
 

 

 

 

 

 اإلسكوا في اإلعالم

 2020 نيسان/أبريل 21

 

 نيسان/أبريل   20- 19

 (( 28:37حتى دقيقة  18:53دقيقة ) شبابيك) موضوع شح المياه في الدول العربية 

 ( سكاي نيوز عربية ) خياط مسؤول الشؤون االقتصادية في االسكواحوار مع زياد  

  في المنطقة العربية 19- مليون شخص معرضون لإلصابة بكوفيد  74"إسكوا": أكثر من   

 ( روسيا اليوم)

  مليون شخص معرضون لإلصابة بكورونا في المنطقة العربية  74دراسة جديدة: أكثر من  

 ( السومرية)

 ( 21عربي ) مليون عربي معرضون لإلصابة بكورونا لهذا السبب  74أكثر من  

 ( موقع القوات اللبنانية) “اإلسكوا”: غسل اليدين في المناطق العربية أمر معقّد  

 ( خبرني) مليون عربي معرضون لإلصابة بكورونا 74 

 ( دار الحياة) مليون عربي معرضون لإلصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب! 74 

 ( السياسة) ””اسكوا” ترسم مستقبالً قاتماً لجائحة “كورونا باألرقام… 

ليون شخص معرضون لإلصابة بـ"كورونا" في المنطقة  م 74دراسة جديدة لـ"اإلسكوا":   

 ( سبق) العربية

 ( سوا)  مليون الجئ عربي مهدد بفيروس كورونا 26إسكوا:  

وسام فتوح: مبادرات المصارف المصرية والتزامها باجراءات المركزى حدت من تأثير   

 ( اليوم السابع) كورونا

 علي بهزاد( / الشرق) حلول عالمية لالنكماش االقتصادي 

 ( يمينة حمدي /العرب ) مدبّرات المنازل على خطى الحكومات يخضن معركة تقشف 

وزارة ) 2020عالن االستشارة العامه على السياسة األردنية للذكاء االصطناعي لسنة  إ 

 ( االقتصاد الرقمي والريادة في األردن

 Virus Risk In Arab Countries Exacerbated By Inadequate Water, 

Sanitation Systems (Ooskanews) 
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 ( شبابيك) أزمة كورونا تدفع الماليين إلى حافة الفقر 

https://alaraby.tv/video/27545433/الخميس
https://www.youtube.com/watch?v=e_sfplUVmLI
https://arabic.rt.com/middle_east/1105721-إسكوا-غياب-مرافق-غسل-اليدين-74-مليون-إصابة-كوفيد-19-المنطقة-العربية/
https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/342067/دراسة-جديدة-أكثر-من-74-مليون-شخص-معرضون-للإصابة-بك
https://arabi21.com/story/1262597/أكثر-من-74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-لهذا-السبب
https://arabi21.com/story/1262597/أكثر-من-74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-لهذا-السبب
https://arabi21.com/story/1262597/أكثر-من-74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-لهذا-السبب
https://www.lebanese-forces.com/2020/04/19/corona-virus-79/
http://www.khaberni.com/news/74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-343880
https://darhaya.com/news/2020/04/18/14299/74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بفيروس-كورونا-لهذا-السبب
http://al-seyassah.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%8b/
https://sabq.org/NvMdJK
https://palsawa.com/post/255515/إسكوا-26-مليون-لاجئ-عربي-مهدد-بفيروس-كورونا
https://www.youm7.com/story/2020/4/18/وسام-فتوح-مبادرات-المصارف-المصرية-والتزامها-باجراءات-المركزى-حدت-من/4731062
https://al-sharq.com/opinion/19/04/2020/حلول-عالمية-للانكماش-الاقتصادي
https://alarab.co.uk/مدبّرات-المنازل-على-خطى-الحكومات-يخضن-معركة-تقشف
https://www.modee.gov.jo/content/jordanian-policy-on-artificial-intelligence-2020-715
https://www.modee.gov.jo/content/jordanian-policy-on-artificial-intelligence-2020-715
https://www.ooskanews.com/story/2020/04/virus-risk-arab-countries-exacerbated-inadequate-water-sanitation-systems_179519
https://www.youtube.com/watch?v=juiPFO2JCDw&app=desktop


 ( الجزيرة) منظمة اإلسكوا تدق ناقوس الخطر 

 ( CNBC Arabiaتحذّر ) االسكوا 

 (العربي الجديد ) مليون عربي لغياب مرافق غسل اليدين  74كورونا يهدد  

 بكورونا في المنطقة بسبب نقص المياه  مليون شخص معرضون لإلصابة 74اإلسكوا:   

 ( االقتصاد واألعمال)

مليون عربي معّرضون لكورونا".. األمم المتحدة تُطلق تحذيراً من غياب مرافق غسل  74" 

 ( عربي بوست )  اليدين

النهضة  ) مليون شخص عربي معرض لخطر اإلصابة بفيروس كورونا 74األمم المتحدة:  

 ( نيوز

 (نسمة) مليون عربي معرضون لكورونا 74األمم المتحدة:  

 ( جي بي سي نيوز ) مليون عربي لكورونا 74"إسكوا": غياب مرافق غسل األيدي يعرض   

 (الراية) مليون عربي ُمعّرضون لوباء كورونا 74إسكوا:  

مليون شخص معرض لكورونا بالمنطقة العربية بسبب غياب مرافق غسل اليدين  74 

 ( المغربي العمق)

 ( عين نيوز)  إسكوا: غياب مرافق غسل اليدين يفاقم خطر اإلصابة 

 ( gyptEivic C) مليون معرضون لإلصابة بفيروس كورونا بالمنطقة العربية 74اإلسكوا:   

 UN warns 74m Arabs lack access to handwashing facilities 

(Middle East Monitor) 

 Global coronavirus death toll crosses 130,000 mark; UN: 74 

million in Arab region at risk (Hurriyet Daily News) 

 74 million in Arab region at risk of COVID-19 due to scarcity of 

water (News Ghana) 

 Coronavirus : dans le monde arabe, 74 millions de personnes sans 

possibilité de se laver les mains (L’Orient-Le Jour) 

 74 millions de gens sans possibilité de se laver les mains (Le 

Devoir) 

 Coronavirus : dans le monde arabe, un habitant sur six n’a ni 

savon ni lavabo (Le Parisien) 

 Coronavirus: un habitant sur six n'a pas accès à un lavabo et du 

savon dans le monde arabe (ONU) (i24News) 
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 ( أم تي فيغياب مرافق غسل اليدين ) 

 ( Orient TV)  االسكوا: العرب يفتقرون لمرافق غسل اليدين 

مليون  74لإلسكوا، غياب مرافق غسل اليدين سيعرض أكثر من  بحسب دراسة جديدة  

 ( أخبار األمم المتحدة) 19-شخص في المنطقة العربية لإلصابة كوفيد 

مليون  74بحسب دراسة جديدة لإلسكوا، غياب مرافق غسل اليدين سيعرض أكثر من   

 (مركز األمم المتحدة لإلعالم في تونس) 19-لمنطقة العربية لإلصابة كوفيد شخص في ا

https://twitter.com/AJArabic/status/1250635026070290432
https://twitter.com/cnbcarabia/status/1250720064782897152?s=21
https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/society/2020/4/15/كورونا-يهدد-74-مليون-عربي-لغياب-مرافق-غسل-اليدين
https://www.iktissadonline.com/news/2020/04/15/الإسكوا-74-مليون-شخص-معرضون-br-لفيروس-كورونا-في-المنطقة
https://arabicpost.me/الأخبار/2020/04/15/74-مليون-عربي-معرّضون-لكورونا-الأمم-الم/
https://alnahdanews.com/post/22487/الأمم-المتحدة-74-مليون-شخص-عربي-معرض-لخطر-الإصابة-بفيروس-كورونا
https://alnahdanews.com/post/22487/الأمم-المتحدة-74-مليون-شخص-عربي-معرض-لخطر-الإصابة-بفيروس-كورونا
https://www.nessma.tv/ar/أخبار-عالمية/actu/الأمم-المتحدة-74-مليون-عربي-معرضون-لكورونا/213274
http://www.jbcnews.net/article/422926-إسكوا-غياب-مرافق-غسل-الأيدي-يعرض-74-مليون-عربي-لكورونا
https://www.raya.com/rayapolitics/2020/4/15/إسكوا-74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا
https://m.al3omk.com/524374.html
https://ainnews.net/إسكوا-غياب-مرافق-غسل-اليدين-يفاقم-خطر-ا/#.XplFq8gzbIV
http://www.civic-egypt.org/?tag=رولا-دشتي-الحقيبة-الديبلوماسية
https://www.middleeastmonitor.com/20200416-un-warns-74m-arabs-lack-access-to-wash-handing-facilitites/
https://www.hurriyetdailynews.com/global-coronavirus-death-toll-crosses-130-000-mark-153918
https://newsghana.com.gh/74-million-in-arab-region-at-risk-of-covid-19-due-to-scarcity-of-water/
https://www.lorientlejour.com/article/1214490/coronavirus-dans-le-monde-arabe-74-millions-de-personnes-sans-possibilite-de-se-laver-les-mains.html
https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/577107/coronavirus-74-millions-de-gens-sans-possibilite-de-se-laver-les-mains
https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/577107/coronavirus-74-millions-de-gens-sans-possibilite-de-se-laver-les-mains
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-dans-le-monde-arabe-un-habitant-sur-six-n-a-ni-savon-ni-lavabo-15-04-2020-8300052.php
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1587020111-coronavirus-un-habitant-sur-six-n-a-pas-acces-a-un-lavabo-et-du-savon-dans-le-monde-arabe-onu
https://www.mtv.com.lb/Programs/Prime_Time_News/2020/videos/15_Apr_2020/_غياب_مرافق_غسل_اليدين
https://www.youtube.com/watch?v=YZNeBzTLXpQ
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053322
https://unictunis.org.tn/2020/04/15/بحسب-دراسة-جديدة-للإسكوا،-غياب-مرافق-غ/


وكالة  ) لعدم توافر مرافق غسل اليدين )إسكوا( 19-مليون عربي معرضون لوباء كوفيد  74 

 ( فرانس برس

 (دويتشه فيله ) مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لكورونا 74لجنة أممية:  

الوكالة  )  لعدم توافر مرافق غسل اليدين 19مليون عربي معرضون لوباء كوفيد  74االسكوا:   

 ( الوطنية لإلعالم 

 (النهار) مليون عربي معّرضون لوباء كورونا 74مرافق غسل اليدين غير متوافرة...  

أل بي )  مليون عربي معرضون لفيروس كورونا لعدم توافر مرافق غسل اليدين 74إسكوا:  

 ( سي

 ( ت عربيةدنإندبن ) مليون عربي يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين 74 

مليون شخص في العالم العربي لعدم توفر مرافق لغسل  74فيروس كورونا يهدد أكثر من  

 ( 24فرانس  ) اليدين

 لعدم توفر مرافق غسل اليدين  19-مليون عربي معرضون لإلصابة بفيروس كوفيد  74 

 ( يورونيوز )

 ( روسيا اليوم) مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لسبب بسيط 74تقرير أممي:  

 ( قناة العالم) مليون عربي معرضون لوباء كورونا... لسبب بسيط  74 

 ( الحرة) مليون عربي مهددون باإلصابة بفيروس كورونا والسبب بسيط 74 

 (الجزيرة) تحذير أممي من احتمال تعرض ماليين لإلصابة 

 ( شينخوا) لغياب مرافق غسل اليدينمليون عربي مهددون بفيروس كورونا  74اإلسكوا:   

 (الشرق األوسط) مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لإلصابة 74»اإلسكوا«:  

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب  74اإلسكوا:   

 ( صوت لبنان) مرافق غسل اليدين

 ( المدن) لغياب مرافق غسل اليدين مليون عربي معرضون لكورونا 74اإلسكوا:  

 (لبنان الجديد ) مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا 74اإلسكوا:   

وس كورونا 74اإلسكوا:   ي المنطقة العربية معرضون لفير
 ( الكلمة أونالين) مليون شخص ف 

 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لالصابة بكورونا لهذا السبب! 74اإلسكوا:   

 ( موقع الكتائب )

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لإلصابة بفيروس كورونا بسبب   74اإلسكوا:   

 ( ليبانون فايلز) غياب مرافق غسل األيدي

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لإلصابة بفيروس كورونا بسبب   74اإلسكوا:   

 ( وكالة األنباء المركزية)  غياب مرافق غسل األيدي

بسبب غياب مرافق غسل في المنطقة  كورونا ب إلصابةمليون شخص معرض ل 74اإلسكوا:   

 ( صدى الضاحية أليدي )ا

دمات المياه والصرف الصحي بيان لالسكوا حول وباء كورونا .. ومطالبات بتأمين خ 

 ( أخبار اليوم) !للجميع

 مليون عربي عرضة لإلصابة بكورونا بسبب نقص المرافق الصحية 74اإلسكوا:   

 ( 22رصيف )

المرصد ) «مليون شخص بالمنطقة العربية لـ»كورونا  74غياب مرافق غسل اليدين يعّرض  

 ( السوري لحقوق اإلنسان 

 ( دنيا الوطن) مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لهذا السبب  74تقرير أممي:  

 ( رأي اليوم) لعدم توافر مرافق غسل اليدين 19-مليون عربي معرضون لوباء كوفيد  74 

https://www.afp.com/ar/news/1277/doc-1ql8yr1
https://www.afp.com/ar/news/1277/doc-1ql8yr1
https://www.dw.com/ar/لجنة-أممية-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية-معرضون-لكورونا/a-53135382
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/473724/74-19
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/473724/74-19
https://www.annahar.com/article/1167112-مرافق-غسل-اليدين-غير-متوافرة-74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا
https://www.lbcgroup.tv/news/d/world/514135/إسكوا-74-مليون-عربي-معرضون-لفيروس-كورونا-لعدم-تواف/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/world/514135/إسكوا-74-مليون-عربي-معرضون-لفيروس-كورونا-لعدم-تواف/ar
https://www.independentarabia.com/node/111606/الأخبار/العالم-العربي/74-مليون-عربي-يفتقرون-إلى-مرافق-غسل-اليدين
https://www.france24.com/ar/20200415-فيروس-كورونا-يهدد-أكثر-من-74-مليون-شخص-في-العالم-العربي-لعدم-توفر-مرافق-غسل-اليدين
https://www.france24.com/ar/20200415-فيروس-كورونا-يهدد-أكثر-من-74-مليون-شخص-في-العالم-العربي-لعدم-توفر-مرافق-غسل-اليدين
https://www.france24.com/ar/20200415-فيروس-كورونا-يهدد-أكثر-من-74-مليون-شخص-في-العالم-العربي-لعدم-توفر-مرافق-غسل-اليدين
https://arabic.euronews.com/2020/04/15/74-million-arabs-risk-to-have-covid-19-virus-lack-of-hand-washing-facilities-coronavirus
https://arabic.rt.com/middle_east/1104401-تقرير-أممي-74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا-ولسبب-بسيط/
https://www.alalamtv.net/news/4865896/74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا--لسبب-بسيط
https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/04/15/74-مليون-عربي-مهددون-بالإصابة-بفيروس-كورونا-والسبب-بسيط
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/15/العالم-العربي-فيروس-كورونا-إسكوا-مرافق-غسل-اليدين
http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2020/0416/c31662-9680259.html
https://aawsat.com/home/article/2236531/
https://www.vdl.me/latestnews/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية/
https://www.almodon.com/arabworld/2020/4/15/الإسكوا-74-مليون-عربي-معرضون-لكورونا-لغياب-مرافق-غسل-اليدين
https://www.newlebanon.info/lebanon-now/457439/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية-معرضون-لفيروس-كورونا
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=472162
https://kataeb.org/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية-معرضون-للاصابة/2020/04/15/إقليميات/أخبار
https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-الساعة/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية/
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/210053/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية-معرضون-للإ
http://sadadahie.com/?p=44628
https://www.akhbaralyawm.com/240801_بيان-للاسكوا-حول-وباء-كورونا-ومطالبات-بتأمين%C2%A0خدمات-المياه-والصرف-الصحي-للجميع-
https://raseef22.com/article/1077992-الإسكوا-74-مليون-عربي-عرضة-للإصابة-بكورونا-بسبب-نقص-المرافق-الصحية
https://raseef22.com/article/1077992-الإسكوا-74-مليون-عربي-عرضة-للإصابة-بكورونا-بسبب-نقص-المرافق-الصحية
https://raseef22.com/article/1077992-الإسكوا-74-مليون-عربي-عرضة-للإصابة-بكورونا-بسبب-نقص-المرافق-الصحية
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 (المستقبل العراقي) ( مليون شخص في الدول العربية معرضون لـ »كورونا«74اإلسكوا: )  

 ( البيان) مليون عربي معرضون لوباء "كورونا" لعدم توافر مرافق غسل اليدين 74 

 ( اإلمارات اليوم) مليون عربي معرضون لوباء »كورونا« 74دراسة أممية:  

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب مرافق غسل  74 

 ( شبكة بيئة ابوظبي) اليدين

 ( أخبارك) ماليين عربي إلى قائمته 8بسبب كورونا.. الفقر يهدد بإضافة  

 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا 74تقرير أممي صادم:  

 ( الشروق)

اليوم ) مليون فى المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا لغياب المرافق 74اإلسكوا:   

 ( السابع

 ( شاشة نيوز) مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لسبب بسيط 74 

 ( الجريدة) مليون شخص بالدول العربية يفتقرون لمرافق غسل اليدين 74»اسكوا«:   

موقع ) مليون عربى معرض لإلصابة بكورونا لغياب مرافق غسل اليدين 74اإلسكوا:   

 ( الدبلوماسي

ية معرضون لفيروس كورونا بسبب فقر مليون شخص في المنطقة العرب 74“اإلسكوا”:  

 ( المرصد المصري) المياه

 ( مصراوي ) مليون عربي معرضون لوباء كورونا لعدم توافر مرافق غسل اليدين 74 

 (الخبر ) مليون عربي 74غسل اليدين أمر معقد بالنسبة لـ  

لعدم توفر مرافق غسل  19-مليون عربي معرضون لوباء كوفيد  74لجنة باألمم المتحدة:   

 ( آخر خبر أونالين) اليدين

 (الرؤية) « لعدم توافر مرافق غسل اليدين19- مليون عربي معرضون لوباء »كوفيد  74 

 (نبض ) « لعدم توافر مرافق غسل اليدين19- مليون عربي معرضون لوباء »كوفيد  74 

 (الغد ) % خالل أسبوعين 270تسارع انتشار “كورونا” عالميا بنسبة   

 (المملكة) إسكوا: غياب مرافق غسل اليدين يفاقم خطر اإلصابة 

 ( صحيفة المرصد )  !مليون عربي مهددون باإلصابة بفيروس كورونا 74تقرير:  

 ( موقع عبِّّر) مليون عربي مهددون باإلصابة بـ”كورونا” 74لهذا السبب..  

 ( صحيفة البدع)  مليون عربي معرضون لوباء كورونا 74تقرير أممي:  

 (تبادل)  اإلسكوا: الالجئون في المنطقة العربية األكثر عرضة لإلصابة بكورونا 

 ( تركيا اآلن) باإلصابة بـ”كورونا” لهذا السبب   مليون عربي مهددون 74 

 ESCWA: 74 million in the Arab region at risk of COVID-19 due to lack 

of access to a handwashing facility (UNIC Tunis) 

 ESCWA: 74 million in the Arab region at risk of COVID-19 due to lack 

of access to a handwashing facility (NNA) 

 74 Mn In Arab World Lack Hand-washing Facility: UN (barrons.com) 

 74M in Arab world lack hand-washing facility: UN (The Daily Star) 

 74 Million in Arab World Lack Hand-Washing Facility, Says U.N. 

(Naharnet) 

 74 Mn in Arab World Lack Hand-washing Facility: UN (Latestly) 

 UN: 74 million in Arab region at risk of COVID-19 (Anadolu Agency) 

 UN: 74 million in Arab region at risk of COVID-19 (Turkish Press) 
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http://turkishpress.com/un-74-million-in-arab-region-at-risk-of-covid-19/


 74 mln in Arab region at risk of COVID-19 due to scarcity of water: UN 

agency (Xinhua) 

 ESCWA: 74 Million in Arab Region at Risk of Contracting COVID-19 

(Asharq Al-Awsat) 

 74 million in Arab world lack access to adequate hand-washing facility: 

UN (The New Arab) 

 74 mn in Arab world lack hand-washing facility: UN (Arab News) 

 Coronavirus: 74 mln in Arab region lack hand-washing facilities, UN 

says (The Levant) 

 About 74 million in Arab world lack hand-washing facilities (COVID-19 

World News) 

 74 mn in Arab world lack hand-washing facility: UN (Zaman Al Wasl) 

 ESCWA: 74 million in the Arab region at risk of COVID-19 due to lack 

of access to a handwashing facility (MarketScreener) 

 ESCWA: 74 mln of Arabs at risk of COVID-19 for not having 

handwashing facilities (Al Diplomasy) 

 74 mln Arabs at risk of COVID-19 due to lack of access to a 

handwashing facility – Report (Ahram Online) 

 Water Scarcity: 74m people risk contracting COVID-19 in Arab region – 

UN (iBrandTV) 

 COVID-19: UN says 74m in Arab world lack hand-washing facility 

(Gulf News) 

 COVID-19: 74m in Arab world lack hand-washing facility (Al Khaleej 

Today) 

 74 million in Arab world lack hand-washing facility: UN (Al Mashareq) 

 74 million in Arab world lack hand-washing facilities: UN (Raw Story) 

 74 million in Arab world lack hand-washing facilities: UN (This is 

Money) 

 Millions in Arab World at Greater Risk of Catching COVID-19 for Lack 

of Hand-Washing Facility (International Quran News Agency) 

 74 million in water-scarce Arab world lack hand-washing facility: UN 

(Kashmir Reader) 

 74 million people in Arab world lack hand-washing facility: UN (The 

Express Tribune) 

 74 million people in Arab world lack hand-washing facility: UN (The 

World News) 

 74 million in Arab world lack hand-washing facility: UN (Business 

Recorder) 
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 في المنطقة العربية  19- مليون شخص معرضون لإلصابة بكوفيد  74"إسكوا": أكثر من 

 روسيا اليوم 

نشرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، دراسة جديدة سلطت من خاللها 

 .عالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في المياهالضوء على أثر الوباء ال

وقالت الدراسة إنه في وقت يتوافق العالم فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  

انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 .ون شخص إلى مرافق غسل اليدينملي 74

إلى   9وتتوقع اإلسكوا، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة   12

 .والتنظيف

المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة.   وسيتراوح معدل زيادة الطلب 

  22 بلدان عربية من أصل 10وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

 .بلدا

شرب في مكان مليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه ال 87ووفقا لدراسة اإلسكوا، يفتقر نحو  

 .إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

وأظهرت الدراسة أن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إضافيا، ففي قطاع  

أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر  غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال

 .على المياه النظيفة

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورونا بفعل   26ويتوقع أن يكون  

 .افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

المياه، السيما في شبكات معالجة مياه الصرف،  ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة 

 .حيث أن تردي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

تعدها اإلسكوا لدعم الدول العربية في  وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة لتقييم أثر فيروس كورونا

 .جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

 األمم المتحدة  المصدر: موقع

  

https://arabic.rt.com/middle_east/1105721-إسكوا-غياب-مرافق-غسل-اليدين-74-مليون-إصابة-كوفيد-19-المنطقة-العربية/


 مليون شخص معرضون لإلصابة بكورونا في المنطقة العربية   74دراسة جديدة: أكثر من 

 السومرية 

االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، دراسة جديدة سلطت من خاللها نشرت لجنة األمم المتحدة 

 .الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في المياه

وقالت الدراسة إنه في وقت يتوافق العالم فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  

روس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من في انتقال

 .مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74

إلى   9وتتوقع اإلسكوا، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

ون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة  لترا للفرد في اليوم، وذلك من د  12

 .والتنظيف

وسيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة.  

