
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 تحليلية ورقة

 ية وتعزيز املمارسة الديمقراطيةحلمسار اإلدارة امل



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
في  ورافدا

مة التي تساند  ةسوري
ّ
واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

ن من وضع تعتمد أبحاث املركز على ال
ّ
فهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات مّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015 يوليو /تموز  24تاريخ اإلصدار 

 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org


 أزمة املياه وآلية تعامل املجالس املحلية معها

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 1الصفحة: 

 

 

 على مدى تطور  --ملخص
ً

 مهما
ً

ل آلية تعامل املجالس املحلية مع أزمة املياه مؤشرا
ّ

تشك

أدائها الخدمي وحضورها في إدارة شؤون مجتمعاتها املحلية، ومع تفاقم أزمة املياه وفي 

ظل الحلول املجتزأة تبرز اإلدارة التشاركية كاستراتيجية بعيدة املدى من أجل تعزيز 

 .ذه األزمة من خالل توزيع األدوار وحفظ املوارد وتأمينهااستجابة املجالس تجاه ه

 

يعّد توفير الخدمات أحد أبرز مهام املجالس املحلية والتي تجهد في تأمينها ضمن إمكانياتها املتاحة، وتمثل املياه إحدى أهم 

على  الحصول من أزمة  هنتلك الخدمات من حيث كونها ذات أولوية قصوى بالنسبة للسكان املحليين في ظّل ما يعانو 

إمدادات مستقّرة ونظيفة منها، حيث تتفاوت هذه األزمة في شدتها وتأثيرها وتتنوع في أسبابها بحسب وضع املناطق التي 

 على مدى تطور أدواتها من جهة وحجم دورها في 
ً
تديرها املجالس املحلية، ويشكل تعاطي املجالس مع هذا امللف مؤشرا

ظّل ظروف الصراع الحالية والتدمير املمنهج للمرافق الحيوية من في ن جهة أخرى، سيما إدارة شؤون مجتمعاتها املحلية م

 .قبل نظام األسد والذي يريد به إخضاع املناطق الخارجة عن سيطرته

 مستمرة ومعاانة عّدة أسباب: املياه أزمة
 دني جودتها وانخفاض حصة الفردمن الدول التي تعاني أزمة مياه تتمثل في ندرة مواردها املائية وتضتصّنف سورية 

، وقد ساهمت السياسات التي اتبعها نظام األسد في تعميق األزمة نتيجة 3م1000السنوية من املياه دون الحد العالمي 

فشلها في تنمية املوارد املائية وترشيد استخدامها، ومع قيام الثورة السورية تضاعفت حدة األزمة نتيجة استغاللها من 

كأداة ضغط في مواجهة املناطق الخارجة عن سيطرته من خالل قطع إمدادات املياه وتلويث مصادرها وتدمير  قبل النظام

املرافق الحيوية مما زاد من معاناة سكانها، ويقدر عدد األشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة في قطاع املياه واإلصحاح 

ـــ  س ي في املحافظات اآلتية على الترتيب: حلب ودير الزور والرقة ( شخص يتركزون بشكل أسا2015)آذار  3.149.128بـــ

 . )1(قدمشوريف 

ورغم الضرر الكبير في شبكات املياه إال أنها ال تزال املصدر الرئيس ي إليصال املياه للسكان سيما في املراكز الحضرية كاملدن 

والبلدات، في حين تعتبر الصهاريج مصدر اإلمداد الرئيس ي في املناطق الريفية واملحاصرة، مع مالحظة امليل املتزايد لالعتماد 

هجمات النظام الصاروخية كما في حلب  بسببواسعة من شبكة املياه عن الخدمة نتيجة تضررها عليها إثر خروج أجزاء 

 .على سبيل املثال

 :وفيما يتعلق باألسباب املباشرة لألزمة في مناطق عمل املجالس املحلية فيمكن ردها إلى ما يلي

 املحافظات خاصة في حلب ودير الزور؛انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات الضخ، ويظهر هذا األمر في جميع  .1

 تلوث مصادر املياه الذي يمكن مالحظته في محافظات ريف دمشق والرقة وإدلب وحماه والالذقية؛ .2

