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مقدمة:
توجــد منــاذج متنوعــة تنتهجهــا مختلــف احلكومــات يف اإلدارة املباشــرة أو غيــر املباشــرة ملرافــق اخلدمــات العامــة 
ــة وأدائهــا لدورهــا يف تقــدمي اخلدمــة األفضــل للمواطــن، مبــا  وتنظيمهــا لضمــان حســن ســير هــذه املرافــق اخلدماتي
يتناســب مــع حتقيــق األهــداف التنمويــة واالقتصاديــة، وتعزيــز حمايــة حقــوق املواطنــن يف تلقــي اخلدمــات احليويــة التــي 
ال غنــى عنهــا وفــق سياســات مدروســة وفعالــة، تلبــي متطلبــات اإلدارة الرشــيدة التــي تقــوم علــى وجــود تنظيــم قانونــي 
ومؤسســي ســليمن، وانتهــاج إدارة حكيمــة تلتــزم بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة. وتبقــى الدولة مســئولة 
أمــام مواطنيهــا مــن خــال حتديــد السياســات العامــة وإعــداد اخلطــط الوطنيــة والرقابــة علــى تنفيذهــا، وإعتمــاد آليــات 
املتابعــة والتقييــم والتحســن املســتمر لتلــك اخلدمــات لضمــان رضــا املواطنــن عــن إيصــال هــذه اخلدمــات بجــودة عاليــة 

وســعر مناســب.
إن العقــد االجتماعــي الفلســطيني بــن املواطــن والدولــة كمــا حددتــه مبــادئ وأحــكام القانــون األساســي يلــزم احلكومــة 
التــي تقــوم بجمــع االيــرادات وبشــكل خــاص الضرائــب والرســوم التــي يدفعهــا املواطنــون بإعــادة توزيــع هــذه املــوارد مــن 

خــال حصــول املواطــن علــى اخلدمــات الرئيســة مثــل التعليــم والصحــة وامليــاه والكهربــاء واالتصــاالت وغيرهــا.
إنتهجــت احلكومــة الفلســطينية سياســة إلدارة اخلدمــات احليويــة يف التعليــم العــام والصحــة العامــة بشــكل مباشــر 
منهــا، يف حــن إختلــف منهــج إدارة وتنظيــم بعــض القطاعــات األخــرى مثــل قطاعــات الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت التــي 
تطــورت وتغيــرت يف مراحــل زمنيــة قبــل وبعــد نشــوء الســلطة الفلســطينية وحتــى اليــوم، ودون اخلــوض يف تفاصيــل هــذه 
التغييــرات فقــد إعتمــدت احلكومــة الفلســطينية علــى منظومــة شــاملة إلدارة اخلدمــات تتيــح للقطــاع اخلــاص املشــاركة 
يف االســتثمار يف تقــدمي اخلدمــات، وبنفــس الوقــت أبقــت علــى دورهــا يف اإلشــراف والرقابــة وإعتمــاد السياســات التــي 
يقــف علــى رأســها إقامــة أجســام مشــتركة بــن القطــاع اخلــاص واحلكومــة وممثلــن عــن املواطنــن لتنظيــم اجلوانــب 

الفنيــة يف كل خدمــة وقطــاع. وعليــه فقــد إرتكــزت هــذه السياســة مؤخــرا علــى عنصريــن إثنــن:
يتمثــل العنصــر األول يف أســلوب إدارة تلــك اخلدمــات مــن خــال إســتحداث أجســام حكوميــة وغيــر حكوميــة ذات 
مهــام إشــرافية أو فنيــة أو اداريــة لــكل قطــاع علــى حــدى، ففــي قطــاع الكهربــاء شــملت: ســلطة الطاقــة ومجلــس تنظيــم 
قطــاع الكهربــاء وشــركة النقــل الوطنيــة للكهربــاء. ويف قطــاع امليــاه شــملت: ســلطة امليــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه 
وشــركة امليــاه الوطنيــة. أمــا يف قطــاع االتصــاالت فشــملت: وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وهيئــة تنظيــم قطــاع 

االتصــاالت.
أمــا العنصــر الثانــي فيتمثــل يف األســلوب غيــر املباشــر يف تقــدمي اخلدمــات يف هــذه الســلع االســتراتيجية باالعتمــاد علــى 
القطــاع اخلــاص يف اإلدارة والتشــغيل وتزويــد اخلدمــة للمواطــن، وذلــك مــن خــال منــح امتيــازات وتراخيــص لشــركات 

وجهــات خاصــة تتولــى التوزيــع أو تقــدمي اخلدمــة يف مرافــق االتصــاالت والكهربــاء وامليــاه. 
ينطلــق هــذا التقريــر مــن الســؤال احملــوري االتــي: مــدى قيــام االجســام املنظمــة املســؤولة عــن ادارة قطــاع الكهربــاء واملياه 

واالتصــاالت بدورهــا يف ادارة هــذه القطاعــات بشــكل فعــال وفــق احــكام القانــون.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص التجربــة الفلســطينية يف إنشــاء وتفعيــل دور االجســام املنظمــة وقيــام تلــك األجســام 
بجميــع املســئوليات املنصــوص عليهــا يف القانــون، كمــا ويهــدف الــى اخلــروج بتوصيــات عمليــة بنــاء علــى النتائــج 
واالســتخاصات التــي ســيتم الوصــول لهــا لضمــان زيــادة فاعليــة إدارة احلكومــة واألجســام املنظمــة التــي أنشــأتها لتلــك 

اخلدمــات.
املنهجيــة املتبعــة يف إعــداد هــذا التقريــر إعتمــدت علــى اجلانــب الوصفــي والتحليلــي. فقــد قــام الباحــث بوصــف واقعــي 
يبــن عمــل األجســام املنظمــة يف كل قطــاع، وحتليلهــا وذلــك باالعتمــاد علــى األنظمــة والتعليمــات واإلجــراءات واملمارســة 
اليوميــة والتقاريــر الصــادرة عــن اجلهــات ذات العاقــة، إضافــة الــى االتصــال وإجــراء مقابــات مــع مســؤولن يف 

القطاعــات املعنيــة وفــق قائمــة أســئلة محــددة. 
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يشــتمل التقريــر علــى متهيــد عــام حــول القواعــد احلقوقيــة الدوليــة واألســس الدســتورية يف تقــدمي اخلدمــات العامــة، 
ويقــع التقريــر يف ثاثــة أقســام، يتنــاول القســم األول فاعليــة دور مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، والقســم الثانــي فاعليــة 
دور مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه، والقســم الثالــث فاعليــة دور هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت. الــى جانــب التوصيــات 

لــكل جســم منظــم. 
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متهيد عام:
أوال: القواعد احلقوقية الدولية يف تقدمي اخلدمات العامة 

تضمنــت العديــد مــن املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة أحكامــا صريحــة أو ضمنيــة حــول حــق الشــعوب واألفــراد يف التمتــع 
باحلــق يف خدمــات امليــاه والكهربــاء واالتصــاالت، وواجــب الدولــة يف تأمــن وتوفيــر هــذه اخلدمــات علــى أســس عادلــة، 
وهــو مــا يرتــب واجبــا علــى دولــة فلســطن ومؤسســاتها املعنيــة جتــاه كفالــة متتــع املواطنــن بهــذه احلقــوق والوصــول إليهــا 

مــن اجلميــع، ومــن ذلــك:
امليثــاق العربــي حلقــوق االنســان لعــام ٢٠٠٤: نصــت الفقــرة 2 بنــد هـــ املــادة )39( علــى احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى 

مــن الصحــة ميكــن بلوغــه وأن مــن واجــب الدولــة )توفيــر الغــذاء األساســي وميــاه الشــرب النقيــة لــكل فــرد(.
إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لعــام ١٩٧٩: نصــت الفقــرة 2 بنــد ح مــن املــادة )14( منهــا علــى 
حــق املــرأة يف )التمتــع بظــروف معيشــية مائمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان واملرافــق الصحيــة واإلمــداد بالكهربــاء 

واملــاء، والنقــل، واملواصــات(.
إتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩: فقــد نصــت الفقــرة 2 مــن املــادة )24( منهــا علــى حــق الطفــل يف )توفيــر األغذيــة 

املغذيــة الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة، آخــذة يف اعتبارهــا أخطــار تلــوث البيئــة ومخاطــره(.
إتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام ٢٠٠٦: نصــت الفقــرة ج مــن املــادة 24 املتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر 
والوصــول إلــى املعلومــات علــى )حــث الكيانــات اخلاصــة التــي تقــدم خدمــات عامــة إلــى النــاس، مبــا يف ذلــك عــن طريــق 
شــبكة اإلنترنــت، علــى تقــدمي معلومــات وخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بأشــكال ســهلة املنــال واالســتعمال(، كمــا 
نصــت الفقــرة 2 بنــد أ مــن املــادة )28( علــى واجــب الدولــة يف )ضمــان مســاواة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع اآلخريــن يف 
فــرص احلصــول علــى امليــاه النقيــة، وضمــان حصولهــم علــى اخلدمــات واألجهــزة املناســبة ذات األســعار املعقولــة، وغيــر 

ذلــك مــن املســاعدات لتلبيــة االحتياجــات املرتبطــة باإلعاقــة(.
إتفاقيــة االحتــاد الدولــي لالتصــاالت الســلكية والالســلكية املوقعــة يف نيروبــي لعــام ١٩٨٢: فقــد نصــت املــادة )18( منهــا 
علــى )حــق اجلمهــور يف التراســل بواســطة اخلدمــة الدوليــة للمراســات العامــة وتكــون اخلدمــات والرســوم والضمانــات 

متســاوية بالنســبة جلميــع املســتعملن يف كل نــوع مــن أنــواع املراســات بــدون أولويــة أو تفضيــل مهمــا كان نوعهمــا(.

إن القواعــد الدوليــة تؤكــد علــى حــق الشــعوب واألفــراد يف التمتــع بخدمــات الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت مــع 
التأكيــد علــى واجــب الدولــة يف تأمــن وتوفيــر تلــك احلقــوق واخلدمــات ســواء مــن خــالل التنظيــم املباشــر 
لهــا وإدارة تلــك اخلدمــات، أو اإلشــراف علــى االطــراف غيــر احلكوميــة مبــا فيهــا الشــركات اخلاصــة وتنظيــم 

القطــاع املعنــي

ثانيا: األسس الدستورية الفلسطينية يف تقدمي اخلدمات العامة:
وضــع القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لعــام 2003 مجموعــة مــن األســس الدســتورية التــي تنطبــق بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر علــى مســؤولية الدولــة يف تنظيــم إدارة خدمــات الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت، جنملهــا فيمــا يلــي:

إدارة اخلدمــات علــى أســاس املســاواة بــن املواطنــن: فقــد نصــت املــادة )9( مــن القانــون ضمــن البــاب الثانــي املتعلــق  ¦
ــم بســبب العــرق أو  ــز بينه ــون والقضــاء ســواء ال متيي ــى »الفلســطينيون أمــام القان ــات العامــة عل باحلقــوق واحلري
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ــة للمواطــن  ــر اخلدم ــك املســاواة يف توفي ــة«، ويشــمل ذل ــرأي السياســي أو اإلعاق ــن أو ال ــون أو الدي ــس أو الل اجلن
واملســاواة يف األســعار والرســوم للمنتفعــن، واملســاواة يف اجلــودة، واملســاواة يف االعفــاءات ومــا شــابهها. ومــن هنــا 
يقــع علــى عاتــق األجســام الرســمية املســؤولة التحقــق مــن وجــود أســس ومعاييــر وإجــراءات واضحــة لــدى االطــراف 
املــزودة للخدمــات للتحقــق مــن عــدم وجــود حــاالت احملابــاة أو عــدم املســاواة أو التمييــز يف تقــدمي اخلدمــات، أو 
منــح التســهيات للبعــض دون األخــر، أو ماحقــة مخالفــن دون غيرهــم، او إتخــاذ قــرارات غيــر قانونيــة ملصلحــة 

خاصــة مبــا يشــمل الرشــوة وإســتغال النفــوذ وتبــادل املصالــح. 
تنظيــم إدارة اخلدمــات وتقدميهــا مــن خــالل شــركات عامــة مملوكــة للحكومــة يجــب أن يكــون بقانــون: فقــد نصــت  ¦

الفقــرة 1 مــن املــادة 21 مــن القانــون ضمــن البــاب الثانــي املتعلــق باحلقــوق واحلريــات العامــة علــى »ويجــوز للســلطة 
التنفيذيــة إنشــاء شــركات عامــة تنظــم بقانــون«، مثــل انشــاء شــركة النقــل الوطنيــة للكهربــاء وشــركة امليــاه الوطنيــة 

تطبيقــا لهــذا النــص1.
خضــوع سياســة احلكومــة إلدارة خدمــات الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت لرقابــة البرملــان )املجلــس التشــريعي(: فوفقــا  ¦

للبــاب الرابــع املتعلــق بالســلطة التشــريعية يتمتــع املجلــس التشــريعي بــدور رقابــي علــى احلكومــة ووزرائهــا وإداراتهــا 
العامــة 2، واملاحــظ أن تنظيــم االجســام احلكوميــة اجلديــدة يف قطاعــات الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت مت مبوجــب 
قــرارات بقوانــن أصدرهــا رئيــس الســلطة الفلســطينية بســبب تعطــل املجلــس التشــريعي علــى ضــوء االنقســام 
السياســي منــذ العــام 2007. وشــملت هــذه القــرارات بقوانــن مــا يلــي: القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2009 
بشــأن قانــون الكهربــاء العــام 3، والقــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2009 بشــأن الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع  

االتصــاالت 4، والقــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن امليــاه 5.
احلكومــة مســؤولة عــن وضــع السياســة العامــة وإعــداد اجلهــاز اإلداري واإلشــراف عليــه وإنشــاء الهيئــات واملؤسســات  ¦

والســلطات: املــادة )69( يف البــاب اخلامــس املتعلــق بالســلطة التنفيذيــة أوضحــت أن مجلــس الــوزراء يختــص بإنشــاء 
أو إلغــاء الهيئــات واملؤسســات والســلطات أو مــا يف حكمهــا مــن وحــدات اجلهــاز اإلداري التــي يشــملها اجلهــاز 
التنفيــذي التابــع للحكومــة، علــى أن ينظــم كل منهــا بقانــون، كمــا أن تعيــن رؤســاء الهيئــات واملؤسســات املشــار إليهــا 

واإلشــراف عليهــا وحتديــد اختصاصاتهــا يكــون مــن صاحيــة احلكومــة.
منــح االمتيــازات لشــركات خاصــة يف مرافــق الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت يكــون وفقــا لقواعــد القانــون: فقــد نصــت ¦ 

املــادة )94( مــن القانــون يف البــاب اخلامــس املتعلــق بالســلطة التنفيذيــة علــى »يحــدد القانــون القواعــد واإلجــراءات 
اخلاصــة مبنــح االمتيــازات أو االلتزامــات املتعلقــة باســتغال مــوارد الثــروة الطبيعيــة واملرافــق العامــة«. 

تؤكــد القواعــد الدســتورية الــواردة يف القانــون األساســي الفلســطيني مســؤولية احلكومــة املباشــرة عــن إدارة وتنظيــم 
املؤسســات والســلطات واألجهــزة العامــة، وإن إشــرافها الفاعــل علــى هــذه اجلهــات يضمــن قيامهــا بدورهــا بفاعليــة، 
وعلــى أســس دســتورية ســليمة، ويشــمل ذلــك أي جســم منظــم تســتحدثه احلكومــة يف القطاعــات احليويــة املختلفــة 

مبــا فيهــا الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت. 

1  للمزيــد حــول ذلــك أنظــر: معيــن البرغوثــي: الشــركات العامــة المملوكــة للحكومــة فــي فلســطين، االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«، 
ــران 2015. ــر 96، حزي سلســلة تقاري

2  أنظر المواد من 56 - 60 من القانون االساسي المعدل.
3  نشر في الوقائع الفلسطينية: العدد 81، الصادر بتاريخ 9 أيار 2009، ص 13.
4  نشر في الوقائع الفلسطينية: العدد 82، الصادر بتاريخ 22 أب 2009، ص 6.

5  نشر في الوقائع الفلسطينية: العدد 108، الصادر بتاريخ 15 تموز 2014، ص 13.



الصسط افول:
طةطج تظزغط

صطاع الضعرباء
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ــدوره كجســم منظــم  ــام ب ــس يف القي ــة املجل ــاء، وفحــص مــدى فاعلي ــم قطــاع الكهرب ــس تنظي ــاول هــذا القســم مجل يتن
ــاء. ــون الكهرب ــا ألحــكام قان ــع األطــراف األخــرى وفق ــه م ــة عاقت ــاء، وطبيع لقطــاع الكهرب

منذ نشــوء الســلطة الوطنية الفلســطينية يف عام 1994 عملت الســلطة على إدارة خدمات الكهرباء مبوجب التشــريعات 
ــد القوانــن، فقــد أصــدرت الســلطة  ــة وقطــاع غــزة. ولكــن يف ظــل احلاجــة لتوحي القدميــة املطبقــة يف الضفــة الغربي
تنظيمــا قانونيــا فلســطينيا جديــدا خاصــا بتنظيــم قطــاع الكهربــاء وحتديــد مهــام االطــراف ذات العاقــة الرســمية 
والقطــاع اخلــاص مبــا يشــمل حــدود ومهــام وصاحيــات كا مــن ســلطة الطاقــة ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء متثــل 
ــام رقــم )13( لســنة 2009، إضافــة لبعــض التشــريعات األخــرى )أنظــر امللحــق  ــاء الع ــون بشــأن الكهرب يف القــرار بقان
بخصــوص التشــريعات األخــرى ذات العاقــة(. كذلــك أقــر مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم )152( املنعقــدة بتاريــخ 
16/5/2017 مشــروع تعديــل للقــرار بقانــون بشــأن الكهربــاء العــام وذلــك بهــدف منــح مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء 
القــدرة واملرونــة املطلوبــة وامللحــة ألداء مهامــه وفقــاً للقانــون، ال ســيما صاحيــات الرقابــة واإلشــراف واملتابعــة املســتمرة 
لشــركات توزيــع الكهربــاء ومــدى التزامهــا بتنفيــذ القانــون وتطبيقهــا لألحــكام املنصــوص عليهــا يف الرخــص املمنوحــة 

لهــا، ولكــن هــذا التعديــل لــم يصــدر عــن الرئيــس بعــد 6.
وضــع القــرار بقانــون بشــأن الكهربــاء العــام أســس إدارة قطــاع الكهربــاء مــن خــال حتديــد اجلهــات الرســمية املســؤولة 
ــاء  ــم قطــاع الكهرب ــس تنظي ــة ومجل ــوزراء وســلطة الطاق ــس ال ــة ومجل ــل يف: احلكوم ــي تتمث ــه والت ــه وتنظيم عــن إدارت
وشــركة النقــل الوطنيــة للكهربــاء، كمــا تنــاول اجلهــات غيــر الرســمية والتــي تتمثــل يف: شــركات التوليــد للكهربــاء 
وشــركات التوزيــع. وبوجــه خــاص تتــوزع املســؤوليات وتقســيم األدوار يف قطــاع الكهربــاء مــا بــن احلكومــة كجهــة مســؤولة 
ــاء كجســم  تتولــى اإلشــراف والتنظيــم، وســلطة الطاقــة التــي تتولــى إعــداد السياســات، ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهرب
رقابــي فنــي علــى التنفيــذ، وشــركة النقــل الوطنيــة للكهربــاء كشــركة حكوميــة تتولــى نقــل اخلدمــة مــن شــركات التوليــد 
)شــركات قطــاع خــاص( التــي تتولــى إنتــاج اخلدمــة إلــى شــركات التوزيــع )شــركات قطــاع خــاص وبلديــات( التــي تتولــى 

تقــدمي اخلدمــة للمواطــن.

أوال: اإلطار القانوني )مهام املجلس وعالقته مع االطراف ذات العالقة(:
يف ســياق تركيــز هــذه الدراســة علــى فاعليــة دور مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، نبــن فيمــا يلــي أبــرز األحــكام التــي 

تضمنهــا هــذا القــرار بقانــون بخصــوص املجلــس، وعاقاتــه مــع اجلهــات الرســمية وغيــر الرســمية املذكــورة.
إنشــاء املجلــس وتشــكيله: يكــون إنشــاء املجلــس بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ويتمتع بالشــخصية االعتبارية واالســتقال  ¦

املالــي واإلداري. وتتألــف إدارة املجلــس مــن رئيــس وســتة أعضــاء ميثلــون القطاعــن العــام واخلــاص ملدة أربع ســنوات 
قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة فقــط، يتــم تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس 
الــوزراء ضمــن شــروط حددهــا القانــون منهــا: أن ال يكــون الشــخص محكومــا عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف 
واألمانــة. وحتــدد املكافــآت واحلقــوق املاليــة لرئيــس املجلــس واألعضــاء مبوجــب نظــام يصــدره مجلــس الــوزراء، وقــد 

صــدر هــذا النظــام فعــا وســنوضح أحكامــه الحقــا.

http:// 6  تــم تعديلــه منــذ وضعــه مــرة واحــدة بموجــب القــرار بقانــون المعــدل رقــم )16( لســنة 2012 فــي الجانــب المتعلــق بالجرائــم والعقوبــات. .أنظــر
www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR تاريــخ الدخــول 2017/5/21. امــا بخصــوص مضمــون التعديــل المقتــرح فهــو فتــح حســاب 
خــاص لمجلــس التنظيــم مــن خــال وزارة الماليــة علــى أن تــورد لهــذا الحســاب جميــع رســوم الرخــص علــى أن يخضــع ذلــك لرقابــة واشــراف مجلــس 
الــوزراء بحيــث تقــر موازنــة مجلــس التنظيــم مــن مجلــس الــوزراء، امــا الفائــض مــن الحســاب فيحــول إلــى الخزينــة العامــة وبخصــوص أثــر هــذا التعديــل 
علــى عمــل مجلــس التنظيــم هــو تفعيــل دوره بشــكل أكبــر مــن خــال زيــادة الــكادر الوظيفــي والقيــام بــدوره فــي الرقابــة علــى شــركات التوزيــع مــن خــال 
وجــود موظفيــن دائميــن للمجلــس وشــراء ســيارات للتنقــل خصوصــا فــي ظــل مــا يتطلبــه عمــل المجلــس مــن زيــارات ميدانيــة وعقــد لقــاءات اكبــر مــع 

الجمهــور وغيرهــا . مقابلــة مــع الســيد ظافــر ملحــم / القائــم بأعمــال رئيــس ســلطة الطاقــة، بتاريــخ 2017/6/7.

الصسط افول:
طةطج تظزغط

صطاع الضعرباء
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إن الفلســفة واألســاس يف توزيــع املهــام بــن االطــراف ذات العاقــة يف تقــدمي خدمــة الكهربــاء كمــا حددهــا وعبــر عنهــا 
قانــون الكهربــاء العــام تتمثــل:

وضع السياسة العامة واالشراف العام: احلكومة وسلطة الطاقة . 1
اعــداد املعاييــر والشــروط الفنيــة املتعلقــة بالنقــل واالنتــاج والتوزيــع واالســتهاك واعــداد التعرفــة والرقابــة علــى كل . 2

ذلــك: اجلســم املنظــم )وهــو جســم مشــترك حكومــي وخــاص(.
توليد الطاقة: شركات القطاع اخلاص.. 3
توزيع الكهرباء: شركات توزيع تساهم فيها الهيئات احمللية.. 4

أهداف املجلس: تشمل األهداف الرئيسية للمجلس على:
مراقبــة كل مــا يتعلــق بنشــاط قطــاع الكهربــاء إنتاجــاً ونقــًا وتوزيعــاً واســتهاكاً، مبــا يضمــن توافرهــا واســتمرارها . 1

يف الوفــاء مبتطلبــات أوجــه االســتخدام املختلفــة بأنســب األســعار مــع احلفــاظ علــى البيئــة.
مراعــاة مصالــح مســتهلي الطاقــة الكهربائيــة ومصالــح منتجــي وناقلــي وموزعــي الطاقــة الكهربائيــة والعمــل . 2

الطاقــة الكهربائيــة. قطــاع  يف  والتوزيــع  التوليــد  أنشــطة  كافــة  يف  االحتــكار  ومنــع  املنافســة   علــى تشــجيع 

مهام وصالحيات املجلس، وتشمل: 
مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية يف إطار االلتزام بالقوانن واللوائح واألنظمة املعتمدة. 1
وضع ضوابط تكفل املنافسة املشروعة يف أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضماناً ملصالح املستهلك. 2
التحقــق مــن أن تكلفــة إنتــاج ونقــل وتبــادل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة تضمــن مصالــح جميــع األطــراف املعنيــة . 3

بالقطــاع الكهربائــي
ضمان جودة مستوى اخلدمات الفنية واإلدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكن. 4
مراقبة تطبيق االتفاقيات املتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع. 5
إنشــاء قاعــدة بيانــات باملعلومــات الفنيــة واملاليــة واإلحصائيــة ونشــرها وفقــاً للتعليمــات التــي تصدرهــا ســلطة . 6

الطاقــة 
التوصيــة إلــى ســلطة الطاقــة بتحديــد التعرفــة الكهربائيــة ورســوم االشــتراك وبــدل تكاليــف التمديــدات والتأمينــات . 7

واخلدمــات األخــرى الازمــة إليصــال التيــار الكهربائــي للمســتهلك، بعــد التشــاور مــع اجلهــات ذات العاقــة ومــع 
مراعــاة مقاربــة األســعار بــن مختلــف محافظــات الوطــن

التوصيــة لســلطة الطاقــة بقبــول أو رفــض الرخــص أو جتديدهــا أو ســحبها أو التنــازل عنهــا لشــركات التوليــد . 8
ــذا الشــأن ــات به ــدم طلب ــي تق ــع الت والتوزي

مراقبة التزام الشركات املرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة يف الرخص . 9
الســعي حلــل اخلافــات بــن شــركات قطــاع الكهربــاء واملســتهلكن وبــن شــركات قطــاع الكهربــاء نفســها مبــا يحفــظ . 10

املصلحــة العامة.

