لأن المياه �ضرورية للبقاء على قيد الحياة فهي تحظى بحماية خا�صة
بموجب القانون الدولي الإن�ساني.
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من البروتوكول الأول الإ�ضافي
�إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949

«يحظر مهاجمة �أو تدمير �أو نقل �أو تعطيل الأعيان والمواد التي ال غنى عنها
لبقاء ال�سكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها
والمحا�صيل والما�شية ومرافق مياه ال�شرب و�شبكاتها و�أ�شغال الري� ،إذا تحدد
الق�صد من ذلك في منعها عن ال�سكان المدنيين �أو الخ�صم لقيمتها الحيوية مهما
كان الباعث �سواء كان بق�صد تجويع المدنيين �أم لحملهم على النزوح �أم لأي
باعث �آخر».

Christopher Anderson/ICRC
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مقدمة

Marko Kokic/Federation

عام � ،2050سيكون عدد �سكان العالم المقدر حالي ًا بنحو
 6.8مليار ن�سمة قد ازداد بن�سبة  50في المائة .وعالوة على
اال�ستنفاد المتوقع للموارد الطبيعية في العالم ف�إن التح�ضر،
والهجرة ،و�أ�شكال ا�ستخدام الأرا�ضي الجديدة ،والأزمة
االقت�صادية العالمية ،وتغير المناخ� ،ستت�سبب كلها في �آثار بالغة
على موارد المياه .و�إن ح�سن �إدارة موارد المياه �أمر ال غنى عنه
لدعم التنمية االقت�صادية والزراعية واالنتاج ال�صناعي.
يعي�ش �أكثر من ن�صف عدد �سكان العالم في المدن والمناطق
الح�ضرية .ويجري التح�ضر الذي ي�شمل الهجرة غير المنظمة
من الريف �إلى المناطق الح�ضرية في الوقت الذي تخفق فيه
العديد من الحكومات في تو�سيع نطاق خدماتها .وي�ؤدي
ال�ضغط المفرو�ض على البنى التحتية التي عفى عليها الزمن
 وغير القادرة على تلبية االحتياجات الحالية من المياهوال�صرف ال�صحي والكهرباء� ،إلى زيادة حدة التوترات داخل
المجتمعات المحلية و�إلى ن�شوب العنف الم�سلح في بع�ض
الحاالت .ويزيد هذا االتجاه المتوا�صل من �صعوبة تحقيق
الأهداف الإنمائية للألفية التي و�ضعتها الأمم المتحدة في
مجال المياه وال�صرف ال�صحي.
وي�ؤثر تزايد وتيرة وقوع الكوارث الطبيعية وحدتها (مثل
الجفاف الذي �أ�صاب القرن الأفريقي وال�شرق الأو�سط،
والأعا�صير والفي�ضانات التي حدثت في جنوب �شرق �آ�سيا
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ومنطقة البحر الكاريبي) على الكرة الأر�ضية ب�أكملها ،غير
�أن �آثار تلك الكوارث على الأ�شخا�ص الم�ست�ضعفين �أ�شد
و�أخطر.
ويحتاج ه�ؤالء الم�سـت�ضعفون ،من �أجـل مواجهة �آثـار
النـزاعات الم�سـلحة والكـوارث الطبيعية مجتمعة (مثل
ت�سونامي في �سري النكا و�إندوني�سيا)� ،إلى م�ساعدات تتالءم
مع احتياجاتهم.
وعلى الرغم من �أن م�س�ألة المياه قد ت�شجع في العادة على
التعاون بين البلدان التي تتقا�سم الموارد العابرة للحدود ،فقد
تمثل �أي�ض ًا م�صدراً للتوتر �أو النزاع بين المجتمعات المحلية؛
كما يمكن �أن ي�ؤدي نق�ص المياه �إلى تفاقم التوترات القائمة
و�إجبار النا�س على الهجرة .ومن �ش�أن تنفيذ م�شاريع المياه في
مثل هذه الظروف �أن ي�ساعد على التخفيف من حدة التوترات.
وهو ما يظهر في العديد من الم�شاريع التي ا�ضطلعت بها اللجنة
الدولية في دارفور وال�صومال واليمن.
لقد �شهدت طبيعة النزاعات الم�سلحة تغير اً ملحوظ ًا في
جميع �أنحاء العالم منذ � 11أيلول� /سبتمبر  ،2001و�شهد عدد
الجماعات الم�سلحة ارتفاع ًا كبيراً .وتطرح هذه االتجاهات
تحديات جديدة �أمام �أن�شطة اللجنة الدولية التي تتميز بالحياد
واال�ستقاللية .وبو�سع اللجنة الدولية �أن ت�ستخدم حتى في
ذروة القتال �شبكاتها وات�صاالتها بجميع الأطراف للو�صول
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François de SURY/ICRC

�إلى الفئات الأ�شد ا�ست�ضعاف ًا .وقد تجلى ذلك على �أر�ض الواقع
خالل الأزمات الحادة مثل �أفغان�ستان عام  2001والعراق
عام  2003ولبنان عام  ،2006وم�ؤخراً في �سري النكا،
والفلبين ،والأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،واليمن ،وباك�ستان
( .)2009 - 2008وعادة ما يكون عمل اللجنة الدولية �أكثر
فعـالية �إذا نُفـذ بالتعاون مع المجتمعات المحلية الم�ستفيدة
و� /أو ال�سلطات المخت�صة.

�إلحاح ًا للرجال والن�ساء والأطفال المت�ضررين من النزاعات
الم�سلحة في ما تبقى حري�صة على مراعاة االعتبارات البيئية.
وت�سعى اللجنة الدولية جاهدة من خالل تنفيذ حلول مبتكرة
وم�ستدامة �إلى الحد من انبعاثات غاز الكربون دون الحد من
فعاليتها في هذا المجال .وهي ملتزمة بتطوير طرق جديدة
و�ضمان ا�ستمرار م�شاريعها من �أجل تقديم الم�ساعدة الفعالة
للمت�ضررين من النزاعات ،مع بقائها مت�أهبة لال�ستجابة للتغيرات
العالمية.

وا�ستفاد في عام  2008ما يقرب من  15مليون �شخ�ص في �أكثر
من  40بلداً مت�ضرراً من برامج المياه وال�سكن ،ومن خدمات ويبحث هذا الكتيب في بع�ض الم�سائل الحيوية المرتبطة بالمياه
�أكثر من  400مهند�س وفني كانوا يعملون في كثير من الأحيان وال�صرف ال�صحي في البلدان المت�ضررة من النزاعات حيث
في ظل ظروف �صعبة للغاية� .أما في حاالت النزاعات الم�سلحة تعمل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
�أو حاالت العنف الأخرى فيكون هدف برامج اللجنة الدولية
في مجالي المياه وال�سكن هو الحد من المخاطر ال�صحية -
مثل تف�شي الأمرا�ض المنقولة بوا�سطة المياه – التي تواجهها
روبير مارديني
المجتمعات المحلية .ويبد أ� فوراً تنفيذ برامج اللجنة الدولية
رئي�س وحدة المياه وال�سكن
لمواجهة الطوارئ ،وتعقبها م�شاريع �إعادة الت�أهيل لتوفير
الخدمات الأ�سا�سية ،مثل الو�صول �إلى المياه ال�صالحة لل�شرب،
ومرافق ال�صرف ال�صحي والرعاية ال�صحية .وي�ستهدف عمل
اللجنة الدولية في المقام الأول تح�سين الظروف المعي�شية
ل�ضحايا النزاع الم�سلح و�صون كرامتهم.
وت�ستمر عمليات اللجنة الدولية في تلبية االحتياجات الأ�شد
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عمل �إن�ساني محايد وم�ستقل
ي�ستند عمل اللجنة الدولية �إلى مبد�أي الحياد واال�ستقالل �ضمان ًا لت�أمين �أق�صى �إمكانيات للو�صول �إلى
المت�ضررين

