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يقوض  لخدمات الصرف الصحي مليون شخص 2.4افتقار حوالي : يونيسف، منظمة الصحة العالمية
في مجال الصحة التحسنمن   

 
 هدف األلفية اإلنمائي المتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامةإطالق التقرير النهائي حول 

 
 

ع القدرة على بُ حذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في تقرير تتّ  - 30/6/2015جنيف، / نيويورك
عدم كفاية التقدم أن  من الوصول لمياه الشرب والصرف الصحي ومقارنتها باألهداف اإلنمائية لأللفية

في مجال الصرف الصحي يهدد بتقويض بقاء األطفال والفوائد الصحية المتأتية عن المكاسب التي 
 .على الوصول لمياه الشرب المأمونةتحققت في القدرة 

 
: المحرز في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب حول التقدم الرصد المشتركيفيد تقرير برنامج 

ال يزال هناك شخص واحد من كل ثالثة ه بأن "وتقييم األهداف اإلنمائية لأللفية 2015تحديث سنة "
مليون  946منهم  -يفتقرون لمرافق الصرف الصحي  ، في العالمبليون شخص 2.4أو  ،أشخاص
 . العراءفي  يتغوطونشخص 

 
التابع  والصرف الصحي والنظافة العامة برامج العالمية للمياهاليقول سانجاي ويجيسيكارا، مدير 

باعتبار ذلك الطريقة الوحيدة لتحقيق  ،البيانات الحاجة للتركيز على مواطن الالمساواة تبرز: "لليونيسف
المجموعات األغنى أوال، وال تلحق  تتقدم الحالي النموذج العالميفبحسب : "ويضيف". التقدم المستدام

القدرة على  نعمموإن كان لنا أن . أتيحت لها القدرة على الوصولإذا  بها المجموعات األكثر فقرا إال
 بالتقدم، فإن علينا أن نضمن أن تبدأ المجموعات األكثر فقرا 2030الوصول للصرف الصحي بحلول 

 ". على الفور
 

 التي حققتها الدولاإلنجازات أهم كان تحسين القدرة على الوصول لمصادر مياه الشرب المحسنة أحد 
هذه منذ سنة  مليون شخص من الوصول إلى مصادر الشرب 2.6حيث تمكن . والمجتمع الدولي

وال يزال هذا العدد في  -من سكان العالم اآلن الوصول لمياه الشرب المحسنة % 91يستطيع  .1990
 قادرين علىمليون شخص  427 أصبحجنوب الصحراء على سبيل المثال،  إفريقيا ففي دول ؛يداتز

 . سنة 25لمدة  كل يومشخص  47,000أي بمعدل  -الوصول لمياه الشرب المحسنة 
 

طفل دون  1,000أقل من  يموت ،ففي الوقت الحالي. كانت المكاسب في مجال بقاء الطفل كبيرة
المياه، والصرف الصحي والنظافة العامة  مرافق عن عدم كفاية كل يوم بسبب اإلسهال الناتجالخامسة 

 . سنة 15طفل قبل  2,000الي أكثر من مقارنة بحو
 

تغيير  تفي حمال الصحي بسبب عدم كفاية االستثمارتعطل التقدم في مجال الصرف  أخرىناحية ومن 
في  التغوطالسلوك، وعدم كفاية المنتجات معقولة الكلفة للفقراء، والعادات االجتماعية التي تتقبل وتشجع 

  . العراء



 

 
بليون شخص تمكنوا من الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المحسنة  2.1وبالرغم من أن حوالي 

يستخدم . مليون شخص 700بحوالي الهدف اإلنمائي لأللفية  فّوت تحقيق، إال أن العالم 1990منذ سنة 
وتقل هذه النسبة عن تلك المحددة في األهداف  -مرافق صحية محسنة  اليوم من سكان العالم% 68

 %.9بنسبة %) 77(اإلنمائية لأللفية 
 

ماريا ميرا، مديرة دائرة الصحة العامة، والمحددات البيئية واالجتماعية للصحة في منظمة . تقول د
 : الصحة العالمية

شئة في المياه بسبب األمراض النا وسيستمر موت األشخاصستبقى جودة إمدادات المياه مهددة "
 "واألمراض المرتبطة بها حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الكافية

 
 16تعد القدرة الكافية على الوصول للمياه، والصرف الصحي والنظافة العامة ضرورية جدا للوقاية من 

ا فيها التراخوما، ها، بممنوتوفير الرعاية " األمراض االستوائية المهملة"من  17مرض من أصل 
تؤثر األمراض االستوائية . ، والبلهارسيا)الديدان المعوية(والديدان الطفيلية التي تنتقل عبر التربة 

فقدان البصر، والتشوه، واإلعاقة  وتتسبب فيدولة،  149مليون شخص في  1.5المهملة على أكثر من 
 .  الدائمة والموت

 
 161 التي تؤثر على -أو سوء التغذية المزمن  -ة خطر التقزم زيادبفي العراء  التغوطترتبط ممارسة 

 . اال يمكن عكسه ةوجسدي ةإدراكي أضرارالهم  ةمليون طفل حول العالم، مسبب
 

يتطلب تحسين الصحة البشرية تسريع التقدم في مجال الصرف الصحي، وخاصة في : "نيرا. تقول د
 ". المناطق الريفية التي تفتقر للخدمات

 
في األرياف،  ال يستطيعون الوصول لمرافق الصرف الصحي المحسنة 10أشخاص من كل  7 يعيش

 . في العراء أشخاص يتغوطون 10من كل  9 وينطبق األمر ذاته على
 

ول لمن المخطط أن تتضمن أهداف التنمية المستدامة التي ستحددها الجمعية العامة لألمم المتحدة في أي
سيتطلب هذا مضاعفة المعدالت الحالية و. 2030بحلول  ط في العراءالتغوهدفا للقضاء على  2015

