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»حورية«، 12سنة، حتمل وعاء ماء في مخيم مرجتل بالقرب من الرقة في اجلمهورية 
العربية السورية. وقد قطعت »حورية« وأسرتها رحلة مدتها ثالثة أيام من الرقة في 

عام 2017 للفرار من النزاع الدائر في املنطقة.
وقالت »حورية«، "لم أكن خائفة في الطريق. وقد سمعنا أصوات طائرات وقصف، 

ولكننا معتادون على ذلك. ونحن نرى ونسمع هذه األشياء يومياً".
تنقل اليونيسف املياه بالصهاريج إلى اخمليمات التي استقر بها مؤقتاً الناس الذين 

تشردوا من جراء النزاع، كما رّكبت مراحيض وحمامات وخزانات مياه في اخمليمات، 
ووزعت أدوات نظافة صحية لألسر من أجل حماية األطفال من األمراض املنقولة باملاء.

© اليونيسف/UN067453/سليمان
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جنوب السودان 
قصة »تشيريتي«

©
 UNICEF/UN0159472/M

EYER

تواجه »تشيريتي« في العديد من األيام خياراً 
فظيعاً: فإما أن تعطي أطفالها الثالثة ماًء 

ملوثاً، أو ال تعطيهم ماًء أبداً.
وتقول »تشيريتي«، "عندما أفكر بإعطائهم ماء 

ملوثاً، أشعر بغّصة في فؤادي".
تعيش »تشيريتي« في حي على أطراف مدينة 

جوبا حيث جلأت هرباً من النزاع الدائر في جنوب 
السودان، وال يوجد في هذا احلي سوى مضخة 

يدوية واحدة لتوفير املياه املأمونة. وقد اضطرت 
»تشيريتي« أن تسعى للحصول على مساعدة 

طبية ألطفالها الثالثة، روميرنغ )7 سنوات( 
وباراكا )5 سنوات( وغريس )سنتان(، بسبب نقص 

املياه املأمونة. وأحياناً ال يكون أمامها أي خيار 
سوى استخدام مياه ملوثة من بئر أو نهر.

وقالت »تشيريتي«، "إذا لم يتوفر املاء، فلن يتوفر 
الطعام". وعندما يحدث ذلك، "أنادي أطفالي، 

وأحتضنهم ونرقد للنوم ... فليس بوسعنا فعل 
شيء".
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يواجه األطفال مخاطر عديدة في أوقات األزمات: فهم يُجبرون على ترك 
منازلهم، ويُفصلون عن أسرهم، ويُحرمون من الغذاء، وُينعون من االلتحاق 

باملدارس، ويتعرضون لالستغالل والعنف. ويواجه األطفال أثناء األزمات التي 
تتضمن نزاعاً مسلحاً خطر اإلصابة واملوت.

بيد أن الرصاص والقنابل ليست دائماً اخلطر األشد فتكاً الذي يتهدد حياة 
األطفال.

ففي النزاعات املطولة، تزيد أرجحية وفاة األطفال دون سن اخلامسة عشرة 
من جراء أمراض اإلسهال املرتبطة باملياه غير املأمونة والصرف الصحي مبا 
معدله حوالي ثالثة أضعاف الوفيات الناجمة عن العنف املرتبط مباشرة 

بالنزاع واحلرب. وبالنسبة لألطفال األصغر سناً، فتأثير خدمات املياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية غير املأمونة هو تأثير أكبر: فأرجحية وفاة الطفل 

دون سن اخلامسة من جراء أمراض األسهال املرتبطة بخدمات املياه غير 
املأمونة والصرف الصحي تفوق الوفيات الناجمة عن العنف في النزاعات 

مبقدار يزيد عن 20 ضعفاً.

إن توفير خدمات املياه املأمونة والصرف الصحي على نحو سريع وشامل في 
تلك النزاعات - وغيرها من األوضاع الطارئة - هو مسألة حياة أو موت. 

ولكن، ولألسف، غالباً ما تظل االستجابات الطارئة مفتقرة للموارد، وتعتمد 
على أنظمة مياه وصرف صحي غير متطورة وغير قادرة على تلبية 

االحتياجات املعقدة. 

حرمان من حق

تُعتبر خدمات املياه والصرف الصحي حقاً معترفاً به في جميع أنحاء 
العالم، وبأنها جزء حيوي من االستجابات اإلنسانية املنقذة لألرواح.2  وقد 

يؤدي حرمان األطفال من هذا احلق إلى تبعات مأساوية.

وإذا لم تتوفر املياه املأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية، تصبح 
صحة األطفال وتغذيتهم وسالمتهم وتعليمهم عرضة للخطر: إذ 
يصبحون معرضني لإلصابة باألمراض التي يكن منعها، مبا في ذلك 

اإلسهال والتيفود والكوليرا وشلل األطفال؛ ويصبحون مهددين بسوء 
التغذية؛ ومعرضني للعنف اجلنسي أثناء سعيهم جللب املياه أو عند 

خروجهم الستخدام احلمام؛ كما تتعرض الطفالت للحط من كرامتهن إذ 
يسعني لالستحمام وإدارة النظافة املتصلة باحليض.

أما نقص املياه والصرف الصحي في املستشفيات والعيادات اجملتمعية 
فيعيق معاجلة اإلصابات واألمراض، ويفاقم األخطار الصحية والغذائية 

الناجمة عن األمراض املنقولة باملاء. وكذلك عندما تفتقر البيئات 
التعليمية خلدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تواجه 

الطفالت أخطاراً أمنية وصعوبات في إدارة النظافة املرتبطة باحليض - مما 
قد يعيق جناحهن في املدارس.

