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ةـــمقدم   

 في اإلنسان وحق. والصحة لمحياة أساسية عامة وسمعة محدود، طبيعي مورد الماء
 . حياة كريمة لعيش عنو االستغناء يمكن ال حق ىو الماء

 وعامال كريمة بحياة لمتمتع أساسًيا فيو يعد عنصًرا.  الماء في الحق فرد و لكل
 والتمتع والحياة الصحة في الحق مثل األخرى الحقوق من العديد إلعمال حيوًيا

 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد أن ومع. الئق معيشي بمستوى
 أساسيا جزًءا ُيعد أنو إال صراحة، الحق ىذا ذكر عمى يأت لم والثقافية واالجتماعية

 من واسعة مجموعة بو وتعترف ، الئق معيشي مستوى في الحق إعمال لضمان
 . اإلنسان لحقوق الدولية الصكوك

 الجسم فقدان لمنع الشرب مياه من كافية كمية عمى الحصول شخص لكل يحق 
 الفئات ألشد خاص اىتمام إيالء مع ، األساسية الصحة عمى والمحافظة لمسوائل
 المياه إمدادات لتوفير األولوية إعطاء لمدول ينبغي حين وفي. المجتمع في ضعًفا

 لضمان الالزمة التدابير اتخاذ من أيًضا بدّ  ال ، والمنزلية الشخصية لالستخدامات
 سبل وتأمين ، البيئية الصحة وضمان ، الغذاء إنتاج في الستخدامو الماء توافر
 . الصمة ذات الثقافية بالممارسات والتمتع ، العيش

 والبيئي والمناخي والثقافي واالقتصادي االجتماعي السياق عمى الماء كفاية تعتمد
 سمعة أنو عمى ال وثقافية اجتماعية سمعة أنو عمى الماء إلى النظر وينبغي.  السائد

 .األولى بالدرجة اقتصادية

 كافية تكون الماء من كمية عمى الحصول فرد لكل يجيز الماء في اإلنسان حق إن
 في الستخداميا مالياً  وميسورة مادياً  عمييا الحصول ويمكن ومقبولة ومأمونة

 أمر ىو المأمون الماء من كافية كمية فتوفير. والمنزلية الشخصية األغراض
 اإلصابة مخاطر من والحد لمسوائل، اإلنسان جسم فقدان بسبب الوفاة لمنع ضروري
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 الصحية والمتطمبات والطيي لالستيالك ضروري أنو كما بالمياه، منقولة بأمراض
 .والمنزلية الشخصية

 –مشكمة عدم توفر مياه شرب أمنة ونظيفة ألىالي قرية الميات يتناول ىذا التقرير 
محافظة قنا، فمنذ اكثر من خمس سنوات تعاني القرية التي تضم عدد  -مركز دشنا

ست مدارس وتعدادىا يربو عمى نحو ثالثون الف نسمة من نقص شديد في مياه 
ت التالميذ الشرب التي ال تصل بشكل دائم الى القرية ، وبسبب ذلك تسرب عشرا
 من المدارس لعدم وجود مياه شرب بيا او الستخداميا في قضاء حوائجيم.

 ويتناول التقرير ما يمي:

 البيئة التشريعية لمحق في المياه -
 المياه في لمحق الرئيسية الجوانب -
 الجيات الرسمية المعنية بتوفير مياه الشرب في مصر -
 نبذة مختصرة عن نجع الميات. -
 المياه بقرية نجع المياترصد مشكمة نقص  -
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 الدولية التشريعية البيئة

 المياه في الحقاىية م

 المعاىـدات في اإلنسان حقوق من مستقل كحق صراحة بالمياه االعتراف عدم رغم
 يتعمـق فيما محددة التزامات عميو تترتب اإلنسان لحقوق الدولي القانون فإن الدولية،
 أن الدول من االلتزامات ىذه وتقتضي. المأمونة الشرب مياه عمى الحصول بـسبل
 المأمونة الشرب مياه من كافية كمية عمى الحصول إمكانية شخص لكل تكفل

 الشرب، ألغراض المياه استعمال بيا ُيقصد التي والمنزلية، الشخصية لالستخدامات
عـداد المالبس، وغسل الشخصية، والصحة  الشخصية الصحية والنظافة الطعام، وا 
 الوصول سبل تدريجياً  تكفل أن الـدول مـن أيضاً  االلتزامات ىذه وتقتضي. والمنزلية

 وخصوصيتو، اإلنسان لكرامـة أساسـياً  عنـصراً  بوصفو المالئم، الصحي الصرف إلى
 .ومواردىا الشرب مياه إمدادات نوعية أيضاً  تحمي أن عمى

 والثقافيـة واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة

 لألمم التابعة والثقافيـة واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة اعتمدت٢٠٠٢ عام في
 فرد كل حق" بأنو تعّرفو الذي المياه، في الحق بشأن ٥١ رقم العام تعميقيا المتحدة

 الحصول ويمكن ومقبولة ومأمونة كافية تكون الماء من كمية عمى الحصول في
 ". ليةنز والم الشخصية األغراض في الستخداميا مالياً  وميسورة ماديـاً  عمييا

 باألرجنتين بالتا ماردل في مياهمل المتحدة األمم مؤتمر

 األساسية البشرية االحتياجات لتمبية المياه من األساسية االحتياجات مفيوم أدِخل
 وأكدت. باألرجنتين بالتا ماردل في بالمياه المعني المتحدة األمم مؤتمر في مرة ألول
 بكميـات الشرب مياه عمى الحصول في الحق الشعوب لجميع أن المؤتمر عمل خطة

 بمغتـيا الـتي التنمية مرحمة عن النظر بغّض  األساسية، الحتياجاتيا مـساوية وبنوعيـة
 اعتِمد ،الذي ٢٥ القرن أعمال جدول ىذا وأكد. واالقتصادية االجتماعيـة وظروفيـا

 . ٥٥٥٢ عام في والتنمية بالبيئة المعـني المتحدة األمم مؤتمر في
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 ٥٥٥١ لعام والتنمية لمسكان الدولي المؤتمر

 أن ٥٥٥١ لعام والتنمية لمسكان الدولي المؤتمر عمل برنـامج في الدول أكدت 
 في بما وألسرىم، ألنفسيم الئق معيشي بمستوى التمتع في الحق األشخاص لجميع
 .الصحية والمرافق والميـاه والسكن والكساء الغذاء من يكفي ما ذلك

 والثقافية واالجتماعية االقتـصادية بـالحقوق المعنيـة المجنة

 االقتـصادية بـالحقوق المعنيـة المجنة اعتمدت ٢٠٠٢من عام  نوفمبرخالل شير 
الحق  فر ع الذي الماء، في الحق بشأن ٥١ رقم العام تعميقيا والثقافية واالجتماعية
 ومأمونة كافية تكون الماء من كمية عمى الحصول في فرد كل حق بأنوفي الماء 
 .ماديـاً  عمييـا الحصول ويمكن ومقبولة

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية لمحقوق الدولي العيد

 أنعيد الدولي ال أكدت فقد الميـاه، في الحـق إلى صـراحة االشارة عدم من بالرغم
 الحقوق كـشأن مالئـم، معيشة بمستوى التمتع في الحق من جزء المياه في الحق

 يرتبط المياه في الحق أن أيضاً  وأكد. المالئم والكساء والسكن بالغذاء المتعمقة
 .والغذاء الالئق والسكن الصحة في بالحق وثيقاً  ارتباطاً 

 اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز الفرعية المجنة

 مبادئ اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز الفرعية المجنة اعتمدت ٢٠٠٢ عام في
 المبادئ ىذه وتستخدم. الصحي والصرف الشرب مياه في الحق إلعمال توجييية
 الصرف في الحق وتحدد المجنة قدمتو الذي المياه في الحـق تعريف التوجييية
 من وآمنة مناسبة إصحاح خدمة عمى الحـصول في شخص كل حق بأنو الصحي
 .والبيئة العامة الصحة تحمي أن شأنيا
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 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية

 عمـى بناء اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية أجرت ٢٠٠٣ عام في 
 حقـوق التزامات ومضمون نطاق بشأن دراسة اإلنسان، حقوق مجمس من طمب

 الصرف وخدمات المأمونة الشرب مياه عمى الحصول بسبل المتعمقة اإلنـسان
 ىذه في اإلنسان لحقوق السامية المفوضية وخمصت/( HRC/6 A/3) الـصحي
 الصحية والمرافق الشرب مياه عمى الحصول العتبـار حـان قد الوقت أن إلى الدراسة

 .اإلنسان حقوق من حقاً 

 العيد بموجب الحياة في الحق تفسيرىا لدى اإلنسان، بحقـوق المعنيـة المجنـة أكدت
 ىذا أن٢/٥٥٤٢ رقم العام تعميقيا في والسياسية، المدنيـة بـالحقوق الخـاص الـدولي
 واجب الدول عمى يفرض الحياة، من الحرمان مـن الحمايـة تـوفير جانب إلى الحق

 لمحد خاصة بصفة إيجابية، تدابير تتخذ أن منيا ويقتضي البقاء إمكانيات ضمان
 التغذية سوء عمى والقـضاء المتوقع، العمر وزيادة الرضع، األطفال وفيات من

 . واألوبئة

 تعميقيا وفي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية المجنة أكدت كما
 بموغو، يمكـن الـصحة من مستوى بأرفع التمتع في الحق بشأن( ٢٠٠٠)٥١ رقم العام
 والثقافيـة واالجتماعيـة االقتـصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد كتابة خمفية أن

 إلى يمتد الصحة في الحق بأن إقرار عمى ينطويان منو٥٢/٢ المادة وصياغة
 وخدمات المأمونة الشرب مياه عمى الحصول فييا بما لمصحة، األساسية المقومات
 .الصحي الصرف

 

 اإلقميمي التشريعي االطار

 لمجميع أن أوروبا مجمس أكد فقد. المياه في بالحق أيضاً  اإلقميمية اإلعالنات تعترف
 .األساسية احتياجاتيم لتمبية المياه من كافية كمية في الحق
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 الجنوبية وأمريكـا ألفريقيـا األول القمة مؤتمر

 عام في الجنوبية وأمريكـا ألفريقيـا األول القمة مؤتمر في اعتِمد الذي أبوجا، إعالن
 في مـواطنييم حـق سيعززون أنيم والحكومات الدول رؤساء خاللو ،أعمن ٢٠٠٢
 في الصحي الصرف ومرافق والمأمونة النظيفة المياه عمى الحصول بسبل التمتع
 تعكس أنيا إال قانونًا، ممزمة غير اإلعالنات ىذه أن ورغم. منيم كل والية نطاق
عمالو المياه في بالحق االعتراف أىمية بشأن لمنواياً  سياسياً  وبياناً  اآلراء في توافقاً   .وا 

 ( ٥٥٥٠) الطفل لحقوق األفريقي الميثاق

 اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الممحق والبروتوكولالميثاق  من كل يتضمن 
 اإلنسان لحقوق صريحة التزامات( ٢٠٠3) أفريقيا في المـرأة حقـوق بـشأن والـشعوب
 . الصحي الصرف ومرافق المأمونة الـشرب ميـاه عمى الحصول بسبل مرتبطة

 ( ٢٠٠١) اإلنسان لحقوق العربي الميثاق

 بموغو، يمكن صـحي مستوى بأعمى التمتع في فرد كل بحقالميثاق العربي  يعترف
 النقية الشرب ومياه األساسي الغذاء توفير أجمو من الدول تكفل أن ينبغي الذي األمر
 (.3٥ المادة) السميمة الصحي الصرف ونظم لمجميع

