
  *إعالن من اللجنة الدولية: الموئل البشري الثاني
  

  ١٩٩٦يونيه /حزيران ١٤إلي  ٣اسطنبول من 
  

في اسطنبول من ) الموئل البشري الثاني(عقد مؤتمر األمم المتحدة بشأن المستوطنات البشرية 
وقد أدلي فيه جان فورستر، العضو فـي اللجنـة الدوليـة    . ١٩٩٦يونيه /حزيران ١٤إلي  ٣

وفيما يلي بعض مقتطفات مـن  ". بقاء السكان المدنيين في زمن الحرب"، ببيان عنوانه وباسمها
  .هذا البيان

إذ كانت المدن تتضرر في زمن السلم من اكتظاظ السكان، وتـردي أحـوال البيئـة، وتهـدم     
المساكن والبنية التحتية والخدمات، وكذلك من المشكالت االجتماعية، فإن هذه المـدن ذاتهـا   

بصورة خطيرة باألولي في زمن الحرب لمشكالت مأساوية ترتبط بتدمير الممتلكـات  تتعرض 
ولما كانت اللجنة الدولية . التي ال غني عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل الماء والمسكن والغذاء

مكلفة من المجتمع الدولي بالعمل في سياقات كل نزاع مسلح، فإنني أود أن أحدثكم اآلن عـن  
  (...).الية المحددة هذه اإلشك

  تطوير أشكال جديدة لمساعدة ضحايا الحروب
تحتم علي اللجنة الدولية، كما تحتم علي غيرها من المنظمـات، أن تبتكـر أشـكاال جديـدة     

فظهرت إلي الوجود قطاعات جديدة لمواجهة هذه المشكالت . للمساعدة، للرد علي هذه المآسي
الحاالت العاجلة حتى ال تدوم، ويتمكن السـكان مـن    الملحة حقا، وللسماح أيضا بالتغلب علي

المعيشة من جديد والحياة في موئلهم الجديد أو استئناف أعمالهم في األماكن التي خربتها هـذه  
  .النكبات التي سببها اإلنسان

وبناء علي ذلك، ظهرت إلي الوجود قطاعات جديدة مثـل قطـاع الميـاه وتطهيـر الميـاه،      
ضمن اختصاصات المهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين، ألنه لـم   والقطاعات التي تدخل

وفضال عن ذلك، لما لم يكن . يعد باإلمكان التطرق إلي هذه الحاالت العاجلة بالطريقة التقليدية
بوسع برامج المساعدة التقليدية الباهظة التكاليف علي األجل الطويل أن تقـدم سـوي حلـول    

تفكير في تقديم المساعدة علي أساس ثابت تفاديا لخلق جماعـة مـن   جزئية، فقد تطلب األمر ال
المستفيدين الدائمين من المساعدة، وبغية إحياء األمل لدي ماليين الضحايا في استنئاف الحيـاة  

  .من جديد
  توضيح مشكلة المياه الخطيرة

عراق، وهـو  يكفي لتوضيح هذا النهج نذكر برنامج المساندة لمحطات وإنتاج مياه الشرب في ال
البرنامج الذي تديره اللجنة الدولية باالشتراك مع اليونيسيف، فقد سمح ذلك البرنامج في عـام  



محطة لضخ المياه أو لمعالجة المياه المستعملة، وإعادة تشـغيل   ٩٠بإعادة تشغيل نحو  ١٩٩٥
إحدى عشرة محطة في محافظات الشمال الثالث، وتسع محطـات فـي   (محطة هذا العام  ٦٢

مدينة بغداد نفسها، واثنين وأربعين محطة في ثالثة عشرة محافظة أخري، بلغـت ميزانيتهـا   
  ).السنوية نحو خمسة ماليين فرنك سويسري

حيـث تشـمل    غير أن المشكالت هائلة أيضا في بعض المناطق األخرى، وفي روندا مـثال 
بلدية  ٣٥مشروعات اللجنة الدولية التي تديرها باالشتراك مع جمعيات وطنية للصليب األحمر 

في ثماني محافظات، وتزويد ماليين المواطنين الروانديين بمياه الشرب، وتجعلهم بذلك علـي  
  .وعي بقيمة هذا المورد الحيوي

ل، وبخاصة في مقديشيو، وفي االتحاد وبإمكاني أن أذكر األوضاع السائدة في البوسنة الصوما
وفي بلدان أخري حيث تسمح هذه البرامج بتزويـد سـكانها   ) في جمهورية الشيشان(الروسي 

الذين يعيشون في وضع مزعزع بمياه الشرب، كما تسمح بإعادة تشغيل المنشـآت وصـيانتها   
  .لكي يتمكن هؤالء الضحايا من استئناف حياتهم العادية تدريجيا

  سيطة بين تقديم المساعدات العاجلة وإعادة تشغيل المنشآت وتنفيذ برامج التنميةمرحلة و
وهـذا  . الماء ما هو إال أحد مقومات الحفاظ علي الصحة، وال يمكن بدونه تحقيـق أي تنميـة  

المفهوم للصحة، بل للصحة العامة، هو الذي يتزايد مغزاه في كل تدخل سواء كان عـاجال أو  
  .علي أجل أطول

ء علي ذلك، فإن بعض البرامج التي تنفذ في مجاالت حيوية مثل برنامج المياه وتطهيرهـا  وبنا
أو برنامج توزيع موارد اإلغاثة الغذائية أو غير الغذائية، تصحب الحاالت العاجلة وتدمج فـي  

ونكتفي هنا بالتذكير بأن اللجنة الدولية أشرفت علي تلقيح مليون . استراتيجية المساعدة الشاملة
بقرة في جنوب السودان، وعلي عالج مليون جمل في الصومال، وعلي توزيع البذور وأدوات 
الزراعة علي عشرات اآلالف من العائالت في بوروندي وجنوب السودان وأفغانستان، وكذلك 
. علي ضحايا النزاع في البوسنة، كي نكتشف إلي حد تولي اللجنة الدولية أهمية لهذه البـرامج 

في هذا الصدد أن هذه البرامج تتجاوز الحاالت العاجلة، وتسمح بضمان مرحلة ومن المالحظ 
وسيطة أكثر انسجاما بين الحرب والسلم، وبإعادة األمل للسكان المتضررين في حياة أفضـل  

وهكذا، يتبين لنا أن اللجنة الدولية تلتزم أكثر فأكثر بتنفيذ بـرامج ذات مفهـوم   . في المستقبل
  (...).أدق بمفهوم استمرارية قوي إنمائي، أو بصورة 

 


