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 تم التحضير بواسطة                       
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package of WASH services to most vulnerable Provision of full  Project name:

IDPs and host communities in NW Syria 

 

wash094Project code :  

 
 مقدمة: 

تسعى مؤسسة مرام إلى إنقاذ األرواح ودعم الحقوق وتعزيز الوصول إلى الخدمات الرئيسية من خالل توفير خدمات المياه والصرف 

جه الخصوص. الصحي والنظافة الصحية على و  

 النظافة العامةدعم قطاع المساعدة األساسية في مجال المياه والصرف الصحي و بناءا عليه حصلت مؤسسة مرام على مشروع يهدف الى

في المواقع التالية:  19/1/2023وينتهي بتاريخ  20/1/2022يبدأ المشروع بتاريخ   

 , بسمة أمل)زرزور( , الربيع , التل االخضر , تجمع مزرة , الحياة (  سبعة مخيمات ) عمران , الشهيد ماهر كوجاك -
 الغزالة(( -الرمادية -ريف دركوش الشمالي )الحفرية  –دركوش  –الجانودية  –معترم  –خمسة مجالس وقرى : )اورم الجوز  -

 حيث يتضمن المشروع االنشطة التالية: 

بذوي االحتياجات الخاصة ( في كل من مخيمات ) عمران , الشهيد ماهر تنيفذ كتل حمامات ) كتل بحجرتين وكتل منفصلة خاصة  -1

 كوجاك , بسمة أمل)زرزور( , الربيع , التل االخضر , تجمع مزرة , الحياة ( 

شفط الجور الفنية في كل من مخيمات ) عمران , الشهيد ماهر كوجاك , بسمة أمل)زرزور( , الربيع , التل االخضر , تجمع   -2

 شهر 11( على مدار مزرة , الحياة 

ترحيل القمامة من المخيمات ) عمران , الشهيد ماهر كوجاك , بسمة أمل)زرزور( , الربيع , التل االخضر , تجمع مزرة , الحياة  -3

 شهر  11( على مدار 

 ليتر وفي المخيمات )بسمة أمل)زرزور( , الربيع , التل االخضر, تجمع مزرة, الحياة ( 600توزيع حاويات سعة  -4

 ليترفي المخيمات ) عمران, بسمة أمل)زرزور( , الربيع , التل االخضر , تجمع مزرة , الحياة ( 100حاويات سعة  توزيع -5

 رمادية ( –غزالة -حفرية –معترم  –تنفيذ شبكات صرف صحي  في كل من مجالس )دركوش  -6

 الغزالة(( -الرمادية -لي )الحفرية ريف دركوش الشما –دركوش  –الجانودية  –معترم  –توزيع حاويات في كل من)اورم الجوز  -7

 
 
 



 منهجية العمل  

أخالقية  منهجية لمعايير العالمية وضمن الخدمات ونلتزم بتطبيق مبادئ العمل اإلنساني وفقا ل أفضلنلتزم بتقديم  -

 متميزة. 

فضل الخدمات للمستفيدين من خالل تأهيل ومد شبكات الصرف الصحي  نعمل من خالل مشروعنا على تحقيق أ -

، آخذين بعين االعتبار كل المبادئ التي يقوم عليه العمل  وتأهيل كتل التواليتات مع القيام بشفط وترحيل الحمأة 

ي نوع من  اإلنساني من الشفافية وعدم االستغالل وضمان الحقوق وعدم التسبب بالضرر للمستفيدين أو تعريضهم ل 

 . المخاطر، وضمان حصول جميع شرائح السكان على الفائدة من المشروع دون تمييز

 
 
 :المنفذة خالل مدة التقريرنشطة شرح موسع لأل .1

Elaborated description for activities undertaken during reporting period: 

 
   تمت زيارة المجالس المحلية والتنسيق معهم وشرح أنشطة المشروع  وتوقيع مذكرات تفاهم بين

 المجتمعات المحلية المستهدفة ومنظمة مرام  
   تم جمع المعلومات المتعلقة باعداد العوائل والمستفيدين من المشروع 
 ل حاليا ضمن  االطالع على وضع النظافة وترحيل القمامة ووضع اليات الترحيل التي تعم

 المجتمعات المستهدفة  
  العمل على تقييم االحتياج وجمع المعلومات حول احتياج كل الية واعداد جدول الكمياتBOQ 

  الصالح االليات لكل مجتمع من المجتمعات الخمسة 

         
 

 تبين وضع اإلطارات اللية الجرار في اورم الجوز  2صورة رقم                       وضع الية جمع القمامة قبل عملية الصيانة   1صورة رقم 

 

 
 وضع اإلطارات في الجانودية 3صورة رقم  

 



 
  قطاع  كما تم التنسيق مع المجالس المحلية الخمسة لتزويدنا بقائمة من المرشحين العاملين في

النظافة ضمن المجالس الخمسة وتم التحقق من هذه السماء واخضاعها الى معايير االستحقاق  
 أخذ معايير الضعف بعين االعتبار  والقبول و 

   تم توقيع العقود مع عمال النظافة والتحقق والتاكد من البيانات 
 جالس  معدات النظافة حيث تم تسليم خمس مجموعات الى خمس م يم المجالس المحلية تم تسل

 المرفق   حسب الجدولالواحدة تتالف والمجموعة 
 

# Item descreption  وصف األعمال unit quantities 

1 Gloves  كفوف piece 60 

2 Boots  )بوط )جزمة piece 30 

3 Raincoat  معطف مطري piece 30 

4 Shovel كريك piece 30 

5 wheelbarrow with size of 50L  لتر50عرباية  دوالب حجم piece 5 

6 Big rubber pail زنبيل اسود كبير piece 10 

7 Broom with long hand  مكنسة مع ذراع طويلة والياف خشنة piece 30 

8 
Plastic Bidoon capacity of 25 

liters 
 piece 20 لتر  25بيدون بالستيكي سعة 

 
 