                                                        
 http://goo.gl/tZdl43، رابط إلكتروني 2015(، تاريخ آذار ACUالديناميكي، اإلصدار الرابع، وحدة تنسيق الدعم )تقرير املراقبة  (1)

http://goo.gl/tZdl43
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  تضرر شبكات املياه وصعوبة تأمين قطع الغيار لصيانتها سيما في حلب وريف دمشق؛ .3

 والحسكة؛الجفاف وانخفاض مستويات املياه الجوفية والسطحية خاصة في حلب  .4

ضعف الكفاءات الفنية املسؤولة عن إدارة قطاع املياه ويتضح ذلك في عموم املناطق التي تديرها املجالس بنسب  .5

 .متفاوتة

ومن تداعيات أزمة املياه تزايد أعباء الحياة املعيشية على السكان نتيجة استهالك مواردهم املالية في توفير احتياجاتهم 

 مع تراجع دخل
ً
 عن زيادة املخاطر املتعلقة بأمنهم الشخص ي نتيجة البحث عن مصادر للمياه في منها خصوصا

ً
هم، فضال

. أما في قطاع الزراعة، فيمكن مالحظة أثر األزمة على األمن الغذائي من حيث ارتفاع 
ً
مناطق بعيدة وغير مستقرة أمنيا

 كلف اإلنتاج وَبور مساحات زراعية، وهو ما يشكل عب
ً
 إضافي ئا

ً
سكان ويحولهم من منتجين للغذاء إلى متلقين على ال ا

للمساعدات. وفيما يتعلق بقطاع الصحة فقد انتشرت العديد من األمراض كاإلسهال الشديد والتهاب الكبد الوبائي وحّمى 

حي صالتيفوئيد الناجمة عن تلوث املياه سيما مع تزايد ظاهرة استخراجها من اآلبار الجوفية واختالطها مع مياه الصرف ال

 بانتشار هذه 
ً
وبيعها بالصهاريج دون التأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصحية، ويعّد جنوب دمشق من أكثر املناطق تأثرا

 إلى انتشار األمراض الجلدية املرتبطة بضعف النظافة الشخصية كالقمل والجرب وغيرها 
ً
األمراض،  مناألمراض، إضافة

 .متفاوتةوهي منتشرة في عموم املحافظات بنسب 

 ُمأِمنة ألزمة تأأةجم حلول  : املياه أزمة مع اخلدمية اهليئات تعاطي
 (S.I.G) المؤقتة السورية للحكومة تابعة وهيئات (LC) محلية مجالس: إلى المياه قطاع في العاملة الجهات تصنيف يمكن

ومجالس  (LNGOS) غير حكومية ومنظمات محلية (INGOS) ووكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات دولية غير حكومية

 إلى هيئات خدمية ذات صلة بالفصائل العسكرية كاإلدارة العامة للخدمات )جبهة النصرة( والهيئة  (RC) إغاثية
ً
إضافة

اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة )أحرار الشام(، ويختلف دور وإمكانيات كل جهة وطريقة استجابتها لألزمة، فمن جهتها 

حيث ( 2)لس املحلية قطاع املياه أولوية قصوى وهو ما أظهرته نتائج دراسة مؤشرات احتياجات املجالس املحليةتولي  املجا

الكهرباء والتربية  ايليها قطاع %20احتلت مشاريع املياه املرتبة األولى من حيث طلب دعمها من الجهات املانحة بنسبة 

لكل منهما، أما فيما يتعلق بآلية إدارة أزمة املياه من قبل املجالس فتتم من خالل مكاتبها الخدمية بالتعاون  %15.6بنسبة 

 إلى هيئات الحكومة املؤقتة، ويلحظ نشاطهم في 
ً
مع الجهات املانحة كاملنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إضافة

 إلى تعاونها مع املنظمات املحلية غير الحكومية التي يبرز املناطق القري
ً
بة من الحدود كمحافظتي حلب وإدلب، إضافة

نشاطها في املناطق الداخلية كريف دمشق على سبيل املثال.  وتشمل آليات تدخل املجالس املحلية في التعامل مع أزمة 

