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الرسائل الرئيسية

يفتقـر 600 مليـون طفـل إلـى ميـاه شـرب مأمونـة، و1.1 

بليـون إلـى خدمـات صـرف صحـي مأمونـة، و689 مليـون 

إلـى خدمـات نظافـة صحيـة أساسـية.

العـراء  فـي  التغـوط  عـادة  طفـل  مليـون   149 ميـارس 

املهينـة.

والصـرف  للميـاه  املأمونـة  غيـر  اخلدمـات  تتسـبب 

الصحـي والنظافـة الصحيـة بوفـاة نحـو 400,000 طفل 

دون سـن اخلامسـة كل عـام، أو 1,000 طفـل كل يـوم. 

جـراء  املتزايـدة  واألعاصيـر  والفيضانـات  امليـاه  نـدرة 

فاقـم التحديـات التـي تواجـه توسـيع نطاق 
ُ
تغيـر املنـاخ ت

الصحيـة  والنظافـة  الصحـي  والصـرف  امليـاه  خدمـات 

املحتاجـن. لألطفـال 

يـرزح األطفـال حتـت وطـأة العـبء الثالثـي للتهديـدات 

ذات الصلة باملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

بسـبب اجتمـاع محدوديـة الوصـول إليهـا مـع األمـراض 

دون سـن اخلامسـة  األطفـال  لـدى  بواسـطتها  املنقولـة 

ومع الهشاشـة املتزايدة الناشـئة عن تغير املناخ، ويتركز 

ذلـك بشـكل أساسـي فـي بضعـة بلـدان.

فقـط  بلـدان  عشـرة  الثالثـي  العـبء  هـذا  مـن  تعانـي 

فـي  تقـع  وجميعهـا  طفـل  مليـون   190 مـن  أكثـر  تضـم 

مسـا الوفيات 
ُ
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويقع خ

الناجمـة عـن خدمـات املياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحيـة غيـر املأمونـة  فـي هـذه البلـدان.

هـذه  والتنميـة  االقتصـادي  التعـاون  منظمـة  فـت 
ّ
صن

)فـي   
ً
جـدا ـة 

ّ
هش أو  ـة 

ّ
هش أنهـا  علـى  العشـرة  البلـدان 

عـام 2022(. وتـؤدي الضغـوط الناجمـة عـن النزاعـات 

وتغيـر املنـاخ إلـى عرقلـة جهـود هـذه البلـدان فـي تسـريع 

التقـدم نحـو حتقيـق أهـداف التنمية املسـتدامة، وتهديد 

املكاسـب التـي حتققـت حتـى اآلن.

الفتـرة  فـي   
ً
تقريبـا الكوليـرا  إصابـات  جميـع  ُسـجلت 

 تعانـي مـن أدنى 
ً
2010-2021 فـي 31 مـن أصـل 34 بلـدا

بينمـا  الصحـي.  والصـرف  امليـاه  خدمـات  مسـتويات 

سـّجل أي حالـة فـي ثالثـة فقـط مـن البلـدان التـي 
ُ
لـم ت

تقـل فيهـا مسـتويات خدمـات امليـاه األساسـية عـن %70 

الصـرف الصحـي األساسـية عـن %55. وخدمـات 

التنميـة  أهـداف  حتقيـق  أن  إلـى  التقديـرات  تشـير 

املسـتدامة املعنيـة بامليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة 

الصحيـة بحلـول عـام 2030 يتطلـب مـن البلـدان الناميـة 

دوالر  بليـون   114( احلالـي  االسـتثمار  أضعـاف  ثالثـة 

األقـل(. علـى   
ً
سـنويا

تدعو اليونيسف احلكومات والشركاء إلى: 

 •  زيـادة االسـتثمار فـي هـذا القطـاع، مبـا في ذلك متويل 

العمـل املناخي العاملي.

 •  تعزيـز قـدرة مواجهـة األزمـات فـي قطـاع خدمات املياه 

والصـرف الصحـي والنظافـة الصحية وفي املجتمعات 

املحلية.

 •  إعطاء األولوية لعدم إهمال أحد.

 •  تعزيـز الفعاليـة واملسـؤولية فـي جهـود التنسـيق وبنـاء 

القـدرات الهادفـة إلـى توفيـر خدمـات امليـاه والصـرف 

الصحي.

 •  تنفيـذ اإلطـار العاملـي لتسـريع الهـدف 6 مـن أهـداف 

والنظافـة  النظيفـة  )امليـاه  املسـتدامة  التنميـة 

املعنيـة  املتحـدة  األمم  جلنـة  عـن  الصـادر  الصحيـة( 

الرئيسـية. املسـرعات  فـي  واالسـتثمار  املائيـة،  باملـوارد 
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جمهورية الدومينيكان — في الساعات األولى من 

يوم 19 أيلول / سبتمبر 2022، هبط إعصار فيونا في 

كابو سان رافائيل )مقاطعة ال آلتاجراسيا(. تمتد الرياح 

ذات قوة اإلعصار حوالي 45 كم من مركزه، وتمتد رياح 

بقوة عاصفة حوالي 240 كم. تعمل اليونيسف مع 

الحكومة الوطنية والشركاء ووكاالت األمم المتحدة لدعم 

المتضررين من اإلعصار من األطفال وأسرهم.
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متهيد

 للتغيب عن بعض 
ً
تضطر الطفلة إيزايا إدريس، وعمرها 13 سنة، غالبا

احلصـص الدراسـية إلحضـار ميـاه صاحلـة للشـرب ألسـرتها فـي منطقـة 

غاباريـن فـي نيجيريـا، ألن امليـاه القريبـة مـن منزلهـا ملوثـة وتسـبب حمى 

 بدراسـتي. ففي معظم 
ً
 فـي املعـدة. “جلـب امليـاه كل يـوم أضر كثيرا

ً
وآالمـا

، تكـون االسـتراحة 
ً
األيـام، أصـل إلـى املدرسـة بعـد بـدء الـدروس. وأحيانـا

قـد بـدأت عندما أصل”.

وتنطبـق حالـة إيزايـا علـى ماليـن األطفال الذيـن يضطرون إلى االختيار 

 بـن الذهـاب إلـى املدرسـة أو جلـب ميـاه شـرب مأمونـة لهـم ولذويهـم. 

أال  ويجـب  والصحـة،  التعليـم  أمريـن،  بـن  اختيـار  احلقيقـة  فـي  وهـو 

طفـل.  أي  لـه  يتعـرض 

إن احلصـول علـى ميـاه شـرب نظيفـة وصـرف صحـي مأمون هو جزء من 

. وهمـا أساسـيان لبقـاء اإلنسـان وكرامتـه 
ً
حقـوق اإلنسـان للبشـر جميعـا

 إلـى تغيـب األطفـال 
ً
وتقدمـه االقتصـادي وعافيتـه. وغيابهمـا يـؤدي غالبـا

عن املدرسـة، وإلى زيادة خطر تفشـي األمراض، والتوترات االجتماعية، 

ونزوح السـكان. 

فـي آخـر مؤمتـر لـألمم املتحـدة معنـي بامليـاه ُعقـد فـي عـام 1977 ضـم 

إلـى  تفتقـر  البلـدان  معظـم  كانـت  املدنـي،  واملجتمـع  احلكومـات  قـادة 

األدوات الالزمـة لقيـاس املـوارد املائيـة بشـكل منهجـي. وحلسـن احلـظ، 

 قدرتنا على رصد موارد املياه وإدارتها بشـكل فعال، 
ً
فقد حتسـنت كثيرا

واتسـع نطـاق الوصـول إليهـا. فمنـذ عـام 2000، حصـل قرابـة 600 مليون 

طفـل علـى ميـاه شـرب مأمونـة، وحصـل 700 مليـون طفـل علـى خدمـات 

صـرف صحـي مأمونـة.

. فـال يـزال نحـو 3.6 بليـون نسـمة، أي 
ً
غيـر أن هـذا التقـدم ليـس كافيـا

نصـف سـكان العالـم، يفتقـرون إلـى خدمـات صـرف صحـي مأمونـة فـي 

املنـازل، بينمـا يعيـش 1.8 بليـون نسـمة فـي منـازل تفتقـر إلـى مياه شـرب 

مأمونـة. وتسـبب األمـراض املنقولـة مباشـرة بواسـطة ميـاه غيـر مأمونـة 

وصـرف صحـي غيـر مناسـب وعـادات نظافـة شـخصية غيـر صحيـة إلـى 

.
ً
وفـاة 829,000 شـخص سـنويا

هـذه أرقـام مقلقـة للغايـة، وتبـن بوضـوح أننـا ال نـزال بعيديـن عن حتقيق 

امليـاه  توفـر  بضمـان  املعنـي  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  مـن   6 الهـدف 

النظيفـة والصـرف الصحـي للجميـع.

