا جميػػ. .ق ػرات االسػػتبانة ،كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )10حيػػث بمػػغ معامػػؿ ثبػػات
المادة الدراسية ( )0.94كىك معامؿ ثبات مناسب كيفي ب.غراض الدراسة.
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 7.5إجراءات الدراسة
لقد قام الباحث باإلجراءات التالية:
 .1تحديد المك كع كالمشكمة.
 .2تحديد أ.راد المجتم .كالعينة.
 .3إعداد االستبانة بصكرتيا النيائية.
 .4الحصكؿ عما كتاب مف الجامعة ،لتسييؿ ميمة الدراسة.
 .5تكزي .االستبانة عما أ.راد العينة كجمعيا.
 .6إجراء التحميؿ اإلحصائي المناسب لمتكصؿ إلا النتائج.
 8.5المعالجة اإلحصائية لمبيانات
تمػػت معالجػػة البيانػػات بكاسػػطة الحاسػػكب مػػف خػػبلؿ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية ( )SPSSحيػػث تػػـ مػػف
خبللو استخراج النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرا.ات المعيارية ككذلؾ إجراء اختبار تحميؿ
التبايف األحادم ( )One Way ANOVAمف أجؿ التكصؿ إلا نتائج الدراسة.
 9.5مفتاح تصحيح األداة
تـ اعتماد المفتاح التالي .ي عممية تصحي أداة الدراسة كاستخراج النتائج ك.قان لطريقة ليكرت الخماسية
لمتعػػرؼ عمػػا مػػدل تكا.ػػؽ إجابػػات عينػػة الد ارسػػة ،ككػػاف تقسػػيـ كزف إجابػػات أ .ػراد العينػػة عمػػا النحػػك
التالي:
لقد تـ اعتماد التدرج التالي .ي تصحي أداة الدراسة.
درجة االستجابة

مواف

مواف

محايد

معارض

معارض بشدة

رتبة االستجابة

5

4

3

2

1

المتكسط الحسابي

5-4.21

4.20-3.41

3.40-2.61

2.60-1.81

1.80-1

بشدة
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الفصل السادس

______________________________________________________

نتائةةةةج الدراسةةةةةة
يت ػػمف ىػػذا الفصػػؿ عر ػػا كػػامبلن كمفص ػبلن لنتػػائج الد ارسػػة التػػي تكصػػؿ إلييػػا الباحػػث عػػف مك ػػكع
الد ارسػة كىػػك (النزاىةةة فةةي إدارة قطةةاع ميةةاه الشةةرب فةةي محافظةةة جنةةين) ،كذلػػؾ لئلجابػػة عػػف تسػػاؤالت
الدراسة ،كلتحديد نتائجيا تـ االستعانة بالمقياس التالي:
جدكؿ رقـ ( :)1.6مفتاح المتكسطات الحسابية لسمـ اإلجابة
الدرجة

مدى متوسطيا الحسابي

معارض بشدة

1.80-1

معارض

2.60-1.81

محايد

3.40-2.61

مكا.ؽ

4.20-3.41

مكا.ؽ بشدة

5.0-4.21

 1.6النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:
 .1ىؿ تتمت .إدارة قطاع المياه .ي جنيف بالنزاىة؟
 .2ما ىك ك  .إمدادات المياه .ي مناطؽ مدينة جنيف؟
 .3ما ىي أىـ المعيقات التي تكاجو القائميف عما إدارة قطاع مياه الشرب؟
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كقد تفرع عف ىذه األسئمة الرئيسية السابقة تسعة أسئمة .رعيػة ،كلئلجابػة عنيػا .قػد قػاـ الباحػث بحسػاب
المتكسطات الحسابية كاالنحرا.ات المعيارية السػتجابات أ.ػراد عينػة الد ارسػة عمػا .قػرات االسػتبانة ،لكػؿ
مجاؿ مف مجاالت االستبانة كلمجاليا الكمي ،ك.يما يمي تك يحان ليذه النتائج:
 -1مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالمياه:
ك.يما يمي يتناكؿ الباحث نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياه.
جػػدكؿ ( :)2.6المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي مجػػاؿ
التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياه
الرقم

نص الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

م ػ ػكاد قػ ػػانكف الميػ ػػاه الفمسػ ػػطينية  2014تعكػ ػػس مككنػ ػػات
النزاىة؟
قػ ػػانكف الميػ ػػاه الفمسػ ػػطيني لسػ ػػنة  2014يمبػ ػػي احتياجػ ػػات

إدارة قطاعات المياه كالتنمية.

عمميػػة المراقبػػة كتسمسػػؿ الصػػبلحيات كا ػػحة كغيػػر قابمػػة
لسكء الفيـ .ي قانكف المياه الفمسطيني لسنة .2014
لمجمس تنظػيـ قطػاع الميػاه الفمسػطيني ميمػة كا ػحة .ػي
قانكف المياه الفمسطيني لسنة .2014
لمجم ػػس ال ػػكزراء الفمس ػػطيني .عالي ػػة إشػ ػرا.ية عم ػػا قط ػػاع

المياه.

ش ػ ػػارؾ أص ػ ػػحاب المص ػ ػػمحة  .ػ ػػي ص ػ ػػياغة ق ػ ػػانكف الميػ ػ ػاه
الفمسطيني لسنة 2014؟
م ػكاد قػػانكف الميػػاه الفمسػػطينية  2014تشػػج .كجػػكد البنيػػة
األخبلقية األساسية لمعمؿ .ي قطاع المياه.

مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالمياه
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المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.90

0.88

كبيرة

3.50

1.08

كبيرة

3.80

0.79

كبيرة

4.10

0.57

كبيرة

3.70

1.16

كبيرة

3.90

0.88

كبيرة

3.30

0.95

متكسطة

3.74

0.53

كبيرة

يك

الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرا.ات المعيارية لمجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة

بالمياه بكجكد النزاىة .ي إدارة قطػاع ميػاه الشػرب ،كتبػيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أف أ.ػراد العينػة قػد أجػابكا
بدرجة كبيرة عما ىذا المجاؿ حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لو ( )3.74كىي درجة عالية،
مما يؤكد لمباحث ب.ف عينة الدراسة أ.ادكا بكجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب ،كقد حصمت الفقػرة
الرابعػػة عمػػا أعمػػا متكسػػط حسػػابي بمغػػت قيمتػػو ( )4.10كجػػاءت بدرجػػة اسػػتجابة كبي ػرة كنصػػت عمػػا
"لمجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه الفمسػػطيني ميمػػة كا ػػحة .ػػي قػػانكف الميػػاه الفمسػػطيني لسػػنة  ،"2014أمػػا
بالنسػػبة لمفقػرتيف األكلػػا كالسادسػػة .قػػد حصػػمتا عمػػا نفػػس قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة كىػػي
( )3.90كجاءت ػػا ك ػػذلؾ بدرج ػػة اس ػػتجابة كبيػ ػرة ،حي ػػث نص ػػت الفقػ ػرة األكل ػػا عم ػػا "مػ ػكاد ق ػػانكف المي ػػاه
الفمسطينية  2014تعكس مككنات النزاىة؟" ،كنصت الفقػرة الثانيػة عمػا "شػارؾ أصػحاب المصػمحة .ػي
صياغة قانكف المياه الفمسطيني لسنة 2014؟" ،كقد نصت الفقرة الثانية عما " قانكف الميػاه الفمسػطيني
لسنة  2014يمبي احتياجات إدارة قطاعات الميػاه كالتنميػة" ،كنصػت الفقػرة الثالثػة عمػا "عمميػة المراقبػة
كتسمسؿ الصبلحيات كا حة كغير قابمة لسكء الفيـ .ي قانكف المياه الفمسطيني لسػنة  ،"2014إ ػا.ة
إلػػا الفقػرة الخامسػػة كالتػػي نصػػت عمػػا "لمجمػػس الػػكزراء الفمسػػطيني .عاليػػة إشػرا.ية عمػػا قطػػاع الميػػاه"،
كالفقػرة السػػابعة كالتػػي نصػػت عمػػا "مػكاد قػػانكف الميػػاه الفمسػػطينية  2014تشػػج .كجػػكد البنيػػة األخبلقيػػة
األساسية لمعمؿ .ي قطاع المياه" ،كبالمجمؿ .قد أكدت عينة الدراسة عما كجكد النزاىة .ػي إدارة قطػاع
مياه الشرب .ي مجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياه.
 -2مجال السياسات والموائح:
ك.يما يمي يتناكؿ الباحث نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ السياسات كالمكائ .
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جػػدكؿ ( :)3.6المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي مجػػاؿ
السياسات كالمكائ
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

اإلجابة

2.90

1.29

متكسطة

2.90

1.37

متكسطة

.3

تعكس ىذه السياسات مدل مفيكـ النزاىة.

3.30

1.57

متكسطة

.4

تيعبر ىذه السياسات عف مدل اإلنصػاؼ .ػي الحصػكؿ
عما المكارد المائية.

4.10

0.99

كبيرة

3.70

1.05

كبيرة

3.80

0.91

كبيرة

4.30

0.82

كبيرة جدان

4.00

0.94

كبيرة

3.62

0.50

كبيرة

الرقم

نص الفقرة

.1
.2

.5
.6
.7
.8

ىنػ ػ ػػاؾ سياسػ ػ ػػات ميػ ػ ػػاه معتمػ ػ ػػدة تكجػ ػ ػػو قطػ ػ ػػاع الميػ ػ ػػاه

الفمسطيني.

يػ ػ ػػتـ إعػ ػ ػػداد ىػ ػ ػػذه السياسػ ػ ػػات عمػ ػ ػػا مسػ ػ ػػتكل مجمػ ػ ػػس
الخدمات المشترؾ.

