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لتوزيعها س���واء مضخات أو محطات توزيع، أواجلاذبية، وتوزيع املياه بني االس���تخدامات املتعددة 

)الشرب،الزراعة، السياحة   الخ(، وكذلك مرافق املياه مبا فيها الشبكات واخلزانات 

مرفق المياه: أية مرافق أو إنش���اءات الزمة الس���تخراج ومعاجلة وتزوي���د املياه، أو جلمع ومعاجلة 
وتصريف مياه الصرف الصحي، وإنشاءات تخزين املياه  

مص��ادر المياه: جمي���ع مصادر املي���اه التي تق���ع ضم���ن أراضي فلس���طني، والتي تش���مل املياه 
الس���طحية أو اجلوفي���ة التقليدي���ة، كاملي���اه املتدفقة من الينابي���ع، مبا يف ذلك الينابيع الس���اخنة 
واآلب���ار والوه���اد واألنهار والبحيرات ومناطق جتمع املياه، أو مصادر املياه غير التقليدية كمياه 

الصرف واملياه امُلالة واملاء شديد امللوحة   

التل��وث: أي تغير ق���د يحدث يف جودة املياه ومكوناتها، وميك���ن أن يؤدي إلى اإلضرار بصحة 
البشر والبيئة  

مياه الصرف الصحي: الناجت من اس���تخدام موارد املياه، والذي ُيعد غيَر مالئم ألي اس���تخدام 
آخر خالف أغراض إعادة االستخدام عقب املعاجلة 

تعريفات
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كلمة معالي رئيس سلطة المياه

منذ إنشائها يف عام 1996 قامت سلطة املياه بالعمل على تأمني احلقوق املائية الفلسطينية وإيصال 
والصرف  املياه  مشاريع  من  للعديد  تنفيذها  خالل  من  السكانية  التجمعات  كافة  إلى  املياه 
االقتصادي  النسيج  مكونات  من  ومكونًا  جزًء  تعتبر  املياه  قضية  بأن  منها  إميانًا  الصحي 

واالجتماعي والسياسي الفلسطيني 

لقد عانى قطاع املياه يف فلسطني من وجود قيود ومعيقات كبيرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي 
الصحي  والصرف  املياه  خلدمات  مالئمة  حتتية  بنية  وجود  وعدم  التنمية  انعدام  الى  أدى  مما 
العملية  يف  رئيسي  ومتطلب  اساسي  مكون  هي  االستراتيجية  اخلطة  أن  وحيث  عام  بشكل 
حيث  اخلدمات،  وتطوير  التقدم  الى  تسعى  التي  واملجتمعات  للمؤسسات  والتطويرية  التنموية 
تزداد أهمية هذه اخلطة يف ظل ما تشهده فلسطني من حتّديات وصعوبات بسبب واقع االحتالل 
من  بّد  ال  كان  هنا  ومن  املتاحة،  املالية  اإلمكانيات  قلة  املائية،  مصادرنا  على  والسيطرة 
استثمار هذه اإلمكانيات بأفضل الطرق والوسائل للوصول الى األهداف الرئيسية إلدارة قطاع 

املياه يف فلسطني بطريقة كفؤة وفعالة وفق أسس اجتماعية واقتصادية مستدامة 

إلنهاء  عملها  يف  الفلسطينية  احلكومة  توجه  لتالئم   2017  –  2015 لألعوام  اخلطة  هذه  تأتي 
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، ولتتالءم مع اخلطة القطاعية للحكومة، والقرار 
بقانون رقم )14 لسنة 2014( بشأن املياه، وحيث أن هذه اخلطة بنيت على أسس علمية ومهنية، 
ومن مبدأ أن جناح التخطيط االستراتيجي يعتمد على مبدأ املشاركة، فقد كانت املشاركة 
متواصلة يف عملية إعدادها من جانب جميع املستويات والوحدات اإلدارية يف سلطة املياه، وهو 

ما يضمن املشاركة يف التنفيذ وينشر ثقافة التخطيط االستراتيجي 

املستوى  على  للعمل  الطريق  خارطة  مبثابة  تكون  أن  األمل  يحدونا  اخلطة،  هذه  ُنقدم  ونحن 
الثالث  بأنها تشكل إسهامًا وإضافة نوعية، وسنعمل على تنفيذها خالل  املؤسسي، واثقني 

سنوات القادمة بإذن اهلل 

أخيرًا، أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من أسهم يف إعداد هذه اخلطة، من خالل اجلهد والتعاون 
اإليجابي الذي أفضى إلى إخراجها بهذا الشكل وأذكر بشكل خاص الزمالء موظيف سلطة 
على  الدولي  البنك  يف  لشركائنا  موصول  والشكر  اإلجناز،  هذا  أصحاب  هم  الذين  املياه 

دعمهم لتحقيق هذا اإلجناز، ولكل من يسهم يف ُرقّي هذه املؤسسة 

م.م��ازن غني��م
رئي�س سلط��ة المي�اه

المقدمة
منذ إنشاء س���لطة املياه الفلسطينية )السلطة( 
وف���ق القان���ون رق���م 2 لس���نة 1996، أخ���ذت 
الس���لطُة عل���ى عاتقها مس���ؤوليَة بن���اء وتطوير 
مؤسسات قطاع املياه، إضافًة إلى بناء وتأهيل 
البني���ة التحتي���ة املدم���رة م���ن خ���الل املش���اريع 
املمول���ة من ال���دول املانح���ة، وتوفي���ر خدمات 
املياه والصرف الصحي للمواطن الفلس���طيني 

الذي ُحرم منها على مر عقود االحتالل 

يعتب���ر قط���اُع املي���اه م���ن القطاع���ات احليوي���ة 
الهامة لعملية التنمية املس���تدامة على املستوى 
���د لتنمية  الوطن���ي، حي���ث أن اإلهم���ال املتعمَّ
قط���اع املي���اه يف فلس���طني م���ن قب���ل اإلحتالل 
اإلس���رائيلي عل���ى م���دار عق���ود م���ن الزم���ن، 
ساهم، وبش���كل مباشر، يف احلد من فرص 
التنمي���ة احلقيقي���ة، وعل���ى الرغم م���ن إطالق 
الوطني���ة  الس���لطة  وإنش���اء  الس���الم  عملي���ة 
الفلس���طينية يف الع���ام 1994، إال أن تطوي���ر 
قط���اع املي���اه بق���ي مقّي���دًا نتيج���ة للمعيق���ات 
التي فرضتها س���لطاُت االحت���الل حتى ضمن 
التحري���ر  منظم���ة  ب���ني  املوقع���ة  االتفاق���ات 

الفلسطينية وإسرائيل 

 لق���د عمد االحت���الل إلى اإلبق���اء على القيود 
املي���اه،  قط���اع  وتنمي���ة  لتطوي���ر  واملعيق���ات 

مل���ا له���ذا القط���اع م���ن ُبع���د إس���تراتيجي يف 
التنمي���ة املس���تدامة م���ن جهة، ولإلبق���اء على 
الس���يطرة اإلس���رائيلية عل���ى مص���ادر املي���اه 
واستغاللها حسب متطلبات التنمية للمجتمع 
االعتب���ار  بع���ني  األخ���ذ  ودون  اإلس���رائيلي، 
االحتياج���ات الفلس���طينية من املي���اه من جهة 

ُأخرى  

وعل���ى الرغم م���ن كاف���ة املعيق���ات والعقبات 
ان  إال  االحت���الل،  س���لطاُت  فرضته���ا  الت���ي 
س���لطَة املياه استطاعت، وعلى مدار السنوات 
وامل���وارد  اجله���ود  كاف���ة  تس���خيَر  املاضي���ة، 
املالي���ة لتطوير البنية التحتي���ة للمياه والصرف 
الصح���ي وتطوير اخلدم���ات املقدمة للمواطن، 
ومحاول���ة زي���ادة حص���ة الفرد الفلس���طيني من 
اس���تهالك املي���اه، ُأس���وًة بباقي ش���عوب العالم 
مب���ا فيها ش���عوب الدول املج���اورة  وقد عمدت 
الس���لطة إلى تكريس مفاهيم وأسس اإلدارة 
املتكامل���ة ملص���ادر املي���اه إميان���ًا منه���ا بأهمية 
املي���اه يف عملي���ة التنمية املس���تدامة، وضرورة 
الوص���ول للمياه وتوفيره���ا لكافة القطاعات 
ولإلس���تخدامات  فلس���طني،  يف  التنموي���ة 
التنموية املختلفة للمياه مبا يف ذلك اإلستخدام 
املنزلي، اإلس���تخدام الصناعي، اإلس���تخدام 
الزراع���ي والس���ياحة وغيره���ا م���ن القطاعات 
احليوي���ة املهمة، وإميانًا منها بأهمية توفير املياه 
بش���كل مس���تدام وآمن للمجتمع الفلسطيني 

بكافة مقوماته وفئاته وشرائحه 

تس���عى س���لطُة املي���اه الفلس���طينية إل���ى تبن���ي 
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مفاهي���م التخطيط اإلس���تراتيجي فكرًا وممارس���ًة، وذلك انطالقًا من إدراك الس���لطة الكبير 
ألهمية التخطيط اإلس���تراتيجي طويل ومتوس���ط املدى، للوصول إلى تطبي���ق فعلي دقيق ملفاهيم 
اإلدارة املتكامل���ة ملصادر املياه املس���تدامة يف فلس���طني، إذ ُتعتبر املياُه من امل���وارد النادرة، نظرًا 
الرتباط استخدام املصادر املائية باالتفاقيات املوقعة مع اجلانب اإلسرائيلي، وسيطرة األخير على 
مصادر املياه، وتقييد حرية املؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق باستخراج واستخدام مصادر املياه 
من جهة، ونقص املوارد املالية الالزمة لإلستثمار يف قطاع املياه والبنية التحتية اخلاصة به من جهة 
ُأخ���رى، حيث ُتعتبر محدوديُة الوصول خلدم���ات املياه والصرف الصحي أحَد أهم العوامل املؤدية 

إلى ارتفاع معدالت الفقر يف املجتمع الفلسطيني 

الفصل األول: 
قطاع المياه في فلسطين
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1.1 تحديات قطاع المياه

أهمها يف قدرة  يتمثل  الكبيرة، حيث  التحديات  الفلسطيني مجموعًة من  املياه  يواجه قطاُع 
العام  منتصَف  الصادر  اجلديد  القانوُن  عليها  نص  كما  املؤسسات  وبناء  إنشاء  على  القطاع 
2014، وقدرة تلك املؤسسات على القيام بدورها بفعالية وكفاءة تطبيقًا لقانون املياه  التحدي 
ن  متكُّ يف  بل  القانون،  عليها  نص  كما  املختلفة  املؤسسات  إنشاء  يف  يكمن  ال  هنا  األكبر 
املتعلقة  اخلدمات  تلك  وخاصًة  اخلدمات،  وتوفير  بدورها،  القيام  من  امُلنشأة  املؤسسات  تلك 
وقطاعاته  الفلسطيني  املجتمع  لفئات  ونوعًا  كمًا  املياه  توفير  بهدف  التحتية  البنية  بتطوير 
املختلفة  وعليه، فإن سلطة املياه مطالبٌة خالل السنوات القليلة القادمة بالعمل املباشر مع تلك 
املؤسسات، لضمان تطويرها وبناء قدراتها يف املجاالت املختلفة الفنية واملالية واإلدارية وغيرها 
وتأدية  منها،  املطلوبة  اخلدمات  تقدمي  ضمان  إلى  وصواًل  عملها،  مبجال  املتعلقة  املجاالت  من 

مهامها بكفاءة وفعالية خلدمة املجتمع 

لقد عملت سلطُة املياه الفلسطينية ومنذ إنشائها على تطوير البنى التحتية الالزمة إليصال املياه 
وخدمات الصرف الصحي للتجمعات والقطاعات املختلفة، ولم تكن هي الوحيدة العاملة يف 
هذا املجال، بل عملت الهيئاُت امللية بالدرجة األولى ومزودو اخلدمات على تطوير البنى التحتية 
البنية  السلطة يف مجال تطوير  املباشر مع  بالتنسيق  املؤسسات  تلك  املياه، وقد عملت  لقطاع 
البرامج  لذلك، من خالل  الالزمة  املالية  املوارد  توفير  أيضًا يف  السلطُة  بل ساهمت  التحتية، 
واملشاريع املمولة من قبل املانحني، خاصًة لتلك الهيئات التي لم تتمكن من توفير موارَد مناسبة 
لتطوير البنى التحتية  وعليه، فإن دوَر سلطة املياه يف تطوير الُبنى التحتية كان دورًا جوهريًا، 
املياه  الهيئات امللية ومزودي اخلدمات لضمان إيصال خدمات  العديُد من  وقد اعتمدت عليه 