منــع تضــارب املصالــح علــى مســتوى إدارة املجلــس: ال يجــوز أن يكــون لرئيــس املجلــس وأعضائــه وأقاربهمــا حتــى ¦ 
الدرجــة الثانيــة، أي نفــع مــادي مــن أي شــركة مــن شــركات التوليــد أو التوزيــع العاملــة يف قطــاع الكهربــاء، أو أي 

شــركة أخــرى متعاقــد معهــا مــن قبــل هــذه الشــركات.
إجتماعــات املجلــس: يجتمــع املجلــس مــرة علــى األقــل كل شــهر، ويشــترط لصحــة اجتماعــات املجلــس حضــور أربعــة ¦ 

مــن أعضائــه علــى األقــل، علــى أن يكــون رئيــس املجلــس مــن ضمنهــم، وتصــدر قــرارات املجلــس بأغلبيــة عــدد 
األعضــاء احلاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح اجلانــب الــذي منــه رئيــس املجلــس.
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املــوارد املاليــة للمجلــس وتدقيقهــا: :وتشــمل رســوم اخلدمــات وطلبــات الترخيــص وجتديــد الرخــص ويتــم حتديــد ¦ 
هــذه الرســوم مبوجــب نظــام يصــدره مجلــس الــوزراء لهــذه الغايــة، واألمــوال املقدمــة لــه مــن املوازنــة العامــة للســلطة 
الوطنيــة، والهبــات واإلعانــات وأي مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء. كمــا يعــن املجلــس مدقــق حســابات 

أو أكثــر مــن املدققــن القانونيــن ويرفعــون تقاريرهــم الســنوية للمجلــس.
اجلهــاز التنفيــذي للمجلــس: يعــن رئيــس تنفيــذي للمجلــس بقــرار مــن املجلــس ويحــدد بقــرار التعيــن راتبــه وحقوقــه ¦ 

املاليــة والوظيفيــة األخــرى ويعتبــر الرئيــس التنفيــذي املســؤول املباشــر للجهــاز التنفيــذي للمجلــس، ويكــون للمجلــس 
جهــازه اإلداري واملهنــي املتخصــص مــن املوظفــن حســبما تقتضــي احلاجــة ووفقــاً ملــا يحــدده املجلــس ويتــم تعيينهــم 
وفقــا لقانــون اخلدمــة املدنيــة. ويجــوز للمجلــس التعاقــد مــع اخلبــراء واملستشــارين والفنيــن مــن ذوي اخلبــرة 

واالختصــاص.
ــل ¦  ــن قب ــة ودراســة األســعار املطروحــة م ــس مبراجع ــوم املجل ــة واألســعار: يق ــى التعرف ــة عل ــس يف الرقاب دور املجل

ــة بشــأنها لســلطة الطاقــة. وتشــمل  ــوزراء ورفــع التوصي ــس ال ــل مجل ــا بالتعرفــة املقــرة مــن قب الشــركات ومقارنته
العناصــر احملــددة للتعرفــة أن يراعــي املجلــس يف حتديــد التعرفــة حمايــة املســتهلكن مــن األســعار االحتكاريــة 
وتكاليــف الفاقــد الفنــي وكفــاءة اخلدمــة وتســديد األمــوال املقترضــة حســب برنامــج التطويــر واالســتثمار للشــركة 
وشــرائح التعرفــة وشــرائح املســتهلكن وعوائــد مقبولــة علــى رأس املــال املســتثمر وحوافــز حتســن اخلدمــة وطــرق 
العمــل وقانــون تشــجيع االســتثمار واعتبــارات اســتخدام الطاقــة البديلــة. هــذا يجــوز أن تختلــف التعرفــة لشــرائح 
املســتهلكن وفــق كميــة وزمــن االســتهاك، كمــا يجــوز أن تتغيــر التعرفــة املفروضــة بــن وقــت الــذروة وأوقــات 
االســتخدام األخــرى. كذلــك يراجــع املجلــس وبشــكل مســتمر التعرفــة املقــرة ويوصــي بتغييرهــا بنــاًء علــى أخطــاء 

ــى التغيــر يف التكلفــة. ــاًء عل ــح املســتهلكن أو بن ــح الشــركة أو لصال ــر مقصــودة متــت لصال غي
إنضمــام الهيئــات احملليــة لشــركات التوزيــع وخضوعهــا للرقابــة: تــوزع الطاقــة الكهربائيــة علــى املســتهلكن مــن قبــل ¦ 

شــركات يتــم ترخيصهــا لهــذه الغايــة، وتلتــزم الهيئــات احملليــة والتــي تديــر مشــاريع الكهربــاء باالنضمــام إلــى هــذه 
الشــركات كأعضــاء مســاهمن وينظــم املجلــس كيفيــة مســاهمة هــذه الهيئــات مبوجــب تعليمــات تصــدر عنــه، وتكــون 
صاحيــات توزيــع الكهربــاء علــى املواطنــن مــن خــال هــذه الشــركات فقــط، ومتنــح رخصــة التوزيــع مــن قبــل ســلطة 

الطاقــة، وال يجــوز التخلــي عــن هــذه الرخصــة ببيعهــا أو التنــازل عنهــا، إال مبوافقــة مســبقة مــن ســلطة الطاقــة.
الرقابــة علــى إلتــزام شــركات التوليــد والنقــل والتوزيــع يف اعــداد اخلطــط وتنفيــذ املشــاريع: علــى اجلهــات املرخــص ¦ 

لهــا بالتوليــد والنقــل والتوزيــع إعــداد اخلطــط التوســعية بالنســبة لاســتطاعة التوليديــة الازمــة وخطــوط النقــل 
وشــبكات التوزيــع وســعاتها وملحقاتهــا وتقدميهــا دوريــاً إلــى املجلــس، علــى أن تلتــزم تلــك اجلهــات بتنفيــذ املشــاريع 

واألعمــال املعتمــدة يف اخلطــط املذكــورة ضمــن البرامــج الزمنيــة احملــددة لهــا.
الرقابــة علــى شــركة نقــل الكهربــاء: تلتــزم شــركة النقــل بالســماح للشــركات املرخــص لهــا بالتوليــد باســتخدام شــبكة ¦ 

النقــل الوطنيــة دون التمييــز بينهــا ووفقــاً للتعليمــات التــي يصدرهــا املجلــس لهــذه الغايــة. كمــا أن الشــركة تخضــع 
ــاء، إنتاجــاً  ــق بنشــاط قطــاع الكهرب ــة كل مــا يتعل ــة يف مراقب ــس املتمثل ــس إنطاقــا مــن أهــداف املجل ــة املجل لرقاب

ونقــًا وتوزيعــاً واســتهاكاً والتــي ذكرناهــا ســابقا عنــد احلديــث عــن أهــداف ومهــام وصاحيــات املجلــس 7.
منــع االحتــكار: يراعــي وفقــا للقانــون أن يــدار قطــاع الكهربــاء مــن قبــل شــركات يتــم ترخيصهــا لهــذه الغايــة وفقــا ¦ 

ألســس وهــي أن تكــون الشــركة املرخــص لهــا شــركة مســاهمة، وعــدم جــواز جمــع أيــة شــركة بــن رخصتــي التوليــد 
والتوزيــع، وعــدم جــواز أن تكــون الشــركة الواحــدة مســاهم رئيســي يف شــركة توليــد وشــركة توزيــع.

العاقــة مــع ســلطة الطاقــة: وتتمثــل يف جوانــب عديــدة  منهــا مراقبــة تطبيــق االتفاقيــات املتعلقــة بالتوليــد والنقــل ¦ 
والتوزيــع، وإنشــاء قاعــدة بيانــات باملعلومــات الفنيــة واملاليــة واإلحصائيــة ونشــرها وفقــاً للتعليمــات التــي تصدرهــا 

7  معين البرغوثي. مرجع سابق، ص 19.
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ســلطة الطاقــة لهــذه الغايــة 8، والتوصيــة إلــى ســلطة الطاقــة بتحديــد التعرفــة الكهربائيــة ورســوم االشــتراك وبــدل 
تكاليــف التمديــدات والتأمينــات واخلدمــات األخــرى الازمــة إليصــال التيــار الكهربائــي للمســتهلك، بعــد التشــاور 
مــع اجلهــات ذات العاقــة ومــع مراعــاة مقاربــة األســعار بــن مختلــف محافظــات الوطــن، والتوصيــة لســلطة الطاقــة 
بقبــول أو رفــض الرخــص أو جتديدهــا أو ســحبها أو التنــازل عنهــا لشــركات التوليــد والتوزيــع التــي تقــدم طلبــات 
بهــذا الشــأن. كمــا يقــوم املجلــس مبراجعــة ودراســة األســعار املطروحــة مــن قبــل الشــركات ومقارنتهــا بالتعرفــة املقــرة 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء ورفــع التوصيــة بشــأنها لســلطة الطاقــة علــى أن يراعــي املجلــس يف حتديــد التعرفــة عــدة 
أســس ذكرناهــا ســابقا عنــد احلديــث عــن دور املجلــس يف الرقابــة علــى التعرفــة واألســعار. أيضــا ينظــر املجلــس يف 
طلبــات تعديــل التعرفــة املقدمــة مــن قبــل الشــركات واملســتوفية الشــروط املطلوبــة ويوصــي لســلطة الطاقــة بشــأنها 

مبــا ال يتجــاوز )60( يومــاً مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب. وأخيــرا يقــدم املجلــس تقاريــره مباشــرة لســلطة الطاقــة.

ثانيا- أسس احلوكمة يف إدارة مجلس تنظيم الكهرباء والواقع العملي
ــون  ــذا للقــرار بقان ــخ 2009/4/23 9، وتنفي ــاء مبوجــب قــرار رئاســي صــادر بتاري ــم قطــاع الكهرب ــس تنظي أنشــئ مجل
بشــأن الكهربــاء العــام لعــام 2009 شــكل مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ألول مــرة يف العــام 2010 مبوجــب 
ــد مبوجــب القــرار الرئاســي رقــم)102( لســنة  قــرار رئاســي رقــم )32( لســنة 2010 10، ومت إعــادة تشــكيله مــن جدي
2014 11، ومؤخــرا مت إعــادة تشــكيله مبوجــب القــرار الرئاســي رقــم )25( لســنة 2017 12 ليضــم رئيــس و)6( أعضــاء 
ــس،  ــي للمجل ــا زال هــذا هــو التشــكيل احلال ــون القطــاع اخلــاص وم ــام و 3 أعضــاء ميثل ــون القطــاع الع ــم 3 ميثل منه
ويجتمــع مجلــس االدارة احلالــي دوريــا مــرة كل شــهر، كمــا أن هنــاك ســجل خــاص بتوثيــق اجتماعاتــه وجــدول أعمالــه 

وقراراتــه. 
مت تعيــن رئيــس تنفيــذي للمجلــس، ويوجــد للمجلــس هيكليــة مقــرة ومعتمــدة ومعلنــة، وتضــم هيكليتــه دائــرة التعرفــة 
ودائــرة شــؤون املســتهلكن ودائــرة الترخيــص ومراقبــة الرخــص ودائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة 13، وقــد مت توظيــف 
ــغ عــدد املوظفــن )10  ــس أي موظــف حكومــي، ويبل ــس بعقــود وال يضــم املجل ــة املجل ــى هيكلي عــدد مــن املوظفــن عل
موظفــن فقــط( 14، وللمجلــس مقــر ضمــن مبنــى مخصــص لســلطة الطاقــة. ويعتمــد املجلــس يف متويلــه علــى األمــوال 
املقدمــة مــن املوازنــة العامــة مــن خــال وزارة املاليــة ومبوافقــة مجلــس الــوزراء بشــكل أساســي، أمــا بالنســبة للدعــم 

اخلارجــي فاملجلــس أســس بنــاء علــى منحــة مــن البنــك الدولــي، ولكنــه ال يتلقــى حاليــا أي دعــم خارجــي 15. 
ــذ  ــه من ــي بعضويت ــم احملل ــل وزارة احلك ــذي ميث ــه ال ــس اإلدارة وهــو الشــخص ذات ــاظ أحــد أعضــاء مجل لوحــظ احتف
العــام 2010 وحتــى اليــوم أي اســتمراره يف ثــاث تشــكيات متتاليــة، وهــو مــا يخالــف احــكام القانــون الــذي ينــص علــى 

8  لــم تصــدر تعليمــات عــن ســلطة الطاقــة حتــى اليــوم تتعلــق بإنشــاء هــذه القاعــدة، ولكــن يوجــد مشــروع حاليــا تحضــر لــه ســلطة الطاقــة حــول ذلــك وســيتم 
فــي حينــه وضــع السياســات والتعليمــات الخاصــة بهــذه القاعــدة. مقابلــة مــع الســيد ظافــر ملحــم / القائــم بأعمــال رئيس ســلطة الطاقــة، بتاريــخ 2017/6/7.

9  مجلس تنظيم قطاع الكهرباء: التقرير السنوي لعام 2011، ص 18. أنظر: 
www.perc.ps/ar/files/publications/annuareport2011ar.pdf تاريــخ الدخــول 2017/5/13. لكــن األصــل أن يكــون إنشــاء المجلــس بقــرار مــن 
مجلــس الــوزراء، وبســبب عــدم نشــر أي قــرار بهــذا الخصــوص فــي الوقائــع الفلســطينية فقــد طلبنــا مــن المجلــس تزويدنــا بقــرار مجلــس الــوزراء ولكــن 

دون جــدوى.
10  نشر في العدد 85 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 6/5/2010، ص 81.

11  نشر في العدد 109 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/10/2014، ص 71.

12  نرشفي العدد 130 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5/3/2017، ص 22.

13  الموقع اإللكتروني للمجلس http://www.perc.ps/ar_new/index.php?p=perc10 تاريخ الدخول 2017/5/19.

14  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

15  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.
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إمكانيــة جتديــد العضويــة ملــرة واحــدة فقــط 16.

واقع العالقة مع سلطة الطاقة ومجلس الوزراء 
وفقــا للقــرار بقانــون بشــأن الكهربــاء العــام للعــام 2009 يقــدم املجلــس نوعــن مــن التقاريــر للســلطة وهمــا: تقريــر يبــن 
ــة يقدمــه  ــة والفني ــة واملالي ــه وأنشــطته اإلداري ــر ســنوي مفصــل عــن أعمال ــة أشــهر، وتقري ــة أنشــطته كل ثاث ــه كاف في
بواســطة ســلطة الطاقــة لرفعــه الــى مجلــس الــوزراء. بينمــا وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء بنظــام املكافــآت واحلقــوق املاليــة 
لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء لســنة 2010 يلتــزم مجلــس اإلدارة برفــع تقاريــر دوريــة 
مرتــن يف الســنة عــن أعمالــه إلــى مجلــس الــوزراء دون أن ينــص علــى دور لرئيــس ســلطة الطاقــة. والقاعــدة العامــة أن 
وزيــر الطاقــة هــو أداة احلكومــة يف العاقــة مــع املجلــس، ولكنــه ليــس مســتقا عــن احلكومــة وإمنــا ميثلهــا يف ذلــك وتبقــى 
املســؤولية النهائيــة ملجلــس الــوزراء وفقــا للقانــون األساســي )املــادة 69( الــذي لــه أن ينظــم العاقــة مــع هــذا اجلســم 

املنظــم بــاألدوات التــي يحددهــا ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
إن أنظمــة املجلــس يف شــتى املجــاالت ســواء علــى مســتوى التنظيــم الداخلــي )ماليــة وإداريــة( أو يف مســائل عمليــة 
)التراخيــص غيرهــا( تصــدر وتعتمــد مــن مجلــس الــوزراء، ولوحــظ أن العديــد مــن االنظمــة التــي رفعهــا املجلــس إلــى 

ــوزراء قــد صــدرت فعــا. مجلــس ال
يواجــه املجلــس حتديــات ومعيقــات عديــده منهــا ماليــة ومنهــا يف عاقتــه مــع الهيئــات احملليــة والشــركات املــزودة 
للخدمــة، واملاحــظ أن املجلــس ال يتلقــى الدعــم الــكايف مــن احلكومــة ملواجهــة مثــل هــذه التحديــات واملعيقــات. كذلــك 
فــإن للمجلــس دور ضعيــف فهــو ميلــك مجــرد التوصيــة يف موضعــي األســعار والرخــص بينمــا حتديدهــا هــو بيــد ســلطة 

الطاقــة 17.

الواقع االداري واملالي
ــي توالهــا رئيــس ســلطة الطاقــة نفســة ســاهم يف عــدم وضــوح العاقــة بــن اجلهــات  ــة التأســيس والت ــدو أن مرحل يب
االشــرافية والتنفيذيــة يف قطــاع الكهربــاء 18، وظهــرت إشــكالية عــدم وضــوح مــدى وحــدود العاقــة بــن مجلــس تنظيــم 

قطــاع الكهربــاء وســلطة الطاقــة، فهمــا يظهــران باعتبارهمــا جســما واحــدا، مكانيــا وعمليــا.
ــا أن  ــة19، كم ــة العام ــن املوازن ــه ضم ــة ل ــوال املقدم ــوارده األم ــن م ــا، وم ــا ومالي ــس مســتقل إداري ــون، فاملجل ــا للقان وفق
حــدود عاقــة املجلــس مــع وزارة املاليــة مــن حيــث حصولــه علــى مخصصــات وليــس القــدرة علــى اإلســتفادة مــن مــوارده 
تعكــس ضعــف اســتقاله املالــي 20. ومــن ناحيــة نظــام املوظفــن املعمــول بــه يف املجلــس، فقــد أشــار ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة يف تقريــر لــه أن نظــام املوظفــن يف اجلانــب املتعلــق بصــرف الرواتــب جــاء مخالفــا للقانــون21. كذلــك أشــار يف 
تقريــر أخــر أن صــدور هــذا النظــام عــن مجلــس اإلدارة يشــكل مخالفــة ألحــكام القانــون الــذي نــص علــى أن صاحيــة 
16  بســؤال المجلــس عــن ذلــك، أفــادوا أنــه تــم مناقشــة األمــر ســابقا واخــذوا بالتفســير الــذي يقــول ببقــاء العضــو لمــدة 8 ســنوات وهــذا مــا يســمح بــه 

القانــون حيــث مجمــوع الدورتيــن هــو 8 ســنوات. مقابلــة مــع الســيد اســماعيل عاونــة/ مديــر دائــرة شــؤون المســتهلكين فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، 
بتاريــخ 28/5/2017.

17  أشار إلى ذلك األستاذ بال البرغوثي في ورشة العمل التي عقدتها أمان لمناقشة هذا التقرير بتاريخ 2017/8/9.

ــات  ــاث السياس ــد أبح ــم )5(، معه ــتديرة رق ــة مس ــة طاول ــات اإلصــاح: جلس ــع ومتطلب ــطين – الواق ــي فلس ــاء ف ــاع الكهرب ــول قط ــة ح ــة خلفي 18  ورق

االقتصاديــة الفلســطينية )مــاس(، أيــار 2014، ص 4.
19  ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة: تقريــر ربــع ســنوي حــول االســتقال المالــي واإلداري فــي المؤسســات والمؤسســات العامــة الفلســطينية، مرجــع 

ــابق، ص 57. س
20 ورقة خلفية حول قطاع الكهرباء في فلسطين – الواقع ومتطلبات اإلصاح: جلسة طاولة مستديرة رقم )5(، مرجع سابق، ص 5-4.

21  ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة: تقريــر ربــع ســنوي حــول االســتقال المالــي واإلداري فــي المؤسســات والمؤسســات العامــة الفلســطينية، مرجــع 

ــابق، ص 58. س
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إصــدار األنظمــة هــي ملجلــس الــوزراء 22. ووفقــا للمجلــس فــإن ســلم الرواتــب املطبــق هــو وفقــا للنظــام املذكــور وهــو غيــر 
معتمــد مــن مجلــس الــوزراء 23. إن عــدم صــدور نظــام اداري خــاص باملجلــس مــن قبــل احلكومــة جعــل إجــراءات التنظيــم 

الوظيفــي وشــؤون املوظفــن ورواتبهــم محــل جــدل.
ويف ذات الســياق، لوحــظ ضعــف يف دور املجلــس يف حتصيــل املــوارد املاليــة املتأتيــة مــن رخــص التشــغيل لشــركات توزيــع 
الكهربــاء، حيــث أن أحــد املــوارد الرئيســية للمجلــس هــو رســوم اخلدمــات وطلبــات الترخيــص وجتديــد الرخــص، ووفقــا 
ــغ االيــرادات للعــام  لتقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فــإن هنــاك ضعــف يف حتصيــل الرســوم ففــي حــن أن مبل
2014 بلــغ )4.060.042 شــيقل( فقــد بلــغ مجمــوع مــا مت حتصيلــه يف ذات العــام )656.602 شــيقل( فقــط 24. إضافــة 
إلــى الضعــف العــام يف مســتويات حتصيــل أثمــان الكهربــاء مــن قبــل شــركات التوزيــع والبلديــات وضعــف الرقابــة علــى 

ذلــك مــا يؤثــر – إضافــة ألســباب أخــرى - علــى تدنــي مســتويات اخلدمــة وزيــادة تكلفتهــا 25.
وجــود وتطبيــق النظــام املالــي للمجلــس: يوجــد نظــام مالــي ومحاســبي مقــر ومعتمــد مــن مجلــس الــوزراء ومعمــول ¦ 

بــه لــدى املجلــس ومنشــور رســميا يف الوقائــع الفلســطينية 26، ولكنــه غيــر منشــور علــى املوقــع اإللكترونــي للجمهــور. 
كمــا أنــه وفقــا لتقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فــإن املديــر املالــي يف املجلــس يقــوم بإعــداد الســند ومراجعتــه 
واعتمــاده والتوقيــع عليــه كمفــوض بالصــرف 27، ومــا زال هــذا األمــر قائمــا حيــث ال يوجــد لــدى املجلــس مراقــب 
ــس رســوم الرخــص  ــون فــإن مــن مــوارد املجل ــي 28. أيضــا وفقــا للنظــام والقان ــق داخل ــرة تدقي ــي وال يوجــد دائ مال
واخلدمــات ولكــن هــذه الرســوم واملــوارد تــورد عمليــا إلــى اخلزينــة العامــة للســلطة الفلســطينية األمــر الــذي يقلــل 

مــن فــرص تطويــر املجلــس لذاتــه أو أن يكــون لــه ســيطرة علــى هــذه املــوارد والرســوم 29. 
نظــام توريــد املشــتريات والعطــاءات: ال يوجــد نظــام مشــتريات خــاص لــدى املجلــس، كمــا لــم يتضمــن النظــام املالــي ¦ 

أحكامــا حــول ذلــك، ويجــري العمــل يف املجلــس وفقــا لقانــون اللــوازم والعطــاءات العامــة املعمــول بــه يف احلكومــة 30.
يوجد نظام ملكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقر ومعتمد من مجلس الوزراء ومعمول به لدى املجلس 31. ¦ 
عــدم وجــود نظــام رقابــة أو تدقيــق داخلــي: ال يوجــد نظــام رقابــة أو تدقيــق داخلــي يف املجلــس حاليــا، وكمــا ذكــر ¦ 

ســابقا، فعلــى الرغــم مــن وجــود نــص يف النظــام املالــي واحملاســبي لــدى املجلــس علــى التدقيــق والرقابــة، اال انــه لــم 
تســتحدث حتــى اليــوم مثــل هــذه الدائــرة أو الوحــدة.

22  ديوان الرقابة المالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2015، ص 23.

23  مقابلــة مــع الســيد اســماعيل عاونــة/ مديــر دائــرة شــؤون المســتهلكين فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 28/5/2017. مقابلــة مــع الســيدة 

أمــال نصــار /قائــم بأعمــال المديــر المالــي فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 28/5/2017، مقابلــة مــع الســيدة أمــال نصــار/ قائــم بأعمــال المديــر 
المالــي فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 2017/5/28.

24  ديوان الرقابة المالية واإلدارية: التقرير السنوي، مرجع سابق، ص 22.

25  اإلئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – أمــان: تقريــر حــول مجــاالت الترشــيد والتقشــف فــي االنفــاق الحكومــي، كانــون أول 2015، ص 9، 12، 

.43 ،39
26   نشر في الوقائع الفلسطينية: العدد 114، الصادر بتاريخ 31/8/2015، ص 46.

27  ديوان الرقابة المالية واإلدارية: التقرير السنوي، مرجع سابق، ص 22.

28  مقابلة مع السيدة أمال نصار /قائم بأعمال المدير المالي في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

29  مقابلــة مــع الســيدة أمــال نصــار /قائــم بأعمــال المديــر المالــي فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 28/5/2017. ومقابلــة مــع الســيد اســماعيل 

عاونــة/ مديــر دائــرة شــؤون المســتهلكين فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 28/5/2017.
30  مقابلة مع السيدة أمال نصار/ القائم بأعمال المدير المالي في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

31  أصدر مجلس الوزراء القرار رقم )7( لسنة 2016 بنظام المكافآت والحقوق المالية ألعضاء مجالس اإلدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات، 
ووفقا له ال يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلسين، وتكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة )300( دوالر، أما العضو )250( دوالر عن كل اجتماع.
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وقــد لوحــظ عــدم التجــاوب حتــى اليــوم مــع بعــض مــا ورد يف تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة خصوصــا املاحظات 
املتعلقــة بالنظــام املالــي واملوظفن.

ومــن التحديــات التــي تواجــه املجلــس وجــود إشــكالية يف رقابــة املجلــس علــى املجالــس أو الهيئــات احملليــة غيــر املنضمــة 
لشــركات توزيــع الكهربــاء 32: املاحــظ أن هنــاك غيابــا لرقابــة املجلــس علــى تلــك الهيئــات احملليــة التــي تتولــى تقــدمي 
خدمــة توزيــع الكهربــاء خصوصــا يف طولكــرم وقلقيليــة وســلفيت 33، وهــذا مــا يحــد مــن تطــور قطــاع الكهربــاء وتنظيمــه 
وتطبيــق السياســات يف هــذا املجــال 34، ولوحــظ أنــه لــم يصــدر عــن احلكومــة أي قــرار بشــأن هــذه الهيئــات للعمــل علــى 
إنضمامهــا لشــركات توزيــع الكهربــاء القائمــة أو ترخيــص شــركات توزيــع جديــدة يف تلــك احملافظــات لضمــان خضوعهــا 
ــم بأســلوب غيــر  ــة يت ــة املجلــس. واملاحــظ أن ممارســة املجلــس وســلطة الطاقــة لدورهمــا جتــاه الهيئــات احمللي لرقاب

مباشــر حيــث ترفــع كتــب بهــذا اخلصــوص لــوزراة احلكــم احمللــي املســؤولة عــن هــذه الهيئــات 35.

