
 

 

 وسل  ،بهاتسادي تاي ةالمتعلقالتشغيل والصيانة إجراءات  24.1الوثيقة  

 البيئي الجزء األول: لئحة تشغيل وصيانة الصرف الصحي

   

 

 

 

 

 

 

 

في هاتسادي تاي عن طريق األبحاث ومشاريع التنمية الممولة  البيئي تم تحسين خدمات الصرف الصحي. 1.1
برامج الشمال والجنوب وقد تم تنفيذ تحت  ،NCCR)) للكفاءة في البحوث من قبل المركز الوطني السويسري 

 .(PTIإشراف مؤسسة األشغال العامة والنقل )

شبه معالجة للمع نظامين صرف شبكتين للبناء )ب(  ،تشمل التدابير )أ( مد شبكة تصريف لمياه األمطار. 2.1
)ج( تحسين البنية التحتية للمنازل مثل البالوعات ومواسير المجاري  ،(التحليل والتخمير )خزانات  ةمركزيال

المخلفات )د( تحسين نظام إدارة  ،التي تربط بين المنازل وخط الصرف الصحيالمواسير الخاصة بالمنازل و 
 الصلبة.

 

 

خدمات الصرف . تحدد هذه الالئحة كل إجراءات التشغيل والصيانة المطلوبة لضمان استدامة تطوير 1.2
 على المدى الطويل في هاتسادي تاي.الصحي البيئي 

  الشعبية الديمقراطية لو جمهوريةهاتسادي تاي, فينيتيان,  بان

لئحة تشغيل وصيانة الصرف الصحي المتعلقة 
 هاتسادي تاي ب

لئحة التشغيل  -البيئي "خدمات الصرف الصحي
 والصيانة"

 تمهيد -1 

 . الغرض من هذه الالئحة2



المطلوبة لضمان جودة والتقارير  بعة المتالمؤسسية وآلية التمويل وإجراءات . تحدد الالئحة الترتيبات ا2.2
 .الصرف الصحي البيئيعمليات التشغيل والصيانة لنظام 

سلطات القرية )نيبان(  ،من بينهم سكان هاتسادي تاي ة المعنيالجهات كافة .  تحدد الالئحة مسئوليات 3.2
 وحدة البيئة بالقرية ووحدة التشغيل والصيانة.

 

 

تشغيل وصيانة الخاصة ب ألساسية التي تشرف وتنسق األعمال. تعد وحدة البيئة بالقرية هي المؤسسة ا1.3
 .رف الصحي البيئي خدمات الص

 بالقرية.أعضاء وحدة البيئة باختيار وتعيين . تقوم السلطات المحلية والمنظمات الجماهيرية ورؤساء األحياء 2.3

نيبان ترفع تقاريرها مباشرًا الى وحدة البيئة بالقرية % أو أكثر 50. تصل نسبة األعضاء السيدات إلى 3.3
 .)رئيس القرية(

 

 

 مقسمين على خمس فرق: ،عضو 13: 10وحدة البيئة بالقرية من بيعمل  . 1.4

 مساعد(ة الى باالضافرئيس ) -

 الفريق المالي )عضوين( -

 أعضاء( 3 ،الفريق التقني )وحدة التشغيل والصيانة -

جمع المنظمات الجماهيرية بما فيها األحزاب الليبرالية واتحاد الو النسائي ومنظمة الو الفريق االستشاري ) -
 أعضاء(  4:3من  ،الشبابية واتحاد المسنين

 أعضاء( 3 ،الوحدة ممثلي القرية "وحدات" )الجيران والممثلينتجمع  -

جمع ضرائب الخدمات الصحية وكذلك  تقوم وحدة البيئة بالقرية بتحديد وتنفيذ إجراءات التشغيل والصيانة . 2.4
برفع إلدارة التمويل الصحي البيئي باإلضافة إلى اإلشراف على وحدة التشغيل والصيانة وعليه تقوم البيئية 

 التقارير الخاصة باألعمال والنفقات إلى نيبان.

 المؤسسيةالترتيبات  -3

 الهيكل التنظيمي, دور وحدة البيئة بالقرية .4



كمفاوض ووسيط بين السكان ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص وتمثل  . تعمل وحدة البيئة بالقرية3.4
 .خدمات الصرف الصحي البيئيةمصالح القرية وسكانها المتعلقة بتشغيل وصيانة 

 .9إلى  5متفرعة من وحدة البيئة بالقرية مذكورة في األقسام من . مهام الفرق المختلفة ال4.4

  

 (أشهر 3تنظيم اجتماعات دورية بقيادة وحدة البيئة بالقرية بمعدل )ال يقل عن مرة كل . 1.5

بالقرية . كتابة تقارير سنوية عن التشغيل والصيانة مع االحتفاظ بها وبمحاضر اجتماعات وحدة البيئة 2.5
 )"أرشيف"(

العمل خطط والتصديق على  لخدمات الصرف الصحي البيئي . الموافقة على إجراءات التشغيل والصيانة 3.5
 والميزانية السنوية ألعمال التشغيل والصيانة )مع نيبان(

 المالية المقدمة من الفريق المالي التحكم فى البيانات . 4.5

بخدمات الصرف الصحي  ة. دعم وحدة التشغيل والصيانة في تطوير إجراءات التشغيل والصيانة الخاص5.5
  البيئي

 البنية التحتية للمنازل )مع ممثلي األحياء ووحدة التشغيل والصيانة( دتفق. 6.5

 التصديق على الجرد الخاص بمعدات التشغيل والصيانة المقدم من وحدة التشغيل والصيانة . 7.5

 والطارئةالدورية  . التواصل والتعاقد مع مقدمي الخدمات الفنية من أجل أعمال الصيانة 8.5

 

 

 باستخدام احدث أنظمة المحاسبة( )البيئي بخدمات الصرف الصحي . إدارة التمويل الخاص 1.6

أعضاء وحدة البيئة رواتب  مع دفع  بخدمات الصرف الصحي البيئي  . جمع الرسوم الشهرية الخاصة 2.6
 بالقرية.

المالية السنوية ورفعها . تطوير الميزانية السنوية المخصصة ألعمال التشغيل والصيانة وكتابة التقارير 3.6
 لرئيس وحدة البيئة بالقرية

 . مهام الرئيس5

 . مهام الفريق المالي 6



الثانوية )بالتنسيق مع وحدة التشغيل الخطط السنوي لمعدات التشغيل والصيانة وتحسين المخزون  . تطوير 4.6
 والصيانة(

 

 دعم)بالمنزلية  والمرافق الصحية تطوير إجراءات الصيانة والتشغيل الخاصة بأنظمة الصرف والمجاري  .1.7
 مؤسسة األشغال العامة والنقل(و ئيس ر ال من

مؤسسة األشغال العامة  و رئيسال)بدعم من والمتابعة  تطوير الخطط السنوية الخاصة بالصيانة الوقائية . 2.7
 والنقل( 

 وحدة البيئة بالقرية ونيبان اعتمادها من التشغيل والصيانة عقب ُمخطط إجراءات تنفيذ  .3.7

 لوحدة البيئة بالقريةتسلم تقارير  واقتراح التحسينات الالزمة لها وتسجيلها فيالبنية التحتية للمنازل تفقد  . 4.7

غسيل شبكة   ،تفريغ خزانات التحليل والتخمير  دورية )الصيانة الدعم مقدمي الخدمات الفنية في إجراء  .5.7
 (الصرف 

 ( بدعم من مقدمي الخدمات الفنية عند الضرورةطارئة)إصالحات الطارئة صيانة الإجراء  .6.7

 والحفاظ على النظافة(.متابعة االضافات المخزنية  ومعدات التشغيل والصيانة )المخزن تحمل مسئولية . 7.7

 

 

 وحدة البيئة بالقرية على نيبان وعلى رئيس وحدة البيئة بالقريةل . طرح األعضاء المحتملين 1.8

 المجتمعي. تنظيم الحشد 2.8

 الرد على شكاوي المستخدمين .3.8

 

 

 وحدة البيئة بالقرية على نيبان وعلى رئيس وحدة البيئة بالقريةل . طرح األعضاء المحتملين 1.9

 . تنظيم الحشد المجتمعي2.9

 . مهام الفريق الفني )وحدة التشغيل والصيانة(7

 . مهام الفريق الستشاري 8

 . مهام ممثلي الحي9



 البنية التحتية للمنازلتفقد . دعم وحدة التشغيل والصيانة في أعمال 3.9

 

 

 وحدة البيئة بالقريةأنشطة . اإلشراف على 1.10

 . الموافقة على إجراءات التشغيل والصيانة وخطط األعمال والميزانية والتقارير السنوية 2.10

 صرف الصحي البيئيبخدمات الالنظر في تعريف مستوى الرسوم الشهرية الخاصة . 3.10

 (العقوبات ،التعليم ، التعامل مع المتهربين من سداد رسوم )االستعالمات. 4.10

إلى مكتب رئيس الحي أو مؤسسة  يئيبخدمات الصرف الصحي الب. تسليم تقارير األعمال المتعلقة 5.10
 األشغال العامة والنقل 

 

 

 صيانة وتنظيف بيئة المعيشة. 1.11

 )الصلبة والسائلة(للمخلفات المنزلية  والمناسب اآلمنالتخلص . 2.11

 ل الجيد مع المرافق بالقرية تامين التواص . 3.11

 غير المعالجة التي تصب في بالبنية التحتية بالقرية  نفايات للغير المشروع والتصريف تجنب األضرار . 4.11

 دفع رسوم الخدمات الصحية البيئية لوحدة البيئة بالقرية. 5.11

 

 

كال  -الثالثة األولى عقب إنهاء المشروعاالعوام  في  -مة والنقلا. ينبغي أن تدعم مؤسسة األشغال الع1.12
 من نيبان ووحدة البيئة بالقرية في تنفيذ خطط التشغيل والصيانة

 بخدمات الصرف الصحي البيئي . تطوير خطط التشغيل والصيانة واإلجراءات الخاصة 2.12

  مات الصرف الصحي البيئيخدوصيانة محاور  للعاملين في وحدة البيئة بالقرية في تشغيل. توفير تدريب 3.12

 . مهام نيبان10

 من الخدمة( المستفيدينالسكان )واجبات . 11
 

 (PTI. مهام مؤسسة األشغال العامة والنقل )12



 تقديم االستشارات الالزمة عند طلب المساعدة. 4.12

 