والصرف الصحي للمواطنني والقطاعات املختلفة يف جتمعاتها 

النشأة )يف طور  القادمة على املرافق حديثة  ميكن االستنتاُج هنا أن االعتماد خالل السنوات 
اإلنشاء( أو حتى الهيئات امللية ودوائر املياه القائمة يعتبر مخاطرة، ملا لذلك من آثار على جودة 
اخلدمات املقدمة وقدرة تلك املنشآت على تقدمي اخلدمات املتكاملة مبا يف ذلك البنية التحتية، 
حيث ُيعتبر التقصيُر يف تطوير البنية التحتية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة خدمات املياه 
والصرف الصحي، وقد يؤثر أيضًا على ارتفاع تكاليفها، وبالتالي التأثير السلبي على توفير 

الكميات الالزمة من املياه واخلدمات املتكاملة من الصرف الصحي للمجتمع الفلسطيني  
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انطالقًا مما تقدم، يبرز هنا وجوُب استمرار سلطة املياه الفلسطينية يف عملها احلالي يف مجال 
تطوير البنى التحتية يف قطاع املياه، على أن يشمل ذلك تطوير البنى التحتية للمياه ولشبكات 
الصرف الصحي، وضمن آليات واضحة إلدارة املشاريع املنفذة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة  
قدرات  وبناء  كامل،  القانون بشكل  تطبيق  مراحل  من  انتقالية  مرحلًة  ذلك  اعتبار  وميكن 
املؤسسات التي تقع عملياُت تطوير البنى التحتية ضمن اختصاصاتها، وإن لم يذكرها القانون 

بشكل مباشر 

إن ارتفاع الطلب على املياه وازدياد الفجوة بشكل ملحوظ بني حجم الطلب والعرض يف قطاع 
املياه يعتبر أحَد التحديات الكبيرة التي ستواجه القطاع خالل السنوات القليلة القادمة، حيث 
إن الطلب على املياه يف ارتفاع مستمر نظرًا للنمو السكاني الطبيعي ومتطلبات التنمية الوطنية، 
مصحوبًا مبحدودية الوصول ملصادر املياه واستخدامها بسبب املعيقات اإلسرائيلية، ومتطلبات 
الذي يشكل حتديًا  األمر  اإلسرائيلي،  اجلانب  املفروضة من  املعقدة  املياه  استخراج  ترخيص 
للقطاعات  املياه  من  الالزمة  الكميات  لتوفير  إبداعية  البحَث عن حلول  ويستوجب  كبيرًا، 

املختلفة وحتقيق التوازن لالستخدام األمثل للمياه يف فلسطني 

على الرغم من حتديد اإلطار املؤسسي لقطاع املياه بشكل واضح يف قانون املياه، إال أن هناك 
شركاء آخرين ميكن ملؤسسات قطاع املياه التنسيق الفاعل معهم يف ظل اختالف استراتيجياتهم 
واهتماماتهم واحتياجاتهم؛ مثل وزارة الزراعة واملؤسسات املعنية بتطوير قطاع الزراعة، إضافًة 
إلى اجلامعات، مؤسسات البحث العلمي، اجلمعيات املهتمة بالبيئة، وزارة احلكم امللي، وزارة 
املالية، وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، سلطة جودة البيئة وغيرها من الشركاء ذوي العالقة  
الزراعة حتديًا كبيرًا لسلطة  الوطنية لقطاع  املثال ال احلصر، متثل االستراتيجية  فعلى سبيل 
املياه الفلسطينية، حيث تركز االستراتيجية الوطنية للزراعة على استصالح األراضي وتوفير 
كميات كبيرة من املياه لهذا القطاع االستراتيجي الهام، مما يتطلب جهودا كبيرة من قبل 
سلطة املياه للتنسيق مع وزارة الزراعة والعمل معا من أجل توفير الكميات الالزمة من املياه 

لقطاع الزراعة 

1.2 برنامج إصالح قطاع المياه

على  بالتركيز  املياه  قطاع  إصالح  برنامج   2009 العام  منذ  الفلسطينية  احلكومُة  تبنت  لقد 
مبادئ فصل املهام التنفيذية عن املهام التنظيمية يف قطاع املياه يف ُأطر منفصلة لتحقيق مبدأ 

الشفافية واحلكم الرشيد، وحتسني األداء وكفاءة اخلدمة املقدمة ضمن هذا القطاع احليوي، 
حيث يحظى البرنامج بدعٍم واسع من قبل احلكومة الفلسطينية، ملا له من آثار مهمة على تطوير 
مستوى  على  التنظيمية  املهام  عن  التنفيذية  املهام  فصل  من  بدءًا  اخلدمات،  مستوى  وحتسني 
احلوكمة، وإعادة ترتيب وتنظيم إدارة تزويد اخلدمة على مستوى التوزيع الوطني، ورفع مستوى 
الكفاءة يف إدارة تزويد خدمة املياه والصرف الصحي داخل التجمعات ولكافة القطاعات، 

حسب مبدأ االستخدام األمثل للمصادر املائية 

ونتيجًة للدراسات املختلفة التي مت إعداُدها يف هذا السياق، كان قانون املياه الفلسطيني اجلديد 
يحدد  والذي  للقطاع  الناظم  القانوني  اإلطار  صياغَة  أعاد  حيث  البرنامج،  ركائز  أهم  أحَد 
املهاّمَ واألدوار املختلفة ملؤسسات قطاع املياه وعلى كافة املستويات  حيث يعتبر القانون اجلديد 
متكاملة  إلدارة  وصواًل  املقدمة،  اخلدمات  وحتسني  القطاع  هذا  تنظيم  نحو  جديدة  انطالقًة 

ومستدامة ملصادر املياه التي ُتعتبر عصَب احلياة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

لقد ساهم برنامج اإلصالح يف تكريس مفاهيم التخطيط التطويري واإلستراتيجي يف قطاع 
القطاعية  العام 2032، واخلطة اإلستراتيجية  الوطنية حتى  التطويرية  املياه، فتم إجناز اخلطة 
2014-2016، وصواًل إلى هذه الوثيقة التي متثل األداَة التي تتمكن من خاللها سلطُة املياه من 
على  القطاعية  اإلستراتيجية  تنفيذ  نحو  املياه  قطاع  وقيادة  التنموية  الوطنية  األهداف  حتقيق 

مدى السنوات الثالث القادمة   

1.3 هيكلية قطاع المياه

لقد حدد قانون املياه اجلديد، »قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن املياه«، اإلطاَر املؤسسي 
لقطاع املياه، حيث رّكز الهيكُل التنظيمي لقطاع املياه على عاملني رئيسيني؛ العامل األول 
يوضح اإلطار املؤسسي على املستوى اجلغرايف من حيث تغطية املؤسسات جغرافيًا، بدءًا من 
أما  الوطني   باملستوى  وانتهاًء  اإلقليمي  باملستوى  مرورًا  السكاني(  )التجمع  امللي  املستوى 
العامل الثاني لإلطار املؤسسي فقد أخذ بعني االعتبار املهامَّ الوظيفية والتنظيمية للمؤسسات 
األنظمَة  املهام  تلك  تغطي  حيث  عام،  بشكل  املياه  لقطاع  التنظيمي  املؤسسي  اإلطار  ضمن 
والتشريعات، صنع السياسات واإلستراتيجيات، الرقابة والتنظيم وتقدمي اخلدمات للمستهلك 

النهائي أو املستخدمني لشبكات املياه والصرف الصحي على كافة املستويات  

حدد قانون المياه المؤسسات العاملة ضمن اإلطار المؤسسي لقطاع المياه بما يضمن تطويَر 
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اخلدمات وإيصالها ملستحقيها على أكمل وجه، واملؤسسات التي حددها القانون هي:

سلطة املياه الفلسطينية. 1
مجلس تنظيم قطاع املياه. 2
شركة املياه الوطنية. 3
مرافق املياه اإلقليمية. 4
جمعيات مستخدمي املياه . 5

كما حدد القانون املهامَّ واملسؤوليات لكل مؤسسة من املؤسسات سالفة الذكر وعلى كافة 
الفلسطينية إلنشاء املؤسسات  املياه  املستويات، وقد ألقى املسؤوليَة كاملًة على عاتق سلطة 
املختلفة ضمن اإلطار الناظم لقطاع املياه  ولم يقتصر دوُر سلطة املياه على إنشاء املؤسسات، بل 
امتدَّ دوُرها ليشمل التطويَر املؤسسي املستمر لتلك املؤسسات، وضمان بناء قدراتها لتمكينها 
من أداء دورها عل أكمل وجه، وضمان تقدمي خدمات متميزة للقطاعات الفلسطينية املستهلكة 
للمياه واملستفيدة من خدمات املياه والصرف الصحي، وعلى رأسها املواطن الفلسطيني واملجتمع 

امللي يف كافة التجمعات السكانية 

العامة  السياسات  وضع  مسؤوليَة  اجلديدة،  املياه  قطاع  منظومة  ضمن  املياه،  سلطة  تتولى   
واإلستراتيجيات املختلفة لتطوير قطاع املياه، وتوفير املوارد املائية الالزمة التي يحتاُجها املجتمع 
املائية  املصادر  تطوير  مسؤوليَة  املياه  سلطُة  تتحمل  كما  املختلفة،  لالستخدامات  الفلسطيني 
واحلفاظ عليها، وتتولى التنسيق ما بني كافة الشركاء واملؤسسات املعنية بقطاع املياه يف فلسطني 
والعمل معها لتطوير هذا القطاع مبا يخدم املصالح الوطنية، كما ُتعنى بالتنسيق والتعاون اإلقليمي 

والدولي لتطوير قطاع املياه مبا ُيسهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية 

أما املؤسسات العاملة اأُلخرى يف قطاع املياه، فقد حدد القانوُن دوَرها ومسؤولياتها بشكل 
واضح، إذ يقتصر دوُر كلِّ منها على مهامَّ محددة يف مجال عملها، حيث ُيعنى مجلس تنظيم 
قطاع املياه مبراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي ملقدمي خدمات املياه، مبا يشمل اإلنتاج 
وكفاءة  جودة  ضمان  أجل  من  وذلك  الصحي،  الصرف  وإدارة  واالستهالك  والتوزيع  والنقل 
التي  السياسات  تنفيذ  وضمان  فلسطني،  يف  الصحي  الصرف  وخدمات  املياه  توفير  خدمات 

تضعها سلطُة املياه مبا يتعلق بالتعرفة واألسعار اخلاصة بتزويد املياه  

شركُة املياه الوطنية معنية بتوفير املياه باجلملة ملرافق املياه اإلقلمية واملجالس امللية ودوائر 
املياه امللية على املستوى الوطني، وضمان توفير املياه من خالل بنية حتتية متكاملة إليصال 
املياه  بتوزيع  امللية  والهيئات  املرافُق  ُتعنى  فيما  واملليني،  اإلقليميني  اخلدمات  ملزودي  املياه 
القطاعات  مختلف  يف  للمستهلكني  املياه  سلطُة  حتددها  التي  واملقاييس  املواصفات  ضمن 

املستخدمة للمياه وخدمات الصرف الصحي 

ل��ق��د ح��ظ��ي��ت س��ل��ط��ُة 
امل���ي���اه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
ب���ال���������������دور ال���ق���ي���ادي 
األكبر ضمن اإلطار 
امل����ؤس����س����ي ل��ق��ط��اع 
امل�����ي�����اه، م����ن ح��ي��ُث 
واإلش����راف  التنظيم 
السياسات  وصياغة 
واإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ات 
املياه  م��ص��ادر  وإدارة 
وض�����م�����ان ال����ت����وزي����ع 
ال��������ع��������ادل ل���ل���م���ي���اه 
وخ����دم����ات ال���ص���رف 
جنُد  وعليه  الصحي  
امل���ي���اه  س���ل���ط���ة  دوَر 
ج���ل���ي���ًا ع���ل���ى ك��اف��ة 
حيث  م��ن  املستويات 
التي  املهام والوظائف 
تؤديها املؤسسة كما 
ال��ش��ك��ل  يف  ي��ظ��ه��ر 
والذي  أدن��اه   )1( رقم 
ميثل اإلط��اَر املؤسسي 
حسب  امل��ي��اه،  لقطاع 
ق��ان��ون امل��ي��اه ال��ن��اف��ذ 

