
قامت منظمة نيسكتيب والتي يقع مقرها في مدينة القامشلي، بإجراء هذا االستبيان في أكثر

المناطق تضررًا بسبب انخفاض أو انقطاع المياه عنها، لتقوم بعرض نتائجها على المنظمات

اإلنسانية والجهات الدولية ذات الصلة، بغية الوصول إلى بدائل من شأنها أن تخفف أو تنهي

أزمة المياه المتكررة في بعض مناطق ومدن شمال شرقي سوريا.

الرقةومدينةالحسكة،مدينةمنشخص314منمكونةعشوائيةعينةعلىاالستبيانُأجرَي

2021آب30إلى25منالممتدةالفترةفيالزورديروريفوريفها،



مدينة الحسكة

102عدد  األشخاص المستهدفين/ات

1850األعمار (من - إلى)

الجنس/الجندر

عدم التصريحأنثىذكر

43.1%53.9%2.9%

التحصيل العلمي

غيردراسات علياجامعيمعهد متوسطثانويإعداديابتدائي

ذلك

1%6.9%20.6%13.7%53.9%3.9%

كم عدد المرات التي تصلكم/ن فيها المياه أسبوعيًا؟

غير منتظمةمرة0ثالث مراتمرتينمرة واحدة

28.4%6.9%2%56.8%5.9%

ما عدد الساعات التي تصلكم/ن فيها المياه في أيام الضخ؟

ثالث ساعات فماساعتانساعة واحدة

فوق

ساعات0

23.5%17.6%41.3%17.6%



ما هو المصدر الرئيس للمياه لديكم/ن؟

مياه معلبةالصهاريجاآلبارالشبكة

8.8%11.8%75.5%3.9%

كيف تقّيم/ين جودة المياه التي تصلكم/ن؟

رديئةال بأس بهامتوسطةجيدةممتازة

2%6.9%20.6%35.3%35.3%

ما هي أوجه استعمالكم/ن للمياه القادمة من المصادر التالية:

الشرب والنظافة المنزلية

والشخصية والتكييف

النظافة المنزلية

والشخصية والتكييف فقط

النظافة المنزلية

والتكييف فقط

التكييف

فقط

%2.9%6.9%12.7%77.4مياه الشبكة

%23.5%42.2%22.5%11.8مياه اآلبار

مياه

الصهاريج

46%34%12%7.8%

ما هو المبلغ الذي تصرفونه/تصرفنه على شراء المياه شهريًا بالليرة السورية؟

إلىمن

دوالرل.سدوالرل.س

150004.625000078



هل تعتمد/ين على مضخة مياه منزلية (دينمو) إليصال المياه إلى الخزانات؟

النعم

83.3%16.7%

هل حدث أن تشاجرت مع أحد بشأن المياه؟

النعم

43.1%56.9%

في حال خضت شجارًا بشأن المياه، إلى أي حد تطور هذا الشجار؟

شخص)44(

نزاع مع أصحاب الصهاريجعرقيعشائريعائليلم يتطور

77.3%15.9%2.3%0%4.6%

..…………………………………………………………………………………………………………………

هل شهدت شجارًا بسبب المياه؟

النعم

81.4%18.6%

كم يبلغ عدد ساعات الكهرباء التي تصل إليكم/ن يوميًا؟

ساعة12إلى3منساعتانصفر ساعة

35.7%50.4%13.9%



هل ُأصبت شخصيًا أو ُأصيب أحد أفراد عائلتك بمشاكل صحية بسبب مياه الشرب؟

النعم

76.5%23.5%

هل تفكر/تفكرين باالنتقال إلى مدن أخرى بسبب أزمة المياه؟

ربماالنعم

52.9%11.8%35.3%



ريف دير الزور

109عدد  األشخاص المستهدفين/ات

1851األعمار (من - إلى)

الجنس/الجندر

عدم التصريحأنثىذكر

72.5%26.6%0.9%

مكان اإلقامة

ريف دير الزور:

