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Date: 05.Apr.2022 

ي تقرير 
 
ب ف  القرية الطينية مخيم حول جودة مياه الشر

 ( Al Teneyh Village) القرية الطينيةمخيم  •

معرة   - ناحية  ي 
ف  المخيم  إد   تمرصينيقع  مدينة  بعد  شمال  عىل  بي    20لب  المدينة  من  يحمول   بلدات  كم  كفر 

ئ هذا المخيم عام  الموقع)معارة اإلخوان  و مرصين  تومعر   بالمساكن ثم تم استبدال الخيام  من الخيام ،    2016(. أنش 

 تم إنشاء بلوكات إسمنتية
ً
  الطينية ، ومؤخرا

 ضمن هذا المخيم يقدر بحوالي  -
 افظات مختلفة. محمن    قدموا  نازح    1400عدد القاطني  

 المجتمع  المنطقة الفرعية المنطقة المحافظة

 معارة اإلخوان  معرتمرصين  رصين معرتم إدلب

 

 
 رية الطينيةقموقع مخيم ال

 

ي المخيم  •
 
 خدمات المياه واالصحاح ف

 خدمات المياه ▪
ي عام   -

ي المخيم ، وتم تركيب مضخة غاطسة عىل عمق    250، تم حفر بئئ بعمق    2017ف 
ي    200مئر ف 

مئر وتشغيلها ف 

ة بواسطة مولد كهربا ي نفس الفئر
ي حزيران    . ئئ

يا ريليف بدأت هيئة اإلغاثة السورية    2021ف  ليتم  ب(  )سئ  تجهئ   المحطة 

ي 
ين الثائ  ي تش 

وبذلك بدأت  2021تشغيلها من خالل نظام الطاقة الشمسية حيث تم االنتهاء من تنفيذ النظام الجديد ف 

 . ( نظام الطاقة الشمسية)مولدة و   النظام الهجي   المحطة بالعمل عىل

: اضافية  معلومات   - البئئ قبل    )تكويد(  ترقيم تم    عن  من  سابقا  انه   ACUالمحطة  )الكود(   حيث  المحطة    رقم 

B040401130 ,    مكعب/ساعة  20غزارة المياه حيث يتم ضخ المياه ال خزان عالي من التوتياء ومن ثم ال شبكة    مئر

 المياه. 

 دمات الرصف الصحي خ ▪
ي عام -

ها من قبل منظمة احسان ف  ي عام ، سم 30ورئيسية سم  20باقطار فرعية  2017تم تجهئ  
قامت منظمة   2021وف 

يا ريليف بصيانة قسم من   . مئر  200الشبكة بطول السئ 

 ادارة النفايات الصلبة  ▪
ي يناير  تقوم مؤسسة إحسان   -

لإلغاثة والتنمية حالًيا بإزالة النفايات الصلبة والقمامة من المخيم ، حيث بدأت العمل ف 

2022 . 
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 بتلوث المياه  النذار ا •
 , اذار(27) ابالغ من ادارة المخيم .1

ي صحاح البيتم إبالغ فريق المياه واإل  -
ي وحدة تنسيق الدعم من قبل إدارة المخيم  ئئ

ب  ف  ي مياه الش 
ي  بوجود شوائب ف 

والئر

ا ، وبالتالي  
ً
ب  لهناك احتمال  ف لها رائحة أيض القرية نتيجة    يغذي  الذيتشب مياه الرصف الصحي إل مصدر مياه الش 

ي الصورة أدناه. من مستنقع  لتشكل
   مياه الرصف الصحي كما هو موضح ف 

 , اذار( 28) تحقق من التلوث .2

 . من اجل زيارة المخيم واخد عينات من مياه البئئ ومن احد المنازل للتاكد من جودة المياه تم توجيه الفريق -

 , اذار(29) تحليل المياه نتائج .3

يائيا, كيميائيا وجرثوميا قام فريق المياه واالصحاح بتحليل عينات  - : النتائج عىل النحو ت وكان واعداد التقارير  فئ    التالي

