
 

 اتحاد املياه والصرف الصّحي في حاالت الطوارئ 

 

حالة الطوارئ هي كل ظرف يحدث فيه تأثير أو تشويش على القدرة على تزويد املياه للمواطنين بشكل منتظم، 

أو في حالة حدوث خلل في خطوط نقل ومنشآت شبكة الصرف الصّحي كمحطات الضخ ومواقع تطهير وتنقية 

 املجاري.

املياه والصرف الصّحي "مياه الجليل" ذراعا تنفيذية للسلطات املحلية، وُيشرف على ادارة معالجة يعتبر اتحاد 

البنية التحتية في مجال املياه والصرف الصحي، وعليه تقع مسؤولية تزويد املياه بشكل منتظم في الظروف 

الخدمات  في ساعات الطوارئ  العادية كما وتقع عليه مسؤولية تجهيز وتأمين الحل األمثل لتقديم مثل هذه 

 أيضا.

 بهدف رفع مستوى االستعداد والجهوزية ألداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين 
ً
لقد عملت مياه الجليل كثيرا

 في حاالت حدوث أزمة وفي ساعات الطوارئ، وتولي هذا املوضوع اهمية كبرى.

 ومن االمور التي تم القيام بها بهذا الشأن:

وزارة الصناعة والتجارة، مما يعني االستمرار بتقديم   ن االتحاد " كمصنع حيوي " من قبلتم اإلعالن ع .1

 الخدمات للسكان في ساعات الطوارئ كما هو الحال في األيام العادية.



بناء خطة عمل خاصة بحاالت الطوارئ لكل بلدة، وخطة عمل عامة لكل البلدات التي يشرف عليها  .2

 تم االنتهاء من اعداد برامج عمل شاملة وتم تهيئة البلدات باملعدات املطلوبة. االتحاد. وفي هذا السياق 

 اقامة مخازن طوارئ في بلدات الشركة.  .3

التعاقد مع متعهدين خارجيين لتجنيدهم للعمل في خدمة االتحاد في حاالت الطوارئ: مثل شاحنات  .4

 لنقل املعدات وشاحنات مع خزانات كبيرة. 

 الت الطوارئ ومركز تزويد املواطنين باملعلومات.إقامة مقر ادارة لحا .5

 تقسيم البلدة إلى مناطق تتواجد فيها محطات توزيع املياه، معدة وجاهزة لوقت الحاجة. .6

 امداد املواطنين باملعلومات الضرورية بأسرع وقت ممكن بواسطة أجهزة متطورة تم اقتنائها. .7

وظائفهم اثناء حاالت الطوارئ بالتعاون مع تدريب واعداد طواقم موظفي وعاملي االتحاد الداء  .8

 السلطات املحلية، ومع قيادة الجبهة الداخلية.

 املبادرة إلى  تدريبات في بلدات الشركة من أجل تهيئة الطواقم املختلفة للعمل في ساعات الطوارئ. .9

ملعلومات فة ااملبادرة إلى ورشات عمل ومحاضرات لطاقم العاملين واملوظفين فيها من أجل تزويدهم بكا .10

 املطلوبة. 

تولى مياه الجليل أهمية كبيرة لتقديم الخدمات للمواطنين في حاالت الطوارئ، ويبذل كل جهد للوصول الى اعلى 

 لحاالت الطوارئ، ويحرص أيًضا على تزويد املياه و فق املواصفات الصحّية 
ً
مستوى من الجاهزية استعدادا

 على سالمة وجودة حياة املواطن
ً
 ين.حفاظا

 

 ?ما هو أمن املياه



أمن املياه هو أحد املجاالت الذي يهدف إلى الحفاظ على خدمات املياه وتزويدها بشكل اعتيادي في األيام العادية 

وفي حاالت الطوارئ. كما ويشمل هذا املجال تهيئة وتجهيز البلدات من أجل ضمان عملية ضخ وتزويد املياه في 