غير ذلكالشماليالوسطالشرقيالغربي

49.5%32.1%9.2%6.4%2.8%

التحصيل العلمي

Academic Achievement

غير ذلكدراسات علياجامعيمعهد متوسطثانويإعداديابتدائي

3.7%6.4%%32.116.5%38.5%3.7%

هل تعمل/ين في الزراعة و/أو تربية الحيوانات بشكل أساسي؟

النعم

50.5%49.5%



شخص)55(نعمحالفي

ما هي أهم المحاصيل الزراعية التي تضررت من انخفاض منسوب المياه؟

الحبوبالخضراواتالشوندرالسمسمالقطن

80%45.5%10.9%78.2%70.9%

الذرة الصفراءال أعلمالرمانالزيتونالبقوليات

14.5%34.5%34.5%1.8%1.8%

هل تسبب تضرر المحاصيل الزراعية بارتفاع أسعارها في األسواق؟

ال أعلمقليًالالنعم

94.5%1.8%3.6%0

ما هي البدائل التي لجأتم/ن إليها من أجل رّي محاصيلكم/ن؟

ال شيءحفر قنوات في النهراستخدام مضخات داعمةحفر اآلبار

54.5%18.2%23.6%3.6%

هل لديكم/ن القدرة المادية على تأمين بدائل لري محاصيلكم/ن؟

قدرة مالية محدودةالنعم

3.6%49.1%47.3%

..……………………………………………………………………………………………………………………………



ما مستوى التأثير السلبي النخفاض منسوب المياه على أوضاعكم/ن االقتصادية؟

ال تأثيرضعيفمتوسطعالي

87.2%12.8%0%0%

في أي جانب تضررت شخصيًا من انخفاض مستوى مياه نهر الفرات؟

الثروةالشرب

الحيوانية

الثروة

السمكية

القطاع

الزراعي

الصحةالكهرباء

الشخصية

80.7%42.2%22.9%78%56%0.9%

كم يبلغ عدد ساعات الكهرباء التي تصل إليكم/ن يوميًا؟

ساعة12إلى3منساعتانصفر ساعة

35.7%50.4%13.9%

ما هو المصدر الرئيس للمياه لديكم/ن؟

النهر - الساقيةالصهاريجاآلبارالشبكة

34.8%3.7%56.9%4.6%

كيف تقّيم/ين جودة المياه التي تصلكم/ن؟

رديئةال بأس بهامتوسطةجيدةممتازة

0.9%3.7%11.9%28.4%55%



هل حدث أن تشاجرت مع أحد بشأن المياه؟

النعم

49.5%50.5%

في حال خضت شجارًا بشأن المياه، إلى أي حد تطور هذا الشجار؟

شخص)54(

عرقيعشائريعائليلم يتطور

50%33.3%14.8%0%

..…………………………………………………………………………………………………………………

هل شهدت شجارًا بسبب المياه؟

Have you ever witnessed a fight over water?

النعم

81.7%18.3%

هل ُأصبت شخصيًا أو ُأصيب أحد أفراد عائلتك بمشاكل صحية بسبب مياه الشرب؟

النعم

58.7%41.3%

هل تفكر/تفكرين باالنتقال إلى مدن أخرى بسبب أزمة المياه؟

ربماالنعم

33%16.5%50.5%



الرقة

102عدد  األشخاص المستهدفين/ات

1958األعمار (من - إلى)

الجنس/الجندر

Sex/Gender

عدم التصريحأنثىذكر

56.9%43.1%0

مكان اإلقامة

المدينةالريف

57.8%42.2%

التحصيل العلمي

غير ذلكدراسات علياجامعيمعهد متوسطثانويإعداديابتدائي

11.8%5.9%13.7%13.7%48%5.9%1%

هل تعمل/ين في الزراعة و/أو تربية الحيوانات بشكل أساسي؟

النعم

50%50%



شخص)51(نعمحالفي

ما هي أهم المحاصيل الزراعية التي تضررت من انخفاض منسوب المياه؟

الحبوبالخضراواتالشوندرالسمسمالقطن

74.5%19.6%7.8%70.6%70.6%

البصل الثوم البطيخ العنب اللوزياتال أعلمالرمانالزيتونالبقوليات

الفاكهة

19.6%29.4%13.7%5.9%5.9%

هل تسبب تضرر المحاصيل الزراعية بارتفاع أسعارها في األسواق؟

ال أعلمقليًالالنعم

78.4%3.9%15.7%2%

ما هي البدائل التي لجأتم/ن إليها من أجل رّي محاصيلكم/ن؟

ال شيءاستخدام مضخات داعمةحفر اآلبار

82.4%15.7%2%

هل لديكم/ن القدرة المادية على تأمين بدائل لري محاصيلكم/ن؟

قدرة مالية محدودةالنعم

2%54.9%43.1%

..……………………………………………………………………………………………………………………………



ما مستوى التأثير السلبي النخفاض منسوب المياه على أوضاعكم/ن االقتصادية؟

ال تأثيرضعيفمتوسطعالي

77.5%20.6%2%0%

في أي جانب تضررت شخصيًا من انخفاض مستوى مياه نهر الفرات؟

الثروةالشرب

الحيوانية

الثروة

السمكية

القطاع

الزراعي

الصحةالكهرباء

الشخصية

82.4%28.4%12.7%68.6%73.5%1%

كم يبلغ عدد ساعات الكهرباء التي تصل إليكم/ن يوميًا؟

ساعة12إلى3منساعتانصفر ساعة

20.6%11.8%67.7%

ما هو المصدر الرئيس للمياه لديكم/ن؟

غير ذلكالصهاريجاآلبارالشبكة

88.2%0%11.8%0%

كيف تقّيم/ين جودة المياه التي تصلكم/ن؟

رديئةال بأس بهامتوسطةجيدةممتازة

0%11.8%24.5%26.5%37.3%



هل حدث أن تشاجرت مع أحد بشأن المياه؟

النعم

52%48%

في حال خضت شجارًا بشأن المياه، إلى أي حد تطور هذا الشجار؟

شخص)53(

عرقيعشائريعائليلم يتطور

47.2%39.6%11.3%1.9%

..…………………………………………………………………………………………………………………

هل شهدت شجارًا بسبب المياه؟

النعم

77.5%22.5%

هل ُأصبت شخصيًا أو ُأصيب أحد أفراد عائلتك بمشاكل صحية بسبب مياه الشرب؟

النعم

73.5%26.5%

هل تفكر/تفكرين باالنتقال إلى مدن أخرى بسبب أزمة المياه؟

ربماالنعم

25.5%33.3%41.2%




