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وكذلك املؤسسات أو املنظمات التي ينتمون إليها أو يعملون بها؛ 
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Mertenat, Mona Mijthab, Alexander Miller, Patrice Moix, Paolo Monaco, Bella Monse, Hans-Joachim 
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للمؤسسات  والتقدير  بالشكر  نتقدم  كما 
الكتاب  بترجمة وتعريب هذا  قامت  التي 

ونسخته اإللكترونية:

مؤسسة بناء مصر

مركز االسكوا للتكنولوجيا 
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ه بالتقدير والعرفان للدعم  كما نّود أن نتوجَّ
الذي قدمته لنا الكيانات التالية:

وزارة اخلارجية األملانية

الوكالة السويسرية للتنمية والتعـاون
 )SDC(

�

�

في  ساهمت  التي  اجلهات  بالشكر  َنُخصُّ 
توفير منصة الستضافة  الكتاب على شبكة 

االنترنت.

والصرف  للمياه  العاملية  املجموعة 
الصحي والنظافة الصحية 

حتـالُف الصرف الصحي املُستـدام
اجلمعية  تستضيفها  التي  وأمانته 

)GIZ( األملانية للتعاون الدولي
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�
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الطبعة االولىتقنيات الصرف الصحى فى حاالت الطوارئ



تمهيد

يتمّيز الصرف الصحي بقدرته على وقاية وحفظ األرواح، ولكن تنعدم هذه القدرة متاًما في حال رداءة تنفيذ مرافق الصرف الصحي 
وسوء إدارتها. وقد تلقينا دروًسا من الواقع مفاُدها أننا إذا أردنا حفظ األرواح وحمياتها فيجب أاّل يقتصر اهتمامنا على املراحيض 
فقط، بل يجب أن يشمل اهتمامنا جميع مرافق الصرف الصحي: بدًءا من املراحيض، ومروًرا باجلمع والتخزين والنقل واملعاجلة، 
ووصواًل إلى التخلُّص اآلمن أو إعادة االستخدام. ولكن ما ال يزال حتّدًيا أمام العديد من املنظمات هو تلك التعقيدات الروتنية املتعّلقة 
بهذا املوضوع، باإلضافة إلى اختالف ظروف األزمات وبيئاتها واالختالف الكبير في السياق من مكان آلخر- وهي أزمة معروفة في 

القطاع. فكيف لنا جميًعا أن نضمن وجود استجابة عالية اجلودة فيما يتعلق بالصرف الصحي؟
القرارات  اتخاذ  ودعم  القدرات  لبناء  ممتازة  أداًة  يوّفر  إذ  الصحي  الصرف  لقطاع  عنه  غنى  ال  جوهرًيا  إسهاًما  الكتاب  هذا  ُيسِهم 
املتعلقة بحلول الصرف الصحي في السياقات اإلنسانية. وبذلك فهو يساعد في تعزيز التعاون الذي تسعى مجموعُتنا إلى حتقيقه 
بكل جهدها، حيث ال ميكن حتقيق التنسيق اجليد إال إذا امتلَكت كلُّ األطراف الفاعلة في املجال ما يلزم من األدوات والقدرات  
صة للظروف اإلنسانية من كتاب ُنُظم  الفنية والعملية، وكانوا جميًعا على معرفة علمية موحدة. وبفضل إنتاج نسخة مطابقة ُمخصَّ
وتقنيات الصرف الصحي- ذلك الكتاب املوجود بالفعل والذي  يستخدم على نطاق واسع في القطاع التنموي- ُتسهم هذه الوثيقة 

.WASH أيًضا في تعزيز التكاُمل بني احملاور اإلنسانية والتنموية في مجاالت عمل املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 وقد تعاون في إنتاج هذا الكتاب شركاء املجموعة العاملية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حتت قيادة الشبكة األملانية للمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، باالشتراك مع املعهد الفيدرالي السويسري لعلوم وتكنولوجيا املياه باالضافة الي  حتالُف الصرف 
مة من حشٍد  الصحي املُستدام، ويعتبر هذا الكتاب منوذج رائع للتعاون املثمر واجلهود املتضافرة. وذلك باإلضافة إلى اإلسهامات املُقدَّ
مات العاملة فيه على مستوى العالم في سعي جهيد لعرض مجموعة تقنيات وُنُظم الصرف الصحي  كبير من خبراء القطاع واملُنظَّ

كاملة وتغطيتها على نحٍو شامل، مع االلتزام قدر اإلمكان بعدم االنحياز ألحد احللول التقنية على حساب اآلخر.
وكخطوة تالية في طريق خدمة هذا العمل، ُيسِعد املجموعة العاملية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أن تستضيف النسخة 
اإللكترونية لهذا الكتاب على شبكة اإلنترنت، وذلك باالشتراك مع حتالُف الصرف الصحي املُستدام. وندين بجزيل الشكر واالمتنان 
جلميع الشركاء واجلهات املانحة الذين كان لهم الفضل في إخراج هذا العمل من خالل دعمهم، الذي طاملا قدموه ومازالوا يقدمونه.

دومينيك بوغتو

ق املجموعة العاملية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ُمنسِّ
Dominique Porteaud



ُمقّدمة 
اخَللفية والفئة املُستهَدفة

ِبنية الكتاب وطريقة استخدامه 
ُمصطلحات الكتاب

قالب منوذجي لنظام الصرف الصحي واختيار التقنية
السيناريوهات املتوّقعة لألزمات والكوارث

مراحل الطوارئ
املعايير األساسية التخاذ القرار

استعراض للتقنيات في سياقات مختلفة

اجلزء األول: استعراض التقنيات
نظرة عامة على التقنيات )باإلضافة إلى القضايا ذات الصلة(  

تقنيات الصرف الصحي في مراحل الطوارئ املختلفة
تقنيات الصرف الصحي في ظروف األراضي ذات الطبيعة الصعبة

تقنيات الصرف الصحي املُستخدمة وغير املُستخدمة للمياه 

واِجهة املُستخِدم  و   
املِرحاض اجلاف و.١  

املِرحاض اجلاف الفاصل للبول و.٢  
املبَولة و.٣  

ِمرحاض الدْفق و.٤  
ه  الَتَغّوط في العراء املَُوجَّ و.٥  

و.٦   مرحاض الترنش ذو العمق الضحل 
مرافق غسل اليدين و.٧  

اجلمع والتخزين/ املعاجلة ِمرحاض الترنش العميق ج 
ِمرحاض الترنش العميق ج.١ 

املِرحاض البئري )األنبوبي( ج.٢ 
ِمرحاض احُلفرة الواحدة ج.٣ 

رة املُهّواة احُلفرة الواحدة املُطوَّ ج.٤ 
احُلفر املزدوجة اجلافة )ُحفرة ألِترنا( ج.٥ 
ُحَفر التصريف املزدوجة غير اجلافة  ج.٦ 

املِرحاض املرفوع )عن مستوى األرض( ج.٧ 
املِرحاض اجلاف الفاصل للبول ذو اخلّزان الواحد ج.٨ 
املِرحاض اجلاف الفاصل للبول مزدوج اخلّزانات ج.٩ 

املِرحاض ذو الوعاء  ج.١٠ 
املِرحاض الكيميائي ج.١١ 

املِرحاض القائم على املعاجلة باستخدام الديدان )تقنية ناشئة( ج.١٢ 
خّزان التحليل )التخمير( ج.١٣ 
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املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز  ج.١٤ 
ح الالهوائّي املُرشِّ ج.١٥ 

ُمفاعل الغاز احليوي ج.١٦ 
املعاجلة باستخدام اجلير الرطب )تقنية ناشئة( ج.١٧ 

املعاجلة باستخدام اليوريا )تقنية ناشئة( ج.١٨ 
ير حمض الالكتيك )تقنية ناشئة( املعاجلة بتخمُّ ج.١٩ 
املعاجلة باستخدام الصودا الكاوية )تقنية ناشئة( ج.٢٠ 

النقل  ن  
التفريغ والنقل اليدوي ن.١ 

التفريغ والنقل بواسطة احمُلّركات ن.٢  
شبكة الصرف الصحي البسيطة ن.٣  

شبكات االنحدار )املجاري( التقليدية ن.٤  
مصارف مياه األمطار ن.٥  

محطة النقل )التحويل( والتخزين ن.٦  

املُعاجلة )شبه( املركزية م 
تقنيات املعاجلة األوليَّة قبل: 

ق( حوض الترسيب )املُروِّ م.١  
املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز  م.٢  

ح الالهوائّي املُرشِّ م.٣  
ُمفاعل الغاز احليوي م.٤  

ِبَرك تثبيت املُخلَّفات السائلة )األكسدة( م.٥  
األراضي الرطبة املُنشأة م.٦  

ح بالتنقيط )التقطيري/الزلطي( ُمرشِّ م.٧  
ِبَرك الترسيب والتكثيف م.٨  

أحواض التجفيف غير املزروعة م.٩  
أحواض التجفيف املزروعة م.١٠  

إعداد السماد مع إضافة املواد العضوية م.١١  
إعداد السماد والترشيح باستخدام الديدان )تقنية ناشئة( م.١٢  

احلمأة املُنّشطة م.١٣  
تقنيات املُعاجلة الالحقة: الترشيح الثالثي والتطهير  بعد:  

االستخدام و/أو التخلص س 
استخدام البول املَُخزَّن س.١  

استخدام الُبراز املَُجفَّف س.٢  
استخدام ُدبال احلفرة والسماد العضوي س.٣  

استخدام احلمأة س.٤  
امللء والتغطية: َأربورلو وصفوف الترنشات العميقة س.٥  

التَخلُّص السطحي ومطمر مخلفات الصرف الصحي س.٦  
استخدام الغاز احليوي س.٧  

الترميد واإلحراق املشترك للحمأة )تقنية ناشئة( س.٨  
حقل التصريف الشبكي س.٩  

ُحفرة االمتصاص س.١٠  
الري س.١١  

التَخلُّص من املياه وإعادة شحن املخزون اجلوفي  س.١٢  
الُبحيرات السمكية س.١٣  
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اجلزء الثاني: القضايا ذات الصلة

الوضع األّولي  ق 
تقييم ودراسة الوضع األّولي ق.١  

إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة  ق.٢  
تقييم ودراسة التربة واملياه اجلوفية ق.٣  

مة البيئة املؤسسية والتشريعية املَُنظِّ ق.٤  

اجلوانب النظرية ق 
االستعداد واجلاهزية  ق.٥  

استراتيجية اخلروج وتسليم عمليات البنية التحتية وتشغيلها ق.٦  
البيئات احلضرية وسيناريوهات األزمة طويلة األمد ق.٧  

إدارة املُخلَّفات الصلبة ق.٨  
ق.٩   مكافحة الكوليرا وإدارة األوبئة

اعتبارات التصميم واالعتبارات االجتماعية ق 
ق.١٠   الشمولية والعدل في التصميمات 

إدارة فضالت األطفال ق.١١  
رة الترويج للنظافة الشخصية والعمل مع املجتمعات املُتضرِّ ق.١٢  

البرامج القائمة على متطلبات السوق  ق.١٣  

املُلحقات 
ُمصطلحات الكتاب

املَراجع
املصادر املرجعية



زة عن  ُموَجزة وُمركَّ لتصميم أي نظام للصرف الصحي، وبعرضه ملعلومات 
ُميّسًرا  التقنيات على حدٍة،  القرار لكل تقنية من  املعايير األساسية التخاذ 
ل إلى حلول كاملة لُنظم الصرف  بذلك التوليف بني التقنيات ودمجها للَتَوصُّ
الصحي، وربط ذلك بالقضايا ذات الصلة. ميكن النظر لهذا الكتاب على أنه 
ُنقطة البداية للحصول على معلومات تتعلق بتصميم حلول صرف صحي 
عن  للمعلومات  إضافية  مصادر  إلى  مستخدميه  الكتاب  ويرشد  مناسبة. 
اإللكترونية  نسخته  وأيًضا من خالل  املراجع،  من  املزيد  إلى  اإلشارة  طريق 

التفاعلية على اإلنترنت:

 )www.washcluster.net/emersan-compendium( 

فهي حتتوي على املزيد من املعلومات واألدوات )دراسات احلالة، والصور، 
والفيديوهات التعليمية، ومكتبة شاملة، وُمنتَدى(

مجموعة  باألحرى  هو  بل  للتصميم،  تفصيلًيا  دلياًل  ليس  الكتاب  هذا 
عة من األدوات سهلة االستخدام، الهدف منها تيسير اتخاذ القرارات  ُمجمَّ
الطوارئ.  في حاالت  الصحي  الصرف  ُنُظم  في تصميم  واملُستنيرة  الواعية 
من  غيره  مع  باالقتران  ُيستخَدم  أن  هو  الكتاب  من  الهدف  يكون  وبهذا 

املُؤلَّفات واألدوات األخرى.

ِبنية الكتاب وطريقة استخدامه 

يتكون الكتاب من ثالثة أجزاء رئيسة:

ُمقّدمة
ُيقدم الفصل التمهيدي وصًفا لِبنية الكتاب وأجزائه، كما ُيعرِّف املُصطلحات 
األساسية، ويعرض قالًبا منوذجًيا ملنظومة الصرف الصحي لالستفاده منه في 
إعداد ُنُظم للصرف صحي في حاالت الطوارئ. باإلضافة إلى ذلك، يعرض 
املختلفة  السيناريوهات  عن  وخلفية  أساسية  معلومات  التمهيدي  الفصل 
من  ينطوي  وما  املختلفة،  الطوارئ  مراحل  وكذلك  للطوارئ،  املتوقعة 
تداعيات وُمقتضيات وآثار تخصُّ البنية التحتية للصرف الصحي. وُينَصح 
ملستخدمي الكتاب مبراجعة القسمني التاليني: قسم "ُمصطلحات الكتاب" 
)صفحة ٩(، وقسم "قالب منوذجي لنظام الصرف الصحي واختيار التقنية" 
)صفحة ١٢(؛ وذلك لضمان إطالعهم على املُصطلحات األساسية وإملامهم 
بها، وليأَلفوا طرق التفكير املتعلقة بالصرف الصحي. كما ُيقدم هذا القسم 
االعتبار  بعني  املُستخدم  يأخذها  أن  يجب  التي  لالختيار  األساسية  املعايير 
مالئم  صحي  صرف  نظام  وتصميم  الصحي  الصرف  تقنيات  اختيار  عند 
للسياق. ويستِند ما يِرد من ملفات املعلومات لكل تقنية من التقنيات على 

حدٍة على هذه املعايير األساسية الختيار التقنية.

اجلزء األول: تصنيف التقنيات

الصرف  لتقنيات  شاماًل  تصنيًفا  الكتاب  من  األساسي  القسم  هذا  يعرض 
اخلاصة  الظروف  ُمخَتَلف  في  تنفيذها  املمكن  من  والتي  املناسبة  الصحي 
بحاالت الطوارئ. وقد ُصنِّفت هذه التقنيات وجرى ترتيبها تبًعا للمجموعة 

الوظيفية التي تنتمي إليها:

 )      واِجهة املُستخِدم،      اجلمع والتخزين،      النقل،       املُعاجلة،        

          االستخدام/التَخلُّص(.

اخَللفية والفئة املُستهَدفة
اإلنسان  حلماية  عنه  غنى  ال  أمٌر  املالئمة  الصحي  الصرف  حلول  ر  َتَوفُّ إن 
وصحته وصحة البيئة التي يعيش فيها أثناء حاالت الطوارئ. في السنوات 
األخيرة، تزايدت  االبتكارات في مجال الصرف الصحي التي تالئم العديد 
سلسلة  على  القطاع  تركيز  انصبَّ  كما  املختلفة،  اإلنسانية  السياقات  من 
باجلمع  ومروًرا  املِرحاض،  من  )بدًءا  بأكملها  الصحي  الصرف  خدمات 
االستخدام  وإعادة  اآلِمن  والتخلُّص  املعاجلة  إلى  ووصواًل  والنقل،  والتخزين 

أو أحدهما(.

رات، فإن كتاب تقنيات الصرف الصحي في حاالت  وبناًء على هذه التطوُّ
ُيعدُّ  كما  االستخدام،  وسهل  ًما  وُمَنظَّ شاماًل  منهجًيا  دلياًل  م  ُيقدِّ الطوارئ 
حاالت  في  الصحي  الصرف  حللول  للتخطيط  اًل  ُمفصَّ إرشادًيا  مرجًعا 
الصحي  الصرف  تقنيات  الستعراض  ًما  ُمنظَّ مرجًعا  مُيَثِّل  فهو  الطوارئ. 
بيئات  في  لالستخدام  املالئمة  الناشئة  التقنيات  وكذلك  حالًيا  القائمة 

الطوارئ اإلنسانية في ُمخَتلف مراحل خدمات الصرف الصحي املتكاملة.
العمل  مجال  في  العاملني  فتشمل  الكتاب  هذا  من  املُستهَدفة  الفئة  أما 
التخطيط،  وخبراء  واملهندسني،  احمللّية،  األولّية  االستجابة  وِفَرق  اإلنساني، 
ومُمَثلي احلكومة، والوكاالت العاملة في مجال بناء القدرات، واملتخصصني 
املهنيني في مجال املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية WASH ممن لهم 

دور في االستجابة اإلنسانية.

وعلى الرغم من أن التركيز األساسي إلجراءات التدخل اإلنسانية في مجال 
التدابير  على  َيْنَصبُّ   WASH الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 
الفورية واملباشرة حلفظ األرواح، لطاملا واجه مجتمع العمل اإلنساني املزيد 
الطابع  ذات  البيئات  في  تكون  ما  غالًبا  والتي  األمد  طويلة  األزمات  من 
احلضرّي واملَُخيَّمات، حيث تظهر احلاجة لتقدمي اخلدمات لاّلجئني والسكان 
اإلغاثة  بني  الربط  حتقيق  الضروري  من  ويصبح  نفسه،  الوقت  في  احملليني 
على  باشتماله  الواقع  لهذا  الكتاب  ى  ويتصدَّ والتنمية.  التأهيل  وإعادة 
التقنيات املناسبة، بدًءا من االستجابة احلادة إلى مرحلة االستقرار واالنتعاش، 
يواجهها  قد  التي  احمُلَْتملة  السيناريوهات  من  كبيرة  مجموعة  ويتناول 
الصحي  والصرف  املياه  مجال  في  اإلنساني  العمل  في  الفاعلون  املُماِرسون 
والنظافة الصحية WASH عند التخطيط خلدمات الصرف الصحي املالئمة، 

وتنفيذها، وتشغيلها. 

ويعد كتاب تقنيات الصرف الصحي في حاالت الطوارئ هو إصدار ُمناظر 
الصحي،  الصرف  وتقنيات  ُنُظم  كتاب  من  اإلنسانية  باالستجابة  ومختص 
 EAWAG الذي أنتجه املعهد الفيدرالي السويسري لعلوم وتكنولوجيا املياه
بالتعاون مع الرابطة الدولية للمياه IWA، وحتالُف الصرف الصحي املستدام 
األصلي  الكتاب  وكان   .BENAA بناء  مؤسسة  وترجمة   SuSanA
يستهدف في األساس خدمة السياق التنموي. وكما هو احلال في الكتاب 
األصلي، فلقد مت تقسيم ُنُظم الصرف الصحي وتصنيفها بحسب مكوناتها 
الوظيفية، وتوضيح املصطلحات املُستخدمة ومجاالت االستخدام ونطاقاته 
واملُنَتجات التي مُتَثِّل املُدخالت واملُخرجات لُنُظم الصرف الصحي في حاالت 

الطوارئ. 

ُيعتبر كتاب تقنيات الصرف الصحي في حاالت الطوارئ في األساس كتاٌب 
عملية  يدعم  فالكتاب  ذلك،  إلى  باإلضافة  القدرات.  لبناء  وأداة  مرجعّي 
الضروري  لإلطار  بتقدميه  وذلك  الالزمة،  باألدوات  ومُيدها  القرار  اّتخاذ 

مقدمة
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يبدأ هذا القسم باستعراض عام جلميع التقنيات املعروضة في هذا الكتاب، 
باإلضافة إلى استعراٍض أكثر حتديًدا للتقنيات مقسم على ثالثة أجزاء للنظر 
في مالءمتها لكٍل من )أ( املراحل املختلفة حلالة الطوارئ، و)ب( املناطق 
و)ج(  الصعبة،  الطبيعة  ذات  األرض  ظروف  بسبب  بالتحديات  املليئة 
ذلك  ويلي  اجلافة.  أو  املياه  على  القائمة  الصحي  الصرف  كنظم  مالءمتها 
تصنيف "ملفات معلومات التقنيات" والتي تبلغ في مجملها )٦١( ملًفا، 
ص لكل تقنيٍة منهم ُملخًصا موجًزا من صفحتني يزّود ُمستخِدم  حيث ُيخصَّ
التصميم  واعتبارات  األساسية  التشغيل  مبادئ  على  عامة  بنظرة  الكتاب 
املختلفة، وكذلك املعلومات األساسية املتعلقة بالتطبيق، وتِبعات التكلفة، 
واملساحة الالزمة واخلامات املطلوبة، ومتطلبات التشغيل والصيانة، وغيرها.

اجلزء الثاني: القضايا ذات الصلة 
يعرض هذا القسم من الكتاب جميع القضايا  ذات الصلة، ومعها معلومات 
أساسية يجب أن تؤَخذ جميعها بعني االعتبار عند اتخاذ القرارات املتعلقة 
التقييم  متطلبات  اآلتي: )١(  يستعرض  والتصميم. كما  التقنية  باختيار 
اجلوفية،  واملياه  التربة  تقييم  من  بدًءا  جوانب  عدة  يشمل  والذي  األّولي، 
أن  إلى  مبستواها،  واالرتقاء  املوجودة  التحتية  البنية  تأهيل  وإعادة  وإصالح 
املؤسسية  بالبيئة  املتعلقة  املعلومات  على  احلصول  إلى  التقييم  هذا  يصل 
املرونة  وتشمل  باملفاهيم،  املتعلقة  اجلوانب  و)٢(  مة،  املَُنظِّ والتشريعية 
التحتية،  البنية  تسليم  وخطة  اخلروج  استراتيجية  ووجود  واالستعداد، 
التصميمية  االعتبارات  و)٣(  احلضرية،  للبيئات  املميِّزة  والسمات 
واالجتماعية، ومنها التصميم الشمولي والعادل، وإدارة فضالت األطفال، 

والترويج للنظافة الشخصية.

ُمصطلحات الكتاب

نظام الصرف الصحي

ُيعرَّف نظام الصرف الصحي بأنة عملية متعددة اخلطوات ُتدار فيها منتجات 
الصرف الصحي - كالفضالت البشرية ومياه الصرف - من املنبع إلى نقطة 
سلسلة  هو  الصحي  الصرف  ونظام  منها.  النهائي  التخلُّص  أو  االستخدام 
ُمتتابعة من التقنيات واخلدمات املُخّصصة وفًقا لكل سياق من أجل إدارة هذه 
املخلفات؛ وُيقَصد بذلك جمع هذه املخلفات وتخزينها ونقلها ومعاجلتها 
وحتويلها إلى شكٍل آخر واستخدامها أو التخلُّص منها. ويتألف نظام الصرف 
اختيارها  ميكن  تقنيات  على  حتتوي  وظيفية  مجموعات  عدة  من  الصحي 
وفًقا للسياق. وميكن تصميم نظام صرف صحي منطقي ومنوذجي باختيار 

التقنيات من كل مجموعة من املجموعات الوظيفية القابلة للتطبيق، والتى 
تراعي املنتجات الداخلة واخلارجة، ومالءمة التقنيات لسياق محدد بعينه. 
كما يشمل نظام الصرف الصحي على عمليات اإلدارة والتشغيل والصيانة 

الالزمة للتاكد من قيام النظام بوظيفته بأمان وعلى نحٍو سليٍم ومستدام. 

تقنية الصرف الصحي

ُتعّرف تقنيات الصرف الصحي بأنها البنية التحتية احمُلّددة أو الطرق املتبعة أو 
َمت خصيًصا من أجل جتميع املنتجات، وتخزينها،  نة التي ُصمِّ اخلدمات املُعيَّ
ومعاجلتها وحتويلها إلى شكٍل آخر، أو من أجل نقل املنتجات إلى مجموعة 
وظيفية أخرى. ويوجد وصف لكل تقنية من التقنيات املوجودة في الكتاب 
تقنيٍة منهم ملف  تقنية، وقد ُخّصص لوصف كل  يبلغ عددها ٦١  والتي 
بتوصيف  اخلاص  القسم  في  صفحتني  من  مكّون  التقنية  عن  معلومات 
يكفي  ملا  خضعت  التي  التقنيات  تلك  إال  الكتاب  يُضم  ولم  التقنيات. 
أنه توجد بعض االستثناءات  إاّل  التجربة واالختبار إلثبات صالحيتها،  من 
حها الكتاب على النحو  القليلة امللحوظة لبعض التقنيات الناشئة، والتي وضَّ
الذي مييزها للقارئ عن غيرها من التقنيات. وُيركز الكتاب في املقام األول 
على الُنُظم والتقنيات التي تتعلق مباشرًة بالتعامل مع إدارة فضالت جسم 
موضوع  يتناول  وال  خاًصا،  تناواًل  الرمادية  للمياه  يفِرد  ال  فهو  اإلنسان، 
إدارة مياه األمطار إال تناواًل ُجزئًيا، على الرغم من أنه يستعرض متى ميكن 
استخدام تقنية بعينها للمعاجلة املشتركة ملياه األمطار أو املياه الرمادية احملتوية 
م وصًفا تفصيلًيا  ُيقدِّ لم  فالكتاب   ، َثمَّ اإلنسان. ومن  على فضالت جسم 
لتقنيات املياه الرمادية ومياه األمطار، إاّل أنهم ما زالوا ُمدَرجني كُمنتجات 

في مناذج األنظمة التي يعرضها الكتاب.

منتجات الصرف الصحي

من املمكن أن تكون ُمنتجات الصرف الصحي مواًدا ُتنَتج مباشرًة عن طريق 
والطبخ  االغتسال  عن  الناجِتة  الرمادية  واملياه  والبراز،  البول،  )مثل  البشر 
مياه  )مثل  التقنيات  بعض  لتشغيل  ومطلوبة  الزمة  مواًدا  أو  والتنظيف(، 
أو  الصحي(،  الصرف  شــبكات  عبر  ونقلها  اجلســم  فضالت  لطرد  الدْفق 
قد ُتنشأ كناجت للتخزين أو املعاجلة )مثل احلمأة(. ولتصميــم نظــام صــرف 
صحي قوي، فمــن الضــروري حتديد جميــع املنتجات التــي مُتّثل املُدخالت 
واملُخرجــات لكل تقنية من التقنيات املُسَتخَدمة فــي نظام الصــرف الصحي. 
ويأتي وصف املنتجات املُشار إليها في هذا الكتــاب في نقاط سنوردها أدناه، 
الصحي  الصرف  منتجات  إحدى  أنها  على  الصلبة  املُخلفات  ُتصنَّف  ولم 
يتناولها  وسوف  الصحي.  الصرف  سلسلة  في  تدخل  أن  ينبغي  ال  حيث 
في  الصلبة  املُخلَّفات  إدارة  ُتعَرض  وسوف  املُنتجات،  عن  مبعزل  الكتاب 

القسم اخلاص بالقضايا ذات الصلة )ق.٨(.

البولالُبراز مياه الدْفق مياه تنظيف الشرج مواد التنظيف اجلافة

فضالت اجلسم املياه السوداء
 شكل ١: تعريف فضالت اجلسم

واملياه السوداء
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مياه تنظيف الشرج Anal Cleansing Water هــي امليــاه املســتخدمة 
أحدهما،  أو  والتبــول  )التغّوط(  احلاجــة  قضاء  بعد  الذاتــي  للتنظيف 
وتنتج عن األشخاص الذي يستخدمون املياه بداًل من املواد اجلافــة لتنظيف 
الشــرج، وعادًة ما يتــراوح حجــم املياه املســتخدمة في كل مرة للتنظيــف بني 
٠،٥إلــى ٣ لترات )وقد يزيد عن هذا الرقم في املناطق احلضرية املتطورة(.

املُنبعثــة  الغــازات  مــن  ملزيــج  الشــائع  االســم  هــو   Biogas احليوي  الغاز 
 ،Anaerobic digestion من عمليــة الهضم الالهوائّي للمواد العضوية
ويتكــّون الغــاز احليــوي مــن امليثــان بنســبة تترواح بني ٥0 - 7٥٪، وثانــي 
أكســيد الكربون بنســبة ٢٥ - ٥0٪ ، باإلضافة إلــى كميــات متفاوتــة مــن 
النيتروجيــن وكبريتيــد الهيدروجيــن وُبخــار املــاء، وغيرهــم مــن املكونات 
التي تختلف نسبتها باختالف املادة املهضومة. ومُيكن جتميع الغــاز احليــوي 

وإحراقــه كوقــود )مثــل البروبان(.

الكتلة احليوية Biomass ُتشــير إلــى النباتــات أو احليوانــات التــي تنمو 
وترعى على امليــاه و/أو املغذيات التــي تتدفق عبر نظام الصرف الصحي. 
أو  احلشرات،  أو  األســماك،  احليوية:  الكتلــة  يشــمل مصطلــح  أن  ومُيكن 
اخلضروات، أو الفاكهة، أو األعالف، أو غيرها من احملاصيــل املُفيدة األخرى 
التي ميكن اســتخدامها إلنتاج الغــذاء، واألعالف، وكذلك إنتاج األليــاف، 

والوقــود احليوي.

املياه السوداء Blackwater هــو خليــط مــن البــول والُبراز ومياه الدْفق 
)أو مياه الســيفون أو مياه صنــدوق الطرد( إلى جانب ميــاه تنظيف الشــرج 
إحداهما  أو  اجلافة  التنظيــف  ومــواد  للنظافة(  املياه  استخدام  حال  )في 
الســوداء على ُمسبِّبات األمراض، واملُغذيات،  املياه  )شكل ١(. وحتتــوي 
فت  واملواد العضوية من البراز، كما حتتوي على املغذيات من البول، وقد ُخفِّ

باالختالط مبيــاه الدْفق.

السماد الُعضوي Compost هو عبارة عن مواد تنتج عن عملية التحّلل 
م( للمخلفات العضوية. وفــي  مة )أو املّوجهة واخلاضعة للتَحكُّ الهوائي املُنظَّ
رأسها  )وعلى  الدقيقة  احليــة  الكائنات  تعمل  البيولوجية  العمليــة  هــذه 
للتحلــل  القابلــة  العضوية  املُخلفــات  حتليــل  على  والفطريــات(  البكتيريــا 
أو  بني  ولونها  الرائحة  عدميــة  املواد  هذه  وتكون  بالتربة،  شبيهة  مواد  إلى 
باإلضافة  التربة،  لتحســني جــودة  ممتازة  الُعضوي خواص  وللســماد  أسود. 
يات  ية. وقد ُتفَقد بعــض املُغذِّ إلــى احتوائه على العديــد من العناصر املُغذِّ
غنًيا  العضوي  السماد  يظل  ولكن  والتطاير،   - التسريب   - الرشح  نتيجًة 
يات واملواد العضوية. وبشــكل عــام، تكتمل عملية حتويـل فضـالت  باملُغذِّ
إلى  )مــن شهرين  طويلة  فترة  ســماد عضوي خالل  إلى  احلمأة  أو  اجلســم 
٤أشــهر( حتت ظروف حرارة مرتفعة )من ٥٥ إلى ٦٠ درجة مئوية( حتى 

تكــون ُمعقمــة مبا يكفي لالســتخدام الزراعـي اآلمــن.

الُبراز الذي ُنِزَعت منــه امليــاه حتــى  ف Dried Faeces هو  الُبراز املَُجفَّ
أصبح مــادة جافة َيسُهل تفتيتها، ويجري نزع املياه عن طريق تخزيــن الُبراز 
في بيئــة جافة جيدة التهويــة وفي درجات حـرارة مرتفعــة  مع وجــود مــواد 
ماصــة للمياه أو وجود إحدى هذه الظروف. يحــدث حتلل طفيف جًدا أثناء 
ا باملواد العضوية.  ف ال يزال غنيَّ عملية التجفيف، وهذا يعنــي أن الُبراز املُجفَّ
ومع ذلك فإن حجــم البراز يقل بنســبة )٧٥٪(، ويتم القضــاء علــى ُمعظم 
ألن  ضئيل  احتمال  وهنـاك  التجفيف.  عمليــة  أثنـاء  األمــراض  ُمســببات 
الٌطفيليات(  بويضات  )مثل  لألمراض  املســببة  الكائنــات  بعض  تسـتعيد 

نشاطها إذا أتيحت لها الظروف املناسبة، وخصوًصا في البيئــات الرطبة.

الصلبـة  املـواد  هــي   Dry Cleansing Materials اجلافة  التنظيف  مواد 
أو  والتبول  )التغــّوط(  احلاجة  قضاء  بعــد  الذاتي  للتنظيــف  املســتخَدمة 
الذرة،  قوالح  أو  األشجار،  أوراق  أو  الــورق،  املثال:  سبيل  أحدهما )على 
أو قطـع القماش، أو احلجارة(، ويختلف التعامل مع مواد التنظيف اجلاف 
حسب النظام القائم ، فقد جُتمع مواد التنظيف اجلافة ويتم فصلها والتخلُّص 
منها مباشرًة، أو قد يجري التعامل معها إلى جانب غيرها من املواد الصلبة 

في نظام الصرف الصحي.

التدفُّقات السائلة اخلارجة )املُعاجَلة( Effluent هــو مصطلح عام ُيطلــق 
بعد  عادًة  ذلك  ويكون  املُعاجلــة،  تقنيات  عــن  ينُتج  الذي  السائل  على 
خضوع املياه الســوداء أو احلمــأة لعملية فصل املواد الصلبة أو أي نــوع آخــر 
اجلمع  تقنيات  إحدى  عـن  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  تنُتج  املُعاجلة.  مــن 
والتخزيــن أو تقنيات املعاجلــة )شبه( املركزية. وعلى حسب نوع املُعاجلة، 
فـإن التدُفقات السائلة اخلارجة قد تكون ُمعقمة متاًما، أو أنها قد حتتاج إلى 

مزيٍد مــن عمليات املُعاجلة قبل أن يجرى استخدامها أو التخلُّص منها.

الُبراز Faeces ُيشـير إلى الغائـط )شـبه الصلـب( غير املُختلط مع البـول أو 
املاء. واعتماًدا علي النظــام الغذائي، فــإن كل شــخص ينتج نحو٥٠ - ١٥٠ 
ل  لتر سـنوًيا مـن الُبراز والذي مُيثِّل املاء حوالي ٨٠٪ من تكوينه، بينما تشكِّ
املواد العضوية النسبة الباقية من محتواه من املواد الصلبة. ومن إجمالي كمية 
املُغذيات اخلارجة عن جسم اإلنسان )التي يحتاجها النبات(، يحتوي الُبراز 
)K(، و١٢٪ من  البوتاسيوم  )P(، و٢٦٪  من  الفسفور  على نحو٣٩٪ من 
ُمسببات  من  العظمى  الغالبية  على  أيًضا  الُبراز  ويحتوي   .)N( النيتروجني 
األمراض التي يطرحها اجلسم، كما يحتوي على مواد غنية بالطاقة والكربون 

واأللياف.

املنتجات )الداخلة( األساسية 
البول
الُبراز

فضالت اجلسم
مواد التنظيف اجلافة
مياه تنظيف الشرج

مياه الدْفق 
املياه السوداء
املياه الرمادية 
املواد العضوية

مياه األمطار
ُمنتجات النظافة الصحية لفترة احليض

املنتجات )اخلارجة( الثانوية
البول املَُخزَّن

ف الُبراز املَُجفَّ
السماد الُعضوي

ُدبال احُلفرة
احلمأة

التدفُّقات السائلة اخلارجة )املُعاجَلة(
الغاز احليوي

الكتلة احليوية
ة  ُمخّلفات املعاجلة األوليَّ
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التي  املــواد  هــي   Pre-Treatment Products املعاجلة األولية  ُمخّلفات 
املُعاجلة  وحدات  في  احلمأة  أو  الرمادية  املياه  أو  الســوداء،  امليــاه  عن  ُتفَصل 
األولية، مثل املصافـي )أو احلواجز(، أو مصائد الشــحوم، أو غرف حجز احلصى 
والرمال. )انظر تقنيات املُعاجلة األولّية(. فوجود مواد مثل الدهـون، والزيـوت، 
من  والقمامــة(  واألليـاف  الرمال  )مثل  املختلفة  الصلبـة  واملـواد  والشـحوم، 
النقل و/أو قد يضعف من كفاءة املعاجلة، نتيجًة  املمكن أن يعيــق عمليـة 
النسـداد املواسير وتآكلها. لذا، فإن اإلزالة املبكرة لهذه املـواد قد تكون أمًرا 

ضرورًيا لصيانة واستمرارية نظام الصـرف الصحي.
في  حتتوي  التي  والسـائلة  الصلبة  املواد  مـن  خليط  هـي   Sludge احلمأة 
الغالب على فضالت اجلسـم واملياه، باإلضافة إلى الرمـل واحلصى، واملعادن، 
والقمامة، و/أو املركبات الكيميائيــة املختلفة. وميكــن متييز احلمأة البرازية 
Faecal sludge عن حمــأة املجاري Wastewater sludge بـأن حمأة 

أنها  أي  املوقــع،  في  الصحــي  الصرف  تقنيــات  مــن  تأتي  املجاري  ميــاه 
حالتها  على  تكــون  أن  وميكن  الصحــي،  الصرف  شــبكات  عبر  ُتنَقل  لم 
تنتج  وهــي  شــبه صلبة.  أو  ســائلة،  شــبه  أو  أو مت هضمها جزئًيا،  األولية 
عن عمليات اجلمع والتخزين/املعاجلة لفضالت اجلســم أو املياه الســوداء، 
التي قد  تشــمل )أو ال تشمل( املياه الرمادية. أما حمــأة محطــة الصــرف 
 )Sewage Sludge الصحي الصرف  بحمأة  أيًضا  إليها  )ويشار  الصحي 
الصــرف  شــبكات  من  الصــرف  مياه  جتميــع  عن  تنتج  التــي  احلمأة  فهي 
الصحـي وعمليات املُعاجلــة )شــبه( املركزية، ويتـحدد نوع املعاجلـة املطلوبة 
للحمـأة وإمكانيـات االســتخدام النهائـي لهــا بناًء على حتليلها والتعرف على 

مكوناتها األساســية.

مرور  مع  طبيعًيا  حتّلل  الــذي  البول  هــو   )Stored Urine( ن  املُخزَّ البول 
لت اليوريا بِفعل اإلنزميـات إلى األمونيا والبيكربونات. وعادًة  الوقـت، أي حتوَّ
الى  ُمغلقة  ن في حاويات  املُخزَّ للبــول  الهيدروجيني  ما  تصل درجة األس 
ميكنها  ال  األمراض  ُمســببات  معظم  أن  وحيث  أكثر.  أو  درجات   )PH9(

البقاء على قيد احلياة عند هذه الدرجة من القلوية، لذلك، فبعد التخزيــن 
ملدة تتراوح بني )١-٦( أشهر، يقل خطــر انتقال ُمســببات األمراض بدرجٍة 

كبيرة.

األمطار  مياه  على  ُيطلق  عـام  هــو مصطلـح   )Stormwater( األمطار  مياه 
األسطح  من  وغيرهم  والطـرق،  املـنازل  أسـطح  مــن  جُتمــع  التي  اجلارية 
األمطار  مياه  إلى  لإلشارة  املُصطلح  هذا  ُيستخَدم  ما  جًدا  وكثيًرا  األخرى. 
مياه  من  النسبة  تلك  وهو  الصحي،  الصرف  جتميع  شبكات  تدخل   التي 

األمطار التي ال تترشــح فــي التربة.

من  للتخلـص  اإلنسـان  جسـم  ينتجــه  الـذي  السـائل  هــو   )Urine( البول 
اجلسم  سوائل  من  وغيره  اليوريــا،  ٌمركب  هيئة  على  املوجود  النيتروجني 
ال  الذي  مبفرده  البول  إلى  البـول  منتج  ُيشير  الكتاب،  هذا  وفي  األخرى. 
يختلط مــع البراز أو املاء. وعلى حسب النظام الغذائي لإلنسان، فإن مقدار 
البول البشــري الــذي  ٌينتجه  شــخص واحد خالل ســنة واحدة يبلغ نحو 
)٣٠٠ -٥٥٠ لتر(، ويحتوي على )٢-٤( كغم من النيتروجني. ويكون 
ًما عند اخلروج من اجلسم، ولكنه غالًبا ما يتلّوث  بول األفراد األصحاء ُمعقَّ

فوًرا نتيجة مالمسته للبراز.

مياه الدْفق )أو ميــاه الســيفون، أو مياه الطــرد، أو مياه تنظيــف املِرحــاض( 
لتنظيفها  املسـتخدم  يتم تفريغها في واجهة  التـي  املياه  Flushwater هي 

املوقع.  التخزين في  إلى أماكن  النقل أو  إلى أحد تقنيات  ولنقــل محتواها 
وميكن استخدام املياه العذبــة، أو مياه األمطار، أو املياه الرمادية املُعاد تدويرها 
الثالثة  املياه  كمصدر ملياه الدْفق، وميكن دمج أكثر من مصدر من مصادر 
املذكورة واستخدامهم لنفس الغرض. وجتدر االشارة إلى أن هناك العديد من 

ُنُظم الصرف الصحي التي ال حتتاج إلى مياه الدْفق.

غسـيل  عن  الناجتة  للمياه  الُكلِّي  احلجم  هي   Greywater الرمادية  املياه 
االستحمام،  عن  وكذلك  واألطباق،  واملالبس،  والفاكهة،  اخلضراوات، 
حتتوي  وقد  السوداء(.  املياه  )انظر  املراحيض  عن  ناجتة  ليست  ولكنها 
امليــاه الرماديــة على نســبة قليلة جــًدا من فضالت اجلسـم )ناجتة عن غسيل 
احلفاضات مثاًل(، وبالتالي فإنهـا قد حتتوي على ُمســببات األمــراض أيًضا. 
وتبُلغ نسبة املياه الرماديــة نحو )٦٥٪( من مياه الصرف النابعة من املنازل 

التي تستخدم مراحيض الدْفق.