العمل الإن�ساني المحايد والم�ستقل وغير المتحيز في حاالت النزاع الم�سلح والعنف الداخلي هو في جوهر مهمة
اللجنة الدولية وي�شكل جزءاً �أ�سا�سي ًا من هويتها .ويهدف هذا النهج �إلى تمكين اللجنة الدولية من الو�صول �إلى �أكبر عدد
ممكن من ال�ضحايا .وت�سعى المنظمة ،من �أجل تحقيق هذا الهدف� ،إلى التحاور مع جميع الأطراف الفاعلة الم�شاركة
في نزاع م�سلح معين �أو في حالة عنف �أخرى ،ومع النا�س الذين يعانون من �آثار هذا النزاع ،وذلك لك�سب القبول
واالحترام .كما �أن النهج المحايد والم�ستقل الذي تتبعه اللجنة الدولية يتيح لها �ضمان �سالمة موظفيها .وت�ستطيع ،من
خالله ،الو�صول �إلى النا�س على طرفي خطوط المواجهة في مناطق النزاعات القائمة في مختلف �أنحاء العالم .ويعني
ّ
للتمكن من الو�صول �إلى �ساحات المعارك �أو الم�ست�شفيات،
ذلك في كثير من الحاالت التفاو�ض مع الأطراف المعنية
على �سبيل المثال ،لت�سهيل تقديم الخدمات الإن�سانية �إلى �ضحايا النزاعات.
وهذا هو ال�سياق الذي تعمل فيه وحدة المياه وال�سكن في اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر .وت�شمل �أن�شطة الم�ساعدة
�أعمال البناء ،والهند�سة ،وتوفير فر�ص الح�صول على المياه ،وال�صرف ال�صحي ،والنظافة ،وحماية البيئة .ويتولى
المهند�سون تقييم احتياجات �ضحايا النزاعات الم�سلحة للماء والإ�سكان ،وتخطيط الم�شاريع التي ترمي �إلى حل
الم�شاكل المطروحة ،والتفاو�ض مع ال�سلطات المحلية وال�شركات ب�ش�أن تنفيذ الم�شاريع ،والإ�شراف على الأعمال
الجارية ،ومعالجة جميع جوانب �إدارتها .وت�صمم �أن�شطة المياه وال�سكن على نحو ي�ضمن ح�صول النا�س على المياه
النظيفة وال�صرف ال�صحي المنا�سب في جميع الأوقات وت�أمين عي�شهم في بيئة �صحية.
العراق
يعود وجود اللجنة الدولية في العراق �إلى �أوائل الثمانينيات.
وقد تعزز وجودها في حرب الخليج ،1991-1990
وكانت اللجنة الدولية وقتئذٍ المنظمة الدولية الوحيدة
الموجودة في العراق ،ف�أ�صبحت بذلك المنظمة الإن�سانية
المرجعية .وا�ضطلعت اللجنة الدولية على مر ال�سنين
بالتعاون مع الوزارات المعنية ،ال�سيما مع ال�سلطات
الوطنية الم�س�ؤولة عن ال�صحة والمياه وال�صرف ال�صحي،
ح�سن من
بتنفيذ م�شاريع كبرى تتعلق بالبنى التحتية ،مما ّ
�إمكانيات ح�صول الماليين من النا�س على المياه وال�صرف
ال�صحي وخدمات الرعاية ال�صحية ،و�ساعد �أي�ض ًا على
تر�سيخ �سمعة اللجنة الدولية كمنظمة �إن�سانية جديرة بالثقة
وفعالة ومحايدة.
وخالل المرحلة الحادة من النزاع عام  ،2003كانت
اللجنة الدولية مرة �أخرى المنظمة الإن�سانية الكبيرة
الوحيدة التي بقيت موجودة في العراق وظلت تعمل فيه.
وقامت اللجنة الدولية بتكييف طريقة عملها ،واعتمدت
�أدوات جديدة في الإدارة و�آليات للمراقبة عن بعد من �أجل
�ضمان موا�صلة �أن�شطتها الإن�سانية في المناطق ال�شديدة
الخطورة� ،أو المناطق التي كان من ال�صعب الو�صول
�إليها .وي�شكل ت�أمين �إمدادات المياه وال�صرف ال�صحي
ودعم المرافق ال�صحية مثا ًال لما �أنجزته اللجنة الدولية في
هذا الإطار التنفيذي الجديد .وغالب ًا ما ت�ؤدي الحوارات
المتوا�صلة التي تجريها المنظمة �إلى النظر �إليها ب�شكل
�إيجابي ،وقبول الجميع بها.
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هايتي
عندما زارت اللجنة الدولية “�سيتي �سوالي” لأول مرة
في عام  ،2003كانت مدينة ال�صفيح تعتبر �أخطر مكان
في البالد .و“�سيتي �سوالي” هي مثال �صارخ للتغيرات
الإيجابية التي يمكن �أن يحدثها دور اللجنة الدولية
كو�سيط محايد وم�ستقل في حياة المدنيين في حاالت
من العنف الح�ضري ال�شديد .وبين عامي  2005و،2006
كانت الجمعية الوطنية لل�صليب الأحمر الهايتي واللجنة
الدولية ،بف�ضل االت�صاالت والمفاو�ضات التي �أجريت
مع جميع ال�سلطات والأطراف المعنية ،بما في ذلك
زعماء الع�صابات ،من بين المنظمات الإن�سانية القليلة
التي ت�ستطيع الو�صول �إلى “�سيتي �سوالي” والعمل فيها.
ّ
وتمكنت اللجنة الدولية مع ال�صليب الأحمر الهايتي من
�إعادة الحد الأدنى من �إمدادات المياه لفائدة 200.000
�شخ�ص من خالل ت�أمين و�صول الهيئة الحكومية المعنية
�إلى المرافق.
ال�صومال
ازداد النزاع منذ عام  2005تعقيداً وا�ستقطاب ًا .وخلفت
�أعمال العنف المتكررة والكوارث الطبيعية التي حدثت
آثارا مدمرة على ال�سكان المدنيين .ويزيد من
ؤخرا � ً
م� ً
تفاقم الو�ضع غياب البنى التحتية العامة.
وحيث �إن اللجنة الدولية قد �أبقت على وجودها في البالد
منذ  1977فقد ت�سنى لجميع �أطراف النزاع والم�ستفيدين
�أنف�سهم معاينة الأن�شطة التي ت�ضطلع بها المنظمة والإدراك
ب�أنها تقوم بعملها محافظة على الحياد وعدم التحيز.

Carina Appel/ICRC

و�ساعد هذا االعتراف والتقدير المنظمة على موا�صلة �أن�شطتها ،مثل �إعادة �إ�صالح الآبار
وتح�سين �إنتاج المزارعين.
وتعتمد �أي�ض ًا اللجنة الدولية على �شبكة وا�سعة من االت�صاالت وال�شركاء مثل جمعية الهالل
الأحمر ال�صومالي .والحق يقال� ،أنه لوال م�ساهمة الهالل الأحمر ال�صومالي ،لما ا�ستطاعت
اللجنة الدولية فهم واقع البلد �أو الو�صول �إلى هذا العدد الكبير من ال�ضحايا.
اليمن
كان لتردي الأو�ضاع الأمنية ون�شوب المعارك ال�ضارية في المحافظات ال�شمالية في اليمن
ت�أثير كبير على ال�سكان المدنيين في الأ�شهر الأخيرة ،مما ا�ضطر �أعداداً متزايدة من النا�س �إلى
الفرار من المنطقة.
ومن الم�ؤكد �أن غياب مياه ال�شرب النظيفة والرعاية الطبية م�س�ألة في غاية الخطورة بالن�سبة �إلى
النازحين والمر�ضى والجرحى والمجتمعات المعزولة.
�إال �أن الو�ضع الأمني غير الم�ستقر غالب ًا ما حال دون ا�ستجابة اللجنة الدولية لالحتياجات
الإن�سانية الأ�شد �إلحاح ًا في الوقت المنا�سب وبالطريقة المالئمة .وتعمل اللجنة الدولية في مدينة
�صعدة والمناطق المجاورة ،وت�سعى �إلى تو�سيع مجال عملها حالما ت�سمح الظروف بذلك.
وقد بد أ� تنفيذ العديد من م�شاريع المياه وال�صرف ال�صحي لفائدة النازحين الذين فروا من القتال
وق�صدوا المخيمات في مدينة �صعدة .وجرى تنفيذ م�شاريع �أخرى تتعلق بالبنى التحتية (�آبار
عميقة وخزانات للمياه) في القرى التي ت�ضررت من القتال من �أجل تح�سين فر�ص الح�صول
على مياه ال�شرب ومياه اال�ستخدام الزراعي.
وتوا�صل اللجنة الدولية الحوار مع ال�سلطات من �أجل تح�سين �سبل الو�صول �إلى المناطق الأ�شد
ت�ضرراً .وت�سعى �أي�ض ًا �إلى تعزيز فهم القانون الدولي الإن�ساني ومهمة اللجنة الدولية في �صفوف
القوات الم�سلحة وقوات الأمن اليمنية.

