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وع نبذة عن الم�ش

ف عىل  ك�ي وع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطي )2013 – 2017( بتشخيص عقبات التمويل الرئيسية وتحديد حلول واقعية لتجاوزها مع ال�ت قام م�ش
ف حوكمة المياه والتمويل المستدام. ابط ب�ي مشاركة القطاع الخاص وذلك عن طريق ال�ت

اكة الدولية للمياه – البحر االأبيض المتوسط ومؤسسة التعاون االقتصادي والتمويل وتسميته من قبل االتحاد من  نامج وتنفيذه من قبل ال�ش تم تصميم ال�ب
أجل المتوسط. 

اكة المتوسطية والجزء  ي وبرنامج ال�ش ي بنك االستثمار االأورو�ب
ي �ف

نماء الدولي والصندوق االستئما�ف اتيجية مع كل من الوكالة السويدية لالإ وكان للمشاركة االس�ت
وع بنجاح. ي تنفيذ الم�ش

ي دور فاعل �ف المتوسطي من مبادرة االتحاد االأورو�ب

ف وتونس.  ي أربع دول وهي االأردن ولبنان وفلسط�ي
قليمية والوطنية حيث تم تطبيقه �ف ف النشاطات االإ قليمي عن طريق التفاعل ب�ي وع االإ تطور هذا الم�ش

وع ونشاطاته يرجى زيارة الموقع: لمزيد من المعلومات حول الم�ش

/https://www.gwpmed.org



ي وزارة الطاقة والمياه تجاه الديمومة المالية لقطاع المياه 
وع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطي عىل جهودنا الواضحة �ف ي م�ش

ُب�ف
وقد ساعدنا عىل اتخاذ خطوات هامة إىل الأمام ومنها مع القطاع الخاص وبالذات البنوك المرصفية. 

غ�ي  المياه  بمصادر  المتعلقة  ة  الصغ�ي للمشاريع  لبنان  ي 
�ف التجارية  البنوك  تقدمه  الذي  الدعم  من  ونزيد  نقّوي  أن  استطعنا من جهة   

.)LEA( ي للبيئة
التقليدية وذلك باستخدام إحدى آليات التمويل لدى البنك المركزي والمعروفة بالحراك اللبنا�ف

ي لها دور تكميىلي 
ة تلك القابلة للتمويل وال�ت ف المشاريع الصغ�ي ي بموجبها يتم الختيار من ب�ي

 استطعنا أن نقوم بذلك بتحض�ي الأسس ال�ت
ي رفع كفاءة قطاع المياه.

ي لها أيضا قيمة إضافية �ف
من خالل القطاع الخاص لعمل قد تكون  قامت به مؤسسات معينة وال�ت

البيئة  ي 
�ف المتواجدة  للثغرات  أك�ب  فهم  تحقيق  ي 

�ف ي 
اللبنا�ف الحوار  إجراء  عند  وع  الم�ش قّدمها  ي  

ال�ت ات  الخ�ب أخرى، ساهمت  ومن جهة   
ف هذه البيئة. سنقوم باتباع التوصيات المطروحة، وكذلك   ي تحس�ي

ي قدما �ف
ي طرح حلول محتملة للم�ف

المساعدة لمشاركة القطاع الخاص و�ف
لمان، بحيث نكون قادرين عىل تنظيم قطاع المياه ليصبح أك�ش فاعلية والستفادة من مشاركة  ي ال�ب

قانون المياه الذي يتم تداوله حاليا �ف
القطاع الخاص وكذلك تطبيق قانون التخاصية الجديد.

ي لبنان ع�ب »مركز 
مكانيات لدى أصحاب المصلحة حول الخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص �ف كما ونتطلع إىل ن�ش المعرفة وبناء الإ

ي قطاع المياه«.
المعلومات وتطوير الكوادر �ف

فادي كوم�ي 
المدير العام للمصادر المائية والكهربائية،

وزارة الطاقة والمياه،  لبنان

ي 
ي التعميم حول الحراك اللبنا�ف

ي ُوضعت �ف
وط ال�ت ف آلياته التمويلية خاصة ال�ش ي الوقت الذي كان بنك لبنان )BdL( يبحث عن أوجه لتحس�ي

�ف
المشاريع والقيم  ي 

�ف بالمياه  المتعلقة  المكونات  أهمية  ليؤكد عىل  المتوسطي  المياه  لقطاع  الحوكمة والتمويل  وع  للبيئة )LEA( جاء م�ش
وع  ف البنوك التجارية اللبنانية لالستفادة من هذا الم�ش ي المرخصة حديثا. بناء عىل ذلك فإن هدفنا هو تحف�ي

ي المبا�ف
المضافة لها خاصة �ف

ف  ابط ب�ي ي مشفى مثال أو مركز تجاري أو جامعة بحيث يمكن من خالله قياس مدى ال�ت
ي عىل الواقع �ف وع تجري�ب والتعاون عىل تنفيذ م�ش

الحوكمة والتمويل. 

وائل حمدان
المدير التنفيذي

رئيس وحدة التمويل، بنك لبنان

ن  كاء الرئيسي�ي وع وأبعاده من قبل ال�ش اقتباس من التعليق عىل الم�ش
ي الدول الأربع المستهدفة

�ن
ن  كاء الرئيسي�ي وع وأبعاده من قبل ال�ش اقتباس من التعليق عىل الم�ش

ي الدول الأربع المستهدفة
�ن

ي حوكمة المياه وتطويرها، 
ي المعلومات المتوفرة حول الدور الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص �ف

ي تغطية النقص �ف
وع �ف ساهم الم�ش

ف أداء مرافق المياه تحدياً عىل الحكومة التصدي له من  ف التفاعل من قبل كافة أصحاب المصلحة. هذا ويعت�ب تحس�ي إضافة إىل كيفية تحس�ي
ي السياسات المائية.

خالل تقوية آليات الشفافية �ف

عىلي كشوك
مجة المائية السنوية مدير ال�ب

 وزارة مصادر المياه وصيد الأسماك، تونس

سيظل ضمان توف�ي المياه، هذا المصدر المتناقص باستمرار، تحدياً قائما لسنوات قادمة. فلنعمل سويا، مع المزيد من مشاركة القطاع 
ف العام والخاص.  ف القطاع�ي ي قطاع المياه إىل توزيٍع أكفٍأ للمخاطر والمهارات ب�ي

الخاص، للوصول �ف

عاطف مجدوب
ن القطاع العام والخاص  رئيس المن�ب العام للمشاركة ب�ي

 وزارة الحكومة، تونس

تونسلبنان



ن  كاء الرئيسي�ي وع وأبعاده من قبل ال�ش اقتباس من التعليق عىل الم�ش
ي الدول الأربع المستهدفة

�ن

 
ي قطاع المياه نحو التطوير المستدام ودعم حوكمة 

كاء �ف ف ال�ش ي توسيع الحوار التفاعىلي ب�ي
وع خطوة هامة �ف كان الدعم الذي قدمه الم�ش

ف الديمومة المالية وزيادة كفاءة مقدمي خدمات المياه. طار العام لتحس�ي القطاع عن طريق وضع أسس لالإ

مازن غنيم
دارة رئيس مجلس الإ

سلطة المياه الفلسطينية

ي فرضت عىل وزارة 
ف وال�ت ي وتدفق الالجئ�ي

فايد عىل المياه نتيجة الزدياد السكا�ف ة تشمل الطلب الم�ت ي الأردن تحديات كث�ي
يواجه قطاع المياه �ف

المياه الحاجة إىل تطوير الحوكمة والآليات التمويلية لضمان ديمومة وكفاءة خدمات قطاع المياه.

أفضل  عىل  أخرى  دول  مع  لالّطالع  المتوسطي  المياه  لقطاع  والتمويل  الحوكمة  وع  م�ش مع  للعمل  العظمى  الفرصة  المياه  لوزارة  كان 
ي مجاىلي الحوكمة والتمويل. 

ي المنطقة، وكذلك زيادة قدرات وزارة المياه والري �ف
الممارسات �ف

عىلي صبح
ن العام الأم�ي

وزارة المياه والري، الأردن 

ن فلسط�ي

الأردن

المحتويات

قائمة الأحرف الأوىل والختصارات

جدول المربعات واللوائح والأشكال
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نماء الفرنسية وكالة االإ AFD
بنك لبنان المركزي BdL

بناء وتشغيل ونقل الملكية BOT
بناء وتملك وتشغيل BOO

 مركز أبحاث وتكنولوجيا المياه،
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CERTE
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 مبادرة تسهيل االستثمار
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المرفق العالمي للبيئة GEF
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 البنك الدولي
IBRD

صندوق النقد الدولي IMF
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 الوكالة السويدية للتنمية
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ف فلسط�ي

WSRC

والختصارات   وىل  الأ الأحرف  شكالقائمة  والأ الجداول 

مربع 1 : نقلة نوعية حول مشاركة القطاع الخاص من قبل المؤسسات  المتعددة الجنسيات

ي االأردن  
وع خربة السمراء �ف ي تطوير PPP  م�ش
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التقرير ترتيب 

: يحتوي هذا التقرير عىل خمسة فصول وثالثة ملحقات كالتالي

الفصل الأول
وع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطي، غاياته وأهدافه ونشاطاته. يصف الفصل حوار السياسات الوطنية  مقدمة لم�ش

ن عامي 2013 و 2017  وكذلك  ن وتونس ب�ي ي الأربع دول موضوع البحث وهي الأردن ولبنان وفلسط�ي
الذي تم تطبيق منهجيته �ن

ة عن طريق تنظيم مؤتمرات دورية، حيث تم تحليل النشاطات  ها خالل هذه الف�ت وع بتيس�ي ي قام الم�ش
قليمية ال�ت النظرة الإ

قليمي للعمل المنهجي الذي تم تجميعه عن  قليمي الذي يضفي المنظور الإ الوطنية والقليمية مع تقديم نطاق التقرير الإ
قليم وخارجه. الدول الأربع قيد البحث من خالل الوثائق الفنية وذلك لغايات تطبيق المنهج مستقبال ضمن الإ

ي 
الفصل الثا�ن

ي قطاع المياه.
طار المفاهيمي لرابط الحوكمة والتمويل �ن يقّدم بطريقة مخترصة الإ

الفصل الثالث
، ثم يتطرق  ي

ن الدول الأربع لكل فئة من فئات التوصيات بطريقة مفصلة من خالل الحوار الوط�ن كة ب�ي يراجع المسائل المش�ت
ضافية لهذه الحوارات ويناقش بعضا من الدروس المستفادة.  ات الإ ن الفصل إل الم�ي

طار التنظيمي )2( ومشاركة أصحاب  ي ثالثة جداول والمتعلقة )1( بالإ
تمت جدولة نتائج الحوارات الوطنية لكل من الدول الأربع �ن

احات. ي الحوارات الوطنية وكذلك )3( التوصيات والق�ت
المصلحة �ن

الفصل الرابع
. ي

ي تبادل التجارب والتأكد من صحة مخارج الحوار الوط�ن
وع وكيف ساعد ذلك �ن قليمي للم�ش يتطرق إل الحوار عىل المستوى الإ

الفصل الخامس
اتيجي  قليمي من حيث التمويل الس�ت وع عىل المستوى القطري والإ يقّدم استنتاجات حول إمكانية الستفادة من نتائج الم�ش

قليم. المستدام لقطاع المياه، كما ويمكن الستفادة من الإجراءات المدرجة عىل جدول رابط الحوكمة والتمويل عىل مستوى الإ

ن 12 – 14 ديسم�ب  ة ما ب�ي ي الف�ت
ي برشلونه �ن

قليمي الثالث الذي ُعقد �ن ملحق رقم 1:  يقّدم البيان الختامي وملحقاته للمؤتمر الإ
ي حوض البحر الأبيض المتوسط. 

ق الأوسط وشمال افريقيا وكذلك �ن ي منطقة ال�ش
2017 حول حوكمة قطاع المياه �ن

ي الدول الأربع موضوع البحث شامال لدور مرافق 
ي قطاع المياه �ن

ملحق رقم 2:  يقّدم نظرة عامة حول الحوكمة والتمويل �ن
المياه وأسس الحوكمة الجيدة والتدرج بالمسؤوليات وكذلك تصنيف أنواع مشاريع قطاع المياه وطبيعة العقود المرافقة لها 

والمسائل المتعلقة بالتمويل.

شارة إل أن الحوكمة الداخلية  ي ذي الأداء الجيد مع الإ
ات المرفق الما�أ ن ملحق رقم 3:  يقّدم باختصار الخطوط العريضة لمم�ي

ي نجاح مشاركة القطاع الخاص.
ٌن أساسي �ن الجيدة ُمكوَّ

ول الأ الفصل 
المقدمة 

وع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه  ف الحوكمة وتحريك مصادر التمويل فإن هدف م�ش من منطلق وجود روابط متأصلة ب�ي
المتوسطي كان تشخيص االختناقات ذات العالقة وتقديم توصيات معقولة وواقعية للتغلب عليها.

اكة العالمية للمياه – البحر االأبيض المتوسط )GWP-Med(  ومنظمة التعاون  وع وتنفيذه من قبل ال�ش تم تصميم الم�ش
عىل  كمحاولة   )UfM( المتوسط  أجل  من  االتحاد  قبل  من   2012 عام  ي 

�ف رسميا  وتسميته   )OECD( والتنمية  االقتصادي 
اتيجية مع كل من الوكالة  ي السالم واالأمان والتنمية المستدامة. وقد كان للمشاركة االس�ت

قليمي للمساهمة �ف النطاق االإ
ي 

اكة االأورو- متوسطية FEMIP �ف ي لمبادرة تسهيل االستثمار وال�ش
نماء الدولي )Sida(، والصندوق االستئما�ف السويدية لالإ

اكة المتوسطية للمرفق العالمي للبيئة - برنامج االأمم المتحدة للبيئة/خطة  ي )EIB(، وبرنامج ال�ش بنك االستثمار االأورو�ب
ي تنفيذ 

ي )MED EUWI( دور فاعل �ف العمل المتوسطي GEF-UNEP/MAP والجزء المتوسطي من مبادرة االتحاد االأورو�ب
وع بنجاح. الم�ش

ي برشلونة يومي 28 و 29 /5/ 2013 خالل مؤتمر إقليمي تم التحض�ي له من مقعد سكرتاريا 
وع �ف عالن الرسمي للم�ش كان االإ

االتحاد من أجل المتوسط وبحضور أك�ش من 100 من أصحاب المصلحة من أرجاء البحر االأبيض المتوسط. هذا وقد تم 
وع عىل المستوى  قليمية1 حيث تم تطبيق الم�ش ف النشاطات الوطنية  واالإ خالل االأربعة أعوام 2013 – 2017 التفاعل ب�ي

ف وتونس. ي أربع دول وهي االأردن ولبنان وفلسط�ي
ي �ف

الوط�ف

ة من أصحاب المصلحة من كل من  ي حوارا موّسعا حول السياسات انضمت اليه مجموعة كب�ي
وقد شمل النشاط الوط�ف

ي 
ف ومؤسسات إقليمية، من داخل وخارج قطاع المياه �ف ي والممّول�ي

الحكومات والمرافق والقطاع الخاص والمجتمع المد�ف
ة الطويلة لكل  ي قطاع المياه. اعتمد بناء الحوار عىل الخ�ب

الدول المعنية، تم تجميعهم لمناقشة االإجراءات الوطنية �ف
ف من�ب محايد لبناء التوافق الكامل من خالله وللمشاركة فيه بعرض للممارسات الجيدة  ي تأم�ي

من GWP-Med و OECD �ف
وللدروس المستفادة. تم ذلك عن طريق عمليات تشاورية تُب�ف عىل الواقع من ضمنها جوالت لتقصي الحقائق ودراسة 
ف أطراف عدة ودراسات الحال وكذلك مراجعتها من قبل  التقارير السابقة ومقابالت شخصية شبه منظَّمة ثنائية كانت أو ب�ي

ي تقارير منفصلة لكٍل من الدول االأربع.
النظراء. وقد تم تدوين العمليات هذه حول السياسات الوطنية �ف

ي 
تم تجميع التقارير االأربعة بناء عىل التفاعل الحي المذكور أعاله وتسليط االأضواء عىل هيكلية وعملية صنع القرار �ف

المستدام، وكذلك مع  التمويل  ف  تأم�ي ي 
�ف التحديات  العمليات مع  تتعامل هذه  المعنية وكيف  الدول  ي 

�ف المياه  قطاع 
وع حسب المنظومة المتبعة من قبل OECD لتحديد الوضع  ي الم�ش

مشاركة القطاع الخاص. تم إجراء الجزء التحليىلي �ف
ي مجال تقديم الخدمات. وضعت هذه المنظومة 

ي قطاع المياه وخاصة �ف
القائم تجاه مشاركة القطاع العام والخاص �ف

ة وتبادل االآراء بناء عىل أفضل الممارسات الدولية وكذلك خطط تخّص الدولة نفسها وقولبت  االأسس لمناقشات مستن�ي
ي من الدراسة والُمَيّ� والمدعوم من قبل 

ي كل دولة عىل حدة. أما الجزء الف�ف
كل ذلك حسب احتياجات وواقع الحال �ف

GWP-Med فقد شمل عدة ورشات عمل الأصحاب المصلحة تم عقدها تحت مظلة الوزارات المسؤولة عن المياه حيث 
نتجت عن هذه الورش مدخالت ملموسة لتطوير واستكمال التقارير.

1 Information and material from the national and regional components of the Project are available at http://www.gwpmed.org/governanceandfinancing
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المقدمة   - ول  الأ الفصل 

بالملخص

ي وزارة الزراعة ومصادر المياه 	 
ف مكتب تنقية المياه )BPEH( �ف ي تونس بالتعاون الوثيق ب�ي

تم إجراء حوار السياسات �ف
القطاع  النماذج لمشاركة  العديد من  إمكانية تطبيق  ف من خالله عىل  ك�ي ال�ت االأسماك كطرف محوري وقد تم  وصيد 
ي تونس ومشاركة القطاع الخاص فيه، إضافة إل الحاجة لشفافية أك�ش 

الخاص، وعىل االستدامة المالية لقطاع المياه �ف
ومراجعة لالأنظمة المتعلقة بها.

ي االأردن بتوصية من وزارة المياه والري )MWI( وقد تمحور حول الجهود المبذولة لتحويل مرافق 	 
تم إجراء الحوار �ف

ة الحوار،  ي كانت قيد الدراسة خالل ف�ت
ف ال�ت كات وكذلك تنظيم قطاع خدمات المياه وحول القوان�ي المياه العامة إل �ش

نتاج. داد ح�ت تكاليف االإ ي ظل أزمة مالية خانقة وعدم القدرة عىل اس�ت
وكذلك الديمومة المالية لقطاع المياه �ف

ف من خالله عىل عملية التطوير 	  ك�ي ف تحت قيادة سلطة المياه الفلسطينية )PWA( وقد تم ال�ت ي فلسط�ي
تم الحوار �ف

اتيجي  ف تلك المتعلقة بالتخطيط االس�ت ي حينه وأحكام قانون المياه الجديد حول توزيع المسؤوليات خاصة ب�ي
القائمة �ف

ي البنية التحتية للمرافق.
ف تنظيم قطاع الخدمات وكذلك أساليب تطوير مشاركة القطاع الخاص �ف وب�ي

ف GWP-Med و OECD بالتعاون الوثيق 	  ي لبنان كان الحوار الحقا لعمل سابق خالل عامي 2009 و 2010 بالمشاركة ب�ي
و�ف

المائية والكهربائية )MEW( حيث، باالإضافة إل تقييم  اللبنانية – المديرية العامة للموارد  مع وزارة الطاقة والمياه 
ي دعم ديمومة التمويل للمياه. كان لتوسيع وإثراء 

ف عىل دور المصارف �ف ك�ي ي المياه، تم ال�ت
مشاركة القطاع الخاص �ف

رشادات  ي لتوضيح المعاي�ي واالإ
ي جوهر الحوار واكبه دعم ف�ف

ي هيكلة التمويل بدعم من البنك المركزي اللبنا�ف
بداع �ف االإ

التقليدية. هذا وتُجرى حاليا دراسة  المياه غ�ي  يتعلق بموارد  للتمويل وخاصة فيما  المؤهلة  المياه  الختيار مشاريع 
ق االأوسط وشمال افريقيا. ي ال�ش

ي دول أخرى �ف
احتمال تكرار هذه التجربة اللبنانية �ف

يتضح مما ورد أعاله أنه تم تحديد االأولويات لكل دولة عىل حدة، وقد تمت بعد ذلك المراجعة من قبل النظراء عىل 
وع لالستنتاجات الرئيسة الناجمة عن الحوار القطري واالأعمال الفنية الداعمة. كان ذلك بشكل  قليمي للم�ش المستوى االإ
ي كل مرة أك�ش من 110 مشاركاً من أصحاب المصلحة عىل نطاق دول البحر 

غ�ي رسمي خالل مؤتمرات إقليمية جمعت �ف
 2013 مايو  ي شهر 

�ف وع  الم�ش انطالق  ، حيث وبعد  ي
المد�ف والمجتمع  والخاص  العام  للقطاع  ف  ممثل�ي المتوسط  االأبيض 

ا برشلونة 12–2017/12/14، وقد  ته، تم عقد ثالثة مؤتمرات: أثينا 28-10/30/ 2014 ثم تونس 5–2016/12/6 وأخ�ي وخالل ف�ت
ي إعداد هذا التقرير ع�ب ُمدخالت وردود فعل هادفة نتجت عن اللقاء. 

ة �ف ي برشلونة مبا�ش
ساهم المؤتمر االأخ�ي �ف

ي الدول االأربع موضوع 
قليمي هي التعريف عىل العمل المنهجي الذي تم �ف الفكرة االأساسية الداعمة لهذا التقرير االإ

ف أصحاب المصلحة من الدول  ي تقرير واحد لتمك�ي
التقارير القطرية �ف الفنية من كل من  البحث وتجميع االستنتاجات 

ي تخص كل دولة عىل حدة، وبذلك فإن لم تكن 
ال�ت المفارقات  التشابهات وكذلك  إيجاد  قليم إجماال من  المعنية واالإ

ي المعلومة حول أفضل الممارسات فلتكن دروسا مستفادة.
النتيجة المشاركة �ف

كة يمكن تطبيقها، ومن  كة متواجدة أو كحلول مش�ت كة إما كمشكالت مش�ت قليمية عادة القواسم المش�ت تحدد النظرة االإ
ي 

�ف والمتلخصة  وأهدافه  وع  للم�ش الجوهرية  الفكرة  تطوير  التقرير  يتم خالل هذا  لذلك  معا.  تواجد كالهما  االأفضل 
دارة المتكاملة  رت من أجله كافة أدوات التمويل والحوكمة واالإ »تقديم خدمات المياه وال�ف الصحي للجميع« الذي ُسخِّ
ي تم 

ف الدول االأربع فقد تم إثراء التقرير بالتجارب ال�ت ضافة إل تجميع النتائج وعرضها بالتجاور للمقارنة ب�ي للمياه. باالإ
ي وديمومة 

اهة والتمويل لغايات االأمن الما�أ ف اهة تحت عنوان »تقوية ال�ف ف قليمي عن الحوكمة وال�ف عرضها خالل المؤتمر االإ
وع »الحوكمة والتمويل لقطاع المياه  ف 12–12/14  2017  بمناسبة اختتام كل من م�ش ي برشلونة ب�ي

التطوير«2  الذي عقد �ف
ق االأوسط وشمال افريقيا«2 والذي  ي ال�ش

ي قطاع المياه �ف
اهة �ف ف وع »برنامج تطوير القدرات وتقوية ال�ف المتوسطي« وم�ش

ي معهد ستوكهولم الدولي للمياه )SIWI(. إضافة إل ذلك، فقد اّطلع 
ي �ف

نما�أ تم االأخ�ي بقيادة برنامج االأمم المتحدة االإ
ي تنظيم قطاع خدمات المياه وال�ف الصحي حيث تم إبراز دور العمل التنظيمي 

تغالية �ف الحضور عىل التجربة ال�ب
لجذب  المياه  مرافق  ي 

�ف ها  توف�ي يجب  أساسية  كعنا�  الرئيسية  المعلومات  قاعدة  وبناء  والتنظيم  للسياسة  الشامل 
االأوسط  ق  ال�ش ي دول 

بها �ف قّيمة لالحتذاء  بالتفصيل كتجربة  النتيجة  الملحق 3 هذه  يقدم  اهة.  ف ال�ف التمويل وضمان 
وشمال افريقيا.

الوطنية  الحوارات  من  كل  إل  ينظر  ثم  الخاص  القطاع  ومشاركة  الحوكمة  موضوع  أوال  قليمي  االإ التقرير  هذا  يبحث 
داد  ض التقارير القطرية وباستمرار أنه يجب اس�ت ي كل من الدول االأربع حيث تف�ت

ا إل الحاالت الصميمية �ف قليمية مش�ي واالإ
ي قطاع المياه.

