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 بیان صحفي
 برز في العراءتملیون طفل وأسرھم بالسودان الوصول إلى دورات المیاه ویمارسون ال 10.5یفتقد حوالي 

"زیادة نسبة السكان الذین یستخدمون  2.6من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  یزال الطریق طویالً بالرغم من التقدم المحرز، 

 لك مرافق غسل الیدین بالماء والصابون"خدمات الصرف الصحي االمنة ویشمل ذ
 

: "الیونیسف تدعو إلى تمكین المجتمعات عن طریق عملیة تشاركیة لتحقیق سودان 2017ابریل  10الخرطوم  

 خال من التبرز في العراء".

 رف الصAAحيتجاه زیAAادة الوصAAول إلAAى الصAA اإلیجابي على مدى السنوات القلیلة الماضیة، حقق السودان بعض التقدم

تشAAیر إلAAى  2014والمسAAح المتعAAدد المؤشAAرات لعAAام  2010مقارنة المسح الصحي األسAAري للسAAودان لعAAام المحسن. و

التبAAرز فAAي  نسAAبة إنخفضAAتفیما یخص مرافق الصرف الصحي المحسنة، بینمAAا  %33إلى   %27زیادة التغطیة من 

یAAات إذ تظھAAر والیتAAا الشAAمالیة والخرطAAوم  أن ھنAAاك تباینAAاً واسAAعاً علAAى مسAAتوى الوال. إال%29إلAAى  %31من العراء 

في إستخدام الصرف الصحي المحسن. بینما سجلت والیات كردفان ودارفور مسAAتویات تقAAل عAAن  %80 تقاربنسبة 

 وبین األسر الفقیرة واألسر األكثر غنى. ھذا التباین بین الریف والحضر یتزاید. و20%

إلAAى  2014فAAي عAAام  %33بالمقارنة معشرة عاماً القادمة خالل الخمسة ع67 البد من زیادة كبیرة بنسبة %  

كAAون ، یجب أن ی2030صحي للجمیع" بحلول . وحتى یتمكن السودان من تحقیق "الصرف ال2030في عام  100%

 في العام. %5 بنسبة الصرف الصحي المحس على الحصولفیما یخص  متوسط الزیادة

بالنسAAبة  یشAAكل كارثAAةول علAAى الصAAرف الصAAحي قAAد عAAدم الحصAA "إنكمAAا ذكAAر السAAید عبAAدهللا فاضAAل ممثAAل الیونیسAAف 

غیAAر اآلمAAن، والصAAرف الصAAحي السAAئ، أو اإلصAAحاح الضAAعیف  بمAAاء الشAAربالمرتبطAAة  أمAAراض اإلسAAھال .لألطفAAال

 الAAذینمAAن السAAكان حالیAAاً  %29  نسAAبة السAAودان. و تعتبAAر أحAAد األسAAباب الرئیسAAیة لسAAوء التغذیAAة ووفیAAات األطفAAال فAAي

ز في العراء، فإن األمر یتطلب إستثمارات واسعة من الحكومة والمانحین والقطAAاع الخAAاص مAAن أجAAل یمارسون التبر

األسAAر مAAن كAAذلك تمكAAین ، وخالیة من عAAادة التبAAرز فAAي العAAراءتمكین المجتمعات عن طریق العملیة التشاركیة لجعلھا 

 تحقیق اإلدارة اآلمنة لخدمات الصرف الصحي والتي تشمل مرافق لغسل اإلیدي بالماء والصابون".

وتعمAAل الیونیسAAف مAAع الحكومAAة والشAAركاء الرئیسAAیین لAAدعم زیAAادة الوصAAول إلAAى الخAAدمات األساسAAیة للمیAAاه  

نجحAAت  2016األطفAAال وبنھایAAة عAAام جئین والمدارس، بتركیز على النسAAاء وومعسكرات الال المحسنة في المجتمعات

مAAن المتAAأثرین  350000صAAرف الصAAحي المحسAAنة لحAAوالي الیونیسAAف وشAAركاؤھا فAAي تAAوفیر الوصAAول إلAAى مرافAAق ال

تجAAاه مختلAAف األمAAراض المعدیAAة،  عرضAAتھمبالطوارئ وذوي الھشاشة من السكان باألریاف، كما ساھمت في خفض 

 ت.باإلضافة إلى ضمان الخصوصیة للنساء والفتیا
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: نتقدم بالشكر للكرم المتواصل للمانحین الذین یدعمون برامج الیونیسف الخاصة بالمیاه والصرف الصAAحي ملحوظة

، والصAAنادیق KFWوإصAAحاح البیئAAة ویشAAمل ھAAؤالء العAAون البریطAAاني والعAAون الكAAوري وحكومAAة الیابAAان والمانیAAا 

، والتعAAاون التنمAAوي السویسAAري، وقطAAر (خAAدمات تنمیAAة الموحدة لإلستجابة الطارئAAة، والصAAندوق اإلنسAAاني بالسAAودان

 دارفور) وكندا.

 لمزید من المعلومات الرجاء اإلتصال 

 +   249-912-179-166السودان -الیونیسف –الیسون باركر رئیس قسم اإلتصال 
https://twitter.com/unicefsudan	),	فیسبوك	(https://www.facebook.com/UnicefSudan123) 

 عن الیونیسف
بلداً لترجمة ھذا  190تعزز الیونیسف حقوق ورفاه األطفال في كل ماتقوم بھ من أعمال. ونعمل مع شركائنا في 

للوصول إلى األطفال األكثر ھشاشة ولفائدة كل األطفال  اإللتزام إلى عمل على ارض الواقع بتركیز جھود خاصة
  www.unicef.orgفي كل مكان. للمزید من المعلومات حول الیونیسف عملھا، الرجاء زیارة الموقع: 

 
 

 


