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f)0-100 ، 30قيمة املوؤ�رض العامf22h26
d)47( 97اأفغان�صتانg97h97
d)96( 94األبانياd85h90

100100اجلزائر )96(
h)--( 100�صاموا الأمريكيةh100h100
g)93( 50اأندوراg51h51
f)58( 60اأنغولh60
e)--( 91اأنغيالh91
h)94( 91اأنتيغوا وبربوداh96h94
g)98( 98الأرجنتنيh98
h)95( 100اأرمينياh100
h)--( 100اأروباh100h100
h)99( 100ا�صرتالياh100h100
g)99( 80النم�صاg78h79
h)96( 100اأذربيجانh97h99
e)99( 36جزر البهاماf80h58
h)56( 99بنجالدي�شh100h100
d)98( 93بربادو�شg100h97
g)100( 91رو�صيا البي�صاءh91
e)92( 30بليزf65h48
f)77( 52بننيf81h67
e)79( 43بوتانf86h65
h)79( 95بوليفياh99h97
d)98( 47البو�صنة والهر�صكg96h72
d)90( 77بت�صواناd91h84
h)90( 99الربازيلh99h99
h)97( 13بلغارياh72h43
d)71( 82بوركينا فا�صوg80h81
d)73( 41بورما / ميامنارg71h56
g)61( 28بورونديg65h47
h)66( 51كمبودياh70h61
h)77( 100الكامريونh100h100
g)99( 80كنداh80
d)93( 31الراأ�ش الأخ�رضg66h49
h)65( 9جمهورية افريقيا الو�صطىh48h29
d)44( 94ت�صادd95h95
g)99( 65�صيليg88h77
e)95( 78ال�صنيf93h86
d)94( 35كولومبياg85h60
d)79( 31جزر القمرd46h39
f)68( 20الكونغو الدميقراطيةf71h46
h)76( 100جمهورية الكونغوh95h98
d)98( 96جزر كوكd98h97
f)93( 24كو�صتاريكاf81h53
h)74( 99كوت ديفوارh99h99
h)100( 98كرواتياh91h95
h)99( 100كوباh100h100
h)100( 99قرب�شd100h100
h)99( 100100اجلمهورية الت�صيكيةh100
f)100( 67الدامنركf92h80
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g)90( 97جيبوتيh97
h)96( 79دومينيكاd95h87
e)87( 84جمهورية الدومينيكانf95h90
e)86( 66الكوادورf98h82
g)89( 86م�رضg84h85
e)80( 51ال�صلفادورe43h47
f)58( 5غينيا ال�صتوائيةf60h33
e)60( 95اريرتياe100h98
e)99( 11اإ�صتونياf42h27
h)53( 71اثيوبياe47h59
h)93( 100فيجيh100h100
h)100( 100فنلنداh100
d)99( 84فرن�صاh84
d)41( 100غوياناh100
h)--( 36بولينيزيا الفرن�صيةh87h62
h)82( 52الغابونe86h69
h)73( 93غامبياe99h96
h)96( 100جورجياh100h100
f)99( 10اأملانياf80h45
h)76( 98100غاناh99
h)99( 97اليونانd95h96
g)92( 98جريناداh98
h)--( 100غوادالوبيh100
e)--( 84غوامe96h90
d)68( 19غواتيمالg70h45
e)68( 33غينياf57h45
g)58( 81غينيا بي�صاوg93h87
f)84( 19غياناf58h39
e)48( 66هايتيe84h75
d)82( 100هندورا�شg100h100
h)99( 100املجرh100h100
e)98( 28اأي�صلنداf89h59
e)68( 52الهندf80h66
e)85( 76اندوني�صياe77h77
g)88( 94العراقh94
h)95( 100ايرانh100
d)99( 83اإ�رضائيلd93h88
h)95( 100جامايكاh100h100
e)99( 85اليابانf98h92
g)99( 97الأردنg96h97
h)99( 42كازاخ�صتانe57h50
f)71( 33كينياf33
g)89( 100كرييباتيh100
h)87( 92جمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبيةh92
g)100( 93كوريا ، وع�صو جمل�ش النوابg89h91
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h)58( 78جمهورية لو الدميقراطية ال�صعبيةh99h89
d)99( 100لتفياh100
h)96( 36لبنانe78h57
g)72( 64لي�صوتوh64

Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009
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f)70( 7نيكاراغواf42h25
f)55( 30النيجرf47h39
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h)--( 100جزر ماريانا ال�صماليةh100
e)100( 82الرنويجh82
h)98( 58عمانe90h74
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h)99( 32�صلوفاكياd70h51
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e)48( 59ال�صومالf93h76
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e)100( 86اأ�صبانياf82h84
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e)73( 96تنزانياe98h97
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f)56( 12تيمور ال�رضقيةf59h36
g)68( 88توغوh88
h)--( 96توكيالوh100h98
e)96( 92تونغاf94h93
h)95( 85ترينيداد وتوباغوh94h90
h)95( 88تون�شh97h93
g)92( 72تركياh72
d)88( 100تركمان�صتانh100
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زميبابوي )77(

www.socialwatch.org/statistics2009 : ملزيد من املعلومات املف�صلة عن ال�صنوات املرجعية للبيانات التي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل

مالحظة: 1. التطور: تطور املوؤ�رضات التي مت احل�صول عليها من 
خالل اإعادة ت�صعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل الن�صبي للتفاوت 

بني �صفوف التالية:
قا�رض من 5-: النحدار الكبري؛ بني 5- 1- : النحدار؛ بني 1- و 1: 

راكدة؛ يف الفرتة من 1 اإىل 5:
تقدما طفيفا؛ اأكرب من 5 : تقدم كبري.

هذا املعدل مت احل�صول عليها من العملية التالية:
)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رض الذي مت التو�صل اإليه من قبل: اإن النتائج وا�صاف 
ان قيمة من القيم املح�صوبة لكل البعد ويق�صم الناجت على العدد 

الكلي لالأبعاد عر�ش البيانات.

3. تطور الراكدة: ويف تلك املوؤ�رضات التي تدل على تطور الراكدة 
يف جميع قيمها ، قال تطور ي�صتجيب لعدم حتديثها، يجري 

ا�صتن�صاخ تلك القيم امل�صجلة يف عام 2008.
امل�صدر : موؤ�رضات التنمية العاملية لعام 2009، البنك الدويل

.)www.worldbank.org(

تعريف املوؤ�رشات :
ال�صكان الذين يح�صلون على خدمات ال�رضف ال�صحي )٪( : الن�صبة املئوية لل�صكان الت�صال مع ما ل 

يقل عن الت�صهيالت الكافية لت�رضيف الف�صالت )خا�صة اأو م�صرتكة ، ولكن لي�ش اجلمهور( التي ميكن 
اأن متنع ب�صكل فعال الإن�صان واحليوان واحل�رضات مع الف�صالت. حت�صني مرافق ترتاوح من ب�صيطة ولكن 

املراحي�ش املحمية ل�صتخدامه يف املراحي�ش مع ات�صال املجاري. لكي تكون فعالة ، يجب اأن تكون 
املرافق التي �صيدت ب�صكل �صحيح و�صليم.

ال�صكان الذين يح�صلون على م�صادر مياه حم�صنة )٪( : الن�صبة املئوية لل�صكان الذين ي�صتخدمون اأيا 
من الأنواع التالية من امدادات املياه لأغرا�ش ال�رضب : مياه الأنابيب ، وال�صتفادة من اجلمهور ، بئر اأو 

م�صخة ، حممية ب�صكل جيد ، حممية اأو مياه الأمطار يف الربيع. م�صادر حم�صنة للمياه ل ت�صمل يوفرها 
بائع املياه ، واملياه املعباأة يف زجاجات ، وال�صاحنات الناقلة دون وقاية اأو الآبار والينابيع
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املياه وال�رضف ال�صحي

الفجوة تت�ضع

 1،1 افتقد  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  وفًقا 
يف  العامل(  �صكان  من   17%( ن�صمة  بليون 
اإىل م�صدر جيد  الو�صول  اإمكانية   2008 عام 
للمياه. و نحو ثلثي هوؤلء النا�ش يعي�صون يف 
اآ�صيا. ويف اإفريقيا جنوب ال�صحراء، يفقد اأربعة 
من بني كل خم�صة اأ�صخا�ش اإمكانية الو�صول 
كان   2002 ويف  للمياه.  ن  حم�صَّ م�صدر  اإىل 
خدمات  بال  يعي�صون  ن�صمة  بليونا   2،6 هناك 
 1،5 نحو  بينهم   ومن  نة.  حم�صَّ �صحي  �رضف 
بليون من ال�صني والهند. ويف اإفريقيا جنوب 
ال�صحراء %36 من ال�صكان فقط كان لديهم 
مثل  اإىل  الو�صول  اإمكانية  الفرتة  هذه  يف 
النواق�ش ومظاهر عدم  هذه اخلدمات. وهذه 
كفايتها مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باأمرا�ش مثل 
والديدان  والإ�صكار�ش،  واملالريا  الإ�صهال 
والأنلكو�صتوما1   ،trichuriasis ال�صعرية 

والتهاب الكبد الوبائي اأ. 
بوجود  مرتبطة  فاإنها  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 
والفلورايد.  بالزرنيخ  امللوثة  املياه  م�صادر 
م�صاعفة  اإىل  احلاجة  يعني  جمتمًعا  هذا  وكل 
للمياه  بديلة  م�صادر  لر�صد  املركزة  اجلهود 
و/ اأو القيام بتدابري وتكنولوجيا قادرة على 
ا�صتخال�ش هذه امل�صادر، و�صمان م�صتويات 

�صحية منا�صبة لال�صتهالك الب�رضي.2
وجود  �صمان  املمكن  من  كان  اإذا  اخت�صاًرا، 
مهمة  جوانب  عدة  فهناك  م�صتدامة،  تنمية 
النا�ش  حلياة  اأ�صا�صية  �رضوًطا  تت�صمن 
و�صحتهم. واأهمية هذا ل تنبع من اأنه يت�صمن 
املحافظة على حياة النا�ش فح�صب، واإن كانت 
اإرجاوؤها،  ميكن  ل  كافية  غاية  ذاتها  حد  يف 

اأمرا�ش  ب�صبب  �صنوّيا  ن�صمة  مليوين  نحو  ميوت    1
ب�صبب  مليون   1،3 وميوت  الكولريا-  منها  الإ�صهال- 
حتت  الأطفال  من   90% احلالتني  كال  )يف  املالريا 
معوية  اأمرا�صاً  يعانون  مليوًنا  و133  اخلام�صة(  �صن 
موت  عن  ت�صفر  خطرية  عواقب  مع   helminthiasis
9،400 ن�صمة �صنوًيا )امل�صدر: املياه وال�رضف ال�صحي 
 ”water، sanitation and health“، وال�صحة، 

متوفر عرب الو�صلة الآتية:
www.who.int/water_sanitation_health/
publications/facts2004/es/index.html

2  تتمثل ا�صرتاتيجيات التخفيف الرئي�صية يف ا�صتغالل 
املياه العميقة، وا�صتخدام م�صادر املياه العذبة، وبناء 
)امل�صدر:  ال�صارة  العنا�رض  وا�صتخراج  م�صتودعات، 

.).water، sanitation and health“، who“

على  ذلك  تاأثري  مدى  يت�صمن  لأنه  اأي�ًصا  بل 
اإىل جانب  قدرات الفرد وظروف وجوده. هذا 
اإىل  يوؤدي  املياه  تلوث  فاإن  التغذية،  �صوء 
تغيري وانخفا�ش يف القدرة البدنية واملعرفية 

لقطاعات كبرية من �صكان الكوكب. 

خريطة التطور
يف  ارتكا�ش،  اأو  تراجع  ثمة  يكن  مل   2008 يف 

التي مت ر�صدها، ومل يرتاجع  البلدان  اأي من 
ويف  بلًدا،   12 �صوى  طفيًفا  تراجًعا  منها 
يف  طفيف  تراجع  مالحظة  املمكن  من   2009
29 بلًدا، وارتكا�ش خطري يف 30 اآخرين، منها 
هبطت  و18  املتو�صط  دون  هبطت  بلًدا   25
ولكن،   .)1 )اجلدول  ن�صبًيا  اأ�صواأ  و�صع  اإىل 
الو�صع  )تقي�ش  ن�صبية  قيا�صات  وجود  مع 
ل  املرتاجع  الو�صع  فاإن  للبلدان(،  املقارن 

CHART 1. Current Water and Sanitation Situation (number of countries)
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جدول 2: املتو�صطات وفق املوؤ�رضات يف بلدان ت�صهد و�صًعا اأ�صواأ اأو اأف�صل يف املياه 
وال�رضف ال�صحي

عدد ال�ضكان املتمتعني 
بالو�ضول اإىل ال�رشف ال�ضحي 

)الن�ضبة املئوية وعدد 
البلدان(

عدد ال�ضكان املتمتعني 
بالو�ضول اإىل مورد مياه 

حم�ضن )الن�ضبة املئوية وعدد 
البلدان(

و�صع اأ�صواأ 
ن�صبًيا

24.753.0املتو�صط

3933عدد البلدان

و�صع 
اأف�صل 
ن�صبًيا

97.599.1متو�صط

5575عدد البلدان

الإجمايل
67.384.9املتو�صط

156193عدد البلدان

�أمريكا 
�ل�شمالية

�شبه �شحر�ء 
�أفريقيا

جنوب
 �آ�شيا

�ل�رشق �لأو�شط 
و�شمال �فريقيا

�أمريكا �لالتينية 
و�لكاريبي

�آ�شيا
�رشق �آ�شيا �أوروبا�لو�شطى

و�ملحيط �لهاديء

الر�صم البياين 1: الو�صع احلايل للمياه وال�رضف ال�صحي )عدد البلدان(

الو�صع الأ�صواأ ن�صبًيا
اأقل من املتو�صط
فوق املتو�صط
و�صع اأف�صل ن�صبًيا

جدول 1: الو�صع احلايل وفق تطور التغطية باملياه وال�رضف ال�صحي )عدد البلدان(

 hالإجمايل

18554436و�صع اأ�صواأ
79115739دون املتو�صط

4912111147اأعلى من املتو�صط

164810772و�صع اأف�صل

3029763029194الإجمايل

f

e   dg
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يعني بال�رضورة انهياًرا يف التغطية احلقيقية 
ملعظم اخلدمات الأ�صا�صية. 

كما يجب اأن ن�صع يف العتبار نق�ش املعلومات 
بني  ما  جديدة  اأرقام  تن�رض  مل  حيث  احلديثة. 
الذين  “النا�ش  موؤ�رض  حول  و2009   2008
ن”.  حم�صَّ مياه  مورد  اإىل  بالو�صول  يتمتعون 
فالتباينات التي �صجلها املوؤ�رض، تعك�ش على 
ن�صبة  يف  حتدث  التي  التغريات  ح�رضي  نحو 
ال�رضف  اإىل  الو�صول  باإمكانية  “املتمتعني 
يف  الدال  والتح�صني  ن”.  املح�صَّ ال�صحي 
التغطية يف بع�ش البلدان ي�صفر عن تغريات، 
هبوط  خالل  من  املوؤ�رض  يف  مبا�رضة  انعك�صت 
ظلت  التي  البلدان  لبع�ش  الن�صبي  الو�صع 
النا�ش فيها ممن لديهم خدمات �رضف  ن�صبة 

�صحي بال تغري.3
التي  للبلدان  املتو�صط  الو�صع  حتليل  عند 
)جدول  ن�صبًيا  اأف�صل  اأو  اأ�صواأ،  حالة  ت�صهد 
متو�صط  يف  دالة  زيادة  على  دليل  يوجد   )2
و2009   2008 عامّي  بني  فما  ال�صتقطاب. 
ال�صدد  هذا  يف  املر�صودة  البلدان  تظهر 
انحداًرا  يبني  مما  تقلقالً؛  الأو�صاع  اأكرث  يف 
ال�رضف  اإىل  الو�صول  متو�صط  يف  ملحوًظا 
 39 يف   24،7% اإىل   32،9% )من  ال�صحي 
دولة(، بينما تلك البلدان التي �صجلت اأف�صل 
حد  اإىل  التغطية  متو�صط  من  زادت  النتائج، 
 55 اإجمايل  يف   97،5% اإىل   95،6% )من  ما 

دولة(.

اإمكانية الو�ضول اإىل املياه وال�رشف 
ال�ضحي مر�ضودة ح�ضب املناطق 

 عامل اآخر حقق اإمكانية تقدير هذا 
ال�ضتقطاب، يتمثل عموًما يف اأن العيوب 
والنق�س يف املياه وال�رشف ال�ضحي، 
مل تعد توؤثر على جميع املناطق يف 
العامل. حيث ل يوجد بلد يف اأوروبا اأو 
يف اأمريكا ال�ضمالية يقع حتت املتو�ضط 
العاملي. واحلقيقة اأن الأغلبية العظمى 
ت�ضّنف �ضمن الو�ضع الأف�ضل ن�ضبًيا، حيث 
جند يف اإفريقيا جنوب ال�ضحراء وجنوب 
اآ�ضيا، ت�ضعة من بني كل ع�رشة بلدان 
حتتل مرتبة اأقل من املتو�ضط العاملي.
والبا�صيفيك  اآ�صيا  و�صط  بلدان  وُتظهر 
واأمريكا الالتينية والكاريبي وال�رضق الأو�صط 

تلك  منو  اأي�ًصا  التغطية  يف  ال�صتقرار  يعني     3
ال�صكان  لعدد  الطبيعي  النمو  يف  العتبار  مع  التغطية، 

يف البلد املعني.

اآ�صيا نتائج مماثلة.  اإفريقيا، وو�صط  و�صمال 
هذه  يف  البلدان  متيل  الأول،  املقام  يف 
املتو�صط  فوق  مرتبة  حتتل  لأن  املناطق 
و88،9%،  و83،3%،  و81،6%،   ،3،9%(
بع�ش  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً  التوايل(.  على 
�صغل  ا�صتطاعت  املناطق  هذه  يف  البلدان 
اأماكن لها يف الو�صع الأف�صل ن�صبًيا: 36،8% 
يف  و27،8%  والكاريبي،  الالتينية  اأمريكا  يف 
ال�رضق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، و%22،2 يف 
اآ�صيا  يف  و21،7%  والبا�صيفيك،  اآ�صيا  �رضق 

الو�صطى.

حالت خا�ضة
هي  ن�صبًيا:  الأ�صواأ  الو�صع  يف  بلدان  اأربعة 
ولي�ش  وغانا.  واإريرتيا،  واإثيوبيا،  النيجر، 
البلدان  هذه  و�صع  ب�صبب  بال�رضورة  ذلك 
وفق موؤ�رض املياه وال�رضف ال�صحي، بل ب�صبب 
موؤ�رضاته  من  بلد  كل  لدى  الن�صبية  القيم 
وتطوره حديًثا. وهذه بلدان عانت تراجعاً حاداً 
)اإثيوبيا(.  )النيجر واإريرتيا وغانا( اأو طفيفاً 
بع�صها �رضع يف تطور دميوغرايف �رضيع: ازداد 
عدد �صكان النيجر من 7،7 ماليني يف 1990 
 14،2 اإىل  ثم   ،2000 يف  ماليني   10،1 اإىل 
اإثيوبيا  2007؛ وازداد عدد �صكان  مليوًنا يف 
مليوًنا   73،9 اإىل   1994 يف  مليوًنا   53،5 من 
2008؛  مليوًنا يف   83،5 اأ�صبح  ثم   2000 يف 
وغانا من 17 مليون ن�صمة يف 1995 اإىل 18،4 
 2007 يف  مليوًنا  و23،5   ،2005 يف  مليوًنا 
ل  ولكن  ن�صمة.  ماليني   4،9 اإريرتيا  )ت�صم 

توجد بيانات حول التطور ال�صكاين(.4
ووراء هذه الت�صابهات ثمة و�صعان خمتلفان، 
جديران باملالحظة. فقد بداأت النيجر واإثيوبيا 
ال�صكان  بعدد  يتعلق  ما  يف  دال  �صقوط  يف 
عامّي  بني  بخدمات �رضف �صحي،  املتمتعني 
2008 و2009 )من %13 اإىل %7، ومن 13% 
اإىل %11 على التوايل(. يف كلتا احلالتني يف 
الآن  و�صع كان خطرًيا ومنذًرا بالفعل، يوجد 
الو�صول  اإمكانية  لديهم  ال�صكان  من   42%
بلدان  اإىل املياه من م�صادر حم�صنة. وهناك 
يغلب عليها الطابع الزراعي، يرتاوح متو�صط 
العمر فيها ما بني 56 و52 �صنة بن�صبة 83%، 

وال�صكان الريفيون بن�صبة 84% . 
ال�صيء.  اإريرتيا وغانا خمتلفتان بع�ش  حالتا 

4 معلومات اإح�صائية ن�رضها معهد الإح�صاء التابع 
<stats.uis.unesco.org/ :لليون�صكو، متوافر عرب

unesco/tableViewer>.

اأي�ًصا  ولكنهما  زراعيان،  َبَلدان  اأي�ًصا  وهما 
)بالأخ�ش  باملعادن.  غنية  موارد  لديهما 
غانا، لديها ذهب، وما�ش، ومنغنيز(. ويف كال 
و60   57( اأعلى  العمر  متو�صط  يعد  البلدين 
ريفي  جمتمع  وهناك  التوايل(  على  �صنة، 
ا يف غانا. كما اأن معظم  اأ�صغر ن�صبًيا، خ�صو�صً
الو�صول  اإمكانية  لديهم  البلدين  �صكان 
اإريرتيا  يف   60%( نة  حم�صَّ مياه  م�صادر  اإىل 

و%80 يف غانا(.
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