 Menstrual Hygiene Products ُمنتجات النظافة الصحية لفترة احليض
تشمل الفوط الصحية )النسائية(، والسدادات القطنية )التامبون(، وغيرها 
من املواد التي تستخدمها السيدات والفتيات إلدارة احليض والتعامل معه. 
نظام  في  اجلافة  التنظيف  مواد  مع  منها  التخّلًص  يتم  ما  غالًبا  أنه  وحيث 
الصرف الصحي، فمن املُسَتحسن أن ُتتََّخذ بعض التدابير الوقائية االحترازية 
عام، يجب  وبوجٍه  املنفصلة(،  القمامة  الشأن )مثل صناديق  بهذا  اخلاصة 

التعامل معها بالطريقة التي ُتَطبَّق على املخلفات الصلبة األخرى )ق.٨(.

املواد العضوية Organics ُتشير إلى املواد النباتية القابلة للتحلل البيولوجي 
)املُخّلفات العضوية( والتي يجب أن ُتضاف في بعض التقنيات لكي تؤدي 
للتحلل -علــى  القابلة  العضوية  املواد  الصحيح. ومن  النحو  وظيفتها على 
أسواق  ومخلفات  واحلشــائش  األشجار،  أوراق  احلصــر-  ال  املثال  ســبيل 
الطعام. وعلــى الرغم مــن أن هناك منتجات أخرى فــي هذا الكتاب حتتوي 
على املواد العضوية، فإنَّ مصطلــح املواد العضوية هنا ُيشير إلى املواد النباتية 

غيـر املهضومة.

الُدباليـة  املواد  لوصف  يسـتخدم  مصطلح  هو   Pit Humus الُدبال  حفرة 
املزدوجة  احُلفر  تقنيات  عن  تنتج  والتي  صحًيا،  نة  واحمُلسَّ باملُغذيات  الغنيـة 
التحلل  لعمليات  وميكن  والتحّلل.  املياه  نزع  طريق  عن  ج.٦(  )ج.٥، 
أو  هوائيـة  تكـون  أن  التبادلية  احُلفـر  في  حتـدث  التي  املختلفة  الطبيعية 
وظروف  املُستخدمة  التقنية  حسب  على  وذلك  طبيعتها،  في  الهوائية 
الُدبال والســماد العضوي هو أن عمليـات  التشغيل. والفارق الرئيسي بني 
التحلل في حالــة الُدبال تكون طبيعية، بــدون التحكم في التهويـة واإلمداد 
النيتروجني.  إلى  الكربون  نســبة  في  يختلفان  َفُهما  وكذلك  باألكسـجني؛ 
وقد تكون الرطوبة ودرجة احلــرارة اقل من املطلوب فى حالة الدبال ؛ لذلك، 
فإن معدل التخلص من ُمسببات األمراض يكون عموًما أقل في حفرة الُدبال، 
محتواه  ذلك  في  مبا  كبيًرا،  اختالًفا  املنتج  جودة  تختلف  أن  املمكن  ومن 
للســماد  جــًدا  مشــابًها  الُدبال  يبدو  قــد  العضوية.  واملواد  املغذيات  من 
يحتوي  قــد  ولكنه  التربة،  جــودة  لتحســني  ولــه خواص جيدة  العضــوي، 

على ُمســببات األمراض.

١١



 

١٢

املجموعات الوظيفية

املجموعة الوظيفية هي عبـارة عن مجموعة مــن التقنيات التي تؤدي وظائف 
اختيـار  وظيفية مختلفة ميكن  الكتاب خمس مجموعات  ويعرض  مماثلـة. 

التقنيـات من بينها لبناء نظام صرف صحي:

       واِجهة املُستخِدم )تشمل التقنيات : و.١ - و.٧( 

       اجلمع والتخزين/ املعاجلة )تشمل التقنيات:  ج.١ - ج.٢٠(

       النقل )تشمل التقنيات:  ن.١ - ن.٦( 

                 املُعاجلة )شبه( املركزية )تشمل التقنيات: املُعاجلة األولّية، م.١ - م.١٣، 
       املُعاجلة الالِحقة( 

       االستخدام و/أو التخلُّص )تشمل التقنيات : س.١ - س.١٣(

تتميــز كل مجموعــة وظيفيــة بلون معيــن، وتشترك التقنيات التابعة لكل 
عليهــا،  التعرف  َيســُهل  نفسه حتى  اللوني  الترميز  في  وظيفيــة  مجموعــة 
ُمكّون  الوظيفيــة  املجموعة  فــي  تقنية  لــكل  رمـز مرجعي  تــم حتديد  كمــا 

من حــرف واحد ورقم.

أو  املرحــاض،  قاعدة  أو  املرحــاض،  نوع  تصــف  املُستخِدم      واِجهة 
ُتشير  حيث  املُستخِدم،  معها  يتعامل  التي  املبَولــة،  أو  األرضيــة،  البالطــة 
إلى الطريقة التي ميكن للمستخدم من خاللهــا الوصــول إلى نظام الصــرف 
الصحــي. في كثير من احلاالت، تعتمد عملية اختيار واِجهة املُستخِدم على 
توّفر املياه، وكذلك على تفضيالت املستخدمني. باإلضافة إلى ذلك، فقد 
للتقنية  ص  مخصَّ معلومات  ملف  ومعها  هنا  اليدين  غسل  مرافق  ُأدِرَجت 
املُستخدمة، ليذكرنا دوًما أنه ال ُبد من تزويد كل مستخدم من مستخدمي 
النتائج  أنظمة الصرف الصحي مبرافق لغسل اليدين من أجل حتقيق أفضل 

فيما يتعلق بالنظافة الصحية.

اجلمع والتخزين/املعاجلــة          تصف تقنيات اجلمع والتخزين وأحياًنا 
املُستخِدم.  واِجهة  عن  الصادرة  للمُنتجات  املوقع  في  حتدث  التي  املعاجلة 
وغالًبا ما تتم املُعاجلة التي توفرها هذه التقنيات بطريقة ساكنة  خالل عملية 
التخزين )أي أنها ال تتطلب أي مصادر للطاقة(، فيما عدا بعض التقنيات 
الناشئة التي تستلزم استخدام اإلضافات. ومــن ثــم فاملنتجــات التي عاجلتها 
هذه التقنيات غالًبا ما حتتاج إلى إجراء معاجلة  الحقة، وذلك قبل االستخدام 
 ،)٢٢ )ص  التقنيات  الستعراض  التخطيطي  الرسم  في  التخلُّص.  و/أو 
تنقسم هذه املجموعة الوظيفية إلى مجموعتني فرعيتني: " اجلمع/التخزين" 
من  تقنية  لكل  إضافي  تصنيف  وجود  يتيح  وهذا  )األولّية(".  و"املُعاجلة 
التقنيات الواردة بالنظر إلى وظيفة كل منهم: اجلمع والتخزين، أو املعاجلة 

)األولّية( فقط، أو كليهما.

النقل         ويصف نقل املُنتجات من مجموعة وظيفية إلى أخرى. وعلــى 
الرغــم مــن أن تلك املنتجات قد تتطلب طرق مختلفة لنقلها بني املجموعــات 
الوظيفية، فإن أطول وأهم مسافة تكون عادًة بني واِجهة املُستخِدم أو اجلمع 
أجل  ومن  لذلك،  املركزية.  )شبه(  املعاجلة  وبني  املُعاجلة،  والتخزين/ 
التبسيط، يقتصر النقل هنا على وصف التقنيات املُستخدمة لنقل املنتجات 
التقنيات  التخطيطي الستعراض  الرسم  الوظيفية. في  املجموعات  بني هذه 

فرعيتني:  مجموعتني  إلى  الوظيفية  املجموعة  هذه  تنقسم   ،)٢٢ )ص 
"التفريغ" و"النقل" و"التخزين الوسيط". وهذا يتيح تصنيًفا أكثر تفصياًل 

لكل تقنية من تقنيات النقل الواردة.

املُناسبة  املُعاجلة  تقنيات  إلى  ُتشير  املركزية        )شبه(  املُعاجلة 
من  الصحي  الصرف  ُنُظم  )أي  املستخدمني  من  الكبيرة  للمجموعات 
مستوى احلي وحتى مستوى املدينة(. وعادًة ما تكون متطلبات التشغيل 
من  أعلى  الوظيفية  املجموعة  هذه  في  الداخلة  للتقنيات  والطاقة  والصيانة 
أيًضا  ويوجد  املوقع.  في  املوجودة  النطاق  املعاجلة ضيقة  تقنيات  متطلبات 
ة واملُعاجلة الالحقة )ملفات معلومات التقنيات  وصف لتقنيات املُعاجلة األوليَّ

ة واملُعاجلة الالحقة(. للمعاجلة األوليَّ

إلعادة  ُتسَتخدم  التي  الطرق  إلى  ُيشير  التخّلص        و/أو  االستخدام 
املنتجات إلى البيئة مرة أخرى، إما في صورة موارد نافعة أو في شكل مواد 
ُمنخفضة اخلطورة. وميكن أيًضا تدوير بعض املنتجات مرة أخرى إلى داخل 
النظام )على سبيل املثال: استخدام املياه الرمادية املُعاجَلة في أغراض الدْفق(.

منوذج نظام الصرف الصحي واختيار التقنية

ميكن تصّور نظام الصرف الصحي على أنه مصفوفة من املجموعات الوظيفية 
)األعمدة( واملُنتجات )الصفوف( التي ترتبط مًعا  كنظام ٌمحتمل  )شكل 
املكونة   التقنيات  على   عامة  نظرة  التخطيطي  العرض  هذا  ويقدم  ٣أ(. 
وإدارتها. وميكن تصنيف  التي  سيقوم مبعاجلتها  املنتجات  للنظام وجميع 
املجموعات  مع  الطوارئ  حاالت  في  الصحي  بالصرف  اخلاصة   التقنيات 
أو  "النقل"،  أو  املوقع"،  "في  رئيسة:  فئات  في ثالث  لها  التابعة  الوظيفية 

"خارج املوقع".

املتوافقة  التقنيات  من  عبر مجموعة  ل  وحُتوَّ وُتنَقل  ن  وُتخزَّ املنتجات  جُتمع   
املخرجات  ُتصبح  وبذلك  اخلمسة.  الوظيفية  املجموعات  بني  من  املختلفة 
الناجتة عن تقنية ما في إحدى املجموعات الوظيفية هي املُدخالت بالنسبة  
للمجموعة الوظيفة التالية . ليس من الضروري دائًما أن مير املُنتج عبر إحدى 
ينبغي -عادًة- احلفاظ على  الوظيفية اخلمسة، ولكن  املجموعات  تقنيات 
ترتيب املجموعات الوظيفية بَغض النظر عن عدد املجموعات التي يشملها 

نظام الصرف الصحي.

مثال اليمني(:  )جهة   3  شكل 
إلى املُدخالت  دخول  كيفية   على 
 املجموعات الوظيفية وكيفية حتويلها

شرح اليسار(:  )جهة   3  شكل 
 لألعمدة املختلفة في منوذج نظام
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 شكل 3 ب منوذج ُمبّسط ملُكونات نظام ُمحَتمل. وُيبنّي كيفية دخول أربعة 
اجلافة(  التنظيف  ومواد  الشرج،  تنظيف  ومياه   والبول،  )الُبراز،  ُمنتجات 
املُختلفة.   الصحي  الصرف  تقنيات  باستخدام  إدارتها  وكيفية  النظام،  إلى 
عبر  اليمني  إلى  اليسار  من  املنتجات  انتقال  كيفية  التاليه  الفقرة  وتصف 

األقسام من ١ - 9 في منوذج النظام.

ومواد  الشرج،  تنظيف  ومياه   والبول،  )البراز،  ُمدخالت  أربع  تدخل      
التنظيف اجلافة( إلى     "واِجهة املُستخِدم" )املِرحاض اجلاف و.١ في هذا 
املرحاض/واِجهة  من  قريبة  )و.٧(  اليدين  غسل  مرافق  وجود  مع  املثال( 
تنظيف  مياه  ومعها  املُنتجة،  اجلسم  فضالت  تدخل  املختارة.  املُستخِدم 
والتخزين/املُعاجلة"  "اجلمع  إلى        اجلافة        التنظيف  ومواد  الشرج 
احلمأة.  إلى       بتحولها  الترنش  ويقوم  العميق ج.١(  الترنش  )مرحاض 
تدخل احلمأة إلى      "النقل" )التفريغ والنقل بواسطة احمُلّركات ن.٢(، ثم 
تدخل بعد ذلك إلى     "املُعاجلة )شبه( املركزية" )أحواض التجفيف غير 
فة       مباشرًة من أجل        "االستخدام  املزروعة م.٩(. ُتنَقل احلمأة املُجفَّ
و/أو التخلص". وفي هذا املثال يوجد احتمالنّي، بناًء على الظروف احمللية، 
احلمأة  استخدام  املمكن  فمن  والتفضيالت،  االحتياجات  حسب  وعلى 
ن للتربة في الزراعة )استخدام احلمأة س.٤(، أو مُيكن أن ُتنَقل إلى  كُمحسِّ
النهائي )التخلص السطحي  موضع للتخزين املؤقت أو إلى موقع للتخلُّص 

والتخزين س.٦(.

الصرف  خيارات  أفضل  لتحديد  التالية  اخلطوات  اّتباع  وميكن 
الصحي وأنسبها لسياقات معينة:

ذلك  ويشمل  ق.١-ق.٤(  )انظر  األّولي  الوضع  ودراسة  تقييم 
 )WASH( حتديد ممارسات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
لهم  سُتقّدم  الذين  املستخدمني  مبجموعات  اخلاصة  والتفضيالت 
القائمة واخلدمات  التحتية  والِبنَية  اخلدمة، وكذلك طبيعة األرض، 
في   )WASH( الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  املوجودة 

مة. املنطقة، وكذلك البيئة املؤسسية والتشريعية املَُنظِّ

املثال:  أو كليهما )على سبيل  املتوفرة  أو  املتّولدة  املنتجات  حتديد 
مياه تنظيف الشرج، أو مياه الدْفق، أو املواد العضوية من أجل إعداد 

السماد(.

بناًء على مراجعة التقنيات )ص ٢٢-٢٥(، وبالرجوع إلى الوصف 
-٢٦ )ص  التقنيات  معلومات  ملفات  من  الدقيق  التفصيلي 
١٥7(، ينبغي حتديد التقنيات التي من املمكن أن تكون مالئمة 
لكل مجموعة من املجموعات الوظيفية، وحتديد املنتجات الداخلة 
الصرف  نظام  أجزاء  بعض  تكون  وقد  ذلك.  على  املترتبة  واخلارجة 
عند  النظام  أجزاء  بقية  مع  دمجها  وميكن  بالفعل  موجودة  الصحي 

تكوينه.

www.washcluster.net/ من  فارغ  نظام  منوذج  حتميل  ميكن 
في  واستخدامه  طباعته  ميكن  حيث   ،emersan-compendium
سبيل  على  للموقع،  وفًقا  ُمخّصصة  صحي  صرف  ُنظم  ورسم  تخطيط 
في  املعنيني  األطراف  أو  اخلبراء  مع  املختلفة  اخليارات  مناقشة  عند  املثال: 
 PowerPoint ورشة عمل. ومتوّفٌر أيًضا منوذج العرض التقدميي بصيغة
املُنتجات،  )مثل  البيانية  الرسومات  عناصر  على  ويحتوي  للتحميل، 
بالصرف  اخلاصة  الرسومات  إعداد  لتسهيل  وذلك  واألسهم(،  والتقنيات، 

الصحي حسب الطلب.

السيناريوهات املتوّقعة لألزمات والكوارث

 Global ُتعرِّف املجموعة العاملية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
WASH  الكوارث بأنها األحداث التي من شأنها أن ُتلِحق الضرر واخلسائر 
وسبل  األرواح  في  خسائر  تشمل  قد  والتي  واألفراد،  باملجتمعات  الثقيلة 
رة غير قادرة على أداء وظيفتها على  املعيشة، تاركًة ورائها املجتمعات املُتضرِّ

نحٍو طبيعي دون احلاجة ملساعدة خارجية.

أشكال.  عدة  في  اإلنسانية  الطوارئ  وحاالت  الكوارث  تأتي  أن  وميكن 
وأثره  اخلاصة،  بطبيعته  الطوارئ  أوضاع  من  وضع  أو  موقف  كل  ويتفّرد 
الكبير على الناس والبيئة والبنية التحتية، وذلك على حسب سياق الدولة 
التي تنزل بها حالة الطوارئ وعلى  شكل وأسباب الكارثة. وعلى الرغم من 
وجود هذا التباين، فإن هذا التصنيف الفرعي التالي ألنواع األزمات املختلفة 

من املمكن أن ُيسَتخدم في تقدمي تصنيف تقريبي لها:

الكوارث التي تسببها األخطار الطبيعية أو التكنولوجية:

الفيضانات  وأخطار   األرضية،  واالنهيارات  البراكني،  وثوران  الزالزل، 
والسيول ، والعواصف،  واجلفاف، ودرجات احلرارة القصوى، جميع ما سبق 
من األخطار الطبيعية التي من املمكن أن تتسبب في كوارث إنسانية حتصد 
بالبيئة  الضرر  وتلحق  االقتصادية،  اخلسائر  وتسبب  األرواح،  من  العديد 
الكارثة  إذا ضربت  إاّل  الكوارث اإلنسانية ال حتدث  إاّل أن  التحتية،  والِبنَية 
األماكن التي يكون سكانها عرّضة للتأثر الشديدبهذه الكوراث. وبسبب 
اإلنسانية  املساعدات  تعامل  يكُثر  واملمتد،  الواسع  وأثره  املناخي  التغير 
-بالضرورة- مع الظواهر اجلوية املتقلبة وما ستتبعه من عواقب. فتزايد أعداد 

اختيار عدة تقنيات متاوفقة ومالئمة مُيكن أن تصلح العداد أنظمة 
الصرف الصحي؛ وذلك من أجل املقارنة فيما بينها الحًقا. ثم النظر 
من  نظام  كل  في  خطوة  كل  عند  واخلارجة  الداخلة  املنتجات  في 

الُنُظم.

مقارنة الُنظم، والتغيير املتكرر للتقنيات كوحدات فردية بالنظر إلى 
أمور مختلفة، مثل أولويات املستخدم، وضغط الوقت، ومتطلبات 
معينة  نهائية  منتجات  على  املوجود  والطلب  والصيانة،  التشغيل 
الناحية  للتنفيذ من  السماد(، والقيود االقتصادية، والقابلية  )مثل 

التقنية.
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احلادثة  والتغييرات  العاملي،  احلضري  التوّسع  واستمرار  العالم،  في  السكان 
أمام  والضعف  التأثر  زيادة  في  تسهم  األراضي، جميعها  استخدم  منط  في 
األخطار الطبيعية والتكنولوجية )مثل انهيار السدود أو التلوث الكيميائي 
الصحية  الظروف  تدهور  في  الكوارث  هذه  تتسبب  ما  غالًبا  النووي(.  أو 
للصرف  األساسية  اخلدمات  على  باحلصول  يتعلق  فيما  وخاصة  البيئية،  و 
الصحي. وكثيًرا ما يلحق الضرر املباشر بالبنية التحتية مثل املدارس، والطرق، 
املياه، ويؤدي ذلك  الصحية ومرافق دورات  املرافق  واملستشفيات، وكذلك 
من  به  يرتبط  وما  الصحي  الصرف  إلى  الوصول  إمكانية  مثل  أمور  أن  إلى 
ممارسات السلوك الصحي -مثل غسل اليدين- لم تعد مضمونة. ومن ثم 

تتزايد مخاطر اإلصابة باألمراض املرتبطة باملياه والصرف الصحي.

مثل  مجتمعية  أسباب  عن  الناجتة  الطارئة  األوضاع  وتشمل  الصراعات: 
يجب  األهلية.  واحلروب  املسلحة،  واملواجهات  السياسية،  الصراعات 
تسكني العديد من السكان النازحني )السكان النازحني داخلًيا والالجئني 
في  أو  لإليواء،  مؤقتة  مالجئ/مقرات  في  أو  ُمخيَّمات،  في  أحدهما(  أو 
الكافية  املستلزمات  مجتمعات مضيفة، حيث يجب ضمان احلصول على 
للنظافة الصحية والصرف الصحي املناسب خالل وقت قصير جًدا، وغالًبا 
ما تستلزم صيانتها على مدى فترات أطول. عادًة ما تستوعب املجتمعات 
التحتية  الِبنَية  زائًدا على  النازحني. وقد ُيسبب هذا حماًل  املضيفة معظم 
احلاجات  الصعب حتديد  من  مما يجعل  بالفعل،  املوجودة  الصحي  للصرف 
وصعوبة   الصراعات  دينامكية  وبسبب  احلاجات.  هذه  ومقدار  الفعلية 
توقعها، فكثيًرا ما يكون من الصعب وضع خطة باملدة الزمنية التي يجب أن 
تبقى فيها مقرات اإليواء وما معها من ِبنَية حتتية للصرف الصحي في مكانها، 
فقد يتراوح هذا بني بضعة أسابيع أو بضعة أشهر إلى عدة أعوام أو حتى عدة 
عقود. باإلضافة إلى ذلك، فغالًبا ما ُتقام مخيَّمات الالجئني في أماكن يعاني 
م بالفعل. في األوضاع اخلاصة بالالجئني،  الصرف الصحي بها من وضع متأزِّ
حيث يجري تسكني السكان النازحني مبدئًيا في مقرات مؤقتة لإليواء أو 
أي خطوة  ُتَتَخذ  أن  سياسًيا  به  املرغوب  من  يكون  ال  عادًة  ُمخيَّمات،  في 
في اجتاه بناء مكان دائم لالستيطان، فقد يعمل متخذو القرار احملليون على 
اإلقامة/املستوطنات  مكان  من  جتعل  أنها  يرون  قد  التي  األنشطة  معارضة 
مكاًنا يوفر مزيًدا من االستقرار الدائم أو مزيًدا من التنمية والتطوير خوًفا من 
عدم قدرتهم على نقل السكان الالجئني مرة أخرى إلى املكان الذي أتوا منه 
في بادئ األمر. ويزداد األمر تعقيًدا إذا برهنت الظروف في املُخيَّم أنها في 
سبيلها لتصبح أفضل من الظروف املوجودة في أماكن اإلقامة/املستوطنات 
احمللية، ومن املمكن أن تتصاعد حدة التوترات بني السكان احملليني والسكان 
الالجئني. وينبغي النظر إلى هذه احلاالت على أنها فرص لتحسني خدمات 

الصرف الصحي لكٍل من املجتمع املضيف ومجتمع الالجئني.

قضية  وتكثر  تشيع  التي  الظواهر  ومن  املمتدة:  واألزمات  ة  الهشَّ الدول 
اعتبار  ميكن  األمد.  طويلة  أزمات  من  تعاني  التي  والبلدان  ة  الهشَّ الدول 
ة إذا لم تكن الدولة على استعداد للقيام بوظائفها األساسية أو لم  الدول هشَّ
رين فقد تكون سالمتهم  تكن قادرة على الوفاء بها. بالنسبة للسكان املُتضرِّ
م لهم من األساس، أو يتم  في خطر ألن اخلدمات االجتماعية األساسية ال ُتقدَّ
توفير اخلدمات على نحٍو رديء. وجند أن ضعف الهياكل احلكومية أو انعدام 
املسؤولية احلكومية جتاه ضمان توّفر اخلدمات األساسية من املمكن أن يؤدي 
إلى مزيد من الفقر، وعدم املساواة، وانعدام الثقة االجتماعية، ومن املمكن 
أن يتطور هذا الوضع إلى أن يصل إلى حالة طوارئ إنسانية. وتتسم األوضاع 
أوالصراعات،  الكوارث  بتكرارحدوث  األمد  طويلة  األزمات  حالة  في 
وتعّطل سبل  للسكان،  الصحية  احلالة  وتدهور  املطّولة،  الغذائية  واألزمات 
األزمات.  مع  التعامل  على  املؤسسية  القدرة  كفاءة  وعدم  العيش،  كسب 

في هذه البيئات، تصبح نسبة كبيرة من السكان أكثر تهيًؤا وتعرًضا بحدة 
لفترة  وانقطاعها  العيش  كسب  سبل  ل  وتعطُّ باألمراض  واإلصابة  للوفاة 
الصحي  الصرف  لتوفير خدمات  احلاجة  ُتقاَبل  ما  وغالًبا  الزمن.  من  طويلة 
باستخدام  اخلارجي  الدعم  يؤدي  أن  املمكن  ومن  بالتجاهل،  األساسية 
املُرضية. حتت  غير  التجارب  من  إلى حصيلة  التقليدية  احلكومية  القنوات 
أو  ُمكّملة  أخرى  في طرق  اخلوض  الضروري  من  يكون  قد  الظروف،  هذه 
بديلة لتقدمي اخلدمة، يكون االعتماد فيها باألساس على أطراف فاعلة من 
خارج احلكومة أو من املستوى دون احلكومي، بحيث تكون على مستوى 

غير مركزي نسبًيا.

من  باستمرار  واملتضّررة  )الشديدة(  للمخاطر  املعّرضة  الدول 
األخطار  من  يصاحبه  وما  املناخي  التغير  مُيَثِّل  املناخ:  وتغير  الكوارث 
إمكانية  وتعتمد  الدول.  من  العديد  أمام  هائاًل  حتدًيا   - املتزايده  الطبيعية 
للتأثر  املجتمع  تهيؤ  على  كبيًرا  اعتماًد  كارثة  إلى  الطبيعية  الظواهر  حتّول 
السريع نتيجة لضعفه، وكذلك على حساسية أنظمته البيئية واالجتماعية 
املناخي  ر  التغيُّ تأثير  على  وأيًضا  التأثر،  سريعة  يجعلها  مما  واالقتصادية 
الفيضانات  في  املتسببة  السيول  )مثل  الكارثيه    الظواهر  من  كٍل  على 
رات  التغيُّ )مثل  التدريجية  املناخية  والتغيرات  األرضية(،  االنهيارات  أو 
ر املناخي من  الزمنية في مواسم سقوط األمطار وارحتالها(. كما ُيفاقم التغيُّ
األوضاع املستعصية في البلدان األشد عرضًة للمخاطر، والتي تعاني بالفعل 
إلى بعض  الصحي  القائمة للصرف  التحتية  الِبنَية  الكوارث. قد حتتاج  من 
التعديالت ملالئمتها لألوضاع الكارثيه أو إلى إدخال ُنُظم صرف صحي أكثر 
مالءمة وقوة لزيادة مرونتها ورفع قدرتها على التكيُّف والصمود، وملساعدة 
املتكررة )مثل حلول  املتقلبة  الظواهر اجلوية  التغلُّب على  املجتمعات على 
الصرف الصحي املرفوعة عن سطح األرض للمناطق املعّرضة للفيضانات(. 
بحيث  اإلعداد  إلى  الصحي  الصرف  ُنُظم  حتتاج  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

ر املناخي.  تخدم الالجئني بسبب التغيُّ
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مراحل الطوارئ 

وفيما يلي سرد  للسمات املتَّبعة للتمييز بني مراحل الطوارئ املختلفة: )١( 
التعافي. و  مرحلة االستجابة احلادة، )٢( مرحلة  االستقرار، )٣( مرحلة 
حتديد هذه املراحل العامة عند التخطيط لتقدمي املساعدة مفيد للغاية، إال 
أنه ينبغي النظر إلى هذا التقسيم على أنه تقسيم نظري  وبسيط، يتبع في 
تصميمه مناذج ألحداث كوارث فردية، فنادًرا ما ميكن حتديد ما يحدث في 

احلياة الواقعية بوضوح..

والتي  اإلنسانية  اإلغاثة  تدخالت  إلى  ُتشير  احلادة:  االستجابة  مرحلة 
تدخل حيز التنفيذ مباشرًة فور حدوث الكوارث الطبيعية، أو الصراعات، 
أو األزمات طويلة األمد، أو األوبئة. وعادًة ما تغطي هذة املرحلة الساعات 
واأليام األولى وحتى األسابيع القليلة األولى من بداية الكارثة، حيث ُتّتَخذ 
التدابير الفّعالة قصيرة األمد من أجل التخفيف السريع من موقف الطوارئ 
وكسر حدته، إلى أن يحني الوقت إليجاد حلول أكثر  استدامه. وبوجٍه عام، 
رين من الكوارث عرضًة للتأثر باألمراض بدرجٍة كبيرة  يكون السكان املُتضرِّ
إلى حٍد  السكان، حيث أن هذه األمراض تكون مرتبطة  تفوق غيرهم من 
كبير بعدم كفاءة الصرف الصحي للسكان، وعدم القدرة على احملافظة على 
النظافة الصحية السليمة. والغرض من إجراءات التدخل في مرحلة االستجابة 
رين وبقائهم على قيد احلياة، وتسترشد  احلادة هو ضمان جناة السكان املُتضرِّ
واالستقالليه.  االنحياز،  وعدم  واحلياد  اإلنسانية،  مببادئ  ذلك  سبيل  في 
وتشمل اخلدمات األساسية املتعلقة بالصرف الصحي في هذه املرحلة: وضع 
خيارات فورية وآمنة إلدارة فضالت اجلسم )وخاصة تدابير احتواء فضالت 
اجلسم وحجزها(، حيث أن هذه التدابير من العوامل احلاسمة للنجاة والبقاء 
على قيد احلياة في املراحل األولى من الكارثة. ومن األمور املهمة احلاسمة 
وعلى  املياه.  مصادر  تلّوث  وتفادي  البيئة،  ومامونية  سالمة  ضمان  أيًضا 
حسب  إمكانية التطبيق، قد يتضمن األمر أيًضا اإلصالح )وإعادة التأهيل( 
الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  القائمة  التحتية  للِبنَية  السريع 
واملعدات  األدوات  وتوفير  للتصريف،  مالئمة  حلول  وإنشاء   ،)WASH(

لضمان تشغيل وصيانة اخلدمات األساسية. 

مرحلة االستقرار: عادًة ما تبدأ مرحلة االستقرار أو املرحلة االنتقالية بعد 
األسابيع األولى من حالة الطوارئ، ومن املمكن أن تستمر ملدة تتراوح بني 
عدة أشهر إلى نصف السنة أو أكثر. أما التركيز األساسي للصرف الصحي- 
التحسني  فهو  الصحي-  الصرف  خدمات  تغطية  نطاق  زيادة  عن  بعيًدا 
بالطوارئ  اخلاصة  املؤقتة  الصحي  الصرف  خلدمات  التدريجي  والتحديث 
أو  احلادة،  املرحلة  أثناء  إنشائها  املفترض  من  كان  والتي  مستواها،  ورفع 
أخرى  بحلول  عنها  واالستعاضة  املؤقتة  الصحي  الصرف  تقنيات  استبدال 
أقوى وأكثر استدامة. وتتضمن هذه املرحلة إنشاء خدمات للصرف الصحي 
مدعمة من املجتمع، مع التركيز بدرجٍة أقوى على جميع مراحل خدمات 
الصرف الصحي. وتشهد هذه املرحلة تغييًرا وانتقااًل باالشتراك في خدمات 
أن  وينبغي  املنزلي.  املستوى  على  حلول  إلى  العموميه  الصحي  الصرف 
تستِند حلول مرافق الصرف الصحي على التقنيات والتصميمات املالئمة، 
وسيكون من اجليد إستخدام املواد املتوفرة محلًيا لهذا الغرض. وهناك حاجة 
ضوء  في  الوافية  االستجابة  حتقيق  أجل  من  وذلك  تفصيلي،  تقييم  لعمل 
معطيات السياق احمللي، ومن أجل رفع مستوى القبول على املدى البعيد ملا 
سيتم إجراؤه من تدخالت الصرف الصحي املتوقعة. وينبغي التركيز بوجٍه 
خاص على اجلوانب االجتماعية والثقافية كالقضايا التي قد حتمل قدًرا من 
احلساسية فيما يتعلق بكٍل من خدمات الصرف الصحي )ومنها تفضيالت 
النظافة الصحية في فترة  املستخدمني، وكيفية التشغيل والصيانة(، وإدارة 
وكذلك  العنف،  أشكال  من  وغيره  اجلنسي  للعنف  والتعّرض  احليض، 

معني  مستوى  بالضرورة  تستلزم  التي  الصحية  بالنظافة  اخلاصة  املوضوعات 
واألطفال  والرجال  للسيدات  املُنِصفة  املشاركة  السلوكيات.  تغيير  من 
واإلدارة  القرار  واّتخاذ  التخطيط  في  واملهّمشة  املستضعفة  واملجموعات 
على  جميعهم  رين  املُتضرِّ السكان  حصول  لضمان  األساس  هي  احمللية- 

خدمات صرف صحي آمنة وكافية ومالئمة.

مرحلة التعافي: مرحلة االنتعاش- والتي ُيطَلق عليها أحياًنا مرحلة إعادة 
وتهدف  أثناءها،  حتى  أو  اإلغاثة  تدخالت  بعد  تبدأ  ما  عادًة   - التأهيل 
رين ملا قبل حالة الطوارئ أو  إلى إعادة إنتاج الوضع بالنسبة للسكان املُتضرِّ
التنمية  مبادئ  إدراج  من خالل  ذلك  ويحدث  الوضع،  لهذا  إجراء حتسني 
ودمجها تدريجًيا. من املمكن أن ُينَظر إليها على أنها استمرار جلهود اإلغاثة 
املبذولة فعلًيا، ومن املمكن أن متهد الطريق إلجراءات تدخل تنموية الحقة، 
ولتسليم املهمة بالتدريج إلى املسؤلني على املدى املتوسط او البعيد. وعلى 
حسب االحتياجات احمللية، عادًة ما يستغرق اإلطار الزمني العام لتدخالت  
هذة  تصل  وقد  سنوات،  ثالث  إلى  أشهر  ستة  من  التأهيل  وإعادة  التعافي 
املرحلة  إلى خمس سنوات في الظروف واألوضاع الصعبة. وتتسم تدخالت 
التعافي وإعادة التأهيل باالشتراك الفاعل واملشاركة اإليجابية للشركاء احملليني 
والسلطات احمللية في كٍل من التخطيط واتخاذ القرار؛ وذلك من أجل بناء 
أن  املمكن  ومن  التدخالت.  هذه  استدامة  في  واإلسهام  احمللية  القدرات 
وتعتمد  متنوعة،  أشكال  الصحي  للصرف  التأهيل  إعادة  تدخالت  تّتِخذ 
رين. وتشمل  على الظروف احمللية، وعلى احلاجات الفعلية للسكان املُتضرِّ
الصحي، فهي  الصرف  لنظام  الفني  التنفيذ  تتخطى  أموًرا  التدخالت  هذه 
خلدمات  جديدة  أسواق  وفتح  اخلدمة  مرافق  لتقوية  كبيرة  جهوًدا  تتضمن 
الصرف الصحي والترويج لها. في املواقع التي تستمر فيها املَُخيَّمات لفترات 
طويلة والتي قد تتطور إلى مستوطنات دائمة، قد تشمل التدخالت حتسني 
كما  بالطوارئ.  اخلاص  الصحي  للصرف  القائمة  التحتية  الِبنية  مستوى 
وبناء  التنمية   من  األمد  طويلة  عمليات  التأهيل  إعادة  تدخالت  تشمل 
القدرات والتدريب، يتداخل فيها العمل مع السلطات احمللية املعنية وشركاء 
احمللية،  احلكومة  مع  التعاون  أواِصر  توثيق  للغاية  الضروري  فمن  التنمية. 
واملرافق، واملجتمع املدني، والقطاع اخلاص، وتسليم املسؤوليات حلامليها. 
وهذا األمر يقتضي زيادة مشاركة هذة األطراف املعنية في تخطيط الصرف 
الصحي واّتخاذ القرارات املتعلقة به في مراحل مبكرة من العمل. وحيثما 
أمكن، ينبغي على تدخالت إعادة التأهيل اخلاصة بالصرف الصحي أن تضع 
يتيح  أساًسا  مَتثِّل  قد  الشأن  هذا  في  مة  املُقدَّ االستثمارات  أن  اعتبارها  في 
مزيًدا من التوسع في مرافق وخدمات املياه والصرف الصحي في املستقبل. 
باإلضافة إلى ذلك، فقد تشمل تدخالت إعادة التأهيل بعض التدابير اخلاصة 
مخاطر  من  باحلد  املعنية  التدابير  إلى  الصمود  على  والقدرة  املرونة  بتعزيز 
لالنتقال  واضحة  استراتيجية  تضم  أن  التدخالت  على  وينبغي  الكوارث. 
املجتمعات  أو  احمللية  للحكومات  األعمال  تسليم  ذلك  في  مبا  اخلروج،  أو 
مي اخلدمات؛ وذلك لضمان إمكانية احلفاظ على مستويات اخلدمة  أو مقدِّ

وصيانتها .
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شكل ٤: الهيكل العام مللف 
معلومات التقنية

املعايير األساسية في اتخاذ القرار

إن اختيار  التقنيات األنسب من بني تقنيات الصرف الصحي لتالئم سياق 
اخلبرة.  قدًرا كبيًرا من  بالتحديات وتتطلب  بعينه هو مهمٌة صعبة محاطٌة 
أسفل  املوجود   ٤ شكل  )انظر  القرار  اتخاذ  في  األساسية  املعايير  تهدف 
مستخدم  تزويد  إلى  التالية(  الصفحات  في  التفصيلي  والوصف  الفقرة، 
الكتاب بتوجيهات عامة ترشده في عملية اختيار  التقنيات، وفي التصميم 
العام لنظام الصرف الصحي. وُتعَرض معايير اتخاذ القرار في كل ملف من 

ملفات معلومات التقنيات الالحقة.
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         مرحلة الطوارئ

املوجودة من األكثر  الطوارئ  التقنيات على حسب مرحلة  تختلف مالءمة 
مالئمة الى األقل، ولذا، فهناك وصف محدد ملدى مالءمتها ملراحل الطوارئ 

الثالثة ميكن الرجوع إليه في )ص ١٦(:

• االستجابة احلادة

• االستقرار

• التعافي

ُتستخدم عالمة "النجمة" كمؤشر على مدى مالءمة التقنية ملراحل الطوارئ 
املختلفة )جنمتان: مالئمة، جنمة واحدة: أقل مالءمة، عدم وجود أي جنمة: 
غير مالئمة(. ويتقرر مدى املالءمة بناًء على مستوى املقارنة بني التقنيات 
وسرعة  التطبيق،  "إمكانية  التالية  املعاير  على  باألساس  ويستِند  املختلفة، 
القرار  املواد واملستلزمات املطلوبة". يرجع  التنفيذ، وتوافر االحتياجات من 
ملستخدم الكتاب في اختيار مرحلة الطوارئ للوضع الذي يعمل عليه ووفًقا 

ملعطياته.

       مستوى التطبيق
التقنية  معها  تتالءم  مختلفة  مكانية  مستويات  التطبيق  مستوى  ويصف 

بدرجة أكبر، وهي مقّسمة تقسيًما فرعًيا إلى املستويات التالية:

• املنزل )وحدة واحدة تخدم عدد يتراوح بني منزٍل واحد وعدة منازل(.

• احلي السكني )وحدة واحدة تخدم عدًدا يتراوح بني بضعة منازل  ويصل 
الى مئات من املنازل(. 

أو  بأكمله،  مخيَّم  أو  بأكملها،  تخدم مستوطنة  واحدة  )وحدة  املدينة   •
منطقة بأكملها(.

ُتستخدم النجوم كمؤشر على مدى مالءمة التقنية ملراحل الطوارئ املختلفة 
غير  أي جنمة:  عدم وجود  مالءمة،  أقل  واحدة:  مالئمة، جنمة  )جنمتان: 
مالئمة(. يرجع القرار ملستخدم الكتاب في اختيار املستوى املالئم للوضع 

الذي يعمل عليه ووفًقا ملعطياته.

       مستوى اإلدارة
املتعلقة  الرئيسة  املسؤولية  مواضع  عليهم  تقع  من  اإلدارة  مستوى  يصف 

بالتشغيل والصيانة بالنسبة لتقنية محددة:

الواحد  للمنزل  ميكن  التي  والصيانة  التشغيل  مهام  )جميع  منزلي   •
إدارتها(.

والصيانة،  التشغيل  عملية  املستخدمني  من  مجموعة  )يتولى  املُشتَرك   •
نة املسؤولية نيابًة عن جميع  وذلك عن طريق تولِّي شخص معني أو جلنة ُمعيَّ
من  ومحّددة  معروفة  مجموعة  إلى  ُتشير  املشتركة  فاملرافق  املستخدمني.  
املستخدمني تقر فيما بينها األشخاص املسموح لهم باستخدام املرفق املشترك 

وما هي مسؤولياتهم(

القطاع  أو  املؤسسات  أو  احلكومية  اجلهات  تديرها  التي  )املرافق  عام   •
ل  املُشغِّ الكيان  عاتق  على  تقع  والصيانة  التشغيل  أعمال  جميع  اخلاص: 
من  مستوى  كل  ُمالَءَمة  مدى  إلى  لإلشارة  النجوم  وُتستخدم  للمرفق(. 
مستويات اإلدارة، وتتدرج من عدم وجود أي جنمة وحتى جنمتني، ووجود 
جنمتني يعني أنه ميكن التعامل مع التقنية على نحٍو جيد في املرحلة املعنية.

       األهداف/السمات األساسية
ًزا للسمات والوظائف األساسية لبعض  م هذا القسم مؤشًرا موجًزا وُمركَّ ويقدِّ
م توجيهات عامة تساعد في التقييم والتصنيف  التقنيات احملّددة. كما يقدِّ
أو  املٌختار   الصحي   الصرف  لنظام  مالءمتها  ومدى  للتقنيات  الفوري 

مالءمتها للسياق.