ي ػػتـ رص ػػد تنفي ػػذ السياس ػػات المائي ػػة المعتم ػػدة م ػػف قب ػػؿ
الجيات المختصة.
ىذه السياسات كا حة ألصحاب المصمحة.
ىنػػاؾ ك ػػكح لمكقػػ .مجمػػس الخػػدمات المشػػترؾ

لكائ قانكف المياه الفمسطيني.

ػػمف

يػ ػػتـ الرجػ ػػكع إلػ ػػا قػ ػػانكف الميػ ػػاه الفمسػ ػػطيني .ػ ػػي حالػ ػػة
حدكث خبل.ات حكؿ الصبلحيات.

مجال السياسات والموائح

يك ػ الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ السياسػػات كالم ػكائ بكجػػكد
النزاىة .ي إدارة قطاع ميػاه الشػرب ،كتبػيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أف أ.ػراد عينػة الد ارسػة قػد أجػابكا بدرجػة
تتػراكح بػػيف متكسػػطة ككبيػرة عمػػا ىػػذا المجػػاؿ حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لػػو ()3.62
كىي درجة عالية ،مما يؤكد لمباحث ب.ف عينة الدراسة أ.ادكا بكجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب،
.قػػد حصػػمت الفق ػرة السػػابعة عمػػا أعمػػا متكسػػط حسػػابي بمغػػت قيمتػػو ( )4.30كجػػاءت بدرجػػة اسػػتجابة
كبي ػرة جػػدان كنصػػت عمػػا "ىنػػاؾ ك ػػكح لمكقػػ .مجمػػس الخػػدمات المشػػترؾ

ػػمف ل ػكائ قػػانكف الميػػاه

الفمسطيني" ،أما بالنسبة لمفقرتيف الرابعة كالثامنة .قد حصػمتا عمػا متكسػط حسػابي عػالي كجاءتػا بدرجػة
استجابة كبيرة ،حيث نصت الفقرة الرابعة عما "تيعبر ىذه السياسػات عػف مػدل اإلنصػاؼ .ػي الحصػكؿ
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عمػػا الم ػكارد المائيػػة" كنصػػت الفق ػرة الثامنػػة عمػػا "يػػتـ الرجػػكع إلػػا قػػانكف الميػػاه الفمسػػطيني .ػػي حالػػة
حػػدكث خبل.ػػات حػػكؿ الصػػبلحيات" ،أمػػا الفق ػرات األكلػػا كالثانيػػة كالثالثػػة .قػػد حصػػمت كػػؿ منيمػػا عمػػا
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 مفيػػكـ
الن ازى ػػة" ،كم ػػا حص ػػمت الفقػ ػرتيف الخامس ػػة كالسادس ػػة عم ػػا درج ػػة اس ػػتجابة كبيػ ػرة ،حي ػػث نص ػػت الفقػ ػرة
الخامسػػة عمػػا "يػػتـ رصػػد تنفيػػذ السياسػػات المائيػػة المعتمػػدة مػػف قبػػؿ الجيػػات المختصػػة" كنصػػت الفق ػرة
السادسة عما "ىذه السياسات كا حة ألصحاب المصمحة". .قد أكدت عينة الدراسة عما كجكد النزاىة
.ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ السياسات كالمكائ .
 -3مجال األ نظمة:
ك.يما يمي يتناكؿ الباحث نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ األنظمة.
جػػدكؿ ( :)4.6المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي مجػػاؿ
األنظمة
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.90

1.59

كبيرة

3.60

0.96

كبيرة

3.60

1.26

كبيرة

.4

تعتبر أنظمة إدارة المياه معرك.ة كسيمة المناؿ.

3.10

1.19

متكسطة

.5

يتـ تقديـ تقارير دكرية لمجمس تنظيـ قطاع المياه.

3.60

1.07

كبيرة

3.56

1.05

كبيرة

الرقم

نص الفقرة

.1
.2
.3

ىنػػاؾ تطػػكر كا ػ كمعتم ػد لؤلنظمػػة الخاصػػة بػػإدارة قطػػاع
المياه.
سمطة المياه الفمسطينية (كييئػة تنظيميػة) لػدييا آليػات كأدكات
لرصد تطبيؽ مختمؼ أنظمة مياه الشرب.
تقػكـ سػػمطة الميػاه الفمسػػطينية كمصػػال الميػاه بػػاإلببلغ بشػػكؿ
منتظـ حكؿ تطبيؽ نظـ إدارة قطاع المياه.

مجال األنظمة
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يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ األنظم ػة بكجػػكد الن ازىػػة .ػػي
إدارة قطاع مياه الشرب ،كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ات

أف أ.راد عينة الدراسة قد أجابكا بدرجة كبيرة

عما ىذا المجاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو ( )3.56كىػي درجػة عاليػة ،ممػا يؤكػد
لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الد ارسػػة أشػػاركا إلػػا كجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب. ،قػػد حصػػمت الفق ػرة
األكلػػا عمػػا أعمػػا متكسػػط حسػػابي بمغػػت قيمتػػو ( )3.90كجػػاءت بدرجػػة اسػػتجابة كبيػرة كنصػػت عمػػا
"ىناؾ تطكر كا

كمعتمد لؤلنظمة الخاصة بإدارة قطاع المياه" ،كقد حصمت كؿ مػف الفقػرتيف الثانيػة

كالثالثػة عمػا درجػػة اسػتجابة كبيػرة كنصػػتا عمػا "سػمطة الميػػاه الفمسػطينية (كييئػة تنظيميػػة) لػدييا آليػػات
كأدكات لرص ػػد تطبي ػػؽ مختم ػػؼ أنظم ػػة مي ػػاه الش ػػرب" ك"تق ػػكـ س ػػمطة المي ػػاه الفمس ػػطينية كمص ػػال المي ػػاه
باإلببلغ بشػكؿ منػتظـ حػكؿ تطبيػؽ نظػـ إدارة قطػاع الميػاه" ،أمػا الفقػرة الرابعػة .قػد حصػمت عمػا درجػة
اس ػػتجابة متكس ػػطة كنص ػػت عم ػػا "تعتب ػػر أنظم ػػة إدارة المي ػػاه معرك .ػػة كس ػػيمة المن ػػاؿ" ،كحص ػػمت الفقػ ػرة
الخامسة عما درجة استجابة كبيػرة كنصػت عمػا "يػتـ تقػديـ تقػارير دكريػة لمجمػس تنظػيـ قطػاع الميػاه".
كبالمجمؿ .قد أكدت عينة الدراسة عما كجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ األنظمة.
 -4مجال معايير جودة المياه
يتناكؿ الباحث .يما يمي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ معايير جكدة المياه.
جدكؿ (-5.6أ) :المتكسطات الحسابية كاالنحرا.ات المعيارية الستجابات أ.ػراد عينػة الد ارسػة .ػي مجػاؿ
معايير جكدة المياه
الرقم

نص الفقرة

.1

ىن ػ ػ ػػاؾ مع ػ ػ ػػايير كا ػ ػ ػػحة كمعتم ػ ػ ػػدة لج ػ ػ ػػكدة المي ػ ػ ػػاه
المستخدمة لمشرب كالزراعة كمياه التعبئة.
يػ ػػتـ اعتمػ ػػاد معػ ػػايير ميػ ػػاه الشػ ػػرب كتطبيقيػ ػػا حسػ ػػب

 .2مكاصػ ػ ػػفات الجيػ ػ ػػات الرسػ ػ ػػمية (الصػ ػ ػػحة ،الز ارعػ ػ ػػة،
المقاييس).
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.90

1.10

4.00

1.41

درجة اإلجابة
كبيرة

كبيرة

ج ػػدكؿ (-5.6ب) :المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ار .ػػات المعياري ػػة الس ػػتجابات أ.ػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة  .ػػي
مجاؿ معايير جكدة المياه
.3

ي ػ ػػتـ تق ػ ػػديـ تقري ػ ػػر ح ػ ػػكؿ نكعي ػ ػػة المي ػ ػػاه إل ػ ػػا جي ػ ػػات
االختصاص.

 .4نتائج رصد جكدة المياه ىي .ي متناكؿ المستفيديف.
.5
.6

ىن ػ ػػاؾ مش ػ ػػاركة ألص ػ ػػحاب المص ػ ػػمحة  .ػ ػػي ص ػ ػػياغة
معايير جكدة المياه كمياه الصرؼ الصحي.
ي ػػتـ متابع ػػة الخم ػػؿ الن ػػاتج ع ػػف نق ػػص مع ػػايير ج ػػكدة
المياه كتصكيبو.

