
ШТО ЗНАЧИ „БЕЗБЕДНА ВОДА“?
Темата за Светскиот ден на водата 2019 година е “Не оставајте никој зад себе”. Ова 
е адаптација на централното ветување на Програмата за одржлив развој од 2030 
година: бидејќи напредува развојот, секој мора да има корист. 
Цел 6 за одржлив развој (SDG 6) ја вклучува целта да обезбеди пристап и 
одржливо управување со водата за сите до 2030 година. 
Денес, милијарди луѓе сеуште живеат без безбедна вода - нивните домаќинства, 
училишта, работни места, фарми и фабрики се борат да преживеат и 
напредуваат. Вулнерабилни групи се жени, деца, бегалци, домородните 
народи, лицата со посебни потреби и многу други - често се занемаруваат, 
а понекогаш се соочуваат со дискриминација, бидејќи се обидуваат да 
пристапат и да управуваат со безбедна вода што им е потребна.
“Безбедна вода” односно “безбедна услуга за вода за пиење”: вода што 
е достапна во просториите, достапна кога е потребно и без загадување.
Кој и да сте, каде и да сте, водата е вашето човеково право. Пристапот 
до вода го поткрепува јавното здравје и затоа е од клучно значење 
за одржливиот развој и стабилен и просперитетен свет. Не можеме 
да одиме напред како глобално општество, додека толку многу луѓе 
живеат без безбедна вода. 

ЧОВЕКОВО ПРАВО ЗА ВОДА?
Во 2010 година, ОН го признаа “правото на безбедна и чиста вода за 
пиење и санитација“ како човеково право што е од суштинско значење 
за целосно уживање во животот и сите човекови права. Човековото 
право на вода им дава право на сите, без дискриминација, да имаат 
доволна, безбедна, прифатлива, физички пристапна и достапна 
вода за лична и за домашна употреба. 
Луѓето се оставени зад себе без безбедна вода од многу различни 
причини. Следниве се некои од “основите за дискриминација” кои 
предизвикуваат одредени луѓе да бидат особено обесправени кога 
станува збор за пристап до вода:

•	 Години	и	пол
•	 Раса,	етничка	припадност,	религија	и	националност
•	 Попреченост,	возраст	и	здравствена	состојба
•	 Сопственост,	живеалиште,	економски	и	социјален	статус

Другите фактори, како што се деградацијата на животната средина, 
климатските промени, порастот на населението, конфликтот, 
присилното поместување и миграциските текови, исто така, може да 
влијаат врз водата.

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВИМЕ?
За да не “оставиме никој зад себе”, мораме да ги фокусираме нашите 
напори на луѓето, кои се маргинализирани или игнорирани. Службите 
за вода треба да ги задоволат потребите на маргинализираните групи 
и нивните гласови мора да се слушнат во процесите на донесување 
одлуки.	Регулаторната	и	правната	рамка	мора	да	го	признаат	правото	
на вода за сите луѓе, а доволно средства мора да бидат фер и ефикасно 
насочени кон оние на кои им е најпотребна.

Водоснабдителни 
објекти

Објекти и локалитети Број на извршени лабораториски анализи по примерок:

ЖИТЕЛИ УВИДИ
ПРИМЕ	
РОЦИ

физичко-хемиска анализа бактериолошка анализа

ВКУПНО
Неисправни

ВКУПНО
Неисправни

Број % Број %

Градски	водоводи 1 312 929 88 6635 6309 214 3,4 6377 56 0,9

Села на градски водовод 217832 118 1556 1547 336 21,7 1556 175 11,2

Села со сопствен 
водовод

439058 544 4373 4545 1226 26,97 4557 1598 35,07

Села со други видови 
објекти

60018 119 1233 1226 259 21,13 1232 587 47,65

В к у п н o 2029837 869 13797 13627 2035   13722 2416  

КОЈ И ДА СТЕ, КАДЕ 
И ДА СТЕ, ВОДАТА 
Е ВАШЕ ЧОВЕКОВО 
ПРАВО

Институт за јавно здравје на Р. Македонија
Instituti i shëndetit publik i R. së Maqedonisë

