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Date: 27.06.2022 

 المحمدية مخيم حول جودة مياه تقرير 

 (Al-Muhamadyeh Camp) المحمديةمخيم  •

ويقع  ,  من مركز المدينة  كم  4يقع مخيم المحمدية من الجهة الجنوبية الغربية لناحية جنديرس عىل بعد ما يقارب   -

)    ةالموجودة بتلك المنطق  يمر من خالل القرى عن المخيم و    م   300الي  والذي يبعد حو   نهر عفرين  ضفةايضا عىل  

 . كما يوجد مخيم دير البلوط عىل الضفة المقابلة للنهر   المحمدية ( –ديرالبلوط  –أغجلة 

 للمناطق المار بها. يعتبر نهر عفرين مصب لمياه الرصف الصحي   -

ن ضمن هذا المخيم يقدر بحوالي  -  نسمة ويسكنها نازحون من مختلف المحافظات السورية  2700عدد القاطني 

 .CP001611 المخيماتقطاع تنسيق وادارة كود المخيم حسب  -

 المجتمع  المنطقة الفرعية المنطقة المحافظة

Aleppo / حلب Afrin /عفرين Jandairis / جنديرس Mhamadia /   محمودية 

 

 
 موقع القرية

ي عام  -
ة  2018تم انشاء المخيم فن وح الكبب  ن

اف منظمة افاد بسبب حركة البن  ال تلك المنطقة. باشر

 

ي المخيم  •
 
 خدمات المياه واالصحاح ف

 مياه خدمات  ❖
ب عن طريق صهال   سكان  تم تزويد  .1 مخيم عن طريق منظمة آفاد وهذه الكمية    لكامل  ةماري    ح مياه معقمخيم بمياه الشر

بتعتبر  ي   غب  كافية لسد اإلحتياج من مياه الشر
 .الصيفوخاصة فن

ي ي .2
 . A010304030كود المحطة  , )ببر + منظومة ضخ(المخيم محطة وجد فن

 محطة الضخ  

الموجود بالمخيم )يبعد حوالي   
الخزان العالي ومنه إل الشبكة الرئيسية م عن نهر عفرين ( ومنه إل    300يتم ضخ المياه من الببر

   . الموجودة عىل أطراف المخيم حيث يتم سحب تفريعة خاصة لكل خيمة

الببر  غزارة  300عمق  الغاطس  30م  واستطاعة  بالساعة  مكعب  يوجد    35مبر المحطة( كما  مشغل  من  )المعلومات  حصان 

احتياط يتم تشغيلها عند صيانة أو عطل المجموعة    ة باالضافة يوجد مولدك.ف.ا.(    115مجموعة توليد )صينية استطاعة  

 . ساعات يوميا  5األول  وعدد ساعات التشغيل الحالية حوالي 

ب  يتم ضخ المياه ألغراض الغسيل و التنظيف   ب  حيث المياه غب  معقة وغب  صالحة للشر ولكن بسبب عدم وجود مياه شر

بهذه    آمنة و كافية يتم استخدام مياه الببر   . للشر
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 االنذار بتلوث المياه.  •

ي العامل بالمخيم من قبل    والبنن التحتية  تم ابالغ فريق المياه واالصحاح بوجود حاالت اسهال حيث بلغ عدد    الفريق الطنر

ياه الببر وكانت النتيجة عىل  عينة لم  بقطف  الفريق  وعليه قام,  يوم الماضية  15ال   حالة خالل    20حوالي  حاالت االسهال  

 :  النحو التالي

   Water Quality Reportتقرير نوعية مياه )محطة مياه مخيم المحمدية(   

    Water Source Dataبيانات مصدر المياه  

 Aleppo حلب Governorateالمحافظة  

 Afrin عفرين Districtالمنطقة  

 Jandairis جنديرس  Subdistrictالناحية 

ي  
   مخيم المحمدية   Communityالتجمع السكان 

 Water Station محطة مياه  Sample Sourceمصدر العينة 

   محطة مياه مخيم المحمدية  Sampling Locationمكان اخذ العينة   

     

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 7.97الرقم الهيدروجينن

 Temperature C° 21.6حرارة المياه  

 Turbidity 5 NTU 1.29العكارة 

 TDS 1200 ppm 462.2األمالح الكلية المنحلة  

 Conductivity 1500 µs/cm 925.5الناقلية الكهربائية 

 Bacteriological Testالتحليل الجرثومي للمياه 

   The Resultالنتيجة  Uniteالواحدة    Testالتحليل   
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ي  
 FRC PPM 0الكلور الحر المتبقر

 Cfu/100 ml 200مل     100مستعمرة/    Total Coliformsتعداد الكولونيات    

شيا كوالي    Cfu/100 ml 2مل     100مستعمرة/  °E.Coli      (44 C )تعداد األشب 
     

 Sample Culture Photosصور الزرع الجرثومي للعينات  

at 40  C°  at 37 C°  مالحظاتNotes 

    