       املساحة املطلوبة

م هذا القسم تقديًرا كمًيا للمساحة املطلوبة لكل تقنية، وتعني املساحة  يقدِّ
عملية  يفيد  أن  املمكن  من  وهذا  التقنية،  تتطلبه  الذي  املكاني  ز  احَليِّ أو 
التخطيط في املناطق التي تكون بها املساحة من العوامل املقيِّدة. وُتستخَدم 
لتقنية معينة )ثالث جنمات:  املطلوب  املساحة  إلى مقدار  النجوم لإلشارة 
واحدة:  متوسطة، جنمة  املطلوبة  املساحة  كبيرة، جنمتان:  املطلوبة  املساحة 
بني  مقارن  نهج  على  التصنيف  هذا  ويستِند  صغيرة(.  املطلوبة  املساحة 
ِمرحاض  املثال:  سبيل  على  املطلقة،  القيمة  على  وليس  املُختلفة  التقنيات 
احُلفرة الواحدة يحتاج إلى مساحٍة أصغر مقارنًة باألرض الرطبة املُنشأة. حُتّدد 
املساحة املطلوبة لكل وحدة منوذجية من التقنيات، وليس لكل فرد. مقدار 
املساحة املطلوبة لكل تقنية من املمكن أن يعتمد بدرجٍة كبيرة على عدد 
بالنسبة  التقنية وعلى معايير أخرى للتصميم.  املستخدمني املتصلني بهذه 
لهذا التقييم، ال يهم إذا كان من املمكن إنشاء التقنية حتت األرض، وبالتالي 
ميكن استخدام املساحة املوجودة أعالها، على سبيل املثال: يحتاج املفاعل 
الالهوائي ذو احلواجز إلى مساحة متوسطة، ولكن من املمكن أن ُينشأ حتت 

األرض، وميكن استخدام جزء من سطحه ألغراض أخرى.

      التعقيدات الفنية

م هذا القسم استعراًضا للتعقيدات الفنية لكل تقنية من التقنيات على  ُيقدِّ
وتشغيلها  معينة  تقنية  لتنفيذ  الالزمة  الفنية  اخلبرة  مستوى  وتعني  حدٍة، 
وصيانتها. وهذا من املمكن أن يفيد عملية التخطيط في املناطق التي تكون 
النجوم  وُتستخدم  مؤقًتا.  متاحة  غير  أو  محدودة  والقدرات  املهارات  بها 
جنمات:بالغة  بتقنية معينة )ثالث  املتعلقة  الفنية   التعقيدات  إلى  لإلشارة 
التعقيد(.  ُمنخفضة  واحدة:  جنمة  التعقيد،  متوسطة  جنمتان:  التعقيد، 
وتشغيلها  التقنية  لتنفيذ  يلزم  ال  أنه  تعني  املنخفضة  الفنية  والتعقيدات 
يستلزم  ال  األمر  أن  أو  الفنية  املهارات  من  األدنى  احلد  وجود  إال  وصيانتها 
وجودها على اإلطالق، وميكن أن ُيسَند هذا األمر إلى غير املهنيني واحلرفيني. 
أما التعقيدات الفنية املتوسطة فتعني أن األمر يستلزم وجود بعض اخلبرات 
احلرفيني  وجود  ويلزم  والصيانة.  التشغيل  لعلمية  أو  التنفيذ  لعملية  سواء 
التشغيل  وعملية  التصميم  عملية  أجل  من  املهندسني  أو  اخلبرة  أصحاب 
والصيانة ملثل هذه التقنية. وتعني التعقيدات الفنية العالية أن األمر يستلزم 
وجود خبير ُمحنَّك، مثل وجود مهندس ُمدرَّب، من أجل تولي عملية تنفيذ 



       املواد واملستلزمات

يصف هذا القسم من الكتاب املواد واملستلزمات واملُعّدات املختلفة الالزمة 
لعمليات اإلنشاء والتشغيل والصيانة لتقنية محددة. ويوّضح ما إذا كانت 
هناك إمكانية إلنتاج املواد واملستلزمات محلًيا، على سبيل املثال: األخشاب 
ُتصَنع  أن  أو  واملستلزمات  املواد  استيراد  سيتطلب  األمر  أن  أم  والطوب، 
خصيًصا لهذا الغرض، األمر الذي سُيعيق ويؤّخر عملية التنفيذ أثناء حالة 
الطوارئ. ويبنّي قسم املواد واملستلزمات أيًضا ما إذا كان هناك إمكانية لتجهيز 

التقنية  كوحدات سابقة التجهيز من أجل اإلسراع في عملية التنفيذ.

       القابلية للتطبيق

ُتقّدم القابلية للتطبيق وصًفا للسياقات التي تكون التقنية مناسبة ومالئمة 
لها بأفضل ما يكون، ويوّضح هذا القسم من الكتاب إمكانية تطبيق التقنية 
بالنظر إلى نوع البيئات، مميًزا بني الريفي واحلضري، وبني املستوطنات قصيرة 
األمد واملستوطنات طويلة األمًدا، كما يصف هذا القسم مراحل الطوارئ 
ذ فيها تقنية بعينها، وقد ُأدِرَجت بعض االعتبارات  التي من املمكن أن ُتنفَّ
املياه  وتوافر  املطلوبة،  التربة  ظروف  فيها  مبا  هنا،  األخرى  املادية  الطبيعية 
كما  ذلك،  إلى  وما  اجلوفية،  املياه  مبنسوب  تتعلق  واعتبارات  الالزمة، 
يقّدم هذا القسم أيًضا معلومات عن إمكانية إعادة  اإلنتاج ، وعن قابليتها 

للتوسع، وعن الزمن املطلوب للتنفيذ.

       التشغيل والصيانة

كانت  إذا  احلاجة  وتزداد هذه  والصيانة،  التشغيل  إلى  التقنيات  حتتاج كل 
مقتضيات  ُتراعى  أن  ويجب  الزمن،  من  طويلة  لفترة  ُتستخَدم  التقنية 
وتداعيات التشغيل والصيانة لكل تقنية على حدٍة أثناء التخطيط األولّي، 
الصيانة  توفر  عدم  بسبب  الفشل  مصيرها  يكون  التقنيات  من  فالكثير 
يجب  التي  الرئيسية  التشغيل  مبهام  قائمة  القسم  هذا  أورد  وقد  املالئمة، 
أن ُتؤَخذ في االعتبار، وكذلك الصيانة الالزمة لضمان التشغيل على املدى 
الطويل. ويبنّي هذا القسم من الكتاب الفرق بني اخلبرات املختلفة للتشغيل 
والصيانة، ويعطي مؤشرات عن معدل تكرار مهام التشغيل والصيانة والوقت 
الالزم لتشغيل التقنيات وصيانتها، كما توجد قائمة بأوجه إساءة االستخدام 

ومدى الصعوبات واملخاطر احملتملة التي يجب معرفتها واإلملام بها.

       الصحة والسالمة

جميع تقنيات الصرف الصحي لها مقتضياتها وتِبعاتها التي تتعلق بالصحة 
املوّضحة في هذا  املخاطر  أو  التِبعات الصحية  ُتراَعى  والسالمة. ويجب أن 
القسم أثناء التخطيط، وذلك من أجل احلد من املخاطر الصحية في املجتمع 
كما  وموظفني.  عمالة  من  الصحي  الصرف  مجال  في  العاملني  وبني  احمللي 
يقّدم هذا القسم إجراءات كلية شاملة إلدارة املخاطر من شأنها أن تؤدي إلى 
قرار استبعاد تقنية بعينها إذا لم تثبت ضمانات حتقيق السالمة. قد ُأدِرَجت 

التقنية وتشغيلها وصيانتها على نحو مستدام. ويستِند هذا التصنيف على 
املطلقة، على سبيل  القيمة  املُختلفة وليس على  التقنيات  املقارنه بني  نهج 
بشبكات  مقارنًة  تعقيًدا  أقل  فنيًا  يكون  اليدوي  والنقل  التفريغ  املثال: 

االنحدار )املجاري( التقليدية.

       املُدخالت/املُخرجات

املُختلفة  املُدخالت  إدارة  إلى وجود تقنيات مختلفة من أجل  األمر  يحتاج 
وإنتاج ُمخرجات محددة، وبالتالي، فعند اختيار التقنية يجب أن يضع املرء 
املنتجات  التعامل معها، وكذلك  التي يجب  الداخلة  املنتجات  اعتباره  في 
التقنية  اختيار  العكسية  الهندسة  خالل  من  وميكن  طلبا   األكثر  اخلارجة 
 ، املطلوبة  املنتجات  على  بناًء  الصحي  الصرف  خدمات  سلسلة  نهاية  من 
على سبيل املثال، إذا كان الهدف من سلسلة خدمات الصرف الصحي هو 
إنتاج السماد الُعضوي كُمنتج نهائي، ميكن اختيار التقنية التي تنتج سماًدا 
عضوًيا كُمنتج  نهائي ، وفي هذه احلال، فمن املفترض أن تدعم املكونات 
املنتجات  سالمة  ومراعاة  الهدف.  هذا  حتقيق  التقنية  بداية  في  املوجودة 
على  تساعد  النظام  في كل خطوة من خطوات  املطلوبة وجودتها  اخلارجة 
عة للنظام من التقنيات التي  استيعاب نهج النظام، ودعم اختيار توليفة ُمجمِّ
في  منه  اآلمن  التخلص  أو ميكن  بأمان  استخدامه  نهائًيا ميكن  منَتًجا  تنتج 

البيئة. 

املُدخالت تشير إلى املنتجات التي تتدفق إلى داخل التقنية احملددة. ومُتَثِّل 
املُنتجات املعروضة بال أقواس املُدخالت العادية التي سوف تدخل عادًة إلى 
التقنية. ومُتثِّل املنتجات املوجودة بني القوسني )بدائل أو احتماالت ليست 
السياق.  أو  التصميم  على  األمر  هذا  يعتمد  حيث  ضرورية(،  جميعها 
فاملنتج  ُمقترًنا مبنتج آخر.  الذي ينشأ  املنتج  إلى  وتشير عالمة اجلمع )+( 
الذي يلي عالمة اجلمع )+( ميتزج ويختلط باملنتج أو املنتجات التي تسبقه. 

احملددة.  التقنية  من  خارجًة  تتدفق  التي  املنتجات  إلى  تشير  املُخَرجات 
ومُتَثِّل املُنتجات املوّضحة بدون أقواس املُخرجات العادية التي تخرج عادًة من 
التقنية. أما املنتجات املوّضحة بني القوسني ) ( فهي منتجات ) محتمله( 
إضافية قد تنشأ كُمنتجات خارجة وقد ال يحدث ذلك، حيث يعتمد األمر 
على أٍي من التصميم أو السياق. وتشير عالمة اجلمع )+( إلى املنتج الذي 
 )+( اجلمع  عالمة  يلي  الذي  فاملنتج  آخر.  مبنتج  مختلًطا  أو  ممتزًجا  ينشأ 

ميتزج ويختلط باملنتج أو املنتجات التي تسبقه.

       اعتبارات التصميم

يقّدم هذا القسم وصًفا لالعتبارات التصميمية العامة والرئيسة، مبا في ذلك 
عمليات القياس العامة، ومتطلبات املساحة، وغير ذلك من  االعتبارات. ال 
يسمح  مبا  التفصيلية  التصميم  ملعالم  وصًفا  الكتاب  من  القسم  هذا  يقّدم 
باإلنشاء الكامل للتقنية، إال أنه يعطي فكرة عن االعتبارات اخلاصة باألبعاد 
أوجه  عن  وكذلك  )االحتفاظ(،  املكث  وأزمنة   مراعاتها،  يجب  التي 
التقنية،  عند تصميم  إليها  االنتباه  التي يجب  احملتملة  الرئيسة  الصعوبات 
وكذلك  الفني  التصميم  فهم  على  الكتاب  ُمستخِدم  يساعد  القسم  فهذا 

التعقيدات الفنية املتعلقة بتقنية بعينها. 
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قوائم مبعدات احلماية الشخصية الالزمة لضمان السالمة الشخصية في قلب 
املوضوعات املعنية بذلك.

       التكاليف

التكاليف هي أحد املعايير املعتبرة األساسية في اتخاذ القرار ، فكل تقنية 
والصيانة،  والتشغيل،  باإلنشاءات،  املرتبطة  تكاليفها  لها  التقنيات  من 
واإلدارة، باإلضافة إلى ذلك، فكل تقنية لها تِبعات في التكلفة على غيرها 
املثال،  سبيل  فعلى  الصحي،  الصرف  خدمات  سلسلة  في  التقنيات  من 
فهناك  وبالتالي  بانتظام،  احلمأة  نزح  إلى  )التخمير(  التحليل  يحتاج خزان 
يؤَخذ  ال  أمر  عادًة  وهو  احلمأة،  نزح  مهمة  ألداء  والوقت  للمعدات  حاجة 
في احلسبان في تكلفة خزان التحليل )التخمير(. وتعتمد التكاليف على 
املوقع اجلغرافي، كما أنها ليست ُمطلقة، ومن هنا يعرض هذا القسم العناصر 
التقديرات  بعمل  يسمح  مما  معينة،  بتقنية  املرتبطة  للتكاليف  األساسية 

التقريبية األولية.

       االعتبارات االجتماعية

معينة  تقنيات  بشأن  قرار  اتخاذ  عند  ضروري  أمٌر  االجتماعية  االعتبارات 
يُخصُّ  ما  أو  املُستخِدم،  واِجهة  مستوى  على  وبخاصٍة  الصحي،  للصرف 
نظام كامل للصرف الصحي. فمن املمكن أن يوجد من احملظورات الثقافية 
وتفضيالت املستخدمني والعادات او القدرات احمللية ما قد يكون من الصعب 
او املستحيل أو من غير الالئق تغييره. حتتاج تقنيات الصرف الصحي إلى 
أن حتظى بقبول املستخدمني، كما حتتاج إلى القبول من جهة العاملني على 

تشغيلها وصيانتها.

       مواطن القوة ونقاط الضعف

الضعف  ونقاط  القوة  مواطن  ومركز  موجٍز  نحٍو  على  القسم  هذا  ص  ُيلخِّ
الرئيسة  فى التقنيات مما يدعم عملية اتخاذ القرار، قد تشير نقاط الضعف 
هذه  وأن  واستوفته،  عليها  انطبق  قد  االستبعاد  معيار  أن  إلى  ما  تقنية  في 
التقنية ليست مالئمة لسياق معني، ومن املمكن استخدام كاًل من مواطن 
ال إلمداد املستخدمني باملعلومات الهامة  القوة ونقاط الضعف على نحٍو فعَّ
القرار ، وكذلك جميع املشاركني في عملية تخطيط نظام  اتخاذ  لتسهيل 

الصرف الصحي وتنفيذه.

       املراجع وقراءات إضافية

ٌيرشد هذا القسم املستخدمني إلى صفحات خاصة بها تفاصيل عن املصادر 
والكتب املرجعية املوجودة في املُلحق التابع لهذا الكتاب. واملصادر والكتب 
ذات  املطبوعة  واإلصدارات  الكتب  أهم  من  منتقاه  مجموعة  هي  املرجعية 
كما  الفصول،  ترتيب  بحسب  مرتبة  وهي  املعروضة،  باملوضوعات  الصلة 
يوجد وصف موجز لكل مصدر من املصادر املذكورة. وميكن للمستخدمني 
بعينها  تقنيات  عن  إضافية  معلومات  على  للحصول  الكتاب  إلى  الرجوع 

)مثل إرشادات التصميم، واألوراق البحثية، ودراسات احلالة(. 

استعراض للتقنيات في سياقات مختلفة

الغراض التخطيط والتقديرات االولية  وتقييم سريع ملعرفة التقنيات املناسبة 
سياقات  في  للتقنية  استعراًضا  التالية  الصفحات  تعرض  معني،  لسياق 
مختلفة. وتغطي هذه الفقرة العروض العامة للتقنيات ثالثة مجاالت بالغة 
َمت  األهمية في عملية التخطيط واتخاذ القرار للصرف الصحي، وقد ُصمِّ
من أجل تسهيل التعرف على خيارات التقنية األكثر مالءمة. وال ينبغي أن 
ُينَظر إلى تصنيف التقنيات في أٍي استعراض منهم على أنه ثابت وقاطع ال 
يقبل اجلدل، فاملقصود من التصنيف هو دعم اتخاذ القرار املدروس والسريع. 
الظروف  من  خاصة  مبجموعة  غيره  عن  ينفرد  للطوارئ  سياق  كل  أن  ومبا 
دة له، فالتصنيفات املعروضة هنا قد ال تكون قابلة للتطبيق على نحٍو  احمُلدِّ

كامل في كل سياق من السياقات احمللية.

تقنيات الصرف الصحي في مراحل الطوارئ املختلفة

يوّضح االستعراض املوجود في )ص ٢3( التقنيات املناسبة ملرحلة االستجابة 
احلادة )في األيام واألسابيع األولى(، وأي التقنيات أكثر مالءمة للتدخالت 
طويلة األمد في مرحلتي االستقرار وإعادة التأهيل. وقد يكون هناك تقنيات 
إضافية ميكن تطبيقها في السيناريوهات احلادة، وتعتمد على الِبنية التحتية 

املوجودة بالفعل والتي ميكن إعادة تأهيلها سريًعا. )ت( = تقنية ناشئة

تقنيات الصرف الصحي في ظروف األراضي 
ذات الطبيعة الصعبة

يوّضح االستعراض املوجود في )ص ٢٤( التقنيات املناسبة للمناطق ذات 
الظروف األرضية الصعبة واملليئة بالتحديات )مثل التربة الصخرية، واملناطق 
التربة لالرتشاح،  امتصاص  املياه، وانخفاض قدرة  بها منسوب  يرتفع  التي 
واملناطق املعّرضة للسيول( حيث قد يكون من الصعب احلفر حتت األرض، 
نهائية  متطلبات  وليست  ومؤشرات  دالئل  مجرد  هذه  بأن  التنويه  وينبغي 
ذ مرافق املعاجلة املنشأة  قاطعة )على سبيل املثال: مازال من املمكن أن ُتَنفَّ
الثقيلة(.  التفجيرات  اسُتخِدَمت  إن  الصخرية  األراضي  في  األرض  حتت 

)ت( = تقنية ناشئة

تقنيات الصرف الصحي املُستخِدمة 
وغير املستخدمة  للمياه 

لُنُظم الصرف  التقنيات املناسبة  يوّضح االستعراض املوجود في )ص ٢٥( 
يكون  املنتجات  وأي  داخل،  كُمنتج  الدْفق  مياه  تستخدم  التي  الصحي 
بعض  وهناك   ، املياه  علي  تعتمد  ال  التي  الصحي  الصرف  لُنُظم  مالئًما 
املعتمدة  الصحي  الصرف  ُنُظم  من  لكٍل  استخدامها  ميكن  التي  التقنيات 
معاجلة  تقنيات  إلى  ُأشير  قد  املثال:  املياه )على سبيل  املعتمدة علي  وغير 
احلمأة مثل أحواض التجفيف غير املزروعة على أنها مناسبة لكال النظامني، 
حيث أن الُنُظم املستهلكه للمياه سوف تنتج هي األخرى حمأة املجاري(. 

)ت( = تقنية ناشئة
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الجـزء األول:
استعـراض التقنيـات 



نظرة عامة على التقنيات ) وتشمل القضايا ذات الصلة( 

اجلمع والتخزين/املعاجلة
النقل

اجلمع/التخزين 
التفريغ

النقل
التخزين الوسيط

املُعاجلة )األولّية(

فى  املوقع
النقل

خارج املوقع

١. و
ف

ض اجلا
.٢املِرحا و

ف الفاصل للبول
ض اجلا

.٣املِرحا و
.٧املبَولة و

مرافق غسل اليدين ٤. و
ض الدْفق

ِمرحا

١٧. ج
املعاجلة باستخدام 

ت(
ب  )

.١٨اجلير الرط ج
املعاجلة باستخدام 

ت(
.١٩اليوريا  ) ج

ض 
املُعاجلة بتخّمير حم

ت(
ك )

.٢٠الالكتي ج
املعاجلة باستخدام 

ت(
الصودا الكاوية )

١. ن
.٢التفريغ والنقل اليدوي ن

ت  
.٣التفريغ والنقل بواسطة احملّركا ن

ف الصحي البسيطة
شبكة الصر

٥. ن
ف مياه األمطار

مصار

٤. ن
ت االنحدار )املجاري( التقليدية  

شبكا

٦. ن
محطة النقل 

)التحويل( والتخزين
َّة  ألولي

َّة  ت املعاجلة األولي
تقنيا

٦. م
األراضي الرطبة املُنشأة

٧. م
مرشح بالتنقيط 

٨. م
ف

ب والتكثي
ِبَرك الترسي

٩. م
ف غير 

ض التجفي
أحوا

.١٠املزروعة م
ف 

ض التجفي
أحوا

.١١املزروعة م
إعداد السماد مع إضافة 

.١٢املواد العضوية م
اعداد السماد والترشيح 
ت(

باستخدام الديدان )

١٣. م
الالحقة احلمأة املُنّشطة

املُعاجلة الالحقة الترشيح 
الثالثي والتطهير 

١. م
ِّق(   ب )املُرو

ض الترسي
حو

٢. م
املُفاعل الالهوائّي ذو 

احلواجز          

٣. م
ح الالهوائّي  املُرشِّ

٤. م
ُمفاعل الغاز احليوي  

٥. م
ت 

فا ت املُخلَّ
ِبَرك تثبي

السائلة )األكسدة(

١. س
َّن استخدام البول املَُخز

٢. س
ف

استخدام الُبراز املَُجفَّ

٣. س
استخدام ُدبال احلفرة 

والسماد العضوي 

٤. س
استخدام احلمأة  

٦. س
ص السطحي ومطمر  

التَخلُّ
ف الصحي          

ت الصر
مخلفا

٧. س
استخدام الغاز احليوي

٨. س
الترميد واإلحراق املشترك 

ت(
للحمأة )

١١. س
الري 

٩. س
ف الشبكي

حقل التصري

١٢. س
ص من املياه وإعادة 

التَخلُّ
شحن املياه املخزون اجلوفي                

١٣. س
ت السمكية

الُبحيرا

٥. س
.١٠امللء والتغطية  س

ص
ُحفرة االمتصا

٧. ج
ض املرفوع

.٨املِرحا ج
ف الفاصل 

ض اجلا
املِرحا

.٩للبول ذو اخلّزان الواحد   ج
ف الفاصل للبول مزدوج  اخلزان 

ض اجلا
.١٠املِرحا ج

ض ذو الوعاء 
.١١املِرحا ج

ض الكيميائي  
.١٢املِرحا ج

ض القائم على املعاجلة باستخدام  الديدان )ت(
املِرحا ١. ج

ش العميق 
ض الترن

.٢ِمرحا ج
ض البئري )األنبوبي(

.٤املِرحا ج
َّرة املٌهواة .٥احلفرة الواحدة املُطو ج

.٦احلفر املزدوجة اجلافة )ُحفرة ألِترنا(. ج
ف املزدوجة  الغير جافة              

ُحَفر التصري

١٣. ج
خّزان التحليل )التخمير(   

١٤. ج
.١٥املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز              ج

ح الالهوائّي       .١٦املُرشِّ ج
ُمفاعل الغاز احليوي

واِجهة املُستخِدم
 املُنتجات الداخلة/

اخلارجة
 املُنتجات الداخلة/

اخلارجة
 املُنتجات الداخلة/

اخلارجة
املنتجات الداخلة

 املُعاجلة )شبه(
املركزية

 االستخدام و/أو
ص

التخلُّ

٥. و
َّه  .٦الَتَغّوط في العراء املَُوج و

ش ذو العمق الضحل
ض الترن

ِمرحا

٣. ج
ض احلفرة الواحدة   

ِمرحا

الوضع األّولي
  القضايا ذات الصلة

١. ق
٥. ق

١٠. ق
تقييم  ودراسة الوضع األّولي

املرونة  واالستعداد
الشمولية والعدل فى التصميم 

٢. ق
٦. ق

١١. ق
جتديد )وإعادة تأهيل( البنية التحتية املوجودة 

ف التشغيل
ت البنية التحتية والتسليم وإيقا

استراتيجية اخلروج" من عمليا
ت األطفال

إدارة فضال

٣. ق
٧. ق

١٢. ق
تقييم ودراسة  التربة واملياه اجلوفية
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 تقنيات الصرف الصحي في ظروف األراضي ذات الطبيعة  الصعبة 
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٧. م
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٩. م

١٠. م

١١. م

١٢. م

١٣. م

الالحقة 

١. م

٢. م

٣. م

٤. م

٥. م

١. س

٢. س

٣. س

٤. س

٥. س

٧. س

٨. س

١١. س

٩. س

١٢. س

١٣. س

٥. س

١٠. س

٧. ج

٨. ج

٩. ج
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١١. ج

١٢. ج

١. ج

٢. ج

٣. ج

٤. ج

٥. ج

٦. ج

١٣. ج

١٤. ج

١٥. ج

١٦. ج

ف
ض اجلا

املِرحا

ف الفاصل للبول
ض اجلا

املِرحا

املبَولة

َّه  الَتَغّوط في العراء املَُوج

مرافق غسل اليدين

ض الدْفق
ِمرحا

ض الترنشذو العمق الضحل
ِمرحا

ب 
املعاجلة باستخدام اجلير الرط

ت(
(

ت(
.١٩املعاجلة باستخدام اليوريا ) ج

ك 
ض الالكتي

املُعاجلة بتخّمير حم
ت(

(

٢٠. ج
الصودا 

باستخدام 
املعاجلة 

ت(
الكاوية )

التفريغ والنقل اليدوي

ت
التفريغ والنقل بواسطة احملّركا

ف الصحي البسيطة
شبكة الصر

ف مياه األمطار
مصار

ت االنحدار )املجاري( التقليدية
شبكا

محطة النقل )التحويل( والتخزين
ت 

َّة تقنيا ت املعاجلة األولي
تقنيا

َّة   املعاجلة األولي

األراضي الرطبة املُنشأة  

ح التقطيري/الزلطي    املُرشِّ

ف   
ب والتكثي

ِبَرك الترسي

ف غير املزروعة 
ض التجفي

أحوا

ف املزروعة 
ض التجفي

أحوا

إعداد السماد مع إضافة املواد 
العضوية  

اعداد السماد والترشيح باستخدام 
ت(

الديدان )

احلمأة املُنّشطة 

املُعاجلة الالحقة الترشيح الثالثي 
والتطهير 

ِّق( ب )املُرو
ض الترسي

حو

املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز

ح الالهوائّي   املُرشِّ

ُمفاعل الغاز احليوي    

ت السائلة 
فا ت املُخلَّ

تثبي
ِبَرك 

)األكسدة(

َّن        استخدام البول املَُخز

ف        
استخدام الُبراز املَُجفَّ

استخدام ُدبال احلفرة والسماد 
العضوي          

استخدام احلمأة             

ص السطحي ومطمر 
التَخلُّ

ف الصحي   
ت الصر

مخلفا

استخدام الغاز احليوي    

الترميد واإلحراق املشترك 
ت(       

للحمأة )

الري

ف الشبكي
حقل التصري

ص من املياه وإعادة شحن 
التَخلُّ

احملزون  اجلوفي    

ت السمكية
الُبحيرا

امللء والتغطية      

ص
ُحفرة االمتصا

ض املرفوع 
املِرحا

ف الفاصل للبول ذو 
ض اجلا

املِرحا
اخلّزان الواحد

ف الفاصل للبول مزدوج اخلزان 
ض اجلا

املِرحا

ض القائم على حاوية
املِرحا

ض الكيميائي
املِرحا

ت(
ض القائم على املعاجلة باستخدام  الديدان )

املِرحا

ش العميق
ض الترن

ِمرحا

ض البئري )األنبوبي(
املِرحا

ض احلفرة الواحدة 
ِمرحا

َّرة املهواه  احلفرة الواحدة املُطو

 احلفر املزدوجة اجلافة )ُحفرة ألِترنا(.

ف املزدوجة  الغير جافة   
ُحَفر التصري

خّزان التحليل )التخمير(        

املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز               

ح الالهوائّي         املُرشِّ

ُمفاعل الغاز احليوي   

التجميع والتخزين/ املعاجلة
النقل

املُعاجلة )األولّية(
التفريغ

النقل
التخزين الوسيط

اجلمع/التخزين 

فى املوقع
النقل

خارج املوقع

واِجهة املُستخِدم
ص

االستخدام و/أو التخلُّ
املُعاجلة )شبه( املركزية

غير مناسبة

شبه مناسبة

مناسبة
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واجهة المستخدم

م هذا القسم وصًفا للتقنيات التي يتعامل معها املُستخدم، وُيقَصد بهذا نوع املرحاض، أو قاعدة املرحــاض، أو البالطــة األرضيــة، أو املبولــة.  يقدِّ

وال ُبد لواِجهة املُستخِدم أن تضمن عزل فضالت جسم االنسان على نحٍو صحي بحيث جُتنِّب اإلنسان مالمستها وتقيه من التعّرض للتلوث. 

ومن املمكن أن تكون َواجهات املُستخِدم إما تقنيات جافة  التشترط استخدام  املياه )و.١، و.٢، و.٥، و.٦(، أو قد تكون تقنيات ُمستخِدمة 

للمياه حتتاج إلى إمدادها باملياه بانتظام حتى تؤدي وظيفتها على نحٍو الئق وسليم )و.٤، و.٧(، أو قد تكون تقنيات من التي ميكن تشغيلها 

سواء باملياه أو بدونها )و.٣(. وينتج عن التقنيات املختلفة لواِجهة املٌستخدم  ُمنتجات مختلفة من املخرجات، وهذا يؤثر بدوره على نوع 

تقنيات اجلمع  والتخزين/املُعاجلة أو تقنيات النقل الالحقة ، وال ُبد من توفير مرافق غسل اليدين بجانب جميع واجهات املستخدم أو املراحيض.

و.١ املِرحاض اجلاف

و.٢ املِرحاض اجلاف الفاصل للبول

و.٣ املبَولة

و.٤ ِمرحاض الدْفق

ه  و.٥ الَتَغّوط في العراء املَُوجَّ

و.٦ ِمرحاض الترنش ذو العمق الضحل

و.٧ مرافق غسل اليدين

يعتمد اختيار تقنية واِجهة املُستخِدم إلى السياق، ويعتمد -بوجٍه عام- على العوامل التالية:

• توّفر املياه الالزمة للدْفق وطرد الفضالت.

• عادات املُستخدمني وتفضيالتهم )بني اجللوس على قاعدة املرحاض أو اجللوس بوضعية الُقرفصاء، وبني الغسل باملياه أو املسح باستخدام مواد 

التنظيف اجلافة(.

• االحتياجات اخلاصة مبجموعات املستخدمني .

• توّفر املواد واملستلزمات محلًيا.

• التوافق مع تقنيات اجلمع والتخزين/املُعاجلة أو تقنيات النقل الالحقة.
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األهداف/السمات األساسية 
• احتواء السيطرة علي فضالت اجلسم 

• فصل املواد الصلبة/السائل

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي
*  ُمشتَرك

*   عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

    احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
**  االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
� فضالت اجلسم،]� مياه تنظيف 

الشرج[، ]� مواد التنظيف اجلافة[

املُدخالت 
�البراز، �البول، ]� مياه تنظيف 

الشرج[، ]� مواد التنظيف اجلافة[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
**  صغيرة 

المرحاض الجاف

مياه  بدون  يعمل  الذي  املرحاض  هو   :)Dry Toilet( اجلاف  املِرحاض 
مرتفعة  ِمرحاض  قاعدة  عن  عبارة  اجلاف  املِرحاض  يكون  وقد  الدْفق. 
أرضية  بالطة  يكون  قد  أو  عليها،  باجللوس  املُستخدم  يستعملها 
يستعملها املُستخدم للجلوس فوقها بوضعية الُقرفصاء دون مالمستها، 
وفي كلتا احلالتني ُتمع فضالت اجلسم ) كل من البول والُبراز كليهما( 

في فتحة التجميع.

التي  املِرحاض  قاعدة  إلى  حتديًدا  اجلاف  املِرحاض  ُيشير  الكتاب،  هذا  في 
للجلوس  املُستخدمة  األرضية  البالطة  أو  مباشرًة  املُستخدم  عليها  يجلس 
ُيشير  قد  املوضوع  عن  أخرى  مصادر  في  ولكن  الُقرفصاء،  بوضعية  فوقها 
عة من بعض  املِرحاض اجلاف إلى أنواع مختلفة من التقنيات أو توليفات ُمجمِّ

التقنيات )وبخاصٍة احُلَفر أو الُنُظم القائمة على حاويات الوعاء(.

وإذا  واحدة،  ُحفرة  فوق  عادًة  اجلاف  املِرحاض  ُيوضع  التصميم:  اعتبارات 
جرى استخدام حفرتني بالتناوب )ج.٥( فيجب أن تكون قاعدة املِرحاض 
مُتّكن   بطريقة  مصّممتني   )slab( األرضية  البالطة  أو   )pedestal(
املٌستخدم من رفعهما ونقلهما من ُحفرة ألخرى. ويجب أن تكون قاعدة 
للُحفرة بحيث تكون آمنة  املِرحاض مناسبة متاًما  البالطة األرضية أو قاعدة 
للُمستخدم، وفي نفس الوقت متنع تسرب مياه األمطار للُحفرة )والذي قد 
يتسبب في طفحها(، ومُيكن أن ُتغَلق احُلفرة بغطاء ملنع دخول أي حشرات 
أو قوارض غير مرغوب فيها، كما يِحّد وجود الغطاء من الروائح املنبعثة من 

احلفرة.

البالطات  املراحيض أو  املواد واملستلزمات: من املمكن تصنيع قواعد 
ا باستخدام اخلرسانة )بشرط توفر الرمل واإلسمنت(، وتتوفر  األرضية محلّيً
أيًضا ُمنتجات منها مصنوعة من األلياف الزجاجية )الفيبرجالس( واخلزف 
)البورسلني( والفوالذ املقاوم للصدأ، وميكن استخدام القوالب اخلشبية أو 
األسطح  استخدام  ل  وُيفضَّ وكفاءة.  بسرعة  وحدات  عدة  إلنتاج  املعدنية 

سهلة التنظيف، وبخاصٍة في املراحيض العامة.

البالطة األرضية

االختيار التصميمي االول 

االختيار التصميمي االتانى
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القابلية للتطبيق: يجد أغلب املستخدمني سهولة في استخدام املرحاض 
اجلاف، إال أن األمر قد يتطلب عمل بعض التجهيزات اخلاصة للُمستخدمني 
في  املشقة  بعض  يجدون  قد  الذين  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  أو  املُسنِّني 
وهو  )ق.١٠(.  الُقرفصاء  بوضعية  فوقها  ُيجَلس  التي  املراحيض  استخدام 
مناسب - بوجٍه خاص- لألماكن التي ال تتوفر بها املياه أو التي تعاني من 
التربة. عندما  املُرَتقب فيها استعادة ُمغذّيات  التي من  أو األماكن  ندرتها، 
لتلبي  خّصيًصا  م  ُتصمَّ أن  املمكن  فمن  ا  محلّيً اجلافة  املراحيض  ُتصنع 
املراحيض  املثال:  املُستخدمني )على سبيل  املستهدفة من  الفئة  احتياجات 
صغيرة احلجم لألطفال(. وإذا لم يكن هناك حاجة لفصل البول عن الُبراز، 
فعادًة ما تكون املراحيض اجلافة هي اخليار األسهل واألكثر راحة من الناحية 

العملية.

السطح  وجفاف  نظافة  على  احلفاظ  يجب  والصيانة:  التشغيل 
من  للوقاية  مستمرة  بصفة  ومتابعتة  عليه  الوقوف  أو  للجلوس  املُستخَدم 
انتقال األمراض/  أو ُمسببات األمراض، وكذلك للحد من الروائح الكريهة. 
املنّظفات،  من  قليل  مقدار  مع  املياه  باستخدام  التنظيف  أن ميارس  وينبغي 
بل وينبغي جتنُّب استخدام الكميات الكبيرة من الكيماويات ألنها قد تؤثر 
املِرحاض  يحتوي  ال  املرحاض.  املوجودة حتت  للحفرة  الوظيفي  األداء  على 
اجلاف على أية أجزاء ميكانيكية؛ لذلك، فإنه ال يحتاج إلى أية إصالحات 

إال في حال تعرضه للتشقق.

بالنسبة  طبيعي  وضٌع  القرفصاء  بوضعية  اجللوس  والسالمة:  الصحة 
اجليدة  احلالة  ذات  األرضية  البالطة  تكون  فقد  لذا  الناس؛  من  للعديد 
واملخّصصة للجلوس فوقها بوضعية القرفصاء هي اخليار األكثر قبواًل. وحيث 
أن املراحيض اجلافة ليس بها حاجز مائي )أو كوع مينع عودة املاء و الرائحة( 
)Water Seal(، فقد مُتثِّل الروائح مشكلًة، وهذا األمر يعتمد على تقنية 
توفير  وينبغي  املراحيض.  بهذه  املتصلة  والتخزين/املُعاجلة  اجلمع  التجميع 
مواد تنظيف الشرج، كما ينبغي أن يكون مرفق غسل اليدين )و.٧( في 

موقع قريب جًدا من املرحاض.

التكاليف: تكاليف رأس املال والتشغيل ُمنَخِفضة، إال أن تفريغ احلمأة 
ونقلها قد يكون من عوامل التكلفة املهمة، وهذا يتوقف على نظام التخزين 

والظروف احمللية.

االعتبارات االجتماعية: على الرغم من أن املراحيض اجلافة من احللول 
التي حتظى بقبوٍل واسع، فمن املمكن أاّل تتالءم مع كل سياق ثقافي وتستلزم 
التشاور املُسَبق مع املُسَتخدمني، فنادًرا ما ينجح التغيير السلوكي. ويجب 

أن يعكس املِرحاض اجلاف تفضيالت املستخدمني احملليني )الشخص الذي 
ل اجللوس  يفضل اجللوس على القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
واالجتاه،  الشرج،  نظافة  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء،  بوضعية 
وغيرها(، وينبغي أن يوضع في احلسبان إمكانية وصول جميع املستخدمني 
للمرحاض مع ضمان سالمتهم، وُيقَصد باملستخدمني الرجال، والسيدات، 
واألطفال، واملُسنِّني، وذوي االحتياجات اخلاصة )ق.١٠(. في املجتمعات 
املُستخِدم  يستقبل  أاّل  بطريقة تضمن  املراحيض  توّجه  أن  ينبغي  املُسلمة، 
أي ال  مباشرًة،  وأالَّ يستدبرها  أمامه،  أي ال تكون  الصالة(،  القبلة )اجتاه 
يوليها ظهره مباشرًة، عند استخدام املرحاض. وتوجد مشكلة متكررة مع 
الزجاجات  )مثل  املرحاض  في  القمامة  من  يتخلصون  الذين  املُستخدمني 
كجزء  مبكرة  مرحلة  في  املشكلة  لهذه  التصّدي  وينبغي  البالستيكية(، 
من أنشطة الترويج للنظافة الصحية الشخصية والتشجيع عليها )ق.١٢( 
وإدارة املخلفات الصلبة )ق.٨( حيث أنها تؤثر سلًبا فيما بعد على عملية 

إزالة احلمأة من احُلفر.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X ال يتطلب وجود مصدر ثابت للمياه.

ا. X مُيكن إنتاجه، وتركيبه، وصيانته، وإصالحه مبواد متوفرة محلّيً

X انخفاض تكاليف رأس املال والتشغيل.

لون اجللوس   X ميكن تكييفه ليناسب جميع أنواع املُستخدمني )الذين يفضِّ
     املباشر على القاعدة أو اجللوس بوضعية الُقرفصاء دون مالمسة القاعدة، 

لون الغسل )الغاسلني(، أو املسح )املاسحني((.     والذين يفضِّ

 X يقبل العديد من مواد تنظيف الشرج املتنوعة )مثل األحجار، والعصي، وأوراق 
     األشجار ... إلخ(.

 W عادًة ما تكون الروائح محسوسة )حتى ولو كانت احُلجرة أو احُلفرة املُستخدمة 
     جلمع فضالت اجلسم ُمجّهزة بأنبوب تهوية(.

W تكون أكوام فضالت اجلسم مرئية، إال في حال استخدام ُحفرة عميقة

 W من الصعب مكافحة ناقالت األمراض مثل الذباب، إال إذا اسُتخِدَمت مصائد 
      للذباب واسُتخِدَمت األغطية املناسبة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 

١.
و
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األهداف/السمات األساسية 
وفضالت  املستخدم  بني  الفصل   •

اجلسم
• فصل البول/البراز

• ال حاجة إلى مياه الدْفق

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

*   ُمشتَرك
*   عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

    احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
* االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�البراز، ]� مواد التنظيف اجلافة[، 

�البول، ]� مياه تنظيف الشرج[

املُدخالت 
�البراز، �البول، ]� مياه تنظيف 

الشرج[،]� مواد التنظيف اجلافة[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
**  صغيرة 

المرحاض الجاف الفاصل للبول  ٢.
و

للذين يفضلون املسح

البول البول مياه تنظيف الشرجالبول

للغاسل للذين يفضلون الُغسل

االختيار التصميمي االول االختيار التصميمي الثانى  االختيار التصميمي الثالث

Urine-Diverting Dry Toi-( للبو  الفاصل  لاملِرحاض اجلاف 
let UDDT(: هو ِمرحاض يعمل بدون مياه، وله فاصل ُمقّسم بحيث ال 
ل عمليات املعاجلة التي  يختلط البول مع الُبراز. وفصل البول عن البراز ُيسهِّ
ل استعادة املُغذيات،  تليه )مثل جتفيف البراز بنزع املاء منه(، وكذلك ُيسهِّ

ويحد من الروائح بدرجٍة كبيرة.