وجــود وتطبيــق نظــام للموظفــن للمجلــس: يوجــد نظــام للموظفــن مقــر مــن املجلــس ومعمــول بــه حتــى اآلن، ولكنــه  ¦
غيــر معتمــد وغيــر صــادر عــن مجلــس الــوزراء كجهــة إختصــاص 36، كمــا أنــه غيــر منشــور يف الوقائــع الفلســطينية 
أو املوقــع اإللكترونــي للمجلــس. وياحــظ أن موظفــي املجلــس ال يخضعــون لقانــون اخلدمــة املدنيــة، كمــا أنهــم ال 

يخضعــون لقانــون التقاعــد.
عــدم وجــود مدونــة ســلوك خاصــة باملجلــس: ال يوجــد مدونــة ســلوك خاصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي مجلــس  ¦

ــاء، أيضــا ال يوجــد تعميــم ملدونــة الســلوك األخاقيــة العامــة املقــرة مــن احلكومــة أو نشــر لهــا  تنظيــم قطــاع الكهرب
علــى املوقــع الرســمي للمجلــس، كمــا لــم يصــدر عــن مجلــس اإلدارة قــرار بتطبيقهــا علــى موظفــي املجلــس 37. كذلــك مت 
النــص علــى منــع تضــارب املصالــح يف القــرار بقانــون بشــأن الكهربــاء بالنســبة ملجلــس اإلدارة فقــط ولــم يــرد فيــه نــص 
بخصــوص املوظفــن يف املجلــس. ولكــن عــادة يتضمــن العقــد اخلــاص الــذي يوقعــه كل موظــف بنــدا حــول ذلــك 38. أمــا 

بالنســبة لتلقــي الهدايــا ال يوجــد لــدى املجلــس نظــام خــاص واضــح بذلــك 39.
تطبيــق إقــرار الذمــة املاليــة للمكلفــن حســب القانــون: حيــث لــم يتــم تطبيــق ذلــك بالنســبة لرئيــس مجلــس اإلدارة  ¦

واملديــر التنفيــذي يف املجلــس، ولــم تطلــب هيئــة مكافحــة الفســاد ذلــك بالنســبة ملجلــس اإلدارة احلالــي 40.
تعليمــات االبــاغ عــن الفســاد: ال يوجــد تعليمــات خاصــة مفصلــة حــول التعامــل مــع حــاالت الفســاد أو كيفيــة اإلبــاغ 

32  يوجــد ثــاث شــركات توزيــع كهربــاء مرخصــة وهــي شــركة كهربــاء القــدس وشــركة كهربــاء الشــمال وشــركة كهربــاء طوبــاس، كمــا يوجــد شــركتين 

مســجلتين لــدى مراقــب الشــركات بهــدف توزيــع الكهربــاء ولكنهمــا بحاجــة لتصويــب أوضاعمهــا والحصــول علــى الترخيــص وهمــا شــركة كهربــاء الخليــل 
وشــركة كهربــاء الجنــوب. أنظــر الموقــع االلكترونــي لجريــدة الحيــاة: 

2924475y43140213y2924475=http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id تاريخ الدخول 2017/5/17
33  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 10/5/2017.

34  ورقة خلفية حول قطاع الكهرباء في فلسطين – الواقع ومتطلبات اإلصاح: جلسة طاولة مستديرة رقم )5(، مرجع سابق، ص 5.

35  مقابلة مع السيد ظافر ملحم / القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، بتاريخ 2017/6/7.

36  مقابلة مع السيد حمدي طهبوب / الرئيس التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

37  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

38  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

39  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

40  مقابلة مع السيدة أمال نصار/ القائم بأعمال المدير المالي في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.
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عنــه لــدى املجلــس 41.
ــل مبوجــب   ¦ ــث يتــم العم توجــد معاييــر واضحــة ومكتوبــة لشــروط منــح التراخيــص وطبيعــة الرســوم واألســعار: حي

القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء حــول التعرفــة الكهربائيــة وأســس الترخيــص ورســوم الترخيــص وتنظيــم 
الرقابــة علــى االيــرادات مــن شــركات التوزيــع وغيرهــا وقــد أشــرنا إليهــا ســابقا عنــد احلديــث عــن اإلطــار القانونــي 

اخلــاص مبجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء.

نظام التقارير اإلدارية واملالية والفنية للمجلس
يجــري إعــداد تقاريــر ماليــة وإداريــة وتقاريــر فنيــة ترتبــط باألنشــطة واألعمــال التــي يقــوم بهــا املجلــس، ولكــن بالنســبة 
لنشــر هــذه التقاريــر فاملاحــظ أن املجلــس يقــوم بنشــر إلكترونــي للتقاريــر الفنيــة املتعلقــة بأعمالــه 42، بينمــا ال يتــم نشــر 
التقاريــر املاليــة واإلداريــة ، علمــا أن أخــر تقريــر ســنوي نشــر يف العــام 2011 ولــم ينشــر بعــده أي تقريــر ســنوي، ويجــري 
حاليــا التحضيــر لنشــر تقريــر عــن الفتــرة 2016-2014 43. وقــد لوحــظ أنــه ال يوجــد آليــة دوريــة منتظمــة لنشــر وإعــان 
أهــم القــرارات التــي اتخذهــا مجلــس إدارة املجلــس للجمهــور إذ لــم يتضمــن املوقــع اإللكترونــي للمجلــس حيــزا خاصــا 

لنشــر هــذه القــرارات. 
رفــع التقاريــر عــن نشــاطات املجلــس وموازنتــه إلــى مرجعيــة أعلــى 44: مــن الناحيــة العمليــة ال يوجــد إنتظــام يف ¦ 

تقــدمي التقاريــر األمــر الــذي ميكــن تفســيره بســبب نقــص كادر املجلــس، ولكــن يقــدم املجلــس لســلطة الطاقــة 
ــرا حــول  ــة املســتهلكن تقري ــرة حماي ــدم دائ ــا تق ــة 45. كم ــة معين ــة أو لغاي ــا يف مســألة معين ــي تطلبه ــر الت التقاري

الشــكاوى لــإدارة العامــة للشــكاوى يف مجلــس الــوزراء 46.
إن عــدم انتظــام إعــداد ورفــع التقاريــر مــن املجلــس جلهــات االختصــاص ممثلــة بســلطة الطاقــة ومجلــس الــوزراء يضعــف 
مــن آليــة مراجعتهــا ومناقشــتها بصــورة منتظمــة. لكــن يف حــال رفــع تقاريــر لســلطة الطاقــة يف مســألة معينــة يتــم نقــاش 

هــذا التقريــر ووضــع املاحظــات عليــه 47.
وآليــة ¦  واإلعانــات  وإدارتــه  باملجلــس  تعريــف  يتضمــن  إلكترونــي  موقــع  يتوفــر  للمجلــس:  اإللكترونــي  املوقــع 

لكــن  ومنشــورات.  وتعرفــة  أداء  ومراقبــة  تراخيــص  مــن  املجلــس  أعمــال  بأبــرز  والتعريــف  الشــكاوى  تقــدمي 
 لوحــظ عــدم نشــر جميــع التشــريعات مــن أنظمــة وقــرارات تتعلــق بتنظيــم وعمــل املجلــس علــى هــذا املوقــع.

نظام الشكاوى والعالقة مع اجلمهور 
ليــس هنــاك برنامــج لقــاءات منتظــم مــع اجلمهــور للتوعيــة بــدور املجلــس واخلدمــات التــي يقدمهــا، لكــن يجــري عقــد 
لقــاءات مــع جهــات عديــدة مــن خــال وحــدة التوعيــة يف دائــرة حمايــة املســتهليكن مــع البلديــات واملؤسســات األهليــة 

41  مقابلــة مــع الســيد اســماعيل عاونــة/ مديــر دائــرة شــؤون المســتهلكين فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 28/5/2017. ومقابلــة مــع الســيدة 

أمــال نصــار/ القائــم بأعمــال المديــر المالــي فــي مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 28/5/2017.
42  أنظر تقرير مؤشرات األداء السنوي لشركات توزيع الكهرباء، الموقع اإللكتروني للمجلس 

http://www.perc.ps/ar_new/index.php?p=perc10 تاريخ الدخول 2017/5/19.
43  مقابلة مع السيدة أمال نصار/ القائم بأعمال المدير المالي في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

44  ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة: التقريــر الســنوي للعــام 2015، مرجــع ســابق، ص 13. ومــا زال عــدم انتظــام رفــع التقاريــر مــن المجلــس لجهــات 

االختصــاص قائمــا حتــى اليــوم.
45  مقابلة مع السيد ظافر ملحم / القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، بتاريخ 2017/6/7.

46  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

47  مقابلة مع السيد ظافر ملحم / القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، بتاريخ 2017/6/7.
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وغيرهــا 48. كمــا ويوجــد نظــام اجــراءات للشــكاوى ولكنــه غيــر معلــن للجمهــور، ولوحــظ أنــه يوجــد منــوذج لتلقــي 
الشــكاوى علــى املوقــع االلكترونــي للمجلــس، وعمليــا يتــم تلقــي الشــكاوى بالهاتــف او الفاكــس أو الفيــس بــوك أو احلضــور 
ــغ عــدد الشــكاوى  ــس. وقــد بل ــة املســتهلكن يف املجل ــرة حماي ــا مــن موظــف الشــكاوى يف دائ ــم متابعته الشــخصي، ويت
الــواردة للمجلــس مباشــرة منــذ بدايــة العــام 2017 )90 شــكوى(، ولكــن يبلــغ عــدد الشــكاوى التــي توثــق لــدى املجلــس 
ســنويا )3500 شــكوى( وهــي غيــر مباشــرة تشــمل الشــكاوى التــي تتلقاهــا جميــع شــركات توزيــع الكهربــاء والتــي ترتبــط 
بنظــام محوســب مــع املجلــس لضمــان إطــاع ومتابعــة املجلــس لهــا 49. أيضــا يتــم الــرد علــى طلبــات أي مســتفيد وتوجيهــه 

للجهــات املعنيــة ذات االختصــاص، حيــث يوجــد وحــدة تثقيــف ضمــن دائــرة شــؤون املســتهلكن لــدى املجلــس 50.

48  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في  مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

49  مقابلة مع السيد اسماعيل عاونة/ مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

ــؤون  ــرة ش ــر دائ ــة/ مدي ــماعيل عاون ــيد اس ــع الس ــة م ــرة. مقابل ــر الدائ ــص مدي ــذا النق ــي ه ــف، ويغط ــدة التثقي ــي وح ــص ف ــد موظــف مخت 50  ال يوج

ــخ 28/5/2017. ــاء، بتاري ــاع الكهرب ــم قط ــس تنظي ــي مجل ــتهلكين ف المس
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يتنــاول هــذا القســم مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه، وفحــص مــدى فاعليــة املجلــس يف القيــام بــدوره كجســم منظــم لقطــاع 
امليــاه، وطبيعــة عاقتــه مــع االطــراف االخــرى مــن خــال تســليط الضــوء علــى اإلطاريــن القانونــي والواقعــي للمجلــس.

أوال- اإلطار القانوني )مهام املجلس وعالقته مع االطراف ذات العالقة(
كمــا هــو احلــال يف قطــاع الكهربــاء، فقــد عملــت الســلطة علــى إدارة خدمــات امليــاه مبوجــب التشــريعات القدميــة املطبقــة 
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ولكــن يف ظــل احلاجــة لتوحيــد القوانــن فقــد أصــدرت الســلطة تنظيمــا قانونيــا 
فلســطينيا جديــدا خاصــا بتنظيــم قطــاع امليــاه وتنظيــم ســلطة امليــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه ودور وصاحيــات كل 
منهــم وهــو القــرار بقانــون بشــأن امليــاه رقــم )14( لســنة 2014 بشــكل مباشــر، إضافــة لتشــريعات أخــرى بشــكل عــام 

)أنظــر امللحــق بخصــوص التشــريعات األخــرى ذات العاقــة(.
وضــع هــذا القــرار بقانــون أســس إدارة قطــاع امليــاه مــن خــال حتديــد مهــام وصاحيــات اجلهــات الرســمية املســؤولة 
والتــي تشــمل مجلــس الــوزراء وســلطة امليــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه وشــركة امليــاه الوطنيــة. وبوجــه خــاص تتــوزع 
املســؤوليات وتقســيم األدوار يف قطــاع امليــاه مــا بــن احلكومــة كجهــة مســؤولة تتولــى اإلشــراف والتنظيــم، وســلطة 
امليــاه التــي تتولــى إعــداد السياســات، ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه كجســم رقابــي علــى التنفيــذ، وشــركة امليــاه الوطنيــة 
كشــركة حكوميــة تتولــى تزويــد وبيــع امليــاه باجلملــة. ويف ســياق تركيــز هــذه الدراســة علــى فاعليــة دور مجلــس تنظيــم 
قطــاع امليــاه، نبــن فيمــا يلــي أبــرز األحــكام التــي تضمنهــا هــذا القــرار بقانــون بخصــوص املجلــس وعاقاتــه مــع اجلهــات 

األخــرى:
إنشــاء املجلــس: يكــون إنشــاء املجلــس بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ويتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي ¦ 

واإلداري.
أهــداف املجلــس: تتمثــل يف مراقبــة كل مــا يتعلــق بالنشــاط التشــغيلي ملقدمــي خدمــات امليــاه، مبــا يشــمل اإلنتــاج ¦ 

والنقــل والتوزيــع واالســتهاك وإدارة الصــرف الصحــي، وذلــك مــن أجــل ضمــان جــودة وكفــاءة خدمــات قطــاع توفيــر 
امليــاه وخدمــات ميــاه الصــرف الصحــي يف فلســطن املوفــرة للمســتهلكن وبأســعار مناســبة.

إدارة املجلــس: يتكــون مجلــس اإلدارة مــن رئيــس وســتة أعضــاء مــن ذوي النزاهــة والكفــاءة واالختصــاص، ميثلــون ¦ 
ــى تنســيب مــن  ــاًء عل ــة بن ــم تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الدول ــي، يت القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص واملجتمــع األهل
ــس اإلدارة عــدة  ــرة واحــدة فقــط. ويشــترط مبــن يعــن يف مجل ــد مل ــة للتجدي ــدة 4 ســنوات قابل ــوزراء مل ــس ال مجل
ــة. وحتــدد املكافــآت واحلقــوق  ــة بالشــرف واألمان ــة أو جنحــة مخل ــه بجناي شــروط منهــا أن ال يكــون محكومــاً علي

ــوزراء. ــس ال ــس اإلدارة واألعضــاء مبوجــب نظــام يصــدر عــن مجل ــة لرئيــس مجل املالي
مهــام وصاحيــات املجلــس: وتشــمل الرقابــة علــى أســعار امليــاه وبــدل تكاليــف التمديــدات واخلدمــات األخــرى ¦ 

إليصــال خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي ومراجعتهــا ومراقبتهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا للسياســة املعتمــدة مــن قبــل 
الســلطة، وإصــدار التراخيــص ملرافــق امليــاه اإلقليميــة وأي مشــغل يقــوم بإنشــاء أو إدارة تشــغيل منشــأة لتزويــد أو 
حتليــة أو معاجلــة امليــاه أو جمــع ومعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي وفــرض رســوم التراخيــص، وذلــك وفقــاً ألحــكام 
ــات  ــال للشــروط واملتطلب ــة وفحــص مــدى االمتث ــوزراء، ومراقب ــس ال ــون ولنظــام يصــدر عــن مجل هــذا القــرار بقان
واملؤشــرات املنصــوص عليهــا يف التراخيــص والتصاريــح. ووضــع برامــج حوافــز اآلداء ملقدمــي اخلدمــة وفقــاً لنظــام 
يصــدر عــن مجلــس الــوزراء لهــذه الغايــة، وإقــرار النظــام الداخلــي والنظــام اإلداري واملالــي والهيــكل التنظيمــي 
للمجلــس، ورفعــه ملجلــس الــوزراء إلصــداره حســب األصــول، وإقــرار املوازنــة الســنوية للمجلــس ورفعهــا ملجلــس 
الــوزراء، ومراقبــة العمليــات التشــغيلية املتعلقــة باإلنتــاج والنقــل والتوزيــع للميــاه والعمليــات التشــغيلية إلدارة الصــرف 
الصحــي، ومراقبــة االتفاقيــات املتعلقــة بالتــزود بامليــاه، والتحقــق مــن أن تكاليــف اإلنتــاج والنقــل والتوزيــع ومعاجلــة 
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ــة  ــة، ووضــع معاييــر ضمــان جــودة اخلدمــات الفني ــع األطــراف املعني ــح جمي ــاه الصــرف الصحــي تضمــن مصال مي
ــة،   ــة ذات العاق ــن واألنظم ــع القوان ــق م ــات للمســتهلكن، ومبــا يتواف ــل مقدمــي اخلدم ــة مــن قب ــة املقدم واإلداري
ونشــرها الطــاع اجلمهــور عليهــا، ومراقبــة مــدى التــزام شــركة امليــاه الوطنية ومقدمــي اخلدمات باملعاييــر املوضوعة 
لتقــدمي خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي، وإنشــاء قاعــدة بيانــات باملعلومــات الفنيــة واملاليــة واإلحصائيــة ونشــرها 
دوريــاً. ومعاجلــة الشــكاوى بــن مقدمــي اخلدمــات واملســتهلكن، وإجــراء مراجعــة ســنوية واحــدة علــى األقــل آلداء 
املجلــس ودوائــره بشــكل عــام، وإجــراء مراجعــة ســنوية واحــدة علــى األقــل خلطــط تطويــر آداء املوظفــن. والتعاقــد 
ــة إليهــم، ووضــع األســس  ــام املوكل ــذ امله ــرة واالختصــاص لتنفي ــراء واملستشــارين والفنيــن مــن ذوي اخلب مــع اخلب
لتنظيــم مقــدار ونســب مســاهمة الهيئــات احملليــة يف اجلمعيــات العموميــة ملرافــق امليــاه، والتأكــد مــن تطبيــق ذلــك 

وفقــاً ألحــكام القانــون واألنظمــة املعمــول بهــا.
ــه ¦  ــن أعضائ ــس اإلدارة أو أي عضــو م ــس مجل ــس االدارة: ال يجــوز لرئي ــى مســتوى مجل ــح عل ــع تضــارب املصال من

ــوازم أو عطــاءات  أو أقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة أن يكــون طرفــاً يف أي مــن العقــود، مبــا يف ذلــك مشــتريات الل
األشــغال التــي يبرمهــا املجلــس. كمــا ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو أي عضــو مــن أعضائــه أو أقاربهــم حتــى 
الدرجــة الثانيــة أن يعمــل يف تلــك املشــاريع أو األعمــال وأن يجنــي منهــا أي ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، باســتثناء الرواتــب واملكافــآت التــي يتلقاهــا مــن وظيفتــه يف املجلــس أو مقابــل قيامــه بــأي مــن املهــام 
املنوطــة بــه مبقتضــى أحــكام القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه. ويترتــب علــى مخالفــة رئيــس مجلــس اإلدارة أو 

أي عضــو مــن أعضائــه ذلــك، التعــرض لإجــراءات والعقوبــات املنصــوص عليهــا وفقــاً للقوانــن الســارية.
اجتماعــات املجلــس: يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــاً عاديــاً مــرة بالشــهر علــى األقــل ويكــون النصــاب القانونــي ¦ 

الجتماعــات مجلــس اإلدارة بحضــور خمســة أعضــاء علــى األقــل، مــن ضمنهــم رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه 
احلاضــر، وتتخــذ قــرارات مجلــس اإلدارة مبوافقــة أغلبيــة احلاضريــن، وعنــد التســاوي يرجــح اجلانــب الــذي صــوت 
معــه رئيــس مجلــس اإلدارة. وإذا تغيــب أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة لثاثــة اجتماعــات يف الســنة عــن حضــور 

جلســات مجلــس اإلدارة دون عــذر مقبــول، اعتبــر مســتقيًا مــن عضويــة مجلــس اإلدارة.
املــوارد املاليــة وتدقيقهــا ومراقبتهــا: تتكــون املــوارد مــن رســوم الرخــص وبــدل اخلدمــات التــي مينحهــا املجلــس وفقــاً ¦ 

ألحــكام هــذا القــرار بقانــون والهبــات واإلعانــات، وأيــة مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء. ويتــم توريــد جميع 
إيــرادات املجلــس إلــى حســاب خــاص باملجلــس ويكــون املجلــس مســؤوالً عــن إنفاقــه وعــن إعــداد احلســابات الســنوية 
التــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل شــركة تدقيــق خارجــي معتــرف بهــا، ويتــم تقــدمي احلســابات املراجعــة للمؤسســات ذات 
العاقــة، كمــا يتعاقــد املجلــس مــع شــركة محاســبية خارجيــة معتــرف بهــا إلعــداد حســاباته الســنوية وتخضــع جميــع 

حســابات املجلــس للرقابــة مــن قبــل األجهــزة الرقابيــة الرســمية.
اجلهــاز التنفيــذي للمجلــس: يضــم مديــر تنفيــذي للمجلــس يعــن مــن مجلــس اإلدارة ويعتبــر املســؤول املباشــر للجهــاز ¦ 

التنفيــذي، ويقــوم بــإدارة العمــل اليومــي وإعــداد املوازنــة العامــة وإعــداد النظــام الداخلــي والنظــام اإلداري واملالــي 
والهيــكل التنظيمــي واعــداد التقاريــر حــول العمليــات والنشــاطات ورفعهــا جميعهــا الــى مجلــس اإلدارة. كمــا يضــم 
موظفــي املجلــس الذيــن يخضعــون لنظــام إداري خــاص يحــدد بــه ســلم الرواتــب والعــاوات والترقيــات وجميــع 

البــدالت، يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس اإلدارة.
منــع تضــارب املصالــح علــى مســتوى اجلهــاز التنفيــذي للمجلــس: حيــث ال يجــوز للمديــر التنفيــذي للمجلــس أو ألي ¦ 

موظــف مــن موظفيــه أن يكــون طرفــاً يف أي مــن العقــود، مبــا يف ذلــك مشــتريات اللــوازم أو عطــاءات األشــغال التــي 
يبرمهــا املجلــس، وال يجــوز للمديــر التنفيــذي للمجلــس أو ألي موظــف مــن موظفيــه أن يعمــل يف تلــك املشــاريع أو 
األعمــال ويجنــي منهــا أي ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، باســتثناء الرواتــب واملكافــآت التــي 
يتلقاهــا مــن وظيفتــه يف املجلــس أو مقابــل قيامــه بــأي مــن املهــام املنوطــة بــه مبقتضــى أحــكام القانــون واألنظمــة 
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ــه ذلــك التعــرض  ــر التنفيــذي للمجلــس أو أي موظــف مــن موظفي ــى مخالفــة املدي الصــادرة مبقتضــاه. ويترتــب عل
لإجــراءات والعقوبــات املنصــوص عليهــا وفقــاً للقوانــن الســارية.

دور املجلــس يف إقــرار التعرفــة واالســعار: يقــر املجلــس ســعراً موحــداً لتزويــد امليــاه باجلملــة ملقدمــي اخلدمــات يف ¦ 
جميــع أنحــاء فلســطن، ومبــا يتوافــق مــع سياســة احلكومــة، وفقــاً لنظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء. 

الرقابــة علــى مقدمــي اخلدمــات: علــى مقدمــي اخلدمــات حتديــد أســعار امليــاه ملختلــف االســتعماالت وفقــاً لنظــام ¦ 
التعرفــة، ويتــم املصادقــة علــى الســعر مــن املجلــس. 

الرقابــة علــى شــركة امليــاه الوطنيــة: تتمثــل يف مراقبــة املجلــس ملــدى إلتــزام شــركة امليــاه الوطنيــة ومقدمــي اخلدمــات ¦ 
باملعاييــر املوضوعــة لتقــدمي خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي، كمــا أن حتديــد تعرفــة بيــع امليــاه واخلدمــات املرتبطــة 
بهــا مــن قبــل الشــركة يحتــاج ملصادقــة مــن املجلــس، وأيضــا تلتــزم الشــركة بتقــدمي تقريــر ربــع ســنوي عــن أعمــال 
ونشــاطات الشــركة املاليــة والقانونيــة وتقريــر ســنوي مرفــق بتقريــر مدقــق احلســابات للمجلــس، إضافــة لــدور 

املجلــس يف مراقبــة كل مــا يتعلــق بالنشــاط التشــغيلي ملقدمــي خدمــات امليــاه بوجــه عــام 51.
العاقــة مــع ســلطة امليــاه: وتتمثــل يف إطــار مهــام وصاحيــات املجلــس وبوجــه خــاص يف موضــوع املصادقــة علــى ¦ 

أســعار امليــاه وبــدل تكاليــف التمديــدات واخلدمــات األخــرى إليصــال خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي ومراجعتهــا 
ومراقبتهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا للسياســة املعتمــدة مــن قبــل الســلطة. فســلطة امليــاه دورهــا سياســاتي تخطيطــي 
بينمــا دور املجلــس عملياتــي رقابــي، فالســلطة تضــع السياســات العامــة للتعرفــة وتصــدر بنظــام مــن مجلــس الــوزراء 
بينمــا يحــدد املجلــس ســعر موحــد لتزويــد امليــاه باجلملــة مــن قبــل مقدمــي خدمــات امليــاه، كمــا يصــادق املجلــس علــى 

أســعار امليــاه ملختلــف االســتعماالت التــي يضعهــا مقدمــي اخلدمــات مبراعــاة نظــام التعرفــة املقــر.
فــرض عقوبــات علــى املخالفــن لشــروط رخصــة وتصاريــح املجلــس كأحــد عناصــر تعزيــز فعالية املجلــس يف الرقابة: ¦ 

حيــث يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة، أو قيمــة الضــرر النــاجت 
نتيجــة الفعــل )أيهمــا أعلــى(، كل مــن لــم يلتــزم بنظــام التعرفــة الصــادر وفقــاً ألحــكام هــذا القــرار بقانــون واألنظمــة 
ــى ترخيــص بشــأنها  ــه أو مــارس دون رخصــة أي مــن األعمــال الواجــب احلصــول عل والتعليمــات الصــادرة مبوجب
ــن  ــه م ــوح ل ــح املمن ــن أحــكام أو شــروط الرخصــة أو التصري ــف أي م ــون أو خال ــرار بقان مبوجــب أحــكام هــذا الق
املجلــس. ويف حالــة تكــرار األفعــال املجّرمــة املذكــورة تضاعــف العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا القــرار بقانــون.

