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معاییر جودة الصرف الصحي في حاالت الطوارئ

فریق العمل التقني إلدارة الحمأة البرازیة



قبل أن نبدأ

ینبغي على الجمیع اختیار لغة!
انقر فوق "ترجمة" في الجزء السفلي بنافذة زووم وحدد لغتك.

ستعقد ھذه الندوة عبر اإلنترنت باللغة اإلنجلیزیة مع اتاحة ترجمة فوریة باللغتین العربیة والبرتغالیة.

یرجى طرح أسئلتك في مربع الدردشة، أو خالل جلسة األسئلة واألجوبة بعد العرض التقدیمي.
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ھدف الجلسة

تقدیم معاییر جودة الصرف الصحي في حاالت الطوارئ

=> متى وأین یمكنھم التقدیم؟

 => نحن بحاجة لمساعدتكم في التطبیق واالختبار!



الھدف من معاییر جودة الصرف الصحي

 لمساعدة القطاع اإلنساني على مواجھة التحدیات المتزایدة المتمثلة في توفیر إدارة فعالة
للحمأة البرازیة في سیاقات الطوارئ



معاییر جودة الصرف 
الصحي في حاالت الطوارئ

متاحة في اسفیر

جدید!

المعیار 1: بیئة خالیة من الفضالت البشریة

المؤشر 1.1 ال یوجد براز بشري في البیئة التي یعیش فیھا الناس ویتعلمون ویعملون.

المعیار 2: یتم توفیر الوصول إلى أنظمة الصرف الصحي اآلمنة
یجب أن یكون اختیار أنظمة الصرف الصحي اآلمنة محدد السیاق، وبالتالي یستجیب للظروف المادیة واالجتماعیة 

والمؤسسیة المحلیة. تعتبر أنظمة الصرف الصحي آمنة عند اتخاذ اإلجراءات المذكورة أدناه.

المعیار 2.1: یتمتع الناس بإمكانیة الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الموجودة بشكل مالئم مع مراعاة المسافات الكافیة 
من مصادر المیاه السطحیة أو الجوفیة ومع توفر واجھات مستخدم تعتمد على التصمیمات التي تركز على المستخدم.

المعیار 2.2: یتم تقلیل المخاطر الصحیة لعمال الصرف الصحي (جمیع الموظفین، بما في ذلك االبعاد والنقل والعالج).

المعیار 2.3: إزالة خزانات والمراحیض ذات الحفر بأمان ونقل حمأة البراز بصورة آمنة.

المعیار 2.4: معالجة الحمأة البرازیة والتخلص منھا بشكل آمن.



كلمة سریعة عن المصطلحات

بیان بالمصطلحات



المصطلحات

 الصرف الصحي

یشیر مصطلح الصرف الصحي إلى توفیر •
المرافق والخدمات للتخلص اآلمن من بول 

وبراز اإلنسان
 
یمكن أن یشیر مصطلح "الصرف الصحي" •

أیًضا إلى إدارة النفایات الصلبة والتصریف 
ومكافحة ناقالت األمراض



المصطلحات
سلسلة أو نظام خدمات الصرف الصحي 

تدیر سلسلة خدمات الصرف الصحي البراز •
البشري والبول (مثل میاه الصرف الصحي أو 

الحمأة البرازیة) من وقت إخراجھا حتى یتم 
التخلص منھا بأمان دون اإلضرار بالصحة 

العامة والبیئة



المصطلحات
میاه الصرف الصحي مقابل الحمأة البرازیة

میاه الصرف الصحي الحمأة البرازیة



المصطلحات
سلسلة خدمات الصرف الصحي اآلمنة

العدید من األشكال المختلفة•
الصرف الصحي: شبكة الصرف الصحي مع •

المعالجة
الحمأة البرازیة: تعتمد سلسلة خدمات الصرف •

الصحي اآلمنة على الظروف



المصطلحات
أنظمة الصرف الصحي اآلمنة في الموقع

أنظمة الصرف الصحي اآلمنة في الموقع 

 ال یشمل نظام الصرف الصحي اآلمن بالضرورة نقل الحمأة البرازیة أو میاه الصرف الصحي ومعالجتھا خارج الموقع. إذا 
ُطبقت النقاط الثالث التالیة، فإن استخدام المراحیض المنزلیة مع وجود خطة إلیقاف تشغیل النظام بأمان بمجرد اكتمالھ یعتبر 

نظاًما آمًنا للصرف الصحي. ھذا ھو الحال بشكل عام في السیاقات الریفیة.