مجال معايير جودة المياه

يك

3.70

1.05

كبيرة

3.80

1.31

كبيرة

3.70

0.67

كبيرة

3.50

1.64

كبيرة

3.65

0.74

كبيرة

الجػدكؿ السػابؽ المتكسػطات الحسػابية كاالنح ار.ػات المعياريػة لمجػاؿ معػايير جػكدة الميػاه بكجػكد

النزاىة .ي إدارة قطاع ميػاه الشػرب ،كتبػيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أف أ.ػراد عينػة الد ارسػة قػد أجػابكا بدرجػة
كبيرة عما ىذا المجاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو ( )3.65كىػي درجػة عاليػة ،ممػا
يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الد ارسػػة أ.ػػادكا بكجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب ،كقػػد حصػػمت الفق ػرة
الثانية عما أعما متكسط حسابي بمغت قيمتو ( )4.00كجاءت بدرجة استجابة كبيرة كنصت عما "يتـ
اعتماد معايير مياه الشرب كتطبيقيا حسب مكاصفات الجيات الرسػمية (الصػحة ،الز ارعػة ،المكاصػفات
كالمقػػاييس)" ،كحصػػمت الفق ػرة األكلػػا عمػػا درجػػة اسػػتجابة كبي ػرة كنصػػت عمػػا "ىنػػاؾ معػػايير كا ػػحة
كمعتمدة لجكدة المياه المستخدمة لمشػرب كالز ارعػة كميػاه التعبئػة" ،كمػا حصػمت كػؿ مػف الفقػرتيف الثالثػة
كالخامسػػة عمػػا نفػػس قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي ( )3.70كبدرجػػة اسػػتجابة كبيػرة كنصػػتا عمػػا "يػػتـ تقػػديـ
تقريػػر حػػكؿ نكعيػػة الميػػاه إلػػا جيػػات االختصػػاص" ك"ىنػػاؾ مشػػاركة ألصػػحاب المصػػمحة .ػػي صػػياغة
معػايير جػكدة الميػاه كميػاه الصػرؼ الصػحي" ،أمػا الفقػرة الرابعػة .قػد حصػمت عمػا درجػة اسػتجابة كبيػرة
كنصػػت عمػػا "نتػػائج رصػػد جػػكدة الميػػاه ىػػي .ػػي متنػػاكؿ المسػػتفيديف" ،كمػػف ثػػـ جػػاءت الفق ػرة السادسػػة
كحصػػمت عمػػا درجػػة اسػػتجابة كبي ػرة كنصػػت عمػػا "يػػتـ متابعػػة الخمػػؿ النػػاتج عػػف نقػػص معػػايير جػػكدة
الميػػاه كتصػػكيبو" .كقػػد أكػػدت عينػػة الد ارسػػة عمػػا كجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب .ػػي مجػػاؿ
معايير جكدة المياه.
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 -5مجال التخطيط والميزانية
الجدكؿ التالي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ التخطيط كالميزانية.

يك

جػػدكؿ ( :)6.6المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي مجػػاؿ
التخطيط كالميزانية
الرقم

نص الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ىناؾ خطة معتمدة لتطكير قطػاع الميػاه .ػي محا.ظػة

جنيف.

تعكػػس الخط ػػط المعتم ػػدة احتياجػػات كأكلكي ػػات قط ػػاع
المياه كالصرؼ الصحي.
الخط ػػة تعك ػػس مككن ػػات الن ازى ػػة (الش ػػفا.ية كالمس ػػاءلة
كالمشاركة) .ي قطاع المياه كالصرؼ الصحي.
يتـ مراقبػة تنفيػذ الخطػة الماليػة كمراجعتيػا كالمصػادقة

عمييا.

يمكف الكصكؿ إلا الخطط التنفيذية لقطاع المياه مػف
خبلؿ نشرىا كاإلعبلف عنيا ألصحاب المصمحة.
يشػ ػػارؾ أصػ ػػحاب المصػ ػػمحة .ػ ػػي التخطػ ػػيط كمراقبػ ػػة
التنفيذ.
يتـ عمؿ تقييـ آللية تنفيذ الخطة بطريقة تشػاركية مػ.

مختمؼ أصحاب المصمحة.

مجال التخطيط والميزانية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.10

0.87

كبيرة

3.40

1.26

متكسطة

3.50

1.08

كبيرة

3.40

1.26

متكسطة

4.1000

0.99

كبيرة

3.40

1.17

متكسطة

3.50

1.43

كبيرة

3.62

0.76

كبيرة

درجة اإلجابة

يك ػ الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ التخطػػيط كالميزانيػػة بكجػػكد
الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب ،كتبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ أف أ.ػراد عينػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة
تتػراكح بػػيف كبيػرة كمتكسػػطة عمػػا ىػػذا المجػػاؿ حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لػػو ()3.62
كىػػي درجػػة عاليػػة ،ممػػا يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الد ارسػػة أكػػدكا عمػػا كجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه
الش ػػرب ،كق ػػد حص ػػمت ك ػػؿ م ػػف الفقػ ػرتيف األكل ػػا كالخامس ػػة عم ػػا أعم ػػا متكس ػػط حس ػػابي بمغ ػػت قيمت ػػو
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( )4.10كجاءت ػا بدرجػػة اسػػتجابة كبي ػرة ،حيػػث نصػػت الفق ػرة األكلػػا عمػػا "ىنػػاؾ خطػػة معتمػػدة لتطػػكير
قطػػاع الميػػاه .ػػي محا.ظػػة جنػػيف" ،كنصػػت الفق ػرة الخامسػػة عمػػا "يمكػػف الكصػػكؿ إلػػا الخطػػط التنفيذيػػة
لقطاع المياه مف خبلؿ نشرىا كاإلعبلف عنيا ألصحاب المصمحة" ،كما حصمت كؿ مف الفقرات الثانية
كالرابعػػة كالسادسػػة عمػػا نفػػس قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي ( )3.40كبدرجػػة اسػػتجابة متكسػػطة كنصػػت كػػؿ
منيما عما "تعكس الخطط المعتمػدة احتياجػات كأكلكيػات قطػاع الميػاه كالصػرؼ الصػحي" ك"يػتـ مراقبػة
تنفيػػذ الخطػػة الماليػػة كمراجعتيػػا كالمصػػادقة عمييػػا" ك"يشػػارؾ أصػػحاب المصػػمحة .ػػي التخطػػيط كمراقبػػة
التنفيذ" ،كذلؾ بالنسبة لمفقرتيف الثالثة كالسابعة .قد حصمتا عما نفػس قيمػة المتكسػط الحسػابي ()3.50
كبدرجة استجابة كبيرة. ،قد نصت الفقرة الثالثة عما "الخطة تعكس مككنات النزاىة (الشفا.ية كالمساءلة
كالمشػػاركة) .ػػي قطػػاع الميػػاه كالصػػرؼ الصػػحي" ،ثػػـ نصػػت الفقػرة السػػابعة عمػػا "يػػتـ عمػػؿ تقيػػيـ آلليػػة
تنفيذ الخطة بطريقة تشاركية م .مختمؼ أصحاب المصػمحة" .كبالمجمػؿ .قػد أكػدت عينػة الد ارسػة عمػا
كجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ التخطيط كالميزانية.
 -6مجال قطاع التطوير:
الجدكؿ التالي يك

نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ قطاع التطكير.

جػػدكؿ ( :)7.6المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي مجػػاؿ
قطاع التطكير
الرقم

نص الفقرة

.1
.2
.3

التقرير المقدـ عف التقدـ المحرز .ػي تنفيػذ المشػاري.
يقدـ لمجية المخكلة.
المعمكمات حكؿ تنفيذ المشركع يمكػف الكصػكؿ إلييػا
كيتـ نشرىا.
عممية التنفيذ ت.خػذ بعػيف االعتبػار مشػاركة أصػحاب

المصمحة اآلخريف.

مجال قطاع التطوير
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المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.90

1.19

كبيرة

3.90

1.44

كبيرة

3.80

1.31

كبيرة

3.86

1.10

كبيرة

يبيف الجدكؿ السػابؽ المتكسػطات الحسػابية كاالنح ار.ػات المعياريػة لمجػاؿ قطػاع التطػكير بكجػكد الن ازىػة
.ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب ،كات ػ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ أف أ.ػراد عينػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة كبيػرة
عما ىذا المجاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو ( )3.86كىػي درجػة عاليػة ،ممػا يؤكػد
لمباحث ب.ف عينة الدراسة أ.ادكا بكجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب ،كقد حصمت الفقرتيف األكلا
كالثانية عما أعما متكسط حسابي بمغت قيمتو ( )3.90كدرجة اسػتجابة كبيػرة ،إذ نصػت الفقػرة األكلػا
عمػػا "التقريػػر المقػػدـ عػػف التقػػدـ المحػػرز .ػػي تنفيػػذ المشػػاري .يقػػدـ لمجيػػة المخكلػػة" ،بينمػػا نصػػت الفق ػرة
الثانيػػة عمػػا "المعمكمػػات حػػكؿ تنفيػػذ المشػػركع يمكػػف الكصػػكؿ إلييػػا كيػػتـ نشػػرىا" ،أمػػا الفق ػرة الثالثػػة .قػػد
نصت عما "عممية التنفيذ ت.خذ بعػيف االعتبػار مشػاركة أصػحاب المصػمحة اآلخػريف" .كقػد أكػدت عينػة
الدراسة عما كجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ قطاع التطكير.
 -7مجال إدارة الموارد البشرية:
يتناكؿ الباحث .يما يمي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ إدارة المكارد البشرية.
جػػدكؿ ( :)8.6المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي مجػػاؿ
إدارة المكارد البشرية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.40

1.07

متكسطة

4.00

0.66

كبيرة

 .3يتـ رصد عممية الترقية.

4.20

0.78

كبيرة

 .4تتـ متابعة اإلجابة عما شكاكل المكاطنيف.

3.30

1.49

متكسطة

3.70

1.33

كبيرة

3.72

0.76

كبيرة

الرقم

نص الفقرة

.1
.2

.5

يعتم ػػد تكظي ػػؼ م ػػكظفيف ج ػػدد عم ػػا نظ ػػاـ الم ػ ػكارد
البشرية حسب الشكاغر.
تػ ػػتـ ترقي ػ ػػة الم ػ ػػكظفيف عمػ ػػا أس ػ ػػاس نظ ػ ػػاـ المػ ػ ػكارد

البشرية.

ي ػ ػػتـ اإلع ػ ػػبلف ع ػ ػػف عممي ػ ػػة التكظي ػ ػػؼ  .ػ ػػي كس ػ ػػائؿ

اإلعبلـ.