ثانيا- أسس احلوكمة يف إدارة مجلس تنظيم املياه والواقع العملي:

أنشــئ مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4( لســنة 2014 52، تنفيــذا للقــرار بقانــون بشــأن 
امليــاه لعــام 2014، كمــا شــكل مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه ألول مــرة يف العــام 2014 مبوجــب قــرار رئاســي 
رقــم )98( لســنة 2014 53، ومت اســتبدال احــد أعضــاءه مبوجــب قــرار رئاســي رقــم )69( لســنة 2016 54، كمــا مت مؤخــرا 
إعــادة تشــكيل املجلــس مــن جديــد مبوجــب القــرار الرئاســي رقــم )122( لســنة 2016 55 ليضــم رئيــس و)6( أعضــاء ومــا 
زال هــذا هــو التشــكيل احلالــي للمجلــس، ويجتمــع مجلــس االدارة دوريــا مــرة كل شــهر، كمــا أن هنــاك ســجا خاصــا 

51  معين البرغوثي. مرجع سابق، ص 20.

52  صدر هذا القرار عن مجلس الوزراء بتاريخ 2014/7/8.

53  نشر في العدد 109 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 2014/10/29، ص 67.

54  نشر في العدد 121 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 2016/5/31، ص 7.

55  نشر في العدد 124 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 2016/8/25، ص 23.



حالة األجسام المنظمة في قطاعات الكهرباء والمياه واالتصاالت

24

ــر  ــن خــال املدي ــا م ــرارات وإطــاع املوظفــن عليه ــة الق ــه، ويجــري متابع ــه وقرارات ــه وجــدول أعمال ــق اجتماعات بتوثي
التنفيــذي للمجلــس. كمــا مت تعيــن مديــر تنفيــذي للمجلــس، إضافــة إلــى توظيــف عــدد مــن املوظفــن بعقــود )موظــف 
دائــرة التعرفــة والتراخيــص/ موظــف مراقبــة األداء/ موظــف مالــي/ موظــف مشــتريات/ موظــف عاقــات عامــة(، 
وال يضــم املجلــس أي موظــف حكومــي. وال يوجــد هيكليــة مقــرة ومعتمــدة ومعلنــة للمجلــس، كمــا أن جــدول الوظائــف 
وتشــكياتها غيــر متوفــر حتــى اليــوم. ويعتمــد املجلــس يف متويلــه علــى الدعــم واملنــح اخلارجيــة غيــر الثابتــة خصوصــا 

مــن البنــك الدولــي ولــم يتلقــى أي دعــم مالــي حكومــي مــن املوازنــة العامــة 56.
مت نشــر النظــام املالــي واحملاســبي اخلــاص باملجلــس يف الوقائــع الفلســطينية حديثــا يف منتصــف أيــار 2017 بعــد صــدور 
قــرار مــن مجلــس الــوزراء باملصادقــة عليــه منــذ أيلــول 2016 57. أيضــا مت نشــر النظــام اإلداري اخلــاص باملجلــس يف 
ــول  ــار 2017، وصــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء باملصادقــة عليــه منــذ أيل الوقائــع الفلســطينية حديثــا يف منتصــف أي

2016 58 والنــص علــى معاملــة موظفــي املجلــس مثــل نظرائهــم يف قانــون اخلدمــة املدنيــة 59.
ــى سياســة احلكومــة ودورهــا يف  ــى عــدة أمــور للحكــم عل ــس، يقتضــي الوقــوف عل إن فحــص اإلطــار املؤسســي للمجل

ــوي: ــم وإدارة هــذا القطــاع احلي تنظي

الواقع اإلاري واملالي:

ــا،  ــا ومالي ــس مســتقل إداري ــون، فاملجل ــا للقان اســتقاللية املجلــس60 والعالقــة مــع  ســلطة امليــاه ومجلــس الــوزارء61: وفق
ــة  ــوزراء، وليــس هنــاك أي مــوارد ماليــة حكوميــة مخصصــة للمجلــس ضمــن املوازن وترفــع املوازنــة الســنوية ملجلــس ال
العامــة، كمــا أن انظمــة املجلــس يف مســائل عمليــة كالتراخيــص وحوافــز األداء ملقدمــي اخلدمــات مــا زالــت غيــر منجــزة 
مــن مجلــس الــوزراء، حيــث لوحــظ أن العديــد مــن االنظمــة التــي رفعهــا املجلــس إلــى مجلــس الــوزراء لــم تصــدر رغــم 

مــرور فتــرة زمنيــة عليهــا.
ان أحــد املــوارد الرئيســية للمجلــس هــو رســوم الرخــص واخلدمــات التــي يحددهــا نظــام خــاص اعــده املجلــس، ولــم يقــم 
مجلــس الــوزراء بإصــدار هــذا النظــام 62، فقــد كانــت ســلطة امليــاه قــد أعــدت نظامــا للتراخيــص ومبشــاركة املجلــس ولكــن 
ســلطة امليــاه لــم تعمــل علــى إصــداره مــا يؤثــر ســلبا علــى املجلــس، إضافــة إلــى شــكوك وتخوفــات يبديهــا املســؤولن يف 
املجلــس حــول مواقــف مبطنــة مــن ســلطة امليــاه للحــد مــن قيــام جهــات التمويــل اخلارجيــة مــن دعــم املجلــس ماليــا وأن 

ســلطة امليــاه تــرى أن احلديــث مــع املمولــن ال بــد وأن يكــون مــن خالهــا 63.

56  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

57  قــرار مجلــس الــوزراء بشــان المصادقــة علــى النظــام اإلداري والنظــام المالــي لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه رقــم )7( لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 

.2016/9/22
58  قــرار مجلــس الــوزراء بشــان المصادقــة علــى النظــام اإلداري والنظــام المالــي لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه رقــم )7( لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 

.2016/9/22
ــخ  ــي بتاري ــد اإللكترون ــر البري ــاه، عب ــاع المي ــم قط ــس تنظي ــي مجل ــذي ف ــر التنفي ــدي/ المدي ــعيد الحمي ــد س ــيد محم ــل الس ــن قب ــك م ــا بذل ــم تزويدن 59  ت

.7/6/2017
60  أشــار ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة إلــى أن التنظيــم القانونــي للمجلــس بحاجــة لمراجعــة مــن حيــث النشــأة والتبعيــة واالســتقالية والحوكمــة. انظــر: 

ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة: تقريــر ربــع ســنوي حــول االســتقال المالــي واإلداري فــي المؤسســات والمؤسســات العامــة الفلســطينية مرجــع ســابق، 
ص 73.

61  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

62  محمد سعيد الحميدي: ورقة حول نشأة مجلس تنظيم قطاع المياه، 2016، ص 4.

63  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.
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الــكادر الوظيفــي والهيكليــة والبنيــة املؤسســاتية: عــدم وجــود كادر وظيفــي وفقــا لهيكليــة معتمــدة يف املجلــس األمــر الــذي 
جعــل العاملــون فيــه مؤقتــن يعتمــدون علــى املشــاريع املمولــة وهــو مــا أثــر ســلبا علــى قــدرة املجلــس علــى القيــام مبهامــه 

وفقــا للقانــون، خصوصــا يف ظــل العــدد الهائــل مــن مــزودي اخلدمــة يف قطــاع امليــاه والــذي يتخطــى )350 مــزودا( 64.
عــدم التوســع اجلغــرايف للمجلــس ووجــود فــروع لــه: يتمثــل ذلــك يف عــدم وجــود مقــر تابــع للمجلــس يف قطــاع غــزة والعمــل 

مــن خــال مستشــار للمجلــس فقــط مــا يحــد مــن الشــمولية اجلغرافيــة لوجــود املجلــس وعملــه 65.

يوجد خاف بن املجلس وسلطة املياه على جملة قضايا ميكن تلخيصها فيما يلي:
تفســيرات أحــكام القــرار بقانــون بشــأن امليــاه خصوصــا املــادة )24( التــي تعطــي املجلس صاحية إصــدار التراخيص ¦ 

ملرافــق امليــاه اإلقليميــة وأي مشــغل لتزويــد امليــاه، واملــادة )64( التــي تنــص علــى أن تســتمر كافــة اجلهــات احلكوميــة 
واملؤسســات الرســمية واألهليــة والهيئــات احملليــة مبمارســة مهامهــا وصاحياتهــا إلــى أن يتــم إنشــاء شــركة امليــاه 
الوطنيــة ومرافــق امليــاه اإلقليميــة، فاملجلــس يــرى ضــرورة القيــام بــدوره يف إصــدار التراخيــص للجهــات املــزودة وفقــا 
لنظــام ترخيــص معتمــد. بينمــا تــرى ســلطة امليــاه أن ذلــك ال يلــزم حتــى يتــم إنشــاء املرافــق اإلقليميــة أي إبقــاء احلــال 
علــى مــا هــو عليــه، وأيضــا بالنســبة لشــركة امليــاه فهــي شــركة حكوميــة منشــأة بقانــون ووفقــا للقانــون االساســي وال 

حتتــاج ملثــل هــذا الترخيــص 66. 
ســلطة امليــاه تطلــب مــن املجلــس رفــع تقاريــره ملجلــس الــوزراء مــن خالهــا وليــس بشــكل مباشــر، بينمــا يــرى املجلــس ¦ 

أن التقاريــر ترفــع مباشــرة ملجلــس الــوزراء وفقــا لنــص القانــون. ولعــل مجلــس الــوزراء هــو مــن يقــرر يف ذلــك حلســم 
األمر.

نظــرة ســلطة امليــاه إلــى أن املجلــس يأتــي هرميــا حتتهــا وليــس مجلســا لــه اختصاصــات عملياتيــة منفصلــة عــن الــدور ¦ 
السياســاتي الــذي تتمتــع بــه ســلطة املياه.

اســتمرار ســلطة امليــاه مبمارســة اختصاصــات أصبحــت للمجلــس مثــل جمــع البيانــات مــن مقدمــي اخلدمــات ¦ 
واملصادقــة علــى التعرفــة وفلتــرة بعــض الشــكاوى والنظــر يف بعضهــا وتوجيــه بعــض املشــتكن للمجلــس.

ــد املجلــس ¦  ــة بتزوي ــة الوحيــد يف الضفــة الغربي ــاه باجلمل ــة مقــدم خدمــة املي ــاه الضفــة الغربي ــرة مي ــام دائ عــدم قي
ببياناتــه مؤخــرا للمراجعــة والتحليــل يف إطــار دور املجلــس يف مراقبــة أداء مقدمــي اخلدمــات 67، وذلــك بضغــط مــن 

ســلطة امليــاه 68.
أدى عــدم تأســيس بعــض األجســام إلــى غيــاب العبــن أساســين يف الرقابــة علــى قطــاع امليــاه، األمــر الــذي أبقــى دورا 
مهيمنــا لســلطة امليــاه علــى هــذا القطــاع وحــّد مــن الــدور الرقابــي للمجلــس، وأبــرز هــذه األجســام التــي لــم تؤســس بعــد 
ــر صــادر عــن املجلــس فــإن  ــاه. ووفقــا لتقري ــات مســتخدمي املي ــة وجمعي ــاه االقليمي ــة ومرافــق املي ــاه الوطني شــركة املي

تســريع تأســيس هــذه األجســام مــن شــأنه تعزيــز اتبــاع أســس العدالــة يف توزيــع مصــادر امليــاه 69.
مــن جهــة أخــرى، ياحــظ أن مجلــس الــوزراء لــم يجتمــع وال مــرة مبجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه منــذ تأسيســه 70، كمــا أن 
هنــاك مماطلــة يف إصــدار األنظمــة اخلاصــة بعمــل املجلــس، ووفقــا لتقريــر صــادر عــن املجلــس تشــمل األنظمــة التــي 

64  محمد سعيد الحميدي: ورقة حول نشأة مجلس تنظيم قطاع المياه، مرجع سابق، ص 4.

65  محمد سعيد الحميدي: ورقة حول نشأة مجلس تنظيم قطاع المياه، مرجع سابق، ص 4.

66  مقابلة مع االستاذة هالة أبو الهوى / المستشارة القانونية في سلطة المياه، بتاريخ 2017/5/23.

67  مجلس تنظيم قطاع المياه: الطريق إلى االستدامة/مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين – الحقائق واألرقام، ص 9، 13. 

68  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

ــر عــام  ــام – تقري ــق واألرق ــاه والصــرف الصحــي فــي فلســطين – الحقائ ــى االســتدامة/مقدمو خدمــات المي ــق إل ــاه: الطري ــم قطــاع المي ــس تنظي 69  مجل

2015، نيســان 2017، ص 26.
70  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.
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لــم تصــدر مــا يلــي 71:

نظام التراخيص ملقدمي اخلدمات.¦ 
نظام التعرفة املوحد للمياه والصرف الصحي.¦ 
نظام حوافز األداء ملقدمي اخلدمات.¦ 
نظام السعر املوحد للمياه باجلملة.¦ 
نظام الشؤون اإلدارية واملالية لشركة املياه الوطنية.¦ 
نظام مرافق املياه االقليمية.¦ 
نظام جمعيات مستخدمي املياه.¦ 

توفــر نظــام لتوريــد املشــتريات والعطــاءات: يوجــد نظــام مشــتريات مقــر ومكتــوب لــدى املجلــس شــبيه بالنظــام املعمــول 
بــه يف البنــك الدولــي، ولكنــه غيــر متــاح أو منشــور علــى موقــع املجلــس 72.

الرقابة الداخلية واخلارجية 
ال يوجــد نظــام رقابــة او تدقيــق داخلــي يف املجلــس حاليــا، ولكــن هنــاك مقتــرح لــدى املجلــس علــى الهيكليــة بخصــوص 
دائــرة تدقيــق داخلــي، وعليــه فــإن الرقابــة هــي مــن أطــراف خارجيــة مثــل البنــك الدولــي ووزارة املاليــة وديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة وســلطة امليــاه كل حســب نطــاق عملــه. وقــد لوحــظ أن هــذه اجلهــات الرســمية لــم ترســل أي ماحظــات 
أو تعــد تقاريــر رقابيــة حــول املجلــس وعملــه 73. أمــا بالنســبة للجهــات اخلارجيــة فهــي تتمثــل يف البنــك الدولــي بإعتبــاره 
ــر  ــا بخصــوص أي تقاري ــم التجــاوب معه ــه ويت ــوب يتضمــن ماحظات ــر مكت ــم إرســال تقري ــادة يت ــح رئيســي ويف الع مان

يقدمهــا لــه املجلــس حــول مشــاريع ينفذهــا املجلــس وميولهــا البنــك.
ــك بالنســبة لرئيــس مجلــس اإلدارة واملديــر ¦  تطبيــق إقــرار الذمــة املاليــة للمكلفــن حســب القانــون: مت تطبيــق ذل

التنفيــذي يف املجلــس وتزويــد هيئــة مكافحــة الفســاد بذلــك.
مــدى وجــود معاييــر واضحــة ومكتوبــة لشــروط منــح التراخيــص وطبيعــة الرســوم واألســعار: يوجــد أحــكام عامــة ¦ 

ــى اآلن نظــام  ــم يصــدر حت ــا ل ــذا اخلصــوص، فيم ــة به ــاه حــول ضــرورة وضــع أنظم ــون بشــأن املي ــرار بقان يف الق
للتراخيــص، كمــا أن أســس التعرفــة املائيــة وضعــت مبوجــب نظــام صــدر يف العــام 2013 اســتنادا لقانــون امليــاه لســنة 

2002 ولــم يعــدل هــذا النظــام حيــث أنــه ال يشــير إلــى دور املجلــس.
إمكانية اجلدل حول آليات التنسيق للحّد من تداخل الصاحيات واملهام والسلطات¦ 

لوحــظ أن عــدم وجــود آليــة تنســيقية أو مذكــرة تفاهــم بــن اجلهــات املختصــة يف قطــاع امليــاه مــن شــأنه أن يعطــل أو 
يؤخــر العمــل أو يجعــل جهــة تتغــول علــى جهــة أخــرى ومخــاوف أخــرى عديــدة،  ومــن جوانــب التداخــل التــي قــد حتــدث 

مــا يتعلــق بالرخــص ومنحهــا والرقابــة والتعرفــة وانشــاء املرافــق االقليميــة وغيرهــا 74.
71  مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه: الطريــق إلــى االســتدامة/مقدمو خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي فلســطين – الحقائــق واألرقــام، مرجــع ســابق ص 

.58
72  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

73  لوحــظ أن موظفيــن مــن ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة يقومــون بإجــراء تدقيــق علــى المجلــس عنــد اعــداد هــذا التقريــر، ولــدى الســؤال عــن ذلــك 

تبيــن أن هــذا التدقيــق تــم بطلــب مــن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه. مقابلــة مــع الســيد محمــد ســعيد الحميــدي/ المديــر التنفيــذي فــي مجلــس تنظيــم قطــاع 
ــاه، بتاريــخ 2017/5/14. المي

74  عنــان جبعيتــي: تقريــر تشــخيصي حــول الواقــع التشــريعي ذو العاقــة بعمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، حزيــران 2015، 

ص 25 – 31. مقابلــة مــع االســتاذة هالــة أبــو الهــوى / املستشــارة القانونيــة يف ســلطة امليــاه، بتاريــخ 23/5/2017.
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مدونة السلوك 
يوجــد مدونــة ســلوك ألعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه مقــرة ومعمــول بهــا مــن املجلــس يف 
العــام 2016. كمــا يوجــد أنظمــة ملنــع تضــارب املصالــح، حيــث مت النــص علــى ذلــك يف القــرار بقانــون بشــأن امليــاه ســواء 
بالنســبة ملجلــس اإلدارة أو املوظفــن يف املجلــس، كمــا تضمنــت مدونــة الســلوك أحكامــا بهــذا اخلصــوص، كمــا مت وضــع 
أحــكام بخصــوص منــع تلقــي الهدايــا يف مدونــة الســلوك اخلاصــة باملجلــس ويف النظــام اإلداري. أمــا بخصــوص تعليمــات 
ــت بهــذا اخلصــوص يف املجلــس، كمــا ال يوجــد تعليمــات خاصــة  حــول االبــاغ عــن الفســاد، فــا يوجــد حــاالت حصل
مفصلــة حــول التعامــل مــع حــاالت الفســاد، ولكــن مت النــص علــى ضــرورة االبــاغ عــن أي حــاالت فســاد كواجــب علــى 

أعضــاء مجلــس االدارة واملوظفــن يف مدونــة الســلوك.

نظام التقارير اإلدارية واملالية والفنية للمجلس: 
يجــري إعــداد تقاريــر ماليــة وإداريــة وتقاريــر فنيــة ترتبــط باألنشــطة واألعمــال التــي يقــوم بهــا املجلــس، ولكــن بالنســبة 
لنشــر هــذه التقاريــر فاملاحــظ أن املجلــس يقــوم بنشــر ورقــي وإلكترونــي للتقاريــر الفنيــة عــن أعمالــه 75، بينمــا ال يتــم 
نشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة وال يوجــد نــص قانونــي يلــزم املجلــس بنشــرها 76. ويقــوم املجلــس برفــع تقاريــره كل 6 
ــم  ــر مالــي. لكــن لوحــظ أن املجلــس ل ــر فنــي حــول األداء والنشــاطات وتقري ــوزراء ويشــمل ذلــك تقري شــهور ملجلــس ال
يتلــق أي ماحظــات أو مراجعــات بهــذا اخلصــوص، كمــا لــم يقــم مجلــس الــوزراء بعقــد أي اجتماعــات مــع املجلــس بهــذا 
الشــأن، وال يوجــد جهــة مختصــة محــددة لــدى مجلــس الــوزراء تتولــى تدقيــق التقاريــر ومناقشــتها مــع الطــرف مقــدم 

التقريــر أو عقــد جلســات نقــاش بهــذا اخلصــوص 77.

العالقة مع اجلمهور ونظام الشكاوى 
يتوفــر موقــع إلكترونــي يتضمــن تعريــف باملجلــس وإدارتــه واإلعانــات وآليــة تقــدمي الشــكاوى والتعريــف بأبــرز أعمــال 
املجلــس مــن تراخيــص ومراقبــة أداء وتعرفــة ومنشــورات. لكــن لوحــظ أنــه ليــس هنــاك لقــاءات منتظمــة يعقدهــا املجلــس 
مــع اجلمهــور للتوعيــة بــدور املجلــس واخلدمــات التــي يقدمهــا والتعريــف بجوانــب مشــاركة املواطنــن يف نشــاطات 
املجلــس، مــع ذلــك يجــري عقــد لقــاءات مــع البلديــات واملؤسســات األهليــة الناشــطة 78. كذلــك لوحــظ عــدم وجــود آليــة 
واضحــة لنشــر وإعــان أهــم القــرارات التــي اتخذهــا مجلــس إدارة املجلــس للجمهــور، فــا يتضمــن املوقــع اإللكترونــي 
ــى هــذه القــرارات إمــا مــن  ــم إطاعهــم عل ــزا بهــذا اخلصــوص. أمــا بخصــوص العاملــن يف املجلــس فيت للمجلــس حي

املديــر التنفيــذي أو مــن خــال اجتماعــات داخليــة مــع رئيــس مجلــس اإلدارة 79.

ال يوجــد نظــام مكتــوب وُمعلــن للشــكاوى ، يوجــد فقــط إشــارة ملوضــوع تلقــي املجلــس للشــكاوى علــى املوقــع االلكترونــي، 
ــر  ــا مــن املدي ــم متابعته ــوك أو احلضــور الشــخصي، ويت ــس ب ــف او الفاكــس أو الفي ــم تلقــي الشــكاوى بالهات ــا يت وعملي
ــرة  ــر دائ ــدم تواف ــك لع ــزى ذل ــس ويع ــا مــن املجل ــي مت تلقيه ــذي. وقــد لوحــظ وجــود عــدد محــدود للشــكاوى الت التنفي

75  أنظر مجلس تنظيم قطاع المياه: تقرير ملخص أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين 2014 – 2015، 2017.

76  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

77  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

78  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

79  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.
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مختصــة أو موظــف مختــص ملتابعتهــا حتــى اليــوم 80، فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة للمجلــس يف الفتــرة مــن 2014 – 
2016 وفقــا إلحصائيــة مت تزويدنــا بهــا مــن طــرف املجلــس )10( شــكاوى فقــط. ويف ذات املوضــوع فــإن مــن شــأن وجــود 
نظــام شــكاوى لــدى املجلــس أن يســاعد يف الربــط احملوســب مــع نظــام شــكاوى املنتفعــن لــدى اجلهــات املــزودة خلدمــة 
امليــاه لضمــان إطــاع ومتابعــة املجلــس لهــا 81. أمــا بخصــوص الــرد علــى استفســارات املســتفيدين مــن اخلدمــات، يتــم 
الــرد علــى أيــة طلبــات وتوجيــه مقــدم االستفســار أو الطلــب للجهــات املعنيــة ذات االختصــاص، وتركــز االستفســارات 

الــواردة للمجلــس حــول عــدة أمــور مــن أهمهــا: انقطــاع خدمــة امليــاه، ســعر امليــاه، أداء اجلهــات املــزودة للميــاه 82.

80  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.

81  مجلس تنظيم قطاع المياه: فهرس مؤشرات األداء – خدمات المياه والصرف الصحي، إصدار 2016، ص 30.