الحياد
تمتنع اللجنة الدولية ،من �أجل المحافظة
على ثقة الجميع ،عن ت�أييد �أي طرف في
الأعمال العدائية وال ت�شارك في �أي وقت،
في مناق�شات ذات طابع �سيا�سي �أو عرقي �أو
ديني �أو �أيديولوجي.
وهناك وجهان للحياد .من ناحية ،الحياد
الع�سكري الذي يحظر ممار�سة �أي ن�شاط
ي�سهل �إدارة العمليات العدائية من جانب
قد ّ
�أي طرف من ا لأطراف المعنية .ومن
ناحية �أخرى ،الحياد الإيديولوجي الذي
ي�ستوجب الوقوف في جميع الأوقات بعيداً
عن الخالفات ال�سيا�سية �أو الدينية �أو غيرها
من الخالفات التي يمكن للجنة الدولية ،لو
اتخذت موقف ًا ب�ش�أنها� ،أن تفقد ثقة �شريحة
من ال�سكان ،وبالتالي تكون غير قادرة على
موا�صلة �أن�شطتها.
اال�ستقالل
توفير الرعاية والم�ساعدة والقيام بذلك
با�ستقالل كامل :هذا هو ال�سلوك الذي
اعتمدته اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
ولكي تعمل المنظمة وفق ًا لذلك ،يجب �أن
تعتمد على تقييمها الخا�ص للأو�ضاع الذي
يتم على �أ�سا�س معايير مو�ضوعية .ويجب
�أال تخ�ضع لل�ضغوط ال�سيا�سية �أو تترك الر�أي
يجرها �إلى تغيير مواقفها.
العام ّ
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ال�صحة

الح�صول على المياه ال�صالحة لل�شرب للوقاية من الأمرا�ض والأوبئة �أمر حيوي في �أوقات النزاع

مقيداً في كثير من الأحيان نتيجة تدمير �أنظمة �إمدادات المياه �أو تنقيتها� ،أو لأن احتياطي المياه يكون موجوداً في
ي�صبح الح�صول على المياه ّ
مناطق �أ�صبحت خطرة� ،أو ب�سبب النزوح الجماعي .ويلج أ� النا�س في نهاية المطاف �إلى م�صادر مائية تعر�ضهم لمخاطر �صحية كبيرة .وي�صاب
العديد من النا�س بالأمرا�ض المنقولة بوا�سطة المياه ،مما يزيد من ال�ضغوط المفرو�ضة على الم�ست�شفيات التي تعاني من نق�ص في المعدات
والم�ستو�صفات التي تجد �أ�ص ً
ال �صعوبة في مواجهة تدفق المر�ضى خالل النزاعات .ولهذا ال�سبب ،ت�شكل �أعمال المياه وال�صرف ال�صحي
جزءاً من نهج «ال�صحة العامة» الذي تتبعه اللجنة الدولية (انظر الر�سم البياني).
وفي عام  ،2008ا�ستفاد ما يقرب من  15مليون �شخ�ص من �ضحايا النزاعات الم�سلحة وغيرها من حاالت العنف من �أن�شطة اللجنة الدولية
في مجال ال�صحة العامة في  43بلداً.

درهم وقاية خير
من قنطار عالج

نهج اللجنة الدولية
في مجال ال�صحة العامة

الخدمات
ال�صحية

ال�صحة
العالجية
الأمن
االقت�صادي

ال�صحة الوقائية
المياه ،وال�صحة البيئية،
والطاقة ،وال�سكن

الأمن الغذائي
واقت�صاد الأ�سر

المياه
وال�سكن

نق�ص مياه ال�شرب
ا�ضطرت �أعداد كبيرة من ال�سكان �إلى الفرار من المناطق الواقعة في �شمال �شرق �سري النكا ب�سبب الأ�ضرار الكبيرة التي �شهدتها هذه
المنطقة جراء النزاع .ولج�أ  ه�ؤالء �إلى مناطق ريفية �أدت فيها �أكثر من � 30سنة من القتال �إلى و�ضع حد لتطوير البنية التحتية الأ�سا�سية.
وال منا�ص في غالبية هذه الحاالت من ا�ستخدام المياه ال�سطحية �أو مياه الأنهار �أو الأمطار ،ومن ثم زيادة خطر انت�شار الأمرا�ض المنقولة
بوا�سطة المياه.
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امر�أة تتزود بالماء من نظام يوفر المياه المعالجة
بالكلور �إلى مركز للرعاية ال�صحية الأولية.
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تولت اللجنة الدولية على مدى ال�سنتين
الما�ضيتين تزويد لجان المياه في �شمال
�شرق �سري النكا بالدعم المادي والتقني
حتى تتمكن من الحفاظ على عمل �أنظمة
المياه .وتم الو�صول �إلى نقاط المياه وبناء
المراحي�ض �أو ترميمها .ونظمت اللجنة
الدولية توزيع المياه بوا�سطة �شاحنات
�صهريج عند ال�ضرورة ،ويعد ذلك من العوامل
الرئي�سية التي �أدت �إلى منع انت�شار الأمرا�ض
المنقولة بوا�سطة المياه .كما قدمت اللجنة

الدولية الدعم في المجال الطبي �إلى ت�سعة
م�ست�شفيات من خالل تنفيذ �أعمال �صيانة
�أنظمة المياه الخا�صة بها وتو�سيعها ،وبناء
�أق�سام جديدة ال�ستيعاب الجرحى .وعالوة
على ذلك ،جرى �إ�صالح الم�شارح في ثالثة
م�ست�شفيات �أخرى قريبة من خط المواجهة
وتو�سيعها �صون ًا لكرامة الموتى وعائالتهم.
وقُدم الدعم لتعزيز البنية التحتية ،وبالتالي
تح�سين �أو�ضاع العمل في  65مركزاً �صحي ًا
لل�صليب الأحمر في �سري النكا.

مو�ضوع العدد

تعر�ض الخدمات الطبية للخطر
�أ�صبحت مرافق توفير الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية في العراق في حالة �سيئة جداً نتيجة عقود من النزاع والدمار والإهمال .وقد �ساهم
الخلل في نظام الإمداد بالماء ومعالجة مياه ال�صرف ال�صحي في زيادة المخاطر التي يتعر�ض لها النا�س والخدمات ال�صحية.

بد�أت اللجنة الدولية اعتباراً من عام 1999
ب�إعادة ت�أهيل المراكز ال�صحية القائمة وبناء
مراكز جديدة في مناطق من العراق كانت
م�سرح ًا للعمليات العدائية .وا�ضطلعت في
عام  2007بت�شييد �أو تجديد  13م�ست�شفى
و 25مركزاً للرعاية ال�صحية الأولية يقع الكثير
منها في جنوب البالد.

الدولية في العراق على مدى �سنوات عديدة
على �إقامة �شبكة وا�سعة داخل المجتمعات
المحلية ،و�إن�شاء �شراكات متينة مع ال�سلطات
المحلية ولجان �إدارة المياه.
وكانت لهذا العمل فوائد كثيرة بالن�سبة �إلى
ال�صحة العامة .فقد �أعيد ت�أهيل البنى التحتية

العامة للمياه وال�صرف ال�صحي على نحو
يحمي �صحة ا لأفراد وي�ضمن الت�شغيل
ال�صحيح لكل �أجزاء النظام ال�صحي ابتداء من
الم�ستو�صف الب�سيط و�صو ًال �إلى م�ست�شفيات
الإحالة.

وا�ضطرت اللجنة الدولية �إلى التكيف مع
و�ضع �أمني �صعب للغاية .وقامت بعمل
مبا�شر في المناطق التي ا�ستطاعت الو�صول
�إليها ،وبعمل غير مبا�شر في المناطق التي
كانت تبرز فيها م�شاكل �أمنية من خالل
اال�ستعانة ب�شركات معروفة �أ�شرفت بدقة تامة
على عملها من بعيد .و�ساعد وجود اللجنة

Robert Mardini/ ICRC

غرفة العمليات في م�ست�شفى للإحالة
تولت اللجنة الدولية ترميمه وتحديثه في
�شمال العراق.