 

والصيانة الدورية   والصيانة ينةالتفتيش والصيانة الروت يانة إلى ثالث فئات: . تقسم أعمال التشغيل والص1.13
 .الطارئة 

وقبل بدء مرات بالسنة  4: األعمال التي تنفذ بشكل نظامي )على األقل  الروتينة والصيانة التفتيش. 2.13
التدابير المختلفة للتشغيل والصيانة في   الروتينة والصيانة التفتيشموسم هطول األمطار(. تحدد إجراءات 

 (.18)انظر قسم رقم 

 ،األعمال الدورية التي غالبا ما تتجاوز السنة تكون مكلفة وتتطلب عمالة ماهرة: الدورية الصيانة  .3.13
 ،التحليل والتخمير  )خزانات  جة فى وحدات الجمع والمعالالمترسبة إزالة الحماة الدورية  وتشمل أعمال الصيانة 

باإلضافة إلى تبديل األجزاء المتهالكة من  البنية التحتية وأدوات التشغيل والصيانة إلى (  وحفرة االمتصاص
إلى الدورية  نية الصيانة آخره. تتحمل وحدة البيئة بالقرية )أو بمعنى آخر الرئيس( مسئولية التخطيط ووضع ميزا

كما تدعم نيبان رئيس وحدة البيئة بالقرية في اختيار  ،جانب التعاقد مع العمالة الماهرة لتولي هذه األعمال
مقدمي الخدمة المناسبين وعليه تساعد وحدة التشغيل والصيانة مقدمي الخدمة المتعاقد معهم حينما يتطلب األمر 

 ذلك.

المجاري المكسورة مواسير األعمال الضرورية لمعالجة األضرار الجسيمة مثل هي : الطارئة الصيانة  .4.13
تحدد وحدة التشغيل  إلى آخره. الصلبةلمخلفات من اغير المشروع  التخلصو والسيول   وقنوات الصرف المسدودة
الضرورية ثم تطرحها على وحدة البيئة بالقرية وهي الجهة المسئولة عن الطارئة  والصيانة أعمال الصيانة 

بتفويض وحدة التشغيل  -استنادا على المهارات الالزمة -التصديق على هذه األعمال. تقوم وحدة البيئة بالقرية
 األعمال المصدق عليها.لتتولى فنية   جهة والصيانة أو تتعاقد مع 

 

 

يتحمل المنتفعين من خدمات الصرف الصحي البيئي تكاليف أعمال التشغيل والصيانة وعليه تحفظ . 1.14
 ببنك قريب. ي البيئي فتح لخدمات الصرف الصحيُ األموال في حساب مصرفي 

 أعمال التشغيل والصيانةتقسيم  . 13

 . اإلدارة المالية14



خدمات الصرف الصحي البيئي الحساب المصرفي  لإدارة  بوحدة البيئة بالقرية يتولى الفريق المالي .2.14
 والمسئول أيضا عن الحسابات البنكية.

المالية البيانات كما تعرض   ،المالية كل عامالبيانات يصدق رئيس وحدة البيئة بالقرية ونيبان على  .3.14
 الخاصة بخدمات الصرف الصحي البيئي على سكان هاتسادي تاي بشكل سنوي. 

أعمال التشغيل والصيانة المتعلقة و خدمات الصرف الصحي البيئي  على الحساب المصرفي ينفق فقط  .4.14
والطارئة  والدورية  الروتنية  بخدمات الصرف الصحي البيئي في هاتسادي تاي حيث تتضمن نفقات الصيانة 

جتمعية ونظم ادارة وشبكات الصرف الصحي  وانظمة المعالجة الم مياه األمطارتصريف الخاصة بنظم 
 . المخلفات الصلبة

 قد ال تغطي أموال خدمات الصرف الصحي البيئي أعمال صيانة البنية التحتية للمنازل. .5.14

يدفع سكان مدينة هاتسادي تاي الرسوم الشهرية لخدمات الصرف الصحي البيئي وتحدد بناءًا على  .6.14
المبالغ الدورية المخصصة لتسديد دين خدمات البنية  باالضافة الى  المتوقعة  ت أعمال التشغيل والصيانةنفقا

  مع األخذ في االعتبار قدرة سكان المدينة على الدفع. ،التحتية

 تقوم وحدة البيئة بالقرية باالشتراك مع نيبان بإعادة تقييم الرسوم بشكل سنوي. .7.14

خدمات من  نأصحاب المنازل الرسوم بناءًا على الخدمة المقدمة وال يدفع غير السكان المستفيدي . يدفع8.14
 .الصرف الصحي البيئي 

 الرسوم.  تحصيلبسجل ودفتر كما يحتفظ  ،يجمع الفريق المالي بوحدة البيئة بالقرية الرسوم .9.14

 

 

تقدم تقارير أعمال التشغيل والصيانة بصورة دورية لنيبان ومجتمع مدينة هاتسادي تاي. تقدم التقارير . 1.15
 بالشكل التالي:

وحدة البيئة تقوم به تفتيش ترفع وحدة التشغيل والصيانة تقارير عن أعمال الصيانة والفحص بعد كل . 2.15
وعليه  مسبقاً  المحددذج النمو تطوير تقارير الفحص بناءًا على كما يتم  -بحد أدنى مرة كل ثالثة شهور -بالقرية

  يصدق رئيس وحدة البيئة بالقرية على تلك التقارير.