وفي الوقت نفسـه، فإن تغير املناخ والتوسـع العمراني والنزاعات تقوض 

بتراجـع  وتهـدد  املسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  العامليـة  اجلهـود 

والصـرف  امليـاه  خدمـات  توفـر  صعيـد  علـى  حتققـت  التـي  املكاسـب 

الصحـي والنظافـة الصحيـة. وكمـا تظهـر هـذه الدراسـة، يـرزح األطفـال 

الصحـي  والصـرف  امليـاه  ترافـق  بسـبب  ثالثـي”  “عـبء  وطـأة  حتـت 

والنظافـة الصحيـة غيـر املأمونـة مـع األمـراض املنقولـة بواسـطتها ومـع 

الضغـوط املناخيـة. واليـوم، يعيـش أكثـر مـن 190 مليـون طفـل فـي عشـرة 

 بسـبب تضافـر هـذه التهديـدات. 
ً
بلـدان هـي األكثـر تضـررا

وهـذه أزمـة بأبعـاد غيـر مسـبوقة، لكننـا نعـرف كيـف نتصـدى لهـا. ويجب 

أن نفعـل ذلـك.

لقـد بـدأت اليونيسـف فـي عـام 1953 مبجموعـة صغيـرة مـن املشـاريع 

 فـي 
ً
التجريبيـة فـي مجتمعـات ريفيـة، وهـي اليـوم تعمـل فـي 130 بلـدا

 بتوفيـر ميـاه نظيفـة ومسـتلزمات 
ً
إطـار التزامهـا املسـتمر منـذ 70 عامـا

وهـذا  العالـم.  أطفـال  جلميـع  الصحيـة  والنظافـة  الصحـي  الصـرف 

االلتـزام جـزء جوهـري مـن هويتنـا املؤسسـية، وبفضلـه نديـر اليـوم أكبـر 

برنامـج للميـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة فـي العالـم. كمـا ال 

 جلعلـه أفضـل برنامـج فـي العالـم فـي مواجهـة تغيـر املنـاخ. 
ً
ندخـر جهـدا

ويتضمـن ذلـك إنشـاء منظومـة ميـاه تعمل بالطاقة الشمسـية، واسـتخدام 

طائـرات مسـّيرة لرسـم خرائـط ملناطـق الفيضانـات، ونشـر أنظمـة إنـذار 

 ملوجـات اجلفـاف. 
ً
مبكـر اسـتعدادا

ونحـث املجتمـع الدولـي اليـوم علـى االنضمـام إلـى اليونيسـف وشـركائها 

اإلرادة  وبتوفـر  للجميـع.  الصحـي  والصـرف  النظيفـة  امليـاه  توفيـر  فـي 

السياسـية والقيـادة واالسـتثمار والعمـل اجلماعـي نسـتطيع إجنـاز هـذه 

املهمـة. 

 علـى اجتمـاع قـادة العالـم فـي آخـر مؤمتـر بشـأن املياه. 
ً
لقـد مـّر 46 عامـا

ويشـكل مؤمتـر األمم املتحـدة املعنـي بامليـاه لعـام 2023، الـذي سـيعقد 

فـي آذار/مـارس املقبـل، فرصـة تاريخيـة للتكاتـف خلـف برنامـج جـريء 

للعمـل يهـدف إلـى ضمـان وصـول مسـتدام إلـى امليـاه والصـرف الصحـي 

. إنهـا فرصـة ال تعـّوض.
ً
والنظافـة الصحيـة لألطفـال ولنـا جميعـا

 املديرة التنفيذية لليونيسف

كاثرين م. راسل
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بوركينا فاسو — امرأة وأطفال يجمعون المياه في قرية 

سونغ نابا في مقاطعة باسوري الشمالية في البالد.
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مقدمة

املياه الصالحة للشرب ضرورية للحياة. وتوفير مرافق مناسبة للصرف الصحي والنظافة الصحية يمنع انتشار األمراض والعدوى، ويضمن 

كرامة اإلنسان. ومن دون هذه الخدمات الجوهرية، يتعذر تلبية االحتياجات األساسية للحياة. فاألطفال يموتون بسبب اإلسهال، ويتأخر 

 عن نقص موارد املياه. وتضطر األسر إلى الهجرة، 
ً
تعليمهم أو يتوقف. ويتفاقم سوء التغذية بسبب انعدام األمن الغذائي الناجم جزئيا

وتنتشر النزاعات املسلحة وعمل األطفال.

والنظافـة  الصحـي  والصـرف  للميـاه  املأمونـة  غيـر  اخلدمـات  تـزال  ال 

الصحيـة مصـدر أمـراض ووفيـات بـن األطفـال الصغـار ميكـن تفاديهـا 

. ففـي كل يـوم ميـوت بسـببها نحـو 4,000 شـخص، منهـم أكثـر مـن 
ً
متامـا

1,000 طفـل دون سـن اخلامسـة.

تكـرس اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـات جنيـف لعام 1949 حق اإلنسـان 

فـي احلصـول علـى ميـاه شـرب وخدمـات صـرف صحـي مأمونـة. وفـي 

املتحـدة ومجلـس حقـوق  لـألمم  العامـة  أدرجتهـا اجلمعيـة  عـام 2010، 

اإلنسـان فـي القانـون الدولـي امللـزم. مـع ذلـك، وبعـد مـرور أكثر من عقد، 

ال يـزال فـي العالـم 600 مليـون طفـل دون سـن 18 محرومـن مـن ميـاه 

شـرب مأمونـة، و1.1 بليـون دون خدمـات صـرف صحـي مأمونـة. وهـذا 

فشـل عاملـي جماعـي فـي تلبيـة أبسـط حقـوق األطفـال األساسـية. 

 في حتقيق غايات أهداف التنمية املسـتدامة 
ً
يعاني التقدم املحرز عامليا

املعنيـة بامليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة مـن بـطء خطيـر. 

مـن  يتطلـب   2030 عـام  بحلـول  حتقيقهـا  أن  إلـى  التقديـرات  وتشـير 

 علـى األقـل. وال يـزال 
ً
البلـدان الناميـة اسـتثمار 114 بليـون دوالر سـنويا

املكاسـب  وتتعـرض   .
ً
هشـا األخيـرة  السـنوات  فـي  أحـرز  الـذي  التقـدم 

التـي حتققـت حتـى اآلن للتهديـد بسـبب تغيـر املنـاخ والنزاعـات والنمـو 

السـكاني وعوامـل أخـرى.

لقـد شـهد عـام 1977 آخـر اجتمـاع عاملـي يبحـث هـذه القضيـة. ففـي 

حينهـا اجتمعـت 105 دول إلـى جانـب منظمـات املجتمـع املدنـي بهـدف 

القضـاء علـى أزمـة امليـاه بحلـول نهايـة القـرن العشـرين. وشـكل األمـن 

وثيقتـه اخلتاميـة  تتطـرق  ولـم  املؤمتـر،  لهـذا  الرئيسـي  املحـور  الغذائـي 

إلـى مخاطـر تغيـر املنـاخ. وبقـي قسـم كبيـر مـن العقبـات علـى حالـه حتـى 

لكـن  امليـاه.  وشـح  العمرانـي  والتوسـع  الـري  ميـاه  علـى  كالطلـب  اليـوم، 

تهديـدات جديـدة طـرأت، كتغيـر املنـاخ وتزايـد النزاعـات والهجـرة. ويعـد 

مؤمتـر األمم املتحـدة املعنـي بامليـاه الـذي سـيعقد فـي هـذا العـام فرصـة 

ال تتكـرر إال مـرة واحـدة كل جيـل إلعـادة تأكيـد االلتـزام، والتركيـز علـى 

أهـداف التنميـة املسـتدامة األساسـية ذات األهميـة البالغـة، ومواصلـة 

لتحقيقهـا. العمـل 

ومـع أننـا منتلـك األدوات واملعطيـات واحللـول الكفيلـة بتحقيـق األهـداف 

. فمالين األطفال يرزحون اليوم حتت 
ً
العاملية، إال أن التحدي كبير جدا

وطـأة عـبء ثالثـي يتمثـل فـي نقص اخلدمات األساسـية للمياه والصرف 

الصحـي والنظافـة الصحيـة، واألمـراض املنقولـة املسـببة لوفاتهـم جـراء 

ذلـك، والتهديـدات املتصاعـدة لتغيـر املنـاخ كشـح امليـاه وموجـات احلـر 

والفيضانات واألعاصير، مما يفاقم صعوبة الوصول إلى تلك اخلدمات 

. ونحـن نعـرف أيـن تكمـن أكبـر التحديـات. فالعـبء األشـد 
ً
الهشـة أصـال

وطـأة يقـع علـى عشـرة بلـدان تضـم أكثـر مـن 190 مليـون طفـل.