ي مشاركة القطاع الخاص �ف
ف وتطالب بتطويرها بحيث تساعد �ف كلفة التمويل، كما وتناقش االأنظمة والقوان�ي

ي غياب مرافق مياه تعمل 
نتاج وتقديم الخدمة بما فيها كلف التمويل �ف داد تكلفة االإ مكان اس�ت يجدر بالذكر أنه ليس باالإ

ف القطاع  اكة ب�ي ف عن هذه الخدمة، كما ال يمكن أن تنجح ال�ش ف الراض�ي ة للمستهلك�ي ف بطريقة جيدة وتقدم خدمة مم�ي
ي الجزء المتعلق 

ي القطاع العام. وبما أن هذا الواقع قد تم طرحه �ف
ف �ف الخاص والعام بدون وجود نظراء كفؤين ومؤهل�ي

ي ملحقاته المرفقة 
بمشاركة أصحاب المصلحة وكذلك الحاجة إل كفاءة العمليات، فإن هذا التقرير االقليمي يشمل �ف

ورة هيكلِة المرافق لتمكينها من تقديم االأداء الجيد. وصفاً للحوكمة و�ف

ق االأوسط وشمال  ي منطقة ال�ش
اهة والمياه �ف ف ي مجال ال�ف

وع »برنامج تنمية القدرات �ف وع »الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطي« وم�ش ف وهما هذا الم�ش ف إقليمي�ي وع�ي  2 كان مؤتمر برشلونة الخاتمة لم�ش
اكة الأجل المتوسط بتمويل رئيسي من الوكالة السويدية للتنمية.                                         ف مسميان من قبل ال�ش وع�ي افريقيا« من قبل برنامج االأمم المتحدة/مرفق حوكمة المياه والوكالة السويدية      للتنمية. كال الم�ش
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ي 
الثا�ن الفصل 

رابط الحوكمة والتمويل – نظرة عامة 

بالغالب أزمة حوكمة يحتاج حلُّها إل تصميم وتنفيذ سياسات إصالحية  العالمية هي  المياه  أزمة  المتفق عليه أن  من 
دارة المتكاملة للمياه مع االأخذ باالعتبار المشاركة الشاملة الأصحاب المصلحة وكذلك مصالح  بحيث تتناغم مع مبادىء االإ
اتيجيات خاصة بذلك وترسيم  ي الحوكمة يكون من خالل تنفيذ اس�ت

. ولكن االإصالح �ف ف ف الجنس�ي الفقراء ومراعاة الفوارق ب�ي
، كل هذا يحتاج إل تمويل تعجز  ف ب وتقديم خدمات ال�ف الصحي لكافة المواطن�ي ف مياه صالحة لل�ش خطط لتأم�ي
ف أن تعبئة التمويل لقطاع المياه المتوسطي واجٌب هائل عادة ما يفوق طاقة الحكومات، 

ّ الدول عن تقديمه. وقد تب�ي
وبالرغم من ازدياد الدعم الدولي لقطاع المياه وال�ف الصحي خالل االأعوام الماضية إال أنه ما زال أقل من احتياجات 
امن مع هذا الوضع يجري النقاش حول إمكانية مشاركة القطاع  ف اتيجية، وبال�ت الدول له لكي تستطيع تنفيذ خططها االس�ت
لتشجيع هذه  الجيدة  للحوكمة  إطار  ورة وجود  النقاش �ف ف هذا 

َّ ب�ي المياه حيث  تمويل خدمات  استدامة  ي 
�ف الخاص 

ي أربع من دول 
وع »الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطي« بدراسة رابط الحوكمة والتمويل �ف المشاركة. قام م�ش

ي مؤتمرات دورية 
ف وتونس، ون�ش النتائج والدروس المستوفاة من هذه الدول �ف المتوسط وهي االأردن ولبنان وفلسط�ي

قليم. وع عىل مستوى االإ قّدمها الم�ش
 

عىل  المصالح  أصحاب  من  عديدة  فئات  مع  التشاورية  العملية  نتائج  تشمل  دولة  بكل  خاصة  تقارير  وع  الم�ش أنتج 
ي كل من الدول المعنية. وبما أن هذه االإصالحات بغ�ي 

ي قطاع المياه قائمة �ف
ف أن االإصالحات �ف

ّ المستوى القطري وقد تب�ي
ي تصبو إليه الحكومات حيث سبق وأن تم تقديم النصيحة إل هذه الدول بأن إدارة 

منأى عن االإصالح العام لالقتصاد ال�ت
اقتصادها بتطبيق نهج االإجراءات المستندة عى السوق هو أك�ش االأساليب عقالنية. وبما أن توف�ي خدمات المياه وال�ف 
اتيجيات محددة تجاه االإصالحات  الصحي يعت�ب حيويا الستمرارية النمو االقتصادي فقد اتخذت الدول سياسات واس�ت
الالزمة. وعند ترجمة هذه االإصالحات إل خطط عمل ظهرت االحتياجات الهائلة للتمويل، وبما أن كافة الدول االأربع 
مثقلة بالدين تجىّل االأمر بأن االعتماد المستمر عىل الحكومة المركزية لمشاريع البنية التحتية وكذلك إدارة وتمويل أعمال 
ي قطاع المياه هو أمر غ�ي مستدام، إن لم يكن غ�ي واقعي. وقد بدى جليا بأن كال من الحكومات 

ف �ف التوسعة والتحس�ي
ي تطوير قطاع المياه حيث ظهر ذلك من 

ي عملية تشجيع مشاركة القطاع الخاص �ف
االأربع قد بدأت أو خططت للبدء �ف

ي إما تم سّنها حديثا أو ُمتداوٌل حولها لمساندة عملية التشجيع هذه.
ف المياه ال�ت خالل قوان�ي

ي تطوير قطاع المياه جهدا رئيسا تجاه التمويل المستدام لتلبية احتياجات التطوير، 
يُعت�ب دعم مشاركة القطاع الخاص �ف

ى أن دراسة أي  وبما أن التمويل يعتمد عىل أربعة جوانب وهي الفنية والمالية والقانونية واالجتماعية/االقتصادية ف�ف
وع له عالقة بمشاركة القطاع الخاص عادة ما يعطي العناية الالزمة لهذه الجوانب عند تقييم المخاطر، لذا عىل  م�ش
المعلومات حول هذه الجوانب بشفافية باعتبارها االأساس الالزم التخاذ القرار المناسب. واضعي السياسات أن يراعوا توف�ي

ي تخدمها مستدامة 
هناك دالئل تش�ي إل أن البنية التحتية للمياه ال يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تكن التجمعات ال�ت

أيضا، أي أن يكون أصحاب القرار والمواطنون عىل علم بقيمة البنية التحتية وبمقدار الجهد الذي يُبذل لتقديم الخدمة 
دارية والحفاظ عليها لضمان االستدامة  إليها، وعىل صانعي السياسات أن يحرصوا عىل بناء القدرات الفنية والمالية واالإ
ف والحكم المحىلي )إن كان مستقال عن الحكم المركزي( أن يقّدموا الدعم المالي  عىل المدى الطويل، كما وعىل المواطن�ي

ٌ فيها. لة خاصة إذا كان للقطاع الخاص دور تشاركي الالزم لضمان ديمومة المشاريع المموَّ

  3OECD ي قطاع المياه، فقد قامت
ي تدعو إل حوكمة أفضل �ف

ات ال�ت رشادات وآليات العمل والن�ش هناك العديد من االإ
بتجميع مخزون مؤلَّف من أك�ش من 100 من أدوات الحوكمة تتعلق بالمياه وذلك حول أربعة محاور )1( مشاركة أصحاب 
اهة  ف ي )4( ال�ف

ي خدمات المياه وال�ف الصحي )3( الحوكمة عىل مستوى الحوض الما�أ
المصلحة )2( الحوكمة واالأداء �ف

والشفافية.

ق االأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر االأبيض المتوسط  ي ال�ش
 أصبحت هذه المحاور ملموسة أك�ش لصعوبة االأوضاع �ف

ات الديموغرافية وانتشار  ي وضعت العراقيل المتفاقمة أمام التنمية جّراء التغ�ي
ي مياهها وال�ت

المّتسمة بتحديات جّل �ف
الغذاء والتمدد  المياه ومتطلبات  أثمان  ي 

الحاد �ف أنماط االستهالك إضافة إل االرتفاع  ي 
البطالة والفقر والمستجدات �ف

، هذا باالإضافة إل فقدان  ف ف الجنس�ي ّ المناخي والفوارق ب�ي ي والتغ�ي
ّدي البي�أ ي وازدياد الطلب عىل الطاقة وال�ت الح�ف

ف خدمات المياه  ي تأم�ي
قليم. وقد أظهرت هذه االأموُر كافًة الحاجَة الواضحة إل الكفاءة العالية �ف ي االإ

االستقرار السياسي �ف
ي التخطيط والتنفيذ وزيادة 

ف عىل الال مركزية �ف ك�ي وال�ف الصحي وتوسيع نطاق المشاركة مع أصحاب المصلحة وال�ت
لديمومة  الخيارات  كإحدى  الخاص  القطاع  مشاركَة  وع  الم�ش قّدم  كهذه  أحوال  ي 

و�ف القرارات،  اتخاذ  حول  المساءلة 
يجاد البيئة المناسبة لذلك، ويحتاج هذا الطرح إل بناء التوافق  التمويل مما يتطلب تطوير واستحداث أطر للحوكمة الإ

قليمي. ابط بعرض نتائج الحوارات وتحليلها ع�ب المن�ب االإ خالل حوارات قطرية حول السياسات أوال ومن ثمَّ تعزيز ال�ت

سهامات نحو أهذاف التنمية المستدامة لغاية 2030، أيار 2016  3 محفل المياه العالمي، االإ
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3.1   نبذة عامة – المنهجية

وع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطي تم تنفيذ إجراءات عىل المستوى القطري  كما ُذكر أعاله وضمن إطار م�ش
حوكمة  تواجه  ي 

ال�ت العقبات  لتحديد  وذلك  ومرّكزة  منّظمة  حوارات  ضمن  وتونس  ف  وفلسط�ي ولبنان  االأردن  من  كل  ي 
�ف

التمويل المستدام لخدمات المياه مع االأخذ باالعتبار مشاركة القطاع الخاص. تم ذلك بدراسة فنية مستفيضة إل جانب 
العقبات  لتلك  كامٍل وشامل  إل فهٍم  للوصول  التشاورية  العملية  فيها عىل  ف  ك�ي ال�ت كان  المصلحة  الحوار مع أصحاب 

والتحديات ومن ثَمَّ الخروج بتوصيات وخطط عمل لالإصالح وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبالتحديد فقد شمل حوار السياسات العديد من أصحاب المصلحة ضمن الحكومات ومرافق المياه والقطاع الخاص 
ة الطويلة  قليمية داخل قطاع المياه وخارجه. كان الحوار مبنيا عىل الخ�ب ف ومن المؤسسات االإ ي والممول�ي

والمجتمع المد�ف
ي توف�ي منابر محايدة لبناء التوافق وتبادل التجارب الناجحة والدروس المستفادة من خالل 

لكل من GWP-Med وOECD �ف
العملية التشاورية المبنّية عىل أدلة واضحة وعىل بعثات تقصي الوقائع وتقارير حول خلفية الحال إضافة إل مقابالت 
ثنائية أو متعددة االأطراف شبه منظمة ودراسة حاالت محددة والمراجعة من قبل النظراء. انتهت هذه العمليات عىل 

النطاق القطري بتقديم تقرير منفصل لكل دولة عىل حدة. 

تم تجميع التقارير القطرية عىل الُمخرجات الفاعلة وردود الفعل من قبل أصحاب المصلحة من خالل إجابات خطية 
ي الدول المعنية وكذلك تقديم 

عىل استطالعات هادفة وبيان المالحظات ضمن ورشات عمل ومقابالت شخصية أجريت �ف
ي قطاع المياه وكيفية مواجهة كل ما 

التعليقات الخطية، والذي بمجمله سّلط الضوء عىل هيكلية وعملية صنع السياسات �ف
ذكر للتحدي المتعلق بالتمويل المستدام ليشمل مشاركة القطاع الخاص. يكّون الجزء التحليىلي من هذه التقارير االأسس 
الحال  للوقوف عىل واقع   OECD المتبع من قبل للنهج  االآراء وفقا  ة وتبادل  المستن�ي المناقشات  ي 

اعتمادها �ف ي تم 
ال�ت

حول مشاركة القطاع الخاص وتال  ذلك توصيات محددة حول السياسات وفقا الأفضل الممارسات عىل النطاق العالمي، 
GWP- ي الذي قامت

وكذلك توصيات لخطة عمل تخّص كل دولة تناسب خصوصية واحتياجات الدولة. أما الجزء الف�ف
ه ودعمه فقد شمل عدة ورشات عمل تضم أصحاب المصلحة تم تنظيمها تحت مظلة الوزارات المعنية  Med بتيس�ي

ي تطوير واستكمال التقارير القطرية.
بالمياه حيث أدى ذلك إل مدخالت ملموسة ساعدت �ف

وع حيث تم تغذيته باالستنتاجات  قليمي للم�ش وكما ُذكر سابقا فإن العمليات القطرية حافظت عىل الصلة مع الجزء االإ
السياسات  لصانعي  المياه  حوكمة  حول  للمعلومات  منصة  إنشاء  خالل  ومن  قليمية  االإ المؤتمرات  خالل  من  القطرية 

وللجهات الفاعلة من القطاع الخاص.

كانت السمة االأساسية لحوار السياسات القطري التفاعل الشامل من قبل عدد كب�ي من أصحاب المصلحة الذين شاركوا 
ي كل من الدول 

ف الجدول أدناه مستوى الحضور �ف
ّ ة خالل التحض�ي التفصيىلي  للتقارير القطرية. يب�ي بصورة بناءة ومستن�ي

االأربع عامة وكذلك الحضور النسوي وعدد المؤسسات.

فالدولة عدد المؤسسات المشاركةنسبة النساءعدد االأفراد المشارك�ي

3157%157االأردن

4165%162تونس

3530%120لبنان
ف 2739%189فلسط�ي

3.2    جوهر حوار السياسات 

ي نهاية هذا الفصل.
ي جداول ثالثة �ف

تم نقل جوهر الحوار إل نتائج ملّخصة �ف
ي المتعلق بمشاركة القطاع الخاص، جدول 2 يعالج موضوع مشاركة أصحاب المصلحة 

طار القانو�ف جدول 1 يلّخص االإ
فيها مالحظة  تتس�ف  بطريقة  الجداول  ُوضعت هذه  وقد  واالإجراءات، هذا  للتوصيات  ملخصا   3 يعرض جدول  بينما 

ف الدول االأربع. التشابهات واالختالفات ب�ي

ف أصحاب المصلحة حيث كان العديد منهم  ة الرئيسية من الحوار التفاعىلي بن�ش التوعية وبناء التوافقية ب�ي ف تمثلت الم�ي
ي قطاع المياه وال بكيف يمكن للحوكمة أن تعيق بقدر ما تستطيع أن 

ال يعلم من قبل بإمكانية مشاركة القطاع الخاص �ف
تيّ� عملية المشاركة إذا توفرت البيئة المناسبة لذلك.

انية  ف طار التنظيمي وعملية الم�ي ف الدول االأربع فيما يتعلق باالإ كة ب�ي ف نتائج الحوار القطري أن هناك تحديات مش�ت
ّ تب�ي

وكذلك مشاركة أصحاب المصلحة مما أدى إل التوصية بخطط عمل متشابهة.

طار التنظيمي 3.3    الإ
 

ي الوضع الحالي من حيث تنظيم القطاع 
ي لوجود ثغرات �ف

ي كل من الدول االأربع إل تطوير إضا�ف
طار التنظيمي �ف يحتاج االإ

ي تجاه المشاركة ويحّد من الفرص ويزعزع العملية بأكملها.
ي ومشاركة القطاع الخاص مما يقّوض الوضوح القانو�ف

الما�أ

تلّخص االأجزاء الواردة أدناه االستنتاجات حول عنا� الحوار القطري لكل دولة إضافة إل تعليقات ذات صلة من كاتب 
هذا التقرير أينما ترد.

يعات 3.3.1     الت�ش

ي كل من الدول المعنّية.
يعات متعلقة باحتياجات الحوكمة �ف ف من الحوار وجود محاوالت الستحداث ت�ش

َّ تب�ي

اتيجية  ف اس�ت ابط ب�ي ي تونس بالرغم من حاجته إل التحديث، وتحتاج الدولة إل تحديد كيفية ال�ت
يوجد قانون للمياه �ف

المياه المحّدثة وقانون المياه المستحدث وقانون االمتياز ومستقبل قانون مشاركة القطاع العام مع الخاص إضافة إل 
يعات وإطار المشاركة مع  ف هذه الت�ش ، إذ أن هذا التحديد يوضح العالقة ب�ي حة لالقتصاد االأخ�ف اتيجية المق�ت االس�ت

ي قطاع المياه بالذات.
القطاع الخاص �ف

ي أكتوبر 2017. 
لمان بعد موافقة الحكومة عليه �ف ح يحتاج إل المصادقة من قبل ال�ب ي لبنان فإن قانون المياه المق�ت

أما �ف
ي قطاع المياه وال�ف الصحي لمدة ال تتجاوز 25 عاما، وترد تحت بند 

يتوقع القانون تفويض محتمل للمسؤوليات �ف
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دارة، إدارة من قبل طرف  تفويض المسؤوليات نماذج المشاركة ع�ب أنواع من العقود: االمتياز، عقود االإجارة، عقود االإ
ثالث إضافة إل عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية وبذلك قد تم تحديد أنواع المشاركة المختلفة. إضافة إل ذلك 
اح قانون من قبل وزارة الطاقة والمياه عام 2003 ُذكر فيه عن عملية التنظيم لتفويض الخدمات ومشاريع  فقد تم اق�ت
BOT لبناء وتشغيل وإعادة الملكية للسدود وملحقاتها شاملة لشبكات المياه وال�ف الصحي وكذلك محطات تنمية مياه 
ب ومحطات ال�ف الصحي. وفقاً  لمسودة القانون يتم تقييم المشاريع وتحض�ي مواصفاتها من قبل الوزارة كونها  ال�ش
ي ستقوم بتوقيع عقود المشاركة بعد موافقة مجلس الوزراء، أما إدارة العملية بالكامل فتتم من خالل لجنة 

الجهة ال�ت
ي الوزارة.  وقد صدر الحقا لذلك قانون مشاركة القطاع العام والخاص لسنة 2017 الذي يعطي الهيئة العليا 

تتشكل �ف
ي سميت فيما بعد )الهيئة العليا للتخاصية ومشاريع مشاركة القطاع الخاص/العام HCPP( الدور 

للتخاصية HCP وال�ت
ي كافة اللجان وفرق العمل وح�ت 

ي هذه الحالة وزارة الطاقة والمياه عضوا �ف
ي عملية PPP وتبقى الوزارة المعنّية �ف

القيادي �ف
المفاوضة والتوصية باالإحالة.

المياه، وقد تم طرح استحداث قانون  ي قطاع 
ف المؤسسات والهيئات العاملة �ف يع عىل قوان�ي ي االأردن يقت� الت�ش

و�ف
ف  ي تمارس أعمالها ضمن قوان�ي

ي القطاع وال�ت
ي السابق وتم رفضه خوفا من إضعاف الهيئات العاملة �ف

للمياه عدة مرات �ف
ف واالأنظمة تشهد تطبيقات أوسع إال أن آلية االمتثال بها  خاصة بها تُعت�ب متكاملة نوعا ما، وبالرغم من أن هذه القوان�ي

ف التطبيقية وموافقتهم عليها. غ�ي واضحة إذ تعتمد بشكل رئيس عىل فهم أصحاب المصلحة للقوان�ي

عىل  مبنّيا   2014 عام  المياه  قانون  استحداث  إل  االإصالح  عملية  أدت  إذ  المياه  قطاع  ي 
�ف تحول  حالة  ف  فلسط�ي تشهد 

ف الدول االأربع موضوع  ف الدولة الوحيدة ب�ي اتيجية الوطنية للمياه لعام 1992 تم تحديثها عام 2012. تعت�ب فلسط�ي االس�ت
ات  ي يتواجد فيها قانون شامل للمياه يعالج القضايا ويحدد االأهداف، وبالرغم من أن القانون يدعو إل تغ�ي

البحث ال�ت
 . ف التنفيذ بعد الأنه يواجه مقاومًة قويًة ضد التغي�ي

ّ ي القطاع إال أنه لم يدخل ح�ي
هيكلية �ف

PPP 3.3.2     وحدة التخاصية

إما  الخيار  أن  إذ  الحرجة  المؤسسية  القضايا  الحكومي من إحدى  المنظوم  التخاصية ضمن  تواجد وحدة  يُعت�ب مكان 
ي المؤسسات المعنّية كوزارة المياه.

ي وزارة المالية فقط لجميع القطاعات أو كوحدات ال مركزية �ف
وضعها �ف

ي قانون مشاركة العام/
ة �ف ي االأردن منذ عدة سنوات، وبما أن تونس ولبنان حديثا الخ�ب

تم تأسيس وحدة التخاصية PPP �ف
.PPP ف تطمح باستحداث قانون للـ ة أطول لتطبيقه، بينما ال تزال فلسط�ي الخاص المستحدث فإنهما بحاجة إل ف�ت

ي وزارة المالية، وح�ت كتابة هذا التقرير 
أحدث االأردن قانون الـ PPP عام 2014 وأَسس أيضا وحدة التخاصية PPP    �ف

ة مشاريع واحد منها يتعلق بقطاع المياه وال�ف الصحي بناء عىل طلب من وزارة البيئة يتعلق  ي ع�ش
كت الوحدة �ف اش�ت

بإنشاء محطة لتنقية المياه الصناعية4 . أما من حيث المأسسة فقد وّقعت الحكومة االأردنية اتفاقية تعاون مع فرنسا 

ة عقد ورشات عمل ودورات  ي هذه الف�ت
ة ثالث سنوات. تم �ف ي للوحدة وتطوير خطة عملها لف�ت

ة الدعم الف�ف لتقديم االأخ�ي
ف بالوحدة  نامج عىل تأهيل العامل�ي ية حيث ركز ال�ب ف ف العربية واالنجل�ي ف العام والخاص وباللغت�ي تدريبية بمشاركة القطاع�ي
ة  ي وزارة المالية لمساعدة الوحدة خالل ف�ت

ٍ �ف َ خب�ي ف ف من دوائر حكومية أخرى، كما ويتضمن التعاون توط�ي وكذلك موظف�ي
ف فيها. التأسيس والقيام بدراسة حول تطوير مهارات العامل�ي

ي وزارة المالية، وجميعها 
ة موجودة �ف ي رئاسة الوزراء بشكل هيئة، واالأخ�ي

لدى تونس أربع وحدات PPP أبرزها المتواجدة �ف
ي مجلس 

اء إل الهيئة المتواجدة �ف ة لطرح عملية ال�ش وع ولكن تعود الموافقة االأخ�ي ة الم�ش تقدم المساعدة خالل ف�ت
الوزراء. 

ي لبنان تُعت�ب الهيئة العليا للتخاصية والمشاركة مع القطاع الخاص )HCPP( الجهة المخولة بالموافقة وتيس�ي وإطالق 
و�ف

 HCPP ي فتشارك كعضو ضمن وإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP. أما الوزارة المعنية أو الطرف المش�ت
وع.  وع ما ح�ت استكمال الم�ش ي هذه اللجان من مرحلة انطالق المبادرة تجاه م�ش

وتقوم بدورها �ف

ف فقد قامت الحكومة الفرنسية بناء عىل طلب السلطة الوطنية بدراسة إنشاء وحدة للتخاصية PPP داخل  ي فلسط�ي
أما �ف

حت الحكومة الفرنسية من خالل مستشارها الذي قام بالدراسة بإنشاء وحدة مركزية  سلطة المياه الفلسطينية PWA. اق�ت
ي وزارة المالية والتخطيط لكافة القطاعات وقدمت تقريرها بذلك إل الحكومة إال أن التقرير ال يزال، ح�ت 

للتخاصية PPP �ف
 .PPP  ف الـ ي مجلس الوزراء ولم يتم تأسيس هذه الوحدة بعد أو تطوير قوان�ي

نهاية 2017 ، قابعاً �ف

ي 
طار التنظيمي ومن المتوقع أن تقوم هذه الوحدة بدور هام �ف يعت�ب إنشاء وحدة التخاصية مساهمة هامة تجاه االإ

ي مرحلة اختيار المشاريع والموافقة عليها )2( التأكد من 
ف عىل تقوية االإجراءات �ف ك�ي تطوير المشاريع حيث )1( ستقوم بال�ت

ائية مطّبق من قبل  اء )3( والتأكد من أن التحليل للقيمة ال�ش ي اختيار عملية ال�ش
وجود االأدوات الالزمة التخاذ القرار �ف

وقراطية  المؤسسات العامة وبطريقة دورية لتقييم المشاريع ماليا. يبقى التحدي قائما بأال تصبح هذه الوحدة عقبة ب�ي
وع وتنفيذه.  ف طرح فكرة الم�ش ة الزمنية ب�ي أخرى قد تطيل الف�ت

3.3.3     العملية التنظيمية

 ، ف ف قطاع المياه والعمالء أي المواطن�ي تحتاج الدول االأربع أنظمة تتعلق بأبسط درجات الحوكمة أال وهي تحديد العالقة ب�ي
يعات  وتستند هذه العالقة التفاعلية عىل الواقع إل حيث يجب أن تقودها االإجراءا ت االأخرى كالحوكمة الشاملة والت�ش
ف بطريقة كفؤة وبذلك يتم تحديد العالقة  ف خدمات المياه وال�ف الصحي إل المواطن�ي جم إل تأم�ي والتمويل، و ت�ت
يتم تقديم أفضل خدمة ممكنة مع مراعاة واقع  تنظيم بحيث  العالقة إل  الخدمة وعمالئه. تحتاج هذه  ف مقدم  ب�ي
امات ملّباة. إن أفضل  ف ف أن االل�ت ي ح�ي

ف محفوظة �ف الحال ومحدوديته. أما دور المنظم فهو التأكد من أن حقوق الطرف�ي
ف االأطراف  ك ب�ي الممارسات العالمية واضحة بهذا الشأن وهنالك معاي�ي موثَّقة تعكس هذه العالقة أال وهي الفهم المش�ت
كافة االأطراف من أصحاب  ف  ك ب�ي المش�ت التفاعل والحوار  الغاية ال بد من االستناد عىل  كافة، ولكن للوصول إل هذه 

المصلحة.

وع لتفعيل المشاركة حيث ان وزارة البيئة ال تملك الصالحية بالتوقيع عىل االأمور واالجراءات المالية وكذلك الكفاءات  ي ايجاد الطرف المخول قانونا بما يتطلبه الم�ش
 4 لمشكلة القائمة حاليا تكمن �ف
دارة هذا النوع من المشاريع. الإ
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استقاللية  بتعزيز  االأربع  الدول  الوطنية حول  التقارير  توىصي 
إل  يعود  أن  من  للقاريء  بد  ال  لذلك  الخدمات،  مقدمي 
ي هذا التقرير والذي يصف ماهية المرفق ذي 

الملحق الثالث �ف
الهيكلية  الدنيا لكل من  المتطلبات  الجيد والذي يحدد  االأداء 
وجود  عىل  كله  ذلك  ويتمحور  ذلك،  إل  للوصول  والحوكمة 
من  مستقل  ومنظم  جهة  من  استقاللية  ذي  خدمات  مقدم 
جهة أخرى. يعت�ب وجود هذه الصيغة عىل أرض الواقع عن�ا 
أساسيا للنجاح ولخلق بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص. 

انية  ن 3.4    عمليات الم�ي

ي كل من الدول االأربع موضوع البحث 
انية �ف ف تحتاج عمليات الم�ي

انيات المحدودة المتاحة من أداء  ف ف حيث تعيق الم�ي إل التحس�ي
مشغىلي المياه والذي يقود بدوره إل طلب المزيد من الدعم 
المالي من الدولة ولقيود مالية شاملة مما يؤدي إل المزيد من 
الضغط عىل قطاع المياه وال�ف الصحي الإجراء االإصالحات، 
إل  المشكلة  تقسيم  إل  الهائل  الوضع  هذا  معالجة  ويحتاج 

أجزاء ومعالجة كٍل عىل حدة. 

ف واالأردن نجاعة هذا النهج، حيث تبدأ بفصل عملية تزويد المياه بالجملة وتنقية مياه ال�ف  ي فلسط�ي
أثبتت التجربة �ف

الصحي عن المسألة التجارية المتعلقة بتوزيع المياه بالجملة وعوائد ال�ف الصحي ويتم بذلك تطويق نقاط الدعم 
ف احتياجات التمويل عىل المستوى  وبتحديد المتطلبات المالية عند الحاجة إليها، والهدف من ذلك كله هو  الفصل ب�ي
ف مسؤوليات مقدمي الخدمات تجاه تغطية  انية الدولة( من جهة وب�ي ف ي لتطوير المصادر ونقل المياه إل المرافق )م�ي

الوط�ف
داد الكلفة عىل أداء مقّدمي الخدمة  ف عند اس�ت ك�ي انية المرافق( من جهة أخرى، وبذلك يتم ال�ت ف كلفة التشغيل والصيانة )م�ي
ي تقديم خدماته 

من حيث النوعية مقابل عملية بيع المياه بالتجزئة، يتم بعدها تحديد دور مشاركة القطاع الخاص إما �ف
ي تطوير المصادر المائية وتنقية ال�ف الصحي، ولكل من هذين 

الكلية  أو الجزئية لعمليات تقديم الخدمة، أو كممّول �ف
ي من هذا التقرير. 

