
آب و زیستگاه
تضمین شرایط زندگی مناسب و کرامت مندانه 

برای جوامعی که تحت تأثیر درگیری هستند

IN BRIEF



پروژه های آب و زیستگاه

هر ساله زندگی میلیون ها نفر در اثر جنگ و درگیری های 
مس��لحانه زیر و رو می ش��ود. با این حال م��ا در کمیتۀ 
بین المللی صلیب س��رخ تمام س��عی خ��ود را می کنیم 
تا در راس��تای اص��ول بی غرضی، بی طرفی و اس��تقالل 
از رنج مردم کاس��ته و از کرامت آنان حراس��ت نماییم. 
یکی از راه های کاستن از آالم مردم در مناطق درگیری، 
بازس��ازی خدمات ضروری ای مانند آب، بهداش��ت، 
انرژی و نیز نوس��ازی زیرس��اخت های عمومی است. 
این سیس��تم ها ممکن اس��ت در نتیجۀ آثار مستقیم و یا 

انباشتی مخاصمه صدمه دیده و یا مختل شده باشند.

کارکن��ان واح��د آب و زیس��تگاه ارزیاب��ی می کنن��د که 
نیازمندترین اف��راد به چه چیزی احتیاج دارند تا بتوانند 
زندگ��ی کرامت مندان��ه ای داش��ته باش��ند. آنان س��پس 
پروژه های��ی را طراحی، برنامه ری��زی و نظارت می کنند 
تا به این نیازها رس��یدگی ش��ود. این امر ش��امل مذاکره 
و هم��کاری با مقامات محلی و نهادهای جامعۀ مدنی 
به منظور بازیابی خدمات ضروری اس��ت. تیم های ما 
راهبردهای مناسب را حتی در شرایط اضطراری به کار 

می بندند.
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از آنجایی که آب برای زندگی حیاتی اس��ت، بر اساس 
حقوق بین المللی بشردوستانه باید حفاظت ویژه ای از 

آن به عمل آید.
مراجعه کنید به پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 
12 اوت 1949، ک��ه مربوط اس��ت به حمای��ت و حفاظت از 
قربانی��ان مخاصمات مس��لحانۀ بین الملل��ی )پروتکل اول(، 
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تأمین انرژی و محیط زیست

در ش��رایط اضطراری، مهندسان ما همواره سعی دارند 
ک��ه بی��ن نیازهای ف��وری قربانیان و نتای��ج میان مدت و 
درازمدت عملکرد خود، توازن مناسبی را برقرار نمایند.

تأمی��ن ان��رژی الزم ب��رای خدمات ضروری، بخش��ی 
کلیدی از واکنش اضطراری ما است و در نهایت نقشی 
مه��م در بازیاب��ی کامل ای��ن خدم��ات دارد. ما تالش 
می کنی��م فعالیت های خود را ب��ه نحوی طراحی و اجرا 
کنیم که اس��تفاده از منابع طبیع��ی به حداقل و پایداری 

پروژه هایمان به حداکثر برسند.

واحد »آب و زیستگاه« از زمان تأسیس خود در 1983 
همواره سعی داش��ته موضوع احترام به محیط زیست و 
استفاده از فناوری ها و رویکردهای دوستدار طبیعت را 

ما:
ان��رژی الزم برای بازیاب��ی خدمات ضروری را    

تأمین می کنیم؛
راه حل ه��ای دوس��تدار محی��ط زیس��ت ب��رای    

صرفه جوی��ی در انرژی را، هم برای محیط های 
شهری و هم روستایی به کار می بریم؛

فناوری های الزم برای صرفه جویی در مصرف    
سوخت را در زندان ها به کار می بندیم؛

ب��ه روش های تولی��د انرژی از خورش��ید، باد و    
راه حل های هیبریدی می پردازیم.

ترویج نماید. مهندسان ما تشویق می شوند مالحظات 
زیست محیطی را تا وقتی که به برنامه های کمک رسانی 

لطمه نزنند در پروژه های خود منظور نمایند.
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آب آشامیدنی سالم

تخمین زده می ش��ود که جمعیت جهان در حال حاضر 
7/4 میلیارد نفر باش��د که انتظار می رود تا سال 2050 
ح��دود 30% افزایش یاب��د. عالوه بر اس��تفادۀ بیش از 
ح��د از منابع طبیعی جهان، مس��ائلی مانند گس��ترش 
اراض��ی، بح��ران  شهرنش��ینی، مهاج��رت، مدیری��ت 
اقتصادی جهانی و تغییرات آب و هوایی تأثیر بس��زایی 
بر میزان دسترسی به آب پاک خواهند داشت. اقداماتی 
باید انج��ام گیرند تا امنیت جهانی آب تضمین ش��ود، 
یعن��ی اینک��ه مردم دسترس��ی پایداری ب��ه مقادیر کافی 
از آب پاک داش��ته و س��المت و وضعی��ت اقتصادی-

اجتماعی آنان حفظ شود.