والعتمد مؤخرًا 

الصندوق الوطني 
لقطاع املياه

سلطة 
املياه

مجلس 
التنظيم

مجلس التنظيم الشركة الوطنية

مرافق اخلدمة 
االقليمية

مزودي خدمات املياه 
والصرف الصحي

جمعيات مستخدمي 
املياه

املستهلكني/ املستخدمني

سلطة 
املياه

سلطة 
املياه

ملل�������ي
������وى ا

ست�����
امل

���ي
م�����

قلي
 اإل

�������وى
املست�

����ي
طن����

 الو
وى

ست������
امل

السياسات

واالستراتيجيات
التنظيم والرقابة

تزويد اخلدمات

االستخدام

شكل رقم )1( اإلطار املؤسسي لقطاع املياه يف فلسطني



17اخلطة االستراتيجية لسلطة املياه الفلسطينية 16

ح���دد القان���ون املهاّم واملس���ؤوليات لكل مؤسس���ة من املؤسس���ات س���الفة الذك���ر وعلى كافة 
املس���تويات، وقد ألقى املس���ؤوليَة كاملًة على عاتق س���لطة املياه الفلس���طينية إلنشاء املؤسسات 
املختلفة ضمن اإلطار الناظم لقطاع املياه  ولم يقتصر دوُر سلطة املياه على إنشاء املؤسسات، بل 
امتدَّ دوُرها ليشمل التطويَر املؤسسي املستمر لتلك املؤسسات، وضمان بناء قدراتها لتمكينها 
من أداء دورها عل أكمل وجه، وضمان تقدمي خدمات متميزة للقطاعات الفلسطينية املستهلكة 
للمياه واملستفيدة من خدمات املياه والصرف الصحي، وعلى رأسها املواطن الفلسطيني واملجتمع 

امللي يف كافة التجمعات السكانية 

1.4 اإلستراتيجيات الوطنية والقطاعية

اس���تنادًا إل���ى دوره���ا الريادي يف قيادة قط���اع املياه، وضم���ن برنامج اإلصالح التي تش���رف على 
تنفيذه، ونظرًا لألهمية اخلاصة التي توليها خطة التنمية الفلسطينية لقطاع املياه ضمن منظومة 
البنية التحتية، والتي تش���كل ما يزيد على 27% من خطة التنمية الفلس���طينية للسنوات 2014-

2016، وكافة خطط التنمية الوطنية السابقة منذ العام 1998، قامت سلطة املياه الفلسطينية 
بتطوير السياس���ة و االس���تراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلس���طني حتى العام 2032 
والت���ي اعتم���دت ش���عار “نحو بن���اء دولة فلس���طني من منظور مائ���ي”، كما قامت بإع���داد اخلطة 
االستراتيجية القطاعية للسنوات 2014 إلى 2016 والتي ُتعتبر أداًة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية 

واألهداف املددة للعام 2032  

حددت السياس���ة و االس���تراتيجية الوطنية لدولة فلس���طني السياس���ات املائي���ة العامة واألهداف 
االستراتيجية حتى العام 2032، والتي يناط بكافة مؤسسات القطاع املائي والشركاء املختلفني 
لقط���اع املياه دوُر حتقيقها، وذلك من خالل إعداد وإقرار اس���تراتيجيات وبرامج واضحة ُتس���هم 
يف حتقيق األهداف االس���تراتيجية الوطنية لدولة فلس���طني، ونعرض يف هذا السياق السياسات 
املائية العامة التي ُأقرت ضمن االس���تراتيجية الوطنية واألهداف االستراتيجية التي يتوجب على 
سلطة املياه والشركاء اآلخرين العمل على حتقيقها من خالل خططهم االستراتيجية وبرامجهم 

التنفيذية خالل األعوام القادمة، وصواًل لتحقيقها بالكامل يف العام 2032  

1.4.1 السياسات واإلستراتيجيات الوطنية

ح���ددت االس���تراتيجية الوطنية لقطاع املياه والصرف الصحي لدولة فلس���طني مبادئ السياس���ة 
املائية والتي تضمن السياسات الوطنية لكل مبدأ من تلك املبادئ، وميكن تلخيُصها مبا يلي:

التطوير املستدام ملصادر املياه . 1

اإلدارة املتكاملة ملصادر املياه وتخصيص استخدامات املياه . 2
قضايا املياه العابرة للحدود )احلقوق املائية( . 3
احلصول على خدمات املياه والصرف الصحي . 4
االستدامة املالية ملرافق املياه والصرف الصحي . 5
احلوكمة واإلدارة . 6
حماية البيئة من التلوث مبياه الصرف الصحي . 7
معايير اجلودة املتعلقة باملياه والصرف الصحي . 8

وق���د حددت الوثيقة السياس���ات الوطنيَة ضمن كل مبدأ من املب���ادئ املذكورة أعاله، على أن 
تكون تلك السياس���ات املرجَع الرئيس���ي لتطوير االستراتيجيات الوطنية للقطاع، وتتولى سلطة 
املياه مس���ؤوليَة تطوير االس���تراتيجيات على كافة املستويات، بحيث يتم توجيه االستراتيجيات 
نحو تطوير اخلدمات املقدمة يف قطاع املياه والصرف الصحي للمواطن الفلس���طيني والقطاعات 
اإلنتاجي���ة املختلفة وضمن مبدأ االس���تخدام األمثل للمياه، وقد ح���ددت اخلطة الوطنية األهداَف 

االستراتيجية التالية لتحقيقها على مدى السنوات العشرين القادمة )حتى العام 2032(:

• زيادة كمية املياه املقدمة إلى املشتركني 	
• مضاعفة كمية املياه املتاحة للري 	
• تزويد جميع املواطنني باخلدمة من أحد مصادر املياه املوثوقة، بتكلفة ميكن حتمل 	

عبئها، وخاصة بالنسبة لأُلسر األكثر فقرًا 
• احلد من التفاوت بني املناطق وبني الهيئات امللية 	
• حتسني جودة املياه املقدمة للمشتركني 	
• حتس���ني خدمات الصرف الصحي حلماي���ة املصادر املائية الطبيعية من التلوث واالس���تنزاف 	

املفرط 
• حتسني جودة وموثوقية اخلدمة 	
• إدارة املصادر املائية بطريقة مستدامة وبيئية 	
• حماية املصادر املائية 	
• ضمان االستدامة املالية ملشغلي املياه 	
• زيادة الفوائد من الري )املاصيل، واأليدي العاملة، واإليرادات(	
• تسهيل تطوير الصناعة 	
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1.4.2 اإلستراتيجية القطاعية
استنادًا إلى السياسات و االستراتيجية الوطنية لقطاع املياه يف فلسطني، عملت سلطة املياه على 
إعداد االس���تراتيجية القطاعية قصيرة امل���دى )2014-2016(  واعتمدت مجموعة من األهداف 
االستراتيجية والسياسات والبرامج الهادفة لتحقيق األهداف االستراتيجية الوطنية لقطاع املياه 

على املدى البعيد )2032( وتتمثل األهداف االستراتيجية القطاعية مبا يلي:

إدارة متكاملة وتطوير مستدام للمصادر املائية من الناحية النوعية والكمية   1
العدالة يف تزويد خدمات املياه املقدمة ومصداقية اخلدمة   2
حتسني بنية وخدمة الصرف الصحي وذلك حلماية مصادر املياه من التلوث باملياه العادمة   3
ضمان االستدامة املالية ملقدمي خدمات املياه   4
ترس���يخ ُأس���س احلك���م الرش���يد وتوفير بيئ���ة قانونية ومؤسس���اتية تضم���ن التوزي���ع العادل   5

للخدمة، وتكون قادرة على حسن إدارة قطاع املياه واستدامته 

1.4.3 إستراتيجية سلطة المياه
م���ن اجلدي���ر بالذك���ر أن حتقيق األهداف االس���تراتيجية القطاعية ال يقع على مس���ؤولية س���لطة 
املي���اه منف���ردة، بل هي مس���ؤولية تش���اركية ب���ني كافة املؤسس���ات ضمن إط���ار منظومة قطاع 
املي���اه، باإلضافة ملس���اهمة العديد من الش���ركاء اآلخري���ن ذوي العالقة من خ���ارج قطاع املياه، 
إال أن حداثة اإلطار احلوكمي لقطاع املياه وعدم وجود جس���م تنس���يقي يش���مل كافة الشركاء 
من خارج القطاع، يلقي مس���ؤوليات إضافية على س���لطة املياه الفلس���طينية ملتابعة اعتماد وتنفيذ 
كافة األطراف ذات العالقة الس���تراتيجيات وسياسات منس���جمة متامًا مع اخلطة الوطنية 2032 

واخلطة االستراتيجية القطاعية 2016-2014  

ال يقتص���ر دوُر الس���لطة عل���ى متابعة اعتم���اد وتنفيذ اس���تراتيجيات من قبل الش���ركاء، بل متتد 
مسؤولياتها لتشمل تنفيذ البرامج واملساهمة املباشرة يف مساعدة الشركاء اآلخرين على حتمل 
مسؤولياتهم، وقد ميتد هذا الدور التنفيذي لسلطة املياه لفترة انتقالية قد تصل إلى عشر سنوات 
أو أكث���ر لضم���ان حتقيق األه���داف الوطنية واألهداف االس���تراتيجية القطاعية خالل س���نوات 
الفترة االنتقالية، وصواًل إلى نقل تلك املس���ؤوليات تدريجيًا إلى اجلهات واملؤسسات ذات العالقة 

ضمن منظومة قطاع املياه والشركاء املعنيني من خارج القطاع 

1.4.4 تمويل اإلستراتيجية
يتمي���ز قط���اع املي���اه والص���رف الصحي بحيويت���ه وأهميت���ه يف تنمي���ة كافة القطاع���ات األخرى 
باس���تقطاب الدع���م اخلارجي من ال���دول املانحة لتنفي���ذ برامجه التطويري���ة املختلفة، حيث جنح 
قطاع املياه باحلصول على التمويل لتغطية التكاليف الرأسمالية التطويرية للعديد من التدخالت  
ولك���ن لم تك���ن املنح املوفرة من قبل الدول املانحة كفيلة بتغطية كافة التكاليف املنش���ودة 
لتحقيق األهداف، باإلضافة إلى ما مت ذكره من ارتباط تنفيذ املش���اريع بعوامل سياس���ية تتعلق 
باالتفاقيات املوقعة وآليات التنفيذ والتراخيص الالزمة  و يعتمد القطاع بش���كل عام يف تغطية 
التكاليف التش���غيلية م���ن املوازنة العامة للدول���ة باإلضافة الى متويل وتغطية مصاريف تش���غيلية 
ذاتي���ة لبع���ض م���زودي اخلدم���ات من مصال���ح ودوائ���ر مياه  خ���الل الع���ام 2014 كان���ت إجمالي 
مصاري���ف الروات���ب لس���لطة املياه )6,354,906( ش���يكل، تش���كل ما نس���بته 72% من إجمالي 
موازنته���ا التش���غيلية  وتقوم س���لطة املياه بإدارة أو اإلش���راف على مش���اريع تطويري���ة لقطاع املياه 
واملياه العادمة يف فلسطني بقيمة 60 مليون دوالر سنويا ممولة من عدة جهات مانحة يبلغ عددهم 
14 مانحا، يساهم خمسة منهم بأكثر من 80% من قيمة التمويل الكلي، وهم البنك الدولي، 
فرنس���ا، الوالي���ات املتحدة، االحتاد األوروب���ي، اجلمهورية األملانية  وم���ن املالحظ ان قطاع املياه 
يتأثر بش���كل مباش���ر بالعوامل االقتصادية للدولة الفلس���طينية، مما أدى لضعف عام يف قدرة 
املواطن على دفع مستحقات خدمات املياه والصرف الصحي، والذي أدى بدوره لتراكم الديون 
على مقدمي اخلدمات والتي بلغت حتى تاريخه قيمة املليار ش���يكل، ما أثر س���لبا على اإليرادات 
للخزين���ة العام���ة وعدم القدرة على تخصيص موازنات أكبر لقط���اع املياه منها لتغطية متطلبات 

القطاع التطويرية والتشغيلية 

م���ن أجل س���د الفجوة التمويلية اعتمد قطاع املياه على التمويل املباش���ر م���ن الدول املانحة لتنفيذ 
البرامج التطويرية والتشغيلية وبرامج بناء القدرات من خالل اتفاقيات التعاون الفني واملالي  مع 
العديد من املانحني  ومن خالل ذلك  اس���تطاعت س���لطة املياه حش���د الدعم املالي الالزم لتنفيذ 
البرام���ج املختل���ف، إال أن املبالغ املتوفرة لم تيف بكافة االحتياجات ،باإلضافة إلى السياس���ات 
املتعلق���ة باملمول���ني، فقد وجدت س���لطة املياه نفس���ها مقيدة لتوجيه تنفيذ املش���اريع حس���ب هذه 
السياس���ات، على الرغم من وجود آليات التنس���يق والتعاون مع مجموعات العمل القطاعية على 