ي الملحق الثا�ف
ح الفصل بينهما �ف الخيارين نماذج للمشاركة مختلفة، ويتم �ش

ي تحديد نقاط الدعم ومقداره كون إمدادات المياه بالجملة للمناطق 
ف لها دور أسهل �ف يجدر الذكر هنا إل أن فلسط�ي

كة مياه ا�ائيلية )حوالي 60%( مع العلم أن هذه العملية بحاجة إل تنظيم من حيث  ية الرئيسية تتم عن طريق �ش الح�ف
ي مناطق إيصالها.

ي خطوط المياه �ف
أوقات توصيل المياه ومناطق تواجد العدادات وقراءتها والضغوطات �ف

انية حيث تختلف أسعار الطاقة  ف ي االأردن والمتعلق بأثمان الطاقة له تأث�ي كب�ي عىل عمليات الم�ي
هناك عامل خارجي �ف

ات  ي غياب القدرة عىل تعديل ثمن المياه ليتناسب مع تغ�ي
إجماالً باتجاه تصاعدي بينما تبقى تعرفة المياه عىل ما هي، و�ف

ي وقت الحق يجب 
ي وقت محدد تاريخياً باعتباره سعر االأساس وثمن الطاقة �ف

ف أثمان الطاقة  �ف سعر الطاقة فإن الفرق ب�ي

ي تم فيها تشكيل مجلس لتنظيم قطاع 
ف هي الدولة الوحيدة ال�ت ف الدول االأربع موضوع البحث نرى أن فلسط�ي من ب�ي

المياه معززا بقانون المياه والذي يحدد واجبات ومسؤوليات هذا المجلس. 

ي قطاع الخدمات من خالل اتفاقيات 
ي االأردن )وزارة المياه/سلطة المياه( بالعملية التنظيمية �ف

يقوم صاحب المرافق �ف
كات. وبما أن المنظم هو من يملك  ي كانت باالأصل مرافق عامة تم تحويلها إل �ش

كات مقدمي الخدمة ال�ت خدمة مع �ش
تشغيل  كات  إل �ش تدريجيا  كات  ال�ش تتحول هذه  الممتلكات.  للحفاظ عىل  بالتنظيم  يقوم  بذلك  فإنه  التحتية  البنية 
ي االستثمارات الرأسمالية، وبذلك فإن هذا 

وصيانة O&M خالفا للهدف االأساسي من تشكيلها أصال بحيث يكون لها دور �ف
ي اتفاقية الخدمة إذ أن الغاية قد انتفت من تحويل 

كة تشغيل وصيانة يحتاج إل إعادة النظر �ف ي االأدوار إل �ش
التحول �ف

كة تزداد مسؤوليتها مع الوقت تجاه االستثمار الرأسمالي بدال من أن تنقص. المرفق إل �ش

ي تنظم أعمال مرافق المياه 
يعات ال�ت ي غياب الت�ش

ي لبنان فإنه مناط بوزارة الطاقة والمياه �ف
أما تنظيم قطاع المياه �ف

ح وزارة الطاقة  اكة مع القطاع العام/الخاص فلم يتبلور مق�ت تيبات ال�ش وفق المعاي�ي الدولية وكذلك فيما يتعلق ب�ت
ي وزارة المالية 

والمياه بهذا الشأن بعد، وقد تم إعطاء مركزية الدور إل الهيئة العليا للتخاصية ومشاركة القطاع الخاص �ف
شارة إل أنه وبالرغم من قيادة الهيئة لعملية المشاركة يبقى الدور فاعال لوزارة الطاقة والمياه  ي قانون 2017. يجب االإ

�ف
ي الهيئة فيما يتعلق بمشاريعها، تقوم بتحض�ي الدراسات االأولية وتساعد سكرت�ي 

كوزارة ذات العالقة حيث تكون عضوا �ف
وع، ثم تقوم بتكوين فريق العمل  ي اللجنة المشكلة لغاية الم�ش

ي تحض�ي دراسة الجدوى وتكون أيضا عضوا �ف
الهيئة �ف

وع وتقوم بعدها بمناقشة مقدمي العروض وبالنهاية تقوم بالتوقيع  ي تحض�ي وثائق الم�ش
الذي يدعم عمل اللجنة �ف

اف عليه. ينطبق هذا عىل قطاع المياه ويمكن تطبيقه عىل قطاع ال�ف الصحي إذا صارت الوزارة هي  �ش عىل العقد واالإ
صاحبة الشأن. 

المناطق  ي 
�ف المياه  ي خدمات 

�ف هرمية  هيكلية  إل  إشارة  هناك  ولكن  تنظيمي  دور  أي  إل  ي 
الوط�ف تونس  تقرير  يش�ي  ال 

اف وزارة الزراعة ومصادر المياه وصيد  كة الوطنية لتوريد وتوزيع المياه)SONEDE( تحت إ�ش ي تقوم بها ال�ش
ية ال�ت الح�ف

اف  ي لل�ف الصحي )ONAS( تحت إ�ش
ية إل المكتب الوط�ف ي المناطق الح�ف

االأسماك، بينما يتبع ال�ف الصحي �ف
اف عىل خدمات المياه وال�ف الصحي من قبل مجموعة تطوير الزراعة  �ش ي المناطق الريفية يتم االإ

وزارة البيئة، و�ف
)GDA(، بينما يخلو الواقع من أي عملية تنظيمية. 

مربع 1 :
قبل  من  الخاص  القطاع  مشاركة  حول  نوعية  نقلة 

المؤسسات  المتعددة الجنسيات

من  االجتماعية  الهندسة  ي 
�ف ة  االأخ�ي التطورات  تشهد 

للبيئة  سويز  كة  ك�ش الخاص  القطاع  متعهدي  قبل 
ي الدول 

ي قطاع المياه �ف
مثالً من حيث نماذج العمل �ف

النامية إل أهمية الحوار مع أصحاب المصلحة قبل 
ت أيضاً أنواع  دارة. تغ�ي اتخاذ القرارات حول طبيعة االإ
الجنسيات  متعددة  المؤسسات  قبل  من  المشاركة 
صفة  من  االنتقال  إل  ة  والخ�ب التجربة  عىل  بناء 
إل  عاما   30 إل   20 لمدة  امتيازا  يشمل  الذي  »عقد« 
الفنية  والمهارات  ات  الخ�ب عىل  تركز  »عملية«  صفة 
واالأقل مخاطرة  ليونة  االأك�ش  دارة  االإ عن طريق عقود 

ستثمار.  واالأقل طلباً عىل االإ

النامية  الدول  ي 
�ف الخاص  والقطاع  المياه  )خدمات 

)2012 AFD
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انيات وبشفافية لكي  ف ي الم�ي
تحميله للحكومة مع التوضيح أن هذا الفرق ال يُعت�ب دعماً لقطاع المياه ويجب أن يدّون �ف

ي ظل عقد قائم عىل االأداء. تم تطبيق 
ي التخفيض من كلفة الطاقة �ف

يفتح المجال للقطاع الخاص بالتدخل والمشاركة �ف
ات محددة لمشّغل الخدمة كي يرفع من كفاءة  داد الطلب عليها إذا وضع المنّظم مؤ�ش ف ي االأردن وس�ي

عقود االأداء هذه �ف
ي التشغيل. 

الطاقة المستخدمة �ف

ي من شأنها أن تعيق تحديد الحالة المرجعية لقطاع المياه 
ي لبنان ال�ت

اضات �ف شكاالت واالف�ت هنالك الكث�ي من القضايا واالإ
ي طرابلس عام 2003 وغزة عام 1995 وعمان 

فيه، لذا يُعت�ب لبنان موقعاً خصباً لمشاركة القطاع الخاص كما كان الحال �ف
دارة مرافق هذه المدن. كان عقد غزة وطرابلس لمدة 4 أعوام بينما  عام 1996 حيث أحيلت إل القطاع الخاص عقود الإ
يجابية باقية لغاية  كان عقد عمان الأربعة أعوام وتم تمديده إل سبعة، وبالرغم من انتهاء تلك العقود إال أن آثارها االإ
ح وبعد إجراء دراسة عىل واقع الحال،  ي لبنان )WSEs( فمن المق�ت

اليوم. أما بالنسبة لمؤسسات المياه وال�ف الصحي �ف
كات عالمية ذات االختصاص. إن بذل العناية الواجبة  عىل مبدأ الحرص الواجب، إحالة إدارة هذه المرافق بعقود إل �ش
يكون متفق عليها،  الخدمات بحيث  االأساسية لوضع  الحالة  العطاء ولتحديد  ي 

�ف تُدرج  إل مواصفات  للوصول  ورة  �ف
ة زمنية بسيطة، كما تم توثيق حاجة مؤسسات المياه الماسة  ات وبناء المهارات وبف�ت دارة هذه نقل الخ�ب وتندرج بعقود االإ
ي وضع شبيه بلبنان من حيث عدم تواجد الكفاءات، فقامت مياه الجزائر 

. كانت الجزائر �ف ف ف مؤهل�ي ي لبنان إل موظف�ي
�ف

ي الحتياجات المياه وال�ف الصحي.    بإحالة عقد إدارة شمل كجزء رئيسي فيه المطلب بتأسيس مركز تدري�ب

ي أهمية وحاجة تطوير منهجية تسع�ي لتوضيح عملية تحديث التعرفة وقواعدها 
تشارك تونس مع  الدول الثالث االأخرى �ف

ي غياب معلومات شاملة وكاملة عن مدى أو تفصيلة الدعم 
وفقاً لما تش�ي إليه المقاييس الدولية، ولكن يصعب ذلك �ف

اء البنية التحتية. بينما كانت ONAS مدعومة دوماً فإن SONEDE بدأت  الذي تقدمه الدولة لسنوات عدة وال عن حالة اه�ت
انية الدولة إال أن ضمانات  ف ي م�ي

بالحصول عىل الدعم من الحكومة منذ سنوات عديدة، وبالرغم من بيان هذا الدعم �ف
القروض غ�ي مذكورة بالتحديد، وال أي ذكر تفصيىلي لمقدار الدعم المقّدم لمرافق المياه وال�ف الصحي، وبذلك تُعت�ب 
ي غاية االأهمية تجاه مشاركة 

هذه الحالة معيقة لعملية استقطاب القطاع الخاص حيث تث�ي موضوع المساءلة، كما يُعت�ب �ف
انية.  ف امات طارئة يجب مراقبتها من خالل عملية الم�ي ف ي يمكن أن تشمل ال�ت

القطاع الخاص ال�ت

وري لكل من الدول االأربع أن يكون لديها القدرة عىل استيعاب خليط التمويل والتعامل معه وباالأخص خليط  من ال�ف
م المنح لغاية التقليل  ي الأن هذا النوع من التمويل أصبح القاعدة هذه االأيام حيث تُقدَّ

القرض/المنحة والتمويل الذا�ت
دادها ومنها يُحَسب سعر الناتج المراد بيعه وبذلك يخفف من السعر عىل المستهلك.  ي يجب اس�ت

من سعر التكلفة ال�ت
وع خربة السمراء لتنقية ال�ف الصحي  شارة إل أن م�ش ي مشاريع المشاركة كافة مع االإ

ي االأردن �ف
اسُتخدم هذا النموذج �ف

وع شاركت فيه USAID بهذا االأسلوب.  كان أول م�ش

3.5     مشاركة أصحاب المصلحة

يجب تناول موضوع مشاركة أصحاب المصلحة بطريقة جدية 
آليات المساءلة  وتحسينها بشكل منهجي لكي يتس�ف الرد عىل 
ي بدورها يجب أن تتوفر الأن للمياه وال�ف الصحي أهمية 

ال�ت
اجتماعية – اقتصادية.  ينطبق ذلك عىل كل من الدول االأربع 
ي تبدي استهانًة واضحة تجاه أهمية هذا الموضوع.  يجب 

ال�ت
السياسات  االأول مستوى   ، ف بالمشاركة عىل مستوي�ي االهتمام 
أن  العلم  مع  الخدمة  تقديم  مستوى  عىل  ي 

والثا�ف الوطنية 
الموضوع  إن  به.  خاصة  رسائل  ف  المستوي�ي هذين  من  لكل 
باستمرار  وتحديثها  للمعلومات  قاعدة  بناء   )1( المنهج:  ي 

ثال�ش
ي 

�ف شيد  ال�ت حول  التثقيف   )2( واسع  نطاق  عىل  متاحة  تكون 
ي 

استهالك المياه والتشجيع عىل ذلك الإ حداث تغي�ي سلوكي �ف
بحيث  وتنفيذها  للتواصل  اتيجية  اس�ت )3( وضع  االتجاه  هذا 
له.  الرسالة  توجيه  ي 

�ف والمقصود  المراد  الجمهور  تستهدف 
أجمعت تقارير الدول االأربع حول هذه االحتياجات وأدرجتها 

ضمن خططها المستقبلية.

االأردن عدة مرات،  ي 
�ف أعاله  االأبعاد  ي 

ثال�ش التوجه  تطبيق  تم   
ولكن رغم تقييم المشاريع القائمة به عىل أنها ناجحة إال أن 

منطلق  من  نابعة  للجمهور  تبدو  شيد  ال�ت حمالت  الأن  المسائل  بتلك  الكىلي  االهتمام  عن  بعيدين  مازالوا  ف  المستلكه�ي
ف المرافق وعمالئها  عالمية، أما من ناحية خدمات المياه فيبدو أن ثغرة الثقة واسعة ب�ي حكومي. هذا من ناحية الحمالت االإ
ها بسهولة. أما من ناحية مشاريع مشاركة القطاع  منذ زمن بعيد بسبب تاريخ طويل من عدم الكفاءة حيث ال يمكن تجس�ي
ف الأن هذا النوع من المشاريع له صفة وطنية  ف الحكومة والمواطن�ي ى منها فهناك أريحية ب�ي العام/الخاص وخاصة الك�ب
ي تتخذ الصفة الشخصانية. مثال عىل ذلك، نجاح 

أي عىل مستوى البلد ككل، بينما عملية تقديم الخدمة للمواطن هي ال�ت
وع PPP لمحطة تنقية ال�ف الصحي )انظر مربع 2(،  ة تطوير م�ش وع خربة السمراء من الناحية التشاركية خالل ف�ت م�ش

ها.  ي تجد ترحيبا من قبل الجمهور أك�ش من غ�ي
كما يمكن االّطالع عىل الملحق رقم 2 حول أنواع مشاريع المياه ال�ت

شيد، تش�ي التقارير  بينما يش�ي النهج الوارد أعاله أن دور العامة من الجمهور يقت� فقط عىل كونه مستقِبال لحمالت ال�ت
اتيجياتها كنماذج لمشاركة أصحاب المصلحة. يدعو قانون المياه  القطرية إل جمعيات مستهلكي المياه WUAs ضمن اس�ت
ي وادي االأردن ولكن بنجاح 

ي مجال الزراعة والري بينما يطّبق االأردن هذا النموذج �ف
ف إل تأسيس جمعيات كهذه �ف ي فلسط�ي

�ف
ي تأسيس هذه الجمعيات وتطوير قدراتها 

اتيجية الوطنية إل مشاركة أصحاب المصلحة �ف ي لبنان تش�ي االس�ت
محدود. و�ف

ولكن يقت� ذلك عىل إدارة الزراعة والري.

مربع 2: 5
  PPP ي تطوير

اك أصحاب المصلحة �ف التوجه نحو إ�ش
ي االأردن  

وع خربة السمراء �ف م�ش

وكذلك  السمراء  خربة  محطة  تشغيل  وع  م�ش يمثل 
من  الشامل  النهج  اتّباع  فوائد  له  التوسعة  وع  م�ش
، حيث أن  ف الرئيسي�ي اك أصحاب المصلحة  حيث إ�ش
ة متنوعة من أصحاب المصلحة  للمحطة مجموعة كب�ي
ي الواسع 

نظرا لتعقيد التشغيل وتأث�ي المحطة الجغرا�ف
بتغطية  قامت  ي 

ال�ت البنوك  من مجموعة  كل  وشمول 
يخاطرون  الذين  ف  والسياسي�ي المجازفة  رأسمال 
ف بالمحافظة عىل البيئة والزعيم  بسمعتهم والمعني�ي
لرعيته.  االقتصادية  بالمصالح  يخاطر  الذي  المحىلي 
بالمرحلة  والتوقعات  المفاهيم  بدراسة  العمل  بدأ 
ي تفهم الجميع 

وع وقد ساعد ذلك �ف االأول من الم�ش
غايات  حول  التوافق  وبناء  وأبعادها  التحتية  للبنية 
اهتمامهم  ون  الحا�ف ف 

ّ ب�ي وقد  وفوائدها  التوسعة 
عىل  ف  ك�ي ال�ت مع  وع  الم�ش يقدمها  ي 

ال�ت العمل  بفرص 
ذكر  وقد  عامة.  والمجتمع  ف  السياسي�ي مع  التواصل 
ي 

المفصلية �ف الحلقة  كان  التشاور  المروجون أن هذا 
وع مستدام. تطوير م�ش

5 https://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/project-finance/as-samra-wastewater-plant-expansion-continues
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وع الحوكمة والتمويل هذا بمياه الري ولكن موضوع جمعيات مستهلكي المياه يتطلب وقفة عنده الأن نموذج  ال يُع�ف م�ش
ي ريف تونس حيث تكون GDA مسؤولة عن مياه الري وكذلك 

الجمعيات WUA  يمّثل احتماال واقعيا للتعامل مع GDAs �ف
، فإن  ف ف غ�ي مؤهل�ي ب. وبالرغم من صغر حجم إدارة هذه المرافق ممثال بخمسة إل سبعة أشخاص متطوع�ي مياه ال�ش

ورة التعامل مع هذا الموضوع بجدية. العدد الهائل لهذه الجمعيات يدير حوال 80% من مياه تونس مما يستدعي �ف

ف  ي تحس�ي
ف أصحاب المصالح وكذلك �ف دارة الالمركزية والتشارك الفعىلي ب�ي ي أهميته أيضا الأنه ورد ضمن موضوع االإ

تأ�ت
ي المناطق الريفية 

ف الصغار �ف اك المقاول�ي : » يشكل إ�ش إدارة المياه. يش�ي التقرير القطري لتونس إل الموضوع بما يىلي
ي يمكن النظر فيها وذلك وفق الدراسات القائمة حول الـ GDAs. قد تش�ي نتائج الدراسات هذه إل 

إحدى االحتماالت ال�ت
كات القطاع الخاص المشاركة فيها، وحاالت أخرى  ي الريف بحيث تشمل حاالت يمكن ل�ش

ف الخدمات �ف أساليب لتحس�ي
ي دور الـ 

، وحاالت أخرى يمكن فيها إعادة النظر �ف ي إدارتها عىل الحكم المحىلي
يمكن تجميع هذه المناطق واالعتماد �ف

ي تونس فإن مشاركة القطاع الخاص PSP ممكنة ولكن عىل مستوى 
SONEDE ودعمه، ونظرا للحالة الحرجة للـ GDAs �ف

عادة تنظيم هذه النظم المصغرة. إضافة إل ذلك فإن  ي فقط وبدعم من السلطات العامة )الهندسة الريفية( الإ تجري�ب
كات ضمن آليات مراقبة مناسبة. ة مع بناء قدرات هذه ال�ش كات صغ�ي حجم الـ GDAs الصغ�ي نسبيا يتطلب أيضا �ش

ي المناطق الريفية وشكلوا بذلك نموذجا يمكن متابعة 
مثال عىل ذلك، دولة المغرب حيث استلم مقاولون صغار الخدمة �ف
ف الصغار.«  اك المقاول�ي ي إ�ش

اته وسلبياته واالأساليب الناجحة �ف ف م�ي
ي قطاع المياه.

هذا ويتطرق الجزء التالي إل موضوع الال مركزية �ف

3.6     الرسائل الرئيسية من الحوارات
 

3.6.1     ال مركزية المرافق 

ا إل أن هذا التجميع هو توّجٌه  أصدر البنك الدولي حديثا )2017( تقريرا ومجموعة أدوات حول موضوع تجميع المرافق  مش�ي
. ي مربع 3 أدناه الملخص التنفيذي لتقرير 6 البنك الدولي

عالمي ولكن بحاجة إل تحديد الغاية منه لكي ينجح. يُعرض �ف

ي االأردن قبل 
ي موضوع مركزية وال مركزية المرافق. كانت مرافق المياه �ف

ة �ف كان لكل من الدول االأربع موضوع الحوار الخ�ب
سنوات طويلة تابعة بإدارتها للبلديات وبصورة غ�ي كفؤة، تم عىل إثرها تجميعها تحت قيادة مركزية واحدة عند إنشاء 
كات عامة، صار التوجه إنشاء  سلطة المياه االأردنية )WAJ(، وبعد ذلك بسنوات، وعند تطوير فكرة تحويل المرافق إل �ش

كات موزعة جغرافيا إل شمال ووسط وجنوب. ثالث من هذه ال�ش

  
ي يعمل ضمن نماذج إدارية مختلفة، وقد أقرت سياسة االإصالح كما وحددها 

ف أك�ش من 300 مرفق ما�أ ي فلسط�ي
يوجد �ف

ي شمال ووسط 
�ف موزعة جغرافيا  منها  ثالثة  ف  فلسط�ي ي 

�ف  )ROUs( إقليمية  مائية  مرافق  أربعة  تتواجد  بأن  المياه  قانون 
 )JWU( ي قطاع غزة. هذا مع العلم بأن منطقة الوسط ستتبع لمصلحة مياه القدس

وجنوب الضفة الغربية والرابع يقع �ف
ي 

ي تأسست عام 1966 عندما كانت الضفة الغربية تابعة لالأردن، ويعت�ب هذا المرفق الوسطي من أك�ش المرافق كفاءة �ف
ال�ت

ي وكذلك أعالها سعرا. العالم العر�ب

كات خاصة( للمياه وال�ف صحي  ي إل أربع مؤسسات عامة )وليست �ش
ي لبنان عام 2000 فقد تم تجميع 22 مرفق ما�أ

أما �ف
ي 241 و 377. تم سن القانون عام 2000 أما تطبيقه فكان عام 

)WSEsً( وذلك حسب قانون 221/2000 وتعديالته بقانو�ف

ف  2005 بعد سلسلة من مراسيم التنفيذ ولكن ح�ت هذا اليوم لم تُمنح هذه المؤسسات الدعم المالي والوظيفي الكافي�ي
لتمكينها من القيام بأعمالها عىل الوجه المطلوب لتصبح مؤسسات مستقلة كما كان يصبو إليه القانون. 

ي 
ة �ف ي تونس مؤسسة عامة واحدة للمياه وأخرى لل�ف الصحي بينما يزيد العدد عن 1000 من المؤسسات الصغ�ي

وتوجد �ف
ي إدارة هذه المرافق لكل من المياه وال�ف الصحي GDAs، أما تجميع 

ف عىل مبدأ الال مركزية �ف ك�ي ريف تونس حيث ال�ت
ي تونس.

هذه المرافق مركزيا فهو أمر غ�ي مطروح �ف

مربع 3:
ملخص تنفيذي لتقرير البنك الدولي عىل دمج المرافق

: تجميع القوى نحو خدمات أفضل – م�ت ولماذا وكيف؟ تقرير البنك الدولي

كيف يمكن لمرافق المياه وال�ف الصحي االستفادة من العمل سويا؟ 
ف الكامل للمياه بحلول عام 2030 ضمن  وضعت االأمم المتحدة ضمن )أهداف التطوير المستدام SDGs( أجندا طموحة للتأم�ي
إذا استطاع مقدم  القطاع أن ذلك ممكن فقط  ي 

السياسات والعاملون �ف االآمنة لل�ف الصحي )WSS(. يعلم صانعو  دارة  االإ
الخدمة أن يقدمها بنوعية جيدة وأسعار مناسبة، وقد تناقضت هيكلة السياسات خالل العقود الماضية إذ اختارت بعض الدول 
ف  مركزية تقديم الخدمات لرفع الحرفية واالستفادة من وفورات الحجم بينما توجه البعض االآخر إل ال مركزية الخدمات وتمك�ي
ي اتجهت 

ف نحو تقديم خدمات أفضل. ازداد عدد الدول والحكومات المحلية ال�ت الحكومات المحلية ورفع درجة المساءلة للتحف�ي
نحو دمج المرافق وقد تم ذلك بدرجات متفاوتة من النجاح بحيث كانت الرؤيا بأن عمل المرافق سويا يشكل فرصة لالستفادة من 
ي قطاع المياه 

ات عديدة تش�ي إل وجود هذه الوفورات �ف ف االأداء مما يعطي صفة الديمومة لها. هناك ن�ش وفورات الحجم وتحس�ي
ى تعمل بأقل كلفة للمكعب الواحد وتؤدي خدمات بطريقة أفضل من المرافق  وال�ف الصحي وإل دالئل عىل أن المرافق الك�ب
ف المدن المختلفة ولكن ليس من  ي تش�ي إل ما ورد أعاله حول حجم المرفق وتقارن ب�ي

ة. هناك العديد من المراجع ال�ت الصغ�ي
ي بعض 

ف لبعض الدول عكس ذلك �ف
ّ ي مرفق واحد حيث تب�ي

ي حاالت دمج عدة مرافق �ف
المؤكد أن الفائدة من الحجم تنتقل أيضا �ف

الحاالت وأن عملية الدمج بذاتها عملية صعبة مليئة بالتحديات السياسية.  

6 Report entitled: “Joining Forces for Better Services: When, Why, and How Water and Sanitation Utilities Can Benefit from Working Together”,
available at https://openknowledge.worldbank.org/handle/
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3.6.3     بعض الدروس المستفادة

شادا بالممارسات العالمية فقد شمل حوار  ف الدول االأربع اس�ت بينما بّينت المالحظات أعاله وجود تشابه وكذلك تفارق ب�ي
السياسات عىل بعض الدروس المستفادة منها عىل سبيل المثال: 

ف 	  ف المنظم�ي يعت�ب التفاعل ع�ب القطاعات المختلفة مفتاح النجاح لعملية االإصالح، كمثال عىل ذلك العالقة الحساسة ب�ي
لقطاع خدمات المياه والوزارة المسؤولة.

دارات. 	  ي االإ
ات المتكررة �ف تواجه المؤسسات تحديات جمة تعيق قدراتها نتيجة التغ�ي

يرادات والتحصيل دوما 	  االإ التحديات حيث أن  المنظِّم والمرافق من أهم  داري لكل من  المالي واالإ يبقى االستقالل 
متدنيان.

ي القطاع العام للتفاعل 	 
تبقى المعرفة محدودة حول نماذج المشاركة مع القطاع الخاص بالرغم من أن بناء الكفاءات �ف

مع هذه المشاركة يظهر دوما عىل سلم االأولويات.  
ي مشاريع المياه والفائدة الناجمة عن ذلك.   	 

