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CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ NƯỚC ĐẾN NĂM 2030

Nước đồng hành cùng phát triển kinh tế

... hãy bảo vệ và duy trì nguồn nước

SDG 6 bao gồm sáu mục tiêu về kết quả qua toàn bộ chu trình nước, và hai mục 
tiêu trên phương tiện thực hiện các chỉ tiêu kết quả. Ngoài ra, các vấn đề liên 
quan đến nước được đề cập trong nhiều mục tiêu khác trên Chương trình nghị 
sự 2030, bao gồm cả mục tiêu 11.5 về thiên tai liên quan đến nước:

·   Mục tiêu 6.1 và 6.2 là các mục tiêu về nước sạch và vệ sinh cơ bản, mở 
rộng phạm vi cấp nước và liên tục nâng cao tiêu chuẩn cơ bản về nước 
sạch và vệ sinh môi trường

·   Mục tiêu 6.3-6.6 là các mục tiêu  với bối cảnh rộng hơn về những mục 
tiêu  không được thể hiện một cách rõ ràng trong khuôn khổ MDG, 
nhưng có tầm quan trọng đã được xác nhận tại Hội nghị Rio + 20, chẳng 
hạn như chất lượng nước và quản lý nước thải, tình trạng khan hiếm 
nước và hiệu quả sử dụng nước, tổng hợp quản lý tài nguyên nước, bảo 
vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước. 

·   Mục tiêu 6.a và 6.b xác định tầm quan trọng của một môi trường thuận 
lợi, đưa ra các phương tiện thực hiện và hướng tới hợp tác quốc tế, xây 
dựng năng lực  cũng như sự tham gia của cộng đồng địa phương trong 
quản lý nước và vệ sinh môi trường.

(Nguồn: UN)

Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 bao gồm một mục tiêu về nước 
sạch và vệ sinh môi trường (SDG 6) đã đặt ra để "đảm bảo tính sẵn sàng và quản 
lý nước bền vững." SDG 6 mở rộng trọng tâm MDG về nước sạch và vệ sinh môi 
trường uống bao gồm toàn bộ chu trình nước, quản lý nước, nước thải và các 
nguồn tài nguyên sinh thái. Nước chính là cốt lõi của phát triển bền vững, SDG 
6 không chỉ có mối liên kết mạnh mẽ với tất cả các SDGs khác, mà còn  củng cố 
cho các mục tiêu khác; 



(Nguồn: UN)

NƯỚC VÀ NÔNG NGHIỆP

(Nguồn: sites.psu.edu
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SỬ DỤNG NƯỚC TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI 1 SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI



  

(Nguồn: UN)

HIỆN NAY

dân số thế giới - khoảng
1,1 tỉ người hiện nay chưa
được tiếp cận với nguồn

nước sạch



 

(Nguồn: UN)
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- Khoảng 90% việc làm trong ngành nông nghiệp, 30% việc làm trong ngành công 
nghiệp và 10% việc làm trong các ngành dịch vụ là phụ thuộc rất nhiều vào nước. Tuy 
nhiên, sự phụ thuộc vào nước của mỗi việc làm ở các ngành khác nhau lại không giống 
nhau.

- Trên thế giới, một số ngành công nghiệp cần nhiều nước nhất và cũng là ngành sử dụng 
số lượng lớn người lao động: 22 triệu lao động trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, 20 
triệu lao động trong lĩnh vực hóa chất, dược phẩm, cao su và lốp xe và khoảng 18 triệu lao 
động trong lĩnh vực điện tử.

- Các nhà máy cung cấp nước và xử lý nước 
thải sử dụng khoảng 80% lao động trong 
ngành công nghiệp nước (UNESCO-UNEV-
OC, 2012).

- Khai thác nước ngọt trên toàn thế giới 
đang tăng lên khoảng 1% mỗi năm kể từ 
năm 1980, chủ yếu do nhu cầu ngày càng 
tăng ở các nước đang phát triển.

 - Ước tính có khoảng 663 triệu người hiện 
vẫn chưa tiếp cận được với nguồn nước 
uống được cải thiện (WHO/UNICEF, 2015).

- Từ năm 2011 và năm 2050, dân số thế giới 
dự kiến tăng thêm khoảng 33%, từ 7 tỷ lên 
9,3 tỷ người (UN DESA, 2011), và nhu cầu 
lương thực cũng sẽ tăng 70% trong cùng kỳ 
(Bruinsma, 2009).

- Nông nghiệp chiếm khoảng 70% tổng 
lượng nước ngọt khai thác trên toàn cầu và 
hơn 90% ở phần lớn các nước kém phát triển 
nhất – LDCs (FAO, 2011). Nếu không có các 
biện pháp hiệu quả thì việc tiêu thụ nước 
trong nông nghiệp dự kiến sẽ tăng thêm 
khoảng 20% trên toàn cầu vào năm 2050 
(WWAP, 2012).

NƯỚC - NỀN KINH TẾ VÀ VIỆC LÀM

(Nguồn ảnh: St)



Nước chính là nguồn sinh kế
Nước là nghệ thuật 
Nước là sự thay đổi

 

(Nguồn: UN)

Nước là sự thay đổi

Các vùng Hồ Lớn tại  Bắc Mỹ và châu Phi cận Sahara chứa  nhiều 
hơn 20% lượng nước ngọt trên thế giới. Nhưng vấn đề tiếp cận 
nguồn nước sạch của dân chúng vùng này vẫn còn nhiều bất  
cập và ở mức thấp so với thế giới.......................................................

“Tạo nên làn sóng mới” là một câu chuyện về một người phụ nữ 
biến niềm đam mê của mình thành hành động để mang lại 
nước sạch cho trẻ em ở nông thôn Uganda nơi người dân phải đi 
bộ 4 dặm một ngày để lấy nước.  Việc này chứng tỏ rằng , trong 
khi công cuộc đảm bảo quyền con người được tiếp cận với nước  
còn nhiều khó khăn, một người có thể tạo nên sự khác biệt có 
ích.  

Nước là nguồn sinh kế

Bà Metty

"Tôi bán thức ăn và tôi đã lo lắng rằng 
những con gà sẽ chạy vào nhà xí sau đó có 
thể chạy vào nhà bếp và mang theo 
những chất bẩn và vi khuẩn có hại”

Nước là nghệ thuật

Đợi nước

Đợi nước là tác phẩm của Catherine Fenton lấy 
cảm hứng từ những người phụ nữ đang chờ 
đợi lấy nước sau khi phải đi bộ hàng giờ để 
đến nơi mang nước về cho gia đình. Trong 
khi thời gian đó, những người phụ nữ này có 
thể làm được nhiều việc hơn và cũng có thể 
làm việc năng suất hơn như vậy.

(Nguồn: UNWATER)
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Hãy nghĩ trước khi xả và dùng nước xả:
dùng chung nước cho nhiều hoạt động

hơn là chỉ cho một hoạt động

Chỉ nên bấm máy giặt
khi có đủ lượng quần áo

Bạn sẽ góp phần tiết kiệm
lượng nước đáng kể