تفسير األرقام
لتوضيح األخطار الناشئة عن نقص خدمات املياه املأمونة والصرف الصحي، جرت مقارنة تقديرات الوفيات في 16 بلداً تعاني من نزاعات مطولة، وهي 

إثيوبيا وأفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديقراطية وجنوب السودان 
والسودان والصومال والعراق والكاميرون وليبيا ومالي وميامنار واليمن. وقد استُخدمت تقديرات الوفيات التي أعدتها منظمة الصحة العاملية للوفيات 

الناجمة عن ‘العنف اجلماعي‘ و ‘أمراض اإلسهال‘.1 

ورغم اختالف األمناط بني البلدان، إال أن تقديرات الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة عشرة كانت أعلى باملعدل في حالة أمراض اإلسهال عنها في 
حالة العنف اجلماعي. أما في ليبيا والعراق واجلمهورية العربية السورية، فكانت األرجحية أكبر بأن يتوفى األطفال دون سن اخلامسة عشرة من جراء 

العنف اجلماعي. بيد أن أرجحية وفاة األطفال دون سن اخلامسة من جراء أمراض اإلسهال فكانت أعلى في جميع البلدان ما عدا ليبيا واجلمهورية 
العربية السورية.

 املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية:
مسألة حياة أو موت
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حتديات متعددة 

ثمة حاجة إلى خدمات طارئة لتوفير املياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية في املناطق التي تواجه أنوعاً متعددة من التحديات: يعيش ربع 

أطفال العالم في بلدان تواجه العنف أو اجلوع أو األمراض بسبب النزاعات 
 أو غيرها من الكوارث.3   

ومتثل األعداد الكبيرة من الناس احملتاجني خلدمات طارئة لتوفير املياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية حتدياً للقطاع. فلنأخذ باالعتبار ما يلي:

يعيش 2 بليون شخص في العالم، حسب التقديرات،  في مناطق تعاني   •
من هشاشة أو متأثرة بالنزاعات.4  

ازداد عدد األزمات التي تتطلب استجابة من الشركاء الدوليني إلى   •
الضعف، من 16 إلى 30 أزمة، خالل الفترة بني عامي 2005 إلى 5.2017

تشرد 68.5 مليون شخص في عام 2017، وأغلبهم من جراء النزاعات   •
- ونصفهم أطفال.6 

وتنشأ صعوبات في العديد من املناطق أيضاً من جراء طول مدة األزمات. 
وفي عام 2019، من املتوقع أن تستمر األزمات ما معدله  تسع سنوات.7 

النزاعات

متثل النزاعات محركاً رئيسياً لألزمات.8  وفي الواقع، بات عدد البلدان التي 
تشهد نزاعات عنيفة أكبر من أي وقت منذ عام 9.1989  

تؤدي االعتداءات املتعمدة والعشوائية أثناء النزاعات إلى تدمير البنى 
التحتية، وإصابة العاملني في أنظمة خدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، وقطع التيار الكهربائي الالزم لتشغيلها.10 كما تؤدي 
النزاعات املسلحة إلى تقييد إمكانية احلصول على املعدات األساسية 

واملواد املستهلكة من قبيل الوقود أو الكلور - والتي قد تنضب، أو تخضع 
للتقنني، أو حتوَّل إلى استخدمات أخرى، أو مُتنع من الوصول. وكثيراً ما يتم 

منع وصول اخلدمات األساسية بصفة متعمدة. 

يكن أن يكون تأثير االعتداءات على أنظمة املياه والصرف الصحي وتوليد 
الطاقة فادحاً إذا ما حدثت في املدن بصفة خاصة، حيث تعتمد اجملتمعات 
احمللية على مجموعة معقدة ومترابطة من اخلدمات - وقد يؤدي ذلك إلى 

تبعات طويلة األجل. 

إن االعتداءات على خدمات املياه والصرف الصحي هي اعتداءات على 
األطفال. وعلى سبيل املثال، أدت االعتداءات على شبكات املياه في 

اجلمهورية العربية السورية إلى قطع اخلدمات ملدة أسابيع في بعض 
املرات، مما أجبر األطفال على جلب املياه ضمن ظروف شهدت درجات حرارة 
متطرفة.11  كما ُقتل ثالثة أطفال بينما كانوا يجلبون املاء ألسرهم أثناء 

أزمة املياه التي شهدتها مدينة حلب في صيف عام.12  

تزيد أرجحية وفاة األطفال دون 
سن الـ 5 من جراء أمراض 

اإلسهال  املرتبطة بخدمات املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية 

غير املأمونة مبا معدله

تزيد أرجحية وفاة األطفال دون 
سن الـ 15 من جراء أمراض 

اإلسهال املرتبطة بخدمات املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية 

غير املأمونة مبا معدله

الوفيات الناجمة عن العنف 
في النزاعات

الوفيات الناجمة عن العنف 
في النزاعات

3 أضعاف

20 ضعف
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مالحظات: إثيوبيا وأفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد 
وجمهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية العربية السورية 

وجمهورية الكونغو الديقراطية وجنوب السودان والسودان 
والصومال والعراق والكاميرون وليبيا ومالي وميامنار واليمن. 

البيانات هي معدالت للفترة 2016-2014.

املصدر: منظمة الصحة العاملية، التقديرات الصحية العاملية 
- الوفيات بحسب األسباب، والعمر، واجلنس، للبلدان واملناطق: 

2000-2016، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2018؛ 
منظمة الصحة العاملية، منع اإلسهال عبر توفير خدمات مياه 

وصرف صحي ونظافة صحية أفضل: التعرض والتأثير في 
البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، منظمة 

الصحة العاملية، جنيف، 2014.

وفيات ناجمة عن اإلسهال
وفيات ناجمة عن العنف اجلماعي

مالحظات: إثيوبيا وأفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد 
وجمهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية العربية السورية 

وجمهورية الكونغو الديقراطية وجنوب السودان والسودان 
والصومال والعراق والكاميرون وليبيا ومالي وميامنار واليمن. 

البيانات هي معدالت للفترة 2016-2014.

املصدر: منظمة الصحة العاملية، التقديرات الصحية العاملية 
- الوفيات بحسب األسباب، والعمر، واجلنس، للبلدان واملناطق: 

2000-2016، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2018؛ 
منظمة الصحة العاملية، منع اإلسهال عبر توفير خدمات مياه 

وصرف صحي ونظافة صحية أفضل: التعرض والتأثير في 
البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، منظمة 

الصحة العاملية، جنيف، 2014

وفيات ناجمة عن اإلسهال
وفيات ناجمة عن العنف اجلماعي

 األطفال دون سن الـ 15: 
الوفيات الناجمة عن أمراض اإلسهال املرتبطة بخدمات 
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير املأمونة 

والوفيات الناجمة عن عن العنف اجلماعي

سن الـ 15
طفال دون 

ني األ
سنة ب

معدل الوفيات لكل 
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 األطفال دون سن الـ 5: 
الوفيات الناجمة عن أمراض اإلسهال املرتبطة بخدمات 
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير املأمونة 

والوفيات الناجمة عن عن العنف اجلماعي

سن الـ 5
طفال دون 

ني األ
سنة ب

معدل الوفيات لكل 
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األنظمة غير املتطورة

تُعد االعتداءات أثناء النزاعات جزءاً واحداً من مجموعة معقدة من 
التحديات التي تواجه االستجابات املعنية باملياه والصرف الصحي في 

أوضاع الطوارئ. ولكن عادة ما جتري االستجابات الطارئة أيضاً في بلدان 
متتلك أنظمة غير متطورة لتوفير املياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي 
- وغالباً ما تكون بلداناً تكافح لتحقيق الغايات احملددة في أهداف التنمية 

املستدامة. وعندما تقع احلاالت الطارئة في تلك البلدان، ال تكون أنظمة 
الطاقة وخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية قادرة على 

الصمود مبا يكفي للتعامل مع الصدمة.

ومع استمرار األزمة، تتفاقم املشكالت ويواجه مزودو اخلدمات شواغل 
بشأن السالمة ونقصاً في املوظفني واملواد املطلوبة للمحافظة على 

األنظمة. ويؤدي هذا التراجع إلى تأثير تراكمي، ويكن أن تتعطل األنظمة 
من جراء اإلهمال والتدهور الطويل األجل.13 وقد يؤدي ذلك إلى تقهقر 

التقدم نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

قوة الشراكات 

إن بناء انظمة قوية لتوفير املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية قادرة 
على معاجلة األزمات املطولة والتي تزداد تعقيداً باطراد، يتطلب خبرات 

وموارد والتزاماً. وال يكن حتقيق أي من هذه اجلوانب مبعزل عن اجلوانب 
األخرى.

تؤكد خطة العمل من أجل اإلنسانية التي أعلن عنها األمني العام لألمم 
املتحدة، إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة، على دعوة الشركاء 

لالحتشاد معاً لبناء أنظمة مستدامة وقادرة على الصمود لتوفير املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، بحيث يكون بوسعها حتمل 

األزمات14 فاحلكومات والسلطات احمللية والشركاء من القطاعني اإلنساني 
واإلمنائي، جميعهم لهم دور حيوي كي ينهضوا به. وتُعتبر مجموعة املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية، التي تقودها اليونيسف، شراكة 
حاسمة األهمية، وهي مسؤولة عن تنسيق االستجابات املعنية باملياه 

والصرف الصحي في أوضاع الطوارئ.15 وبوسع الشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص أيضاً أن توفر طريقة إلرساء خدمات قادرة على الصمود 

يكنها مواصلة العمل أثناء األزمات وفيما بعدها، واملساعدة في جهود 
اإلغاثة، وتقدمي الدعم جلهود االنتعاش فيما بعد األزمة.

وبوسع خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أن تخدم بحد 
ذاتها كنقطة انطالق للتعاون بني أطراف النزاع - حتى أثناء اندالع املعارك. 

فعلى سبيل املثال، أُبرم تفاق في حلب ملواصلة خدمات املياه بعد تعطل 
محطة توليد الكهرباء. ولفترة من الوقت، كان القتال يتوقف يومياً كي 

يتمكن شركاء اليونيسف من عبور خطوط اجلبهات ليتمكنوا من توصيل 
الوقود وإتاحة استمرار تدفق املياه للسكان.16  

إيجاد احللول

رغم التحديات التي تنطوي عليها مهمة ربط االستجابات اإلنسانية 
بالتنمية املستدامة، إال أنها ليست مهمة مستحيلة. فقد إظهرت 

املنظمات اإلنسانية واإلمنائية في وسط أزمات في أنحاء مختلفة من 
العالم أن بوسعها إجناز هذه املهمة.