7  لألطفال
ً
 قاتال

ً
تهديد ثالثي: كيف تشكل األمراض، ومخاطر املناخ، وخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير املأمونة مزيجا

مالي — طفل يسحب علبة مياه في موقع ميناكا 

لسكن للنازحين. ©
 U

N
IC

E
F/

U
N

07
01

18
1/

N
’D

ao
u

العبء الثالثي

يـرزح األطفـال حتـت وطـأة العـبء الثالثـي للتهديـدات ذات الصلـة بامليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة بسـبب اجتمـاع محدوديـة 

الوصـول إليهـا مـع األمـراض املنقولـة بواسـطتها مـع تغيـر املنـاخ. وسـنتوصل إلـى معرفـة لـب املشـكلة بعـد دراسـة عـبء األمـراض املنقولـة 

بواسـطة امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة غيـر املأمونـة. ونحـدد أدنـى مسـتويات االسـتثمار فـي هـذا القطـاع بعـد دراسـة الوصـول 

إلـى خدمـات امليـاه والصـرف الصحـي. ونحـدد البلـدان التـي تواجـه أكبـر املخاطـر علـى صحـة األطفـال وخدماتهـم بعـد دراسـة التهديدات ذات 

الصلـة بتغيـر املنـاخ.

ومبوجـب هـذا التقريـر، ينشـأ العـبء الثالثـي إذا حصـل السـكان علـى أقـل مـن 50% مـن اخلدمـات األساسـية للميـاه أو الصـرف الصحـي علـى 

ـف البلـد بـن البلـدان العشـرين التـي تسـجل أعلـى نسـبة وفيـات ذات صلـة بامليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة غيـر 
ّ
األقـل؛ وإذا ُصن

ـف بـن بلـدان الربـع األعلـى علـى مؤشـر اليونيسـف ملخاطـر املنـاخ علـى األطفـال.
ّ
املأمونـة بـن األطفـال دون سـن اخلامسـة؛ وإذا ُصن

لقـد ُجمعـت البيانـات عـن توفـر خدمـات امليـاه والصـرف الصحـي فـي عـام 2020 مـن حتديث عام 2021 ملعلومات برنامج الرصد املشـترك بن 

منظمـة الصحـة العامليـة واليونيسـف بشـأن التقـدم املنجـز علـى صعيـد ميـاه الشـرب والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة 2000–2020: بعـد 

.washdata.org/data خمـس سـنوات مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، وهـي متوفرة على الرابـط

وتتوفـر تقديـرات عـبء األمـراض املنقولـة بواسـطة امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة غيـر املأمونـة لعـام 2019 فـي تقريـر منظمـة 

الصحـة العامليـة عـن تقديـرات الصحـة العامليـة لعـام 2020: الوفيـات حسـب السـبب والعمـر واجلنـس والبلـد واملنطقـة، للفتـرة 2000–2019، 

.www.who.int/data/global-health-estimates علـى  املتـاح 

ف مخاطر التعرض للتهديدات والكوارث والضغوط املناخية والبيئية على األطفال حسب مؤشر اليونيسف ملخاطر املناخ على األطفال، 
ّ
صن

ُ
وت

لعـام 2020،  املؤشـر  تقديـرات  وتقـدم   .www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis علـى  متـاح   وهـو 

التـي صـدرت فـي عـام 2021، أول حتليـل شـامل ملخاطـر تغيـر املنـاخ مـن منظـور األطفـال. وهـي تسـاعد فـي تصنيـف البلـدان بحسـب تعـرض 

األطفـال لثمانـي كـوارث مناخيـة وبيئيـة، كاألعاصيـر وموجـات احلـر.

http://washdata.org/data
http://www.who.int/data/global-health-estimates
http://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
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إن األسباب التي تجعل ماليين األسر واملجتمعات في العالم تفتقر إلى خدمات مأمونة ملياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية 

.
ً
معقدة ومترابطة غالبا

القسم 1:

أسباب انعدام األمن املائي وآثاره 

ينمـو  السـكان،  عـدد  تزايـد  مـع  العمرانـي.  والتوسـع  السـكاني  النمـو 

االقتصـاد، وترتفـع مسـتويات املعيشـة، ويـزداد الطلـب علـى امليـاه. وفـي 

غضـون أقـل مـن 10 سـنوات، ُيتوقـع أن تتعـرض 45 مدينـة كبـرى، يضـم 

كل منهـا أكثـر مـن ثالثـة ماليـن نسـمة، إلجهـاد مائـي مرتفـع أو مرتفـع 

أو  عليهـا،  الطلـب  مـن  أقـل  املتاحـة  امليـاه  كميـة  تصبـح  )عندمـا   
ً
جـدا

يتوقـع  العاملـي،  الصعيـد  اسـتخدامها(. وعلـى  مـن  تدنـي جودتهـا  يحـّد 

 .2050 عـام  بحلـول   %30  –20 بنسـبة  امليـاه  علـى  الطلـب  يـزداد   أن 

جـودة  انخفـاض  إلـى  الريفيـة  املناطـق  فـي  االسـتثمار  نقـص  ويـؤدي 

بعيـدة. ميـاه  مصـادر  إلـى  واللجـوء  اسـتدامتها  وعـدم  اخلدمـات 

تغيـر املنـاخ. تـزداد وتائـر موجـات اجلفـاف، وتؤثـر على الفئـات الضعيفة 

النزاعـات  إثـارة  إلـى  عنهـا  الناجـم  امليـاه  نقـص  ويـؤدي  بشـكل خـاص. 

وانخفـاض جـودة خدمـات الصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة، ممـا 

 هائلـة علـى السـكان، وال سـيما الفئـات الضعيفـة. وقلـة 
ً
يشـكل ضغوطـا

امليـاه تعنـي انخفـاض نصيـب األطفـال مـن األطعمـة املغذيـة. وتضطـر 

يزيـد  امليـاه، ممـا  إلـى قطـع مسـافات طويلـة جللـب  النسـاء واألطفـال 

فتـرات التغيـب عـن املدرسـة، وقـد يجبـر األسـر علـى الهجـرة. 

تـؤدي الفيضانـات إلـى تلـوث امليـاه وتفشـي األمـراض املنقولـة بواسـطة 

واألعاصيـر  للعواصـف  املصاحبـة  األمطـار  غـزارة  نتيجـة  احلشـرات 

املداريـة. ويتسـبب ذلـك بغمـر املراحيـض وخزانـات الصـرف الصحـي، 

ممـا يلـوث إمـدادات امليـاه ويجعلهـا غيـر مأمونـة. 

ويـزداد الطلـب علـى امليـاه بفعـل تزايـد موجـات احلـر واالرتفـاع الشـديد 

فـي درجـات احلـرارة. وتـؤدي نـدرة امليـاه الناشـئة عـن ذلـك؛ أي عندمـا 

يصبـح الطلـب أكبـر مـن العـرض، إلـى عجـز أجسـاد األطفـال عـن تنظيـم 

اسـتخدام  علـى  املجتمعـات  ويجبـر  الرطوبـة.  علـى  واحلفـاظ  احلـرارة 

املنقولـة  األمـراض  بتفشـي  يتسـبب  ممـا  مأمونـة،  غيـر  ميـاه  مصـادر 

كالكوليـرا. امليـاه،  بواسـطة 

 
ً
أضـرارا واألعاصيـر،  الشـديدة  كالعواصـف  املناخيـة،  الكـوارث  لحـق 

ُ
ت

جسـيمة بالبنيـة التحتيـة خلدمـات امليـاه والصـرف الصحـي أو تدمرهـا. 

 إلـى تعطيـل 
ً
وال يؤثـر ذلـك علـى جـودة امليـاه فحسـب، بـل يـؤدي أيضـا

اخلدمات حلن إجراء اإلصالحات، وإلى اسـتخدام اخلدمات الطارئة. 

الصحـي  والصـرف  امليـاه  خدمـات  لتمكـن  كبيـرة  جهـود  بـذل  يجـب 

 
ً
والنظافـة الصحيـة مـن مواجهـة تهديـدات املنـاخ املذكـورة. فهنـاك حاليـا

20% فقـط مـن البلـدان تنفـذ خطـط التأهـب لتغيـر املنـاخ ذات الصلـة 

بتقييـم واسـع النطـاق للمخاطـر علـى امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة 

وإدارتهـا. الصحيـة 

 للنزاعـات والهجـرة 
ً
النزاعـات والهجـرة. يعـد انعـدام األمـن املائـي سـببا

ونتيجـة لهمـا. ويثيـر نقـص امليـاه التنافـس والتوتـر والعنـف. وقـد ُوصفت 

أزمـات امليـاه بأنهـا أكبـر خطـر يهـدد املجتمعـات املحليـة. فعندمـا تقـل 

ميـاه الشـرب املأمونـة، تضطـر األسـر إلـى النـزوح. ومـع اسـتقرارها فـي 

مجتمعـات جديـدة، يـزداد الطلـب علـى امليـاه، وتنشـأ توتـرات جديـدة. 