 :املياه ما يلي

ملناطق التي تديرها املجالس بتمويل من عّدة جهات، ويلحظ ذلك من خالل حفر آبار في ا عمليات االستخراج: .1

في محافظتي إدلب وحلب ومنطقة الغوطة الشرقية التي نفذت مجالسها مشاريع ما يعرف بـــــ"كباسات املياه" التي 

                                                        
جية، بدعم من منظمة املساعدات الشعبية النرويدراسة غير منشورة أعدتها وحدة املجالس املحلية بالتعاون مع مركز عمران للدراسات االستراتيجية ومركز سبر لإلحصاء  (2)

 .2015-3-3تاريخ 
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، ويمكن تفسير لجوء مجالس الغوطة لهذه اآللية إلى: ارتفاع سعر الوقود واالنقطاع الطويل 
ً
لكهرباء لتعمل يدويا

 
ً
ذات جدوى اقتصادية، ثم غزارة املياه وتوفرها على مستويات قريبة من سطح األرض ويعود  مما استدعى حلوال

 منع النظام وصول املياه لبحيرة العتيبة )أحد 2015ذلك إلى مستويات الهطوالت املطرية الجيدة لعام 
ً
، وأخيرا

  .باتجاه األراض ي الزراعية إلغراق محاصيلها أهم مصادر املياه العذبة ملناطق الغوطة( وتحويلها

بواسطة الصهاريج كما هو الحال في منطقة جنوب دمشق لتجاوز حالة الحصار التي فرضها  عمليات التوزيع: .2

النظام عليها، في حين لجأت مجالس أخرى إلى مد شبكات مياه جديدة وتأمين إمدادات التغذية الكهربائية 

 من النوالوقود ملحطات الّضخ وُيلحظ ذلك في عدة مناطق من محافظة إدلب التي تعتبر مستقّرة نسب
ً
احية يا

األمنية وتتوافر ملجالسها موارد مادية وخبرات فنية ولديها عالقات جيدة مع الجهات املانحة. وباملقابل اتجهت 

ــــ: ضعف إمكانيات املجالس في مد  بعض املجالس إلى خيار صيانة شبكات املياه القائمة ويمكن تفسير ذلك بــ

ادية لعملية مد شبكات جديدة في ظل عمليات القصف املركزة شبكات مياه جديدة، انخفاض الجدوى االقتص

من قبل النظام للبنية التحتية، باإلضافة إلى وجود صعوبات لوجستية وأمنية تحول دون تأمين مستلزمات 

تأسيس شبكات جديدة، ويلحظ هذا التوجه في املناطق التي تعتمد على الشبكات القائمة كوسيلة رئيسية لنقل 

 .في مدينة حلب وعدة مناطق من محافظة حمص املياه سيما

ة  عمليات التعقيم: .3
ّ
تعاني املجالس من ضعف قدرتها الفنية على فحص جودة املياه وتعقيمها ويعود ذلك إلى قل

عدد الخبراء الفنيين من جهة وصعوبة تأمين مستلزمات التعقيم من جهة أخرى، ورغم ذلك عملت بعض 

 .لى التحّقق من جودة املياه وتحسينها كما في محافظتي حلب وإدلباملجالس وبدعم من جهات مانحة ع

ل بإصدار مجموعة من اإلجراءات  إجراءات تنظيمية: .4
ّ
 في إدارة قطاع املياه تمث

ً
حققت بعض املجالس تطورا

لة االتنظيمية التي تحدد عملية استخراج وتوزيع وبيع واستخدام املياه، فعلى سبيل املثال وفي محاولة ملواجهة ح

الضغط على املياه وترشيد استهالكها أعلنت عدة مجالس عن برامج للتقنين وجرى تعميمها على السكان 

املحليين، كما لجأت مجالس أخرى إلى فرض رسوم جباية مياه وغرامات جزائية بحق املخالفين لألنظمة املتعلقة 

 إلىباملياه وذلك بالتعاون مع الهيئات الفاعلة في مناطقها كالهيئات 
ً
القيام  الشرعية والفصائل العسكرية، إضافة

بحمالت توعوية للسكان املحليين حول ضرورة ترشيد استخدام املياه ويبرز هذا االتجاه في بعض مناطق 