  22ن أصل  بلدان عربية م 10وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

 .بلدا

مليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان  87ووفقا لدراسة اإلسكوا، يفتقر نحو  

 .بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة فيروس كوروناب  إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم

قطاع   تالل يتحملون عبئا إضافيا، ففيوأظهرت الدراسة أن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االح 

غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر 

 .على المياه النظيفة

بفعل   فيروس كوروناب  مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة 26ويتوقع أن يكون  

 .ت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةافتقارهم إلى خدما

ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، السيما في شبكات معالجة مياه الصرف،  

 .حيث أن تردي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

كوا لدعم الدول العربية في تعدها اإلس فيروس كورونا وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة لتقييم أثر

 .جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

  

https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/342067/دراسة-جديدة-أكثر-من-74-مليون-شخص-معرضون-للإصابة-بك


 مليون عربي معرضون لإلصابة بكورونا لهذا السبب 74أكثر من 

 21عربي  

مليون  74قدرت األمم المتحدة عدد من يفتقرون إلى مرافق غسل األيدي في المنطقة العربية بأكثر من  

 مستجد.شخص، ما يجعلهم في دائرة خطر اإلصابة بفيروس كورونا ال

نشرتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، سلطت من   دراسة جاء ذلك في

خاللها الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في المياه، مع اهتمام خاص 

 وب والصراعات في العديد من الدول.بماليين الالجئين والمهجّرين جراء الحر

وقالت الدراسة إنه في وقت يتوافق العالم فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  

انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 اليدين.  مليون شخص إلى مرافق غسل 74

إلى   9وتتوقع اإلسكوا، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة   12

 والتنظيف. 

بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة.  وسيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه 

  22 بلدان عربية من أصل 10وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

 بلدا.

مليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان  87ووفقا لدراسة اإلسكوا، يفتقر نحو  

 ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. إقامتهم،

وأظهرت الدراسة أن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إضافيا، ففي قطاع  

ن أصل عشر أسر غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة م

 على المياه النظيفة. 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورونا بفعل   26ويتوقع أن يكون  

 افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 

لجة مياه الصرف،  ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، السيما في شبكات معا

 حيث أن تردي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى.

تعدها اإلسكوا لدعم الدول العربية في  وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة لتقييم أثر فيروس كورونا

 جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي.

 

  

https://arabi21.com/story/1262597/أكثر-من-74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-لهذا-السبب
https://arabi21.com/story/1262597/أكثر-من-74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-لهذا-السبب
https://arabi21.com/story/1262597/أكثر-من-74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-لهذا-السبب
https://www.unescwa.org/ar/news/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A7-74-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25BA%25D8%25B3%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586
https://www.unescwa.org/ar/news/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A7-74-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25BA%25D8%25B3%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586
https://www.unescwa.org/ar/news/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A7-74-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25BA%25D8%25B3%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586


 المناطق العربية أمر معقّد“اإلسكوا”: غسل اليدين في 

 موقع القوات اللبنانية 

نشرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، دراسة جديدة سلطت من خاللها 

 .المنطقة التي تعاني أصال شحا في المياه الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه

وقالت الدراسة إنه في وقت يتوافق العالم فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  

انتقال فيروس “كورونا”، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر  

 .مرافق غسل اليدينمليون شخص إلى  74من 

إلى   9وتتوقع اإلسكوا، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة   12

 .والتنظيف

ليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان م 87ووفقا لدراسة اإلسكوا، يفتقر نحو  

 .إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

وأظهرت الدراسة أن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إضافيا، ففي قطاع  

أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر غزة، وهو أحد 

 .على المياه النظيفة

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورونا بفعل   26ويتوقع أن يكون  

وا إلى اتخاذ مزيد من التدابير  افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ودعت اإلسك

لضمان جودة المياه، السيما في شبكات معالجة مياه الصرف، حيث أن تردي جودة المياه يزيد من مخاطر  

انتقال العدوى. وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة لتقييم أثر فيروس “كورونا” تعدها اإلسكوا لدعم  

 .يف من آثار هذا الوباء العالميالدول العربية في جهودها المشتركة للتخف 

  

https://www.lebanese-forces.com/2020/04/19/corona-virus-79/


 مليون عربي معرضون لإلصابة بكورونا  74

 خبرني 

 مليون 74قدرت األمم المتحدة عدد من يفتقرون إلى مرافق غسل األيدي في المنطقة العربية بأكثر من  

 .شخص، ما يجعلهم في دائرة خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

جاء ذلك في دراسة نشرتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، سلطت من  

خاللها الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في المياه، مع اهتمام خاص 

 .بماليين الالجئين والمهجّرين جراء الحروب والصراعات في العديد من الدول

وقالت الدراسة إنه في وقت يتوافق العالم فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  

قر أكثر من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفت

 .مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74

إلى   9وتتوقع اإلسكوا، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة   12

 .والتنظيف

معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة.   وسيتراوح

  22بلدان عربية من أصل   10وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

 .بلدا

أيضا إلى مياه الشرب في مكان  مليون شخص في المنطقة العربية 87ووفقا لدراسة اإلسكوا، يفتقر نحو  

 .إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

وأظهرت الدراسة أن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إضافيا، ففي قطاع  

عالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في ال

 .على المياه النظيفة

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورونا بفعل   26ويتوقع أن يكون  

 .افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ضمان جودة المياه، السيما في شبكات معالجة مياه الصرف،  ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير ل

 .حيث أن تردي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة لتقييم أثر فيروس كورونا تعدها اإلسكوا لدعم الدول العربية في 

 .جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

 

 

  

http://www.khaberni.com/news/74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بكورونا-343880


 مليون عربي معرضون لإلصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب!  74

 دار الحياة

 

   

https://darhaya.com/news/2020/04/18/14299/74-مليون-عربي-معرضون-للإصابة-بفيروس-كورونا-لهذا-السبب


 ””اسكوا” ترسم مستقبالً قاتماً لجائحة “كورونا  باألرقام…

 السياسة 

الدولية التي تقودها ابنة الكويت المتألقة دكتورة روال دشتي في اصدار التقارير  تواصل منظمة “اسكوا”

 .الدورية التي تواكب تحديات المنطقة ومخاطرها

في تقريرها االخير عن شح المياه في المنطقة العربية، تسلط المنظمة الضوء على االخطار المحدقة بدول  

ءل: كيف لمن يعاني الظمأ ان يلبي متطلبات منظمة الصحة عربية تعاني اصال من شح مياه الشرب، وتتسا

العالمية باالغتسال على مدار الساعة؟ كيف لمن يعاني الجوع في كثير من المناطق ان يوفر الصابون والماء  

 !لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد؟

اقل من الف لتر مكعب من مليون نسمة في دول عربية على  362في الدول العربية، وفقا للتقرير، يعيش نحو  

  12الى   9المياه العذبة للفرد سنويا، ويتوقع ان يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين بعد جائحة “كورونا” من 

في المئة في مناطق تعتبر فيها المياه عملة نادرة ان بسبب الظروف الطبيعية، او   5ليترا يوميا، اي بزيادة  

رقاء الى استخدام سالح الماء، عدا عن التحذيرات المتتالية من لجوء  بسبب الصراعات حيث يعمد بعض الف

الماليين الى استهالك المياه الملوثة في عملية الشرب او االكل ما يعني المزيد والمزيد من االمراض 

 .واالوبئة

ا التي تعاني  وال تخف المنظمة التابعة لالمم المتحدة من كارثة تفشي “كورونا” في افق الدول النائية وتحديد 

 .منها شح المياه وندرتها

مليون نسمة في ثمانية دول عربية عرضة لالصابة بفيروس “كورونا” بسبب افتقارهم   74وتقول ان نحو  

 14.3مليون نسمة، اليمن  2.5الى المرافق الالزمة لغسل اليدين وهم موزعون على الشكل التالي: في تونس 

  31مليون، السودان  2.5مليون، موريتانيا   2.1مليون، العراق  9.9مليون، مصر  6.2مليون، الجزائر 

 .مليون  5.4مليونا، واخيرا سورية  

مليون نسمة في الدول العربية يفتقدون مصدرا محسنا لمياه الشرب في  87ووفقا للتقرير الدولي ايضا فان 

قاهرة، والقت بظالل   مليون الجئ ونازح يعيشون في ظروف 26مكان اقامتهم، كما لفتت الى وجود نحو  

 قاتمة على اوضاع مخيمات الالجئين في ظل تفشي الوباء،

لذا فالمنظمة الدولية سبق واطلقت صرخة مدوية لفرض هدنة انسانية في مناطق الصراع، ورفع العقوبات  

عن دول عربية، وشددت على ضرورة مساعدة الدول الغنية شعوب الدول النامية تحت شعار واحد هو  

 .يةاالنسان

الالفت في االمر، ان صرخات التحذير الدولية من مخاطر كارثة صحية تخيم على بلدان عربية تطل من  

منظمة تقودها باقتدار ابنة الكويت د.روال دشتي، بينما الجامعة العربية ولجان التنظير فيها غارقة في سبات 

 .عميق

ها االنسان ان دولة بحجم الكويت وعظمة شعبها  االنسانية ال تقيد بدين، او جنس او لون، وليسجل تاريخك اي

 .اعطت العالم دروسا في االنسانية على ارض الواقع، وكيف ان ابناءها اينما حلوا هم سفراء رسالة االنسانية

 

  

http://al-seyassah.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%8b/


 مليون شخص معرضون لإلصابة بـ"كورونا" في المنطقة العربية   74دراسة جديدة لـ"اإلسكوا": 

 سبق 

نشرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، دراسة جديدة سلطت من خاللها 

 .الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصالً شحاً في المياه

فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  وقالت الدراسة: إنه في وقت يتوافق العالم 

انتقال فيروس "كورونا"، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر  

 .مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74من 

إلى  9ياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار وتتوقع "اإلسكوا"، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على الم

لتراً للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة   12

 .والتنظيف

وسيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في المنطقة.  

  22بلدان عربية من أصل   10وءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في وما يزيد الوضع س 

 .بلداً 

مليون شخص في المنطقة العربية أيضاً إلى مياه الشرب في مكان   87ووفقاً لدراسة "اإلسكوا"، يفتقر نحو  

 .المياه من المصادر العامة إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس "كورونا"؛ بسبب اضطرارهم إلى جلب 

وأظهرت الدراسة أن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئاً إضافياً، ففي قطاع  

غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر 

 .على المياه النظيفة

ون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس "كورونا" بفعل  ملي 26ويتوقع أن يكون  

 .افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، طبقاً لموقع "آر تي" الروسي

 

  

https://sabq.org/NvMdJK


 مليون الجئ عربي مهدد بفيروس كورونا 26إسكوا: 

 سوا

  

https://palsawa.com/post/255515/إسكوا-26-مليون-لاجئ-عربي-مهدد-بفيروس-كورونا


 وسام فتوح: مبادرات المصارف المصرية والتزامها باجراءات المركزى حدت من تأثير كورونا

 اليوم السابع 

تشهد   اوضح اتحاد المصارف العربية في بيان ان اقتصادات العالم ومن ضمنها االقتصادات العربية، بدأت 

يجة لتفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث توقع تقرير حديث صادر عن  ضغوطاً غير مسبوقة نت 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" أن يتسبّب انتشار الفيروس بخسارة أكثر 

العربية  وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول  2020العربية خالل عام    مليون وظيفة في المنطقة 1.7من 

  .مليار دوالر بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي الفيروس  42بما ال يقل عن 

الى انه لمواجهة التداعيات الناجمة عن ذلك، وللحد   األمين العام التحاد المصارف العربية وسام فتوح أشار

حكومات والمصارف من أثار تفشي الفيروس على القطاعات اإلقتصادية والمالية والمصرفية، أقرت ال

المركزية العربية حزمة من التدابير واإلجراءات اإلحترازية، حيث كان لقرارات وتعاميم المصارف  

على عمالء   المركزية الدور األكبر لناحية تنظيم عمل المصارف في ظل هذا الوضع، وتخفيف التأثيرات 

 .المصارف،

ئتمان الى االقتصاد. وباالستناد الى ذلك، اعتمدت واعتبر فتوح انه بإإلضافة الى ضمان استمرار تدفق اال

المصارف العربية اجراءات الستمرار عملها في ظل خطر اصابة موظفيها بالفيروس، باالضافة الى اطالق 

  .مبادرات عديدة لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات لعمالئها

 )...( 

 

  

https://www.youm7.com/story/2020/4/18/وسام-فتوح-مبادرات-المصارف-المصرية-والتزامها-باجراءات-المركزى-حدت-من/4731062


 حلول عالمية لالنكماش االقتصادي

 علي بهزاد /الشرق

 تخصيص موازنات مؤقتة للتقليل من االنكماش

يعيش العالم اليوم على مخاوف انكماش حقيقي وطويل األمد في األنشطة االقتصادية والصناعية بعد انتشار 

يوم منذ اكتشافه ألول مرة    100بدأت تظهر آثاره بعد أن أكمل الفيروس أكثر من  واسع لوباء كورونا، 

واإلعالن عنه في الصين، تفيد البيانات االقتصادية الدولية أّن مخاوف الكيانات الحيوية من تأثيرات عديدة  

ة على أسواق المال لالنكماش منها تراجع األداء اإلنتاجي والركود وانخفاض معدالت النمو، وتداعياتها السلبي

والعمالت والذهب، بعد أن تأرجحت أسعار الطاقة بين صعود وهبوط وخضعت لمناقشات عديدة بين الدول 

 .للحفاظ على استقراره

يعني االنكماش بتراجع الناتج اإلجمالي على مدى أشهر نتيجة توقف مناشط الحياة االقتصادية األخرى من  

استهالك وتصنيع واستثمار، وتعرض شركات للتعثر واإلخفاق، وتأثر أسواق المال والعقارات، وعجز  

صندوق النقد الدولي والبنك   االقتصاد المحلي عن توفير أرضية آمنة له، وتشير التقديرات الدولية حسبما ذكر

الدولي إلى أّن الوضع الراهن جراء كورونا سيشهد أسوأ ركود في تاريخه، وهذا يثير مخاوف األسواق  

الباحثة عن مالذات آمنة خاصة ً بعد تأثر مختلف األنشطة بالوباء، وانعكاسه السلبي على الحياة االجتماعية  

 .وبيئة األعمال والمشاريع الناشئة

دى االنتشار السريع للوباء إلى إغالق الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع وتسريح عدد كبير من العاملين فقد أ

والموظفين وتقليص أوقات العمل في عدة جهات وتنفيذ مبدأ التباعد االجتماعي الذي عمل على توقف أشكال  

ات الدخول، وقد سارعت حكومات الدول  الحياة المهنية والتجارية والصناعية، وألحق تأثيراً سلبياً على مستوي

إلى تخصيص حزم دعم وتمويل القتصادياتها وإنقاذ مؤسساتها المالية من أزمات مفاجئة قد يحدثها الوباء،  

وبعضها يقدم تمويالت متدرجة لقطاعاتها االجتماعية والصحية والتعليمية، وأخرى تتلقى مساعدات مالية من  

 .منظمات دولية

%، وأّن ماليين  12لبيانات العالمية فإّن األسكوا ذكرت أّن البطالة في العالم العربي سترتفع إلى واستناداً إلى ا

الوظائف مهددة في القارة األفريقية بسبب كورونا، وتراجع مؤشرات النمو في قطاعات حيوية بالدول، وأّن  

 .األزمة الراهنة ستضرب قطاعات الخدمات والتجارة والتصنيع واإلنتاج

ء التأثيرات السلبية التي لحقت بالقطاعات فإّن بعض الدول أعادت الحياة لبعض مؤسساتها للتقليل من  وإزا

األعباء االقتصادية، واتخذت تدابير مؤقتة منها تخصيص موازنات مرحلية تفي باحتياجات القطاعات األكثر  

ل ألنها تقف في خط المواجهة  تضرراً مثل الصحة والتعليم واإلنتاج، والتي بدورها أرهقت اقتصاديات دو

للتصدي النتشار الفيروس، ويرى خبراء أّن الحلول في تبني خطط آنية وتخصيص موازنات مؤقتة للتقليل 

من حجم االنكماش والتخفيف من حدة الركود، والتريث في مشروعات اإلنفاق واالستثمارات ألّن االكتشافات 

 .الطبية الحديثة ستسهم في انحسار الوباء

 

  

https://al-sharq.com/opinion/19/04/2020/حلول-عالمية-للانكماش-الاقتصادي


 مدبّرات المنازل على خطى الحكومات يخضن معركة تقشف 

 يمينة حمدي  /العرب 

التداعيات االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي خلفها فايروس كورونا المستجد أثارت نقاشا بشأن مدى قدرة 

 .النساء على التصرف بحنكة في إدارة األموال أثناء األزمات 

بينما ال تزال الحكومات تصارع لتخفيف األعباء االقتصادية الناتجة عن فايروس كورونا على مواطنيها، 

تحاول النساء توظيف خبراتهن في التخطيط واإلشراف المالي لتجاوز األزمة المستجدة، وضمان تلبية  

 .الستهالكية بأبسط التكاليفاحتياجات أسرهن ا 

أحدث تفشي وباء كورونا المستجد الكثير من الضغوط المادية على المجتمعات العربية، ووضع معظم النساء 

المسؤوالت عن نفقات المعيشة أمام معضلة إعادة ضبط ميزانية أسرهن واحتياجاتهن بهدف تجاوز هذه  

 .الظروف الصعبة

األدوار النسائية التقليدية، بما أن النساء مسؤوالت أكثر من الرجال عن   وتمثل مسؤولية إدارة األموال من

وضع قائمة باحتياجات األسرة، فمن الطبيعي أن تكون لديهن الخبرة في التخطيط بفعالية أثناء األزمات  

قد تهدد االقتصادية، حتى ال تصل ميزانية عائالتهن إلى حالة من اإلنهاك وتعاني من الضائقات المالية، التي 

 .بزعزعة استقرارها، وتدخل أفرادها في دوامة من المشاكل النفسية والعنف قد تعصف باألسرة وتهدد كيانها

وفي أنحاء كثيرة من العالم، تعدّ الموارد المالية المسبب الرئيسي لتوتر العالقات األسرية، وقد يكون سوء  

 .اجإدارة األزمات المالية سبباً مباشرا للطالق بين األزو

ووفقا للعديد من التقارير االقتصادية التي نشرت مؤخرا، فإن عددا كبيرا من األسر قد تضرر بشدة بسبب  

 .الحجر الصحي وخسارة فرص العمل، جراء فايروس كورونا الجديد 

  1.7وكشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا/ أو ما يُعرف بـ”اإلسكوا”، أن نحو 

 .”-19جراء “كوفيد  2020وظيفة ستفقد في الدول العربية خالل العام  مليون

)...( 

  

https://alarab.co.uk/مدبّرات-المنازل-على-خطى-الحكومات-يخضن-معركة-تقشف


 2020اعالن االستشارة العامه على السياسة األردنية للذكاء االصطناعي لسنة  

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة في األردن 

  2018( من السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد 8بموجب نص المادة رقم ) 

التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي  ام الفرص بضرورة السعي نحو اغتن

زيادة دخل الفرد األردني، ولتحقيق أغراض التنمية االقتصادية  إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى 

لمثال ال  على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة على سبيل اواالجتماعية لألردن، تحرص الحكومة 

 .الحصر الذكاء االصطناعي

وبناًء على ذلك قامت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية  

واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( وشركة مايكروسوفت بإعداد سياسة للذكاء االصطناعي تهدف الى تحديد  

يات باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وإيجاد المنظومة المناسبة والبيئة التوجه العام في إدارة الموارد والتقن 

المثالية للباحثين واألكاديميين والشركات الريادية المحلية والناشئة للمضي قدماً نحو استغالل التكنولوجيا  

  .الحديثة بالشكل األمثل ومن بينها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي

بين كافة المؤسسات ذات العالقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع   ولضمان الجهود التشاركية

المدني والقطاع األكاديمي ومراكز األبحاث، وانطالقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ المشاركة والتشاور مع  

  2020ناعي لسنة  العالقة، تعلن الوزارة عن طرح مسودة السياسة األردنية للذكاء االصطالشركاء وأصحاب 

لالستشارة العامة لمدة شهر بهدف إثراء محتوى المسودة من خالل مالحظاتكم وتعليقاتكم، ويمكنكم االطالع  

 اضغط هنا : على النسخة االلكترونية للمسودة والمنشورة على الرابط

بمالحظاتكم بموعد أقصاه يوم الخميس  وعليه، يرجى التكرم باالطالع على مسودة السياسة وتزويدنا  

-e عبر البريد اإللكتروني التالي:  وذلك   14/5/2020الموافق   الموافق

consultation@modee.gov.jo.  

   

https://www.modee.gov.jo/content/jordanian-policy-on-artificial-intelligence-2020-715
https://modee.gov.jo/uploads/Public-Consultations/Jordanian-Policy-on-Artificial-Intelligence-2020.pdf


Virus Risk In Arab Countries Exacerbated By Inadequate Water, Sanitation 

Systems  

Ooskanews 

The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) has 

warned that inadequate acccess to water for hand-washing and drinking 

exacerbates risk of coronavirus infection in many Arab countries. In a 16 

April policy brief the agency described an urgency “to ensure access to clean 

water and sanitation services to everyone everywhere, at no cost for those who 

cannot afford it, in order to avoid further spread of the coronavirus". 

ESCWA predicts that demand on water for handwashing will increase by 9 to 12 

litres per person per day if the universally recommended preventive measure 

against COVID-19 is followed, commenting "The situation is further exacerbated 

by insufficient piped water supply in 10 of the 22 Arab countries". The study 

suggests that over 85 million people in the region are at greater risk of infection 

because they also lack access to an improved drinking water source in their homes. 

In some areas water is collected daily from a public source. 

An efficient and effective public sector is the first line of defence in addressing 

systemic risks. To mitigate the mounting threat of COVID-19, people across the 

region must work together to limit transmissions and fatalities by thinking of and 

protecting others, especially the most vulnerable. 

Some governments and utility operators have waived tariffs for an interim period; 

some have reconnected services. The study calls for such extraordinary measures 

to be applied across the region and highlighted the plight of refugees and people 

living in conflict zones and/or under occupation. 

"In the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world, only 1 in 

10 households has access to clean water. An estimated 26 million refugees and 

internally displaced persons in the region are also at a greater risk of contracting 

COVID-19 due to lack of adequate water, sanitation and hygiene services," the 

study says. 

“Access to water should not be used as a weapon of war,” said ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti, reiterating her call for an immediate humanitarian truce and 

a renewal of efforts to build lasting peace in the region. “Governments should 

prioritize and coordinate the provision of emergency clean water and handwashing 

facilities to all areas without coverage,” she concluded. 

https://www.ooskanews.com/story/2020/04/virus-risk-arab-countries-exacerbated-inadequate-water-sanitation-systems_179519
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-00116_rer_mitigatingimpact_covid-19_eng_april8.pdf#overlay-context=publications/socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs


 

 مليون عربي لغياب مرافق غسل اليدين 74كورونا يهدد 

 العربي الجديد 

مرافق غسل اليدين، الذي يُعَدّ الوسيلة األنجع للوقاية  مليون شخص في العالم العربي إلى 74يفتقر أكثر من  

فيروس كورونا، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا "إسكوا"، اليوم   من

 .األربعاء

دين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  ، أنه "فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدراسة للجنة وأوردت 

انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين  74

يين متر مكعب  وتوقعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة مال

المنقولة باألنابيب إلى  إمدادات المياه يومياً في المنطقة"، موضحة أن "ما يزيد سوء الوضع، عدم كفاية

 ."22بلدان عربية من أصل   10المنازل في 

وشدّدت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي، على أّن "من الملّح ضمان حصول الجميع في كّل مكان على  

والصرف الصحي، حتى َمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس  خدمات المياه 

 .كورونا"، وحذّرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات 

 وحذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،

وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول 

 .العالم، وسبّب وفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة  26وتوقّعت "إسكوا" في دراستها أن يكون " 

 ."لمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةبفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات ا

ونبّهت إلى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً. في قطاع غزة، إحدى 

 ."أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة 

في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم   مليون شخص  87ويفتقر نحو  

 .بفيروس كورونا، بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

  

https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/society/2020/4/15/كورونا-يهدد-74-مليون-عربي-لغياب-مرافق-غسل-اليدين
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-74-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86


 بكورونا في المنطقة بسبب نقص المياه  مليون شخص معرضون لإلصابة 74اإلسكوا: 

 االقتصاد واألعمال 

( في دراسة جديدة أصدرتها أن  اإلسكواتوقعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )

مليون شخص في المنطقة العربية لالصابة بكورونا بسبب افتقارهم إلى إمكانية غسل   74يتعرض أكثر من 

   اليدين بالماء والصابون كافضل وأبسط وسيلة للوقاية من انتقال العدوى. 