82  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي/ المدير التنفيذي في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2017/5/14.
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يتنــاول هــذا القســم هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت، وفحــص مــدى فاعليتهــا يف القيــام بدورهــا  كجســم منظــم لقطــاع 
االتصــاالت، وطبيعــة عاقتهــا مــع األطــراف االخــرى وفقــا الحــكام قانــون وذلــك مــن خــال تســليط الضــوء علــى 

ــة. ــي للهيئ ــي والواقع ــن القانون اإلطاري

أوال- اإلطار القانوني )مهام الهيئة والعالقة مع األطراف األخرى(
ــي  ــم قطــاع االتصــاالت رقــم )15( لســنة 2009 اإلطــار القانون ــة الفلســطينية لتنظي ــون بشــأن الهيئ يشــكل القــرار بقان
اخلــاص بتنظيــم قطــاع االتصــاالت وتنظيــم الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت ودورهــا وصاحياتهــا علــى 
وجــه اخلصــوص، إضافــة لتشــريعات أخــرى بشــكل عــام )أنظــر امللحــق بخصــوص التشــريعات األخــرى ذات العاقــة(. 
وضــع هــذا القــرار بقانــون أســس إدارة قطــاع االتصــاالت مــن خــال حتديــد اجلهــات الرســمية املســؤولة والتــي تتمثــل 
يف: مجلــس الــوزراء ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت. كمــا تنــاول 
ــز هــذه الدراســة  ــات االتصــاالت )الشــركات(. ويف ســياق تركي ــل يف مــزودي خدم ــي تتمث ــر الرســمية والت ــات غي اجله
علــى الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت، نبــن فيمــا يلــي أبــرز األحــكام التــي تضمنهــا هــذا القــرار بقانــون 

بخصــوص الهيئــة وعاقاتهــا مــع اجلهــات األخــرى:
إنشــاء الهيئــة مبوجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2009: تنشــأ مبقتضــى أحــكام هذا القانــون هيئة عامة ¦ 

تســمى »الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت« يكــون لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة 
الوطنيــة وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة واألهليــة القانونيــة الكاملــة ملباشــرة كافــة األعمــال والنشــاطات 

التــي تكفــل حتقيــق املهــام التــي قامــت مــن أجلهــا.
أسس ملزمة الدارة القطاع من قبل الهيئة:¦ 

وتشــمل رســم كافــة السياســات اخلاصــة بتنظيــم قطــاع االتصــاالت وتنظيــم خدمــات االتصــاالت يف مناطــق الســلطة 
الوطنيــة لضمــان تقــدمي خدمــات االتصــاالت للمســتخدمن بجــودة عاليــة وأســعار تنافســيه، ومبــا يحقــق األداء األمثــل 
لقطــاع االتصــاالت وال يتعــارض مــع املصالــح العادلــة للشــركات العاملــة واملــزودة خلدمــات االتصــاالت علــى اختافهــا، 
ــك اخلدمــات،  ــوزارة لتقــدمي تل ــرة مــن ال ــق مــع السياســة العامــة املق ــم قطــاع االتصــاالت مبــا يتف ووضــع أســس تنظي
وعلــى النحــو الــذي تقضيــه متطلبــات التنميــة الشــاملة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة، وذلــك مبقتضــى تعليمــات يصدرهــا 
املجلــس لهــذه الغايــة معتمــدة مــن الــوزارة، وتنفيــذ السياســة املتعلقــة بشــمولية اخلدمــات، ومتابعــة تطويــر هــذه السياســة 
لتوســيع رقعــة انتشــار خدمــات االتصــاالت أفقيــا وعموديــا بشــكل يلبــي احتياجــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
الشــاملة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة، وحمايــة املصالــح الوطنيــة العليــا يف املجــاالت التــي تقــع ضمــن مســؤوليات تنظيــم 
ــق حاجــات املســتخدمن،  ــا لتحقي ــم بتقدميه ــزم املرخــص له ــي يلت ــة الت ــر جــودة اخلدم ــد معايي ــة، وحتدي ــة الهيئ ورقاب
ــه  ــى عوامــل الســوق وتنظيمــه بصــورة تكفــل فاعليت وتشــجيع املنافســة واالســتثمار يف قطــاع االتصــاالت باالعتمــاد عل
يف تقــدمي خدمــات االتصــاالت وتطويــره وزيــادة مســاهمته يف االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، والتأكــد مــن أن التنظيــم 
ــا أو إســاءة اســتخدام أي شــخص  ــر املشــروعة أو احلــد منه ــكارات أو املنافســات غي ــع اإلحت ــة، ملن ــاءة وفاعلي ــم بكف يت
لوضعــه املهيمــن يف الســوق، وضمــان االلتــزام بأحــكام االتفاقيــات الدوليــة النافــذة والقــرارات الصــادرة عــن املنظمــات 
ــة  ــل الســلطة الوطني ــة، واملشــاركة يف متثي ــل الســلطة الوطني ــة املتعلقــة باالتصــاالت املعتمــدة مــن قب ــة واإلقليمي الدولي
يف االجتماعــات واملؤمتــرات والنــدوات وغيرهــا مــن احملافــل الدوليــة املتعلقــة بالشــؤون التنظيميــة لقطــاع االتصــاالت 
بالتنســيق مــع الــوزارة، ووضــع شــروط ومعاييــر منــح رخــص شــبكات وخدمــات االتصاالت واســتخدام التــرددات الراديوية 
ــاذ  ــم النف ــر بشــفافية مطلقــة، وتنظي ــك الشــروط واملعايي ــذ تل ــزام بتنفي ــرددات، وااللت ــك الت ــط بتل وإدارة الطيــف املرتب
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إلــى شــبكات االتصــاالت وشــروط الربــط بينهــا وفــق تعليمــات تصدرهــا الهيئــة لهــذه الغايــة، واملصادقــة علــى اتفاقيــات 
الربــط للتأكــد مــن عــدم مخالفــة االتفاقيــات لتلــك التعليمــات، ووضــع وتنفيــذ القواعــد الفنيــة واملقاييــس لربــط أجهــزة 
ــة مــع شــبكات االتصــاالت العامــة، ووضــع  ــزة االتصــاالت الطرفي ــك أجه االتصــاالت الســلكية والاســلكية، مبــا يف ذل
وتنفيــذ القواعــد الفنيــة املتعلقــة بالســامة الصحيــة والبيئيــة الواجــب إتباعهــا عنــد تركيــب وتشــغيل واســتخدام شــبكات 
االتصــاالت ومتابعــة تنفيذهــا وتشــغيلها، وذلــك طبقــا للمعاييــر التــي يتــم وضعهــا بالتنســيق مــع الــوزارات واجلهــات املعنية 
يف الســلطة الوطنيــة، ومنــح املوافقــات النوعيــة وتنظيــم إدخــال واســتعمال أجهــزة االتصــاالت الازمــة لاســتخدامات 
الفرديــة واخلاصــة والعامــة أو لاســتعمال يف مناطــق محــددة ومراقبــة ذلــك االســتخدام، وتنفيــذ األنظمــة ووضــع 
التعليمــات املســتندة إلــى القوانــن املتعلقــة بقطــاع االتصــاالت، واملســاهمة يف حــل النزاعــات املتعلقــة مبــزودي خدمــات 
االتصــاالت املختلفــة، وإقــرار عوائــد وأجــور التراخيــص واملقابــل املالــي الســتخدام التــرددات املخصصــة حســب املعاييــر 
الدوليــة وجتــارب الــدول األخــرى وحمايــة مصالــح املســتخدمن ومراقبــة األشــخاص واجلهــات املرخــص لهــا للتأكــد مــن 
االلتــزام بشــروط الرخصــة مبــا يف ذلــك مواصفــات اخلدمــات املقدمــة وجودتهــا وأســعارها، وجمــع املعلومــات املتعلقــة 
بقطــاع االتصــاالت إلعــداد تقاريــر ومنشــورات وإرشــادات للمســتخدمن وإصدارهــا، وإعــداد البرامــج الازمــة لزيــادة 
الوعــي العــام املتعلــق بأهميــة هــذا القطــاع، ونشــر كافــة املعلومــات الازمــة ملــزودي اخلدمــات وللــرأي العــام يف الصحــف 
الرســمية ومواقــع االنترنــت، وإصــدار ونشــر تقريــر ســنوي تفصيلــي عــن أنشــطة الهيئــة وإجنازاتهــا والتطــورات التقنيــة 
وكــذا املتعلقــة بخدمــات االتصــاالت وبيــان اخلطــط املســتقبلية للهيئــة وأي بيانــات أو معلومــات تقتــرح الــوزارة تضمينهــا 

يف التقريــر، وأي مهــام أخــرى مناطــة بهــا مبقتضــى التشــريعات والقوانــن النافــذة.
املوازنــة واملــوارد املاليــة: حيــث تعــد الهيئــة موازنتهــا الســنوية وترفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء إلدراجهــا ضمــن املوازنــة ¦ 

ــر املشــروطة  ــات غي ــة، والهب ــة العام ــا يف املوازن ــوال املخصصــة له ــة مــن األم ــة للهيئ ــوارد املالي ــة. وتشــمل امل العام
ــة، وأجــور  ــرددات الراديوي ــد الســنوية، وأجــور الت ــات الترخيــص والتجدي ــة، ورســوم طلب ــا الهيئ ــي حتصــل عليه الت
اســتخدام األرقــام الــواردة ضمــن خطــة الترقيــم الوطنيــة، واألجــور والرســوم املترتبــة علــى اخلدمــات املســتحدثة 
بحكــم االختصــاص، والغرامــات التــي حتصلهــا الهيئــة مــن املخالفــن، وأيــة إيــرادات تتأتــى مــن مزاولــة أي نشــاط 

ذو عاقــة باملهــام املناطــة بالهيئــة.
تكويــن مجلــس إدارة الهيئــة: يتكــون مــن رئيــس وســتة أعضــاء مــن أصحــاب اخلبــرة والكفــاءة والذيــن يتــم تعيينهــم ¦ 

بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بتنســيب مــن مجلــس الــوزراء، ويشــترط يف عضــو مجلــس اإلدارة عــدة شــروط 
مــن بينهــا أن ال يكــون لــه أو لزوجــه أو ألي مــن أقربائــه حتــى الدرجــة الثانيــة أيــة مصالــح يف الشــركات واملؤسســات 
العاملــة يف مجــال االتصــاالت، وأن ال يكــون قــد حكــم عليــه بجنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة. وتكــون مــدة 
العضويــة يف املجلــس أربــع ســنوات، ويجــوز متديــد مــدة العضويــة لرئيــس املجلــس أو أي مــن أعضائــه ملــدة ســنتن 
ملــرة واحــدة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بتنســيب مــن مجلــس الــوزراء، علــى أن ال يتجــاوز عــدد األعضــاء 
ــة.  ــس الهيئ ــن رئي ــرة يف الشــهر بدعــوة م ــة م ــس جلســة عادي ــد املجل ــن يف كل دورة. ويعق ــم عــن عضوي املجــدد له

ويحــدد راتــب وبــدالت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مبوجــب نظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء. 
ــذ السياســة ¦  ــة بتنفي ــة املتعلق ــج نشــاط الهيئ ــرار خطــط وبرام ــة: وتشــمل إق ــس إدارة الهيئ ــات مجل ــام وصاحي مه

العامــة لقطــاع االتصــاالت، ووضــع اخلطــط التطويريــة املناســبة والعمــل علــى تنفيذهــا، ومراقبــة أداء قطــاع 
االتصــاالت ومشــغليه واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات املناســبة وتوقيــع اجلــزاءات علــى املخالفــن لشــروط الترخيــص 
وأحــكام هــذه القانــون لضمــان حســن األداء ومنــع االحتــكار واملضاربــات والتعديــات يف قطــاع االتصــاالت، واتخــاذ 
القــرارات بشــأن إدارة التــرددات ومنــح التراخيــص واملوافقــات، واملوافقــة علــى اســتحداث اخلدمــات اجلديــدة 
والرخــص اخلاصــة بهــا وفقــاً للقانــون، ووضــع أســس ومعاييــر حتديــد أســعار وأجــور خدمــات االتصــاالت املقدمــة 
ــى أجــور خدمــات االتصــاالت  للمســتخدمن مــن املرخــص لهــم مبــا يتفــق مــع واقــع املنافســة وإعطــاء املوافقــة عل
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غيــر التنافســية، وإقــرار األنظمــة ورفعهــا ملجلــس الــوزراء إلصدارهــا، وإصــدار التعليمــات الازمــة لتطبيــق السياســة 
املتعلقــة بشــمولية خدمــات االتصــاالت، وإقــرار املوازنــة الســنوية للهيئــة وإرســالها ملجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا 
وإدراجهــا يف املوازنــة الســنوية، وإقــرار التقريــر الســنوي واحلســابات اخلتاميــة وتقريــر تقييــم املراجعــة الــذي تصدره 
ــة،  ــق حســابات الهيئ ــن مدقــق حســابات خارجــي لتدقي ــة الســنوية، وتعي ــرار خطــة عمــل الهيئ ــة، ووضــع وإق الهيئ
وحتديــد أتعابــه، واملوافقــة علــى التعاقــد مــع املؤسســات العلميــة املتخصصــة واملستشــارين واخلبــراء وغيرهــم مــن 

ذوي االختصــاص لتقــدمي اخلدمــات والدراســات املتعلقــة بأهــداف الهيئــة وغاياتهــا.
املديــر التنفيــذي وصاحياتــه: يعــن املديــر التنفيــذي للهيئــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة وبتنســيب مــن ¦ 

مجلــس اإلدارة ويكــون مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص يف مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. وتشــمل أبــرز 
مهامــه وصاحيــات تطبيــق السياســة العــام للمجلــس وتنفيــذ قراراتــه، وإدارة أعمــال الهيئــة فنيــا وإداريــا وماليــا، 
وتطويــر البرامــج التــي حتقــق أهــداف الهيئــة ومهامهــا، وتقــدمي التوصيــات للمجلــس بشــأنها، وإعــداد املوازنــة 
الســنوية للهيئــة وحســابها اخلتامــي ورفعهــا للمجلــس إلقرارهــا، وإعــداد تقريــر عــن نشــاط الهيئــة وأعمالهــا خــال 
ــون ورفعهــا ملجلــس اإلدارة إلقرارهــا. ــذ أحــكام هــذا القان ــة، وإعــداد األنظمــة الازمــة لتنفي ــة املنتهي الســنة املالي

العاقة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات: تتركز جوانب العاقة بن الوزارة والهيئة يف عدة نواحي:¦ 
ــم قطــاع االتصــاالت مبــا يتفــق مــع السياســة العامــة . 1 ــة أســس تنظي ــث تضــع الهيئ ــة حي ــات الهيئ يف إطــار صاحي

املقــرة مــن الــوزارة لتقــدمي تلــك اخلدمــات، وعلــى النحــو الــذي تقضيــه متطلبــات التنميــة الشــاملة يف مناطق الســلطة 
الوطنيــة، وذلــك مبقتضــى تعليمــات يصدرهــا املجلــس لهــذه الغايــة معتمــدة مــن الــوزارة، وإصــدار ونشــر تقرير ســنوي 
ــة وإجنازاتهــا والتطــورات التقنيــة وكــذا املتعلقــة بخدمــات االتصــاالت وبيــان اخلطــط  ــي عــن أنشــطة الهيئ تفصيل

املســتقبلية للهيئــة وأي بيانــات أو معلومــات تقتــرح الــوزارة تضمينهــا يف التقريــر. 
يف إطــار صاحيــات الــوزارة مــن حيــث إعــداد سياســة شــمولية اخلدمــة وتقدميها للهيئــة لتنفيذها، وتبــادل املعلومات . 2

مــع الهيئــة وأي مــن اجلهــات احلكوميــة أو اخلاصــة لاســتفادة منها يف قيامهــا بواجباتها. 
وجــوب قيــام الهيئــة بوضــع وإدارة خطــة تنفيــذ شــمولية اخلدمــة مبــا يتوافــق مــع سياســة شــمولية اخلدمــة التــي . 3

ــة.  ــدار بشــفافية وبــدون متييــز وبتنافســية وحيادي ــى أن ت ــوزارة، عل تضعهــا ال
قيــام الــوزارة مبنــح مــا يتوفــر مــن الطيــف التــرددي للهيئــة لتقــوم بتعيينــه للمشــغلن وإدارتــه والرقابــة عليــه وتنســيق . 4

الهيئــة مــع الــوزارة بشــأن مــا تــؤول إليــه املفاوضــات واالتفاقــات مــع االحتــاد الدولــي لاتصــاالت أو مؤسســاته 
والــدول املجــاورة بــكل مــا يتعلــق بــإدارة واســتخدام طيــف التــرددات الراديويــة. 

قيــام الهيئــة بالتعــاون مــع الــوزارة بإعــداد املخطــط الوطنــي للتــرددات مبــا يتــاءم واالتفاقيــات املبرمــة مــع الــدول . 5
املجــاورة وأن تــزود الهيئــة الــوزارة بنســخة محدثــة مــن الســجل الوطنــي للتــرددات. 

إحلــاق اإلدارات العامــة للعمليــات والتــرددات واإلرســال والتراخيــص وموظفيهــا مــن الــوزارة إلــى الهيئــة حال إنشــائها . 6
وفــق معاييــر محــددة وباالتفــاق مــا بــن الــوزارة والهيئــة ومبــا يضمــن الكفــاءة العاليــة لعمــل الهيئــة وأي موظــف لــم 
يتــم اســتيعابه يف الهيئــة أو ال يرغــب يف االنتقــال إليهــا يبقــى يف الــوزارة إذا كانــت بحاجــة إليــه أو ينقــل إلــى أيــة 

دائــرة حكوميــة وفقــاً ألحــكام القانــون. 
أجــاز القانــون للهيئــة وبقــرار مســبب وبالتنســيق مــع مجلــس الــوزراء وضمــن خطــة موضوعــة مســبقاً بــن الــوزارة . 7

والهيئــة وجتــدد ســنوياً، أن تخضــع إلدارتهــا وللمــدة الكافيــة جميــع خدمــات وشــبكات اتصــاالت أي مشــغل أو مقــدم 
خدمــة وأن تســتدعى العاملــن لديــه القائمــن علــى تشــغيل وصيانــة تلــك اخلدمــات والشــبكات وذلــك يف حــاالت 

حــدوث كارثــة طبيعيــة أو بيئيــة ويف حــاالت احلــرب.
ــة مــع ¦  ــة(: تتمثــل هــذه العاقــة يف إطــار عاقــة الهيئ ــى مــزودي خدمــات االتصــاالت )الشــركات العامل ــة عل الرقاب

املزوديــن للخدمــة مــن عــدة نواحــي: 
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يف إطــار مهــام وصاحيــات الهيئــة مــن قبيــل تنظيــم خدمــات االتصــاالت يف مناطــق الســلطة الوطنيــة لضمــان تقــدمي . 1
خدمــات االتصــاالت للمســتخدمن بجــودة عاليــة وأســعار تنافســيه، ومبــا يحقــق األداء األمثــل لقطــاع االتصــاالت 
وال يتعــارض مــع املصالــح العادلــة للشــركات العاملــة واملــزودة خلدمــات االتصــاالت علــى اختافهــا، وحتديــد معاييــر 
جــودة اخلدمــة التــي يلتــزم املرخــص لهــم بتقدميهــا لتحقيــق حاجــات املســتخدمن، والعمــل علــى منــع املنافســات 
غيــر املشــروعة أو احلــد منهــا أو إســاءة اســتخدام أي شــخص لوضعــه املهيمــن يف الســوق، ووضــع شــروط ومعاييــر 
منــح رخــص شــبكات وخدمــات االتصــاالت واســتخدام التــرددات الراديويــة وإدارة الطيــف املرتبــط بتلــك التــرددات، 
وااللتــزام بتنفيــذ تلــك الشــروط واملعاييــر بشــفافية مطلقــة، واملســاهمة يف حــل النزاعــات املتعلقــة مبــزودي خدمــات 
االتصــاالت املختلفــة، وحمايــة مصالــح املســتخدمن ومراقبــة األشــخاص واجلهــات املرخــص لهــا للتأكــد مــن االلتــزام 
بشــروط الرخصــة مبــا يف ذلــك مواصفــات اخلدمــات املقدمــة وجودتهــا وأســعارها واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة 
لتحقيــق ذلــك، ونشــر كافــة املعلومــات الازمــة ملــزودي اخلدمــات وللــرأي العــام يف الصحــف الرســمية ومواقــع 

االنترنــت. 
يف إطــار مهــام وصاحيــات مجلــس إدارة الهيئــة مــن قبيــل مراقبــة أداء قطــاع االتصــاالت ومشــغليه واتخــاذ القــرارات . 2

واإلجــراءات املناســبة وتوقيــع اجلــزاءات علــى املخالفــن لشــروط الترخيــص وأحــكام هــذه القانــون لضمــان حســن 
األداء ومنــع االحتــكار واملضاربــات والتعديــات يف قطــاع االتصــاالت، ووضــع أســس ومعاييــر حتديــد أســعار وأجــور 
خدمــات االتصــاالت املقدمــة للمســتخدمن مــن املرخــص لهــم مبــا يتفــق مــع واقــع املنافســة وإعطــاء املوافقــة علــى 

أجــور خدمــات االتصــاالت غيــر التنافســية. 
إصــدار الرخــص لتشــغيل شــبكات االتصــاالت العامــة أو تقــدمي خدمــات االتصــاالت العامــة وفــق اتفاقيــة تنظــم ذلــك . 3

وتعديــل او الغــاء الرخــص املمنوحــة ملــزودي اخلدمــات. 
يف موضــوع أســعار اخلدمــات مــن قبيــل قيــام الهيئــة بإصــدار التعليمــات الازمــة لتحديــد أســاليب الســيطرة علــى . 4

األســعار الواجــب إتباعهــا عنــد حتديــد األســعار أو املوافقــة عليهــا، ويشــمل ذلــك تنظيــم األســعار ســنوياً مبــا يتناســب 
والتكلفــة، وقيــام الهيئــة بإصــدار ونشــر تعليمــات فصــل احلســابات وتضمــن شــروط وأحــكام حســاب التكلفــة وبيــع 
اجلملــة والتجزئــة وعــروض األســعار واحلمــات وعلــى جميــع املرخــص لهــم االلتــزام بهــا، أيضــا علــى جميــع املرخــص 

لهــم اإلعــان عــن أســعار خدمــات االتصــاالت املقدمــة للجمهــور بالكيفيــة التــي توافــق عليهــا الهيئــة. 
التــزام املرخــص لــه أن يقــدم للهيئــة تقريــراً ســنوياً يبــن فيــه اجلوانــب الفنيــة واإلداريــة واملاليــة املتوفــرة التــي تضمــن . 5

تقــدمي اخلدمــة املرخصــة للمســتخدمن باملســتوى املطلوب. 
يف إطــار حــل اخلافــات حيــث للهيئــة يف ســبيل حــل اخلافــات بــن مــزودي خدمــات االتصــاالت وبــن املســتخدمن . 6

التحقيــق يف شــكاوى املســتخدمن ضــد تصرفــات مــزودي خدمــات االتصــاالت واملتضمنــة ادعــاء اإلخــال بقواعــد 
التجــارة العادلــة ومراقبــة التــزام املرخــص لهــم مبتطلبــات الرخصــة وفــرض أوامــر ملزمــة علــى املرخــص لهــم فيمــا 

يتعلــق بشــكاوى املســتخدمن. 
يف إطار قيام الهيئة بأعمال الرقابة والضبط والتفتيش فإن لها مراقبة املرخص لهم مالياً وإدارياً وفنياً.. 7

ثانيا- أسس احلوكمة يف إدارة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت والواقع العملي 83:

كان مــن املفتــرض أن تنشــأ الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت مبقتضــى القــرار بقانــون اخلــاص بهــا الصــادر 
يف العــام 2009، ولكنهــا لــم تؤســس أو تشــكل فعليــا حتــى اليــوم، ولــم يشــكل مجلــس إدارتهــا ولــم تصــدر أيــة قــرارات 
أو أنظمــة فنيــة أو إداريــة أو ماليــة لتنظيمهــا ومتكينهــا مــن العمــل. وعليــه تكمــن االشــكالية الرئيســية يف عــدم تشــكيل 
83  بالرغــم مــن مخاطبــة الــوزارة رســميا بكتــاب خطــي ومراجعتهــا مــرات عديــدة وطلــب مقابلــة المســؤولين فيهــا، لــم يتــم تســهيل إجــراء المقابــات أو 

تزويدنــا بــأي معلومــات أو وثائــق تتعلــق بموضــوع الدراســة.
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الهيئــة وعــدم صــدور القــرارات واألنظمــة الازمــة لذلــك. وبنــاء علــى ذلــك مــا زالــت احلكومــة وبصــورة مركزيــة مــن 
خــال وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات متــارس إشــرافها ورقابتهــا علــى الشــركات التــي تقــدم خدمــة االتصــاالت 
للمواطنــن وهــي شــركات كبــرى منحــت رخــص امتيــاز يف مجــاالت االتصــاالت الســلكية والاســلكية ومــن أبرزهــا: شــركة 
االتصــاالت الفلســطينية التــي تقــدم خدمــات الهاتــف الثابــت األرضــي واخللــوي ) جوال(منــذ العــام 1996 والتــي مت 
جتديــد رخصــة امتيازهــا يف العــام 2017، وشــركة الوطنيــة موبايــل التــي تقــدم خدمــة الهاتــف اخللــوي منــذ العــام 2009.
علــى الرغــم مــن مــرور 8 ســنوات علــى صــدور القانــون، إال أن الهيئــة لــم تنشــأ علــى أرض الواقــع، ويبــدو أن األســباب 

الظاهــرة لعــدم تشــكيل الهيئــة ترجــع إلــى مــا يلــي:
أن عــدم تشــكيل الهيئــة يعــود ألســباب سياســة داخليــة كمــا أشــارت لذلــك اخلطــة االســتراتيجية الســابقة لقطــاع ¦ 

ــوزارة 84. ــة مــن ال اإلتصــاالت لاعــوام 2014 – 2016 املعلن
ــل تشــكيلها، وتعطيــل ¦  ــرار الرئاســي أدى لتعطي ــز التأثيــر علــى الق ــة بــن مراك ــى تشــكيل الهيئ وجــود خافــات عل

ــا 85. ــون املنشــئ له ــرار بقان ــق الق تطبي
عدم االتفاق على األسماء املطروحة من مجلس الوزراء لتكوين مجلس إدارة الهيئة 86.¦ 
البعــض يرجــع ذلــك إلــى اإلجــراءات البيروقراطيــة والظــروف السياســية وعــدم وجــود األســس الواضحــة للفصــل ¦ 

بــن منظومــة قطــاع االتصــاالت والبيئــة السياســية 87.
البعــض يقــول أن الهيئــة ال ميكــن أن تعمــل إال يف ســوق محــررة )مفتــوح للتنافــس(، وال ميكنهــا أن تكــون فاعلــة بــدون ¦ 

حتريــر الســوق يف قطــاع االتصــاالت 88.
إن األســباب الظاهــرة املذكــورة قــد تكــون مقبولــة يف بدايــات إصــدار القــرار بقانــون بشــأن الهيئــة، ولكنهــا ال تبــرر بــأي 
حــال مــن األحــوال عــدم قيــام احلكومــة مبعاجلــة هــذه االســباب وإزالــة العوائــق التــي حتــد مــن تطويــر قطــاع االتصــاالت 
مــن خــال وجــود جســم منظــم يتمتــع بالفاعليــة واالســتقالية للنهــوض بهــذا القطــاع وحمايــة املســتفيدين مــن خدمــة 
االتصــاالت التــي أصبحــت خدمــة ال يســتغني عنهــا أحــد يف وقتنــا احلاضــر. إن عــدم قيــام احلكومــة مبعاجلــة العوائــق 
القانونيــة والسياســية واالقتصاديــة التــي حالــت دون تشــكيل الهيئــة منــذ ســنوات يؤشــر إلــى غيــاب االرادة احلقيقيــة 
نحــو تشــكيل الهيئــة ووجودهــا يف املنظومــة املؤسســية يف قطــاع االتصــاالت وإبقــاء احلــال علــى مــا هــو عليــه يف هــذا 
القطــاع الــذي يتطــور بتســارع كبيــر، وعليــه يبقــى الســؤال قائمــا ملصلحــة مــن لــم تشــكل هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت 

حتــى اليــوم؟

خلو اخلطة االستراتيجية القطاعية لالتصاالت لألعوام 2017 – 2022 من االشارة  للهيئة: 
صــادق مجلــس الــوزراء يف جلســتة رقــم )154( املنعقــدة بتاريــخ 2017/5/30 علــى االســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع 

84   الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والبريــد لاعــوام 2014-2016، الصفحــة 24: أنظــر الموقــع اإللكترونــي 

للوزارة:
pdf.2014/http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files تاريخ الدخول 2017/5/31

85  ورقــة حــول » الشــبكات املفتوحــة، حــق املــرور وحــق الدخــول، االتصــاالت ، امليــاه ، الكهربــاء و الطــرق و غيرهــا«: أنظــر الموقــع اإللكترونــي 