نی��از ب��ه مذاک��ره در رابطه ب��ا اس��تفاده از آب می تواند 
موجب همکاری میان کش��ورهایی ش��ود که منابعی در 
دو سوی مرزهای مشترک خود دارند. با این حال، فشار 
وارد شده بر زیرساخت های کهنه ای که دیگر نمی توانند 
نیازه��ای مردم به آب، بهداش��ت و ب��رق را تأمین کنند 
همین حاال ه��م منجر به افزایش تنش در درون جوامع 
محلی و در برخی موارد خشونت مسلحانه شده است.

در زم��ان درگیری، دسترس��ی ب��ه آب پ��اک می تواند به 
دالیل مختلفی محدود ش��ود، از جمله به دلیل تخریب 
منابع تأمین آب و یا سیس��تم فاض��الب، یا به دلیل قرار 
داش��تن مناب��ع آب در مناطق پر خط��ر، و یا چون تعداد 
زی��ادی از م��ردم آواره ش��ده و ب��ه منابع آب��ی که حاوی 

خطرات بهداشتی جدی هستند متوسل می شوند.

در چنی��ن ش��رایطی، پروژه ه��ای آب رس��انی م��ا ج��ان 
انس��ان ها را نج��ات داده و تن��ش بین جوام��ع محلی را 

کاهش می دهند.

ما:

مناب��ع اضط��راری آب را ب��رای اقامتگاه ه��ای    
موقت تأمین می کنیم؛

سیس��تم های تأمین آب را در مناطق ش��هری و    
روستایی تعبیه و تعمیر می کنیم؛

اطمینان حاصل می کنیم که تأسیسات درمانی    
و زندان ها دارای منابع ایمن آب هستند.
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بهداشت و سالمت محیطی

نص��ب  ش��امل  م��ا  محیط��ی  بهداش��ت  پروژه ه��ای 
سیس��تم های دفع پس��ماند و سیس��تم های بهداشتی در 
س��کونتگاه های موق��ت و تعمی��ر و ارتقای ش��بکه های 
فاض��الب در ش��هرها و روس��تاهای خس��ارت دیده از 
مخاصمات مسلحانه اس��ت. ما همچنین سیستم های 
بهداش��تی را در تأسیس��ات درمانی و زندان ها بهسازی 
می کنیم. ب��رای تکمیل فعالیت های زیرس��اختی خود، 
گاهی رسانی برپا کرده  کارزارهای تبلیغاتی را به منظور آ

تا روش های خوب بهداشتی را ترویج نماییم.

ام��ور فرهنگی نقش مهم��ی در موفقیت پروژه های آب 
و بهداش��ت ایف��ا می کنند،  به همین دلیل اس��ت که ما 
جوام��ع محل��ی را در کارهای خود دخی��ل می کنیم. ما 
از آنان می خواهیم تا در پروژه ها مش��ارکت کنند تا این 

پروژه ها در درازمدت موفقیت آمیز و پایدار باشند.

در زندان ه��ا هم بس��یاری از بیماری های مش��ترک بین 

ما:

سیس��تم های بهداشتی و س��رپناه اضطراری در    
اقامتگاه های موقت نصب می کنیم؛

مناط��ق     در  ه��م  را،  فاض��الب  سیس��تم های 
روستایی و هم شهری، نصب و تعمیر می کنیم؛

پروژه های مهندس��ی را برای بهبود ش��رایط در    
زندان ها و تأسیسات درمانی اجرا می کنیم.

هم بن��دان یا ب��ا آب منتقل می ش��وند و یا ناش��ی از فقر 
بهداشتی هستند. برای حل این مشکل، ما فعالیت های 
خود را بر سیس��تم دفع پس��ماند انسانی، اقداماتی برای 
کنترل حامل ه��ای بیم��اری و فعالیت های پیش��گیرانه 
متمرکز می کنیم تا اطمینان حاصل ش��ود که پس��ماند و 

فاضالب به شکل مناسبی دفع شده است.
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خدمات ضروری در مناطق شهری

آثار ویرانگر مخاصمات مس��لحانه در مناطق ش��هری 
بس��یار بیش��تر نم��ود پی��دا می کنند، به خص��وص برای 
حدود 50 میلیون نفری که با پیامدهای درگیری دست 
و پنج��ه نرم می کنند. آثار درگیری به خصوص در چنین 
مناطقی بس��یار مخرب هس��تند، چرا که شهرنشینان به 

خدمات ضروری ولی پیچیدۀ شهری وابسته هستند.

