
   

 

  ظم ورشة عمل عن المياه  الصالحة للشرب  في مدرسة الصرفند الرسميةالسفارة اليابانية تن  

 

شّدد السفير الياباني لدى لبنان سيئتشي أوتسوكا أن تحسين فرص : 2102ايار  22جنوب لبنان، -الصرفند

وذلك  في كلمته  خالل  الحصول على المياه الصالحة للشرب يمكن أن تؤدي إلى فوائد ملموسة على الصحة،

 .ورشة عمل بتنظيم مشترك من قبل سفارة اليابان واتحاد بلديات ساحل الزهراني يوم الخميس

مدرسة رسمية في ساحل  02قدت ورشة العمل بمناسبة تدشين مشروع توفير أنظمة تنقية المياه إلى وقد ع  

المياه الصالحة للشرب لألطفال من خالل ويهدف المشروع إلى توفير . الزهراني بتمويل من حكومة اليابان

إضافةً إلى ذلك، تسمح الصنابير الجديدة الموضوعة خارج حرم كل . توفير المعدات الالزمة لتنقية المياه

 .مدرسة للّسكان المجاورين بالحصول على مياه شرب آمنة

.  ن مشاكل تلوث مياه كبيرةلقد عانت المنطقة م:"وقال رئيس اتّحاد بلديات ساحل الزهراني الّسيد علي مطر

٪ من الطالب في المدارس الرسمية في المنطقة من 21وفقا لمسح أجراه اتحاد البلديات، عانى حوالي 

همة السخية من بفضل المسا. األمراض التي تنقلها المياه نظرا لعدم إمكانية الحصول على مياه الشرب اآلمنة

 ."مياه النظيفةمكن لألطفال اآلن شرب الحكومة اليابان ، ي  

لبنان يواجه حاليا نقصاً حاداً في المياه بسبب عدم كفاية األمطار منذ العام "وأوضح السفير الياباني أن 

ان المياه هي عنصر حيوي من أجل حفاظ األطفال على صحة جيدة  وقد حان الوقت للتفكير في . الماضي

 ."على فهم أهمية المياه في حياتنا اليوميةآمل أن تساعد ورشة العمل األطفال . الحفاظ على المياه 

"  اليونيسف"وقد عقدت ورشة العمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

ونظمت منظمة الصحة العالمية مسرح دمى عن مواضيع . والمركز اللبناني إلدارة وترشيد إستهالك  المياه

وسهّلت اليونيسيف  مناقشة واقامة " .المسرح العالمي:"المياه والنظافة بالتعاون مع المنظمة الشريكة لها 

وقد قامت مجموعات من الطالب أيضا بصنع فالتر تصفية المياه من أجل فهم . مسابقة عن الحفاظ على المياه

 .كيفية عمل الفالتر

إن طالب المدارس . صّحة األطفال مهمة جدا"وقال ممثّل  منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن البشره  أن 

ا عامالً حافزاً  فعاالً  لزيادة الوعي حول الحفاظ على المياه والنظافة الصحية في المجتمعات يمكن أن يكونو

 ."المحلية من خالل مشاركة ما تعلموه في صفوف المدرسة  مع أسرهم



هي الحياة، ولكن يمكنها أن تجلب  المياه"وقالت ممثلة اليونيسف  في لبنان السيدة آنا ماريا لوريني  أن 

بما أن : "وأضافت". تفاعليةو  مسلّية م األطفال عن هذا األمر بطريقةه من المهم أن يتعلّ أيضا وإنّ األمراض 

المياه المتوقع هذا الصيف، ستعمل   نقصالموارد المائية في لبنان مستنزفة إلى حدها األقصى وسط 

 ."لحياة الناس اليونيسف وشركاؤها  مع سلطات المياه لضمان أن تكون المياه دائما مصدرا حيويا

مدرسة حكومية في ساحل الزهراني  02وتم تمويل مشروع  الحكومة اليابانية لتقديم أنظمة تنقية المياه إلى 

وقد قام هذا البرنامج بتمويل أكثر من  ". الهبات االهلية لدعم مشاريع االمان اإلنساني"من خالل  برنامج 

المياه من القطاعات ذات األولوية في مساعدات اليابان ، وتعتبر 0991مشروعا في لبنان منذ العام   220

 .للبنان

 

 : بالتعاون مع

  "اليونيسف"منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 منظمة الصحة العالمية

 المركز اللبناني إلدارة وترشيد إستهالك  المياه

 

            


