
الحقائق الرئيسية  التقدم العاملي واالحتامالت

إن الوصول املوثوق إىل املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي ينقذ األرواح، 

ويحسن سبل العيش، ويجعل املجتمعات أكرث مرونًة. تعترب االستثامرات 

يف األمن املايئ والرصف الصحي والنظافة الشخصية رضورية إلحراز تقدم 

يف جميع جوانب التنمية العاملية تقريبًا. عىل الرغم من تحديات جائحة 

كوفيد19-، أصبح بإمكان املزيد من الناس الوصول إىل مياه الرشب اآلمنة 

وخدمات الرصف الصحي املدارة بأمان وخدمات النظافة الشخصية األساسية 

أكرث من أي وقت مىض. تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كل يوم 

مع الحكومات وأصحاب املصلحة املحليني اآلخرين والرشكاء لجعل الوصول 

الشامل ممكًنا بحلول عام 2030.

رؤية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لألمن املايئ

تتصور مبادرة املياه من أجل العامل التي أطلقتها حكومة الواليات املتحدة 

عاملًا آمًنا مائيًا، حيث يحصل الناس والدول عىل املياه التي يحتاجون إليها 

ليكونوا أصحاء ومزدهرين ومرنني. من خالل خطة املياه والتنمية الخاصة بها 

لدعم إسرتاتيجية املياه العاملية 2022-2017، تساعد الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية البلدان الرشيكة يف التخطيط والتمويل وتقديم خدمات املياه املأمونة 

والرصف الصحي ملن هم يف أمس الحاجة إليها، مع إدارة موارد املياه عىل 

نحو مستدام. تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع البلدان 

التي لديها اإلرادة السياسية لتوسيع نطاق الوصول، والقطاعات الخاصة 

املشاركة، والظروف املواتية لتحسني حياة السكان املعرضني للخطر، وخاصًة 

النساء واألطفال.

ملزيد من املعلومات حول برامج املياه الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية 

.GlobalWaters.org الدولية والتقدم املحرز، قم بزيارة املوقع

@USAIDWaterالصورة من: بويب نبتون

يحصل ثالثة من كل أربعة أشخاص عىل مياه الرشب املأمونة 

يف منازلهم.

واحد من كل شخصني لديه إمكانية الوصول إىل خدمات 

الرصف الصحي املدارة بأمان.

اثنان من كل ثالثة أشخاص لديهم خدمات النظافة الشخصية 

األساسية )مبا يف ذلك املاء والصابون يف املنزل(.

اإلحصاءات مستندة إىل بيانات املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية لعام 2020 
لربنامج املراقبة املشرتك )JMP( / منظمة الصحة العاملية )WHO(، ومنظمة الصحة 

العاملية guhl 2017، وبيانات سكان العامل لعام 2020 الصادرة عن البنك الدويل.

كل عام يقتل اإلسهال حوايل 525000 طفل دون سن 

الخامسة.

http://www.GlobalWaters.org
http://www.GlobalWaters.org
https://twitter.com/USAIDWater
https://washdata.org/
https://washdata.org/
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL&country=WLD
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL&country=WLD


املحدد. املوعد  قبل  املتحدة3  للواليات  العاملية  املياه  إسرتاتيجية  أهداف  تتجاوز  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 

الوصول املستدام إىل خدمة مياه الرشب، السنة املالية 2018-2020

الهدف: 15 مليون

 15.5
مليون

الوصول املستدام إىل خدمات الرصف الصحي، السنة املالية 
2018-2020

الهدف: 8 ماليني

 14.8
مليون

59.5 مليون شخص عىل  حصل 
الوصول إىل خدمات مياه  إمكانية 
الرشب املستدامة منذ عام 2008

٪51 منهم 
كانوا من النساء 

والفتيات2

حصل ٪68 منهم 

عىل إمكانية الوصول1 إىل 

خدمات املياه ألول مرة

السنة املالية 2020: 3.9 مليون شخص

44.6 مليون شخص  حصل 
الوصول إىل خدمات  عىل إمكانية 

منذ  املستدامة  الصحي  الرصف 
عام 2008

حصل ٪90 منهم عىل 
حق الوصول1 ألول مرة إىل 

خدمات الرصف الصحي

السنة املالية 2020: 4.1 مليون شخص

1  يُعرَّف 14.8 مليون الوصول ألول مرة عىل أنه عندما يتلقى الشخص إمكانية الوصول إىل مستوى أعىل من خدمات املياه أو الرصف الصحي )أي أول مرة 

للوصول إىل مستوى الخدمة هذا(، عىل النحو املحدد يف برنامج املراقبة املشرتك )منظمة الصحة العاملية / اليونيسف(. وهذا يشمل األشخاص الذين حصلوا 

عىل حق الوصول عىل كل من مستويي الخدمة األساسية واملدارة بأمان.

 2 محسوبة كنسبة مئوية من النساء / اإلناث الاليئ لديهن حق الوصول مقارنًة بإجاميل األرقام املبلغ عنها لكل مؤرش مستوى خدمة لكل وحدة تشغيل 

تضمنت إمكانية وصول النساء / اإلناث.

 3 تم تحديد هذه األهداف يف إسرتاتيجية املياه العاملية للواليات املتحدة 2017-2022.

تحقيق النتائج

أدت املساعدة التي قدمتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إىل حصول ماليني األشخاص عىل إمكانية الوصول إىل مرافق النظافة الشخصية ومياه 

الرشب املستدامة وخدمات الرصف الصحي خالل وقت يتغري فيه العامل بسبب جائحة كوفيد19- وتغري املناخ وتزايد النزاعات. تعرف عىل املزيد يف 

تقرير املياه والتنمية للعام املايل 2020 واستكشف خريطة نتائج عام 2020.

آخر تحديث يف يناير 2022

٪51 منهم 
كانوا من النساء 

والفتيات2

https://www.globalwaters.org/2017-us-government-global-water-strategy
https://www.globalwaters.org/2017-us-government-global-water-strategy
https://www.globalwaters.org/pages/wd-report
https://www.globalwaters.org/pages/wd-report
https://www.globalwaters.org/resources/assets/fy-2020-global-water-and-development-report