الأوبئة
�أ�صيب �أكثر من � 60.000شخ�ص في زيمبابوي بالكوليرا بين �آب� /أغ�سط�س  2008و�أواخر كانون الثاني /يناير 2009؛ ولقي � 3.000شخ�ص 
حتفهم جراء هذا المر�ض (الم�صدر :منظمة ال�صحة العالمية) .ويمكن �إيعاز انت�شار المر�ض �أ�سا�س ًا �إلى نق�ص مياه ال�شرب ،وتردي حالة
نظم ال�صرف ال�صحي ،وتدهور حالة المرافق ال�صحية ،والنق�ص في عدد العاملين في القطاع الطبي.

�سعي ًا لمواجهة حاالت الطوارئ في
تزود اللجنة الدولية اثني ع�شر
زيمبابويّ ،
م�ستو�صف ًا بمياه ال�شرب ومواد النظافة الالزمة
لعالج المر�ضى .وتعمل �أي�ض ًا ،من �أجل و�ضع
حد النت�شار الكوليرا ،مع مختلف الكيانات
العامة لتطهير منازل الم�صابين بهذا المر�ض.
ويجري ر�ش المراحي�ض ،والبطانيات
والمالب�س بوا�سطة المبيدات التي ت�ستخدم
الكلور.

ي�ساعد ر�ش الأماكن وتطهيرها على منع
انت�شار الكوليرا والمالريا وغيرهما من
الأمرا�ض الخطيرة.

ICRC

وعالوة على ذلك ،يعمل مهند�سو اللجنة
الدولية� ،سعي ًا منهم للحيلولة دون انهيار
نظم تنقية المياه وتوزيعها في العا�صمة (عدد
ال�سكان :ثالثة ماليين) ،على دعم هيئة المياه
الوطنية في زيمبابوي منذ �أكثر من �سنتين.

وتتولى اللجنة الدولية توفير قطع الغيار
الالزمة ل�صيانة نظام توزيع المياه وت�أمين
ت�شغيله ،والم�ساعدة على تركيبها على النحو
المالئم.
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النزوح

تقت�ضي الموجات ال�ضخمة من تنقل ال�سكان ا�ستجابة �سريعة .ويجب �أي�ض ًا �إيالء اهتمام خا�ص للظروف المعي�شية
للمجتمعات المحلية الم�ضيفة.

ت�شير تقديرات مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجل�س النرويجي لالجئين �إلى �أن عدد النازحين في �أكثر من  52بلداً من مختلف �أنحاء العالم بلغ
 26مليون ن�سمة في نهاية عام  .2008ويجب ،في حالة حدوث نزوح وا�سع النطاق� ،أال ينح�صر عمل المنظمات الإن�سانية في ترتيب الم�ساعدات
الطارئة للنازحين فح�سب و�إنما عليها �أن تحر�ص على �أال تكون الم�ساعدة المقدمة غير متنا�سبة والظروف المعي�شية لل�سكان المحليين ،لأن
ذلك قد ي�ؤدي في المدى الق�صير �أو في المدى الطويل �إلى �إف�ساد عالقة غالب ًا ما تكون ح�سا�سة بين النازحين وال�سكان المحليين.
�إن ه�ؤالء الذين يتوجهون �إلى المخيمات �أو الذين يلج�أون �إلى الأقارب ال يملكون �شيئ ًا .و�أهم من ذلك كله� ،أنهم في حاجة �إلى م�أوى �آمن
ومرافق خا�صة بالنظافة وال�صحة العامة لتفادي انت�شار الأمرا�ض.

النزوح ب�أعداد كبيرة وب�سرعة
فر �أكثر من مليوني �شخ�ص من القتال في دارفور (ال�سودان) بين عامي  2004و .2008وتجمعوا في مخيمات تو�سعت منذ ذلك الحين حتى
ّ
تجاوز حجمها حجم المجتمعات المحلية الم�ضيفة بثالث مرات.

عملت اللجنة الدولية منذ بداية النزاع على
�إن�شاء و� /أو �إعادة ت�أهيل نقاط لتوزيع المياه
في المخيمات وعلى طول طرق الهجرة التي
الرحل ،و�أتاحت
ت�سلكها جماعات البدو ُّ
بذلك لمئات ا لآالف من النا�س فر�صة
الح�صول على المياه ال�صالحة لل�شرب.
وفي المخيم الذي �أقيم قرب قري�ضة ،البلدة
التي يبلغ عدد �سكانها  15.000ن�سمة،
والذي لج�أ �إليه �أكثر من  120.000نازح
خالل فترة ثمانية �أ�شهر� ،أقام مهند�سو اللجنة
الدولية ،بم�ساعدة الهالل الأحمر ال�سوداني،
نظا ًما للتزويد بالمياه وتوزيعها ،ف�ضال عن

مرافق ال�صرف ال�صحي والنظافة (المراحي�ض
ومعدات تجميع النفايات) .و�سمحت هذه
الت�سهيالت بتفادي ما كان من الم�ؤكد �أن
يتحول �إلى �أزمة في مجال ال�صحة العامة،
وخف�ضت �إلى حد كبير من المخاطر المرتبطة
بجلب الماء من خارج المخيم .و�أخيراً،
�ساعد بناء مركز لتغذية الأطفال على تعزيز
النظافة ،و�ساهم بالتالي في تحقيق انخفا�ض
كبير في معدل وفيات الأطفال في المخيم.
وتعمل اللجنة الدولية من باب الأولوية في
�صفوف المجتمعات المحلية الريفية الأ�شد
ا�ست�ضعاف ًا لم�ساعدة ال�سكان على البقاء في

قراهم عندما ت�سمح الحالة الأمنية بذلك،
بدال من مغادرتها والذهاب �إلى مخيمات
للنازحين .وينبغي �أن ت�سهم الم�ساعدات في
�سببا للنزوح.
تحقيق اال�ستقرار وال تكون ً
حققت �أن�شطة اللجنة الدولية في المخيم ما يلي:
•�إن�شاء  6نظم م�ستقلة للمياه
•توفير  850.000لتر في اليوم من مياه ال�شرب
•�إن�شاء  600نقطة توزيع
•مد  14كيلومتراً من �أنابيب التوزيع
•�إقامة  19خزان ًا ب�سعة تخزين ت�صل �إلى
 800.000لتر

Robert Mardini/ICRC
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�أحد �أنظمة �إمدادات المياه الم�ستقلة ال�ستة
في مخيم قري�ضة
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الآثار المترتبة على المجتمعات المحلية الم�ضيفة
�أدى النزاع الدائر في جزيرة «مينداناو» في الفلبين �إلى فرار ال�سكان من منازلهم على نحو متكرر .وي�شهد ال�سكان الذين يعي�شون في
المناطق التي توفر ملج�أ للنازحين و�ضع ًا �صعب ًا .فقد ت�ضررت ب�شكل كبير �سبل بقائهم على قيد الحياة وكذلك البيئة المحيطة بهم
(المياه ،والأرا�ضي ،والغابات ،والأغذية ،والبنية التحتية) جراء تدفق �أعداد كبيرة من الأ�شخا�ص يعاني كثيرون منهم من الفقر المدقع.
وقد ي�ؤدي هذا الو�ضع �إلى حدوث توترات بين المجتمعات الم�ضيفة والنازحين.

�أن�ش�أت اللجنة الدولية ،على مدى ال�سنوات
الثالث الما�ضية ،ن ُُظ ًما للمياه وال�صرف
ال�صحي في مختلف �أنحاء جزيرة «مينداناو»،
في الأماكن التي ر�أت �أنها قد تكون مق�صداً
محتم ً
ال للنازحين .و�أمكن بذلك لل�سكان
المحليين مواجهة التدفق الأخير لأعداد كبيرة
من النازحين حتى قبل و�صول موظفي اللجنة
الدولية �إلى المنطقة.
وقدمت �أي�ض ًا المنظمة م�ساعدات طارئة في
المدن التي ا�ستقبلت النازحين .و�أر�سلت على
�سبيل المثال �إلى بلدة «كوتاباتو» مجموعات
من م�ستلزمات «المياه وال�صرف ال�صحي»
تحتوي على خزانات مطاطية �صغيرة
وم�ضخات و�أنابيب لفائدة حوالي 15.000
�شخ�ص .وتعمل اللجنة الدولية وال�صليب
ا لأحمر الوطني الفلبيني مع ًا لال�ضطالع
ب�أن�شطة الطوارئ هذه.

ICRC

تقيم اللجنة الدولية نقاط ًا لتوزيع المياه
في مكان يحتمل �أن يتجمع فيه النازحون
في جزيرة «مينداناو».

االفتقار �إلى الم�أوى وغياب مرافق ال�صرف ال�صحي
فر الآالف من النا�س من القتال والق�صف �أثناء النزاع الذي ن�شب بين جورجيا و�أو�سيتيا الجنوبية واالتحاد
في �آب� /أغ�سط�س ّ ،2008
الرو�سي .وحيث �إن المنطقة كانت م�سرح ًا للنزاعات في الما�ضي ،ف�إن مراكز النازحين كانت في كثير من الأحيان في حالة �سيئة
للغاية من حيث ال�صيانة ،فقد دُ ِّمر بع�ضها ،وكانت تفتقر جميعها �إلى مرافق ال�صرف ال�صحي .وتعر�ض العديد من المباني وجزء كبير
من البنية التحتية للمزيد من الأ�ضرار �أثناء القتال الذي حدث في �آب� /أغ�سط�س  ،2008مما زاد من �صعوبة توفير الم�أوى للنازحين.
وا�ضطر النا�س الذين قرروا العودة �إلى ديارهم �إلى �إعادة بناء منازلهم ب�سرعة قبل حلول ف�صل ال�شتاء.

ا�ستناداً �إلى الخبرة التي اكت�سبتها اللجنة الدولية
على مدى ال�سنوات الـ  16الما�ضية في �إطار
عملها مع النازحين في جورجيا ،كان ردها
الأولي �أمام العنف مبا�شرة العمل على �إ�صالح
مراكز النازحين .ويعمل موظفو اللجنة الدولية
منذ �آب� /أغ�سط�س  2008مع ال�سلطات ومع
جمعية ال�صليب الأحمر الجورجي من �أجل
تحويل المباني العامة المهجورة �إلى مراكز

ا�ستقبال ،وقدم ،منذ ذلك الحين 20 ،مبنى
من بين هذه المباني الم�أوى �إلى 20.000
نازح .و�أنجزت اللجنة الدولية قبل بداية ف�صل
ال�شتاء �أعمال ترميم كبرى في عدة مراكز في
«تبلي�سي» و«غوري» وفي غرب جورجيا،
ووفرت بذلك الم�أوى لحوالي 5.000
نازح.

ويجري حالي ًا �إ�صالح نظم �إمدادات المياه
والكهرباء في المنطقة الواقعة �إلى �شمال
«غوري» و«ت�سيخنفالي» .وتتولى اللجنة
الدولية م�ساعدة لجنة المياه في مدينة
«ت�سيخنفالي» .وقد زودت ا لأ�سر التي
ت�ضررت منازلها في تلك المنطقة الريفية
بالمواد ا لأ�سا�سية حتى تتمكن من �إجراء
الإ�صالحات العاجلة والبقاء في قراها.
13

مو�ضوع العدد

االحتجاز
يجب حماية �سالمة الأ�شخا�ص المحتجزين البدنية والعقلية.

ت�شكل ظروف االحتجاز المادية وانعكا�ساتها على �سالمة المحتجزين البدنية والعقلية� ،أثناء النزاعات وبعدها ،مو�ضع قلق �شديد .ويق�صد بعبارة
«الظروف المادية» البيئة ال�صحية التي ال تعني �إمكانية الح�صول على مياه ال�شرب ومياه االغت�سال فح�سب ،و�إنما ت�شمل �أي�ض ًا توفير الأمن
الغذائي داخل مطابخ مالئمة من جهة �أخرى .كما �أن من الأ�سا�سي ت�أمين نظافة الأماكن التي يعي�ش فيها المحتجزون ف�ضال عن تجهيزها على
النحو المالئم (الإ�ضاءة ،وال�ساحات الخارجية ،و�أماكن النوم ،والتهوية ،ومكافحة الطفيليات والح�شرات� ... ،إلخ).
جدا ،تعمل اللجنة الدولية على دعمها من �أجل مواجهة المخاطر الكبيرة
وحيثما تكون الو�سائل التي تعتمد عليها �سلطات ال�سجن محدودة ً
حاليا قادرة على الت�صدي للزيادة الم�ستمرة في عدد الم�سجونين في مختلف
لتف�شي الأوبئة ب�سبب االكتظاظ الحاد .فلم تعد المرافق الموجودة ً
أي�ضا في المدن عدم �إغفال العالقة بين ال�سجون و�سكان المناطق المجاورة في ما يتعلق بتوزيع المياه وخطر
�أنحاء العالم .ومن ال�ضروري � ً
انتقال التلوث.
المادة 20

من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

المادة 29

من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

المادة 97

من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

...على الدولة الحاجزة �أن تزود �أ�سرى الحرب الذين يتم �إجال�ؤهم بكميات كافية من ماء
ال�شرب والطعام وبالمالب�س والرعاية الطبية الالزمة....
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير ال�صحية ال�ضرورية لت�أمين نظافة المع�سكرات
ومالءمتها لل�صحة والوقاية من الأوبئة )...( .وتخ�ص�ص مرافق منف�صلة للن�ساء في �أي مع�سكرات
توجد فيها �أ�سيرات حرب.
ومن ناحية �أخرى ،و�إلى جانب الحمامات والمر�شات (الأد�شا�ش) التي يجب �أن تزود بها
المع�سكرات ،يزود �أ�سرى الحرب بكميات كافية من الماء وال�صابون لنظافة �أج�سامهم وغ�سل
مالب�سهم ،ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغر�ض من تجهيزات وت�سهيالت ووقت.
 ...تحتجز �أ�سيرات الحرب الالتي يق�ضين عقوبة ت�أديبية في �أماكن منف�صلة عن �أماكن الرجال،
ويوكل الإ�شراف المبا�شر عليهن �إلى ن�ساء.

التدريب غير المالئم
ارتفع عدد ال�سجناء في �إندوني�سيا باطراد خالل ال�سنوات الأربع الما�ضية ،و�أدى �إلى اكتظاظ حاد في ال�سجون وم�شاكل عدة على م�ستوى
النظافة .ولي�س لدى نظام ال�سجون وموظفيه و�سيلة لمنع تف�شي الأوبئة.

قررت اللجنة الدولية بالتعاون مع المدير العام
لل�سجون في �إندوني�سيا اعتماد نهج الدعم
الهيكلي .وانطالقا من ذلك ،نظمت على مر
ال�سنوات الثالث الما�ضية ،عدة ندوات حول
م�سائل المياه وال�صرف ال�صحي وال�صحة
في ال�سجون .وتناولت تلك الندوات التي
ح�ضرها ثالثة �أرباع مديري ال�سجون في
�إندوني�سيا ،ب�شكل �أ�سا�سي التدريب على تقييم
و�إدارة م�شاكل ال�صحة العامة التي تفاقمت

ي�شكل االكتظاظ في �إندوني�سيا خطراً على �صحة
المحتجزين البدنية والعقلية ،وتحدي ًا رئي�سي ًا �أمام
القائمين على �إدارة ال�سجون
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حدتها ب�سبب اكتظاظ ال�سجون .وبالموازاة
مع ذلك ،نفذت اللجنة الدولية عام 2008
م�شاريع تهدف �إلى تح�سين م�ستوى النظافة
العامة وتوفير المياه في  15مكان احتجاز في
�إندوني�سيا .وبف�ضل م�شاركة ال�سلطات وقيام
اللجنة الدولية بتعبئة الوكاالت الحكومية
والدولية ،تح�سنت ظروف االحتجاز بالن�سبة
�إلى ع�شرات الآالف.

مو�ضوع العدد

الن�ساء والأطفال
المحتجزين في �إثيوبيا.
على غرار الأماكن العديدة الأخرى ،ي�شكل عدد الن�ساء والأطفال في ال�سجون ن�سبة �ضئيلة من �إجمالي ُ
ورغم الأولوية التي يحظون بها ب�سبب �ضعفهم ال�شديد ،ف�إن ت�أثيرهم في القرارات الم�أخوذة ال وزن له .ومع �أن القانون الدولي
الإن�ساني يق�ضي على وجه التحديد بف�صل الن�ساء والأطفال عن المحتجزين الرجال ،ف�إنهم م�ضطرون في الغالب �إلى تقا�سم �أماكن
االحتجاز مع الرجال.