يقدم هذا النداء أمثلة من أوكرانيا وبنغالديش واليمن تسلط الضوء على 
الكيفية التي يتصدى فيها الشركاء بنجاح لالحتياجات احلاسمة، 

ويعملون على إنقاذ األرواح وحماية املستقبل. وتشير كل من دراسات 
احلاالت اإلفرادية هذه إلى التحسينات التي يكنها أن تساعد في ضمان 

احلق في احلصول على املياه املأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية 
لكل طفل.  
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عانى األطفال واألسر منذ اندالع النزاع في اجلمهورية 
العربية السورية في عام 2011 من تبعات انقطاع إمدادات 

املياه لفترات طويلة، وكانت اإلمدادات تُقطع بصفة 
متعمدة أحياناً. ففي حلب، على سبيل املثال، أدى القتال 

إلى إحلاق أضرار بصفة متكررة بالهياكل األساسية للمياه 
والصرف الصحي والكهرباء في عامي 2015 و 2016. 

وتضمنت هذه االنقطاعات إغالقاً متعمداً على امتداد 48 
يوماً حملطة لتنقية املياه تخدم مليوني شخص.17  

وفي حي امليدان في دمشق، تتوفر املياه اجلارية لبشير 
وأسرته ملدة حوالي ساعتني كل ثالثة أو أربعة أيام.

ويقول »بشير«، ويبلغ عمره 12 سنة في هذه الصورة، 
"عندما يخبرنا أبي بأن دورنا قد حان للحصول على املياه، 
فإننا نعد كل شيء يكننا ملؤه باملاء في البيت؛ قناني، 

وأوعية، وطناجر وأواني مطبخ. وعندما تأتي املياه، يصبح 
األمر وكأننا في حفلة!"  
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عاش »ديا« وأسرته منذ عام 2014 بالقرب من خط 
التماس بني املنطقة اخلاضعة للحكومة واملنطقة 
غير اخلاضعة لها في شرق أوكرانيا. وفي أحد األيام، 

علِق ديا في وسط مصادمات بينما كان يبحث 
بالقرب من البئر التابع ألسرته عن أعشاب 

ليطعمها ألرنبه األليف. وما زالت هذه التجربة 
تطارده في الليل إذ تسمعه أسرته يصيح في نومه 

أحياناً "كفى! كفى!".
وال يقتصر األمر على أن »ديا« الذي يبلغ من العمر 

15 عاماً يسترجع اخلطر في أحالمه، بل يتعني عليه 
أن يجلب املاء من البئر نفسه عندما تنقطع املياه 

عن منزل أسرته. ويظهر ديا في هذه الصورة 
امللتقطة عام 2018، بينما كان يجلب املاء على 

دراجته الهوائية، وذلك في طريق يعبر فيه بالقرب 
من عوائق مضادة للدبابات. 
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يستقل موظفو شركة ”فودا دونباسا للمياه‘ باصاً في كل صباح لنقلهم 
عبر منطقة خطرة ليصلوا إلى محطة تصفية ”دونيتسك‘، حيث يساعدون 

على توفير املياه لـ 378,000 شخص من سكان املناطق القريبة.18 

إن عملهم حاسم األهمية بقدر ما هو خطير.

وتقع محطة التصفية على جانبي ”خط التماس‘ الذي يفصل بني 
منطقتني في النزاع املسلح الدائر في شرق أوكرانيا. 19  وكثيراً ما كانت 

احملطة وموظفوها يعلقون في وسط القتال.

وفي عام 2018، أثّر القصف وإطالق النار عدة مرات على محطة تصفية 
”دونيتسك‘. ففي نيسان / أبريل 2018، أصيب خمسة موظفني بجراح 

حينما تعرض الباص الذي يستقلونه إلطالق نار أثناء عودتهم إلى بيوتهم 
بعد انتهائهم من العمل.

هذه احملطة هي واحدة من مرافق عديدة في شرق أوكرانيا تكافح من أجل 
توفير املياه على الرغم من النزاع اجلاري. وفي عام 2018، أدى القصف 

وإطالق النار من األسلحة اخلفيفة وغير ذلك من القالقل إلى تعطيل إمداد 
املياه 89 مرة في جميع أنحاء شرق أوكرانيا.20 

واستمر هذا اخلطر في عام 2019، فقد تعرض ثالثة موظفني العتداء في 
كانون الثاني / يناير بينما كانوا يزيلون الثلوج بالقرب من محطة ضخ تقع 

إلى الشمال من قرية كروتا بالكا.21  وفي شباط / فبراير، أطلقت ذخيرة 
متفجرة، يُشبته بأنها قنبلة يدوية، نحو باص يحمل موظفني في طريق 
عودتهم إلى منزلهم بعد نهاية عملهم في محطة ضخ، وقد انفجرت 

القنبلة بالقرب من الباص.

ورغم األخطار، ساعدت مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
السلطات احمللية على احملافظة على تدفق املياه ألكثر من 2.3 مليون 

شخص في عام 2018، وتنسيق أعمال الصيانة الطارئة واحملافظة على 
إمدادات املواد الكيميائية الضرورية ملعاجلة املياه.22  وقد ساعدت اليونيسف 
أكثر من 1.3 مليون شخص في املنطقة من خالل توفير آليات معاجلة املياه 

واإلصالحات الطارئة للبنى التحتية ألنظمة املياه.

