
ما الهدف هنا؟

إىل  الجميع  وصول  فرص  ضمان 
والرصف  املأمونة  املياه  مصادر 

الصحي.

ملاذا؟

الحصول عىل املياه والرصف الصحي 
حقوق  من  حق  الصحية  والنظافة 
اإلنسان، ولكن ال يزال باليني البرش 
يواجهون تحديات يومية يف الوصول 

حتى إىل أبسط الخدمات.

عىل  شخص  بليون   1,8 نحو  فهناك 
مصدرا  يستخدمون  العالم  مستوى 
ملياه الرشب ملوثا بالنفايات البرشية. 
إىل  بليون شخص  ويفتقر نحو 2,4 
األساسية،  الصحي  الرصف  خدمات 

املراحيض.  أو  املياه  دورات  مثل 
وتؤثر ندرة املياه عىل أكثر من 40 يف 
املائة من سكان العالم، ومن املتوقع 
أن ترتفع هذه النسبة. وأكثر من 80 
يف املائة من مياه الرصف الناتجة عن 
األنشطة البرشية يجري ترصيفها يف 
األنهار أو البحر من دون أي معالجة، 

مما يؤدي إىل التلوث.

ما هي اآلثار املرتتبة 
عىل ذلك؟

باملياه  املرتبطة  األمراض  تظل 
األسباب  بني  من  الصحي  والرصف 
سن  دون  األطفال  لوفاة  الرئيسية 
طفل   800 من  فأكثر  الخامسة؛ 
اإلسهال  أمراض  من  يوميا  يموتون 

املرتبطة بسوء النظافة الصحية.

تؤثر

 ندرة املياه 
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ترتفع هذه 
النسبة

 املياه النظيفة والرصف الصحي: 

ملاذا هما مهمان؟
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للرشب  الصالحة  املياه  وتُعد 
األسس  بني  من  الصحي  والرصف 
التنمية  أهداف  لتحقيق  الرئيسية 
الصحة  ذلك  يف  بما  املستدامة، 

الجيدة واملساواة بني الجنسني.

بصورة  املياه  إدارة  خالل  ومن 
بمقدورنا  سيكون  مستدامة، 
الغذاء  إدارتنا إلنتاج  أيضا تحسني 
والطاقة، واملساهمة يف توفري العمل 
االقتصادي.  النمو  وتحقيق  الالئق 
وعالوة عىل ذلك، سيمكننا الحفاظ 
إيكولوجية  نظم  من  لدينا  ما  عىل 
للمياه وتنوعها البيولوجي، واتخاذ 

إجراءات بشأن تغري املناخ.

ما الذي سيتكلفه 
تصحيح هذه املشكلة؟

مجموعة  أجرتها  دراسة  تقدر 
البنك الدويل واليونيسيف ومنظمة 
العاملية أن توسيع خدمات  الصحة 
األساسية  الصحي  والرصف  املياه 
إىل املناطق املحرومة منها سيتكلف 
دوالرات  من  دوالر  بليون   28,4
خالل  سنويا  املتحدة  الواليات 
 0,10 أو   ،20٣0-201٥ الفرتة 
للدول  العاملي  الناتج  من  يف املائة 

الـ 140 التي شملتها الدراسة.

ما هي تكلفة عدم 
املشكلة؟ تصحيح 

للناس   - هائلة  التكلفة  ستكون 
ولالقتصاد عىل حد سواء.

من  أكثر  يموت  العالم،  أنحاء  ففي 
مليوني شخص سنويا من أمراض 
اإلسهال. ويرجع قرابة ٩0 يف املائة 
النظافة  إىل سوء  الوفيات  هذه  من 
وهو  املأمونة،  غري  واملياه  الصحية 

معظم  يف  األطفال  عىل  يؤثر  ما 
األحوال.

االستثمار  لعدم  االقتصادي  واألثر 
يكلف  الصحي  والرصف  املياه  يف 
املحيل  الناتج  من  املائة  يف   4,٣
الصحراء  ألفريقيا جنوب  اإلجمايل 
أن  الدويل  البنك  ويقدر  الكربى. 
املحيل  الناتج  من  املائة  يف   ٦,4
اآلثار  بسبب  للهند يضيع  اإلجمايل 
عدم  وتكاليف  السلبية  االقتصادية 

كفاية الرصف الصحي.

التحتية  البنية  تحسني  ودون 
الناس  ماليني  سيظل  وإدارتها، 
هناك  وسيكون  عام،  كل  يموتون 
التنوع  يف  الخسائر  من  املزيد 
النظم  ومرونة  البيولوجي 
سيقوض  مما  اإليكولوجية، 
نحو  املبذولة  والجهود  االزدهار 

مستقبل أكثر استدامة.

ماذا يمكننا أن نفعل؟

املجتمع  منظمات  تعمل  أن  يجب 
مساءلة  مواصلة  عىل  املدني 
الحكومات، واالستثمار يف البحوث 
وتعزيز  املياه،  مجال  يف  التطوير 
املرأة والشباب واملجتمعات  إرشاك 
املوارد  إدارة  يف  األصلية  املحلية 

املائية.

ومن شأن إذكاء الوعي بهذه األدوار 
إىل  يؤدي  أن  عمل  إىل  وتحويلها 
نتائج تكفل الكسب للجميع، وتزيد 
البرشية  النظم  وسالمة  استدامة 

والبيئية عىل حد سواء.

املشاركة يف حمالت  أيضا  ويمكنك 
العاملي  واليوم  العاملي  املياه  يوم 
لدورات املياه التي تهدف إىل توفري 
املعلومات، وحفز العمل فيما يتعلق 

بمسائل النظافة الصحية.

ملعرفة املزيد حول الهدف ٦ وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment


