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البيئية

اخلدمات الأ�سا�سية فـي  
املناطق احل�سرية

عام.   كل  النا�س  من  ماليني  حياة  امل�سلحة  النزاعات  ُت�ستت 
لذا، تبذل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر كل ما فـي  و�سعها 
مع  متا�سًيا  كرامتهم  على  واحلفاظ  معاناتهم  من  للتخفيف 

مبادئ احلياد وال�ستقالل وعدم التحيز التي ت�سرت�سد بها.

ومن بني الطرق التي تنتهجها اللجنة الدولية لتخفيف املعاناة 
مثل  الأ�سا�سية  اخلدمات  تقدمي  اإعادة  النزاع،  مناطق  فـي 
الهياكل  حتديث  وكذلك  والطاقة  ال�سحي  وال�سرف  املياه 
اأو  للتدمري  ال�سبكات  هذه  تتعر�س  فقد  العامة.  الأ�سا�سية 

تتعطل كنتيجة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة اأو تراكمية للنزاع.

ال�سكان  احتياجات  وال�سكن  املياه  وحدة  فـي   العاملون  ُيقِيّم 
وبعد  لهم.  كرمية  معي�سية  ظروف  لتهيئة  ا�ست�سعاًفا  الأ�سد 
ذلك، يتولون ت�سميم وتخطيط م�ساريع تلبي هذه الحتياجات 
وي�سرفون عليها. وي�سمل ذلك التفاو�س مع ال�سلطات والعمل 
مع هيئات املجتمع املحلي لإعادة توفري اخلدمات الأ�سا�سية. 
وحتى فـي  حالت الطوارئ، تعتمد فرق اللجنة ا�سرتاتيجيات 

م�ستدامة.

م�ساريع املياه وال�سكن

نظًرا ملا للمياه من اأهمية ق�سوى للبقاء على قيد 
احلياة، ن�ص القانون الدويل الإن�ساين على حماية 

خا�سة لها.
انظر الربوتوكول الإ�سافـي  اإىل اتفاقيات جنيف ال�سادرة فـي  

12 اآب/ اأغ�سط�س 1949، اخلا�س بحماية �سحايا النزاعات 
امل�سلحة الدولية )الربوتوكول الأول(، 8 حزيران/ يونيو 1977.
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الطوارئ  حالت  اأثناء  دائًما  الدولية  اللجنة  مهند�سو  ي�سعى 
لالحتياجات  ال�ستجابة  بني  ال�سحيح  التوازن  اإيجاد  اإىل 
العاجلة لل�سحايا والنتائج املرتتبة على اأن�سطتهم على املديني 

املتو�سط والطويل.

الأ�سا�سية  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  الطاقة  توفري  ويعد 
جزًءا مهًما من ا�ستجابة اللجنة الدولية العاجلة وتوؤثر ب�سكل 
كبري فـي  اإعادة اخلدمات اإىل ما كانت عليه ب�سورة كاملة. 
وتنفيذها بطريقة  اأن�سطة  اإعداد  اإىل  الدولية  اللجنة  وت�سعى 
ا�ستدامة  وتعزز  الطبيعية  املوارد  ا�ستخدام  بتقلي�س  ت�سمح 

م�ساريعها اإىل اأق�سى حد.

وتعمل وحدة املياه وال�سكن منذ اإن�سائها فـي  عام 1983 من 
وتقنيات �سديقة  �سبل  وا�ستخدام  البيئة  تعزيز احرتام  اأجل 
فـي   البيئية  العتبارات  اإدراج  على  مهند�سوها  وت�سجع  لها. 
م�ساريعهم طاملا ذلك لن ينعك�س �سلًبا على تقدمي امل�ساعدات 

لل�سحايا. 

اإمدادات الطاقة والبيئة

تعمل اللجنة الدولية على:
توفري الطاقة الالزمة لإعادة تقدمي اخلدمات 

الأ�سا�سية
اعتماد احللول املوفرة للطاقة والأخرى ال�سديقة 

للبيئة �سواء فـي  املناطق احل�سرية اأو الريفية
ا�ستخدام التقنيات املوفرة للوقود فـي اأماكن 

الحتجاز
العتماد على الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح 

واحللول الهجينة فـي توليد الطاقة  
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من املتوقع اأن يزيد عدد �سكان العامل بحلول عام 2050 بنحو 
7.4 مليار ن�سمة.  العدد احلايل املقدر بنحو  باملائة عن   30
فاإن  العاملية،  الطبيعية  املوارد  ن�سوب  توقعات  اإىل  بالإ�سافة 
الأرا�سي  واإدارة  والهجرة  احل�سري  التو�سع  مثل  ق�سايا 
اآثار  لها  �ستكون  املناخ  وتغري  العاملية  القت�سادية  والأزمات 
النظيفة.  املياه  على  احل�سول  اإمكانية  على  املدى  بعيدة 
العاملي،  املائي  الأمن  توفري  ل�سمان  تدابري  اتخاذ  ويتعني 
كافية  كميات  على  م�ستدام  ب�سكل  ال�سكان  يح�سل  اأن  اأي 
الجتماعية  والتنمية  ال�سالمة  لأغرا�س  النظيفة  املياه  من 

والقت�سادية.

وتخلق احلاجة اإىل التفاو�س ب�ساأن ا�ستخدام املياه تعاوًنا بني 
ال�سغط  اأن  بيد  احلدود.  عرب  املوارد  تتقا�سم  التي  البلدان 
على  قادرة  تعد  التي مل  املتهالكة  التحتية  البنية  على  الواقع 
تلبية الطلب على املياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء، قد اأدى 
وفـي   املحلية،  املجتمعات  داخل  التوترات  زيادة  اإىل  بالفعل 

بع�س احلالت، اإىل عنف م�سلح.

النزاعات  اأثناء  النظيفة  املياه  على  يتعذر احل�سول  واأحياًنا 
ب�سبب تدمري �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي اأو وجود موارد 
ال�سكان  اأعداد كبرية من  لنزوح  اأو  اأماكن خطرة  فـي   املياه 
كبرًيا  خطًرا  ت�سكل  مياه  م�سادر  ا�ستخدام  اإىل  وال�سطرار 

على ال�سحة. 

الدولية  اللجنة  م�ساريع  ت�ساعد  الظروف،  هذه  ظل  وفـي 
بني  التوترات  حدة  وتخفيف  احلياة  اإنقاذ  على  املياه  لتوفري 

املجتمعات املحلية. 

مياه ال�سرب الآمنة

تعمل اللجنة الدولية على:
توفري اإمدادات املياه فـي حالت الطوارئ 

للتجمعات ال�سكانية املوؤقتة
اإقامة �سبكات املياه واإ�سالحها فـي املناطق 

احل�سرية والزراعية
�سمان و�سول اإمدادات املياه الآمنة اإىل املرافق 

ال�سحية واأماكن الحتجاز
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البيئية  ال�سحة  جمال  فـي  الدولية  اللجنة  م�ساريع  ت�ستمل 
على اإقامة �سبكات للتخل�س من النفايات و�سبكات ال�سرف 
�سبكات  واإ�سالح وحتديث  ال�سكنية  التجمعات  فـي   ال�سحي 
املجارير وال�سرف ال�سحي فـي املدن والقرى املت�سررة من 
ا حت�سني اأنظمة ال�سرف ال�سحي  النزاع امل�سلح. وتتوىل اأي�سً
وجتري  الحتجاز.  واأماكن  ال�سحية  الرعاية  مرافق  فـي 
وذلك  ال�سليمة  ال�سحية  املمار�سات  لتعزيز  توعية  حمالت 

ا�ستكماًل لأعمال البنية التحتية التي تتولها. 

املياه  م�ساريع  اإجناح  فـي  مهم  دور  الثقافية  وللممار�سات 
الدولية  اللجنة  تعمل  ال�سبب  ولهذا  ال�سحي.  وال�سرف 
فـي   الغر�س  ويكمن  فيها.  املحلية  املجتمعات  اإ�سراك  على 
باأن لديها  واإ�سعارها  حثها على امل�ساهمة فـي  هذه امل�ساريع 
املدى  على  وال�ستدامة  النجاح  لها  يكفل  ما  فيها،  ا�ستثماًرا 

الطويل.  

وفـي اأماكن الحتجاز، كثرًيا ما ي�ساب ال�سجناء بالأمرا�س 
النظافة. و�سعًيا منها  اأو ب�سبب قلة  املياه  املنقولة عن طريق 
ملعاجلة هذا الو�سع، تركز اأن�سطة اللجنة الدولية اإىل �سبكات 
ناقالت  مكافحة  وتدابري  الب�سرية،  النفايات  من  التخل�س 
النفايات  التخل�س من  الوقائية ل�سمان  الأمرا�س والأن�سطة 

ومياه ال�سرف ال�سحي ومعاجلتها ب�سكل �سليم.

ال�سرف ال�سحي
وال�سحة البيئية

تعمل اللجنة الدولية على:
اإقامة �سبكات لل�سرف ال�سحي ومالجئ فـي  

التجمعات ال�سكنية املوؤقتة فـي  حالت الطوارئ
اإن�ساء �سبكات لل�سرف ال�سحي واإ�سالحها فـي  

املناطق احل�سرية والريفية 
اإقامة م�ساريع هند�سية لتح�سني الظروف فـي  

اأماكن الحتجاز ومرافق الرعاية ال�سحية
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املناطق  فـي   امل�سلحة  للنزاعات  الكارثية  التبعات  باتت 
احل�سرية اأكرث و�سوًحا من اأي وقت م�سى، ول �سيما اأن عدد 
 50 بنحو  يقدر  التبعات  تلك  الأكرب من  العبء  يتحملون  من 
اخل�سو�س  وجه  على  مدمرة  الآثار  وتكون  �سخ�س.  مليون 
فـي  هذه املناطق ب�سبب اعتماد �سكان احل�سر على اخلدمات 

الأ�سا�سية التي تزداد تعقيًدا.