 للعينة المأخوذة من البئئ  ▪

يائية للمياه   Physical Testالخواص الفي  

   The Resultالنتيجة  Standardالحد المسموح به    Testالتحليل   

 Colorless Colorlessعديم اللون  Colorاللون 

 Odorless Odorlessعديم الرائحة    Odorالرائحة 

ي 
 pH   6.5 - 8.5 7.5الرقم الهيدروجيئ 

   °Temperature Cحرارة المياه  

 Turbidity 5 NTU 1.61العكارة 

 TDS 1200 ppm 404األمالح الكلية المنحلة  

 Conductivity 1500 µs/cm 780الناقلية الكهربائية 

 Bacteriological Testالتحليل الجرثومي للمياه 

   The Resultالنتيجة  Uniteالواحدة    Testالتحليل   

ي  
   FRC PPMالكلور الحر المتبقر

 Cfu/100 ml 0مل     100مستعمرة/    Total Coliformsتعداد الكولونيات    

شيا كوالي    Cfu/100 ml 4مل     100مستعمرة/  °E.Coli      (44 C )تعداد األشئ 

ي للمياه 
 Chemical Testالتحليل الكيميائ 

   The Result PPMالنتيجة  Standard PPMالحد المسموح به    Testالتحليل   
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Nitrate-NOات    50 3 النئر

Nitrite-NOيت  0.01 0.2 2 النئر

Ammonia-NH3  0.08 0.5 األمونيا 

 Test Resultالنتيجة اإلجمالية  

   The Resultالنتيجة     Testالتحليل   

ي للمياه 
يائئ  صالح للشرب  Result of  Physical Test Safe to Drinkنتيجة  التحليل الفئ  

ي للمياه 
 صالح للشرب  Result of  Chemical Test Safe to Drinkنتيجة  التحليل الكيميائئ

للشرب غير صالح  Result of  Biological Test Not Safe to Drinkنتيجة  التحليل الجرثومي للمياه   

ب بسبب وجود تبي   النتائج  شيا كواليان عينة مياه الماخوذة ان المياه غي  صالحة للشر  . األشي 

ل: المأخوذة من عينه لل ▪  مياه المئ  

يائية للمياه   Physical Testالخواص الفي  

   The Resultالنتيجة  Standardالحد المسموح به    Testالتحليل   

 Colorless Colorlessعديم اللون  Colorاللون 

 Odorless Odorعديم الرائحة    Odorالرائحة 

ي 
 pH   6.5 - 8.5 7.8الرقم الهيدروجيئ 

   °Temperature Cحرارة المياه  

 Turbidity 5 NTU 2.67العكارة 

 TDS 1200 ppm 395األمالح الكلية المنحلة  

 Conductivity 1500 µs/cm 764الناقلية الكهربائية 

 Bacteriological Testالتحليل الجرثومي للمياه 

   The Resultالنتيجة  Uniteالواحدة    Testالتحليل   

ي  
   FRC PPMالكلور الحر المتبقر

   Cfu/100 mlمل     100مستعمرة/    Total Coliformsتعداد الكولونيات    

شيا كوالي    Cfu/100 ml 100مل     100مستعمرة/  °E.Coli      (44 C )تعداد األشئ 

ي للمياه 
 Chemical Testالتحليل الكيميائ 

   The Result PPMالنتيجة  Standard PPMالحد المسموح به    Testالتحليل   

Nitrate-NOات    50 3 النئر

Nitrite-NOيت  0.02 0.2 2 النئر

Ammonia-NH3  0.07 0.5 األمونيا 

 Test Resultالنتيجة اإلجمالية  

   The Resultالنتيجة     Testالتحليل   

ي للمياه 
يائئ ب Result of  Physical Test Not Safe To Drinkنتيجة  التحليل الفئ    غي  صالح للشر

ي للمياه 
ب  Result of  Chemical Test Safe To Drinkنتيجة  التحليل الكيميائئ  صالح للشر

ب Result of  Biological Test Not Safe To Drinkنتيجة  التحليل الجرثومي للمياه   غي  صالح للشر