 

 في مصراالطار التشريعي لمحق في المياه 

  الدستور من ١١ المادة

 بو، المتعمقة التاريخية مصر حقوق عمى والحفاظ النيل، نير بحماية الدولة تمتزم
 الدولة تمتزم كما. تمويثيا أو مياىو إىدار وعدم وتعظيميا، منو االستفادة وترشيد
 البحث ودعم المائي األمن بتحقيق الكفيمة الوسائل واتخاذ الجوفية، مياىيا بحماية
 .العممي

 



8 
 

 ١١ المادة

 الدولة وتمتزم. وطني واجب وحمايتيا سميمة، صحية بيئة في الحق شخص لكل
 لمموارد الرشيد واالستخدام بيا، اإلضرار وعدم عمييا، لمحفاظ الالزمة التدابير باتخاذ

 .فييا القادمة األجيال حقوق وضمان،  المستدامة التنمية تحقيق يكفل بما الطبيعية
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 المياه في لمحق الرئيسة الجوانب

 حريات يتضمن المياه في الحق -

 وحظر القانونية؛ وغير العشوائية االنقطاعات من الحماية الحريات ىذه تشمل 
 الشرب مياه عمى الحـصول في التمييز وعدم المائية؛ لمموارد المشروع غير التموث

 السكن؛ أو األرض حالـة أسـاس عمـى سيما وال الصحي، الصرف وخدمات المأمونة
 مصادر إلى وخاصة المياه، من الموجودة اإلمدادات إلى الوصول سبل إعاقة وعدم
 الوصول محاولـة عنـد لمتيديد الشخصي األمن تعرض عدم وضمان التقميدية؛ المياه
 .لنز الم خارج الصحي الصرف مرافق أو المياه إلى

 استحقاقات يتضمن المياه في الحق -

 االستحقاقات ىذه وتشمل 

 الحياة عمى لمحفاظ المأمونة الشرب مياه كميات من أدنى حد عمى الحصول 
 في والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة وأوضحت والصحة؛
 تكون أن يجب حيث المياه، في الحق ومحتوى نطـاق ٥١ رقـم العام تعميقيا
 الشخصية االسـتخدامات لتغطيـة ومستمرة كافية شخص لكل المياه إمدادات
عداد المالبس، وغسل الشرب، أغراض تشمل التي و والمنزلية،  الطعام، وا 
 . والمنزلية الشخصية الصحية والنظافة

 مأمونـة والمنزلية الشخصية األغراض في المستخدمة المياه تكون أن يجب 
 الكيميائية والمـواد الدقيقـة، الكائنـات مـن خالية تكون أن فيجب ومقبولـة

 ذلك، عن وفضالً . الشخص لصحة تيديداً  تشكل التي اإلشعاعية والمخاطر
 ال كي ضماناً  والطعم والرائحة المون حيث من مقبوالً  الماء يكون أن ينبغي
 الشروط ىذه وتنطبق. جاذبية أكثر تبدو قد مموثة بدائل إلى الـشخص يمجأ
 والصياريج األنابيب مياه ذلك في بما المياه، توفير مصادر جميع عمى

 .بالحماية المشمولة واآلبار الباعة يوفرىا التي والمياه
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 أن ويجب الصحي والصرف المياه مرافق إلى المادي الوصول تأمين يجب 
 السكانية، القطاعات جميع متناول في مأمونة مسافة عمى المرافق تمـك تكون
 والنساء المعوقون ومنيا االعتبار، بعين الخاصة الفئات احتياجـات أخـذ مع

 .والمسنون واألطفال
 يحرم أن ينبغي فال. الجميع متناول في المياه خدمات تكمفة تكون أن يجب 

 عن العجز بسبب المأمونة الشرب مياه عمى الحصول من جماعة أو فـرد أي
 .تكمفتيا دفع

 الكيميائيــة وادــالم ةــكمي دــتزاي ةـنتيج اءـالم في ودةـالموج ةـالمائي اءـاالحي ممـتس 
 .لمماء المموثة