 . جنوب الصحراءإفريقيا من الحد من هذه الظاهرة، خاصة في جنوب آسيا ودول 
 

أن نتعلم من التقدم غير المتساوي الذي تحقق في الفترة  بضرورةتفيد منظمة الصحة العالمية واليونيسف 
وم أهداف التنمية المستدامة بتغطية فجوات اإلنصاف وتحقق لضمان أن تق 2015 - 1990ما بين 

 : يجب على العالم أن يقوم بما يلي ،ذلك وليتم. القدرة العالمية على الوصول للمياه والصرف الصحي
والمناطق التي تتدنى فيها المعدالت عن توفير بيانات مفصلة إلتاحة تحديد المجموعات السكانية  •

 .المعدالت الوطنية
ليها، وخاصة الفقراء في إعلى الفئات التي يصعب الوصول  ومتينكيز بشكل مقصود التر •

 .األرياف
 .صحي المستدامة للمجتمعات الفقيرة بأسعار معقولةلالتكنولوجيا المبتكرة لجلب حلول الصرف ا •
 . تحسين النظافة العامة في المنزل، والمدرسة ومرافق الرعاية الصحيةبزيادة االهتمام  •

 
 

### 



 

 
 
 

 :روابط ذات صلة
 : يتوفر التقرير الكامل والمواد الصحفية على الروابط التالية

 
 
UNICEF: http://uni.cf/1TP1tVM 
WHO: http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/en/ 
 
 

 :مالحظة للمحررين
تعرف مصادر مياه الشرب المحسنة على أنها المرافق أو نقاط توصيل الماء التي تحمي المياه  •

تتضمن هذه المرافق األنابيب التي توصل المياه . وخاصة التلوث بالبراز -من التلوث الخارجي 
اآلبار الرأسية،  المواسيرالصنابير العامة أو و؛ يضااألر قطعات والساحوكن اإلى المس

 .الينابيع المحمية، وجمع مياه األمطارواألنبوبية أو االرتوازية، 
بشكل  لصرف الصحي المحسنة هي المرافق التي تفصل الفضالت البشرية عن البشرامرافق  •

 .صحي
من الناس من الوصول % 88نص الهدف اإلنمائي لأللفية المتعلق بمياه الشرب على تمكين  •

 . 2015لمصادر المياه المحسنة بحلول سنة 
دعى الهدف اإلنمائي المتعلق بالصرف الصحي إلى تخفيض نسبة األشخاص الذين ال  •

ادة نسبة لى النصف، وبالتالي زيإخدمات الصرف الصحي األساسية ل الوصوليستطيعون 
 .  2015بحلول سنة % 77إلى % 54القادرين على الوصول لهذه الخدمات من 

 
 

 
  الرصد المشتركحول برنامج 
إلمدادات المياه والصرف الصحي آلية األمم المتحدة الرسمية المكلفة  الرصد المشتركيعد برنامج 

التقدم المحرز على المستوى القطري، واإلقليمي والعالمي نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  برصد
وبفضل مسوحات األسر المدعومة عالميا، تمكن . المتعلقة بالوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي

والصرف المشترك من تحديد الصالت بين القدرة على الوصول لمرافق المياه  الرصدتحليل برنامج 
التخاذ القرارات السياسية وتخصيص الموارد،  اموثوق امرجع ويمثل هذا التحليلالصحي وجودة الحياة، 

 .خاصة على المستوى الدولي
 

 حول اليونيسف
تعمل اليونيسف مع . تعمل اليونيسف في جميع نشاطاتها على تعزيز ونشر حقوق األطفال ورفاههم

ة لترجمة هذا االلتزام إلى نشاطات عملية، وتوجه جهودها بشكل دولة ومنطق 190شركائها في أكثر من 
. خاص نحو الوصول إلى األطفال األكثر هشاشة وتهميشا، لتحقيق صالح جميع األطفال في كل مكان

  www.unicef.org.للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها يمكنكم زيارة
 

 منظمة الصحة العالميةحول 

http://uni.cf/1TP1tVM
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/en/
http://www.unicef.org/


 

منظمة الصحة العالمية هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة األمم المتحدة فيما يخص المجال 
وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج . الصحي

اسية المسندة بالبّينات وتوفير الدعم البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السي
 .التقني إلى البلدان ورصد االتجاهات الصحية وتقييمها

 :www.who.int 
 
 
 

 : للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالعناوين التالية
 

 في نيويورك
 

 917 1+: ، الجوال7586 326 212 1+: ريتا آن واالس، مكتب اليونيسف في نيويورك، هاتف
213 4043 ، rwallace@unicef.org 

 
، 6050 626 646 1 +: آنجيليكا سراجينس، منظمة الصحة العالمية في نيويورك، هاتف

spragginsan@who.int 
 

 في جنيف
 41+: ، جوال3228 791 22 41+: فاضلة شايب، مكتب منظمة الصحة العالمية في جنيف، هاتف

79 475 5556 ،chaibf@who.int 
 

 41+: ، جوال4475 791 22 41+: ندى أوسيران، مكتب منظمة الصحة العالمية في جنيف، هاتف
79 445 1624  ،osseirann@who.int 

 
 41+: ، هاتف799639244 (0) 41+: كريستوف بوليراك، مكتب اليونيسف في جنيف، جوال

(0)22 909 5716 ،cboulierac@unicef.org 

http://www.who.int/
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