
 

 

 

اير   1طرابلس   4 كثر منأ  - 2021فبر
 
   مليون طفل  1.5بينهم    ،مليون شخصا

  ليبيا. ل مواجهة نقص وشيك  ف 
 لمياه ف 

 

  ليبيا. ) تعثر منظمة األمم المتحدة للطفولة 
أكثر   اليونيسف ( عن قلقها العميق لما آلت إليه أوضاع المياه والرصف الصىح ف 

   4  من
 
  حالة لم يتم ال   مليون طفل  1.5بينهم    ، مليون شخصا

  لها.   تطبيق الفوريالو  للحلول  توصل  سيواجهون مشاكل جديه ف 

  طال أمد
  الخدمات    ها تركت األزمة الت 

  القطاع مما أدي إل  تراجع كبثر ف 
ا ف  انيات  تحديا كبثر وذلك بسبب عدم توفر المثر 

اء المعدات والمواد التشغيلية وقطع الغيار الالزمة إلجراء الصيانة الدورية.     و لشر
فتح     يواجه والموردين المحليير  صعوبه ف 

اد المعدات من خارج البالد.   اعتمادات مرصفية بالعملة الصعبة إلستثر

التسببت   النهر  منظومات  المتكررة عىل  حوال   االعتداءات  خروج    
ف   بث    190صناع  

 
)الجفارة  ا   

منظومت  من  العمل  - عن 

يرا كة العامة للمياه والرصف الصىح     . مما يدفع القطاع الحيوي إل  حافة تهالك الشبكةتازربو(.  -لحساونة و السثر   الشر
وتعان 

المياه تصل إل   ة من    فقدان كميات كبثر
المياه مما يتسبب ف    شبكة 

.  50من تدهور ف     يعا% 
قطاع الرصف الصىح  من  ن 

أن   مشاكل حيث  مر فقط  %  45متعدده  والمؤسسات  المنازل  العامة    بوطةمن  تعتمد  بالشبكة  حفر المنازل    بقيةو  عىل 

  تؤدي إل تلوث الخزانات الجوفية. كما أنه يتم ترصيف معظم مياه الرصف الصىح  الإ
ة دون     متصاصيه والت  البحر مباشر

 عىل البيئة والكائنات البحرية. معالجة مما سيؤثر 
 
 سلبا

  محطات التحلي
والمواد الكيميائية الالزمة إلجراء الصيانة مما أدى إل انخفاض   التشغيلية  من عدم توفر المعداتة  كما تعان 

  إن    ،. عىل  سبيل المثالكفاءتها التشغيلية
 
 عىل اكثر من    قد أثر خروج محطة خليج بمبة عن الخدمة تماما

 
شخص    63،000سلبا

  لدرنةمن ال
ف    كل من مدن التميم  وبمبة ورأس التير  وأم الرزم ومرتوبة والساحل الشر

حرموا من الوصول  و الذين    مقيمير  ف 

     12التكلفة التقديرية إلعادة تأهيل المصنع ه     للمياه اآلمنة. 
  ذلك عىل خلفية أزمة السيولة السائدة الت 

مليون دوالر. يأن 

ا  
 
اء المياه بالشاحنات، وبالتال  زيادة العبء االقتصادي  فرضت ضغوط إضافية عىل القدرة المالية لألش عىل تحمل تكاليف شر

ق ، وزل   عليها.    توفر المياه لمدن أبو طرابة ، وسوسة ، ودرنة ، وطثر
  عالوة عىل ذلك ، فإن المحطات السبعة المتبقية الت 

 إذا لم يتم التدخل الفوري.  لإلنهيار عرضة  أيضا  ه  و كفاءة فقط،   % 28نسبة تعمل ب

  و بسبب  وضاع  األقد تفاقمت  ل
ف يمكن أن كل هذه الظرو .  ة توفر الوقود الالزم للتشغيلشحاإلنقطاع المتكرر للتيار الكهربان 

.  وإيقاف إمدادات المياه وخدمات الرصف الصىح  لألش واألطفالمنظومة  تؤدي إل انهيار كامل لل   المستضعفير 

  الحكومة الليبية والمنظمات الدولية إل إعطاء األولوية لقطاع المياه والرصف  صناع القرار والمسؤولير     تدعو اليونيسف"
ف 

. سيضمن التوفثر العاجل لألموال الالزمة إلجراء الصيانة استمرارية إمدادات المياه وخدمات الرصف الصىح  الكافية.    الصىح 

وسستكون المجتمعات ق ، وبالتال  تجنب وقوع  19-كوفيد  ادرة عىل ممارسة النظافة الصحية اليومية للحد من انتقال فثر

  ذلك   4كارثة إنسانية من شأنها أن تؤثر عىل أكثر من  
،  السيد عبدالقادر موىسقال ، " . مليون طفل 1.5ماليير  شخص، بما ف 

  ونيسف للي الممثل الخاص 
  . ليبيا ف 

 

 

 

 



 

 اليونيسف ليبيا: عن 

  جميع أنحاء البالد للوصول إل  2012منذ عام 
 
كائنا ف   ليبيا. نعمل مع شر

 
، عززت اليونيسف حقوق ورفاهية األطفال وأشهم ف

. نعزز  ةرئا طالاألطفال وأشهم من خالل تدخالت الصحة والتغذية والمياه والرصف الصىح  والتعليم وحماية الطفل واالستجابة 

ا خاصة 
 
  وبرامج التنمية، ونركز جهود

اع ، لصالح  لالروابط بير  العمل اإلنسان  رين من الث    والمترص 
 
لوصول إل األطفال األكثر ضعفا

  ليبيا. 
 
  كل مكان ف

 
 جميع األطفال ف

 

 : من المعلومات   للمزید
  سع

   salmarani@unicef.org    +218 912 508 648   – اد المران 
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