 المائية االحياء تناقص الى يؤدي مما الماء في المذاب االوكسجين تناقص 
 .والزراعية الصناعية والكيماويات الصحي الصرف من التموث نتيجة

 او لمشرب صالحة غير المياه ىذه يجعل والبكتيريا الطفيميات وكثرة ازدياد 
 .التنظيف حتى او الري او السباحة

 الى يؤدي بالمموثات السطح تغطية نتيجة الماء لسطح الضوء اختراق صعوبة 
 .الماء سطح تحت المائية االحياء تضرر

 في والحساسية الربو مثل التموث عن الناتجة االمراض من الكثير ظيور 
 واضطرابات العيون وامراض الجمدية واالمراض السرطان وامراض الصدر
 والتيفوئيد المعوية والنزالت والتبمد والخمول الذاكرة وفقدان الكبد وتضخم المعدة

 من أكثر يموت لمتقديرات فوفقا والتسمم، والكوليرا والجفاف واالسيال
 المأمونة غير الشرب لمياه نتيجة اإلسيال بسبب سنويا شخص ٤١٢٠٠٠
 ٢١٠ تقريبا يصاب كما األيدي، بنظافة االعتناء وعدم الصحي والصرف

 التي الطفيمية الديدان تسببو ومزمن حاد مرض - بالبميارسيا شخص مميون
 .المصابة لممياه التعرض نتيجة الشخص بيا يصاب

 الوراثة خاليا تدمير بسبب مشوىين اطفال  والدة. 
 والزرنيخ والزئبق الرصاص ومنيا والعظام والمخ الدم  عمى عناصر تأثير 

 النووية والمفاعالت الحمضية واالمطار والكاديوم والفمور والكمور والحديد
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 الحشرية والمبيدات الصحي الصرف ومياه والنفط الكيماوية والمواد
 .والبالستيك

 المموثة كالبحيرات المائية المسطحات في المائية والنباتات الطحالب نمو زيادة 
 االسماك عمى يقضي مما االوكسجين انتياء الى يؤدي الصحي بالصرف
 .البحرية والكائنات
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 الجيات الرسمية المعنية بتوفير مياه الشرب في مصر

 وزارة الموارد المائية والري

 تختص وزارة الموارد المائية والري في مصر بما يمي:

 .االمطار مياه أو الجوفية أو السطحية سواء المائية الموارد كافة رصد -
 نقطة كل من المثمى االستفادة لتحقيق الحالية المائية الموارد استخدام ترشيد -

 . االستخدام إعادة ذلك في بما ماء
 و روافد و النيل من المائية الموارد تنمية مشروعات تنفيذ و تخطيط و رسم -

 . الصرف مياه و الجوفية و السطحية المختمفة المياه مصادر
 تطوير و مصر في لممياه الرئيسي الشريان باعتباره النيل عمى المحافظة -

 استغاللو زيادة عمى العمل و المتوقعة المستقبمية المتغيرات مع ليتمشى قواطن
 لتطوير متكاممة خطة إطار في الكيربائية الطاقة لتوليد و سياحيا و مالحيا
 .لمطوارئ تحسبا جسوره لتقوية و النيل مجرى

 الري كفاءة رفع و ماء قطرة لكل األمثل االستخدام لتحقيق الري تطوير -
  . ممكن حد أقصى إلى الحقمي

 عمى القطاعات مختمف لحصول المياه توزيع و نقل طرق و وسائل تحديث -
 . المالئمة بالنوعية و الالزم بالقدر و المناسب الوقت في المياه من حاجاتيا

 تنفيذ و منشأتيا و المائية المجاري صيانة و الصرف و الري مشروعات تنفيذ -
 . األفقي التوسع و الصرف و الري لمشروعات الميكانيكية و المدنية األعمال

