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شكرا لكم
عندما حصلت مجاعة النيجر عام 2004م ،تفاعل الكثير من املؤسسات واألفراد لنجدة
إخواننا في النيجر ،وبالفعل مت تخفيف حدة املجاعة بفضل اهلل ثم بهذه اجلهود التي غطت
معظم احتياج املتضررين.
بالفعل انتهت املجاعة ،وانتهى معه أو انخفض تفاعل الداعمني من مؤسسات وأفراد رغم
استمرار سوء التغذية في املنطقة خصوصا بني احلوامل واملرضعات واألطفال دون سن
اخلامسة ،والتي كان جلمعية العون املباشر السبق واالستمرار في مكافحتها من خالل مراكز
التغذية التي استمرت حتى عام 2011م حينما حصل التغير الكبير في فكرة التدخل (علما
أن املراكز ال زالت مستمرة بالتوازي).
املؤشرات كلها تعطي دالئل أن املراكز هي عبارة عن مسكن موضعي ولم تعالج أصل املشكلة
وجذرها ،فقامت اجلمعية بعمل مسح على معظم مناطق النيجر األشد تضر ًرا ،وقد توصلت
الدراسة أن أساس ثالوث املوت (الفقر واجلهل واملرض) في النيجر هو املاء.
انطلقت فكرة آبار ينابيع احلياة حلفر  100بئر ارتوازي عميق لصالح  500ألف نسمة
بخالف األنعام والبهائم وذلك في أشد املناطق احتياجا في النيجر وهي مدينة زندر التي
تبعد عن العاصمة قرابة  900كيلو .أطلقنا النداء جلميع احملسنني والداعمني ملشاركتنا في
هذا املشروع االستراتيجي والذي يعد أكبر مشروع مياه في تاريخ اجلمعية من حيث التكلفة
واجلودة وعدد املستفيدين ,كنتم حفظكم اهلل من أوائل الداعمني لهذا املشروع الذي لوال اهلل
ثم دعمكم و مبادرتكم لم يكتب له النجاح فلكم منا ومن املستفيدين خالص الدعاء بأن يرزقنا
اهلل وإياكم شربة من نهر الكوثر رفقة النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
يسرني إرفاق تقرير البئر الذي تكفلتم بدعمه ..
نسأل اهلل أن نكون عند حسن ظنكم وأن نكون أهال لهذه الثقة التي أوليتمونا إياها..
أخوكم د  .عبد اهلل عبد الرحمن السميط
املدير عام جمعية العون املباشر
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مقدمة
قال النبي الكرمي محمد [ " :أفضل الصدقة سقي املاء" ...حيث إن سقي املاء من أعظم
القربات عند اهلل تعالى ،وهو من خير أنواع اإلحسان ،ألن أهم ما قد يحتاج إليه النا س في
سبيل إعمار األرض وكسب العيش هو املاء ،إذ إنه هو مادة احلياة و سرها العظيم ..وال شك
أن سقي املاء بأي طريقة كانت واحد من األبواب التي تقود إلى اجلنان التي أعظم ما ذكره
اهلل عز وجل في و صفها إجراء األنهار التي منها السقي والتلذذ والشرب واالرتواء ،وكثيرة
هي الطرق التي ميكن من خاللها سقي املاء ,ومنها السعي في حفر اآلبار في األماكن التي
يحتاج فيها الناس لآلبار واملياه.
لذا بادرت جمعية العون املباشر اخليرية بدولة الكويت بالعمل فوراً في هذا املجال املهم من
مجاالت الصدقة اجلارية ..بإدارة شركة سقيا املاء املعنية مبشاريع املياه في إفريقيا بدعم
من جمعية العون املبا شر والتعاون معها ،وكان موقع تنفيذ مشاريع حفر اآلبار في جمهورية
النيجر اإلفريقية في محافظة زندر في قرى مختلفة فيها ،حيث إن هناك متبرعاً من أهل
اخلير حلفر كل بئر ،ولكل بئر مواصفاتها املميزة كاملوقع وتاريخ بدء العمل وانتهاء احلفر،
باإلضافة إلى سعة البئر والعمق احملفور.