بحيث  وُمنشأ  م  ُمصمَّ  )UDDT( للبول  الفاصل  اجلاف  املِرحاض 
ُيجَمع البول وُيصّرف من املنطقة األمامية للِمرحاض، بينما  يقع الُبراز من 
خالل فتحة كبيرة في اجلزء اخللفي، وعلى حسب وحدة اجلمع والتخزين/
املُعاجلة التالية له، فقد ُتضاف املواد املُجففة مثل: اجلير، أو الرماد، أو نشارة 

اخلشب إلى نفس الفتحة بعد قضاء احلاجة )ج.٨، ج.٩(.

اعتبارات التصميم: من املُهم أن يكون قسما املِرحاض مفصوَلني على 
نحٍو جيد لضمان: )أ( أاّل يصل الُبراز إلى منطقة جتميع البول في املقدمة 
وتوجد  املِرحاض.  من  اجلافة  املنطقة  إلى  البول  يتدفق  أالَّ  وَيُسدها، )ب( 
تنظيف  مياه  بتجميع  تسمح  فاصلة  فتحات  بثالث  ُمزّودة  مراحيض  أيًضا 
الشرج في حوٍض ثالث ُمخصص لها وُمنفصل عن مكان جتميع الُبراز ومكان 

الفاصل  اجلاف  املِرحاض  تصميَمي  استخدام  املمكن  ومن  البول.  تصريف 
للبول لفصل البول عن البراز، سواء التصميم املناسب للمستخدمني الذين 
يفضلون اجللوس فوقها أو املناسب للمستخدم الذي يفّضل اجللوس بوضعية 
الُقرفصاء، وذلك على حسب تفضيالت املستخدمني. وللحد من الرواسب 
املواسير( املتصلة بخزانات  ُيراَعى أن تكون كافة الوصالت )  التكلس،  أو 
ُوِجَدت-  -أينما  املواسير  تركيب  ويجب   اإلمكان،  قدر  قصيرة  التخزين 
بشكل مائل )١٪( على األقل، ويجب جتنُّب الزوايا القائمة )٩٠ درجة(. 
االنحدارات  في  ملليمتر(   ٥٠( قطر  ذات  املواسير  استخدام  املناسب  ومن 
التي تسهل بها الصيانة. بينما ينبغي استخدام املواسير  النقاط  احلادة وفي 
للميول  األخرى، وخاصًة  املواضع  في  ملليمتر(  األكبر )< ٧٥  القطر  ذات 
في  املواسير  عزل  وينبغي  إليها.   الوصول  يصعب  التي  والنقاط  البسيطة 
االرتداد  من  الروائح  وملنع  البول،  د  جَتمُّ لتفادي  الباردة  املناخية  الظروف 
مرة أخرى عبر األنبوب، كما ينبغي تركيب مانع تسرب الروائح في مكان 

تصريف البول.

البالطات  املراحيض أو  من املمكن تصنيع قواعد  املواد واملستلزمات: 
)البورسلني(،  اخلزف  أو  )الفيبرجالس(،  الزجاجية  األلياف  من  األرضية 
احمللّية، وميكن  السوق  تتوفر في  البالستيك، وهي عادًة ال  أو  اخلرسانة،  أو 
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جتنُّب  ينبغي  لذا  بالصدأ؛  املعادن  معظم  إصابة  في  البول -عادًة-  يتسبب 
استخدام املعادن في بناء املِرحاض اجلاف الفاصل للبول واألنابيب امللحقة به.

القابلية للتطبيق: تعتمد إمكانية تطبيق املِرحاض اجلاف الفاصل للبول 
مالئمة  تكون  ال  قد  أنها  كما  احمللي،  املستخدم  قبول  على  كبيًرا  اعتماًدا 
والئقة في كل سياق ثقافي. ومن املمكن أن جُتَرى التغييرات على تصميم 
معينة  سكانية  فئات  احتياجات  ليناسب  للبول  الفاصل  اجلاف  املِرحاض 
)مبعنى توفير مناذج أصغر لألطفال، وأخرى للذين يفضلون اجللوس بوضعية 
التي  للمناطق  اخلصوص-  وجه  -على  مناسب  فهو  إلخ(.   ... الُقرفصاء 
تتسم بظروف أرضية ذات طبيعة صعبة، أو في األماكن التي تهتم باستخدام 
البول والُبراز اجلاف في الزراعة. وإذا لم يكن هناك اهتمام باستخدام البول 
فى الزراعة، فمن املمكن أن رشحه فى التربة ، ولكن في جميع األحوال ال 
ُبد من خضوع الُبراز للمعاجلة اإلضافية حتى ميكن استخدامه اوالتخلص منة  
بأمان. قد ال يكون املِرحاض اجلاف الفاصل للبول مناسًبا للظروف املناخية 
شديدة البرودة، حيث من املمكن أن يتجّمد البول في املواسير إن لم يتم 

عزلها على نحٍو سليم.

نظافة  على  احلفاظ  في  املشّقة  من  نوع  يوجد  والصيانة:  التشغيل 
فقد  األخرى،  املراحيض  من  بغيره  مقارنًة  للبول  الفاصل  اجلاف  املِرحاض 
البول ومجرى  بني مجرى  التام  الفصل  في  املُستخدمني صعوبة  بعض  يجد 
البراز باجتاه الفتحتني، مما قد يستلزم مزيًدا من التنظيف والصيانة، وخاصًة 
للجدار الفاصل، ومن املُمكن أن يسقط الُبراز -عن طريق اخلطأ- في القسم 
ص للبول؛ مما ُيسبِّب االنسدادات، ومشاكل في التنظيف، وكذلك  املُخصَّ
التلوث للبول. يجب تنظيف كل األسطح بانتظام؛ ملنع الروائح وللحد من 
عن  وِعوًضا  للتنظيف،  املِرحاض  في  املياه  ُتَصب  أاّل  وينبغي  البقع،  تكّون 
املبللة  الورقية  املناديل  أو  القماش  من  ُمبللة  قطعة  استخدام  ميكن  ذلك، 
املُخّصصة لالستخدام ملرة واحدة فقط من أجل مسح املقعد وجتويف الوعاء 
الداخلي. عند تنظيف املِرحاض باملياه يجب َتوِخي احلذر لضمان عدم تدُفق 
املياه في اجلزء املخّصص للبراز، وحيث إن البول ُيجَمع بشكل ُمنفصل، وقد 
في  وتتراكم  واملغنيسيوم،  الكالسيوم  ُمركبَّات  املُكونة من  األمالح  تترسب 
املواسير وعلى األسطح املُعرَّضة للبول باستمرار، ويعد غسل جتويف الوعاء 
أو اجلمع  الساخن فقط  املاء  أو  املثال، اخلل(  بحمض ضعيف )على سبيل 
بينهما من املمكن أن مينع تراُكم الرواسب  الكلسية )scaling(، وميكن 
أيضًا استخدام األحماض القوية أو محلول الصودا الكاوية )جزئني من املاء 
قد  احلاالت  بعض  وفي  االنسدادات.  إلزالة  الصودا(  من  واحد  جزء  إلى 
يتطلبَّ األمر اإلزالة اليدوية لالنسدادات، كما يحتاج مانع تسرب الروائح 
إلى الصيانة من حنٍي آلخر، ومن الضروري للغاية فحصه بانتظام للتأكد من 

أدائه لوظيفته.

أن  ينبغي  كما  الشرج،  تنظيف  مواد  توفير  ينبغي  والسالمة:  الصحة 
يكون مرفق غسل اليدين )و.٧( في موقع قريب جًدا من املرحاض، ويجب 

توفير املعدات الالزمة  لتنظيف املراحيض، مبا في ذلك القفازات.

التكاليف: تكاليف رأس املال وتكاليف التشغيل منخفضة نسبًيا، ولكن 
بالنسبة  بالقليل  ليس  مبلغ  األرضية  البالطة  تكاليف  مُتثِّل  أن  املمكن  من 
الفتحة  ذات  العادية  النمطية  البالطة  من  أغلى  وهي  الصغيرة،  للبيوت  
الواحدة. كما يجب أن تؤخذ في احلسبان تكاليف إدارة البول والُبراز، إذا 

لم تتم في املوقع.

ليس  للبول  الفاصل  اجلاف  املِرحاض  إنَّ  االجتماعية:  االعتبارات 
بالشيء البديهي أو الواضح -من فوره- لبعض املُستخدمني، ففي البداية، 
األخطاء  بعض  حتدث  وقد  استخدامه،  في  املُستخدمني  بعض  يتردد  قد 
قد  التي  للبول(  املخصص  التجويف  في  الُبراز  املثال: سقوط  )على سبيل 
متنع  البعض اآلخر عن قبول هذا النوع من املراحيض، ومن الضروري توفير 
إرشادات توجيهية للُمستخدمني داخل املرحاض، وكذلك من املهم الترويج 
وللعمل  املُستخدمني.  ِقَبل  من  اجليد  القبول  لتحقيق  ؛  الشخصية  للنظافة 
وجود  ولتجنُّب  أفضل،  نحٍو  على  للنظام  املستخدمني  ل  تقبُّ حتقيق  على 
الُبراز، ميكن دمج املِرحاض الفاصل للبول مع املبولة  البول في فتحة جتميع 
ل. ويجب االهتمام  بعملية اإلدارة  )و.٣( مما يسمح للرجال بالوقوف والتبوُّ
الالحقة للبول والُبراز )انظر ج.٨، ج.٩(، وتعمل بعض الُنُظم على جتّنب 
استخدام واِجهة ُمستخِدم ذات فتحتني، ولذا تقترح بعض الُنظم حالًيا أن 
يتم فصل البول والُبراز حتت حفرة املرحاض باستخدام سير متحرك مائل ينقل 
الُبراز إلى حاوية مستقلة، بينما يسقط البول من خالله. ويجب أن يعكس 
املِرحاض اجلاف الفاصل للبول  تفضيالت املستخدم احمللي )الشخص الذي 
ل اجللوس  يفضل اجللوس على القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
وغيرها(،  واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء،  بوضعية 
وينبغي أن يوضع في احلسبان إمكانية وصول جميع املستخدمني للمرحاض 
مع ضمان سالمتهم، وُيقَصد باملستخدمني الرجال، والسيدات، واألطفال، 

واملُسنِّني، وذوي االحتياجات اخلاصة )ق.١٠(.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X ال يتطلب وجود مصدر ثابت للمياه

 X ال توجد مشكالت فعلية فيما يُخّص الذباب أو الروائح إذا ما مت استخدامه 
      وصيانته على نحٍو صحيح.

X تكاليف رأس املال والتشغيل منخفضة. 

لون اجللوس املباشر على القاعدة   X مناسب جلميع أنواع املُستخدمني )الذين يفضِّ
لون الغسل         أو اجللوس بوضعية الُقرفصاء دون مالمسة القاعدة، أو الذين يفضِّ

      أو املسح(.

W عدم توفر مناذج سابقة التجهيز منه في كل األماكن.

W يحتاج إلى التدريب والقبول حتى ميكن استخدامه على النحو الصحيح.

W  ُعرضة لسوء االستخدام واالنسداد بالُبراز.

W  يحتاج الرجال عادًة إلى مبولة منفصلة من أجل التجميع األمثل للبول.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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ُتسَتخدم املبَولة )Urinal( لتجميع البول فقط، وُتستخدم املباول عادًة 
وَتستخِدم  أيًضا،  للسيدات  النماذج  بعض  تطوير  بالرغم من  للرجال، 
بعض املباول املياه لطرد البول، إال أن املباول التي ال تعمل باملياه متوفرة 

هي األخرى.

ا  رأسّيً ُمركبة  وحدات  عن  عبارة  املباول  تكون  أن  فيمكن  للرجال  بالنسبة 
على احلائط، أو بالطات أرضية يستعملها املُستخدم باجللوس فوقها بوضعية 
القرفصاء. تتكون املباول النسائية من قاعدة مرتفع لوضع األقدام عليه وقناة 
التجميع. ميكن  تقنية  إلى  املياه  لُتوصيل  البول  أو ُمستجمع  امليل  منحدرة 
استخدام املبولة باملياه أو بدونها، وميكن تركيب مواسير املياه )أو  مواسير 
الصرف( وفًقا لذلك. وإذا اسُتخِدمت املياه فإنها ُتستخدم بشكل أساسي 
للتنظيف وللحد من انتشار الروائح )باستخدام كوع  مينع رجوع الرائحة(، 
د املباول بحاوية لتخزين البول أو بنظام للتخلُّص مثل  ومن الضروري أن ُتزوَّ

ُحفرة االمتصاص )س.١٠(. 

األهداف/السمات األساسية 
• جتميع منفصل للبول

• تزيل ضغط املستخدمني الواقع على 
غيرها من واِجهات املُستخِدم

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

*   ُمشتَرك
*   عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

    احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
* * االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
� البول، ]� مياه الدْفق[

املُدخالت 
� البول، ]� مياه الدْفق[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المبولة 

تكون  أن  املمكن  من  احلادة،  الطوارئ  حالة  أثناء  التصميم:  اعتبارات 
املبَولة عبارة عن ترنش بسيط أو حفرة بسيطة مملوءة باحلصى أو  قطع خزفية 
التى تصب  في اجتاه لوح بالستيكي  او بالستيك من مزراب مياه األمطار 
خيارات  وتوجد  )س.١٠(.  االمتصاص  ُحفرة  في  فيه  ما  يصرف  رأسي 
من  بقمع  املزّودة  )اجلراكن(  العبوات  استخدام  إعادة  ضمنها  من  أخرى 
محلًيا  املتوفرة  اخليارات  تلك  من  للمباول  أخرى  خيارات  أي  أو  األعلى، 
واملصنوعة من البالستيك أو السيراميك. بالنسبة للمباول التي تعمل باملياه 
فإن كمية املياه املُستخدمة لكل مرة في عملية دْفق املياه تتراوح بني أقل من 
لتر واحدفي التصميمات احلديثة وقد تصل  إلى ٥-١٠ لترات في النماذج 
التي ال تستخدم  أو  للمياه  املوّفرة  التقنيات  األقدم، وينبغي تفضيل ودعم 
يكون  قد  والذي  الروائح  لتسرب  مبانع  ُمجّهزة  املباول  بعض  وتأتي  املياه. 
وبالنسبة  الرائحة.  النتشار  مانع  سائل  أو  أو غشاء  ميكانيكي  بغالق  مزّوًدا 
للمباول الرجال، فوضع رسمة صغيرة  بالقرب من البالوعة من شأنه تقليل 
فمن  فقط،  للبول  ُمخصصة  املبولة  وألن  املبولة،  البول خارج  قطرات  تناثر 
والفاقد  الروائح  ولتقليل  الُبراز.  أجل  من  ثابت  ِمرحاض  توفير  أيًضا  املهم 
من النيتروجني ألقل حد في تصاميم املبولة البسيطة التي ال تستخدم املياه، 
يوّفر  وبذلك  البول  في خزان  مغموًرا  البول  مواسير جتميع  يكون  أن  يجب 
الروائح. ولو تطّرقنا للتخطيط، فإن  عدد املوصي به  مانًعا أساسًيا لتسرب 
ملستخدمي املبولة الواحدة يصل الى خمسني فرد لكل مبولة بحد اقصي . 

دة بالدْفق مبَولة مزَوّ مبَولة ال تعمل باملياه

صمام خاص ُيستخدم كمحبس للرائحة
ُقمع

مبَولة اجلركن



33

٣.
و

املواد  من  العديد  باستخدام  املباول  تنَتج  أن  ميكن  واملستلزمات:  املواد 
البسيطة  املباول  من  وتتدرج  تتنوع  وهي  املتنوعة،  احمللية  واملستلزمات 
للغاية )على سبيل املثال ُقمع بالستيكي متصل بجركن(، حتى تصل إلى 
التصميم. ومن حيث  التفاصيل في  التجهيز والتي تراعي  التصاميم سابقة 
يتم  وأن  مبولة  منها  ُيصنع  أن  املمكن  للتسرب من  مانعة  مادة  فأي  املبدأ، 

توصلها  بحاوية للتخزين، أو بُحفر لالمتصاص، أو شبكة صرف صحي.

والعامة، وفي مرحلة  املُشتركة  للمرافق  مناسبة  املباول  للتطبيق:  القابلية 
تقليل  من  ن  مُيَكِّ جيًدا  حاًل  املباول  تقّدم  خاص،  بوجٍه  احلادة  االستجابة 
كمية وحجم املُدخالت إلى مراحيض احلفرة )وميكن اعتبار البول خاٍل من 
مسببات األمراض، وميثِّل نحو ٩٠٪ من  الوزن الكلي لفضالت اإلنسان(. 
الُنُظم   استخدام  سوء  تفادي  في  املبولة  توفير  ُيفيد  احلاالت،  بعض  في 
والتقنيات الغير مستخدمة للمياة، حيث ال يدخل إلى النظام أي بول على 
اإلطالق. واملباول تالئم- على وجه اخلصوص- املجتمعات التي تستخدمها 
بالفعل، وميكن للمباول أن تزيد من فعالية املراحيض املوجودة، وتزيد من 
ومن  الناجتة،  الصرف  مياه  كمية  وتقلل  الصحي،  الصرف  مرافق  استخدام 
املمكن أن يقل عدد املراحيض  الكلي بسبب وجودها أو أن تتحسن طريقة 
من  الروائح  تفوح  ما  عادًة  وكفاءة.  نظاًما  أكثر  تصبح  بحيث  استخدامها 
املباول في األجواء املناخية الدافئة، وهو األمر الذي يجب أخذه في االعتبار 

عن أخذ قرار متعلق باملوقع املالئم.

انتشارالرائحة،  املباول مشكالت  يصاحب  ما  غالًبا  والصيانة:  التشغيل 
وبخاصٍة إذا كانت أرضية املبولة ليست مانعة للتسرب. ومن الضروري تكرار 
الوعاء،  )جتويف  احمليطة  املنطقة  تنظيف  في  واالنتظام  باملياه  الدْفق  عملية 
والبالطة األرضية، واجلدار(. وحتتاج املباول إلى الصيانة املستمرة من أجل 
احلد من الروائح، وإلزالة املخلفات الصلبة )مثل أعقاب السجائر(، وتقليل 
تستخدم  ال  التي  املباول  وفي  الكلسية.  األمالح  ورواسب  البقع  تكّون 
املُكونة من  الكلسية  املمكن أن تترسب األمالح  املياه - بوجٍه خاص، من 
وعلى  املواسير،  جدران  علي  وتتراكم  واملغنيسيوم،  الكالسيوم  ُمركبَّات 
ضعيف  بحمض  الوعاء  جتويف  وغسل  باستمرار.  للبول  املُعرَّضة  األسطح 
)على سبيل املثال اخلل( أو املاء الساخن أو اجلمع بينهما من املمكن أن مينع 
تراكم الرواسب والتكٌلس )scaling(، وميكن استخدام األحماض القوية 
أو محلول الصودا الكاوية من أجل إزالة االنسدادات، أو قد يتطلَّب األمر 
فمن  املياه،  تستخدم  التي  للمباول  وبالنسبة  لالنسدادات.  اليدوية  اإلزالة 
لوظيفته،  أدائه  من  للتأكد  الروائح  تسّرب  ملانع  املنتظم  الفحص  الضروري 
إذا كان متوسط  بانتظام.  البول  ُبد من تفريغ اخلّزان املخّصص لتجميع  وال 
مستخدمي املبولة هو )٥٠( شخًصا في اليوم الواحد، ينتج كٌل منهم )لتًرا 
كان  إذا  لتر  هو٣٥٠  املطلوب  للتخزين  األدنى  احلد  فإن  البول،  من  واحًدا 

التفريغ يجري أسبوعًيا.

الصحة والسالمة: مبا أن البول ال يرتبط بأي مسببات لألمراض أو قد ال 
يرتبط إال بنسبة قليلة جًدا منها، فإن التعرض ملخاطر الصحة عامة منخفٌض 
اليدين )و.٧( في موقع قريب جًدا  نسبًيا. ويجب أن يكون مرفق غسل 

من املبولة.

التكاليف: ميكن إنتاج املباول باستخدام املواد واملستلزمات املتوفرة محلًيا، 
بالعمالة  املرتبطة  التكاليف  يعكس  أن  التكاليف يجب  أي حساب  أن  إال 
بنحو  تقدر  البول  من  يومية  بأحمال  ونقله  ع  املُجمَّ البول  لتفريغ  الالزمة 

١-١.٥ لتًرا لكل شخص في اليوم الواحد.

والتي  املريحة  املستخدم  وجهات  من  املبولة  االجتماعية:  االعتبارات 
حتظى بقبول واسع من ِقبل الرجال، إال أنها قد تكون غير مالئمة أو الئقة 
اما  املستخدمني.  مع  املُسبق  بالتشاور  يوَصى  وحينئٍذ  الثقافات،  بعض  في 
املباول اخلاصة بالسيدات أقل شيوًعا، ويجب التشاور مع املستخدمني فيما 
إذا كان هذا من احلل مطروح. وينبغي النظر في إنشاء املباول ووضعها في 
املناطق التي تعاني من مشكلة التبول في العراء؛ وذلك من أجل احلفاظ على 
بيئة نظيفة وخالية من الروائح الكريهة. وال ُبد أن توضع مرافق غسل اليدين 
بالقرب من املباول، حيث أن غسل األيدي بعد التبّول أمٌر ضروري وصحي .

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X ال تتطلب املباول التي ال تستخدم املياه وجود مصدر ثابت للمياه

ا X مُيكن إنتاجها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

X تكاليف رأس املال والتشغيل منخفضة

 W قد تظهر مشكالت مع الروائح إذا لم يجِر استخدامها وصيانتها على نحٍو 
      صحيح 

 W النماذج املخّصصة للسيدات ليست متوفرة على نطاق واسع وقد تواجه 
      مشكالت في القبول

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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األهداف/السمات األساسية 
وفضالت  املستخدم  بني  الفصل   •

اجلسم
• يحتاج إلى مياه الدْفق

• تقليل من الروائح/الذباب 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

*   ُمشتَرك
*   عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

    احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
* * االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
املياه السوداء

املُدخالت 
 �البراز،�البول،�مياه الدْفق، 

]� مياه تنظيف الشرج[، ]� مواد 
التنظيف اجلافة(

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

مرحاض الدفق

الدْفق  مرحاض   :)Flush Toilets( الدْفق  مراحيض  من  نوعان  يوجد 
بواسطة  يدوًيا  املاء  ُتَصب  حيث   ،)Pour Flush Toilet( بالصب 
 ،)Cistern Flush Toilet( بالسيفون  الدْفق  ومرحاض  املستخدم، 
الدْفق  مرحاض  ويتصل  املرحاض،  أعلى  سيفون  من  املياه  تأتي  حيث 
املياه  إمدادات  تكن  لم  إذا  املياه.  إمدادات  بشبكة  مباشرًة  بالسيفون 
بالسيفون  أن يتحول أي مرحاض دفق  املمكن  متواصلة ومستمرة، من 

ليصبح مرحاض دفق بالصب.

ويحتوي ِمرحاض الدْفق على حاجز مائي )أو كوع مينع عودة املاء والرائحة( 
)water seal(، يعمل على منع الروائح والذباب من اخلروج من األنبوب 
وعاء  داخل  إلى  املياه  ُتَصب  بالصب،  الدْفق  ملرحاض  بالنسبة  املواسير. 
)سلطانية( املرحاض لدفق فضالت اجلسم وطردها، وعادًة ما يكفي )١ إلى 
املياه تقريًبا لهذا الغرض لطرد الفضالت. ويجب أن تكون  ٣ لترات( من 
ِتها كافية لتحريك ولدفع فضالت اجلسم لتعبر كوع احلاجز  كمية املياه وُقوَّ
للماء الذي يتخذ شكاًل ُمنحنًيا )وَصبُّ املاء من أعلى غالًبا ما يساعد في 
السيفون  في صندوق  املياه  ُتخّزن  بالسيفون،  الدْفق  ِمرحاض  وفي  ذلك(. 
نة فيه عن طريق  املوجود أعلى وعاء )سلطانية( املرحاض، وُتطَلق املياه املُخزَّ
إلى وعاء )سلطانية(  باجلريان  للمياه  املقبض، وهذا يسمح  أو دفع  سحب 

وبداًل  منها.  للتخلص  وحملها  اجلسم  بفضالت  واالختالط  املِرحاض 
الدْفق  )ِمرحاض  دلو  باستخدام  يدوًيا  املياه  صب  املمكن  فمن  ذلك،  من 
األرضية.  والبالطات  املراحيض  قواعد  استخدام كل من  بالصب(. وميكن 
وبسبب الطلب عليها، ازدادت كفاءة املصنِّعني احملليني في تصنيع مراحيض 

الدْفق باجلملة تصنيًعا كمًيا وبأسعار معقولة.

اعتبارات التصميم: ُيراَعى في احملبس الكوع السفلي املصنوع على شكل 
حرف )U(، والذي يسهل عمل احلاجز املائي في ِمرحاض الدْفق، أن يكون 
مصنوًعا من البالستيك أو السيراميك لتفادي االنسدادات، ولتسهيل عملية 
إذا كان  لالنسداد  تعرضه  يسُهل  اإلسمنت  من  املصنوع  )فالنوع  التنظيف 
املائي  احلاجز  شكل  د  وُيحدِّ احلبيبات(.  من  بروزات  به  أو  امللمس  خشن 
املائي هو )٢سم(  احلاجز  لرأس  األمثل  والعمق  للدْفق،  الالزمة  املياه  كمية 
اجلسم  فضالت  من  املِرحاض  لتنظيف  الالزمة  املياه  كمية  لتقليل  تقريًبا 
تقريًبا.  )٧سم(  السفلي   الكوع  احملبس  ُقطر  يكون  أن  ويجب  وطردها، 
وتستخدم مراحيض الدْفق بالسيفون احلديثة من )٦ إلى ٩ لترات( من مياه 
كميات  الستخدام  القدمية  النماذج  ُصِمَمت  بينما  الواحدة،  للمرة  الدْفق 
من  مختلفة  أنواع  حالًيا  تتوفر  لتًرا(.  إلى )٢٠  تصل  الدْفق  مياه  من  أكبر 
مراحيض الدْفق التي تستخدم كميات أقل من املياه للدْفق تصل إلى )١.٥ 

ِمرحاض الدْفق بالصب ِمرحاض الدْفق بالسيفون

 اخليار التصميمي االول

خيار 2 اخليار التصميمى التانى 
ارتفاع احلاجز املائي
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و الدْفق سّباًكا لديه اخلبرة  الواحدة. ويتطلب تركيب ِمرحاض  املرة  لتر( في 

الالزمة للتأّكد من أن كل الصمامات ُمّتصلة على نحٍو صحيح، ومحكمة 
اإلغالق كما ينبغي، مما يضمن احلد من التسرب.

من  بالسيفون  الدْفق  مراحيض  تصنع  ما  عادًة  واملستلزمات:  املواد 
املصانع   ُتنتجها  التي  املستخِدم  واجهات  من  وهي  )البورسلني(  اخلزف 
ا  البالطات األرضية محلّيً إنتاًجا كمًيا باجلملة. ومن املمكن تصنيع  بكثرة 
الزجاجية  األلياف  أو  الرمل واإلسمنت(،  توفر  اخلرسانة )بشرط  باستخدام 
للصدأ وميكن  املقاِوم  الفوالذ  أو  اخلزف )البورسلني(،  أو  )الفيبرجالس(، 
استخدام القوالب اخلشبية أو املعدنية إلنتاج عدة وحدات بسرعة وكفاءة. 
ومتوفٌر أيًضا ُمنتجات سابقة التجهيز من قواعد املراحيض وكذلك البالطات 
من  مصنوعة  وهي  القرفصاء  بوضعية  فوقها  للجلوس  املُخّصصة  األرضية 
احلواجز  املاء  حلجز  تعمل   التي  االكواع  أجهزة   أيًضا  ومتوفٌر  البالستيك، 
فوقها  للجلوس  املخّصصة  األرضية  البالطات  في  تركيبها  التي ميكن  املائية 

بوضعية الُقرفصاء.

بها  يتوفر  التي  األماكن  فقط  يالئم  الدْفق  ِمرحاض  للتطبيق:  القابلية 
مصدر ثابت للمياه، وال يتعنّي أن تكون درجة نقاء جودة املياه املستخدمة 
الستخدامها  الرمادية  املياه  تدوير  إعادة  وميكن  للشرب  وصاحلة  عالية 
وُمسببات  العضوية  املواد  من  محتواها  يكون  أن  ينبغي  ولكن  الدْفق.  في 
األمراض قليل، وذلك لوقاية األنابيب حلماية املواسير من االنسدادات الناجتة 
املستخدمني  تعرُّض  لتفادي  وكذلك   ،)biofilm( احليوي  الغشاء  منو  عن 
ملُسببات األمراض. ُيالئم ِمرحاض الدْفق املُستخدمني الذين ُيفضلون اجللوس 
القاعدة  مالمسة  دون  الُقرفصاء  بوضعية  اجللوس  أو  القاعدة،  على  املباشر 
)قواعد املراحيض أو البالطة األرضية(، وكذلك ُيالئم املُستخدمني الذين 
يستخدمون املياه لالغتسال، أو الذين يستخدمون املناديل الورقية املخصصة 
للتنظيف وللمسح . ويحتاج ِمرحاض الدْفق بالصب إلى كمية من املياه أقل 
من تلك التي يحتاج إليها ِمرحاض الدْفق بالسيفون. ولكن بسبب استخدام 
بالصب لالنسداد،  الدْفق  ِمرحاض  أن يتعرض  السهل  أقل فمن  كمية مياه 
ومن َثم يتطلب مزيًدا من أعمال الصيانة. وعموًما، يكون مرحاض الدْفق 
بالصب مالئًما أكثر ملراحيض احلفرة أو مراحيض احلفر املنفصلة عن موِضع 
من  القريبة  )التخمير( )ج.١٣(  التحليل  انات  خزَّ أيًضا  ورمبا  املستخدم، 
توفَّرت  إذا  إال  بالسيفون  الدْفق  ِمرحاض  في  التفكير  ينبغي  وال  املرحاض. 
وإذا  إلنشائه،  اخلاصة  التجهيزات  وملحقات  واللوازم  الوصالت  كل  ا  محلّيً
توّفرت املياه، يكون هذا النوع من املراحيض مالئًما للتطبيق على املستوى 
بإحدى  الدْفق  مراحيض  تتصل  أن  ويجب  سواء.  حٍد  على  واخلاص  العام 

تقنيات اجلمع والتخزين/املُعاجلة أو النقل وذلك الستقبال املياه السوداء.

التشغيل والصيانة: نظًرا لعدم وجود أيَّة أجزاء ميكانيكية؛ فإن ِمرحاض 
وبغض  الصيانة.  إصالحات  إلى  يحتاج  ما  ونادًرا  ا  جّدً َمتني  بالصب  الدْفق 
ف  النظر عن حقيقة أنه ِمرحاض قائم على استخدام املياه، فإنه يجب أن ُيَنظَّ
بانتظام؛ للحفاظ على النظافة الصحية، وملنع تكّون البقع الفضالت، وحتتاج 
األجزاء  بعض  استبدال  أجل  من  الصيانة  إلى  بالسيفون  الدْفق  مراحيض 
امليكانيكية أو الوصالت أو إصالحهم. فاألزرار فاملقبض والروافع واآلليات 
وماكينة السيفون املوجودة داخل صندوق السيفون - على وجه اخلصوص- 
سريعة التأثر والتعرض للتلف. ولتقليل احلاجة من املياه الالزمة للدْفق وملنع 
االنسداد ُيوَصى بعدم إلقاء مواد التنظيف اجلافة وُمنتجات النظافة الصحية 
استخدام  وعدم  املرحاض،  داخل  عموًما  الصلبة  واملخلفات  احليض  لفترة 
أنشطة  من  له كجزء  ي  التصدِّ األمر  يتطلب هذا  وقد  عبره.  لطردها  الدْفق 

الترويج للنظافة الشخصية )ق.١٢(، كما يحتاج إلى خطة برنامج إلدارة 
املخلفات الصلبة )ق.٨(.

الصحة والسالمة: ِمرحاض الدْفق حٌل آمن ومريح في االستخدام بشرط 
احلفاظ على نظافته. وينبغي توفير مواد تنظيف الشرج، كمان ينبغي توفير 

محطة مرفق لغسل اليدين في موقع قريب جًدا من املرحاض.

النموذج  على  كبيرة  بدرجة  الدْفق  ِمرحاض  تكاليف  تتوقف  التكاليف: 
املُختار، ويجب األخذ في احلسبان التكاليف اإلضافية للتقنيات التابعة له 
من تقنيات التجميع والنقل واملعاجلة والتخلُّص، وتعتمد تكاليف التشغيل 
على سعر املياه، فمراحيض الدْفق بالسيفون أعلى تكلفًة من مراحيض الدْفق 

بالصب.

رؤية  املستخدمني  الدْفق  مرحاض  ُيجنِّب  االجتماعية:  االعتبارات 
فضالت اجلسم اخلاصة باملستخدمني السابقني أو شم أي روائح ناجتة عنها، 
ومن َثم فهو- بوجٍه عام- يحظى بالقبول اجليد، وإذا كان احلاجز املائي يؤدي 
ومن  تقريًبا،  رائحة  أي  هناك  تكون  أالَّ  فينبغي  جيد،  نحٍو  على  وظيفته 
املفروض أن يكون املرحاض نظيًفا ومريًحا في االستخدام. ويجب أن يعكس 
الذي  )الشخص  احملليني  املستخدمني  تفضيالت  بالدْفق  اجلاف  املِرحاض 
ل اجللوس  يفضل اجللوس على القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
وغيرها(،  واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء،  بوضعية 
املستخدمني  جميع  وصول  إمكانية  ضمان  احلسبان  في  يوضع  أن  وينبغي 
للمرحاض مع ضمان سالمتهم، وُيقَصد باملستخدمني الرجال، والسيدات، 

واألطفال، واملُسنِّني، وذوي االحتياجات اخلاصة )ق.١٠(.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
X مينع احلاجز املائي الروائح بفعالية.

X ُتطَرد فضالت اجلسم اخلاصة ملستخدم ما بالدْفق قبل وصول املستخدم 
التالي

لون اجللوس املباشر على القاعدة   X مناسب جلميع أنواع املُستخدمني )الذين يفضِّ
لون الغسل،        أو اجللوس بوضعية الُقرفصاء دون مالمسة القاعدة، أو الذين يفضِّ

      أو املسح باملناديل الورقية(

X انخفاض تكاليف رأس املال، وتعتمد تكاليف التشغيل على سعر املياه.

 W يتطلب وجود مصدر ثابت للمياه )من املمكن أن تكون مياه ُمعاد تدويرها 
عة أو إحداها(.      ومعها مياه األمطار املُجمَّ

 W يحتاج إلى املواد واملهارات واخلبرات الالزمة إلنتاجه والتي ال تتوفر في كل 
      األماكن البلدان.

 W من املمكن أن تسبب مواد التنظيف اجلافة اخلشنة انسداًدا في الكوع احلاجز 
     للماء.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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٥.
و

األهداف/السمات األساسية 
• التقليل من املخاطر املباشرة للصحة 

العامة
• منع التغّوط العشوائي في العراء 

•سرعة التنفيذ

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

     ُمشتَرك
* *  عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

** احلي السكني
*  املدينة

مرحلة الطوارئ 
*  االستجابة احلادة

    االستقرار
    التعافي

املُخرجات
فضالت اجلسم

املُدخالت 
]�مواد  البول،   � البراز،   �
تنظيف  ]�مياه  اجلافة[،  التنظيف 

الشرج[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

التغوط في العراء الموجه

 Controlled( وللتخطيط(  للمراقبة  )اخلاضع  ه  املَُوجَّ العراء  في  الَتَغّوط 
التفكير  التي ميكن  ل  التدخُّ إجراءات  أحد  هو   )Open Defecation
ولم  العراء  في  التغّوط  ى  يتفشَّ حيث  احلادة  االستجابة  مرحلة  في  فيها 
توفير مواقع  الصحي. ويتضمن ذلك  للصرف  بنية حتتية  أية  بعد  ُتنشأ 
دة للتغّوط )والتي ُتعَرف عموًما بساحات التغوط في العراء(، كما  محدَّ

يتضمن ذلك أيًضا عملية  إزالة البراز املتناثر.

ه على إدارة ممارسات الَتَغّوط في العراء وحصرها  يعمل الَتَغّوط في العراء املوجَّ
ى ملخاطر الصحة  في مناطق محدّدة سلًفا )ساحات التغّوط(، وبذلك يتصدَّ
العامة املرتبطة بالَتَغّوط في العراء غير املوّجه العشوائي . باإلضافة إلى ذلك، 
العراء تهديًدا شديًدا  في  التغّوط  فيها  التي ُيشكل  املناطق  حُتّدد  أن  يجب 
أو  املياه،  أو مصادر  القريبة من األسواق،  املناطق  العامة )مثل  الصحة  على 
أن  ويجب  دقيًقا،  حتديًدا  حدودها  ُتَعنيَّ  وأن  املدارس(  أو  املستشفيات، 
يوضع  وأن  للتخطيط  للتوجيه   املناطق  هذه  في  العراء  في  التغّوط  يخضع 

حتت املراقبة الصارمة.

اعتبارات التصميم: تتطلب ساحات التغّوط مساحة كبيرة من األراضي، 
ويجب أن تبُعد مساحة املنطقة التي وقع عليها االختيار مسافة )٥٠ م( على 
األقل عن مناطق إنتاج الطعام وتخزينه وإعداده )مثل املطابخ، واألسواق(، 
الوقت  في  ولكن  ومعاجلتها،  املياه  تخزين  مرافق  وعن  املياه،  مصادر  وعن 
املستخدمني  لضمان سالمة  يكفي  مبا  قريب  مكان  في  تقع  أن  ذاته يجب 
وسهولة وصولهم إليها. ويجب أن تكون ساحات التغّوط في مكان منحدر 
أن  ويجب  التلوث،  لتفادي  املياه  ومصادر  واملَُخيَّمات،  املستوطنات،  عن 
تزّود املنطقة بساتر )حاجز سور( الئق من أجل اخلصوصية، وأن ُتخّصص 
مواقع تفصل الرجال عن السيدات، وأن يكون بها مرافق لغسل اليدين في 
ممرات  في  )حتى  الئقة  إضاءة  بوجود  وُيوَصى  الدخول/اخلروج.  مناطق 
من  التغّوط  مناطق  وتتكّون  لياًل.  األمنية  احلالة  أجل حتسني  من  الدخول( 
قطاعات مخّصصة للتغّوط، تفصلها عن بعضها احلواجز الساترة الفاصلة. 
ويجب حث الناس على استخدام قطاع واحد من األرض في املرة الواحدة، 
وتعيينها  اسُتخِدَمت  التي  املناطق  على  الواضحة  العالمات  وضع  ويجب 
اخلصوصية،  من  مزيد  لتوفير  الداخلية  الفواصل  استخدام  ميكن  بوضوح. 
أن ميتلئ،  بعد  القطاع  ُيغَلق  املكان كثيًرا.  استخدام  الناس على  ولتشجيع 
ُبد  وال  منه.  للتخلُّص  آمن  مكان  إلى  وإزالته  باجلير،  الُبراز  معاجلة  ويجب 
الوقت، وميكن من أجل حتسني  املكان طيلة  ُيشرف على  من وجود عامل 
ساحات التغّوط في العراء أن حُتَفر اخلنادق )الترنشات( الضحلة للمساعدة 

على تغطية الُبراز بعد التغّوط.

املساحة املستخدمة للتغوط

األعمدة اخلشبية

ممر للدخول

 اجتاة املُنحَدر  وامليول

عرض 30-20م كحٍد أقصى

القطاع  الذى يستخدم حاليا

اخلروج الدخول

ساتر(سور) من أجل اخلصوصية
(ارتفاع 1.8م على األقل)
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لعمل  الالزمة  واملستلزمات  املواد  وجود  من  ُبد  ال  واملستلزمات:  املواد 
احلواجز  االسوار الساترة الالئقة، ولتعيني حدود املنطقة، وميكن أن ُيسَتخَدم 
لذلك القماش )اخليش(  املشمع البالستيكي أو خامات أخرى مثل اخليزران 
األعمدة  وجود  ويلزم  القمشية.  املنسوجات  أو  واخليرزان   البوص  االسوار 
املعدنية واخلشبية، وكذلك املجارف )اجلواريف( واملعاول لنصب األعمدة 
)على  الشخصية  احلماية  مبعدات  العمل  طاقم  يزّود  أن  ُبد  وال  وتثبيتها، 
واألحذية  والقفازات،  )الكمامات(،  واألقنعة  املالبس،  املثال:  سبيل 
اليد   وعربات  والِدالء،  واألكياس،  اجلواريف،  املجارف  وكذلك  الطويل(، 
اجلر اليدوية  من أجل إزالة البراز املتناثر ونقله. ويجب توفير اجلير من أجل 

املعاجلة الالحقة للبراز.

للمراقبة  )اخلاضع  ه  املَُوجَّ العراء  في  الَتَغّوط  ُيعتبر  ال  للتطبيق:  القابلية 
وللتخطيط( تقنية من تقنيات الصرف الصحي املطّورة، ويجب أن يقتصر 
استخدامه على أنه أحد التدابير قصيرة املدى للغاية والتي جُترى يتم إنشاءها 
قبل أن تكون خيارات الصرف الصحي األخرى جاهزة لالستخدام. يجب 
ه كلما أمكن ذلك، وينبغي التفكير في  جتنُّب تطبيق الَتَغّوط في العراء املَُوجَّ
مراحيض اخلندق )الترنش( ذو العمق  الضحل )و.٦( أو إذا أمكن التفكير 

في أي حلول مطّورة للصرف الصحي على أنها اخليار األول البديل عنه.