لتًرا للفرد في اليوم،   12إلى   9داد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار وتتوقع اإلسكوا أن يز

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى للمياه. وسيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين  

 أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. 

ة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر  مليون شخص في المنطق 87ويفتقر نحو 

 إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. 

على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان   د. روال دشتي  وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا

، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى  على خدمات المياه والصرف الصحي

 فيروس كورونا". 

وأضافت: "على الحكومات إعطاء األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق  

 المقطوعة عن هذه الخدمات". 

ال سيما في شبكات معالجة مياه  كما دعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، 

 الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى. 

 

 

 

 

 

  

https://www.iktissadonline.com/news/2020/04/15/الإسكوا-74-مليون-شخص-معرضون-br-لفيروس-كورونا-في-المنطقة
http://www.unescwa.org/ar


 مليون عربي معّرضون لكورونا".. األمم المتحدة تُطلق تحذيراً من غياب مرافق غسل اليدين  74"

 عربي بوست 

، إن  2020أبريل/نيسان   15قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”، األربعاء  

 .روس كورونا بسبب غياب مرافق غسل اليدينمليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفي 74أكثر من 

جاء ذلك في دراسة جديدة للجنة نشرتها على موقعها اإللكتروني، ضمن سلسلة دراسات لتقييم أثر الفيروس،  

تُعدّها “إسكوا” لدعم الدول العربية في جهود التخفيف من آثار الوباء العالمي، بحسب ما ذكرته وكالة  

 .األناضول

اللجنة حذرت من أنه بينما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون يُعد أفضل  :أوضاع مزرية

وسيلة للوقاية من انتقال كورونا، فإن هذه التوصية البسيطة تتحول إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث  

 .مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74يفتقر أكثر من  

لتراً للفرد  12إلى  9ازدياد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار  إسكوا” توقعت في تقريرها “

 .في اليوم، دون احتساب االحتياجات األخرى إليها لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف

كذلك لفتت اللجنة إلى أن “ما يزيد الوضع سوءاً هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

 .”22بلدان عربية من أصل   10

نبهت اللجنة في تقريرها إلى أن “الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل  :الالجئون أكثر خطراً 

يتحّملون عبئاً إضافياً”، فعلى سبيل المثال “في قطاع غزة، أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال  

 .”المياه النظيفةعلى   10تحصل إال أسرة واحدة من بين  

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكورونا،  26توقعت الدراسة كذلك أن يكون 

 .بسبب افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

عالمياً من  مليون نازح   70في هذا السياق، تواجه األمم المتحدة ومنظمات اإلغاثة اآلن مهمة محاولة حماية  

  .فيروس رزحت تحت عبئه أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم

وفي الشرق األوسط، اضطر ماليين األشخاص إلى الفرار بسبب الحرب في سوريا، والقتال ضد تنظيم  

الدولة اإلسالمية “داعش”، وغيرها من النزاعات، وال يزال هؤالء مشردين في مخيمات عشوائية ومباٍن  

 .األمريكية  Foreign Policyغير مكتملة، وفقاً لما تقوله مجلة  مكتظة أو

مليون دوالر للتعامل مع   33كانت وكالة األمم المتحدة قد أطلقت مناشدة بقيمة   :صعوبة الحصول على الدعم

بالتبرع تكافح  أزمة تفشي كورونا وتهديدها للنازحين والالجئين، ولكن العديد من الدول التي قد تستجيب عادةً 

 .الحتواء تفشي الفيروس لديها

لذا سيواجه الالجئون منافسة غير مسبوقة على الموارد الطبية الطارئة، ومن المرجح أن يخسر الالجئون في  

معركة الحصول على المعدات الطبية، التي بدأت الدول تخوضها مع تحول كورونا إلى جائحة تتفشى في  

  .أنحاء العالم

https://arabicpost.me/الأخبار/2020/04/15/74-مليون-عربي-معرّضون-لكورونا-الأمم-الم/


ذهبت إلى أبعد من ذلك بحديثها عن مصاعب العناية بالالجئين والنازحين، وقالت    Foreign Policy مجلة

إنه حتى مع التبرع بالمساعدات واإلمدادات الطبية لبعض البلدان ال يتضح مقدار ما سيصل منها إلى  

  .الالجئين

دلب الواقعة شمال غرب يُشار إلى أن إحدى أكثر المناطق العربية الُمعرضة لخطر تفشي كورونا مدينة إ

مليون شخص، ويفتقرون للرعاية الطبية الكافية وسبل الوقاية الفعالة من  3.5سوريا، حيث يعيش فيها قرابة 

  .فيروس كورونا

  



 مليون شخص عربي معرض لخطر اإلصابة بفيروس كورونا 74األمم المتحدة: 

 النهضة نيوز 

مليون   74قالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" التابعة لألمم المتحدة يوم أمس أن 

 في الدول العربية. فيروس كورونا ألساسية لمنع انتشار تفشيشخص يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين ا 

ت مقراً لها، أن غسل اليدين بالماء والصابون فعال ضد الفيروس كما واعترفت "اإلسكوا" التي تتخذ من بيرو

لترا للفرد يومياً، مما   12إلى   9التاجي، وقالت أن الطلب على المياه لغسل اليدين من المتوقع أن يرتفع ما بين 

 ماليين لتر مكعب في المنزل. 5إلى   4يعني زيادة بمتوسط يومي يصل إلى ما بين 

 دولة عربية. 22من أصل  10الوضع يتفاقم بسبب نقص إمدادات المياه الجارية في  وأضافت "اإلسكوا" أن

مليون شخص في المنطقة يفتقرون أيضاً إلى إمكانية الحصول على   87كما أوضحت "اإلسكوا" أن حوالي 

مصادر مياه الشرب النظيفة في المنازل، وأن أولئك الملزمين بتوفير المياه من مصدر عام بشكل يومي  

 يتعرضون لخطر اإلصابة بالعدوى بشكل أكبر من غيرهم أيضاً. 

مليون الجئ و مهاجر داخلي في المنطقة  26وقالت "اإلسكوا" في بيان صادر عنها: " إن ما يقدر بنحو 

بسبب نقص المياه الكافية وخدمات  COVID-19معرضون أيضاً لخطر أكبر لإلصابة بفيروس كورونا 

 الصرف الصحي والنظافة الصحية".

أسر تحصل على المياه النظيفة في قطاع غزة، مما يسلط الضوء   10باإلضافة إلى ذلك، إن أسرة من بين كل 

 على الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون تحت االحتالل اإلسرائيلي. 

مليون فلسطيني،   2راً على قطاع غزة، الذي يعيش فيه ما يقرب من ، فرضت إسرائيل حصا2006ومنذ عام  

 مما أثر بشكل كبير على العديد من القطاعات سلباً بما في ذلك االقتصاد والصحة والتعليم. 

حالة إصابة بالفيروس التاجي   329والجدير بالذكر أنه وصوالً إلى يوم أمس األربعاء، سجلت فلسطين 

 اة. باإلضافة إلى حالتي وف

  132200أما على الصعيد العالمي، فقد أصاب الفيروس أكثر من مليوني مريض وأدى إلى وفاة أكثر من 

شخص، باإلضافة إلى تعافي أكثير من نصف مليون شخص، وذلك وفقاً لألرقام التي جمعتها جامعة جونز  

 .هوبكنز األمريكية

   

https://alnahdanews.com/post/22487/الأمم-المتحدة-74-مليون-شخص-عربي-معرض-لخطر-الإصابة-بفيروس-كورونا
https://alnahdanews.com/post/22485/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://alnahdanews.com/post/22485/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://alnahdanews.com/post/22485/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9


 مليون عربي معرضون لكورونا 74األمم المتحدة: 

 نسمة 

  15قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا ''اإلسكوا''، في بيان أصدرته أمس األربعاء  

، إنه بينما "يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال  2020أفريل 

  74ي المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من  فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد ف

  ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين

 

لترا للفرد في اليوم،  12إلى  9وذكرت اللجنة أن الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل يزداد بمقدار 

ة إلى أن  وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف، مشير

  "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه سيتراوح بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة".

وشدّدت اللجنة األممية على أن ما يزيد الوضع سوءا هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل  

مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون أيضا   87، مشيرة إلى أن نحو 22في عشر دول عربية من أصل 

إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه  

  من المصادر العامة.

وقالت إن األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء 

 ضوية غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولين هن هذه المهمة.الفو

وأّكدت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي أنه "من الضروري ضمان حصول الجميع وفي كل  

عدوى  مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفشي 

 فيروس كورونا". 

  

 

  

https://www.nessma.tv/ar/أخبار-عالمية/actu/الأمم-المتحدة-74-مليون-عربي-معرضون-لكورونا/213274


 مليون عربي لكورونا   74"إسكوا": غياب مرافق غسل األيدي يعرض 

 جي بي سي نيوز 

مليون   74قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "إسكوا"، األربعاء، إن أكثر من 

 .كورونا بسبب غياب مرافق غسل اليدينشخص في المنطقة العربية، معرضون لفيروس 

جاء ذلك في دراسة جديدة للجنة نشرتها على موقعها اإللكتروني، ضمن سلسلة دراسات لتقييم أثر الفيروس،  

 .تعّدها "إسكوا" لدعم الدول العربية في جهود التخفيف من آثار الوباء العالمي

ن بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال  وأوضحت اللجنة "فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدي 

مليون   74كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 ."شخص إلى مرافق غسل اليدين 

في اليوم،   لترا للفرد  12إلى  9وتتوقع "إسكوا" ازدياد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

 .دون احتساب االحتياجات األخرى إليها لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف

بلدان   10ولفتت إلى أن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

 ."22عربية من أصل  

 ."ل يتحّملون عبئا إضافياوأشارت الدراسة إلى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتال

،  10وتابعت: "ففي قطاع غزة، أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من بين  

 ."على المياه النظيفة

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكورونا، بفعل   26وتوقعت الدراسة أن يكون  

 .لمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةافتقارهم إلى خدمات ا

 االناضول 

  

http://www.jbcnews.net/article/422926-إسكوا-غياب-مرافق-غسل-الأيدي-يعرض-74-مليون-عربي-لكورونا


 مليون عربي ُمعّرضون لوباء كورونا  74إسكوا: 

 الراية

حذرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )إسكوا( من أن ماليين األشخاص في العالم  

سل اليدين، في وقت سّجلت فيه مئات العربي ُمعّرضون لإلصابة بفيروس كورونا الفتقارهم مرافق غ

 اإلصابات الجديدة بالفيروس في عدة دول عربية. 

مليون شخص في  74وقالت اللجنة األممية في تقرير نشرته أمس على موقعها اإللكتروني: إن أكثر من 

ب؛ ما يُفاقم  مليوناً بالمنطقة يفتقدون إلى مياه الشر  87الدول العربية يفتقدون إلى مرافق غسل اليدين، وإن 

 خطر إصابتهم بفيروس كورونا. 

مليون الجئ في المنطقة العربية أكثر ُعرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورونا   26وتوقعت اإلسكوا أن يكون 

 نتيجة افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 

صابون للوقاية من انتقال فيورس كورونا  وقالت: إن التوصية البسيطة الُمتمثلة في غسل اليدين بالماء وال

 تتحّول إلى أمر ُمعقّد في المنطقة العربية.

وحثت اإلسكوا الحكومات العربية على إعطاء األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين  

ح من أسلحة  في المناطق التي ال تتوفر فيها هذه الخدمات، وحذرت من استخدام الحرمان من المياه كسال

 الحرب.

وقالت: إن الدراسة الجديدة جزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعدها هذه اللجنة األممية لدعم  

 الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء. 

اإلجراءات الالزمة وفي األردن، قّررت الحكومة السماح لبعض المصانع باستئناف نشاطها، شريطة اتخاذ 

 لمنع تفشي فيروس كورونا، لكنها نبّهت إلى أن الوضع المالي سيتضرر بشدة نتيجة تداعيات الوباء. 

وفي العراق، أعلن محافظ كربالء جاسم الخطابي أن المحافظة لن تسمح بدخول مواطني دول مصابة  

 من الوباء.  بفيروس كورونا، ما لم تعلن منظمة الصحة العالمية خلو تلك البلدان

وفي الخرطوم، أعلنت السلطات السودانية أمس إيقاف إقامة الصلوات لدى المسلمين والمسيحيين لمدة ثالثة  

-أسابيع بالعاصمة الخرطوم التي سيحظر فيها التجول نهائياً اعتباراً من السبت، وذلك لكبح انتشار وباء كوفيد 

ألوقاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي »إيقاف الصلوات  . وأكد نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية وا19

بكل مساجد وكنائس والية الخرطوم لمدة ثالثة أسابيع«. وأشار الوزير إلى أن القرار تم بناًء على فتوى من  

 ُمجّمع الفقه اإلسالمي، وهو أعلى جهة حكومية تعنى بالفتوى.

 كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثالثة أسابيع. وأعلنت السلطات السودانية فرض حظر التجول الشامل في

إصابة جديدة، ما   97وعلى صعيد تفشي وباء كورونا في العالم العربي، سّجلت وزارة الصحة العمانية أمس 

 . 910يرفع العدد إلى 

ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد  24إصابة خالل  50كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل  

 . 206، في حين زاد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1405سّجلة في البالد إلى اإلصابات المُ 

https://www.raya.com/rayapolitics/2020/4/15/إسكوا-74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا


إصابة، ليرتفع إجمالي المصابين   412إصابة جديدة، في حين أحصت اإلمارات  161وفي البحرين، ُسّجلت 

4933. 

بينهم  ، 1988إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي المصابين   100وفي المغرب، تم تسجيل حالة وفاة بالفيروس و 

 . 218وفاة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى  127

وفاة، ليبلغ إجمالي    13، باإلضافة إلى 2070إصابة جديدة، ليرتفع اإلجمالي إلى  87وفي الجزائر، فُسّجلت 

 . 326الوفيات 

إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي اإلصابات   17وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 

 حالة وفاة.  21حالة، في حين استقر عدد الوفيات عند  658الفيروس في البالد إلى ب

 

 

  



 مليون شخص معرض لكورونا بالمنطقة العربية بسبب غياب مرافق غسل اليدين  74

 العمق المغربي

في الوقت الذي اتفق فيه العالم أجمع، بأن غسل اليدين بالماء والصابون هي الوسيلة األنجع للحد من انتقال  

مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين، وعدم كفاية إمدادات المياه  74عدوى فيروس كورونا، يفتقد أكثر من 

 بلدا.  22بلدان عربية من أصل  10المنقولة باألنابيب للمنازل في 

توقعت اإلسكوا، في دراسة لها، نشرت على موقع األمم المتحدة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين  و

لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من   12لترات إلى  9في المنازل بمقدار 

 المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. 

مليون شخص في المنطقة العربية، أيضا، يفتقر إلى مياه الشرب في مكان  87وزادت اإلسكوا، بأنه نحو 

إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة، 

و”األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية  

 .”المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولين هن هذه المهمة غير

  

https://m.al3omk.com/524374.html


 إسكوا: غياب مرافق غسل اليدين يفاقم خطر اإلصابة 

 عين نيوز 

قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )إسكوا(، إن غياب مرافق غسل اليدين في بعض 

 .”ورونا المستجد مليون شخص بفيروس ك  74الدول العربية “قد يفاقم خطر إصابة 

وأضافت، في دراسة جديدة، ركزت على أثر الجائحة العالمية على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في  

المياه، أنه “فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس  

مليون   74قد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر مع

 .شخص إلى مرافق غسل اليدين

لترا للفرد يوميا، من   12إلى   9إسكوا، توقعت أن يزيد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

أنه “سيتراوح  دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف، موضحة 

ماليين متر مكعّب يوميا في المنطقة، وما يزيد الوضع  5و   4معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين 

 .”بلدا 22بلدان عربية من أصل  10سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

ة أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم؛  مليون شخص في المنطقة العربي 87وبحسب الدراسة، يفتقر نحو 

مما يفاقم خطر إصابتهم بالفيروس، بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق 

بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، وضواحي المدن، واألحياء العشوائية غير المتصلة  

 .ا ما يتولّْين هّن هذه المهّمةبشبكات إمداد المياه، إذ غالب

األمينة التنفيذية إلسكوا روال دشتي، شددت على أهمية “ضمان حصول الجميع، وفي كّل مكان، على خدمات 

 .”المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، لمنع تفّشي عدوى فيروس كورونا 

افق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم بشبكة  وأشادت إسكوا باتخاذ عدد من الحكومات ومشغلي مر

الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية الملقاة  

 .عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

ل المياه بشكل فوري لجميع المشتركين ممن تم حجب وزارة المياه والري في األردن، وجهت بإعادة وص

دينار،  300أشهر األخيرة في جميع مناطق األردن، لمن تقل المبالغ المترتبة عليهم عن   6الخدمة عنهم خالل  

 .ضمن إجراءات الحكومة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد 

اطق، وطالبت جميع المعنيين في  وشددت على ضرورة عدم فصل المياه عن أي مشترك في جميع المن 

 .مؤسسات قطاع المياه، العمل على مدار الساعة إلعادة توصيل الخدمة للمواطنين في أقل وقت ممكن

 ”عبء إضافي على الالجئين“

وأظهرت الدراسة أّن الالجئين، ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل “يتحّملون عبئا إضافيا”، ففي قطاع  

على    10المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل  غزة، وهو أحد أكثر

 .المياه النظيفة

https://ainnews.net/إسكوا-غياب-مرافق-غسل-اليدين-يفاقم-خطر-ا/#.XplFq8gzbIV


مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورونا؛ الفتقارهم  26ويُتوقَع أن يكون  

 .إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

مغبة استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب، وكّررت نداءها إلى اإلعالن  وحذّرت دشتي من 

 .عن هدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة

على الحكومات إعطاء األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة، ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة  “

 .الخدمات، وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات” بحسب دشتيعن هذه 

ودعت إسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه الصرف، حيث  

 .إّن تردّي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

  



 كورونا بالمنطقة العربية مليون معرضون لإلصابة بفيروس   74اإلسكوا: 

gyptEivic C 

أصدرت اإلسكوا )لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا( دراسة جديدة اليوم تتوقع فيه  

المنطقة العربية بسبب اعتماد أساس الوقاية من الفيروس على مليون شخص بفيروس كورونا في  74إصابة  

غسل اليدين بالماء والصابون، كأفضل وسيلة للوقاية منه، ولكن هذا األمر البسيط يعتبر أمٍر معقٍد الفتقار  

 .العديد من أجزاء المنطقة العربية، الشحيحة أصالً بالمياه، إلى مرافق غسل اليدين

لتًرا للفرد في اليوم،  12إلى   9د الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار وتتوقع اإلسكوا أن يزدا

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل 

ما يزيد الوضع زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. و

 .22بلدان عربية من أصل  10سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، مما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو  

ر العامة. واألمر ينطبق بشكل خاص  إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصاد 

على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة بشبكات إمداد 

 .المياه، إذ غالبًا ما تتولّْين هّن هذه المهّمة

ول الجميع وفي كّل  وشدّدت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنّه “من الملّح ضمان حص

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفّشي عدوى  

فيروس كورونا”. وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم  

مياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم ال

 .الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

وتظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. ففي قطاع غزة،  

عالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على  وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في ال

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس  26المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

 .كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

اه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  وحذّرت دشتي ضدّ استخدام الحرمان من المي

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: “على الحكومات إعطاء  

األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات، وينبغي  

 .”ق ما يترتب على ذلك من إجراءات لها تنسي

كما تدعو اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه الصرف، 

 .حيث أّن تردّي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

ها اإلسكوا لدعم الدول العربية  تأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعدّ 

 .في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

  

http://www.civic-egypt.org/?tag=رولا-دشتي-الحقيبة-الديبلوماسية


UN warns 74m Arabs lack access to handwashing facilities 

Middle East Monitor 

More than 74 million people in the Arab world lack facilities to wash their hands 

including a sink and soap; putting them at greater risk of contracting the 

coronavirus, the United Nations Economic and Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) said yesterday. 

ESCWA said in its study that “while it has been agreed worldwide that hand-

washing with soap and water is the best prevention against Covid-19 contagion, 

this simple act proves to be difficult in a region in which 74 million people lack 

access to a basic hand-washing facility.” 

The study expected household demand for water to increase to four or five million 

cubic metres, noting that the situation is “further exacerbated by insufficient piped 

water supply in 10 of the 22 Arab countries”. 

ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said: “it is urgent to ensure access to 

clean water and sanitation services to everyone everywhere, at no cost for those 

who cannot afford it, in order to avoid further spread of the coronavirus.” 

The study expected 26 million refugees and internally displaced persons in the 

region to be at a greater risk of contracting COVID-19 due to lack of adequate 

water, sanitation and hygiene services, pointing out that “in the Gaza Strip, one of 

the most densely populated areas in the world, only 1 in 10 households has access 

to clean water”. 

The study also warned that about 87 million people in the Arab region have to 

collect water from a public source; putting them at greater risk of catching 

COVID-19. 

  

https://www.middleeastmonitor.com/20200416-un-warns-74m-arabs-lack-access-to-wash-handing-facilitites/


Global coronavirus death toll crosses 130,000 mark; UN: 74 million in Arab 

region at risk 

Hurriyet Daily News 

(…) 

The U.N. Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said on 

April 15 that 74 million people lack access to basic handwashing facility to prevent 

the spread of the coronavirus outbreak in Arab nations. 

The Beirut-based agency acknowledged handwashing with soap and water is 

effective against the virus and said water demand for handwashing is set to 

increase between 9 to 12 liters per person per day, meaning an average daily 

increase of 4 to 5 million cubic meters in household water demand. 

The situation is aggravated by inadequate piped water supply in 10 of 22 Arab 

nations, it added. 

Highlighting that nearly 87 million people in the region also lack access to an 

improved drinking water source in homes, the agency said those obliged to provide 

water from a public source on a daily basis are subjected to greater risk of 

infection. 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/global-coronavirus-death-toll-crosses-130-000-mark-153918


74 million in Arab region at risk of COVID-19 due to scarcity of water 

News Ghana 

Scarcity of water in the Arab region exposes 74 million people to the risk of 

COVID-19 infection, said the United Nations Economic and Social Commission 

for Western Asia (ESCWA) on Wednesday. 

“It has been agreed worldwide that handwashing with soap and water is the best 

prevention against COVID-19 contagion, however, this simple act proves to be 

difficult in a region where 74 million people lack access to a basic handwashing 

facility,” it said in a policy brief. 

The brief also noted that water demand for handwashing alone is set to increase by 

9 to 12 liters per person per day, not to mention laundry, cleaning and food 

washing demands. This amounts to an average daily increase of household water 

demand by 4 million to 5 million cubic meters. 

The study added that about 87 million people in the region also lack access to an 

improved drinking water source in their homes. “This exposes them to a greater 

risk of contagion as they are forced to collect water daily from a public source,” it 

said. 

ESCWA Executive Secretary Rola Dashti emphasized the urgent need to ensure 

access to clean water and sanitation services to everyone everywhere, at no cost for 

those who cannot afford it, in order to avoid further spread of the coronavirus. 

