
شباط ٢٠١٣   أزمة املياه والصرف الصحي تهدد األطفال السوريني

لمحة عامة

لإلصابة  متزايد  خلطر  السوريون  األطفال  يتعرض 
باألمراض بسبب الضرر الشديد الذي حلق مبرافق املياه 
ً ملا كشف  والصرف الصحي نتيجة النزاع الدائر، طبقا

عنه التقييم الذي أجرته اليونيسف.

الثالث، يستمر  في الوقت الذي تدخل فيه األزمة عامها 
اآلمنة  المياه  على  الحصول  على  القدرة  في  التدهور 
وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية، وهو ما 

يهدد صحة الكثيرين من السكان.

التحتية  البنية  الضخ وغيرها من  فقد تعرضت محطات 
للمياه إلى ضرر شديد، وخاصًة في المناطق التي شهدت 
مستويات عالية من العنف مثل ريف دمشق وإدلب ودير 

الزور وحمص وحلب والرقة.

للكهرباء،  المتكرر  االنقطاع  بسبب  األمر سوءاً  ويزداد 
المياه.   لخطوط ومرافق  الصيانة  وانعدام  الوقود  ونقص 
وتعاني العديد من مرافق المياه من نقص الكلور، كما أن 
شاحنات المياه التي يعتمد عليها الكثير من المجتمعات، 

في حالة سيئة.

من  الكثير  يعيش  حيث  المكتظة،  المالجئ  وتعاني 
من  مليونين  عددهم  يبلغ  والذي  النزاع  بسبب  النازحين 

السكان، من عدم كفاية دورات المياه والحمامات.

ويتعرض األطفال الذين يشكلون نصف الماليين األربعة 
انسانية،  مساعدات  إلى  يحتاجون  الذين  السكان  من 
لخطورة متزايدة لإلصابة بأمراض االسهال وغيرها من 

األمراض التي تنتقل عن طريق المياه.

والصرف  المياه  خدمات  على  النزاع  أثر 
الصحي

النتائج الرئيسية للتقييم:

المياه  كمية  تراجعت  بالنزاع،  المتأثرة  المناطق  في 
المتاحة لكل فرد إلى ثلث الكمية التي كانت متاحة قبل 

اندالع األزمة، من ۷٥ لتر إلى ۲٥ لتر للفرد يومياً.

تراجع ضخ المياه في مناطق دير الزور بنسبة تصل إلى 
۹۰ بالـمائـة، بينما تراجع في دمـشـق بـنسـبة ۲۰ بالمائة.

لخطر  معرضة  الحضرية  المناطق  في  المياه  شبكات 
الهجمات وانهيار الخدمة، بسبب ُبعد مصادر المياه عن 

مراكز المدن.

في  شائعة  بصورة  المياه  نقل  شاحنات  استخدام  يتم 
تكلف  المياه.  شبكات  فيها  تتعطل  التي  المجتمعات 
سبعة  من  أسرة  لتر   ۳٫۰۰۰ سعة  المياه  نقل  شاحنة 
أفراد لمدة خمسة عشر يوماً ۱٥ دوالر أمريكي وهو 

مبلغ يفوق قدرة العديد من األسر المتضررة.

الصحي  الصرف  مياه  معالجة  على  القدرة  تراجعت 
على المستوى القومي من ۷۰ بالمائة قبل األزمة إلى 

۳٥ بالمائة حالياً.

إصابة  حاالت  عن  األسر  من  كبيرة  نسبة  أبلغت 
باإلسهال بين األطفال والكبار وارتفاع حاالت االصابة 

بالجرب وقمل الرأس.

السكان النازحون الذين يعيشون في مالجئ جماعية هم 
األكثر عرضة لخطر تدهور الظروف الصحية.

إمدادات المياه محدودة حيث أن معظم المالجئ تضم 
اآلن حتى ٦۰۰ أسرة في كل ملجأ.

إلى  شخص   ۷۰ كل  يضطر  المالجئ،  بعض  في 
استخدام دورة مياه واحدة.