التشغيل والصيانة: تضم املهام الروتينية للتشغيل والصيانة توفير املياه، 
التنظيف  مواد  أو  املياه  كانت  )سوءا  الشرج  تنظيف  ومواد  والصابون، 
اجلافة(. وال ُبد من وجود عامل في املوقع طيلة الوقت، من أجل ضمان حفظ 
األمن، والتوجيه املستمر للمستخدمني، وسالمة االستخدام، ومن أجل فتح 
التشغيل والصيانة:  للتغّوط وإغالقها. تتضمن عمليات  املخّصصة  املناطق 
املعاجلة الدورية املنتظمة للبراز باجلير، وكذلك إزالة الُبراز، ودفنه، أو نقله 
إلى موقع للتخلُّص منه. إذا كان التغّوط العشوائي في العراء ما زال منتشًرا 
في املنطقة، فقد تتضمن عمليات التشغيل والصيانة إزالة البراز املنتشر في 

أماكن متفرقة من املنطقة.

في  العشوائي  بالتغّوط  مقارنًة  تطّوره  من  الرغم  على  والسالمة:  الصحة 
العراء، يظل التغّوط في العراء املوّجه خطًرا من مخاطر الصحة العامة ويجب 
العاملني به مبعدات احلماية  د طاقم  ُبد أن يزوَّ به كلما أمكن ذلك. وال  جتنُّ
اليدين  لغسل  مبرافق  التغّوط  ساحات  ز  جُتهَّ أن  ُبد  وال  الكافية،  الشخصية 
)و.٧(. من املمكن أن تسهم حاويات املخلفات الصلبة )ق.٨( املوضوعة 
أحد  أن تكون  املمكن  العامة، ومن  الصحة  تعزيز  في  واملخرج  املدخل  في 
النظافة الصحية لفترة  الهامة إلدارة  التدابير  وتعد هذه احلاويات ايضا احد 
احليض. وينبغي تناول موضوع غسل اليدين جيًدا بالصابون بعد استخدام 
عليها  والتشجيع  الشخصية  للنظافة  الترويج  أنشطة  من  كجزء  املرحاض 
)ق.١٢(. وال ُبد من وجود إضاءة إضافية لياًل، وكذلك وجود حراس األمن 
من أجل احلماية، وال ُبد من ضمان سهولة وصول جميع املستخدمني إلى 

املوقع.

فاملواد  إلى تكاليف استثمار مرتفعة،  التقنية نفسها  التكاليف: ال حتتاج 
من  زهيدة.  بأسعار  محلًيا  متوفره  عليها  احلصول  ميكن  ما  عادًة  املطلوبة 
لضمان  كامل  بدوام  للعمل  طاقم  وجود  من  ُبد  وال  التقنية،  تشغيل  أجل 
من  العمل  طاقم  يتكّون  أن  املمكن  ومن  للساحات،  الصحيح  االستخدام 
تقنية  معرفة  أية  إلى  األمر  يحتاج  ال  احمللي.  املجتمع  من  متطوعني  أعضاء 
ه عن إيجار  فنية. قد تنشأ أغلب التكاليف املرتبطة بالَتَغّوط في العراء املَُوجَّ

األراضي الالزمة أو حيازتها.

االعتبارات االجتماعية: يجب أن يراعى اختيار موقع ساحة التغّوط في 
األماكن التي ال جتعل منه خطًرا على الصحة العامة، وأن يقع في األماكن التي 
تنخفض بها نسبًيا تكاليف حيازة األراضي، وفي األماكن التي يسُهل على 
الناس الوصول إليها الستخدامه. الفصل بني اجلنسني في املرافق أمر ضروري 
جًدا، ومن األمور التي قد حتسن من مسألة اخلصوصية توفير مداخل ومخارج 
منفصلة، ليست مكشوفة بالكامل للعامة. كما أن وجود ُمالِحظني مالزمني 
عمال مشرفني  في املكان يعملون بدواٍم كامل من املمكن أن يعزز من مسألة 
يدرِّب  أن  للمرفق. كما ميكن  الصحيح  واالستخدام  واألمن،  اخلصوصية، 
التي يجب أن  الطريقة الصحيحة  العمال اآلباَء واألمهات على  املالحظون  
يتَّبعها األطفال الستخدام املرفق. باإلضافة إلى ذلك، فمن الضروري وجود 
إجراءات مكثفة لرفع الوعي والترويج للنظافة  الشخصية والتشجيع عليها 
في  العشوائي  التغّوط  وجتنُّب  التغّوط  لساحات  الفعلي  االستخدام  لضمان 

العراء.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

ا. X مُيكن إنتاجها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

ر  توفُّ على  وتعتمد  متغيرة(  )لكنها  منخفضة  املال  رأس  تكاليف   X
األراضي.

X سرعة التنفيذ.

X احلد من التغوط العشوائي في العراء.

 W يتطلب مساحة كبيرة من األرض، وقد يتكّلف إعادة تأهيل األراضي تكاليف 
      باهظة.

W انعدام اخلصوصية.

W صعوبة إدارته.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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و

األهداف/السمات األساسية 
• التقليل من املخاطر املباشرة للصحة 

العامة
• منع التغّوط العشوائي في العراء 

•سرعة التنفيذ

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

     ُمشتَرك
* *  عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

** احلي السكني
*  املدينة

مرحلة الطوارئ 
* * االستجابة احلادة

     االستقرار
     التعافي

املُخرجات
� فضالت اجلسم

املُدخالت 
� الُبراز، � فضالت اجلسم
]� + مواد التنظيف اجلافة[
]� +مياه تنظيف الشرج[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

مرحاض الخندق )الترنش( ذو العمق الضحل

قطاع ُمَعّد لالستخدام

عمق الترنش: 15-60 سم

 القطاع املُستخَدم حاليا

تراب معد لتغطية الُبراز 

قطاع مردوم
مدخل

سور من أجل اخلصوصية: 1.8م على األقل

15–30 cm

 Shallow Trench( الضحل  العمق   ذو  )الترنش(  اخلندق  ِمرحاض 
Latrine( هو تطّور بسيط لساحة التغّوط )و.٥(، ويتكون من خندق 

واحد أو عدة خنادق محفورة بعمٍق ضحل يتغوط فيها الناس.

حفر  عن  نتجت  التي  بالتراب  بالتربة   استخدام-  كل  -بعد  الُبراز  ى  ُيغطَّ
اخلندق الترنش، وبالتالي يحّسن من النظافة الصحية الكلية والراحة مقارنًة 
الضحل  العمق  ذو  )الترنش(  اخلندق  مِبرحاض  ويوَصى  التغوط،  بساحات 

فقط في حالة االستجابة الفورية للطوارئ.

اعتبارات التصميم: يجب أن يتراوح عرض اخلنادق الترنشات الضحلة بني 
)٢٠- ٣٠ سم(، بينما يجب أن يكون عمقها )١٥ سم(، ومن املمكن 
توفير املجارف لكي تتيح لكل مستخدم من املستخدمني تغطية فضالتهم 
أن  فيجب  )ترنشات(،  خنادق  عدة  عمل  املخطط  من  كان  وإذا  بالتربة. 
ويجب  اخلاصة.  مداخلها  لها  متًرا(   ١.٥( بعرض  قطاعات  إلى  موا  يقسَّ
تتغطى  وعندما  أواًل،  املدخل  عن  األبعد  الترنشات  اخلنادق  ُتستخَدم  أن 
اجلسم،  بفضالت  كليًة  الترنش  اخلندق  أقسام  من  لقسم  السفلى  الطبقة 
طولية  أجزاء  إال  لالستخدام  ُيفَتح  أال  يجب  امتأل،  قد  يكون  بذلك  فهو 
على  للحث  وذلك  االستخدام،  مرات  من  مرة  أي  في  اخلندق  من  قصيرة 

فتح  املالئم  وقد يكون من  اخلندق في وقت قصير،  الكاملة من  االستفادة 
الوقت ذاته. ومراحيض اخلندق )الترنش(  الترنشات في  اخلنادق  عدد من 
ذو العمق الضحل تستغل مساحة األرض على نحٍو مكثف جًدا، فاملساحة 
املطلوبة تبلغ نحو )٠.٢٥م  ٢(/الشخص/اليوم الواحد. خلدمة )١٠.٠٠٠ 
شخص( مطلوب ما يقارب الهكتارين )٢٠.٠٠٠م٢( في األسبوع. ويجب 
أن تكون املنطقة التي وقع عليها االختيار على مسافة آمنة من مصادر الطعام 
ومصادر املياه، ولكن في الوقت ذاته يجب أن تقع في مكان قريب مبا يكفي 
ألماكن ترّكز السكان لضمان سالمة املستخدمني وحفظ كرامتهم. وينبغي 
)حاجًزا  ساتًرا  الضحل  العمق  ذو  )الترنش(  اخلندق  مراحيض  تضم  أن 
للسيدات  مراحيض  بتخصيص  اجلنسني  بني  تفصل  أن  ويجب  سور(، 
ومراحيض للرجال. وحيثما أمكن، يجب أن يكون الساتر )احلاجز السور( 
أعلى من مستوى الشخص الواقف )<٢ م( وذلك من أجل التشجيع على 
اخلصوصية. عالوًة على ذلك، ال ُبد من وجود عامل مشرف في املكان طيلة 
الوقت، لضمان حفظ األمن والنظام. أهم الفروق التصميمية بني مرحاض 
اخلندق )الترنش( العميق )ج.١( ومرحاض اخلندق )الترنش( ذو العمق 
النسخة  أن  أي  الضحل  املرحاض  في  الترنش  عمق  انخفاض  هو   الضحل 
الضحلة من املرحاض ليست بالعمق ذاته، ولذلك ال يوجد حاجة للتبطني.
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املواد واملستلزمات: يحتاج حفر مرحاض اخلندق )الترنش( الضحل إلى 
أدوات احلفر البسيطة مثل املجارف واملعاول. وال ُبد من توفير ساتر )حاجز 
سور( للتأكيد على اخلصوصية، ميكن أن ُيسَتخَدم لذلك القماش )اخليش( 
والبوص   اخليزران  االسوار   مثل  أخرى  خامات  أو  البالستيكي  املشمع 
اجلواريف  املجارف  توفير  املمكن  ومن  وغيرها،  والقمشية   واملنسوجات 

للمستخدمني لتتيح لكل مستخدم تغطية فضالتهم بالتربة.

فقط  الضحل  )الترنش(  اخلندق  مبرحاض  وُيوَصى  للتطبيق:  القابلية 
حاًل  ليس  فهو  للطوارئ،  احلادة  االستجابة  حالة  في  املؤقتة  احللول  كأحد 
من حلول الصرف الصحي املناسبة طويلة األمد املستدامه . وال ُيعَتبر تقنية 
ر غيره من حلول الصرف  مطّورة للصرف الصحي، وينبغي أن يتوقف فور توفُّ

الصحي املطورة في حاالت الطوارئ.

التشغيل والصيانة: يجب تغطية الُبراز بالتربة عِقب االنتهاء من التغّوط 
في كل مرة، عندما ميتلئ أحد أقسام اخلندق الترنش، يجب أن ُتعالج التربة 
احملتوية على فضالت اجلسم بالتطهير في املوقع مثل استخدام املُعاجلة باجلير 
للتطهير، أو أنها ينبغي أن حُتَمل وتنَقل إلى مرفق املُعاجلة. عندما ُيغَلق أحد 
االسوار  احلواجز  نقل  من  ُبد  ال  للتغّوط،  املخّصصة  الترنش  اخلندق  أقسام 
)إن  البسيطة  األرضية  البالطات  وكذلك  اخلصوصية،  توفر  التي  الساترة 
ُوِجَدت( إلى القسم التالي من اخلندق الترنش. وال ُبد من وجود ٌمشرف في 
املوقع طيلة الوقت، من أجل ضمان حفظ األمن، واالستخدام الالئق، ومن 

أجل فتح خنادق ترنشات التغّوط وإغالقها.

ذو  )الترنش(  اخلندق  مرحاض  أن  من  الرغم  وعلى  والسالمة:  الصحة 
بالتربة،  الُبراز  ى  العراء وُيغطَّ العشوائي في  التغوط  العمق الضحل يحّد من 
ويجب  املطّورة،  الصحي  الصرف  حلول  من  حاًل  ليست  التقنية  هذه  فإن 
تقنية  وتتطلب  احلادة.  االستجابة  مرحلة  في  الفجوة  لسد  فقط  تنفيذها 
مرحاض اخلندق )الترنش( الضحل التوجيه املستمر للمستخدمني، ويجب 
أن ُيدار على نحٍو جيد لكي تبقى مخاطر الصحة العامة منخفضة. باإلضافة 
الفصل بني اجلنسني، ووجود اإلضاءة  املرفق  ُيراَعى في  أن  ُبد  إلى ذلك، ال 
لألمن.  األدنى  احلد  لضمان  كاٍفية  وحراسه  عمل  بطاقم  والتجهيز  الليلية، 
ز تشمل  مراحيض اخلندق )الترنش( ذو العمق الضحل مبرافق  وال ُبد أن جُتهَّ
الصلبة  املخلفات  حاويات  تسِهم  أن  املمكن  من  )و.٧(.  اليدين  لغسل 
وتعد  و  العامة،  الصحة  تعزيز  في  واملخرج  املدخل  في  املوضوعة  )ق.٨( 
هذه احلاويات ايضا  من املمكن أن تكون أحد التدابير الهامة إلدارة النظافة 

الصحية لفترة احليض.

فاملواد  إلى تكاليف استثمار مرتفعة،  التقنية نفسها  التكاليف: ال حتتاج 
املطلوبة عادًة ما ميكن احلصول عليها محلًيا. من أجل تشغيل التقنية، ا الُبد 
للخنادق  الصحيح  االستخدام  بدوام كامل لضمان  للعمل  من وجود طاقم 

للترنشات، ومن املمكن أن يتكّون طاقم العمل من املتطوعني، وال يتطلب 
األمر أية معرفة هندسية. قد تنشأ أغلب التكاليف املرتبطة مبراحيض اخلندق 
مت  إذا عوجلت  حيازتها.  أو  الالزمة  األراضي  إيجار  عن  الضحل  )الترنش( 
ينشأ عن ذلك تكاليف  املوقع، سوف  بالبراز  خارج  امللوثة  التربة  معاجلة  

اضافية  للنقل وتكاليف لتعقيم لتطهير األرض بعد االستخدام.

االعتبارات االجتماعية: يجب أن يكون موقع مرحاض اخلندق )الترنش( 
الضحل في األماكن التي ال جتعل منه خطًرا على الصحة العامة، وأيًضا في 
األماكن  وفي  االراضي،  حيازة  تكاليف  نسبًيا  فيها  تنخفض  التي  األماكن 
التي يسُهل على الناس الوصول إليها الستخدامه. والفصل بني اجلنسني في 
املرافق أمر ضروري للغاية، ومن األمور التي قد حتسن من مسألة اخلصوصية 
توفير مداخل ومخارج منفصلة، ليست مكشوفة بالكامل للعامة. ووجود 
ُمالِحظني مالزمني ٌمشرفني  في املكان يعملون بدواٍم كامل من املمكن أن 
كما  للمرفق.  الصحيح  واالستخدام  واألمن،  اخلصوصية،  مسألة  من  يعزز 
ميكن أن يدرِّب املالحظون املُشرفني  اآلباَء واألمهات على الطريقة الصحيحة 
من  ذلك،  إلى  باإلضافة  املرفق.  الستخدام  األطفال  يتَّبعها  أن  يجب  التي 
الشخصية  للنظافة  والترويج  الوعي  لرفع  مكثفة  إجراءات  وجود  الضروري 
)الترنش(  اخلندق  ملراحيض  الفعلي  االستخدام  لضمان  عليها  والتشجيع 

الضحل وجتنُّب التغّوط العشوائي في العراء.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

ا. X مُيكن إنتاجها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

ر  توفُّ على  وتعتمد  متغيرة(  )لكنها  منخفضة  املال  رأس  تكاليف   X
األراضي.

X إمكانية البناء الفوري لهذه املراحيض.

W الذباب والرائحة مشكلة ملحوظة ومحسوسة.

W اخلصوصية محدودة.

W العمر االفتراضي قصير.

األراضي  تأهيل  إعادة  يتكّلف  وقد  األرض،  تتطلب مساحة كبيرة من   W 
     تكاليف باهظة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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يساعد غسل اليدين بانتظام في حالة الطوارئ في على الوقاية من انتشار 
ُبد  وال  وغيرها،  والكوليرا،  اإلسهال،  مثل  أمثلتها  من  التي  األمراض 
املراحيض.  انواع  مرافق  جميع  بجانب  اليدين  غسل  مرافق  توفير  من 
له  أن يرّوج  الشائعة، فيجب  املمارسات  اليدين من  وإذا لم يكن غسل 
غسل  لسلوكيات  املركة  البواعث  املفزة  الدوافع   تناول   طريق  عن 
اليدين. وتتطلب مرافق غسل اليدين وجود مصدر ثابت إلمدادات املياه 

والصابون.

وغسل اليدين باملاء والصابون بعد التعرض ملادة التلوث بالبراز أو مالمستها- 
إلى  يؤدي  أن  املمكن  من  املرحاض-  إلى  الذهاب  عند  املثال  سبيل  على 
املُختلفة  الدراسات  وتقترح  اإلسهال،  أمراض  في  وكبير  حقيقي  انخفاض 
وغيره  اإلسهال  الناجتة عن  الوفيات  ُمعّدل  في  يبلغ )٣٥-٤٥٪(  انخفاًضا 
غسل  ملمارسة  القوي  الترويج  من  ُبد  وال  املياه.  على  القائمة  األمراض  من 
اليدين والتشجيع عليها في أي موقف من مواقف الطوارئ، وينبغي أن تتوفَّر 
وتزداد  بالصابون.  أيديهم  لغسل  مرافق  وسائل  الدوام  على  للمستخدمني 
أهمية الترويج لغسل اليدين بوجٍه خاص إذا لم يكن املجتمع املتضّرر معتاًدا 
على غسل اليدين، أو إذا كان ال يزال واقًعا حتت تأثير صدمة ما بعد الكارثة. 
هناك وقتان مهمان للغاية يجب فيهما غسل اليدين بالصابون ومن الضروري 
التذكير بهما والترويج لهما على الدوام: بعد استخدام املرحاض مباشرا أو 
بعد تنظيف مؤخرة طفل صغير عِقب انتهائه من التغّوط، وقبل حتضير الطعام 
والبدء في األكل. يجب أن تكون محطات مرافق غسل اليدين موجودة على 

األهداف/السمات األساسية 
العامة  الصحة  مخاطر  من  احلد   •

وانتقال مسببات األمراض 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

** احلي السكني
** املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
املياه الرمادية 

املُدخالت 
املياه، الصابون

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

مرافق غسل اليدين

مسافة قصيرة من كل مرحاض )٥ مترات على األكثر(، بغض النظر عن كون 
ر فيها الطعام  املرحاض خاص أو ُمشتَرك أو عام، وفي كل األماكن التي ُيحضَّ

أو أماكن تناول الطعام، مثل األسواق، واملطابخ، واملطاعم.

اليدين مصدر  ُبد أن تضم تشمل محطة غسل  التصميم: ال  اعتبارات 
ثابت للمياه والصابون. وإذا لم تتوفر املياه، فمن املمكن أن ُيسَتخدم ُمعقمات 
الكحولية لأليدي من مكوناته الكحول كبديل )أو من املمكن استخدام الرماد 
التراب (. تضم مرافق غسل اليدين انواع مختلفة من الصنابير متصلة بأنبوب أو 
 )Tippy Taps( بحاوية تضم حلول بسيطة أقل تكلفة كصنابير اجلركن املعلق
التي تتكون من جركن معّلق ميكن إمالته باستخدام دواسة ليسمح للمياه 
أجل  من  اخلارجة  السائلة  التدفقات  تصريف  من  ُبد  وال  خارجه.  بالتدفق 
احملافظة على املنطقة احمُليطة مبحطة مبرفق الصرف الصحي وإبقائها في حالة 
نظيفة وصحية، وليست موحلة ومغمورة باملياه، ومن املمكن استقبال املياه 
املمكن تفريغها وتصريفها في  أو من  الرمادية،  املياه  يتلقى يجمع  في دلو 
قنوات التصريف أو في شبكة صرف صحي مغلقة. وميكن التخلُّص من املياه 
األماكن  االمتصاص )س.١٠(، وهذا في  ُحفر  املوقع مثاًل في  الرمادية في 
التي تسمح فيها ظروف التربة بذلك، وبدياًل عن ذلك، ميكن التفكير في 
خيارات املُعاجلة، وإعادة االستخدام. ال ُبد أن تكون محطات مرافق غسل 
أن  ُبد  وال  )ق.١٠(،  اجلميع  ويستخدمها  للجميع  متاحة  شاملة  اليدين 
يتمكن األطفال واألشخاص ذوو القدرة احملدودة على احلركة من الوصول إلى 

غطاء مغلق

تعليمات غسل اليدين

الصنبور

صابون

 قناة التصريف
أو ُحفرة االمتصاص

صابون مربوطة باحلبل مرهون

جركن

حبل

اسة دَوّ

محطة غسل اليدين (Tippy tap) صنبور اجلركن املعلق
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مرافق غسل اليدين واستخدامها. ومن أهم اعتبارات التصميم مراعاة متانة 
الصنبور، فيجب أن يكون الصنبور قوًيا ومتيًنا جًدا ملنع سرقته أو كسره.

عبر  موّصلة  مياه  وجود  إلى  املرفق  األمر  يحتاج  واملستلزمات:  املواد 
األنابيب أو ِدالء موصولة بصنابير من أجل توزيع مياه غسل اليدين. ويبلغ 
معيار كمية املياه املُستخدمة لغسل اليدين في احلمامات العامة )١-٢ لتًرا( 
لكل مستخدم في اليوم الواحد. وتزداد الكمية الالزمة من املياه إذا كانت 
املياه من هذه احملطات ُتستخَدم من أجل أغراض أخرى، مثل التنظيف املعتاد 
ارتياد  الواحد(،أو  اليوم  في  مرحاض  كبينة  لكل  لتًرا   ٢-٨( للمرحاض 
املالبس  غسيل  أو  الواحد(،  اليوم  في  للزائر  لترات   ٥( املساجد  )زيارة( 
)٤-٦ لترات للشخص في اليوم الواحد(، أو جميع هذه األمور مًعا. ويبلغ 
معيار احلد األدنى الالزم من الصابون للنظافة الشخصية- مبا في ذلك غسل 
العامة،  املرافق  وفي  الشهر.  في  الواحد  للشخص  غرام(   ٢٥٠( اليدين- 
لفتة  تكون  وقد  الصابون،  من  والدائم  الثابت  اإلمداد  على  التأكيد  يجب 
جيدة لو جرى توزيع الصابون على سكان املجتمع. وإذا كان الصابون متوفر 
بكميات محدودة، فمن املمكن أن ُيصان بثقب فتحة متر عمر ثقب قالب 
الصابون وربطها مبحطة مبرفق غسل اليدين )صابون مربوط باحلبل مرهون(.

ل من خالل احلث  القابلية للتطبيق: يجب أن ُيطبَّق غسل اليدين وُيفعَّ
املستمر عليه والترويج الدائم له )ش.١٢( في أي نوع من حاالت الطوارئ 
اإلنسانية وفي أي مرحلة، وذلك باستخدام قنوات التواصل املُتعّددة. وتزداد 
أهمية غسل اليدين والترويج له في املرحلة احلادة من الطوارئ وذلك للوقاية 
ي أوضاع الصحة العامة وتدهورها. وقد يكون األشخاص الذين ال  من تردِّ

يزالون يعانون من تأثير الصدمة أكثر ُعرضة إلهمال نظافتهم الشخصية.

التشغيل والصيانة: تتطلب حاويات وعبوات املياه إعادة ملئها، ويجب 
يجب  كما  باستمرار،  الصابون  من  مبخزون  مبئونتها   العامة  املرافق  تزويد 
اليدين داخل مقرات  فيها غسل  التي يجري  األماكن  الصابون على  توزيع 
اإليواء اخلاصة. في حالة املياه املّوزعة باألنابيب، تظهر احلاجة لوجود سّباك 
حاضر وجاهز من أجل أعمال الصيانة واإلصالحات البسيطة. حتتاج قنوات 
التصريف )ن.٥( وُحفر االمتصاص )س.١٠( - التي ُتستخَدم للتخلُّص 
من التدُفقات السائلة اخلارجة-إلى الفحص الدوري املنتظم للتأكد من عدم 
اليدين.  مرافق غسل  نظافة  على  احلفاظ  من  ُبد  وال  االنسدادات.  حدوث 
في مرحلة االستجابة احلادة من الطوارئ، وأثناء احلمالت النشطة للترويج 

للنظافة الشحصية، ُيكّلف عضو واحد من طاقم العمل مبجموعة واحدة من 
األشخاص  تذكير  هي  ومهمته  اليدين،  مرافق غسل  من  بالقرب  املراحيض 
مرافق  غسل  بتشغيل محطات  اخلاصة  اإلرشادات  وتقدمي  أيديهم،  بغسل 

اليدين واملراحيض.

اخلاصة  البالستيكية  والِدالء  الصابون  قوالب  تكون  ما  عادًة  التكاليف: 
مبحطات غسل اليدين رخيصة الثمن ومتوفرة محلًيا. ويجب شراء كميات 
كبيرة من هذه اللوازم في بداية حالة الطوارئ. ومن التكاليف األخرى توجد 
تكاليف رواتب املوظفني املسؤولني عن الترويج للنظافة الشخصية، وكذلك 

تكاليف إنشاء املصارف أو ُحفر االمتصاص.

اليدين )ق.١٢( واحلث عليه  لغسل  الترويج  االعتبارات االجتماعية: 
أمٌر ضروري أثناء حالة الطوارئ، إاّل أنه يجب توفير مرافق غسل اليدين أواًل، 
وإاّل لن تكون جهود الترويج فعالة كما ينبغي لها. ال يحتاج الترويج لغسل 
اليدين بالضرورة إلى أن يحمل رسالة ذات مغزى صحي، بل من املمكن أن 
حتمل رسائل الترويج لغسل اليدين نوع من الضغط االجتماعي أو االستمالة 
العاطفية واجلمالية، ويجب تقييم البواعث احملّركة الدوافع احملفزة لسلوكيات 
للترويج  فعالة  لها، وذلك من أجل تكوين رسالة  املعيقة  احلواجز  أو  معينة 
من  احملليني  محليا   املؤثرة  الفئات  األبطال   مشاركة  وُتَعّد  اليدين،  لغسل 
أنصار فى هذه الدعوة للنظافة الشخصية  ومرّوجي  والترويج النظافة للنظافة 
الصحية عاماًل أساسًيا في جناح أي حملة. وفي بعض احلاالت، يحتاج األمر 
الترويج  يتوجه  أن  والُبد  السلوكيات،  تغيير  أجل  من  تدخالت  إجراء  إلى 
للنظافة للبواعث للدوافع املختلفة احملّركة احملفزة للسلوك ويتناولها باخلطاب 
واملُعتقدات  الصحية،  املخاطر  عن  التصّورات  أمثلتها:  ومن  ويستغلها، 
املرتبطة بالتكاليف مقارنًة باملنافع، والعواطف، والضغط االجتماعي املجّرب، 

والقدرات، والفعل )التحرك(، والتخطيط للحد من احلواجز واحلركة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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 الجمع والتخزين/ المعالجة

يقدم هذا القسم وصًفا للتقنيات التي تكون في املوقع وتعمل على جمع وتخزين البول، وفضالت اجلسم، واملياه الرمادية، واملياه السوداء الناجتة 

م بعض هذه التقنيات ُمعاجلة أولية، وغالًبا ما تكون معاجلة   في املوقع غير ميكانيكة . ويضم هذا القسم أيًضا  عن واِجهة املُستخِدم )و(. وُتَقدِّ

يًصا للُمعاجلة في املوقع )ج.١٧-ج.٢٠(. مة خصِّ تقنيات مصمَّ

ِمرحاض الترنش العميق ج.١ 
املِرحاض البئري )األنبوبي( ج.٢ 

ِمرحاض احُلفرة الواحدة ج.٣ 
رة املُهّواة احُلفرة الواحدة املُطوَّ ج.٤ 

احُلفر املزدوجة اجلافة )ُحفرة ألِترنا(.  ج.٥ 
ُحَفر التصريف املزدوجة الغير جافة ج.٦ 

املِرحاض املرفوع )عن سطح االرض( ج.٧ 
املِرحاض اجلاف الفاصل للبول ذو اخلّزان الواحد ج.٨ 

املِرحاض اجلاف الفاصل للبول مزدوج اخلزان ج.٩ 
املِرحاض ذو الوعاء  ج.١٠ 
املِرحاض الكيميائي ج.١١ 

املِرحاض القائم على املعاجلة باستخدام  الديدان )التقنية الناشئة( ج.١٢ 
خّزان التحليل )التخمير( ج.١٣ 

املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز  ج.١٤ 
ح الالهوائّي املُرشِّ ج.١٥ 

ُمفاعل الغاز احليوي ج.١٦ 
املعاجلة باستخدام اجلير الرطب )التقنية الناشئة( ج.١٧ 

املعاجلة باستخدام اليوريا )التقنية الناشئة( ج.١٨ 
املعاجلة بتخّمُير حمض الالكتيك )التقنية الناشئة( ج.١٩ 
املعاجلة باستخدام الصودا الكاوية )التقنية الناشئة( ج.٢٠ 

يعود اختيار تقنية  اجلمع والتخزين/ املعاجلة إلى السياق، ويعتمد -بوجٍه عام- على العوامل التالية:
توّفر املساحة   •

خصائص التربة واملياه اجلوفية   •
نوع املنتجات الداخلة وكميتها   •

توّفر املواد واملستلزمات محلًيا   •
املنتجات اخلارجة املرغوبة   •

توّفر التقنيات من أجل النقل الحًقا   •
املوارد املالية   •

اعتبارات  التشغيل واالدارة    •
تفضيالت املُستخِدم   •

القدرات احمللية  •



ج
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األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة علي  فضالت اجلسم

للصحة  املباشرة   املخاطر  من  احلد   •
العامة

• سرعة التنفيذ

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

*  ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

* االستقرار
   التعافي

املُخرجات
� احلمأة

املُدخالت 
اجلسم،�الُبراز،�املياه  �فضالت 
الشرج[،  تنظيف  مياه  السوداء، ]� 

]� مواد التنظيف اجلافة[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

مرحاض الترنش العميق 

طول اخلندق (الترنش): ١م مربع  لكل كابينة
٦ مراحيض على األكثر

تربة محفورة تستخدم في الردم

ألواح خشبية

البالطة األرضية

عرض اخلندق (الترنش) ٠٫٨-٠٫٩ م

بطانة احلفرة على سبيل املثال: صفائح حديدية مموجة

ساتر/حاجز(سور) من أجل اخلصوصية

1.
5–

3 
m

من   )Deep Trench Latrine( العميق  )الترنش(  اخلندق  ِمرحاض 
حلاالت  استخدامها  يشيع  التي  املنتشرة  الشعبية  املراحيض  خيارات 
من  وتتكون  يومني(  أو  يوم  )خالل  بسرعة  تنفيذها  وميكن  الطوارئ، 
عدة كبائن مصفوفة ومصطّفة فوق خندق واحد، ومن املمكن أن يساعد 
تبطني اخلندق جدار الترنش على تفادي انهياره، كما يوفر الدعم الالزم 

للبنية الفوقية الهيكلية للمرحاض العلوي.

وقتما ميتلئ اخلندق الترنش، توجد ثالث عمليات حتد من معّدل التراكم به 
بينما ال تقّدم أي نوع من املُعاجلة املؤثرة: اما الرشح والتسريب فى طبقات 
البول واملاء( إلى  التربة، اوالتحّلل، والتصّلب. يتسرب الطور السائل )أي 
داخل طبقات التربة عبر قاع الترنش  وجدران احلفرة غير املبّطنة، بينما يعمل 
النشاط امليكروبي على حتليل جزء من املكونات العضوية وتثبيت محتوى 

احلفرة. ونتيجًة لذلك يحدث التصّلب.

-٠.٨( الترنش  اخلنادق  عرض  يكون  أن  ينبغي  التصميم:  اعتبارات 
٠.٩م( وأن يكون عمق الترنش )٠.٥م( على األقل من عمق احلفرة العلوي 
املبطنه من أجل تثبيتها، قد يتغير العمق )الذي يكون عادًة بني ١.٥م إلى 
بأن  وُيوَصى  املطلوبة،  التنفيذ  وسرعة  احمللية  التربة  ظروف  على  بناًء  ٣م( 

يكون احلد األقصى لطول اخلندق الترنش هو )٦م(، مجّهزة لتحمل )٦( 
الوصول  ل  لُتسهِّ النهائية  الكبائن  متتد  أن  املمكن  ومن  للمراحيض،  كبائن 
على األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة، أو لتوفير أماكن لغسل اليدين 
التصريف  توفير  يجب  احليض.  فترة  أثناء  للسيدات  املثال-  سبيل  -على 
املالئم للمناطق احمليطة باخلندق )بالترنش( لضمان اجلريان، ولتفادي إغراق 
البالطات  توضع  )الترنش(  اخلندق  يكتمل  عندما  باملياه،  بفيض  األرض 
التجهيز  سابقة  البالستيكية  األرضية  البالطات  توفرت  إذا  فوقه،  األرضية 
ذلك،  عن  وبدياًل  اإلنشاء.  سرعة  من  تزيد  أن  املمكن  من  بذاتها  القائمة 
تثبيت  )مع  )الترنش(  اخلندق  بعرض  أفقًيا  خشبية  ألواح  تثبيت  ميكن 
مرة على  فارًغا في كل  الرابع  أو  الثالث  اللوح  أو ثالثة وترك مكان  لوحني 
امتداد اخلندق إلتاحة مكان للتغّوط( إلى أن تتوفر إمكانية إنتاج البالطات 
قواعد  مع  األرضية  البالطات  تثبيت  محلًيا، وميكن  اإلسمنتية  أو  اخلشبية 
بوضعية  اجللوس  املستخدمون  فيها  ميارس  ال  التي  األماكن  في  املراحيض 
القرفصاء للتغّوط. ويجب النظر في توفير مراحيض خندق منفصلة للرجال 
للخندق )للترنش(  االفتراضي  العمر  االعتبار.  وللسيدات وأخذ ذلك في 
)الوقت املُستغرق المتالئه من الداخل على مسافة نصف متر من األعلى( هو 
دالة احلجم الكلي حلفرة )الترنش( اخلندق مقسومة على عدد املستخدمني 
املتوسط،  في  واحد.  شخص  ينتجها  التي  املقّدرة  اجلسم  فضالت  وحجم 
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تتراكم املواد الصلبة مبعدل )٥-٣ لتًرا(/ لكل شخص واحد شهريًا، وقد 
تصل إلى )٥-٧.٥ لتًرا(/( لكل شخص واحد شهريًا إذا اسُتخِدمت مواد 
مستوى  إلى  اخلاص  االهتمام  وتوجيه  االنتباه  من  ُبد  وال  اجلافة.  التنظيف 
مبنسوب املياه اجلوفية املتَوّقع واملخاطر املرتبطة بتلّوث املياه اجلوفية، وكذلك 
التربة،  ونفاذية  األرض،  وظروف  األرض(  سطح  )تضاريس  للطوبوغرافيا 
املُعّدل  سرعة  من  تزيد  سوف  الطينية  كالتربة  السيئة  النفاذية  ذات  فالتربة 

الذي متتلئ به احلفرة.

املواد واملستلزمات: إذا أمكن، ينبغي استخدام مواد البناء املتاحة محلًيا. 
ميكن إنتاج البنية الفوقية للمرحاض من مواد محلية، مثل اخليزران أو اخلشب 
أو البالستيك أو الصفائح املعدنية )على الرغم من أنها غالًبا ما ترفع احلرارة 
داخل البناء املرحاض(. وميكن عمل بطانة املرحاض من الطوب أو اخلشب 
البناء أو أكياس )أجولة( الرمال أو مواد التبطني املؤقت مثل أعواد اخليزران 
أو احُلصر املوكيت. بعض وكاالت اإلغاثة لديها مجموعة أدوات لالستجابة 
السريعة من البالطات األرضية واألبنية العلوية والتي ميكن أن ُتستخَدم في 

األماكن التي َتِقل فيها املوارد احمللية.

)الترنش(  اخلندق  مرحاض  يكون  أن  املمكن  من  للتطبيق:  القابلية 
أن  بشرط  الطوارئ  حالة  من  احلادة  املرحلة  في  مجدًيا  عملًيا  حاًل  العميق 
بحفر  األرض  ظروف  تسمح  وأن  املستخدمني،  لدى  قبواًل  التقنية  تلقى 
مراحيض عميقة، وأن تتوفر األدوات واملواد واملوارد البشرية الكافية. وحيث 
أنه ال حاجة للمياه في عملية التشغيل، فهو حٌل عملّي قابل للتطبيق في 
املناطق التي تندر بها املياه. ومن املمكن تكرار إنتاج عمل نسخ مكررة من 
مراحيض اخلندق )الترنش( العميق بسرعة، وميكن تنفيذه على نطاق واسع 

إذا توفرت املساحة الكافية.

العميق  )الترنش(  اخلندق  مراحيض  ُتبنى  ما  عادًة  والصيانة:  التشغيل 
العامة  التدابير  تتضمن  ولذلك  العامة.  املراحيض  من  مجموعة  هيئة  على 
الدورية   الروتينية  التشغيلية  الدوري، واملهام  التنظيف  للتشغيل والصيانة: 
ومواد  والصابون  الصحية،  النظافة  ولوازم  مياه،  وجود  من  التحقق  مثل 
االستخدام  عن  النصائح  تقدمي  أيًضا  التدابير  وتشمل  اجلافة،  التنظيف 
الالئق، وكذلك إجراء اإلصالحات البسيطة، ومتابعة مستوى امتالء اخلندق 

)الترنش(.
 ومن أعمال التشغيل والصيانة أيًضا التغطية اليومية لفضالت اجلسم بطبقة 
تكاثر  من  والوقاية  الروائح،  من  للحد  وذلك  مبقدار )١٠سم(،  التربة  من 
الذباب. وألنه غالًبا ما ُيساء استخدام اخلنادق الترنشات باستغاللها للتخلُّص 
من املخلفات الصلبة، والتي من املمكن أن تعقد من عملية التفريغ الحًقا، 
التثبيت  برامج  من  جزء  )ق.١٢(  الوعي  رفع  إجراءات  تكون  أن  ُبد  فال 
إالنشاء. ويجب أن يؤخذ في احلسبان تسهيل وصول العربات املستخَدمة 
من  احلمأة  إزالة  تكن  لم  وإذا  املراحيض.  إلى  احلمأة )ن.٢(  نزح  إزالة  في 
ضمن اخليارات، فال ُبد من إيقاف تشغيل املراحيض وخروجها من اخلدمة 
)ق.٦( عند امتالء املرحاض ليصل إلى مسافة )٠.٥ م( حتت مستوى أعلى 

نقطة من سطح اخلندق )الترنش(.

الصحة والسالمة: إذا اسُتخِدم مرحاض اخلندق )الترنش( العميق وجرت 
آمنة الحتواء فضالت  تقنية  يعتبر  أن  املمكن  نحٍو جيد، فمن  إدارته على 
اليدين  لغسل  مبرافق  ُيجّهز  أن  ُبد  وال  احلادة.  االستجابة  مرحلة  في  اجلسم 
)و.٧(، وينبغي تناول موضوع غسل اليدين جيًدا بالصابون بعد استخدام 
عليها  والتشجيع  الشخصية   للنظافة  الترويج  أنشطة  من  كجزء  املرحاض 
)ق.١٢(. وال ُبد من وجود إضاءة إضافية لياًل، وكذلك وجود حراس األمن 
من أجل احلماية، وال ُبد من ضمان سهولة وصول جميع املستخدمني إلى 
املعّرضة  املناطق  لتجنُّب  بعناية  الترنش  املوقع. ويجب اختيار موقع اخلندق 
من  مصارف كجزء  وجود  التصريف  على  والتأكيد  والسيول،  للفيضانات 

عملية البناء. وكما هو احلال في الُنُظم القائمة على احُلَفر، من املمكن أن 
التقييم  من  ُبد  وال  للقلق،  مثيرة  مشكلة  اجلوفية  املياه  مخزون  تلوث  مُيثِّل 
اجلوفية  املياه  ومنسوب  ومستوى  التربة  نفاذية  مثل  التربة  خلواص  السليم 
)ق.٣( لتحديد احلد األدنى للمسافة التي تفصله عن مصدر املياه القريب، 
وللحد من التعّرض للتلّوث امليكروبي. ويجب الرجوع  الي املعايير القياسية  
احلد  ملراجعة  "اسفير"  إلى  مؤسسة  من  املوضعة  الُدنية   للحدود  االنسانية 
األدنى للمعايير في إلدارة فضالت اجلسم ولالسترشاد مبزيٍد من التوجيهات 
الالزمة. يجب أن يجري تفريغ اخلندق الترنش )ن.١، ن.٢( بطريقة تكفل 
التقليل من انتشار األمراض ألقل حٍد ممكن، ويشمل ذلك استخدام معدات 

احلماية الشخصية وأنشطة الترويج للنظافة الشخصية )ق.١٢(.

نسبًيا،  ُمكّلف  غير  العميق  )الترنش(  اخلندق  مرحاض  بناء  التكاليف: 
وتتغير التكاليف بناًء على توفر املواد واملستلزمات احمللية وتكاليفها واسعارها 
أو استخدام البالطات األرضية والكبائن سابقة التجهيز. ويجب أن تعكس 
التشغيل  متطلبات  تكاليف  علي  من  املتوقعة  التكاليف  حسابات  تشمل 
والنقل،  للحمأة،  املنتظمة  الدورية  اإلزالة  مثل  املتابعة  وتكاليف  والصيانة 

واملعاجلة، والتخلُّص من احلماة / او إعادة استخدامها احلمأة املتراكمة.

