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1. مقدمة ولمحة عامة 
بالكوليرا في جرابلس في  تأكيد أول حالة إصابة  ، تم   2022 أيلول  في السابع عشر من  
غرب  في شمال  األخرى  المناطق  في  باالنتشار  الكوليرا  جائحة  بدأت  ثم  حلب  محافظة 
سوريا . تعد الكوليرا من األمراض سريعة اإلنتشار وشديدة التأثير على المريض وتصيب 
األطفال والبالغين على حد سواء. ورغم أن 70 % من المرضى ال تظهر عليهم أي أعراض 
خالل فترة العدوى التي تستغرق من 7 أيام إلى 14 يومًا فإن اإلصابة بالكوليرا قد تسبب 
الوفاة في غضون ساعات إذا تركت دون عالج ال سّيما لمن يعانون من ضعف الجهاز 

المناعي.

2. آخر التحديثات المتعلقة بانتشار الكوليرا في مناطق شمال 
غرب سوريا 

لعام  األول  تشرين  من  عشر  الثاني  بتاريخ  الصادرة  والمعلومات  التقارير  ألحدث  وفقا 
2022 عن شبكة اإلنذار المبكر واإلستجابة في وحدة تنسيق الدعم فقد بلغ عدد الحاالت 
حالة   92 المؤكدة  الحاالت  عدد  بلغ  بينما  حالة   1013 غرب سوريا  في شمال  المشتبهة 
موزعة على عدة مناطق ومخيمات وتجمعات سكنية ممتدة من ريف جرابلس في حلب 
وحتى مناطق جسر الشغور وحارم في إدلب بما فيها عفرين وأعزاز والباب وهو ما يعني 
أن تفشي الكوليرا لم يعد محصورًا بمنطقة واحدة أو جزء واحد من شمال غرب سوريا 

بل هو منتشر في كافة المناطق الواقعة في شمال غرب سوريا. 
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الواقع الصحي والبيئي واإلنساني في شمال غرب سوريا  -3

I. المخيمات
معظم المخيمات في شمال غرب سوريا تعاني من نقص في الخدمات بشكل عام ومن االزدحام 
السكاني وافتقار المخيمات عمومًا للمعايير البيئية ومعايير الخصوصة باإلضافة إلى تفشي الفقر 
يتواجد فيها نقطة  التي  المخيمات  إال في  الصحية  الرعاية  النازحين ونقص  أوساط  والبطالة في 
طبية أو عيادة متنقلة. مع األخذ باالعتبار  أن هناك مايزيد على 1200 مخيم في شمال غرب سوريا  
الكافي  الدعم  نقص  يعانون من  و هم  المخيمات  نازح في هذه  مليون   1.2 أكثر من  يعيش  حيث 
وتوافر البنى التحتية مثل الطرق والصرف الصحي وقنوات تصريف األمطار ومكبات النفايات و التي 

يمكن أن تضمن ظروف بئية وإنسانية أكثر جودة.

II. أنظمة الصرف الصحي 
أنظمة الصرف الصحي في شمال غرب سوريا سواء في المخيمات أو في القرى والبلدات متهالكة 
و هي غير قادرة على خدمة الناس بطريقة صحيحية وصحية تضمن السالمة في الجمع والتصريف 
ومعظم تلك الشبكات واألنظمة و هي بحاجة إلعادة تأهيل وترميم أو توسعة وهي غير كافية أو 
مالئمة لتخديم الناس في كثير من المجتمعات. عالوة على ذلك،  أكثر من 70 % من مياه الصرف يتم 

تصريفها عشوائيا وبدون معالجة إلى السهول والوديان حول المدن والبلدات والمخيمات .

III. إمدادات المياه
وبلدات  قرى  تخدم  والتي  مسجلة  عامة  شرب  مياه  محطة   771 يوجد  سوريا  غرب  شمال  في 
ومخيمات وهذا ال يشمل اآلبار أو المصادر الخاصة أو اآلبار الزراعية منها 355 محطة متوقفة عن 
الموجودة في شمال غرب سوريا) بسبب إما عدم وجود كلفة  46 % من المحطات  ( أي  العمل 
تشغيلية للمحطة أو إما بسبب حاجة المحطة للصيانة . أما بالنسبة للمحطات التي تعمل وهي 
416 محطة فهناك 111 محطة ( أي 27 %) ال يتم تعقيم المياه فيها و هذا يشكل خطر مباشر على 

السكان الذين يتلقون هذه المياه من تلك المحطات. 

IV. النظام الصحي 
بسبب  سوريا  غرب  شمال  في  والبلدات  القرى  معظم  منه  تعاني  الذي  السيئ  الصحي  الواقع 
هشاشة النظام الصحي هناك و القيود المفروضة على الدعم أو التمويل المحدود لتشغيل بعض 
وفق  المحليين  للسكان  محدودة  خدمات  تقدم  التي  الصحية  العيادات   أو  النقاط  أو  المراكز 

اإلمكانات المتاحة .

V. المساعدات اإلنسانية
هناك العديد من القيود المفروضة على التدخالت اإلنسانية في شمال غرب سوريا من خالل حصر 
دخول المساعدات اإلنسانية ضمن معبر واحد هو معبر باب الهوى في إدلب وإغالق باقي المعابر 
الواقع الطبي في  الذي ينعكس سلبًا على  المناطق اآلخرى في حلب األمر  إلى  المؤدية  اإلنساني 

منطقة شمال غرب سوريا.
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يمكن تلخيص الواقع الحالي في شمال غرب سوريا بعدة نقاط رئيسة على النحو التالي:



التوصيات والرسائل الرئيسية المتعلقة بمياه الشرب  -4

i. مياه الشرب
باعتبار الماء عامل أساسي وحاسم في نقل جرثومة الكوليرا فيجب أن نعمل على تشغيل محطات 
المياه المتوقفة ألي سبب و التأكد من تعقيم مياه الشرب مهما كان مصدرها أو طريقة نقلها إلى 
السكان المحليين( المستخدمين النهائيين للماء) و أن تركيز الكلور الحر المتبقي يجب أن يكون 1 
ملغ / ليتر عند "مصدر الماء" و بحيث يكون 0.5 ملغ /ليتر عند نقطة اإلستخدام ( منزل – خيم – مخزن 

– متجر – معمل ثلج ...). 

ii. الصرف الصحي
يجب إيجاد حل سريع وفعال لمشاكل الصرف الصحي العشوائي والمكشوف والذي يتم تصريفه 
حول القرى والبلدات والتجمعات السكانية والمخيمات والذي بات يشكل خطر حقيقي على الصحة 

العامة ومصدر رئيسي لنقل العديد من األمراض ومنها الكوليرا.

بالغ  أمر  هو  المخيمات  في  وخاصة  المكشوفة  التجميع  وحفر  الصحي  الصرف  مجاري  إغالق  إن 
األهمية ويجب تطبيقه بسرعة كما ويجب العمل على معالجة هذه المياه الملوثة قبل تصريفها 

إلى األنهار و األراضي المكشوفة . 

وخاصة  المزروعات  ري  في  المعالجة  غير  الصحي  الصرف  مياه  إستخدام  منع  على  العمل  يجب 
الخضار التي تكون قريبة من التربة والتي يمكن أن تؤكل نيئة .

iii. المجتمع اإلنساني 
حث المجتمع اإلنساني المحلي والدولي وصناع القرار على زيادة الدعم المقدم وتوفير دعم إضافي 

لقطاعي الصحة والمياه واإلصحاح البيئي بما يمكنهم من اإلستجابة بشكل أفضل.
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