 مستوى المیاه الجوفیة أعمق
 بمقدار 1.5 متر أو أكثر من قاع
.الحفرة أو حفرة الصرف

یبعد المرحاض أو خزان الصرف 
الصحي 30 متًرا أو أكثر عن 

مصدر المیاه مثل البئر أو المیاه 
السطحیة.

ھناك مساحة كافیة لحفر حفرة 
جدیدة أو إنشاء خزان للصرف 
الصحي بمجرد امتالء الحاویة 
المستخدمة، والمواد والمعرفة 

متاحة إلیقاف التشغیل بأمان.

لدى األسر امكانیة الوصول إلى 
دورات المیاه أو المراحیض 

الخاصة بھا.



المصطلحات
إدارة الصرف الصحي خارج الموقع

أنظمة الصرف الصحي خارج الموقع وإدارة الحمأة البرازیة
في سیاقات أخرى، عندما ال تنطبق الشروط المذكورة أعاله، یلزم وجود سلسلة خدمات الصرف الصحي من أجل تطبیق خدمات الصرف 

الصحي اآلمنة في حاالت الطوارئ. یمكن أن یحدث ھذا في:

 السیاق الذي یكون فیھ منسوب المیاه الجوفیةالسیاقات الحضریة
مرتفًعا أو حیث یكون ھناك خطر فیضان

مخیمات الالجئین مزدحمة، مع عدم وجود مساحة لحفر 
جدیدة، وبمجرد االستخدام تصبح الحفر ممتلئة والعدید من 
الناس یستخدمون نفس المرحاض الحفري أو الكنیف، مما 

یؤدي إلى امتالئھا في وقت قصیر. 



المصطلحات
سلسلة خدمات الصرف الصحي اآلمنة



الحافز إلصدار المعاییر



ملخص معاییر الصرف الصحيالتقدم القیاسي في اسفیر
2000

 كتیب مطبوعات اسفیر
2004

أول مراجعة دلیل اسفیر
2011 

ثاني مراجعة دلیل اسفیر
2018 

ثالث مراجعة دلیل اسفیر

فبرایر 2003
تبدأ أزمة دارفور
التغوط في العراء

 أغسطس 2017
تبدأ أزمة الروھینجا

 التركیز على سلسلة خدمات
الصرف الصحي بأكملھا

توفیر الصرف الصحي یركز على المستخدم

أكتوبر 2010
 تفشي الكولیرا في ھایتي بسبب
سوء إدارة الحمأة البرازیة

دیسمبر 2004
 زلزال المحیط الھندي

وتسونامي

یركزعلى البیئة

مارس 2011
بدء النزاع المسلح في سوریا 
كمثال على حاالت الطوارئ 

المعقدة

أبریل 1994
 اإلبادة الجماعیة في رواندا أدت
إلى تفشي الكولیرا في غوما

ینایر 1998
المجاعة في جنوب السودان

یولیو 1967
مجاعة بیافران في نیجیریا

إدارة الفضالت



العقبات تدرك اسفیر أن توفیر خدمات الصرف الصحي •
یحتاج أكثر من مجرد بناء مراحیض، ولكن ال 

توجد إرشادات واضحة (أو تسمیة) لسلسلة خدمات 
الصرف الصحي 

معاییر العالج الوطنیة بالكاد متاحة•
إذا كانت متاحة، ركز على المكونات السائلة/میاه •

الصرف الصحي 
ال یوجد ذكر لسالمة عمال النظافة•
عدم وجود سیاق محلي•



التعمق في المعاییر

لمساعدة القطاع اإلنساني على مواجھة التحدیات المتزایدة 
لتوفیر إدارة فعالة للحمأة البرازیة في سیاقات الطوارئ



معاییر جودة الصرف 
الصحي في حاالت 

الطوارئ

متاحة في اسفیر

جدید!

المؤشر 1.1 ال یوجد براز بشري في البیئة التي یعیش فیھا الناس ویتعلمون ویعملون.