مجال إدارة الموارد البشرية

61

درجة اإلجابة

يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ إدارة الم ػكارد البش ػرية بكجػػكد
النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب ،كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ات ػ أف أ.ػراد عينػة الد ارسػة قػد أجػابكا
بدرجػػة تت ػراكح بػػيف كبي ػرة كمتكسػػطة عمػػا ىػػذا المجػػاؿ حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لػػو
( )3.72كىػػي درجػػة عاليػػة ،ممػػا يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الد ارسػػة أشػػاركا إلػػا كجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة
قطاع مياه الشرب ،كقد حصمت الفقرة الثالثة عما أعمػا متكسػط حسػابي بمغػت قيمتػو ( )4.20كجػاءت
بدرجػػة اسػػتجابة كبي ػرة كنصػػت عمػػا "يػػتـ رصػػد عمميػػة الترقيػػة" ،كقػػد حصػػمت كػػؿ مػػف الفق ػرتيف األكلػػا
كالرابعػػة عمػػا درجػػة اسػػتجابة متكسػػطة كنصػػتا عمػػا "يعتمػػد تكظيػػؼ مػػكظفيف جػػدد عمػػا نظػػاـ الم ػكارد
البشػرية حسػػب الشػكاغر" ك"تػػتـ متابعػػة اإلجابػػة عمػػا شػكاكل المػكاطنيف" ،أمػػا الفقػرة الثانيػػة .قػػد حصػػمت
عما درجة استجابة كبيرة كنصت عما "تتـ ترقية المكظفيف عما أسػاس نظػاـ المػكارد البشػرية" ،ككػذلؾ
بالنسػػبة لمفق ػرة الخامسػػة كالتػػي نصػػت عمػػا "يػػتـ اإلعػػبلف عػػف عمميػػة التكظيػػؼ .ػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ".
كبالمجمػػؿ .قػػد أكػػدت عينػػة الد ارسػػة عمػػا كجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب .ػػي مجػػاؿ إدارة
المكارد البشرية.
 -8مجال اإلدارة المالية:
الجدكؿ التالي يك

نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ اإلدارة المالية.

جػػدكؿ ( :)9.6المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي مجػػاؿ
اإلدارة المالية
الرقم

نص الفقرة

 .1يراعا استرداد التكاليؼ .ي إدارة المياه.
.2
.3

يتـ إقرار ميزانيات المشاري /.البرامج مػف قبػؿ الجيػة
المخكلة باتخاذ القرار.
المعمكم ػػات المالي ػػة بش ػػ.ف الك ػػ .الم ػػالي لممش ػػركع
يمكف الكصكؿ إلييا.

مجال اإلدارة المالية
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المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

اإلجابة

2.50

1.43

قميمة

2.40

1.50

قميمة

4.10

0.73

كبيرة

3.00

0.54

متكسطة

الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرا.ات المعيارية لمجػاؿ اإلدارة الماليػة بكجػكد الن ازىػة

يك

.ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب ،كات ػ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ أف أ.ػراد عينػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة قميمػػة
كمتكس ػػطة عم ػػا ى ػػذا المج ػػاؿ حي ػػث بم ػػغ المتكس ػػط الحس ػػابي لمدرج ػػة الكمي ػػة ل ػػو ( )3.00كى ػػي درج ػػة
متكسػػطة ،ممػػا يؤكػػد لمباحػػث بػػ.ف عينػػة الد ارسػػة أ.ػػادكا بكجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب ،كقػػد
حصمت الفقرة الثالثة عما أعما متكسػط حسػابي بمغػت قيمتػو ( )4.10كبدرجػة اسػتجابة كبيػرة ،كنصػت
عمػػا "المعمكمػػات المالي ػػة بشػػ.ف الك ػػ .المػػالي لممش ػػركع يمكػػف الكص ػػكؿ إلييػػا" ،أم ػػا الفقػػرتيف األكل ػػا
كالثانيػػة .قػػد حصػػمتا عمػػا درجػػة اسػػتجابة قميمػػة كنصػػتا عمػػا "ي ارعػػا اسػػترداد التكػػاليؼ .ػػي إدارة الميػػاه"
ك"يػػتـ إق ػرار ميزانيػػات المشػػاري /.الب ػ ارمج مػػف قبػػؿ الجيػػة المخكلػػة باتخػػاذ الق ػرار" .كبالمجمػػؿ .قػػد أكػػدت
عينػػة الد ارسػػة عمػػا كجػػكد نسػػبة متكسػػطة مػػف الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب .ػػي مجػػاؿ اإلدارة
المالية.
 -9مجال تخصيص المياه:
الجدكؿ التالي نتائج التحميؿ المتعمقة .ي مجاؿ تخصيص المياه.

يك

ج ػػدكؿ (-10.6أ) :المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ار .ػػات المعياري ػػة الس ػػتجابات أ.ػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة  .ػػي
مجاؿ تخصيص المياه
الرقم

نص الفقرة

.1
.2
.3
.4

يػػتـ تخص ػػيص كمي ػػات المي ػػاه لممجتمع ػػات الميمش ػػة

بناء عما سياسات معرك.ة كمعتمدة.
ن
يتبػ ػػ .تخصػ ػػص كميػ ػػات الميػ ػػاه لممجتمعػ ػػات ت ػ ػكازف
العرض كالطمب.
جكدة المياه تراعي معايير المكاصفات كالمقاييس.
يتـ رصد تك.ير المياه بكميات كبيرة لخدمػة المنػاطؽ

المختمفة كاإل.ادة لمجية المخكلة.
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المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.60

1.07

كبيرة

3.50

1.26

كبيرة

3.70

1.25

كبيرة

3.90

0.99

كبيرة

جػػدكؿ (-10.6ب) :المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة السػػتجابات أ .ػراد عينػػة الد ارسػػة .ػػي
مجاؿ تخصيص المياه
.5
.6
.7

ي ػػتـ اإلع ػػبلف ع ػػف تخص ػػيص كمي ػػة المي ػػاه لمنطق ػػة
معينة كنشرىا.
المعمكمػػات حػػكؿ نكعيػػة الميػػاه تشػػارؾ مػػ .أصػػحاب

المصمحة كالجميكر.

تخصػػيص الميػػاه ي ارعػػي .ػػي التكزيػػ .العػػادؿ أسػػاس
احتياجات المناطؽ الجغرا.ية المختمفة.

مجال تخصيص المياه

3.80

1.03

كبيرة

3.90

1.10

كبيرة

3.50

1.43

كبيرة

3.70

1.03

كبيرة

يك ػ الجػػدكؿ السػػابؽ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػػة لمجػػاؿ تخصػػيص الميػػاه بكجػػكد
الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب ،كمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ تبػػيف أف أ.ػراد عينػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بدرجػػة
كبيرة عمػا ىػذا المجػاؿ حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لػو ( )3.70كىػي درجػة كبيػرة ،ممػا
يؤكد لمباحث ب.ف عينة الدراسة أشاركا بكجكد النزاىة .ي إدارة قطاع ميػاه الشػرب ،كقػد حصػمت كػؿ مػف
الفقػػرتيف الرابعػػة كالسادسػػة عمػػا أعمػػا متكسػػط حسػػابي بمغػػت قيمتػػو ( )3.90كدرجػػة اسػػتجابة كبي ػرة،
كنصػػتا عمػػا "يػػتـ رصػػد تػػك.ير الميػػاه بكميػػات كبي ػرة لخدمػػة المنػػاطؽ المختمفػػة كاإل.ػػادة لمجيػػة المخكلػػة"
ك"المعمكمات حكؿ نكعية المياه تشارؾ م .أصحاب المصمحة كالجميكر" ،أما الفقرة األكلا .قد حصمت
ػاء عمػػا
عمػػا درجػػة اسػػتجابة كبيػرة كنصػػت عمػػا "يػػتـ تخصػػيص كميػػات الميػػاه لممجتمعػػات الميمشػػة بنػ ن
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 ت ارعػي معػػايير المكاصػػفات
كالمقاييس" ،ككذلؾ .قد حصمت الفقرتيف الخامسة كالسابعة عمػا درجػة اسػتجابة كبيػرة كنصػتا عمػا "يػتـ
اإلعبلف عف تخصيص كمية المياه لمنطقة معينة كنشرىا" ك"تخصيص المياه يراعي .ي التكزي .العادؿ
أسػػاس احتياجػػات المنػػاطؽ الجغرا.يػػة المختمفػػة" .كبالمجمػػؿ .قػػد أكػػدت عينػػة الد ارسػػة عمػػا كجػػكد الن ازىػػة
.ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مجاؿ تخصيص المياه.
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جػدكؿ ( :)11.6المتكسػػطات الحسػابية كاالنح ار.ػػات المعياريػة السػػتجابات أ.ػراد عينػػة الد ارسػة عمػػا أداة
الدراسة الكمية
الرقم

نص الفقرة

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي المعياري

اإلجابة

.1

مجاؿ التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمياه

3.74

0.53

كبيرة

.2

مجاؿ السياسات كالمكائ

3.62

0.50

كبيرة

.3

مجاؿ األنظمة

3.56

1.05

كبيرة

.4

مجاؿ معايير جكدة المياه

3.65

0.74

كبيرة

.5

مجاؿ التخطيط كالميزانية

3.62

0.76

كبيرة

.6

مجاؿ التطكير

3.86

1.10

كبيرة

.7

مجاؿ ادارة المكارد البشرية

3.72

0.76

كبيرة

.8

مجاؿ االدارة المالية

3.00

0.54

متكسطة

.9

مجاؿ تخصيص المياه

3.70

1.03

كبيرة

3.61

0.65

كبيرة

المجال الكمي

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

يك
التالي:

 بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمجػػاؿ التشػػريعات كالقػكانيف الخاصػػة بالميػػاه ( (3.74كبدرجػػة اسػػتجابة(كبيرة).
 بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ السياسات كالمكائ ( )3.62بدرجة استجابة (كبيرة). قد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ األنظمة ( )3.56بدرجة استجابة (كبيرة). بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ معايير جكدة المياه ( )3.65بدرجة استجابة (كبيرة). .ي مجاؿ التخطيط كالميزانية بمغ المتكسط الحسابي لو ( )3.62بدرجة استجابة (كبيرة). كبمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ التطكير ( )3.86كبدرجة استجابة (كبيرة). ك.ي مجاؿ ادارة المكارد البشرية بمغ المتكسط الحسابي ( )3.72كبدرجة استجابة (كبيرة). كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ اإلدارة المالية ( )3.00بدرجة استجابة (متكسطة). ك.ي مجاؿ تخصيص المياه بمغ المتكسط الحسابي ( )3.70بدرجة استجابة (كبيرة).65

