
 

  

 م�حظة إخبارية

   

  ا�طفال في سوريا معرضون للمرض بسبب شح المياه وحر الصيف م�يين

   

تحذر اليونيسف من أن تناقص إمدادات مياه الشرب المأمونة في اشھر الصيف الحارة في سوريا سيعرض  - 2015تموز  10  دمشق،

  .ا&طفال لخطر ا&مراض المنقولة عن طريق المياه

   

ي أ، كما حدث ارتفاع كبير في حا0ت ا/صابة بالتھاب الكبد الوبائ. حالة إسھال حادة منذ بداية السنة في سوريا 105,886تم تسجيل 

كذلك تسبب احتداد النزاع . [1]حالة في أسبوع واحد فقط في شھر شباط الماضي 1,700اقصى جديد بعد التبليغ عن   حيث ُسجل رقم

  .أدى إلى فرض عبئ إضافي على شبكة المياه والصرف الصحي الھشة أص>ً في الب>د في موجة جديدة من تھجير السكان، ا&مر الذي 

   

ينذر الوضع بالخطر، وتحديداً بالنسبة لCطفال المعرضين بشكل خاص : "وفي ھذا الصدد تقول ھناء سنجر ممثلة اليونيسف في سوريا

المياه أكثر شحاً، كما أنھا لم تعد مأمونة، وإضافة  فيما تدخل ا&زمة عامھا الخامس، أصبحت: "وتضيف". لCمراض المنقولة عبر الماء

  ".لذلك يعرض تردي ممارسات النظافة العامة، خاصة بين النازحين، ا&طفال لمخاطر كبيرة

   

ُتعد دير الزور في شرق الب>د من المناطق التي يرتفع فيھا خطر تفشي ا&مراض، حيث تشير التقارير إلى أن مياه المجاري الخام تلوث 

  .حالة تيفوئيد في المنطقة 1,144بشكل خطير نھر الفرات الذي يعتمد عليه السكان المحليون للحصول على المياه، حيث تم التبليغ عن 

ففي إدلب في غرب سوريا تضاعفت . كما يعد ارتفاع أسعار النفط في المنطقة عام>ً آخر يؤثر على قدرة المدنيين على الوصول للمياه

إضافة لذلك، تعمل محطات ضح الوقود لساعتين فقط في اليوم، . للتر) $2.6(ليرة سورية  500ث مرات لتصل إلى أسعار الوقود ث>

  .مما قلّص كميات المياه المتوفرة للشخص في اليوم الى عشرين لترا فقط

فقبل إغ>ق المعبر في . لسوريا وفي تطور مقلق اخر ادى إغ>ق المعبر الحدودي مع ا&ردن الى تعطيل توصيل إمدادات معالجة المياه

وبالتالي بدأ المخزون . بداية نيسان، كانت اليونيسف تستخدم المعبر الحدودي لتوصيل نصف مليون لتر من مواد معالجة المياه كل شھر

  .الموجود داخل سوريا بالنفاذ

مليون شخص  15لتحتية ا&ساسية التي يعتمد عليھا نعمل منذ بداية ا&زمة مع عدد من الشركاء من أجل دعم بنية المياه ا: "وتقول سنجر

تتضمن ھذه الجھود حفر وتجھيز اNبار لتكون مصدرا بدي> للمياه في توصيل المياه با0ضافة الى دعم ا/نتاج : "وتضيف." في سوريا

  ".المحلي وشراء مواد معالجة المياه

   

قبل نھاية شھر آب من أجل ا0ستمرار في استجابتھا في مجال المياه مليون دو0ر بشكل ملح  5تناشد اليونيسف الحصول على مبلغ 

  .والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا

   

  ----- انتھى

###########################  

بر مقدم دولة ومنطقة لمساعدة ا&طفال على البقاء والنمو من الطفولة المبكرة إلى المراھقة، وھي أك 190تعمل اليونيسف في أكثر من 

تدعم اليونيسف صحة ا&طفال وتغذيتھم، والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم ا&ساسي الجيد لجميع . في العالم للقاحات للدول النامية

 يتم تمويل اليونيسف بالكامل من تبرعات ا&فراد وا&عمال. ا&طفال الذكور وا/ناث، وحماية ا&طفال من العنف وا0ستغ>ل وا/يدز

للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملھا يمكنكم زيارة الموقع ا/لكتروني . والمنظمات والحكومات

  .www.unicef.org/mena :التالي

   

  فيسبوكو تويتر عونا علىتاب



 

   

  :للمزيد من المعلومات الرجاء ا0تصال بالعناوين التالية

  ،jtouma@unicef.org جولييت توما، مكتب اليونيسف ا/قليمي في منطقة الشرق ا&وسط وشمال إفريقيا ،

+962-79-867-4628  

  rrashidi@unicef.org، 549020-933-+963 رزان رشيدي، يونيسف سوريا،

   

   

   

   

  

 نظام التحذير وا0ستجابة المبكرة الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لرصد وتتبع خطر ا&وبئة في سوريا   [1]
  

 