مستوى الوطن 



21اخلطة االستراتيجية لسلطة املياه الفلسطينية 20

1.5 تحليل البيئة المؤسسية

بع���د خمس س���نوات من انط���الق برنامج إصالح قطاع املي���اه والذي أولته احلكومة الفلس���طينية 
أهميًة خاصة وحظي بالدعم املباشر من قبل العديد من املانحني، متكنت سلطة املياه من إطالق 
عملي���ة إع���ادة هيكل���ة قطاع املياه بعد إجن���از واعتماد القانون اجلديد بش���أن املياه يف فلس���طني  
وعل���ى الرغ���م من بعض الثغ���رات يف القانون اجلديد مب���ا يتعلق بهيكلة قطاع املياه واملس���ؤوليات 
واالختصاص���ات املوكلة ملؤسس���ات منظومة املياه، إال أن ذلك يعتب���ر إجنازًا كبيرًا نحو تطوير 
ه���ذا القطاع وتوفي���ر املوارد الالزمة لتنظيمه واملضي قدمًا يف عملية اإلصالح، وقد اس���تطاعت 
الس���لطة قبل ذلك إجناز اخلطة الوطنية والسياس���ة و االس���تراتيجية القطاعية واللتني تش���كالن 
مح���ورًا مهم���ًا لتطوي���ر قطاع املياه وحتس���ني مس���توى اخلدم���ات املقدم���ة للمواط���ن، والقطاعات 

املختلفة التي تشكل املياه عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية فيها  

متكنت سلطة املياه وعلى مدار السنوات املاضية من تكوين خبرات فنية كبيرة يف قطاع املياه، 
وس���اهمت يف تطوير وتأهيل كادر فلس���طيني، س���واء من العاملني يف املؤسسة أو يف املؤسسات 
اأُلخرى  وعلى الرغم من ضعف توظيف تلك اخلبرات بشكل فعال خلدمة قطاع املياه، إال ان تلك 
اخلبرات تعد إحدى األدوات الرئيسية املتوفرة حاليًا لدى سلطة املياه إذا ما مت حتفيُزها وتوظيفها 

واالستفادة منها بطريقة صحيحة 

لق���د َأوكل قان���ون املي���اه اجلديد مهمَة تطوير أداء املؤسس���ات العاملة ضم���ن منظومة قطاع املياه 
لس���لطة املياه الفلس���طينية، وإن حتقيق ذلك وجناحها يف تأهيل وتطوير ورفع قدرات املؤسسات 
اأُلخ���رى م���ن أجل حتس���ني خدمات املي���اه والص���رف الصحي للفئات املس���تهدفة يتطل���ب قدراٍت 
مؤسس���يًة رفيع���ة املس���توى، وتوفي���ر أدوات ووس���ائل غير تقليدية على مس���توى العمل املؤسس���ي 
للس���لطة، إذ يعتب���ر ذل���ك أحَد َمواطن التحس���ني الضرورية خالل الس���نوات الث���الث القادمة، إذ 
ركزت هذه اخلطة االستراتيجية على البناء والتطوير املؤسسي ورفع الكفاءة املؤسسية لسلطة 
املياه لتكون قادرًة على املساهمة يف بناء وتطوير اإلطار احلوكمي لقطاع املياه بشكل ينسجم 

مع التحديات الكبيرة التي تواجه قطاَع املياه والصرف الصحي يف فلسطني 

عملت العديد من املؤسس���ات الدولية واجلهات املانحة مع سلطة املياه الفلسطينية خالل السنوات 
املاضية، وساهمت يف تنفيذ برامج ومشاريع تطويرية أدت إلى حتسني اخلدمات املقدمة يف قطاع 
املي���اه والص���رف الصح���ي، إال أن هذا القطاع ال يزال بحاجة الس���تثمارات كبي���رة ومتنوعة من 
أجل الوصول إلى املس���توى املنش���ود يف خدم���ات تزويد املياه والصرف الصح���ي، مع األخذ بعني 
االعتب���ار محدودي���َة الوصول إل���ى مصادر املياه املتوفرة ضمن احلدود الفلس���طينية واس���تغاللها، 

نظ���رًا لتقيي���د ذلك يف االتفاق���ات الثنائية املوقعة مع الطرف اإلس���رائيلي  وعليه تقع على س���لطة 
املياه مس���ؤولية حتفيز االس���تثمار يف قطاع املياه، سواء من خالل استقطاب التمويل من املانحني 
واملؤسسات الدولية املعنية يف هذا املجال، أو من خالل حتفيز القطاع اخلاص لالستثمار املباشر 
وغي���ر املباش���ر يف تطوي���ر قط���اع املياه وتقدمي خدم���ات نوعي���ة، إذ ُيعتبر قانون املي���اه اجلديد أحَد 
العوام���ل الت���ي ميكن البناُء عليه لتحفيز االس���تثمار، آخذين بعني االعتب���ار أهميَة البدء بتطبيق 

مبدأ استرداد التكلفة خلدمات املياه والصرف الصحي 
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الفصل الثاني: 
اإلطار اإلستراتيجي لسلطة 

المياه 2017-2015
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منهجية  وباستخدام  الوثيقة،  هذه  يف  الذكر  سالفة  والتحليالت  املعطيات  على  باالعتماد 
الفلسطينية واملؤسسات ذات  املياه  التنظيمية والعاملني يف سلطة  الوحدات  تشاركية لكافة 
على  يساعدها  بشكل  املؤسسي  االستراتيجي  اإلطار  بتطوير  املياه  سلطة  قامت  العالقة، 
تفعيل دورها القيادي يف تطوير قطاع املياه الفلسطيني وحتقيق األهداف القطاعية لهذا القطاع 

التنموي واحليوي والذي يعتبر رافعًة حقيقية للتنمية الوطنية  

1 2 الرؤية
قامت سلطة املياه الفلسطينية بتطوير خطتها االستراتيجية باالعتماد على رؤيتها:

مصادر مائية مستدامة ومتكاملة قادرة على حتقيق االحتياجات األساسية 
والتنموية لدولة فلسطني

2 2 الرسالة
الرسالة  مبراجعة  املياه  سلطة  يف  العمل  فريق  قام  حيث  وجودها،  سبب  املؤسسة  رسالة  متثل 

املؤسسية وتطويرها على النحو التالي:

وبنيتها  املياه  إدارة وتطوير وحماية مصادر  مؤسسة عامة تعمل على 
الصاحلة  املياه  لتوفير  ومستدام  ومتكامل  ع��ادل  بشكل  التحتية 
أه��داف  وحتقيق  البيئة  حماية  يضمن  مبا  املختلفة  لالستخدامات 

التنمية للمجتمع الفلسطيني 

3 2 القيم
تسعى سلطة املياه الفلسطينية إلى ترسيخ اإلميان مبجموعة من القيم ومراعاة تطبيقها من أجل 

حتقيق رؤية ورسالة املؤسسة وأهدافها االستراتيجية، وهذه القيم:



27اخلطة االستراتيجية لسلطة املياه الفلسطينية 26

النوع . 1 مراعاة  على  الدؤوب  والعمل  الريادي  املرأة  بدور  الراسخ  اإلميان 
االجتماعي يف كافة أعمال السلطة وأنشطتها 

والعمل . 2 املائي  القطاع  خدمات  من  املستفيدين  كافة  مع  اإليجابي  التفاعل 
على حتسني جودة اخلدمات 

االنتماء للمؤسسة والوطن . 3
احترام األنظمة والقوانني والعمل ضمن بيئة قانونية مناسبة خلدمة املجتمع . 4

الفلسطيني
تكافؤ الفرص . 5
اإلدارة باملشاركة والعمل بروح الفريق الواحد . 6
الشفافية والنزاهة . 7
األداء املتميز ومكافأته . 8
االبتكار والريادية واإلبداع . 9

4 2 الغايات واألهداف اإلستراتيجية

املياه  املؤسسية، تسعى سلطة  مع رسالتها  وباالنسجام  رؤيتها،  لتحقيق  املياه  سعيًا من سلطة 
خالل السنوات القادمة لتحقيق الغايات واألهداف التالية:

الغاية األولى: تطوير وحماية مصادر المياه وفق مبادئ اإلدارة المتكاملة

تعتبر املياه اجلوفية هي املصدر الرئيسي للتزود باملياه يف فلسطني، حيث يتوفر يف فلسطني أربعة 
باإلضافة  وواحد يف قطاع غزة،  الغربية  الضفة  منها يف  ثالثة  رئيسية،  مائية جوفية  أحواض 
إلى األودية والسيول وحوض نهر األردن  وعلى الرغم من توفر األحواض املائية اجلوفية وجتاوز 
إلى  إضافة  مكعب،  متر  مليون   700 على  يزيد  مبا  لها  السنوية  املتجددة  التغذية  معدالت 
املسموح  اجلوفية  املياه  استخراج  معدل  أن  إال  اأُلخرى،  املائية  واملصادر  والسيول  األودية  مياه 
به لالستخدام الفلسطيني ال يتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويًا، وهو معدل يقل بكثير 
عن حجم الطلب، ما يؤدي إلى شراء املياه من شركة املياه اإلسرائيلية )ميكوروت( لتقليص 
الفجوة بني العرض والطلب، وتوفير كميات إضافية من املياه لالستخدامات املختلفة للمجتمع 
الفلسطيني، ونتيجًة لذلك فإن حتقيق مفهوم األمن املائي على املديني القصير والبعيد يتطلب 

تطويَر مصادر املياه وحمايتها، واحلفاظ على استدامتها وجودتها وفق مبادئ اإلدارة املتكاملة، 
خالل  من  القادمة  السنوات  خالل  إدراكها  إلى  املياه  سلطة  تسعى  رئيسية  غايًة  ذلك  ويعتبر 

األهداف االستراتيجية التالية:
حتسني كفاءة استخدام وإمدادات املياه . 1
حماية مصادر املياه من التلوث واالستنزاف . 2
تعزيز وتطبيق مبادئ املشاركة يف التخطيط والتشغيل واإلدارة واملعرفة . 3

الغاية الثانية: تحقيق العدالة في توزيع خدمات المياه والصرف الصحي
يف  املختلفة  املائية  املصادر  من  املياه  واستخدام  استخراج  وتقييد  الوصول  ملدودية  نتيجة 
إذ  املائية،  املوارد  شح  من  وقطاعاته  فئاته  بكافة  الفلسطيني  املجتمع  عانى  فقد  فلسطني، 
ال يزال حتى هذه اللحظة معدل استهالك الفرد من املياه يف فلسطني )الضفة الغربية وقطاع 
الهادفة  الدولية  واألعراف  املواثيق  حسب  الفرد  الستهالك  األدنى  احلد  من  بكثير  أقل  غزة( 
للحد من الفقر، وأقل من معدل استالك الفرد من املياه يف الدول املجاورة، فال يتجاوز معدل 
استهالك الفرد يف فلسطني من املياه 80 لترًا يف اليوم، يف حيث يستمتع املستوطنون يف الضفة 
املجتمع  يف  الفرد  استهالك  أضعاف  خمسة  إلى  أربعة  يفوق  للفرد  استهالك  مبعدل  الغربية 
الفلسطيني  وعلى الرغم من اجلهود الكبيرة التي تبذلها سلطة املياه الفلسطينية واملؤسسات 
املياه  تصلها  ال  بكاملها  مجتمعات  هناك  يزال  فال  املياه،  قطاع  ضمن  األخرى  العالقة  ذات 
بواسطة الشبكات، فهناك ما يزيد على 120 جتمعًا سكانيًا يقطنه ما يزيد على 180 ألف 
مواطن يعانون من عدم توفر شبكات املياه والصرف الصحي يف جتمعاتهم، إضافًة إلى ضعف 
القدرات واملوارد لصيانة الشبكات القائمة وتطويرها بشكل يساهم يف تقليص نسب الفاقد 
فيها، حيث بلغ معدل نسبة الفاقد يف الشبكات القائمة ما يزيد على32%  وعليه فإن سلطة 
واملساهمة  املياه  توزيع  بالعمل على حتقيق عدالة  القادمة  القليلة  السنوات  املياه مطالبة خالل 
يف توفير كميات أكبر من املياه للمجتمع الفلسطيني وقطاعاته التنموية، بحيث يؤدي ذلك 
ضمن  املدرجة  الوطنية  األهداف  كأحد  الفردي  لالستهالك  املتوفرة  املياه  كمية  زيادة  إلى 
اخلطة الوطنية واخلطة االستراتيجية القطاعية  وميكن لسلطة املياه حتقيق هذه الغاية من خالل 

األهداف االستراتيجية املددة التالية:

إعداد السياسات واالستراتيجيات واخلطط املتكاملة لقطاع املياه . 1
اإلشراف والرقابة على تطوير أنظمة التوزيع على املستويني الوطني وامللي . 2
تطوير األنظمة والتشريعات ذات العالقة بعدالة التوزيع . 3
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وعليه فقد حددت سلطة املياه األهداف االستراتيجية املددة التالية لتحقيق هذه الغاية:

حتقيق الكفاءة اإلدارية والتشغيلية لسلطة املياه . 1
تنظيم وتنمية املوارد املالية . 2
تعزيز االتصال والتواصل على املستويني الداخلي واخلارجي . 3

متثل الغايات واألهداف سالفة الذكر اإلطار االستراتيجي العام لسلطة املياه الفلسطينية، حيث تقوم 
املؤسسة بتطوير برامجها وأنشطتها ومبادراتها املختلفة باالنسجام مع الغايات واألهداف االستراتيجية 
من أجل حتقيقها  وميثل الشكل التالي ملخصًا للغايات واألهداف االستراتيجية لسلطة املياه الفلسطينية 

1

3

4

الغاية الثالثة: تحقيق إدارة فاعلة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في قطاع المياه

التحتية  البنية  وتطوير  املياه  قطاع  هيكلة  إلعادة  خاصة  أهميًة  اجلديد  الفلسطيني  املياه  قانون  َأْولى 
وإنشاء  الهيكلة  إعادة  على  املباشر  واإلشراف  بالعمل  الفلسطينية  املياه  فيه، وخص سلطة  املؤسسية 
املؤسسات الفاعلة، والعمل مع تلك املؤسسات بشكل مستمر لرفع قدراتها وتأهيلها مبا يخدم املصلحة 
الوطنية  وقد بدأت سلطة املياه الفلسطينية فعليًا بتنفيذ البناء املؤسسي املنصوص عليه يف قانون املياه، 
املياه،  املائية واملتمثلة مبجلس تنظيم قطاع  املنظومة  والتي أنشأت مبوجبه أول مؤسسة من مؤسسات 
والذي يهدف إلى مراقبة جودة اخلدمات املقدمة من قبل مزودي اخلدمات على مستوى التوزيع، وهي يف 
الوطني، وإيصال  املياه على املستوى  توزيع  التي ستتولى مسؤولية  للمياه  الوطنية  إنشاء الشركة  طور 
املياه ملزودي اخلدمات واملرافق اإلقليمية التي ستعمل السلطة على إنشائها من خالل إعادة هيكلة ما 
هو قائم من خدمات توزيع املياه بالتعاون مع قطاع احلكم امللي ودوائر املياه والصرف الصحي القائمة 
حاليًا  وال يقتصر دور سلطة املياه على إنشاء املؤسسات، بل ميتد هذا الدور ليشمل العمل املستمر معها 
لرفع مستوى أدائها، والتأكد من قدرتها على تقدمي خدمات بجودة مميزة، مبا يحقق عدالة التوزيع 
وتوفير املياه ويخدم عملية التنمية الوطنية على كافة الصُعد  وعليه فإن سلطة املياه مطالبة بتحقيق إدارة 

فاعلة وترسيخ مبادئ احلكم الرشيد يف قطاع املياه من خالل األهداف اإلستراتيجية املددة التالية:

إنشاء وتطوير املؤسسات العاملة يف قطاع املياه على مستوى إدارة وتوزيع املياه . 1
بناء القدرات الفنية واإلدارية للعاملني يف قطاع املياه . 2
املياه . 3 وتوزيع  إدارة  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  وتعزيز  املالية  االستدامة  مفاهيم  حتقيق 

والصرف الصحي 

الغاية الرابعة: االستثمار يف البناء املؤسسي وحتقيق التميز التشغيلي لسلطة املياه
تكمن قدرة قطاع املياه يف فلسطني على حتقيق أهدافه يف قدرة سلطة املياه الفلسطينية على ممارسة 
حتمل  تستطيع  قوية  مؤسسة  وجود  ذلك  يستلزم  حيث  املياه،  قطاع  ضمن  والريادي  القيادي  دورها 
تنفيذ  إلى  اإلصالح  برنامج  املياه وضمن  بادرت سلطة  املياه   لقطاع  التنمية  وقيادة عملية  مسؤولياتها 
بعض املبادرات الهادفة إلى االرتقاء باألداء املؤسسي، إال أن ذلك ال يكيف ويتطلب االستثمار بشكل 
أفضل يف عملية البناء والتطوير املؤسسي، ويشمل ذلك تطوير األنظمة واإلجراءات الداخلية، وتعزيز 
املتوفرة  املعارف  وتوظيف  املعرفة  على  قائمة  مؤسسة  بناء  على  والعمل  بالنتائج،  األداء  إدارة  مفاهيم 
لدى املؤسسة خلدمة أهدافها وحتقيق نتائجها املرجوة  كما تشمل عملية التطوير املؤسسي االستثمار 
يف املوارد البشرية وتعزيز القدرات واملهارات الفردية واجلماعية لكافة الشرائح الوظيفية يف املؤسسة  

تطوير وحماية مصادر املياه وفق مبادئ اإلدارة املتكاملة
حتسني كفاءة استخدام و إمدادات املياه °
حماية مصادر املياه من التلوث واالستنزاف  °
تعزيز وتطبيق مبادئ املشاركة يف التخطيط والتشغيل واإلدارة واملعرفة °

حتقيق إدارة فاعلة وترسيخ مبادئ احلكم الرشيد يف قطاع املياه
إنشاء وتطوير املؤسسات العاملة يف قطاع املياه على مستوى إدارة وتوزيع املياه °
بناء القدرات الفنية واإلدارية للعاملني يف قطاع املياه °
حتقيق مفاهيم االستدامة املالية وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف إدارة وتوزيع املياه والصرف  °

الصحي

االستثمار يف البناء املؤسسي وحتقيق التميز التشغيلي لسلطة املياه
حتقيق املفاءة اإلدارية والتشغيلية لسلطة املياه °
تنظيم وتنمية املوارد املالية °
تعزيز االتصال والتواصل على املستويني الداخلي واخلارجي °

حتقيق العدالة يف توزيع خدمات املياه والصرف الصحي2
إعدادات السياسات واإلستراتيجيات واخلطط املتكاملة لقطاع املياه  °
اإلشراف والرقابة على تطوير أنظمة التوزيع علي املستويني  الوطني وامللي °
تطوير األنظمة والتشريعات ذات العالقة بعدالة التوزيع °

شكل رقم )2( الغايات واألهداف االستراتيجية لسلطة املياه الفلسطينية
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الفصل الثالث: 
البرامج والتدخالت
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تسعى سلطة املياه الفلسطينية إلى تنفيذ استراتيجيتها وحتقيق أهدافها من خالل مجموعة من 
البرامج، حيث حددت لكل غاية من الغايات مجموعة برامج تساهم يف إدراك الغاية وحتقيق 
االستراتيجي  لإلطار  التنفيذي  الذراَع  البرامج  تلك  وتعتبر  املددة،  االستراتيجية  األهداف 
التدخالت  بتحديد  االستراتيجية  اخلطة  إعداد  عمل  فريق  قام  كما  املياه   لسلطة  املؤسسي 
مع  والتنسيق  بالتعاون  أو  منفردة  سواء  بتنفيذها  السلطة  تقوم  سوف  التي  الرئيسية  واملبادرات 
الشركاء، حيث متثل املبادرات واألنشطة الرئيسية املستوى األخير للعمل ضمن هذه اخلطة  أما 
على املستوى التنفيذي، فأي مشروع أو أنشطة مستمرة تنفذها سلطة املياه وال تظهر ضمن املستوى 

االستراتيجي لهذه اخلطة، فيجب أن تقع ضمن مجال إحدى املبادرات أو التدخالت الرئيسية  

ميثل الشكل التالي البرامج املددة واملرتبطة بالغاية األولى »تطوير وحماية مصادر املياه وفق 
مبادئ اإلدارة املتكاملة« 

الغاية

تطوير وحماية مصادر املياه وفق 
مبادئ اإلدارة املتكاملة

األهداف 
اإلستراتيجية

حتسني كفاءة   1
استخدام 

واإمدادات املياه
حماية مصادر   2

املياه من التلوث 
واالستنزاف

تعزيز وتطبيق   3
مبادئ املشاركة 

يف التخطيط 
والتشغيل واإلدارة 

واملعرفة

البرامج

تطوير وحتسني كفاءة 
املصادر

تطوير املصادر البديلة

الرصد املائي واإلمتثال

املعرفة واملعلومات املائية

السياسات والتشرعات

الشكل رقم )3( البرامج التنفيذية املرتبطة بالغاية األولى لسلطة املياه
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1 3 برنامج تطوير وتحسين كفاءة المصادر
ُيعنى هذا البرنامج بتطوير وحتسني كفاءة املصادر التقليدية، سواء القائمة منها أو اجلديدة، إذ 
هناك العديد من املصادر التي حتتاج إلعادة تأهيل وتطوير، فيما تتوفر بعض الفرص الستغالل 
التقليدية  املصادر  تطوير  تصحب  قد  التي  والتعقيدات  الصعوبة  من  الرغم  على  جديدة  مصادر 
اجلديدة  ويشمل هذا البرنامج مجموعًة محددة من مجاالت العمل الرئيسية، وهي مبثابة النتائج 
املبادرات  أو  التدخالت  من  مجموعة  خالل  من  حتقيقها  ميكن  والتي  البرنامج  لعمل  املتوقعة 

الرئيسية، وهي كما يلي: 

برنامج تطوير وحتسني كفاءة املصادر
مجاالت العمل / 
التدخالتالنتائج المتوقعة

1

تقييم وترسيم 
وحتصيص مصادر 

املياه التقليدية وحتديد 
أولويات استعمالها 
)خرائط تفصيلية(

دراسات مسحية لآلبار والينابيع لتحديد استخدامات 
وكميات املياه يف املصادر التقليدية

إعداد دراسات هيدرولوجية

إعداد دراسات هيدروجويولوجية

إعداد التقارير السنوية للمصادر التقليدية

تأهيل وتطوير اآلبار2

أجل  من  الزراعة  لوزارة  الفني  الدعم  وتقدمي  مع  العمل 
تأهيل اآلبار الزراعية وتوفير املياه الالزمة للري

تقدمي الدعم الفني لدائرة مياه الضفة الغربية لتأهيل 
آبار مياه الشرب

تقدمي املساعدة الفنية ملزودي اخلدمات والبلديات إلعادة 
تأهيل اآلبار

حتسني كفاءة 3
استخدام الينابيع

إعداد خطة تأهيل الينابيع يف فلسطني
تأهيل الينابيع الزراعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة 

الزراعة والهيئات امللية

تطوير واستغالل 4
مصادر مياه جديدة

ترخيص مصادر مياه جديدة
جتهيز آبار للبدء بضخ املياه

2 3 برنامج تطوير المصادر البديلة
هذه  يف  سابقًا  نقاشها  مت  ألسباب  التقليدية  للمصادر  الوصول  ومحدودية  املياه  لندرة  نظرًا 
الوثيقة، فإن التركيز على تطوير املصادر البديلة يعتبر أحَد احللول املمكنة لتوفير كميات 
من املياه، وإن كانت بسيطة وال تغطي العجز الناجت عن زيادة الطلب على املياه  إال أن التركيز 
على هذه املصادر خالل السنوات القادمة مثل حتلية املياه، احلصاد املائي، معاجلة املياه العادمة 
وغيرها يساهم يف تلبية جزء من االحتياجات املائية للمجتمع الفلسطيني والقطاعات التنموية 
املصادر  تطوير بعض  إلى  السنوات  قادم  املياه سوف تسعى خالل  فإن سلطة  وعليه  املختلفة، 

البديلة من خالل التدخالت التالية:

برنامج تطوير المصادر البديلة

مجاالت العمل / 
التدخالتالنتائج المتوقعة

حتلية مياه البحر واملياه 1
شبه املاحلة

إنشاء محطات حتلية ملياه البحر يف غزة

إنشاء محطات حتلية للمياه شبه املاحلة يف األغوار

استغالل مياه األمطار 2
واملياه السطحية

بناء السدود وبرك جتميع املياه اجلديدة

تأهيل السدود وبرك جتميع املياه القائمة

التغذية الصناعية للمياه اجلوفية

مشاريع التغير املناخي يف فلسطني

3 3 برنامج الرصد املائي واالمتثال
تقع ضمن اختصاصات سلطة املياه الفلسطينية، حسب قانون املياه اجلديد، مسؤوليُة احلفاظ 
حيث  اجلائر،  واالستخراج  واالستنزاف  التلوث  من  وحمايتها  ومراقبتها  املائية  املصادر  على 
كانت السلطة وما زالت تقوم بأنشطة رقابية مختلفة على مصادر املياه حفاظًا عليها وبهدف 
حمايتها  وعليه يسعى هذا البرنامج إلى توحيد جهود الرقابة والرصد ومتابعة املصادر املائية 