در بس��یاری از درگیری ها سیستم های آب رسانی از کار 
افتاده، برق قطع می شود و شهرداری ها دیگر نمی توانند 
فاض��الب را تصفی��ه کرده و ی��ا پس��ماند را جمع آوری 
کنند. فروپاش��ی زیرس��اخت ها به این معنی اس��ت که 
بیمارس��تان ها و دیگر تأمین کنن��دگان خدمات درمانی 
دیگ��ر نمی توانن��د از مجروح��ان مراقبت ک��رده و یا به 

بیماران مزمن رسیدگی کنند.

در همی��ن ح��ال، مردم کم کم ش��غل خود را از دس��ت 
داده و کودکان دیگر نمی توانند به مدرس��ه بروند. تعداد 
زیادی از مردم به شهرهای دیگر رفته و یا در کشورهای 
همس��ایه پن��اه می جویند که ب��ا این کار ب��ار اضافی بر 

زیرساخت های مقصد تحمیل می شود.

تیم ه��ای آب و زیس��تگاه ما زیرس��اخت های حیاتی را 
تعمیر کرده و ارتقا می بخش��ند تا ت��اب آوری و پایداری 
آنه��ا را افزایش دهند. م��ا همچنین به مقامات ش��هری 
کم��ک می کنیم ت��ا راهبردها و طرح ه��ای آمادگی برای 
شرایط اضطراری را به منظور عملیاتی نگاه داشتن روند 

تأمین آب تدوین نمایند.

ما:

سیس��تم های آب رس��انی و فاض��الب را تعمیر    
کرده و ارتقا می بخشیم؛

سیس��تم های برق رس��انی را تعمیر کرده و ارتقا    
می بخشیم؛

ب��ه ارائه دهن��دگان خدم��ات ض��روری کمک    
می کنی��م تا ط��رح ه��ای آمادگی برای ش��رایط 

اضطراری را تدوین و پیاده نمایند.
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ساخت و ساز و نوسازی

در مناطقی که ش��اهد رشد بی رویۀ شهرنشینی هستیم، 
 
ً
 موجود باش��ند معموال

ً
خدم��ات عمومی اگ��ر اص��وال

ناکافی هس��تند. فقدان س��رمایه و کارکنان باصالحیت 
دلی��ل اصلی ع��دم تعمیر و نگهداری زیرس��اخت های 
عمومی ضروری به ش��کل مناس��ب است. به هر حال، 
به تعداد کافی س��اختمان  نیاز هست تا خدمات کلیدی 
مانن��د مراقبت ه��ای درمان��ی ب��ه ش��کل مناس��بی ارائه 
ش��وند. به همین دلیل است که شرایط در زمان درگیری 

می تواند حتی از این هم بدتر  شود.

بخش بزرگی از کار تیم های آب و زیس��تگاه ما ساخت 
و س��از و ی��ا نوس��ازی س��اختمان های کلی��دی مانن��د 
بیمارس��تان و مراکز توانبخشی جسمی است. هدف ما 
بهسازی این تأسیسات عمومی است تا بتوانند به شکل 

مؤثر به کار خود ادامه دهند.

ما در زندان ها نیز فعالیت می کنیم. مخاصمۀ مسلحانه 
می توان��د منجر به افزایش س��ریع تعداد زندانیان ش��ود 
ک��ه این خود یعنی ش��لوغی زندان ها و فش��ار مضاعف 
ب��ر ارائه دهن��دگان خدم��ات در آنها. م��ا در همکاری 

ب��ا مقام��ات زندان س��عی می کنی��م زندان ها را همس��و 
با آخری��ن توصیه های طراحی بازس��ازی ک��رده و ارتقا 

بخشیم.

ما:

بیمارس��تان ها و مراکز توانبخش��ی جس��می را    
ساخته و یا بازسازی می کنیم؛

تأسیسات درمانی و زندان ها را نوسازی کرده و    
ارتقا می دهیم؛

جاده ها، س��دها، آبگیرها و سیستم های آبیاری    
را تعمیر می کنیم.
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مأموریت

 
ً
کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ س��ازمانی بی غرض، بی طرف و مس��تقل اس��ت که رسالت صرفا
بشردوس��تانۀ آن حمایت از جان و کرامت قربانیان درگیری های مس��لحانه و دیگر شرایط خشونت 
آمیز و امدادرس��انی به آنهاس��ت. همچنین کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تالش می کند با ارتقا و 
ترویج حقوق بشردوس��تانه و اصول جهانی انس��انی از درد و رنج انس��ان ها جلوگیری  کند. کمیتۀ 
بین الملل��ی صلیب س��رخ که در س��ال 18۶3می��الدی )1242 ه  .ش.( پایه گذاری ش��ده، منش��أ 
کنوانسیون های ژنو و نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر است. این سازمان، هدایت و 
هماهنگی فعالیت های بین المللی نهضت در هنگام جنگ و دیگر شرایط خشونت آمیز را برعهده 

دارد.
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