ة حول دورهم �ف ي ح�ي
يظل القطاع العام والخاص بما فيها المصارف �ف

ها وقتا أطول بكث�ي مما هو متوقع.   	  يستغرق التأث�ي عىل السياسات وتغي�ي
ي يجب مواجهتها خالل عملية االإصالح لقطاع المياه. 	 

تش�ي الدروس أعاله إل الثغرات ال�ت

3.7     ملخص نتائج الحوارات القطرية

 : مرفق فيما يىلي ملخص لنتائج الحوارات القطرية شامال مايىلي

ي التقارير القطرية.
جدول 1 – ملخص ومقتطفات من النتائج الواردة �ف

طار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص      االإ
ي التقارير القطرية.

جدول 2 – ملخص ومقتطفات من النتائج الواردة �ف
    مشاركة أصحاب المصلحة

ي التقارير القطرية.
جدول 3 – ملخص ومقتطفات من النتائج الواردة �ف

    خطة االإجراءات الموىص بها

وضع  تم  وإنما  المعلومات،  من  ف  ك�ف عىل  بدورها  تحتوي  ي 
ال�ت القطرية  التقارير  استبدال  الجداول  من  الهدف  ليس 

قليمي عىل خصوصية كل دولة عىل حدة وتقييم  ي الجداول المرفقة بالتجاور لكل بلد وذلك الإضفاء المنظور االإ
النتائج �ف

ف الحوكمة والتمويل  ابط ب�ي ي مواجهة تحديات ال�ت
ي يجب اتخاذها للوصول إل االأهداف الرئيسية �ف

االإجراءات المحددة ال�ت
وفقا للممارسات العالمية.

الثالث الفصل 
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شارة إل أن أحد  ف المركزية أو الال مركزية للمرافق، وتجدر االإ اء المياه عىل الخيار االأفضل ب�ي ف خ�ب لم يتم التوافق ب�ي
ات  ف قد قام بتحليل أداء مقدمي الخدمات بناًء عىل مجموعٍة من مؤ�ش ي فلسط�ي

موظفي مجلس تنظيم قطاع المياه �ف
ي أدائها المرافق االأصغر7. 

ى تفوق �ف االأداء واستنتج أن المرافق الك�ب

3.6.2      الدور المحتمل للبنوك المحلية 

ويج لمشاريع تتعلق بكفاءة إدارة المياه واستعمالها ضمن إطار إدارة  ي ال�ت
ي لبنان عىل دور البنوك �ف

رّكز حوار السياسات �ف
اك  ي إ�ش

مصادر المياه غ�ي التقليدية )NCWRM(، وبشمول هذا الموضوع بحوار السياسات يكون لبنان قد أخذ المبادرة �ف
اء المتوفرة تحت مظلة )حراك  ي تمويل مشاريع المياه والطاقة مستفيدا بذلك من آليات التمويل الخ�ف

ي �ف
القطاع الم��ف

 .)BdL( بدعم من البنك المركزي )LEA ي
البيئة اللبنا�ف

ي تحديد أنواع المشاريع المؤهلة للتمويل 
ي منه �ف

وع الحوكمة والتمويل من خالل حوار السياسات والجزء الف�ف ساهم م�ش
بداع التمويىلي للبنك المركزي ووضع االأسس والمبادئ التوجيهية الختيار المشاريع خاصة  الوارد أعاله اعتمادا عىل نهج االإ
للمشاريع  اتباع نهج متمايز لتحديد االأسس  التقليدية، وللوصول إل ذلك تم  المياه غ�ي  بإدارة مصادر  المتعلقة  تلك 
ة مع مراعاة االعتبارات االجتماعية والبيئية وكذلك النوع الجنسي وفرص النساء لالستفادة من هذه  ة منها والكب�ي الصغ�ي

االآليات.

ف إحداها بطء العائد المالي لهذا النوع من المشاريع )وكذلك معظم مشاريع المياه( والذي قد  واجهت المبادرة مشكلت�ي
ي أن المصاريف التجارية مخولة فقط بإقراض القطاع الخاص. تمت معالجة المشكلة االأول 

ي عزم المستثمرين، والثا�ف
يث�ف

اك السلطات المحلية – بلديات عن طريق التعاون  �ش ة فقط والثانية بإيجاد طرق مناسبة الإ ف عىل المشاريع الصغ�ي ك�ي بال�ت
 .NGO كة خاصة مثال أو منّظمة غ�ي حكومية مع طرف ثالث ك�ش

ي ديسم�ب 2017 كنموذج ناجح لمشاركة 
ي مؤتمر برشلونة �ف

تم عرض وإبراز التجربة اللبنانية خارج نطاق الجهد القطري �ف
ي 

ي �ف
ي قطاعي المياه والطاقة وتتجه النية إل دراسة تحليلية للظروف المواتية لمشاركة القطاع الم��ف

البنوك المحلية �ف
ف مع احتمالية شمول المغرب وتونس وذلك خالل عام 2018 من  ف عىل االأردن وفلسط�ي ك�ي ي دول عدة بال�ت

قطاع المياه �ف

ي الحوار وذلك للوصول 
وع SWIM-Horizon 2020 SM Project ستتم االستفادة من مشاركة البنوك السابقة �ف قبل م�ش

قليم. ي االإ
ة والمعرفة من لبنان إل مناطق أخرى �ف إل نموذج يمكن تكراره ونقل الخ�ب

7 Murrar, A. (2017), “The Relationship between Sise and Performance of Palestinian Water Service Providers”, Journal of Water Resource 9, 536-552.
https://doi.org/10.4236/jwarp.2017.95035
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ن فلسط�ي

اكة القطاع الخاص PSP جزءا أساسيا من عملية االإصالح. اتيجية لعام 2013 تعت�ب �ش إن وثيقة السياسة واالس�ت

ي 26 أيار 2013 تنص عىل:
أصدرت رئاسة الوزراء تعليمات �ف

ي الري، وعىل 	 
ف لمياه الفضالت المعالجة �ف نشاء سياسة شاملة تُع�ف باستخدام المزارع�ي منح وزارة الزراعة الصالحية الإ

. ف ي جن�ي
وع خاص �ف ما يبدو ُوضع هذا البند لدعم م�ش

ي 	 
الطلب من اللجنة االقتصادية الدائمة أن تتب�ف دراسات الـ PSP للمياه لكي يمكن التقيد بها من الناحية القانونية  �ف

عملية طرح العطاءات التنافسية.
ي قطاع المياه.	 

ي لمناقشة فرص االستثمار �ف
الطلب من كيانات حكومية معينة فتح الحوار مع القطاع الخاص الفلسطي�ف

ي مشاريع المياه وال�ف الصحي وبالتعاون مع السلطات 	 
ات لمشاركة القطاع الخاص �ف طلب إجراء الدراسات والتحض�ي
المعنية وتقديم هذه المشاريع للجنة االقتصادية الدائمة.

ي خلق مناخ مناسب ومستقر 
يفّوض قانون المياه لعام 2014 بشكل خاص سلطة المياه الفلسطينية PWA بالمساعدة �ف

ات مؤسسية  تغي�ي إل عمل  كما ويدعو  المياه،  أنشطة واستثمارات قطاع  ي 
�ف الخاص  القطاع  لتشجيع  لالستثمار وذلك 

 ،PSP اكة مع القطاع الخاص، هذا من خالل صياغة الئحة قانونية خاصة للـ وتنظيمية واقتصادية لغايات تشجيع ال�ش
ي المناطق االأخرى. 

ي هذا المجال �ف
ويعت�ب وجود هذه الالئحة أمرا مفيدا ومّتسقا مع الجهود المبذولة �ف

ام السياسي للـ PPP وقد برزت الحاجة بشكل أساسي إل  ف ظهار االل�ت إن إصدار قانون خاص bylaw بالـ PPP هو وسيلة الإ
 . يع بطلٍب محدد من القطاع الخاص المحىلي هذا الت�ش

ي مشاريع المياه، حيث أشارت 
طلبت سلطة المياه الفلسطينية PWA من الحكومة الفرنسية دراسة تأسيس وحدة الـ PPP �ف

اح وحدة مركزية للـ PPP، وما زالت تفصيالت هذا الطلب  الدراسة إل الحاجة لمؤسسة حكومية مركزية وبالتالي تم اق�ت
ح قيد الدراسة لدى رئاسة الوزراء.  المق�ت

القضايا
رغم وجود مجلس تنظيمي لقطاع المياه WSRC وقانون المياه الجديد لعام 2014 اللذين من شأنهما أن يمّهدا الأعمال 	 

ض أنها مؤازرة بعضها لبعض، مازالت غ�ي واضحة أو مفهومة. الحقة، إال أن االأدوار داخل المؤسسات المف�ت

ي
لبنان -  عىل الصعيد الوط�ن

عداد منذ عام 2007.  يوجد حاليا مسودة قانون قيد الصياغة واالإ
ي أيلول 2017.

ف العام والخاص �ف ف القطاع�ي اكة ب�ي تم التصديق عىل قانون 48 لتنظيم ال�ش
تم تفويض مجلس أعىل للخصخصة والـ PPP لقيادة العملية.

يؤسس المجلس لجنة مشاريع تنفيذية جيدة التمثيل تحتكم إل المجلس خالل مسار عملها.
االختيار والتفاوض مع  الفاعلة خالل مرحلة  االأطراف  لمختلف  الخطوات والمسؤوليات  للشفافية ويصف  آليات  يحدد 

وع. ة حياة تنفيذ الم�ش مقّدم العطاء االأفضل وخالل ف�ت
 PPP الـ لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة مشاريع  العام  القطاع  التدريب لموظفي  للمجلس  العامة  االأمانة  توفر 

وإدارتها بكفاءة.

الأمور المرتبطة بقطاع المياه
لمان.  ين االأول عام 2017، تصديق ال�ب ي 7 ت�ش

يع المياه، الموافق عليه من قبل رئاسة الوزراء �ف ينتظر ت�ش
ب والري وال�ف الصحي لمدة 25 عاما كحد أقص.  يع إمكانية تفويض خدمات مياه ال�ش يتوقع الت�ش

دارة وإدارة الطرف الثالث باالإضافة  تُدرج تحت الئحة الخدمات المفّوضة جميع أشكال االمتيازات والتعاقدات وعقود االإ
إل عقود البناء والتشغيل والنقل.

ترى مسودة القانون المقدمة إل وزارة الطاقة والري MEW عام 2003 إمكانية تنظيم التفويض ومشاريع البناء والتشغيل 
والنقل BOT projects لبناء وتشغيل ونقل السدود واالأعمال المرفقة إضافة إل شبكات المياه وال�ف الصحي ومحطات 

ب ومعالجة مياه ال�ف الصحي.  مياه ال�ش

حسب مسودة هذا القانون فإن تقييم المشاريع وإعداد مواصفاتها الخاصة تقع عىل عاتق وزارة الطاقة والمياه باعتبارها 
وع هذا القانون المدة االأقص لهذه العقود  ف م�ش

ّ الطرف الموّقع لعقود الـ PPP المواَفق عليها من قبل رئاسة الوزراء. يب�ي
ي وزارة الطاقة والمياه. 

ف عاما، كما تتم إدارة هذه العملية من خالل هيئة مكّلفة لذلك �ف ي تصل إل ثالث�ي
وال�ت

القضايا 
توزيع 	  مجال  ي 

�ف وخاصة  المعالم  واضح  غ�ي  المياه  لقطاع  ح  المق�ت والقانون  ي 
الوط�ف  PPP قانون  ف  ب�ي االرتباط  إن 

نشاء المشاريع. المسؤوليات الالزمة الإ
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ي
الأردن -  عىل الصعيد الوط�ن

أصدرت الحكومة قانونا للـ PPP عام 2014 يعرّف فيه ماهية الـ PPP ويؤسس مجلسا تشاركيا يرأسه رئيس الوزراء للموافقة 
المالية  النهائية. كما أنشأت الحكومة وحدة PPP داخل وزارة  عىل المشاريع وعمليات طرح العطاءات وإبرام العقود 
ي خط أنابيب الـ PPP ومراجعة دراسات جدوى وإمكانية بقاء المشاريع كما 

منوط بها تسجيل المشاريع ذات االأولوية �ف
ة حياة  ي االأردن WAJ خالل ف�ت

ي قطاع المياه مثل سلطة المياه �ف
ي للسلطات التعاقدية �ف

تعمل عىل توف�ي الدعم التق�ف
وع.  الم�ش

الأمور المرتبطة بقطاع المياه
دارية لمرافق المياه وقد نجحت بضم 	  ي الحكومة بمسألة الخصخصة االإ

سبقت وزارة المياه والري القطاعات االأخرى �ف
. PPPs/PSPs المشاريع ضمن أشكال مختلفة للـ

ي االستثمار. 	 
ي إدارة الخدمات و�ف

دارة والتشغيل O&M و�ف ي أعمال االإ
قام قطاع المياه بالسماح للقطاع الخاص بالتدخل �ف

ي االأردن، قطاع المياه عىل العموم، ورغم أنه تم النظر 	 
ي سلطة المياه �ف

ف المؤسسية، وخاصة تلك �ف تحكم القوان�ي
كمال المهمة لالآخر. ي الإ

بإنشاء قانون شامل للمياه بشكل دوري إال أنه لم يتوفر الدافع الكا�ف
ي سلطة المياه بدأت كوحدة إدارة المشاريع وتطورت لتصبح وحدة رصد المشاريع وقامت بتجميع أدوار 	 

هناك وحدة �ف
استثمار رأس المال كرصد ومتابعة مرافق المياه ولكن بدون أي قوة فعلية. وال حاجة للقول أنه لم تُمنح أي سلطة 

ذاتية لتلك المرافق المخصخصة إداريا وال توجد أي استقاللية للجهات التنظيمية.

القضايا
يظل عدم استقرار الوضع المالي وهشاشته عند سلطة المياه االأردنية )المورّد الرئيسي للمياه( العائق الرئيسي أمام 	 

ي المستقبل وذلك: 
المزيد من مشاركة القطاع الخاص �ف

تمويل 	  يعيق  مما  بالديون(  إثقالها  )بسبب  االئتمانية  جدارتها  وانخفاض  اماتها  ف ال�ت تغطية  ي 
�ف االأموال  كفاية  لعدم 

المشاريع.
 شبه انعدام لكل من السلطة الذاتية للمرافق واستقاللية الجهاز التنظيمي.	 

ي
تونس –  عىل الصعيد الوط�ن

ف العام والخاص PPP يوّفر  ف القطاع�ي اكة ب�ي عداد لل�ش لمان التونسي مسودة قانون قيد الصياغة واالإ ي ال�ب
توجد حاليا �ف

ينّص  الخصوص  وجه  وعىل  الخاص.  القطاع  اك  بإ�ش المعنية  الخاصة  االأساليب  من  أوسع  مجموعة  لوجود  مكانية  االإ
القانون  وع  ويوفر م�ش المياه،  بقطاع  ة  مبا�ش لها صلة  المسألة  وهذه  العامة  الخدمات  تفويض  عىل  القانون  وع  م�ش
اح قطاعات  ة ولكن ما زالت العتبات الفعلية لها قيد النقاش. وقد تم اق�ت للـ PSP إجراءات مبسطة للمشاريع الصغ�ي

ف يتم تصديق هذا القانون. تجريبية كالطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية وال�ف الصحي للعمل فيها ح�ي

الأمور المرتبطة بقطاع المياه
ي تواجه 

ي المخاطر والتحديات ال�ت
اتيجية الوطنية المتعلقة بتغ�ي المناخ )SNCC( لتوف�ي إطار عمل ينظر �ف تم تطوير االس�ت

اتيجية  ي هذه االس�ت
اتيجية لسياق الزم للمساهمة المحتملة للـ PPP  ولكن لم يتم تب�ف القطاع الخاص، وكذلك تتيح االس�ت

بعد. 

يعية الرئيسية  يع للمياه Water Code أول مرة عام 1975 وأعيد صياغته وتصحيحه عدة مرات، وهو يعد االأداة الت�ش ي ت�ش
تم تب�ف

ي لهذه الغاية. 
لقطاع المياه وال�ف الصحي وبحاجه إل المزيد من المراجعة ولكن لم يُخّصص بعد جدول زم�ف

ي الدستور التونسي الجديد بحق الحصول عىل المياه: 
اف الرسمي الأول مرة �ف تم االع�ت

ي المجتمع للمحافظة عىل مصادر المياه للدولة وإدارتها بشكل سليم.  
ف االآن عىل مسؤولية الحكومة والقطاعات المختلفة �ف ك�ي ال�ت

يمكن  كيف  تحدد  أن  الحكومة  عىل  مازال  أنه  إال   ،PSP للـ  السياسي  امه  ف ال�ت بوضوح  يمّثل   PPP الـ  يع  ت�ش أن  رغم 
االمتيازات  المحّدث وقانون  المياه  المياه وقانون  لقطاع  المستجدة  اتيجية  كاالس�ت المتعددة،  ف  والقوان�ي اتيجيات  لالس�ت
حة الأجل اقتصاد مراع للبيئة، أن تكّمل بعضها وأن تساعد عىل توضيح  اتيجية المق�ت والقانون المستقبىلي للـ PPP واالس�ت

ي قطاع المياه.
إطار عمل الـ PSP �ف

يع يهدف إل تعزيز نوعية  ي إعداد ت�ش
يشمل منشور رئاسة الوزراء رقم 14 لعام 2011 عىل أحكام تنظيمية لالإجراءات المتبعة �ف

ي مهمة 
كات الخاصة، ولكن فيه ثغرات فنية خاصة �ف دارية عىل المشاريع وال�ش ي كافة القطاعات وتخفيف االأعباء االإ

يعات �ف الت�ش
. ف ف مورّدي الخدمات والمستخدم�ي ي العالقة ما ب�ي

ي الشفافية والمساءلة �ف
تنظيم التعرفة باالإضافة إل الثغرات �ف

ي التمويل.
كات منفصلة تتنافس �ف يتم تشغيل خدمات المياه وال�ف الصحي من قبل �ش

يجب تحديث معاي�ي الجودة وتطبيقها بكفاءة أعىل.

القضايا 
ي تُع�ف بتنظيم مرافق الخدمات. 	 

يوجد العديد من المؤسسات ال�ت
ي قطاع المياه.	 

ال توجد أي سلطة مسؤولة لتجميع وإدارة المعلومات حول مشاركة القطاع الخاص �ف
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تونس

ي تعصف بتونس تتطلب تنفيذا أو 
إن االأزمة السياسية واالجتماعية ال�ت

تعزيزا فوريا الأدوات المعلومات واالستشارات والحوار وصنع القرار 
ك لغاية كسب قبول عموم الشعب الأهداف السياسة المائية. المش�ت

يمكن للقوى االجتماعية أن يكون لديها تأث�ي حقيقي عىل السياسات 
ل االإصالحات إذا تم إدماج وتوحيد  ي تونس ويمكن أن تفعِّ

المائية �ف
ف التنفيذ. وتعزيز منابر الحوار القائمة وإدخال االآليات الجديدة ح�ي

ي 
�ف وخاصة  المصلحة  أصحاب  فئات  كافة  اك  إ�ش حاليا  الملّح  من 

ي الحوار الذي من شأنه أن 
ي والمحافظات والبلديات �ف

المجتمع المد�ف
ي مجال إدارة خدمات المياه وال�ف 

ف المبادئ التوجيهية للبلد �ف
ّ يب�ي

الصحي.

شأنها  من  فعالة   )حوكمة(  أداة  المصلحة  أصحاب  مشاركة  تُعت�ب 
والشفافية  الكفاءة  حيث  من  أفضل  نتائج  تحقيق  ي 

�ف المساعدة 
ي إدارة خدمات المياه وال�ف الصحي.

والمشاركة والمساواة �ف

ف مجرد مشاركة  اوح ما ب�ي ف ت�ت هناك درجات مختلفة لمشاركة المواطن�ي
تؤدي  ي 

ال�ت التشاورية  والتداب�ي  االأنشطة  مختلف  إل  المعلومات 
ي عملية صنع القرار. 

بدورها إل تعميق وتوسيع مساهمة المواطن �ف

يجب أن يكون الحوار مع أصحاب المصلحة مرتكزاً عىل أسس وضوح 
محور االهتمام وعىل الشفافية والتمثيل. 

مثل  المياه،  مورّدي  قبل  من  تطويرها  تم  ي 
ال�ت ات  المؤ�ش تغطي 

ي تونس  SONEDE، بشكل 
كة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه �ف ال�ش

أساسي الجوانب الفنية من خدمة توف�ي المياه ولكن ال تغطي نوعية 
الخدمات وبالتالي فهي بحاجة إل التمديد وخاصة لوجود استطالعات 

حول رىصف المستهلك وقناعته بالخدمة.

ن فلسط�ي

زيادة الوعي من خالل تقوية قاعدة المعلومات حول القضايا الحيوية 
المخالفة  والممارسات  الفساد  الوطنية ومعالجة  المياه  مثل مصادر 
وال�ف  للمياه  الحقيقية  الكلفة  وتحديد  المياه،  قطاع  ي 

�ف للقانون 
ي خدمة التوريد.

الصحي �ف

القضايا  لمناقشة  المصلحة  الأصحاب  المختلفة  الفئات  مع  التفاعل 
والحصول عىل الدعم فيها كقضايا االستثمارات ومسؤوليات القطاع 
التأكيد  مع  الخدمة،  ونوعية  التعرفة  ومستويات  والشفافية  الخاص 
ي والرجالي من البيوت ومنشآت 

ي التمثيل النسا�أ
ورة المساواة �ف عىل �ف

المشاريع الخاصة.

مع  التجاوب  ف 
ّ وتب�ي الوعي  من  تزيد  لالتصال  اتيجية  اس�ت إعداد 

احتياجات المستهلك واهتماماته. وبالتالي يتم تحديد أهداف واضحة 
ات تقيس مستويات االأداء.  الأنشطة زيادة الوعي من قبل مؤ�ش

توجيه رسائل موجهة إل فئات مختلفة )نساء ورجال، عام وخاص، 
مثالي  بشكل  وتنفيذها  اتيجية  االس�ت هذه  تطوير  ويكون  الخ.(. 
شبكة  لبناء  وذلك  الخاص  القطاع  ي 

�ف الفاعلة  الجهات  مع  بالتشارك 
عالقات ومعلومات واسعة المدى.

اتيجية الجنسانية لقطاع  دعم تطبيق خطة العمل الناشئة عن )االس�ت
 ،2012 لعام  الصلبة(  والنفايات  المياه  نفايات  ف عىل  ك�ي ال�ت مع  البيئة 
ي السياسات المالية مع رصد 

ي �ف
ي تُع�ف بالتوعية للجانب الجنسا�ف

وال�ت
الدور القيادي للمرأة وتعزيزه.

الأردن

ي 
�ف المياه  مستخدمي  اك  إ�ش عىل  تعمل  ي 

ال�ت امج  ال�ب بعض  هناك 
ي االأردن، وما زالت مشاركة المستهلك 

العديد من جوانب قطاع المياه �ف
ف  ي بداية الطريق، كما تعي الحكومة أهمية التفاعل مع المستخدم�ي

�ف
ي تؤثر عىل توف�ي خدمات المياه 

ف حول العديد من القضايا ال�ت النهائي�ي
ف  وال�ف الصحي، غ�ي أن الجهود المبذولة للتواصل مع المستهلك�ي

بدت وكأنها تس�ي بشكل غ�ي منتظم. 

إن انعدام الثقة لدى مستهلكي خدمات توف�ي المياه يدعو الحكومة 
إل بذل المزيد من الجهود، مع احتمالية استخدام الـ PSP، لتطوير 
أظهرت  حيث  ف  الرئيسي�ي المصلحة  أصحاب  مع  للتعامل  آليات 

التجارب السابقة خطورة معارضة القوة العمالية.

المياه بتطوير قائمة  ي وزارة 
المياه �ف اتيجية  قامت خطة العمل الس�ت

ي تعمل عىل بناء ثقة المستهلك، ورغم أن 
للفعاليات واالأنشطة ال�ت

ات ومعاي�ي المحددات الزمنية لالأنشطة واضحة إال أنه لم يتم  مؤ�ش
ات النجاح وال االأهداف بعد.  تحديد مؤ�ش

قد يساعد وجود قاعدة متينة للمعلومات عىل زيادة وعي المستهلك 
المياه  وتكلفة  المياه  مصادر  حالة  مثل  الهامة  الحيوية  بالقضايا 
هذه  تفس�ي  إن  الخاصة.  كات  ال�ش ودور  الصحي  ال�ف  وخدمات 
تعرفة خدمات  ي 

�ف للزيادات  ف  المستهلك�ي تقّبل  من  يزيد  قد  القضايا 
المياه وال�ف الصحي.

ف من  ك�ي يُعت�ب القيام بمسوحات دورية ومنتظمة حول إرضاء المش�ت
أنجع الطرق للوصول إل الرأي العام. 

لبنان

ي لبنان بالنسبة لوجود حوار تفاعىلي 
تظل التجربة العملية محدودة �ف

القرار، وكذلك االأمر وح�ت بشكل أك�ب  عىل مستوى السياسة واتخاذ 
ة،  المستن�ي العامة  بالمناقشات  المصلحة  أصحاب  لمشاركة  بالنسبة 
االأمثلة  بعض  وجود  رغم  المياه،  قطاع  عىل  أيضا  ينطبق  وهذا 

للمشاركة ولكنها ليست واسعة المدى. 

اتيجية الوطنية لقطاع المياه لمشاركة أصحاب المصلحة  تش�ي االس�ت
وتعزيز  خلق  ي 

�ف وبالتحديد  الري  بإدارة  يتعلق  فيما  شامل  بشكل 
قدرات مؤسسات استخدام المياه   WUAs. باالإضافة إل أنه يُنظر 
المتلقي فحسب لرسائل حمالت  أنها فقط  إل المشاركة العامة عىل 

ومبادرات التوعية حول الحفاظ عىل المياه ومنع هدرها.