�ساعدت اللجنة الدولية بالتعاون مع
�سلطات ال�سجون في �إثيوبيا على بناء مرافق
منف�صلة لتلبية االحتياجات الخا�صة للن�ساء
المحتجزات و�أوالدهن.

Sven Torfinn/Panos

وعلى مدى ال�سنوات الع�شر الأخيرة� ،أعيد
ت�صميم حوالي  50مكان احتجاز ت�ضم
ن�سبة من الن�ساء والأطفال تتراوح بين  3و5
في المائة من مجموع المحتجزين ،للوفاء
باحتياجاتهم من خالل توفير م�ساحات
كافية ومبان جيدة التهوية ومنعدمة الرطوبة
و�أماكن نظيفة ومنف�صلة تحتوي على �أماكن

اال�ستحمام والغ�سيل والمراحي�ض .وبذلك
�صار ترتيب المكان المخ�ص�ص للن�ساء
والأطفال مختلفا عن �أماكن الرجال؛ فال
تحتوي الزنزانات على المراقد المثبتة في
الجدار حتى ي�ستطيع الأطفال ا�ستعمال الفر�ش
للنوم ،وت�ضاعف عدد �أماكن اال�ستحمام
والمراحي�ض ومرافق الغ�سيل مقارنة مع ما
هو متوافر لدى الرجال.
يجب �أن تعطى الأولوية الق�صوى لالحتياجات
الخا�صة بالن�ساء والأطفال المحتجزين في
ال�سجون.

العي�ش بجوار ال�سجن
بلغ عدد ال�سجناء في رواندا عام  1994في �أعقاب الإبادة الجماعية والحرب الأهلية � 150.000سجين .ولم يكن وارداً التفكير في
ت�أمين المياه الجارية في ال�سجون ما لم تلب االحتياجات نف�سها لل�سكان خارج ال�سجون.

�إلى جانب عملها في ال�سجون وغيرها من
�أماكن االحتجاز في رواندا منذ العام ،1994
نفذت �أي�ض ًا اللجنة الدولية م�شاريع لتوفير
المياه وتنقيتها ،ا�ستفاد منها على حد �سواء
المحتجزون وال�سكان المقيمون بالقرب

من ال�سجون في جميع المدن الكبرى عبر
البالد .وعلى �سبيل المثال� ،أفاد من م�شروع
لتوفير المياه ،حوالي � 100.000شخ�ص
من المقيمين في «ريميرا»� ،إحدى �ضواحي
مدينة «كيغالي» ،ومن المحتجزين في ال�سجن

المحلي .كما �سمحت نظم الغاز البيولوجي
التي �أقيمت في ال�سجون بالتخفيف �إلى
�أدنى حد ممكن من الآثار ال�ضارة على البيئة
والمناطق المحيطة والتي ت�سببها النفايات
التي تفرزها ال�سجون.

رداءة مرافق ال�صرف ال�صحي
ً
كبيرا في �إمكانية الح�صول
تقوي�ضا
لم ت�سمح البنية التحتية الحالية في الفلبين بتطويق زيادة االكتظاظ في ال�سجون .ويعني ذلك
ً
على الماء والهواء النقي وتقلي�ص �أماكن الغ�سيل واال�ستحمام.

© James Nachtwey/ICRC/VII

ا�ضطلعت اللجنة الدولية ،باالتفاق مع
ال�سلطات الق�ضائية و�سلطات ال�سجون،
ب�أعمال �إعادة ترميم �سجون عديدة في
الفلبين� ،أي حفر ا لآبار وبناء الخزانات
و �أحوا�ض ال�صرف ال�صحي ،وتو�صيل
ال�شبكات الموجودة ،وتجهيز الزنزانات
بالمراقد المثبتة ،وتح�سين التهوية ،وتركيب

نظم التخل�ص من النفايات .كما جهز �سجنا
«مانيال» و«دافاو» بمعدات تعمل بالغاز
البيولوجي .ونظمت الحكومة ،بدعم من
اللجنة الدولية ،طاوالت م�ستديرة بحثا عن
حلول لم�س�ألة اكتظاظ ال�سجون في البلد
تكون قابلة للتطبيق واال�ستمرار.
مانيال� ،سجن المدينة
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ظاهرة التح�ضـر
غالب ًا ما يبرز اليوم التح�ضر المتنامي والع�شوائي ك�سبب للعنف .ويجب الحر�ص على الحفاظ على البنى التحتية الأ�سا�سية،
ال�سيما في المدن الكبرى.

يعي�ش �أكثر من ن�صف �سكان العالم في مناطق ح�ضرية ،ومن المرجح �أن يبلغ �سكان الأحياء الفقيرة على الم�ستوى العالمي  1.4مليار ن�سمة
بحلول عام ( 2020الم�صدر« :موئل الأمم المتحدة») .وقد تحولت المدن م�سرح ًا لأ�شكال مختلفة من العنف تحدث �أحيان ًا في وقت واحد،
مثل النزاعات الم�سلحة ،وحرب الع�صابات ،والعنف الم�ستمر في مجتمعات محلية محددة ،والجريمة المنظمة.
وغالب ًا ما تكون الخدمات العامة في هذه الحاالت� ،إن وجدت �أ�ص ً
ال ،غير كافية .ونق�ص الأموال وقلة الموارد الب�شرية من ذوي الم�ؤهالت
هي من الأ�سباب الرئي�سية التي تف�سر غياب �صيانة البنى التحتية الأ�سا�سية (مثل الم�ست�شفيات ومحطات تنقية المياه) وتقادمها .وعالوة على
ذلك ،ي�ؤدي الترابط القائم بين مختلف الخدمات �إلى زيادة تعقيد تنفيذ الحلول .ومن ذلك مث ً
ال �أن ال�صرف ال�صحي يعتمد على �شبكة توزيع
المياه و�أن �شبكة توزيع المياه تعتمد على �إمدادات الطاقة التي تولدها �شبكة الكهرباء .ومن ال�شواغل الرئي�سية الأخرى �صعوبة العثور على
خبراء لت�شغيل هذه الخدمات بعد تحديثها.

تح�ضر مت�سارع وع�شوائي
يعي�ش اليوم حوالي � 200.000شخ�ص  في مدينة ال�صفيح الهايتية المعروفة با�سم «�سيتي �سوالي» والتي بنيت في البداية لإيواء
ب�ضعة �آالف من العمال .وا�ضطرت هيئات الخدمات العامة �إلى مغادرة هذه المدينة خالل الفترة  ، 2006 - 2005نتيجة انعدام الأمن،
تاركة ال�سكان دون �إمكانية الح�صول على المياه �أو الرعاية الطبية الأولية .وا�ضطر النا�س �إلى قطع م�سافات طويلة لجلب المياه،
وتعري�ض �أنف�سهم بذلك لخطر �أكبر .وف�ض ً
ال عن ذلك� ،أدت ا�ستحالة �صيانة البنى التحتية والعجز عن تغطية التكاليف �إلى وقف جميع
الخدمات.

عملت اللجنة الدولية منذ عام  2005على
تح�سين �إمدادات المياه في “�سيتي �سوالي”.
وقدمت الدعم في البداية �إلى الخدمات
الحكومية لكي تعود �إلى المنطقة ويت�سنى
بذلك �إ�صالح �إمدادات المياه في بع�ض
الأماكن الرئي�سية .ثم عملت بعد ذلك مع
ال�سلطات ومع �شركاء محليين لإ�صالح 36
ما�سورة مياه عامة في نقاط مختلفة من كل
�أنحاء “�سيتي �سوالي” .وقدمت الدعم �أي�ض ًا
�إلى محطتين ل�ضخ المياه في ال�شبكة.

جميع الأطراف المعنية على العمل مع ًا لإقامة
بنية لتوزيع المياه من �ش�أنها �أن ت�ستمر بدون
تدخل اللجنة الدولية .و�ستوا�صل اللجنة
الدولية في الم�ستقبل العمل مع مختلف
ال�شركاء من �أجل توطيد ما تم تحقيقه،
وتعزيز نظام التوزيع  -ال �سيما الجوانب
التقنية للتزويد بالماء في جميع المراحل ابتدا ًء
من ال�ضخ وو�صو ًال �إلى التوزيع  -وتح�سين
الإدارة من خالل �إدراج بنية مجتمعية محلية
�سعي ًا لتغطية التكاليف.