يقدم رئيس وحدة البيئة بالقرية تقارير سنوية عن أعمال التشغيل والصيانة لنيبان )ولمؤسسة األشغال . 3.15
السنوي بناءًا على النموذج المحدد مسبقًا ثم يعرض كال من (. يتم تطوير التقرير 2011العامة والنقل حتى عام 

 . تقديم التقارير15



كما يتم إخطار مكتب  ،رئيس وحدة القرية بالبيئة ونيبان التقرير على سكان مدينة هاتسادي تاي بشكل سنوي 
 رئيس الحي بالتقرير فيما بعد.

كما يحق لسكان  ،في أرشيف مكتب نيبان لمدة خمس سنينالتفتيش تحفظ التقارير السنوية وتقارير . 4.15
  هاتسادي تاي االطالع عليها.

 

بشكل شفهي أو  لخدمات الصرف الصحي البيئيصيانة التشغيل و ال. ترفع الشكاوى الخاصة بأعمال 1.16
 إلى نيبان أو إلى أي عضو بوحدة البيئة بالقرية.مكتوبة  

 ى وحدة البيئة بالقرية تحليل الشكاوى والرد عليها.. ينبغي عل2.16

 . يتم إخطار أي فرد أو مؤسسة ال تلتزم بتلك اللوائح وعليه يتم فرض عقوبات في حال عدم االستجابة.3.16

يتحمل رئيس وحدة البيئة بالقرية بدعم من نيبان وممثلي الحي والفريق االستشاري مسئولية التعامل مع . 4.16
 أوال وإعطائه فرصة تصحيح تلك المخالفات.الُمخالف وعليه يتم إخطار الطرف  ،المخالفات

يتم فرض العقوبات وتحدد نيبان درجة العقوبة  ،في حال تم تكرار األعمال التي تستوجب العقاب. 5.16
 بالتشاور مع مكتب رئيس الحي.

 

 

الالزمة ألعمال التشغيل  األساسيةبالمعدات المخزن الخاص تقوم وحدة البيئة بالقرية بإنشاء وصيانة . 1.17
 .لخدمات الصرف الصحي البيئيوالصيانة 

 سنويًا.كون الجرد تقوم وحدة البيئة بالقرية بعمل جرد لمعدات التشغيل والصيانة وي .2.17

معدات التشغيل والصيانة من خالل أموال خدمات الصرف  مسؤولية استبدال وحدة البيئة بالقرية تتولى   .3.17
 الصحي البيئي.

 ا.عدات التشغيل والصيانة واستخدامهمل الوصوليحق لوحدة التشغيل والصيانة  .4.17

رئيس وحدة البيئة بالقرية عن المعدات والمتهالكة والمبالغ المالية التقارير لوحدة التشغيل والصيانة ترفع   .5.17
 الالزمة.

 . الشكاوى والعقوبات16

 . معدات التشغيل والصيانة17



 ،دلو بالستيك 3 ،رافعة 1 ،جرافة 1 ،فأس 1 ،جاروف 1 ،معاول  2 ،عربة يد 1يشمل الجرد ما يلي:  .6.17
 قبعات(. ،قمصان ،سراويل ،جوارب ،مجموعة من المالبس الواقية )أحذية 3

 

 

تحسن وحدة البيئة بالقرية من اإلجراءات الخاصة بكافة جوانب الخدمات الصحية البيئية المطورة  ومن . 1.18
كما  ،مياه األمطاروتصريف  ،الموقعيوالصرف الصحي  ،وجمع ومعالجة مياه الصرف ،الصلبة لمخلفاتابينها 

 .الدورية والطارئة إلى جانب الصيانة  تنية الرو والصيانة التفتيش تشمل اإلجراءات عملية 

التشغيل والصيانة على نيبان ورئيس وحدة البيئة بالقرية )ومؤسسة األشغال  إجراءاتيجب أن تعرض . 2.18
 ( ويتم التصديق عليها. 2011العمة والنقل 

عملية تصريف مياه األمطار وإجراءات الصيانة؛ إجراءات التشغيل تم تحديد أربعة إجراءات مختلفة: . 3.18
معالجة مياه الصرف الشبه مركزي؛ إجراءات التشغيل والصيانة إلدارة ُنظم  والصرف لشبكات والصيانة 

 .المنزلية  الصلبة؛ إجراءات التشغيل والصيانة الخاصة بمنشآت الصرف الصحي المخالفات 

 

توقيع كال من ممثلي مكتب رئاسة الحي ونيبان ورئيس وحدة . تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ من تاريخ 1.19
 البيئة بالقرية كما هو مبين باألسفل.