تشمل  للمياه.  جيدة  دارة  الإ هامان  عامالن  والشفافية  اهة  ف ال�ف إن 
اح  الجهود االأمة ككل ومن ثم تُطبَّق عىل قطاع المياه، وقد تم اق�ت
ي للمياه والذي سيشمل السلطات االأخرى وذلك 

تشكيِل مجلٍس وط�ف
اف عىل إدارة المصادر. �ش لالإ

ي 
الجنسا�ف المنظور  إدماج  المجال هو  ي هذا 

�ف االأساسية  القضايا  من 
)نوع الجنس( والذي يمكن تعزيزه إل جانب تفاعل ومشاركة الشباب 

واالأطفال.
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ن فلسط�ي

توصيات خطة 
العمل االأساسية

الطلبات المقدمة إل مجلس الوزراء
ف المياه وال�ف الصحي. ـ تنظيمات تعرفة المياه.                                                          ـ تنظيم الصلة ب�ي

قليمية.                                       ـ تنظيم ترخيص خدمات الموردين. ـ تنظيم مرافق خدمة المياه االإ
   WR يع لمناطق حماية مصادر المياه ي المياه.       ـ ت�ش

ـ تنظيم لخلق مناخ مشجع الستثمار القطاع الخاص �ف
ـ الحوافز المقدمة لموردي الخدمة SPs  بموجب القانون.             ـ تحديد وتنظيم مدى مشاركة السلطات المحلية  بالبناء العام

قليمية.                                                                                               للمرافق االإ

توصيات تتعلق 
بالمسائل 
التنظيمية

WSRC إنشاء آليات للمساءلة لمجلس تنظيم قطاع المياه الـ
 WSRC ـ االتفاق حول الوظائف االأساسية لمجلس تنظيم قطاع المياه لـ

ف االعتبار. ـ يقوم مجلس تنظيم قطاع المياه دوريا بإجراء تقييم لعملية التنظيم RIA مع أخذ الجنس والعوامل االقتصادية واالجتماعية بع�ي

إجراءات رقابية جديدة عىل المياه الجوفية
ات المتعلقة  بالصحة والمصنفة  ـ إنشاء قاعدة بيانات وتغذيتها بمعلومات موثقة، أينما يتم استخدام المياه الجوفية، شاملة فيها المؤ�ش

وفق المكانة االجتماعية واالقتصادية ونوع  الجنس والعمر.
ـ تقيم الحد االأمن للمياه الجوفية  وتحديد                                               ـ فرض تداب�ي رادعة الستخدامات المياه الجوفية

ساءة استخدامها.   كميات استخراج المياه الجوفية.                                                               المخالفة للقانون والإ
يع لمناطق حماية مصادر المياه. ـ فرض تداب�ي لمكافحة ترّدي نوعية المياه الجوفية.                                    ـ الت�ش

توصيات تتعلق 
بمقدمي الخدمة

دماج لموردي المياه استمرار عملية االإ
اتيجية وخارطة طريق لهذا الدمج. ـ إقامة اس�ت

ف مع توحيد عمليات توف�ي الخدمة. ي تقديم الخدمات للمستهلك بشكل متم�ي
ـ يأ�ت

ي تدعم إمكانية انتخاب المرأة لمناصب صنع القرار.
قليمية RUs واختيار المجالس ال�ت ي الوحدات االإ

ناث �ف ف من الذكور واالإ ـ بناء القدرات للموظف�ي
كة JSC بعملية التخطيط االأوسع وباحتياجات االستثمار. ـ ربط اللجان الجديدة للخدمات المش�ت

ات ومقاييس االأداء. ات االقتصادية/االجتماعية/السكانية كجزء من مؤ�ش ـ تطبيق المؤ�ش

تقوية السلطة الذاتية لموردي المياه
يرادات. داد التكلفة عند وضع التعرفة ودعم جمع االإ ـ تطبيق أساس الس�ت

ف جمع الفوات�ي وتعزيز القدرات كي تدير الموارد المتاحة لها بكفاءة. يرادات وتحس�ي ـ وضع تعرفة مناسبة مصحوبة بمقاييس المساءلة عند استخدام االإ

ي قطاع المياه
ي للكيانات �ف

االكتفاء المالي الذا�ت
ف الكيانات )السيولة النقدية(. ـ تقييم العالقة المالية ب�ي

عانات المالية. ـ تحديد النقاط الفردية لالإ
ـ استخدام بيانات دراسات التعرفة.

توصيات تتعلق 
بالتمويل واالمور 

المالية

سياسة وتنظيمات التعرفة
ـ تطوير آليات لتحديد التكلفة الحقيقية للمياه بالمجمل وإنشاء خطوات عملية لمرافق المياه تتبع من خاللها نظاما موحدا للمحاسبة.

مع  العام  القطاع  المتعددة وكذلك  المصلحة  استشارات أصحاب  لدفعها من خالل  واالستعداد  التكاليف  تحمل  مكانية  الإ دراسة  ـ عمل 
ي والمتوسط الخ.

التصنيفات الجنسانية وذوي الدخل المتد�ف
ف مع آلية واضحة للشكاوى ـ تطوير قاعدة بيانات ديناميكية للمستهلك�ي

توصيات تتعلق 
بتطوير المهارات

PPP ي عقود لـ
بناء القدرات �ف

PPP و PSP   وع للـ وع.                                           ـ تحديد إمكانية تطبيق الم�ش ـ التعريف بحقيبة الم�ش
 VfM وع.                                            ـ المنهجية االأساسية للقيمة مقابل المال الـ ـ منهجية تحض�ي الم�ش

امات الطارئة. ف ـ إدخال السياق االجتماعي لالستثمار للـ VfM                    ـ إجراءات إعداد تقرير االل�ت

توصيات تتعلق 
بالتواصل مع 

أصحاب المصلحة

 PPP حة بالخطوات المرتبطة بمشاركة أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالـ قائمة مق�ت
ـ تقوية قاعدة المعلومات حول القضايا التالية:

مصادر المياه الوطنية.	 
نتاج المياه.	  التكلفة الحقيقية الإ
خدمات ال�ف الصحي.	 

PPP االتصاالت لدعم الـ
ي قطاع المياه 

ـ إنتاج قاعدة معلوماتية واضحة ومستندة عىل االأدلة حول الدور المفيد المحتمل الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص �ف
ف استنادا عىل التجارب السابقة وخاصة  لتبديد االأوهام والمفاهيم الخاطئة وتوضيح ما جلبه القطاع الخاص أو ما لم يجلبه من فلسط�ي

ي قطاع غزة وبيت لحم.
�ف

لبنان

توصيات خطة 
العمل االأساسية

ي لبنان  LEAلتمويل القروض للمياه والهواء والبيئة.
ي �ف

مأسسة العمل البي�أ
ف باالنفتاح والشمولية والشفافية. ف وت�يع االأفعال المطلوب القيام بها بأسلوب يتم�ي ـ استمرارية االستشارات مع القطاع الخاص والبنوك لتمت�ي

ي االستدامة المالية لقطاع المياه وتساهم بوضع نموذج يمكن االحتذاء به واتباعه 
ي العملية التشاورية الأنها سوف تساعد �ف

ـ التعويل عىل إدخال البنوك �ف
ي أماكن مختلفة من المنطقة.

�ف

توصيات تتعلق 
بالمسائل 
التنظيمية

تطوير إطار العمل التنظيمي للمياه
يع المياه Water Code  وعملية المتابعة لها وذلك لضمان التطبيق  لمان عىل الصيغة النهائية لت�ش ـ تعزيز إصالحات القطاع فيما يتعلق بموافقة ال�ب

يع. الفّعال للت�ش
ي 

ف التنظيمية الخاصة بمؤسسات خدمات المياه  �ف ي القوان�ي
ي خدمات ال�ف الصحي و�ف

ي توصيل المياه و�ف
ف االأداء �ف ي لتحس�ي

ـ تعزيز إطار العمل القانو�ف
ي التعديالت عىل قانون 2000/221. 

إعداد القانون التنظيمي لوزارة الطاقة والمياه و�ف
ي الري(.

ف عىل قطاعات فرعية )تجميع مياه ال�ف والتخلص منها واستخدامها �ف ك�ي ـ ال�ت
ـ تطبيق بناء للتعرفة يتسم بالشفافية.

يات. ـ تطوير إطار عمل للمش�ت

ي لبنان  LEAلتمويل القروض للمياه والهواء والبيئة.
ي �ف

ي مؤسسة العمل البي�أ
بناء المعاي�ي وتطويرها ضمن إطار العمل �ف

ف باالنفتاح والشمولية والشفافية. ف وت�يع االأفعال المطلوب القيام بها بأسلوب يتم�ي ـ استمرارية االستشارات مع القطاع الخاص والبنوك لتمت�ي
ي االستدامة المالية لقطاع المياه وتساهم بوضع نموذج يمكن االحتذاء به واتباعه 

ي العملية التشاورية الأنها سوف تساعد �ف
ـ التعويل عىل إدخال البنوك �ف
ي أماكن مختلفة من المنطقة.

�ف

توصيات تتعلق 
بمقدمي الخدمة

ف االستدامة المالية لخدمات المياه اتحس�ي
.WSEs ـ إعادة بناء ودعم مؤسسات خدمة المياه

. داري والمالي لكي تحصل عىل استقاللها االإ
.WSEs ف أداء إدارة الـ ـ تحس�ي

ف ومهمات المراقبة ومراجعة  اتيجيات التخطيط واالأعمال، إدارة االأصول )االأرصدة( الثابتة، خدمات المستهلك�ي ف مهمات جوانب الدعم مثل اس�ت ـ تحس�ي
الحسابات. 

وات assets وتوصيل المياه بأفضل الطرق. ف مهارات القوة العاملة لضمان عملية التشغيل المناسبة والمحافظة عىل ال�ش ـ تحس�ي

المؤسسات وتطويرها
ـ تطوير  SIP لمعرفة التمويل الالزم الذي يخدم االأهداف المعنّية بالشكل االأنسب.

ـ توجيه االأموال بالشكل الذي يضمن التأث�ي االأعظم لها ويحقق االأهداف.
، وتعزيز النقاشات عند طرح الموازنة للحصول عىل دعم مالي أك�ب من الحكومة. ي

ي تحديد الوسائل المختلفة للحصول عىل تمويل إضا�ف
ـ المساعدة �ف

ها وحاجات االستثمار إليها.  - إدراج المبادرات حسب االأولويات استنادا عىل مدى تأث�ي
ـ تعزيز الحوار المتعلق بالسياسات وبناء توافق لالآراء حول أهداف واقعية لقطاع المياه.  

توصيات تتعلق 
بالتمويل واالمور 

المالية

يات استنادا عىل قانون الـ  PPPالجديد قرار المش�ت
وع من قبل المجلس االأعىل للخصخصة والـ  PPPلعمل دراسة تشمل الجدوى والتقييم  ـ البدء بدراسة الجدوى من قبل وزارة تنفيذية وتأسيس لجنة للم�ش
ي تشمل معاي�ي ما قبل المؤهالت. بعد أن يوافق عليها 

الهتمام القطاع الخاص، وتساعدها جماعات فاعلة، وتعمل عىل تحض�ي الوثائق المكثفة وال�ت
ي  )EIB للخدمات  المجلس االأعىل تُحوَّل إل مجلس الوزراء للموافقة عليها. يتم بعدها إطالق الدراسة بمساعدة 5TP MED )برنامج بنك االستثمار االأورو�ب

الفنية والمالية والقانونية وطرح العطاءات.

توصيات تتعلق 
بتطوير المهارات

القدرات
ضمن  ف  والخارجي�ي ف  المحلي�ي اء  الخ�ب توّفر  لضمان  وذلك  الجنس(  )نوع  ي 

الجنسا�ف المنظور  مراعاة  مع  ومكثف  ومبا�ش  عمىلي  بشكل  ف  الموظف�ي تدريب  ـ 
ائية. المؤسسات ال�ش

توصيات تتعلق 
بالتواصل مع 

أصحاب المصلحة

ي
ي مجال المياه ومشاركة أصحاب المصلحة وتعميم المنظور الجنسا�ف

اهة �ف ف تعزيز ال�ف
يعية وذلك لدعم آليات للمساءلة وإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية. ـ التصديق عىل إنشاء لجنة مكافحة الفساد مستقلة عن القوى التنفيذية والت�ش

ي القطاع العام، عىل سبيل المثال الطلب من المؤسسات أن تصدر تقارير مرحلية سنوية.
ـ ضمان المساءلة والشفافية كممارسات معتادة �ف

ـ إصدار قانون يتمكن فيه المواطن من الحصول عىل المعلومات.

ي قطاع المياه
تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وبقية الشعب �ف

ف والسلطات المحلية. ف والمواطن�ي ـ توسيع قاعدة الحوار المرتبط بقضايا المياه لتشمل المنظمات غ�ي الحكومية واالأكاديمي�ي
ـ تطوير قاعدة بيانات كافية وتعزيز الثقة وتأسيس منابر دورية للحوار واالتصال. 

ات السلوكية للشباب. ـ تشجيع التغ�ي
. ف ـ توف�ي مستوى أفضل للمادة التعليمية لجميع المراحل الدراسية وتدريب المعلم�ي

ـ توف�ي أندية للمحافظة عىل البيئة من خالل المنظمات غ�ي الحكومية وذلك لزيادة الوعي وتطوير القدرات.
ها. ـ يجب أن تتضافر الجهود وتتسم بالشمولية والتشاركية مع التقييم المرحىلي لتأث�ي

ة الداخلية. ف بناء الخ�ب كات المختصة إل ح�ي ي االحتفاظ بال�ش
ـ النظر �ف

ي
تعزيز تعميم المنظور الجنسا�ف

ي لبنان الـ  ICTالخ. من أجل دعم المزيد من مشاركة 
اء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �ف اء التواصل وخ�ب اء نوع الجنس وخ�ب ف وخ�ب اك االقتصادي�ي ـ إ�ش

المرأة.
، كما يضمن البنك المركزي أن تكون حسابات البنوك  ف ي لديها إدارة من الجنس�ي

كات ال�ت ي ال�ش
ـ تشجيع الحكومة لصاحبات االأعمال لالستثمار بالمياه و�ف

ف عند إعطاء القروض للعمالء.  ف الجنس�ي وطة بمساواتها ب�ي م�ش
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الثالث الفصل 
رابط الحوكمة والتمويل – الحوارات القطرية

جدول 3:
ملخص ومقتطفات من تقارير الدول االأربع

حول خطة االإجراءات الموىص بها 

جدول 3:
ملخص ومقتطفات من تقارير الدول االأربع

حول خطة االإجراءات الموىص بها 

تونس

توصيات خطة 
العمل االأساسية

تحديد شكل مشاركة القطاع الخاص PSP االأنسب للهدف
ي قطاع المياه بناء عىل التجارب السابقة وعىل رغبة القطاع الخاص محليا 

ف االعتبار أشكال مشاركة القطاع الخاص �ف ـ االأخذ بع�ي
وعالميا وعىل تحّسن ظروف إطار العمل.

 Global Development العالمية نمائية  االإ التحالفات  الخاص وذلك لدعم  القطاع  الصغار من  ف  المشّغل�ي اك  بإ�ش ـ االهتمام 
ي الريف.

Alliances GDAs �ف
ال�ف  أو  المياه  تحلية  ي محطات 

�ف  PSP للـ  والنقل  والتشغيل  البناء  نماذج  أي   BOT-type الـ  ترتيبات  باستخدام  االهتمام  ـ 
الصحي.

توصيات تتعلق 
بالمسائل 
التنظيمية

ف فرص الحصول عىل البيانات والمعلومات حول خدمات المياه وال�ف الصحي تحس�ي
ات االأداء والتأكد من ن�ش النتائج. ـ تكثيف الجهود الرامية لتطوير مؤ�ش

ه من أجهزة إصدار المعلومات المختلفة.  ـ تحديث وإكمال النظام القائم لمعلومات المياه والتأكد من توافقه وانسجامه مع غ�ي

توصيات تتعلق 
بمقدمي الخدمة

تقوية االستقالل المالي واتخاذ القرارات لمشّغىلي المياه
ي إدارة استثماراتهم وعملياتهم القائمة.

ـ إعطاء مشّغىلي المياه المزيد من السلطة الذاتية من خالل منحهم مرونة أك�ب �ف
ـ التأكد من أن التعرفة تغطي تكاليفهم.

ـ مواكبة تحديد االأسعار لتداب�ي خفض التكاليف.

PSP دارة سليمة لمشاركة القطاع الخاص تطوير بنية مؤسسية مواتية الإ
ف القائمة. ي قطاع المياه وتأسيس آليات تتوافق مع القوان�ي

يعي للـ  PPPوالـ PSP �ف طار الت�ش ـ تقوية االإ
ي مجالي الـ PSP، والـ PPP بالذات.

ـ تقوية إمكانيات وقدرات الحكومة �ف
انية. ف ي التخطيط وإعداد الم�ي

ف عملي�ت ـ المحافظة عىل صلة وثيقة ب�ي

توصيات تتعلق 
بالتمويل واالمور 

المالية

ضمان إمكانية الـ PSP عىل تحمل التكاليف المالية
انية والحسابات. ف عانات الحكومية لقطاع المياه بشفافية من حيث الم�ي ـ تسجيل االإ

اتيجية للتخطيط المالي تكون خاصة بقطاع المياه عىل وجه التحديد. ـ إدخال أداة اس�ت
انية والناجمة عن الحكومة وذلك لتقليص المخاطر المالية الأد�ف حد. ف ي الم�ي

امات الطارئة �ف ف ـ بيان جميع االل�ت

VfM القيمة مقابل المال
ي قطاعي المياه وال�ف الصحي ُمدرجا فيها ترتيب االأوليات من قبل الحكومة. 

ـ تأسيس قائمة مشاريع استثمارية �ف
.PSP ف خياري الحكومة والـ ـ تحديد معاي�ي للتعامل العادل عند االختيار ب�ي

.PSP وع الـ يك القطاع الخاص خالل المرحلة التشغيلية لم�ش ـ تأسيس فريق ذي كفاءة لرصد المشاريع وإدارة المشاركة مع �ش

توصيات تتعلق 
بتطوير المهارات

ي القطاع
ف �ف تأهيل العامل�ي

وع المشاركة. ة التنفيذية لم�ش -تكوين فريق وتأهيله لمتابعة المشاريع وإدارة المشاركة مع القطاع الخاص خالل الف�ت

توصيات تتعلق 
بالتواصل 

مع أصحاب 
المصلحة

اتيجيا شامال عىل جدول أعمال الحكومة التونسية جعل االتصاالت نشاطا اس�ت
ي 

الوط�ف ي تونس SONEDE  والديوان 
المياه �ف الوطنية الستغالل وتوزيع  كة  المؤسسات مثل ال�ش ي 

ـ تعزيز قدرات االتصاالت �ف
. ONAS للتطه�ي

ـ تحديد ماهية الفئات السكانية المستهدفة وذلك لغايات االتصال.

 تفعيل المنابر التشاركية والتشاورية القائمة وتعزيزها 
ات. ي تونس GDAs كمنابر للمشاركة وتبادل الخ�ب

ي القطاع الفالحي �ف
ـ تقوية مجمعات التنمية �ف

ـ تقوية دور المنظمات غ�ي الحكومية.
ـ تشجيع المشاركة من قبل الفئات المعرضة للخطورة كالصغار والنساء.

 
المراعاة الجدية للظروف الجغرافية

. ي
ف توزيع المحافظات والبلديات عىل مجلس المياه الوط�ف - تحس�ي

ف المؤسسات العامة. - تقوية التعاون ب�ي

الأردن

توصيات خطة 
العمل االأساسية

اتيجي التصدي لمعالجة فجوة التخطيط االس�ت
ها من الهيئات الرئيسية  ي وزارة المالية MoF ومكتب رئيس الوزراء وغ�ي

اكة قوية مكرّسة لقطاعي العام والخاص PPP �ف ـ إنشاء �ش
باالإضافة ال تطوير منهجيات مرتبطة بها.

التصدي لمعالجة الثغرة التمويلية 
عانات والمساعدات المالية لقطاع المياه واالحتياجات طويلة االأمد. ـ عىل وزارة المالية أن تصدر تكليفا بإجراء تقرير تفّصل فيه االإ

اتيجية لقطاعي المياه وال�ف الصحي. ـ تطوير خطة مالية اس�ت

توصيات تتعلق 
بالمسائل 
التنظيمية

طار  ي االإ
ف الكفاءة والمساءلة �ف ي قطاع المياه وذلك لتحس�ي

العمل بشكل أك�ش انتظاما عىل وضع أدوات السياسة التنظيمية الجيدة �ف
التنظيمي للمياه

ي قطاع المياه. 
ي تضمن النوعية التنظيمية �ف

ـ العمل عىل ن�ش وتعميم االستخدام المنتظم لالأدوات ال�ت

توصيات تتعلق 
بمقدمي الخدمة

دارية وتعزيز السلطة الذاتية لموردي المياه  ي مجال الخصخصة االإ
استمرارية الجهود �ف

ي لموظفي المرافق التشغيلية للمياه.  
ـ إضفاء الطابع المه�ف

ـ تقوية االستدامة المالية لمشغىلي المياه.
ات موّحدة لالأداء. ي رصد االأداء وذلك من خالل تطوير مجموعة من مؤ�ش

ـ التصدي لمعالجة الثغرات �ف

توصيات تتعلق 
بالتمويل واالمور 

المالية

التصدي لمعالجة الثغرة التمويلية 
عانات والمساعدات المالية لقطاع المياه واالحتياجات طويلة االأمد. ـ عىل وزارة المالية أن تصدر تكليفا بإجراء تقرير تفّصل فيه االإ

اتيجية لقطاعي المياه وال�ف الصحي. ـ تطوير خطة مالية اس�ت

VfM يات والقيمة مقابل المال ي عملية المش�ت
مواجهة الثغرة �ف

ـ تطوير منهجية أساسية للقيمة مقابل المال استنادا عىل ممارسات راسخة ومّتبعة.
. ي

طار القانو�ف ـ تطوير عقد نموذجي للـ PPP يعمل عىل تجس�ي فجوة االإ
ي طرح العطاءات.

ـ ضمان التنافس �ف

ف عىل تحمل التكاليف ي الرعاية المالية وقدرة المستهلك�ي
معالجة الثغرة �ف

ي تحديد 
انية وكذلك المشاريع المرتبطة بها وعملية التحض�ي والتنفيذ والمحاسبة لضمان الشفافية �ف ف ف إجراءات وضع الم�ي ـ تحس�ي

المخاطر المالية وإدارتها ومعالجتها.

توصيات تتعلق 
بتطوير المهارات

ي القدرات 
معالجة الثغرة �ف

دارة. ي االإ
ـ تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص �ف

توصيات تتعلق 
بالتواصل 

مع أصحاب 
المصلحة

تعزيز البيانات
ي تقوية ودعم قاعدة البيانات والمعلومات 

ي لديها دور مثمر �ف
ـ دعم الجامعات والمنظمات غ�ي الحكومية NGOs ذات الصلة وال�ت

لقطاع المياه.
ي 

ي القطاع الخاص �ف
ـ إنتاج بيانات واضحة ومستندة عىل االأدلة حول الدور المفيد الذي يمكن أن تقوم به الجهات الفاعلة �ف

قطاع المياه.

تقوية االآليات والمنابر المتوفرة الأجل مشاركة أصحاب المصلحة
ف  والمواطن�ي ف  واالأكاديمي�ي الحكومية  غ�ي  المنظمات  ف  ب�ي الحوار  لتشجيع  وذلك  المتعددين  المصلحة  أصحاب  منابر  تقوية  ـ 

ي القضايا المرتبطة بالمياه. 
والحكومات المحلية ومورّدي الخدمات �ف
ف بشكل أك�ش انتظاما. اك المستهلك�ي ـ إ�ش

اتيجية تطوير لالتصاالت والقدرات تحديد اس�ت
ـ تطوير حملة إعالمية مستندة عىل التوصيات والدروس السابقة.

ف مثل الشباب والنساء. ـ استهداف أصحاب المصلحة الرئيسي�ي
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الرابع الفصل 
قليمي   حوار السياسات والرابط للحوكمة والتمويل – الحوار االإ

4.1   الخلفية

وع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطي عن طريق تفاعل النشاطات القطرية  كما ُذكر سابقا، فقد تم تنفيذ م�ش
وتبادل  ة  الخ�ب لمشاركة  بّناء  ا  من�ب -المتوسط  ع�ب قيامها  المعتاد  الفعاليات  أنشأت  قليمي  االإ الصعيد  فعىل  قليمية،  واالإ
قليمي بالحوار  ي نفس الوقت نتائج العمل التحليىلي الذي أُجري عىل المستوى القطري. يهتم الجانب االإ

المعرفة مبّينا �ف
ي تشجيع الممارسات االأفضل، والغاية من ذلك كله دعم تبادل 

ي تشكيل السياسات و�ف
ات �ف االأوسع حول مشاركة الخ�ب

ي العمل. عىل هذا المستوى فقد تم 
ات ع�ب المتوسط وما بعده وكذلك اكتشاف التكرار المحتمل لهذا المجال �ف الخ�ب

ف صانعي السياسات والقطاع الخاص حول إصالحات الحوكمة باتجاه تعزيز االستدامة المالية  تسهيل العالقة التبادلية ب�ي
 . ي

ي المجتمع المد�ف
ف �ف ي قطاع المياه مقرونة بتفاعل مستن�ي مع الفاعل�ي

�ف

اكة من أجل  ي برشلونة مايو 2013 تحت رعاية ال�ش
وَع الحوكمة والتمويل �ف اكة العالمية للمياه( م�ش أطلقت  GWP)ال�ش

بينهم وزراء وكبار  100 مشارك من 22 دولة متوسطية من  المؤتمر  الوثيق معها، وقد ح�ف  وبالتعاون   UfM المتوسط
المياه  ف عن مرافق  المصلحة ممثل�ي العديد من أصحاب  العام ومنظمات غ�ي حكومية وكذلك  القطاع  ف من  المسؤول�ي

: وع ثالثة مؤتمرات إقليمية بعد االنطالقة االأول كالتالي والقطاع الخاص والجهات المانحة واالأكاديميا. عقد الم�ش

ونظراؤهم 	  قاموا  الذين  المتوسط  ممثىلي  من   110 من  أك�ش   )2014  30-28 اليونان،  )أثينا،  االأول  قليمي  االإ المؤتمر  ضم 
ي االأردن وتونس.

ي نُّفذت �ف
بمراجعة نتائج االأعمال ال�ت

ف 	  ب�ي الرسمي  غ�ي  قليمي  االإ المن�ب  بتعزيز   )2016 ديسم�ب   6-5 تونس،  العاصمة،  )تونس  ي 
الثا�ف قليمي  االإ المؤتمر  قام 

ي نُّفذت 
ي وبمراجعة نتائج االأعمال ال�ت

ف عن المجتمع المد�ف ي القطاع الخاص والممثل�ي
ف �ف واضعي السياسات والفاعل�ي

ي تنطبق عىل 
ي يمكن تكرارها وال�ت

ي تشكيل ملخٍص واٍف حول الممارسات السليمة ال�ت
، وكذلك بالمساهمة �ف ف ي فلسط�ي

�ف
.MENA ق االأوسط وشمال إفريقيا سياق منطقة ال�ش

ي )برشلونة، اسبانيا، 12-14 ديسم�ب 2017( والذي ضّم أك�ش من 140 مشارك من 22 	 
قليمي الثالث والنها�أ أما المؤتمر االإ

دولة أوسطية فقد كانت له االأهداف المحددة التالية:
ف ولبنان.  	  ي كلٍّ من االأردن وتونس وفلسط�ي

ي دارت وتمت �ف
عرض ون�ش النتائج الختامية للحوارات القطرية ال�ت

ي تشجع 	 
ات واالآراء المتعلقة بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية للمياه وتحديد السبل ال�ت ي تبادل الخ�ب

المشاركة �ف
ف العام  ي والقطاع�ي

ي المجتمع المد�ف
ف �ف ف الفاعل�ي قليمي ب�ي العمل عىل الصعيد السياسي والتنفيذي من خالل المن�ب االإ

والخاص. 
ة والمستقبلية( مع المبادرات والمشاريع ذات الصلة ومراعاة القضايا الشاملة )مثل نوعية 	  كشف أوجه التآزر )الحا�ف

ي مجالي الحوكمة والتمويل لقطاع المياه.
ها( �ف اهة والحقوق وغ�ي ف الجنس وال�ف

وع إقليمي آخر تحت عنوان 	  ي إنهاء هذا التقرير وكان أيضا الفعالية الختامية لم�ش
قليمي الختامي �ف ساهم المؤتمر االإ

ق االأوسط وشمال افريقيا MENA(، واستنادا عىل  ي منطقة ال�ش
ي قطاع المياه �ف

اهة �ف ف )برنامج بناء القدرات حول ال�ف
ي تنظيم المؤتمر 

كا �ف اهة قد اش�ت ف وعي الحوكمة والتمويل والحوكمة وال�ف التجارب والنتائج واالكتشافات القائمة فإن م�ش
قليمي الثالث.  االإ

اهة معا،  ف ي معالجة التمويل وال�ف
ك بينهما �ف ة إضافية لهذه المشاركة حيث أن الحوكمة هي القاسم المش�ت ف توجد قيمة مم�ي

ي قدما عند 
يجاد السبيل للمصف ي السياسة المائية الإ

ك تقييم الفجوات �ف فقد كانت الغاية المرجوة من هذا الجهد المش�ت
ي من شأنها أن تحّسن حوكمة المياه وتجذب الدعم السياسي للمنطقة ككل. ورغم استمرارية 

اهة ال�ت ف وضع سياسات ال�ف
اهة ومكافحة الفساد،  ف ويج لل�ف ي قطاع المياه عند ال�ت

قليم بمجالي الحوكمة وتمويل المشاريع �ف ي االإ
ة �ف وجود تحديات كب�ي

ي إلزام المؤسسات وأصحاب المصلحة بمبادئ الحوكمة كالشفافية والمساءلة والمشاركة 
ف قد ساهما �ف وع�ي إال أن الم�ش

وبنفس الوقت خلق تربة خصبة لالستثمارات. 