 جسـيمة بالبنيـة التحتيـة خلدمـات املياه 
ً
 أضـرارا

ً
لحـق النزاعـات أيضـا

ُ
وت

والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة أو تدمرهـا.
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الكاميرون — صبي يشرب 

الماء من صنبور مياه خارج 

مدرسته.

يجب تسريع جهود متويل خدمات املياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية 

والصـرف  امليـاه  خدمـات  متويـل  علـى حتسـن  املؤشـرات  رغـم 

الصحـي والنظافـة الصحيـة، إال أنهـا تتطلـب املزيـد. وقـد زادت 

حكومـات 25 دولـة موازنـات هـذه اخلدمـات فـي الفتـرة 2018/ 

 .
ً
سـنويا  %5 قـدره  متوسـط  مبعـدل   2022  /2021  –  2019

إال أن تقريـر مبـادرة جلنـة األمم املتحـدة املعنيـة باملـوارد املائيـة 

لتحليـل وتقييـم خدمـات الصـرف الصحـي وميـاه الشـرب علـى 

املسـتوى العاملـي لعـام 2022، ذكـر أن 75% مـن البلـدان أبلغـت 

عـن عـدم كفايـة متويـل هـذه اخلدمـات، وضـرورة زيـادة جميـع 

مصـادره. واحلقيقـة أن إجمالـي متويـل هـذا القطـاع يتناقـص 

اإلمنائيـة  املسـاعدة  انخفضـت  حيـث  العاملـي.  الصعيـد  علـى 

الرسـمية املخصصـة لـه بنسـبة 5.6% فـي الفتـرة 2020-2017، 

رغـم تزايـد الضغـط علـى أنظمـة امليـاه والصـرف الصحـي جراء 

تغيـر املنـاخ والنزاعـات املسـلحة.

ومـع أن حصـة الصـرف الصحـي مـن إجمالـي متويـل القطـاع 

ميـاه  أقـل عـن  تـزال  أنهـا ال  إال  األخيـرة،  السـنوات  فـي  زادت 

كافيـة  مـوارد  متتلـك  البلـدان  مـن  فقـط   %3 وهنـاك  الشـرب. 

األريـاف،  فـي  الصحـي  الصـرف  وخطـط  سياسـات  لتنفيـذ 

املـدن. فـي  لذلـك  املطلوبـة  املـوارد  متتلـك  و7% فقـط 

وفـي البلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل، يأتـي معظـم متويـل 

أنظمـة امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة مـن األسـر 

 
ً
بلـدا وليـس مـن احلكومـات. وكشـفت دراسـة أجريـت فـي 44 

مـن  يأتـي  األنظمـة  هـذه  علـى  اإلنفـاق  إجمالـي  مـن   %61 أن 

األسـر عـن طريـق الرسـوم أو النفقـات النثريـة. وهـذه مشـكلة 

بحـد ذاتهـا، ألن األسـر غيـر قـادرة علـى تسـديد رسـومها أو غير 

راغبـة بذلـك. 

إن معظـم سياسـات امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحية 

ال تعالـج املخاطـر الناشـئة عـن تغيـر املنـاخ، وال تعـزز قـدرة هـذه 

األنظمـة علـى مواجهتهـا. ومـع أن السياسـات ذات الصلـة لـدى 

أكثـر مـن ثلثـي البلـدان تتضمـن خطـوات محـددة للوصـول إلـى 

السـكان املتضرريـن مـن تغيـر املنـاخ، إال أن قرابـة الثلـث فقـط 

 ملسـاعدتهم.
ً
 محـددا

ً
ترصـد التقـدم املحـرز، أو تخصـص متويـال

 القسم 1
أسباب انعدام األمن املائي وآثاره



 لألطفال
ً
 قاتال

ً
تهديد ثالثي: كيف تشكل األمراض، ومخاطر املناخ، وخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير املأمونة مزيجا 10

بنن — تنتهز أم على حافة البئر في 

قريتها الفرصة لغسل األطباق. 
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أثر اخلدمات غير املأمونة للمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية على األطفال

والنظافـة  الصحـي  والصـرف  للميـاه  املأمونـة  اخلدمـات  نقـص  يتـرك 

 علـى جميـع جوانـب حيـاة األطفـال. ويسـتحيل معـه 
ً
 مدمـرا

ً
الصحيـة أثـرا

التغذيـة اجليـدة والصحـة والتعليـم  تلبيـة االحتياجـات األساسـية، مثـل 

والسـالمة. ففي كل يوم، ميوت أكثر من 1,000 طفل دون سـن اخلامسـة 

امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة  بسـبب األمـراض املنقولـة بواسـطة 

مناطـق  فـي  بسـببها  منهـم  ميـوت  مـن  وعـدد  املأمونـة.  غيـر  الصحيـة 

النزاعـات  نتيجـة  مـن ميوتـون  عـدد  مـرة   20 يفـوق  املسـلحة  النزاعـات 

نفسـها.

والسـبب الرئيسـي ملرض اإلسـهال، وهو رابع أهم سـبب لوفيات األطفال 

دون سـن اخلامسـة فـي العالـم، هـو ميـاه الشـرب غيـر املأمونـة وضعـف 

فـإن  بوفاتهـم،  يتسـبب  لـم  وإذا  الصحيـة.  والنظافـة  الصحـي  الصـرف 

تكـرر نوباتـه متنـع امتصـاص العناصـر الغذائيـة، وتفاقـم سـوء التغذيـة. 

ومبـرور الوقـت، قـد يـؤدي ذلـك إلـى تأخـر النمـو )التقـّزم( الـذي يعانـي 

 بالنمو اإلدراكي 
ً
منه ربع أطفال العالم دون سـن اخلامسـة، ويلحق ضررا

والبدنـي علـى املـدى الطويـل.

وباإلضافـة إلـى األضـرار الصحيـة املباشـرة والوفيـات، فـإن نقـص ميـاه 

التعليـم  الشـرب املأمونـة والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة يعطـل 

ويؤثـر علـى سـبل العيـش ويؤجـج النزاعـات ويزيد معـدالت الهجرة وعمل 

األطفـال. فعندمـا تـزداد صعوبـة احلصـول علـى امليـاه، يضطـر األطفـال 

. تقـع 
ً
 إضافيـا

ً
 إلـى التغيـب عـن املدرسـة ألن جلبهـا يسـتغرق وقتـا

ً
أحيانـا

مهمـة جلـب امليـاه علـى عاتـق النسـاء والفتيـات فـي 8 مـن كل 10 أسـر، 

 ويؤثـر علـى سـالمتهن وتعليمهـن وفرصهـن 
ً
 إضافيـا

ً
ممـا يحملهـن عبئـا

االقتصاديـة.

يؤثـر اجلفـاف ونقـص املـوارد املائيـة علـى دخـل األسـر ويقلـل الفـرص 

املسـتويات  وعلـى  امليـاه  علـى  الزراعـة  تعتمـد   ،
ً
مثـال لألطفـال.  املتاحـة 

املتوقعـة لهطـول األمطـار ودرجـات احلـرارة، وكلهـا مهـددة بسـبب تغيـر 

املنـاخ. ومـع ازديـاد املناطـق املعرضـة لشـح امليـاه، سـيضطر األطفـال بعـد 

 عـن العمـل.
ً
 إلـى هجـر مجتمعاتهـم بحثـا

ً
أن يصبحـوا شـبابا
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مالوي — إليزا الستون تتلقى لقاحها ضد الكوليرا في جمعية 

نشالو للتوعية بالله كجزء من حملة لقاح الكوليرا التي 

أطلقتها اليونيسف في منطقة تشيكواوا، مالوي.
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 الكوليرا: مرض مميت ينتقل بواسطة املياه امللوثة 
ويتفاقم بسبب تغير املناخ

الوقايـة  ميكـن  مميـت  بكتيـري  مـرض  وهـي  الكوليـرا،  تنتشـر 

، وتـؤدي إلـى املـوت فـي غضون 
ً
منـه، بواسـطة امليـاه امللوثـة غالبـا

املـرض،  هـذا  وطـأة  األطفـال  ويتحمـل  تعالـج.  لـم  إذا  سـاعات 

والسـيما مـن هـم دون سـن اخلامسـة. ويتعـرض املصابـون منهـم 

بسوء التغذية ملضاعفاتها احلادة، وحتى للموت بسبب اجلفاف 

الشديد. ودون توفر مياه شرب مأمونة وصرف صحي ونظافة 

شـخصية، مـن شـبه املسـتحيل منـع انتشـار الكوليـرا واألمـراض 

األخـرى املنقولـة بواسـطة امليـاه وعالجهـا.