املياه  اإمدادات  �سبكات  تعجز  النزاعات،  من  العديد  وفـي 
غري  البلديات  وت�سبح  الكهربائي  التيار  وينقطع  العمل  عن 
قادرة على معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي اأو جمع النفايات 
ال�سلبة.  ويوؤدي انهيار البنية التحتية اإىل توقف امل�ست�سفيات 
عن  ال�سحية  الرعاية  خلدمات  املقدمة  الأخرى  واجلهات 

رعاية امل�سابني اأو عالج الأمرا�س املزمنة.

وفـي الوقت نف�سه، يفقد النا�س وظائفهم ويعجز الأطفال عن 
اإىل  النا�س  من  كبرية  اأعداد  ويرحل  املدر�سة.  اإىل  الذهاب 
مدن اأخرى اأو يلجاأون اإىل البلدان املجاورة، ما يلقي باأعباء 

اإ�سافية على بنيتها التحتية.
التحتية  البنية  اإ�سالح  وال�سكن  املياه  وحدة  فرق  وتتوىل 
وا�ستدامتها.  متانتها  لتعزيز  وحت�سينها  الأ�سا�سية 
و�سع  على  احل�سرية  املناطق  فـي  ال�سلطات  ا  اأي�سً وت�ساعد 
ملء  ا�ستمرار  من  متكنها  طوارئ  وخطط  ا�سرتاتيجيات 

�سبكات اإمدادات املياه.

اخلدمات الأ�سا�سية 
فـي املناطق احل�سرية

تعمل اللجنة الدولية على:
اإ�سالح نظم اإمدادات املياه وال�سرف ال�سحي 

وحت�سينها
اإ�سالح نظم توفري الطاقة وحت�سينها

م�ساعدة مزودي اخلدمات الأ�سا�سية على و�سع 
خطط الطوارئ وتنفيذها
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فـي املناطق التي ت�سهد تو�سًعا ح�سرًيا متزايًدا غري خمطط 
اأ�ساًل، غري  اإن وجدت  العامة،  تكون اخلدمات  ما  غالًبا  له، 
كافية. ويكون نق�س الأموال وقلة الأيدي العاملة املوؤهلة من 
العامة  الهياكل  �سيانة  غياب  تف�سر  التي  الرئي�سية  الأ�سباب 
لتقدمي  �سرورية  املنا�سبة  املباين  اإتاحة  وتكون  الأ�سا�سية. 
�سليم.  ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  مثل  الأ�سا�سية  اخلدمات 

ولذلك، ميكن اأن تزداد الأو�ساع �سوًءا فـي  اأوقات النزاع.

يتوىل ق�سم كبري من فرق وحدة املياه وال�سكن بناء وحتديث 
التاأهيل  اإعادة  ومراكز  امل�ست�سفيات  مثل  الرئي�سية  املباين 
املرافق  هذه  حت�سني  فـي  املتوخى  الهدف  ويكمن  البدين. 

العامة حتى تعمل بطريقة فاعلة.

ا فـي  اأماكن الحتجاز. وقد ت�سفر  وتعمل اللجنة الدولية اأي�سً
اإىل  يوؤدي  ما  املحتجزين  عدد  زيادة  عن  امل�سلحة  النزاعات 
الدولية  اللجنة  وتعمل  اخلدمات.  واإنهاك  ال�سجون  اكتظاظ 
مراكز  حت�سني  اأجل  من  احلاجزة  ال�سلطات  مع  بال�سراكة 
تو�سيات  اأحدث  مع  يتما�سى  مبا  وتطويرها،  الحتجاز 

الت�سميم.

البناء والتحديث

تعمل اللجنة الدولية على:
بناء امل�ست�سفيات ومراكز اإعادة التاأهيل البدين 

وحتديثها
جتديد وحت�سني مرافق الرعاية وال�سحية 

وال�سجون
اإ�سالح الطرق وال�سدود وم�ستجمعات مياه 

الأمطار ونظم الري
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املهمة
فـي  تتمثل  بحتة  اإن�سانية  توؤدي مهمة  وم�ستقلة،  الأحمر منظمة غري متحيزة وحمايدة  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

حماية اأرواح وكرامة �سحايا النزاعات امل�سلحة وغريها من حالت العنف وتقدمي امل�ساعدة لهم. 
اأحكام القانون الدويل الإن�ساين واملبادئ  ا اللجنة الدولية كل اجلهود املمكنة لتفادي املعاناة بن�سر  اأي�سً وتبذل 

الإن�سانية العاملية وتعزيزها. 
الدولية  واحلركة  جنيف  اتفاقيات  عملها  عن  ت  ومتخ�سّ  1863 عام  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأن�سئت 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر. 
وهي توجه وتن�سق الأن�سطة الدولية التي تنفذها احلركة فـي حالت النزاعات امل�سلحة وغريها من حالت العنف.
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1202 Geneva, Switzerland
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