االعتبارات االجتماعية: إذا سمح الوقت بذلك، يجب أن ُيطَرح تصميم 
التركيب.  قبل  املجتمع  مع  للمناقشة  العميق  )الترنش(  اخلندق  مراحيض 
الذي  )الشخص  احمللي  املستخدم  تفضيالت  املِرحاض  يعكس  أن  يجب 
ل اجللوس  يفضل اجللوس على القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
واألوضاع  واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء،  بوضعية 
واملوقع، واحلواجز واالسوار الساترة، وغيرها(، وينبغي أن يضع في احلسبان 
ضمان إمكانية الوصول  ااَلمن جلميع املستخدمني له مع ضمان سالمتهم، 
وذوي  واملُسنِّني،  واألطفال،  والسيدات،  الرجال،  باملستخدمني  وُيقَصد 
االحتياجات اخلاصة )ق.١٠(. ومبا أن مراحيض اخلندق  )الترنش( العميق 
والصيانة،  بالتشغيل  خاص  اهتمام  توجيه  من  ُبد  فال  عمومية،  مراحيض 
في  والصيانة  بالتشغيل  املتعلقة  واملسؤوليات  األدوار  على  االتفاق  يجب 
للنظافة  الترويج  بأنشطة  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  أن  ويجب  مبكرة،  مراحل 
الترنشات  اخلنادق  استخدام  ُيساء  ما  غالًبا  وألنه  )ش.١٢(.  الشخصية 
باستغاللها للتخلُّص من املخلفات الصلبة، والتي من املمكن أن ُتؤثر سلًبا 
إلجراءات  التحضير  من  ُبد  فال  الحًقا،  الترنش  اخلندق  تفريغ  عملية  على 

خاصة برفع الوعي.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X قلة التكلفة وسرعة البناء

X ال حتتاج إلى املياه من أجل التشغيل

X بسيطة ومفهومة

 W غير مناسبة للمناطق التي يرتفع فيها منسوب املياه اجلوفية، أو التربة غير 
      املستقرة الرملية، أو األراضي الصخرية، أو املعّرضة للفيضانات.

 W غالًبا ما توجد مشكالت تتنشر الروائح والذباب وغيرها من املشكالت املتعلقة 
     بناقالت األمراض األخرى.

W حتتاج إلى منهج مالئم إلدارة َحْمَأة مياه املجاري.

W قد مُيثِّل تلوث املياه اجلوفية مشكلة. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• الحتواء اآلمن 

للصحة  الفورية  املخاطر  من  احلد   •
العامة

• سرعة التنفيذ

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
*  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

* االستقرار
   التعافي

املُخرجات
�احلمأة

املُدخالت 
تنظيف  ]�مياه  �الُبراز،  �البول، 

الشرج[، ]�مواد التنظيف اجلافة[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المرحاض البئري )األنبوبي( ٢.
ج

 بطانة األنبوب - وقد يلزم طول أكبر في أنواع التربة غير املستقرة الرملية

احلمأة

فتحة التهوية

مسند للقدمني

0.4 m

0.
5 
m

 5
–1

0 
m

 )Borehole Latrine( )م ويتم إنشاء املرحاض البئري )األنبوبي ُيقدَّ
عدًدا  األمر  يتطلب  عندما  احلادة،  االستجابة  مرحلة  في  األساس  في 
كبيًرا من املراحيض على وجه السرعة، وعندما ال تسمح ظروف املوقع 
واملطلب  أكبر.  حُلَفر  حْفر  وأعمال  والعريض  العميق  باحلفر  بالتنقيب 

ار ُمعدات حلفر اآلبار. األساسي للتنفيذ هو توّفر حفَّ

البئرية )األنبوبية( حلواًل مؤقتة ولكن بناًء على  وعادًة ما تكون املراحيض 
الُقطر والعمق وعدد املستخدمني من املمكن اعتبارها أيًضا حل من احللول 
طويل األمد، مع احتمال أن يبلغ عمرها االفتراضي عدة أعوام. وحُتفر الفتحة 

باستخدام برمية حفر ميكانيكية أو يدوية أو باستخدام آلة للحفر.

التربة ومعدات احلفر، يجب أن  اعتبارات التصميم: وعلى حسب نوع 
يكون عمق حفرة البئر بني )٥-١٠م(، بُقطر عادًة ما يتراوح بني )٠.٣  م 
القمة  مبسافة  )٠.٥م(،  أعلى  األنبوب عند  تبطني  إلى ٠.٥م(. ويجب 
الرملية.  املستقرة  غير  التربة  تكوينات  في حالة  ذلك  الطول عن  يزيد  وقد 
وميكن أن تكون البنية الفوقية للمرحاض إما عبارة عن حواجز إسوار ساترة 
بسيطة حول احلفرة )َكَحل مؤقت( أو عبارة عن كبائن أكثر صالبة، وألنه 
ليس من املمكن تهوية حفرة البئر بسهولة، يجب أن تسمح البنية الفوقية 

للمرحاض بدوران الهواء للتقليل من مشاكل انتشار الروائح احملتملة، ويجب 
االفتراضي  العمر  للمرحاض.  قاعدة  أو  أرضية  ببالطة  الفتحة  ُتغّطى  أن 
متر  نصف  مسافة  على  الداخل  من  المتالئه  املُستغرق  )الوقت  للمرحاض 
من األعلى( هو دالة مقسوم  احلجم  الكلي حلفرة البئر مقسومة على عدد 
املتوسط،  في  شخص.  لكل  املقدرة  اجلسم  فضالت  وحجم  املستخدمني 
وقد  شهريا،  واحد  لكل شخص  لتًرا(   ٣-٥( مبعدل  الصلبة  املواد  تتراكم 
مواد  اسُتخِدمت  إذا  شهريا(  واحد  شخص  لكل  لتًرا   ٥-٧.٥( إلى  تصل 
التنظيف اجلافة. وال ُبد من توجيه االنتباه وتوجيه اهتمام خاص إلى مستوى 
منسوب املياه اجلوفية املتَوّقع واملخاطر املرتبطة بتلّوث مخزون املياه اجلوفية، 
ونفاذية  األرض،  األرض( وظروف  للطوبوغرافيا )تضاريس سطح  وكذلك 
املُعّدل  تزيد من  الطينية سوف  السيئة كالتربة  النفاذية  فالتربة ذات  التربة. 

الذي متتلئ به حفرة البئر.

البئري  املرحاض  لبناء  األساسية  املتطلبات  من  واملستلزمات:  املواد 
بناء  وميكن  حفر،  آلة  أو  ميكانيكية  أو  يدوية  حفر  برمية  توّفر  )األنبوبي( 
سابق  البالستيك  أو  اخلرسانة  أو  اخليزران  أو  اخلشب  من  املُستخِدم  واِجهة 
املتوفرة  املواد  استخدام  يجب  للمرحاض،  الفوقية  للبنية  بالنسبة  التجهيز. 
األرض  فرش  أو  اخليزران،  )مثل  بسرعة  استخدامها  ميكن  والتي  واجلاهزة 
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البالستيك  أو  اخلشب،  أو  القماش،  أو  الصناعي(،  )النجيل  باحلشائش 
أنبوب  استخدم  البئر، يجب  لتبطني حفرة  بالنسبة  املعدنية(.  الصفائح  أو 
ماسورة بطول )٠.٥م( على األقل، ويكون قطره مطابق لقطر حفرة البئر. 
من  السريعة  لالستجابة  أدوات  مجموعة  لديها  اإلغاثة  وكاالت  بعض 
البالطات األرضية والِبنيات الفوقية  للمراحيض والتي ميكن أن ُتستخَدم في 

األماكن التي َتِقل بها املوارد احمللية.

بسرعة،  )األنبوبي(  البئري  املرحاض  تنفيذ  ميكن  للتطبيق:  القابلية 
ولذلك يعتبر من احللول املالئمة في مرحلة االستجابة احلادة بشرط أن تلقى 
بتنفيذ  بَحْفر  األرض  ظروف  تسمح  وأن  املستخدمني،  لدى  قبواًل  التقنية 
ُبد  وال  الكافية.  البشرية  واملوارد  واملواد  األدوات  تتوفر  وأن  العميقة،  احُلَفر 
أن تكون التربة مستقرة وخالية من الصخور، واحلصى واجلالميد الصخرية.

املهام  والصيانة  للتشغيل  العامة  التدابير  وتشمل  والصيانة:  التشغيل 
الروتينية الدورية مثل التحقق من توّفر املياه للتأكيد على النظافة الشخصية، 
وتوّفر الصابون ومواد التنظيف اجلافة، ومتابعة حالة احلفرة ومستوى االمتالء 
البئر، فمن  بها. ويجب توجيه عناية خاصة بنظافة اجلزء األعلى من حفرة 
مالًذا  ويصبح  منه  االنتشار  في  الروائح  تبدأ  ما  وسريًعا  يتَّسخ،  أن  السهل 
ف بانتظام. وإذا لم تكن إزالة احلمأة من ضمن اخليارات  للذباب إذا لم ينظَّ
امتالء  عند  )ق.٦(  املراحيض  تشغيل  إيقاف  من  ُبد  فال  لها،  املخطط 

املرحاض عند مسافة )٠.٥م( من أعلى سطح احلفرة.

وجرت  )األنبوبي(  البئري  املرحاض  اسُتخِدمت  إذا  والسالمة:  الصحة 
والسيطرة  آمنة الحتواء  تقنية  اعتباره  املمكن  فمن  نحٍو جيد،  على  إدارته 
علي فضالت اجلسم. وال ُبد أن ُيجّهز مبرافق لغسل اليدين )و.٧( وينبغي 
اليدين جيًدا بالصابون بعد استخدام املرحاض كجزء  تناول موضوع غسل 
من أنشطة الترويج للنظافة الشخصية )ق.١٢(. وكما هو احلال في الُنُظم 
مثيرة  اجلوفية مشكلة  املياه  تلوث  مُيثِّل  أن  املمكن  من  احُلَفر،  القائمة على 
للقلق، وال ُبد من التقييم السليم خلواص التربة مثل نفاذية التربة ومستوى 
ومنسوب املياه اجلوفية )ق.٣( لتحديد احلد األدنى للمسافة التي تفصله 
ويجب  امليكروبي.  للتلّوث  التعّرض  من  وللحد  القريب،  املياه  مصدر  عن 
الرجوع إلى املعايير القياسية  االنسانية للحدود الدنيا املوضعة من مؤسسة 
ولالسترشاد  اجلسم  فضالت  إلدارة  للمعايير  األدنى  احلد  ملراجعة  "اسفير" 

مبزيد من التوجيهات الالزمة.

وتتغير  نسبًيا،  ُمكّلف  غير  )األنبوبي(  البئري  املرحاض  بناء  التكاليف: 
التكاليف بناًء على توّفر برمية احلفر أو آلة احلفر وما تستلزمه من تكاليف، 
من  إليه  حتتاج  وما  واسعارها  احمللية  واملستلزمات  املواد  توّفر  على  وكذلك 
تكاليف، وال ُبد أن تشمل حسابات التكاليف املتطلبات املستمرة للتشغيل 

والصيانة.

االعتبارات االجتماعية: من األفضل أن ُيطَرح تصميم املرحاض البئري 
يعكس  أن  ويجب  التنفيذ،  قبل  مقّدًما  املجتمع  مع  للمناقشة  )األنبوبي( 
اجللوس  يفضل  الذي  )الشخص  احمللي  املستخدم  تفضيالت  املِرحاض 
بوضعية  اجللوس  ل  ُيفضِّ الذي  الشخص  مقابل  في  مباشرًة  القاعدة  على 
واملوقع،  واألوضاع  واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء، 
واحلواجز واالسوار الساترة، وغيرها(، وينبغي أن يوضع في احلسبان إمكانية 
الوصول  ااَلمن جلميع املستخدمني للمرحاض مع ضمان سالمتهم، وُيقَصد 
باملستخدمني الرجال، والسيدات، واألطفال، واملُسنِّني، وذوي االحتياجات 
والتشغيل  االدارة  تسليم  إمكانية  على  االتفاق  يجب  )ق.١٠(.  اخلاصة 
العمليات للمنتفعني من اخلدمة، وكذلك االتفاق على األدوار واملسؤوليات 
ارتباًطا  ترتبط  أن  ويجب  مبكرة،  مراحل  في  والصيانة  بالتشغيل  املتعلقة 
وثيًقا بأنشطة الترويج للنظافة الشخصية )ق.١٢( للتأكيد على االستخدام 

الصحيح للمرافق، ولضمان تشغيلها وصيانتها على نحٍو الئق.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X غير مكّلفة.

X سرعة اإلنشاء.

X ال حتتاج إلى املياه من أجل التشغيل.

X املساحة املطلوبة صغيرة.

غير  والتربة  املرتفع،  اجلوفية  املياه  منسوب  ذات  للمناطق  مناسبة  غير   W 
      املستقرة الرملية ، واألراضي الصخرية.

W غالًبا ما توجد مشكالت مع الرائحة والذباب

W قد مُيثِّل تلوث املياه اجلوفية مشكلة 

W تتطلب معدات وآالت للحفر

W عمرها االفتراضي قصير نسبًيا

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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تقنيات  من   )Single Pit Latrine( الواحدة  احُلفرة  ِمرحاض  تقنية 
التخّلص  يجري  االستخدام، حيث  في  شيوًعا  األكثر  الصحي  الصرف 
من فضالت اجلسم مع مواد تنظيف الشرج )املياه أو املواد الصلبة( في 
داخل احلفرة، ويسهم تبطني احلفرة في وقايتها من االنهيار، كما يوّفر 

الدعم للبنية الفوقية للمرحاض.

بينما ميتلئ ِمرحاض احُلفرة الواحدة، توجد ثالث عمليات حتد من معدل 
واملاء  البول  يتسرب  ينفذ  حيث  والتحّلل،  والتصّلب،  الرشح،  التراكم: 
ُيحلل  بينما  احلفرة،  وجدران  قاع  عبر  التربة  طبقات  داخل  إلى  وُيترشح 
القاعدة  نعومة  جزئيًا.  العضوية  املكونات  من  جزًءا  امليكروبي  النشاط 
وذلك  الصحية،  النظافة  ظروف  من  تعزز  أن  شأنها  من  املنتظمة  ونظافتها 

بتقليل إمكانية مالمسة البشر للبراز ألقل حد ممكن.

اعتبارات التصميم: تختلف مراحيض احُلفرة الواحدة في احلجم وعادًة ما 
يكون عمقها )٣م( وقطرها )١م( على األقل. ويجب تبطني ودعم أعلى 
قمة  احلفرة ملنعها من االنهيار، بينما يجب أن يبقى قاع احلفرة غير مبّطن 
ليسمح باالرتشاح/التسريب. ويجب أن تكون البالطة األرضية للمرحاض 
إغراقها  ملنع  احمليطة  األرض  سطح  فوق  األقل  على  )١٠سم(  ارتفاع  على 

األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة على  فضالت اجلسم

• تقليل حجم احلمأة 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
    عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

*  احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�احلمأة

املُدخالت 
�املياه  �فضالت اجلسم،  �الُبراز، 
السوداء، ]�+مواد التنظيف اجلافة[، 

]�+مياه تنظيف الشرج[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

مرحاض الحفرة الواحدة

 بالطة مرتفعة ملنع املياه من الدخول إلى احلفرة

 حلقة تدعيم احلفرة

متر
 ٣ 

<
سم

١٠
سم

 ٤٠
 - 

٢٠

بفيض املياه الناجت عن جريان مياه األمطار. ويجب أن ميتد تبطني احلفرة حتى 
)٤٠سم( على األقل لكي يدعم الغطاء، وملنع انهيار اجلدار، ومنع القوارض 
من احَلْفر واالختباء داخل احلفر واستخدامها كجحور. في املتوسط، تتراكم 
إلى  تصل  وقد  سنويًا(،  شخص  لكل  ٦٠لتًرا   -٤٠( مبعدل  الصلبة  املواد 
مثل  اجلافة  التنظيف  مواد  اسُتخِدمت  إذا  سنويًا  شخص  لكل  لتًرا(   ٩٠(
يحتوي  بحيث  احلفرة  حجم  ُيصمم  أن  ُبد  ال  الورق.  أو  األشجار  أوراق 
)١.٠٠٠ لتر( على األقل، إذا كان )٥٠( شخًصا يستخدمون حفرة واحدة 
بعمق )٣م( وقطر )١م( وكانوا يستخدمون مواد التنظيف اجلافة، فسوف 
املرحاض  تصميم  يتضمن  أن  يجب  أشهر.   )٦( نحو  بعد  احلفرة  متتلئ 
الترتيبات الالزمة للتفريغ احلماة. إذا لم يكن في اإلمكان حفر ُحفرة عميقة 
أن  املمكن  فمن  للغاية،  مرتفًعا  اجلوفية  املياه  منسوب  مستوى  كان  إذا  أو 
يكون املِرحاض املرفوع عن سطح االرض )ج.٧( بدياًل مناسًبا. من األمور 
احلفرة وترقيتها وحتديثها -  فيها رفع مستوى مرحاض  النظر  التي تستحق 
رة  املُطوَّ الواحدة  احُلفرة  لتقنية أكثر تعقيًدا كفاءة مثل  في مرحلة الحقة - 
بالتهوية املهواه )ج.٤(، أو نظام مزدوج احلفرة )ج.٥، ج.٦(، أو املرحاض 
اجلاف الفاصل للبول مزدوج احلجرات/اخلزانات )ج.٩(. وال ُبد أن يؤخذ 

هذا األمر في االعتبار عند التصميم األّولي.

٣.
ج



٣.
ج

٤9

املواد واملستلزمات: ميكن إنتاج البنية الفوقية للمرحاض من مواد محلية، 
مثل اخليزران، أو فرش األرض من احلشائش )النجيل الصناعي(، أو اخلشب، 
أو البالستيك، أو الصفائح املعدنية )على الرغم من أنها غالًبا ما ترفع احلرارة 
أو  الطوب،  احلفرة:  لتبطني  املستخدمة  املواد  ضمن  ومن  البناء(.  داخل 
اخلشب البناء املقاوم للتعفن، أو اخليزران، أو اخلرسانة، أو األحجار، أو املالط  
)إلصاق مونة( اجلص الذي يثبَّت بلصقه على التربة. بعض وكاالت اإلغاثة 
لديها مجموعة أدوات لالستجابة السريعة من البالطات األرضية والبنيات 
بالنقل اجلوي وُتستخدم  الفوقية للمراحيض والتي ميكن أن ُتشَحن سريًعا 
التي ميكن توفير مخزون منها مقدًما. ومن املمكن تصنيع  أو  الفور،  على 
القوالب  باستخدام  املوقع  في  املرحاض-  أعلى  املوجودة  األرضية -  البالطة 
البالطات  ُتسَتخَدم  أن  املمكن  من  احلادة  الطوارئ  مرحلة  في  واإلسمنت. 
بعد  باستمرار  تغييرها  ينبغي  أنه  إال  التجهيز.  البالستيكية سابقة  األرضية 
إنتاجها  تكلفة  كانت  إن  هذا  بسهولة،  للتفتت  وقابلة  هشة  تصبح  أن 
زهيدة. من املمكن أيًضا استخدام مواد أخرى للبالطة األرضية مثل اخلشب 
واخليزران، وذلك في األماكن التي ال تتوفر بها أية مواد أخرى. وفور امتالء 

احلفرة، يحتاج األمر إلى وجود معدات لتفريغ احلفرة أو مواد لتغطيتها.

باملواد  بسرعة  الواحدة  احُلفرة  مراحيض  إنشاء  ميكن  للتطبيق:  القابلية 
الواحدة  الطوارئ. تقنية احلفرة  أثناء املرحلة احلادة من حالة  املتوفرة محلًيا 
مالئمة للمناطق الريفية وشبه احلضرية. في األماكن املكتظة بالسكان، قد 
يكون إفراغ احلفرة أمًرا صعًبا، وغالًبا ما تكون املساحة غير كافية للترشيح 
للرشح. احلفر الواحدة تالئم - بوجه خاص - األماكن التي تنُدر فيها املياه، 
واألماكن التي ينخفض بها منسوب املياه اجلوفية، وهي ليست مالئمة للتربة 
الفيضانات  بها  تتكرر  التي  املناطق  أو  املدكوكة،  املرصوصة  أو  الصخرية 
مستواها  رفع  فيجب  الطويل،  املدى  على  احللول  إلى  نظرنا  لو  السيول. 
رة بالتهوية )ج.٤(، للحد من وجود  وترقيتها وحتديثها  لتكون ُحفر ُمطوَّ

انتشار الذباب والروائح.

الواحدة:  باحلفرة  املرتبطة  اليومية  الصيانة  وتتضمن  التشغيل والصيانة: 
من  التحقق  مثل  الدورية   الروتينية  التشغيلية  واملهام  الدوري،  التنظيف 
اجلافة،  التنظيف  ومواد  والصابون  الصحية،  النظافة  ولوازم  مياه،  وجود 
إجراء  وكذلك  الالئق،  االستخدام  عن  النصائح  تقدمي  أيًضا  التدابير  ومن 
غالًبا  وألنه  احلفرة.  امتالء  مستوى  ومتابعة  البسيطة،  الصيانة  اإلصالحات 
والتي  الصلبة،  املخلفات  من  للتخلُّص  باستغاللها  احُلَفر  استخدام  ُيساء  ما 
إجراءات  أن تكون  ُبد  التفريغ الحًقا، فال  أن تعقد من عملية  املمكن  من 
رفع الوعي )ش.١٢( جزء من برامج التثبيت اإلنشاء. عندما متتلئ احلفرة 
فهي حتتاج إما إلى إزالة احلمأة )مبا يتبع ذلك من نقل، ومعاجلة، وخيارات 
التخلُّص اآلمن/اوإعادة االستخدام( أو - إذا كانت هناك مساحة كافية -  
ام( واللِمرحاض إلى ُحفرة جديدة  فمن املمكن أن ُتنَقل البنية الفوقية )احلمَّ

وُتغّطى احُلفرة القدمية بأمان وتخرج من اخلدمة بإيقاف تشغيلها )ق.٦(.

الصحة والسالمة: إذا اسُتخِدمت مراحيض احلفرة الواحدة وجرت إدارتها 
على  والسيطرة  آمنة الحتواء  تقنية  اعتبارها  املمكن  فمن  نحٍو جيد،  على 
فضالت اجلسم. وال ُبد أن جُتّهز مبرافق لغسل اليدين )و.٧(، وينبغي تناول 
من  كجزء  املرحاض  استخدام  بعد  بالصابون  جيًدا  اليدين  غسل  موضوع 
الُنُظم  في  احلال  هو  وكما  )ق.١٢(.  الشخصية   للنظافة  الترويج  أنشطة 
القائمة على احُلفر، فمن املمكن أن مُيثِّل تلوث املياه اجلوفية مشكلة مثيرة 
للقلق، وال ُبد من التقييم السليم خلواص التربة مثل نفاذية التربة ومستوى 
للتلّوث  املياه  مصادر  تعرُّض  من  للحد  )ق.٣(  اجلوفية  املياه  ومنسوب 
الُدنية   للحدود  االنسانية  القياسية  املعايير  إلى  الرجوع  ويجب  امليكروبي. 
املوضعة من مؤسسة "اسفير" ملراجعة احلد األدنى للمعايير في إلدارة فضالت 

اجلسم ولالسترشاد مبزيد من التوجيهات الالزمة. ويجب أن يجري تفريغ 
احُلفرة )ن.١، ن.٢( بطريقة تكفل التقليل من انتشار األمراض ألقل حٍد 
الترويج  ممكن، ويشمل ذلك استخدام معدات احلماية الشخصية وأنشطة 
للنظافة الشخصية )ق.١٢(. وال ُبد من وجود إضاءة إضافية لياًل، وكذلك 
وجود حراس األمن من أجل احلماية، وال ُبد من ضمان سهولة الوصول جلميع 

املستخدمني إلى املوقع.

التكاليف: مراحيض احلفر ذات البالطة األرضية تقنية رخيصة التكاليف، 
فهي ال تتطلب إاّل احلد األدنى من املواد واملهارات الالزمة للبناء، وتعتمد 
االعتبار  في  األخذ  ويجب  احمللية.  واملواد  اخلامات  أسعار  على  التكاليف 
حساب تكاليف تفريغ مرحاض احلفرة من احلمأة ونقلها، أو تكاليف تغطية 
املرحاض وإنشاء حفرة جديدة. وعند إنشاء حفرة جديدة، من املمكن إعادة 
االستخدام البالطة األرضية اخلاصة باحلفرة القدمية، إذا كانت بحالة تصُلح 

لالستخدام.

احُلفرة  مراحيض  تصميم  ُيطرح  أن  يجب  االجتماعية:  االعتبارات 
يعكس  أن  ويجب  التنفيذ.  قبل  مقّدًما  املجتمع  مع  للمناقشة  الواحدة 
الذي يفضل اجللوس على  املِرحاض تفضيالت املستخدم احمللي )الشخص 
ل اجللوس بوضعية القرفصاء،  القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
واحلواجز  املوقع،  واألوضاع   واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك 
واالسوار الساترة، وغيرها(، وينبغي أن يوضع في احلسبان ضمان إمكانية 
الوصول  األمن جلميع املستخدمني للمرحاض مع ضمان سالمتهم، وُيقَصد 
باملستخدمني الرجال، والسيدات، واألطفال، واملُسنِّني، وذوي االحتياجات 
اخلاصة )ق.١٠(. يجب االتفاق على إمكانية تسليم العمليات التشغيل 
االتفاق على األدوار واملسؤوليات  للمنتفعني من اخلدمة، وكذلك  واالدارة 
ارتباًطا  ترتبط  أن  ويجب  مبكرة،  مراحل  في  والصيانة  بالتشغيل  املتعلقة 
وثيًقا باألنشطة املعنية بالترويج للنظافة الشخصية )ق.١٢( للتأكيد على 

االستخدام الصحيح، ولضمان تشغيل املرافق وصيانتها على نحٍو الئق.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
ا. X مُيكن إنتاجها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

 X تكاليف رأس املال منخفضة )لكن متغيرة( وفًقا للمواد واخلامات وعمق 
     احلفرة.

X  ِصَغر املساحة املطلوبة من األراضي.

W الذباب والرائحة مسائل ملحوظة ومحسوسة عادًة.

W انخفاض محدود في مسببات األمراض مع احتمال تلوث املياه اجلوفية.

W قد تكون تكاليف التفريغ كبيرة مقارنًة بتكاليف رأس املال.

 W حتتاج احلمأة إلى املعاجلة الثانوية والتصريف املالئم التخلص ااَلمن منها أو 
      أحدهما.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١90(. 
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Single Venti-( )املُهّواة( بالتهوية  املُطورة  الواحدة  احُلفرة   ُتعتبر 
lated Improved Pit VIP( تطويًرا لتقنية احُلفرة الواحدة )ج.3( 
وذلك ألن التدفق املستمر للهواء عبر أنبوب تهوية مينع الروائح، كما 
يعمل األنبوب أيًضا كمصيدة للذباب حيث يهرب الذباب متجًها ناحية 

الضوء.

بالتهوية )املُهواة( خالية متاًما  املُطورة  الواحدة  احُلفرة  ان تكون  املمكن  من 
صحيح،  نحٍو  على  واسُتخَدمت  جيًدا  وأنشئت  ُصمَمت  إذا  الروائح،  من 
وحظيت بالصيانة اجليدة. ينجذب الذباب الذي ينشأ املوجود في احُلفرة إلى 
الضوء الظاهر في اجلزء العلوي من أنبوب التهوية، وعندما يتجه نحو الضوء 
تسمح  كما  النهاية.  في  وميوت  الذباب  مصيدة  حتبسه  اخلروج،  محاواًل 
التهوية أيًضا بخروج الروائح من احُلفرة مما يحد من اجنذاب انتشار الذباب.

اعتبارات التصميم: الفرق الوحيد املوجود في التصميم مقارنًة مِبرحاض 
احُلفرة الواحدة هو وجود التهوية. بالنسبة جلميع اعتبارات التصميم األخرى 
فقد جرت تغطيتها في ملف ِمرحاض احُلفرة الواحدة )ج.٣(. ومن أجل 
عمل التهوية، يلزم وجود أنبوب بقطر داخلي ال يقل عن )١١سم( ويصل 
ام(.  )احلمَّ للِمرحاض  الفوقية  البنية  من  نقطة  أعلى  فوق  )٣٠سم(  إلى 
داخل  للهواء  التهوية ضغًطا ساحًبا  أنبوب  أعلى  الهواء  الرياح  مرور  ن  يكوِّ

األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة على  فضالت اجلسم

• تقليل حجم احلمأة 
• تقليل الروائح والذباب

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
*  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

**  احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
*  االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�احلمأة

املُدخالت 
�فضالت اجلسم، �الُبراز، �املياه 
السوداء، ]�مياه تنظيف الشرج[، 

]�مواد التنظيف اجلافة[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

الحفرة الواحدة المطورة المهواة 

األنبوب مما ُيحفز دوران الهواء، ُيسَحب الهواء عبر واجهة املستخدم داخل 
فتحة  تعطي  منها.  خارًجا  التهوية  أنبوب  داخل  صعوًدا  ويتحرك  احُلفرة، 
التهوية أفضل أداٍء لها في املناطق التي تكثر بها الرياح و التهوية، وينبغي 
سير  على  التأثير  في  املنازل  أو  األشجار  مثل  احمليطة  األجسام  تتسبب  أاّل 
فيمكن حتسني  الرياح،  بها  تقل  التي  األماكن  في  أما  وعرقلته،  الهواء  تيار 
احُلفرة  الفارق احلراري بني  باللون األسود. ويتسبب  األنبوب بطالئه  فعالية 
)الباردة( وأنبوب التهوية )الدافئ( نتيجة تعرضة للشمس  في تكوين تيار 
هوائي صاعد إضافي. والختبار فعالية التهوية، ميكن اإلمساك بعصا تدخني 
املستخدم،  واجهة  فتحة  فوق  القبيل  من هذا  أي شيء  أو  للدخان  مبصدر 
احُلفرة. يجب  األسفل داخل  إلى  الدخان  أن ُيسَحب  املفترض حينها  فمن 
أن تكون فتحات الشبكة السلكية ملصيدة الذباب كبيرة مبا يكفي لتفادي 
انسدادها بالتراب وللسماح بسريان الهواء. ويجب أن يبقى الوجه الداخلي 
مغلقة  املرحاض  فتحة  تبقى  )أو  مظلًما  الداخل  من  املرحاض   للمرحاض 
إلى  احلفرة  في  املوجود  الذباب  ينجذب  بحيث  غطاء(  باستخدام  ومغطاة 
الضوء القادم من أنبوب التهوية، فاحُلفر املطّورة بالتهوية املهواة  التي ال يكون 
جانبها الداخلي مظلم، أو احُلفر ذات فتحات التغّوط املكشوفة - َتِقل بها 

الروائح ولكن تبقى مشكلة الذباب.

٤.
ج

≥ 
سم

٣٠

قطر أنبوب التهوية ١١سم

تيار الهواء

مصيدة الذباب

≥ 
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املواد واملستلزمات: ميكن إنتاج البنية الفوقية للمرحاض من مواد محلية، 
مثل اخليزران، أو فرش األرض من احلشائش )النجيل الصناعي(، أو اخلشب، 
أو البالستيك، أو الصفائح املعدنية )على الرغم من أنها غالًبا ما ترفع احلرارة 
أو  الطوب،  احلفرة:  لتبطني  املستخدمة  املواد  ضمن  ومن  البناء(.  داخل 
أو  األحجار،  أو  اخلرسانة،  أو  اخليزران،  أو  للتعفن،  املقاوم  البناء  اخلشب 
مالط )مونة( اجلص الذي يثبَّت بلصقه على التربة. بعض وكاالت اإلغاثة 
لديها مجموعة أدوات لالستجابة السريعة من البالطات األرضية والبنيات 
الفوقية والتي ميكن أن ُتشَحن سريًعا بالنقل اجلوي وُتستخدم على الفور، أو 
التي ميكن توفير مخزون منها مقدًما. ومن املمكن تصنيع البالطة األرضية 
واإلسمنت.  القوالب  باستخدام  املوقع  في  املرحاض-  أعلى  املوجودة   -
األرضية  البالطات  ُتسَتخَدم  أن  املمكن  من  احلادة  الطوارئ  مرحلة  وفي 
البالستيكية سابقة التجهيز. ومن املمكن أيًضا استخدام مواد أخرى للبالطة 
األرضية مثل اخلشب واخليزران، وذلك في األماكن التي ال تتوفر بها أية مواد 
أخرى. وفور امتالء احلفرة، يحتاج األمر إلى وجود معدات لتفريغ احلفرة أو 
من  مختلفة  أنواع  باستخدام  التهوية  أنبوب  تصنيع  لتغطيتها. ميكن  مواد 
املواد واملستلزمات مبا في ذلك البولي ڤينيل كلوريد )PVC(، أو األنابيب 

املعدنية، أو حجارة البناء، أو اخليزران املجّوف أو ما مياثلها من مواد.
Sin-( بالتهوية )املُهواة( املُطورة  الواحدة  احُلفرة  ُتعتبر  للتطبيق:   القابلية 
يفوق  كبيًرا  تطويًرا   )gle Ventilated Improved Pit VIP
للتطبيق  قاباًل  اعتبارها حاًل عملًيا  الواحدة )ج.٣(، وميكن  احُلفرة  لتقنية 
في جميع املراحل اخلاصة بحالة الطوارئ. والُبد من االنتباه توجيه االهتمام 
بتلّوث  املرتبطة  واملخاطر  املتَوّقع  اجلوفية  املياه  مستوى  إلى  مبنسوب  اخلاص 
حٌل  فهو  التشغيل،  عملية  في  للمياه  حاجة  ال  أنه  وحيث  اجلوفية.  املياه 
إنتاج  إعادة  املمكن  ومن  املياه.  بها  تندر  التي  املناطق  في  للتطبيق  مالئم 
نسخ مكررة منها بسرعة، كما ميكن تنفيذها على نطاق واسع إذا توفرت 
املساحة الكافية. يجب أن ُتنشأ احُلفرة الواحدة املطّورة بالتهوية في منطقة 
التهوية  والرياح وذلك لضمان  التهوية   النسيم  مرور  ذات معدل جيد من 
الفعالة. وكما هو احلال في غيرها من مراحيض احلفرة، فهي ليست مالئمة 
للمناطق ذات تربة الصخرية أو املرصوصة املدكوكة، أو املناطق التي تتكرر 
بها الفيضانات السيول . من النادر أن ُتشَغل تعمل مراحيض احُلفرة الواحدة 
املطّورة بالتهوية كمراحيض عمومية، حيث أنها غالًبا ما تتعّرض لالستخدام 
غير الالئق، ومع عدم وضوح امللكية فسريًعا ما تتحول الصيانة إلى مشكلة. 

التنظيف  والصيانة:  للتشغيل  العامة  املهام  تتضمن  والصيانة:  التشغيل 
الدوري، والتحقق من وجود مياه، ولوازم النظافة الصحية، والصابون ومواد 
مستوى  ومتابعة  البسيطة،  اإلصالحات  إجراء  وكذلك  اجلافة،  التنظيف 
امتالء احُلفرة. ينبغي إزالة الذباب امليت والتراب وغيرهم من بقايا املخلفات 
األخرى العالقة مبصيدة الذباب، وذلك لضمان التدفق اجليد للهواء. وألنه 
الصلبة،  املخلفات  من  للتخلُّص  باستغاللها  احُلَفر  استخدام  ُيساء  ما  غالًبا 
تكون  أن  ُبد  فال  الحًقا،  التفريغ  عملية  من  تعقد  أن  املمكن  من  والتي 
استخدام  وعند  التثبيت.  برامج  من  جزء  )ق.١٢(  الوعي  رفع  إجراءات 
مراحيض احُلفرة الواحدة املطّورة بالتهوية استخداًما عاًما فقد يكون معدل 
امتالئها باحلمأة سريًعا للغاية مبا ال يسمح باالمتصاص بالرشح داخل طبقات 
وإذا كانت هناك حاجة  بانتظام.  تفريغها  إلى  وبالتالي سوف حتتاج  التربة، 
إلزالة احلمأة بانتظام، فال ُبد أن يؤخذ في احلسبان تسهيل وصول العربات 

املستخدمة في إزالة احلمأة )ن.١، ن.٢( إلى احلفر.

الصحة والسالمة: إذا اسُتخِدمت احُلفرة الواحدة املطّورة بالتهوية املهواة 
ومريًحا  نظيًفا  مرحاًضا  تّوفر  أن  فيمكن  جيد،  نحٍو  على  إدارتها  وجرت 
ز مراحيض احُلفرة الواحدة املطّورة بالتهوية  ويحظى بالقبول. وال ُبد أن جُتهَّ
اليدين  اليدين )و.٧(، وينبغي تناول موضوع غسل  املهواة  مبرافق لغسل 
للنظافة  الترويج  أنشطة  من  كجزء  املرحاض  استخدام  بعد  بالصابون  جيًدا 

فمن  احُلفر،  القائمة على  الُنُظم  في  احلال  الشخصية )ق.١٢(. وكما هو 
املمكن أن مُيثِّل تلوث املياه اجلوفية مشكلة مثيرة للقلق، وال ُبد من التقييم 
اجلوفية  املياه  ومنسوب  ومستوى  التربة  نفاذية  مثل  التربة  خلواص  السليم 
)ق.٣( للحد من تعرُّض مصادر املياه للتلّوث امليكروبي. ويجب الرجوع 
إلى املعايير القياسية  االنسانية للحدود الُدنية  املوضعة من مؤسسة "اسفير" 
ملراجعة احلد األدنى للمعايير في إلدارة فضالت اجلسم ولالسترشاد مبزيد من 
بطريقة  احُلفرة )ن.١، ن.٢(  تفريغ  أن يجري  الالزمة. يجب  التوجيهات 
ذلك  األمراض ألقل حٍد ممكن، ويشمل  انتشار  التقليل من مخاطر  تكفل 
الشخصية  للنظافة  الترويج  وأنشطة  الشخصية  احلماية  معدات  استخدام 
املرحاض سوف ُيستخدم على مستوى عمومي فالبد  إذا كان  )ق.١٢(. 
من وجود إضاءة إضافية لياًل، وكذلك وجود حراس األمن من أجل احلماية، 
وال ُبد من ضمان سهولة وصول جميع املستخدمني إلى املوقع. وتظل احُلفر 
أو  السيول  الفيضانات  أثناء  الطفح  أو  واالنهيار  مهمتها  في  للفشل  عرضًة 
الذباب  املرتبطة بوجود  الصحية  املخاطر  أما  مًعا،  قد تكون عرضة لألمرين 

فوجود التهوية ال يكفل االستئصال التام لها.

التكاليف: بناء احُلفرة الواحدة املطّورة بالتهوية املهواة غير ُمكّلف نسبًيا، 
وتتغير التكاليف بناًء اعتماد على توفر املواد واملستلزمات احمللية وتكاليفها 
واسعارها أو استخدام البالطات األرضية والكبائن سابقة التجهيز. و ويجب 
حسابات  تعكس  أن  يجب  تفريغ  التكاليف  حساب  االعتبار  في  األخذ 
والصيانة  التشغيل  ملتطلبات  اإلضافية  التكاليف  من  املتّوَقع  التكاليف 
والنقل،  للحمأة،  املنتظمة  اإلزالة  مثل  احملتملة  املتابعة  تكاليف  وكذلك 

واملعاجلة، والتخلُّص منها او إعادة استخدامها. احلمأة.

االعتبارات االجتماعية: يجب أن ُيطرح تصميم مراحيض احُلفرة الواحدة 
املطورة املهواة للمناقشة مع املجتمع مقّدًما قبل التنفيذ. يجب أن يعكس 
الذي يفضل اجللوس على  املِرحاض تفضيالت املستخدم احمللي )الشخص 
ل اجللوس بوضعية القرفصاء،  القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
واحلواجز  واملوقع،  واألوضاع  واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك 
واالسوار الساترة، وغيرها(، وينبغي أن يوضع في احلسبان ضمان إمكانية 
الوصول السهل جلميع املستخدمني للمرحاض مع ضمان سالمتهم، وُيقَصد 
باملستخدمني الرجال، والسيدات، واألطفال، واملُسنِّني، وذوي االحتياجات 
اخلاصة )ق.١٠(. يجب االتفاق على إمكانية تسليم العمليات التشغيل 
االتفاق على األدوار واملسؤوليات  للمنتفعني من اخلدمة، وكذلك  واالدارة 
ارتباًطا  ترتبط  أن  ويجب  مبكرة،  مراحل  في  والصيانة  بالتشغيل  املتعلقة 
وثيًقا بأنشطة الترويج للنظافة الشخصية )ق.١٢( للتأكيد على االستخدام 

املالئم للمرافق.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
X تقلل مشكلة الذباب والرائحة كثيًرا )مقارنًة باحُلَفر غير املهّواة(.

ا. X مُيكن إنتاجها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً
 X تكاليف رأس املال منخفضة )لكن متغيرة( وفًقا للمواد واخلامات وعمق 

     احلفرة
X ِصَغر املساحة املطلوبة من األراضي.

W انخفاض محدود في مسببات األمراض مع احتمال تلوث املياه اجلوفية.
W قد تكون تكاليف التفريغ كبيرة مقارنًة بتكاليف رأس املال.

 W حتتاج احلمأة إلى املعاجلة الثانوية و التخلص ااَلمن منها والتصريف املالئم  
      أو أحدهما.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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 )Twin Pit Dry Systems( احُلفرة  ُمزدوجة  اجلافة  الُنُظم  تستخدم 
 Twin Pit( احُلفرة  ُمزدوجة  اجلافة  الُنُظم  وتشمل  بالتناوب.  حفرتني 
Dry Systems( على كٍل من: احُلفر املزدوجة املُطّورة بالتهوية املهواة 
)Double Ventilated Improved Pits(، وُحفرة ألِترنا )والتي قد 
تعني مرحاض احلفرة التبادلية( )Fossa Alterna(. يسمح االستخدام 
املتناوب احُلفر للتدفقات السائلة اخلارجة للسوائل باالرتشاح إلى داخل  
بينما  احلفرتني  إحدى  في  بالتحّلل  للحمأة  يسمح  التربة، كما  طبقات 
احُلَفر  على  التناوب  نظام  يقلل  االستخدام.  قيد  األخرى  احلفرة  تكون 
كمية ُدبال احُلفرة الذي يحتاج إلى التفريغ، ويجعل املنتج النهائي أكثر 

توافًقا مع النظافة الصحية.