لـدى  بسـببها  الوفـاة  واحتمـال  الكوليـرا  أعـراض  حـدة  وتـزداد 

أمـراض   مـن 
ً
يعانـون أصـال العالـم ممـن  فـي  ماليـن األطفـال 

أخـرى.  وأمـراض  التغذيـة  عـن سـوء  ناجمـة 

ويفاقـم تغيـر املنـاخ حـدة هـذا املـرض املميـت بسـبب العواقـب 

والفيضانـات  واألعاصيـر  امليـاه  وشـح  للجفـاف  الكارثيـة 

والعواصـف. وقـد أظهـرت األبحـاث أن ارتفـاع درجـات احلـرارة 

والصدمـات الناجمـة عـن تغيـر املنـاخ تزيـد مـن انتشـاره، ألنهـا 

الصـرف  ومرافـق  املأمونـة  الشـرب  ميـاه  إلـى  الوصـول  متنـع 

الصحـي. 

عديـدة  بلـدان  فـي  الكوليـرا  مـرض  تفشـى   ،2021 عـام  ومنـذ 

 
ً
كانـت قـد تخلصـت منـه منـذ سـنوات. وسـجل عـام 2022 عـددا

 مـن جائحـات الكوليـرا الواسـعة الناجمـة عـن اجلفـاف 
ً
قياسـيا

، مـن هايتي ومالوي 
ً
والفيضانـات والنزاعـات فـي قرابـة 30 بلـدا

حتـى سـوريا ولبنـان.

فـي  الكوليـرا  إصابـات  مـن   )%97( العظمـى  الغالبيـة  وُسـجلت 

 تعانـي مـن أدنـى 
ً
الفتـرة 2010-2021 فـي 31 مـن أصـل 34 بلـدا

سـّجل 
ُ
مسـتويات خدمـات امليـاه والصـرف الصحـي. بينمـا لـم ت

أي إصابـة فـي ثالثـة فقـط مـن البلـدان التي تقل فيها مسـتويات 

خدمـات امليـاه األساسـية عـن 70% وخدمـات الصـرف الصحـي 

األساسـية عـن %55.

ويعـد االكتشـاف املبكـر للمـرض واالسـتجابة السـريعة الحتوائـه 

مأمونـة  شـرب  ميـاه  توفيـر  مكافحتـه  وتتطلـب   .
ً
حيويـا  

ً
أمـرا

وخدمـات صـرف صحـي مناسـبة، وتلقـي اللقـاح والعالج، ووضع 

أنظمـة لرصـده وضبـط انتشـاره، وإشـراك املجتمـع املحلـي فـي 

الصحـي  الصـرف  وخدمـات  الصحيـة  النظافـة  عـادات  تعزيـز 

املأمونـة.
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الشكل 1: البلدان ذات العبء الثالثي األشد وطأة

مالحظة: الترتيب تنازلي، أي أن املرتبة األعلى تعني نسبة أعلى من وفيات األطفال بسبب الخدمات غير املأمونة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومستوى أعلى من مخاطر تهديدات املناخ. 

املصدر: برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة العاملية واليونيسف، التقدم املحرز في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية لألسر املعيشية للفترة 2000–2020 )إصدار 2021(؛ تقديرات الصحة 
العاملية لعام 2020 الصادرة عن منظمة الصحة العاملية والتقرير الصادر عن اليونيسف بعنوان أزمة املناخ هي أزمة في حقوق الطفل: التعريف بمؤشر مخاطر املناخ على األطفال )2021(.

الصومالنيجريياالنيجرمايلغينياكوت ديفوارتشادالكامريونبوركينا فاسوبنني

نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه 
65476646716483477856الرشب األساسية عىل األقل 

نسبة السكان الذين يتوفر لديهم رصف 
صحي أسايس عىل األقل 

17224512353045154339

الرتتيب العاملي: وفيات األطفال دون سن 
الخامسة بسبب الخدمات غري املأمونة للمياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية كنسبة من 

مجمل عدد األطفال

79151131261032

الرتتيب عىل مؤرش اليونيسف ملخاطر املناخ 
عىل األطفال )املخاطر املناخية والبيئية( 

)بني 163 بلداً(
3525143732174023538

غينيا
%64 
%30 
12# 
17#

كوت ديفوار  )ساحل العاج( 
%71 
%35 
13# 
32#

بوركينا  فاسو
%47 
%22 
9# 
25# بنني

%65 
%17 
7# 

35#

نيجرييا
%78 
%43 
3# 
5#

الكامريون
%66 
%45 
15# 
14#

الصومال
%56 
%39 
2# 

38#

تشاد
%46 
%12 
1# 

37#

النيجر
%47 
%15 
10# 
23#

مايل
%83 
%45 
6# 
40#
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الكاميرون — طفل يغسل الصحون في شوارع 

دواال في مقاطعة الكاميرون الساحلية.

يرزح 193,961,000 طفل، في 10 بلدان تقع جميعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تحت وطأة عبء ثالثي نا�شئ عن نقص الخدمات 

األساسية للمياه أو الصرف الصحي، ووفيات األطفال دون سن الخامسة بأمراض ناجمة عن املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير 

املأمونة، وتهديدات املناخ التي تؤثر على توفر هذه الخدمات.

هـذه البلـدان العشـرة — بـن وبوركينـا فاسـو والكاميـرون وتشـاد وكـوت 

ديفـوار وغينيـا ومالـي والنيجـر ونيجيريـا والصومـال — خرجـت حاليـا 

فـي  املتمثـل  املسـتدامة  التنميـة  هـدف  لتحقيـق  الصحيـح  املسـار  عـن 

حصـول اجلميـع علـى خدمـات امليـاه والصـرف الصحي األساسـية بحلول 

عـام 2030. 

تتراكـب آثـار هـذه األعبـاء الثالثـة فيمـا بينهـا، ممـا يفاقـم أضرارهـا علـى 

جسـيمة   
ً
أضـرارا املنـاخ  تغيـر  عـن  الناجمـة  الكـوارث  لحـق 

ُ
وت األطفـال. 

ممـا  تدمرهـا،  أو   
ً
أصـال الضعيفـة  الصحـي  والصـرف  امليـاه  بأنظمـة 

يزيـد انتشـار األمـراض واحتمـاالت الوفـاة. وتتفشـى األمـراض املنقولـة 

بواسـطة احلشـرات وتزداد الوفيات الناجمة عن اإلسـهال بفعل األمطار 

الغزيـرة والفيضانـات. ويتضاعـف هـذا األثـر نتيجـة عـدم كفايـة أنظمـة 

امليـاه والصـرف الصحـي. وباملثـل، فـإن نقـص أنظمـة الصـرف الصحـي 

املناسـبة يخلـق بيئـة مواتيـة لتكاثـر البعـوض الناقـل لألمـراض. 

والتنميـة  االقتصـادي  التعـاون  منظمـة  صنفـت   ،2022 عـام  وفـي 

هشـة  أنهـا  علـى  الثالثـي  العـبء  تواجـه  التـي  العشـرة  البلـدان  جميـع 

نزاعـات  مـن  العشـرة  البلـدان  هـذه  مـن  كثيـر  ويعانـي   .
ً
جـدا هشـة  أو 

تعـد  منطقـة  وهـي  السـاحل.  منطقـة  فـي  والسـيما   ،
ً
أيضـا مسـلحة 

 
ً
مزيجـا تواجـه  ألنهـا  للخطـر،  عرضـة  أفريقيـا  مناطـق  أكثـر  مـن 

السياسـي،  االسـتقرار  وعـدم  والفقـر  والنزاعـات  املنـاخ  تغيـر  مـن 

املائـي. األمـن  انعـدام  مـن  فيهـا  شـخص  مليـون   5.8 نحـو   ويعانـي 

عبء نقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي 
األساسية باحلد األدنى 

إن البلـدان التـي تعانـي مـن هـذا العـبء لديهـا علـى األقـل خدمـات ميـاه 

شـرب أساسـية أو خدمـات صـرف صحـي أساسـية أقـل مـن %50.

علـى مـدى السـنوات العشـرين األخيـرة، أدى تركيـز االسـتثمار ومجـاالت 

السياسـات وجهـود عـدد هائـل مـن املجتمعـات واألسـر والتزامهـا، إلـى 

حتسـن عاملـي ملحـوظ فـي احلصـول علـى ميـاه مأمونـة. وهـذا يؤكـد أن 

التقدم ممكن على هذا الصعيد. فقد ارتفعت نسـبة األسـر التي حتصل 

علـى ميـاه الشـرب األساسـية علـى األقـل مـن 82% فـي عـام 2000 إلـى 

90% فـي عـام 2020، وعلـى خدمـات الصـرف الصحـي األساسـية مـن 

56% فـي عـام 2000 إلـى 78% فـي عـام 2020. 

الشـرب  ميـاه  نقـص  مـن  اآلن  حتـى  شـخص  بليونـا  يعانـي  ذلـك،  مـع 

املأمونـة،  الصحـي  الصـرف  نقـص خدمـات  مـن  بليـون  املأمونـة، و3.6 

و2.3 بليـون مـن نقـص املرافـق األساسـية لغسـل اليديـن باملـاء والصابـون 

)برنامج الرصد املشترك، 2021(. وال توجد أي منطقة تنجز اخلطوات 

املطلوبـة لتحقيـق غايـات أهـداف التنميـة املسـتدامة املعنيـة بضمان توفر 

اخلدمـات املأمونـة للميـاه والصـرف الصحـي للجميـع بحلـول عام 2030. 

وحتقيـق هـذه الغايـات يتطلـب مضاعفـة وتيـرة التقـدم أربع مـرات بحلول 

عـام 2030. فـإذا اسـتمرت الوتيـرة احلاليـة، لـن يسـتطيع العالـم بحلـول 

مـن  و%67  املأمونـة،  الشـرب  ميـاه  مـن   %81 سـوى  توفيـر   2030 عـام 

خدمـات الصـرف الصحـي املأمونـة.

مـا اجلوانـب األكثـر حـدة فـي انعـدام األمـن املائي؟ يتخلف سـكان املناطق 

 .
ً
 عـن الركـب غالبـا

ً
 وتهميشـا

ً
الريفيـة واملجتمعـات الفقيـرة األكثـر ضعفـا

فـي  طفـل(  مليـون   450( نسـمة  بليـون   1.4 يعيـش   ،2020 عـام  ومنـذ 

 فـي امليـاه.
ً
مناطـق تواجـه نـدرة شـديدة أو شـديدة جـدا
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الشكل 3: توزع مناطق ندرة املياه في العالم

مالحظة: تنجم الهشاشة املائية الشديدة ملجموعة سكانية معينة عن اجتماع أعلى مستويات مخاطر ندرة املياه الطبيعية مع أدنى مستويات خدمات مياه الشرب لديها )مياه سطحية، خدمات مياه ر املحسنة أو محدودة(.

شرت هذه الخريطة باألصل في دراسة لليونيسف بعنوان رؤية جديدة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: توفير األمن املائي للجميع )2021(. تم اقتباس معلومات اإلجهاد املائي، والتقلب بين السنوات، والتباين 
ُ
املصدر: ن

بين املواسم، وتدهور منسوب املياه الجوفية من أطلس مخاطر مياه القنوات الصادر عن معهد املوارد العاملية؛ ومعلومات موجات الجفاف من منصة بيانات املخاطر العاملية لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وبيانات مستوى 
خدمات مياه الشرب من مجموعة بيانات برنامج الرصد املشترك. 

جنوب احمليط اهلادئ

مشال احمليط األطلسي

جنوب احمليط األطلسي

احمليط اهلندي

احمليط اجلنوبي

مشال احمليط اهلادئ
مشال احمليط اهلادئ

املصدر: برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة العاملية واليونيسف بشأن التقدم املنجز على صعيد مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية 2000–2020: بعد خمس سنوات من أهداف التنمية املستدامة، 
.washdata.org/data 2021، وهي متوفر على الرابط

الشكل 2:  التقدم العاملي املحرز على األقل في خدمات املياه األساسية وخدمات الصرف الصحي األساسية في الفترة 2000–2020

2-أ النسبة املئوية لسكان العالم الذين يحصلون على مياه الشرب األساسية على 
األقل، من عام 2000 إلى عام 2020

2-ب النسبة املئوية لسكان العالم الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي 
األساسية على األقل، من عام 2000 إلى عام 2020
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مستوى الهشاشة املائية
ً
منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع
ً
مرتفع جدا
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http://washdata.org/data
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املصدر: تقديرات منظمة الصحة العاملية عن عبء األمراض الناجمة عن الخدمات غير املأمونة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في عام 2019 )في كانون األول/ ديسمبر 2022(

اجلدول 1: وفيات األطفال دون سن اخلامسة بسبب نقص املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 2019

مناطق أهداف التنمية املستدامة
التهابات الجهاز 
اإلسهال التنفيس الحادة 

سوُء التْغذية الناجم 
عن نقص الربوتني

الديدان الطفيلية 
املجموع الكيلاملنقولة بواسطة الرتبة 

 6 -- 1  5 أسرتاليا ونيوزيلندا

 98,410 96  891 72,748  24,675 وسط وجنوب آسيا

 19,186 26  113 11,547  7,500 رشق وجنوب رشق آسيا

526  -  2  192  332 أوروبا وأمريكا الشاملية

 6,041 16  379  3,435  2,210 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 15,011 26  229  9,898  4,857 شامل أفريقيا وغرب آسيا

645  3  4  419  219 أوقيانوسيا

254,976 1,111  6,233  175,082  72,549 أفريقيا جنوب الصحراء

394,802 1,279  7,853  273,323 112,347 املجموع

الصومال — طفل ينتظر العالج في مركز 

صحي تديره تروكير بدعم من اليونيسف.
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عبء األمراض

دولـة   20 أكثـر  العـبء ضمـن  هـذا  مـن  تعانـي  التـي  العالـم  بلـدان  تقـع 

 لألمـراض املنقولـة بواسـطة امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة 
ً
انتشـارا

الصحية غير املأمونة )محسـوبة على أسـاس عدد وفيات األطفال بهذه 

 إلـى عددهـم اإلجمالـي(.
ً
األمـراض منسـوبا

تصـل وفيـات األطفـال دون سـن اخلامسـة إلـى نحـو 400,000 حالـة مـن 

 ناجمـة عـن أمـراض سـببها نقـص 
ً
أصـل 1.4 مليـون حالـة وفـاة سـنويا

امليـاه املأمونـة والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة. وهـذا يعنـي وفـاة 

أكثر من 1,000 طفل دون سن اخلامسة من أصل قرابة 4,000 شخص 

ذات  العشـرة  البلـدان  فـي  هـؤالء  نحـو خمسـي  ويتركـز   .
ً
يوميـا ميوتـون 

العـبء الثالثـي األشـد وطـأة وحدهـا.

وميكـن احلـد مـن هـذه الوفيـات، مبـا فيهـا الوفيات الناجمة عن اإلسـهال 

نقـص  عـن  الناجـم  التغذيـة  وسـوء  احلـادة  التنفسـي  والتهابـات اجلهـاز 

البروتن وعدوى الديدان الطفيلية املنقولة بواسـطة التربة، بتوفير مياه 

املنـازل ومرافـق رعايـة  فـي  مأمونـة وصـرف صحـي ونظافـة شـخصية 

صحيـة واملـدارس.
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بوركينا فاسو — أطفال يجمعون 

المياه في قرية نابا غويغما في 

المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو.
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أزمة منطقة الساحل

السـاحل  منطقـة  فـي  املتصاعـدة  املسـلحة  النزاعـات  فاقـم 
ُ
ت

. وقـد كان 2022 
ً
األوسـط االحتياجـات اإلنسـانية احلـادة أصـال

 بالنسـبة ألطفـال املنطقـة، بـل رمبـا كان األكثـر 
ً
 أشـد عنفـا

ً
عامـا

دمويـة منـذ انـدالع النزعـات املسـلحة فـي شـمال مالـي منـذ أكثر 

مـن عقـد.

الهجمـات علـى منشـآت  أسـلوب  اسـتخدام  باسـتمرار  ويتزايـد 

املياه بهدف التهجير القسـري للسـكان املحلين. ويجري تدمير 

البنيـة التحتيـة للميـاه كصهاريـج وخزانـات امليـاه املدعومـة مـن 

اليونيسـف. وقام مسـلحون بتهديد النسـاء اللواتي يذهنب جللب 

بجيـف  أو  بالوقـود  امليـاه  توزيـع  نقـاط  بعـض  وسـمموا  امليـاه، 

احليوانـات. وتعرضـت 58 نقطـة توزيـع ميـاه للهجـوم في بوركينا 

فاسـو فـي عـام 2022، مقارنـة مـع 21 فـي عـام 2021 و3 فـي 

عـام 2020. وبسـبب ذلـك، ُحـرم أكثـر مـن 830,000 شـخص، 

أكثـر مـن نصفهـم أطفـال، مـن احلصـول على مياه شـرب مأمونة 

فـي العـام املاضـي.

 من 
ً
تندلـع هـذه األزمـة فـي منطقـة تعـد مـن أكثـر املناطـق تضررا

تغير املناخ وشـح املياه على هذا الكوكب. إذ ترتفع فيها درجات 

احلرارة أسرع من املتوسط العاملي مبعدل 1.5 مرة. وينخفض 

إلـى  اآلبـار  عمـق  زيـادة  يتطلـب  اجلوفيـة، ممـا  امليـاه  منسـوب 

ضعـف مـا كان عليـه قبـل عقـد مضـى. ومينـع التوسـع العمرانـي 

واألسـطح اإلسـفلتية واإلسـمنتية والتلوث البالسـتيكي املياه من 

التغلغـل فـي التربـة ويؤثـر علـى ارتشـاح امليـاه. وتخلـق موجـات 

ومخاطـر  توتـرات  يثيـر   ،
ً
إضافيـا  

ً
واملهجريـن ضغطـا النازحـن 

تهـدد سـالمة النسـاء واألطفـال عنـد نقـاط توزيـع امليـاه.

حـدوث  إلـى  وغزارتهـا  األمطـار  هطـول  تقلـب  ازديـاد  وأدى 

فيضانـات قضـت علـى معظـم املحاصيـل ولوثـت إمـدادات امليـاه 

األمـراض،  لتفشـي  مثاليـة  ظـروف  وهـي   ،
ً
أصـال الشـحيحة 

 بعشـر مرات بن األطفال 
ً
كالتهاب الرئة الذي يصبح أشـد فتكا

املصابـن بسـوء تغذيـة حـاد. 

إلـى جانـب ذلـك، يتعـرض األطفـال نتيجـة االكتظـاظ واألوضـاع 

غيـر الصحيـة فـي مواقـع النـزوح إلـى خطـر شـديد ناجـم عـن 

مزيـج قاتـل مـن سـوء التغذيـة واألمـراض.
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كوت ديفوار — تغسل ود بيالرجي، وهي 

امرأة تبلغ من العمر 43 عاما، مع ابنتها 

ياسمين البالغة من العمر 3 سنوات، في 

بالبلو، وهي بلدة تقع في غرب البالد. 
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عبء تهديدات تغير املناخ

تقـع البلـدان التـي تعانـي مـن هـذا العـبء ضمـن الربـع األعلـى علـى سـلم 

 للمخاطـر والكـوارث والضغوط املناخيـة والبيئية، 
ً
البلـدان األكثـر تعرضـا

حسـب مؤشـر اليونيسـف ملخاطـر املنـاخ علـى األطفـال لعـام 2021.

يتحملـون  لكنهـم  املنـاخ،  تغيـر  عـن  ذكـر 
ُ
ت األطفـال مسـؤولية  يتحمـل  ال 

العـبء األكبـر آلثـاره. وعلـى مـدى عقـود، تسـبب تغير املنـاخ بزيادة غزارة 

األمطـار والفيضانـات، وتواتـر موجـات اجلفـاف وشـدتها، وتسـارع ذوبان 

اجلليـد، وتدهـورت جـودة امليـاه بسـبب األحـوال اجلويـة القاسـية. وارتفع 

عـدد الكـوارث املرتبطـة بتغيـر املنـاخ وسـوء األحـوال اجلويـة بنحـو %35 

منـذ تسـعينيات القـرن املاضـي.

ويحـدد مؤشـر اليونيسـف ملخاطـر املنـاخ علـى األطفـال العوامـل التاليـة 

بوصفهـا مخاطـر مناخيـة وبيئيـة رئيسـية تؤثـر علـى األطفـال: 

درة املياه 
ُ
ن

فيضانات األنهار 

الفيضانات الساحلية 

األعاصير املدارية 

األمراض املنقولة بواسطة احلشرات 

موجات احلر 

تلوث الهواء 

تلوث التربة واملياه

الشـرب  ميـاه  توفـر  علـى   
ً
ملحوظـا  

ً
تأثيـرا جميعهـا  العوامـل  هـذه  تؤثـر 

الصحيـة. والنظافـة  الصحـي  والصـرف  املأمونـة 
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موريتانيا — في قرية هور مونجي الفوالنية، الواقعة في جنوب 

موريتانيا، على ضفاف نهر السنغال، تستخدم تعاونية نسائية 

الطاقة الشمسية لتشغيل البئر الذي يزود حديقة السوق بالمياه. 

مشروع تقوده اليونيسف بالشراكة مع السلطات المحلية.

القسم 3

معاجلة األزمة

تعد أزمة املياه العاملية أحد أكبر املخاطر التي يتعرض لها املجتمع اإلنساني. ويفاقم تغير املناخ والتوسع العمراني واملنافسة املحتدمة على 

 بعد عام. ويتعرض األطفال لخطر آني ومستقبلي نتيجة الخدمات غير املأمونة للمياه والصرف الصحي 
ً
املياه من تدهور األمن املائي عاما

والنظافة الصحية، إلى جانب مخاطر تغير املناخ واملنافسة املحتدمة على املوارد املائية.

حصـول  مبقدورنـا ضمـان  فـإن  التحديـات،  جسـامة  مـن  الرغـم  وعلـى 

جميـع األطفـال علـى ميـاه مأمونـة وخدمـات مسـتدامة للصـرف الصحـي 

والنظافـة الصحيـة. لقـد كشـفت عقـود مـن اخلبـرة عـن حلـول مجربـة 

تدفـع عجلـة التقـدم وتضطلـع فيهـا احلكومـات بـدور مركـزي. ولـم يبـق 

سوى سبع سنوات من املهلة املحددة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

لذلـك علينـا اإلسـراع فـي تطبيـق هـذه احللـول وتوسـيع نطاقهـا لضمـان 

احلـق اإلنسـاني لـكل طفـل فـي احلصـول علـى خدمـات مأمونـة للميـاه 

والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة.

تدعو اليونيسف احلكومات والشركاء إلى:

القطـاع، مبـا فـي ذلـك  زيـادة االسـتثمار فـي هـذا  اإلسـراع فـي   1

متويل العمل املناخي العاملي. ويجب زيادة اإلنفاق احلالي على خدمات 

لتحقيـق  أضعـاف  ثالثـة  الصحيـة  والنظافـة  الصحـي  والصـرف  امليـاه 

إذ تشـير   ،2030 عـام  بحلـول  و6.2   6.1 املسـتدامة  التنميـة  هدفـي 

التقديـرات يهـذا الشـأن إلـى حاجـة البلدان الناميـة إلى 114 بليون دوالر 

 .
ً
سـنويا

تعزيـز قـدرة خدمـات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية   2

جميـع  قـدرة  مـن  التأكـد  األزمـات.  مواجهـة  علـى  املحليـة  واملجتمعـات 

اخلدمـات املذكـورة علـى مواجهـة تغيـر املنـاخ، وتعزيـز قـدرة املجتمعـات 

الضعيفـة علـى الصمـود والتكيـف، واسـتخدام مصـادر طاقـة منخفضـة 

الشمسـية.  كالطاقـة  الكربـون، 

سياسـات  جميـع  تركيـز  أحـد.  إهمـال  لعـدم  األولويـة  إعطـاء   3

الصحيـة  والنظافـة  الصحـي  والصـرف  امليـاه  واسـتراتيجيات  وبرامـج 

 ،
ً
 وتهميشـا

ً
 وضعفـا

ً
األكثـر فقـرا الفئـات  املنـاخ علـى  تغيـر  مـع  والتكيـف 

اإلعاقـة.  وذوي  والنازحـن  والنسـاء  كاألطفـال 

تعزيـز الفعاليـة واملسـؤولية فـي التنسـيق والقـدرات فـي جميـع   4

جوانـب العمـل اإلنسـاني واإلمنائـي وبنـاء السـالم لضمان االسـتمرار في 

تقدمي خدمات مياه وصرف صحي سـريعة وعالية اجلودة وميكن التنبؤ 

بهـا، وضمـان اتبـاع نهـج “عـدم إحلـاق الضـرر”.

التنميـة  أهـداف  مـن   6 للهـدف  العاملـي  التسـريع  إطـار  تنفيـذ   5

فـي  واالسـتثمار  الصحـي(  والصـرف  النظيفـة  امليـاه  )توفيـر  املسـتدامة 

املسـرعات الرئيسـية: حوكمـة وقيـادة سياسـية رشـيدة؛ تنسـيق وتنظيـم 

ن؛ متويـل حكومـي إلطـالق عجلـة االسـتثمار األسـري 
َ
ـن ومسـؤول

َ
فعال

واخلـاص؛ تطويـر القـدرات علـى جميـع املسـتويات للحفـاظ علـى التقـدم 

املحـرز وتعزيـزه؛ بيانـات موثوقـة تدعـم صنـع القـرار واملسـاءلة؛ االبتـكار 

الناشـئة. التحديـات  ملواجهـة 
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اليونيسف: األهداف، ونطاق الوصول، واإلجنازات 

حتـرص جميـع برامـج اليونيسـف علـى تقـدمي دعـم مباشـر لألسـر واملجتمعـات املحليـة فـي مجـال خدمـات امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة 

 مـع احلكومـات والشـركاء لتعزيـز األنظمـة ذات الصلـة.
ً
الصحيـة، وتتعـاون فـي الوقـت نفسـه أيضـا

 فـي تاريخهـا: تقـدمي 
ً
تضمنـت اخلطـة االسـتراتيجية لليونيسـيف 2018–2021 أكثـر أهـداف امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة طموحـا

 
ً
 اسـتثنائيا

ً
دعـم مباشـر لتوفيـر مصـادر ميـاه شـرب مأمونـة لنحـو 60 مليـون شـخص فـي مجتمعاتهـم املحليـة. ولقـد حتقق هذا الهدف، وكان إجنازا

فـي ضـوء التحديـات امليدانيـة التـي فرضتهـا جائحـة كوفيـد-19. وفـي عـام 2021، عملـت اليونيسـف، أكثـر مـن أي وقـت مضـى وأكثـر مـن أي وكالة 

أخـرى، لتنفيـذ برامـج ميـاه وصـرف صحـي ونظافـة شـخصية فـي 128 دولة.

وواصلـت نهـج التحـول الهـادف إلـى إدراج مواجهـة تغيـر املنـاخ فـي برامـج امليـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة مبشـاركة 87 دولـة، وتقـدمي 

دعـم فنـي ألنظمـة امليـاه التـي تعمـل بالطاقـة الشمسـية، ودعـم مباشـر لتركيـب 1,523 منظومـة جديـدة للطاقـة الشمسـية فـي عـام 2021.

 لتزويـد 21,112 مدرسـة مبرافـق صـرف صحـي مسـتقلة لإلنـاث والذكـور، و16,699مرفـق 
ً
 مباشـرا

ً
وخـالل أربـع سـنوات، قدمـت اليونيسـف دعمـا

رعايـة صحيـة مجهـزة بخدمـات ميـاه وصـرف صحـي ونظافـة شـخصية.

ونفـذت اليونيسـف عمليـات إغاثـة مباشـرة ملعاجلـة أزمـات إنسـانية ذات حجـم ونطـاق اسـتثنائين، وعـززت قـدرة القطـاع اإلنسـاني علـى الصمـود 

أثنـاء األزمـات اإلنسـانية، ونسـقت جميـع اجلهـود بصفتهـا الوكالـة الرائـدة للتجمـع العاملـي للميـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة. وفـي عـام 

 بفضـل برامـج اليونيسـف لإلغاثـة 
ً
2021، حصـل 33.3 مليـون شـخص علـى خدمـات امليـاه للشـرب والنظافـة الصحيـة أو حصلـوا عليهـا مجـددا

اإلنسـانية املباشـرة، وحصـل 8.4 مليـون شـخص علـى خدمـات الصـرف الصحـي. كمـا اسـتفاد 11.6 مليـون طفـل مـن خدمـات امليـاه والصـرف 

الصحـي والنظافـة الصحيـة فـي حـاالت الطـوارئ التـي وفرتهـا اليونيسـف فـي املـدارس وصفـوف التعليـم املؤقتـة.

 للوصـول إلـى 450 مليـون طفـل وأسـرهم )1.42 بليـون شـخص( يعيشـون فـي مناطـق تعانـي مـن نـدرة مائيـة 
ً
 طموحـا

ً
وضعـت اليونيسـف هدفـا

، عن طريق تقدمي حلول فعالة ملعاجلة املشـكلة. كما تخطط لتزويد بليون شـخص بخدمات صرف صحي مأمونة تسـهم 
ً
شـديدة أو شـديدة جدا

فـي حتقيـق الهـدف 6 مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة املعنـي بحصـول جميـع األطفـال علـى إمـدادات ميـاه مأمونـة وميسـورة التكلفـة، والعيـش فـي 

مجتمعـات تتمتـع باألمـن املائـي، واحلصـول علـى خدمـات صـرف صحـي مأمونـة.

مدغشقر — ماسي ، 23 عاماً، تقوم بجمع الماء. وهي حامل في شهرها األخير، 

وأم ألربعة أطفال، وتتطوع كعاملة مجتمعية في "سيكالين". تلقت ماسي 

مجموعة غسيل وزعتها اليونيسف، وتشمل المجموعة حاوية سعة 20 لتراً ودلواً 

©ووعاءاً ومنتجات لتنقية المياه وبعض الصابون.
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مسرد املصطلحات

خدمـات الصـرف الصحـي األساسـية: توفيـر مرافـق محسـنة مسـتقلة 

لـكل أسـرة.

ـنة،  ُمحسَّ مصـادر  مـن  شـرب  ميـاه  توفيـر  األساسـية:  امليـاه  خدمـات 

شـريطة أال تزيـد مـدة الذهـاب واإليـاب وانتظـار الـدور عـن 30 دقيقـة 

بحكـم  التلـوث  مـن  امليـاه  حتمـي  املحسـنة:  الشـرب  ميـاه  مصـادر   .

تصميمهـا وبنائهـا، وتقـدم امليـاه عبـر شـبكة أنابيـب، وآبـار ارتوازيـة، 

وآبـار محفـورة مغطـاة، وينابيـع مغطـاة، وميـاه أمطـار، وأكشـاك ميـاه، 

وميـاه معبـأة جاهـزة للتوزيـع. 

صحـي  بشـكل  مصممـة  مرافـق  املحسـنة:  الصحـي  الصـرف  مرافـق 

تقنيـات صـرف  للفضـالت، وتتضمـن  البشـر  للحيلولـة دون مالمسـة 

صحـي رطـب، كتنظيـف املراحيـض أو تصريفهـا إلـى شـبكات الصـرف 

الصحـي، وخزانـات الصـرف الصحـي أو مراحيـض احلفـر، وحجـرات 

املراحيـض املحسـنة ذات التهويـة، ومراحيـض احلفـرة املـزودة ببالطة، 

واملراحيـض السـمادية. 

لـكل  مسـتقلة  محسـنة  مرافـق  املأمونـة:  الصحـي  الصـرف  خدمـات 

أسـرة، تعمـل بشـكل آمـن علـى تصريـف الفضـالت فـي املوقـع أو علـى 

املوقـع. خـارج  ومعاجلتهـا  تصريفهـا 

خدمـات امليـاه املأمونـة: إيصـال ميـاه الشـرب مـن مصـدر ميـاه محّسـن 

إلـى املبانـي، وتوفرهـا عنـد احلاجـة، وخلوهـا مـن التلـوث بالبـراز أو 

املـواد الكيميائيـة.

ـدرة )شـح( امليـاه: عندمـا يصبـح الطلـب علـى امليـاه أكبـر مـن عرضها، 
ُ
ن

أو تصبـح مـوارد امليـاه املتاحـة حتـت خـط االسـتدامة أو قريبـة منـه. 

ونـدرة امليـاه ميكـن أن تكـون ماديـة أو اقتصاديـة.

إلـى  السـكان علـى حتقيـق وصـول مسـتدام  قـدرة  املائـي: هـو  األمـن 

سـبل  اسـتدامة  علـى  للحفـاظ  اجلـودة  ومقبولـة  كافيـة  ميـاه  كميـات 

العيـش، وعافيـة اإلنسـان، والتنميـة االجتماعيـة االقتصاديـة، مـن أجل 

ذات  والكـوارث  امليـاه  بواسـطة  املنقـول  التلـوث  مـن  احلمايـة  ضمـان 

الصلـة بهـا، واحلفـاظ علـى األنظمـة البيئيـة فـي جـو يسـوده السـالم 

واالسـتقرار السياسـي. وينعـدم األمـن املائـي عندمـا يتعـذر تلبيـة أحـد 

هـذه الشـروط أو جميعهـا.
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جمهورية الكونغو الديمقراطية — تساعد اليونيسف الشباب، 

مثل إيمانويل جيديسا، وهو مدافع شاب عن المناخ، على 

حماية مستقبل كوكبنا من خالل زيادة صوتهم بشأن أزمة 

المناخ وتشجيع مشاركتهم في مكافحة تغير المناخ.



لــكل طفل وطفلة

 كانت.
ً
أيــا

وأينمــا كان يعيــش.

كل طفــل يســتحق طفولــة.

.
ً
مســتقبال

فرصــة عادلة.

لهــذه الغايــة وجدت اليونيســف.

لــكل طفل.

 بعــد يوم.
ً
نعمــل يومــا

 ومنطقــة.
ً
فــي 190 بلــدا

نصــل إلــى أصعــب األماكن.

األبعــد عن املســاعدة.

.
ً
واألشــّد حرمانا

نواصــل مســيرتنا إلــى النهايــة.

.
ً
ولــن نستســلم أبدا
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