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 األحداث أهم
  رم ما يقدر بـ كانون األول/ديسمبر، ح   22منذ

مليون نسمة في دمشق والمناطق المحيطة  5.5
بها من مصدر مياههم الرئيسي المتمثل في عين 

ينابيع بردى، بعد أن لحقت األضرار و الفيجة 
  .بهذه الينابيع

  كانون  13بعد االتفاق الذي تم التوصل إليه في
 ةحكومفنية من الالثاني/يناير، دخلت فرق 

العربي السوري إلى ومن الهالل األحمر السورية 
منطقة وادي بردى في اليوم نفسه لتقييم األضرار 

ة في البنية التحتيبالتي لحقت بمصادر المياه و 
موقع نبع عين الفيجة بهدف إصالح المرفق في 

 .أقرب وقت ممكن

  ل األسابيع الثالثة يعيشون في مناطق مرتفعة في ريف دمشق طوا نسمة 715,000إلى ما ال يقل عن بانتظام لم تصل المياه
 .المياه للسكان اآلخرين في مدينة دمشق الذين يعيشون في مناطق أقل ارتفاعا  لتوفير  دوري نظام طوارئ تفعيل الماضية، في حين تم 

  شخص من وادي بردى إلى القرى المجاورة منذ بداية القتال 15,000طبقا  للهالل األحمر العربي السوري، نزح ما اليقل عن. 

5.5  
مليون نسمة تأثروا 

بانقطاع المياه التي 

 قطع.تبتوفرت لهم 

715,000 
شخص يعيشون في 

 مناطق مرتفعة لم

  ك.لتصلهم المياه إطالقاً نتيجة لذ

85,000 
تم طالب وتلميذ 

من خالل  يهمإيصال المياه إل

 84الصهاريج التي وزعت على 

 .مدرسة

15,000 
تم  ليتر من الوقود

ل لتشغييومياً  تقديمها

 .مراكز ضخ المياه

 

 لوضعا عن ةعام لمحة
معظم الطرق المؤدية . من غير الدولةمسلحة كم جنوب غرب العاصمة، وتحت سيطرة مجموعات  25يقع وادي بردى في ريف دمشق، حوالي 

كانون الثاني/يناير، وذكر أنه  11السورية. استمرت المواجهات العنيفة حتى إلى وادي بردى والمرتفعات المحيطة به تقع تحت سيطرة الحكومة 
 كانون الثاني/يناير. 13تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في 

كر أن خزانات المياه تم تلويثها بالمازوت ومواد عضوية منحلة. في األيام التالية، تصاعدت حدة الصراع، ما كانون األول/ديسمبر، ذ   22في 
المصدرين مليون نسمة في دمشق والمناطق المحيطة بها من  5.5 بـرم ما يقدر أدى إلى إلحاق الضرر بخط األنابيب الرئيسي، ومنذ ذلك الحين ح  

المياه  إلى حاجةالمن  %70يغطيان  المصدران هذانن يعتمدون عليهما، أي عين الفيجة وينابيع بردى. في الماضي، كان يالرئيسيين للمياه اللذ
 حولها.ما دمشق و النظيفة واآلمنة في 

أيام  6أو  5كل شبكة الحي على المياه من خالل يحصل بموجبه كل  ي ر دو داخل مدينة دمشق، وضعت المؤسسة العامة للمياه نظام طوارئ 
ال تكفي يرها تم توفالموجودة في مختلف أنحاء المدينة. إال أن المياه التي ساعات. ويتم توفير هذه المياه من آبار المياه الجوفية  4أو  3ولمدة 



 

-000,140ي تبلغ حاليا  من االحتياجات اليومية للمياه. تخطط المؤسسة العامة للمياه لرفع الكمية التي توفرها يوميا ، والت %30سوى لـ 
 للمياه. الحاجةمن  %40ما يكفي لتلبية ما يقدر بـ بيوميا ، أو  3م 000,200-000,180، إلى 3م 000,150

هذا، حيث لم تصل المياه إلى منازلهم منذ ما يقارب  الطوارئ الدوي مرتفعة بنظام نسمة يعيشون في مناطق  715,000ال تتم تغطية حوالي 
مالية إضافية  ما ألقى بأعباءموبأسعار مرتفعة، جة أحيانا  من الموزعين الخاصين أسابيع. وقد دفع هذا الكثيرين إلى شراء مياه غير معال   ثالثة

 على األسر وزاد من مخاطر اإلصابة باألمراض التي تحملها المياه.

