
أفضل الصدقة سقي املاء.‘‘
حديث

من  أساسيا  حقا  الصحي  الصرف  في  و  الشروب  املاء  في  احلق  »يعد 
حقوق اإلنسان، ميكنه من االستمتاع باحلياة«، كاحلق في الغذاء و في 
الصحة. و رغم اعتراف منظمة األمم املتحدة باحلق في املاء في شهر 2010 
يوليو و بالتقدم الذي مت إجنازه، تبقى الوضعية مصدر قلق: قرابة 800 
مليون شخص ال يتوفرون على إمكانية ولوج مورد محسن1 للماء و 2,5 
دورات  و  كاملراحيض  أساسية  على خدمات  يتوفرون  ال  مليار شخص 
املياه. توجد 80% من ساكنة العالم في مناطق حيث سالمة املاء معرضة 
للخطر و يتوفى قرابة مليون طفل كل سنة إثر اإلصابة باإلسهال2، جراء 

نوعية املياه الرديئة.

املاء وخدمات الصرف الصحي
احلق في املاء و في خدمات الصرف الصحي للجميع

عند وضع إدارة فعالة للموارد املائية و خلدمات التطهير السائل، فذلك 
الصحة،         مستوى  على  خاصة  التنمية،  على  كبيرين  ووقعا  أثرا  يولد 
التطهير  ضعف  و  املياه  ندرة  تعد  و  املاشية،...  تربية  و  الزراعة،  و 
الفقيرة  الفئات  يجعالن  و  ما  مجتمع  لتطور  رئيسيني  كابحني  السائل 
أكثر هشاشة. في سبتمبر 2015، خالل انعقاد الدورة ال 70 للجمعية 
العامة لألمم املتحدة، التزمت الدول ببرنامج اإلمناء املستدام املؤلف من 
17 هدف »حتويل عاملنا بدءاً من اآلن ولغاية 2030«. تأتي هذه األهداف 
لتحل محل األهداف السابقة لأللفية. يشّدد الهدف السادس على حق 
الصحي  الصرف  وعلى خدمات  الشرب  مياه  على  باحلصول  الشعوب 
وبإدارة أفضل ملصادر املياه. االلتزام السياسي كبير ويجب ان يترجم الى 

أفعال ملموسة في مختلف البلدان.
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مشاريع متواصلة
للتخفيف من مشاكل
املاء و التطهير السائل

هذه  تسجل  املياه.  ندرة  و  الفقر  يتالزم  الصحراء،  أفريقيا جنوب  في 
املنطقة من العالم إشكاليات عدة من حيث الولوج إلى املاء و إلى اخلدمة 
األساسية لتطهير السائل، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على الوضعية االقتصادية 

و على نسبة الوفيات بني األطفال.

و أما التشاد، فهو يعكس هذه احلقيقة املرة و التي يعاني منها عدة بلدان
مرافق  من  تستفيد  التي  هي  فقط  الساكنة  من   %7 ف  املنطقة،  في 
ميكنها  التي  هي  القروية  الساكنة  من   %30 و  السائل  لتطهير  محسنة 
احلصول على املاء الشروب3. منذ سنة 2008، طورت سكور إسالميك 
فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( برنامجا للمياه في القرى، يهدف إلى 
تسهيل الولوج إلى املاء الشروب و إلى التطهير السائل للفئات املستقرة   
و لشبه الرحل في منطقة وسط التشاد. فقد مت حفر أكثر من 300 بئر، 
إجنازها  بقوة سحب بشرية و مت  تزويدها مبضخات تعمل  140 منها مت 
بالشراكة مع اليونيسيف4. باإلضافة إلى ذلك، مت تزويد شمال و ضاحية 
بالطاقة  تعمل  الشروب  املاء  لتجميع  أنظمة  بسبعة  ندجامنا  مدينة 
الشمسية، بالشراكة مع اليونيسيف، مما مكن من تلبية احلاجيات من 

85 شخص. املاء لفائدة أكثر من 000

تختلف احلاجيات حسب البلدان. في البلدان التي تعاني من مشكل في 
التزود باملاء الشروب، تطور سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية 
فرنسا( مشاريع حفر آبار، و توفير مضخات للماء، و قنوات... أما في 
البلدان حيث يتوفر املاء و لكنه غير صالح للشرب، تركز برامج سكور 
مراحيض          إيجاد  املستعملة،  املياه  معاجلة  على  أكثر  فرنس  إسالميك 

و دورات للمياه، مراقبة جودة املاء أو معاجلة املياه امللوثة.
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العزلة«، سكور إسالميك  املصدر: تقرير التشاد، »الولوج إلى املاء: صلة وثيقة لفك   ]3[

» Au plus près des exclus de l’accès à l’eau « )فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا
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2010، تعني على  إثر فيضانات سنة  برامجها في باكستان، و  في إطار 
مشاكل  تواجه  أن  فرنسا(  اإلسالمية  )اإلعانة  فرنس  إسالميك  سكور 
جودة  مراقبة  حيث  من  و  السائل  التطهير  خدمات  من حيث  ضخمة 
لوزارة  التابع  األزمة  إدارة  مركز  مع  بالتعاون  و  الغرض،  لهذا  و  املاء. 
املكان  عني  في  املتواجدة  الفرق  وضعت  الفرنسية،  اخلارجية  الشؤون 
أفق  في  سوات  سهل  في  الصحي  الصرف  خدمات  لتحسني  برنامجا 
 50 000 لفائدة  الصحية  املرافق  إلى  و  الشروب  املاء  إلى  الولوج  حتسني 
شخص، و حتسيسهم حول النظافة الشخصية للوقاية من ظهور األمراض 

املتعلقة باملياه.