“Access to water should not be used as a weapon of war,” said Dashti, reiterating 

her call for an immediate humanitarian truce and a renewal of efforts to build 

lasting peace in the region. 

 

 

  

https://newsghana.com.gh/74-million-in-arab-region-at-risk-of-covid-19-due-to-scarcity-of-water/


Coronavirus : dans le monde arabe, 74 millions de personnes sans possibilité 

de se laver les mains 

L’Orient-Le Jour /AFP 

La Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale 

met en garde contre "l'utilisation de l'eau comme arme de guerre" dans les pays en 

proie à des conflits. 

Quelque 74 millions de personnes dans le monde arabe sont davantage exposées au 

nouveau coronavirus faute d'accès à des lavabos et du savon, a déploré mercredi un 

organisme de l'ONU. 

"Alors qu'il est établi dans le monde entier que le lavage des mains (...) est le 

meilleur outil de prévention contre la contamination au Covid-19, ce simple acte 

s'avère difficile dans une région où 74 millions de personnes n'ont pas accès à un 

dispositif de base pour se laver les mains", souligne la Commission économique et 

sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO). Quelque 31 millions 

de personnes au Soudan sont privées de lavabos et de savon, contre 14,3 millions 

au Yémen et 9,9 millions en Égypte, a révélé dans son rapport l'agence onusienne 

basée à Beyrouth. 

La CESAO a dit s'attendre, par ailleurs, à une "hausse de la demande d'eau dans la 

région de l'ordre de 4 à 5 millions de m3 par jour", alors que l'approvisionnement 

en eau courante est déjà "insuffisant dans dix des 22 pays arabes". Par ailleurs, 

environ 87 millions de personnes dans la région n'ont pas accès à l'eau potable à 

domicile, ce qui les contraint à recourir à des sources d'eau publiques et les expose 

ainsi à un risque accru de contracter la maladie, souligne la CESAO. 

"Il est urgent de garantir l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement à 

tous et partout, sans frais pour ceux qui ne peuvent pas se le procurer, afin d'éviter 

une propagation du nouveau coronavirus", a plaidé la secrétaire exécutive de la 

CESAO, Rola Dashti. Elle a également mis en garde contre "l'utilisation de l'eau 

comme arme de guerre" dans les pays en proie à des conflits, où les ONG craignent 

une catastrophe, notamment dans les camps de déplacés surpeuplés. Selon la 

CESAO, "26 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans la région sont 

plus exposées au risque de contracter le coronavirus en raison du manque d'eau, 

d'assainissement et de services d'hygiène". 

  

https://www.lorientlejour.com/article/1214490/coronavirus-dans-le-monde-arabe-74-millions-de-personnes-sans-possibilite-de-se-laver-les-mains.html


74 millions de gens sans possibilité de se laver les mains 

Le Devoir 

Quelque 74 millions de personnes dans le monde arabe sont davantage exposées au 

nouveau coronavirus faute d’accès à des lavabos et à du savon, a déploré mercredi 

un organisme de l’ONU. « Alors qu’il est établi dans le monde entier que le lavage 

des mains […] est le meilleur outil de prévention contre la contamination à la 

COVID-19, ce simple acte s’avère difficile dans une région où 74 millions de 

personnes n’ont pas accès à un dispositif de base pour se laver les mains », 

souligne la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie 

occidentale (CESAO). 

Quelque 31 millions de personnes au Soudan sont privées de lavabos et de savon, 

contre 14,3 millions au Yémen et 9,9 millions en Égypte, a révélé dans son rapport 

l’agence onusienne basée à Beyrouth. La CESAO a dit s’attendre, par ailleurs, à 

une « hausse de la demande d’eau dans la région de l’ordre de 4 à 5 millions de m3 

par jour », alors que l’approvisionnement en eau courante est déjà « insuffisant 

dans 10 des 22 pays arabes ». 

Par ailleurs, environ 87 millions de personnes dans la région n’ont pas accès à 

l’eau potable à domicile, ce qui les contraint à recourir à des sources d’eau 

publiques et les expose ainsi à un risque accru de contracter la maladie, souligne la 

CESAO. « Il est urgent de garantir l’accès à l’eau potable et aux services 

d’assainissement à tous et partout, sans frais pour ceux qui ne peuvent pas se les 

procurer, afin d’éviter une propagation du nouveau coronavirus », a plaidé la 

secrétaire exécutive de la CESAO, Rola Dashti. 

Elle a également mis en garde contre « l’utilisation de l’eau comme arme de 

guerre » dans les pays en proie à des conflits, où les ONG craignent une 

catastrophe, notamment dans les camps de déplacés surpeuplés. Selon la CESAO, 

« 26 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans la région sont plus 

exposés au risque de contracter le coronavirus en raison du manque d’eau, 

d’assainissement et de services d’hygiène ». 

 

  

https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/577107/coronavirus-74-millions-de-gens-sans-possibilite-de-se-laver-les-mains


Coronavirus : dans le monde arabe, un habitant sur six n’a ni savon ni lavabo 

Le Parisien 

Une agence de l’ONU s’inquiète de la part d’habitants qui ne peuvent effectuer ce 

geste indispensable d’hygiène, et de ceux qui n’ont pas d’eau potable. 

De l'eau et du savon. Ce geste barrière indispensable contre le Covid-19 et bien 

d'autres virus, quelque 74 millions de personnes dans le monde arabe, sur environ 

450 millions, ne peuvent le faire, faute d'accès à des lavabos et à du savon, a 

déploré ce mercredi un organisme de l'ONU. 

« Alors qu'il est établi dans le monde entier que le lavage des mains […] est le 

meilleur outil de prévention contre la contamination au Covid-19, ce simple acte 

s'avère difficile dans une région où 74 millions de personnes n'ont pas accès à un 

dispositif de base pour se laver les mains », souligne la Commission économique et 

sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO). 

Selon un rapport de cette agence onusienne basée à Beyrouth, au Liban, 31 

millions de personnes au Soudan, 14,3 millions au Yémen, 9,9 millions en Égypte, 

6,1 millions en Algérie et 5,4 millions en Syrie, n'ont pas les moyens de se laver les 

mains du tout. 

87 millions de personnes sans eau potable à domicile 

Par ailleurs, environ 87 millions de personnes dans la région n'ont pas accès à l'eau 

potable à domicile, ce qui les contraint à recourir à des sources d'eau publiques et 

les expose ainsi à un risque accru de contracter la maladie, souligne la CESAO. 

« Dans la bande de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées du monde, 

seulement 1 ménage sur 10 a accès à l'eau potable. On estime que 26 millions de 

réfugiés et de personnes déplacées dans la région courent également un plus grand 

risque de contracter le Covid-19 en raison du manque de services adéquats d'eau, 

d'assainissement et d'hygiène », met en garde l'agence. 

Rola Dashti, la secrétaire exécutive de la CESAO, met aussi en garde contre « 

l'utilisation de l'eau comme arme de guerre » dans les pays en proie à des conflits, 

où les ONG craignent une catastrophe, notamment dans les camps de déplacés 

surpeuplés. 

  

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-dans-le-monde-arabe-un-habitant-sur-six-n-a-ni-savon-ni-lavabo-15-04-2020-8300052.php
https://www.unescwa.org/news/escwa-74-million-arab-region-risk-covid-19-due-lack-access-handwashing-facility


Coronavirus: un habitant sur six n'a pas accès à un lavabo et du savon dans le 

monde arabe (ONU) 

i24News 

Quelque 74 millions de personnes dans le monde arabe, soit un habitant sur six, 

sont davantage exposées au Covid-19 faute d'accès à des lavabos et du savon, a 

déploré mercredi un organisme de l'ONU. 

"Alors qu'il est établi dans le monde entier que le lavage des mains est le meilleur 

outil de prévention, ce simple acte s'avère difficile dans une région où 74 millions 

de personnes n'ont pas accès à un dispositif de base pour se laver les mains", 

souligne la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie 

occidentale (CESAO), basée à Beyrouth. 

La CESAO a dit s'attendre, par ailleurs, à une "hausse de la demande d'eau dans la 

région, de l'ordre de 4 à 5 millions de m3 par jour", alors que l'approvisionnement 

en eau courante est déjà "insuffisant dans dix des 22 pays arabes".  

Par ailleurs, environ 87 millions de personnes dans la région n'ont pas accès à l'eau 

potable à domicile, ce qui les contraint à recourir à des sources d'eau publiques et 

les expose ainsi à un risque accru de contracter la maladie, souligne la CESAO. 

"Il est urgent de garantir l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement à 

tous et partout, sans frais pour ceux qui ne peuvent pas se le procurer, afin 

d'éviter une propagation du coronavirus", a plaidé la secrétaire exécutive de la 

CESAO, Rola Dashti. 

 

 

  

https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1587020111-coronavirus-un-habitant-sur-six-n-a-pas-acces-a-un-lavabo-et-du-savon-dans-le-monde-arabe-onu


مليون شخص في المنطقة    74افق غسل اليدين سيعرض أكثر من  بحسب دراسة جديدة لإلسكوا، غياب مر

 19- العربية لإلصابة كوفيد

 أخبار األمم المتحدة 

، دراسة جديدة اليوم األربعاء، (اإلسكوا( لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا نشرت 

 .سلطت من خاللها الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في المياه

روس كورونا، فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال في

مليون شخص إلى  74تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 .مرافق غسل اليدين

إلى   9وتتوقع اإلسكوا، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة  لترا للفرد في اليوم، وذلك من  12

 .والتنظيف

وسيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة.  

  22 من أصلبلدان عربية  10وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

 .بلدا

 النساء والفتيات من بين أكثر الفئات تضررا 

مليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان  87وفقا لدراسة اإلسكوا، يفتقر نحو 

إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. 

ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية  واألمر 

 .غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

وشدّدت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أهمية "ضمان حصول الجميع، وفي كّل مكان، 

ى خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى  عل

 ".فيروس كورونا

وأشارت اإلسكوا إلى اتخاذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم  

مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة 

 .الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

 الالجئون يتحملون عبئا إضافيا

وأظهرت الدراسة أّن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئا إضافيا. ففي قطاع غزة، 

افة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على  وهو أحد أكثر المناطق كث

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس  26المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

من  كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.وحذّرت السيدة روال دشتي 

إلى اإلعالن عن هدنة إنسانية   نداءها مغبة استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت 

 :رية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت فو

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053322
https://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar/oes-speeches/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A


على الحكومات إعطاء األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة  "

ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من  ".عن هذه الخدمات، وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

ير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه الصرف، حيث أّن تردّي جودة المياه يزيد من  التداب

تُعدّها   دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة مخاطر انتقال العدوى.

 .اإلسكوا لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA


مليون شخص في المنطقة    74بحسب دراسة جديدة لإلسكوا، غياب مرافق غسل اليدين سيعرض أكثر من  

 19- العربية لإلصابة كوفيد

 مركز األمم المتحدة لإلعالم في تونس 

، دراسة جديدة اليوم األربعاء، )اإلسكوا) لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا نشرت 

سلطت من خاللها الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في المياه. فيما  

روس كورونا، تتحّول  يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال في 

مليون شخص إلى مرافق  74هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

غسل اليدين. وتتوقع اإلسكوا، من خالل هذه الدراسة، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل  

دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب  لترا للفرد في اليوم، وذلك من  12إلى  9بمقدار 

واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب  

بلدان   10يوميا في المنطقة. وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

 .بلدا  22من أصل  عربية 

 النساء والفتيات من بين أكثر الفئات تضررا 

مليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان  87وفقا لدراسة اإلسكوا، يفتقر نحو   

إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. 

كل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية  واألمر ينطبق بش

 .غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

وشدّدت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أهمية “ضمان حصول الجميع، وفي كّل مكان، 

المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى  على خدمات 

 ”.فيروس كورونا

وأشارت اإلسكوا إلى اتخاذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم  

دف التخفيف من األعباء االقتصادية بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة به

 .الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

 الالجئون يتحملون عبئا إضافيا

وأظهرت الدراسة أّن الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئا إضافيا. ففي قطاع غزة، 

ية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على  وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكان

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس  26المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

وحذّرت السيدة روال دشتي من   كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

إلى اإلعالن عن هدنة إنسانية   نداءها مغبة استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت 

على الحكومات إعطاء األولوية  "  :وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت   فورية

القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات، وينبغي لها  

لضمان جودة المياه، ال  ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات.”

سيما في شبكات معالجة مياه الصرف، حيث أّن تردّي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى.وتأتي  

https://unictunis.org.tn/2020/04/15/بحسب-دراسة-جديدة-للإسكوا،-غياب-مرافق-غ/
https://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar/oes-speeches/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A


كوا لدعم الدول العربية في  تُعدّها اإلس دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة

 .جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA


 لعدم توافر مرافق غسل اليدين )إسكوا( 19- مليون عربي معرضون لوباء كوفيد  74

 )أ ف ب(  وكالة فرانس برس

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية من    74يفتقر أكثر من  

فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا(  

 .األربعاء

لعالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة  وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق ا

للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر  

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74أكثر من 

ً في  وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أ ربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا

المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب 

 ."22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

كّل مكان على  وشدّدت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي 

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس 

 ."كورونا

وحذّرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت 

تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة، وال  حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول  

تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول العالم  

 .وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 ."كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةبفيروس 

ً إضافياً"، موضحة أنه في   ونبّهت الى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئا

شر  "قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل ع

 ."أسر على المياه النظيفة 

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم   87ويفتقر نحو 

 .بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

  

https://www.afp.com/ar/news/1277/doc-1ql8yr1


 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لكورونا   74لجنة أممية:  

 دويتشه فيله 

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب  74أظهرت دراسة أممية أن 

مليون   26ي مكان إقامتهم، متوقعة أن يكون  مليون يفتقرون إلى مياه الشرب ف  87المرافق الصحية ونحو 

 .الجئ ونازح أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالفيروس

أبريل/نيسان   15ذكرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( اليوم األربعاء )

غسل اليدين بالماء والصابون أنه بينما "يتوافق العالم على أن  ( في بيان، على موقعها اإللكتروني،2020

أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة 

الدراسة الضوء على أثر   وتسلط ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين  74حيث يفتقر أكثر من   العربية

 .الوباء العالمي

لترا للفرد في اليوم،   12إلى  9على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار وتوقعت اللجنة أن "يزداد الطلب 

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف"، مشيرة إلى أن  

ة". "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه سيتراوح بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطق

ولفتت إلى أن ما يزيد الوضع سوءا هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في عشر دول  

 .22عربية من أصل  

مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما   87وأوضحت أن نحو 

هم إلى جلب المياه من المصادر العامة. وذكرت أن يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرار

األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية 

 .المهمة غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولين هن هذه

ي على أنه "من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل  وشددت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشت

دون تفشي عدوى   مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة

 ."فيروس كورونا

وتظهر الدراسة أن الالجئين ومن يعشون في مناطق النزاعات يتحملون عبئا إضافيا. ففي قطاع غزة، وهو  

مناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على المياه  أحد أكثر ال

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة  26وأشارت إلى أنه "يُتوقَع أن يكون  النظيفة.

 ."بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 ع.ج.م/أ.ح ) د ب أ(

 

  

https://www.dw.com/ar/لجنة-أممية-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية-معرضون-لكورونا/a-53135382


  لعدم توافر مرافق غسل اليدين 19مليون عربي معرضون لوباء كوفيد   74االسكوا: 

 الوكالة الوطنية لإلعالم 

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية   74يفتقر أكثر من  

من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا  

 .)"اإلسكوا"( اليوم

 

لعالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق ا

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

 

ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة"   5و 4وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين 

الشحيحة أساسا، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب الى المنازل  

 ."22بلدان عربية من أصل  10في 

 

  وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أن "من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون سداد كلفتها، للحؤول دون تفشي عدوى فيروس  

 ."كورونا

 

وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه سالحا من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  

نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،  حذرت منظمات دولية من أخطار سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد  

وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب زهاء مليوني شخص حول  

 .العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 ."نا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةبفيروس كورو

 

ونبهت الى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إضافيا"، موضحة أنه في  

  10"قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل 

 ."لى المياه النظيفة أسر ع

 

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر زهاء  

 .إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

 

 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/473724/74-19


 نا مليون عربي معّرضون لوباء كورو 74مرافق غسل اليدين غير متوافرة... 

 عن وكالة الصحافة الفرنسية   النهار

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية   74يفتقر أكثر من  

فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا  من 

 .)اإلسكوا( اليوم األربعاء

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  

التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه 

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  

كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب   المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءاً عدم

 ."22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

وشّددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على  

عدوى فيروس  خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي 

 ."كورونا

وحذّرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  

حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،  

لوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول  وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من ا

 .العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 ."بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

"الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً"، موضحة أنه في  ونبّهت الى أن 

"قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر  

 ."أسر على المياه النظيفة 

رب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم  مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الش 87ويفتقر نحو 

 .بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

 

  

https://www.annahar.com/article/1167112-مرافق-غسل-اليدين-غير-متوافرة-74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا


 مليون عربي معرضون لفيروس كورونا لعدم توافر مرافق غسل اليدين  74إسكوا: 

 أل بي سي 

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية   74يفتقر أكثر من  

من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا  

 .ء)اإلسكوا( األربعا

      

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

       

وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  

المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  

 ."22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

      

نة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على  وشّددت األمي 

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس  

 ."كورونا

  

https://www.lbcgroup.tv/news/d/world/514135/إسكوا-74-مليون-عربي-معرضون-لفيروس-كورونا-لعدم-تواف/ar


 مليون عربي يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين  74

 إندبندنت عربية 

فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،   

ليون شخص في المنطقة العربية إلى مرافق غسل اليدين، وفق لجنة األمم المتحدة  م 74يفتقر أكثر من  

 االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا(. 

أبريل )نيسان( أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على   15وتوقعت اللجنة في دراسة نشرتها األربعاء  

 ً  في المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد  المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا

بلدان عربية من أصل   10الوضع سوءاً هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب إلى المنازل في 

22 ." 

وحذرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في  

شهد نزاعات، في وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد  الدول التي ت

نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة، وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي  

 أصاب نحو مليوني شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف. 

ّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي،  واعتبرت دشتي أنّه "من المل

 حتى لمن ال يستطيعون سداد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس كورونا". 

مليون الجئ ونازح توقّعت اإلسكوا في دراستها أن "يكونوا أكثر عرضة   26مليوناً، هناك   74ومن الـ

 افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".  لخطر اإلصابة بفيروس كورونا بفعل

وإذ نبّهت الى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً"، أوضحت أنه في  

"قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر على  

 لنظيفة". المياه ا

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم. ما يفاقم خطر إصابتهم   87ويفتقر نحو 

 بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. 

 

  

https://www.independentarabia.com/node/111606/الأخبار/العالم-العربي/74-مليون-عربي-يفتقرون-إلى-مرافق-غسل-اليدين


 لغسل اليدينمليون شخص في العالم العربي لعدم توفر مرافق  74فيروس كورونا يهدد أكثر من 

 أ ف ب |  24فرانس  

كورونا في العالم، كشفت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا   في ظل تفشي وباء

مرافق غسل اليدين.   مليون شخص في العالم العربي ال تتوفر لديهم  74أكثر من   )اإلسكوا( األربعاء أن

  .العالم ويعتبر غسل اليدين من أنجع الوسائل للوقاية من الفيروس الذي حصد أرواح اآلالف حول 

مليون   74أكثر من  )اإلسكوا( األربعاء أن أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا 

يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية من فيروس   العالم العربي شخص في

 .كورونا

غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة   أنه "فيما يتوافق العالم على أن وتضمنت دراسة نشرتها اللجنة 

وس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث  للوقاية من انتقال فير 

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74يفتقر أكثر من  

ومن المتوقع أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب  

عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة   "ما يزيد الوضع سوءافي المنطقة" الشحيحة أساسا، موضحة أن  يوميا

 ."22بلدان عربية من أصل   10باألنابيب للمنازل في  

مكان على   ضمان حصول الجميع وفي كل وأكدت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنه "من الملح

حؤول دون تفشي عدوى فيروس  خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، لل

 ."كورونا

من جانب آخر نبهت دشتي من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد  

نزاعات، في وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم  

ليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني  مخيمات مكتظة، وال تتوافر فيها المياه لغسل ا

 .شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26أن "يكون   اإلسكوا فإنه من المتوقع  ووفق دراسة

 ."نظافة الصحيةاإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي وال

إضافيا"، موضحة أنه في   أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا وحذرت من 

"قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر  

 ."أسر على المياه النظيفة 

إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما   ي المنطقة العربية يفتقرونمليون شخص ف 87ويشار إلى أن نحو 

 .يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

  

https://www.france24.com/ar/20200415-فيروس-كورونا-يهدد-أكثر-من-74-مليون-شخص-في-العالم-العربي-لعدم-توفر-مرافق-غسل-اليدين
https://www.france24.com/ar/20200415-فيروس-كورونا-يهدد-أكثر-من-74-مليون-شخص-في-العالم-العربي-لعدم-توفر-مرافق-غسل-اليدين
https://www.france24.com/ar/20200415-فيروس-كورونا-يهدد-أكثر-من-74-مليون-شخص-في-العالم-العربي-لعدم-توفر-مرافق-غسل-اليدين


 لعدم توفر مرافق غسل اليدين  19-مليون عربي معرضون لإلصابة بفيروس كوفيد 74

 مع أ ف ب  يورونيوز 

ة  مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاي 74يفتقر أكثر من  

فيروس كورونا الجديد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا "اإلسكوا"   من

 .اليوم األربعاء

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  

تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  فيروس كورونا،  وسيلة للوقاية من انتقال 

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  

ع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد الوض 

 ."22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

وشّددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على  

تفّشي عدوى فيروس   خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون 

 ."كورونا

وحذّرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  

حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،  

ية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول  وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقا 

 .العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 ."والنظافة الصحية خدمات المياه والصرف الصحي بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى

الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً"، موضحة أنه في  ونبّهت الى أن "

"قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر  

 ."أسر على المياه النظيفة 

ب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم  مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشر 87ويفتقر نحو 

 .بفيروس كورونا الجديد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

  

https://arabic.euronews.com/2020/04/15/74-million-arabs-risk-to-have-covid-19-virus-lack-of-hand-washing-facilities-coronavirus


 مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لسبب بسيط  74تقرير أممي: 

 روسيا اليوم 

مليون شخص في العالم العربي، يفتقرون لمرافق    74أفادت دراسة أجرتها األمم المتحدة، بأن أكثر من  

 .غسل األيدي، التي تعد الوسيلة األنجع في الوقاية من فيروس كورونا

آسيا )اإلسكوا( في دراسة نشرتها اليوم األربعاء،  وقالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب 

إنه "فيما يجمع العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  

مليون شخص   74تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من  

 ."لمرافق غسل األيدي 

وتوقعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة إجمالي الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر  

مكعب يوميا في المنطقة" الفقيرة بالمياه أصال، وأن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة  

 ."22بلدان عربية من أصل   10باألنابيب للمنازل في  

ضرورة ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على خدمات   ينة التنفيذية للجنة روال دشتي على وشددت األم

المياه والصرف الصحي وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول  

مثل هذه الدول   إلى مخاطر سرعة تفشي الفيروس في نبهت منظمات دولية التي تشهد نزاعات، في وقت 

 .ث المخيمات المكتظة بالالجئين والنازحينحي

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وتوقعت "اإلسكوا" أن يكون " 

كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية"، مشيرة إلى أنه في "قطاع  

ي العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المياه  غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية ف

 ."النظيفة 

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

 .إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى استجرار المياه من المصادر العامة

 المصدر: أ ف ب 

 

  

https://arabic.rt.com/middle_east/1104401-تقرير-أممي-74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا-ولسبب-بسيط/