كانون الثاني/يناير لتقييم  13والهالل األحمر العربي السوري دخلت منطقة وادي بردى في ، فإن الفرق التقنية للحكومة الواردةمعلومات لطبقا  ل
م ماألضرار التي لحقت بالموارد المائية والبنية التحتية في موقع نبع عين الفيجة بهدف إصالح المرفق في أقرب وقت ممكن. ويتابع فريق األ

ضافي لدخول المنطقة وتقديم الدعم اإل يبقى على أهبة االستعداد، و التطورات ر العربي السوري المتحدة مع المؤسسة العامة للمياه والهالل األحم
 لضمان القيام بعمليات إصالح سريعة للبنية التحتية للمياه.

شخص إلى  15,000قل عن كانون األول/ديسمبر أدى إلى نزوح ما الي 15قا  للهالل األحمر العربي السوري، فإن القتال في وادي بردى منذ وف
يقود الهالل األحمر العربي السوري مع شركاء من األمم المتحدة وشركاء آخرين االستجابة و  ،الروضة، والتكية، وسهل الزبداني والديماس

 الحتياجات النازحين.

 .الثاني/ينايرلوصول إلى وادي بردى مع قافلة إنسانية بموجب خطة كانون اطلب األمم المتحدة فض ر  

 

 ستجابة اإلنسانيةاإل
  تدعم اليونيسيف، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمياه، االستعدادات لعمليات اإلصالح في وادي بردى، بانتظار الموافقة على الوصول

 التحتية للمياه.إلى الموقع. الفريق مستعد لدخول المنطقة وتقديم الدعم اإلضافي لضمان اإلصالح السريع للبنية 

  من إجمالي االحتياجات( يوميا  لمراكز توفير المياه في برزة، والزاهرة  %38 نحوليتر من الوقود ) 15,000 نحوتقدم اليونيسيف
 ليتر. 71,000ما مجمله توزيع تم كان قد كانون الثاني/يناير،  10والقابون. اعتبارا  من 

  مضخة مياه في مناطق مختلفة من دمشق، ومولدتين تم تقديمها بشكل إضافي )باستطاعة  65تدعم اليونيسيف عملية إصالح وصيانة
 كيلو متر من الكابالت(. 30كيلو فولت أمبير و 400و 250

  نحو ل أسبوع، واستفاد منهمدرسة خال 95حتى اآلن إلى تم التوزيع يستمر إيصال المياه إلى المدارس بوساطة الصهاريج، وقد 
 طفل. 85,000

  متر مكعب من المياه يوميا  إلى مدينة الكسوة في ريف دمشق، التي تأثرت أيضا  بانقطاع  1,000كانون الثاني/يناير، يتم نقل  2منذ
 متر مكعب من المياه إليها حتى اآلن. 9,000المياه. وقد تم إيصال 

  ،وعدادات الناقلية، والمعدات المستخدمة في معالجة التلوث البكتيري.تقدم منظمة الصحة العالمية معدات الكشف عن الكلور 

  ،المراقبة  لتواصل اليومي مع فريقباعززت منظمة الصحة العالمية برنامج مراقبتها لألمراض المعدية والتحقق من الشائعات في دمشق
الحصول على استجابة سريعة لمعالجة أي حالة محتملة في وزارة الصحة. كما أعادت توزيع األدوية والمعدات في دمشق من أجل 

 النتشار األمراض.

 .بالتعاون مع المؤسسة العامة للمياه، تقيم األمم المتحدة حملة عامة للتوعية بالممارسات اآلمنة الستهالك المياه 

  نة المتحدة، والمنظمات غير الحكومية واللجالهالل األحمر العربي السوري يقود االستجابة لعملية النزوح من وادي بردى بدعم من األمم
 ، ومواد تعليمية وألبسة شتوية وبطانيات للنازحين.ومواد تغذية الدولية للصليب األحمر. وقد تم توفير سلع غذائية وصحية