يائيا وجرثوميا  ب في   يا   تبي   النتائج ان المياه غي  صالحة للشر شيا كوالي  وذلك لتواجد بكير  ووجود رائحة للمياه. األشي 
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 , اذار( 29) االستجابة .4

عىل النحو    مخاطر انتشار االمراض ومعالجة المشكلةاجل الحد من  المياه واالصحاح باتخاد عدة خطوات من  قام فريق   -

 : التالي 

o  ب. وايجاد مصدر عىل الفور ة من البئئ الملوثضخ المياه المسوولة بايقاف  ابالغ الجهات  بديل لمياه الش 

o  تفاصيل باالسفل(.  د التقرير واعداتقنية القيام بدراسة( 

o   المياه واالصحاح  قطاعمع  مشاركة نتائج الدراسة التقنية(WASH Cluster)    عضاء  أ  حثو   منارصة ال من اجل

 من اجل التدخل الشي    ع. الكالسئر  

 , نيسان( 1الدراسة الفنية ) .5

ض سكان المخيم  المحطة ومدير المخيم وبع  مسؤولقمنا بزيارة المخيم للمرة الثانية للتحقق من الواقع مرة أخرى ولقاء   -

ة. المخيم  بي   أي مشاكل صحية حدثت من ما إذا كان هناك من أجل دراسة أسباب التلوث والتحقق  ي اآلونة األخئ 
أكد  ف 

ي مواصفات ومذاق المياه ، باإلضافة إل تسجيل بعض حاالت اإلسهال بي    
كل من تمت مقابلتهم حدوث تغيئ  حديث ف 

 السكان. 

-  :  والمناطق المحيطة به ، الحظنا ما يىلي
 من خالل إعادة فحص موقع البئئ

إلضافة إل أن بعض الناس أعتادوا  بالتتجمع فيها مياه االمطار قريبة من البئئ ( مجوفةيوجد أرض منخفضة )شبه  .1

 . والقمامة ؤرة من المياه األسنةوذلك أدى إل تكوين بالقمامة رمي 

تفتيش )ريكارات( قريبة من البئئ وهي مبنية من البلوك العادي بدون أي زريقة أو خرسانة  الهناك عدد من غرف  .2

ي طوله مسلحة أو 
. هذه الريكارات مصممة   200عادية ، وهي متصلة باألنبوب الرئيشي من خالل أنبوب خرسائ  مئر

ك قطره  PVCلخدمة أربعة منازل من خالل أنبوب  ر بسبب قربه من سطح األرض.  4مشئر  إنشات والذي ترص 

ي المخيم ذو ميل عكشي وهذا يعيق ويؤثر ترصيف مياه الرصف   50وجدنا أن حوالي   .3
م من أنبوب الرصف الرئيشي ف 

ي أن ميل األنبوب الرئيشي غئ  صحيح ، باإلضافة إل قلة العدد غرف  بشكل واضح ، حيث تكمن المشك
لة ف 

التفتيش/ الريكارات عىل طول أنبوب الرصف الرئيشي ، وبالتالي ، يمكن حل هذه المشكلة عن طريق استبدال  

ي قطره  350أنبوب الرصف الرئيشي الذي يبلغ طوله 
ا باستخدام أنبوب خرسائ  ً  من األنب 300مئر

ً
وب القديم  مم بدال

غرف تفتيش / ريكارات عىل طول الخط مع األخذ باالعتبار أن   7و بنفس الطول وبميل صحيح باإلضافة إل وضع 

   سم.  185عمق أرضية أخر غرفة تفتيش هو حوالي 

ا ، يجب استبدال غرف التفتيش الفرعية /  .4
ً
ي تربط  22الريكارات البالغ عددها  أيض

باإلضافة إل األنابيب الفرعية الئر

ا ، وبالتالي    22هذه الريكارات الفرعية باألنبوب الرئيشي ، مع األخذ باإلعتبار أن طول األنبوب الفرعي يبلغ حوالي 
ً مئر

ا.  660فإن الطول اإلجمالي المطلوب استبداله هو     مئر

ي الشبكة بواسطة نابض وضخ المياه داخل االنابيب.  .5
 . فتح وتنظيف الخطوط االخرى ف 
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