والتأكد من جودة املياه ومطابقتها للمواصفات املعتمدة من خالل التدخالت التالية:
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برنامج الرصد املائي واالمتثال

مجاالت العمل / 
النتائج المتوقعة

التدخالت

رصد ومراقبة املصادر 1
املائية

متابعة اآلبار ميدانيًا وبشكل دوري لقياس مستوى 
سطح املياه وكميات التدفق

متابعة الينابيع واألودية ميدانيًا وبشكل دوري لقياس 
كميات التدفق 

احلفاظ على جودة 2
املياه يف املصادر املائية 

املختلفة

تقييم نوعية املياه وتلوث األحواض اجلوفية يف الضفة وغزة

 )Water Safety Plan( مأمونية وسالمة املياه

تأهيل وتطوير مختبر سلطة املياه واعتماده كمختبر 
مركزي للمياه

االمتثال لألنظمة 3
املتعلقة مبصادر املياه

رصد التعديات لألنظمة والقوانني واملواصفات 
املعتمدة

املتابعة القانونية للملفات املولة للنيابة العامة

4 3 المعرفة والمعلومات المائية
تؤمن سلطة املياه الفلسطينية بأهمية تعزيز مبادئ املشاركة يف التخطيط والتشغيل واإلدارة 
وتوسيع قاعدة املعرفة ونشر املعلومات املائية، وعليه يأتي البرنامج لتحقيق هذا التوجه وضمان 
املياه، كما يضمن توظيف  مشاركة أوسع من اجلهات والشركاء املختلفني املهتمني بقطاع 
وتوحيد اجلهود ودعم سياسة القرارات اجلماعية وتقليل التكاليف على املديني املتوسط والبعيد  

يشمل برنامج املعرفة واملعلومات مجموعة من التدخالت كما يلي:

برنامج املعرفة واملعلومات املائية

مجاالت العمل / النتائج 
املتوقعة

التدخالت

تعزيز البحث العلمي يف 1
مجال املياه

حتديد املجاالت البحثية املطلوبة للسنوات القادمة 
ضمن خطة البحث العلمي

توجيه املؤسسات البحثية واألكادمييني إلعداد 
البحوث العلمية حسب حاجة وأولويات قطاع املياه 

يف فلسطني

تشجيع اإلبداع والتميز يف مجال البحث العلمي

تنفيذ مشاريع جتريبية تطبيقية من نتاج البحوث 
املعدة

العمل ضمن نظام 2
املعلومات املائي كأساس 

ألمتتة العمليات 

تطوير نظام املعلومات املائي الوطني
أمتتة العمليات التشغيلية من خالل نظام املعلومات

5 3 برنامج السياسات والتشريعات
والسياسات  والتعليمات  األنظمة  إصدار  عن  القانون  حسب  املسؤولة  اجلهة  املياه  سلطة  تعتبر 
تعني  التي  التشريعات  وتطوير  مبراجعة  القانون  خصها  كما  املياه،  قطاع  لتطوير  املختلفة 
القطاع بشكل مستمر  ونظرًا لصدور قانون املياه اجلديد، فإن العديد من األنظمة والسياسات 
التي يتوجب تطويرها وإصدارها وتطبيقها خالل السنوات القليلة القادمة، سواء تلك التي نص 
عليها قانون املياه أو بعض األنظمة واألدلة التي لم ترد بشكل صريح يف القانون  ويشمل هذا 

البرنامج على التدخالت التالية:
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برنامج السياسات والتشريعات

مجاالت العمل / النتائج 
المتوقعة

التدخالت

إعداد األنظمة املنبثقة عن قانون املياه اجلديد تهيئة بيئة مواتية إلدارة املصادر1
واعتمادها من مجلس الوزراء

إعداد السياسات واإلجراءات الهادفة لتطوير 
قطاع املياه

األولى  الغاية  ضمن  تندرج  بها  اخلاصة  واملبادرات  واألنشطة  الذكر  سالفة  اخلمسة  البرامج 
يف  العدالة  »حتقيق  الثانية  الغاية  أما  لتحقيقها،  وتسعى  املددة،  االستراتيجية  وأهدافها 
باعتماد  االستراتيجي  التخطيط  عمل  فريق  قام  فقد  الصحي«  والصرف  املياه  خدمات  توزيع 
أربعة برامج لتحقيق الغاية واألهداف االستراتيجية اخلاصة بها، وميثل الشكل التالي البرامج 

الرئيسية ضمن الغاية الثانية 

الغاية

حتقيق العدالة يف توزيع 
خدمات املياه والصرف 

الصحي

األهداف 
اإلستراتيجية

إعداد السياسات   1
واإلستراتيجيات 

واخلطط املتكاملة 
لقطاع املياه

اإلشراف والرقابة على   2
تطوير أنظمة التوزيع 

على املستويني الوطني 
وامللي

تطوير األنظمة   3
والتشريعات ذات 

العالقة بعدالة التوزيع 

البرامج

التخطيط الشمولي

البنية التحتية

اجلودة الشاملة

كفاءة التوزيع

الشكل رقم )4( البرامج التنفيذية المرتبطة بالغاية الثانية لسلطة المياه

3.6 برنامج التخطيط الشمولي
يساهم هذا البرنامج في تعزيز النهج التنموي في التطوير واالبتعاد عن األنشطة المبنية على 
الحاجات اآلنية إلى حد كبير، إذ يعتبر التخطيط الشمولي أحَد أهم الوسائل للتخطيط المستدام 
والمتكامل بهدف تعزيز جهود التنمية، ووضعها في إطار منهجي علمي مبنًيٍ على حاجة 
المجتمع للمصادر لسنوات قادمة. لم يتم االستثمار حتى اللحظة في مفهوم التخطيط الشمولي 
لقطاع المياه، وبدأ اهتماُم سلطة المياه بهذا المجال مؤخراً ضمن مشروع التخطيط الشمولي 
الذي يغطي منطقة شمال الضفة الغربية كمرحلة أولى، على أن تشمل هذه االستراتيجية 
الغربية  الفلسطينية في الضفة  الجغرافية  المناطق  لكافة  الشمولية  الخطط  استكماالً إلعداد 
وقطاع غزة. ويهدف هذا البرنامج إلى االنتهاء من إعداد الخطط الشمولية لكامل المناطق 
الفلسطينية خالل السنوات الثالث القادمة من عمر هذه الخطة االستراتيجية، بدءاً بمنطقة 
شمال الضفة الغربية في السنة األولى ليمتد إلى باقي المناطق في السنتين التاليتين من خالل 

التدخالت التالية:

برنامج التخطيط الشمولي

مجاالت العمل / 
النتائج المتوقعة

التدخالت

تكريس مفهوم 1
التخطيط الشمولي

إعداد اخلطة الشمولية ملنطقة شمال الضفة الغربية

إعداد اخلطة الشمولية ملنطقة وسط الضفة الغربية

إعداد اخلطة الشمولية ملنطقة جنوب الضفة الغربية

إعداد اخلطة الشمولية لقطاع غزة

إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية للمياه والصرف 
الصحي مبفهومها الشمولي
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7 3 برنامج البنية التحتية
عانت البنية التحتية يف املناطق الفلسطينية بشكل عام من اإلهمال وتقييد عمليات تطويرها 
على مدار العقود املاضية، حيث انعكس ذلك بشكل سلبي على عدة مستويات، فقد وصلت 
نسبة الفاقد يف الشبكات نتيجة ضعف البنية التحتية إلى ما يزيد على 35% مما تنتجه املصادر 
املياه  والتجمعات من حصولها على كميات  املناطق  من  العديد  ناهيك عن حرمان  املختلفة، 

لتلبية الطلب املتزايد 

وقد ساهمت سلطة املياه ومنذ إنشائها يف تطوير البنى التحتية للقطاع بشقيه الصرف الصحي 
التحتية يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل كافة اجلهات  للبنية  التطوير الشامل  واملياه، إال أن 
التحتية  البنية  ألهمية  ونظرًا  إلجنازها   كبيرة  مالية  موارد  إلى  ويحتاج  املعنيني،  والشركاء 
يف احلفاظ على املصادر املائية، فإن سلطة املياه مطالبٌة بالعمل املباشر يف تطوير البنية التحتية 
إلى جانب الشركاء اآلخرين ومرافق املياه اإلقليمية وامللية وشركة املياه الوطنية  وعليه فإن 
هذا البرنامج يشمل أنشطة مختلفة تتفاوت بني العمل املباشر من قبل سلطة املياه على تطوير 
البنية التحتية أو العمل مع الشركاء ومؤسسات قطاع املياه اأُلخرى لإلشراف على تطوير البنية 

التحتية مبا يخدم املصلحة الوطنية 

برنامج البنية التحتية

مجاالت العمل / 
النتائج المتوقعة

التدخالت

تطوير وتأهيل البنية 1
التحتية

تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه 

تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للصرف 
الصحي

8 3 برنامج الجودة الشاملة
املرتبطة  املراحل  يشمل كافَة  بل  النهائي،  املنتج  على جودة  الشاملة  اجلودة  مفهوُم  يقتصر  ال 
على  يقع  اخلدمة   وتقدمي  والرقابة  بالتنفيذ  انتهاًء  وليس  للتخطيط  التحضير  من  بدءًا  باإلنتاج 
معاييرها  وتطوير  اجلودة  مفاهيم  تكريُس  مسؤولياتها  وضمن  الفلسطينية  املياه  سلطة  عاتق 
خالل كافة املراحل املتعلقة بتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي  وعليه يشمل هذا البرنامج 

مجموعة من التدخالت، كما يلي:

برنامج الجودة الشاملة

مجاالت العمل / النتائج 
المتوقعة

التدخالت

مراجعة وتطوير املواصفات الفنية للمنتجات توصيف املنتجات واملشاريع1
بالتنسيق مع مؤسسة املواصفات واملقاييس 

الفلسطينية

مراجعة وتطوير مواصفات ومعايير التصميم 
اخلاصة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي

تعريف الشركاء واملهتمني باملواصفات واملعايير 
املطورة

تطبيق معايير ضبط اجلودة

9 3 برنامج كفاءة التوزيع
يأتي هذا البرنامج ضمن مسؤولية سلطة املياه الفلسطينية يف مساعدة الشركاء يف قطاع املياه 
مبا يضمن إيصاَل اخلدمة بشكل عادل لكافة مستحقيها، حيث يتطلب ذلك تطويَر السياسات 
واألنظمة ذات العالقة بكفاءة التوزيع وتعميمها وضمان تنفيذها من قبل الشركاء املعنيني  

ويشمل هذا البرنامج التدخالت التالية:
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برنامج كفاءة التوزيع

مجاالت العمل / 
النتائج المتوقعة

التدخالت

مساعدة الشركاء 1
واملرافق على حتسني 

كفاءة التوزيع

تنفيذ استراتيجية املياه غير املاسب عليها

تطوير استراتيجية إدارة األصول على مستوى 
قطاع املياه ومؤسساته املختلفة

تطوير دليل حتديد األولويات وااللتزام بتنفيذ 
اخلطط الشمولية

تطوير نظام التعرفة املوحد على مبدأ استرداد 
التكلفة التشغيلية

إعداد واعتماد نظام توزيع املياه

والصرف  املياه  خلدمات  التوزيع  عدالة  مبدأ  حتقيق  يف  الذكر  سالفة  األربعة  البرامج  تساهم 
الصحي، وتعتبر أدواٍت متكاملًة ملساعدة سلطة املياه يف القيام بدورها الريادي يف تنظيم قطاع 
املياه وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطن والقطاعات التنموية املختلفة، مساهمًة منها يف عملية 

التنمية املستدامة  

املياه وتعزيز مبادئ  البناء املؤسسي لقطاع  املياه الفلسطينية تركز على  الثالثة لسلطة  الغاية 
احلوكمة  ورفع قدراته، وهو دور رئيسي أوكله القانون للسلطة لتمكينها من ضمان تقدمي 
اخلدمات ضمن أفضل املعايير، وتسهيل احلصول عليها  وميثل الشكل التالي البرامج املدرجة 