ــخ الدخــول 2017/5/22. ــة المســتهلك: http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=1024 تاري ــة حماي لجمعي
86  أنظــر موقــع اإللكترونــي لإلقتصــادي التالــي: 10620fy1073679Y10620f=http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id تاريــخ 

الدخــول 2017/5/23.
ــة الفلســطيني )مــاس(،  ــاق، معهــد أبحــاث السياســات اإلقتصادي ــع واآلف ــي فلســطين – الواق ــة المعلومــات ف ــن توكــر: قطــاع االتصــاالت وتقان 87  تريمي

.  http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151002111454-2.pdf التالــي:  الرابــط  أنظــر   .32 – 2012، ص 31 
88  أنظر الموقع اإللكتروني التالي: http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=68887 تاريخ الدخول 2017/5/23.
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االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لاعــوام 2017 - 2022 89، وقــد نشــرت هــذه اخلطــة علــى املوقــع الرســمي لــوزارة 
ــم قطــاع  ــة تنظي ــت مــن أي إشــارة لهيئ ــا خل ــة هــذه اخلطــة لوحــظ أنه ــا املعلومــات 90، ومبراجع اإلتصــاالت وتكنولوجي
اإلتصــاالت، كمــا لــم تشــر للقــرار بقانــون بشــأن الهيئــة لعــام 2009 كمرجعيــة لهــا. علمــا أن العديــد مــن الوثائــق 
السياســاتية للــوزارة أشــارت إلــى موضــوع الهيئــة وأهميــة تشــكيلها بعــد صــدور القــرار بقانــون املنظــم لهــا ومــن أمثلــة 
ذلــك: ورقــة السياســة الوطنيــة لإتصــاالت الصــادرة يف العــام 2010 والتــي أكــدت علــى ضــرورة تشــكيل الهيئــة إمتثــاال 
ألفضــل املمارســات الدوليــة الفضلــى، ولفصــل نظــام ســوق االتصــاالت عــن دائــرة احلكــم والسياســة بحيــث تتخــذ 
ــب االســتثمارات واملســتثمرين 91. وكذلــك اخلطــة  ــة شــفافة وجلل ــي، وإليجــاد بيئ ــى أســاس تنظيمــي مهن القــرارات عل
االســتراتيجية الســابقة لاعــوام 2014 – 2016 املنشــورة أيضــا علــى موقــع الــوزارة كانــت قــد تضمنــت يف بعــض املواضــع 
إشــارات عابــرة للهيئــة وقانونهــا ســواء باعتبــار قانونهــا أحــد املرجعيــات والوثائــق التــي مت مراجعتهــا إلعــداد اخلطــة أو 
باحلــث علــى اســتكمال انشــاء الهيئــة أو باالشــارة صراحــة أن عــدم تطبيــق القــرار بقانــون بشــأن الهيئــة وعــدم تشــكيلها 
يعــود ألســباب سياســة داخليــة كمــا ذكرنــا ســابقا، وكذلــك االشــارة إلــى ضــرورة العمــل علــى تعديــل قانــون الهيئــة 
وقانــون االتصــاالت لتحقيــق حمايــة رادعــة وقويــة مــن خــال عقوبــات وغرامــات تضمــن ذلــك يف حــال مخالفــة شــروط 

ــره 92. التراخيــص وغي

غيــاب أي مســاءلة حقيقيــة عــن تعطيــل العمــل بالقــرار بقانــون بشــأن تنظيــم هيئــة قطــاع االتصــاالت 
الصــادر يف العــام 2009: 

ــذي يعطــل أو مياطــل يف  ــد ال ــون الوحي ــة االتصــاالت القان ــم هيئ ــون بشــأن تنظي ــرار بقان ــل بالق ــل العم ــن تعطي ــم يك ل
ــون  ــه أو بقان ــراح نــص معــدل ل ــل مطــروح ســواء بإقت ــة دون أي بدي ــة طويل ــون ملــدة زمني تطبيقــه، ولكــن أن يتعطــل قان
جديــد يحــل محلــه بصــورة ســريعة ودون مماطلــة وتأخيــر فهــذا املســتغرب، ويف ظــل غيــاب أي جهــة تســاءل احلكومــة 
ــول تتعلــق بتطبيــق هــذا القــرار بقانــون 93، والســؤال الــذي يطــرح هنــا  والــوزارة عــن ذلــك فــا يظهــر يف األفــق أي حل
ملــاذا لــم تبــادر احلكومــة بــأي إجــراء أو تدخــل عملــي جتــاه هــذه االشــكالية والتــي أثــارت ومــا تــزال جــدال واســعا لــدى 
جهــات عديــدة يف القطــاع العــام واألهلــي واخلــاص؟ وبــدون شــك فــإن احلكومــة والــوزارة همــا املســؤولتان مــن الناحيــة 
الدســتورية والقانونيــة عــن تنفيــذ القوانــن، وإن عــدم تنفيذهــا لفتــرة زمنيــة طويلــة يثيــر شــكوك حــول غيــاب املمارســة 
القانونيــة والنزيهــة، ويجعــل قطــاع االتصــاالت محكومــا مبــزاج األطــراف املؤثــرة مــن جهــة مكتــب الرئيــس أو الــوزارة أو 
القطــاع اخلــاص املنخــرط بالعمــل يف هــذا املجــال. ويبقــى الســؤال ملصلحــة مــن مت تعطيــل العمــل بقانــون الهيئــة وملــاذا 

لــم يتــم تنفيــذه أو تعديلــه منــذ صــدوره قبــل عــدة ســنوات؟

89  أنظر الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء:

 http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=41072 تاريخ الدخول 2017/5/31
90   انظر الموقع اإللكتروني للوزارة: 

http://www.mtit.pna.ps/arv/index.php?p=main&id=2020 تاريخ الدخول 2017/5/31.
:Statement of National Telecommunications Policy: Issued by The Minister of Telecommunications & Information Technology, April 2010, p 3 - 4  91

http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/Sector.pdf

92  الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والبريــد لاعــوام 2014-2016، الصفحــات 3، 8، 24، 28: أنظــر الموقــع 

ــي للوزارة: اإللكترون
pdf.2014/http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files تاريخ الدخول 2017/5/31

ــم رفعــه لمجلــس  ــة وت ــد لقانــون الهيئ ــوزراة أعــدت مقتــرح جدي ــا المعلومــات، أن ال 93   أشــار الســيد ريــاض حمارشــة / وزارة االتصــاالت وتكنولوجي
الــوزراء وذلــك لتافــي العديــد مــن العيــوب فــي القــرار بقانــون الحالــي خصوصــا حــول مهــام ودور الهيئــة، وذلــك فــي ورشــة العمــل التــي عقدتهــا أمــان 

لمناقشــة هــذا التقريــر بتاريــخ 2017/8/9.



حالة األجسام المنظمة في قطاعات الكهرباء والمياه واالتصاالت

36

وميكــن تفســير أســباب عــدم تضمــن اخلطــة القطاعيــة اجلديــدة أي إشــارة للهيئــة أو قانونهــا، فمــن املرجــح أنــه يرجــع 
إلــى تســليم احلكومــة أن القــرار بيــد الرئيــس وليــس بيدهــا وهــذا مــا يثيــر إســتغرابا حــول الغايــة أو الهــدف مــن ســحب 
امللــف مــن يــد احلكومــة خصوصــا يف ظــل عــدم وضــوح أســباب معلنــة أو ألســباب قــد يختلــف يف تفســيرها. وهــذا كلــه 
يعكــس غيــاب االدارة لتشــكيل هــذا اجلســم املنظــم لقطــاع االتصــاالت عــن أجنــدة احلكومــة والــوزارة للســنوات القادمــة، 
خصوصــا وأن الواقــع أظهــر مماطلــة واضحــة يف عــدم تشــكيل هــذه الهيئــة وتفعيــل قانونهــا ملــا يقــارب 8 ســنوات خلــت.
إن عــدم نشــر احلكومــة والــوزارة إلتفاقيــات رخــص االمتيــاز يف قطــاع االتصــاالت يحجــب عــن املواطــن حقــه يف الوصــول 
للمعلومــات، كمــا مينــع الباحثــن والدارســن واخلبــراء مــن مراجعــة وحتليــل هــذه االتفاقيــات وكشــف عيوبهــا وبيــان مــدى 
مراعاتهــا حلمايــة حقــوق املوطنــن متلقــي اخلدمــة. إضافــة لذلــك ال بــد أن تخضــع االتفاقيــات التــي تعقدهــا احلكومــة 
مــع شــركات القطــاع اخلــاص للدراســات الفنيــة التــي كان مــن املفتــرض أن تقــوم بهــا هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت 
بإعتبارهــا بيــت خبــرة يف هــذا املجــال. علمــا أن وزارة االتصــاالت قــام بالتعاقــد مــع جهــات خارجيــة )شــركات استشــارية( 

لتحليــل البيئــة التنظيميــة عنــد حتضيــر رخــص االتصــاالت 94.

94  أوضحــت ذلــك الســيدة ميســاء منّيــر / وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، فــي ورشــة العمــل التــي عقدتهــا أمــان لمناقشــة هــذا التقريــر بتاريــخ 
.2017/8/9
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االستخالصات والنتائح

تتلخــص أبــرز االســتخاصات والنتائــج حــول سياســات التنظيــم التشــريعي واملؤسســي التــي انتهجتهــا احلكومــة يف إدارة 
قطاعــات الكهربــاء وامليــاه واإلتصــاالت مبــا يلــي:

أوال: يف مجال التنظيم التشريعي:
ــازات يف إدارة ¦  ــح االمتي ــون عــام ينظــم أصــول وقواعــد من ــاب قان ــكار: إســتمر غي ــع االحت ــاز ومن ــح االمتي ــون من قان

ــر املباشــر مــن خــال  ــة التــي تقــرر احلكومــة إدارتهــا وتشــغيلها باألســلوب غي ــة احليوي وتشــغيل املرافــق اخلدماتي
شــركات خاصــة، حيــث طرحــت مســودة مقترحــة ملشــروع قانــون منــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار لدى املجلس التشــريعي 
يف العــام 2005 ولكــن لــم يــر النــور بعــد. وبالتالــي، ال يــزال غيــاب حتديــد قواعــد وشــروط منــح االمتيــاز وضمــان منــع 
االحتــكار قائمــا. كمــا أدى غيــاب مثــل هــذا القانــون الــى جعــل قطــاع االتصــاالت والكهربــاء محكومــا بقوانــن وأنظمــة 
خاصــة كقانــون ونظــام االتصــاالت، والقــرار بقانــون بشــأن الكهربــاء، مــع تفــاوت القوانــن يف منهجهــا التشــريعي: 
ففــي قطــاع االتصــاالت وردت األحــكام املتعلقــة مبنــح االمتيــاز يف نظــام االتصــاالت مــع توســع بعــض الشــئ، بينمــا 
يف قطــاع الكهربــاء جــاءت أحــكام االمتيــاز مقتضبــة يف القــرار بقانــون بشــأن الكهربــاء، وبوجــه عــام فكليهمــا ينطلــق 
مــن سياســة خاصــة بــه وضعــت مــن منظــور الســلطة التنفيذيــة وليــس مــن سياســة عامــة واضحــة معتمــدة ومعلنــة، 

كمــا ياحــظ أن القــرار بقانــون بشــأن امليــاه خــا مــن أي إشــارة إلــى موضــوع منــح االمتيــاز يف قطــاع امليــاه.
ال يوجــد اشــكالية يف التشــريعات املوجــودة مــن حيــث احــكام القوانــن التــي حــددت اســس ادارة اخلدمــات العامــة ¦ 

وحتديــد الصاحيــات التــي منحهــا لاجســام املنظمــة ذات العاقــة وحتديــد طبيعــة العاقــة مــع اجلهــات الرســمية 
ــار  ــة مــع االخــذ باالعتب ــة مــع حتديــد شــروط لضمــان ايصــال اخلدمــات للمواطــن بســعر وجــودة مقبول ذات الصل
عدالــة العاقــة بــن املواطــن واملــزود. غيــر ان ذلــك لــم مينــع وجــود تباطــؤ غيــر مبــرر يف اســتكمال االنظمــة الاحقــة.

يوجــد اشــكالية يف بنــاء قــدرات االجســام املنظمــة مــع وجــود مقاومــة لتفعيــل دور تلــك االجســام نتيجــة الصــراع علــى ¦ 
الصاحيــات مــن بعــض االطــراف احلكوميــة مــع ادارة االجســام املنظمــة واالشــخاص فيهــا.

قيــام احلكومــة بإنشــاء وتشــكيل اجلســم املنظــم: مت إنشــاء وتنظيــم مهــام وصاحيــات مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ¦ 
وســلطة الطاقــة وفقــا للقانــون اخلــاص بقطــاع الكهربــاء وشــكل املجلــس فعــا، مت إنشــاء وتنظيــم مهــام وصاحيــات 
مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه وســلطة امليــاه وفقــا للقانــون اخلــاص بقطــاع امليــاه وشــكل املجلــس فعــا، اال ان هيئــة 

تنظيــم قطــاع االتصــاالت لــم تشــكل بعــد وفقــا للقانــون اخلــاص بإنشــاء الهيئــة. 
ضبابيــة تعامــل التشــريعات الناظمــة لألجســام التنظيميــة للمرافــق اخلدماتيــة احليويــة مــع أحــكام التشــريعات ¦ 

الســابقة يف ذات املوضــوع: فاملاحــظ أن القــرارات بقانــون الثــاث الناظمــة لألجســام التنظيميــة للكهربــاء وامليــاه 
واالتصــاالت لــم تلــغ صراحــة التشــريعات الســابقة يف ذات املوضــوع كقانــون االتصــاالت لعام 1996 وقانــون املياه لعام 
2002 وقانــون إنشــاء ســلطة الطاقــة لعــام 1995، وهــذه الضبابيــة وعــدم احلســم التشــريعي قــد يكــون مدخــا للجدل 
أو ســوء التفســير مســتقبا خصوصــا يف ظــل تعــدد اجلهــات التــي متلــك صاحيــات يف القطاعــات الثــاث املذ كــورة.

ثانيا: يف مجال التنظيم املؤسسي االداري واملالي:
عــدم وضــوح مفهــوم االســتقال املالــي واإلداري لألجســام التنظيميــة للمرافــق اخلدماتيــة الثاثــة: تكــرارا لنفــس ¦ 

اإلشــكالية التــي عانــت منهــا العديــد مــن املؤسســات العامــة التــي تتمتــع باالســتقال املالــي واإلداري وفقــا للقانــون 
والتــي ســببها عــدم وضــوح املفهــوم العملــي والهــدف لــدى األطــراف الرســمية، فقــد تباينــت معاييــر االســتقال املالــي 
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واإلداري للمجالــس التنظيميــة للمرافــق اخلدماتيــة احليويــة الثاثــة 95، وذلــك مــن عــدة نواحــي إداريــة وماليــة أّدت 
إلــى صــراع علــى الصاحيــات بــن كل مــن اجلســم املنظــم لقطــاع الكهربــاء مــع ســلطة الطاقــة وكذلــك اجلســم املنظــم 
لقطــاع امليــاه مــع ســلطة امليــاه، يف حــن لــم تظهــر هــذه اإلشــكالية يف قطــاع االتصــاالت بســبب عــدم التشــكيل للجســم 
املنظــم يف قطــاع االتصــاالت. مثــا يف ســياق عــدم الوضــوح، يعــن العاملــون يف مجلــس تنظيــم الكهربــاء وفقــا لقانــون 
اخلدمــة املدنيــة وجتــوز التعيينــات ضمــن عقــود، يف حــن يخضــع العاملــون يف مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه لنظــام 
إداري خــاص، أمــا بالنســبة لهيئــة تنظيــم االتصــاالت فيلحــق بهــا بعــد تشــكيلها بعــض اإلدارات العامــة واملوظفــن 

املوجوديــن يف وزارة االتصــاالت، والذيــن هــم خاضعــون أصــا لقانــون اخلدمــة املدنيــة.
التقاريــر الصــادرة عــن األجســام املنظمــة للمرافــق اخلدماتيــة الثاثــة: حيــث يقــوم مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه برفــع ¦ 

ــا يخــص آداء  ــر نصــف ســنوي فيم ــاه وتشــمل تقري ــر ســلطة املي ــس عب ــوزراء مباشــرة ولي ــس ال ــى مجل ــر إل التقاري
خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي وتقريــر نصــف ســنوي عــن نشــاطه ومســتوى اآلداء فيــه. غــي حــن يقــدم مجلــس 
تنظيــم الكهربــاء تقريــر كل ثاثــة أشــهر لســلطة الطاقــة وتقريــر ســنوي لســلطة الطاقــة يرفــع لرئيــس الســلطة 
الوطنيــة ومجلــس الــوزراء. أمــا بالنســبة لهيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت فهــي لــم تشــكل بعــد علمــا أن قانوهــا يشــير 
إلــى أن الهيئــة تعــد تقريــر ســنوي يقــر مــن مجلــس إدارتهــا دون أن يحــدد جهــة معينــة يقــدم أو يرفــع إليخــا هــذا 
التقرير.واملاحــظ خصوصــا يف قطاعــي الكهربــاء وامليــاه عــدم شــمولية النشــر التقاريــر الصــادرة لتعزيــز شــفافيتها 
وإطــاع اجلمهــور عليهــا، كمــا أن هنــاك حالــة عــدم انتظــام لــدى مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء يف تقــدمي تقاريــره 

بصــورة دوريــة جلهــات االختصــاص. 
عــدم وضــوح ســلطة اجلســم املنظــم يف قطــاع الكهربــاء يف الرقابــة علــى الشــركة العامــة للنقــل اململوكــة للحكومــة: ¦ 

ففــي قطــاع امليــاه تلتــزم الشــركة بتقــدمي تقريــر ربــع ســنوي عــن أعمــال ونشــاطات الشــركة املاليــة والقانونيــة وتقريــر 
ســنوي مرفــق بتقريــر مدقــق احلســابات ملجلــس تنظيــم امليــاه، يف حــن ال يوجــد نــص قانونــي يلــزم الشــركة يف قطــاع 
ــي بشــأن دور  ــاء، وبخافهمــا فــا يوجــد أصــا أي نــص قانون ــم الكهرب ــس تنظي ــر ملجل ــاء بتقــدمي أي تقاري الكهرب

احلكومــة يف عمليــات تقــدمي اخلدمــات املتعلقــة باالتصــاالت بإنشــاء شــركة حكوميــة يف قطــاع االتصــاالت.
عــدم وجــود كــوادر وظيفيــة كافيــة لضمــان قيــام اجلســم املنظمــة مبهامــه وصاحياتــه: ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح ¦ 

يف مجلــس قطــاع امليــاه، وعلــى نحــو أقــل يف مجلــس قطــاع الكهربــاء.
عــدم نشــر قــرارات مجالــس إدارة األجســام املنظمــة للجمهــور: ويظهــر ذلــك بســبب غيــاب آليــة واضحــة تضمــن ¦ 

ــى القــرارات الصــادرة عــن مجالــس اإلدارة. ــا وبصــورة منتظمــة عل إطــاع اجلمهــور دوري
عــدم فاعليــة التدقيــق والرقابــة الداخليــة: ال يتوفــر لــدى مجلســي قطــاع الكهربــاء وامليــاه دائــرة تدقيــق ورقابة داخلية ¦ 

األمــر الــذي يضعــف مــن تطبيــق األنظمــة املاليــة املعمــول بهــا لديهمــا، ويضعــف مــن ممارســة رقابــة ماليــة ذاتية.
يف ظــل غيــاب دور املجلــس التشــريعي وتعطــل عملــه فقــد فقــدت ضمانــة أساســية للرقابــة علــى أداء وإدارة احلكومــة ¦ 

لتلــك اخلدمــات احليويــة واألجســام التــي أنيطــت بهــا تلــك املســئولية.

إن متتــع األجســام املنظمــة باالســتقاللية يقتضــي أن تكــون مجالــس إدارتهــا قــادرة علــى أن تأخــذ قراراتهــا 
مبســؤلية عاليــة دون تأثيــر مــن املســتويات السياســية واالقتصاديــة، وأن يعتــرف لهــذه األجســام باحلريــة يف 
إدارة مواردهــا املاليــة لضمــان تعزيــز بناءهــا التنظيمــي الداخلــي ووجــود كــوادر مؤهلــه لديهــا للقيــام باملهــام 

واملســئوليات امللقــاة علــى عاتقهــا وفقــا للقانــون. 
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التوصيات
أوال - التوصيات األساسية يف جانب السياسة التشريعية والتنظيمية للحكومة:

ضــرورة وضــع سياســة واضحــة جتــاه تبنــي قانــون عــام لتنظيــم منــح االمتيــازات يف إدارة وتشــغيل املرافــق اخلدماتيــة . 1
احليويــة التــي تريــد احلكومــة أن يتــم إدارتهــا مــن القطــاع اخلــاص.

اعتمــاد مجموعــة مــن املبــادئ التــي حتكــم عمليــة اخلصخصــة يلتــزم بهــا الــوزراء واملســؤولن وأن تبقــى احلكومــة . 2
مســؤولة أمــام املواطنــن عــن تقــدمي هــذه اخلدمــات بجــودة وســعر مناســب وتشــمل وصولهــا للجميــع بعدالــة، ويتــم 
مبوجــب هــذه املبــادئ إبقــاء السياســة العامــة تعتمــد مــن احلكومــة واالشــراف والرقابــة تكــون لألجســام املنظمــة 

وتوزيــع وتقــدمي اخلدمــة إلدارة القطــاع اخلــاص، إضافــة ملبــدأ عــدم إتاحــة االحتــكار للقطــاع اخلــاص.
ضــرورة تبنــي سياســة موحــدة تضمــن فعاليــة رقابــة األجســام التنظيميــة على الشــركات اململوكة للحكومة والشــركات . 3

اخلاصــة التــي تقــدم اخلدمــة للمواطــن وذلــك عبــر أدوات عديــدة مــن بينهــا تقاريــر دوريــة ترفعهــا هــذه الشــركات 
لألجســام التنظيميــة، وضبــط االســعار والكلفــة خاصــة يف حــال عــدم وجــود تنافــس يف تقــدمي اخلدمــة.

ضرورة تبني خطة وطنية لكل قطاع وإدماجها يف أجندة السياسات الوطنية للحكومة.. 4
ضــرورة وضــع ضوابــط موحــدة وواضحــة تعــزز مــن فعاليــة عمــل األجســام املنظمــة ومنــع التضــارب يف الصاحيــات . 5

بينهــا وبــن الــوزارة أو الســلطة املعنيــة ومنهــا االســتقال املالــي واإلداري لألجســام التنظيميــة مبــا يضمــن قيامهــا 
ــا  ــى اتخــاذ قراراته ــادرة عل ــث تكــون ق ــي بحي ــى السياســات يف القطــاع املعن بدورهــا كمنظــم للخدمــة ومراقــب عل

بإســتقالية وقــادرة علــى الســيطرة علــى مواردهــا بعيــدا عــن التأثيــر أو االحتــواء أو التبعيــة.
ضــرورة تبنــي سياســة واضحــة حتــد مــن التنافــس غيــر املبدئــي بــن فئــة محــددة مــن بعــض الفاعلــن يف الســلطة . 6

لشــغل عضويــة مجالــس إدارة األجســام التنظيميــة باالعتمــاد علــى الكفــاءات املوجــودة لــدى الشــعب الفلســطيني. 
ضــرورة تخصيــص جلســات خاصــة يف مجلــس الــوزراء ملتابعــة تقاريــر وشــؤون األجســام التنظيميــة ويعــزز مــن الــدور . 7

اإلشــرايف للحكومــة للتأكــد مــن اإللتــزام بسياســتها املعتمــدة وأهــداف اخلطــة.
ضــرورة النــص بوضــوح علــى إلغــاء التشــريع الســابق يف ذات املوضــوع الــذي ينظــم بتشــريع جديــد وعــدم فتــح البــاب . 8

للجــدل او الضبايبــة خصوصــا وأن التشــريعات الناظمــة لاجســام التنظيميــة حتــدد صاحيــات ومهــام جلهــات 
عديــدة.

أن غيــاب وجــود قانــون موحــد ينظــم موضــوع االمتيــاز 96 جعــل مــن أحــكام تنظيــم االمتيــاز ومنــح شــركات االمتيــاز يف . 9
قطــاع االتصــاالت والكهربــاء خصوصــا محكومــا بقوانــن وأنظمــة خاصــة كقانــون ونظــام االتصــاالت والقــرار بقانــون 
ــاء، وهــذه القوانــن تفاوتــت يف منهجهــا التشــريعي: ففــي قطــاع االتصــاالت وردت األحــكام املتعلقــة  بشــأن الكهرب
مبنــح االمتيــاز يف نظــام االتصــاالت مــع توســع بعــض الشــئ، بينمــا يف قطــاع الكهربــاء جــاء أحــكام االمتيــاز مقتضبــة 
يف القــرار بقانــون بشــأن الكهربــاء، وبوجــه عــام فكليهمــا ينطلــق مــن سياســة خاصــة بــه وضعــت مــن منظــور الســلطة 
التنفيذيــة وليــس انطاقــا مــن سياســة عامــة واضحــة معتمــدة ومعلنــة، كمــا ياحــظ أن القــرار بقانــون بشــأن امليــاه 

خــا مــن أي إشــارة إلــى موضــوع منــح االمتيــاز يف قطــاع امليــاه.

96  يشار أنه طرح مشروع قانون االمتياز على المجلس التشريعي األول ولم يقر حتى اليوم.
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ثانيا - التوصيات املتعلقة بتفعيل دور اجلسم املنظم يف قطاع الكهرباء:

اوال: احلاجــة الســتكمال بنــاء اجلســم املنظــم ليصبــح أكثــر فاعليــة يف ممارســة الــدور االشــراف الرقابــي علــى التنفيــذ 
وضمــان تعزيــز النزاهــة وإشــاعة الشــفافية واملســاءلة يف عملــه.

احلاجة إلى نشر قرار مجلس الوزراء اخلاص بتشكيل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.¦ 
ضــرورة تصويــب املخالفــة القانونيــة املتعلقــة بتشــكيل مجلــس اإلدارة مــن حيــث أن ممثــل وزارة احلكــم احمللــي تكــرر ¦ 

يف ثــاث تشــكيات متتاليــة.