. ال يتم التعديل في هذه الالئحة إال بوجود وثيقة كتابية من نيبان ورئيس وحدة البيئة بالقرية وممثلي 2.19
 ما يتعين تسجيل الوثيقة.ك ،مكتب رئاسة الحي وعليه يدخل التعديل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع

 رئيس وحدة البيئة بالقرية
 التاريخ: _____________   التوقيع: ______________

 وقعللمُ  المطبوع االسم  
 رئيس مدينة هاتسادي تاي )نيبان(

 التاريخ:_____________   التوقيع: _____________
 عضو مكتب رئاسة الحي  للموقع المطبوع االسم

 التاريخ: _____________    التوقيع: _____________
  للموقع المطبوع االسم

 

 . إجراءات التشغيل والصيانة18

 وتحديثها . البيانات الفعالة 19



 : إجراءات تشغيل وصيانة الصرف الصحي البيئي الجزء الثاني
 

 

 

 

 

 

 الغرض 

وصيانة خدمات الصرف التفتيش والفحص المتعلقة بأعمال  الدورية المهام والمسئوليات تبين هذه اإلجراءات
المركز الوطني السويسري للكفاءة في  فيذها في بان هاتسادي تاي في نطاق عملالتي تم تنالصحي البيئي 

 مشاريع الصرف الصحي البيئي. ى تمويلالذى يعمل عل برامج الشمال والجنوب ،NCCR)البحوث)

 توزيع إجراءات الصيانة على أربعة أقسام:

 مكون خدمات الصرف الصحي البيئي. قسم )أ(: وصف 

 والصيانةالتفتيش قسم )ب(: استعراض مهام 

 ت الصرف الصحي البيئيقائمة مرجعية للتفتيش على خدما قسم )ج(: 

 لمكونات خدمات الصرف الصحي البيئي  يةالروتنقسم )د(: خطط العمل الخاصة بالصيانة 

 الصرف الصحي البيئي مكون خدمات قسم )أ(: وصف 

 ،(نظام إدارة النفايات السائلة ) مياه الصرف والمياه الرمادية للمراحيض يشمل  نظام الصرف الصحي البيئي
الصلبة. تم توضيح نظام تشغيل وصيانة المخلفات ونظام إدارة  ،مياه األمطار )التصريف( ونظام إدارة 
   نا.الصلبة في موضع آخر ولم يتم بحثه هالمخلفات 

 (الرماديةو  السوداءمياه النظام إدارة النفايات السائلة ) 

 على مستوى المنازل ذاتاالولية معالجة الجمع و اللنظام إدارة النفايات السائلة ثالثة أجزاء أساسية: )أ( نظام 
حيث تتجمع فيها  التحليل والتخمير الصغيرة  وخزانات االمتصاص بحفرة المزودة الدفق بالصب المراحيض 

 خدمات الصرف الصحي البيئي

 إجراءات التشغيل والصيانة

 الديمقراطية لو جمهوريةهاتسادي تاي, فينتيان, 
 الشعبية



تربط  الضحل العمقذات الصرف الصحي الصغيرة شبكات السوداء )والرمادية نسبيا(؛ )ب( اثنين من  المياه
بمعالجة مياه الصرف المجمعة قبل تفريغها في والتي تقوم المجمعة التحليل والتخمير المنازل ب )ج( خزانات 

 نظام الصرف.

 من مشاكل التشغيل التي يمكن أن تحدث:

 الربط الخاطئ أو غير القانوني بين منشآت الصرف الصحي للمنازل وشبكة الصرف أو التصريف. -

 (الحمأةلمنازل ) التخلص الالزم من الصرف الصحي الخاصة بامرافق من  الحمأة طفح   -

 .المواسير  انسداد شبكة المجاري الناتج عن تراكم البقايا والرواسب في البالوعات أو  -

 (المرورية حمال األ الناتجة عناألضرار المادية ) -

مشاكل مثل التلوث والروائح المزعجة )اإلزالة الالزمة المجتمعية يسبب نقص الكفاءة في نظام المعالجة  -
 (للحمأة

 (العزل المطلوب الروائح المزعجة ) -

 مهام التشغيل األساسية

االجزاء المادية  سالمة أنظمة المعالجة األهلية ) بمعنى آخر  ،الصرف شبكة ،الدوري لمنشآت المنازل التفقد -
 (الحمأةتراكم  ،االبعد  مستويات البنية التحتيةلل ةالكافي والوصالت ،للنظام 

 )إزالة البقايا والرواسب( تنظيف البالعات والوصالت   -

 بالدفق غسيل شبكات الصرف   -

 سوا أكانت أهلية أم خاصةمياة الصرف  في أنظمة معالجة  الحمأة إزالة  -

 السالمة لمكونات النظام إعادة تاهيل  -

  نظام التصريف

خارج القرية عن طريق ممكنة تم تصميم نظام التصريف بحيث يتم التخلص من مياه األمطار بأسرع وسيلة 
من خزانات الصرف  المتدفقةالنفايات شبكات القنوات المستطيلة المغلقة والمفتوحة. تنقل شبكة التصريف 

 تحت إدارة سلطات المدينة.االبعد  بشبكة التصريف الصحي األهلية و المياه الرمادية للمنازل 

 :هاالتشغيل التي من المحتمل مواجهت مشاكل



 التصريف.الربط الخاطئ أو غير القانوني بين منشآت الصرف الصحي للمنازل وشبكة  -

 (المروريةحمال األاألضرار المادية )الناتجة عن  -

 انسداد شبكة المجاري الناتج عن تراكم المخالفات البقايا والرواسب. -

 مهام التشغيل األساسية:

مستويات لل  والوصالت ،االجزاء المادية للنظام سالمة ) بمعنى آخر لشبكات التصريف   الدوري  التفقد  -
 (الرواسب داخل نظام التصرف تراكم  ،االعلى  البنية التحتية

 )إزالة البقايا والرواسب(  والبالعات والواصالت تنظيف شبكة التصريف  -

  النظام لمكونات السالمة تاهيل إعادة -

 والصيانة التفتيشقسم )ب(: استعراض مهام 

 دورية المهام  القسم المسئول  المهمة الرقم

 :التفتيش الروتينى  1

التفتيش على خدمات الصرف 
القائمة  عقب " الصحي البيئي

" تينى المراجعية للتفتيش الرو 
 )قسم ج(

باستخدام التفتيش اكتب تقرير 
للتفتيش  القائمة المرجعية "

ارفع م ث" )قسم ج( الروتينى 
النموذج إلى وحدة البيئة بالقرية 

 للحصول على الموافقة.

 

 

وحدة التشغيل 
 والصيانة

 

وحدة التشغيل 
 والصيانة

 

 

 نصف شهرية

 

 شهرية نصف

 :تينةالرو الصيانة  2

 الروتينةقم بإجراء الصيانة 
في  المبينة االجراءاتبإتباع 

 

وحدة التشغيل 

مرتين بالسنة )قبل وبعد 
موسم األمطار( وفي 

 الضرورة حالة 



 )قسم د(

امآل التقرير باستخدام النموذج 
والمقدم لوحدة  ،المبين في قسم د

 البيئة بالقرية.

 والصيانة

وحدة التشغيل 
 والصيانة

 :الدورية الصيانة  3

 التحليل والتخمير خزانات تفريغ 
 األهلية 

تفريغ حفرات االمتصاص 
 المنزلية 

 التحليل والتخمير  خزانات تفريغ 
 المنزلية الفارغة

 غسيل شبكات الصرف بالدفق 

 

 

مقدمي الخدمة 
 المتعاقد معهم 

  ،كلما كان ضروريا
كل ثالث  على األقل

 سنوات 

 :الطارئة الصيانة  4

قم بإصالح شبكة التصريف 
استبدال األغطية  ،المتهالكة
وإعداد  ،ق تمهيد الطر  ،المتهالكة

 .وما الى ذلكمداخل التصريف 

ارفع التقارير الخاصة بأعمال 
إلى وحدة الطارئة  الصيانة 

 البيئة بالقرية.

  

 

المتخصصين المتعاقد 
معهم بوحدة التشغيل 

 والصيانة

 

 كلما كان ضروريا

 

 قسم ج:



 

 نظام الصرف الصحي البيئي في مدينة هاتسادي تاي

 معلومات عامة   

  التفتيش  تاريخ 

  /المفتش اسم 
 المفتشين

 

 التواصل مع طرق 
 المفتش

 

 :التفتيش نوع 

  األمطاربعد انتهاء موسم       موسم  االمطار بعد      موسم االمطارأثناء      األمطاردوري     قبل موسم 

  وقت آخر

 معلومات الطقس

 التفتيش الطقس وقت إجراء 

 آخر: ____________       معتدل     غائم      ممطر     مثلج     ضبابي

 درجة الحرارة: _____________ 

 

 تقييم شبكة التصريف

هل تراكمت المخلفات 
في شبكة والرواسب  
 التصريف؟

)يجب أال تعيق 
والرواسب  المخلفات 

 !والرواسباإلزالة الالزمة للمخلفات  -ال      نعم

 وصف )المشاكل والموقع والتدخالت الالزمة(؟

______________________________ 

_______________________________ 

 التفتيش على خدمات الصرف الصحي البيئيتقارير 



 _____________________________ تدفق المياه(

هل يوجد رواسب متراكمة 
 في شبكة التصريف؟ 

تزيد طبقة  أال)يجب 
 سم(3الرواسب عن 

 اإلزالة الالزمة للرواسب -نعم      ال 

 وصف )المشاكل والموقع والتدخالت الالزمة(؟

___________________________________ 

_______________________________ 

____________________________________ 

 

هل يوجد دليل على 
المادية في  األضرار

شبكة التصريف )كسور 
أو انهيار في الغطاء 
 الخارجي.. إلى آخره(؟

 اإلصالحات العاجلة الالزمة -ال        نعم

 وصف )المشاكل والموقع والتدخالت الالزمة(؟

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

  

غير وصالت هل يوجد 
 قانونية بشبكة التصريف؟

يجب أن يستقبل النظام )
مياه المراحيض المعالجة 

فقط والمياه المادية 
والتخلص من مياه 

 األمطار(

 !التدخالت الالزمة -ال       نعم

 وصف )المشاكل والموقع والتدخالت الالزمة(؟

____________________________________ 

__________________________________ 

________________________________ 

شديد تآكل هل يظهر 
ق؟ هل تم حفر الطر ب

مداخل  قنوات حول 

 التدخالت الالزمة! -نعم   ال    

 وصف )المشاكل والموقع والتدخالت الالزمة(؟



 ؟التصريف

تآكل الطرق تيجب أال )
  وحفر  قنواتمكونة 
 (للمياه

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

هل شكلت المياه برك 
 ق؟على الطر 

ك )يجب أال يكون هنا
برك من المياه على 

اعتين من الطريق بعد س
 هطول األمطار( 

 التدخالت الالزمة! -ال       نعم

 وصف )المشاكل والموقع والتدخالت الالزمة(؟

_________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

 