لتحقيق الغاية الثالثة واألهداف االستراتيجية املددة املرتبطة بها 

الغاية

حتقيق إدارة فاعلة وترسيخ 
مبادئ احلكم الرشيد يف 

قطاع املياه

األهداف 
اإلستراتيجية

1 إنشاء وتطوير 
املؤسسات العاملة يف 

قطاع املياه على مستوى 
إدارة وتوزيع املياه

2  بناء القدرات الفنية 
واإلدارية للعاملني  يف 

قطاع املياه
3  حتقيق مفاهيم 

االستدامة املالية وتعزيز 
مشاركةالقطاع اخلاصيف 

إدارة وتوزيع املياه 
والصرف الصحي 

البرامج

إنشاء املرافق

البناء والتطوير املؤسسي

بناء قدرات العاملني

مشاركة القطاع اخلاص

الشكل رقم )5( البرامج التنفيذية املرتبطة بالغاية الثالثة لسلطة املياه

10 3 برنامج إنشاء مرافق خدمات التوزيع
يسهم هذا البرنامج يف تطبيق اإلطار احلوكمي اجلديد الذي نص عليه قانون املياه لسنة 2014، 
حيث حدد القانون مجموعًة من املؤسسات واملرافق العاملة ضمن القطاع، وأوكل مسؤولية 
إنشاء تلك املرافق واملؤسسات لسلطة املياه الفلسطينية  يشمل هذا البرنامج التدخالت التالية:

برنامج إنشاء مرافق خدمات التوزيع

مجاالت العمل / 
التدخالتالنتائج المتوقعة

مرافق اخلدمات ُمنشأة 1
وفاعلة

إنشاء شركة املياه الوطنية

إنشاء مرافق التوزيع اإلقليمية اجلديدة

تشجيع التجمعات على إنشاء جمعيات مستخدمي املياه
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11 3 البناء والتطوير المؤسسي
ال يقتصر دوُر سلطة املياه على إنشاء املرافق واملؤسسات العاملة يف قطاع املياه، بل امتد ليشمَل 
مسؤوليًة كبيرة للسلطة يف العمل املستمر مع تلك املؤسسات لبناء قدراتها ومتكينها من القيام 

بدورها على أكمل وجه  ويشمل برنامج البناء والتطوير املؤسسي التدخالت التالية:

برنامج البناء والتطوير المؤسسي

مجاالت العمل / النتائج 
المتوقعة

التدخالت

حتديد االحتياجات التطويرية 1
للمرافق املنشأة

إعداد سياسة واستراتيجية بناء القدرات لقطاع 
املياه

دراسة حتديد االحتياجات التطويرية 
للمؤسسات العاملة يف قطاع املياه

توحيد وحتديث األنظمة اآللية 2
املستخدمة يف املرافق

تطوير نظام التوزيع املوسب للمرافق امُلنشأة 
أو قيد اإلنشاء

تطوير نظام الفوترة واحلسابات املالية ملرافق 
توزيع املياه امُلنشأة أو قيد اإلنشاء

تشجيع تبادل اخلبرات واملعرفة بني املرافق 
القائمة واجلديدة

12 3 برنامج بناء قدرات العاملين
إلى جانب إنشاء ومتكني املؤسسات العاملة يف قطاع املياه، فإن تطوير قدرات ومهارات العاملني 
تقدمي خدمات  البرنامج يف  ُيسهم هذا  إذ  القدرات،  بناء  يتجزأ من عملية  ال  يعتبُر جزءًا  فيها 

محددة تعمل على تطوير قدرات العاملني يف مؤسسات قطاع املياه وهي كما يلي:

برنامج بناء قدرات العاملين

مجاالت العمل / النتائج 
المتوقعة

التدخالت

إعداد سياسة و استراتيجية بناء القدرات للعاملني التدريب املستمر للعاملني1
يف قطاع املياه

دراسة حتديد االحتياجات التدريبية للمؤسسات 
العاملة يف قطاع املياه

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملني يف قطاع املياه

املشاركة يف البرامج التدريبية التي تنفذها جهات 
خارجية

تدريب اإلدارات العليا ومجالس اإلدارة يف املرافق إدارة فعالة2
ومزودي اخلدمات على أسس احلكم الرشيد 

وتطبيق األنظمة الرسمية املعتمدة

مساعدة احتاد مقدمي خدمات املياه والصرف تبادل اخلبرات واملعرفة3
الصحي لتطوير خطة تبادل اخلبرات بني املرافق 

داخل فلسطني

االستفادة من مذكرات التفاهم املوقعة مع العديد 
من الدول يف مجال تبادل اخلبرات )املغرب، 

اجلزائر، البحرين، وغيرها من الدول العربية وغير 
العربية(

13 3 برنامج مشاركة القطاع الخاص
التنميُة  تتطلب  حيث  لنجاحها،  أساسي  عامٌل  التنمية  عملية  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة 
استثماراٍت كبيرًة يف العديد من القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، وال يقتصر دور القطاع اخلاص 
على إنتاج السلع واخلدمات االستهالكية، بل امتد دوُره يف معظم دول العالم ليشمل املشاركة 
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الواسعة يف اخلدمات العامة، ومشاركة احلكومات يف إنتاج وإيصال اخلدمات إلى مستحقيها 
بأسعار مناسبة ومبا يحقق مردودًا  تلك اخلدمات  املستهلكني على  آلية تضمن حصول  ضمن 
ذات  اخلدمات  وتقدمي  املياه  قطاع  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  مفهوم  لالستثمارات   اقتصاديًا 
العالقة قد يكون مفهومًا حديثًا يف املنطقة، إال أن القطاع اخلاص الفلسطيني أدى دورًا مكّماًل 
لدور احلكومة ودوائر املياه والهيئات امللية يف تطوير خدمات املياه والصرف الصحي خالل 
السنوات املاضية، ولعل تعزيز دور القطاع اخلاص وإيالء مسؤوليات أكبر له قد يسهم بشكل 
استراتيجيات  و  سياسات  بلورة  متت  ما  إذا  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  تطوير  يف  أفضل 
خالل  من  الفلسطيني  اخلاص  القطاع  إشراك  يف  املياه  سلطة  دور  ويأتي  الشأن   بهذا  واضحة 

التدخالت التالية:

برنامج إشراك القطاع الخاص

مجاالت العمل / النتائج 
المتوقعة

التدخالت

تسهيل وتشجيع مشاركة 1
القطاع اخلاص

إعداد سياسة و استراتيجية إشراك القطاع 
اخلاص

تطوير وتطبيق نظام الشراكة مع القطاع 
اخلاص

14 3 التطوير املؤسسي لسلطة املياه الفلسطينية
الثالث  الغايات  ضمن  املندرجة  والتدخالت  البرامج  تنفيذ  يف  الفلسطينية  املياه  سلطة  جناح 
األولى يف خطتها االستراتيجية يتطلب وجوَد مؤسسة قادرة ومتمكنة من القيام بدورها، وعليه 
فإن الغاية الرابعة تختص بالتطوير املؤسسي لسلطة املياه الفلسطينية كمؤسسة تقود كافة 
اجلهود الهادفة لتنمية قطاع املياه يف فلسطني  وميثل الشكًل التالي البرامَج الرئيسية التي ُتعنى 

بتحقيق الغاية الرابعة لسلطة املياه 

الغاية

االستثمار يف البناء 
املؤسسي وحتقيق التميز 

التشغيلي لسلطة املياه

األهداف 
اإلستراتيجية

1 حتقيق  الكفاءة 
اإلدارية والتشغيلية 

لسلطة املياه 
2  تنظيم وتنمية املوارد 

املالية
3  تعزيز االتصال 

والتواصل على املستويني 
الداخلي واخلارجي 

البرامج

البناء املؤسسي

التدريب والتطوير

تنمية املوارد

االتصال والتواصل

الشكل رقم )6( البرامج التنفيذية املرتبطة بالغاية الثالثة لسلطة املياه

املسؤوليات امللقاة على عاتق سلطة املياه الفلسطينية حسب قانون املياه اجلديد مسؤوليات شاملة 
التشغيلي،  التميز  مرحلة  إلى  التقليدي  املؤسسي  البناء  مرحلة  من  االنتقال  وتتطلب  وكبيرة 
السلطة،  العاملة يف  البشرية  واملوارد  املؤسسية  التنمية  استثمارًا كبيرًا يف  يتطلب ذلك  فيما 
إلى مستويات متميزة يف األداء حسب  للوصول  الالزمة  املالية واملادية  املوارد  توفير  إلى جانب 
املياه نشر ثقافة  العليا يف سلطة  التشغيلي، وهنا يتطلب من اإلدارة  للتميز  العاملية  املواصفات 
التميز داخل املؤسسة والعمل على جتاوز اآلثار السلبية التي برزت خالل السنوات املاضية نتيجة 
عدم التركيز على القضايا الهادفة للتطوير الداخلي، وتوفير األنظمة واألدوات اإلدارية التي 
تعزز ثقافة التميز والتطور املستمر  من أجل حتقيق ذلك وإدراك غاية التميز التشغيلي مت حتديد 

أربعة برامج رئيسية تندرج ضمَنها مجموعٌة من التدخالت وهي كما يلي:
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التدخالت البرنامج
مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي والوصف برنامج البناء املؤسسي1

الوظييف للمؤسسة

تطوير أدلة إجراءات العمل املهنية للمؤسسة

تطوير وتطبيق منهجية إدارة األداء املؤسسي

املؤسسة يف  املعتمدة  واألنظمة  اإلجراءات  وحوسبة  أمتتة 

تطبيق استراتيجية النوع االجتماعي

توفير الدعم اللوجستي الالزم لتأمني بيئة مناسبة 
للعمل

برنامج التدريب 2
والتطوير

حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف سلطة املياه

تنفيذ خطة التدريب

إنشاء صندوق دعم القطاع املالي واستقطاب املانحني برنامج تنمية املوارد3
)Water Sector Fund( لدعمه

برنامج االتصال 4
والتواصل

تطوير وتطبيق خطة االتصال والتواصل اخلارجية

تطوير وتطبيق خطة االتصال والتواصل الداخلية

تطوير وتطبيق خطة التوعية املائية

الفصل الرابع: 
المتابعة والتقييم
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وتقييم  االستراتيجية  خطتها  تنفيذ  على  قدرتها  مدى  متابعة  من  املياه  سلطة  متكني  أجل  من 
إجنازاتها يف حتقيق الغايات واألهداف االستراتيجية، مت تطوير مؤشرات أداء حتاكي البرامج 
املؤشرات  من  لكل  سابقًا  محددة  مستهدفات  إلى  باإلضافة  للسلطة،  الرئيسية  واألنشطة 
املقترحة  يتوجب على سلطة املياه وضمن برنامج بناء القدرات، تطوير قدراتها يف مجال املتابعة 

والتقييم وإنشاء وحدة خاصة لهذا الغرض ضمن الهيكل التنظيمي اجلديد للمؤسسة 

 نتيجًة لعميات املتابعة الدورية، والتي تهدف إلى الوقوف على مدى إجناز السلطة يف تنفيذ خطتها 
االستراتيجية، ميكن اتخاذ خطوات تصحيحية سواء على مستوى تنفيذ البرامج واألنشطة، أو 
على مستوى تعديل بعض االستراتيجيات واألنشطة يف اخلطة االستراتيجية نفسها، حيث يتطلب 
بها  التي ستقوم  والتقييم  املتابعة  نتائج  بناًء على  مراجعة سنوية للخطة االستراتيجية وتعديلها 
السلطة  ومتثل اجلداول التالية مؤشرات األداء املرتبطة بالبرامج واألنشطة والتي بدورها ترتبط 

بغاية من الغايات الرئيسية األربعة لسلطة املياه الفلسطينية:

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداءالتدخلالبرنامج
201520162017األساس

تطوير 
وحتسني 

كفاءة 
املصادر

تقييم وترسيم 
وحتصيص مصادر 

املياه التقليدية 
وحتديد أولويات 

استعمالها )خرائط 
تفصيلية(

نسبة تغطية الدراسات املعدة 
للمصادر املائية يف فلسطني 

جغرافيًا

%60%70%85%100

موازنة مائية قابلة للتطبيق 
يف نهاية كل عام

%90%95%100

نسبة إجناز احلسابات 
القومية للمياه

%10%30%50%70

تأهيل وتطوير 
اآلبار

نسبة اآلبار املؤهلة من 
مجموع آبار االستخدام 

املنزلي

%20%20%20

نسبة اآلبار املؤهلة من 
مجموع اآلبار الزراعية 

بالتعاون مع وزارة الزراعة

%10%10%10

نسبة الزيادة يف الينابيع 
املستخدمة

%2%2%2
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املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداءالتدخلالبرنامج
201520162017األساس