 .محافظة إدلب
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بعة اقد قامت مديريات املياه والصرف الصحي التوفيما يخص دور الهيئات الخدمية التابعة للحكومة السورية املؤقتة، ف

لوزارة البنية التحتية والزراعة واملوارد املائية بتنفيذ عدد من املشاريع في قطاع املياه شملت: عمليات االستخراج والصيانة 

 بغيرها من 
ً
والتعقيم والدعم اللوجستي ويلحظ نشاط هذه املديريات في محافظات حلب وحمص وإدلب مقارنة

  .املحافظات

فيقتصر على توفير الدعم املادي لتغطية  العمل اإلنساني البولندي...إلخ GOAL)) ةأما دور املنظمات الدولية غير الحكومي

 إلى توفير الدعم الفني والتقني لعمليات 
ً
عمليات استخراج وتوزيع املياه ودفع رواتب العاملين في هذا القطاع إضافة

املنظمات املحلية غير الحكومية )مؤسسة زيد بن ثابت، مؤسسة إحسان لإلغاثة الصيانة والتعقيم، في حين تغطي 

 .والتنمية...إلخ( االحتياجات املادية لعمليات االستخراج والصيانة

وبخصوص دور الهيئات الخدمية التي تتبع لفصائل عسكرية فيلحظ نشاطها في بعض مناطق محافظتي حلب وإدلب حيث 

  .صيانة وإدارة محطات املياه التي تقع تحت سيطرتهايتركز دورها في عمليات ال

( الصادرين 2015( والرابع )آذار 2014وبمقارنة اإلحصائيات الواردة في تقريري تقييم االحتياجات الدوري الثالث )تموز 

ت يلحظ انخفاض نسبي ألعداد من هم بحاجة إلى خدمات املياه واإلصحاح في محافظا (ACU) عن وحدة تنسيق الدعم

  :دون أن يعني ذلك غياب أزمة املياه فيها ويمكن أن يعزى ذلك إلى عاملين رئيسين هما-حلب وإدلب وريف دمشق 

كثافة حضور املجالس فيها وتطور دورها الخدمي وهنا تشير إحصائيات دراسة مؤشرات املجالس املحلية إلى  .1

تليها حلب في  %27.54باملرتبة األولى بنسبة  ارتفاع نسبة املجالس املحلية في هذه املحافظات حيث جاءت إدلب

 ؛%10.17في حين جاءت محافظة ريف دمشق في املرتبة الخامسة بنسبة  %22.83املرتبة الثانية بنسبة 

 بباقي املحافظات، وقد  .2
ً
توفر العديد من الجهات املانحة والشركاء املحليين ودعمها ملشاريع قطاع املياه مقارنة

، في حين (3)جهات داعمة لقطاع املياه في كل من محافظتي حلب وإدلب  5( وجود 2015ار )أي  OCHAأظهر تقرير

  .)4( منها في ريف دمشق وهو ما أظهره رصد املجالس املحلية فيها 6توجد 

باملقابل تم رصد ارتفاع في أعداد من هم بحاجة إلى دعم في محافظات املنطقة الشرقية وحماة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى  

 :عّدة عوامل أبرزها

 ضعف كفاءة الهيئات الخدمية في مناطق سيطرة التنظيم والكرد في معالجة أزمة املياه؛ .1

 تضرر املرافق املائية نتيجة تزايد حّدة العمليات العسكرية؛ .2

 غياب دور الجهات املانحة والشركاء املحليين في قطاع املياه في تلك املناطق؛ .3

   .تكرير النفط بوسائل بدائية تلوث املياه الناجم عن مخلفات .4

                                                        
)3( OCHA. Syrian Arab Republic. Cross-Border Humanitarian Reach and Activities from Turkey. Link https://goo.gl/jQRVsl 

 وحدة املعلومات في مركز عمران للدراسات االستراتيجية، تقرير غير منشور.تقرير رصد املجالس املحلية الصادر عن  (4)

https://goo.gl/jQRVsl
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أما في محافظة حماة فيمكن القول إن إحجام الجهات املانحة عن توفير الدعم املادي والفني وضعف تواصلها مع املجالس 

