
للمیاه العالمي الیوم

68 المحسنة الشرب میاه على یحصلون السودان سكان من المائة في 

 من أھداف التنمیة المستدامة: "تحقیق ھدف حصول الجمیع بشكل 1.6رغم التقدم المحرز، ما یزال الطریق طویالً لتحقیق الھدف 
"2030منصف على میاه الشرب المأمونة والمیسورة التكلفة بحلول عام 

 في المیاه مجال في المُحرز بالتقدم لإلحتفال عام كل من مارس 22 یوم تخصیص یتم العالم، أنحاء جمیع في: 2017 مارس 22 الخرطوم
دعم ھو المیاه؟ نھدر لماذا  :العام ھذا احتفال موضع وسیكون. السیاسي الدعم من المزید ولحشد العالمیة األھداف تحقیق نحو السعي

خفض ومعالجة وإعادة استخدام میاه المجاري. كذلك  الخاص بتحسین جودة المیاه و3.6لھدف التنمیة المستدامة 

ووفق استخدامھا. إعادة أو معالجتھا تتم أن دون البیئي النظام إلي تتسرب العالم في المنتجة المجاري میاه من المائة في  80أن اتضح قد 
الشرب لمیاه مصدرا العالم في شخص بلیون  1,8یستخدم ، عن العالمیة/الیونیسیف الصحة لمنظمة للرصد المشترك البرنامج  تقریر
والصرف المأمونة غیر المیاه تُسبب وعالمیا، األطفال. وشلل والتایفود والدسنتاریا بالكولیرا اإلصابة لخطر یعرضھم  مما بالبراز، ملوثا 

المائة في  70یُقارب ما سیعیش  ، 2050عام وبحلول سنویا. الوفاة حاالت من  842.000نحو في المناسبین غیر واإلصحاح الصحي 
والموارد التحتیة  البنیةإلى النامیة البلدان في المدن معظم تفتقر وحالیا، اآلن. المائة في  50بنسبة مقارنة المدن، في العالم سكان من 

الالزمة إلدارة میاه المجاري على نحو فعال ومستدام.

تُصبح وآمن، سلیم نحو على المجاري میاه إدارة تمت وإذا منھ. واإلستفادة تسخیره البلدان على یجب ضخما موردا المجاري میاه وتُمثل 
تكلفة عن التعویض وسیتم استخالصھا. إعادة یُمكن التي األخرى والمواد والمغذیات والطاقة، للمیاه، ومستداما التكلفة میسور مصدرا 

معالجة میاه المجاري بالفوائد الضخمة لصحة اإلنسان، والتنمیة االقتصادیة واإلستدامة البیئیة.

الریفیة المناطق سكان بین فوارق وجود مالحظة مع األسر، من فقط المائة في  68لنحو المحسنة الشرب میاه  تتوفرالسودان، وفي 
في المأمونة المیاه على األسر عدد ثلث یحصل إذ الوالیات بین  فروقاتأیضا وھنالك التوالي. على المائة في  78و  64بنسبة والحصریة 

الرئیسیة األسباب وتشمل والشمالیة. الخرطوم والیتي في المائة في  90بنسبة مقارنة والقضارف األبیض والنیل األحمر البحر والیات 
شخص ملیون  13یزال وال المجتمعیة. المشاركة ومحدودیة اإلدارة، وضعف الموارد، توفر لعدم الوالیات بعض في األداء لتدني 

یستخدمون موارد میاه الشرب غیر المحسنة.

بعض وجود مع سطحیة میاه أساسا ھي الموارد ھذه وغالبیة محسنة. غیر مصادر من الملوثة المیاه السكان من المائة في  32یشرب 
الخطیر التردي في والكیمائي البكتیري للتلوث الثانویة المصادر تساھم كذلك الملوثة). الجوفیة واألحواض (اآلبارالمفتوحة الجوفیة المیاه 
والتي اآلسنة) والمیاه والبول البراز، (اساسا والتجاریة المنزلیة والنفایات الصناعیة النفایات من أساسا ھذه وتأتي المیاه. مصادر لجودة 

تتدفق إلى المیاه السطحیة أو تتسرب إلى األحواض الجوفیة. وتوجد قوانین اتحادیة ووالئیة لحظر ھذه الملوثات، ولكنھا تنتظر التفعیل.

أضاف الذي الیونیسف، ممثل فاضل، هللا عبد صرح كما كارثیا"، أمرا  یشكلقد المأمونة المیاه على الحصول عدم لألطفال، "وبالنسبة 
الصحي الصرف وفقر المأمونة، غیر الشرب بمیاه المرتبطة اإلسھاالت األطفال ووفیات التغذیة لسوء  الرئیسیة األسباب "تشمل قائال، 

اإلستثمار في كبیرة زیادة  الوضع ذلك یتطلب ،  األسرمن فقط المائة في  68لنحو المحسنة الشرب میاه  تتوفر أنھ  ونظراواإلصحاح. 
الشرب لمیاه والمنصفة الشاملة اإلتاحة ھدف تحقیق من للتمكن الخاص والقطاع والمانحین الحكومة جانب من السیاسي واإللتزام 

المأمونة ومیسورة التكلفة للجمیع".

المحلیة للمجتمعات المُحسنة الشرب میاه إلمدادات اإلتاحة زیادة لدعم اآلخرین الرئیسیین والشركاء الحكومة مع الیونیسف یعمل 
امدادات تقدیم في والشركاء الیونیسف أفلح ، 2016عام وبنھایة واألطفال. النساء على خاص بتركیز والمدارس، النازحین، ومعسكرات 

جنوب والجئي النازحین، ذلك في بما للخدمات تفتقر التي والمناطق األزمات مناطق  في شخص ملیوني من ألكثر للحیاة المُنقذة المیاه 

صحفي بیان 



الكلورین وإضافة المیاه مصادر وصیانة تشغیل،  خالل من الحادة المائیة اإلسھاالت لمخاطر المعرضیة أو المتأثرین والسكان السودان، 
لھا، وذلك على مستوى المجتمعات المحلیة واألسر.

مشاریع یونیسف للمیاه والصرف الصحي والنظافة في السودان مدعومة من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة،الوكالة الكوریة 
للتعاون الدولي،حكومة الیابان،ألمانیا،الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ، صندوق السودان اإلنساني، مكتب الوالیات المتحدة 

للمساعدات الخارجیة،سویسرا، قطر وكندا
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للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال ب:

 رئیسة قسم االتصال، اإلعالم والعالقات الخارجیة، الیونیسیف ،aparker@unicef.orgأليسون باركر: 

عن الیونیسف

إلى اإللتزام ذلك لترجمة والمناطق البلدان من  190في شركائھ مع عمل وقد بھ. یقوم ما كل في طفل كل ورفاه حقوق الیونیسف یدعم 
زیارة رجاء المعلومات، من لمزید مكان. كل في األطفال ولمنفعة ،  األطفالألضعف الوصول على خاص جھد بتركیز ملموس، عمل 

www.unicef.orgموقع المنظمة: 