 أما .ي مجاؿ الدراسة الكمي .قد بمغ المتكسط الحسابي ( )3.61بدرجة استجابة (كبيرة).كعميو يرل الباحث أف السػبب بخػركج ىػذه المتكسػطات الحسػابية بػدرجات كبيػرة ىػك كػكف عينػة الد ارسػة
يجمعػػكف عمػػا كجػػكد الن ازىػػة .ػػي إدارة قطػػاع ميػػاه الشػػرب .ػػي مدينػػة جنػػيف .ككػػذلؾ كجػػكد الن ازىػػة .ػػي
مجػػاؿ السياسػػات كالمػكائ كمجػػاؿ األنظمػػة ،كمجػػاؿ التخطػػيط كالميزانيػػة باإل ػػا.ة إلػػا مجػػاؿ التطػػكير،
كىذه المجاالت جميعيا ىي مف اختصاص سمطة المياه ،مما يدؿ عما تمت .سمطة الميػاه بدرجػة كبيػرة
مف النزاىة .ي مجاؿ إدارة قطاع مياه الشرب ،كما أف كجػكد درجػة كبيػرة مػف الن ازىػة .ػي مجػاؿ معػايير
جكدة المياه ىي إشارة إلا كجكد النزاىة لدل مجمس تنظيـ المياه.
 2.6نتائج فرضيات الدراسة
 .1نتائج الفرض ّية األولى والتي تنص عمى( :ال تكجد .ػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة
(. )α=0.05ي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف تعزل لمتغير مكاف العمؿ).
كالختبػار ىػذه الفر ػية تػـ اسػتخداـ اختبػار (ت) لمعينػات المسػتقمة (Independent Sample t-
 )testلممقارن ػػة ب ػػيف كس ػػطيف حس ػػابييف لعينت ػػيف مس ػػتقمتيف م ػػف أج ػػؿ اس ػػتخراج المتكس ػػطات الحس ػػابية
كاالنحرا.ات المعيارية كقيمة (ت) المحسكبة كدرجات الحرية كقيمػة الداللػة اإلحصػائية ،كالجػدكؿ التػالي
يك

نتائج ىذا االختبار.

جدكؿ (-12.6أ) :نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة لممقارنة بيف كسطيف حسابييف لعينتيف مستقمتيف
( )Independent Sample t-testتبعان لمتغير مكاف العمؿ
المجال

مكان العمل

مجػػاؿ التش ػريعات دائرة المياه
كالقػكانيف الخاصػة مجمػػس الخػػدمات

بالمياه

المشترؾ

العدد

المتوسةةةةةةةط االنحةةةةةةةةةةةةةراف قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت
الحسابي

المعياري

6

3.6905

.68462

4

3.8214

.24398
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المحسوبة
-.361-

مستوى الداللة

0.727

ج ػػدكؿ (-12.6ب) :نت ػػائج اختب ػػار (ت) لمعين ػػات المس ػػتقمة لممقارن ػػة ب ػػيف كس ػػطيف حس ػػابييف لعينتػػػيف
مستقمتيف ( )Independent Sample t-testتبعان لمتغير مكاف العمؿ
مج ػػاؿ السياس ػػات دائرة المياه
كالمكائ

مجم ػ ػ ػػس الخ ػ ػ ػػدمات

مجاؿ األنظمة

دائرة المياه

المشترؾ

مجم ػ ػ ػػس الخ ػ ػ ػػدمات
المشترؾ
مجػ ػ ػ ػ ػػاؿ معػ ػ ػ ػ ػػايير دائرة المياه
جكدة المياه

مجم ػ ػ ػػس الخ ػ ػ ػػدمات
المشترؾ

مج ػ ػ ػػاؿ التخط ػ ػ ػػيط دائرة المياه
كالميزانية

مجمػ ػ ػػس الخػ ػ ػػدمات
المشترؾ

مجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ قطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع دائرة المياه
التطكير

مجمػ ػ ػػس الخػ ػ ػػدمات
المشترؾ

مج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ادارة دائرة المياه

المكارد البشرية

مجمػ ػ ػػس الخػ ػ ػػدمات
المشترؾ

مج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ االدارة دائرة المياه
المالية

مجمػ ػ ػػس الخػ ػ ػػدمات
المشترؾ

مجػ ػػاؿ تخصػ ػػيص دائرة المياه
المياه

مجمػ ػ ػػس الخػ ػ ػػدمات
المشترؾ

المجال الكمي

دائرة المياه
مجمػ ػ ػػس الخػ ػ ػػدمات
المشترؾ

6

3.6458

.61450

4

3.5938

.37326

6

3.1000

1.16447

4

4.2500

.19149

6

3.4167

.91135

4

4.0000

.13608

6

3.4762

.98423

4

3.8571

.11664

6

3.5000

1.31233

4

4.4167

.31914

6

3.5667

.88015

4

3.9500

.57446

6

2.7222

.25092

4

3.4167

.63099

6

3.3095

1.20345

4

4.2857

.26082

6

3.3808

.77410

4

3.9546

.20661

* دال إحصائياً عند مستوى ()0.05
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.150

-1.920-

-1.246-

-.755-

-1.345-

-0.762-

-2.477-

-1.568-

-1.422-

0.884

0.091

0.248

0.472

0.215

0.468

0.038

0.156

0.193

يت ػ ػ مػ ػػف خػ ػػبلؿ الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أنػ ػػو ال تكجػ ػػد .ػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكل الداللػ ػػة
(. )α=0.05ي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشػرب .ػي مدينػة جنػيف بالنسػبة لمتغيػر مكػاف العمػؿ عمػا
مج ػػاالت الد ارس ػػة كعم ػػا مجالي ػػا الكم ػػي. ،ف ػػي مج ػػاؿ الد ارس ػػة األكؿ كى ػػك مج ػػاؿ التشػ ػريعات كالقػ ػكانيف
الخاصة بالمياه كانت قيمة الداللة اإلحصػائية ( )0.727كىػي قيمػة أعمػا مػف القيمػة المفرك ػة ،ك.ػي
مجاؿ الدراسة الثاني كىك مجاؿ السياسات كالمكائ كانت قيمة الداللة اإلحصائية ( )0.884كىػي قيمػة
أعما مف القيمة المفرك ة ،كذلؾ .ي مجاؿ الدراسة الثالث كىك مجاؿ األنظمة .قػد كانػت قيمػة الداللػة
اإلحصػػائية ( )0.091كىػػي أعمػػا مػػف القيمػػة المفرك ػػة ،ككانػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية .ػػي مجػػاؿ
الربػ ػػ .كىػػػك مج ػػاؿ معػ ػػايير جػػػكدة الميػ ػػاه م ػػا قيمتػ ػػو ( )0.248كىػػػي قيم ػػة أعمػػػا مػػػف القيمػػػة
الد ارس ػػة ا
المفرك ة ،ك.ي مجاؿ الد ارسػة الخػامس كىػك مجػاؿ التخطػيط كالميزانيػة كانػت قيمػة الداللػة اإلحصػائية
( )0.472كى ػػي قيم ػػة أعم ػػا م ػػف القيم ػػة المفرك ػػة ،ك .ػػي مج ػػاؿ الد ارس ػػة الس ػػادس كى ػػك مج ػػاؿ قط ػػاع
التطػكير كانػت قيمػة الداللػػة اإلحصػائية ( )0.215كىػي قيمػػة أعمػا مػف القيمػػة المفرك ػة ،ككػذلؾ .ػػي
مجػػاؿ الد ارسػػة السػػاب .كىػػك مجػػاؿ ادارة المػكارد البشػرية كانػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية ( )0.468كىػػي
قيمة أعما مف القيمة المفرك ة ،أما .ي مجاؿ الدراسة الثامف كىك مجاؿ اإلدارة المالية .قد كانت قيمة
الداللػػة اإلحصػػائية ( )0.038كىػػي قيمػػة أقػػؿ مػػف القيمػػة المفرك ػػة ،أم أنػػو تكجػػد .ػػركؽ ذات داللػػة
إحصائية بيف إجابات أ.راد العينة تبعان لمتغير مكاف العمؿ بالنسبة لمجاؿ اإلدارة المالية.
ك .ػػي مج ػػاؿ الد ارس ػػة األخي ػػر كى ػػك مج ػػاؿ الد ارس ػػة التاس ػػ .مج ػػاؿ تخص ػػيص المي ػػاه كان ػػت قيم ػػة الدالل ػػة
اإلحصػػائية ( )0.193كىػػي قيمػػة أعمػػا مػػف القيمػػة المفرك ػػة ،كعميػػو تقبػػؿ الفر ػػية المتعمقػػة بمتغيػػر
مكاف العمؿ عما مجاالت الدراسة كمجاليا الكمي ما عدا مجاؿ الدراسة الثامف.
الفرضية الثانية والتي تنص عمى( :ال تكجد .ػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة
 .2نتائج
ّ
(. )α=0.05ي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف تعزل لمتغير المسما الكظيفي).
كلمت.كػد مػف صػدؽ الفر ػية الصػفرية السػابقة تػـ إجػراء اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( One Way
 )ANOVAالس ػػتخراج ق ػػيـ المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ار .ػػات المعياري ػػة كدرج ػػات الحري ػػة كق ػػيـ (ؼ)

68

المحسكبة كقيـ مستكل الداللة اإلحصػائية السػتجابات أ.ػراد عينػة الد ارسػة عمػا مجػاالت الد ارسػة كعمػا
األداة الكمية لمدراسة ،كالجدكؿ التالي يك

نتائج ىذا االختبار.