ُحفرة  أو  مزدوجة  ُحفرة  هيئة  على  احُلفرة  ُمزدوجة  اجلافة  الُنُظم  بناء  ميكن 
املُطّورة  املزدوجة  احُلفرة  في  ألِترنا.  ُحفرة  أو  مهواة  بالتهوية  ُمطّورة  مزدوجة 
بالتهوية يتم حتويل  فضالت اجلسم )أو الُبراز - إذا كانت واجهة املُستخدم 
هي املِرحاض اجلاف الفاصل للبول ]و.٢[( إلى ُدبال احُلفرة، بينما في ُحفرة 
ألِترنا يتم اضافة املواد عضوية إضافية أخرى إلى احُلفرة. بعد كل استخدام 
حُلفرة ألِترنا، تزّود احُلفرة باملواد العضوية اجلافة مثل الرماد أو البقايا اجلافة من 
أوراق األشجار والنباتات. ُتنَشأ ُحفرة ألِترنا بحفرة ضحلة بعمق يصل إلى 

األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة على فضالت اجلسم

• تقليل حجم احلمأة
•  إتاحة الوقت الالزم للمعاجلة 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
*  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

**  احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�ُدبال احُلفرة

املُدخالت 
�فضالت اجلسم، �الُبراز، 

]�املواد العضوية[، ]�مياه 
تنظيف الشرج[، ]�مواد التنظيف 

اجلافة[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة 

الحفر المزدوجة الجافة )حفرة ألترنا(. 

نحو )١.٥ متًرا(، بينما احُلفر املزدوجة املُطّورة بالتهوية املهواة  من املمكن 
أن يصل عمقها إلى نحو )٣ أمتار(. في كال النظامني، ُتسَتخدم احلفرتان 
طبقات  داخل  إلى  السوائل  اخلارجة  السائلة  التدفقات  ترتشح  بالتناوب. 
واِجهة  وُتبّدل  غلُقها،  وُيحَكم  ُتغّطى  األولى  احلفرة  متتلئ  عندما  التربة. 
الثانية  احُلفرة  بينما تكون  الثانية.  احلفرة  إلى  وتنتقل  للمرحاض  املُستخِدم 
قيد االستخدام ميكن فان املواد للمواد املوجودة في احلفرة األولى أن تتحلل 
الناحية  من  سالمة  نظافة  أكثر  وتصبح  حجمها  يتقلص  ثم  ومن  وجتف، 
الصحية، ونتيجة لوقت الراحة )أو التوقف( املمتد، تتطهر يحدث تطهير 
بالُدبال.  شبيهة  وتصبح  جزئًيا،  احلفرة  داخل  املوجودة  املواد  للمواد  جزئيا 
ويتوقف ذلك على  ما بني )٦-٢٤( شهًرا،  التناوب  تأخذ دورة  ما  وعادًة 

حجم احلفرة وعدد املستخدمني.

واِجهة  وجود  إلى  الُنظم  من  نظام  كل  يحتاج  التصميم:  اعتبارات 
ُمستخِدم واحدة للمرحاض، ميكن نقلها من احلفرة األولى إلى احلفرة الثانية 
عند امتالء احلفرة األولى. ُتنشأ احُلفر املزدوجة املُطّورة بالتهوية املهواة مثل 
بوجود حفرتني مخّصصتني  بالتهوية )ج.٤( ولكن  املُطّورة  الواحدة  احُلفر 
للتجميع والتخزين. وال ُبد من توفير نظام للتهوية خاص لكل حفرة منهما 
على حدٍة. وحيث أن حفرة ألِترنا أكثر ضحالة، فيمكن إنشاؤها فوق سطح 
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األرض، وقد تكون مالئمة للمناطق املعّرضة للفيضانات والسيول أو املناطق 
األولى  الواحدة  احُلفر  إنشاء  وينبغي  اجلوفية.  املياه  بها منسوب  يرتفع  التي 

بجانب األخرى مع ترك مسافة كافية بينهما لتفادي التلوث العرضي.

املواد واملستلزمات: ميكن إنتاج تصنيع البنية الفوقية للمرحاض من مواد 
الصناعي(،  أو فرش األرض من احلشائش )النجيل  محلية، مثل اخليزران، 
أو اخلشب، أو البالستيك، أو الصفائح املعدنية )على الرغم من أنها غالًبا 
املواد املستخدمة لتبطني احلفرة:  البناء(. ومن ضمن  ما ترفع احلرارة داخل 
أو  اخلرسانة،  أو  اخليزران،  أو  للتعفن،  املقاوم  البناء  اخلشب  أو  الطوب، 
ومن  التربة.  على  بلصقه  يثبَّت  الذي  اجلص  )مونة(  املالط  أو  األحجار، 
املوقع  في  املرحاض-  أعلى  املوجودة   - األرضية  البالطة  تصنيع  املمكن 
أن  املمكن  من  احلادة  الطوارئ  مرحلة  في  واإلسمنت.  القوالب  باستخدام 
ُتسَتخَدم البالطات األرضية البالستيكية سابقة التجهيز. ومن املمكن أيًضا 
في  وذلك  واخليزران،  اخلشب  مثل  األرضية  للبالطة  أخرى  مواد  استخدام 
األماكن التي ال تتوفر بها أية مواد أخرى. بالنسبة حُلفرة ألِترنا، ال ُبد من توّفر 
مصدر ثابت ومستمر من املواد العضوية، مثل الرماد وأوراق النباتات اجلافة، 

وذلك إلضافاتها إلى احلفرة عِقب كل استخدام.

من  ُمتَّسع  بها  التي  املناطق  املزدوجة  احلفر  ُنُظم  تالئم  للتطبيق:  القابلية 
املساحة وفرص إلعادة استخدام ُدبال احُلفرة الذي يُنتج داخل احلفر، ولذلك، 
وكذلك  احلضرية،  وشبه  الريفية  للبيئات  مالءمًة  أكثر  تكون  الُنُظم  فهذه 
البرازية وإعادة استخدامها  املادة  التعامل مع  التي توافق ظروفها  املجتمعات 
ل وتعود للخدمة تبدا فى  وال جتد مشكلة في ذلك. ومبا أن احلفرة الثانية ُتشغَّ
اخلدمة عندما متتلئ احلفرة األولى، األمر الذي رمبا يستغرق من )٦( أشهر 
إلى )٢٤( شهًرا، فإن الُنُظم اجلافة مزدوجة احلفرة يوَصى بها كحلول طويلة 

األمد في مواقف وحاالت الطوارئ الطويلة.

التشغيل والصيانة: بخالف عمليات التشغيل والصيانة األخرى املطلوبة 
األساسية  التشغيلية  املهمة  فإن  املهواه،  بالتهوية  املطّورة  الواحدة  للُحفرة 
للُحفر املزدوجة املُطّورة بالتهوية املهواة هي تغطية احُلفر وإحكام غلقها عند 
امتالئها، ويتم تفريغ احُلفر املمتلئة قبل البدء في إعادة استخدامها. يجب 
كل  عِقب  احُلفرة  إلى  إلضافتها  اجلافة  العضوية  باملواد  ألِترنا  ُحفرة  تزويد 
استخدام. إذا اسُتخِدَمت احلفرتني في الوقت ذاته فلن يؤدي النظام وظيفته. 
إاّل واِجهة ُمستخِدم واحدة فقط وأنبوب  بها  التي ال يوجد  املراحيض  وفي 
تهوية واحد فقط للحفرة املطّورة بالتهوية، يجب نقلهم إلى احلفرة اجلديدة 
االخري عند امتالء احلفرة القدمية. وفي بعض التصميمات، ميكن نقل البنية 

الفوقية بأكملها من ُحفرٍة إلى ُأخرى.

الصحة والسالمة: تعمل تغطية فضالت اجلسم أو الُبراز بالتربة أو الرماد 
ألقل  والروائح  الذباب  من  التقليل  على  )أو جميعهم(  األشجار  أوراق  أو 
حد. تغطية احلفرة وإحكام غلقها على احملتويات املوجودة بداخلها ملدة سنة 
ل مناولته والتعامل  على األقل- يرفع من درجة األمان لُدبال احُلفرة، وُيَسهِّ

معه، إاّل أنه ال يزال من الضروري توخي احلذر عند التعامل مع املنتج اخلارج، 
السماد  مع  التعامل  عند  تؤَخذ  التي  نفسها  االحتياطات  تراعى  أن  يجب 
العضوي وُتطَبق عند التعامل مع الُدبال املُسَتخَرج من احُلفر املزدوجة املطّورة 
من  اخلوف  اإلضافية:  الصحية  الشواغل  ومن  ألِترنا.  من حفرة  أو  بالتهوية 
احُلفر  تعّرض  ومن  املُرتشحة،  السوائل  ِبفْعل  اجلوفية  املياه  تلّوث  احتمال 
للفشل في مهمتها واالنهيار أو الطفح أثناء الفيضانات السيول )أو األمرين 
مًعا(، والقلق من أن املخاطر الصحية املرتبطة بوجود الذباب ال تتنهي كلًيا 

بوجود التهوية.

التكاليف: عادًة ما تبلغ تكاليف إنشاء الُنظم اجلافة مزدوجة احُلفرة نحو 
ضعف تكاليف إنشاء الُنظم ذات احُلفرة الواحدة، باستثناء واِجهة املُستخِدم 
ألن  تنخفض  والصيانة  التشغيل  تكاليف  أن  غير  نقلها.  املمكن  من  التي 
التفريغ الالزم للحفرة يحدث مبعدل تكرار أقل. وحيث أن مساحة النظام 
الواحدة، فيجب األخذ في احلسبان أي  احلفرة  بُنظم  قد تضاعفت مقارنًة 

تكاليف مرتبطة باالستخدام األوسع لألراضي.

احُلفرة  مزدوج  اجلاف  النظام  يحظى  أن  ينبغي  االجتماعية:  االعتبارات 
املستخدمني االستعداد  أن يكون لدى  ملزاياه، وينبغي  املستخدمني  بتقدير 
ر املستخدمون مزايا النظام،  لتشغيله وعمل الصيانة الالزمة له، فإذا لم ُيقدِّ
فقد يالقي مصيره من الفشل. عادًة ما ُتنشأ الُنظم مزدوجة احلفرة كمراحيض 
مسؤوليات  إسناد  وتضمن  حدة(،  على  منفرد  منزل  )كل  املنازل  تخدم 
املراحيض  اُستخِدَمت  وإذا  واضح.  نحٍو  على  وحتديدها  والصيانة  التشغيل 
بالتشغيل  املتعلقة  مسؤوليات  حُتّدد  أن  ُبد  فال  عامة،  أو  ُمشتَركة  كمرافق 

والصيانة قبل الشروع في التنفيذ.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X حفرها أسهل من ُنظم احلفرة الواحدة.

X تقليل حجم احلمأة وتقليل مسببات األمراض.

ا. X مُيكن اتصنعها /وإنشاؤها مبواد متوفرة محلّيً

ن للتربة. ب/كُمحسِّ X ميكن استخدام ُدبال احُلفرة كُمخصِّ

W تتطلب ضعف املساحة واخلامات مقارنة باحلفرة الواحدة.

W احتمال تلوث املياه اجلوفية.

W حتتاج إلى مصدر ثابت ومستمر للمواد العضوية من أجل ُحفرة ألِترنا.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة فضالت اجلسم

• تقليل حجم احلمأة
• أتاحة الوقت الالزم للمعاجلة 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
*  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

**  احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

*  االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�ُدبال احُلفرة 

املُدخالت 
�املياه السوداء، ]�املياه الرمادية[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة 

حفر التصريف المزدوجة الغير جافة

حفرتني  من  جافة   الغير  املزدوجة  التصريف  ُحفر  التقنية  هذه  تتكّون 
السوداء  املياه  ُتَمع  حيث  )و.٤(.  الدْفق  مبرحاض  متَّصلتني  تبادليتني 
لها  وُيسمح  احُلفر  إحدى  في  الرمادية(  املياه  احلاالت  بعض  )وفي 
باالرتشاح البطيء إلى داخل طبقات التربة امليطة. وعندما متتلئ إحدى 
املواد  تف  من  املاء  نزع  يحدث  الوقت  ومع  وُتغَلق،  تغطَى  احلفرتني 
ن من إزالتها يدوًيا، بينما تدخل احلفرة األخرى  الصلبة مبا يكفي ومُيكِّ

إلى اخلدمة.

املياه  منها  وتنزع  األخرى  الكاملة  احلفرة  تستقر  واحدة،  حفرة  متأل  بينما 
تضاف  وال  املراحيض  دفق  في  املياه  استخدام  التقنية  هذه  وتتيح  لتجف. 
حتتاج الى اضافة التربة أو املواد العضوية إلى احلفر. وحيث أنه من املمكن أن 
تكون احلمأة احلفرة في حالة سائلة جًدا، فإن احلفر املمتلئة حتتاج إلى زمن 
أو أكثر( ليسمح بتحّلل  بقاء )احتفاظ( أطول )ويوَصى أن تكون عامني 
في  يتفوق  بدياًل  التقنية  هذا  تقدم  بأمان.  تفريغها  من  ن  التمكُّ قبل  املواد 
فعالية تكاليفه على خّزان التحليل/التخمير )ج.١٣( كتقنية قائمة على 

املياه في املوقع، وذلك في األماكن التي يلزم فيها وجود نظام دفق للمياه.

اعتبارات التصميم: عادًة ما يقل عمق احُلفر عن مراحيض احُلفرة الواحدة 
كافًيا  احُلفر  حجم  يكون  أن  ويجب  )١-٢م(.  نحو  يبلغ  بعمق  )ج.٣( 
الحتواء حجم فضالت اجلسم املنتجة على مدار سنتني. وتتيح فترة الراحة 
بالتربة  شبيهة  مادة  إلى  محتوياتها  تتحّول  بأن  املمتلئة  للحفرة  )التوقف( 
مبسافة  بعضها  عن  متفرقة  املزدوجة  احُلفر  بإنشاء  ويوَصى  جزئًيا.  ومعّقَمة 
)حاضنة  اإلنضاج  ُحفرة  بني  العرضي  التلوث  من  للحد  األقل  على  )١م( 
متٍر  بعد  على  احلفرتني  إنشاء  وينبغي  االستخدام.  قيد  واحُلفرة  التجفيف( 
واحد ارتفاًعا عن أي أساسات  هيكليلة للِبنية التحتية ألن السوائل املرتشحة 
احلفرة  جدران  ُتبطن  أن  يجب  الهيكلية.  الدعامات  على  سلًبا  تؤثر  قد 
بالكامل ملنع انهيارها، وأن يكون اجلزء العلوي وحتى مسافة )٣٠سم( إلى 
العمق مُمَّلط )مُمَحر( بالكامل ملنع التسريب املباشر. ولضمان استخدام ُحفرة 
واحدة في كل مرة، يجب إغالق صمام )التحويل بني احلفر( فتحة أنبوب 
العمل )مثاًل: باستخدام اإلسمنت  املتوقفة عن  باحُلفرة  املوصول  التجميع  
أو الطوب(. وبدياًل عن ذلك، ميكن أيًضا توصيل ِمرحاض الدْفق بالصب 
مباشرًة )و.٤( باحُلفرة قيد االستخدام باستخدام ماسورة واحدة مستقيمة 
على أن تكون مثبًته في مكانها باملالط اخلفيف وُمغطى بالتربة. وللحد من 

ُحفرة التصريف

ُحفرة التصريف

صمام - للتحويل بني احلفر
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مخاطر االنهيار أو سوء االستخدام ال ُبد من التأكيد على أن يكون الدخول 
أي  متناول  عن  بعيدة  تكون  بحيث  ليس سهاًل،  واألنابيب  الوصالت  إلى 

شيء قد يؤدي لإلضرار بها. 

املواد واملستلزمات: إذا أمكن، ينبغي استخدام مواد البناء املتاحة محلًيا. 
أو  اخليزران،  مثل  احمللية،  املواد  من  للمرحاض  الفوقية  البنية  إنتاج  ميكن 
اخلشب،  أو  القماش،  أو  الصناعي(،  )النجيل  احلشائش  من  األرض  فرش 
أو البالستيك، أو الصفائح املعدنية )على الرغم من أنها غالًبا ما ترفع احلرارة 
داخل البناء(. وميكن عمل بطانة للحفرة من اإلسمنت أو الطوب أو غيرهم 
من املواد األخرى. عالوًة على ذلك، فإن استخدام األنابيب والتوصيالت أمٌر 
الزم، حيث أنه يستخَدم كأسلوب إلحكام إغالق احلفرة التي خرجت من 
اخلدمة، كما وصفنا من قبل )أعاله(. وحيث أن هذه التقنية تعتمد على 
الدْفق، فال ُبد من توفير مصدر موثوق ماُمون إلمدادات املياه من أجل الدْفق.

القابلية للتطبيق: تالئم ُحفر التصريف املزدوجة املناطق التي ال ميكن فيها 
إزالة  فيها  التي قد ُتشّكل  أو  باستمرار  بناء مراحيض ُحفر جديدة  مواصلة 
احلمأة بانتظام مشكلة، وهي مالئمة في املناطق التي تتوفر فيها املياه والتي 
ُيرَغب فيها الدْفق باملياه. ويوَصى بأاّل تتركز احُلفر على مساحة صغيرة ألن 
التربة قد ال يكون لديها السعة الكافية الستيعاب السوائل وقد ُتغَدق ألرض 
غير  الصخرية  أو  املدموكة  أو  الطينية  فالتربة  بها.  تشبعها  فرط  من  باملياه 
التي  املناطق  التقنية ال ُتالئم  الدْفق بالصب. وهذه  مالئمة الستخدام ُحفر 
يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية أو املناطق التي يتكرر بها حدوث الفيضانات 
والسيول. ميكن إدارة املياه الرمادية في آٍن واحد مع املياه السوداء في احُلفر 
املزدوجة، وخاصًة إذا كانت كميات املياه الرمادية قليلة نسبًيا، إاّل أنه ينبغي 
غ املواد  أن يؤخذ هذا األمر في احلسبان عند وضع تصميم أبعاد احُلفر. ُتفرَّ
الصلبة املجّففة من احلفرة يدوًيا )ن.١(. ويوَصى بتطبيق هذه التقنية فقط 

َكَحّل طويل األمد في بيئة مستقرة.

والصيانة:  للتشغيل  العامة  التدابير  تتضمن تشمل  التشغيل والصيانة: 
وجود  من  التحقق  مثل  الروتينية  التشغيلية  واملهام  الدوري،  التنظيف 
التنظيف اجلافة،  النظافة الصحية الشخصية، والصابون ومواد  مياه، ولوازم 
وتشمل التدابير أيًضا تقدمي النصائح عن االستخدام الالئق، وكذلك إجراء 
ُيساء  ما  غالًبا  احلفرة. وألنه  امتالء  ومتابعة مستوى  البسيطة،  اإلصالحات 
استخدام احُلَفر باستغاللها للتخلُّص من املخلفات الصلبة، والتي من املمكن 
أن تعقد من عملية التفريغ الحًقا، فال ُبد أن تؤخذ إجراءات رفع الوعي بعني 
االعتبار. ال ُبد من تفريغ احلفر بانتظام )بعد فترة السنتني املوَصى بها لوقت 
الراحة(، ويجب توخي احلذر والتأكد من عدم طفحها أثناء املواسم املطيرة. 
يجري التفريغ يدوًيا على سبيل املثال: باستخدام مجارف ذات أذرع طويلة، 
ذ تنفيذ  وباستخدام معدات احلماية الشخصية الالئقة، أو من املمكن أن ينفَّ

التفريغ بآالت متنقلة إلزالة احلمأة )ن.١، ن.٢(.

جافة  الغير  املزدوجة  التصريف  ُحفر  جُتّهز  أن  يجب  والسالمة:  الصحة 
جيًدا  اليدين  غسل  موضوع  تناول  وينبغي  )و.٧(،  اليدين  لغسل  مبرافق 
بالصابون بعد استخدام املرحاض كجزء من أنشطة الترويج للنظافة الشخصية 

)ق.١٢(.
تلوث  مُيثِّل  أن  املمكن  احُلفر، فمن  القائمة على  الُنُظم  في  احلال  وكما هو 
املياه اجلوفية مشكلة مثيرة للقلق، وال ُبد من التقييم السليم خلواص التربة 
من  للحد  )ق.٣(  اجلوفية  املياه  ومنسوب  ومستوى  التربة  نفاذية  مثل 
تعرُّض مصادر املياه للتلّوث امليكروبي. ويجب الرجوع إلى املعايير القياسية  

االنسانية للحدود الُدنية  املوضعة من مؤسسة "اسفير" ملراجعة احلد األدنى 
للمعايير في إلدارة فضالت اجلسم ولالسترشاد مبزيد من التوجيهات الالزمة. 
وينبغي أن تكون البالطة األرضية التي تغطي املرحاض للمرحاض مصنوعة 
من مادة صلبة وقوية )على سبيل املثال: من اخلرسانة( لوقاية حلماية الناس 

من السقوط، وملنع دخول احليوانات. 

مع  بالطوب  للحفرة  الكامل  العمق  تبطني  ينبغي  أنه  حيث  التكاليف: 
هذه  تكاليف  فإن  )٣٠سم(،  حتى  العلوي  للجزء  )محارة(  مالط  عمل 
التقنية تكون أعلى من الُنظم اجلافة مزدوجة احلفرة، ولكنها أقل من تكاليف 
التقنيات األخرى القائمة على املياه في املوقع، مثل خزان التحليل/التخمير 

)ج.١٣( أو املُفاعل الالهوائّي ذي احلواجز )ج.١٤(.

االعتبارات االجتماعية: تعتبر خيار من إحدى خيارات الصرف الصحي 
وشبه  الريفية  املناطق  في  األكبر  النجاح  وحتقق  عامًة،  بالقبول  حتظى  التي 
مراحيض  على  معتادون  بها  الناس  فيها  يكون  التي  املناطق  وفي  احلضرية، 
)الشخص  احمللي  املستخدم  تفضيالت  املِرحاض  يعكس  أن  يجب  الدْفق. 
ل  الذي يفضل اجللوس على القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء،  بوضعية  اجللوس 
إمكانية  احلسبان ضمان  في  يوضع  أن  وينبغي  املوقع، وغيرها(،  واألوضاع 
وُيقَصد  سالمتهم،  ضمان  مع  للُحفر  املستخدمني  جميع  ااَلمن  الوصول 
باملستخدمني الرجال، والسيدات، واألطفال، واملُسنِّني، وذوي االحتياجات 
اخلاصة )ق.١٠(. يجب االتفاق على إمكانية تسليم العمليات التشغيل 
واالداراة  للمنتفعني من اخلدمة، وكذلك االتفاق على األدوار واملسؤوليات 
ارتباًطا  ترتبط  أن  ويجب  مبكرة،  مراحل  في  والصيانة  بالتشغيل  املتعلقة 
على  للتأكيد  )ق.١٢(  الشخصية  املعنية  للنظافة  الترويج  بأنشطة  وثيًقا 

االستخدام الصحيح، ولضمان تشغيل املرافق وصيانتها على نحٍو الئق.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
 X ُتستخَدم احُلفر املزدوجة بالتناوب/التبادل وهذا ممن املمكن أن ُيزيد من عمرها 

      االفتراضي.

ن للتربة. X إمكانية استخدام املادة البرازية املُخّزنة كُمحسِّ

 X تقل مشكلة الذباب وانتشار الرائحة كثيًرا )مقارنًة باحلفر التي ال حتتوي على 
      حاجز مائي(.

متوفرة  مبواد  وإصالحها  وصيانتها،  وتركيبها،  تصنعها،  إنتاجها  مُيكن   X 
ا      محلّيً

W تتطلب اإلزالة اليدوية للُدبال مطلوبة.

 W يتكرر حدوث االنسدادات عند استخدام مواد التنظيف اجلافة التي 
       حتتل حيًزا كبيًرا.

 W ارتفاع مخاطر تعرض املياه اجلوفية للتلوث نتيجًة لكثرة السوائل 
       املُرتشحة 

       مقارنًة بالُنظم اجلافة )التي ال تستخدم املياه(.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة علي فضالت اجلسم

• بديل مناسب لظروف األراضي  ذات 
الطبيعة الصعبة 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

**  احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

*  االستقرار
*  التعافي

املُخرجات
�احلمأة

املُدخالت 
�فضالت اجلسم، �الُبراز، 

]�مياه تنظيف الشرج[، 
]�مواد التنظيف اجلافة[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المرحاض المرفوع )عن مستوى األرض( 

 )Raised Latrines( االراض  سطح  عن  املرفوعة   املراحيض  تعتبر 
األراضي  ذات  املناطق  في  احُلفر  على  القائمة  املراحيض  عن  بديلة 
الصخرية أو التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية أو املناطق املتضّررة من 
الفيضانات والسيول. وبناًء على ظروف املوقع، ميكن إنشاؤها كمرافق 
مستقلة متاًما فوق األرض مزّودة بخّزان مؤقت حتت األرض أسفل واِجهة 
من  بذلك  مقللًة  األرض  سطح  فوق  جزئًيا  ُترَفع  قد  أنها  أو  املُستخِدم، 

مخاطر تعّرض املياه اجلوفية للتلوث.

جتميع  فيجب  األرض،  سطح  فوق  بالكامل  املرفوعة  املراحيض  أنشئت  إذا 
فضالت اجلسم في حجرات خزائن محكمة الغلق أسفل واِجهة املُستخِدم. 
معدل  يرتفع  الغلق،  ُمحكمة  احلجرة  عن  رشح  أي  ينتج  ال  أنه  وحيث 
تراكم احلمأة في املراحيض املرفوعة بالكامل عن سطح األرض. حتتاج مرافق 
احلمأة.  إلدارة  نظام  وجود  الضروري  ومن  بانتظام،  التفريغ  إلى  التخزين 
واملراحيض املرفوعة املزّودة بحفرة واقعة جزئًيا حتت األرض تسمح بنفاذ بعض 
التدفقات السائلة إلى داخل طبقات التربة عبر قاع احلفرة وجدرانها، بينما 
املراحيض  إنشاء  العضوية. وميكن  املواد  من  امليكروبي جزًءا  النشاط  ُيحلل 
املرفوعة على أنها مرحاض حل ذو حفرة واحدة مهواة  )مزّودة بالتهوية(، 
أو على أنها مجموعة من املراحيض لها عدة كبائن مصطفة في صف واحد 
وحتتها خندق )ترنش( أو خّزان كبير للتخزين. في حالة إنشاء مجموعات 

مشكلة  تظهر  فقد  َثم  ومن  حتدًيا،  مُتثل   التهوية  فان  متثِّل  املراحيض  من  
انتشارالروائح والذباب.

حتت  جزئًيا  واقعة  بحفرة  املزّودة  املرفوعة  املراحيض  التصميم:  اعتبارات 
احلفاظ على  اكبر من )< ٠.٥م( لضمان  احلفرة   تبطني  إلى  األرض حتتاج 
ثبات احلفرة واستقرارها. ويجب أن يزّود املرحاض بأنبوب تهوية للحد من 
الروائح والذباب )انظر ج.٣(. وال ُبد من جتهيز املراحيض املرفوعة  انتشار 
بالساللم أو مبطَلع منحدر مع وجود درابزين، وكذلك عمل دعامة هيكلية 
في اجلزء اخللفي-  إن لزم األمر. ويجب مراعاة التصريف في محيط املرحاض 
بحيث ال تدخل مياه األمطار إلى احلفرة. في حالة املراحيض العمومية، يجب 
النظر في توفير مراحيض منفصلة للرجال وللسيدات. ويجب ان ال يتعدى 
)١.٥م(  مستوى  عن  االرض  سطح  عن  املرفوع   املِرحاض  رصيف  ارتفاع 
ويرجع هذا إلى التكاليف وقبول املستخدمني. وال ُبد أن يشمل التصميم 

الترتيبات املتعلقة بالتفريغ.

َيسُهل  التي  املواد  استخدام  ينبغي  أمكن،  إذا  واملستلزمات:  املواد 
البنية  إنتاج  بسرعة. ميكن  عليها  واحلصول  إيجادها  والتي ميكن  توفيرها، 
من  األرض  فرش  أو  اخليزران،  مثل  محلية،  مواد  من  للمرحاض  الفوقية 

٧.
ج

على األكثر درجة االنحدار١٢:١

ُمنحَدر ودرابزين

قطر أنبوب التهوية ١١سم
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الصفائح  أو  البالستيك،  أو  اخلشب،  أو  الصناعي(،  )النجيل  احلشائش 
وميكن  البناء(.  داخل  احلرارة  ترفع  ما  غالًبا  أنها  من  الرغم  )على  املعدنية 
اخلشب  أو  األحجار  أو  الطوب  من  أو  اخلرسانية  احللقات  من  البطانة  عمل 
البناء أو أكياس )أجولة( الرمال. وقد طّورت العديد من الشركات أشكااًل 
للموقع  شحنها  ميكن  التي  التجهيز  سابقة  املرفوعة  املراحيض  من  متنوعة 

وجتميعها بسرعة.

القابلية للتطبيق: تالئم املراحيض املرفوعة - على وجه اخلصوص- املناطق 
املُعّرضة للفيضانات والسيول، أو املناطق التي يصُعب فيها احَلْفر لعمل تنفيذ 
احُلفر، أو املناطق التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية واملناطق التي ال تسمح 
اعتبارها حاًل عملًيا  الدائمة. وميكن  التحتية  البنية  والِبَنى  الهياكل  بإنشاء 
قبول  التقنية  تلقى  أن  بشرط  الطوارئ،  بحالة  اخلاصة  املراحل  جميع  في 
حٌل  فهي  التشغيل،  عملية  في  للمياه  حاجة  ال  أنه  وحيث  املستخدمني. 
إنتاجها  إعادة  املمكن  املياه. ومن  بها  التي تندر  املناطق  للتطبيق في  مالئم 
نسخ مكررة منها بسرعة، كما ميكن تنفيذها على نطاق واسع إذا توفرت 
السيول، فمن  الفيضانات  بها  التي تتكرر  املناطق  أما في  الكافية.  املساحة 
على  القدرة  رفع  أجل  من  الدائمًة  احللول  من  حاًل  اعتبارها  أيًضا  املمكن 

الصمود ملدى أطول.

تصميم  على  والصيانة  التشغيل  متطلبات  تعتمد  والصيانة:  التشغيل 
الغلق  ُمحكم  بخزان  مِبرفق  املزّودة  املرفوعة  فاملراحيض  املُستخَدم.  املرحاض 
ِمرفق  الستبدال  أو  بانتظام  التفريغ  إلى  وحتتاج  بسرعة،  متتلئ  للتخزين- 
التخزين اخلزان، وتتطلب ما يتبع ذلك من إدارة احلمأة املُجمعة. وتتضمن 
التشغيلية  املهام  وتنفيذ  الدوري،  التنظيف  والصيانة:  التشغيل  مهام 
الروتينية )مثل التحقق من وجود مياه، ولوازم النظافة الصحية الشخصية، 
الالئق،  االستخدام  النصائح عن  تقدمي  أيًضا  التدابير  وتشمل  والصابون(، 
وكذلك إجراء اإلصالحات البسيطة، ومتابعة مستوى االمتالء. وألنه غالًبا 
املخلفات  من  للتخلُّص  باستغاللها  املرفوعة  املراحيض  استخدام  ُيساء  ما 
أن  ُبد  فال  التفريغ الحًقا،  عملية  على  تؤثر  أن  املمكن  من  والتي  الصلبة، 
تكون هناك إجراءات خاصة لرفع الوعي، وغالًبا ما يرتفع معدل تراكم احلمأة 
وتكراًرا.  مراًرا  لتفريغها  احلاجة  مما يستدعي  العامة،  املرفوعة  املراحيض  في 
في  يؤخذ  أن  ُبد  فال  بانتظام،  احلمأة  لنزح  إلزالة  حاجة  هناك  كانت  وإذا 
احلسبان تسهيل وصول العربات املستخدمة في إزالة احلمأة )ن.١، ن.٢( 

إلى املكان.

إدارتها  وجرت  املرفوعة  املراحيض  اسُتخِدمت  إذا  والسالمة:  الصحة 
علي  للسيطرة  الحتواء  آمنة  تقنية  اعتبارها  املمكن  فمن  جيد،  نحٍو  على 
فضالت اجلسم. وال ُبد أن جُتّهز مبرافق لغسل اليدين )و.٧( وينبغي تناول 
من  كجزء  املرحاض  استخدام  بعد  بالصابون  جيًدا  اليدين  غسل  موضوع 
أنشطة الترويج للنظافة الشخصية  )ق.١٢(. بالنسبة للمراحيض املرفوعة 
التي يقع جزء منها حتت األرض، فمن املمكن أن مُيثِّل تلوث املياه اجلوفية 
مشكلة تثير القلق، وال ُبد من التقييم السليم خلواص التربة مثل نفاذية التربة 
ومستوى ومنسوب املياه اجلوفية )ش.٣( لتحديد احلد األدنى للمسافة التي 
امليكروبي.  للتلّوث  التعّرض  من  وللحد  القريب،  املياه  مصدر  عن  تفصله 
ويجب الرجوع إلى املعايير القياسية  االنسانية للحدود الُدنية  املوضعة من 
اجلسم  فضالت  إلدارة  في  للمعايير  األدنى  احلد  ملراجعة  "اسفير"  مؤسسة 
ولالسترشاد مبزيد من التوجيهات الالزمة. يجب أن يجري تفريغ احُلفر أو 
استبدال احلاويات بطريقة تكفل التقليل من انتشار األمراض ألقل حٍد ممكن 

)معدات احلماية الشخصية وأنشطة الترويج للنظافة الشخصية لطاقم العمل 
القائم على التفريغ(. بالنسبة للمراحيض العامة فيلزمها وجود إضاءة إضافية 
لياًل، وكذلك وجود حراس األمن من أجل احلماية، وال ُبد من ضمان سهولة 

وصول جميع املستخدمني إلى املوقع.

التكاليف: بناء املراحيض املرفوعة غير ُمكّلف نسبًيا، وتتغير التكاليف بناًء 
على توفر املواد احمللية واسعارها تكاليفها، وقد تكون النسخ النماذج  سابقة 
وتخزينها  كبيرة  بكميات  طلبها  تكاليف  )وبخاصٍة  تكلفًة  أكثر  التجهيز 
على  االعتماد  وتقلل  التنفيذ  عملية  من  ُتسِرع  ما  عادًة  ولكنها  ونقلها(، 
املوارد احمللية. ويجب أن تعكس تشمل حسابات التكاليف الكلية املتوقَّع 
من علي تكاليف متطلبات التشغيل والصيانة املستمرة، وكذلك تكاليف 
املتابعة مثل إزالة احلمأة بانتظام، والنقل، واملعاجلة، والتخلُّص النهائي من/ 
او إعادة استخدام احلمأة املتراكمة. ومن املمكن أن ترفع تكاليف الساللم 

)الدرج( واملطاِلع وممرات الدخول من التكاليف اإلجمالية.

املرفوعة  للمراحيض  املرتفع  التصميم  وبسبب  االجتماعية:  االعتبارات 
فهي تزيد من احتمالية أن يكون املستخدمني في موضع ميكن رؤيته عند 
موقع  اختيار  يكون  فقد  لذلك  حاجتهم.  لقضاء  املرحاض  إلى  ذهابهم 
التصميم  عناصر  تعكس  أن  ويجب  األهمية.  بالغ  أمر  املرفوع  املِرحاض 
على  اجللوس  يفضل  الذي  )الشخص  احمللي  املستخدم  تفضيالت  األخرى 
ل اجللوس بوضعية القرفصاء،  القاعدة مباشرًة في مقابل الشخص الذي ُيفضِّ
وكذلك ممارسات التنظيف، واالجتاه، االرتفاع، واألوضاع واملوقع، وغيرها(. 
ن جميع املستخدمني من الوصول للمراحيض، وقد يكون  ويجب أن يتمكَّ
مساحة  وبها  بدرابزين،  ومزّودة  ممهدة  مطاِلع  عمل  في  التفكير  الالزم  من 
يجب  )ق.١٠(.  املرحاض  مستوى  في  املتحركة  الكراسي  لدوران  كافية 
مراحل  في  والصيانة  بالتشغيل  املتعلقة  واملسؤوليات  األدوار  على  االتفاق 
مبكرة، ويجب أن ترتبط ارتباًطا وثيًقا بأنشطة الترويج للنظافة الشخصية 
املرافق  تشغيل  ولضمان  الصحيح،  االستخدام  على  للتأكيد  )ق.١٢( 

وصيانتها على نحٍو الئق.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

 X ميكن تطبيقها في املناطق التي تعاني من الظروف األرضية الصعبة واملناطق التي 
      تكرر بها الفيضانات والسيول.

X تكاليف رأس املال منخفضة )لكن متغيرة(.

X ِصَغر املساحة املطلوبة من األراضي.

W صعوبة التصميم الشامل العمومي مقارنًة بالتقنيات غير املرفوعة.

W قد تكون تكاليف التفريغ كبيرة مقارنًة بتكاليف رأس املال.

W حتتاج احلمأة املُجّمعة إلى معاجلة إضافية.

 W يجب وضع خدمة التفريغ للمرافق املوجودة فوق مستوى سطح األرض بدًءا 
        من مرحلة التصميم.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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 Single Vault( الواحد  اخلّزان  ذو  للبول  الفاصل  اجلاف  املِرحاض 
UDDT( هو مماثل للمرحاض قائم على حاوية ذو الوعاء )ج.١0( يعمل 
بدون مياه، حيث ُيجَمع البول والبراز على نحٍو منفصل. وعلى عكس 
)ج.9(  احلجرات/اخلزانات  مزدوج  للبول  الفاصل  اجلاف  املِرحاض 
نظام  إلى  ويحتاج  طويلة،  ملدة  واملعاجلة  التخزين  إمكانية  يوّفر  ال  فهو 
والنقل،  الدوري،  التفريغ  في عمليات  االنتظام  أجل  من  مناسب  إدارة 
يجري  ملا  أحدهما(  )أو  اآلمن  والتخلُّص  االستخدام  وإعادة  واملعاجلة، 

تميعه من منتجات فضالت اجلسم.

في املِرحاض اجلاف الفاصل للبول )و.٢( ال يدخل البول اخلزان ذاته ا الذي 
يدخله البراز، ولكن يحّول مجراه وُيفّصل في حاوية خزان منفصلة. وإذا لم 
البول مرة أخرى، وإذا كانت ظروف نفاذية  يكن من املقرر إعادة استخدام 
مباشرة  البول  يترشح  أن  ذلك  من  بداًل  فيمكن  باالرتشاح،  تسمح  التربة 
ُيعتبر ِحْمله ومعدل تلوثة من مبسببات  التربة )س.١٠( حيث  إلى داخل 
لفضالت  الكلّي  احلجم  من  كثيًرا  يقلل  املرتشح  والبول  ضئياًل.  األمراض 
بالصحة  املتعلقة  املخاطر  من  يزيد  أن  دون  وذلك   ،)٪  ٨٠-٩٠( اجلسم 
املواد  وُتضاف  منفصل،  جتميع  خزان  جهاز  في  البراز  وُيجَمع  العامة. 
مرة  كل  بعد  اخلشب(  نشارة  أو  اجلير،  أو  )كالرماد،  لتغطيته  املُستخدمة 

من مرات االستخدام، ويجب تفريغ خزائن البول والبراز املُجّمعني بانتظام.

األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة علي  فضالت اجلسم

األراضي  لظروف  مناسب  •بديل 
الصعبة 

•استعادة املُغذيات 

مستوى/نطاق التطبيق
*   منزلي

** ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
*   املنزل

** احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
   االستجابة احلادة

**  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
� الُبراز، � البول )املُخزَّن(

املُدخالت 
� الُبراز، � البول، 

]� مواد التنظيف اجلافة[، ]� مياه 
تنظيف الشرج[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المرحاض الجاف الفاصل للبول ذو الخزان الواحد

البراز  جلمع  صة  املُخصَّ اخلزان  حجم  اختيار  ينبغي  التصميم:  اعتبارات 
يتعدى حجمه  أاّل  ينبغي  ولكن  املستخدمني،  من  املتوقَّع  العدد  على  ِبناًء 
قابلة  احلاويات  تكون  أن  وينبغي  اإلزالة.  لعملية  تسهياًل  لتًرا(   ٥٠-٦٠(
إلحكام غلقها، وأن تكون مجّهزة مبقابض، لتسمح بسهولة احلمل والتناول، 
ولتحسن  املتغيرة،  االستخدامات  أجل   من  الوسيط  التخزين  من  ولتمّكن 
الوعي اإلدراك واالستيعاب وكذلك لتقلل املخاطر املرتبطة بالتخزين والنقل. 
وُيقترح عمل أنبوب تهوية إلزالة الرطوبة من احلجرات/اخلزانات وملكافحة 
انتشار الذباب والروائح. ويجب أن يتم فصل ينفصل تصريف املياه الناجتة 
عن مرفق غسل اليدين ومياه تنظيف الشرج )إن كانت ُمسَتخدمة(. وُيراَعى 
أن تكون كافة الوصالت )األنابيب( قصيرة قدر اإلمكان، ويجب أالَّ حتتوي 
على أي انحناءات حادة، ويجب أن ُتثبَّت األنابيب مبيل )١٪( على األقل. 

كما ينبغي تركيب مانع تسرب الروائح في مكان تصريف البول.