لماذا النيجر
<هي أكبر دولة في غرب أفريقيا فقط إذا ا ستبعدنا الشمال والشرق واجلنوب ،وهي من
أكبر الدول في معدل الفقر واحلاجة للمياه.
<هناك ما يعادل  % 60من سكان النيجر ال يحصلون على املياه النظيفة وليس لديهم و
سائل للطهارة والنظافة في املياه كدورات املياه والصرف الصحي.
<تعداد سكان النيجر يبلغ  15مليون نسمة و أكثر من النصف (تقريباً  8ماليني نسمة)
ليس لديهم مصدر مياه نقي ،وهناك نسبة  1من كل أربعة أطفال ميوت في النيجر بسبب
األمراض املتعلقة باملياه مثل الكوليرا والتيفوئيد واملالريا مبعدل  12000طفل سنويا
حسب إحصائيات  WHOمنظمة الصحة العاملية.
<أما بخصوص احملافظة نفسها ،فمحافظة زندر في النيجر أكبر مساحة من دولة الكويت،
ويعيش فيها  3ماليني نسمة ،وفيها أكبر عدد من الثروة احليوانية في النيجر ،وهي من
أكثر احملافظات كثافة سكانية وحاجة للمياه ،وفيها أكثر من  300قرية.
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رسالة المشروع
إيصال املياه الصاحلة للشرب إلى مائة موقع مختلف في النيجر خالل فترة ثالث سنوات
كمرحلة أولى سيتم تعميمها على خمس دول أخرى مستقب ً
ال تعاني من اجلفاف وندرة
مصادر املياه.

خصائص المشروع وتحديات البيئة
<البعد اجلغرافي للمنطقة وانقطاع اخلدمات و ارتفاع حرارة اجلو.
<اختالف طبقات التربة مما يزيد صعوبة عملية احلفر والتنفيذ.
<جودة آليات احلفر ومعداته.

<تعمل اآلبار بالطاقة الشمسية.

أهداف المشروع
<توصيل املياه النظيفة للقرى احملرومة منها.
<محاربة الفقر بسقيا املاشية والثروة احليوانية والزراعة.
<تأمني الغذاء للمستفيدين بزراعة األراضي وحسن استغاللها.
<محاربة اجلهل ،بتفرغ الطلبة للدراسة بدال من جلب املياه لقراهم حيث يقطعون يوميا
عشرات الكيلومترات بحثاً عن مصادر املياه.
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مواصفات المشروع
اسم املشروع
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المستفيــديـــن

4,500

كميــة اإلنتــــاج

1,000

عــمـــق البئـــر

93

رقـم المشــروع

27088

تاريخ التنفيذ

2016

مستفيد

لتر
في الساعة

متر

مكونـات البئـر
< مضخة كهربائية
< بــــــــرج
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< خــــــــزان

< ســــور
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مراحل إنشاء اآلبار

مراحل اإلنشاء
إنشاء كل بئر لدينا يمر بثالث مراحل (جدول رقم  ، ) 1وتفصيل كل
مرحلة في المرفق .غالبا بعد انتهاء المرحلة الثانية يتم تشغيل البئر
ويستفيد الناس منها .أما المرحلة الثالثة فهي تعد من التشطيبات
النهائية للمشروع  .وتفصيل تلك المراحل كالتالي -:

المرحلة األولى
التنقيب  :خروج فريق من املهندسني اجليلوجيني لعمل دراسة جيلوجية للموقع .وقبل
هذه املرحلة هناك عمل وجهد وتنسيق يقام به قبل أن نصل إلى هذه النقطة "التنقيب" وهي
حتديد التدخل في القرية من عدمه  ،فيسبق ذلك زيارات عدة للقرى  ،للتأكد من مالئمتها
للمعايير التدخل  ،ومدى استحقاقها حلفر بئر فيها ،ومن ثم التنسيق مع وزارة املياه في زندر
لإلذن بالتدخل في تلك القرية وهذه تستغرق اسبوع عمل من هذا الفريق لكل بئر ،وكل ما
سبق غير مذكور في املرحلة األولى  .إمنا ذكرنا هو التنقيب الذي يأتي بعد استكمال هذا
اجلهد وبعد حتديد مكان العمل.
الحفر :نقل املعدات كاملة واألغراض التي نحتاجها حلفر البئر وتستغرق هذه املرحلة من
 7إلى  10أيام شاملة احلفر و التنقل.
أنابيب الحماية  :Casingتنزيل انابيب حماية البئر  PVCوتنزيل الصلبوخ احملاط بها
ومن ثم االسمنت احملاط فوق هذا الصلبوخ.
التنمية  :تنمية البئر بالهواء املضغوط والذي ملدة  48ساعة  ،علما بأن املقاولني في
النيجر وغيرها يعملها ب  3ساعات فقط .وهذه املرحلة مهمة لتنظيف البئر وتطويره
من أجل زيادة انتاجيته مستقبال وحتى يطول عمر البئر بإذن هلل وهذه املرحلة من أهم
املراحل والتي يغش بها معظم املقاولني احملليني لتوفير املصروفات والوقود ولسرعة اإلجناز
متجاهلني املصلحة العامة واجلودة واألمانة.
الضخ التجريبي  :بعدما نتأكد من وجود املياه ننزل مضخة خاصة جتريبية لقياس
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مدى انتاجية البئر كم متر مكعب ينتج هذا البئر من دون نقص في مستوى املياه ،وعلى أي
عمق يكون مستوى املاء املتدفق حتى نحدد مستوى انزال املضخة الدائمة ونوعها وقدرتها
 .والتأكد من انتاجية البئر للمياه وميكن بعدها حتديد البئر سلبي أو إيجابي  .وجدير
بالذكرهنا إن كل ما مت من عمل ومصروفات وجهد يكون خسارة إن ظهر لنا هنا البئر سلبيا
 ،وهذا الذي حصل معنا في  15بئر وﻪﻠﻟ احلمد من مجموع  65بئر .وبعد هذه املرحلة
نستطيع طلب املضخة الغاطسة املناسبة لهذا البئر ،وهذا عامل نتأخر فيه أيضا ألننا ال
نستطيع حتديد املضخة املناسبة إال بعد هذه املرحلة .تقوم سقيا بطلب املضخة من املقاول
املورد وتصل خالل اسبوعني و أحيانا خالل شهرين أو أكثر.

المرحلة الثانية
المضخة  :تركيب املضخة الدائمة للبئر.
الطاقة  :تركيب الطاقة التي تشغل املضخة سواء مولد للكهرباء أو طاقة شمسية.
خرسانة حماية  :عمل خرسانة حول رأس البئر حفاظا عليه.
حنفيات مؤقتة  :الستفادة الناس من البئر.
قاعدة للبرج  :قاعدة خرسانة  5x5متر من حفر وعمل خرسانة عادية متر باحلجارة
الكبيرة ،ثم خرسانة مسلحة فوقها لتحمل نصب البرج عليها.
البرج  :تركيب البرج في زندر ونقله باملعدات إلى موقع البئر إذا كان املاء في البئر منتج
بشكل أكبر من  5متر مكعب بالساعة.
الخزان  :تركيب اخلزان فوق البرج بعد أنهائه وهذا يتم في املوقع.
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المرحلة الثالثة واألخيرة
السور :عمل السور حول املشروع الواحد حلماية املضخة والطاقة الشمسية .وهذه األسوار
إلى اآلن لم تصل من اخلارج حتى كتابة هذا التقرير.
غرفة التوزيع :عمل بناء غرفة التوزيع الرئيسية لألنابيب اخلارجة من اخلزان والبرج
للقرى املجاورة متهيدا للتمديدات الكبيرة للقرى.
تمديد نهائى :التمديد للبئر وهذا فقط لقرية واحده التي حول البئر ،أما متديد القرى
املجاورة فليس داخل في هذا املشروع ال من حيث التكلفة وال من حيث الزمن وال املواد ،فهذه
لها خطة تنفيذ وتكاليف أخرى.

مالحظـــات ووصف االفتتاح وشـــعور
األهالى والمواقـــف المؤثرة:
<مت افتتاح البئر وسط فرحة كبيرة لألهالي الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم العميق
للجمعية ومن خاللها لكل املتبرعني وأهل اخلير.
<"كلما اتيت الى البئر اغسل وجهي الن هذا املاء النقي يجعله رطبا ،حتى االمراض
اجللدية قلت في قريتنا بفضل جهودكم ،اهلل وحده يجازيكم عن فرحتنا واسعادنا"
محمدو فولو  63سنة

عدادات :تركيب عدادات املياه على رأس البئر لقياس املاء املتدفق من البئر.
عمل احلنفيات واملشارب الدائمة  :حنفيات عامة للناس عادة  8-6حنفيات للناس في القرية
 ،وكذلك أحواض شرب لسقيا احليوانات.

16

مشاريع حفر االبار

مشاريع حفر االبار

17

18

مشاريع حفر االبار

مشاريع حفر االبار

19

ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1981ﻓﻲ  31دوﻟﺔ

directaid.org 1 866 888
20

مشاريع حفر االبار

directaidorg