 ن عربي معرضون لوباء كورونا... لسبب بسيطمليو 74

 قناة العالم 

مليون شخص في العالم العربي، يفتقرون لمرافق   74أفادت دراسة أجرتها األمم المتحدة، بأن أكثر من 

 .لتي تعد الوسيلة األنجع في الوقاية من فيروس كوروناغسل األيدي، ا

وقالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( في دراسة نشرتها اليوم األربعاء،  

إنه "فيما يجمع العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  

مليون شخص   74هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من  تتحول  

 ."لمرافق غسل األيدي 

وتوقعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة إجمالي الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر  

الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة   مكعب يوميا في المنطقة" الفقيرة بالمياه أصال، وأن "ما يزيد 

 ."22بلدان عربية من أصل   10باألنابيب للمنازل في  

وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على ضرورة ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على خدمات  

أسلحة الحرب" في الدول  المياه والصرف الصحي وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من 

التي تشهد نزاعات، في وقت نبهت منظمات دولية إلى مخاطر سرعة تفشي الفيروس في مثل هذه الدول  

 .حيث المخيمات المكتظة بالالجئين والنازحين

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وتوقعت "اإلسكوا" أن يكون " 

رهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية"، مشيرة إلى أنه في "قطاع  كورونا بفعل افتقا

غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المياه  

 ."النظيفة 

ما يفاقم خطر   مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم، 87ويفتقر نحو 

 .إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى استجرار المياه من المصادر العامة

 

 

  

https://www.alalamtv.net/news/4865896/74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا--لسبب-بسيط


 مليون عربي مهددون باإلصابة بفيروس كورونا والسبب بسيط   74

 الحرة

تعاني دول عربية من انتشار وباء كورونا، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات أوقفت الحياة العامة لمنع  

 .تفشي الوباء. لكن يبدو أن الشعوب العربية أمام خطر كبير

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع   74حيث يفتقر أكثر من 

للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا  

 .)اإلسكوا( األربعاء

يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما  

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في    وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه

المنطقة" الشحيحة أساسا، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  

 ."22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

ي كل مكان على  وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنه "من الملح ضمان حصول الجميع وف

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفشي عدوى فيروس  

 ."كورونا

وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  

شهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،  حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول ت

وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول  

 .العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 ."رونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةبفيروس كو

ونبهت الى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئا إضافيا"، موضحة أنه في  

"قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر  

  ."ر على المياه النظيفة أس

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم   87ويفتقر نحو 

 .بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

  

https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/04/15/74-مليون-عربي-مهددون-بالإصابة-بفيروس-كورونا-والسبب-بسيط


 تحذير أممي من احتمال تعرض ماليين لإلصابة 

 الجزيرة

حذرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )إسكوا( من أن ماليين األشخاص في العالم  

دين، في وقت سجلت فيه مئات  العربي معرضون لإلصابة بفيروس كورونا الفتقارهم مرافق غسل الي

 .اإلصابات الجديدة بالفيروس في عدة دول عربية

مليون   74فقد قالت اللجنة األممية في تقرير نشرته اليوم األربعاء على موقعها اإللكتروني إن أكثر من  

مياه  مليونا بالمنطقة يفتقدون إلى  87شخص في الدول العربية يفتقدون إلى مرافق غسل اليدين، وإن 

 .الشرب؛ مما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا

مليون الجئ في المنطقة العربية أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وتوقعت اإلسكوا أن يكون 

 .كورونا نتيجة افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

اء والصابون للوقاية من انتقال فيورس كورونا  وقالت إن التوصية البسيطة المتمثلة في غسل اليدين بالم 

 .تتحول إلى أمر معقد في المنطقة العربية

وحثت اإلسكوا الحكومات العربية على إعطاء األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين  

كسالح من أسلحة  في المناطق التي ال تتوفر فيها هذه الخدمات، وحذرت من استخدام الحرمان من المياه 

 .الحرب 

وقالت إن الدراسة الجديدة جزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعدها هذه اللجنة األممية لدعم  

 .الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء

  

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/15/العالم-العربي-فيروس-كورونا-إسكوا-مرافق-غسل-اليدين


 مليون عربي مهددون بفيروس كورونا لغياب مرافق غسل اليدين  74اإلسكوا: 

 شينخوا 

مليون شخص في    74حذرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )إسكوا( من أن  

 .ابونالمنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا المستجد، الفتقارهم إلى مرافق غسل اليدين بالماء والص

وتوقعت اإلسكوا في دراسة أصدرتها اليوم )االربعاء( أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل  

لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب   12إلى  9بمقدار  

 .واألطعمة والتنظيف

باء ))شينخوا(( نسخة منه، ان معدل زيادة الطلب المنزلي على  وأوضحت اإلسكوا في بيان تلقت وكالة أن

المياه سيتراوح بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة، وأن ما يزيد الوضع سوءا عدم  

 .22بلدان عربية من أصل   10كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

نطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر  مليون شخص في الم 87ويفتقر نحو 

 .إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

وأضافت اإلسكوا ان هذا األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي  

 .تصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولين هن هذه المهّمةالمدن واألحياء العشوائية غير الم

وشددت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي على أنه "من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على  

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفشي عدوى فيروس  

 ."كورونا

اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم بشبكة الخدمات،  وقد 

وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية الملقاة عليهم وهذا  

 .ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

الدراسة أن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إضافيا، مشيرة الى انه  وأظهرت 

في قطاع غزة وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر  

 .أسر على المياه النظيفة

قة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورونا  مليون الجئ ونازح في المنط 26وتوقعت الدراسة أن يكون  

 .بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

وقالت دشتي انه "على الحكومات إعطاء األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في  

 ."ى ذلك من إجراءات المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات، وينبغي لها تنسيق ما يترتب عل

ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه الصرف،  

 .حيث أن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

تصادية  واإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة وتعمل على دعم التنمية االق 

  .واالجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل اإلقليمي

http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2020/0416/c31662-9680259.html


 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لإلصابة 74»اإلسكوا«:  

 الشرق األوسط 

ماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا(، ووزعها المكتب  سلطت دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة االجت

اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، أمس، الضوء على أثر وباء »كورونا« على المنطقة العربية الشحيحة  

أصالً بالمياه. وقالت الدراسة إنه في الوقت الذي يتوافَق العالم فيه على غسل اليدين بالماء والصابون،  

للوقاية من انتقال الفيروس، تتحّول هذه التوصية البسيطة لـ»أمر معقد« في المنطقة العربية،   كأفضل وسيلة 

 .مليون شخص لمرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

 

لترا للفرد في   12إلى   9وتتوقع »اإلسكوا« أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار  

االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. ويتراوح معدل  اليوم، من دون احتساب 

زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا في المنطقة. وما يزيد الوضع  

 .22بلدان عربية من أصل   10سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

 

مليون شخص في المنطقة العربية يفتقر أيضا إلى مياه الشرب في مكان   87وأوضحت الدراسة أن نحو  

إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بالفيروس بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر  

ياء العشوائية غير  ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألح

 .المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولّين هذه المهّمة

 

وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنّه »من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  

للحؤول دون تفّشي  مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها،  

 .«عدوى فيروس )كورونا( المستجد 

 

وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم بشبكة الخدمات، 

وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية الملقاة عليهم؛  

 .االقتداء به في جميع البلدان العربية، بحسب الدراسة وهذا ما يجدر

 

وتظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئا إضافيا. ففي قطاع غزة،  

وهو من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على  

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26فة. ويُتوقع أن يكون المياه النظي

 .»كورونا« بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 

ودعت »اإلسكوا« التخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه الصرف،  

 .ّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوىحيث إّن تر

 

  

https://aawsat.com/home/article/2236531/


مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب مرافق غسل    74اإلسكوا: 

 اليدين

 صوت لبنان 

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب   74اكدت منظمة االسكوا ان  

 مرافق غسل اليدين 

وجاء في بيان اصدرته االسكوا : فيما يتوافَق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة  

المنطقة العربية حيث  للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمٍر معقٍد في 

مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة )مرفقة طيه( تصدرها اليوم   74يفتقر أكثر من  

لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تسلط الضوء على أثر الوباء العالمي  

 .على هذه المنطقة الشحيحة أصالً بالمياه

لتًرا للفرد في اليوم،   12إلى   9سكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار وتتوقع اإل

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل  

ي المنطقة. وما يزيد الوضع  زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا ف

 .22بلدان عربية من أصل   10سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

ه من المصادر العامة. واألمر ينطبق بشكل  إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب الميا

خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة  

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

لّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنّه “من الم

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  

عدوى فيروس كورونا”. وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من  

ع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء  أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دف

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

إلى ذلك، تظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. ففي  

ثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل  قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق ك

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

 .اإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

م الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  وحذّرت دشتي ضّد استخدا

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: “على الحكومات إعطاء  

،  األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات 

 .”وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

كما وتدعو اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه  

 .الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

https://www.vdl.me/latestnews/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية/


ر فيروس كورونا تُعّدها اإلسكوا لدعم الدول  وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أث

 .العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

  



 مليون عربي معرضون لكورونا لغياب مرافق غسل اليدين   74اإلسكوا:

 المدن

في ظل غياب لقاح لعالج المصابين بفيروس كورونا، يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون  

"، إال هذه التوصية البسيطة قد تتحّول إلى أمٍر معقٍد في المنطقة  أفضل وسيلة للوقاية من انتقال "الفيروس

 .مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين  74العربية حيث يفتقر أكثر من 

وسلطت دراسة أصدرتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا"، الضوء على  

 .حيحة أصالً بالمياهأثر الوباء العالمي على هذه المنطقة الش

 

لتراً للفرد في   12إلى   9وتوقعت "اإلسكوا" أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار  

اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح  

عة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في المنطقة. وما يزيد  معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أرب

 .22بلدان عربية من أصل   10الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

 

مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون أيضاً إلى مياه الشرب في مكان   87وبحسب الدراسة فإن نحو  

خطر إصابتهم بفيروس "كورونا" بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة.  إقامتهم، ما يفاقم 

واألمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية  

 .غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالباً ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

 

إصابة،   4934السعودية رسمياً أعلى عدد اإلصابات بفيروس "كورونا" في الوطن العربي بلغ  وسجلت 

حالة،   313حالة، بينما بلغ عدد الوفيات في الجزائر    65على الرغم من أن حاالت الوفاة الناجمة عنها بلغت  

 .وهو األعلى بين البلدان العربية على اإلطالق

 

حالة   25إصابة، منها   4521ة بعد السعودية من حيث عدد اإلصابات ب وجاءت اإلمارات بالمرتبة الثاني

 .وفيات لتكون نسبة الوفيات األقل بين الدول العربية  7إصابة و 3231وفاة، ثم قطر التي سجلت 

 

وشّددت األمينة التنفيذية ل"اإلسكوا" الدكتورة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي  

ى خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  كّل مكان عل

 ."عدوى فيروس كورونا 

 

وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه، بحسب الدراسة، تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم  

مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية  بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة 

 .الملقاة عليهم، وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

 

وأظهرت الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً. ففي قطاع  

تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر  غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال  

https://www.almodon.com/arabworld/2020/4/15/الإسكوا-74-مليون-عربي-معرضون-لكورونا-لغياب-مرافق-غسل-اليدين


مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة    26على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون 

 .بالفيروس بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 

لحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  وحذّرت دشتي من استخدام الحرمان من المياه كسالح من أس

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: "على الحكومات إعطاء  

األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات،  

 ."ذلك من إجراءات  وينبغي لها تنسيق ما يترتب على

 

وفي ختام الدراسة، دعت "اإلسكوا" إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات  

 .معالجة مياه الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

 

 

 

  



 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا  74اإلسكوا: 

 لبنان الجديد 

فيما يتوافَق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  

مليون شخص إلى    74التوصية البسيطة إلى أمٍر معقٍد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من تتحّول هذه 

مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة )مرفقة طيه( تصدرها اليوم لجنة األمم المتحدة االجتماعية  

الشحيحة أصالً   واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تسلط الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة

 .بالمياه

لتًرا للفرد في اليوم،   12إلى   9وتتوقع اإلسكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل  

بعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وما يزيد الوضع  زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أر

 .22بلدان عربية من أصل   10سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق بشكل  إصابتهم بفيروس 

خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة  

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

لدكتورة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا ا

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  

عدوى فيروس كورونا". وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من  

كة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء  أمكنهم بشب

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

ي  إلى ذلك، تظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. فف 

قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل  

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

 .افة الصحيةاإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظ

وحذّرت دشتي ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: "على الحكومات إعطاء  

في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات،  األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين 

 . "وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

  

https://www.newlebanon.info/lebanon-now/457439/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية-معرضون-لفيروس-كورونا


 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا  74اإلسكوا: 

 الكلمة أونالين 

العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  فيما يتوافَق 

مليون شخص إلى    74تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمٍر معقٍد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من 

ة االجتماعية  مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة )مرفقة طيه( تصدرها اليوم لجنة األمم المتحد 

واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تسلط الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة الشحيحة أصالً  

 .بالمياه

لتًرا للفرد في اليوم،   12إلى   9وتتوقع اإلسكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

رى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل  وذلك من دون احتساب االحتياجات األخ

زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وما يزيد الوضع  

 .22بلدان عربية من أصل   10سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق بشكل  

صلة  خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المت 

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  

وس كورونا". وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من  عدوى فير 

أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء  

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

إلى ذلك، تظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. ففي  

قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل  

في المنطقة أكثر عرضة لخطر   مليون الجئ ونازح  26عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

 .اإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

وحذّرت دشتي ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  

ئم في المنطقة، وقالت: "على الحكومات إعطاء  هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودا

األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات،  

 ."وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

شبكات معالجة مياه  كما وتدعو اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في 

 .الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

  

https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=472162


 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لالصابة بكورونا لهذا السبب!   74اإلسكوا: 

 موقع الكتائب 

فيما يتوافَق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  

مليون شخص إلى    74أمٍر معقٍد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى 

مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة )مرفقة طيه( تصدرها اليوم لجنة األمم المتحدة االجتماعية  

واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تسلط الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة الشحيحة أصالً  

 .اهبالمي

لتًرا للفرد في اليوم،   12إلى   9وتتوقع اإلسكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل  

مكعب يوميًا في المنطقة. وما يزيد الوضع   زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر

 .22بلدان عربية من أصل   10سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق بشكل   إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم 

خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة  

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

ى أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي عل

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  

عدوى فيروس كورونا". وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من  

لمواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء  أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء ا

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

إلى ذلك، تظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. ففي  

أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل  قطاع غزة، وهو أحد 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

 .اإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

شتي ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  وحذّرت د 

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: "على الحكومات إعطاء  

عن هذه الخدمات،  األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة  

 ."وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

كما وتدعو اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه  

 .الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

اسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعّدها اإلسكوا لدعم الدول  وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة در

  .العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

https://kataeb.org/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العربية-معرضون-للاصابة/2020/04/15/إقليميات/أخبار


 ! المياه والصرف الصحي للجميع دماتخ بيان لالسكوا حول وباء كورونا .. ومطالبات بتأمين 

 أخبار اليوم 

فيما يتوافَق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  

مليون شخص إلى    74لتوصية البسيطة إلى أمٍر معقٍد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من تتحّول هذه ا

مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة )مرفقة طيه( تصدرها اليوم لجنة األمم المتحدة االجتماعية  

الشحيحة أصالً  واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تسلط الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة 

 .بالمياه

لتًرا للفرد في اليوم،   12إلى   9وتتوقع اإلسكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل  

عة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وما يزيد الوضع  زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أرب

 .22بلدان عربية من أصل   10سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

ورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق بشكل  إصابتهم بفيروس ك 

خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة  

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

دكتورة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا ال

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  

عدوى فيروس كورونا". وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من  

ة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء  أمكنهم بشبك

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

  إلى ذلك، تظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. ففي

قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل  

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

 .فة الصحيةاإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظا 

وحذّرت دشتي ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: "على الحكومات إعطاء  

اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات،  األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل 

 ."وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

كما وتدعو اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه  

 .الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى

سة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعّدها اإلسكوا لدعم الدول  وتأتي الدرا

  .العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

https://www.akhbaralyawm.com/240801_بيان-للاسكوا-حول-وباء-كورونا-ومطالبات-بتأمين%C2%A0خدمات-المياه-والصرف-الصحي-للجميع-


 مليون عربي عرضة لإلصابة بكورونا بسبب نقص المرافق الصحية   74اإلسكوا: 

 22رصيف

مليون شخص في المنطقة العربية هم "أكثر عرضة" لخطر اإلصابة بفيروس كورونا جراء غياب   74

االجتماعية واالقتصادية لغربي  مرافق غسل اليدين. هذا ما توصلت إليه دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة 

 .آسيا )اإلسكوا(

نيسان/أبريل ضمن سلسلة دراسات اإلسكوا لتقييم أثر فيروس    15الدراسة التي نشرت نتائجها في   تأتي

 كورونا بغية دعم الدول العربية في جهودها المشتركة للحد من آثار هذا الوباء العالمي. 

المنطقة العربية في أن هناك توافقاً عالمياً على أن غسل اليدين  وتتمثل خطورة غياب مرافق غسل اليدين في 

 بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا إلى اآلن. 

 كلفة اقتصادية وأخرى صحية 

وقالت اإلسكوا: "تتحول هذه التوصية، برغم سهولة تطبيقها، إلى أمر معقد في المنطقة العربية، الشحيحة  

 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين".  74بالمياه، إذ يفتقر أكثر من  أصالً 

مليون نسمة في أقل من ألف متر مكعب من المياه العذبة للفرد في   362وفي الدول العربية يعيش نحو  

 بلداً عربياً ضمن "البلدان الشحيحة بالمياه".  18السنة، فيما تصنف  

ص في المنطقة ال يتوفر لهم "مصدر لمياه الشرب في مكان  مليون شخ 87وأشارت الدراسة إلى أن قرابة  

إقامتهم"، ملمحةً إلى أن اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة قد يعرضهم بدرجة أكبر لخطر  

 اإلصابة بالفيروس. 

وشددت على أن هذا األمر "ينطبق، بشكل خاص، على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي  

 واألحياء العشوائية غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ إنهن يتولّين غالباً هذه المهّمة".  المدن

مليوناً في المنطقة( ومن يرزحون في ظل النزاعات أو االحتالل أكثر   26وبرز وضع الالجئين )عددهم  

نهم يعانون "عبئاً  خطورة بسبب افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي، بحسب الدراسة التي أكدت أ

 إضافياً". 

مليوناً يفتقرون إلى مياه   87مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين، و  74

 "الشرب اآلمنة في مكان إقامتهم… دراسة دولية جديدة تحذر: "ماليين العرب عرضة لإلصابة بكورونا

هو من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، "ال    ومما ورد أيضاً في الدراسة أنه في قطاع غزة، الذي

 تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر على المياه النظيفة". 

لتراً للفرد يومياً   12إلى   9وعليه، توقعت اإلسكوا زيادة الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل من  

من المياه لغسل الثياب واألطعمة   % حداً وسطاً(، من دون احتساب الحاجات األخرى5)نسبة الزيادة 

 والتنظيف وغيرها. 

ويعادل هذا الرقم أربعة إلى خمسة ماليين متر مكعب يومياً. وهذا، برأي اإلسكوا، يزيد الوضع سوءاً في  

 دولة عربية.  22من أصل   10ظل ضآلة إمدادات المياه المنقولة عبر األنابيب إلى المنازل في  

https://raseef22.com/article/1077992-الإسكوا-74-مليون-عربي-عرضة-للإصابة-بكورونا-بسبب-نقص-المرافق-الصحية
https://raseef22.com/article/1077992-الإسكوا-74-مليون-عربي-عرضة-للإصابة-بكورونا-بسبب-نقص-المرافق-الصحية
https://raseef22.com/article/1077992-الإسكوا-74-مليون-عربي-عرضة-للإصابة-بكورونا-بسبب-نقص-المرافق-الصحية


ن تقديرها "المتحفظ" ال يشمل الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه المنزلية  ونبهت اللجنة الدولية إلى أ

 بشكل عام. 

وذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن "يكلف الطلب المتزايد على المياه لالستخدامات المنزلية في المنطقة  

ت اإلضافية من المياه  مليون دوالر شهرياً"، وهي تمثل تكلفة تلبية الحاجا 250و    150موازنةً تراوح بين 

 نتيجة األزمة. 

 ضرورة ملحة 

واعتبرت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي أنه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على  

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحوول دون تفّشي عدوى فيروس  

 كورونا". 

خدام الحرمان من المياه سالحاً من أسلحة الحرب"، مكررةً الدعوة إلى إعالن  وحذّرت من خطورة "است

 هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة. 

اإلسكوا تسلط الضوء على شح المياه في المنطقة العربية محذرة من آثاره الوخيمة في ظل تفشي كورونا…  

 هل من ُسبل للنجاة؟ 

افت: "على الحكومات منح األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق  وأض

 المفتقرة إلى هذه الخدمات، وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات". 

  ودعت اإلسكوا أيضاً إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، وخاصةً عبر شبكات معالجة مياه

 الصرف إذ يزيد تردي جودة المياه مخاطر انتقال العدوى. 