قليمي الختامي ي ُمدخالت المؤتمر االإ
4.2   التأمل �ف

ي الدول المعنية. وكان أيضا 
ي قطاع المياه وتحديثه �ف

اً لمراجعة الوضع االإصالحي �ف ي الحقيقة من�ب
قليمي �ف كان المؤتمر االإ

ي هذا المجال. إن قصص 
اتها �ف تغال والمغرب لكي تشارك بعرض خ�ب ا للدول خارج الحوار الحالي مثل البانيا وال�ب من�ب

النجاح مفيدة وشاحنة وقد ال تكون مبتكرة بشكل كب�ي إال أنها تقدم دليال ملموسا عىل أن وجود من�ب أساسي مناسب هو 
ف الذين  ف المشارك�ي ي قدما. كانت الروح الشاملة للمؤتمر إيجابية وحيوية وذلك لوجود النشطاء ب�ي

ورية للمصف الخطوة ال�ف
ي قطاع المياه وعاقدين العزم عىل 

ي تواجه مشاركة القطاع الخاص �ف
يعرفون ما يجب القيام به للتصدي للتحديات ال�ت

ها عىل نشاطات محددة للدولة هي محطات  ف ك�ي قليمية ب�ت مواجهة هذه التحديات. ونستطيع أن نقول أن المؤتمرات االإ
كانت مجرد واحدة من مجموعة من  ي 

ال�ت الشفافية،  المثال، قضية  ي قدما. عىل سبيل 
بالمصف للطاقة لالستمرار  شحن 

ي تونس، أصبحت االآن كيانا وموضوعا قائما بحد ذاته. 
ي �ف

ي تعرّض إليها التقرير الوط�ف
القضايا ال�ت

اهة ف 4.2.1   الحوكمة والتمويل وال�ف

اهة والتمويل المستدام ضمن إصالحات الحوكمة، ويمكن  ف ي إدماج ال�ف
قليمي الختامي �ف قد يكمن النجاح االأك�ب للمؤتمر االإ

االستخالص هنا بأن الفساد يجب مكافحته ومنعه بنفس الوقت، وسوف توضع التطبيقات وتُنّفذ بحيث يتم تحقيق 
ي 

اهة هو العامل الوقا�أ ف ف عىل حد سواء، وحيث أن مكافحة الفساد هو العالج لهذا المرض سيبقى إدخال ال�ف ف الغايت�ي هات�ي
اهة مسألة عامة ولكن عندما تُطّبق بشكل محّدد  ف نفاذ مقابل االمتثال حيث يمكن أن تكون ال�ف ضده. هذه هي قضايا االإ
ام المتبادل  ي بناء الثقة واالح�ت

ي المجال التجاري مثال لتوف�ي خدمة المياه وال�ف الصحي يكون لها االأهمية العظمى �ف
�ف

ف مقدمي الخدمة وزبائنهم. ب�ي
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الرابع الفصل 
قليمي   حوار السياسات والرابط للحوكمة والتمويل – الحوار االإ

احات ملموسة لسبل التقدم لالأمام 4.2.2   اق�ت

ي قدما وقد حّددت 
ي التقارير القطرية إل الحاجة للمصف

ي تم تسليط الضوء عليها �ف
تدفع أوجه القصور والفجوات ال�ت

خطة العمل الوطنية السبل لتحقيق ذلك إذ أن التوصيات لخطوات العمل دقيقة، فمنها ما يعرض الخطوات بشكل 
ُمفّصل ومنها ما يش�ي إل ما يجب القيام به وكيفية القيام به بنفس الوقت.

  
التوصيات  أن  غ�ي  الثالث،  الفصل  من   3 جدول  ي 

�ف المعنية  الدول  من  لكل  حة  المق�ت لالإجراءات  ملّخص  تقديم  تم 
ي بيان 

ي مؤتمر برشلونة عىل عدة موائد مستديرة معروضٌة �ف
ف �ف قليمية النابعة من الحوار التفاعىلي من قبل المشارك�ي االإ

ي الملحق رقم 1 لهذا التقرير.
برشلونة �ف

ف  ي تشمل الحوارات القطرية حول الحوكمة ورابط التمويل والتبادالت ب�ي
وع، وال�ت  ولكي نستفيد من دروس هذا الم�ش

والبيان  برشلونة  ي مؤتمر 
�ف المتقاسمة  التجارب  قليمية وكذلك  االإ اللقاءات  والخاص خالل  العام  ف  القطاع�ي ي 

�ف ف  الفاعل�ي
متعدد  العمل  من  النوع  هذا  باستمرارية  برشلونة  بيان  أوىص  فقد  االأخرى،  التوصيات  إل  باالإضافة  للمؤتمر  ح  المق�ت
ي لتعميق المنهجية المستخدمة و/أو تكرارها 

الطبقات حول الحوكمة ورابط التمويل فيما يتعلق )1( بتوف�ي الدعم التق�ف
قليم، )2( بإجراء اختبارات تجريبية للتوصيات حول البيئة المالئمة لمشاركة القطاع الخاص  ي االإ

ي المزيد من الدول �ف
�ف

والشاملة للمشاركة المصّغرة للقطاع الخاص والبنوك والتمويل االأخ�ف وأيضا خالل خلط التمويل و)3( بإنشاء وتسهيل 
من�ب إقليمي منظم لتبادل المعرفة وتقاسمها.

ي التمويل المستدام لقطاع المياه 
ي واحتمالية مساهمته �ف

ومن التوصيات ذات الخصوصية تلك المتعلقة بالقطاع الم��ف
دارة المتكاملة والمستدامة للمياه – أفق 2020 فيما يتعلق بتبادل االآراء  وع دعم االإ من خالل م�ش ويج للتمويل االأخ�ف وال�ت
بالتعاون مع  ة  باختيارمشاريع صغ�ي منه  االنتهاء  الذي تم  العمل  االستفادة من وصف نطاق  يمكن  النظراء حيث  ف  ب�ي
ف النظراء تحافظ أيضا عىل استمرارية  البنوك المهتمة بأسلوب »التعلم عن طريق التجربة«. إن عملية التواصل هذه ب�ي
التواصل مع البنوك االأخرى المهتمة بالموضوع وكذلك مع أصحاب المصلحة االآخرين، ويتفق هذا النشاط مع البنود 

وع.   ي المرحلة الالحقة لهذا الم�ش
ي دول أخرى �ف

وع �ف ي الفقرة السابقة لذا يمكن تطبيق الم�ش
الثالثة الواردة �ف

الخامس  الفصل 
رابط الحوكمة والتمويل – نظرة عامة

ف يقدم كل تقرير قطري مجموعة من االستنتاجات والتوصيات، وكذلك بيان مؤتمر برشلونة ومرفقاته عىل الصعيد  �ف ح�ي
ات  قليمي، تعود هذه االستنتاجات للجهد المبذول من أجل قولبة الموضوع ضمن منظور إقليمي بتجميع وتحليل الخ�ب االإ
ي االستنتاجات تجاه احتياجات المرافق بدال من مشاركة القطاع الخاص كون االأخ�ي 

ف �ف
ّ الفردية، وربما يكون هناك تح�ي

محايدا مبدئيا من حيث ماهية القطاع بينما تمّثل المرافق العامة خصوصية تقديم الخدمات �ف مجال المياه وال�ف 
الصحي.

ي االآراء والتحليالت والحلول، إذ 
ف الجهود القطرية من خالل الحوار وإيجاد توافق �ف يستحق الثناء هذا التفاعل الكب�ي ب�ي

وع فحسب بل اتّسمت  ي البلدان االأربعة المعنية لتتقبل أهداف الم�ش
ي قطاع المياه �ف

لم يقت� االأمر عىل المؤسسات �ف
اك القطاع  ي المقام االأول وسبل إ�ش

ورية لتحديد المسائل ال�ت تعيق التمويل �ف ي توف�ي المعلومات ال�ف
أيضا بالشفافية �ف

ي التنمية االقتصادية.
ي معالجة النقص المالي المزمن والمساهمة �ف

الخاص �ف

ي الدول االأربع كافة. أصبحت اعتبارات السوق 
ي حل المشكالت االقتصادية �ف

القت نجاحاً تلك الُنُهج القائمة عىل السوق �ف
ي أماكن 

ي المنطقة و�ف
مقبولة عىل درجة عالية حيال منتج له دور اجتماعي كالمياه، وأيّدت هذا التحول قصص النجاح �ف

أخرى من العالم، واكب ذلك وبنفس المقدار تقريبا العديد من االإخفاقات، لم يمّر ذلك كله دون ترك أثر عىل الكفاءة 
 ، بالرغم من انخفاض مستوى االستدامة التقنية ويرتبط انخفاض القدرات دوما بغياب الحوافز. أما عىل الصعيد الدولي
ي النماذج القائمة الستيعاب حقائق جديدة عىل 

اك القطاع الخاص إل تغي�ي �ف ي عملية إ�ش
فقد أّدت الممارسات القياسية �ف

ي PPP عىل مستوى الدول المعنّية وكذلك عالميا.
أرض الواقع حيث كانت هناك إخفاقات �ف

إل هذه  أدت  ي 
ال�ت الظروف  نتائج مماثلة وسلبية، وتختلف  إل  االأربعة  البلدان  ي 

�ف اقتصادية مماثلة  أيضا ظروف  أدت 
ف التقارير القطرية 

ّ ي يجب اتباعها نحو االنتعاش، ولكن كما تُب�ي
ي كل دولة منها وقد تختلف أيضا العمليات ال�ت

االأوضاع �ف
يجاد حلول إقليمية فإن االإجراءات ممكنة والحلول يمكن تحقيقها. وكما يش�ي النهج الجماعي الإ

ف الحوكمة  ي الواقع رابطة ب�ي
ف الحوكمة والتمويل هي �ف قليمية بأن الرابطة ب�ي ويمكن االستخالص من كل الجهود القطرية واالإ

ورية  اهة. إن الجهود الوطنية جديرة بالثناء وقد تكللت بالنجاح بداللة تمام االإجماع عىل االإجراءات ال�ف ف والتمويل وال�ف
ي كل من الدول االأربع، وبذلك تثبت فعاليتها تلك العملية ال�ت تستغل تفاعل الحوارات القطرية المصحوب 

الموىص بها �ف
يعية والمالية  ي تشمل بدورها اتخاذ التداب�ي المؤسسية والت�ش

ي الوصول إل االإجراءات الالزمة ال�ت
ف �ف ي المت�ي

بالعمل التق�ف
ي عموما مع 

وأطر التعامل مع أصحاب المصلحة عىل جميع المستويات الحكومية ومع المرافق العامة والمجتمع المد�ف
 . ي

مراعاة تعميم المنظور الجنسا�ف

ي أقطار أخرى، وذلك بالرغم 
من الواضح إذن إمكانية تحقيق نجاحات مماثلة عند تطبيق عملية الحوار المدعومة فنيا �ف

ي والمتبلور بتقديم خدمات المياه وال�ف إل السكان عامة تقوده االحتياجات المالية فإن المراحل 
من أن الهدف النها�أ

ي كل من البلدان االأربعة. وقد نجحت العملية ونضجت من خالل 
المؤقتة للعملية تش�ي بوضوح إل الوضع القائم �ف

ي تابعت هذه العملية 
ي أُجريت فيها العملية نفسها والدول االأخرى ال�ت

التجارب المختلفة كما هو الحال داخل البلدان ال�ت
االجتماعية  المسؤولية  إدخال  هو  التعليمية  العملية  عىل  االأمثلة  أبرز  ومن  وع.  للم�ش قليمية  االإ المنتديات  خالل  من 
ي بلدان أخرى. أما 

، وبذلك يمكن القول أنه ينبغي تكرار هذه العملية �ف ي
كات CSR وتعميم مراعاة المنظور الجنسا�ف لل�ش

ي دفع هذه العملية إل االأمام، واالأمثلة 
ي الدول االأربع المعنية فإن الوعي قد زاد من حيث سقف المطالبة باالستمرار �ف

�ف
: ي كل بلد كما يىلي

عىل ذلك عديدة �ف
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تونس
ي هذه الحالة(، 

ي ذلك الري �ف
ف إذا ُوجد المنّظم )بما �ف ب والمياه العادمة منفصل�ي ف لمياه ال�ش ف الفرعي�ي  يمكن إبقاء القطاع�ي

ي غاية االأهمية لذا يجب تقديم 
بغض النظر عن  دقة هذا التوجه، فإن الحاجة إل التعامل مع عملية التنظيم هي �ف

اهة. ف ي هذا الصدد، وهذا ليس بمعزٍل عن احتياجات التمويل وال�ف
المزيد من الدعم إل تونس �ف

الأردن
قليم، ولكن تظل هناك مساءلة حول  كات ودمجها عىل مستوى االإ ي تحويل المرافق الموجودة إل �ش

 تستمر الجهود �ف
كات للتشغيل والصيانة حيث يتم عزلهم كفئة قد تساهم  كات إل �ش ي ضوء تحويل هذه ال�ش

استقاللية هذه الكيانات �ف
كات تدريجيا إل وضعها  ي سد االحتياجات التمويلية. يجب الخروج من هذا الوضع بالكامل والمتمثل بعودة ال�ش

ة �ف مبا�ش
وتزداد  التمويل  الوحيد عن  المسؤول  التنظيمي وكذلك  الدور  المسؤول عن  مالكها  عامة حيث يصبح  كمرافق  السابق 
ي الميدان أك�ش منها 

ي تحديد وتوضيح أدوار مختلف الجهات الفاعلة �ف
مديونيته باضطراد، فاالأردن بحاجة إل الدعم �ف

الحاجة إل دعم فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص.

ن فلسط�ي
نظام شامل  إنشاء  دورله من خالل  أهم  وبنجاح  حاليا  ينّفذ  الذي  المنّظم  ًة الستحداث  كب�ي ف جهوداً  فلسط�ي بذلت   
الخدمة وتشكيل مرافق خدمات  إل دمج مقدمي  فتحتاج  التالية  الخطوة  أما  المرافق.  الأداء  للمعلومات ووضع معاي�ي
لضمان  إل دعم  يحتاج  وبذلك  تهدد وجوده  مالية  أزمة  من  المرحلة  ي هذه 

�ف المنّظم  ي 
يعا�ف ولكن  ما،  إل حد  مركزية 

اهة إل دوره التنظيمي. ف االستمرارية وإل توضيح االأدوار المؤسسية. عالوة عىل ذلك، فإن الفرصة متاحة الإضافة ال�ف
 

لبنان
ي غاية 

. يعت�ب هذا االأمر �ف ي تجربة تواجد موّفر للخدمة متمتعا باستقالل ذا�ت
 ال يزال المواطن اللبنا�ف بحاجة إل أن يمر �ف

ة والتمويل، ناهيك عن الحاجة إل تحديد وتفعيل الجهة المسؤولة عن ال�ف  الصعوبة نظرا لنقص المعرفة والخ�ب
دارة والذي من شأنه أن  ي لبنان هو ع�ب تطبيق نموذج عقد االإ

الصحي. إن الحل ال�يع والفّعال الحتياجات مرافق المياه �ف
ي قدرات مرافق المياه ومن شأنه أيضا أن يعطي البلد فرصة لتطوير المفهوم التنظيمي. يحتاج لبنان 

يوفر المعرفة ويب�ف
ي هذا المجال وكذلك إدخال مبدأ مناقشة النظراء لتطوير ون�ش قضايا أخرى مثل إدارة وحفظ الموارد المائية 

إل دعم �ف
ي الوقت نفسه يمكن أن يطرح النموذج 

كات مستقلة وإدخال المفاهيم التنظيمية، و�ف وتحويل مؤسسات المياه إل �ش
اللبنا�ف المتعلق بآليات التمويل المبتكرة من الم�ف المركزي والمصارف التجارية حيث يمكن أن تكون بمثابة نموذج 

قليم وخارجه. لنقاش النظراء لتبادل االآراء والتعلم عىل مستوى االإ

وع الحالي  قليمي من خالل بيان برشلونة الذي أشار ال مرحلة متابعة الم�ش هذا وتؤكد المسائل المختارة أعاله النداء االإ
ي مجاالت االأنشطة 

ي �ف
ي بلدان غ�ي البلدان االأربعة وكذلك تقديم المزيد من الدعم التق�ف

إذ ينبغى تطبيق المنهجية �ف
، هناك  ي

ي الذي يشمل القطاع الم��ف
قليمية ال�ت تمت فعال. و�ف الوقت نفسه انطالقا من النموذج اللبنا�ف القطرية واالإ
ة الستكشاف آليات بديلة للتمويل المستدام لقطاع المياه.  مجال وإمكانيات كب�ي

وبما أن القوة الدافعة وطنية غ�ي أن التآزَر إقليمي، لذا يجب أال يستهان بأيٍّ منهما.

ول  الأ الملحق 
ي منطقة MENA وعىل المدى االأوسع للبحر االأبيض المتوسط

 - بيان مؤتمر برشلونة 2017 حول حوكمة المياه �ف

ف 12-14 ديسم�ب 2017  ي برشلونة، اسبانيا ب�ي
قليمي �ف ي المؤتمر االإ

اجتمع 136 مشارك ممثلون للعديد من أصحاب المصلحة �ف
ف التمويل الالزم  اهة وتأم�ي ف ي منطقة MENA وعىل المدى االأوسع للبحر االأبيض المتوسط:  دعم ال�ف

حول حوكمة المياه �ف
ي والتنمية المستدامة.  

لالأمن الما�أ

اكة العالمية للمياه - البحر  قليمي بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية Sida  من قبل ال�ش  تم تنظيم المؤتمر االإ
االأبيض المتوسط )GWP-Med(   ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( و)برنامج بناء القدرات لسالمة المياه 
ق االأوسط وشمال إفريقيا MENA ( والمموَّل أيضا من الوكالة السويدية للتنمية الدولية Sida، والذى  ي ال�ش

قليمية �ف االإ
 UNDP ي االأمم المتحدة – ومعهد المياه السويدي الدولي

ي �ف
نما�أ نامج االإ ف ال�ب ك لحوكمة المياه ب�ي نامج المش�ت ينفذه )ال�ب

دارة المستدامة  ي )االإ قليمي المموَّل من االتحاد االأورو�ب نامج االإ SIWI- و GWP-Med و IUCN-ROWA( وبتآزر وثيق مع ال�ب
.)SWIM-H2020 SM 2020 المتكاملة للمياه وآلية الدعم لالأفق

  
بالتلّطف   )UfM المتوسط  أجل  من  اكة  )ال�ش سكرتاريا  من  ونطلب  أدناه  الوارد  البيان  وندعم  نؤيد  المجتمعون  نحن 
ومجموعات  السياسية  الدوائر  من  ف  المعني�ي عىل  توزيعها  وكذلك  المائية   UfM أجندة لتنفيذ  الوثيقة  هذه  باستخدام 

العمل والمنابر.

نص البيان

البيئة 	  نسان وللنمو االجتماعي-االقتصادي ولصحة  االإ المستدامة، ولها دور حيوي لصحة  للتنمية  المياه أساسية  إن 
قليم المتوسطي االأوسع تواجه تحديات  ق االأوسط وشمال افريقيا )MENA( واالإ يكولوجية. إن مناطق ال�ش والنظم االإ
ي 

�ف ي شديد 
ما�أ إجهاد  عنه  نجم  والذي  المياه  إل شح  فباالإضافة   ، ي

نما�أ االإ أمام مسارها  العقبات  مائية جدية تضع 
ضافة إل تزايد  باالإ أنماط االستهالك  ي 

ات �ف ي والبطالة والفقر والتغ�ي
بعض الحاالت، فإن مشكالٍت كاالنفجار السكا�ف

 ، ف ف الجنس�ي ات المناخية والتفاوتات ب�ي ّ ي والتغ�ي
الحاجة إل الماء والغذاء والطاقة ومشكالت التح�ف والتدهور البي�أ

أن جزءا من هذا  كما  االأساس.   تعقيد وتفاقم صعوبة وضٍع معقٍد وصعٍب من  تزيد من  ي 
ال�ت الظروف  تُعت�ب من 

اعات  ف -االجتماعي ووجود ال�ف ي من عدم االستقرار السياسي
قليم المذكور يواجه أزمة اقتصادية خانقة ومستمرة ويعا�ف االإ

ي تحت وطأة ظروف درامية. كذلك غالبية هذه الظروف لها تأث�ي مبا�ش 
ة وغالبا ما تأ�ت ف بأفواج كب�ي ومشكالت النازح�ي

ي منطقة البحر االأبيض المتوسط، مع ارتفاع 
عىل توفر المياه وعىل نوعية مصادرها بالنسبة للناس وللبيئة الطبيعية �ف

ي نفس 
المادية. و�ف النواحي  المعيشة بشكل عام ومن  ية وسبل  الب�ش االأرواح  بها من حيث  المرتبطة  التكلفة  وتزايد 

ي تضخيم الحاجة إل االإصالحات السياسية واالجتماعية-
ي المنطقة قد ساهم �ف

الوقت فإن عدم االستقرار السياسي �ف
االقتصادية، وهنالك مطلب واضح لزيادة توف�ي المياه الصالحة وخدمات ال�ف الصحي، ولزيادة مشاركة أصحاب 
والمساءلة.   بالشفافية  المتسمة  القرار  صنع  عمليات  ولزيادة  وتنفيذها،  مركزية  الال  تخطيط  ولزيادة   المصلحة، 

ي المياه وال�ف الصحي، أحكام وأهداف التنمية المستدامة )SDGs( واتفاقية باريس، 	 
نسان �ف ام لحقوق االإ مع االح�ت

التحديات ذات  التغلب عىل  ي 
المياه وعن� حاسم �ف النطاق بأن الحوكمة هي جوهر معضلة  اف واسع  هناك اع�ت

الصلة وتحقيق المياه االآمنة. إن بناء نظام مؤسسي فاعل و بيئة قانونية تنظيمية وتفعيل التمويل المستدام للمياه من 
ي للمجتمع، 

ي تتناسب مع الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقا�ف
ف العام والخاص ال�ت خالل تسهيل مبادرات القطاع�ي

ي قطاع المياه.
ي تعزيز الملكية والحد من الفساد وبناء الثقة �ف

اهة حاسمة �ف ف هي أمور أساسية للحوكمة الجيدة، بينما ال�ف

الخامس  الفصل 
رابط الحوكمة والتمويل – نظرة عامة
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تخصيص 	  من  الرغم  عىل  المتوسط،  االأبيض  البحر  ومنطقة   MENA افريقيا   وشمال  االأوسط  ق  ال�ش مناطق  ي 
�ف

المالية  تلبية االحتياجات  تكافح من أجل  الدول ما زالت  إليها، إال أن  المعونة  العامة وتدفق  االأموال  قدر كب�ي من 
االستدامة  نوعية  يقّوض  سليمة  حوكمة  إطار  إل  االفتقار  إن  والخطط.  اتيجيات  واالس�ت بالمياه  عالقة  لها  ال�ت 
وجود  وعدم  التمويل  ونقص  دارة  االإ سوء  إن  الخصوص.  وجه  عىل  الصحية  والمرافق  المياه  لقطاع  المالية 
ضافية  االإ والمالية  دارية  االإ الموارد  تعبئة  فعالية  تعرقل  والمحىلي  ي 

الوط�ف الصعيدين  عىل  االستيعابية  القدرة 
والتمويل  الحوكمة  وع  م�ش من  تعلمناها  ي 

ال�ت الدروس  عىل  استنادا  الخاص.  القطاع  من  االآتية  تلك  وبالتحديد 
المجتمع  ي 

�ف ف  الفاعل�ي ف  ب�ي المتداخلة  والعالقة  التمويلية  والرابطة  الحوكمة  بشأن  الوطنية  الحوارات  ذلك  ي 
�ف )بما 

برشلونة،  مؤتمر  من  ات  الخ�ب وتقاسم  قليمية(  االإ االجتماعات  خالل  العامة-المدنية-الخاصة  القطاعات  ي 
�ف

 : بالتالي المتعلقة  التمويلية  والرابطة  الحوكمة  حول  المستويات  متعدد  العمل  مجال  مواصلة  عىل  نحّث   فإننا 

ي المنطقة.	 
ي بلدان أخرى �ف

ي من أجل تعميق و/أو تكرار هذه المنهجية المستخدمة �ف
 تقديم الدعم التق�ف

ي ذلك 	 
 القيام باختبارات تجريبية للتوصيات المتعلقة بإيجاد بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاصPSP، بما �ف

ة والبنوك والتمويل االأخ�ف وكذلك دمج التمويل. االئتمانات الصغ�ي
ك.	  ه لغايات تبادل المعرفة والتعلم المش�ت  إنشاء من�ب إقليمي منّظم وتيس�ي

ق االأوسط وشمال افريقيا MENA والبحر االأبيض المتوسط التضحية بمساهمة المياه تجاه تناقص 	  ي مناطق ال�ش
تتم �ف

ي تُدار بها موارد المياه 
يكولوجي وذلك بسبب الطريقة ال�ت الفقر والالمساواة واستدامة النمو االقتصادي والنطام االإ

وكيفية توف�ي المياه وخدمات ال�ف الصحي. إن ضعف الحوكمة يبّدد الموارد ويعرقل عمل الناس معا بما يتماسش 
ذمة يعيق عملية المساءلة ضمن قطاع فيه االستثمار عال  مع االأهداف المتفق عليها، كما أن وجود مؤسسات م�ش
ي االأرواح 

اهة ذات الصلة بالمياه يكّلف المجتمعات تكاليف ضخمة �ف ف ة، لذلك فعدم وجود ال�ف وتدفقات المعونة كب�ي
ي تعطيل النمو وهدر المواهب وتدهور الموارد. عالوة عىل ذلك، يوفر جدول أعمال SDG أهداف التنمية المتفق 

و�ف
ة المكتسبة من برنامج بناء  ي قطاع المياه. استنادا إل الخ�ب

عليها ال�ت ال يمكن تحقيقها دون معالجة تحديات الحوكمة �ف
ح المزيد من االستثمارات  ي مؤتمر برشلونة، فإننا نق�ت

ي دارت �ف
قليمية، وكذلك المناقشات ال�ت اهة المياه االإ ف القدرات ل�ف

: ي بناء العمل الجماعي حول سالمة المياه ضمن ما يىلي
�ف

 	. ي
ي القطاع الما�أ

 توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة �ف
اهة.	  ف ي عليها لضمان توصيل الخدمة ب�ف

ا�ف  تدعيم المؤسسات العامة ومقّدمي الخدمات وإضفاء الطابع االح�ت
 التأسيس لتقاسم المعلومات وفتح المجال أمام عمليات صنع القرار عىل جميع الجهات المحتمل أن تكون 	 

ي المجتمع، مع إيالء اهتمام خاص إل االأجيال القادمة والنساء والفئات الضعيفة، وكذلك تطوير 
فاعلة �ف

. ف آليات التنسيق والمشاركة مع جميع أصحاب المصلحة المختلف�ي
ي قطاع المياه واالرتقاء بها.	 