 المجاري شبكة نظام 

في  تسريبهل يوجد 
 نظام المجاري؟

)يجب أن يكون نظام 
ومعزول  المجاري محكم

 (ال يسمح بالتسريب

 اإلصالحات العاجلة الالزمة -ال      نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

 

غير وصالت هل يوجد 
نظام بتربط تقانونية 

 المجاري؟

)يستقبل النظام مياه 
المراحيض والمياه 

الرمادية فقط وليس مياه 

 التدخالت المطلوبة -ال       نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

_______________________________________ 

_______________________________________ 



 (األمطار

 

_________________________________________ 

هل هناك دليل على 
وجود أضرار مادية على 

طول شبكة المجاري 
مواسير   ،)كسور
.. إلى بالعات  ،متهالكة
 آخره(؟

 اإلصالحات العاجلة الالزمة! -ال       نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

_______________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

هل يوجد رواسب وبقايا 
البالعات  في وحمأة  

 ؟والوصالت 

 التنظيف الالزم لغرف التحكم واالتصال! -ال       نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

____________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

 

تدخل مياه الصرف  هل
الى خزان التحليل 

والتخمير وتخرج منه 
 ؟دون اضطرابات

 التدخالت الالزمة! -ال      نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

_______________________________ 

 _______________________________ 

_________________________________ 

هل تتراكم المياه حول 
التحليل  خزانات 

 والتخمير ؟

 التدخالت الالزمة! -ال       نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة



______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

هل توجد مشاكل في 
 الروائح؟

 التدخالت الالزمة! -ال        نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

_______________________________ 

________________________________ 

______________________________ 

 هل تنمو النباتات حول 
 ؟النظام 

يجب أن تبقى المناطق 
المحيطة بالنظام نظيفة 
أن تخلو من النباتات 

 (عملية الصيانة لتسهيل 

 التدخالت الالزمة! -ال        نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

_________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 البنية التحتية للصرف الصحي بالمنازل

هل هناك إشارات تدل 
على عدم إدارة األسر 

للمخلفات )مياه الصرف 
والمخلفات الصلبة( 

 بشكل مناسب؟

أمثلة على شكل اإلدارة 

 التدخالت الالزمة!-ال       نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 



 الخاطئة:

مياه  تصريف  -
 الصرف على األرض

المخلفات القاء   -
 او حرقها  الصلبة

حفر االمتصاص  ربط  -
 الصحي بشبكة الصرف 

 

هل يوجد أضرار مادية 
ية في البنية التحت

للصرف الصحي على 
 نطاق المنازل؟

 التدخالت الالزمة! -ال          نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،الموقع ،الوصف )المشكلة

____________________________ 

___________________________ 

______________________________ 

حفر هل تحتاج 
أو خزانات االمتصاص  

إلى  التحليل والتخمير 
 ؟الحمأة تفريغ

 التفريغ الالزم لمنشآت الصرف الصحي! -ال        نعم

 التدخالت المطلوبة(؟ ،المشكلة ،الوصف )المنزل

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

 

هل قدم أصحاب المنازل 
بخدمات شكاوي متعلقة 

 الصرف الصحي البئيي؟

 الشكاوي! ،قائمة بالشكاوي )صاحب المنزل -ال               نعم

______________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



__________________________________ 

 المخلفات الصلبةإدارة  

لطمر هل يوجد مواقع 
الصلبة بشكل المخلفات 

 غير قانوني؟

 الصيانة العاجلة الالزمة! -ال                        نعم

 آخر: ________________________

____________________________ 

____________________________ 

لحرق هل يوجد مواقع 
 الصلبة؟المخلفات 

 الصيانة العاجلة الالزمة!-ال                 نعم

 آخر: _________________________

_______________________________ 

________________________________ 

هل هناك أي أمور أخرى 
متعلقة بإدارة المخلفات 

 الصلبة؟

 الصيانة الالزمة! -ال          نعم

 آخر: _____________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 شهادة بيان ال

وجهات مني وتحت إدارتي بناء على استطالع آراء من يديرون النظام أو أقر بأنه قد تم تجهيز هذه الوثيقة بت"
 واستنادا على أكثر المعلومات دقة وصحة وشمول." -التي تم تقديمها -المسئولين عن جمع المعلومات

 السم والصفة مطبوعين:

 ____________________ التوقيع:

 ___________________ التاريخ:



 

  

 

 نظام الصرف الصحي البيئي في هاتسادي تاي

 معلومات عامة 

  فترة الصيانة

وحدة البيئة أسماء أعضاء 
 بالقرية

 

 نوع  الصيانة:

 (طارئة    ةدوري) الروتينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة باألعمال التي تم تنفيذها.