وحثّت على "وضع إطار إقليمي للتعاون" في هذا السياق من أجل نشر أفضل الممارسات المتعلقة باإلدارة  

والتصريف المأمونين والمستدامين للمواد المبيضة والمطهرة والنفايات الطبية والخطرة، تفادياً لنشوء أزمة  

 إدارة النفايات تهدد بدورها الموارد المائية الساحلية والجوفية. في 

  



 «مليون شخص بالمنطقة العربية لـ»كورونا  74غياب مرافق غسل اليدين يعّرض  

 المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

ادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، اليوم  أظهرت دراسة جديدة نشرتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتص

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس »كورونا« بسبب غياب مرافق   74)األربعاء(، أن 

 .غسل اليدين

وذكرت في بيان، على موقعها اإللكتروني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه بينما »يتوافق العالم على  

أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية   أن غسل اليدين بالماء والصابون 

 .«مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من  

 .«وتسلط الدراسة الضوء على أثر الوباء العالمي على »هذه المنطقة الشحيحة أصالً بالمياه

لتراً للفرد في اليوم،   12إلى   9»يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار  وتوقعت اللجنة أن 

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف«، مشيرة إلى أن  

 .«يومياً في المنطقة»معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه سيتراوح بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب 

ولفتت إلى أن ما يزيد الوضع سوءاً هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في عشر دول  

 .22عربية من أصل  

مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون أيضاً إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم،   87وأوضحت أن نحو 

 .كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة مما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس

وذكرت أن األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء  

 .العشوائية غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالباً ما يتولين هن هذه المهمة

سكوا«، الدكتورة روال دشتي، على أنه »من الملح ضمان حصول الجميع  وشددت األمينة التنفيذية لـ»اإل

وفي كل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد تكلفتها، للحيلولة دون  

 .«تفشي عدوى فيروس كورونا

افياً. ففي قطاع  وتظهر الدراسة أن »الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئاً إض

غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر  

 .«على المياه النظيفة 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وأشارت إلى أنه »يُتوقَع أن يكون  

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية«. كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات 

  

http://www.syriahr.com/?p=374210&__cf_chl_jschl_tk__=ecf00ef9cb0f9cf40fe13bc1b880f9a5e251861c-1587023484-0-ARbjsyJhaSf0jxRzQ2VWypQNRdPK6lL0fDxGFUkyU0aNcZWAxd4u98zhFGZGGQJLOiRfkp3BGQ4KZ_w7DNH42yYelXvYWkFa7ardOqHbFT1Md23Mw2pQmAP-G1KoqsIeXTqQj9Xwk5W-FZI4qDdpjgC_st5BA-3L62ITkuZmencAKPjZoNcw9-8vzSz7nCIcQmoGVlhiKee8zG5n62GkULvIUqAOUxr4c4pueTQJ6pu-Enlw-MZZnfWH9oT6aHE7FaN6HZYga6g2lxTa2_rlqeziPFdfqDW_6DvFdXs_M3KO


 مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لهذا السبب 74تقرير أممي:  

 دنيا الوطن 

مليون شخص في العالم العربي، يفتقرون لمرافق   74أفادت دراسة أجرتها األمم المتحدة، بأن أكثر من 

 .غسل األيدي، التي تعد الوسيلة األنجع في الوقاية من فيروس كورونا

األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( في دراسة نشرتها اليوم األربعاء،   وقالت لجنة

إنه "فيما يجمع العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  

مليون شخص   74ر أكثر من  تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتق

 .لمرافق غسل األيدي"، بحسب ما جاء على موقع )روسيا اليوم(

وتوقعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة إجمالي الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر  

كفاية إمدادات المياه المنقولة  مكعب يوميا في المنطقة" الفقيرة بالمياه أصال، وأن "ما يزيد الوضع سوءا عدم 

 ."22بلدان عربية من أصل   10باألنابيب للمنازل في  

ضرورة ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على خدمات   وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على 

المياه والصرف الصحي وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول  

مثل هذه الدول   إلى مخاطر سرعة تفشي الفيروس في نبهت منظمات دولية تي تشهد نزاعات، في وقت ال

 .حيث المخيمات المكتظة بالالجئين والنازحين

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وتوقعت "اإلسكوا" أن يكون " 

صرف الصحي والنظافة الصحية"، مشيرة إلى أنه في "قطاع  كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه وال

غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المياه  

 ."النظيفة 

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

 .يروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى استجرار المياه من المصادر العامةإصابتهم بف 
 

 

 

  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/15/1329811.html


 لعدم توافر مرافق غسل اليدين  19-مليون عربي معرضون لوباء كوفيد 74

 رأي اليوم 

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد   74يفتقر أكثر من    –)أ ف ب(  -بيروت 

ت لجنة األمم المتحدة االجتماعية  الوسيلة األنجع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد 

 .واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( األربعاء

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه “فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  

المنطقة العربية،  وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في 

 .”مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

وتوقعت أن يراوح “معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  

األنابيب  المنطقة” الشحيحة أساساً، موضحة أن “ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة ب

 .”22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

وشّددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه “من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على  

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس  

 .”كورونا

ام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب” في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  وحذّرت من “استخد 

حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،  

وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول  

 .لعالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالفا

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن “يكون  

 .”بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

يتحّملون عبئاً إضافياً”، موضحة أنه في  ونبّهت الى أن “الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل 

“قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر  

 .”أسر على المياه النظيفة 

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم   87ويفتقر نحو 

 .روس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامةبفي

 

  

https://www.raialyoum.com/index.php/74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كوفيد-19-لعدم-تو/


 ( مليون شخص في الدول العربية معرضون لـ »كورونا« 74اإلسكوا: ) 

 المستقبل العراقي

ية لغربي آسيا )اإلسكوا(، أمس األربعاء، أنه بينما يتوافق  ذكرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصاد 

العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه  

مليون شخص إلى مرافق غسل   74التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من 

لترا للفرد   12إلى   9قعت اللجنة أن »يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار وتو  اليدين«.

في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف«،  

ين متر مكعب يوميا  مشيرة إلى أن »معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه سيتراوح بين أربعة وخمسة مالي 

ولفتت إلى أن ما يزيد الوضع سوءا هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل    في المنطقة«. 

مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون أيضا   87. وأوضحت أن نحو  22في عشر دول عربية من أصل 

هم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب  إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابت

المياه من المصادر العامة. وذكرت أن األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات  

الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولين هن هذه  

 .المهمة

  

http://almustakbalpaper.net/content.php?id=59736


 معرضون لوباء "كورونا" لعدم توافر مرافق غسل اليدين مليون عربي   74

 البيان 

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية   74يفتقر أكثر من  

، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا  من فيروس كورونا المستجد 

 .)اإلسكوا( األربعاء

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  

عقد في المنطقة العربية،  وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر م

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  

نقولة باألنابيب  المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه الم 

 ."22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

وشّددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على  

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس  

 ."كورونا

"استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت    وحذّرت من 

حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،  

ص حول  وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخ

 .العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 ."بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً"، موضحة أنه في  ونبّهت الى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو  

"قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر  

 ."أسر على المياه النظيفة 

إصابتهم  مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر  87ويفتقر نحو 

 .بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

 

  

https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2020-04-15-1.3831734


 مليون عربي معرضون لوباء »كورونا« 74دراسة أممية:  

 اإلمارات اليوم 

لعالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية  مليون شخص في ا 74يفتقر أكثر من  

من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا  

 .)اإلسكوا(، أمس

صابون أفضل  وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه »في ما يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء وال

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس )كورونا(، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  

 .«مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

 ً في   وتوقعت أن يراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه، بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميا

المنطقة الشحيحة أساساً، موضحة أن »ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  

 .«22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

وشّددت األمينة التنفيذية للجنة، روال دشتي، على أنه »من الملّح ضمان حصول الجميع، وفي كل مكان،  

 .«الصحي، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس )كورونا( على خدمات المياه والصرف

 .وحذّرت من »استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب« في الدول التي تشهد نزاعات 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26وتوقعت »اإلسكوا« في دراستها أن »يكون  

 .«افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اإلصابة بفيروس )كورونا( بفعل 

ونبّهت إلى أن »الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئاً إضافياً«، موضحة أنه في  

أسر على   10»قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل  

 .«ظيفةالمياه الن

 

 

  

https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2020-04-16-1.1335563


 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب مرافق غسل اليدين   74

 شبكة بيئة ابوظبي 

كورونا،   فيما يتوافَق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس

مليون شخص إلى    74تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمٍر معقٍد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من 

مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة )مرفقة طيه( تصدرها اليوم لجنة األمم المتحدة االجتماعية  

المي على هذه المنطقة الشحيحة أصالً  واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تسلط الضوء على أثر الوباء الع

 .بالمياه

لتًرا للفرد في اليوم،   12إلى   9وتتوقع اإلسكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل  

لي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وما يزيد الوضع  زيادة الطلب المنز

 .22بلدان عربية من أصل   10سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

يفاقم خطر  مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما   87ويفتقر نحو 

إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق بشكل  

خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة  

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

مينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنّه “من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  وشّددت األ

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  

إلعادة ربط من   عدوى فيروس كورونا”. وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية 

أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء  

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

تحّملون عبئًا إضافيًا. ففي  إلى ذلك، تظهر الدراسة أّن الالجئين وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل ي

قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل  

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون  

 .المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةاإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات 

وحذّرت دشتي ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن  

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: “على الحكومات إعطاء  

لنظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات،  األولوية القصوى لتوفير المياه ا

 .”وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

كما وتدعو اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه  

 .لعدوىالصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال ا

وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعّدها اإلسكوا لدعم الدول  

 .العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي

  

https://www.abudhabienv.ae/news-56121.html


 ماليين عربي إلى قائمته  8بسبب كورونا.. الفقر يهدد بإضافة 

 أخبارك 

توقّعت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )إسكوا( أن ينضم أكثر من ثمانية ماليين  

 .نا المستجد عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورو 

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان "فيروس كورونا: التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن  

مليون شخص   8,3الغذائي في المنطقة العربية" أن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع 

 ."إضافي في براثن الفقر 

ونبّهت إلى أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد أيضاً عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى  

 ."مليوني شخص 

ماليين شخص في المنطقة في   101,4واستناداً إلى هذه التقديرات، أفادت اللجنة بأنه "سيُصنَّف ما مجموعه 

ً  52لتغذية حوالى  عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في ا  ."مليونا

واعتبرت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي في بيان أن "عواقب هذه األزمة ستكون شديدة على الفئات  

المعّرضة للمخاطر، ال سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي، مّمن ال  

 ."االجتماعية وال من التأمين ضد البطالةيستفيدون من خدمات الحماية 

وشددت على أنه "ال بّد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من  

 ."الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا 

الر سنوياً بسبب فقدان األغذية وهدرها، بينما من  وتخسر الدول العربية، وفق اللجنة، نحو ستين مليار دو 

مليار دوالر،   20في المئة أن يزيد دخل األسر بما ال يقّل عن   50شأن الحّد من هاتين الظاهرتين بنسبة  

ويُمّكن المنطقة من تحسين مستوى توفر األغذية إلى حد كبير، وتخفيض الواردات من األغذية، وتحسين  

 .الموازين التجارية

قد يتسبّب بخسارة أكثر   19-اءت تقديرات لجنة إسكوا األربعاء بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن كوفيد وج

 .مليون وظيفة في العالم العربي 1,7من  

مليار دوالر" هذا العام على   42وتوقعت أن "يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بما ال يقّل عن  

 داعيات تفشي فيروس كورونا المستجّد. خلفية تراجع أسعار النفط وت 

  

https://akhbarak.net/news/2020/04/01/21606464/articles/38964159/بسبب-كورونا-الفقر-يهدد-بإضافة-8-ملايين-عربي-إلى


 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا 74تقرير أممي صادم: 

 / د ب أ  الشروق

جديدة نشرتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( اليوم  أظهرت دراسة 

مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب مرافق غسل   74األربعاء أن 

 .اليدين

بالماء والصابون  وذكرت في بيان، على موقعها اإللكتروني، أنه بينما "يتوافق العالم على أن غسل اليدين  

أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة  

 ."مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين  74العربية حيث يفتقر أكثر من 

 ."وتسلط الدراسة الضوء على أثر الوباء العالمي على "هذه المنطقة الشحيحة أصال بالمياه

لترا للفرد في اليوم،   12إلى   9وقعت اللجنة أن "يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار وت 

وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف"، مشيرة إلى أن  

يين متر مكعب يوميا في المنطقة".  "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه سيتراوح بين أربعة وخمسة مال 

ولفتت إلى أن ما يزيد الوضع سوءا هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في عشر دول  

 .22عربية من أصل  

مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم،   87وأوضحت أن نحو 

هم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. وذكرت أن  ما يفاقم خطر إصابت

األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية  

 .غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولين هن هذه المهمة

ية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنه "من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل  وشددت األمينة التنفيذ 

مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفشي  

 ."عدوى فيروس كورونا 

افيا. ففي قطاع  وتظهر الدراسة أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إض

غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر  

 ."على المياه النظيفة

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وأشار إلى أنه "يُتوقَع أن يكون 

 مياه والصرف الصحي والنظافة الصحية". كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات ال

 

  

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042020&id=9832e690-e71e-45c0-9cce-b96493bd2ab6


 مليون فى المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا لغياب المرافق  74اإلسكوا: 

 اليوم السابع 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا " االسكوا " دراسة جديدة توضح أنه فيما   ت أصدر

يتوافَق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول  

مليون شخص إلى   74إلى أنه يفتقر أكثر من   هذه التوصية البسيطة إلى أمٍر معقٍد في المنطقة العربية الفته 

 مرافق غسل اليدين. 

لتًرا   12إلى   9وأفادت اللجنة في بيانها اليوم أن الطلب يزداد على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف.  

 يتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وس

بلدان عربية من أصل   10وما يزيد الوضع سوًءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

22. 

لى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما  مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إ  87وأشارت اللجنة أن نحو  

يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق  

بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة  

 .تولّْين هّن هذه المهّمةبشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما ي 

ومن جانبها أكدت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي  

كّل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  

الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من  عدوى فيروس كورونا". وقد اتخذ عدد من 

أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء  

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

ين ومن هم تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. ففي قطاع غزة،  وأظهرت الدراسة أّن الالجئ 

وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على  

وس  مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفير  26المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون 

 .كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

وحذّرت دشتي ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت نداءها إلى اإلعالن عن   

طاء  هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: "على الحكومات إع

األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات،  

 ."وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

ودعت اإلسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه الصرف،  

 .المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى حيث أّن ترّدي جودة

وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعّدها اإلسكوا لدعم الدول  

  العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي. 

https://www.youm7.com/story/2020/4/15/الإسكوا-74-مليون-فى-المنطقة-العربية-معرضون-لفيروس-كورونا-لغياب/4726562


 مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لسبب بسيط  74

 شاشة نيوز 

مليون شخص في العالم العربي، يفتقرون لمرافق غسل  74أفادت دراسة أجرتها األمم المتحدة، بأن أكثر من  

 األيدي، التي تعد الوسيلة األنجع في الوقاية من فيروس كورونا. 

 

االقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( في دراسة نشرتها اليوم األربعاء، إنه  وقالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية و

"فيما يجمع العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، 

مليون شخص   74تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 فق غسل األيدي". لمرا

وتوقعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة إجمالي الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر  

مكعب يوميا في المنطقة" الفقيرة بالمياه أصال، وأن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة  

 ". 22 بلدان عربية من أصل 10باألنابيب للمنازل في 

وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على ضرورة ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على خدمات  

المياه والصرف الصحي وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي 

مثل هذه الدول حيث تشهد نزاعات، في وقت نبهت منظمات دولية إلى مخاطر سرعة تفشي الفيروس في 

 المخيمات المكتظة بالالجئين والنازحين. 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وتوقعت "اإلسكوا" أن يكون "

كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية"، مشيرة إلى أنه في "قطاع  

ق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المياه  غزة، إحدى أكثر المناط

 النظيفة". 

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم  87ويفتقر نحو  

 بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى استجرار المياه من المصادر العامة.

  

http://www.shasha.ps/news/335665.html


 مليون شخص بالدول العربية يفتقرون لمرافق غسل اليدين   74«:  »اسكوا

 الجريدة

)...( 

 جرس إنذار 

وأفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا(، في دراسة نشرتها أمس، بأن أكثر 

مليون شخص في العالم العربي يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية من   74من 

 .كورونا

على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب   وتوقّعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي

يومياً في المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة 

 ."22بلدان عربية من أصل  10باألنابيب للمنازل في 

حصول الجميع وفي كّل مكان على  وشدّدت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان 

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفّشي عدوى فيروس  

 ."كورونا

وحذّرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  

شي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة، حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تف

 .وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 ."بفعل افتقارهم لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، مما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو  

 إصابتهم، بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة.

 

  

https://www.aljarida.com/articles/1586964141015073600/


 مليون عربى معرض لإلصابة بكورونا لغياب مرافق غسل اليدين   74اإلسكوا: 

 موقع الدبلوماسي 

فيما يتوافَق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  

إلى   مليون شخص   74تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمٍر معقٍد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من 

مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة )مرفقة طيه( تصدرها اليوم لجنة األمم المتحدة االجتماعية  

واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تسلط الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة الشحيحة أصالً  

 .بالمياه

لتًرا للفرد في اليوم،   12 إلى  9 المنازل بمقداروتتوقع اإلسكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في 

معدل   وسيتراوح  وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف. 

زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وما يزيد الوضع  

 .22 بلدان عربية من أصل 10 دات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل فيسوًءا عدم كفاية إمدا

مليون شخص في المنطقة العربية أيًضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر   87 ويفتقر نحو 

إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق بشكل  

النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء العشوائية غير المتصلة   خاص على

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

وشّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنّه “من الملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل  

مياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي  مكان على خدمات ال

عدوى فيروس كورونا”. وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من  

باء  أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األع 

 .االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان العربية

وَمن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئًا إضافيًا. ففي   إلى ذلك، تظهر الدراسة أّن الالجئين 

واحدة من أصل    قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر   26 عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون 

 .اإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

إلى اإلعالن عن   نداءها ت وحذّرت دشتي ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّرر

هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: “على الحكومات إعطاء  

األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات،  

 .”وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه   كما وتدعو اإلسكوا 

 .يزيد من مخاطر انتقال العدوى الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه 

وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعّدها اإلسكوا لدعم الدول  

  .بية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالميالعر

https://www.aldiplomasy.com/?p=92470


 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب فقر المياه  74“اإلسكوا”:  

 المرصد المصري 

األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا “اإلسكوا”، تقريًرا طبيًا سلطت من خالله  أصدرت لجنة 

مليون شخص الى   74الضوء على المخاطر التي تحيط بسكان المنطقة العربية، بسبب افتقار ما يزيد عن  

ه المنطقة  مرافق غسل اليدين. كما سلطت الدراسة الضوء كذلك على تأثيرات الوباء العالمي على هذ 

 .الشحيحة أصالً بالمياه

بمقدار يتراوح   وتوقعت “اإلسكوا” أن يزداد الطلب على المياه في المنازل بسبب الحاجة الى غسل اليدين،

لتًرا للفرد في اليوم الواحد، وذلك من دون احتساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل   12إلى   9بين  

ه من المرجح أن يتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين  الثياب واألطعمة والتنظيف. كما أن

أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وما يفاقم األوضاع سوًء هو عدم كفاية امدادات المياه  

 .22بلدان عربية من أصل  10المنقولة باألنابيب للمنازل في  

في المنطقة العربية يعانون من نقص في مياه الشرب في  مليون شخص   87ولفتت الدراسة الى أنه نحو  

مكان اقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطراراهم الى جلب المياه من المصادر  

العامة. واألمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن واألحياء  

 .شبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّْين هّن هذه المهّمةالعشوائية غير المتصلة ب 

ومن جانبها، شّددت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي على أنّه “من الملّح ضمان حصول الجميع  

وفي كّل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون  

وى فيروس كورونا”. وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة  تفّشي عد 

ربط من أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من  

  .لعربيةاألعباء االقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به في جميع البلدان ا

إلى اإلعالن   نداءها وحذّرت “دشتي” ضّد استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب وكّررت 

عن هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة، وقالت: “على الحكومات  

ي المناطق المقطوعة عن هذه  إعطاء األولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين ف

 .”الخدمات، وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات 

ودعت “اإلسكوا” إلى اتخاذ المزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه   

دة كجزء من  يزيد من مخاطر انتقال العدوى. وتأتي الدراسة الجدي الصرف، حيث أّن ترّدي جودة المياه 

تُعّدها اإلسكوا لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف   دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا  سلسلة

 .من آثار هذا الوباء العالمي

 

  

https://covid-19.ecsstudies.com/الإسكوا-74-مليون-شخص-في-المنطقة-العر/


 مليون عربي معرضون لوباء كورونا لعدم توافر مرافق غسل اليدين   74

 / أ ف ب   مصراوي

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية  74يفتقر أكثر من  

من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا(  

 األربعاء. 

لعالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة  وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق ا

للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر  

 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين".  74أكثر من 

ربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أ

المنطقة" الشحيحة أساساً، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  

 ". 22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

كّل مكان على  وشدّدت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه "من الملّح ضمان حصول الجميع وفي 

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس  

 كورونا". 

وحذّرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  

تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة، حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول 

وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول العالم 

 وتسبب بوفاة عشرات اآلالف.

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن "يكون 

 كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".بفيروس 

ونبّهت الى أن "الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً"، موضحة أنه في  

شر  "قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل ع

 أسر على المياه النظيفة".

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم   87ويفتقر نحو  

 بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. 

 

 

  

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/4/15/1765620/74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كورونا-لعدم-توافر-مرافق-غسل-اليدين


 مليون عربي   74غسل اليدين أمر معقد بالنسبة لـ 

 الخبر

مليون شخص في العالم العربي، يفتقرون لمرافق غسل   74قالت دراسة أجرتها األمم المتحدة، بأن أكثر من  

 األيدي، التي تعد الوسيلة األنجع في الوقاية من فيروس كورونا. 

وقالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( في دراسة نشرتها اليوم األربعاء،  

نه "فيما يجمع العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا،  إ

مليون شخص   74تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من  

  لمرافق غسل األيدي".

ب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر  وتوقعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة إجمالي الطل

مكعب يوميا في المنطقة" الفقيرة بالمياه أصال، وأن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة  

  بلدان عربية. 10باألنابيب للمنازل في  

وفي كل مكان على خدمات  وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على ضرورة ضمان حصول الجميع  

المياه والصرف الصحي وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب" في الدول  

التي تشهد نزاعات، في وقت نبهت منظمات دولية إلى مخاطر سرعة تفشي الفيروس في مثل هذه الدول  

  حيث المخيمات المكتظة بالالجئين والنازحين. 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26أن يكون "  وتوقعت "اإلسكوا"

كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية"، مشيرة إلى أنه في "قطاع  

اه  غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المي

  النظيفة".

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم، ما يفاقم خطر   87ويفتقر نحو 

 إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى استجرار المياه من المصادر العامة. 