المعیار 1: بیئة خالیة من الفضالت البشریة

المعیار 2: یتم توفیر الوصول إلى أنظمة الصرف الصحي اآلمنة
یجب أن یكون اختیار أنظمة الصرف الصحي اآلمنة محدد السیاق، وبالتالي یستجیب للظروف المادیة واالجتماعیة 

والمؤسسیة المحلیة. تعتبر أنظمة الصرف الصحي آمنة عند اتخاذ اإلجراءات المذكورة أدناه.

المؤشر 2.1: یتمتع الناس بإمكانیة الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الموجودة بشكل مالئم مع مراعاة المسافات الكافیة 
من مصادر المیاه السطحیة أو الجوفیة ومع توفر واجھات مستخدم تعتمد على التصمیمات التي تركز على المستخدم.

المؤشر 2.2: یتم تقلیل المخاطر الصحیة لعمال الصرف الصحي (جمیع الموظفین، بما في ذلك االبعاد والنقل والعالج).

المؤشر 2.3: إزالة خزانات والمراحیض ذات الحفر بأمان ونقل حمأة البراز بصورة آمنة.

المؤشر 2.4: معالجة الحمأة البرازیة والتخلص منھا بشكل آمن.



معاییر جودة الصرف 
الصحي: 1.1

المعیار 1

المعیار 1: بیئة خالیة من الفضالت البشریة

المؤشر 1.1 ال یوجد براز بشري في البیئة التي یعیش فیھا الناس ویتعلمون ویعملون.

اإلجراءات الرئیسیة: إعطاء األولویة للقضاء على التغوط في العراء، متبوًعا بالتوسع السریع في الوصول إلى أنظمة •           اإلجراءات الرئیسیة: 
الصرف الصحي اآلمنة المطبقة عالمًیا والتي تغطي السكان المستھدفین بالكامل.

تطھیر/ازالة التلوث بالبراز من أي أماكن خاصة بالمعیشة والتعلم والعمل أو من مصادر للمیاه •
السطحیة فوراً.



معاییر جودة الصرف 
الصحي: 2.1

المعیار 2.1

المعیار 2: یتم توفیر الوصول إلى أنظمة الصرف الصحي اآلمنة
ینبغي أن یكون اختیار أنظمة الصرف الصحي اآلمنة مرتبطاً بالسیاق، وبالتالي یستجیب للظروف المادیة واالجتماعیة 

والمؤسسیة المحلیة. تعتبر أنظمة الصرف الصحي آمنة عند اتخاذ اإلجراءات المذكورة أدناه.

المؤشر 2.1: یتمتع الناس بإمكانیة الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الموجودة بشكل مالئم مع مراعاة المسافات الكافیة من 
مصادر المیاه السطحیة أو الجوفیة ومع توفر واجھات مستخدم تعتمد على التصمیمات التي تركز على المستخدم.

           اإلجراءات الرئیسیة: 
           اإلجراءات الرئیسیة: 

أشرك المستخدمین قبل وأثناء وبعد التصمیم لضمان اتباع نھج یركز على •
المستخدم، مثل مقاربة "ساني تویكس"Sani Tweaks  أو أي نھج مشابھ.

أدخل المواصفات التالیة في تصمیم المرحاض: •
مرحاض واحد على األقل لكل 20 شخًصا.�
الحد األقصى للمسافة بین المسكن والمرحاض المشترك 50 متًرا.�



معاییر جودة الصرف 
الصحي: 2.3 2.2

المعیار 2.2 2.3

المؤشر 2.2: یتم تقلیل المخاطر الصحیة لعمال الصرف الصحي (جمیع الموظفین، بما في ذلك االبعاد والنقل 
والعالج).

المؤشر 2.3: إزالة خزانات والمراحیض ذات الحفر بأمان ونقل حمأة البراز بصورة آمنة.



معاییر جودة الصرف 
الصحي: 2.4

   المعیار 2.4 

المؤشر 2.4: معالجة الحمأة البرازیة والتخلص منھا بشكل آمن.