لوحظ وجود مستعمرات 
 جرثومية بعد زرع العينة  

ي للمياه 
 Chemical Testالتحليل الكيميان 

   The Result PPMالنتيجة  Standard PPMالحد المسموح به    Testالتحليل   

Nitrate-NO ات   3النبر  50 48 

Nitrite-NO يت   2النبر  0.2 0.04 

Ammonia-NH3  0.45 0.5 األمونيا 
     

 Test Resultالنتيجة اإلجمالية  

   The Resultالنتيجة     Testالتحليل   

ي للمياه 
يائر ن ب  Result of  Physical Test Safe To Drinkنتيجة  التحليل الفب   صالح للشر

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

 Result of  Biological Testنتيجة  التحليل الجرثومي للمياه 
Not Safe to Drink   غي  صالح

ب  للشر

 

:  للتحققوتم اخد عينة ثانية    وكانت النتائج عىل النحو التالي

   Water Quality Reportتقرير نوعية مياه )محطة مياه مخيم المحمدية(   
   

    Water Source Dataبيانات مصدر المياه  

 Aleppo حلب Governorateالمحافظة  

 Afrin عفرين Districtالمنطقة  

 Jandairis جنديرس  Subdistrictالناحية 

ي  
   مخيم المحمدية   Communityالتجمع السكان 

 Water Station محطة مياه  Sample Sourceمصدر العينة 

   محطة مياه مخيم المحمدية  Sampling Locationمكان اخذ العينة   
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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 8الرقم الهيدروجينن

 Temperature C° 32حرارة المياه  

 Turbidity 5 NTU 1.65العكارة 

 TDS 1200 ppm 470.7األمالح الكلية المنحلة  

 Conductivity 1500 µs/cm 941الناقلية الكهربائية 

      

 Bacteriological Testالتحليل الجرثومي للمياه 

   The Resultالنتيجة  Uniteالواحدة    Testالتحليل   

ي  
 FRC PPM 0الكلور الحر المتبقر

 Cfu/100 ml 50مل     100مستعمرة/    Total Coliformsتعداد الكولونيات    

شيا كوالي    Cfu/100 ml 3مل     100مستعمرة/  °E.Coli      (44 C )تعداد األشب 
     

 Sample Culture Photosصور الزرع الجرثومي للعينات  

at 44 C° at 37 C°  مالحظاتNotes 

  

 

 

لوحظ وجود مستعمرات 
 جرثومية

ي للمياه 
 Chemical Testالتحليل الكيميان 

   The Result PPMالنتيجة  Standard PPMالحد المسموح به    Testالتحليل   

Nitrate-NOات  48 50 3 النبر

Nitrite-NOيت  0.04 0.2 2 النبر

Ammonia-NH3  0.45 0.5 األمونيا 

 Test Resultالنتيجة اإلجمالية  

   The Resultالنتيجة     Testالتحليل   

ي للمياه 
يائر ن ب  Result of  Physical Test Safe To Drinkنتيجة  التحليل الفب   صالح للشر

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

 Result of  Biological Testنتيجة  التحليل الجرثومي للمياه 
Not Safe To Drink   غي  صالح

ب  للشر
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 نتائج واسباب  •

ب  ن النتائج ان المياه ملوثة جرثوميا وغب  صالحة للشر ن تبي  ي ان   وتبي 
اتال نتائج التحليل الكيميائر قريبة من الحد   مؤشر

   المسموح. 

(  التلوث هو  وصول مياه نهر عفريناهم اسباب  من  واحد   ال مصدر المياه الجوفية )مياه    )مياه مختلطة برصف صحي

) ي فصل الصيف حيث ظهرت حاالت اسهالحيث تكررت هذه الظاهرة خالل السنة الماضية  ،  الببر
وتم اخد عينات    فن

ن ان المياه كانت غب  صالحة.   لمياه الببر وكانت النتائج تبي 

 نقاط عمل & مقترحات  •

من حبوب الكلور, كل  كرتونة    28من خالل توزي    ع    ستجابة الطارئةوحدة تنسيق الدعم باال   قامت:  العاجلتدخل  ال

المخيم  ة بلنقطة الطبية الموجودالمواد ل  تم تسليمشهور.    3لتغطيه االحتياجات لمدة  ،  المياه  لبر من  10ل    كافية  حبة

ن سيتم توزي    ع هذه الحبوب عىل  وبالتنسيق مع افاد   حول  تم اجراء جلسة تدريبية  . إضافة إل ذلك، بالمخيم  القاطني 

ح خالل التوزي      ع.  كيفية االستخدام للفريق الذي سيقوم بالتوزي    ع كي يقوم بدوره بالشر

 

  

 توصيات 
ب باضافة  وايجاد حلول جذرية لمياه  الصيف  زيادة كميات المياه المخصصة للفرد وخاصة فصل     تركيب منظومةالشر

ب.   تعقيم ال الببر وتاكد من صالحية وسالمة مياه الشر
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