 نظام التصريف

 التعليقات/المالحظات تمت؟ األعمال التي يجب القيام بها:

 قسم د

 البيئية الروتينة لخدمات الصرف الصحي تقارير الصيانة 

 المصدق عليها الروتينة إجراءات الصيانة 

بمعدل مرتين في السنة على خدمات الروتينة التشغيل والصيانة بوحدة البيئة بالقرية بإجراء صيانة يقوم فريق  -1
 الصرف الصحي البيئي.

( ( ويرفع تقاريره 1)العمود المحددة باألسفل في )الروتية  يتابع فريق التشغيل والصيانة خطط الصيانة  -2 
 ( (.3)العمود  المذكورين في )ومالحظاته إلى 

 يوقع فريق التشغيل والصيانة على التقارير النهائية وترفع لرئيس وحدة البيئة بالقرية حتى يقوم بالتصديق عليها. -3

 



إزالة الرواسب والقمامة والبقايا من 
 ص منهاوالتخلقنوات التصريف 

 بشكل مناسب.

 نعم

 ال

 حجم  الرواسب والقمامة المزالة: ______________

 كيف تم التخلص منها وإلى أين: _____________

_________________________________ 

 تعليقات أخرى: ________________________

 __________________________________ 

وغرف التحكم البالعات تنظيف 
والتخلص من الرواسب والبقايا بشكل 

 مناسب.

 نعم

 ال

 حجم  الرواسب والقمامة المزالة: ______________

 كيف تم التخلص منها وإلى أين: _____________

_________________________________ 

 أخرى: ________________________تعليقات 

__________________________________ 

تنظيف األماكن المحيطة بشبكة 
  ( التصريف )إزالة النباتات النامية 

 نعم

 ال

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 نعم إصالح األضرار المادية البسيطة

 ال

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 نعم  والمتضررة.المتَاكلة ترميم الطرق 

 ال

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  نعم هل يوجد أي أعمال صيانة أخرى 



 _________________________________ ال  ؟بنظام التصريف متعلقة 

 األهلية التحليل والتخمير المجاري وخزانات شبكة 

 التعليقات/المالحظات تمت؟ بها:األعمال التي يجب القيام 

المجاري وغرف بالعات تنظيف 
المجاري والتخلص بشبكة التحكم 

من الرواسب والقمامة والبقايا بشكل 
 مناسب.

 نعم

 ال

 حجم  الرواسب والقمامة المزالة: ______________

 كيف تم التخلص منها وإلى أين: _____________

_________________________________ 

 تعليقات أخرى: ________________________

__________________________________ 

 المياه المتدفقةدخول غرف  تنظيف
 لنظام معالجة مياه الصرف الصحي 

  بشكل مناسب والتخلص من المواد 

 نعم

 ال

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

والمواد   الحمأة  التحكم في طبقات 
عملية التفريغ عند  يمتنظ ،الطافية 
)حتى يتم تفريغها من قبل اللزوم 

 !(المهنيين مقدمي الخدمة 

 نعم

 ال

 : ________ سم1في شارع الحمأة طبقة ارتفاع 

: ________ 1في شارع المواد الطافية  طبقة اتفاع  
 سم

 : _______ سم2في شارع الحمأة طبقة ارتفاع  

: ________ 2شارع في  د الطافيةالمواطبقة ارتفاع  
 سم

 ؟ للحمأة التفريغ الالزم 

 : نعم        ال1شارع 

 : نعم        ال2شارع 

 في: __________ الحمأةيتم تفريغ 



 شركة(اسم ال _______________ )

 تعليقات أخرى/مالحظات 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

تنظيف األماكن المحيطة بشبكة 
المجاري واألنظمة األهلية لمعالجة 

مياه الصرف الصحي ) إزالة 
النامية وضمان الوصول النباتات 

   ألنظمة المعالجة(

 نعم

 ال

____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 نعم إصالح األضرار المادية البسيطة

 ال

 

_______________________________ 

 ( !WREAإدارة المخلفات الصلبة )

 التعليقات/المالحظات تمت؟ األعمال التي يجب القيام بها:

   

   

   

   

 للصرف الصحي بالمنازل البنية التحتية 

 التعليقات/المالحظات تمت؟ األعمال التي يجب القيام بها:

حفر  المتراكمة في  الحمأةتدفق   
وتنظيم أعمال التفريغ  ،االمتصاص

 _______________________________ نعم 



المهنية  عند اللزوم )مقدمي الخدمة 
)! 

 _______________________________ ال

_______________________________ 

_______________________________ 

بين نظام المجاري  تفقد الوصالت  
 وشبكة التصريف

 نعم 

 ال

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 متنوع 

 التعليقات/المالحظات تمت؟ األعمال التي يجب القيام بها:

 نعم  والمعداتالمخازن تنظيف 

 ال

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

تحديث الجرد الخاص بمعدات 
 الصيانة والتشغيل

 نعم 

 ال

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 



 شهادة ال بيان 

"أقر بأنه قد تم تجهيز هذه الوثيقة بتوجهات مني وتحت إدارتي بناء على استطالع آراء من يديرون النظام أو 
 واستنادا على أكثر المعلومات دقة وصحة وشمول." -التي تم تقديمها -المسئولين عن جمع المعلومات

 السم والصفة مطبوعين:

_____________________________________________ 

 ____________________ التوقيع:

 ___________________ التاريخ:

 