 في المنشود الرأسي لمتوسع و الجديدة التوسع ألراضي المائية الوفرة تحقيق -
 . المتاحة المائية الموارد إطار

 وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 اإلسكان، وزارة بتنظيم الخاص ٥٥٥٢ لسنة ٥٢١ رقم الجميوري لمقرار طبقا
 -:يمي كما الوزارة اختصاصات تحديد تم العمرانية، والمجتمعات

 



13 
 

 .العمرانية والمجمعات اإلسكان سياسة رسم -
عداد دراسة -  .العمرانية التنمية وبرامج خطط وا 
 أنواعو بمختمف واإلسكان والقرى المدن تخطيط مشروعات عمى اإلشراف -

 .لمدولة العامة لمسياسة وفقاً  ومستوياتو
عداد دراسة -  والصرف الشرب لمياه التنفيذية والبرامج والمشروعات الخطط وا 

 أو التنفيذ أو التصميم في سواء ومتابعتيا تنفيذىا عمى واإلشراف الصحي،
 .اإلدارة أو التشغيل

 الييئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 

لتكون  ٥٥٢٤أنشأت الييئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عام 
 ما يمي: ااختصاصاتي

 تنفذىا التي الصحي والصرف الشرب مياه لمشروعات الالزمة التصميمات وضع -
 . الييئة

 والصرف المياه مشروعات كفاءه بزيادة الخاصة الدراسات اجراء عمي االشراف -
 . المختمفة الصحي

 والبرامج المناىج ووضع الصحي والصرف الشرب مياه بقطاع العاممين تدريب -
 . المناىج ىذه تحديث و وتطوير بتدريبيم الخاصة

 وايجاد والسنوية الخمسية الخطط تنفيذ تعترض التي المشاكل كافة وتحميل دراسة -
 . ليا المناسبة الحمول

 مشروعات احتياجات لجميع والييدروليكية الميكانيكية الفنية االختبارات اجراء -
 . طمبيا عمي بناء المحافظات الحتياجات االختبارات ىذه اجراء وكذلك الييئة

 . لمييئة التابعة بالمحافظات المشروعات تنفيذ عمي االشراف -
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 طريق عن الصحي والصرف الشرب مياه بمشروعات المتعمقة البياناتة اتاح -
 االسكان بوزارة الخاص االلكتروني الموقع وكذا بالييئة الخاصة االلكتروني الموقع

 . العمرانية والمجتمعات والمرافق

 يـالصح رفـوالص ربـالش اهـمي مشروعات بعض يذـتنف عمي رافـباألش امـالقي -
 . لمغير

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

أنشأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب قرار رئيس الجميورية 
 لتكون اختصاصات الشركة مات يمي: ٢٠٠١لسنة  ٥3١رقم 

 .الشرب مياه وبيع وتوزيع ونقل وتحمية تنقية -
 بواسطة أو بنفسيا الصحي الصرف مياه من اآلمن والتخمص ومعالجة تجميع -

 .التابعة الشركات
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 نبذة مختصرة عن نجع الميات بدشنا

يقع نجع الميات شرق قرية أبو مناع بدشنا شمال محافظة قنا، وىو يبعد عن مدينة 
 . ٢كم  ٥٤بنحو  قنا عاصمة المحافظة

، فيما ٢٤٢١نسمة ، يبمغ عدد الرجال نحو  ٥٢٥٥٤عدد سكان النجع يبمغ حوالي 
 .١3٣3يبمغ عدد النساء نحو 

يوجد بالنجع نحو ست مدارس ومعيد أزىري ووحدة صحية لخدمة أىالي القرية يعمل 
مل ية والنسبة االكبر تعاىالي القرية في الزراعة والتجارة وبعض المصالح الحكوم

 .بالزراعة

  مشكمة المياه بنجع المياترصد 

تصل مياه الشرب الى نجع الميات بمركز دشنا من خالل محطة تحمية تقع بمدينة 
 دشنا ، وىو خط المياه الوحيد الذي يخدم النجع ونجوع أخرى بمركز دشنا.