ويُعتبر تتبع الهجمات جزءاً مهماً من االستجابة. وثمة نظام للرصد واإلبالغ 
في شرق أوكرانيا يستخدم وسائل التواصل االجتماعي إلبالغ السكان 
بشأن انقطاع اخلدمات وتنبيه املوظفني إلى اخلطر. وقد أدى هذا اإلبالغ 

الفوري والشفاف حول االعتداءات إلى جذب اهتمام املواطنني للقضية، مما 
يضمن وجود رصد بشأنها وتوثيق تأثيرها.

ولكن ثمة املزيد مما يجب القيام به.

فقد جرى تقييم في عام 2018 سلط الضوء على قضايا الرسوم والدين 
واألمن التي تواجهها شركة ”فودا دونباسا‘، وهي شركة حكومية. وأظهر 

التقييم أن أعمال الصيانة املستعجلة تتطلب 170 مليون دوالر بني عامي 
2018 و 23.2022 

ورغم الصعوبات، يواصل املوظفون الشجعان أداء عملهم وتوفير املياه 
املأمونة. وفي أرتيما، التابعة ملنطقة لوهانسك في أوكرانيا، تقوم السيدة 

»إينا كراسنياكوفا« بواجبها الوظيفي.

وعندما اندلع النزاع في عام 2014، كانت »إينا« على رأس عملها في 
محطة ضح ”بيتروفسكايا‘.24  وقبل أن تختبئ من القصف، ركضت نحو 

مخزن الكلور وغّطت االسطوانات ملنع حدوث تسرب.

ورغم أنها نزحت عن بيتها وأصيبت في ساقها بسبب النزاع، إال أنها تظل 
ملتزمة مبهمتها في محطة الضخ.

وتتساءل »إينا«، "إذا لم أقم أنا بالعمل، فمن سيقوم به؟"

دراسة حالة إفرادية: أوكرانيا
إيقاف الهجمات على مرافق املياه والصرف الصحي
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رغم النجاحات العديدة التي حققتها االستجابة 
في كوكس بازار، تظل احتياجات قطاع املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية كبيرة. ومبا أن 
الوضع الطويل األجل لالجئني في بنغالديش 

مجهول، ثمة حاجة إلى حلول متوسطة األجل - 
حلول أكثر استدامة وفاعلية من حيث الكلفة 

باملقارنة مع التدخالت القصيرة األجل.
في هذه الصورة امللتقطة في مخيم بالوخالي 

لالجئني في كوكس بازار، تظهر »رفيقة« البالغة من 
العمر سبع سنوات تلعب في داخل أنبوب تصريف 

إسمنتي معّد للتركيب قبل موسم األمطار في 
عام 2018. وتظهر في اخللفية فتاة جتلب املاء من 

مضخة. ورغم أن الطفلتني ال تعرفان هذه احلقيقة، 
إال أنهما جتلبان االنتباه إلى األنشطة الرئيسية 

التي تتجاوز االحتياجات اإلنسانية لتوفير حلول أكثر 
استدامة وأماناً وتنطوي على كرامة أكبر لهذه 

املنطقة.



املياه حتت القصف  11  

فّعلت حكومة بنغالديش استجابة إنسانية هائلة في عام 2017 
للتعامل مع تدفق الجئي الروهينغا الذين وصلوا منطقة كوكس 

بازار.25 وبحلول نهاية عام 2018، كان حوالي 730,000 الجئ قد 
وصلوا إلى بنغالديش فارين من القمع والنزاع في ميامنار اجملاورة،26 

وكان أكثر من نصفهم من األطفال.

وتضمنت االستجابة اإلنسانية عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة 
إضافة إلى عشرات املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية. 

وانهمكت فيها عشرة قطاعات على األقل، مبا فيها قطاع املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وكانت اجلهود الرامية إلى توفير خدمات املياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية إلى االجئني في اخمليمات جهوداً هائلة وغير 

مسبوقة من عدة جوانب.27 بيد أن نطاق األزمة اإلنسانية 
وتعقيدها سلطا الضوء على فجوات حاسمة في قدرة قطاع 

املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على التعامل مع إدارة 
حمأة الغائط وتشجيع النظافة الصحية - وهي فجوات يكن أن 
تعود بالضرر على صحة األطفال واألسر املستضعفني وحياتهم.

ومن بني النجاحات التي حتققت العمل الذي قام به القطاع 
لتفادي حدوث انتشار كبير لألمراض املنقولة باملاء، والسيطرة على 
معدالت اإلسهال أثناء موسم األمطار عندما يكون خطر اإلصابة 

باألمراض املنقولة باملاء كبيراً. وقد عمل الشركاء معاً للحد من 
خطر التعرض للتلوث من املياه غير املأمونة والصرف الصحي، 

وذلك من خالل إجراءات تضمنت: رفع املراحيض فوق مستوى مياه 
الفيضان؛ وإزالة احلمأة من املراحيض؛ والتخلص من املراحيض 

اخلطرة؛ وزيادة التوعية بشأن ممارسات النظافة الصحية اآلمنة.28  
ومت استحداث آلية لإلبالغ عن حاالت املياه والصرف الصحي غير 

املأمونة، والتي جرت معاجلتها من قبل فرق متنقلة لالستجابة.29 
ولغاية آب / أغسطس 2018:

استفاد أكثر من 720,000 شخص في املستوطنات اخملتلفة من   •
املياه املأمونة لألغراض املنزلية30 

متكن حوالي 700,000 شخص من استخدام مراحيض جيدة   •
تتماشى مع املعايير املتفق عليها

حصل أكثر من 850,000 شخص على مواد للنظافة الصحية   •
أو على قسائم للحصول عليها خالل األشهر الثالثة األخيرة 

ومع ذلك، واجهت استجابة القطاع عدة حتديات: العدد الكبير جداً 
من الالجئني؛ واالزدحام في اخمليمات؛ والضغوط التي تعرضت لها 
اجملتمعات احمللية املضيفة؛ ومحدودية املساحة املتوفرة؛ والظروف 

اجلوية اخلطرة؛ والتضاريس الصعبة؛ ووجود عدد كبير من األطفال 
واألسر املتأثرين بتوترات شديدة من جراء التشريد القسري وممن 

يّتبعون ممارسات ومواقف معينة في مجال النظافة الصحية.