ثانيــا: ضــرورة وضــوح املرجعيــة لتلقــي تقاريــر املجلــس، فالنــص مــرة علــى ســلطة الطاقــة، ومــرة أخــرى علــى مجلــس 
الــوزراء ، مــن شــأنه ان يشــتت مــن املســؤولية ويضعــف مــن اهميــة وفعاليــة تقــدمي التقاريــر ومراجعتهــا، واألفضــل أن 

يكــون مجلــس الــوزراء هــو املرجعيــة ومــن ميثلــه عــادة »وزيــر الطاقــة«.

ثالثــا: ضــرورة منــح املجلــس االســتقال املالــي واالداري احلقيقــي مــن حيــث قراراتــه والســيطرة علــى مــوارده مــع 
إشــراف مجلــس الــوزراء عليــه مــن خــال اعتمــاد النظــام املالــي اخلــاص واالداري كذلــك مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
ضــرورة تفعيــل دور املجلــس يف حتصيــل رســوم الرخــص واخلدمــات والتــي تعــود بالنفــع علــى املجلــس لتطويــره والقيــام 

باملهــام املنوطــة بــه قانونــا خصوصــا تفعيــل رقابتــه علــى شــركات التوزيــع.

ــع مبــا  ــل والتوزي ــد والنق ــة بشــركات التولي ــع املجــاالت املتعلق ــى جمي ــة عل ــس يف الرقاب ــة دور املجل رابعــا: ضــرورة تقوي
يشــمل الهيئــات احملليــة غيــر املنضمــة لشــركات التوزيــع خصوصــا يف بعــض احملافظــات شــمال الضفــة الغربيــة )قلقيليــة 
وســلفيت وطولكــرم والعديــد مــن البلــدات والقــرى( وذلــك بقيــام وزارة احلكــم احمللــي بدورهــا يف وضــع احللــول العمليــة 

إلنضمــام هــذه الهيئــات لشــركات التوزيــع أو ترخيــص شــركات توزيــع يف هــذه املناطــق.
ضرورة زيادة الكادر الوظيفي للمجلس يف ظل نقص املوظفن العاملن فيه ما يحد من فعالية عمل املجلس.¦ 
ضــرورة اســتحداث دائــرة تدقيــق داخلــي وتعيــن مراقــب مالــي لضمــان فعاليــة تطبيــق النظــام املالــي واحملاســبي يف ¦ 

املجلس.

توصيات يف مجال احلوكمة

اوال: تبني مجلس اإلدارة ملدونة سلوك وظيفي خاصة برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملوظفن يف املجلس.
تبنــي سياســات معلنــة وواضحــة حــول منــع تضــارب املصالــح وتلقــي الهدايــا ســواء بالنســبة ملجلــس اإلدارة أو . 1

املوظفــن.
تطبيق إقرار الذمة املالية للمكلفن حسب القانون خصوصا رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.. 2
وضع سياسة أو تعليمات أو قواعد واضحة لكيفية اإلباغ عن الفساد والتعامل مع ذلك.. 3
نشر التقارير الفنية واملالية واإلدارية سواء الربعية أو السنوية التي يصدرها املجلس.. 4
تطويــر وحتديــث املوقــع اإللكترونــي للمجلــس بنشــر جميــع التشــريعات والسياســات والتقاريــر والقــرارات واملعلومــات . 5

التــي تخــدم اجلمهــور.
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ثانيا: انتظام تقدمي املجلس لتقاريره الربعية والسنوية للجهات املسؤولة حسب القانون.
ضرورة جتاوب املجلس مع املاحظات والتوصيات التي جاءت يف تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 1
ضرورة جتاوب املجلس مع املاحظات والتوصيات التي تأتي يف تقارير مؤسسات املجتمع املدني.. 2
نشر نظام الشكاوى وإجراءات تلقيها ومتابعتها املعمول به لدى املجلس حتى يكون واضحا ومعلنا للجمهور.. 3

ثالثا - التوصيات املتعلقة بتفعيل دور اجلسم املنظم يف قطاع املياه:
ــى التنفيــذ . 1 ــاء اجلســم املنظــم ليصبــح أكثــر فاعليــة يف ممارســة الــدور االشــراف الرقابــي عل ضــرورة اســتكمال بن

ــه.  ــز النزاهــة وإشــاعة الشــفافية واملســاءلة يف عمل وضمــان تعزي
ضرورة زيادة الكادر الوظيفي للمجلس يف ظل نقص املوظفن العاملن فيه ما يحد من فعالية عمل املجلس.¦ 
ضــرورة إزالــة التناقــض يف تعيــن وإقالــة مجلــس اإلدارة فوفقــا للقــرار بقانــون بشــأن امليــاه مــن ميلــك التعيــن هــو ¦ 

الرئيــس بينمــا مــن ميلــك اإلقالــة هــو مجلــس الــوزراء، وهــذا قــد يكــون مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتقالية املجلــس، 
كمــا يخلــق تضــارب بــن القاعــدة التــي تقــول مــن ميلــك التعيــن ميلــك اإلقالــة وبــن مــا تبنــاه القانــون.

ضــرورة متكــن املجلــس مــن الســيطره علــى مــوارده املاليــة خصوصــا رســوم الرخــص واخلدمــات، ففــي ظــل عــدم ¦ 
صــدور اآلنظمــة اخلاصــة بذلــك حتــى اليــوم يبقــى املجلــس حتــت رحمــة التمويــل اخلارجــي خصوصــا وأنــه ليــس لــه 

أي مخصصــات مــن املوازنــة العامــة وفقــا للقانــون.
ضــرورة وقــف كل أشــكال التوتــر والتنــازع بــن املجلــس وســلطة امليــاه واإللتــزام بأحــكام القانــون واالتفــاق علــى تعديلــه . 2

اذا كان هنــاك حاجــة بالتوافــق بينهمــا بعيــدا عــن اجلــدل واالختــاف يف التفســير ممــا يضــر مبصلحــة القطــاع ويحــد 
مــن تفعيــل عمــل املجلــس ويؤثــر ســلبا علــى تطبيــق القانــون.

ــاه . 3 ــاه ومرافــق املي ــة للمي ــاه مــن خــال تأســيس الشــركة الوطني ــى إســتكمال منظومــة قطــاع املي ضــرورة العمــل عل
االقليميــة وجمعيــات مســتخدمي امليــاه لضمــان إدارة شــمولية لقطــاع امليــاه وعــدم التفــرد بــه مــن جهــة معينــة 

ولضمــان تفعيــل الــدور التنظيمــي الرقابــي للمجلــس.
استكمال التشريعات

ضــرورة العمــل علــى إعــداد وإصــدار األنظمــة التاليــة مــن مجلــس الــوزراء والتــي ســيكون لهــا دور كبيــر يف تفعيــل . 4
أدوات عمــل املجلــس وهــي: نظــام التراخيــص ملقدمــي اخلدمــات ونظــام التعرفــة املوحــد للميــاه والصــرف الصحــي 
ــة  ــة واملالي ــة، ونظــام الشــؤون اإلداري ــاه باجلمل ونظــام حوافــز األداء ملقدمــي اخلدمــات ونظــام الســعر املوحــد للمي

لشــركة امليــاه الوطنيــة، ونظــام مرافــق امليــاه االقليميــة، ونظــام جمعيــات مســتخدمي امليــاه.
البناء املؤسسي واملالي

العمل على إعداد هيكلية وجدول تشكيات الوظائف اخلاص باملجلس.. 5
قيــام مجلــس الــوزراء بوضــع نظــام املكافــآت واحلقــوق املاليــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة يف املجلــس، وننــوه هنــا . 6

إلــى توصيــة ســابقة حــول ضــرورة وجــود نظــام موحــد جلميــع األجســام التنظيميــة يف هــذا املوضــوع.
وضع سياسة أو تعليمات أو قواعد واضحة لكيفية اإلباغ عن الفساد والتعامل مع ذلك.. 7
تطويــر وحتديــث املوقــع اإللكترونــي للمجلــس بنشــر جميــع التشــريعات والسياســات والتقاريــر والقــرارات واملعلومــات . 8

التــي تخــدم اجلمهــور.
وضــع آليــة منتظمــة لتعميــم قــرارات مجلــس اإلدارة علــى اجلمهــور ســواء مــن خــال املوقــع اإللكترونــي أو أي وســيلة . 9

متاحــة أخــرى.
نشر التقرير نصف السنوي الذي يعده املجلس.. 10
استحداث وحدة مختصة لدى مجلس الوزراء ملراجعة تقارير املجلس.. 11
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عمل برنامج منتظم للقاءات بن املجلس واجلمهور.. 12
اعتماد نظام شكاوى وإجراءات واضحة لتلقيها ومتابعتها لدى املجلس وإعانه للجمهور.. 13

رابعا – التوصيات املتعلقة بتشكيل وتفعيل دور اجلسم املنظم يف قطاع اإلتصاالت:
ضــرورة العمــل علــى تشــكيل هيئــة تنظيــم قطــاع اإلتصــاالت لضمــان التنظيــم الســليم ملنــح رخــص االتصــاالت . 1

وجتديدهــا وتفعيــل الرقابــة احلقيقيــة علــى الشــركات التــي تقــدم اخلدمــة للمواطنــن.

ضــرورة مراجعــة اخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة لإتصــاالت املقــرة لألعــوام اخلمســة القادمــة وتضمينهــا تدخات . 2
اســتراتيجية تضمــن تفعيــل قانــون الهيئــة وحتديثــه وتشــكيل الهيئــة علــى أرض الواقــع.
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املراجع

التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية:
القانون االساسي املعدل لعام 2003.

قانون االتصاالت لعام 1996.
القرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت لعام 2009.

القرار بقانون بشأن الكهرباء العام لعام 2009.
القرار بقانون بشان املياه لعام 2014.

النظام املالي واحملاسبي ملجلس تنظيم قطاع الكهرباء لعام 2015.
النظام املالي واحملاسبي ملجلس تنظيم قطاع املياه لعام 2016.

النظام اإلداري ملجلس تنظيم قطاع املياه لعام 2016.
 امليثاق العربي حلقوق االنسان لعام 2004.

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966.
التعليــق العــام رقــم 15 حــول احلــق يف املــاء الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

لعــام 2002.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979.

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
اتفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006.

اتفاقية االحتاد الدولي لاتصاالت السلكية والاسلكية املوقعة يف نيروبي لعام 1982.

الكتب والدراسات والتقارير واملواقع اإللكترونية:
االســتقال املالــي واإلداري يف املؤسســات العامــة الفلســطينية - املفهــوم واملمارســة: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة 

واملســاءلة – أمــان، سلســلة تقاريــر )76(، الســنة 2014.
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: تقريــر ربــع ســنوي حــول االســتقال املالــي واإلداري يف املؤسســات واملؤسســات العامــة 

الفلســطينية، آب 2016.
ورقــة خلفيــة حــول قطــاع الكهربــاء يف فلســطن – الواقــع ومتطلبــات اإلصــاح: جلســة طاولــة مســتديرة رقــم )5(، معهــد 

أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطينية )مــاس(، أيــار 2014.
ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2015.

http:// :تقريــر مؤشــرات األداء الســنوي لشــركات توزيــع الكهربــاء، املوقــع اإللكترونــي ملجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء
www.perc.ps/ar_new/index.php?p=perc10 تاريــخ الدخــول 19/5/2017.

اإلئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان: تقريــر حــول مجــاالت الترشــيد والتقشــف يف االنفــاق احلكومــي، كانــون 
أول 2015.

محمد سعيد احلميدي: ورقة حول نشأة مجلس تنظيم قطاع املياه، 2016.
مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه: الطريــق إلــى االســتدامة/مقدمو خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي يف فلســطن – احلقائــق 

واألرقــام – تقريــر عــام 2015، نيســان 2017.
معــن البرغوثــي: الشــركات العامــة اململوكــة للحكومــة يف فلســطن، االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، 

سلســلة تقاريــر 96، حزيــران 2015.
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املوقع اإللكتروني جلمعية حماية املستهلك: http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=1024 تاريخ الدخول 

.2017/5/22
مجلس تنظيم قطاع املياه: تقرير ملخص أداء مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي يف فلسطن 2014 – 2015، 

.2017
ترمين توكر: قطاع االتصاالت وتقانة املعلومات يف فلسطن – الواقع واآلفاق، معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية 

http://www.palestineeconomy.ps/files/ :الفلسطيني )ماس(، 2012، أنظر الرابط التالي
. server/20151002111454-2.pdf

معن البرغوثي: دراسة حول عقود االمتياز )حالة شركة االتصاالت الفلسطينية(، الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، رام 
اهلل – أذار 2004.

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء: التقرير السنوي لعام 2011.
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تاريخ الدخول 31/5/2017
املوقع اإللكتروني ملجلس الوزراء: http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR تاريخ الدخول 

.21/5/2017
 www.perc.ps/ar/files/publications/annuareport2011ar.pdf تاريخ الدخول 13/5/2017.

http://www.alhaya.ps/ar_page. :املوقع االلكتروني جلريدة احلياة
php?id=2924475y43140213y2924475 تاريخ الدخول 17/5/2017

 http://www.perc.ps/ar_new/index.php?p=perc10 املوقع اإللكتروني ملجلس تنظيم قطاع الكهرباء
تاريخ الدخول 19/5/2017.

http://www.aliqtisadi.ps/ar_page. :املوقع اإللكتروني لإقتصادي التالي
php?id=10620fy1073679Y10620f تاريخ الدخول 23/5/2017.

املوقع اإللكتروني جلريدة احلياة: http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=68887 تاريخ الدخول 
.23/5/2017

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/: املوقع اإللكتروني ملجلس الوزراء
ViewDetails?ID=41072 تاريخ الدخول 31/5/2017

http://www.mtit.pna.ps/arv/index. :املوقع اإللكتروني لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
php?p=main&id=2020 تاريخ الدخول 31/5/2017.
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 Statement of National Telecommunications Policy: Issued by The Minister of
.Telecommunications & Information Technology, April 2010

http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/Sector.pdf

املقابات:
مقابلــة مــع الســيد اســماعيل عاونــة/ مديــر دائــرة شــؤون املســتهلكن يف مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، بتاريــخ 

.28/5/2017 وبتاريــخ   ،10/5/2017
مقابلة مع السيد محمد سعيد احلميدي/ املدير التنفيذي يف مجلس تنظيم قطاع املياه، بتاريخ 14/5/2017.
مقابلة مع السيد حمدي طهبوب / الرئيس التنفيذي يف مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

مقابلة مع األستاذة هالة أبو الهوى/ املستشارة القانونية يف سلطة املياه، بتاريخ 23/5/2017.
مقابلة مع السيدة أمال نصار/ قائم بأعمال املدير املالي يف مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 28/5/2017.

مقابلة مع السيد ظافر ملحم/ قائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، بتاريخ 7/6/2017.
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امللحق
أبرز التشريعات املتعلقة باألجسام التنظيمية يف قطاعات الكهرباء واملياه واالتصاالت

تشريعات متعلقة بقطاع االتصاالتتشريعات متعلقة بقطاع املياهتشريعات متعلقة بقطاع الكهرباء

قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام املكافــآت واحلقــوق املاليــة 
لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع 
الكهربــاء رقــم )١٢( لســنة ٢٠١٠: حــدد هــذا النظــام 
دوالر  ألــف  مببلــغ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  مكافــأة 
شــهريا،  دوالر  خمســمائة  مببلــغ  والعضــو  شــهريا، 
إضافــة إلــى بــدالت ومصاريــف مهــام العمــل الرســمية 
أن  علــى  احلكومــة  لــدى  بــه  معمــول  هــو  ملــا  وفقــا 
تصــرف جميعهــا مــن موازنــة املجلــس. كمــا أشــار هــذا 
النظــام أنــه ال يجــوز أن يكــون عضــو مجلــس اإلدارة 
مــن موظفــي القطــاع العــام ممثــل بأكثــر مــن مجلســي 
ألــزم مجلــس اإلدارة  إدارة يف وقــت واحــد، وأيضــا 
برفــع تقاريــر دوريــة مرتــن يف الســنة عــن أعمالــه إلــى 
ــادوا  ــد أف ــس فق ــن بســؤال املجل ــوزراء. ولك ــس ال مجل
بــأن مجلــس الــوزراء قــام بإصــدار قــرار يف شــهر متــوز 
2016 بتقليــص املبالــغ املاليــة لتصبــح )300 دوالر( 
لرئيــس مجلــس اإلدارة و )250 دوالر( لعضــو مجلــس 

.97 اإلدارة 

قانــون امليــاه رقــم )٣( لســنة ٢٠٠٢: حــل هــذا القانون 
محــل القوانــن املوروثــة مــن فتــرات زمنيــة ســابقة 
علــى وجــود الســلطة الفلســطينة، ويعــد القانــون 
الفلســطيني األول يف تنظيــم موضــوع امليــاه، ولكــن 
متطلبــات إصــاح قطــاع امليــاه وإعــادة تنظيميــه 
وتطويــره أدت لصــدور قــرار بقانــون جديــد بشــأن 
امليــاه يف العــام 2014، ولكــن هــذا األخيــر لــم ينــص 
صراحــة علــى إلغــاء قانــون 2002 وفقــط إكتفــى 
يتعــارض  مــا  أي  الضمنــي  االلغــاء  علــى  بالنــص 
ــة  مــع أحكامــه، ويف ظــل إختــاف البنيــة التنظيمي
ــون املذكــور  ــي تبناهــا القــرار بقان ــاه الت لقطــاع املي
مــن حيــث النــص ألول مــرة علــى انشــاء مجلــس 
تنظيــم قطــاع امليــاه وشــركة امليــاه الوطنيــة وإعــادة 
توزيــع الصاحيــات مــا بــن هــذه اجلهــات وســلطة 
امليــاه فقــد يكــون ذلــك مدخــا إلثــارة خافــات 
ــى التفســيرات حــول مــا هــو ملغــى مــن أحــكام  عل

ــا 98. ــا ظــل مطبق ــون 2002 وم قان

هــذا  يعــد   :١٩٩٦ لســنة   )٣( رقــم  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  قانــون 
القانــون هــو األول فلســطينيا الــذي ينظــم قطــاع االتصــاالت فقــد حــل محــل 
التشــريعات املوروثــة مــن فتــرات زمنيــة ســابقة. وقــد نظــم هــذا القانــون مهــام 
وأهــداف وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ومــن أبرزهــا: اإلشــراف 
والرقابــة اإلداريــة والفنيــة واملاليــة علــى أي شــركة عامــة للهاتــف، وضــع 
املعاييــر واألســس واملعــدالت لتحديــد أســعار اخلدمــات املقدمــة مــن املرخــص 
ــر واألســس  ــك املعايي ــاد تل ــوزراء العتم ــس ال ــم للمســتفيد والتنســيب ملجل له
واملعــدالت وحتديــد أســعار اخلدمــات يف حالــة عــدم وجــود املنافســة. كما نظم 
انشــاء شــبكات االتصــاالت، وإدارة التــرددات، وترخيــص شــبكات االتصــاالت، 
ومــا يتعلــق مبنــح الرخصــة مبــا فيهــا رخــص االمتيــاز وشــروطها وجتديدهــا 
وتعديلهــا، وســلطات الضبــط القضائــي واجلرائــم والعقوبــات حيــث إعتبــر 
القانــون موظفــي الــوزارة املفوضــن كتابيــاً حــق الرقابــة والتفتيــش فيمــا يتعلــق 
باتصــاالت والدخــول إلــى أي مــكان يثبــت بأنــه يحتــوي علــى أجهــزة أو شــبكات 
غيــر مرخصــة أو أجهــزة تســتعمل للتشــويش علــى شــبكات االتصــاالت أو 
ــر  ــون بقصــد ضبطهــا وحتري متــارس فيهــا أي نشــاطات مخالفــة لهــذا القان
تقريــر بهــا. كمــا نظــم بوجــه خــاص دور الــوزارة يف مراقبــة اجلهــات املرخــص 
ــة املســتفيدين أو املنتفعــن مــن اخلدمــات واحملطــات الاســلكية  ــا وحماي له
ــه لتقــدمي خدمــة اتصــاالت عامــة  ــى كل مرخــص ل ــا: أن عل ــدة طــرق منه بع
ــل  أن ينشــئ قســما خاصــا لتلقــي شــكاوي املســتفيدين واملشــتركن وأن يعم
ــا  ــق مبســتوى اخلدمــة ونوعيته ــت تتعل ــايف أســباب الشــكاوي إذا كان ــى ت عل
أو طريقتهــا، وال يجــوز للمرخــص لــه أن يقــدم علــى تغييــر الئحــة أجــوره أو 
أســعاره إال بعــد إبــاغ الــوزارة واإلعــان عــن األســعار اجلديــدة قبــل ســريانها 
مبــدة ال تقــل عــن شــهر واحــد شــريطة أن ال تزيــد أســعاره عمــا ورد يف 
شــروط اتفاقيــة الترخيــص. أيضــا إذا تلقــت الــوزارة شــكاوي جماعيــة بوجــود 
تقصيــر مــن املرخــص لــه أو وجــود خــاف بــن املرخــص لــه واملســتفيدين 
بشــأن مســتوى اخلدمــة، أو مخالفــة شــروط الرخصــة فللــوزارة أن حتقــق 
نهائيــا  قرارهــا  ويعتبــر  مناســبا  تــراه  مــا  تقــرر  وأن  الشــكوى  يف أســباب 
وملزمــا للمرخــص لــه، كمــا أن علــى املرخــص لــه أن يقــدم تقريــرا ســنويا 
ــي تضمــن تقــدمي  ــرة الت ــة املتوف ــة واملالي ــة واإلداري ــب الفني ــه اجلوان ــن في يب
اخلدمــة املرخصــة للمســتفيدين باملســتوى املطلــوب. كذلــك للــوزارة أن تتحقــق 
مــن التــزام املرخــص لهــم بشــروط الترخيــص وأحــكام القانــون مــن خــال 
ــى  ــام بالكشــف احلســي عل ــا القي ــأي إجــراءات تراهــا مائمــة ومنه ــام ب القي
ــة  ــه الفني ــزة االتصــاالت وفحــص ســجات املرخــص ل ــع الشــبكة وأجه مواق
والتأكــد مــن ســامة األنظمــة املتبعــة إلصــدار الفواتيــر ودقتهــا والتأكــد مــن 
مســتوى اخلدمــة املقدمــة للمســتفيدين وشــكواهم و االطــاع علــى ســجات 
الصيانــة واألعطــال لــدى املرخــص لــه للتأكــد مــن فعاليــة إدارة اخلدمــة. هــذا 
باالضافــة إللــزام الشــركات واجلهــات التــي تقــوم بتقــدمي اخلدمــة باإللتــزام 
باحلفــاظ علــى ســرية وخصوصيــة االتصــاالت واملعلومــات، واملســاواة بــن 
املنتفعــن مــن خدمــات االتصــاالت واإلعــان املســبق عــن أســعار اخلدمــات 

وطــرق حتصيلهــا.
وقــد أعطــى هــذا القانــون ملجلــس الــزوراء حــق منــح امتيــاز أو اســتثمار خدمــة 
او أكثــر يف قطــاع االتصــاالت الســلكية والاســلكية، ولكــن لــم ينــص هــذا 
القانــون علــى وجــوب نشــر عقــد او اتفاقيــة االمتيــاز رســميا يف الوقائــع 
الفلســطينية 99. كمــا أعطــى القانــون للوزيــر صاحيــة إصــدار انظمــة لتنفيــذه 
وفــق مــا كان معمــوال بــه قبــل صــدور القانــون االساســي املعــدل لســنة 2003 
ولكــن وفقــا للنــص الدســتوري فقــد حصــرت صاحيــة إصــدار االنظمــة يف 
مجلــس الــوزراء وليــس الوزيــر. ويف العــام 2009 صــدر قــرار بقانــون جديــد 
بشــأن الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت الــذي حتدثنــا عنــه 
ــة وتنظيــم قطــاع االتصــاالت وتوزيــع الصاحيــات  ســابقا والــذي أعــاد هيكل
ــى إلغــاء  ــم ينــص صراحــة عل ــر ل ــوزارة، ولكــن هــذا األخي ــة وال مــا بــن الهيئ
ــي أي مــا يتعــارض  ــاء الضمن ــى االلغ ــون 1996 وفقــط إكتفــى بالنــص عل قان
مــع أحكامــه وقــد يكــون ذلــك مدخــا إلثــارة خافــات علــى التفســيرات حــول 
مــا هــو ملغــى مــن أحــكام قانــون 1996 ومــا صــدر بنــاء عليــه مــن أنظمــة ومــا 

ظــل مطبقــا.
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قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن أســس الترخيــص لشــركات 
الكهربــاء رقــم )٩( لســنة ٢٠١٠: نــص علــى دور املجلــس 
شــركة  ألي  الترخيــص  طلبــات  بشــأن  التوصيــة  يف 

ــد أو نقــل او تشــغيل محطــات. ــع او تولي توزي

قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام التعرفــة املائيــة رقــم 
اســتنادا  النظــام  هــذا  وضــع   :٢٠١٣ لســنة   )١(
لقانــون امليــاه 2002، وقــد نظــم أهــداف وآليــات 
تطبيــق سياســة التعرفــة املائيــة ومعاييرهــا وأســس 
واجراءاتهــا  التعرفــة  وتعديــل  االســتهاك  رســوم 
والصــرف  للميــاه  األســعار  بتقــدمي  واالتــزام 
الصحــي علــى أســاس التعرفــة. وياحــظ أن هــذا 
النظــام بحاجــة ملراجعــة بعــد صــدور القــرار بقانــون 
بشــأن امليــاه لســنة 2014 خصوصــا مــن ناحيــة 
النــص علــى دور مجلــس تنظيــم امليــاه يف موضــوع 
التعرفــة واالســعار 100، ووفقــا لســلطة امليــاه فهــو 
ــا 101. ــك حالي ــر ذل ــل ويجــري حتضي بحاجــة لتعدي

قــرار وزيــر البريــد واالتصــاالت بشــأن نظــام االتصــاالت الســلكية والالســلكية 
رقــم )١( لســنة ١٩٩٦: صــدر باالســتناد إلــى قانــون االتصــاالت لســنة 1996، 
ــب مــن  ــون مــن عــدة جوان ــواردة يف القان ــل بعــض األحــكام ال وتضمــن تفصي
ــاز لاتصــاالت الســلكية والاســلكية، والتزامــات صاحــب  بينهــا: منــح االمتي
حــق االمتيــاز، والوصايــة والرقابــة علــى االمتيــاز، وانقضــاء حــق االمتيــاز 
الهاتــف  ونظــام  اإلرتفــاق،  وحقــوق  والتراخيــص،  واســترداده،  وإســقاطه 
وغيرهــا. وفيمــا يخــص الــدور الرقابــي الــذي يكرســه هــذا النظــام فيشــمل 
عــدة جوانــب مــن أبرزهــا: حيــث ال يجــوز للمرخــص لــه حتصيــل تعريفــة 
للمكاملــات الهاتفيــة تزيــد قيمتهــا عــن القيمــة التــي حتددهــا وثيقــة االمتيــاز، 
كمــا يلتــزم صاحــب االمتيــاز بتأمــن خدمــات االتصــاالت علــى كافــة األراضــي 
الفلســطينية أو ضمــن منطقــة محــددة باالمتيــاز أصــًا وباملســاواة  يف معاملــة 
املســتهلكن و بجــودة وتوافــر اخلدمــات املقدمــة. أيضــا يخضــع صاحــب 
االمتيــاز لرقابــة الــوزارة يف ممارســة أعمالــه وللــوزارة متــى شــاءت احلــق يف 
اإلطــاع علــى أي مســتند تــراه ضروريــاً ملمارســة هــذه الرقابــة، وللــوزارة أن 
ــاز  ــذ خدمــات املرفــق موضــوع االمتي ــاز يف أداء وتنفي تراقــب صاحــب االمتي
ــن  ــوزارة احلــق يف تعي ــة، ولل ــة واملالي ــة واإلداري ــن النواحــي الفني وتســييره م
مندوبــن عنهــا يف مختلــف الفــروع واالدارات التــي ينشــئها صاحــب االمتيــاز 
الســتغال املرفــق وللمندوبــن احلــق يف تقــدمي تقاريــر بذلــك ملانــح االمتيــاز، 
بهــا  املعمــول  والقــرارات  القوانــن واألنظمــة  بأحــكام  تقيــده  مــدى  وبيــان 
يف مجــال االتصــاالت. كمــا تعــن الــوزارة محاســباً ماليــاً حلســاب األربــاح 
واخلســائر وحتديــد نســبة احلصــة املخصصــة لهــا مــن األربــاح وعلــى صاحــب 
ــك  ــه، وكذل ــذ مهام ــة لتنفي ــات ضروري ــأي معلوم ــد احملاســب ب ــاز تزوي االمتي
للــوزارة أن تعهــد إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة مبراقبــة إنشــاء املرفــق 

وتســييره مــن كافــة النواحــي.
تكمــن االشــكالية يف أن هــذا النظــام وضــع يف فتــرة زمنيــة قدميــة نســبيا 
ــه يف قطــاع االتصــاالت  ــاز وأحكام ــح االمتي ــة مبن ــل املتعلق ــن التفاصي وتضم
مبنــح  يتعلــق  مــا  كل  أن  ناحيــة  مــن  خصوصــا  مراجعتــه  جتــري  أن  دون 
االمتيــازات واحكامهــا ال بــد أن يكــون بقانــون وليــس بنظــام وفقــا للقانــون 
األساســي املعــدل لســنة 2003 مبــا يضمــن دور للســلطة التشــريعية يف وضــع 
أســس تنظيــم هــذا النــوع احليــوي مــن املرافــق العامــة خافــا ملــا هــو عليــه 
الوضــع الســابق واحلالــي – أي منــذ مــا يزيــد عــن عشــرين عامــا- حيــث 

تفــردت الســلطة التنفيذيــة بــإدارة هــذا القطــاع.
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ــات احملليــة ألوضاعهــا  تعليمــات بشــأن تصويــب الهيئ
العــام  الكهربــاء  بــأن  بقانــون  القــرار  ألحــكام  وفقــا 
لعــام 2009 صــادرة عــن رئيــس ســلطة الطاقــة رقــم 
)2( لســنة 2010: نصــت علــى تقيــد الهيئــات احملليــة 

بتعليمــات أســس املســاهمة التــي يحــدد املجلــس.