يجابية �ف يهة االإ ف ات السابقة وتقاسم الممارسات ال�ف  التعلم من الخ�ب
ٍ مّتفق عليها.	  ا رصد التقدم الحاصل وتحديد سقٍف لمعاي�ي  وأخ�ي

ول  الأ الملحق 
ي منطقة MENA وعىل المدى االأوسع للبحر االأبيض المتوسط
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ي تقوية العقد االجتماعي، 	 
ي قطاع المياه ومؤسساته و�ف

ي تعزيز الثقة �ف
نعتقد أن خطوات العمل هذه سوف تساهم �ف

ي المنطقة ال يهّمش أحدا.
 كما وتضع نموذجا جديدا لحوكمة المياه �ف

ويج 	  وع SWIM-H2020 SM حول ال�ت ي التمويل المستدام للمياه، نحن نرّحب بم�ش
ي �ف

اك القطاع الم��ف فيما يتعلق بإ�ش
. واعتمادا عىل معاينات لمداوالت المؤتمر، فإننا نؤيد تحديد  ي االأخ�ف من خالل تبادل النظ�ي إل النظ�ي

للتعامل الم��ف
ة بالتعاون مع البنوك المهتمة بتجربة )التعلم من الممارسة(، بينما سيبقى االتصال مفتوحا مع با�ت المصارف  المشاريع الصغ�ي
ف .لذلك نحّث عىل مواصلة وتوسيع نطاق هذا النشاط مع دول أك�ش خالل مرحلة المتابعة. ها من أصحاب المصلحة المعني�ي  وغ�ي

ية 	  ي الموارد الب�ش
ي الختام فنحن نؤكد أن تطوير حوكمة المياه يتطلب وجود الرؤية المستقبلية والقيادة والثبات وتفا�ف

�ف
ي 

ف �ف ام المؤسسات وأصحاب المصلحة بمبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة مشّكل�ي ف والمالية وتكريس الوقت وال�ت
ورية والالزمة  . لذلك نشجع بقوة عىل اتخاذ الخطوات ال�ف ي

ي القطاع الما�أ
نفس الوقت أرضا خصبة لالستثمارات �ف

ها من  ي المؤتمر وذلك من خالل المشاريع وغ�ي
ي تم عرضها �ف

ف المساعدة من أجل استمرارية هذه العمليات ال�ت وتأم�ي
االإجراءات المنّسقة لغايات المتابعة.

ملحق البيان - توصيات من جلسات العمل

توصيات موّجهة إىل صانعي القرار

من منظور التمويل:

الأصحاب  أك�ب  لملكية  وذلك  القرار  عملية صنع  عىل  مركزية  الال  إضفاء  /السياسة:  ي
التنظيمي/القانو�ف المستوى  عىل   .1

رادة السياسية والتنمية لبيئة مواتية من  ف والتعريف القانو�ف الأدوار مختلف أصحاب المصلحة. إن االإ المصالح المعني�ي
شأنها أن تجتذب القطاع الخاص.

ي إجراءات طرح المناقصات والتخصيص للمشاريع باالإضافة 
2. عىل صعيد تعبئة الموارد المالية: الشفافية والمساءلة �ف

إل االستقالل المالي لمقّدمي خدمات المياه وكفاءة تعرفة المياه وتخصيص الموارد المالية الكافية الستثمارات طويلة 
االأجل.

: ن�ش الوعي وبناء القدرات حول مفهوم أن المياه ليست سلعة مجانية، باالإضافة إل  داري/المؤسسي 3. عىل الصعيد االإ
صيانة وإعادة تأهيل شبكات المياه للتقليل من هدر المياه المجانية وتوف�ي إجراءات رقابية سليمة ورصد عملية تقديم 

الخدمات بصورة كفؤة. 
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اهة: ف من منظور ال�ف

اهة عىل جميع المستويات وتسمح بمشاركة أصحاب  ف ي تكفل ال�ف
1. تنفيذ االأحكام القانونية، بما يشمل آليات تطبيقية، ال�ت

المصلحة ووصولهم إل المعلومات فيما يتعلق بحوكمة المياه وتطوير المشاريع. وتشمل االأدوات المستخدمة �ف هذا 
ات االأداء االأساسية  KPIsوعمليات  ام بن�ش المعلومات العامة عن الحوكمة العامة ومؤ�ش ف االتجاه الجلسات العامة واالل�ت

وعات المياه. وآليات الشكوى واالستئناف وإجراءات المشاورات قبل تطوير م�ش
  

2. تعزيز السلطة القضائية فيما يتعلق بحوكمة المياه.

ي مجلس إدارتها.
ي �ف

3. تنفيذ وجود الوكالة التنظيمية الوطنية المستقّلة مع تمثيل للمجتمع المد�ف

ن ومرافق المياه توصيات موجهة إىل المنظّم�ي

من منظور التمويل:

ي مناحي استهالك الطاقة والتقليل من المياه المجانية 
ف أوجه الكفاءة �ف 1. العمل عىل تخفيض التكاليف من خالل تحس�ي

والصيانة الوقائية وتداب�ي توف�ي المياه واستخدام الموارد المائية غ�ي التقليدية.

2. العمل عىل ممارسة إدارة مالية سليمة من خالل ح� حسابات المرافق وهيكليات تعرفة دقيقة وعادلة تغطي تكاليف 
للتوقعات  لها وعىل تحديث سنوي  ي ال حاجة 

المتوفرة وال�ت المالية  المعونات  استثمار  إعادة  التشغيل والصيانة وعىل 
المالية. 

ي قرارات تعديالت التعرفة( 
اك العمالء �ف عملية صنع القرار )خاصة �ف ي تحصيل الرسوم من خالل إ�ش

ف الكفاءة �ف 3. تحس�ي
ي الدراسات االستقصائية حول استعداد العمالء للدفع وقدرتهم عىل السداد، واعتماد السياسات المنا�ة للفقراء، 

و�ف
ي تم تحديدها 

ة ال�ت وضمان دفع العمالء لرسوم الربط بالشبكة، والتقليص من المياه المجانية )باستثناء الحاالت الفق�ي
وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة(.

اهة:  ف من منظور ال�ف

اهة.  ف ي مجال إدارة مخاطر ال�ف
1. زيادة الوعي داخل المؤسسات بأهمية نزاهة المياه وبناء القدرات �ف

ات للحوكمة وعملية التقييم المبنية عىل أساس المكافآت التشجيعية.  ي وضع مؤ�ش
2. العمل التشاركي �ف

ي تضمن وتظهر إجراءات 
ف من خالل وضع )آليات خدمة شكاوي العمالء( ال�ت 3. إعادة بناء وكسب ثقة العمالء من المواطن�ي

الرد ال�يع عىل تلك الشكاوي.

ول  الأ الملحق 
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 - بيان مؤتمر برشلونة 2017 حول حوكمة المياه �ف

كاديمي ي والقطاع الأ
توصيات موّجهة إىل المجتمع المد�ن

من منظور التمويل: 

ي المنظمات 
اهة والشفافية �ف ف يكا كامال وتجدر مشاركته عىل كافة االأصعدة، مع زيادة ال�ف ي �ش

1. يتم اعتبار المجتمع المد�ف
غ�ي الحكومية.

ورية للمشاركة. وط مسبقة غ�ي �ف 2. يجب إزالة أي �ش

ي المحىلي وللفرص المتساوية.
3. إعطاء االأولوية لمؤسسات المجتمع المد�ف

اهة: ف من منظور ال�ف

ي وجود جمٍع منّظم للبيانات وتقاسٍم ال حّد له لتلك المعلومات 
اهة المياه(: هذا يع�ف ف 1. العمل ضمن )توجه منّظم ل�ف

ي جميع مراحلها و 
ي تطوير المشاريع �ف

ف عىل تطويرها والمشاركة �ف وبناء عالقاٍت مستدامة مع أصحاب المشاريع والعامل�ي
بناء القدرات فيها. 

اهة ضمن  ف ف والعالقات بينهم وتوضيح أدوارهم ومسؤولياتهم والعمل عىل تطوير معاي�ي ال�ف 2. تحديد مختلف الفاعل�ي
ي والعمل بمثابة الَمراقب )وبتمويل كاف(.

مؤسسات المجتمع المد�ف

الدراسة  بمراحل  بدءاً  الدراسية  المناهج  ي 
�ف اهة وممارساتها  ف ال�ف قيم  إدماج  به  الموىص  اهة: من  ف ال�ف لثقافة  ويج  ال�ت  .3

االأولية.

ي 
توصيات موّجهة إىل القطاع الخاص والمرص�ن

من منظور التمويل:

ف والقطاع الخاص. 1. زيادة الوعي لدى الم�في�ي

وع وسمعة مطّور  الم�ش المستقبلية وجدوى  المالية  السيولة  الضمانات مثل  تقليدية من  أنواع غ�ي  اتخاذ  ي 
النظر �ف  .2
وع. الم�ش

ي قطاعات أخرى. 
ي مشاريع الرابط من خالل إدماج المزايا من قطاعات معينة لتعالج السلبيات �ف

3. تخفيض المخاطر �ف
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ي منطقة MENA وعىل المدى االأوسع للبحر االأبيض المتوسط

 - بيان مؤتمر برشلونة 2017 حول حوكمة المياه �ف

اهة: ف من منظور ال�ف

ي القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة  ESG    ضمن صلب عملهم وإظهار بياناتهم.
ام بشكل رسمي بالتطور �ف ف 1. االل�ت

ي تشمل مكافحة الفساد.
كات CSR مبنّية عىل المعاي�ي الدولية وال�ت 2. تطوير سياسات قوية للمسؤولية االجتماعية لل�ش

كات. ي والت�يح عن نشاطات وتطورات سياساتهم للمسؤولية االجتماعية لل�ش
3. العمل بشكل استبا�ت

توصيات موّجهة إىل مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة 

من منظور التمويل:

ي 
اتيجيات الوطنية حول التنمية أو المناخ. إن االستثمار �ف ي ميدان التمويل الدولي واالس�ت

1. زيادة الرؤية تجاه المياه �ف
ي تشكيلة واسعة من الصناعات.

»المياه« هو بشكل أساسي استثمار �ف

وع والحصول  ة وإنما عىل النتائج »االأولية«  )مثل بناء القدرات االستعدادية للم�ش ف ليس فقط عىل المشاريع الكب�ي ك�ي 2. ال�ت
ة. عىل المعونات المالية( باالإضافة إل المشاريع الصغ�ي

ف ذوي العالقة وتعزيز  اك كل الفاعل�ي ف القطاعات والصالت المتداخلة وإدماج السياسات وإ�ش 3. استكشاف أوجه التآزر ب�ي
ف أجندات المناخ والتنمية.  ى وتعزيز التآزرات ب�ي ف لتجنب التكرارات واالستفادة من االقتصاديات الك�ب ف الممّول�ي التنسيق ب�ي

اهة:  ف من منظور ال�ف

ك. لة، ويخدم هذا الهدف وجود من�ب مش�ت 1. الشفافية الكاملة حول الفرص التمويلية والمشاريع المموَّ

ي 
2. دعم )العمل الجماعي( من أجل تعزيز نزاهة المياه وتمتينها ودعم شبكات أصحاب المصلحة عىل الصعيدين الوط�ف

نسان عند اختيار المبادرات المعّدة الستقبال التمويل. اهة وحقوق االإ ف ات قياس ال�ف ي مؤ�ش ّ
ي وتب�ف

ودون-الوط�ف

اتيجيات  لة عىل سبيل المثال من خالل اتجاه الرابط الشمولي واس�ت 3. يجب زيادة االهتمام )باستدامة( مشاريع المياه المموَّ
قليمية باالإضافة إل أهداف التنمية المستدامة SDGs وتنفيذ  اتيجيات الوطنية واالإ التمويل طويلة االأمد المصاحبة لالس�ت
لما بعد مرحلة  التمويل  ف الستمرارية عملية  المحلي�ي ف  الفاعل�ي ك مع  المش�ت نسان والعمل  االإ ي عىل حقوق 

المب�ف التوجه 
ي والعام. 

ك مع المجتمع المد�ف التنفيذ وكذلك الحوار وآليات الخلق المش�ت

ف  ها داخل المؤسسة المانحة خالق�ي اهة ون�ش ف اتيجيات أصحاب المنح من خالل تغلغل ال�ف اهة( ضمن اس�ت ف 4. إدماج )ال�ف
ي المناطق الحساسة وذات المخاطر العالية وذلك 

اهة وخاصة �ف ف ف يدعم الحوكمة السليمة وال�ف بذلك تحالفا من الممول�ي
ي وتطوير دراسات حالة تظهر عوائد ذلك 

ي كل من مؤسسات القطاع العام والمد�ف
اهة �ف ف ي بناء قدرات ال�ف

بزيادة االستثمار �ف
ي تمويل المشاريع.

اهة �ف ف عىل االستثمار فيما يتعلق بإدماج ال�ف

الثا�ن  الملحق 
ي قطاع المياه للبلدان االأربعة

الحوكمة والتمويل �ف

ف هذين  ي قطاع المياه من أجل التسهيل عىل القارئ فهم العالقة ب�ي
يتطّرق هذا الملحق إل مواضيع الحوكمة والتمويل �ف

االستثمار.  تنظيم هذا  ورة  إل �ف يقود  ثم  االستثمارات  المياه من حيث  مرافق  دور  االأول  الجزء  . يصف  ف الموضوع�ي
ام الدول  ف ا عىل مدى ال�ت ويعالج القسم الثا�ف الحوكمة عىل ثالثة مستويات من المسؤولية واتخاذ القرار، كما يعطي مؤ�ش
التمويل لبحث ملكية وتشغيل عمليات مشاريع  الثالث عن�  القسم  الجيدة. ويتناول  الحوكمة  بمبادئ  البحث  مدار 

المياه والمياه العادمة وربطها بالتمويل المناسب لكل من النماذج التمويلية.

1. دور مرافق المياه والرصف الصحي

1.1  تقديم خدمات المياه وال�ف الصحي: تقديم منتج اجتماعى

ة إل نقاط توريد محددة أو يقوم بجمعها بنفسه من  ي إما بإيصال المياه لمقّدم الخدمة بكميات كب�ي
ويد الما�أ ف يتم ال�ت

ي المنازل أو المصانع أو لغايات 
ف إما �ف المصدر، وتكمن مسؤوليته بتخزينها وتوزيعها من خالل الشبكات إل المستهلك�ي

الري. تتم مراقبة العملية تقنيا بواسطة أجهزة قياس ضغط وعدادات لقراءة الكميات الموردة )الشكل رقم 1(.

ف ونقلها إل  أما فيما يتعلق بال�ف الصحي )الشكل 2(، فيقوم مقّدم الخدمة بتجميع المياه العادمة من المستهلك�ي
بإعادة  أو  الطبيعة  إل  بإعادتها  إما  منها  والتخلص  التنقية  من  محددة  درجة  لغاية  معالجتها  تتم  حيث  تفريغ  نقطة 

استخدامها.

                                                                

ي غاية التعقيد كون الخدمة 
ي تفصيله �ف

بالرغم من أن المشهد العام لتقديم الخدمات أعاله يبدو بسيطا إال أن االأمر �ف
ف مرافق الخدمة )كمستثمر ومقدم  ي تحكم العالقة ب�ي

المقدمة هي لمنتج اجتماعي/اقتصادي، فهناك عقود الخدمة ال�ت
ي المستهلكون المنَتج وكذلك الخدمة(. وبما أن هذه العالقة مبنية أساسا عىل  ف أطياف المجتمع كافة )يش�ت للخدمة( وب�ي
ورة لتنظيم  ز ال�ف االستثمارلتقديم وبيع الخدمة من طرف والرىصف عن الخدمة ودفع ثمنها من قبل الطرف االآخر ت�ب

هذه العالقة.

الشكل رقم 1. عنا� خدمات المياه

الشكل رقم 2. عنا� خدمات ال�ف الصحي
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1.2  تنظيم االستثمارات

ها من االأنابيب والخزانات والمضخات الهيدروليكية، وكذلك  يتم تنظيم االستثمارات الرأسمالية كالشبكات الرئيسية وغ�ي
أنواع محطات المعالجة المختلفة تقنيا وفنيا من خالل التصاميم الهندسية والتقييم الهندسي لها للتقليل من الكلفة 
ي عقود المشاركة مع القطاع الخاص PSP يكون الجزء المتعلق بكلفة هذه االأصول من 

والتعظيم من الفائدة إذ وح�ت �ف
ي عملية المشاركة من تكاليف أخرى  تشمل 

اء التقليدية  EPCحيث ما يتبقى �ف ضمن عملية تصميم/طرح العطاء وال�ش
يات عالي الشفافية.  المعامالت المالية والمخاطر المالية وما إل ذلك. تتطلب الحوكمة هنا وجود نظام مش�ت

أما فيما يخص العمليات التشغيلية واالستثمارات فيها فتنظيمها أك�ش تعقيدا حيث تصبح العملية أوسع مجتمعيا وأك�ش 
ي )مقّدم الخدمة( هو االأقرب إل الجمهور، ولكن إذا ما تم تشغيل المرفق ضمن منظومة حوكمة 

تفاعال كون المرفق الما�أ
ي متناول اليد. تتمحوراالآليات التنظيمية حول حماية المستهلك من خالل حوكمة فاعلة 

مناسبة تصبح االستدامة المالية �ف
ي 

تُحفظ فيها حقوق جميع االأطراف، ويتم ذلك بتوف�ي أفضل خدمة ممكنة مع التوعية باالأوضاع كشّح الموارد مثال وال�ت
ي هذه العالقة التفاعلية جميع عنا� المجتمع ومعها قضايا النوع الجنسي 

قد تعيق الخدمة. يمّثل أصحاب المصلحة �ف
ي يجب التطرق إليها ومراعاتها.

ف الخ.. وال�ت والفقر وقليىلي االستهالك والالجئ�ي

2.  حوكمة قطاع المياه 

2.1  الحوكمة الوطنية

حول   ، ف وفلسط�ي واالردن  ولبنان  تونس  وهى  التقرير،  هذا  موضوع  االأربعة  البلدان  ي 
�ف المياه  قطاع  حوكمة  تتمحور 

ف هذه الخدمة  ام بتوف�ي المياه كمنتج أساس لمعيشة السكان وتنمية البالد، وبما أن تكاليف تأم�ي ف المسؤولية العامة واالل�ت
ي تخضع بدورها للمراقبة من صندوق النقد 

انيات الوطنية  يؤدي هذا العجز إل اللجوء للقروض والمنح ال�ت ف تتجاوز الم�ي
الدولي حيث يقوم الصندوق دوريا باستعراض حالة البلد االقتصادية ويوىصي بإجراء  

الشكل رقم 3.  الحوكمة الوطنية

الثا�ن  الملحق 
ي قطاع المياه للبلدان االأربعة

الحوكمة والتمويل �ف

ي السياسات القائمة و/أو استحداث سياسات جديدة تحت مسّمى االإصالح االقتصادي. يش�ي الشكل 1 والذي 
ات �ف  تغي�ي

ف  امج الوطنية لهذه الدول تتأثر بمراقبة صندوق النقد الدولي ومتابعة الممّول�ي يمكن تعميمه عىل الدول االأربع أن ال�ب
. فيما يىلي مقتطفات من التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي تجاه ثالثة دول من الدول االأربعة موضوع  ف والمانح�ي

ف آخرين9 . ي الصندوق ولكن يتواجد فيها البنك الدولي وممّول�ي
( ليست عضوا �ف ف البحث إذ أن الدولة الرابعة )فلسط�ي

الأردن
»يعود االأداء المالي الذي شهد انخفاض نسبة عجز القطاع العام من 7.1% من الناتج المحىلي االإجمالي عام 2015 إل %3.8 
ان االأساسي للحكومة المركزية، كما ويعود جزء  ف ي الم�ي

كة الوطنية للطاقة والكهرباء و�ف ي أداء ال�ش
ي عام 2016 إل تحّسن �ف

�ف
ي قطاعي المياه والطاقة مستهدفا 

ي سلطة المياه االأردنية حيث كان الدعم �ف
مجا لها �ف من ذلك إل نتائج أفضل مما كان ُم�ب

ه عىل درجة االئتمان للبلد«. وبما أنه قد تم حل مشكلة الطاقة بإزالة الدعم الحكومي لها فقد ثقل الوقع عىل عاتق  لتأث�ي
ي معظم 

يرادات من خدمات المياه وال�ف الصحي �ف قطاع المياه حيث أن  أثمان الكهرباء وحدها تتجاوز مجموع االإ
المرافق.

تونس
» يحّث موظفو صندوق النقد الدولي السلطات عىل متابعة تنفيذ خططها لتفعيل هيئة مكافحة الفساد العليا بالكامل 
ي واضح لتنمية القطاع 

ف جاذبية تونس كوجهة لالستثمار ]...[  من المهم تحقيق إطار تنظيمي وقانو�ف بنهاية 2017، ولتحس�ي
الخاص«.  كما ويستهدف التقرير الفساد باعتباره عقبة أمام التقدم.

لبنان 
انية الكب�ي مصدر ضعف، مما أدى إل ارتفاع  الدين العام ليصل إل 148% من الناتج المحىلي االإجمالي  ف  » يشّكل عجز الم�ي
ي ذلك اتخاذ خطوات 

عام 2016. ]...[ كما ويمكن للسلطات تعزيز النمو المستدام من خالل االإصالحات الهيكلية، بما �ف
وتقييم  ى  الك�ب االستثمارية  بالمشاريع  ام  ف االل�ت قبل  المؤسسي  طار  االإ ف  تحس�ي إل  حاجة  وثمة  االأعمال.  مناخ  ف  لتحس�ي
انية  ف الم�ي عجز  إل  التقرير  ويش�ي  هذا  الخاص«.  القطاع  مع  المشاركة  مشاريع  عن  تنجم  قد  ي 

ال�ت وتكاليفها  المخاطر 
ومواضيع مؤسسية أخرى.

ي كل من الدول االربع قيد المتابعة مما يدفع الحكومات إل اعتماد سياسات وإجراء 
بذلك يتضح أن عملية االإصالح �ف

ف االأموال الالزمة لمشاريع التنمية. هذا هو جوهر البند االأول  ف االأداء وتأم�ي إصالحات من شأنها أن تضاعف من تحس�ي
دارة الوطنية نقطة البداية وبالتال تصبح الدولة قادرة عىل اجتذاب وادارة التمويل.  ي الحوكمة، بحيث يكون إصالح االإ

�ف
 2.2   حوكمة القطاع 

انية الوطنية، حيث تتم الموافقة عىل خطط  ف ي إطارالم�ي
أما المستوى الثا�ف من الحوكمة فهو ما يتعلق بالقطاع ذاته �ف

العجز  يظهر  إيراد  من  تجنيه  بما  الخطط  لهذه  المالية  المتطلبات  مقارنة  عند  انية.  ف الم�ي ي 
�ف وإدراجها  وتكلفتها  التنمية 

انية تبدأ بعدها المتابعة الحثيثة  ف ورة االستدانة المحددة أصال بسقف للدين المسموح به، وبعد الموافقة عىل الم�ي و�ف
لمان أو ما يعادله من سلطة رقابية تمثل نظريا جميع  يرادات. تحتاج كل من الخطط وتكاليفها إل موافقة ال�ب ف االإ لتأم�ي

ي تنطبق عىل الدول االأربع.
ف )الشكل رقم 4( عملية المشاركة هذه وال�ت أصحاب المصلحة. يب�ي

9 التقارير القطرية لصندوق النقد الدولي
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2.3   حوكمة المرافق

ف )الشكل 5( أدناه مختلف العنا� المرتبطة بمهام المرافق. 
ّ أما المستوى الثالث للحوكمة يتعلق بالمصلحة ذاتها. يب�ي

يتعامل المرفق إما مع موارد المياه وتأمينها بالجملة أو مع توزيع هذه المياه لمستهلكيها بحيث قام المرفق بمناقشة 
ي تخضع للتدقيق الداخىلي وكذلك 

كيان الحوكمة لوضع سياسة للتعرفة لكي يتمكن من تقديم الخدمات الموكلة إليه وال�ت
من خالل جوالت تفتيشية من قبل المنّظم وذلك لضمان جودة االأداء وتقديم الخدمة عىل أفضل وجه وبالتال تكون 

هيكلية الحوكمة هي مفتاح االستدامة.

ف الدول االأربع  ي )الشكل 5( نموذجا لما يجب أن تكون عليه الحال ولكن هناك اختالفات ب�ي
ف �ف يمثل الوصف أعاله والمب�ي

وأنظمة  المؤسسية  الهياكل  منها  التفاصيل،  حيث  من 
التعرفة أو االآليات التنظيمية، غ�ي أن النتائج المتطابقة 

فيها كما يىل:

التكلفة 	  داد  اس�ت معضلة  االأربع  الدول  جميع  لدى 
وال�ت تهّدد االستدامة المالية لقطاع المياه.

االأربع مقرونا 	  الدول  بكل من  االأداء  ي 
�ف  ّ ي

تد�ف هنالك 
االأزمة  فيها  وصلت  لدرجة  حادة  مالية  بضغوط 
)االأردن(  إحداها  ي 

�ف المياه  خدمات  لقطاع  المالية 
ت فيها الحكومة عىل قبول اتفاق مع  إل درجة أُج�ب
ي 

�ف ى  ك�ب إصالحات  إل  داعيا  الدولي  النقد  صندوق 
نفاق العام. االإ

نحو 	  والمتوسط  القص�ي  ف  االأجل�ي ي 
�ف مجال  يوجد  ال 

تكاليف  ح�ت  وال  الرأسمالي  نفاق  االإ متطلبات  تلبية 
ي قطاع المياه.

