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الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة

SDG 6

الخطط الوطنية والتحديات

في الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية

وزارة الموارد المائية



ةسوريالالعربيةالجمهوريةأراضيتصنف•

الجافة،وشبهالجافةالمناطقضمن

المساحاتمختلفةمائيةأحواض7علىمتوزعة•

المائيةوارداتهاحيثمنومتباينة

المناطقبحسبالمطريالهاطلمعدليتراوح•

ملم1500–ملم100بين

داتالوارمنالسنويةالوسطيةالفردحصةتبلغ•

وهيسنة/فرد/3م704حواليالمتجددةالمائية

عالمياعليهالمتعارفالمائيالفقرخطدون

سنة/فرد/3م1000البالغ

لزمنمعمضطردتناقصفيالحصةوهذه

الواقع الراهن للموارد المائية في سورية

متاحة لكافة االستخدامات المياه ال

3مليون م16210

الموازنة عجز 

المائية  
-1533

اجمالي 

االستخدامات
17743

متاحة الالمياه

اتلكافة االستخدام

16210

88%

3%
9%

الصناعة

االستهالك المنزلي 

الزراعة

ييستهلك القطاع الزراعي كمية من المياه تقارب كامل المتجدد المائي على المستوى الوطن



المياهالتي تواجه قطاع التحديات 

والشبكاتالمنشآتتأهيلإعادة•
بمياهاالمدادمشاريعفيالمتضررة

نتضمالتيالصحيوالصرفالشرب
.مساكنهمالىالمهجرينعودةتأمين

الطاقةحواملفيالشديدالنقص•
والرفعالضخلمحطاتالالزمة

قطاععلىالحصارنتيجةوالتنقية،
.الطاقة

ألعمالالالزمةالتبديليةالقطعنقص•
لمنظوماتوالطارئةالدوريةالصيانة
الصحيوالصرفالشرببمياهاالمداد
احاديةاالقتصاديةاالجراءاتبسبب

.سوريةعلىالمطبقةالجانب

والالمائيةالمصادرعلىالضغطزيادة•
يراتالتغنتيجةللشربالمخصصةسيما

غيرالتالجفاف،فتراتتزايد)المناخية
العواصفتكرار،الهطولأنماطفي

(……العاليةالشداتذاتالمطرية

لتخفيضالمنظوماتتطويرضرورة•
لةالفعااإلدارةمعاييروتحقيقالفاقد

وفقا  وضبطهاالستهالكوترشيد
المترانتاجيةوتراجعلألولويات،
المكعب

فيالوارداتانتظاموعدمتراجع•
المشتركةالمائيةاألحواض

•……



الخطط الوطنية في مجال االمداد بمياه الشرب

SDG 6.1الغاية 

تضمن محور البنى التحتية في

«البرنامج الوطني التنموي لسورية مابعد الحرب»

االمداد بمياه الشربفي مجال 

:المؤشرات التالية وفق المراحل الزمنية األربعة للبرنامج

بشبكات االمداد بمياه الشرنسبة المستفيدين من 

مرحلة 
اإلغاثة

2022-2019

مرحلة 
التعافي

2025-2023

مرحلة 
االنتعاش
2027-2026

مرحلة 
االستدامة
+2030-2028

 100% 100% 99%97%مراكز المحافظات في مدن 

 98% 96% 91%85%خارج مراكز المحافظات 

يوم/لمن مياه الشرب عبر الشبكات معدل نصيب الفرد 

 110 110 110110مراكز المحافظات في مدن 

 90 90 9090خارج مراكز المحافظات 



الخطط الوطنية في مجال خدمات الصرف الصحي

SDG 6.2الغاية 

تضمن محور البنى التحتية في

«البرنامج الوطني التنموي لسورية مابعد الحرب»

في مجال خدمات الصرف الصحي 

:المؤشرات التالية وفق المراحل الزمنية األربعة للبرنامج

محطات المعالجةنسبة المستفيدين من 

مرحلة 
اإلغاثة

2022-2019

مرحلة 
التعافي

2025-2023

مرحلة 
االنتعاش
2027-2026

مرحلة 
االستدامة
+2030-2028

 95% 83% 71%65%مراكز المحافظات في مدن 

35%خارج مراكز المحافظات 



الخطط الوطنية في مجال خدمات الصرف الصحي

SDG 6.2الغاية 

كما تضمنت 

الخطة الوطنية للمعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي»

«الستخدامها في الزراعة

تأمين المياه الصالحة لري األراضي الزراعية القريبة منبهدف 

ألف نسمة25يقل عدد سكانها عن التجمعات السكانية الريفية التي 

2030ويتم تنفيذها وفقا لألولويات حتى عام 

معالجةمحطة1560حيث بلغ عدد المحطات الصغيرة المشمولة بالخطة حوالي 

مليون نسمة6تخدم حوالي


