«چرا فاضالبها» شعار امسال روز جهانی «آب» است که در پشتیبانی از سومین هدف از اهداف توسعه
پایدار ،بر بهبود کیفیت آب و همچنین کاهش ،سالمسازی و استفاده دوباره از فاضالبها تاکید دارد.
در جهان ،اکثریت قریب به اتفاق همه فاضالبها از خانهها ،شهرها ،صنعت و کشاورزی ،بدون اینکه
سالمسازی یا استفاده دوباره شوند ،به طبیعت باز میگردند .جاری شدن فاضالبها در طبیعت ،آلوده شدن
منابع آبهای آشامیدنی و آبهای موردنیاز شستوشو و آبیاری را در پی دارد و همچنین منجر به از
دست رفتن مواد مغذی با ارزش و سایر مواد قابل بازیافت آب فاضالبها میشود .کاهش فاضالبها،
سالمسازی و استفاده دوباره از آن ها به عنوان نمونه در صنعت کشاورزی و پرورش آبزیان ،منجر به
محافظت از کارکنان ،کشاورزان و مصرفکنندگان میشود و سطح امنیت غذایی ،بهداشت و سالمت را ارتقا
میدهد.

بخش آب سازمان ملل متحد شعار روز جهانی آب (دوم فروردین مصادف با  22مارس) را در سال
" "2016آب و مشاغل اعالم کرد.

شعار روز جهانی آب در سال  2( 2015فروردین برابر با  22مارس):

آب و توسعه پایدار
پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آب:
برای پرداختن به چالش های آب ،ما باید در یک فضای همکاری فوری که به ایده ها و نوآوری های
جدید باز است کار کنیم و برای به اشتراک گذاری راه حل ها که همه ما به آن برای آینده ای پایدار
نیاز داریم ،آماده شویم.
عناوین ویژه روز جهانی آب عبارتند از:
سال  :1994آب و دغدغههای همگانی؛  :1995آب و زنان؛  :1996آب و شهرهای تشنه؛  :1997آب
جهان ،آیا کافیست؟؛  :1998آب زیرزمینی ،گنجینه پنهان؛  :1999همه در پایین دست رودخانهها زندگی
میکنند؛  :2000آب برای قرن 21؛  :2001آب برای سالمت؛  :2002آب برای توسعه؛  :2003آب برای
آینده؛  :2004آب و بالیا؛  :2005آب برای زندگی؛  :2006آب و فرهنگ؛  :2007سازگاری با کم آبی؛
 :2008آب و سالمت؛  :2009آبهای مشترک ،فرصتهای مشترک؛  :2010آب پاک برای جهان سالم؛
 : 2011آب برای شهرها :پاسخ به چالش شهرنشینی؛  :2012آب و امنیت غذایی؛  :2013آب در هر
مکان برای همگان با همکاریهای بین المللی و  :2014آب و انرژی".