ــاه بشــأن تســمية مأمــوري  قــرار رئيــس ســلطة املي
هــذا  صــدر   :2016 لســنة  القضائيــة  الضابطــة 
القــرار اســتنادا للقــرار بقانــون بشــان امليــاه لســنة 
2014 مبوجــب املادتــن )54، 55( منــه. وقــد خــول 
صاحيــة  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  القانــون 
ضبــط اجلرائــم واملخالفــات وفــق لقانــون امليــاه 
ويكــون حملاضــر الضبــط الصــادرة عنهــم حجيــة 
يف االثبــات أمــام ســلطات التحقيــق والقضــاء مــا 
لــم يثبــت عكســها. ووفقــا للقــرار املذكــور فقــد مت 
تســمية عــدد مــن موظفــي التفتيــش والرقابــة يف 
ســلطة امليــاه كمأمــوري ضبــط قضائــي، كمــا نــص 
املخالفــات  حــول  للشــكاوى  ســجل  علــى  القــرار 
ومتابعتهــا ونــص علــى إعــداد محاضــر الضبــط 

ــاه. ــدى ســلطة املي ــد ل ــا هــو معتم ــق م وف

ــا املعلومــات رقــم )2( لســنة 2013 بشــأن  ــر االتصــاالت وتكنولوجي قــرار وزي
خصوصيــة وســرية معلومــات وبيانــات املشــتركن وحفــظ البيانــات: وقــد نــص 
علــى واجــب املرخــص لــه ســواء كان شــخص او شــركة إتصــاالت أو إنترنــت 
أن يبــذل كافــة اجلهــود الازمــة والضروريــة لضمــان اخلصوصيــة والســرية 
التــي يحصــل عليهــا يف  التجاريــة،  التجاريــة وغيــر  للمعلومــات واألســرار 
ســياق عملــه مــن أي شــخص يقــدم لــه اخلدمــات املرخصــة، وذلــك مــن خــال 
ــك  ــة وســرية تل ــى خصوصي ــة للمحافظــة عل ــق إجــراءات معقول وضــع وتطبي
ــة حــول  ــات كافي ــه أن يحتفــظ ببيان ــى املرخــص ل املعلومــات، كمــا أوجــب عل
إجــراءات احملافظــة علــى اخلصوصيــة والســرية اخلاصــة بــه علــى نحــو يكفــل 

للــوزارة التحقــق مــن ذلــك عنــد طلبهــا.

قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن نقــل صاحيــات توزيــع 
ــق  ــاء املنشــأة وف ــع الكهرب ــى شــركات توزي ــاء إل الكهرب
أحــكام القانــون رقــم )8( لســنة 2010: وقــد نــص هــذا 
الكهربــاء  قطــاع  تنظيــم  قيــام مجلــس  علــى  القــرار 
بالتنســيب إلــى مجلــس الــوزراء بتعيــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة التأسيســي املؤقــت لشــركات التوزيــع املنشــأة 
عــن  تضــم ممثلــن  القــرار  لتشــكلية حددهــا  وفقــا 
الهيئــات احملليــة واحلكومــة واملجلــس الوطنــي حلمايــة 
رئاســة مجلــس  تتولــى  مهنيــة  وشــخصية  املســتهلك 

االدارة.

قــرار بشــأن إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة مجلــس 
تنظيــم قطــاع امليــاه رقــم )122( لســنة 2016: نــص 
هــذا القــرار علــى تشــكيل املجلــس مــن رئيــس وســتة 
أعضــاء منهــم 3 ميثلــون القطــاع العــام و2 ميثلــون 
القطــاع األهلــي و 1 ميثــل القطــاع اخلــاص. ويشــار 
ــن القطــاع اخلــاص  ــس هــو م ــس املجل ــى أن رئي إل
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قــرار وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بشــأن أســعار وصــات الربــط 
Backhauling رقــم )3( لســنة 2013 وقــرار وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا 
 )4( رقــم   )ADSL( ال  النفــاذ خلدمــة  أســعار خطــوط  بشــأن  املعلومــات 
القــراران مبوضــوع حتديــد األســعار، ويظهــر  لســنة 2013: يتعلــق هــذان 
مــن ديباجتيهمــا أنهــا صــدرا عــن وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
اســتناد للمــادة )7 فقــرة 6( مــن قانــون االتصــاالت، مــع أن املــادة املذكــورة 
تتعلــق بنصــوص عامــة حــول مــا تقــوم بــه الــوزارة لتحقيــق أهدافهــا ومهامهــا، 
كمــا أن الفقــرة 6 تنــص علــى صاحيــة الــوزارة يف )وضــع املعاييــر واألســس 
واملعــدالت لتحديــد أســعار اخلدمــات املقدمــة مــن املرخــص لهــم للمســتفيد 
والتنســيب ملجلــس الــوزراء العتمــاد تلــك املعاييــر واألســس واملعــدالت وحتديــد 
ــة عــدم وجــود املنافســة(، ووفقــا لهــذا النــص فــإن  أســعار اخلدمــات يف حال
إعتمــاد األســعار يكــون مــن مجلــس الــوزراء وبقــرار منــه، وعليــه فــإن حتديــد 
االســعار بقــرار مــن الوزيــر يثيــر شــبهة مخالفــة القراريــن املذكوريــن لقانــون 

االتصــاالت.

قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام رســوم ترخيــص شــركات 
ــي  ــم )4( لســنة 2012: حــدد الرســوم الت ــاء رق الكهرب

يتقاضاهــا املجلــس مــن شــركات التوليــد والتوزيــع.

اإلداري  النظــام  بشــأن  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
لســنة   )11( رقــم  امليــاه  قطــاع  تنظيــم  ملجلــس 
2016: صــدر هــذا النظــام اســتنادا للقــرار بقانــون 
بشــأن امليــاه لعــام 2014، وقــد نظــم أحــكام التنظيــم 
اإلداري للمجلــس كشــروط وأســس تعيــن املوظفــن 
والترقيــة والنقــل الداخلــي وتقييــم األداء وأســس 
حتديــد الرواتــب والعــاوات وصنــدوق املكافــآت 
الصحــي  والتأمــن  االضــايف  العمــل  وأســس 
ــب  ــات املوظــف وســلوكه واإلجــازات والتدري وواجب
ــات  ــض عــن االصاب ــة والتعوي واالجــراءات التأديبي

وانتهــاء اخلدمــة وصنــدوق التوفيــر واإلدخــار.

قــرار وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بشــأن متديــد العمــل بإتفاقيــة 
واجلــوال  الثابــت  الهاتــف  اتصــاالت  وتشــغيل  وإدارة  إنشــاء  رخصــة  منــح 
هــذا  صــدر   :2016 لســنة   )117( رقــم  الفلســطينية  االتصــاالت  لشــركة 
القــرار يف 2016/12/1 باالســتناد لقانــون االتصــاالت ومبوجبــه مت متديــد 
بتاريــخ  املنتهيــة  الفلســطينية  االتصــاالت  شــركة  رخصــة  باتفاقيــة  العمــل 

.2016/12/14 تاريــخ  حتــى   2016/11/15
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قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن تنظيــم اســتغال الطاقــة 
 :2012 لســنة   )16( رقــم  فلســطن  يف  املتجــددة 
ونــص علــى دور مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء يف 
حتديــد التعرفــة حملطــات توليــد الطاقــة املتجــددة، 
ويف مراجعــة التعليمــات اخلاصــة بنمــوذج اتفاقيــات 
ربــط الطاقــة املتجــددة علــى شــبكات التوزيــع قبــل 
صــدوره مــن شــركات توزيــع الكهربــاء، ويف حتديــد 
أســعار شــراء الكهربــاء املنتجــة مــن مشــاريع وأنظمــة 
التــي  التطــورات  مراقبــة  ويف  املتجــددة،  الطاقــة 
حتصــل يف تقنيــات الطاقــة املتجــددة لتوليــد الكهربــاء 
وأســعار مكوناتهــا وجتهيزاتهــا، ويف مراجعــة القواعــد 
واملواصفــات والشــروط والقــدرات ملشــاريع وأنظمــة 
شــبكة  علــى  ربطهــا  ميكــن  التــي  املتجــددة  الطاقــة 
التوزيــع بالشــراكة مــع جهــات أخــرى كســلطة الطاقــة 
واملركــز الفلســطيني البحــاث الطاقــة والبيئــة وشــركات 

توزيــع الكهربــاء.

قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن النظــام املالــي ملجلــس 
تنظيــم قطــاع امليــاه رقــم )12( لســنة 2016: صــدر 
ــاه  ــون بشــأن املي هــذا النظــام اســتنادا للقــرار بقان
املالــي  التنظيــم  أحــكام  نظــم  وقــد   ،2014 لعــام 
احملاســبية  والسياســات  كاألســس  للمجلــس 
واملوازنــة التقديريــة والنفقــات التشــغيلية واألصــول 
الرأســمالية والســلف والنثريــات وإيــرادات املجلــس 
والصاحيــات املاليــة وحــدود التفويــض والقيــود 
والســجات احملاســبية والتقاريــر املاليــة وواجــب 
املاليــة  بياناتــه  عــن  نســخة  تقــدمي  يف  املجلــس 
وتقريــر بأعمالــه ونشــاطاته ســنويا ملجلــس الــوزراء، 
وأيضــا مت النــص علــى تنظيــم رقابــة داخليــة يف 
ــه،  ــد مهام ــي وحتدي ــب مال ــاد مراق ــس وإعتم املجل

إضافــة لإســتعانة مبدقــق خارجــي.

واحملاســبي  املالــي  بالنظــام  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
ملجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء رقــم )9( لســنة 2015: 
يعــد هــذا النظــام خاصــا باملجلــس وصــدر باالســتناد 
للقــرار بقانــون بشــان الكهربــاء العــام لعــام 2009، وقــد 
ــة  وضــع هــذا النظــام األحــكام املتعلقــة بإعــداد موازن
املجلــس والنفقــات واملــوارد والرقابــة والتدقيــق املالــي 
وغيرهــا مــن األمــور املاليــة، ونــص هــذا النظــام أن 
يقــدم مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء إلــى مجلــس 
إدارتــه ومجلــس الــوزراء يف غضــون )3( أشــهر مــن 
املاليــة  بياناتــه  عــن  نســخة  ماليــة  كل ســنة  نهايــة 
ــراً  املعتمــدة مــن املدققــن اخلارجيــن املعتمــدة وتقري

عــن عملياتــه ونشــاطاته خــال تلــك الســنة.
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قــرار بقانــون بشــأن الطاقــة املتجــددة وكفــاءة 
نــص  وقــد   :2015 لســنة   )14( رقــم  الطاقــة 
علــى أن يتولــى مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء 
ــذ السياســات  ــة تنفي ــة: مراقب ــات اآلتي الصاحي
املتعلقــة بشــركات توليــد ونقــل وتوزيــع الطاقــة 
الطاقــة  مصــادر  مــن  املولــدة  الكهربائيــة 
املتجــددة، ومراقبــة تطبيــق اتفاقياتهــا وااللتــزام 
والتوصيــة  الرخــص،  يف  الــواردة  بالشــروط 
إلــى ســلطة الطاقــة بقبــول أو رفــض الرخــص 
عنهــا  التنــازل  أو  ســحبها  أو  جتديدهــا  أو 
إلــى  والتوصيــة  املتجــددة،  الطاقــة  ملنشــآت 
املنظمــة  والتعليمــات  باللوائــح  الطاقــة  ســلطة 
لاســتثمار يف مشــاريع الطاقــة املتجــددة وبيــع 
الطاقــة الكهربائيــة املولــدة مــن منشــآت ونظــم 
مصــادر الطاقــة املتجــددة، والتوصيــة إلــى ســلطة 
الطاقــة بتحديــد التعرفــة الكهربائيــة والشــروط 
تكاليــف  وبــدل  االشــتراك  ورســوم  التحفيزيــة 
واخلدمــات  والتأمينــات  والتمديــدات  الربــط 
املتجــددة،  الطاقــة  مبشــاريع  املتعلقــة  األخــرى 
ووضــع التعليمــات املنظمــة لبيــع وشــراء الطاقــة 
الكهربائيــة املولــدة مــن منشــآت ونظــم الطاقــة 
املتجــددة، ووضــع التعليمــات اخلاصــة بصــايف 
شــركات  تتولــى  علــى  نــص  كمــا  القيــاس. 
توزيــع الكهربــاء دراســة شــبكة التوزيــع وتوقيــع 
االتفاقيــات والعقــود الازمــة مــع املتقدمــن لبيــع 
الطاقــة الكهربائيــة املنتجــة مــن مصــادر الطاقــة 
التوزيــع  لغايــات ربطهــا علــى شــبكة  املتجــددة 
ســلطة  مــع  بالتنســيق  القيــاس  صــايف  بنظــام 

الكهربــاء. قطــاع  تنظيــم  ومجلــس  الطاقــة 

علــى  املصادقــة  بشــأن  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
التوليــد  محطــات  لبنــاء  املنظمــة  التعليمــات 
ــي تعمــل بالطاقــة املتجــددة رقــم )11( لســنة  الت
2015: وقــد نــص علــى دور مجلــس تنظيــم قطــاع 
الكهربــاء يف مراجعــة تعرفــة الطاقــة املتجــددة 
إلــى  التوصيــة  املجلــس يف  دور  وأيضــا  دوريــا، 
الطاقــة  مشــاريع  بترخيــص  الطاقــة  ســلطة 
الرخصــة  مضمــون  تنفيــذ  ومراقبــة  املتجــددة 
ورفــع تقاريــره إلــى ســلطة الطاقــة حــول اإللتــزام 
الفنــي واملالــي واالداري. وكذلــك اعطــى ملجلــس 
التنظيــم البــت يف احلــاالت التــي لــم يــرد فيهــا 
والتوضيحــات  التفســيرات  وإصــدار  نــص 
الازمــة لهــذه التعليمــات علــى ان يعيــد النظــر 
فيهــا ســنويا او كلمــا دعــت احلاجــة بالتنســيق 
مــع ســلطة الطاقــة ومبــا ال يتعــارض مــع القــرار 
والقــرار  لســنة 2009  الكهربــاء  بشــأن  بقانــون 
بقانــون بشــأن الطاقــة املتجــددة لســنة 2015.
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تعليمــات رســم الربــط: وقــد نصــت علــى دور 
بشــكل  الربــط  رســوم  مراجعــة  يف  املجلــس 
مســتمر املقــرة مــن مجلــس الــوزراء والتوصيــة 
بتغييرهــا بنــاء علــى أخطــاء غيــر مقصــودة متــت 
لصالــح شــركات التوزيــع أو لصالــح املشــتركن أو 
بنــاء علــى التغيــر يف التكلفــة. وكذلــك صاحيــة 
املجلــس يف اصــدار التفســيرات والتوضيحــات 
الازمــة لهــذه التعليمــات، وصاحيــة البــت يف 

أي حــاالت لــم تشــملها هــذه التعليمــات.

علــى  املصادقــة  بشــأن  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
املتجــددة  الطاقــة  ملشــاريع  منظمــة  تعليمــات 
املربوطــة علــى شــبكة الكهربــاء بنظــام صــايف 
القيــاس رقــم )4( لســنة 2015: وقــد نــص علــى 
دراســة  بتقــدمي  الكهربــاء  توزيــع  شــركة  قيــام 
للمجلــس حــول وضــع الشــبكة مــن الناحيــة الفنيــة 
املتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  قــدرات  لتحديــد 
املشــاريع  قــدرات  أجــل حتديــد  مــن  املربوطــة 
املقدمــة للشــركة للربــط علــى الشــبكة والبنيــة 
التحتيــة االضافيــة الازمــة الســتيعابها. وكذلــك 
ارشــادي  دليــل  بتقــدمي  التوزيــع  شــركة  قيــام 
حــول نظــم وآليــات الربــط مــع الشــبكة للمجلــس 
لدراســته واملوافقــة عليــه خــال مــدة محــددة 
شــركة  قيــام  وكذلــك  ســنويا.  يراجــع  أن  علــى 
التوزيــع بالتفتيــش علــى نقــاط ربــط املشــاريع 
املواصفــات  تتضمنــه  ملــا  وفقــا  اخلدمــة  أثنــاء 
الفنيــة للشــركة وتقــدمي تقريــر بهــا للمجلــس. 
وتنــاول واجــب شــركة التوزيــع بإعــام املجلــس 
ــة فصــل املشــاريع املربوطــة بالشــبكة  ــل عملي قب
ــزام املشــترك، وواجــب شــركة  يف حــال عــدم الت
التوزيــع بتزويــد املجلــس بتقاريــر ربعيــة حــول 
شــبكة  علــى  املربوطــة  املتجــددة  الطاقــة  نظــم 
التوزيــع. كمــا يقــوم املجلــس بإصــدار تعليمــات 
حــل اخلافــات وإصــدار التفســيرات اخلاصــة 
يف  الــواردة  األحــكام  مراجعــة  علــى  بنــاء  بهــا 
الكهربــاء  وقانــون  املتجــددة  الطاقــة  قانــون 
العــام، وللمجلــس صاحيــة البــت يف أي حــاالت 
لــم تشــملها هــذه التعليمــات وإعــادة النظــر يف 
هــذه التعليمــات ســنويا أو كلمــا دعــت احلاجــة 

املذكوريــن. القانونــن  مبراعــاة 

منظمــة  تعليمــات  حــول  االرشــادي  الدليــل 
ملشــاريع الطاقــة املتجــددة املربوطــة علــى شــبكة 
هــذا  تنــاول  القيــاس:  صــايف  بنظــام  الكهربــاء 
حــل  تعليمــات  بإصــدار  املجلــس  دور  الدليــل 
اخلافــات وإصــدار التفســيرات اخلاصــة بهــا 
بنــاء علــى مراجعــة األحــكام الــواردة يف قانــون 
العــام،  الكهربــاء  وقانــون  املتجــددة  الطاقــة 
لــم  حــاالت  أي  يف  البــت  وللمجلــس صاحيــة 
يشــملها الدليــل وإعــادة النظــر يف هــذه تعليمــات 
الــواردة يف الدليــل ســنويا أو كلمــا دعــت احلاجــة 

املذكوريــن. القانونــن  مبراعــاة 
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تنظيــم  علــى  بالرقابــة  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
ــم  ــاء رق ــات قطــاع الكهرب ــرادات ونفق ــط اي وضب
تكليــف  علــى  نــص  وقــد   :2016 لســنة   )53(
اجلهــات الرقابيــة يف وزارة احلكــم احمللــي 
ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء بتفعيــل الرقابــة 
علــى تنظيــم وضبــط إيــرادات ونفقــات قطــاع 
نــص علــى حتديــد احتياجــات  كمــا  الكهربــاء. 
مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء املاليــة والبشــرية 
لتفعيــل الرقابــة علــى شــركات التوزيــع بهــدف 
تنظيــم وضبــط إيــرادات ونفقــات قطــاع 
تلتــزم الهيئــات  أن  علــى  نــص  كمــا  الكهربــاء. 
احملليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء بتحويــل كامــل 
قيمــة مشــتريات الكهربــاء الشــهرية إلــى حســاب 
اإليــراد املوحــد ملبيعــات قطــاع الكهربــاء /شــركة 
النقــل الوطنيــة للكهربــاء، وذلــك خــال مــدة يتــم 
حتديدهــا مبوجــب نظــام يصــدر عــن مجلــس 

تنظيــم قطــاع الكهربــاء.

علــى  املصادقــة  بشــان  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
التعرفــة الكهربائيــة رقــم )3( لســنة 2017: ونــص 
أســعار  علــى  احلكومــي  الدعــم  موضــوع  علــى 
الشــراء لشــركات التوزيع على ان يكون مشــروطا 
فواتيــر  مــن  نســخة  التوزيــع  شــركات  بتزويــد 
الشــراء للطاقــة الكهربائيــة مــن املصــدر للمجلــس 
لهــذا  املاليــة  القيمــة  بتحديــد  املجلــس  ويقــوم 
الدعــم بشــكل شــهري بنــاء علــى فواتيــر الشــراء 
املذكــورة وتقــوم احلكومــة بتحويلهــا إلــى حســاب 
أثمــان  حتصيــل  أن  علــى  نــص  كمــا  املجلــس. 
الكهربــاء مــن املشــتركن وقــراءة العــدادات حتــدد 
ــى  ــص عل ــا ن ــس. كم ــن املجل ــات تصــدر م بتعليم
دور املجلــس يف مراجعــة رســوم الربــط بشــكل 
مســتمر املقــرة مــن مجلــس الــوزراء والتوصيــة 
بتغييرهــا بنــاء علــى أخطــاء غيــر مقصــودة متــت 
لصالــح شــركات التوزيــع أو لصالــح املشــتركن أو 

ــة. ــر يف التكلف ــى التغي ــاء عل بن

قــرار إعــادة تشــكيل إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع 
هــذا  2017: نــص  لســنة   )25( رقــم  الكهربــاء 
ــس مــن رئيــس وســتة  ــى تشــكيل املجل ــرار عل الق
أعضــاء منهــم 3 ميثلــون القطــاع العــام و3 ميثلــون 
القطــاع اخلــاص، علمــا أن رئيــس املجلــس هــو 

مــن القطــاع اخلــاص أيضــا.

 ______
97  مقابلة مع السيدة أمال نصار/ قائم بأعمال املدير املالي يف مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بتاريخ 7102/5/82.

ــة مــع  ــل تشــريعي أو لســهو. مقابل ــه، ولكــن عــدم الغــاءه صراحــة هــو خلل 98 وفقــا لســلطة امليــاه فــإن هــذا القانــون ملغــى عمليــا وال يتــم الرجــوع ل
ــخ 7102/5/32. ــاه، بتاري ــة يف ســلطة املي ــوى/ املستشــارة القانوني ــو اله ــة أب األســتاذة هال

99 للتوسع حول إمتياز شركة االتصاالت أنظر: معن البرغوثي: دراسة حول عقود االمتياز )حالة شركة االتصاالت الفلسطينية(، مرجع سابق.
100  مقابلة مع السيد محمد سعيد احلميدي/ املدير التنفيذي يف مجلس تنظيم قطاع املياه، بتاريخ 7102/5/41.

101 مقابلة مع األستاذة هالة أبو الهوى/ املستشار القانوني يف سلطة املياه، بتاريخ 7102/5/32.
102 مقابلة مع السيد محمد سعيد احلميدي/ املدير التنفيذي يف مجلس تنظيم قطاع املياه، بتاريخ 7102/5/41
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