ورغم وجود 107 مرافق صغيرة ومتوسطة احلجم إلدارة حمأة 
الغائط، إال أن االفتقار إلى إدارة شاملة شكل أخطاراً صحية 

وبيئية محتملة، مبا في ذلك تلوث املياه وتفشي األمراض.

إضافة إلى ذلك، لم تكن احتياجات الفئات السكانية املستضعفة 
- مبا في ذلك النساء، والفتيات املراهقات، واألشخاص ذوي 

اإلعاقات - مفهومة غالباً أو ملباة في تصميم  خدمات املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية وإنشائها. وقد كانت 

التحديات شائعة في مجال األمن وإدارة النظافة الصحية أثناء 
احليض. وتعرضت النساء والفتيات ملستوى زائد من خطر التعرض 
للعنف اجلنساني أثناء التوجه جللب املياه أو استخدام املراحيض.31 

وختاماً، سلطت االستجابة في بنغالديش الضوء على احلاجة إلى 
إجراء حمالت توعية منسقة في اجملتمعات احمللية بغية حتسني 

ممارسات النظافة الصحية اآلمنة في األسر املعيشية.32  وأشار 
تقييم جرى في نيسان / أبريل أن 35 في املئة من األسر املعيشية 
ال متتلك صابوناً؛ وأن العديد من األسر املعيشية استخدمت مياهً 

ملوثة؛ وأن األطفال دون سن اخلامسة في 65% من األسر 
املعيشية يتغوطون في العراء عادةً.33 

ومع تواصل تطور االستجابة اإلنسانية في منطقة كوكس بازار، 
ثمة فرص موجودة لسد هذه الفجوات في قطاع املياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية - وحلماية حقوق األطفال وصحتهم 
وسالمتهم في أوضاع الطوارئ على نحو أفضل.

دراسة حالة إفرادية: كوكس بازار
اإلجنازات والفجوات في استجابة طارئة
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تعرضت مرافق الصحة اجملتمعية في اليمن ألضرار 
خطيرة بسبب النزاع اجلاري هناك. وللتصدي لهذه 

املشكلة، عملت اليونيسف والبنك الدولي على 
إعادة تأهيل مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية في 29 مركزاً صحياً ريفياً، وقاما بتركيب 
خزانات مياه وإجراء حتديثات للمراحيض واملغاسل 

وأنظمة الصرف الصحي، ووزعا أكثر من 2,900 
مجموعة أدوات للنظافة الصحية األساسية.

وقد الحظت »ناريا أحمد سعيد« البالغة من العمر 
7 سنوات، وتظهر في الصورة أعاله، الفرق الذي 

حققته هذه اجلهود، إذ تصطحبها أمها إلى املركز 
الصحي في قريتها لتلقي العالج لسوء التغذية. 
وتقول ناريا، "بات املركز الصحي في قريتنا أنظف 

من السابق، وأصبح لدينا مياه حالياً".
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دراسة حالة إفرادية: اليمن
ربط االستجابة الطارئة بالتنمية املستدامة 

مع تصاعد النزاع في عام 2015، بات تعزيز أنظمة املياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية غير املتطورة في اليمن مسألة حياة أو 

موت.34 

حدث أكبر انتشار لوباء الكوليرا في التاريخ احلديث وأصاب أكثر من 1.3 
مليون فرد وأزهق أرواح 2,732 فرداً خالل الفترة ما بني نيسان / أبريل 

2017 حتى كانون األول / ديسمبر 35.2018  وقد كان حوالي 29 في املئة 
من حاالت اإلصابة املقدرة هي بني األطفال دون سن اخلامسة.36 

احلقت الهجمات في أجزاء من اليمن أضراراً شديدة في البنى التحتية، 
مما ساهم في تفكك أنظمة املياه والصرف الصحي التي كانت تعاني 

من أعباء كبيرة أصال، وزيادة خطر انتشار الكوليرا.37  وقد أدت االعتداءات 
وما رافقها من إهمال النتشار الكوليرا إلى دفع أنظمة املياه والصرف 

الصحي وتوليد الكهرباء - ونظام الرعاية الصحية الذي يعتمد عليها 
- إلى حافة الهاوية. وقد تفاقمت األزمة من جراء عدم حصول املوظفني 

احلكوميني على أجورهم بصفة منتظمة، وشح اإلمدادات، ومنع دخول 
خبراء املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى اليمن أو تأخيرهم.