صمم وشغل محطة المعالجة وفًقا إلمكانیات التخلص المحلیة وأھداف االستخدام/التخلص النھائي والمحدد كما •           اإلجراءات الرئیسیة: 
ھو موضح في الجدول 2.4. استخدم نھج تقییم المخاطر وإدارتھا لتحدید وإدارة ومراقبة المخاطر في جمیع 

أنحاء النظام.
تأكد من أنھ بغض النظر عن المصدر(مثل المیاه العادمة من التقنیات القائمة على الصرف الصحي أو الحمأة •

البرازیة من مرافق الصرف الصحي المیداني) تتم معالجة األجزاء السائلة والصلبة قبل االستخدام /التخلص 
النھائي.

ینبغي أن یكون نظام التحكم والمراقبة بالعملیة في مكانھ الصحیح، بناًء على أنسب طرق التخلص (انظر •
الجدول 2.4).



معاییر جودة الصرف 
الصحي في حاالت 

الطوارئ

الجدول 2.4 األجزاء 
الصلبة

معالجة النفایات الصلبة
ھل الظروف مھیأة إلعادة االستخدام اآلمن؟

 ● ھناك مساحة كافیة إلعادة االستخدام 
الخاضع للرصد في الموقع.

 ● تتوفر المعلومات والوسائل واألدوات 
والمواد الالزمة للتعامل اآلمن مع النفایات 

الصلبة المعالجة ورصدھا طوال مدة 
المعالجة. 

● ھناك تركیز خاص على الحد من بیض 
الدیدان الطفیلیة أثناء عملیة المعالجة.

نعم

نعم

نعم

طبق التشریعات أو المعاییر 
الوطنیة المتوافقة بشأن إعادة 

االستخدام. إذا لم یكن متاًحا، 
ینبغي االمتثال إلرشادات منظمة 
الصحة العالمیة بشأن االستخدام 

اآلمن لمیاه الصرف الصحي 
والنفایات والمیاه الرمادیة.

ھل تتوفر ظروف دفن النفایات الصلبة المعالجة 
بأمان؟

● مستوى المیاه الجوفیة أعمق 1.5 متر على 
األقل من قاع الحفرة. زیادة ھذه المسافة للصخور 

المتصدعة والحجر الجیري.
● أقرب مصدر للمیاه یبعد أكثر من 30 متًرا عن 

نقطة االرتشاح.
● موقع الدفن مسّیج (مع مراعاة المخاطر طویلة 

األمد للدیدان الطفیلیة المدفونة، حتى 10 
سنوات).

ھل الظروف مھیأة للحرق اآلمن للنفایات الصلبة 
المعالجة؟

● الحرق ممكن فقط إذا تم تجفیف النفایات الصلبة 
المعالجة على نطاق واسع، وینبغي أن یتم اختیار 

تقنیة محطة المعالجة والحجم المجال على ذلك 
األساس.

● تستخدم المدخنة للتخفیف من مخاطر انبعاثات 
الجسیمات (الحد األدنى لطول المدخنة 2 متر فوق 

األسطح).

التأثیر ضئیل على البیئة والصحة 
العامة، لذلك ال یلزم رصد النفایات 

الصلبة المعالجة لیتم حرقھا.

التأثیر ضئیل على البیئة والصحة 
العامة، لذلك ال یلزم رصد النفایات 

الصلبة المعالجة لیتم حرقھا. من أجل 
حرق النفایات الصلبة المعالجة، یلزمھا 

تجفیف مكثف. 

ال

ال

نعم



معاییر جودة الصرف 
الصحي في حاالت 

الطوارئ

الجدول 2.4 األجزاء 
الصلبة

ال

ال

معالجة النفایات السائلة
ھل الظروف مھیأة إلعادة االستخدام اآلمن؟

● ھناك مساحة كافیة إلعادة االستخدام الخاضع 
للرقابة في الموقع (أي النفایات السائلة المعالجة 

كمیاه ري المحاصیل منخفضة المخاطر). وھذا 
یعني أنھ ال یتم دعم إعادة استخدام الفضالت 

السائلة المعالجة إال إذا كان من الممكن القیام بذلك 
في موقع محطة المعالجة.

● توافر المعلومات والوسائل واألدوات والمواد 
الالزمة للتعامل اآلمن مع الفضالت السائلة 

المعالجة ومراقبتھا، طوال مدة المعالجة.

