MAMBO MUHIMU
Watu watatu kati ya wanne wanapata maji salama ya kunywa majumbani mwao.

Mtu mmoja kati ya wawili anapata
huduma za usafi wa mazingira zinazosimamiwa kwa usalama.

Maendeleo ya Ulimwengu na Uwezekano
Upatikanaji unaotegemewa wa maji salama na usafi wa
mazingira huokoa maisha, huboresha maisha, na hufanya
jamii kuwa imara zaidi. Uwekezaji katika usalama wa
maji, usafi wa mazingira na usafi wa kiafya ni muhimu
kwa maendeleo katika karibu nyanja zote za maendeleo
ya kimataifa. Licha ya changamoto za janga la COVID-19,
watu wengi zaidi wanapata maji safi ya kunywa, huduma
za usafi wa mazingira zinazosimamiwa kwa usalama, na
huduma za kimsingi za usafi wa kiafya kuliko hapo awali.
USAID hufanya kazi kila siku na serikali, washikadau
wengine wa ndani, na washirika ili kuwezesha upatikanaji
wa huduma kwa wote kufikia 2030.

Dira ya USAID ya Usalama wa Maji

Watu wawili kati ya watatu wana
huduma za msingi za usafi wa kiafya (ikiwa ni pamoja na sabuni na
maji nyumbani).

Kila mwaka ugonjwa wa kuhara unaua karibu watoto 525,000
walio chini ya miaka mitano.
Takwimu kulingana na data ya JMP/WHO 2020 WASH data
na data ya Benki ya Dunia ya 2020 ya idadi ya watu duniani.

Mpango wa Serikali ya Marekani wa Maji kwa Ulimwengu unatoa taswira ya ulimwengu ulio na usalama wa
maji, ambapo watu na mataifa yana maji wanayohitaji ili
kuwa na afya njema, ustawi na imara zaidi. Kupitia Mpango wake wa Maji na Maendeleo katika kuunga mkono
Mkakati wa Maji Duniani wa 2017-2022, USAID husaidia
nchi washirika kupanga, kufadhili, na kutoa huduma za
maji salama na maji taka kwa wanaohitaji zaidi, huku
ikisimamia rasilimali za maji kwa njia endelevu. USAID
inafanya kazi kwa karibu na nchi ambazo zina dhamira ya
kisiasa ya kupanua ufikiaji, sekta za kibinafsi zinazohusika,
na hali nzuri za kuboresha maisha ya watu walio katika
mazingira magumu, haswa wanawake na watoto.
Kwa habari zaidi juu ya programu ya maji ya USAID na
maendeleo, tembelea GlobalWaters.org.
@USAIDWater
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Kutoa Matokeo
Usaidizi wa USAID umesababisha mamilioni ya watu kupata ufikiaji wa vifaa vya usafi wa kimwili na huduma endelevu za maji ya kunywa na usafi wa mazingira katika wakati ambapo ulimwengu unabadilishwa
na janga la COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa na migogoro inayoongezeka. Pata maelezo zaidi katika
Ripoti ya Maji na Maendeleo ya FY20 na uchunguze ramani ya matokeo ya 2020.
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USAID ilivuka malengo ya Mkakati wa Maji Duniani wa Marekani 3 kabla ya wakati ulioratibiwa.
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Ufikiaji endelevu wa huduma ya usafi wa
mazingira, FY 2018–2020

Ufikiaji wa mara ya kwanza unafafanuliwa kuwa wakati mtu anapata ufikiaji wa kiwango cha juu cha maji au huduma
ya usafi wa mazingira (yaani, mara ya kwanza kufikia kiwango hicho cha huduma), kama inavyofafanuliwa na Mpango
wa Pamoja wa Ufuatiliaji (WHO/UNICEF). Hii inajumuisha watu ambao wanapokea ufikiaji katika viwango vya
huduma za msingi na zinazosimamiwa kwa usalama.
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Imehesabiwa kama asilimia ya wanawake/wake walio na uwezo wa kufikia ikilinganishwa na jumla ya idadi
iliyoripotiwa kwa kila kiashiria cha kiwango cha huduma kwa kila kitengo cha uendeshaji ambacho kilijumuisha
upatikanaji wa wanawake/wake.
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Malengo haya yaliwekwa katika Mkakati wa Maji wa Kimataifa wa Marekani wa 2017-2022.
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