
 تلفزيون األمم المتحدة

UN IN ACTION 

 األمم المتحدة في الميدان
 1024 تشرين األول/أكتوبر تاريخ اإلصدار:

 2440رقم البرنامج: 

 (”49’4) المدة:

 اللغات: اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

 

 حملة الصرف الصحي في نيبال
 توصللا                                                      توصلا                                

 ناندا تقود سوق قماري                  الرواية:

سوق قماري، إبنة السابعة والسبعين من عمرها، والتي لم تعش أبدًا في 
منزل ذي مرفق صحي خاص، تجد صعوبة في ارتياد مرفق خاص. 

ا ناندا تقول إن ارتياد المرحاض حاليًا بات وهي اليوم عمياء، وابنته
 (41مستحياًل. )

 ناندا أمام الكاميرا مع سوق        ناندا بهوجل: )في اللهجة المحلّية(



"تعثرت مرتين وكانت مريضة. بعدها دخلت المستشفى. عندما كانت 
مريضة كان من الصعب عليها الدخول وحدها إلى المرحاض وكانت 

 (41. )بحاجة إلى الّدعم"

 معًا في الحقول                               الرواية:

 

تجربة سوق قماري ليست وحيدة، إذ أنه عالميًا نحو مليارين ونصف 
المليار من السكان ليس لديهم أي وصول لمرحاض نظيف، ما يعني 

ومن الممكن أن يكون هذا الرقم أعلى واحد من بين كل ثالثة أشخاص. 
 (41. )الريفية في نيبال قفي المناط بكثير

 ناندا أمام الكاميرا               ناندا بهوجل: "عندنا آالم في المعدة،

اعتدنا أن نعاني من المرض كل الوقت".                              
(5) 

      

 طفل بجانب النافذة                             الرواية:

 وميًا نحو ألفي طفل موتًا مبكرًا بسببدلو مياه                 يموت ي

 اإلسهال الناتج عن نقص الوصول إلى                       



 (41مرافق صحية آمنة ومياه نظيفة. )                     

 

فتيات صغار يلعبن              النساء والفتيات هم عادة األكثر 
 عرضة. 

مرافق صحية خارجية  خروجهن إلى                             
                                         يعّرضهن لالعتداء.                                                                                                            

وقد باتت إدارة الحيض والكرامة تحديًا.                             
(44) 

 

أربع شقيقات أمام الكاميرا                  غانغا، الكسمي، 
 ساراسووتي،                             

 بهاغووتي:                           

"كنا دائما نخاف من أن يأتي أحد،                                   
 وكان                     

 (44لينا أن نسرع، لم نشعر باألمان". )ع                           



قرية                              الرواية: الشقيقات من آل سلوال 
 يعشن              

اختبار الخرائط                     في غولتشي، وسط نيبال، حيث 
 لغاية                                          

 اليوم، أكثر من تسعين في المئة من                                     

الناس يقضون حاجتهم خارجًا.                                    
(41) 

 

 السكان أدركوا أهمية وجود مرافق صحية                                     

 آمنة ومستدامة عندما أبلغوا بتداعيات                                

قضاء حاجتهم خارجًا. وقرروا أنفسهم                                  
 أن 

 (41يتخذوا الخطوة حيال ذلك. )                        

  

 األواتي يعّلم                         األواتي موظف ميداني لدى برنامج 



 (5"واش". )                                  

 

 إلنجليزية()باللغة ا األواتي:

 "كل شيء سيرسم على األرض".                                       

األواتي أمام الكاميرا:                 المجتمعات السكنية سوف ترسم 
 كل 

شيء، مثل الموارد المائية،                                      
 المرافق 

 الصحية والبيوت. السكان سيدركون                                     

 أنهم إن قضوا حاجتهم خارجا                                      

 (41سيلوثون مصدر المياه. )                                    

Gvs   :نيبال                           الرواية 

 أي دوالر ُيستثمر       مرافق صحية                 وفقًا للبنك الدولي، فإن 

 في المرافق الصحية يعتبر خمسة دوالرات                                      

 لدى احتساب العائدات. "إن اإلستثمار في                            



المرافق الصحية عبر تشجيع المجتمعات                             
 على 

بناء المراحيض وتعليم السكان نظام صحي                         
 جيد،               

 لن يحسن فقط الصحة، إنما يرّد األموال"، يقول                         

 (14غافيند داس شرسثا )بائع خضار(. )            
 

 الكاميرا على بائع الخضار                  غافيند داس شرسثا: )باللهجة المحلّية(

 "إذا قدموا لشراء مرفق صحي، سيشترون                                          

 شيئًا آخر مثل البطاطا والهواتف. الحملة                              

 (41جيدة للتجارة واألعمال والمجتمع". )                             

 

 الرواية:      داينش يتجه نحو الجبل حاماًل المراحيض        

 مجلس األمم المتحدة التعاوني لتأمين                             

 المياه والمرافق الصحية يدير التمويل العالمي للمرافق                



دارة األموال والموارد                    الصحية، الذي أنشئ لجمع وا 
 لبرامج  

لصحية وتوفر وصول المرافق وطنية تعزز األنظمة ا               
 (41الصحية إلى األكثر فقرًا. )

 

 مشاهد من القرية                  منذ أن بدأ التمويل لدعم الخطة 

 الوطنية للصرف الصحي والنظافة في                                   

 ، تمكن أكثر من 1141نيبال، عام                                  

 نصف مليون شخص من الوصول إلى                                  

 مراحيض متطورة. وتدفع نيبال حاليًا                                 

باتجاه إلغاء حاالت قضاء الحاجات                                 
 خارجًا 

 (41.)1141بحلول سنة                                  

 

 (  1باخرن يبني مرحاضه األول. )داينش 



 

 داينش أمام الكاميرا                  داينش باخرن: )باللهجة المحلّية(

 "أنا سعيد بأنني بنيت مرحاضًا لكن                                

 بمجهودي الشخصي، ليس علينا أن نذهب                              

 (41قول بعد اآلن". )إلى الح                   

 

 السكان يضحكون وهم يقفون أمام المراحيض الجديدة      الرواية:

 مشاهد شوارع                                            

 انطالقًا من أهمية الصرف الصحي                             

ئده بالنسبة إلى القطاع الخاص وفوا                               
 على 

المجتمعات أينما كانت، جعلت األمم                              
 المتحدة 

 موضوع الصرف الصحي أولى                            



األولويات.وأطلقت مؤخرًا حملة "نداء                             
 للتحرك" 

 الحاجة تحث فيها على إنهاء عمليات قضاء                       

الشخصية في العراء حول العالم بحلول سنة                          
1115( .14) 

 

 السكان أمام الكاميرا                          الرواية:

 منذ بدء الحملة، توقف نحو أربعة ماليين                                     

ة عن قضاء حاجتهم دول 44شخص في                              
 (41في العراء. )

 

لوغو األمم المتحدة                أعّد التقرير أندرو مارتن لألمم 
 المتحدة

 