�إ�صالح �إمدادات المياه ال�صالحة
لل�شرب في «�سيتي �سوالي».

و�أدى برنامج �إ�صالح �صنابير توزيع المياه
العامة �إلى زيادة عدد م�صادر المياه بالقرب من
المنازل .و�ساعد هذا البرنامج ،عالوة على
زيادة كمية المياه وتح�سين جودتها ،الن�ساء
والأطفال على الح�صول الآمن على المياه
من خالل تقريب الم�سافة ،والحد بذلك من
تعر�ضهم للخطر (العنف الم�سلح والعنف
الجن�سي� ... ،إلخ).
وكانت عودة الخدمات الحكومية �إلى الحي
�أمراً حيويا ال�ستدامة النظام .ومن خالل العمل
مع هيئة المياه ،مكَّ نت اللجنة الدولية هذه
الهيئة من العمل دون �أن تكون هدف ًا لأعمال
العنف .وا�ستطاعت هيئات �أخرى ا�ستئناف
عملها الحق ًا.
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مناطق ح�ضرية ت�صعب �إدارتها
مدينة ال�صدر العراقية هي من �أ�شد مناطق بغداد فقراً و�أكثرها كثافة �سكانية ( 2.5مليون ن�سمة) ،وتحدث فيها اال�شتباكات على نحو
متكرر� .أما البنية التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي فتحتاج �إلى التحديث �أو الإ�صالح �أو اال�ستبدال .وقد �أدت انقطاعات التيار الكهربائي
والإهمال �إلى تقوي�ض خطير لفعالية محطات ال�ضخ ومن�ش�آت تنقية المياه .فهناك ق�سم كبير من ال�سكان ال يمكنهم الح�صول مبا�شرة على
المياه ال�صالحة لل�شرب .وت�ؤدي الأمرا�ض التي ت�سببها مياه ال�شرب الملوثة و�ضرورة مواجهة خطر انت�شار الأوبئة �إلى زيادة ال�ضغوط
الم�سلطة على نظام الرعاية ال�صحية الذي يعاني �أ�ص ً
ال من عبء يفوق قدراته.

يعتمد نظام �إمدادات المياه في مدينة ال�صدر
على محطة �ضخ رئي�سية (محطة �أبو نوا�س)
على نهر دجلة تغذي العديد من محطات
المعالجة ال�صغيرة في هذه المنطقة من بغداد.
وقد تعر�ضت محطة �أبو نوا�س لأ�ضرار
ج�سيمة خالل النزاع الذي ن�شب عام ،2003
وقامت اللجنة الدولية ب�أعمال وا�سعة النطاق
لإ�صالحها.
وا�ضطلعت �أي�ض ًا المنظمة ب�إ�صالح وتح�سين
وحدات معالجة �صغيرة ل�ضمان توفير
الإمدادات الكافية من حيث الكمية والنوعية.

ووفرت �إحدى هذه المحطات ال�صغيرة
المياه النقية لمرافق رئي�سة للرعاية ال�صحية
مثل م�ست�شفى الر�شاد للأمرا�ض النف�سية الذي
ي�شمل � 1.200سرير.
ونجحت اللجنة الدولية في ا�ستعادة �إمكانيات
ال�ضخ وتح�سين عملية معالجة المياه من خالل
�إعادة ت�شغيل وحدات المعالجة الكيميائية
وتح�سينها ،وتنظيف �أحوا�ض التر�سيب،
و �إ�صالح �أو ا�ستبدال معدات التر�شيح
والمكونات الكهربائية القديمة.

و �أدى تح�سين نوعية المياه التي توفرها
المحطة وتعزيز موثوقيتها وزيادة حجمها
�إلى الحد من الحاجة �إلى تو�صيل المياه
بوا�سطة �شاحنات �صهريج ف�ضال عن المخاطر
المحتملة التي تحدق بال�صحة العامة .وتولى
مقاولون محليون تنفيذ الم�شروع الذي
�أ�شرفت عليه اللجنة الدولية.

العجز في �إدارة النفايات
�أدى عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والقيود المفرو�ضة على اال�ستيراد ،والأ�ضرار الج�سيمة التي لحقت بمحطة توليد الكهرباء في غزة ،وانقطاع
�إمدادات الوقود ،ف�ضال عن ت�أخر المدفوعات �إلى تعثر توزيع المياه وت�شغيل من�ش�آت ال�صرف ال�صحي على نحو مالئم في غزة .وانهارت،
في �آذار /مار�س  ،2007جدران خزان لمياه ال�صرف ال�صحي في بيت الهيا ،وكان يحتوي على مئات الآالف من لترات مياه المجاري التي
غمرت قرية بدوية ،و�أ�سفرت عن مقتل خم�سة �أ�شخا�ص و�إ�صابة � 16آخرين وتدمير منازل �آالف ال�سكان .ويعود هذا االنهيار �إلى حجم
الخزان الذي لم يكن كافي ًا ال�ستيعاب الكميات المتزايدة من مياه المجاري .ولو ُقدّ ر �أن ت�سربت هذه المياه �إلى طبقة المياه الجوفية لأ�صيب
الم�صدر الرئي�سي لمياه ال�شرب في المنطقة بالتلوث ،ناهيك عن العواقب الوخيمة المترتبة على ال�صحة العامة في �شمال غزة.

بعد انهيار جدران خزان مياه ال�صرف ال�صحي
في بيت الهيا في غزة� ،أجرت اللجنة الدولية
�إ�صالحات عاجلة .وتمكنت من الت�صدي
للم�شاكل الآتية ،بعد �ضخ المياه من الخزان
الرئي�سي وتحويل مياه ال�صرف ال�صحي من
المنازل المجاورة .ولكنها لم تتمكن من
اال�ستمرار في �أعمال تجديد طويلة الأمد
ب�سبب الو�ضع الذي كان �سائداً في غزة.

Andrea König/ICRC

وفي عام  ، 2008كاد خزان يحتوي على
 50.000متر مكعب من مياه ال�صرف غير
المعالجة �أن يغمر ال�شوارع والمنازل في خان
يون�س الواقعة جنوب قطاع غزة والتي يفوق
عدد �سكانها  180.000ن�سمة .وتولت اللجنة
الدولية ،على �إثر �إنذار من م�صلحة مياه بلديات
ال�ساحل و�سلطات بلدية خان يون�س ،وبف�ضل
الدعم المالي الذي قدمته جمعية الهالل
الأحمر القطري ،بناء خزانين جديدين ،على
بعد ب�ضعة كيلومترات من البركة الحالية،
لتخزين مياه المجاري ومنعها من التدفق �إلى
البلدة وتلويث م�صادر مياه ال�شرب.

تركيب نظام �ضخ طارئ للمياه يف بيت الهيا
ملنع انهيار جدران خزان مياه ال�رصف.
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مو�ضوع العدد

الكوارث الطبيعية
يجب حماية مرافق المياه المت�ضررة �أ�ص ً
ال من العنف من �أجل مواجهة الآثار المحتملة لحدوث كارثة طبيعية.

�إن النزوح والمجاعة ،وتدمير المنازل والممتلكات والمخزونات الغذائية ،وتدهور البنية التحتية الأ�سا�سية ال تمثل �سوى القليل من �آثار الكوارث
الطبيعية .وعندما تحدث هذه الكوارث في مناطق يدور فيها �أ�ص ً
ال نزاع �أو في مناطق تت�سبب فيها بن�شوب نزاع ،ف�إن مخاطر هذه الكوارث
و�آثارها ال�سلبية تكون �أ�شد و�أقوى .وعلى �سبيل المثال ،قد ت�صبح نظم �إمدادات المياه ،و�إدارة النفايات ،والتزويد بالطاقة ،التي ت�سببت �أ�ص ً
ال
الحروب بتقوي�ضها ،غير قادرة على احتواء الأ�ضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية .وعالوة على ذلك ،يجب توفير الم�ساعدات الإن�سانية في
حاالت غالب ًا ما تكون مليئة بالم�شاكل الع�سيرة للغاية.
وقد ازدادت �آثار الكوارث الطبيعية �سوءاً على نحو كبير في العقود الأخيرة ،من حيث عدد ال�سكان المت�ضررين ومن حيث طول �أمد الأزمات
التي تت�سبب في اندالعها .وت�شير كل الدالئل �إلى �أن هذا االتجاه �سي�شتد حدة في ال�سنوات المقبلة.