 يقع نجع الميات شرق قرية أبو مناع ، ومع زيادة عدد السكان في النجع وكذا القرى
التي تستفيد من محطة التحمية ، ظيرت ازمة مياه الشرب في النجع منذ أكثر من 
خمس سنوات ، نتيجة الضغط في االستخدام، وعدم وصول المياه بشكل كاف 
لمقرية، حتى أنيا ال تصل الى عدد كبير من مساكن القرية ولفترات زمنية طويمة ، 

جد عند مدخل النجع لقضاء فيضطر االىالي الى استخدام صنبور مياه واحد يو 
 احتياجاتيم من مياه الشرب.

التقى مرصد الجنوب مع عدد من االىالي الستيضاح المشكمة والوقوف عمى أسبابيا 
، كما زار فريق العمل بالمرصد النجع أكثر من مرة في أوقات وفترات زمنية مختمفة 

فتبين عدم وصول والمرور عمى المساكن بالنجع لمتأكد من وصول الخدمة من عدمو 
 الخدمة خالل كافة الزيارات.

سنوات،  ٢أو  ١محمد السيد حداد" مؤذن" مشكمة المياه مضى عمييا أكثر من 
أحياًنا تصل إلى بعض المنازل القريبة لمدة ساعتين فقط، لكن المنازل البعيدة 
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ا والممتدة داخل قرية الميات و نجع حمد وعبدالقادر ال تصل إلييا المياه، وىو م
يومًيا إلى الحضور إلى منطقة مسجد الشييد يونس لتعبئة احتياجاتيم  األىالييدفع 

و األطفال  األىاليمن المياه سواء لمشرب أو األغراض األخرى، و يبدأ توافد 
 لممنطقة من بعد صالة الفجر حتى بعد صالة العشاء.

ألخرى حيث يأتى و أشار حداد، إلى أن أزمة المياه تتسبب فى العديد من المشاكل ا
إلى ىذا المكان األطفال من مسافات بعيدة وفى أوقات متأخرة من الميل وىو ما قد 
يعرضيم لممخاطر، إضافة إلى أن ماتور المياه يعمل بالكيرباء ونتيجة لالستخدام 

نتيجة  كيربائيفى إصابة األطفال بصعق  تسببالمتكرر تحدث بو أعطال قد 
 األسالك المكشوفة.

حيى تقى" بأنو يحضر مرتين يومًيا لتعبئة جراكن المياه حتى يمبى و أوضح ي
جراكن كبيرة ال تكفى لسد  ٥٠احتياجات المنزل الضرورية، فى كل مرة يقوم بتعبئة 

كيمو لموصول إلى الحنفية العمومية  ٢احتياجات منزليم اليومية، يقطع خالليا مسافة 
ييا المياه، كما أنيا ال تعمل إال من الموجودة فى أول القرية وىى أخر نقطة تصل إل

 األىاليخالل ماتور مياه يعمل طوال اليوم وىو ما يجعل يتعطل بشكل دائم ويقوم 
 بإصالحو أو تغييره كل فترة ألنو الحل الوحيد لمحصول عمى المياه.

فيما قال إبراىيم محمد" مزارع"، منذ أن سكنت فى ىذه المنطقة و المياه ال تأتى 
إلى تعبة  يضطرنيطالًقا حتى أن مواسير المياه أصابيا الصدأ، وىو ما لممنازل إ

من مياه الشرب واالستخدام  أسرتيجركن مياه عمى مدار اليوم لتمبية احتياجات  ١٠
، والغريب فى األمر أن شركة المياه تطالبنا كل فترة بدفع فواتير مياه ال تصل المنزلي
 المياه تشيد بذلك. توعداداإلينا 

و أشار حسن عيد حسن" موظف" إلى أن األزمة الحقيقة تظير مع بداية العام 
، حيث يعانى التالميذ من عدم وجود مياه، وىو ما يضطر المدرسين والعمال الدراسي