جدكؿ ( :)13.6نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAحسب متغيػر المسػما
الكظيفي
بين المجموعات
المجال

داخل المجموعات

مجموع

متوسط

مجموع

متوسط

المربعات

المربعات

المربعات

المربعات

قيمة F

مستوى الداللة

مجػ ػ ػ ػ ػػاؿ التش ػ ػ ػ ػ ػريعات
كالقػ ػ ػ ػ ػكانيف الخاصػ ػ ػ ػ ػػة

0.033

0.016

2.531

0.362

0.045

0.956

بالمياه
مج ػ ػ ػ ػ ػػاؿ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كالمكائ
مجاؿ األنظمة
مج ػػاؿ معػ ػػايير جػ ػػكدة
المياه
مج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ التخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط
كالميزانية
مجاؿ قطاع التطكير
مج ػ ػ ػػاؿ ادارة المػ ػ ػ ػكارد

البشرية

مجاؿ االدارة المالية
مج ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تخص ػ ػ ػ ػ ػػيص

المياه

المجال الكمي

0.477

0.239

1.835

0.262

0.910

0.445

1.905

0.953

8.159

1.166

0.817

0.480

0.729

0.364

4.296

0.614

0.594

0.578

1.410

0.705

3.822

0.546

1.291

0.333

0.711

0.356

10.222

1.460

0.243

0.790

0.401

0.201

4.815

0.688

0.292

0.756

0.226

0.113

2.441

0.349

0.324

0.734

0.786

0.393

8.946

1.278

0.308

0.745

0.302

0.151

3.612

0.516

0.293

0.755

* دال إحصائياً عند مستوى ()0.05
مػ ػػف خػ ػػبلؿ الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ يت ػ ػ أن ػ ػو ال تكجػ ػػد .ػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكل الداللػ ػػة
(. )α=0.05ي النزاىة .ػي إدارة قطػاع ميػاه الشػرب .ػي مدينػة جنػيف بالنسػبة لمتغيػر المسػما الػكظيفي
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عما جمي .مجاالت الدراسة كعمػا مجاليػا الكمػي حيػث كانػت قيمػة الداللػة اإلحصػائية ( )0.755كىػي
قيمػػة أعمػػا مػػف القيمػػة المفرك ػػة ،كعميػػو تقبػػؿ الفر ػػية المتعمقػػة بمتغيػػر المسػػما الػػكظيفي ،حيػػث أف
أ.راد عينػة الد ارسػة كبػالرغـ مػف اخػتبلؼ مسػمياتيـ الكظيفيػة .قػد كػانكا متفقػيف .ػي إجابػاتيـ حػكؿ كجػكد
النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف.
الفرضية الثالثة والتي تنص عمى( :ال تكجد .ػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة
 .3نتائج
ّ
(. )α=0.05ي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف تعزل لمتغير سنكات الخبرة).
كلمت.كػد مػف صػدؽ الفر ػية الصػفرية السػابقة تػـ إجػراء اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( One Way
 )ANOVAالس ػػتخراج ق ػػيـ المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ار .ػػات المعياري ػػة كدرج ػػات الحري ػػة كق ػػيـ (ؼ)
المحسكبة كقيـ مسػتكل الداللػة اإلحصػائية السػتجابات أ.ػراد عينػة الد ارسػة عمػا مجػاالت الد ارسػة كعمػا
األداة الكمية لمدراسة ،كالجدكؿ التالي يك

نتائج ىذا االختبار.

جػدكؿ رقػـ (-14.6أ) :نتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( )One Way ANOVAحسػب متغيػر
سنكات الخبرة
بين المجموعات
المجال

داخل المجموعات

مجموع

متوسط

مجموع

متوسط

المربعات

المربعات

المربعات

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

مجػ ػ ػ ػ ػػاؿ التش ػ ػ ػ ػ ػريعات
كالق ػ ػ ػ ػ ػكانيف الخاصػ ػ ػ ػ ػػة

0.521

0.260

2.043

0.292

0.892

0.452

بالمياه
مجػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كالمكائ
مجاؿ األنظمة
مجػ ػػاؿ معػ ػػايير جػ ػػكدة
المياه
مجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ التخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط

كالميزانية

0.328

164

1.984

0.283

0.579

0.585

3.971

1.985

6.093

0.870

2.281

0.173

0.745

0.372

4.280

0.611

0.609

0.570

0.933

0.467

4.299

0.614

0.760

0.503
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جدكؿ رقـ (-14.6ب) :نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم ( )One Way ANOVAحسػب متغيػر
سنكات الخبرة
مجاؿ قطاع التطكير
مج ػ ػ ػػاؿ ادارة المػ ػ ػ ػكارد
البشرية
مجاؿ االدارة المالية
مج ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تخص ػ ػ ػ ػ ػػيص
المياه
المجال الكمي

1.443

0.721

9.491

1.356

0.532

0.609

0.149

0.075

5.067

0.724

0.103

0.903

0.815

0.407

1.852

0.265

1.540

0.279

1.826

0.913

7.906

1.129

0.808

0.483

0.429

0.214

3.485

0.498

0.431

0.666

* دال إحصائياً عند مستوى ()0.05
يت ػ ػ مػ ػػف خػ ػػبلؿ الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أنػ ػػو ال تكجػ ػػد .ػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكل الداللػ ػػة
(. )α=0.05ي النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف بالنسبة لمتغير سػنكات الخبػرة عمػا
جميػػ .مجػػاالت الد ارسػػة كعمػػا مجاليػػا الكمػػي حيػػث كانػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية ( ).666كىػػي قيمػػة
أعما مف القيمة المفرك ة ،كعميو تقبػؿ الفر ػية المتعمقػة بمتغيػر سػنكات الخبػرة. ،بػالرغـ مػف اخػتبلؼ
سنكات الخبرة إال أنيـ كانكا متفقيف حكؿ كجكد النزاىة .ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف.
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النتائج
توصمت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية:
 بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ التشريعات كالقػكانيف الخاصػة بالميػاه ( (3.74كبدرجػة(كبيرة).
 بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ السياسات كالمكائ ( )3.62كبدرجة (كبيرة). قد بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ األنظمة ( )3.56كبدرجة (كبيرة). بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ معايير جكدة المياه ( )3.65كبدرجة (كبيرة). بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ التخطيط كالميزانية ( )3.62كبدرجة (كبيرة). بمغ المتكسط الحسابي لمنزاىة .ي مجاؿ التطكير ( )3.86كبدرجة (كبيرة). ك.ي مجاؿ ادارة المكارد البشرية بمغ المتكسط الحسابي ( )3.72كبدرجة (كبيرة). كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ اإلدارة المالية ( )3.00كبدرجة (متكسطة). ك.ي مجاؿ تخصيص المياه بمغ المتكسط الحسابي ( )3.70كبدرجة (كبيرة). أما .ػي مجػاؿ الد ارسػة الكمػي (الن ازىػة .ػي إدارة قطػاع ميػاه الشػرب .ػي محا.ظػة جنػيف) .قػد بمػغالمتكسط الحسابي ( )3.61كبدرجة (كبيرة).
 تبػػيف أنػػو ال تكجػػد .ػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة (. )α=0.05ػػي الن ازىػػة .ػػيإدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف بالنسبة لمتغير مكاف العمؿ.
 كما تبػيف أنػو ال تكجػد .ػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة (. )α=0.05ػي الن ازىػة.ي إدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف بالنسبة لمتغير المسما الكظيفي.
 كتبيف أنو ال تكجد .ركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة (. )α=0.05ػي الن ازىػة .ػيإدارة قطاع مياه الشرب .ي مدينة جنيف بالنسبة لمتغير سنكات الخبرة.
وبالرجوع إلى المشاريع السابقة يتبين أن:
 مشػػركع ميػػاه شػػماؿ شػػرؽ جنػػيف كالػػذم يخػػدـ سػػبعة تجمعػػات يبمػػغ عػػدد سػػكانيا (،)18.633تراكحت .يو نسبة الزيادة .ي العاـ  2016ما بيف ( %4.35ك.)%11.55
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 الزيػػادة .ػػي منطقػػة المشػػركع الثػػاني كىػػك مشػػركع ت.ىيػػؿ اآلبػػار .ػػي محا.ظػػة جنػػيف كالػػذم يخػػدـأي ػان سػػبعة تجمعػػات يبمػػغ عػػدد سػػكانيا ( )37.152كانػػت أعمػػا نسػػبة زيػػادة .ييػػا ()44.09
بينما اقؿ نسبة كانت (.)1.71
 .ي المشركع الثالػث مشػركع ميػاه اليػامكف كالقػرل المجػاكرة كالػذم يخػدـ ثبلثػة عشػر تجمػ .يبمػغعدد السكاف .ييا حكالي ( )50.273.617بمغت أعما نسبة زيادة ( )18.22كأقؿ نسبة زيػادة
(.)5.76
 أف حصة الفرد قد ارتفعت كلك بنسبة قميمة .ػي بعػض المنػاطؽ ،ممػا يقكدنػا إلػا االسػتنتاج بػ.فالجيات المسؤكلة عف تنفيذ ىذه المشػاري .قػد عممػت عمػا م ارعػاة معػايير الن ازىػة كالشػفا.ية .ػي
تنفيذىا.
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االستنتاجات
مف خبلؿ االستعراض السابؽ يمكف إدراج االستنتاجات التالية:
 -1كجكد درجة كبيرة مف الن ازىة .ي إدارة قطاع المياه .ي جنيف.
 -2كجػػكد

ػػعؼ .ػػي إمػػدادات الميػػاه ك.ػػي البنيػػة التحتيػػة .ػػي الكثيػػر مػػف المنػػاطؽ .ػػي جنػػيف كقػػد

يككف ذلؾ ناجمان عف تقصير كاىماؿ .ي ىذا الجانب.
 -3كجكد معيقات كبيرة تكاجو القائميف عما إدارة قطاع مياه الشرب .ي جنيف منيا قمة اإلمكانيات
المادية كتحكـ شركة ميكركت اإلسرائيمية .ي بعض جكانب تكزي .المياه.
كقد اختمفت نتائج الدراسة الحالية م .دراسة التقييـ الكطني الشامؿ لنزاىة إدارة المياه (.ي سبيؿ الحفاظ
عما المياه .ي لبناف) كالتي بينت نتائجيا عدـ تطبيؽ معايير النزاىة .ي قطػاع الميػاه .ػي لبنػاف ،حيػث
تكاجػػو الن ازىػػة .ػػي قطػػاع الميػػاه تحػػديات جمػػة تتمثػػؿ .ػػي تجػػزؤ التشػريعات كالتخػػاذؿ .ػػي التنفيػػذ ،كعػػدـ
االنتظاـ .ي من تراخيص لآلبار ك.رط

خ المياه ،كالتمييز .ي المكارد البشرية.