ھل الظروف مھیأة للتسلل اآلمن؟
● مستوى المیاه الجوفیة أعمق 1.5 متر على 
األقل من قاع خندق االرتشاح. زد ھذه المسافة 

بالنسبة للصخور المتصدعة والحجر الجیري.
● أقرب مصدر للمیاه یبعد أكثر من 30 متًرا عن 

نقطة االرتشاح.
● قدرة ترشیح التربة كافیة، وینبغي تحدید ذلك 

باختبار االرتشاح.

ھل الظروف مواتیة للتصریف اآلمن في المسطحات 
المائیة؟

● توافر المعلومات والوسائل واألدوات والمواد 
الالزمة للرصد اآلمن للنفایات السائلة المعالجة طوال 

مدة المعالجة. یمكن إجراء المراقبة من خالل معمل 
میداني بسیط أو یمكن التعاقد مع مختبر متخصص إذا 

كان ذلك متاًحا.
● في الحاالت التي یكون فیھا الحوض المائي 

المستقِبل ذا تدفق كبیر جًدا بالنسبة لتدفق النفایات 
السائلة المصرفة، یمكن مناقشة معاییر الصرف األقل 

صرامة واالتفاق علیھا مع الحكومة المحلیة.

طبق التشریعات أو المعاییر الوطنیة المتوافقة 
بشأن إعادة االستخدام. إذا لم یكن متاًحا، ینبغي 
االمتثال إلرشادات منظمة الصحة العالمیة بشأن 

االستخدام اآلمن لمیاه الصرف الصحي 
والنفایات والمیاه الرمادیة.

ُیطلب من الوكالة المنفذة إثبات أن ممارسة 
إعادة االستخدام آمنة للمجتمعات المخدومة 

وعمال الصرف الصحي ومستخدمي المنتجات 
النھائیة، وذلك باستخدام البیانات الخاصة بجودة 

النفایات السائلة وخطط اإلدارة اآلمنة المعمول 
بھا.

التأثیر ضئیل على البیئة والصحة 
العامة، لذلك ال یلزم رصد النفایات 

السائلة. یعد الفصل الصحیح 
للنفایات الصلبة والسائلة قبل 

االرتشاح أمًرا ضرورًیا للعملیات 
المستدامة وطویلة األجل.

لحمایة الصحة العامة والبیئة التي تقل عن 
معاییر جودة النفایات السائلة، ینبغي استیفاء 

معاییر الجودة التالیة:
اإلشریكیة القولونیة = 1000 ن/لتر

بیض الدیدان الطفیلیة = 1 ن/ 10 مل 
إجمالي المواد الصلبة = 100 مجم/لتر

الطلب على األكسجین الكیمیائي = 150 
ملجم/لتر

األمونیا N- = 150 مجم/لتر
الرقم الھیدروجیني = 8-6

نعم

نعم

نعم



اختبار الطریق ھل المعاییر مفیدة؟•
كیف یمكن تحسینھا؟•
خذ "المعاییر" إلى المیدان•
قدم مالحظاتك•
المراجعة المزمع إجرائھا في نھایة عام •

2023



أین تجد المعاییر؟

معاییر الصرف الصحي في حاالت الطوارئ

(emersan-compendium.org) معاییر جودة الصرف الصحي



س وج؟
معاییر جودة الصرف 

الصحي في حاالت 
الطوارئ



فریق العمل التقني إلدارة الحمأة البرازیة متاح لتقدیم الدعم عن بعد!
ھل تبحث عن إرشادات عملیة (جداول الكمیات والتصامیم وإجراءات التشغیل القیاسیة)؟•
ھل یمكن لفریقك استخدام الدعم في تحدید ما إذا كانت إدارة الحمأة البرازیة مطلوبة؟•
ھل یمكن لفریقك استخدام الدعم في إنشاء استراتیجیة سلسلة الصرف الصحي؟•
ھل یمكنك استخدام دعم الخبراء في مراجعة التصامیم الفنیة؟•

تواصل مع فریق العمل التقني إلدارة الحمأة البرازیة!
mzwart@redcross.nl



THANK YOU
Add/replace picture

___



شكًرا لكم!

 

This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United 
States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the PRO-WASH 
Award and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