التشغيل �ف
االأربع 	  الدول  من  أي   ي 

�ف التعرفة  هيكلية  تفي  ال 
ي القطاع.

ايدة �ف ف باستيفاء التكاليف الم�ت
                                                                                        

ي من شأنها تعزيزالوضع 
ورة إجراء  االإصالحات ال�ت يتضح مما ورد أعاله أن الوضع القائم غ�ي مستدام مما يقود إل �ف

المالي لمرافق المياه. توجد فرصة لتخفيض التكاليف وزيادة كفاءة الخدمات التشغيلية، كما أن هناك حاجة إل تحليل 
نتائج هياكل التعرفة والدعم لتوضيح مجاالت المناورة لبلوغ االأهداف المتوخاة من سياسات التعرفة بعد اعتمادها.

                                                                                                                        
ي قطاع المياه لتحقيق التنمية، 

ي تنسيق احتياجات االستثمار �ف
إن الغرض من ذلك كله بيان أن المال هو عامل أساسي �ف

ف العميل )المستهلك( والمرفق )مقدم خدمة المياه وال�ف الصحي( حيث تلعب  ي تنّظم العالقة ب�ي
تدعمه البيئة ال�ت

ي هذه العالقة. تطرقت كل من التقاريرالقطرية االأربعة إل هذه المسألة وإل أن إرضاء المواطن 
التعرفة الدور الرئيسي �ف

ي هذا القطاع وذلك يتجىل بقبول المواطن لدفع بدل الخدمة وتفهمه لدور 
ي المعلومة يمثالن مفتاح النجاح �ف

اكه �ف وإ�ش
ي قطاع المياه يتبعه جزء 

ف العام والخاص. هذا ويتناول الجزء التالي موضوع التمويل �ف ف القطاع�ي ي التنمية ب�ي
اكة �ف ال�ش

ي تنفيذ المشاريع المائية.
ف العام والخاص �ف ف القطاع�ي اكة ب�ي يصف الطابع الفريد لل�ش

الشكل 4.   حوكمة القطاع

الثا�ن  الملحق 
ي قطاع المياه للبلدان االأربعة

الحوكمة والتمويل �ف

3.  تمويل قطاع المياه  

ي قطاع المياه وإدارة هذه االستثمارات من أدوار الحكومة بالتعاون مع الجهات المانحة، ومع 
التمويل االستثماري �ف يعت�ب

الخاص. تختلف  القطاع  أو من  العام  القطاع  المتاح من  التمويل  يتعلق بمصادر  القطاع قيود فيما  ذلك تواجه عادة 
الدول  من  كل  ف  ب�ي التمويل  هذا  عىل  القيود 
االأربع، ففي تونس يشّكل كساد االقتصاد السائد 
هذا  يقت�  وال  الرئيسية،  العقبة  الثورة  منذ 
جميع  عىل  أيضا  بل  فحسب  المياه  قطاع  عىل 
تُعت�ب  لبنان  ي 

و�ف االأخرى.  العامة  المؤسسات 
ضخامة االستثمارات المطلوبة بحد  ذاتها عقبة، 
العقدية  المياه  اتيجية  اس�ت تحض�ي  عند  ف 

ّ تب�ي إذ 
مليارات   8 تتجاوز  االستثمارية  االحتياجات  بأن 
يرادات إال نسبة ضئيلة  ف ال تشّكل االإ ي ح�ي

دوالر �ف
ف حيث  ي فلسط�ي

من هذا الرقم. وكذلك الحال �ف
الحكومة عامة تفوق وبكث�ي ما يمكن  احتياجات 
ي االأردن فالعقبة تتمثل 

انيات. أما �ف ف ي الم�ي
تأمينه �ف

المياه  قطاع  ي 
�ف الرئيسية  المؤسسة  مديونية  ي 

�ف
ي تفوق 2 مليار دوالر 

)سلطة المياه االأردنية( ال�ت
وبازدياد مستمر. 

المياه  قطاع  �ف  االستثمارات  من  نوعان  هناك 
ي 

�ف النظر  وعند   ، والتشغيىلي منها  الرأسمالي 
: ي البلدان االأربعة يمكن مالحظة ما يىلي

االستثمارالمتعلق بتوف�ي خدمات المياه وال�ف الصحي �ف

اتيجياتها المائية وبما أن جميعها من 	  ي اس�ت
ال تغطي االأموال المتوفرة للدول االأربع االستثمارات الرأسمالية الواردة �ف

ة إل القروض والمنح لتغطية هذه االحتياجات. مسؤولية الحكومة المركزية تلجأ االأخ�ي
هذه 	  معالجة  أساليب  ي 

�ف ما  حد  إل  اختالفات  هناك  االأربع  الدول  من  كل  ي 
�ف التشغيلية  باالستثمارات  يتعلق  فيما 

اتيجيات  ي سياسات واس�ت
ف أن استعادة التكاليف الكاملة )رأس المال والتشغيل( هو الهدف المعلن �ف ي ح�ي

االحتياجات. و�ف
داد تكاليف التشغيل والصيانة فقط يبقى الطموح العمل�ي لبعض الوقت. كل بلد إال أن اس�ت

 	

انيات التشغيلية أو أجزاء منها مغّطاة من قبل الحكومة عند إدارة المرافق العامة للمياه بالطرق التقليدية.  ف ي الم�ي
العجز �ف

ة مسؤولية المرافق وال  ي لبنان هناك إشارة واضحة إل بع�ش
ي تونس تُدار المياه باالأسلوب التقليدى للمرافق العامة. و�ف

�ف
كاٍت مستقلة أصبحت بالواقع  ي أُنشئت ك�ش

ي االأردن فإن المرافق ال�ت
سيما فيما يتعلق بمهام خدمات ال�ف الصحي. أما �ف

كات للتشغيل والصيانة مما يؤدي ذلك إل تحجيم دورها االستثماري إذا لم تتم إعادة رسم االأدوار. هذا وتُعت�ب  �ش
ي مرحلة انتقالية من حيث مأسسة القطاع ومساءلة المرافق من حيث االأداء وشفافية التكاليف.

ف �ف فلسط�ي

الشكل رقم 5.  حوكمة المرافق              
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ورة دراسة خيارات التمويل  3.1  �ف

ايدة للوفاء باحتياجات المياه وال�ف الصحي حيث تتنافس  ف يش�ي التحليل أعاله إل أن الحكومات تتكبد الديون الم�ت
ي تحتاجها الحكومات لتغطية تكاليف الخدمات االأساسية مثل االأمن والصحة والتعليم 

هذه االحتياجات مع االأموال ال�ت
ي تشمل كال من القطاع الخاص 

ي خيارات التمويل ال�ت
وري النظر �ف ي كلفتها، لذا أصبح من ال�ف

ي تشهد أيضا ارتفاعا �ف
وال�ت

والقطاع العام.

والقروض  والمنح  انية  ف الم�ي تشكل  له.  المالئمة  التعاقدية  والطريقة  التمويل  نوع  ف  ب�ي العالقة  أدناه   )6 )الشكل  يوّضح 
)1( من  العامة  االأموال  باستخدام  العقود مرتبطة  أنواع من  ثالثة  المياه حيث توجد  لمشاريع  العامة  التمويل  مصادر 
يجارة. أما تمويل القطاع الخاص فمصادره  دارة )3( أو عقود االإ اء/بناء )2( أو عقود االإ خالل االأسلوب التقليدي تصميم/�ش
إما البنوك التجارية أوالمؤسسات متعددة االأطراف والعقود المرتبطة بذلك هي إما بنظام بناء/تشغيل/إعادة الملكية 

ومشتقاته أو باتباع نموذج منح االمتياز.

إيصالها  ويعّد  اجتماعية  أهمية  ذات  عامة  سلعة  الماء  يعت�ب 
اقتصادية/ جدوى  ولها  العام  القطاع  واجب  من  للمستهلك 
اجتماعية، أما االستثمارات من القطاع الخاص فجدواها مالية، 
إيجاد  إل  والخاص  العام  ف  القطاع�ي ف  ب�ي اكة  ال�ش تهدف  لذا 
مالية  قيمة  وأيضا  لها  اجتماعية  سلعة  لتوف�ي  كة  مش�ت أرضية 
وع قابال للعيش من الناحية  حقيقية )الشكل 7(. وليكون أي م�ش
وع  عدة أهمها قدرة الم�ش المالية يجب أن يجتاز تمويله معاي�ي
وع مصدرها المواطن الذي  داد كلفته من عائدات الم�ش عىل اس�ت
يدفع وفق تعرفة متفق عليها ثمن الخدمة المقدمة له من قبل 

مرفق المياه المناط به تقديم خدمات المياه وال�ف الصحي ضمن مواصفات معينة. 

ف دفع ثمن خدمة المياه مهما كانت كلفتها لكان بإمكان المرفق وضع التعرفة الالزمة  وباختصار، لو كان بإمكان المستهلك�ي
ف أسعار  لتحقيق ذلك فتنتهي مشكلة تمويل مشاريع المياه. وبما أن االأمر لن يكون كذلك فإن الحوكمة السليمة توازن ب�ي
طار االجتماعى قائمة  ي إطار قواعد وأنظمة تضمن االإ

ف جودة الخدمات المقدمة وكل ذلك �ف ي يمكن فرضها وب�ي
التعرفة ال�ت

نصاف والشفافية الخ. عىل االإ

تبة عليها شكل رقم  6. التمويل العام والخاص والعقود الم�ت

شكل رقم  7. توريد خدمة عامة ذات قيمة اجتماعية

الثا�ن  الملحق 
ي قطاع المياه للبلدان االأربعة

الحوكمة والتمويل �ف

: ي الدول االأربع كما يىلي
تتطرق التقاريرالقطرية إل مفهوم مساهمة القطاع الخاص �ف

بتكوين وتأهيل   )1( بدءاً  تطبيقها  يمكن  ي 
وال�ت للمشاركة  بنماذج معينة  تتعلق  احات محددة  اق�ت التقرير  يقدم   - تونس 

ي خدمات ال�ف الصحي )4( 
ف صغار الحجم للمناطق الريفية )2( إحالة عقود محددة الغاية )3( منح امتيازات �ف مقاول�ي

وتنفيذ عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية.

ي االأردن إل مرحلة متقدمة، لذا ال يتطرق التقرير إل نماذج 
ي قطاع المياه �ف

االأردن -  وصلت مشاركة القطاع الخاص �ف
ف من خالل  ف القطاع�ي ي العملية التنظيمية للمشاركة حيث تم تنظيم العالقة ب�ي

المشاركة بل يقت� عىل تطوير الكفاءة �ف
ي تتعلق بملكية 

ف جديدة إال ال�ت ي أُنجزت سابقا دون الحاجة إل تحديث أو استحداث قوان�ي
ي المشاريع ال�ت

العقود وذلك �ف
. ي

االأراىصف

. ال يتطرق التقرير القطري إل  ف ي فلسط�ي
ي مشاريع المياه �ف

ف القطاع الخاص والعام �ف ف - ال توجد أية مشاركة ب�ي فلسط�ي
ة االإصالحية للقطاع ولذا أصبح  ي تفاصيل العمليات التنظيمية إذ تزامنت الدراسة مع الف�ت

نماذج المشاركة بل يدخل �ف
عنوان التقرير القطري )إصالح القطاع ليشمل مشاركة القطاع الخاص(.

ي لبنان ليس فقط من حيث العمليات التشغيلية )حيث تم 
ة االأدوار والمسؤوليات �ف لبنان -  يش�ي التقرير القطري إل بع�ش

ي أربعة مرافق( ولكن إل داخل العملية التشغيلية إذ أن مسؤولية خدمات المياه تبدو منفصلة عن 
دمج مقّدمي الخدمة �ف

ف المتعلقة بالقطاع مع إبراز هيكلية  ي التقرير عىل االأنظمة والقوان�ي
ف �ف تلك المتعلقة بال�ف الصحي. هذا وهناك ترك�ي

ي مشاريع البنية التحتية للمياه وال�ف الصحي.
عملية المشاركة �ف

3.2 مدى مشاركة القطاع الخاص �ف المشاريع العامة

تكون عامة  أن  ف  ب�ي اوح  ت�ت الخاص والعام  ف  القطاع�ي ف  ب�ي العامة  المشاريع  ي 
�ف المحتملة  العالقة  أدناه  )الشكل 8(  ف 

ّ يب�ي
بالكامل إل أن تكون خاصة بالكامل، حيث يواكب كل مرحلة من هذه المراحل هيكل حوكمة وتنظيم مختلف يتم اختياره 

وفق الوضع المالئم له.

 

ي 
الشكل رقم 8. ازدياد نسبة مشاركة القطاع الخاص �ف

المشاريع العامة
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 3.3   المشاريع ومدى مشاركة القطاع الخاص

وع: المدخالت والمخرجات  3.3.1 نموذج الم�ش

نموذج المحطات والشبيه )بالمصنع( هو النموذج الرئيسي االأول تكون ُمدخالته إما مياه ملوثة بحاجة إل تنقية أو مياه 
ي )الشكل 9( أدناه.

ف �ف مالحة بحاجة إل عالج ومخرجاته مياه عذبة أو مياه ال�ف الصحي المعالجة كما هو مب�ي

ي مشاريع محطات 
المثالي خاصة �ف النموذج  القطاع الخاص وقد أصبح  المشاريع هو االأنسب لمشاركة  النوع من  هذا 

التحلية حيث أن أية هيئة عامة مسؤولة عن توف�ي المياه تريد بالنتيجة ماء وليس مصنعا، وبذلك تقوم الهيئة العامة 
وع( من القطاع الخاص.  ي من ما يسمى )بمطّور الم�ش

اء للمنتج الما�أ بتوقيع اتفاقية �ش

وع بصيغة )الحد االأد�ف للمواصفات  ي الخدمة بتقديم احتياجاته إل مطّور الم�ش الإحالة هذا النوع من العقود، يقوم مش�ت
: الفنية( تشمل ما يىلي

نتاجية المطلوبة.	  الطاقة االإ
ي الظروف المؤثرة عىل المدخالت باعتبارها المعيار التشغيىلي االأساس.	 

ّ �ف مدى التغ�ي
العمر التشغيىلي للمحطة.	 
 إرشادات حول مواصفات المواد.	 

اء/بناء.  اء المبنية عىل مبدأ تصميم/�ش ي اتفاقية عملية ال�ش
 يتم تحويل المتطلبات من قبل المطّور إل مواصفات مفصّلة تُدرج �ف

عادة ما تنجح هذه النماذج من المشاريع كون:
ي يعرف ما يستطيع تقديمه.	 

ف من ذوى الدراية، االأول يعرف ما هو بحاجة إليه والثا�ف ف طرف�ي ة ب�ي العالقة مبا�ش
تنّظم 	  بينما  ف  ف الطرف�ي م ب�ي الُم�ب العقد  النوعية من خالل  المشاريع وتنفيذها من حيث  النوع من  يتم تنظيم هذا 

تنافسيُة السوق االأسعاَر والتكاليف.
 ليس من مصلحة الحكومات تمّلك المصانع، إذ أن المنَتج هو الغاية من هذه المصانع أصال.	 

الشكل رقم 9. نموذج المصنع 
لمحطات التنقية

الثا�ن  الملحق 
ي قطاع المياه للبلدان االأربعة

الحوكمة والتمويل �ف

اك القطاع الخاص مقبوال بسهولة والدليل عىل ذلك هو العدد الكب�ي من محطات تحلية المياه،   لذلك نرى مفهوم إ�ش
كات  ايد مستمر أعداد محطات معالجة مياه ال�ف الصحي الموكلة إل القطاع الخاص لدرجة أن بعض ال�ش ف وكذلك وب�ت
الخاصة تملك المحطة وإل أجل غ�ي مسمى، ولكن كما ُذكر سابقا تربطهم مع الحكومات و/أو المرافق العامة اتفاقيات 

ي حال مشاريع ال�ف الصحي.
ي حال مشاريع المياه، واتفاقيات استالم المدخالت �ف

اء المنتج �ف �ش

ي تقديم الخدمات
3.2.2 النماذج التشغيلية �ن

ي يمكن للقطاع الخاص تقديمها لمرافق المياه، ويمكن أن تشمل 
النماذج طائفة واسعة من الخدمات ال�ت تغطي هذه 

واحدة أو أك�ش من هذه المهام الموكلة للمرفق العام. تحتاج وظائف الخدمة إل استثمارات أقل نسبيا )معظمها خالل 
ف االأمثلة عىل  وع. ومن ب�ي ي الم�ش

التشغيل(. هذا ومن االأمثل أن تقوم عالقة المشاركة ودفع البدالت مرتبطة باالأداء �ف
والتحصيل،  ي المياه، تقديم خدمات العمالء ومنها الفوات�ي

ي يمكن توكيلها بهذا النهج تقليل الفاقد �ف
هذه الخدمات ال�ت

ي استخدام الطاقة، الخ.. يمكن أن تمتد لتشمل جميع وظائف المرفق بشكل عقود إدارة أو تأج�ي ولو أن المشاركة 
خفض �ف

الجزئية تكون عادة أك�ش قبوال.
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1. المقدمة

ي تشجع عىل مشاركة القطاع الخاص 
ف واالأنطمة والتنظيمات ال�ت تش�ي التقارير االأربعة بوضوح إل أنه ح�ت بوجود القوان�ي

ي تُطّبق عىل مرافق  المياه وال�ف 
فإن الحوكمة عموما تعتمد وبالنهاية عىل نجاح الحوكمة الداخلية وبالتحديد تلك ال�ت

الصحي حيث يرتبط االأداء السليم بالحوكمة الداخلية للمرافق نفسها.

ي تحتاج 
ي غاية االأهمية لكي نحدد الفجوات ال�ت

كات �ف لذلك فإن تسليط الضوء عىل السمات االأساسية لالأداء الجيد لل�ش
ي وظائف المرافق فيما يتعلق بالتنظيم واالأداء والنتائج 

ف عليها. يحدد الجدول أعاله المسار االأفقي والعمودي �ف ك�ي ال�ت
المرجّوة. بالرغم من عدم وجود نموذج واحد لوصف مرفق المياه ذي االأداء الجيد إال أن هناك جوانب أساسية متوفرة 
الأصحاب  المختلفة  االأدوار  ي 

�ف الوضوح  إل  الحاجة  عىل  الضوء  الفصل  هذا  يسلط  الجيد.  االأداء  من  المرفق  ف  لتمك�ي
ي قطاع المياه وإل قدرة المرفق عىل تمويل نشاطاته بشكل مناسب لتحقيق المهام الموكل بها. يجب أن يتم 

المصلحة �ف
نجازات مقابل االأهداف. ال يوجد مرفقان متشابهان، ح�ت داخل  تحديد هذه المهام بوضوح بينما تُرصد بشكل مستقل االإ
ي 

ف هذه الفروقات عند وضع االأهداف لهذه المرافق وعند معرفة قدراتها المالية �ف وري تمي�ي نفس الدولة، لذلك من ال�ف
تحقيق غاياتها.

الثالث  الملحق 
مفتاح النجاح لمشاركة القطاع الخاص: المرافق العاملة بشكل سليم

أسس تحقيق االأداء الجيد عالمية، غ�ي أن درجة السيطرة الموجودة لدى المرفق عىل مناخها التشغيىلي تؤثر عىل قدرة 
: مدراء المرفق من تحقيق ذلك االأداء الجيد. أما عنا� االأداء االأساسية واالعتبارات الخاصة بمرافق المياه فهي كالتالي

2. السيطرة المالية

ي تحقيق االأداء الجيد، وتعتمد السيطرة 
ي يتمتع بها المرفق عىل مقّدراته المالية عامل أساس �ف

تُعت�ب درجة السيطرة ال�ت
انيته وفيما لو  ف ي التأث�ي عىل عملية وضع التعرفة وفيما لو كانت هناك سيطرة خارجية عىل م�ي

المالية عىل قدرة المرفق �ف
ي 

اء الخ. لذا فإن الدرجة ال�ت دارة المرفق سيطرة عىل التكاليف الداخلية مثل ساللم االأجور والرواتب وعمليات ال�ش كانت الإ
يتمكن فيها المرفق من السيطرة عىل هذه المسائل تؤثر عىل أدائه. 

3. السيطرة القانونية

ورة أن يوجد هناك فهٌم  ي لطرق تشغيل المرفق عىل أداء هذه المؤسسة  لذلك من ال�ف
طار والبناء القانو�ف كما ويؤثر االإ

ي الذي يسمح بوجود 
يعية وكذلك االأساس القانو�ف ف القابلة للتنفيذ والوعي  بالمسؤوليات والعالقات الت�ش واٍف للقوان�ي

إدارة وحوكمة مسؤولة ومؤثرة.

دارة 4. مجلس الإ

ي يمّثلونها عىل أكمل وجه، وإن لقدرة االأعضاء وتوجهاتهم 
دارة مطالبون بخدمة مصالح المرافق ال�ت إن أعضاء مجلس االإ

كات  ف لمجالس إدارة ال�ش ف االأعضاء المناسب�ي ي القيام بتلك المسؤوليات تأث�ي مبا�ش عىل أداء المرافق، لذا فإن لتعي�ي
�ف

ى. أهمية ك�ب

اف الخارجي  �ش 5. الإ

ف  المنّظم�ي من  يكونوا  أن  إما  أهدافها  وتحديد  عليها  الخارجي  اف  �ش لالإ عرضة  العالم  ي 
�ف ة  المنت�ش المرافق  معظم  إن 

اف سياسي عليها أو من أصحاب العمل أنفسهم، كما أن معظم المرافق عرضة لمراجعة  ف أو ممن لهم إ�ش المستّقل�ي
ضافة إل مراجعات االأداء  سنوية مستقلة لحساباتها المالية وذلك لضمان امتثال هذه المرافق للتنظيمات المالية، باالإ

ف الكفاءة.   احات حول تحس�ي حيث أن للجهة التنظيمية دور بأال تكتفي بالرصد فحسب وإنما تقّدم اق�ت
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6. وضوح الأدوار 

من الجوانب االأساسية لالأداء الجيد للمرافق وجود فهم واضح لدى جميع االأطراف لالأدوار المنوطة بكل منها، ويتعلق 
وما  الرأسمالية  االستثمارات  يشّكل  ما  حول  التباس  يحصل  أن  يمكن  حيث  الرأسمالية  بالمصاريف  تحديدا  االأمر  هذا 
ي المشاريع الرأسمالية الذي قد يضيف أيضا إل 

سهام الجهات المانحة �ف يشمل المصاريف التشغيلية، وكذلك بالنسبة الإ
االلتباس حول المسؤوليات.  

7. ممارسات إدارة الأعمال

الالزمة  والمنهجية  الداخلية  االأهداف  تحدد  تجارية  إدارة  يطّور ممارسات  أن  أداء جيد  لوجود مرفق ذي  االأساسي  من 
وري إل جانب وجود الخطط  الأعماله، لذا فإن وضع خطة تجارية تفصيلية تصف االأهداف والغايات لكل مرفق هو أمر �ف
اتيجيات  نمائية من الخطط واالس�ت اتيجيات االإ ية وإدارة االأصول واالس�ت التنفيذية، كذلك االأمر تُعت�ب إدارة الموارد الب�ش

ي تدعم خطة العمل الشاملة.
االأخرى الهامة ال�ت

ن  ك�ي 8. المستهلك هو محور ال�ت

ف وحاجاتهم وتكرّس الوقت لفتح قنوات الحوار معهم لذا  تتوجه المرافق ذات االأداء االأفضل باهتمامها إل المستهلك�ي
ي من شّح المياه. إن هذا 

ي تعا�ف
ي االأقاليم ال�ت

ا أساسيا لالأداء الجيد وباالأخص �ف من المألوف أن يُعت�ب رىصف المستهلك مؤ�ش
حة من قبل المرافق والمتبناة من طرف المؤسسات المالكة  الرىصف من المستهلك وإحساسه بالملكية يجعل القرارات المق�ت
الحقيقي  الوقت  ي 

�ف المعلومات  لتوف�ي  المرافق  من  العديد  توجه  كذلك   . ف المستهلك�ي أك�ش مصداقية وقبوال من طرف 
نت وقنوات االتصال االجتماعي.  ف استغالال لالن�ت للمستهلك�ي

10
تغال ي ال�ب

مثال: الحال �ن
اهة ف ي خدمات المياه لجذب التمويل وضمان ال�ف

 هناك ثالثة مكونات �ف

 أول: السياسة العامة الناجعة
اتيجي    	 التخطيط االس�ت

   	 مجموعة السياسات

 ثانيا: التنظيم السليم
     	 تنفيذ أدوات التنظيم:

         o قانون المياه.
         o أنظمة الموارد والخدمات المائية وتنظيماتها.

ائب ونوعية خدمات المياه ومياه ال�ف الصحي والمسائل التقنية.          o أحكام التعرفة وال�ف

    	 االأدوات المتواجدة:
ي القطاع. 

يعية والمعلوماتية وبناء القدرات �ف          o االأدوات الهيكلية مثل التنظيمية والت�ش
. ف ب وتنظيم العالقة مع المستهلك�ي          o السلوكية والقانونية والتعاقدية ومستوى الخدمة ونوعية مياه ال�ش

         o حماية المستهلك الخ. 

ثالثا: قاعدة البيانات
   	 جمع البيانات والتحقق منها وتحديثها.

ي مؤتمر برشلونة عام 2017
تغالي �ف ي العرض الذي قدمه المنظم السابق لخدمات المياه ال�ب

10   ملخص لما ورد �ف

الثالث  الملحق 
مفتاح النجاح لمشاركة القطاع الخاص: المرافق العاملة بشكل سليم

9. الخالصة

ف هذه االختالفات  ي نفس الدولة، لذلك فمن االأساس أن يتم تمي�ي
كما تم ذكره أعاله، ال يوجد مرفقان متشابهان ح�ت �ف

عند وضع االأهداف لهذه المرافق وتحديد احتياجاتها المالية لكي تحقق أهدافها. إن أسس تحقيق االأداء الجيد عالمية 
ي تحقيق االأداء 

ي تملك فيها المرافق السيطرة عىل بيئتها التشغيلية سوف تؤثر عىل قدرة مدراء المرافق �ف
غ�ي أن الدرجة ال�ت

ي تم تحديدها أعاله 
كات المرافق الموجودة من الجوانب ال�ت ف أن يراجعوا حاالت �ش الجيد المرجّو منهم. عىل المقّيم�ي

والقيام بتوصيات من شأنها أن تدعم تطوير التحسينات االأدائية المستمرة، وبينما تتوجه الفقرات أعاله باهتمامها إل 
المسائل المتعلقة بمقّدمي الخدمة فإن الجدول الوارد أدناه يش�ي إل ما يجب أن تشمل عملية توف�ي الخدمات من أجل 
اهة وبالتالي التأكيد عىل أن توف�ي الخدمة هو المؤ�ش االأساسي الذي يجب دعمه ومن خالله  ف اجتذاب التمويل وضمان ال�ف

يتم تقييم المعاي�ي االأَساسية االأخرى.  
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