كما اختمفت الدراسة الحالية م .الدراسة التي أجراىا (التميمي )2009 ،حكؿ بيئة الن ازىػة كالشػفا.ية .ػي
قطاع المياه الفمسطيني ،حيث بينت نتائج دراستو عدـ تك.ر معػايير الن ازىػة كالشػفا.ية .ػي قطػاع الميػاه،
كذلػػؾ بسػػبب غيػػاب المجمػػس التش ػريعي

ػػعؼ الرقابػػة كعػػدـ قيامػػو بمحاسػػبة الييئػػات التابعػػة لمجمػػس

الكزراء.
كاختمف ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة أي ػػا م ػػ .د ارس ػػة نظ ػػاـ تعر .ػػة المي ػػاه  .ػػي األ ار ػػي الفمس ػػطينية ب ػػيف الكف ػػاءة
االقتصػادية كالعدالػػة االجتماعيػة ،كالتػػي أج ارىػػا معيػد أبحػػاث السياسػػات االقتصػادية الفمسػػطيني (مػػاس)
عاـ  ،2013كالتي بينت نتائجيا عدـ تطبيؽ معايير الن ازىة كالشفا.ية مػف قبػؿ مػزكدم خػدمات الميػاه،
حيػػث يعتمػػد مػػزكدك الميػػاه عمػػا أسػػس غيػػر سػػكية أك مك ػػكعية لتحديػػد أسػػعار الميػػاه أىميػػا تغطيػػة
التكاليؼ.
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التوصيات
كبناء عما نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي:
 -1تعزيز قيـ النزاىة كالشفا.ية .ي إدارة ىذا القطاع بدرجة كبيرة.
 -2العمؿ عما تحسيف البنية التحتية كامدادات المياه .ي الكثير مف المناطؽ التي تعاني منيا.
 -3تعزيز استخداـ مصادر المياه الذاتية كتحكيؿ مصادر مياه الزراعة لمشرب.
 -4إع ػػادة اس ػػتخداـ المي ػػاه المعالج ػػة  .ػػي الز ارع ػػة لمتخفي ػػؼ م ػػف ال ػػغط  .ػػي اس ػػتخداـ المي ػػاه  .ػػي
الشرب.
 -5القياـ بمشاري .جديدة .ي جنيف لتشمؿ مناطؽ أخرل لـ تشمميا المشاري .محؿ الد ارسػة ،ككػذلؾ
إدراج المياه الغير تقميدية كمشركع .ي المدينة.
-6

ركرة كجكد رقابة أكبر عما قطاع المياه كطرؽ إدارتو .ي المناطؽ الفمسطينية.
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 قانكف المياه رقـ ( )3لسنة 2002ـ.
 قانكف رقـ ( )14لسنة 2014ـ بش.ف المياه.
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ممح رقم  :1تحكيم االستبيان
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ح رة األستاذ الدكتكر …………………………………………………………. :المحترـ
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل،،،
يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف (النزاىة في إدارة قطاع مياه الشرب في محافظة جنين).
كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػا درجػػة الماجسػػتير .ػػي برنػػامج التنميػػة المسػػتدامة -مسػػار بنػػاء
المؤسسات كتنمية المكارد البشرية.
كألغراض ىذه الدراسة .قد قاـ الباحث ببناء االستبانة المر.قة كتطكيرىا ،راجيان منكـ التكرـ بقراءة .قراتيا
كتحكيميا مف حيث:
 .1مدل انتماء الفقرة لممجاؿ الذم تندرج تحتو ،كمبلءتيا لمك كع الدراسة.
 .2شمكلية المجاؿ الكاحد ،كك كح الفقرات كسبلمتيا العممية كالمغكية.
 .3اإل ا.ة أك الحذؼ أك التعديؿ كما تركنو مناسبان.
 .4أية مبلحظات أك اقتراحات أخرل.
ىػػذا كسػػيككف آلرائكػػـ كتكجييػػاتكـ األثػػر الفعػػاؿ .ػػي تطػػكير األداة كاخراجيػػا بصػػكرة مبلئمػػة ،لػػذا يرجػػك
الباحث إبداء رأيكـ .ي كؿ .قرة مف .قرات األداة.

شاكر لكـ تعاكنكـ م .كا.ر احترامي كتقديرم
ان
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الباحث :محمد القادم

ممح رقم  :2أسماء األساتذة األفاضل المحكمين لالستبيان:
الرقم
.1
.2
.3

االسم
د .عامر مرعي
د .عبدالرحمف التميمي
د .صبحي سمحاف

التخصص
مدير كحدة

ماف الجكدة

مكان العمل
جامعة القدس

مدير عاـ جمعية

جمعية الييدركلكجييف

الييدركلكجييف الفمسطينييف

الفمسطينييف

مسؤكؿ .ي سمطة المياه
الفمسطينية
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سمطة المياه الفمسطينية

ممح رقم  :3االستبيان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
عمادة الدراسات العميا

معيد التنمية المستدامة

جامعة القدس

األخكة كاألخكات المحترميف
تحية طيبة كبعد،،،،

يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف" :النزاىة في إدارة قطاع مياه الشرب في محافظة جنين" ،كذلؾ كمتطمب
لمحصكؿ عما درجة الماجستير .ي بناء المؤسسات مف جامعة القدس .يرجا مف ح رتكـ التعاكف
.ي استكماؿ البيانات مف خبلؿ االستجابة عما جمي. .قرات االستبانة ،بك  .إشارة ( )Xأماـ كؿ .قرة
كتحت درجة التقدير التي تراىا مناسبة ،عممان ب.ف جمي .إجاباتؾ ستستخدـ لغايات البحث العممي .قط.
كشك انر لكـ عما حسف تعاكنكـ
الباحث :محمد عبداهلل القادم
القسـ األكؿ:
المعمكمات العامة  :الرجاء ك  .إشارة ( × ) .ي المكاف المناسب لك عؾ.
مكان العمل:

المسمى الوظيفي:
سنوات الخبرة:
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المجال

الرقم

مواف

بشدة

مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالمياه
.1

م ػكاد قػػانكف الميػػاه الفمسػػطينية  2014تعكػػس
مككنات النزاىة ؟

.2

ق ػػانكف المي ػػاه الفمس ػػطيني لس ػػنة  2014يمب ػػي
احتياجات إدارة قطاعات المياه كالتنمية.

.3

عمميػة المراقبػة كتسمسػػؿ الصػبلحيات كا ػػحة
كغيػ ػػر قابمػ ػػة لسػ ػػكء الفيػ ػػـ .ػ ػػي قػ ػػانكف الميػ ػػاه

الفمسطيني لسنة .2014
.4

لمجمػػس تنظػػيـ قطػػاع الميػػاه الفمسػػطيني ميمػػة
كا ػػحة  .ػػي ق ػػانكف المي ػػاه الفمس ػػطيني لسػػػنة

.2014
.5

لمجمػ ػػس الػ ػػكزراء الفمسػ ػػطيني .عاليػ ػػة إش ػ ػرا.ية

.6

شػارؾ أصػػحاب المصػػمحة .ػػي صػػياغة قػػانكف

.7

م ػكاد قػػانكف الميػػاه الفمسػػطينية  2014تشػػج.

عما قطاع المياه.

الماه الفمسطيني لسنة 2014؟

كج ػػكد البني ػػة األخبلقي ػػة األساس ػػية لمعم ػػؿ  .ػػي

قطاع المياه.
مجال السياسات والموائح
.1

ىناؾ سياسات مياه معتمدة تكجو قطاع المياه
الفمسطيني.

.2

يتـ إعداد ىذه السياسات عما مستكل مجمػس
الخدمات المشترؾ.

.3

تعكس ىذه السياسات مدل مفيكـ النزاىة.

.4

تيعبر ىذه السياسات عػف مػدل اإلنصػاؼ .ػي
الحصكؿ عما المكارد المائية.
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مواف

محايد معارض

معارض
بشدة



.5

يػػتـ رصػػد تنفيػػذ السياسػػات المائيػػة المعتمػػدة مػػف

.6

ىذه السياسات كا حة ألصحاب المصمحة.

.7

ىنػػاؾ ك ػػكح لمكقػػ .مجمػػس الخػػدمات المشػػترؾ

.8

يتـ الرجكع إلا قانكف المياه الفمسطيني .ي حالػة

قبؿ الجيات المختصة.

مف لكائ قانكف المياه الفمسطيني.