وبحلول نهاية عام 2018، بات ما يقدر بـ 16 مليون شخص في اليمن 
بحاجة ماسة إلى خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 

وكان أكثر من نصفهم أطفال.38 

وعملت اليونيسف وشركاؤها، رغم ضخامة األعباء امللقاة على كاهلهم 
ونقص املوظفني، على إرساء آليات لالستجابة السريعة للسيطرة على 
انتشار املرض. وبالتعاون مع الهيئة العامة ملشاريع مياه الريف اليمنية، 
عمل الشركاء على تفعيل أكثر من 750 فريقاً لالستجابة السريعة.39  

واعتماداً على بيانات ”في الوقت احلقيقي‘ بشأن انتشار املرض، 
واستخدام نُهج موجهة، مت نشر الفرق إلى األسر املعيشية التي يُشبته 

بوجد أفراد مصابني فيها، وإلى اجليران القريبني منها. ووفرت الفرق 
معلومات، وقدمت إمدادات كلور وصابون ومعقمات ومواد لغسل األيدي، 

وأجرت فحوصات لتحديد مصدر املرض. ومتكنت الفرق من الوصول إلى 
8.4 مليون شخص في أكثر من 1.2 مليون أسرة معيشية وزودتها 

مبعلومات ومواد ضرورية للنظافة الصحية. وقد أدت هذه اجلهود إلى خلق 
دفاعات قصيرة األجل وطويلة األجل ضد انتشار املرض.

وعمل الشركاء أيضاً على منع انهيار أنظمة املياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية في جميع أنحاء البلد من خالل توفير إمدادات 

ضرورية، ومصادر للطاقة ومتويل كي تتمكن احلكومة من مواصلة العمل 
واحملافظة على أنظمة املياه والصرف الصحي الكبيرة احلجم. وكان من 

بني اخلطوات العاجلة تنفيذ برامج كلورة للمياه وحتسني مأمونيتها 
وتعزيز اجلهود لرصد عمليات القطاع اخلاص لنقل املياه بالصهاريج. وقد 

تضمن الدعم التشغيلي توفير الوقود والكهرباء وقطع الغيار 
واملساعدات املباشرة ملزودي املياه والصرف الصحي.40  وخالل الفترة ما 

بني كانون الثاني / يناير وحتى كانون األول / ديسمبر 2018، وفرت 
مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مياهً مأمونة حلوالي 

6 ماليني شخص.

وملنع انهيار األنظمة على املدى البعيد، شرعت اليونيسف وشركاؤها 
في خطط إلعادة بناء األنظمة العامة للمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية وتوسيعها، لزيادة قدرتها خلدمة 9 ماليني شخص.41 

ويتضمن أحد هذه اجلهود استخدام مصادر طاقة متجددة. ويتمثل 
الهدف في توفير خدمات موثوقة ودون انقطاع بحيث يكون الزبائن 

مستعدين لدفع املال للحصول عليها - وهو ما يُعد عنصراً رئيسياً في 
االستدامة.

يجب أن تكون أحد األولويات الكبرى هي تعزيز أنظمة املياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية في اليمن - وفي البلدان املبتالة بأزمات 

مطولة في جميع أنحاء العالم - لتمكينها من حتمل الصدمات في 
أوقات الطوارئ. وعندما تتوفر أنظمة قوية للمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، فبوسعها أن تساعد في جتنب تفشي األمراض واحلد 
من األضرار الناجمة عن الصدمات اإلنسانية، مما يحول دون إعاقة تقدم 

البلد نحو حتقيق التنمية املستدامة بسبب هذه الصدمات.



نيجيريا
 حلول قائمة على 

الطاقة الشمسية
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ا  أدت األزمة اإلنسانية املطولة في شمال شرق نيجيري
إلى تشريد 1.8 مليون شخص لغاية كانون األول / 

ديسمبر 2018، وهي تهدد صحة األطفال وتعليمهم 
وأرواحهم.

ر على أكثر من  وفي عام 2018، تفشى وباء الكوليرا وأثّ
12,000 شخص وأزهق أرواح حوالي 200 شخص في 

واليات أداماوا، وبورنو، ويوبي. وفي عام 2019، من املُقدر أن 
يواجه 368,000 طفل خطر سوء التغذية احلاد الوخيم، 

و 727,000 طفل خطر سوء التغذية احلاد املتوسط.42 

تعيش »آيسا«، التي تظهر في الصورة، في مخيم 
باكاسي للنازحني داخلياً في مايدوغوري، عاصمة والية 

بورنو. وهي تشرب املاء من بئر يتم ضخ املياه منه 
بالطاقة الشمسية، وذلك باستخدام أحد األساليب 

املبتكرة لتوفير حلول مستدامة لتوفير املياه في 
االستجابات اإلنسانية. وبوسع املياه املأمونة أن حتمي 

األطفال مثل »آيسا« من خالل منع انتشار األمراض 
والسيطر على سوء التغذية.
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خطة التغيير
يبرز احلق في احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي 

في اتفاقية حقوق الطفل وقرارات األمم املتحدة واتفاقيات جنيف.43  
وهو حق ضروري لبقاء األطفال بقدر ضرورة الغذاء والرعاية الصحية 

واحلماية من االعتداءات.

وتعتمد حياة األطفال في األوضاع الطارئة على االستجابات 
اإلنسانية الشاملة والسريعة التي تتضمن املياه املأمونة والصرف 

الصحي والنظافة الصحية. إن تزويد األطفال واألسر بخدمات املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية األساسية املوثوقة هو مهمة 

معقدة، ولكنها ليست مهمة مستحيلة، حسبما تُظهر األمثلة 
السالفة.

