
 
 

 شربالمياه في ليبيا تعاني من محدودية المدارس  اثلث

 ،والمركز الوطني الليبي لمكافحة األمراضالليبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  ،اليونيسفتُطلق 
 .الصرف الصحي والنظافة في المدارس الليبيةوضع و تها،المياه وجود وضع تقييممبادرة ل

  بيان صحفي

  
 

 

 من المعلومات يرجى التواصل معلمزيد 

 ليلي كارليسلي 

ي ليبيا،
 
 مكتب اليونيسف ف

 +216 519 177 30 ،

lcarlisle@unicef.org 

البالد على مستوى  ظهر تقييم حول جودة المياه ومرافق الصرف الصحيأ - 2018مايو  16 , طرابلس

شراكة مع المركز الوطني لمكافحة األمراض التابع لوزارة الصحة، بتنفيذه بالاليونيسف قامت  عامة
تعاني أن أكثر من نصف المدارس التي تم تقييمها  ،مدرسة في غرب وشرق وجنوب ليبيا 140 وشمل

  1ب.شرالمياه تعاني من محدودية أكثر من ثلثي المدارس و. ورداءتهامياه الشرب  من نقص

أكثر  تأظهركما النترات بمستويات عالية، طالها التلوث ب المدارسالمياه في في المئة من  30أكثر من 
تحتوي على "بكتيريا منها أن عشرة في المئة  وتبينكتيريا ضارة، على بالمياه احتواء عينات المن نصف 

  .موذيةال وبئةاألطفال عرضة لإلصابة باألمراض واأليجعل مما كولي"، 

، التوصيات والعمل بناًء على هذه الدراسة هذه تناولإن وقال عادل جمعة، نائب وزير التربية والتعليم: "
 ".2018من بين أولويات وزارة التربية والتعليم في عام  سيكون

في خضم الصراع المستمر وعدم االستقرار السياسي، يشكل عدم االستثمار في البنية التحتية للمياه في 
في المئة من مساحة ليبيا عبارة  90حسب التقديرات، فإن خاصة في مدارسها، مصدر قلق بالغ. ليبيا، و

 ،محدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفةوتشكل ندرة المياه تحدياً متزايداً. مما يجعل من ، عن صحراء
 .صحة األطفالعلى  اً ديتهد، لنظافةالمتردية ل الحالةو ،وسوء المرافق الصحية

وزارة و "إن لدى اليونيسفبدر الدين النجار، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة األمراض هذا وقال د. 
نتيجة لهذه الشراكة الهامة، ، وكالتربية والتعليم والمركز الوطني لمكافحة األمراض التابع لوزارة الصحة

ونوعية المياه في المدارس  ،حيدلة لفهم حجم األضرار التي لحقت بمرافق الصرف الصما يكفي من األ
 ".الليبية

طالبًا، فقد أظهر التقييم  25مرحاض لكل والتي تقتضي وجود وعلى الرغم من معايير وزارة الصحة 
أن بعض المدارس  كما تبين. صالحة لالستعمالدورة مياه  طالباُ لكل 71هو  أن متوسط عدد الطالباً أيض

 همزلاللذهاب إلى من الطالب يضطرون أن مما يعني بتاتاً، صالحة لالستعمالال تحتوي على مراحيض 
تبين أن فقد بالنسبة للفتيات على وجه الخصوص، أما في كثير من الحاالت.  من أجل استخدام الحمام

 .على تعليمهم سلبيتأثير  صالحة لالستعمالنقص مرافق المياه والصرف الصحي الل

في في ليبيا: "إن حالة المياه في ليبيا، وخاصة  ونيسفللي وقال عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص
ساسي والحيوي الكثير من الطالب التعليم األيخسر "وأضاف: ". مستعصيةقضية تشكل مدارس، ال

 لنقص".هناك حاجة التخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا اوفي االستثمار. الراهن بسبب النقص ا

 .الحكومة األلمانيةقِبل  سخية منالمساهمة التم هذا التقييم بفضل 

### 

 مالحظات للمحررين

المياه والصرف ب مدادإلوفقاً لبرنامج الرصد المشترك ألهداف التنمية المستدامة ل ،المياه . محدودية1
، مياه األمطار، أو صانالمُ أو النبع الصحي والنظافة: المصدر المحّسن )المياه المنقولة باألنابيب ، البئر 

 رة.توفالمياه غير مالمياه المعبأة في زجاجات( ولكن 

المياه ب لإلمدادوفقا لبرنامج الرصد المشترك ألهداف التنمية المستدامة  ،الصرف الصحي. محدودية 2
مرحاض في  فرةح /للتنظيف المرحاض والصرف الصحي والنظافة: تحسين المرافق )تدفق المياه

دون فصل بين ، مرحاض الكومبوست( إطار من الحجر أو الخشبحاض مع مرحفرة ، األرض
 .لالستخدام صالحأو غير  الجنسين

 

 عن اليونيسف

دولة وإقليم  190تعمل اليونيسف في أكثر من 
 لحماية حقوق جميع األطفال
عاما لتحسين 70عملت اليونيسف على مدار 

حياة األطفال وعائالتهم، ويتطلب الدفاع عن 
حقوق األطفال على مدار حياتهم تواجداً دولياً 
 يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية وفهم آثارها. 

 
لمزيد من المعلومات عن اليونيسف و عملها 

 لألطفال برجاء زيارة موقعنا

.www.unicef.org  
 

للحصول على أحدث البيانات المتاحة حول 

 األطفال

. data.unicef.org 
 

 يمكنكم متابعة اليونيسف من خالل
Twitter  

Facebook  
 

mailto:lcarlisle@unicef.org
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86
http://data.unicef.org/
https://twitter.com/UnicefLibya?lang=en
https://www.facebook.com/unicef.libya/?ref=bookmarks


 

 

  http://bit.ly/2rKCtXN - التقييم الكامل متوفر باللغتين اإلنجليزية والعربية

ي لمكافحة األمراضعن 
 المركز الوطن 

ي تعزيز 
 
ي تساهم بشكل كببر ف

ي للسيطرة عل األمراض أحد المراكز المتخصصة الن 
يعتبر المركز الوطن 

ي مجال مكافحة األمراض من خالل تعزيز القدرة 
 
، خاصة ف الصحة العامة وحماية الصحة للمواطنير 

 المتخصصة مراكز بالتعاون مع ال عليها، وذلك والسيطرةمن األمراض عل إيجاد طرق علمية للوقاية 
ي العالمالمماثلة 
 
 .منظمة الصحة العالميةمع و  ،ف

 

 

http://bit.ly/2rKCtXN