إلى تعبئة جراكن مياه من الحنفية العمومية لتمبية ما يحتاجو الطالب من مياه الشرب 
التالميذ عن الذىاب لممدارس لعدم وجود مياه  قدر المستطاع، فيما يمتنع الكثير من
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لعدم تحمل الطالب البقاء فى  الثانيلسببين األول انشغاليم بتعبئة المياه ألىالييم و 
مدارس"  ٢المارس دون توافر مياه لدورات المياه، الفًتا إلى أن القرية تضم القرية 

وى االحتياجات مدرسة لذ -مدرسة تجريبية -أعداديمدرسة  -ابتدائيمدرستين 
 ".أزىريمعيد  -الخاصة

" مزارع" معاناة القرية مع أزمة المياه مضى عمييا حوالى الراضي و أوضح محمد عبد
 ٢صباح ومساء كل يوم لقطع رحمة تزيد عن  األىاليسنوات، وىو ما يضطر  ٥٠

كيمو إلحضار مياه شرب نقيو، الفًتا إلى أن شركة المياه إذا كانت لدييا نيو لحل 
تأكمت من عدم وجود  التيألزمة وتوفير مياه لمقرية فعمييا أواًل فحص مواسير المياه ا

سوف تنفجر حتًما حال ضخ المياه فييا ألنيا موجود منذ سنوات طويمة  والتيمياه 
 بدون استخدام.

و أشار محمد عبدالكريم" موظف" إلى أنيم توجيوا لمقابمة عدد من المسئولين بشركة 
افظة لمشكوى من أزمة المياه، لكن ال حياة لمن تنادى، فاألزمة ما زالت المياه و المح

قائمة والمعاناة مستمرة، وكل فترة نسمع وعود من المسئولين بأن األزمة سوف يتم 
 .يوميأصبحت طقس  باجراكن األىاليحميا لكن ال جديد، فطوابير 

سنوات تزداد  ١و قال حسن عمى "محامى" أزمة المياه بقرية الميات ليا أكثر من 
سوًءا بدل من ايجاد حل ليا خالل ىو الفترة، فقد قدمنا شكاوى لجميع الجيات 

وىو الحصول عمى  لإلنسانوالمسئولين نتضرر فييا من عدم حصولنا عمى أىم حق 
كما ترى طوابير األطفال وعربات  استجابة ومازال الوضع أيالماء، لكن لم تحدث 

الكارو تنتظر دورىا أمام الحنفية العمومية لتعبئة الجراكن، ونتمنى من السادة أعضاء 
تؤرق الجميع وخاصة أن عدد  التيمجمس النواب أن يكون ليم دور فى حل األزمة 

ألف نسمة وىو ما يستدعى أن يكون ىناك اىتمام  ٢١سكان القرية يتجاوز أكثر من 
كبر من المسئولين بيذه الكتمة السكنية الضخمة، و أسوأ ما فى ىذا األزمة المشيد أ

المتكرر لألطفال الصغار الذين يتحممون معاناة ال ذنب ليم فييا إلحضار جراكن 
 المياه، حيث يكمفيم ذوييم بيذه الميمة الشاقة يومًيا.
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ا، بأن المنطقة تعانى رئيس شبكة مياه دشن -من جانبو قال الميندس موسى جاد اهلل 
من أزمة حقيقية فعاًل، لكن ىناك محاوالت جارية حالًيا إلصالح الخمل وحل األزمة، 

، الفًتا إلى أن ارتفاع مستوى األرض فى قرية لألىاليبحيث تصل المياه بشكل دائم 
الميات والمنطقة المحيطة بيا ىو السبب الرئيس فى عدم وصول المياه، مع قوة 

عمى نفس الخط، ومضيًفا بأن الفترة  الواقعةى العديد من القرى ضخ موزعو عم
 الماضية شيدت حل أزمة المياه فى عدد من قرى المركز.
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