Institute of Public Health of R. Macedonia

2019

Институт за јавно здравје на 
Република Северна Македонија

Flaer A4 2019.indd   1 11.03.2019   08:37:00



ÇKA DO TË THOTË UJË I SIGURTË?
Tema për Ditën Botërore të Ujit  për vitin 2019 është „Duke mos lënë askënd prapa“. Ky 
është një adaptim i  premtimit qendror i Agjendës për zhvillim të qëndrueshëm 2030: 
ashtu si përparon zhvillimi I qëndrueshëm, të gjithë duhet të përfitojnë. 
Qëllimi 6(QZHQ 6) për zhvillim të qëndrueshëm përfshin një objektiv për të siguruar 
qasje dhe menaxhim të qëndrueshëm të ujit për të gjithë deri në vitin 2030.
Sot,miliarda njerëz ende jetojnë pa ujë të sigurtë –shtëpitë e tyre, shkollat, vendet 
punës, fermat dhe fabrikat që përpiqen të mbijetojnë dhe të përparojnë. Grupet 
e margjinalizuara – gratë, fëmijët, refugjatët, popujt endemik, njerëzit me aftësi 
të kufizuara dhe shumë të tjerë - shpesh neglizhohen dhe nganjëherë përballen 
me diskriminim, pasi përpiqen të hyjnë dhe të menaxhojnë me ujin e sigurtë 
që u nevojitet.
“Ujë i sigurtë” gjegjësisht “shërbim I sigurtë I ujit për pije “: ujë që është I 
disponueshëm në mjediset, kur është I nevojshëm dhe pa ndotës.
Kushdo që jeni, kudo që të jeni, uji është e drejta juaj njerëzore. Qasja në 
ujë e mbështet shëndetin publik dhe prandaj është kritike për zhvillim të 
qëndrueshëm dhe një botë stabile e me prosperitet. Nuk mund të ecim 
përpara si një shoqëri globale, ndërsa kaq shumë njerëz jetojnë pa ujë të 
sigurtë. 

ÇKA PARAQET E DREJTA 
NJERËZORE PËR UJË?
Në vitin 2010, OKB-ja njohu „të drejtën për ujë të sigurt dhe të pastër 
për pije dhe sanitacion, si të drejtë njerëzore që është thelbësore për       
gëzimin e plotë të jetës dhe të të gjitha të drejtave të njeriut.”
E drejta njerëzore për ujë u jep të drejtë të gjithëve, pa diskriminim,të 
disponojnë me ujë të mjaftueshëm, të sigurtë, të pranueshëm,  
fizikisht të disponueshëm dhe të mjaftyeshëm për nevoja personale 
dhe në amvisëri.  
 Njerëzit janë lënë prapa pa ujë të sigurtë për arsye të ndryshme: Në 
vijim janë disa nga “arsyet për diskriminim” të cilat ndikojnë që njerëz 
të caktuar të janë veçanërisht të dëmtuar kur bëhet fjalë për qasjen 
në ujë:

			•	Mosha	dhe	gjinia
			•	Raca,	përkatësia	etnike,	religjioni	dhe	nacionaliteti
			•	Paaftësia,	mosha	dhe	gjendja	shëndetësore	
				•	Pronësia,	pasuria,	vendbanimi,	gjendja	ekonomike	dhe	sociale

Faktorët tjerë, si degradimi I mjedisit jetësor, ndryshimet klimatike, 
rritja e numrit të popullsisë, konflikti, zhvendosja e detyruar, fluksi I 
migrimit, gjithashtu, mund të ndikojë në impaktin e ujit.

ÇFARË DUHET BËRË?
Për	të	“mos	lënë	askënd	prapa”,	duhet	t’i	fokusojmë	përpjekjet	tona	tek	
njerëzit, të cilët janë të margjinalizuar ose të injoruar. Shërbimet për 
ujë	duhet	t’I	përmbushin	nevojat	e	grupeve	të	margjinalizuara	dhe	zëri	
i tyre duhet të dëgjohet në proceset vendim marrëse. Kornizat rregulla-
tore	dhe	ligjore	duhet	t’a	pranojnë	të	drejtën	për	ujë	për	të	gjithë	njerëzit,	
ndërsa fonde të mjaftueshme duhet në mënyrë të drejtë dhe efektive të 
shpërndahen tek atа të cilët kanë më shumë nevojë.

Objektet për furnizim me ujë

Objektet dhe lokalitetet Numri I analizave laboratorike për mostër:

BANORË INSPEKTIME MOSTRA

Analiza fiziko-kimike Analiza bakteriologjike

GJITHSEJT
Jo të mira

GJITHSEJT
Jo të mira

Numri % Numri %

Ujësjellës të qytetit 1 312 929 88 6635 6309 214 3,4 6377 56 0,9

Fshatra të kyçura në ujësjellës të 
qytetit 217832 118 1556 1547 336 21,7 1556 175 11,2

Fshatra me ujësjellës vetanak 439058 544 4373 4545 1226 26,97 4557 1598 35,07

Fshatra me lloje tjera objektesh 60018 119 1233 1226 259 21,13 1232 587 47,65

Gjithsejt 2029837 869 13797 13627 2035   13722 2416  

Kushdo QË JENI 
KUDO QË JENI, UJI 
ËSHTË E DREJTË E 
JUAJ NJERËZORE
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