 إليها تضرر البنية التحتية إثر 
ً
املحلية التي ال تتوفر لها املوارد الكافية لتأمين مستلزمات ضخ وتعقيم املياه مضافا

 .فها من قبل النظام تعد من أبرز أسباب تزايد أعداد من هم بحاجة ملساعدة في قطاع املياه واإلصحاحاستهدا

  اإلدارة التشاركية: حل متكامل لألزمة
يرتبط تفاقم أزمة املياه أو انحسارها بجملة من العوامل املتشابكة كتوفر املوارد املائية في منطقة عمل املجالس ومدى 

اجات املادية يعلى تخديم مجتمعاتها بدعم من الجهات املانحة وبالتنسيق مع شركائها املحليين لتأمين االحتقدرة األخيرة 

 .والفنية لقطاع املياه إضافة ًإلى العامل األمني

لسلبي اوبتحليل املؤشرات الراهنة ومسار تطورها املستقبلي فإن السيناريو املرجح هو تفاقم أزمة املياه مما يعّزز التطور 

للعوامل السابقة ومحدودية االستجابة لها، فمن جهة تواجه املناطق التي تديرها املجالس أزمة توفير إمدادات طاقة 

مستقرة ملحطات الضخ، وقد لوحظ تفاقم أزمة املياه في محافظات الشمال مع قطع تنظيم "الدولة اإلسالمية" إلمدادات 

راء في ظل محدودية خيارات املجالس للتعاطي معه، ومن جهة أخرى تعاني املوارد الوقود عنها ومن املحتمل أن يتكرر اإلج

املائية من استنزاف حاد نتيجة سوء إدارتها مع تزايد ظاهرة الحفر العشوائي والجائر في ظل غياب منظومة رقابية وتنفيذية 

املحلية فإنها تبقى مجرد حاالت محدودة لم  إلدارة قطاع املياه. أما ما لوحظ من إجراءات تنظيمية اتخذتها بعض املجالس

بعد ملنظومة متكاملة تطّبق من قبل جميع املجالس، كما أن تزايد عمليات استهداف املرافق املائية من قبل قوات  ترَق 

 إلى مخاطر تراجع عدد الجهات املانحة 
ً
 عن الخدمة، إضافة

ً
النظام يهّدد باتساع نطاق الضرر فيها وخروجها نهائيا

إلى أن نسبة تمويل الجهات  OCHA انخفاض التزاماتها املالية املخّصصة لسّد االحتياجات اإلنسانية، حيث أشار تقريرو 

 .%38املانحة لخطة التدخل اإلنساني في سورية لم تتجاوز 

 مما سبق، كان من الالزم العمل على تدارك أزمة املياه وإيجاد حلول متكاملة لها تجاه ما تحمل
ً
 ه من تداعياتانطالقا

إنسانية )موجات نزوح وهجرة، تدهور الوضع الصحي، تدهور األمن الغذائي(، وهنا يقترح العمل وفق استراتيجية اإلدارة 

التشاركية القائمة على مركزية دور املجالس املحلية في معالجة أزمة املياه بالتشارك مع الفاعلين في هذا املجال، من خالل 

لحة وتحديد املوارد واألدوات، والعمل بالتنسيق معهم على تحديد األدوار واألهداف املرجوة من رسم خارطة أصحاب املص

 تدخلهم بما يسهم في توفير منظومة متكاملة إلدارة قطاع املياه باعتبارها جزء
ً
 ضمن عملية أشمل عنوانها إعادة بناء ا

 .مؤسسات الدولة لتحقيق االستقرار في املجتمعات املحلية

لتصور السابق ينبغي العمل على دعم الدور التنظيمي للمجالس املحلية وتمكينها من أدوات التعامل مع األزمات وضمن ا

الخدمية، ويتحقق ذلك من خالل توفير الدعم املجتمعي من قبل السكان املحليين ملبادرات املجلس والتنسيق مع الفصائل 

 إلى تأمين التمويل من قبل الجهات املانحة  العسكرية لتأمين الغطاء األمني واللوجستي لعمليات
ً
التدخل الخدمية، إضافة

  ة.لتغطية عمليات تدريب الكوادر وبناء املؤسسات وتأمين املستلزمات الفنية للمشاريع الخدمي
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