أبلغت العديد من األسر عن وجود صعوبات في شراء 
الصابون ومسحوق الغسيل وورق التواليت وحفاضات 

األطفال والفوط الصحية.






















© UNICEF/NYHQ2012-1293/Romenzi

حــلـب شــوارع  أحــد  فـي  مـــاء  عبوتي  تـحـمـل  فـتـاة 

 www.twitter.com/UNICEFmena, www.facebook.com/UNICEFmena :تابعونا                                            www.unicef.org  :ملزيد من املعلومات

تركيا

العراق

األردن

لبنان

درعا

سوريا

السويداء
القنيطرة

ريف
دمشق

دمشق

حمص

حماة
طرطوس

الالذقية
إدلب

حلب
الرقه

دير الزور

احلسكه
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متوسط

اخلريطة ال  املستخدمة في هذه  واخملصصات  املذكورة  واألسماء  احلدود 
تنطوي على تصديق أو موافقة رسمية من األمم املتحدة.

عدم وجود أبواب أو أقفال أو نوافذ في دورات المياه 
يعرض األطفال والنساء للخطر.

في أجزاء من حلب وحمص ودير الزور وإدلب وريف 
دمشق، أصبحت إدارة المخلفات الصلبة مشكلة بسبب 

عدم جمع المخلفات.

















استجابة اليونيسف

اليونيسف،  بداية األزمة في مارس ۲۰۱۱، عملت  منذ 
مع  وبالتعاون  الصحي،  والصرف  المياه  قطاع  قائدة 
شركاء بما فيهم ٤۰ منظمة غير حكومية، على ضمان 
الصرف  وخدمات  آمنة  شرب  مياه  على  الحصول 

الصحي والنظافة الشخصية.

حصل ۲۲٫۰۰۰ من السكان على مياه شرب ومياه 
منزلية.

حصل ۲۲٥٫۰۰۰ من السكان على صابون وأدوات 
نظافة.

استطاع ۱۷٫۰۰۰ من السكان الوصول إلى دورات 
مياه وخدمات صرف صحي.

تحتاج اليونيسف إلى الحصول على مبلغ ۱۷٫۷ مليون 
دوالر أمريكي لتنفيذ برامج منقذة للحياة خالل النصف 

األول من عام ۲۰۱۳.

من  فقط  بالمائة   ۲۰ اليونيسف  تلقت  اآلن  حتى 
المياه  مجال  في  التمويل  من  احتياجاتها  إجمالي 

الصحي. والصرف 

الصوديوم  مادة  من  متري  طن   ۱٫۰۰۰ توفير 
اآلمنة  المياه  توفير  استمرار  لضمان  هيبوكلورايت 
السكان  من  ماليين  لعشرة  القادمة  أشهر  الثالثة  لمدة 

في ۱٤ محافظة.

بتقديم  المتضررين  السكان  من   ٥۰۰٫۰۰۰ دعم 
خدمات صرف صحي مناسبة.

بتوفير  المتضررين  السكان  من   ۷٥۰٫۰۰۰ دعم 
الصابون وغيره من بنود النظافة.  

المناطق  في  المدارس  أطفال  من   ٥۰٫۰۰۰ دعم 
المتأثرة بالنزاع سمن خالل توفير مياه آمنة وخدمات 

صرف صحي ووسائل نظافة.

إصالح وتأهيل مرافق المياه التي تعتمد على المجتمع 
في  األقل  على  شخص   ۸۰۰٫۰۰۰ حياة  وتحسين 

المالجئ والمناطق المتضررة.

رفع مستوى الوعي عن المياه اآلمنة وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة بين ٥۰٫۰۰۰ طفل في المدارس.
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مستلزمات معالجة المياه (بالطن)

إجمالي ۱۰۰۰ طن متري
= تزويد ۱۰ مليون شخص

بالمياه اآلمنة

احلدود واألسماء املذكورة واخملصصات املستخدمة في هذه اخلريطة 
ال تنطوي على تصديق أو موافقة رسمية من األمم املتحدة.
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استجابة اليونيسف لمعالجة المياه في سوريا
كانون ثاني - شباط ۲۰۱۳
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