مع ذلك، وإذ تصبح األزمات مطولة على نحو متزايد، وإذ تهدد 
النزاعات أنظمة اخلدمات احلضرية املترابطة، يتوجب على قطاع 

املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أن يتطور وينمو - لتطوير 
أنظمة قادرة على الصمود بوسعها حتمل ضغط األوضاع الطارئة 
وتفادي احلاجة إلى استجابات إنسانية. ولقد اكتسبت اليونيسف 

وشركاؤها معارف وخبرات قيّمة تشير نحو ثالث قضايا أساسية 
يكنها حتسني أنظمة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

وإنقاذ حياة أعداد كبيرة من األطفال. وسنتناول هذه القضايا 
بالتفصيل في تقرير متعدد األجزاء ستصدره اليونسف الحقاً.

ولكن يكن للتغيير أن يبدأ اآلن.
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التغيير خطة 

إقامة قطاع للمياه 
والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 
بوسعه تقدمي هذه 

اخلدمات من نوعية عالية 
وعلى نحو ميكن توقعه 

أثناء األوضاع الطارئة

إيقاف االعتداءات على 
البنى التحتية للمياه 

والصرف الصحي 
واملوظفني العاملني في 

هذا القطاع

ربط االستجابات 
اإلنسانية املنقذة 

لألرواح بتطوير أنظمة 
مياه وصرف صحي 
مستدامة للجميع

تدعو اليونيسف احلكومات والشركاء وأطراف النزاع إلى ما يلي:



يكن لالعتداءات املتعمدة والعشوائية ضد البنى التحتية للمياه 
والصرف الصحي واملوظفني العاملني فيها وضد إمدادات الطاقة، أن 

تشكل انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني. ويكن للحرمان املتعمد 
واالعتباطي من اخلدمات احليوية للمجتمعات احمللية أن يشكل 

انتهاكاً أيضاً. وكذلك، كثيراً ما تتعرض اجلهود الرامية إلى إعادة 
اخلدمات وتوفير اإلغاثة الطارئة لإلعاقة والتعطيل من جراء القتال 

والعوائق السياسية أو اللوجستية.

وتعتبر هذه التصرفات اعتداء على البنى التحتية للمياه والصرف 
الصحي واملوظفني العاملني فيها؛ وهي اعتدءات ضد األطفال أيضاً، 

ويجب أن تتوقف.

إضافة إلى ذلك: 

يجب إتاحة وصول املساعدات اإلنسانية لألطفال احملتاجني وأسرهم  •
ثمة حاجة إلى أساليب محسنة لرصد االعتداءات ضد أنظمة املياه   •

والصرف الصحي والنظافة الصحية
يجب وضع سياسات وإجراءات قانونية حلماية البنى التحتية املدنية احليوية   •

والعاملني فيها 

بهدف توفير خدمات شاملة ومنقذة لألرواح، يتعني على قطاع املياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية أن يبني قدرات فنية وتشغيلية 

وكادراً كافياً للتصدي لألزمات التي أصبحت معقدة ومطولة على 
نحو متزايد. ويجب على القطاع أن يتحسن وأن يصل إلى األطفال 

واألسر؛ ويجب أن يزيد من جودته وتغطيته.

تتسم املوارد بأهمية حاسمة لتحقيق هذا الهدف. بيد أن بناء 
القدرات يتطلب أيضاً:

االلتزام بتلبية االحتياجات في مجال املياه والصرف الصحي في   •
األوضاع الطارئة التي باتت معقدة ومطولة على نحو متزايد وفي 

املناطق التي يصعب الوصول إليها
جمع املعلومات واألساليب الالزمة ملعاجلة نقاط الضعف احلساسة   •

من حيث النوع اجلنساني
توفير متويل مرن ومتعدد السنوات يلبي االحتياجات الفورية وطويلة   •

األجل
تعزيز الرصد والتحليل للمياه والصرف الصحي في أوضاع الطوارئ   •

لتحديد األولويات وتلبية االحتياجات على نحو أفضل

يجب أن يكون منع تدهور أنظمة املياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية وانهيارها أثناء األزمات املطولة أولوية رئيسية لالستجابات 

اإلنسانية - ويجب أن يرتبط ذلك على نحو وثيق مبشاريع التنمية 
املستدامة.

ويتطلب حتقيق هذا الهدف تلبية االحتياجات القصيرة األجل وفي 
الوقت نفسه تعزيز القدرة على املدى البعيد، كما يتطلب بناء أنظمة 
بوسعها ضمان احلق في احلصول على املياه املأمونة والصرف الصحي 

ومنع تفشي األمراض. وهذا يقتضي أن تتعاون املنظمات اإلنسانية 
واإلمنائية منذ البداية لتأسيس أنظمة قادرة على حتمل األزمات - حتى 

بعد أن يغادر آخر عامل في االستجابة الطارئة مسرح األحداث. 
وللتصدي لهذا التحدي، يجب على الشركاء أن يعملوا معاً لتحقيق 

ما يلي: 

إقامة حلول متعددة السنوات تنتقل من توصيل املساعدات إلى   •
إنهاء احلاجة إلى املساعدة

تخصيص استثمارات طويلة األجل في أنظمة املياه والصرف   •
الصحي املستدامة والقادرة على مواجهة األزمات عند وقوع 

األوضاع الطارئة
التدخل قبل وقوع النزاع أو األزمة عبر نُهج طويلة األجل متنع انهيار   •

أنظمة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الكبيرة احلجم
تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والتي تتيح إقامة   •

خدمات مياه وصرف صحي ونظافة صحية مستقلة ومستدامة 
مالياً وقادرة على حتمل األزمات
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