تلوث مياه ال�شرب
�ضرب �إع�صار «نرج�س» دلتا «�إيراوادي» في ميانمار في � 5أيار/مايو   2008و�أ�سفر عن  100.000قتيل ومفقود و�أ�صاب حوالي  2.4مليون
�شخ�ص .وتلوثت خزانات مياه ال�شرب من ج َيف الحيوانات والجثث الب�شرية ،والمياه المالحة ،والحطام .و�ساهم برنامج الطوارئ في
التخفيف من الآثار الناجمة عن الكارثة في جميع الأماكن التي �أمكن الو�صول �إليها.

ا�ستهلت جمعية ال�صليب الأحمر في ميانمار،
مبا�شرة بعد وقوع الإع�صار ،تنفيذ عمليات
الطوارئ و�أر�سلت فرق تقييم �إلى المناطق
التي اجتاحها الإع�صار ،بينما قدمت اللجنة
الدولية الم�ساعدات اللوج�ستية.
وهبطت خالل الأ�سبوع الأول في «يانغون»
طائرة �شحن ا�ست�أجرتها اللجنة الدولية وكانت
محملة بما يبلغ  35طن ًا من المعدات والمواد
الالزمة لتقديم الرعاية الطبية ،و�إمدادات مياه

ال�شرب النظيفة ،و�إزالة الجثث .وفي وقت
الحق� ،أ�سهمت الم�ساعدات الأخرى التي
نُقلت بر اً وجو اً وحظيت بتعاون جميع
مكونات الحركة في توزيع  2500طن من
المواد (الأغذية ،و�صفائح الماء ،وما �إلى
ذلك) لمواجهة حالة الطوارئ.
وا�ستعانت اللجنة الدولية بخبرة العاملين
الفنيين والمهند�سين المحليين لم�ساعدتها
على اال�ضطالع ب�أن�شطة المياه وال�صرف

ال�صحي .و�ساعد ه�ؤالء اللجنة الدولية
في تدريب متطوعي ال�صليب الأحمر في
ميانمار على ت�شغيل و�صيانة محطات معالجة
المياه المتنقلة وتفريغ وتنظيف الخزانات
الملوثة .وا�ضطلعت فرق �أخرى من متطوعي
ال�صليب الأحمر في ميانمار ووزارة ال�صحة
ب�إجراء التقييم في المناطق التي لج أ� �إليها
�آالف الأ�شخا�ص .وقد ت�ضررت بع�ض تلك
المناطق من الإع�صار في حين لم تت�ضرر
مناطق �أخرى.

Thu Rein Maung Maung/ICRC
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توفير مياه ال�شرب في «ديداي» ل�صالح �ضحايا �إع�صار «نرج�س».

مو�ضوع العدد

حاالت الطوارئ ال�شديدة
�ضرب �أقوى زلزال عرفته باك�ستان �شمال البالد في  8ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2005فخ ّلف الخراب والدمار ،و�أ�سفر عن مقتل 73.000
�شخ�ص ،وترك �أكثر من  3.5مليون �شخ�ص بال م�أوى .واختفت قرى ب�أكملها ،ولحقت ب�شبكات المياه والكهرباء ،والطرق ،والمدار�س،
والمرافق الطبية� ،أ�ضرار ج�سيمة .وكان كثيرون من بين ال�ضحايا يعي�شون في �أودية معزولة ،ودمر عدد كبير من طرق الو�صول �إليهم.

تحافظ اللجنة الدولية على وجود لها في
باك�ستان منذ عام  ،1981وفي مظفر �آباد منذ
عام  .2004و�أر�سلت ،في اليوم التالي لوقوع
الزلزال ،فرق التقييم �إلى واديي «نيلوم»
و«جيلوم» في ك�شمير لتحديد الأولويات
العاجلة (الو�صول �إلى الخدمات ال�صحية،
وت�أمين الم�أوى العاجل ،وتوفير الحد الأدنى
من الماء والغذاء) .وركزت اللجنة الدولية
الحقًا على �إقامة م�شاريع متو�سطة وطويلة
الأجل ،وا�ستمرت في عملها حتى تموز/
يوليو .2008
و�ساعد هذا العمل على �إعادة ت�أهيل �أو بناء
�أكثر من � 100شبكة للمياه في المناطق
الريفية (لفائدة � 80.000شخ�ص) ،ف�ضال عن
نظم الري ل�صالح  9.000مزارع؛ و�أُعيد،
بالتعاون مع ال�سلطات المعنية بالمياه ،ت�شغيل
�أربع محطات لتنقية المياه ي�ستفيد منها �أكثر
من � 100.000شخ�ص في المناطق الح�ضرية
(«مظفر �آباد» ،و«�شيناري» ،و«هاتيان»،
و«باتيكا») .وكانت القدرة على تحديد
الأولويات ،وتكييف اال�ستجابة في مرحلتي
الطوارئ و�إعادة الت�أهيل ،وتن�سيق الأن�شطة
مع جميع الأطراف المعنية من الأمور الهامة
في هذه العملية .ولذلك ا�ستهدف العمل في
البداية �إنقاذ الأرواح ،ثم انتقل ،في المرحلة
الثانية� ،إلى �إعادة بناء البنية التحتية العامة
وال�سكن ،حتى يت�سنى لل�سكان المحليين

جرى جلب معدات الطوارئ لإ�صالح �شبكات �إمداد المياه في قرى
ك�شمير التي �أ�ضيرت جراء الزلزال.

ا�ستئناف حياتهم الطبيعية .و�أخيراً ،كان ال
بد من تن�سيق هذه العملية مع القرويين ،ومع
ال�سلطات المحلية والوطنية ،والوكاالت
الإن�سانية ،والجي�ش الباك�ستاني.
وفي عام � ،2008ضرب زلزال �آخر منطقة
«بلو�ش�ستان» في غرب باك�ستان .ونظمت

اللجنة الدولية التوزيع العاجل للمواد الالزمة
لبناء م�أوى للأ�شخا�ص الذين ت�ضررت
منازلهم على نحو كبير .و�أمكن للنا�س البقاء
في المكان وعدم فقدان االت�صال ببيئتهم
االجتماعية واالقت�صادية ،لأن اللجنة الدولية
ا�ستطاعت التحرك ب�سرعة.

المناطق المت�ضررة من النزاعات
كان على ال�صومال �أن تواجه في ال�سنوات الأخيرة �سل�سلة متوالية من الكوارث الطبيعية وا�شتداد حدة النزاع الم�سلح ،وزيادة تكلفة
المعي�شة .وقد �ساهمت كل هذه العوامل في تدهور الأو�ضاع المعي�شية في البالد.

توالت عدة موا�سم �أمطار كان فيها ت�ساقط
الأمطار �أقل من المتو�سط العادي ،الأمر الذي
دفع اللجنة الدولية �إلى �إطالق عمليتين في عام
 2008للحد من النق�ص الحاد في المياه في
و�سط ال�صومال وجنوبه فقامت بتوزيع مياه
ال�شرب بوا�سطة �شاحنات �صهريج .وتم توفير
 277مليون لتر من الماء لحوالي ن�صف مليون
من رعاة الموا�شي.

ووا�صلت �أي�ض ًا اللجنة الدولية عملها لتح�سين
م�صادر المياه الجوفية (الآبار والأحوا�ض)،
ومرافق تخزين المياه ال�سطحية (�أحوا�ض
تجميع مياه الأمطار) .و�أمكن بذلك لحوالي
� 180.000شخ�ص الح�صول على مياه
نظيفة.

طول نهري «�شابيل» و«جوبا» 67 ،م�ضخة،
وا�ضطلعت ب�إ�صالح وتحديث �أربع بوابات
للتحكم في تدفق مياه الري .و�ساهم هذا
العمل في ت�أمين الإنتاج الزراعي في حوالي
 1.300هكتار من الأرا�ضى الزراعية.

وقدمت اللجنة الدولية� ،سعي ًا �إلى تعزيز
االكتفاء الذاتي لل�سكان المزارعين على
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