 

  

https://www.elkhabar.com/press/article/166412/غسل-اليدين-أمر-معقد-بالنسبة-لـ-74-مليون-عربي/


 اليدين  لعدم توفر مرافق غسل  19-مليون عربي معرضون لوباء كوفيد  74لجنة باألمم المتحدة:  

 آخر خبر أونالين 

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة   74يفتقر أكثر من    – وكاالت 

األنجع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية  

 .لغرب آسيا )اإلسكوا( األربعاء

ق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه “فيما يتواف

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  

 .”مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

ن أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  وتوقعت أن يراوح “معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بي 

المنطقة” الشحيحة أساساً، موضحة أن “ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  

 .”22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

في كّل مكان على  وشّددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنّه “من الملّح ضمان حصول الجميع و

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفّشي عدوى فيروس  

 .”كورونا

وحذّرت من “استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب” في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت  

ول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة،  حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في د 

وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول  

 .العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

  

http://www.akherkhabaronline.com/ar/الأخبار-العالمية/117329/لجنة-بالأمم-المتحدة-74-مليون-عربي-معر-ضون-لوباء-كوفيد-19-لعدم-توفر-مرافق-غسل-اليدين.html


 « لعدم توافر مرافق غسل اليدين19- مليون عربي معرضون لوباء »كوفيد  74

 الرؤية 

للوقاية   مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع  74يفتقر أكثر من  

من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا  

 .)اإلسكوا( األربعاء

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها، أنه »فيما يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  

ل هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحوّ 

 .«مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

ماليين متر مكعب يومياً في   5و  4وتوقعت أن يراوح »معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين 

كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  المنطقة« الشحيحة أساساً، موضحة أن »ما يزيد الوضع سوءاً عدم 

 .«22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

وشّددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنه »من الُملّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على  

ى فيروس  خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفّشي عدو

 .«كورونا 

وحذّرت من »استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب« في الدول التي تشهد نزاعات، في  

وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات  

مليون   2باء الذي أصاب نحو  مكتظة، وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر، للوقاية من الو

 .شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة   26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن »يكون  

 .«بفيروس كورونا، بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

ن ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً«، موضحة أنه في  ونبّهت إلى أن »الالجئي

  10»قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل 

 .«أسر على المياه النظيفة 

ن إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم  مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكا  87ويفتقر نحو 

 .بالفيروس المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

  

https://www.alroeya.com/60-63/2128668-74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كوفيد-19-لعدم-توافر-مرافق-غسل-اليدين


 « لعدم توافر مرافق غسل اليدين 19-مليون عربي معرضون لوباء »كوفيد 74

 نبض 

مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية   74يفتقر أكثر من  

من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا  

 .)اإلسكوا( األربعاء

دراسة نشرتها، أنه »فيما يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  وأوردت اللجنة في 

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  

 .«مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين 74حيث يفتقر أكثر من 

ماليين متر مكعب يومياً في   5و  4الطلب المنزلي على المياه بين  وتوقعت أن يراوح »معدل زيادة

المنطقة« الشحيحة أساساً، موضحة أن »ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  

 .«22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

ّح ضمان حصول الجميع وفي كّل مكان على  وشّددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنه »من الُمل

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفّشي عدوى فيروس  

 .«كورونا 

وحذّرت من »استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب« في الدول التي تشهد نزاعات، في  

سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات   وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر

مليون   2مكتظة، وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر، للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو  

 .شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

ثر عرضة لخطر اإلصابة  مليون الجئ ونازح في المنطقة أك  26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن »يكون  

 .«بفيروس كورونا، بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

ونبّهت إلى أن »الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئاً إضافياً«، موضحة أنه في  

  10تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل »قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال 

 .«أسر على المياه النظيفة 

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم   87ويفتقر نحو 

 .بالفيروس المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة

 

  

https://nabd.com/s/71516648-5e932b/74-مليون-عربي-معرضون-لوباء-كوفيد-19-لعدم-توافر-مرافق-غسل-اليدين


 % خالل أسبوعين  270نسبة تسارع انتشار “كورونا” عالميا ب

 الغد

 منذ مطلع نيسان )أبريل( الحالي تضاعفت اإلصابات كورونا في العالم بنسبة  – عمان 

اإلصابات منذ بدء  إصابة كل دقيقة بحسب رصد أجرته “الغد”، فيما كان معدل  53، وبمعدل  % 270

إصابة بالدقيقة، ما يشير الى تسارع الفتا النتشار   14انتشار الوباء وحتى نهاية آذار )مارس( الماضي 

 .الوباء خالل األسبوعين الماضيين

وقفز عدد اإلصابات من مليون إصابة مطلع نيسان )أبريل( الحالي إلى مليوني إصابة بحسب آخر إحصاء  

 .عند إعداد هذا التقرير

ألف إصابة في اليوم، ما    77وبحسب رصد “الغد”، بلغ معدل اإلصابات اليومي خالل األسبوعين الماضيين  

 .إصابة في الساعة 3000يعني تسارع معدل اإلصابات ليسجل زهاء 

ويخضع نحو نصف سكان الكرة األرضية للعزل في محاولة من الحكومات للسيطرة على الوباء ما يحيي  

 .عدل الوفيات واإلصابات وتخفيف الضغوط عن األنظمة الصحية حول العالماآلمال بتباطؤ م

وعربيا، احتلّت كل من السعودية واإلمارات وقطر المراكز الثالثة األولى على مستوى أعلى اإلصابات  

″، فيما احتّل األردن المرتبة الثامنة من بين الدول األقل إصابة بالفيروس،  19  –المسجلة بفيروس “كوفيد 

للدول الواقعة في إقليم شرق   (WHO) دولة، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية 22من أصل  

 .المتوسط

مليون   74وقالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا “اإلسكوا” أمس إن أكثر من 

جع للوقاية من فيروس  شخص في العالم العربي يفتقرون إلى مرافق لغسل اليدين التي تعد الوسيلة األن

 .كورونا المستجد 

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أمس أنه “فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل  

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية،  

 .”ون شخص إلى مرافق لغسل اليدين ملي  74حيث يفتقر أكثر من 

وعالميا ما تزال الواليات المتحدة األميركية تتربع على العرش الكوروني بعدد إصابات تجاوز حتى اليوم  

 .ألف وفاة 26ألف إصابة، كما تحتل المركز األول عالميا بعدد الوفيات بالفيروس بأكثر من   615

رته بتعليق دفع مساهمة بالده المالية لمنّظمة الصحة العالمية  وأمر الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس إدا

بسبب “سوء إدارة األخيرة ألزمة تفّشي فيروس كورونا المستجّد”. وإذ وّجه الرئيس األميركي الئحة اتّهام  

لوفيات  مطّولة إلى المنّظمة األممية، قال إّن “العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى وا

 .”الناجمة عن الوباء

شخصا كل ساعة، بعد أن تخطت حصيلة الوفيات    46يذكر أن معدل الوفيات عالميا بفيروس كورونا بلغ  

أشهر   3ساعة بعد   24وفاة كل  1111ألف وفاة. ويبلغ معدل الوفيات عاليما  128بالفيروس في العالم عتبة  

 .ظهر الفيروسمن إعالن الوفاة األولى في ووهان الصينية حيث  

  

https://alghad.com/تسارع-انتشار-كورونا-عالميا-بنسبة-270-خلا/


 إسكوا: غياب مرافق غسل اليدين يفاقم خطر اإلصابة 

 المملكة

اليدين في بعض قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )إسكوا(، إن غياب مرافق غسل 

 ."مليون شخص بفيروس كورونا المستجد  74الدول العربية "قد يفاقم خطر إصابة 

وأضافت، في دراسة جديدة، ركزت على أثر الجائحة العالمية على هذه المنطقة التي تعاني أصال شحا في  

وسيلة للوقاية من انتقال فيروس  المياه، أنه "فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل 

مليون   74كورونا، تتحّول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 .شخص إلى مرافق غسل اليدين

لترا للفرد يوميا، من   12إلى   9إسكوا، توقعت أن يزيد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

ساب االحتياجات األخرى من المياه لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف، موضحة أنه "سيتراوح  دون احت

ماليين متر مكعّب يوميا في المنطقة، وما يزيد الوضع  5و   4معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين 

 ."بلدا 22أصل  بلدان عربية من 10سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في 

مليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم؛   87وبحسب الدراسة، يفتقر نحو 

مما يفاقم خطر إصابتهم بالفيروس، بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. واألمر ينطبق 

احي المدن، واألحياء العشوائية غير المتصلة  بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، وضو

 .بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولّْين هّن هذه المهّمة

األمينة التنفيذية إلسكوا روال دشتي، شددت على أهمية "ضمان حصول الجميع، وفي كّل مكان، على خدمات 

 ."فّشي عدوى فيروس كورونا المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، لمنع ت

وأشادت إسكوا باتخاذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية إلعادة ربط من أمكنهم بشبكة  

الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من األعباء االقتصادية الملقاة  

 .في جميع البلدان العربية عليهم؛ وهذا ما يجدر االقتداء به

وزارة المياه والري في األردن، وجهت بإعادة وصل المياه بشكل فوري لجميع المشتركين ممن تم حجب 

دينار،  300أشهر األخيرة في جميع مناطق األردن، لمن تقل المبالغ المترتبة عليهم عن   6الخدمة عنهم خالل  

 .ورونا المستجد ضمن إجراءات الحكومة في منع انتشار فيروس ك

وشددت على ضرورة عدم فصل المياه عن أي مشترك في جميع المناطق، وطالبت جميع المعنيين في  

 .مؤسسات قطاع المياه، العمل على مدار الساعة إلعادة توصيل الخدمة للمواطنين في أقل وقت ممكن

 "عبء إضافي على الالجئين"

يرزحون تحت النزاع أو االحتالل "يتحّملون عبئا إضافيا"، ففي قطاع  وأظهرت الدراسة أّن الالجئين، ومن 

على    10غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من أصل 

 .المياه النظيفة

https://www.almamlakatv.com/news/إسكوا-غياب-مرافق-غسل-اليدين-يفاقم-خطر-الإصابة-37660


ا؛ الفتقارهم مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كورون 26ويُتوقَع أن يكون  

 .إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

وحذّرت دشتي من مغبة استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب، وكّررت نداءها إلى اإلعالن  

 .عن هدنة إنسانية فورية، وبذل جهود حثيثة لبناء سالم عادل ودائم في المنطقة

القصوى لتوفير المياه النظيفة، ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة  على الحكومات إعطاء األولوية "

 .عن هذه الخدمات، وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات" بحسب دشتي

ودعت إسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، ال سيما في شبكات معالجة مياه الصرف، حيث 

 ياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى.إّن تردّي جودة الم

  



 !نامليون عربي مهددون باإلصابة بفيروس كورو  74تقرير:  

 صحيفة المرصد 

مليون شخص في العالم العربي مهدد باإلصابة بفيروس كورونا بسبب   74كشفت تقارير أن أكثر من  

افتقارها لمرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة األنجع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت  

 .لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( األربعاء

 غسل اليدين 

ووفقاً لموقع “الحرة”، أوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه “فيما يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء  

والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في  

 .”إلى مرافق غسل اليدينمليون شخص  74المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

وتوقعت أن يراوح “معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر مكعب يومياً في  

المنطقة” الشحيحة أساسا، موضحة أن “ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب  

 .”22بلدان عربية من أصل   10للمنازل في 

 مات المياه والصرف خد

وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على أنه “من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على  

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفشي عدوى فيروس  

 كورونا”. 

الحرب” في الدول التي تشهد نزاعات، في   وحذرت من “استخدام الحرمان من المياه كسالح من أسلحة
وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات  

مكتظة، وال تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني  
 .شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات اآلالف

 كورونا  خطر
مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر    26وتوقعت اإلسكوا في دراستها أن “يكون 

 .”اإلصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

إضافيا”، موضحة أنه  ونبهت الى أن “الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئا 

في “قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة معيشية واحدة من  

مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب    87أصل عشر أسر على المياه النظيفة”. ويفتقر نحو 

جد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه  في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا المست

 .من المصادر العامة

 

 

  

https://bit.ly/3aa67d6


 مليون عربي مهددون باإلصابة بـ”كورونا”  74لهذا السبب..  

 موقع عبِّّر 

مليون   74حذرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”، األربعاء من أن أكثر من  

 .اليدينشخص في المنطقة العربية، معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب مرافق غسل 

وجاء التحذير في سياق دراسة نشرتها اللجنة عبر موقعها اإللكتروني، ضمن سلسلة دراسات لتقييم أثر  

 .الفيروس، تعّدها “إسكوا” لدعم الدول العربية في جهود التخفيف من آثار الوباء العالمي

أفضل وسيلة للوقاية من  وأوضحت اللجنة أنه “فيما يتوافق العالم على أّن غسل اليدين بالماء والصابون 

  74انتقال كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 .”مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين

لترا للفرد في اليوم،   12إلى  9وتتوقع “إسكوا” ازدياد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

 .ساب االحتياجات األخرى إليها لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيفدون احت

بلدان عربية    10واعتبرت أن “ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

 .”22من أصل  

تابعت: “ففي  وأشارت إلى أن “الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحّملون عبئا إضافيًا”. و

، على المياه  10قطاع غزة، أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من بين  

 .”النظيفة 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكورونا، بفعل   26وتوقعت الدراسة أن يكون  

 .الصحية  افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

  

https://aabbir.com/لهذا-السبب-74-مليون-عربي-مهددون-بالإصاب/


 مليون عربي معرضون لوباء كورونا 74تقرير أممي: 

 صحيفة البدع 

مليون شخص في العالم العربي، يفتقرون لمرافق   74أفادت دراسة أجرتها األمم المتحدة، بأن أكثر من 

 .األنجع في الوقاية من فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم غسل األيدي، التي تعد الوسيلة

وقالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( في دراسة نشرتها اليوم األربعاء،  

كورونا،  إنه "فيما يجمع العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس 

مليون شخص   74تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من  

 ."غسل األيدي  لمرافق

وتوقعت الدراسة أن يراوح "معدل زيادة إجمالي الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ماليين متر   

، وأن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة  مكعب يوميا في المنطقة" الفقيرة بالمياه أصال

 ."22بلدان عربية من أصل   10باألنابيب للمنازل في  

ضرورة ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على خدمات   وشددت األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي على 

الح من أسلحة الحرب" في الدول  كس المياه والصرف الصحي وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه 

مثل هذه الدول   إلى مخاطر سرعة تفشي الفيروس في نبهت منظمات دولية التي تشهد نزاعات، في وقت 

 .حيث المخيمات المكتظة بالالجئين والنازحين

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس   26وتوقعت "اإلسكوا" أن يكون " 

ل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية"، مشيرة إلى أنه في "قطاع  كورونا بفع

غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المياه  

 ."النظيفة 

قامتهم، ما يفاقم خطر  مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في أماكن إ 87ويفتقر نحو 

 .إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى استجرار المياه من المصادر العامة

 

  

https://www.albidda.net/breaking_news/4007824.html


 اإلسكوا: الالجئون في المنطقة العربية األكثر عرضة لإلصابة بكورونا 

 تبادل 

مليون شخص في    74أفادت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا “اإلسكوا” أن أكثر من 

 .فيروس كورونا المستجد  العالم العربي يفتقرون إلى مرافق غسل اليدين، الوسيلة األنجع للوقاية من

ليون متر مكعب يوميا في  م 5و   4وتوقعت اللجنة أن يراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين  

المنطقة العربية التي تعاني شحا في مواردها، موضحة أن “ما يزيد الوضع سوء عدم كفاية إمدادات المياه  

 .”22بلدان عربية من أصل  10المنقولة باألنابيب للمنازل في  

مكان على   األمينة التنفيذية للجنة روال دشتي شددت على أنه “من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل

خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن ال يستطيعون تسديد كلفتها، للحد من تفشي عدوى فيروس  

 .كورونا”، وحذرت من ”الحرمان من المياه كسالح من أسلحة الحرب” في الدول التي تشهد نزاعات 

ة لخطر اإلصابة  مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرض 26وتوقّعت اإلسكوا في دراستها أن “يكون  

 .”بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف والنظافة الصحية

 .ونبّهت من أن “الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يتحملون عبئا إضافيا

 

 

  

https://tabadul.tv/2020/04/15/الإسكوا-اللاجئون-في-المنطقة-العربية-ا/


 مليون عربي مهددون باإلصابة بـ”كورونا” لهذا السبب  74

 تركيا اآلن 

مليون   74حذرت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”، األربعاء من أن أكثر من  

 .ب مرافق غسل اليدينشخص في المنطقة العربية، معرضون لفيروس كورونا بسبب غيا

وجاء التحذير في سياق دراسة نشرتها اللجنة عبر موقعها اإللكتروني، ضمن سلسلة دراسات لتقييم أثر  

 .الفيروس، تعّدها “إسكوا” لدعم الدول العربية في جهود التخفيف من آثار الوباء العالمي

اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من  وأوضحت اللجنة أنه “فيما يتوافق العالم على أّن غسل 

  74انتقال كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 

 .”مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين

للفرد في اليوم،  لترا  12إلى  9وتتوقع “إسكوا” ازدياد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 

 .دون احتساب االحتياجات األخرى إليها لغسيل الثياب واألطعمة والتنظيف

بلدان عربية    10واعتبرت أن “ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة باألنابيب للمنازل في  

 .”22من أصل  

حّملون عبئا إضافيًا”. وتابعت: “ففي  وأشارت إلى أن “الالجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو االحتالل يت

، على المياه  10قطاع غزة، أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ال تحصل إال أسرة واحدة من بين  

 .”النظيفة 

مليون الجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكورونا، بفعل   26وتوقعت الدراسة أن يكون  

 ه والصرف الصحي والنظافة الصحية. افتقارهم إلى خدمات الميا

 

  

https://www.turkeyalaan.net/2020/04/15/74-مليون-عربي-مهددون-بالإصابة-بـكورونا/


 منظمة أممية: "كورونا" يفاقم األزمات في المغرب 

 هسبريس 

فرع المغرب إن تأثيرات جائحة كورونا السلبية ستكون أشد وطأة على  -قالت منظمة األمم المتحدة للمرأة

المغربيات مقارنة بالرجال، متوقعة أن تزداد نسبة البطالة في صفوفهن وأن يتعرضن لشتى أنواع  النساء 

 العنف. 

وقالت المنظمة األممية إن أي جائحة ينتج عنها تضخم عدم المساواة القائمة ال سيما على مستوى العمر،  

فيروس كورونا المستجد،  الجنس والوسط، مشيرة إلى أن التباطؤ االقتصادي الذي لوحظ، والذي سببه 

 "موجع". 

ففي المنطقة العربية وحدها، تقدر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( أن  

مليون   1.7مليار دوالر أمريكي، وفقدان   42يؤدي كورونا إلى انخفاض الناتج المحلى االجمالي بمقدار 

 وظيفة خالل السنة الحالية. 

ظمة: "ستكون هذه العواقب أكثر دراماتيكية عندما يكون وصول النساء إلى النشاط أقل وأقل لعدة  وقالت المن

سنوات، خاصة في المغرب، حيث تعد نسبة مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية من بين أدنى المعدالت في  

في المائة من ريادة   10لك  في المائة المتوسط العالمي، بما في ذ  48مقابل  2018في المائة في  22العالم ) 

 (". 2000في المائة عام   29عاما )  20األعمال النسائية( وشهدت انخفاضا لمدة  

ويرى التقرير أن عدم االستقرار االقتصادي للنساء بالمملكة يتفاقم، وخاصة بالنسبة للنساء األكثر تأهيال  

المائة بالنسبة للرجال(، منبها إلى   في  18في المائة في صفوف النساء مقابل   33)معدل البطالة يصل إلى  

في المائة من   50أنه "عندما تعمل النساء، فإنهن يشتغلن بشكل غير متناسب في ظروف هشة: حوالي 

في المائة من النساء يشغلن مهن   70من النساء هن نساء قرويات( و 3/ 2العمالة النسائية غير المأجورة )

بالمائة بالنسبة للرجال. باإلضافة إلى ذلك، تبلغ فجوة   50ـ  منخفضة المهارات أو غير ماهرة، مقارنة ب

 في المائة على األقل".  20األجور بين الجنسين في المناصب المتساوية  

على صعيد آخر، أشارت المنظمة إلى أنه في األسر التي تعاني من مشاكل العنف المنزلي، عند وضع  

العنف إلى الزيادة، كما هو األمر بالنسبة لالستغالل  استراتيجيات العزل أو الحجر الصح، يميل خطر هذا 

الجنسي، قائلة إن "مواجهة فيروس كورونا المستجد تذكر بالمساهمة األساسية للمرأة على جميع المستويات  

وفي مجاالت متعددة، وخاصة كعامالت في الخطوط األمامية، من عامالت في الصحة ومتطوعات  

 مجتمعيات وعامالت وطبيبات". 

وبحسب الوثيقة ذاتها، تتحمل النساء األعباء النفسية وضغوطات العدوى والقسط األكبر من المسؤولية  

بالمائة   57الصحية والمخاطر المهنية أثناء مزاولة عملهن لمواجهة هذه الجائحة، خاصة أن النساء يمثلن  

ي الخدمة المدنية في القطاع  بالمائة من موظف  64بالمائة من المساعدين الطبيين و   66من الطاقم الطبي و 

 االجتماعي. 

وأكدت المنظمة أنه "عندما تكون األنظمة الصحية مثقلة، فإن عبء الرعاية المنزلية ينضاف إلى األنشطة  

والمسؤوليات سابقة الذكر ويقع على عاتق النساء إلى حد كبير، حيث يقضين في المتوسط سبعة أضعاف  

 رجال". الوقت في العمل المنزلي مقارنة بال

https://www.hespress.com/femme/467541.html


فرع المغرب أن "العزلة والحبس االجتماعيين سوف يؤديان إلى تفاقم  -وأوردت منظمة األمم المتحدة للمرأة

الظروف المعيشية لألشخاص الذين يعيشون بالفعل في حاالت العنف المنزلي. باإلضافة إلى ذلك، قد تتعطل  

عاية السريرية لالغتصاب ودعم الصحة  الرعاية والخدمات األساسية للناجين من العنف )بما في ذلك الر

العقلية والنفسية االجتماعية( في االستقبال، وخاليا الرعاية الطبية والقانونية عندما تتم تعبئة مقدمي الخدمات  

 ومراعاة قيود السفر".   19الصحية وقلقهم بشأن إدارة حاالت كوفيد  

السامية للتخطيط للمسح الوطني حول انتشار  في المغرب، كشفت النتائج األولى التي تقاسمتها المندوبية 

أن الوسط المعيشي، الذي يشمل السياق الزوجي واألسري،   2019العنف ضد المرأة الذي تم إجراؤه عام  

مليون   6.1بالمائة أو    52بما في ذلك األصهار، يظل األكثر تمييزا بالعنف، ويبلغ معدل العنف المنزلي 

 . 2009ر نقطة واحدة مقارنة مع المسح الذي أجري عام امرأة، بل إنه يسجل زيادة بمقدا

وأكد التقرير أن المغرب، على غرار المجتمع الدولي، بما أنه يتحرك للتعامل مع حجم هذا الوباء، فمن  

المهم االنتباه إلى الخدمات األساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية ووسائل منع الحمل قبل وبعد الوالدة،  

قات األزمات الصحية، يؤثر اكتظاظ المصالح الصحية على موارد الخدمة ويؤدي إلى تفاقم  موردا أنه في أو

 عدم الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 

 

  



ESCWA: 74 million in the Arab region at risk of COVID-19 due to lack of 

access to a handwashing facility 

UNIC Tunis 

While it has been agreed worldwide that handwashing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic handwashing facility. A 

new policy brief (attached) released today by the United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA) higlights the impact of the 

pandemic on the water-scarce Arab region. 

Water demand for handwashing alone is set to increase by 9 to 12 litres per person 

per day – not to mention laundry, cleaning and food washing demands. This 

amounts to an average daily increase of household water demand by 4 million to 5 

million cubic metres. The situation is further exacerbated by insufficient piped 

water supply in 10 of the 22 Arab countries. 

About 87 million people in the region also lack access to an improved drinking 

water source in their homes. This exposes them to a greater risk of contagion as 

they are forced to collect water daily from a public source. Women and girls in 

rural, peri-urban areas and informal settlements, who usually undertake the water 

collection task, are thus put at a greater risk. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” affirmed ESCWA Executive Secretary Rola Dashti. 

Indeed, several Governments and utility operators have taken extraordinary 

measures to reconnect services and waive tariffs for an interim period to alleviate 

economic hardship: this should be emulated in all Arab countries. 

Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an additional 

burden. In the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world, 

only 1 in 10 households has access to clean water. An estimated 26 million 

refugees and internally displaced persons in the region are also at a greater risk of 

contracting COVID-19 due to lack of adequate water, sanitation and hygiene 

services. 

“Access to water should not be used as a weapon of war,” further said Dashti, 

reiterating her call for an immediate humanitarian truce and a renewal of efforts to 

build lasting peace in the region. “Governments should prioritize and coordinate 

https://unictunis.org.tn/2020/04/15/بحسب-دراسة-جديدة-للإسكوا،-غياب-مرافق-غ/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19


the provision of emergency clean water and handwashing facilities to all areas 

without coverage,” she concluded. 

ESCWA also calls for increased quality assurance measures on water and 

wastewater treatment systems, as poor water quality raises contagion risks. 

 

  



ESCWA: 74 million in the Arab region at risk of COVID-19 due to lack of 

access to a handwashing facility 

National News Agency (NNA) 

While it has been agreed worldwide that handwashing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic handwashing facility. A 

new policy brief (attached) released today by the United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA) highlights the impact of the 

pandemic on the water-scarce Arab region. 

  

Water demand for handwashing alone is set to increase by 9 to 12 litres per person 

per day – not to mention laundry, cleaning and food washing demands. This 

amounts to an average daily increase of household water demand by 4 million to 5 

million cubic metres. The situation is further exacerbated by insufficient piped 

water supply in 10 of the 22 Arab countries. 

  

About 87 million people in the region also lack access to an improved drinking 

water source in their homes. This exposes them to a greater risk of contagion as 

they are forced to collect water daily from a public source. Women and girls in 

rural, peri-urban areas and informal settlements, who usually undertake the water 

collection task, are thus put at a greater risk. 

  

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” affirmed ESCWA Executive Secretary Rola Dashti. 

Indeed, several Governments and utility operators have taken extraordinary 

measures to reconnect services and waive tariffs for an interim period to alleviate 

economic hardship: this should be emulated in all Arab countries. 