         

 المجالس الى توزيع معدات النظافة 5صورة رقم   توقيع العقود مع عمال النظافة4صورة رقم  
 

     
 توزيع معدات النظافة في معترم  7صورة رقم  توزيع المعدات في دركوش 6صورة رقم 



  حيل  ر تسليم كميات الديزل الشهرية لكل من المجالس الخمسة ومتابعة اعمال حركة االليات وت
 القمامة الى مكبات النفايات القريبة من البلدة  

   العمل على استبدال الزيت ومصافي الزيت والديزل لكل اليات ترحيل القمامة للمجالس الخمسة 
 تبين الفرق بين نوعية الديزل المحسن واالوروبي نوع اول وتزويد الديزل في دركوش 8صورة رقم 

     
 

       
 ترحيل القمامة في بلدة دركوش  10صورة رقم  ترحيل القمامة بلدة الجانودية                                 9صورة رقم 

 رفق يبين كميات الديزل والزيت التي تم تزويد المجالس بها خالل شهر مMarch  باالضافة الى

 عدد مصافي الزيت والديزل  
 

N
O 

 كمية          

 أوروبي    الديزل  

 المجتمع ليتر                                

كمية  

  الديزل
محسن  
 ليتر 

 كمية 

 الزيت كغ 

 مصافي 

 الديزل 

 مصافي 

 الزيت 

 2 4 15 271 دركوش                                                      400 1

 1 3 10 336.1 غزالة –رمادية -الحفرية  2

 2 6 23.8 671.5 الجانودية 3

 1 3 7.5 335.7 معترم  4

 1 2 7.5 335.7 اورم الجوز  5

 7 18 63.8 1950 املجموع الكلي           400   



     

 معترم   اتقام الفريق الهندسي )المهندسين الميدانيين ( بجولة ميدانية على الخطوط المقترحة لبلد
 ودركوش والحفرية  والتنسيق مع المجالس المحلية في تلك المجالس  

   تم البدء واالنتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لكل الخطوط المقترحة 
  والميل  تم تجهيز دراسة طبوغرافية ودراسة المقاطع الطولية للمسارات وتحديد مناسيب الحفر

 وتوزع وتموضع الريكارات 
  تم رفق الدراسات وفق الرابط التالي: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1FHTTZDVxgALPRv5jW1fMuBDNEr

WCxrG2?usp=sharing   

 

    
 اعمال المسح الطبوغرافي  12صورة رقم                              اعمال المسح الطبوغرافي 11صورة رقم 

 

 

  : نشاط شفط الجور الفنية 

تمت عمليات تفريغ الجور الفنية عن طرق سحب الحمأة بواسطة القاذورة الى صهاريج و ترحيلها الى المجرور  

القريب من نقاط العمل ومراقبة تلك العمليات من قبل مراقبي تنفيذ النشاط و اعداد الملفات الخاصة بذلك وكانت  

   3م  /915.5/  شهر اذارالكمية االجمالية المنفذة خالل 

        
 شفط الجور الفنية من المخيمات المستهدفة 13صورة 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FHTTZDVxgALPRv5jW1fMuBDNErWCxrG2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FHTTZDVxgALPRv5jW1fMuBDNErWCxrG2?usp=sharing


 

 

  : نشاط ترحيل القمامة 

 :  طريق سيارات المزود و ترحيلها عن تمت عمليات جمع القمامة 

 : وتم تقسيم المخيمات الى قطاعين  

 الربيع (  - الشهيد  –قطاع أ ويشمل كل من مخيمات )عمران  

 تجمع مزرة (  – بسمة امل   – قطاع ب ويشمل كل من مخيمات )التل الخضر 

 ( نقلة  18وبلغ عدد النقالت التي تم ترحيلها خارج المخيمات الستة هي ) 

 

 ترحيل القمامة من مخيم الشهيد   14صورة           

 اسم القطاع  القطاع ب القطاع أ 

  عمران 
الشهيد ماهر  

 كوجاك

 
 الريبع  

 
بسمة  

 أمل)زرزور( 

 
 التل األخضر  

 
تجمع   

 مزرة 

 اسم المخيم

 النقالتعدد  9 9

المجموع   نقلة     18
 الكلي 

 

 

 

 

 تجمع مزرة  التل االخضر   بسمة امل   الربيع   الشهيد   عمران   اسم المخيم

كمية الحمأة  

المسحوبة خالل  

 132.5 229 130 260 شهر اذار 

 

79 

 

85 

 915.5 المجموع الكلي 



 Difficulties and challengesالتحديات والصعوبات -2

قلة عدد الحاويات في كل من المجالس الخمسة في منطقة دركوش واريحا مما يعيق عملية جمع القمامة   -1

 وافراغها  

الدواليب مما يؤثر سلبا على سرعة انجاز العمل وترحيل القمامة  سوء الوضع الفني والميكانيكي لالليات واهتراء  -2

 الى مكب النفايات  

عدم وجود كابل تفريغ لجهاز المسح الطبوغرافي مما أدى الى تأخر في عملية افراغ النقاط وتصميم مسارات   -3

 الصرف الصحي  

 لمشرو ع  عدم وجود بنرات وملصقات للمشروع )بروشورات تعريفية( تشرح نشاطات واهداف ا -4

 عدم تجاوب مقاول ترحيل القمامة وعدم التزامه بشكل كافي بالخطط الموضوعة من قبل إدارة المشروع   -5
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