 ت املواطنين. جميع الحاالت من أجل قضاء حاجا

 األدوار الوظيفية ملدير أمن املياه؟ 

توجيه وتنسيق العمل بين جميع األجسام املعنية في اتحاد املياه والسلطات املحلية والسلطات املختصة حول 

كيفية التعامل مع حاالت يحدث بها مس في املياه والتيقن من جاهزيتهم للتعامل مع املوضوع. كما وأنه املسؤول 

عينية وطارئة. باإلضافة إلى ذلك فعلى املدير أن   عن دمج كافة الفعاليات واألجسام الفاعلة من أجل عالج حاالت

يقوم بتجهيز االتحاد في كل ما يتعلق بموضوع ضخ املياه من ناحية األدوات واملعدات، تحضير أنظمة وتعليمات 

 للعمل واجراء تدريبات من أجل فحص الجاهزية.  

 :مدير أمن املياه يعمل في مجاالت عدة

 

 يدات القائمة في املنطقة التي تقع ضمن مسؤولية اتحاد املياهيحدد ويعرف املخاطر والتهد• 

 

يحدد معايير من أجل حماية املنظومات الفاعلة من أجل تزويد املياه وذلك بتوجيه من دائرة أمن املياه في • 

 سلطة املياه القطرية

   

ي من شأنها اعاقة عملية يحضر برامج عمل مهنية وعملية من أجل التعاطي مع حاالت الطوارئ واألزمات الت• 

 تزويد املياه وذلك بتنسيق مع سلطة الطوارئ القطرية، سلطة املياه والسلطات املحلية املختلفة. 

 

يحضر ويجهز أقسام شركة املياه من أجل معالجة حاالت الطوارئ ويفحص مدى جاهزيتهم لذلك في كل فترة. • 

 كما وأنه مسؤول عن ادارة األمور وتفعيلها كما جاء في األنظمة والتعليمات. 



 

 

 . املخاطر والتهديدات املحيطة: 4

 

 . ارث طبيعية كالهزات األرضية، تسونامي وفيضاناتالحاق أضرار بمنظومة املياه بإمكانها أن تحدث نتيجة لكو . أ

 األضرار بإمكانها أن تنشأ نتيجة لتعرضها لضربة موجهة خالل الحرب أو موجات اإلرهاب املختلفة. ب

 أضرار تقنية، ميكانيكية وتفعيلية مختلفة. . ت

  ملياه. في جميع هذه الحاالت يمكن أن تلحق أضراًرا بعملية تزويد املياه وبأمن وأمان ا

 

   السلطة املسؤولة في حاالت الطوارئ . 5

 

كما أسلفنا سابًقا فإن عملية تزويد املياه بإمكانها أن تتضرر نتيجة لتعرضها ألزمات معينة من شأنها أن تعطل 

عملية تزويد املياه وتعيق من سد احتياجات املواطنين األساسية. سلطة املياه والصرف الصحي الحكومية 

أجل  ياه في املستويين القطري واملحلي منمسؤولة عن تحضير وتفعيل سلك الخدمات الذي يتعلق بأمن وأمان امل

 الحفاظ على مصادر املياه وحتى مجابهة ومعالجة حاالت الطوارئ. 

السلطة القطرية املسؤولة والتي تأتي تحت سلطة املياه والصرف الصحي ومسؤولية سلطة الطوارئ القطرية 

 شنشطة القانونية من أجل تهيئة البلداتقامت نتيجة لقرار حكومي رسمي، وعليها القيام بكافة الفعاليات واأل

 والسلطات املحلية لتزويد خدمات املياه في حاالت الطوارئ وفي أوقات األزمات. 

على السلطات املختلفة العمل بمسؤولية وبتعاون من اجل تنفيذ املهام امللقاة على عاتقهم من أجل ضمان تزويد 

 خدمات املياه . 



 

 

 