  

Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an additional 

burden. In the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world, 

only 1 in 10 households has access to clean water. An estimated 26 million 

refugees and internally displaced persons in the region are also at a greater risk of 

contracting COVID-19 due to lack of adequate water, sanitation and hygiene 

services. 

  

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/114453/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unescwa.org/


“Access to water should not be used as a weapon of war,” further said Dashti, 

reiterating her call for an immediate humanitarian truce and a renewal of efforts to 

build lasting peace in the region. “Governments should prioritize and coordinate 

the provision of emergency clean water and handwashing facilities to all areas 

without coverage,” she concluded. 

  

https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19


74 Mn In Arab World Lack Hand-washing Facility: UN 

barrons.com 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility," 

the UN's Economic and Social Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus," ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 

lar/ah/fz 

  

https://www.barrons.com/news/74-mn-in-arab-world-lack-hand-washing-facility-un-01586948106?refsec=afp-news


74M in Arab world lack hand-washing facility: UN 

(The Daily Star) 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday.|| 

BEIRUT: Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater 

risk of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a U.N. report said. 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility," 

the U.N.'s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus," ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the U.N. agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by 4 million to 5 million 

cubic meters, it said. 

  

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2020/Apr-15/504411-74-mn-in-arab-world-lack-hand-washing-facility-un.ashx


74 Million in Arab World Lack Hand-Washing Facility, Says U.N. 

Naharnet citing Agence France Presse 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater 
risk of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap 
at home, the United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-
torn Yemen and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and 
water is the best prevention against COVID-19 contagion, this simple 
act proves to be difficult in a region where 74 million people lack 
access to a basic hand-washing facility," the UN's Economic and Social 
Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear 
an additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater 
risk of contracting the illness region-wide, as they lack adequate access 
to water and hygiene services, ESCWA said. 

"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to 
everyone everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in 
order to avoid further spread of the coronavirus," ESCWA Executive 
Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking 
water at home, forcing them to collect it from a public source and 
similarly threatening their health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water 
supply, more hand-washing was likely to increase household demand 
by four million to five million cubic metres, it said. 

  

http://www.naharnet.com/stories/en/271060-74-mn-in-arab-world-lack-hand-washing-facility-says-un


74 Mn in Arab World Lack Hand-washing Facility: UN 

Latestly 

Beirut, Apr 15 (AFP) Some 74 million people in the water-scarce Arab 

region are at greater risk of catching the novel coronavirus because 

they lack a sink or soap at home, the United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-

torn Yemen and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and 

water is the best prevention against COVID-19 contagion, this simple 

act proves to be difficult in a region where 74 million people lack 

access to a basic hand-washing facility," the UN's Economic and Social 

Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear 

an additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater 

risk of contracting the illness region-wide, as they lack adequate access 

to water and hygiene services, ESCWA said. 

"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to 

everyone everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in 

order to avoid further spread of the coronavirus," ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking 

water at home, forcing them to collect it from a public source and 

similarly threatening their health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water 

supply, more hand-washing was likely to increase household demand 

by four million to five million cubic metres, it said. (AFP) 

  

https://www.latestly.com/agency-news/74-mn-in-arab-world-lack-hand-washing-facility-un-1684719.html


UN: 74 million in Arab region at risk of COVID-19 

Anadolu Agency 

The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
said Wednesday that 74 million people lack access to a basic 
handwashing facilities to prevent the spread of the coronavirus 
outbreak in Arab nations. 

The Beirut-based agency acknowledged handwashing with soap and 
water is effective against the virus and said water demand for 
handwashing is set to increase between 9 to 12 liters per person per 
day, meaning an average daily increase of 4 to 5 million cubic meters 
in household water demand. 

The situation is aggravated by inadequate piped water supply in 10 of 
22 Arab nations, it added. 

Highlighting that nearly 87 million people in the region also lack 
access to an improved drinking water source in homes, the agency said 
those obliged to provide water from a public source on a daily basis are 
subjected to greater risk of infection. 

“An estimated 26 million refugees and internally displaced persons in 
the region are also at a greater risk of contracting COVID-19 due to 
lack of adequate water, sanitation and hygiene services,” the statement 
said. 

ESCWA said just 1 in 10 households has access to clean water in the 
Gaza Strip as it highlighted the difficult conditions Palestinians living 
under Israeli occupation face. 

Since 2006, Israel has imposed a blockade on the Gaza Strip, where 
nearly 2 million Palestinians live, and many sectors have been 
adversely affected including the economy, health, and education. 

There are 329 COVID-19 cases in Palestine and the death toll is two. 

https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/un-74-million-in-arab-region-at-risk-of-covid-19/1806525


Globally, the virus has infected more than 2 million patients and has 
claimed an excess of 132,200 lives, according to figures compiled by 
the U.S.-based Johns Hopkins University. 

More than half a million have recovered. 

 

  



UN: 74 million in Arab region at risk of COVID-19 

Turkish Press 

The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said 

Wednesday that 74 million people lack access to a basic handwashing facilities to 

prevent the spread of the coronavirus outbreak in Arab nations. 

The Beirut-based agency acknowledged handwashing with soap and water is 

effective against the virus and said water demand for handwashing is set to 

increase between 9 to 12 liters per person per day, meaning an average daily 

increase of 4 to 5 million cubic meters in household water demand. 

The situation is aggravated by inadequate piped water supply in 10 of 22 Arab 

nations, it added. 

Highlighting that nearly 87 million people in the region also lack access to an 

improved drinking water source in homes, the agency said those obliged to provide 

water from a public source on a daily basis are subjected to greater risk of 

infection. 

“An estimated 26 million refugees and internally displaced persons in the region 

are also at a greater risk of contracting COVID-19 due to lack of adequate water, 

sanitation and hygiene services,” the statement said. 

ESCWA said just 1 in 10 households has access to clean water in the Gaza Strip as 

it highlighted the difficult conditions Palestinians living under Israeli occupation 

face. 

Since 2006, Israel has imposed a blockade on the Gaza Strip, where nearly 2 

million Palestinians live, and many sectors have been adversely affected including 

the economy, health, and education. 

There are 329 COVID-19 cases in Palestine and the death toll is two. 

Globally, the virus has infected more than 2 million patients and has claimed an 

excess of 132,200 lives, according to figures compiled by the U.S.-based Johns 

Hopkins University. 

More than half a million have recovered. 

 

  

http://turkishpress.com/un-74-million-in-arab-region-at-risk-of-covid-19/


74 mln in Arab region at risk of COVID-19 due to scarcity of 

water: UN agency 

Xinhua 

BEIRUT, April 15 (Xinhua) -- Scarcity of water in the Arab region 

exposes 74 million people to the risk of COVID-19 infection, said the 

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA) on Wednesday. 

"It has been agreed worldwide that handwashing with soap and water 

is the best prevention against COVID-19 contagion, however, this 

simple act proves to be difficult in a region where 74 million people 

lack access to a basic handwashing facility," it said in a policy brief. 

The brief also noted that water demand for handwashing alone is set 

to increase by 9 to 12 liters per person per day, not to mention 

laundry, cleaning and food washing demands. This amounts to an 

average daily increase of household water demand by 4 million to 5 

million cubic meters. 

The study added that about 87 million people in the region also lack 

access to an improved drinking water source in their homes. "This 

exposes them to a greater risk of contagion as they are forced to collect 

water daily from a public source," it said. 

ESCWA Executive Secretary Rola Dashti emphasized the urgent need 

to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid 

further spread of the coronavirus. 

"Access to water should not be used as a weapon of war," said Dashti, 

reiterating her call for an immediate humanitarian truce and a renewal 

of efforts to build lasting peace in the region. 

  

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-04/16/content_75937184.htm


ESCWA: 74 Million in Arab Region at Risk of Contracting 
COVID-19 

Asharq Al-Awsat 

The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
reported in a recent study that what has been agreed worldwide 
regarding handwashing with soap and water as the best prevention 
against COVID-19 infection, might be a complicated mission in the 
region where 74 million people lack access to a basic handwashing 
facility. 

ESCWA predicts that demand on water for handwashing will increase 
by 9 to 12 liters per person on daily basis, not to mention laundry, 
cleaning and food washing demands. This amounts to an average daily 
increase of household water demand by 4 million to 5 million cubic 
meters. 

"The situation is further exacerbated by insufficient piped water 
supply in 10 of the 22 Arab countries," the UN agency said in its 
report. 

According to the study, almost 87 million people in the region are at a 
greater risk of infection because they also lack access to an improved 
drinking water source in their homes and are forced to collect water 
daily from a public source. This is especially serious for women and 
girls in rural, peri-urban areas and informal settlements, who usually 
undertake the water collection task. 

For her part, ESCWA Executive Secretary Rola Dashti stressed the 
need to ensure that everyone has access to needed services. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to 
everyone everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in 
order to avoid further spread of the coronavirus,” she noted. 

Several Governments and utility operators have taken extraordinary 
measures to reconnect services and waive tariffs for an interim period 
to alleviate economic hardship: this should be emulated in all Arab 

https://aawsat.com/english/home/article/2236746/escwa-74-million-arab-region-risk-contracting-covid-19


countries, according to the study, which said that refugees and people 
living in conflict areas or under occupation bear an additional burden. 

"In the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the 
world, only 1 in 10 households has access to clean water. An estimated 
26 million refugees and internally displaced persons in the region are 
also at a greater risk of contracting COVID-19 due to lack of adequate 
water, sanitation and hygiene services," the study concluded. 

ESCWA further called for boosting assurance measures on water and 
wastewater treatment systems, as poor water quality raises contagion 
risks. 

  



74 million in Arab world lack access to adequate hand-
washing facility: UN 

The New Arab 

Some 74 million people in water-scarce regions of the Middle East are 
at greater risk of catching the novel coronavirus because they lack a 
sink or soap at home, the United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-
torn Yemen and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and 
water is the best prevention against COVID-19 contagion, this simple 
act proves to be difficult in a region where 74 million people lack 
access to a basic hand-washing facility," the UN's Economic and Social 
Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear 
an additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater 
risk of contracting the illness region-wide, as they lack adequate access 
to water and hygiene services, ESCWA said. 
 
"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to 
everyone everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in 
order to avoid further spread of the coronavirus," ESCWA Executive 
Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking 
water at home, forcing them to collect it from a public source and 
similarly threatening their health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water 
supply, more hand-washing was likely to increase household demand 
by four million to five million cubic metres, it said. 

 

https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/15/74-million-in-mideast-without-hand-washing-facillty-un


  



74 mn in Arab world lack hand-washing facility: UN 

Arab News 

• Millions at risk of catching coronavirus because they lack a sink or soap at 

home 

• "74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” the UN 

report says 

BEIRUT: Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater 

risk of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic meters, it said. 

  

https://www.arabnews.com/node/1659306/middle-east


Coronavirus: 74 mln in Arab region lack hand-washing facilities, UN says 

The Levant 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in Yemen and 9.9 

million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, to avoid further spread of the 

coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic meters, it said. 

 

source: AFP 
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About 74 million in Arab world lack hand-washing facilities 

COVID-19 World News 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia 

said. 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the UN 

said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against Covid-19 contagion, this simple act proves to be difficult in 

a region in which 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

said the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia  (ESCWA). 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack of adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” said ESCWA Executive Secretary Rola Dashti. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region in which 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, 

more hand-washing was likely to increase household demand by four million to 

five million cubic metres, it said. 

  

https://covid19data.com/2020/04/15/about-74-million-in-arab-world-lack-hand-washing-facilities/


74 mn in Arab world lack hand-washing facility: UN 

Zaman Al Wasl 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility," 

the UN's Economic and Social Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus," ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 

 

  

https://en.zamanalwsl.net/news/article/54092/


ESCWA: 74 million in the Arab region at risk of COVID-19 due to lack of 

access to a handwashing facility 

MarketScreener 

Beirut, 15 April 2020--While it has been agreed worldwide that handwashing with 

soap and water is the best prevention against COVID-19 contagion, this simple act 

proves to be difficult in a region where 74 million people lack access to a basic 

handwashing facility. A new policy brief (attached) released today by the United 

Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) highlights 

the impact of the pandemic on the water-scarce Arab region. 

Water demand for handwashing alone is set to increase by 9 to 12 litres per person 

per day - not to mention laundry, cleaning and food washing demands. This 

amounts to an average daily increase of household water demand by 4 million to 5 

million cubic metres. The situation is further exacerbated by insufficient piped 

water supply in 10 of the 22 Arab countries. 

About 87 million people in the region also lack access to an improved drinking 

water source in their homes. This exposes them to a greater risk of contagion as 

they are forced to collect water daily from a public source. Women and girls in 

rural, peri-urban areas and informal settlements, who usually undertake the water 

collection task, are thus put at a greater risk. 

'It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,' affirmed ESCWA Executive Secretary Rola Dashti. 

Indeed, several Governments and utility operators have taken extraordinary 

measures to reconnect services and waive tariffs for an interim period to alleviate 

economic hardship: this should be emulated in all Arab countries. 

Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an additional 

burden. In the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world, 

only 1 in 10 households has access to clean water. An estimated 26 million 

refugees and internally displaced persons in the region are also at a greater risk of 

contracting COVID-19 due to lack of adequate water, sanitation and hygiene 

services. 

'Access to water should not be used as a weapon of war,' further said Dashti, 

reiterating her call for an immediate humanitarian truce and a renewal of efforts to 

build lasting peace in the region. 'Governments should prioritize and coordinate the 

provision of emergency clean water and handwashing facilities to all areas without 

coverage,' she concluded. 

https://www.marketscreener.com/news/ESCWA-74-million-in-the-Arab-region-at-risk-of-COVID-19-due-to-lack-of-access-to-a-handwashing-faci--30413017/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19


ESCWA also calls for increased quality assurance measures on water and 

wastewater treatment systems, as poor water quality raises contagion risks. 

This policy brief is part of a series of impact assessments of COVID-19 undertaken 

by ESCWA to support Arab Governments in joining efforts to mitigate the effects 

of the pandemic. 

  

https://www.unescwa.org/publications/socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs


ESCWA: 74 mln of Arabs at risk of COVID-19 for not having handwashing 

facilities 

Al Diplomasy 

While it has been agreed worldwide that handwashing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic handwashing facility. A 

new policy brief (attached) released today by the United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA) highlights the impact of the 

pandemic on the water-scarce Arab region. 

Water demand for handwashing alone is set to increase by 9 to 12 litres per person 

per day – not to mention laundry, cleaning and food washing demands. This 

amounts to an average daily increase of household water demand by 4 million to 5 

million cubic metres. The situation is further exacerbated by insufficient piped 

water supply in 10 of the 22 Arab countries. 

About 87 million people in the region also lack access to an improved drinking 

water source in their homes. This exposes them to a greater risk of contagion as 

they are forced to collect water daily from a public source. Women and girls in 

rural, peri-urban areas and informal settlements, who usually undertake the water 

collection task, are thus put at a greater risk. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” affirmed ESCWA Executive Secretary Rola Dashti. 

Indeed, several Governments and utility operators have taken extraordinary 

measures to reconnect services and waive tariffs for an interim period to alleviate 

economic hardship: this should be emulated in all Arab countries. 

Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an additional 

burden. In the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world, 

only 1 in 10 households has access to clean water. An estimated 26 million 

refugees and internally displaced persons in the region are also at a greater risk of 

contracting COVID-19 due to lack of adequate water, sanitation and hygiene 

services. 

“Access to water should not be used as a weapon of war,” further said Dashti, 

reiterating her call for an immediate humanitarian truce and a renewal of efforts to 

build lasting peace in the region. “Governments should prioritize and coordinate 

https://www.aldiplomasy.com/en/?p=20012
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19


the provision of emergency clean water and handwashing facilities to all areas 

without coverage,” she concluded. 

ESCWA also calls for increased quality assurance measures on water and 

wastewater treatment systems, as poor water quality raises contagion risks. 

 This policy brief is part of a series of impact assessments of COVID-

19 undertaken by ESCWA to support Arab Governments in joining efforts to 

mitigate the effects of the pandemic. 

  

https://www.unescwa.org/publications/socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs
https://www.unescwa.org/publications/socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs


74 mln Arabs at risk of COVID-19 due to lack of access to a handwashing 

facility – Report 

Ahram Online 

The UN's Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) released 

a new policy brief on Wednesday that said 74 million people in the Arab region are 

exposed to coronavirus infection due to lack of access to handwashing facilities. 

"While it has been agreed worldwide that handwashing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic handwashing facility," 

said the ESCWA. 

The ESCWA highlighted in its policy brief the impact of the pandemic on the 

water-scarce Arab region saying that the water demand for handwashing alone is 

set to increase by 9 to 12 litres per person per day – not to mention laundry, 

cleaning and food washing demands. 

"This amounts to an average daily increase of household water demand by 4 

million to 5 million cubic metres. The situation is further exacerbated by 

insufficient piped water supply in 10 of the 22 Arab countries," the UN's regional 

commission said. 

ESCWA is one of five UN's regional commissions and it supports inclusive and 

sustainable economic and social development in Arab States, and works on 

enhancing regional integration. 

As about 87 million people in the region also lack access to an improved drinking 

water source in their homes, it says, they accordingly are exposed to a greater risk 

of contagion as they are forced to collect water daily from a public source. 

Women and girls in rural, peri-urban areas and informal settlements, who usually 

undertake the water collection task, are thus put at a greater risk, the commission 

noted in its police brief. 

ESCWA Executive Secretary Rola Dashti stressed that it is urgent to ensure access 

to clean water and sanitation services to everyone everywhere, at no cost for those 

who cannot afford it, in order to avoid further spread of the coronavirus. 

"Indeed, several Governments and utility operators have taken extraordinary 

measures to reconnect services and waive tariffs for an interim period to alleviate 

http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/2/367370/World/-mln-Arabs-at-risk-of-COVID-due-to-lack-of-access-.aspx


economic hardship," said Dashti, adding that "this should be emulated in all Arab 

countries". 

More than 2 million people have been reported to be infected by the novel 

coronavirus globally and 129, have died, according to world meters website.  

Dashti also shed the light on the refugees and people living in conflict areas or 

under occupation as they "bear an additional burden". "In the Gaza Strip, one of 

the most densely populated areas in the world, only 1 in 10 households has access 

to clean water," she said. 

According to the policy brief, an estimated 26 million refugees and internally 

displaced persons in the region are also at a greater risk of contracting COVID-19 

due to lack of adequate water, sanitation and hygiene services. 

“Access to water should not be used as a weapon of war,” further said Dashti, 

reiterating her call for an immediate humanitarian truce and a renewal of efforts to 

build lasting peace in the region. “Governments should prioritize and coordinate 

the provision of emergency clean water and handwashing facilities to all areas 

without coverage,” she concluded.  

The ESCWA's policy brief is part of a series of impact assessments of COVID-

19 undertaken by the regional commission to support Arab Governments in joining 

efforts to mitigate the effects of the pandemic. 

  



Water Scarcity: 74m people risk contracting COVID-19 in Arab region – UN  

iBrandTV 

The United Nation Economic and Social Commission for Western Asia, ESCWA, 

has warned that no fewer than 74 million in the water-scarce Arab region are at 

risk of contracting Coronavirus COVID-19 due to lack of access to handwashing 

facilities. 

It has been confirmed that, washing of hands with running water and soap is the 

best prevention against the dreaded virus. 

According to the UN agency report, “This simple act proves to be difficult in a 

region where 74 million people lack access to a basic handwashing facility. 

“About 87 million people in the region also lack access to an improved drinking 

water source in their homes. 

 “The shortage exposes them to a greater risk of contagion as they are forced to 

collect water daily from a public source.” 

Meanwhile, ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said that, “It is urgent to 

ensure access to clean water and sanitation services to everyone everywhere, at no 

cost for those who cannot afford it, in order to avoid further spread of the 

coronavirus.” 

She added that refugees and people living in the Arab region’s conflict areas are 

especially at risk. 

“In the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world, only 1 in 

10 households has access to clean water,” the official said. 

“An estimated 26 million refugees and internally displaced persons in the region 

are also at a greater risk of contracting COVID-19.” 

Dashti added that access to water should not be used as a “weapon of war.” 

Several Arab countries including Syria and Yemen are in the grip of years-long 

feuds that have roiled their economies and health facilities. 

  

https://ibrandtv.com/water-scarcity-74m-people-risk-contracting-covid-19-in-arab-region-un/


COVID-19: UN says 74m in Arab world lack hand-washing facility 

Gulf News 

Beirut: Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk 

of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said on Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 

  

https://gulfnews.com/world/mena/covid-19-un-says-74m-in-arab-world-lack-hand-washing-facility-1.70992147


COVID-19: 74m in Arab world lack hand-washing facility 

Al Khaleej Today 

Beirut: Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk 

of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said on Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 

These were the details of the news COVID-19: 74m in Arab world lack hand-

washing facility for this day. We hope that we have succeeded by giving you the 

full details and information. To follow all our news, you can subscribe to the alerts 

system or to one of our different systems to provide you with all that is new. 
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74 million in Arab world lack hand-washing facility: UN 

Al Mashareq 

More than 14 million people in Yemen and 9.9 million in Egypt lack a sink or soap 

at home, putting them at greater risk of infection, UN says. 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching novel coronavirus (COVID-19) because they lack a sink or soap at home, 

the UN said Wednesday (April 15th). 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in Yemen and 9.9 

million in Egypt, a UN report said. 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility," 

the UN's Economic and Social Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus," ESCWA executive secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 

  

https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2020/04/15/feature-06


74 million in Arab world lack hand-washing facilities: UN 

Raw Story citing AFP 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic meters, it said. 

  

https://www.rawstory.com/2020/04/74-million-in-arab-world-lack-hand-washing-facilities-un/


74 million in Arab world lack hand-washing facilities: UN 

This is Money citing AFP 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic meters, it said. 
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Millions in Arab World at Greater Risk of Catching COVID-19 for Lack of 

Hand-Washing Facility 

International Quran News Agency 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

"While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility," 

the UN's Economic and Social Commission for Western Asia said. 

"Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden," it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

"It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus," ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said, AFP 

reported. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic meters, it said. 

  

https://iqna.ir/en/news/3471159/millions-in-arab-world-at-greater-risk-of-catching-covid-19-for-lack-of-hand-washing-facility


74 million in water-scarce Arab world lack hand-washing facility: UN 

Kashmir Reader 

BEIRUT: Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater 

risk of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 

—PTI 
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74 million people in Arab world lack hand-washing facility: UN 

The Express Tribune 

BEIRUT: Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater 

risk of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 
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74 million people in Arab world lack hand-washing facility: UN 

The World News 

BEIRUT: Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater 

risk of catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility,” 

the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden,” it added. 

An estimated 26 million refugees and displaced people are at greater risk of 

contracting the illness region-wide, as they lack adequate access to water and 

hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus,” ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. 

In a region where 10 out of 22 countries have insufficient piped water supply, more 

hand-washing was likely to increase household demand by four million to five 

million cubic metres, it said. 
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74 million in Arab world lack hand-washing facility: UN 

Business Recorder 

Some 74 million people in the water-scarce Arab region are at greater risk of 

catching the novel coronavirus because they lack a sink or soap at home, the 

United Nations said Wednesday. 

This includes 31 million people in Sudan, more than 14 million in war-torn Yemen 

and 9.9 million in Egypt, a UN report said. 

“While it has been agreed worldwide that hand-washing with soap and water is the 

best prevention against COVID-19 contagion, this simple act proves to be difficult 

in a region where 74 million people lack access to a basic hand-washing facility," 

the UN's Economic and Social Commission for Western Asia said. 

“Refugees and people living in conflict areas or under occupation bear an 

additional burden," it added. An estimated 26 million refugees and displaced 

people are at greater risk of contracting the illness region-wide, as they lack 

adequate access to water and hygiene services, ESCWA said. 

“It is urgent to ensure access to clean water and sanitation services to everyone 

everywhere, at no cost for those who cannot afford it, in order to avoid further 

spread of the coronavirus," ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said. 

About 87 million people in the region also lack access to drinking water at home, 

forcing them to collect it from a public source and similarly threatening their 

health, the UN agency warned. In a region where 10 out of 22 countries have 

insufficient piped water supply, more hand-washing was likely to increase 

household demand by four million to five million cubic metres, it said. 
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