حتسني كفاءة 
استخدام الينابيع 

كمية الزيادة يف إمدادات 
املياه من املصادر التقليدية 

اجلديدة

3
3 م م

3
5 م م

3
7 م م

تطوير 
املصادر 

البديلة

حتلية مياه البحر 
واملياه شبه املاحلة

حجم الزيادة يف كميات 
املياه الناجتة عن محطات 

التحلية لالستخدامات 
املختلفة

2.5 م 
م3

0.5 م 
م3

1 م م3

استغالل مياه 
األمطار واملياه 

السطحية )بناء 
برك وسدود 

جتميعية(

كمية الزيادة يف املياه 
الناجتة عن احلصاد املائي 

)آبار جمع وسدود(

3 م م23 م م13 م م6.63 م م3

الرصد املائي 
واالمتثال

رصد ومراقبة 
املصادر املائية 

كماً ونوعًا

نسبة تغطية شبكة الرصد 
من مجموع مصادر املياه

%50%60%75%90

احلفاظ على جودة 
املياه يف املصادر 

املائية املختلفة

نسبة تغطية فحص املصادر 
املائية املخصصة لالستخدام 

املنزلي )الشرب( 

%80%100%100%100

عدد العناصر التي يتم 
فحصها أو إضافتها للتحاليل 

املخبرية

102030

عدد العينات التي يتم 
فحصها لكل مصدر من 

مصادر املياه سنويا

222

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداءالتدخلالبرنامج
201520162017األساس

منذجة نوعية املياه 
وتلوث األحواض 

اجلوفية ونزول 
امللوث للتربة

عدد التقارير الصادرة من 
النماذج

035

تطوير وتأهل 
مختبر سلطة املياه

عدد األجهزة اجلديدة التي 
يتم إضافتها للمختبر سنويًا

222

نسبة األجهزة الصاحلة 
لالستخدام على مدار العام

%100%100%100

نسبة التقدم يف تأهيل 
املختبر للحصول على شهادة 

)ISO( االعتماد

%10%30%75%100

نسبة إجناز نظام املعلومات 
اخلاص باملختبر وشبكه مع 
نظام املعلومات املائي الوطني

%50%70%100

مأمونية وسالمة 
املياه

 Water Safety(
)Plan

عدد النماذج التي يتم 
اعتماُدها وتبنيها

235
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املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداءالتدخلالبرنامج
201520162017األساس

متابعة االمتثال 
لألنظمة املتعلقة 

مبصادر املياه مثل 
نظام الترخيص، 

نظام استخراج املياه 
اجلوفية، نظام احلفر 

واحلفارين ونظام 
مناطق احلماية 
لآلبار والينابيع

نسبة االمتثال لألنظمة 
املعتمدة

%50%60%70

املخالفات املرصودة تقلصت 
بنسبة

%10%15%20

املعرفة 
واملعلومات 

املائية

حتديد احتياجات 
البحث العلمي 
وأنواع البحوث 

املطلوبة ضمن خطة 
البحث العلمي 

السنوية

نسبة إجناز تطبيق خطة 
البحث العلمي حسب 

األولويات

%60%70%80

توجيه املؤسسات 
البحثية 

واألكادمييني 
إلعداد الدراسات 
والبحوث العلمية 

حسب حاجة 
وأولويات قطاع 

املياه

555عدد البحوث املعدة سنويًا

عدد مذكرات التفاهم 
املوقعة مع املراكز 
واملؤسسات البحثية

233

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداءالتدخلالبرنامج
201520162017األساس

تشجيع اإلبداع 
والتميز يف مجال 

البحث العلمي

عدد الباحثني املميزين 
واملكرمني من قبل اجلهات 

املعنية من خالل سلطة املياه 

233

تطوير نظام 
املعلومات املائي 

الوطني كأساس 
ألمتتة العمليات

نسبة إجناز تطوير نظام 
املعلومات املائي الوطني

%40%60%80

نسبة الزيادة يف عدد 
مستخدمي النظام سنويًا 

--%20%20

تطوير أدوات 
ووسائل نشر 

املعلومات داخل 
وخارج سلطة املياه

عدد أدوات ووسائل نشر 
املعلومات املطورة واملعتمدة

نسبة الزيادة يف عدد 
املستفيدين من املعلومات 

املنشورة

%10%10

السياسات 
والتشريعات

إعداد األنظمة 
املنبثقة عن قانون 

املياه اجلديد 
واعتمادها من 
مجلس الوزراء

نسبة إجناز إعداد األنظمة 
التي نص عليها قانون املياه 

اجلديد

إعداد السياسات 
واإلجراءات الهادفة 

لتطوير قطاع املياه
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التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

حجم اإلنفاق على 
مشاريع البنية 
التحتية للمياه

عدد مشاريع 
الصرف الصحي 
املنجزة يف نهاية 

كل عام

613الضفة

غزة

نسبة الزيادة يف 
اأُلسر املخدومة 

بشبكات الصرف 
الصحي

ضفة 
%33

%1%2%5

1%1%1%غزة %70
نسبة الزيادة يف 

اأُلسر املشبوكة يف 
شبكات املياه

ضفة 
%97

%0.5%1%0.5

غزة 
%100

------

نسبة الفاقد من 
املياه

%32%29%27

مراجعة وتطوير اجلودة الشاملة
املواصفات 

الفنية 
للمنتجات 
بالتنسيق 

مع مؤسسة 
املواصفات 
واملقاييس 

الفلسطينية

عدد املواصفات 
املنجزة واملعتمدة 

باخلصوص

222

التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

مراجعة وتطوير 
مواصفات 

ومعايير 
التصميم 

اخلاصة بالبنية 
التحتية للمياه 

والصرف 
الصحي

عدد املواصفات 
املنجزة واملعتمدة 

باخلصوص

222

تطبيق معايير 
ضبط اجلودة 

نسبة االمتثال 
للمواصفات 

واملقاييس واملعايير 
املعتمدة

%75%80%85

تنفيذ كفاءة التوزيع
استراتيجية 

املياه غير 
املاسب عليها

تقليل نسبة املياه 
غير املاسب عليها 

بنسبة

%10%10%10

تطوير 
استراتيجية 

إدارة األصول 
على مستوى 

قطاع املياه 
ومؤسساته 

املختلفة

إجناز استراتيجية 
إدارة األصول

----%100

تطوير دليل 
حتديد 

األولويات 
وااللتزام 

بتنفيذ اخلطط 
الشمولية

نسبة االلتزام بتنفيذ 
املشاريع ضمن 

اخلطط الشمولية 

----%90%90
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التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

تطوير نظام 
التعرفة 

املوحد على 
مبدأ استرداد 

التكلفة 
التشغيلية

نسبة التزام مزودي 
اخلدمات بالتسعير 

حسب نظام التعرفة 
املوحد

--%60%80%95

إعداد واعتماد 
نظام توزيع 

املياه 

نسبة إجناز إعداد 
نظام توزيع املياه 

مؤشر عام: نسبة رضا املجتمعات 
الفلسطينية عن خدمات املياه 
والصرف الصحي يف منطقتها

%60%70%75

إنشاء مرافق 
خدمات التوزيع

إنشاء شركة 
املياه الوطنية 

الشركة الوطنية 
منشأة ومسجلة 

رسميًا

%100

إنشاء مرافق 
التوزيع 

اإلقليمية 
اجلديدة 

خطة وطنية إلنشاء 
املرافق جاهزة 

ومعتمدة

%100

عدد املرافق املنشأة 
وتباشر عملها

44

تشجيع 
التجمعات على 
إنشاء جمعيات 

مستخدمي 
املياه

نظام إنشاء 
اجلمعيات مطور 

ومعتمد

%100

عدد اجلمعيات 
امُلنشأة

44

التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

تطوير واعتماد 
نظام احلوافز 

اخلاص بتشجيع 
إنشاء املرافق 

اإلقليمية

نسبة إجناز تطوير 
نظام احلوافز

عدد املؤسسات 
املستفيدة من نظام 

احلوافز

88

حتديد 
االحتياجات 

التطويرية 
املؤسسية 

للمرافق 
امُلنشأة 

خطة تطويرية 
شاملة

%100

البناء والتطوير 
املؤسسي

تطوير نظام 
التوزيع 

املوسب 
للمرافق امُلنشأة 

وقيد اإلنشاء

نسبة إجناز تطوير 
النظام املوَسب 

%100

تطوير نظام 
الفوترة 

واحلسابات 
املالية ملرافق 

توزيع املياه 
املنشأة وقيد 

اإلنشاء 

نسبة إجناز تطوير 
نظام الفوترة 

واحلسابات املالية 
للمرافق

%100
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التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

تشجيع تبادل 
اخلبرات 

واملعرفة بني 
املرافق القائمة 

واجلديدة

عدد اللقاءات 
اخلاصة بتبادل 

املعرفة

366

تطوير دليل 
حتديث اخلطة 

الشمولية 
اإلقليمية 

وتنفيذ مشاريع 
البنية التحتية 

يف املناطق 
التابعة للمرفق 

نسبة إجناز تطوير 
الدليل 

%100

نسبة التزام املرافق 
بتطبيق الدليل

--%70%85

بناء قدرات 
العاملني يف 
قطاع املياه

التدريب الفني 
للعاملني يف 
قطاع املياه

معدل عدد ساعات 
التدريب الفني 
لكل موظف 

متخصص يف مرافق 
املياه واملشغلني

252525

نسبة العاملني 
احلاصلني على التدريب 
يف املؤسسة الواحدة يف 

السنة ال يقل عن:

%50%50

التدريب 
اإلداري واملالي 

للعاملني يف 
مرافق املياه

معدل عدد ساعات 
التدريب لكل 

موظف متخصص 

252525

عدد املوظفني 
املشاركني يف 

التدريب من 
املؤسسة الواحدة ال 

يقل عن:

22

التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

تدريب اإلدارات 
العليا يف 

املرافق على 
أسس احلكم 

الرشيد وتطبيق 
األنظمة 
الرسمية 

املعتمدة

عدد اللقاءات 
اخلاصة باإلدارات 

العليا لكافة مرافق 
التوزيع

1212

تطوير وتنفيذ 
برنامج التدريب 

على رأس 
العمل يف 

مرافق قائمة 

عدد املستفيدين من 
العاملني يف برنامج 
التدريب بالعمل يف 

مرافق أخرى

2020

مشاركة 
القطاع اخلاص

تطوير 
استراتيجية 

مشاركة 
القطاع اخلاص

نسبة إجناز تطوير 
استراتيجية 

مشاركة القطاع 
اخلاص

%100

البناء املؤسسي 
لسلطة املياه

مراجعة وتطوير 
الهيكل 

التنظيمي 
والوصف 
الوظييف 

للمؤسسة

إجناز عملية 
تسكني املوظفني 

حسب الهيكل 
التنظيمي اجلديد 
خالل الربع األول 

من السنة

%100

تطوير أدلة 
إجراءات 

العمل املهنية 
للمؤسسة

عدد أدلة إجراءات 
العمل املطورة
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التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

تطوير وتطبيق 
منهجية إدارة 

األداء املؤسسي

نسبة االلتزام 
بتطبيق اإلجراءات 

املعتمدة

--%90%95

نسبة االلتزام 
بتحقيق مؤشرات 

األداء يف اخلطة 
االستراتيجية

%70%80%90

أمتتة وحوسبة 
اإلجراءات 

واألنظمة 
املعتمدة يف 

املؤسسة

نسبة إجناز أمتتة 
العمليات )خطة 

األمتتة( 

%30%70%100

تطبيق 
استراتيجية 

النوع 
االجتماعي

نسبة إجناز تطبيق 
استراتيجية النوع 

االجتماعي على 
مستوى املؤسسة

%%70%80%90

التدريب 
والتطوير

حتديد 
االحتياجات 

التدريبية 
للعاملني يف 
سلطة املياه

خطة تدريب شاملة 
لثالث سنوات

%100

تنفيذ خطة 
التدريب

نسبة إجناز البرامج 
الواردة يف خطة 

التدريب

%20%60%100

معدل عدد ساعات 
التدريب لكل 

موظف

202020

التدخالت البرنامج
الرئيسية

املستهدف كما يف نهاية العاممؤشر األداء

نسبة املوظفني 
املشاركني يف 

التدريبات

%40%60%70

إنشاء تنمية املوارد
صندوق دعم 
القطاع املالي 

واستقطاب 
املانحني لدعمه

Water Se -(
)tor Fund

نسبة إجناز تنفيذ 
اخلطة التطويرية 

لقطاع املياه

%70%80%90

االتصال 
والتواصل

تطوير وتطبيق 
خطة االتصال 

والتواصل 
اخلارجية 

)العالقات 
العامة(

إجناز خطة االتصال 
والتواصل اخلارجية

%100

نسبة إجناز أنشطة 
خطة االتصال 

والتواصل اخلارجية

%70%80%90

تطوير وتطبيق 
خطة االتصال 

والتواصل 
الداخلية

إجناز خطة االتصال 
والتواصل الداخلية

%100

نسبة إجناز أنشطة 
خطة االتصال 

والتواصل الداخلية

%85%90%95

تطوير وتطبيق 
خطة التوعية 

املائية 



64