حدكث خبل.ات حكؿ الصبلحيات.
مواف

مجال األنظمة

بشدة

.1

ىن ػػاؾ تط ػػكر كا ػ ػ كمعتم ػػد لؤلنظم ػػة الخاص ػػة

.2

سػػمطة الميػػاه الفمس ػطينية (كييئػػة تنظيميػػة) لػػدييا

مواف

محايد

معارض

معارض
بشدة

بإدارة قطاع المياه.

آليات كأدكات لرصد تطبيػؽ مختمػؼ أنظمػة ميػاه

الشرب .
.3

تق ػػكـ س ػػمطة المي ػػاه الفمس ػػطينية كمص ػػال المي ػػاه
ب ػػاإلببلغ بش ػػكؿ من ػػتظـ ح ػػكؿ تطبي ػػؽ نظ ػػـ إدارة

قطاع المياه.
.4

تعتبر أنظمة إدارة المياه معرك.ة كسيمة المناؿ.

.5

ي ػػتـ تق ػػديـ تق ػػارير دكري ػػة لمجم ػػس تنظ ػػيـ قط ػػاع

المياه.

مواف

مجال معايير جودة المياه

بشدة

.1

ىنػ ػػاؾ معػ ػػايير كا ػ ػػحة كمعتمػ ػػدة لجػ ػػكدة الميػ ػػاه

.2

يتـ اعتمػاد معػايير ميػاه الشػرب كتطبيقيػا حسػب

المستخدمة لمشرب كالزراعة كمياه التعبئة.

مكاصػػفات الجيػػات الرسػػمية (الصػػحة ،الز ارعػػة،
المقاييس).

.3

يػػتـ تقػػديـ تقريػػر حػػكؿ نكعيػػة الميػػاه إلػػا جيػػات

االختصاص.
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مواف

محايد

معارض

معارض
بشدة

.4

نتػ ػ ػػائج رصػ ػ ػػد جػ ػ ػػكدة الميػ ػ ػػاه ىػ ػ ػػي .ػ ػ ػػي متنػ ػ ػػاكؿ

.5

ىنػػاؾ مشػػاركة ألصػػحاب المصػػمحة .ػػي صػػياغة

.6

يتـ متابعة الخمؿ الناتج عف نقص معػايير جػكدة

المستفيديف.

معايير جكدة المياه كمياه الصرؼ الصحي.

المياه كتصكيبو.

مواف

مجال التخطيط والميزانية

بشدة

.1

ىن ػػاؾ خط ػػة معتم ػػدة لتط ػػكير قط ػػاع المي ػػاه  .ػػي

.2

تعكػ ػػس الخطػ ػػط المعتمػ ػػدة احتياجػ ػػات كأكلكيػ ػػات

.3

الخطػ ػ ػ ػػة تعكػ ػ ػ ػػس مككنػ ػ ػ ػػات الن ازىػ ػ ػ ػػة (الشػ ػ ػ ػػفا.ية

مواف

محايد

معارض

معارض
بشدة

محا.ظة جنيف.

قطاع المياه كالصرؼ الصحي.

كالمساءلة كالمشاركة) .ي قطػاع الميػاه كالصػرؼ

الصحي.
.4

يػ ػ ػػتـ مراقبػ ػ ػػة تنفيػ ػ ػػذ الخطػ ػ ػػة الماليػ ػ ػػة كمراجعتيػ ػ ػػا
كالمصادقة عمييا.

.5

يمكػ ػػف الكصػ ػػكؿ إلػ ػػا الخطػ ػػط التنفيذيػ ػػة لقطػ ػػاع
الميػػ ػ ػػاه مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػبلؿ نشػ ػ ػ ػػرىا كاإلعػ ػ ػ ػػبلف عنيػ ػ ػ ػػا
ألصحاب المصمحة.

.6

يشارؾ أصحاب المصػمحة .ػي التخطػيط كمراقبػة

.7

ي ػ ػػتـ عم ػ ػػؿ تقي ػ ػػيـ آللي ػ ػػة تنفي ػ ػػذ الخط ػ ػػة بطريق ػ ػػة

التنفيذ.

تشاركية م .مختمؼ أصحاب المصمحة.

مواف

مجال قطاع التطوير (تنفيذ المشروع)
.1

بشدة

التقريػ ػػر المقػ ػػدـ عػ ػػف التقػ ػػدـ المحػ ػػرز .ػ ػػي تنفيػ ػػذ

المشاري .يقدـ لمجية المخكلة.
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مواف

محايد

معارض

معارض
بشدة

.2

المعمكم ػ ػ ػػات ح ػ ػ ػػكؿ تنفي ػ ػ ػػذ المش ػ ػ ػػركع يمك ػ ػ ػػف

.3

عممي ػػة التنفي ػػذ ت.خ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار مش ػػاركة

الكصكؿ إلييا كيتـ نشرىا.

أصحاب المصمحة اآلخريف.

مواف

مجال إدارة الموارد البشرية
.1

بشدة

مواف

محايد

معارض

معارض
بشدة

يعتم ػ ػػد تكظي ػ ػػؼ م ػ ػػكظفيف ج ػ ػػدد عم ػ ػػا نظ ػ ػػاـ
المكارد البشرية حسب الشكاغر.

.2

تتـ ترقية المكظفيف عما أسػاس نظػاـ المػكارد

.3

يتـ رصد عممية الترقية.

.4

تتـ متابعة اإلجابة عما شكاكل المكاطنيف.

.5

يتـ اإلعبلف عف عمميػة التكظيػؼ .ػي كسػائؿ

البشرية.

اإلعبلـ.
مواف

مجال اإلدارة المالية (تمويل المشروع)

بشدة

.1

يراعا استرداد التكاليؼ .ي إدارة المياه.

.2

يتـ إقرار ميزانيات المشاري /.البرامج مػف قبػؿ

.3

المعمكمػ ػ ػػات الماليػ ػ ػػة بشػ ػ ػػ.ف الك ػ ػ ػػ .المػ ػ ػػالي

الجية المخكلة باتخاذ القرار.

لممشركع يمكف الكصكؿ إلييا.
مجال تخصيص المياه

.1

ي ػ ػػتـ تخص ػ ػػيص كمي ػ ػػات المي ػ ػػاه لممجتمع ػ ػػات

.2

يتب ػ ػػ .تخص ػ ػػص كمي ػ ػػات المي ػ ػػاه لممجتمع ػ ػػات

ػاء عمػ ػ ػ ػػا سياسػ ػ ػ ػػات معرك.ػ ػ ػ ػػة
الميمشػ ػ ػ ػػة بنػ ػ ػ ػ ن
كمعتمدة.
تكازف العرض كالطمب.

.3

جػ ػ ػػكدة الميػ ػ ػػاه ت ارعػ ػ ػػي معػ ػ ػػايير المكاصػ ػ ػػفات
كالمقاييس.
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مواف

محايد

معارض

معارض
بشدة

.4

يػػتـ رصػػد تػػك.ير الميػػاه بكميػػات كبي ػرة لخدمػػة

.5

ي ػ ػػتـ اإلع ػ ػػبلف ع ػ ػػف تخص ػ ػػيص كمي ػ ػػة المي ػ ػػاه

.6

المعمكمػ ػػات حػ ػػكؿ نكعيػ ػػة الميػ ػػاه تشػ ػػارؾ مػ ػػ.

.7

تخصػػيص المي ػػاه ي ارع ػػي .ػػي التكزي ػػ .الع ػػادؿ

المناطؽ المختمفة كاإل.ادة لمجية المخكلة.
لمنطقة معينة كنشرىا.

أصحاب المصمحة كالجميكر.

أس ػ ػ ػ ػ ػػاس احتياج ػ ػ ػ ػ ػػات المن ػ ػ ػ ػ ػػاطؽ الجغرا.ي ػ ػ ػ ػ ػػة
المختمفة.
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فيرس الجداول
الرقم

الجدول

1.2

كميػ ػػات الميػ ػػاه المتاحػ ػػة .ػ ػػي محا.ظػ ػػة جنػ ػػيف مقارنػ ػػة بال ػ ػػفة الغربيػ ػػة

2.2

معػػدؿ االسػػتيبلؾ الي ػػكمي لمفػػرد م ػػف الميػػاه (جمي ػػ .األن ػكاع)( .مجم ػػس

3.2

..........................................................2016

تنظػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ قطػ ػ ػ ػ ػ ػػاع الميػ ػ ػ ػ ػ ػػاه-تقػ ػ ػ ػ ػ ػػارير األداء -2015-2014-2013

مف الميػاه كالتكػاليؼ التشػغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي

كمية المياه المشتراة (مميكف ـ ،)3متكسػط سػعر البيػ .لكػؿ متػر مكعػب
مف الميػاه كالتكػاليؼ التشػغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي

2.4

29

...................................................)2016-2015

كمية المياه المشتراة (مميكف ـ ،)3متكسػط سػعر البيػ .لكػؿ متػر مكعػب

ميثم ػػكف (مجم ػػس تنظ ػػيـ قط ػػاع المي ػػاه-تق ػػارير األداء -2015-2014

1.4

28

................................................)2016-2015

مف الميػاه كالتكػاليؼ التشػغيمية لكػؿ متػر مكعػب مػف الميػاه المباعػة .ػي

1.3

27

كمية المياه المشتراة (مميكف ـ ،)3متكسػط سػعر البيػ .لكػؿ متػر مكعػب

غ ػ ػػرب جن ػ ػػيف (مجم ػ ػػس تنظ ػ ػػيـ قط ػ ػػاع المي ػ ػػاه-تق ػ ػػارير األداء -2014
5.2

16

........................................................)2016

مدين ػ ػػة جن ػ ػػيف (مجم ػ ػػس تنظ ػ ػػيـ قط ػ ػػاع المي ػ ػػاه-تق ػ ػػارير األداء -2014

4.2

الصفحة

31

.......................................................... )2016
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