ذات  للبول  الفاصلة  اجلافة  املراحيض  إنشاء  ميكن  واملستلزمات:  املواد 
احلديد  وصفائح  واخلشب،  اخليزران،  مثل  محلية،  مبواد  الواحد  اخلّزان 
ومن  البالستيكية.  والِدالء  والعبوات/اجلراكن  ع،  املُشمَّ والقماش  املموج، 
أو  أو اجلير،  الرماد،  املمكن استخدامها:  التي من  التغطية/التجفيف  مواد 
املُجففة،  الزراعية  املخلفات  أو منتجات  املجففة،  التربة  أو  نشارة اخلشب، 
قواعد  إنتاج  وميكن  محلًيا.  املواد  هذه  من  أي  توّفر  حسب  على  وذلك 

٨.
ج

مصيدة الذباب

فصل (حتويل) البول

خّزان البول

قطاع عرضى

ُمنحَدر ودرابزين

درجة امليل ١٢:١ بحٍد أقصى

 ≤ ≤قطر أنبوب التهوية ١١سم
سم

٣٠

مى
أما

ط 
سق

م

مسقط أمامى
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فوقها  للجلوس  صة  املُخصَّ األرضية  البالطات  أو  للبول  الفاصلة  املراحيض 
بوضعية الُقرفصاء أو احلصول على أي منهما محلًيا.

اخلّزان  ذات  للبول  الفاصلة  اجلافة  املراحيض  وُتناسب  للتطبيق:  القابلية 
يرتفع  التي  املناطق  وكذلك  والسيول،  للفيضانات  املعرضة  املناطق  الواحد 
حاًل  مُتثِّل  أن  املمكن  ومن  الصخرية،  واملناطق  اجلوفية   املياه  منسوب  بها 
التقنية  تلقى  أن  بشرط   ، والتعافي  واالنتعاش  االستقرار  مرحلة  في  مالئًما 
أي  تَولِّي  ضمان  حال  في  فقط  تنفيذها  وينبغي  املستخدمني.  لدى  قبواًل 
م للخدمة املسؤوليات الالزمة إلدارتها. ومن املمكن  منظمة محلية أو مقدِّ
نطاق  على  تنفيذها  ميكن  كما  بسرعة،  منها  مكررة  نسخ  إنتاجها  إعادة 
عملية  في  للمياه  حاجة  ال  أنه  وحيث  الكافية.  املساحة  توفرت  إذا  واسع 
التشغيل، فهو حٌل مالئم للتطبيق في املناطق التي تندر بها املياه. كما ميكن 
يالئم  ومبا  للمستخدمني،  اخلاصة  االحتياجات  يالئم  مبا  التصميم  تعديل 
املثال: تصميم أصغر يناسب األطفال، وتصميم  البيئة )على سبيل  ثقافة 
يناسب اجللوس مباشرة على القاعدة/اجللوس بوضعية الُقرفصاء(. وميكن 
بات أو ُمحسنات للتربة في الزراعة )بعد  استخدام املُنتجات املُجمعة كُمخصِّ

املعاجلة(، ولكن هذا يعتمد على القبول احمللي لهذا اخليار.
اجلاف  املِرحاض  أن  االستخدام، جند  إعادة  بدون  يوجد خيار  لم  إن  وحتى 
الفاصل للبول يوفر حاًل آمًنا، وصحًيا، وخالًيا من الروائح الستيعاب فضالت 
اجلافة  املراحيض  مُتثِّل  أن  املمكن  من  احتوائها.  عليها  والسيطرة  اجلسم 
مغرًيا جًدا  يجعلها حاًل  مما  مؤقًتا،  الواحد حاًل  اخلّزان  ذات  للبول  الفاصلة 
في األوضاع والظروف التي تشوبها املشكالت التي تخص ملكية األراضي 
الدائمة.  املستدامه   التحتية  البنية  والِبَنى  الهياكل  بإنشاء  والتي ال تسمح 
االنقطاع  فترات  في  للتعديل  قابلة  املراحيض  هذه  تكييف  املمكن  ومن 
معدل  د   َتَعهُّ زيادة  املمكن  فمن  اخلطيرة:  واألحداث  قعة  املُتوَّ والتعطيل 
استخدام املراحيض بالصيانة واخلدمة قبل األحداث املتوقعة، أو من املمكن 
توفير أجهزة إضافية للجمع جتميع في األوقات التي قد ُيْصُعب فيها تقدمي 

الصيانة واخلدمة.

التشغيل والصيانة: وتشمل املهام األساسية للتشغيل والصيانة: التفريغ 
الدوري املنتظم خلزائن اجلمع ، واستبدالها، وأعمال التنظيف، والتحقق من 
ومواد  للتغطية،  املستخدمة  واملواد  والصابون،  الصحية،  النظافة  لوازم  توّفر 
التنظيف اجلافة، وكذلك توّفر املياه الالزمة لغسل اليدين ولتنظيف الشرج، 
عن  النصائح  وتقدمي  البسيطة،  اإلصالحات  إجراء  أيًضا  التدابير  وتشمل 
البول  أو  املياه  تدُفق  عدم  لضمان  احلذر  َتوِخي  ويجب  الالئق.  االستخدام 
إضافة  املمكن  فمن  وإذا حدث ذلك،  للبراز،  املخّصصة  اخلزان  احلاوية  إلى 
يضع  أن  وينبغي  السائل.  امتصاص  في  للمساعد  التغطية  مواد  من  مزيد 
الالئقة،  الشخصية  احلماية  معدات  والصيانة  اخلدمة  عن  املسؤولني  األفراد 
مبا في ذلك القناع )الكمامة(، والقفازات، واحلذاء الطويل، واملئزر، والبزة 
بالتشغيل  اخلاصة  املسؤوليات  تقسيم  يكون  أن  ُبد  وال  الواقية.  )البدلة( 
والصيانة بني املستخدمني ومقدمي اخلدمات احملتملني تقسيًما واضح املعالم، 

يحدد املسؤوليات بوضوح.

ذات  للبول  الفاصلة  اجلافة  املراحيض  اسُتخِدمت  إذا  والسالمة:  الصحة 
اعتبارها تقنية  املمكن  إدارتها على نحٍو جيد، فمن  الواحد وجرت  اخلّزان 
آمنة الحتواء فضالت اجلسم. وال ُبد أن جُتّهز مبرافق لغسل اليدين )و.٧(، 
وينبغي تناول موضوع غسل اليدين جيًدا بالصابون بعد استخدام املرحاض 
تركيز  يرتفع  )ق.١٢(.  الشخصية  للنظافة   الترويج  أنشطة  من  كجزء 
مستوى  في  ملحوظ  انخفاض  أي  يوجد  وال  البراز،  في  األمراض  مسببات 
مسببات األمراض خالل فترة التخزين القصيرة، ولذا، فمن األهمية مبكان 
أن يجري التعامل مع اخلّزان احملتوي على البراز بطريقة حتد من خطر انتقال 

معدات  واستخدام  احلاويات  غلق  على  التأكيد  بذلك  )ونقصد  األمراض 
ُيعالج  أنه ال  للبراز حيث  الالحقة  املعاجلة  ُبد من  احلماية الشخصية(. وال 
ان. إذا لم يكن من املقرر إعادة استخدام البراز املُجّمع،  خالل وجوده في اخلزَّ

فبالتالي ميكن دفنه أو نقله إلى موقع املعاجلة األخيرالالحقة.

التكاليف: تنخفض تكاليف االستثمار في إنشاء املراحيض اجلافة الفاصلة 
ا  محلّيً متوفرة  مواد  باستخدام  إنشاؤها  ومُيكن  الواحد،  اخلّزان  ذات  للبول 
الدوري  بالتفريغ  اخلاصة  التشغيل  تكاليف  أن  إاّل  احمللية،  بالعمالة  وبأيدي 
فضالت  منتجات  بتجهيز  املتعلقة  اإلضافية  والعمليات  والنقل،  املنتظم، 
عند  االعتبار  في  تؤَخذ  أن  ويجب  كبيرة،  تكاليف  تكون  قد  اجلسم- 

حساب التكاليف على املدى األبعد.

مع  للمناقشة  التقنية  هذه  ُتطرح  أن  يجب  االجتماعية:  االعتبارات 
الفاصل  املرحاض  املرفق  استخدام  أن  حيث  التنفيذ،  قبل  مقّدًما  املجتمع 
السلوك.  وتغيير  بالقبول  يتعلق  فيما  الكبيرة  تداعياته  له  يكون  قد  للبول 
أجل  ومن  التقنية،  قبول  دعم  أجل  من  تدريبات  عمل  األمر  يستلزم  وقد 
ضمان االستخدام السليم والصيانة الصحيحة، ولتفادي إساءة االستخدام. 
الذي  )الشخص  احمللي  املستخدم  تفضيالت  املِرحاض  يعكس  أن  يجب 
ل  ُيفضِّ الذي  الشخص  مقابل  في  مباشرًة  القاعدة  على  اجللوس  يفضل 
واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء،  بوضعية  اجللوس 
واألوضاع واملوقع، وغيرها(، وينبغي أن يوضع في احلسبان ضمان إمكانية 
سهولة وصول جميع املستخدمني للمرحاض مع ضمان سالمتهم، وُيقَصد 
باملستخدمني الرجال، والسيدات، واألطفال، واملُسنِّني، وذوي االحتياجات 
اخلاصة )ق.١٠(. إذا لم يكن من املقرر إعادة استخدام البول مرة أخرى، 
تصريف  املمكن  فمن  باالرتشاح،  تسمح  التربة  نفاذية  ظروف  كانت  وإذا 
ترك البول بحيث يرتشح مباشرة إلى داخل طبقات التربة، وبذلك يتم جتنُّب 

اإلدارة الدورية املنتظمة للبول مما قد يزيد من قبول املستخدمني للتقنية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

 X تناسب املناطق التي تعاني من الظروف األرضية ذات الطبيعة  الصعبة واملناطق 
      التي تكرر بها الفيضانات والسيول.

X عملية التشغيل ال تستخدم حتتاج الى املياه.

X ال وجود للذباب وال الرائحة في حال صحة االستخدام والصيانة. 

 X القابلية للتكييف مع األحداث/وفترات انقطاع اخلدمة سواء كانت طبيعية أو 
      ناشئة عن أحداث ُمجتمعية.

W حتتاج إلى نظام لإلدارة العامة )صيانة مرتفعة منتظمة(.

W تتطلب التدريب اجليد للمستخدمني ولطاقم العمل القائم على اخلدمة.

W حتتاج إلى مصدر دائم وثابت من مواد التغطية.

W تتطلب اإلزالة اليدوية حلاويات خلزائن البراز )والبول(. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة على فضالت اجلسم 

• بديل مناسب لظروف األراضي ذات 
الطبيعة  الصعبة 

واستعادة  األمراض  مسببات  إزالة   •
املُغذيات 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
*  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

** احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
   االستجابة احلادة

**  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
ف، �البول املُخزَّن �الُبراز املَُجفَّ

املُدخالت 
�البراز، �البول، ]�مواد 

التنظيف اجلافة[، ]�مياه تنظيف 
الشرج[

التعقيدات التقنية 
* متوسطة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المرحاض الجاف الفاصل للبول مزدوج  الخزان

 Double( املِراحيض اجلافة الفاصلة للبول مزدوجة احلجرات/اخلزانات
عن  البول  وُيفَصل  مياه.  بدون  تعمل  مراحيض  هي   )Vault UDDTs
البراز باستخدام ِمرحاض جاف فاصل للبول )و.٢( وُيجَمع كل منهما 
باالرتشاح(،  ف  ُيصرَّ )أو  اخلزان  إلى  البول  يدخل  فبينما  حدٍة.  على 
ف. يسمح  ن وُيجفَّ ُيجَمع الُبراز في خزان اخر يوجد باألسفل حيث ُيخزَّ
وجود احلجرات التبادلية واستخدامها بالتناوب بعملية التخزين لفترة 
غير  ان  احلجرة/اخلزَّ في  ع  املُجمَّ الُبراز  مبعاجلة  يسمح  وبالتالي  طويلة، 

املُستخدم.

يجف الُبراز سريًعا إذا لم يكن مختلًطا بالبول أو أية سوائل أخرى. ويتسبب 
انعدام الرطوبة في تدمير مسببات األمراض واحلد من انتشار الرائحة. ويسمح 
استخدام اخلزانني بالتناوب للبراز باجلفاف في إحداهما بينما تأخذ احلجرة 
األخرى وقتها لالمتالء. عندما متتلئ إحدى احُلجرتني اخلزانات  ُينَقل جهاز 
واجهة املستخدم املعدة  لفصل البول إلى احُلجرة اخلزان الثاني. وفي الوقت 
الذي متتلئ ميتلئ فيها احلجرة الثانية اخلزان يجف البراز املوجود في اخلزان 
غ احلجرة األولى ويعود  االول ويقل حجمه. وعندما متتلئ احلجرة الثانية ُتفرَّ
ُتسَتخَدم  التجفيف،  ولتحفيز عملية  مرة أخرى.  إلى اخلدمة  الفارغ  اخلزان 
كمية صغيرة من الرماد أو اجلير أو التربة اجلافة أو نشارة اخلشب لتغطية الُبراز 

بعد كل مرة من مرات االستخدام.

ان  اخلزَّ حجم  تصميم  اختيار  يجري  أن  يجب  التصميم:  اعتبارات 
لتًرا/شخص/  ١٠٠ )حوالي  املستخدمني  من  وقع  املت  العدد  إلى  بالنظر 
منظمة  ُتوِصي  بني )٦-٢٤( شهًرا.  تخزين  بفترة  يسمح  وبحيث  سنة(، 
التخزين ستة أشهر على األقل في  فترة  بأن تكون   )WHO( العاملية  الصحة 
حال استخدام الرماد أو اجلير كمواد للتغطية )املعاجلة القلوية(، وفي حال 
عدم استخدام مواد التغطية ينبغي أن تكون فترة التخزين عاًما واحًدا على 
إلى عامني  أن تكون من عاٍم ونصف  أو  الدافئة،  املناخية  األجواء  األقل في 
أن  اخلزان  حجم  في  ُيراعى  أن  ويجب  برودة.  األكثر  املناخية  األجواء  في 
تضع في احُلسبان كمية مواد التغطية، وتدفق الهواء، التوزيع غير املستوي 
لتفادي  احُلفرة، وذلك  مباشرًة عبر  البول  أنابيب  أالَّ تسير  وينبغي  للُبراز.  
أي تسريب محتمل. ومن الضروري وجود أنبوب تهوية إلزالة الرطوبة من 
تكون  أن  ويجب  والروائح.  الذباب  انتشار  وملكافحة  احلجرات/اخلّزانات 
أو  للتسرب(  )مانع  العزل  ُمحكم  طوب  من  مصنوعة  انات  احلجرات/اخلزَّ
يتم  أن  ويجب  إليها.  السطحي  اجلريان  مياه  دخول  عدم  لضمان  اخلرسانة 
فصل تصريف املياه الناجتة عن مرفق غسل اليدين ومياه تنظيف الشرج )إن 
كانت ُمسَتخدمة( )س.١٠(. وإذا اسُتخدَمت مواد التنظيف اجلافة فيجب 
توفير صناديق قمامة منفصلة. وُيراَعى أن تكون كافة الوصالت )األنابيب( 
انحناءات حادة، ويجب  أي  أالَّ حتتوي على  اإلمكان، ويجب  قدر  قصيرة 

٩.
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مصيدة الذباب

فصل (حتويل) البول

خّزان البول

 ≤قطر أنبوب التهوية ١١سم
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أن ُتثبَّت األنابيب مبيل )١٪( على األقل. كما ينبغي تركيب مانع تسرب 
انتشار الروائح في مكان تصريف البول.

املواد واملستلزمات: ميكن إنشاء املراحيض اجلافة الفاصلة للبول مزدوجة 
وصفائح  واخلرسانة،  واخلشب،  اخليزران،  مثل  مبواد  انات  احُلجرات/اخلزَّ
املمكن  التي من  التغطية/والتجفيف  مواد  والطوب. ومن  املموج،  احلديد 
أو  املجففة،  التربة  أو  اخلشب،  نشارة  أو  اجلير،  أو  الرماد،  استخدامها: 
منتجات املخلفات الزراعية املُجففة. وميكن إنتاج قواعد املراحيض الفاصلة 
صة للجلوس فوقها بوضعية الُقرفصاء أو  للبول أو البالطات األرضية املُخصَّ

احلصول على أي منهما محلًيا.

القابلية للتطبيق: ومُتثِّل املراحيض اجلافة الفاصلة للبول مزدوجة احلجرات/
أن  بشرط  والتعافي،  واالنتعاش  االستقرار  مرحلة  في  مالئًما  حاًل  اخلزانات 
تلقى التقنية قبواًل لدى املستخدمني، وأن تتوفر املساحة الالزمة إلنشائها. 
اعتمادها  فيكون جل  البيئات احلضرية،  في  املراحيض  اسُتخِدَمت هذه  إذا 
على خدمة النقل، حيث قد ينعدم اهتمام املستخدمني في البيئات احلضرية 
املجفف  والبراز  البول  من(  التخلص  )أو  استخدام  في  فرصهم  تنعدم  وقد 
أو  الصخرية،  املناطق  أو  املياه،  بها  تنُدر  التي  املناطق  تناسب  محلًيا. وهي 
التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية، أو املناطق التي تتكرر بها الفيضانات 
والسيول. يجب َتوِخي احلذر -بوجه خاص- في املناطق املُعرَّضة للفيضانات 
والسيول لضمان أن تكون احلجرات معزولة وغير منفذة للمياه. قد ال تكون 
املراحيض اجلافة الفاصلة للبول مناسبة حلالة االستجابة احلادة بسبب الوقت 
الالزم لتعليم املستخدمني وتدريبهم على استخدامها، باإلضافة إلى الوقت 
اخلاصة  االحتياجات  يالئم  مبا  التصميم  تعديل  وميكن  إلنشائها.  الالزم 
للمجموعات املستهدفة، ومبا يالئم ثقافة البيئة )على سبيل املثال: تصميم 
القاعدة/ على  مباشرة  اجللوس  يناسب  وتصميم  األطفال،  يناسب  أصغر 
بات  املُجمعة كُمخصِّ املوارد  استخدام  الُقرفصاء(. وميكن  اجللوس بوضعية 
أو ُمحسنات للتربة في الزراعة ولكن هذا يعتمد على السياق ويتوقف على 

القبول احمللي لهذا اخليار.

التشغيل والصيانة: وتشمل املهام األساسية للتشغيل والصيانة: التفريغ 
يتم  لم  )إذا  واستبدالها  البول،  جتميع  خلزانات  حلاويات  املنتظم  الدوري 
لوازم  توّفر  من  والتحقق  التنظيف،  وأعمال  باالرتشاح(،  البول  تصريف 
هذه  وتشمل  اجلافة،  التنظيف  ومواد  واملياه،  الشخصية،  الصحية  النظافة 
االستخدام  عن  النصائح  وتقدمي  البسيطة،  اإلصالحات  إجراء  أيًضا  املهام 
التغطية.  مواد  من  وكافية  إمدادات كبيرة  تأمني وجود  الالئق. كما يجب 
وُيدَفع  املرحاض  أسفل  املتراكم  البراز  ُيزاح  أن  آلخر-  وقٍت  -من  ويجب 
باجتاه جوانب احلجرة. ويجب أاّل يدخل املاء أو البول إلى حجرة التجفيف. 
وإذا حدث ذلك، فمن املمكن إضافة مزيد من مواد التغطية للمساعدة في 
السائل. عند تفريغ احلجرة، يجب أن ُتستخَدم معدات احلماية  امتصاص 

ف. الشخصية لتفادي مالمسة البراز املُجفَّ

الصحة والسالمة: إذا اسُتخِدمت املراحيض اجلافة الفاصلة للبول مزدوجة 
اعتبارها  املمكن  فمن  جيد،  نحٍو  على  إدارتها  وجرت  انات  احلجرات/اخلزَّ
تقنية آمنة للسيطرة على فضالت اجلسم ومعاجلتها. وال ُبد أن جُتّهز مبرافق 
لغسل اليدين )و.٧( وينبغي تناول موضوع غسل اليدين جيًدا بالصابون 
الشخصية  للنظافة  الترويج  أنشطة  من  كجزء  املرحاض  استخدام  بعد 
التي تعمل بها  الطريقة  ليتفهموا  )ق.١٢(. وينبغي تدريب املستخدمني 

روا مزاياها. التقنية ويقدِّ
مسببات  من  خالًيا  عامًة  البشري  البول  اعتبار  ميكن  أنه  من  الرغم  وعلى 
األمراض، يبقى خطر التلوث العرضي للبول قائًما )عند دخول املادة البرازية 
البراز في القسم املخّصص للبول(، لذلك يوَصى بتخزين البول لفترة تتراوح 
إمكانية  أي  قبل  املرحاض(  النظام  حجم  على  )بناًء  أشهر   )١-٦( بني 

الوقت  إلتاحة  وذلك  )س.١(،  الزراعة  في  سائل  ب  كُمخصِّ الستخدامه 
املشكالت  تقل  اخلزان   احلجرة  على جفاف  احملافظة  ومع  ملعاجلته.  الكافي 
مسببات  تقل  البراز  لتجفيف  ونتيجًة  والروائح.  الذباب  بانتشار  املتعلقة 
 ٦-٢٤( بها  املُوَصى  التخزين  فترة  انقضاء  بعد  كبيرة.  بنسبة  األمراض 
شهًرا(، من املفترض أن يصبح التعامل مع البراز مأموًنا. إاّل أن بعض مسببات 
األمراض )مثل األسكارس( قد تظل قادرة على البقاء ومواصلة نشاطها حتى 
بعد مرور فترات أطول من التخزين. إذا كان من املُقّدر إعادة االستخدام- 
أو  األشجار  أو  الزينة  نباتات  مع  مثاًل الستخدامه  للتربة  ُمحسن  في صورة 
ف لعملية  احملاصيل قليلة املخاطر )س.٢( - فيوَصى بأن يخضع الُبراز املُجفَّ
معاجلة ثانوية )مثل م.١١ أو م.١٢(. وإذا لم يكن من املقرر إعادة استخدام 
ف، فيمكن دفنه بطرق مأمونة أو نقله إلى موقع التخّلص األخير. البراز املُجفَّ

باملِرحاض  املتعلقة  املال  رأس  تكاليف  تتغير  أن  املمكن  من  التكاليف: 
اجلاف الفاصل للبول مزدوج احلجرات/اخلزانات بناًء على توّفر املواد احمللية 
والبالطات األرضية/ وقواعد املراحيض سابقة التجهيز وتكاليف كل منهم، 
ولكن تكاليف رأس املال لهذه املراحيض- بوجٍه عام- تكون منخفضة إلى 
متوسطة، أما تكاليف التشغيل فتكون منخفضة جًدا في حال إدارتها ذاتًيا.

مع  للمناقشة  التقنية  هذه  ُتطرح  أن  يجب  االجتماعية:  االعتبارات 
قد  للبول  الفاصل  املرفق  استخدام  أن  حيث  التنفيذ،  قبل  مقّدًما  املجتمع 
يكون له تداعياته الكبيرة فيما يتعلق بالقبول وتغيير السلوك. وقد يستلزم 
األمر عمل تدريبات من أجل دعم قبول التقنية، ومن أجل ضمان االستخدام 
أن  العارض. يجب  االستخدام  ولتفادي سوء  الصحيحة،  والصيانة  السليم 
يعكس املِرحاض تفضيالت املستخدم احمللي )الشخص الذي يفضل اجللوس 
بوضعية  اجللوس  ل  ُيفضِّ الذي  الشخص  مقابل  في  مباشرًة  القاعدة  على 
واملوقع،  واألوضاع  واالجتاه،  الشرج،  تنظيف  ممارسات  وكذلك  القرفصاء، 
االمن  الوصول   إمكانية   احلسبان ضمان  في  يوضع  أن  وينبغي  وغيرها(، 
باملستخدمني  وُيقَصد  للمرحاض مع ضمان سالمتهم،  املستخدمني  جلميع 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  واملُسنِّني،  واألطفال،  والسيدات،  الرجال، 
)ق.١٠(. إذا لم يكن من املقرر إعادة استخدام البول مرة أخرى، وإذا كانت 
ظروف نفاذية التربة تسمح باالرتشاح، فمن املمكن تصريف البول بحيث 
يرتشح مباشرة في ُحفرة االمتصاص )س.١٠(. وبذلك يتم جتنُّب اإلدارة 

الدورية املنتظمة للبول مما قد يزيد من قبول املستخدمني للتقنية. 

مواطن القوة ونقاط الضعف:
كان  إذا  التشغيل  تكاليف  وانخفاض/انعدام  االفتراضي  العمر  طول   X 

     التفريغ ذاتًيا

X تستلزم وجود املياه فقط لغسل اليدين، ورمبا لتنظيف الشرج

X االنخفاض الكبير في مسببات األمراض

بات وُمحّسنات للتربة X إمكانية استخدام البول والبراز كُمخصِّ

W تتطلب التدريب والقبول

W حتتاج إلى مصدر دائم وثابت من مواد التغطية

W تتطلب اإلزالة اليدوية للُبراز املَُجفَّف

W السعة احملدودة املقترنة بحجم احلجرة/اخلّزان

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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Contain-( ان(  املِرحاض القائم على حاوية ذو الوعاء )أو مرحاض بخزَّ
املوقع،  في  الصحي  الصرف  حلول  من  حل  هو   )er-Based Toilet
ويتوفر بعدة أشكال مختلفة تعمل على مبدأ استيعاب فضالت اجلسم 
اوعية  في  والبراز  البول  من  كاًل  ُيجَمع  عليها.  والسيطرة  واحتوائها 
اخلراطيش(،  أحياًنا  عليها  بإحكام )ويطلق  غلقها  للنقل وميكن  قابلة 
بها حتى  املخزن  والبراز  البول  االوعية على محتوى  ُيحكم غلق  حيث 
يجري نقله إلى محطة النقل )التحويل( )ن.٦( أو إلى مرفق املعاجلة. 
ويراعي املِرحاض املتنقل القائم على حاوية ذو الوعاء االستخدام اخلاص 
في املنازل، كما أنه يراعي إضفاء السهولة والتيسير في عملية التجميع 
عدة  أسفل  جًدا  كبيرة  خزانات  تثبيت  أيًضا  املمكن  ومن  والنقل. 

مراحيض لتبسيط عملية التفريغ واختصارها )ج.7(.

من املمكن أن يخدم املِرحاض القائم على حاوية ذو الوعاء املجتمع بفعالية 
بتوفير مرفق صرف صحي شخصي آمن. وعلى عكس املِراحيض الكيميائية 
)ج.١١( والتي هي مرافق مشتركة، جند أن املراحيض القائمة على االوعية 
ال يتعدى حجمها حجم دلو وتصُلح للبيت أو اخليمة. وتأتي هذه املراحيض 
في عدة أشكال؛ من الدالء البسيطة باألغطية )وال ُينَصح بها(، إلى الدالء 
البول  جمع  أكياس  أمثلتها  ومن  باليوريا،  بة  ُمشبَّعة/ُمشرَّ بأكياس  نة  املُبطَّ

للتحلل،  والقابلة  املتخّصصة   )peepoo bags البيبو  )أكياس  والبراز 
إلى التصميمات األكثر تعقيًدا. ومن املمكن توزيع املراحيض القائمة على 

حاوية ذو االوعية بسرعة وتسليمها باليد.

القائم  باملِرحاض  اخلّزان اخلاص  التصميم: يجب اختيار حجم  اعتبارات 
على حاوية ذو الوعاء ِبناًء على العدد املتوقَّع من املستخدمني، وعلى القدرة 
وعاء  حاوية  حجم  يتعدى  أاّل  وينبغي  الفاصلة.  والفترات  التجميع  على 
التجميع )٥٠-٦٠( لتًرا لضمان سهولة اإلزالة اليدوية والنقل. وينبغي أن 
تكون احلاويات االوعية للغلق احملكم، وأن تكون مجّهزة مبقابض، لضمان 
سالمة حملها ومناولتها، ولضمان التخزين الوسيط )إن لزم األمر(، والتخزين 
البيت للمزيد من اخلصوصية.  والنقل. وميكن إنشاء كابينة بسيطة داخل 
في األماكن التي يفضل بها املستخدمون اجللوس بوضعية الُقرفصاء، ميكن 

بناء صندوق خشبي لعمل رصيف مرتفع للمستخدم فوق احلاوية الوعاء. 

املواد واملستلزمات: من املمكن أن تكون املراحيض القائمة على حاوية 
اذو الوعاء عبارة عن حاويات سابقة التجهيز أو من املمكن أن تكون مزيج 
حلمل  الصنع"  محلّي  و"صندوق  التجهيز"  سابقة  "احلاويات  من  كٍل  بني 
اخلوص  أو  اخلشب،  من  والكبائن  احلامل  الصندوق  صنع  وميكن  احلاوية. 

األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة على  فضالت اجلسم

• زيادة اخلصوصية 
• زيادة املرونة

مستوى/نطاق التطبيق
*  منزلي

** ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

*   احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

*  االستقرار
*  التعافي

املُخرجات
�الُبراز، �البول، 

]�مواد التنظيف اجلافة[، ]�مياه 
تنظيف الشرج[

املُدخالت 
�الُبراز، �البول، 

]�مواد التنظيف اجلافة[، ]�مياه 
تنظيف الشرج[

التعقيدات التقنية 
* ُمنخفضة  

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المرحاض ذو الوعاء
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وعاء  للبراز

وعاء  للبول

نوع فاصل للبول نوع قائم على الوعاء البسيط

غطاء ميكن غلقه بإحكام غطاء ميكن غلقه بإحكام

 مزّود بكيس - اختياريمزّود بكيس - اختياري

وعاء جلمع فضالت اجلسم
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املنسوج احُلصر/السجاد املنسوج، أو احلديد املُسلَّح، أو الصفائح املعدنية. 
صة  املُخصَّ األرضية  البالطات  أو  املراحيض  لقواعد  احمللي  اإلنتاج  وميكن 
للجلوس فوقها بوضعية الُقرفصاء أو احلصول على أي منهما محلًيا أو مُيِكن 
استخدام البدائل سابقة التجهيز. وحتتاج بعض مناذج املراحيض القائمة على 
حاوية ذو الوعاء إلى بطانة من األكياس، وسوف يكون من الضروري تأمني 
وجود إمدادات من هذه األشياء االكياس. وينبغي أن حتظى األكياس القابلة 
اإلضافية  املعاجلة  العمليات  إمتام  من  ل  تسهِّ أنها  باألفضلية، حيث  للتحّلل 

الالحقة مثل إعداد السماد.

القابلية للتطبيق: من املمكن أن تكون املراحيض القائمة على حاوية ذو 
االوعية حاًل مناسًبا في جميع مراحل حالة الطوارئ، بشرط أن تضمن شركة 
الدوري  والتفريغ  والنقل  التجميع  في  االنتظام  املنظمات  من  غيرها  أو  ما 
االوعية  احلاويات  بتفريغ  املتعلقة  اإلدارة  خدمة  تقدمي  فبدون  للمراحيض، 
لن يكون هذا اخليار خياًرا عملًيا ُمجدًيا. أحد املنافع األساسية لهذه التقنية 
أجل  من  السكن  ملغادرة  احلاجة  بإلغاء  املستخدمني  أمن  من  تعزز  أنها  هي 
اإلدارة  أن تساعد على  مثاًل(، كما ميكن  الليل  املرحاض )في  االستخدام 
السليمة لفضالت اجلسم اخلاصة باألطفال. وميكن تنفيذ املراحيض القائمة 
إذا  باليد،  الوعاء بسرعة نسبًيا، وميكن توزيعها وتسليمها  على حاوية ذو 
كان الكميات املطلوبة من هذا املنتج متوفرة وجاهزة بالفعل. وهي ال حتتاج 
إلى بنية دائمة، وميكن نقل املراحيض عند احلاجة، مما يزيد من جاذبية  قبول 
وتناسب  للتنقل.  فيها  السكان  يضطر  قد  التي  األوضاع  في  التقنية  هذه 
البيئات  اخلصوص-  وجه  -على  الوعاء  ذو  حاوية  على  القائمة  املراحيض 
بها  يوجد  التي  واملواقف  املواقع  األوضاع  وفي  بالسكان.  املكتظة  احلضرية 
البراز  البول  جمع  أكياس  )مثل  األكياس  على  قائم  صحي  صرف  نظام 
أكثر  تصميم  إلى  االنتقال  حتقيق  بسهولة  املمكن  من  البيبو((،  )أكياس 
تطّوًرا من املِرحاض القائم على حاوية ذو الوعاء في مرحلة الحقة. وبالنسبة 
االعتبار  في  يوضع  أن  يجب  األمد،  طويلة  حللول  تسعى  التي  لألماكن 
تقليل  أجل  من  وذلك  للبول،  الفاصل  الوعاء  حاوية  على  القائم  املِرحاض 

تكاليف املُعاجلة.

اخلاصة  املسؤوليات  تقسيم  يكون  أن  ُبد  ال  والصيانة:  التشغيل 
تقسيًما  احملتملني  اخلدمات  ومقدمي  املستخدمني  بني  والصيانة  بالتشغيل 
املعالم، يحدد  املسؤوليات بوضوح، ويجب أن يوضع في احلسبان  واضح 
التفريغ  والصيانة:  للتشغيل  األساسية  املهام  تشمل  التخطيط.  عملية  في 
حسب  )على  واستبدالها  وتنظيفها،  التجميع،  حلاويات  املنتظم  الدوري 
حجم احلاوية وعدد املستخدمني(، ويضطلع بهذه املهام أي من املستخِدم 
ُتنَقل احلاويات  مي اخلدمة. بعد ذلك  التجميع/مقدِّ القائم على عملية  أو 
االوعية يدوّيًا أو بواسطة احمُلرِّكات )ن.١، ن.٢( إلى مراكز محطات املعاجلة 
احلاويات  وحتتاج  بأمان.  احملتويات  إدارة  ميكن  حيث  املوارد  استرجاع  أو 
صة  بعناية والذي يتواله طاقم عمل ُمدرَّب في منطقة مخصَّ التنظيف  إلى 
للتنظيف، بحيث ميكن اإلدارة اآلمنة ملياه التنظيف اخلطيرة. ويحتاج كل 
مرحاض من املراحيض القائمة على حاوية ذو الوعاء إلى إمداده مبواد تنظيف 

الشرج املالئمة.

الصحة والسالمة: ينبغي توفير مرافق لغسل اليدين )و.٧(، كما ينبغي 
من  كجزء  املرحاض  استخدام  بعد  بالصابون  اليدين  غسل  موضوع  تناول 
اخلدمات  مو  مقدِّ يتعرض  )ق.١٢(.  الشخصية  للنظافة  الترويج  أنشطة 

اإلصابة  خلطر  خاص-  بشكٍل  احلاويات-  وتفريغ  التجميع  عن  املسؤولني 
باألمراض املتعلقة بفضالت اجلسم. لذا، فإن مباشرة اإلدارة واإلشراف على 
الشخصية  احلماية  مبعدات  العمال  تزويد  مع  كثب،  عن  التفريغ  إجراءات 
ضرورية  أموٌر  هي  املناسبة-  االغتسال/االستحمام  مرافق  وكذلك  اجليدة 

حلماية العمال.

االوعية  ذات  حاوية  على  القائمة  املراحيض  تنفيذ  تكاليف  التكاليف: 
متوسطة، إاّل أنه من املمكن تنفيذها بسرعة، وإذا جرت إدارتها على نحٍو 
جيد ميكن استخدامها على نحٍو مستدام على املدى الطويل. ولكن ال ُبد 
أن تعكس حسابات التكاليف كذلك املتطلبات اإلضافية للتشغيل والصيانة 
والتخزين،  التنظيف،  وأعمال  والنقل،  املعتاد/املتكرر،  التجميع  مثل 

واملعاجلة، والتخلُّص النهائي من احلمأة أو إعادة استخدامها.

املراحيض  تطبيق  إمكانية  ُتطَرح  أن  ينبغي  االجتماعية:  االعتبارات 
القائمة على حاوية االوعية للمناقشة مع املجتمعات املُستهَدفة ُمسبًقا  وقبل 
العمل بها، حيث أن فقد يتطلب  النظام قد يكون له مقتضياته من تغيير 
السلوك، وكذلك للعمل على توفيق واجهة املُستخدم مبا يالئم تفضيالت 
املستخدمني )الشخص الذي يفضل اجللوس على القاعدة مباشرًة في مقابل 
ل اجللوس بوضعية القرفصاء، وكذلك ممارسات تنظيف  الشخص الذي ُيفضِّ
وتوجيهات  تدريبات  عمل  األمر  يستلزم  وقد  وغيرها(.  واللون  الشرج، 
ُمستفيضة من أجل دعم قبول التقنية، ومن أجل ضمان االستخدام السليم 
والصيانة الصحيحة للمرافق، ولتفادي سوء االستخدام العارض. ويبلغ األمر 

غاية األهمية عند تطبيق النماذج الفاصلة للبول وإدخالها للعمل.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
أو  املتنّقلني  السكان  احتياجات  ُتَلبِّي  ِبنَية دائمة، وبذلك  إلى   X ال حتتاج 

     املقيمني إقامة مؤقتة

X تقلل من مخاطر العنف اجلنساني على أساس النوع اجلنسي. 

 X ميكن استخدامها داخل املنازل، وبذلك تكفل سهولة الدخول 
    والوصول إليها نهاًرا ولياًل، كما ميكنها أيًضا حتسني إدارة براز األطفال. 

 X مناسبة في األماكن التي توجد بها عوائق مقيدة مثل مخاطر الفيضانات السيول، 
التربة  أو  الصخرية،  األراضي  أو   ، اجلوفية  املياه  منسوب  ارتفاع  أو       

االنهيارية.

W التكلفة األولية متوسطة إلى مرتفعة.

W تعتمد على جودة خدمة التجميع املنتظمة.

W حتتاج إلى وجود موقع آمن للتخلُّص أو املعاجلة.

 W تتطلب التدريب اجليد للمستخدمني ولطاقم العمل القائم على اخلدمة على 
       كل من االستخدام والصيانة واخلدمات واملتابعة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 



املرحاض الكيميائي )Chemical Toilet(، وُيطَلق عليه عامًة "بورتالو" 
املتنقل/او  املرحاض  أو  النّقالة  املياه  دورة  أي  )وتعني   )portaloo(
املمول( وميكن استخدامه َكَحل فورّي في مرحلة االستجابة احلادة من 
الكيميائية داخل ِوحدة متنقلة  املراحيض  الطوارئ. وعادًة تكون  حالة 
متحركة سابقة التجهيز ومصنوعة من البالستيك، تمع فضالت اجلسم 
تطّهير  علي  تعمل  كيماويات  على  يحتوي  مؤقت  خّزان  في  البشرية 

الفضالت وتقلل الروائح.

م على أنه ِوحدة كاملة من كابينة سابقة التجهيز  واملِرحاض الكيميائي ُمصمَّ
إليه  ُيضاف  حيث  لتر(،   ٢٠٠( سعته  تكون  ما  عادًة  مؤقت،  خّزان  فوق 
مياه  لصنع  والكيماويات  املياه  من  كمية صغيرة  ومُتَزج  كيميائّي.  محلول 
تنظيف  ومواد  الدْفق،  ومياه  املؤقت فضالت اجلسم،  اخلّزان  الدْفق. يجمع 
واخلّزان  الدْفق  مياه  من  كٍل  في  املُضافة  الكيميائية  املواد  وتعمل  الشرج. 

املؤقت على تقليل الروائح والتطهير اجلزئي لفضالت اجلسم.

اعتبارات التصميم: ميكن ملرحاض واحد أن يخدم ما يصل إلى )٧٥-
قبل  و  الفاصلة  الفترات  من  فترة  كل  الواحدة  الدورة  في   شخًصا   )١٠٠
في  نحو ١١٠ سم٢  للكابينة  القياسي  احلجم  يبلغ  ما  وعادًة  احلمأة.  إزالة 

وأرضية  واحد،  شخص  ليسع  يكفي  مبا  كبير  حجم  وهو  في،   ٢١٠ سم 
في  وتتوفر  للتهوية.  وأنابيب  للتهوية،  وبه حواجز  للغسل،  قابلة  املرحاض 
األسواق بعض التعديالت على التصميم القياسي مع مجموعة متنوعة من 
صة للجلوس  واجهات املستخدم، مثل: املباِول، والبالطات األرضية املُخصَّ
فوقها بوضعية الُقرفصاء، وقواعد املراحيض، ومنها املُجّهزة مبدخل للكراسي 
أيًضا  ومتوفٌر  الكابينة،  داخل  اليدين  لغسل  ومرافق  ومحطات  املُتحّركة 
ئة  املُهيَّ النماذج  لتر(، وكذلك  أكبر حجًما )>  من  ٢٠٠  مؤقتة  خّزانات 
للشتاء واملزّودة مبضاد للتجّمد. ويجب أن يتم إنشاء املراحيض في املناطق 
التي ميكن للعربات املخّصصة إلزالة احلمأة وعربات التفريغ بواسطة احملّركات 
املسائل  من  احلمأة  من  النهائي  والتخلُّص  )ن.٢(.  بسهولة  إليها  الوصول 
في  التفكير  قبل  ذلك،  أجل  من  آمن  خيار  حتديد  ويجب  األهمية،  بالغة 

تطبيق املراحيض الكيميائية.

سابقة  كاملة  كِوحدة  الكيميائي  املِرحاض  يأتي  واملستلزمات:  املواد 
املوجودين  املّوردين  يوّفرها  أن  وإما  البالستيك،  من  مصنوعة  التجهيز 
ا، أما احمللول الكيميائي الذي عادًة  محلًيا، أو ميكن استيرادها وشحنها جّوً
formal-( أو ،)غلوتار ألدهيد ,glutaraldehyde(  ما ُيستخَدم فهو
 sodium hydroxide( كاوية  صودا  أو  فورمالدهيد(،   dehyde
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األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة علي فضالت اجلسم

• سرعة التنفيذ 

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

** ُمشتَرك
    عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

** احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

    االستقرار
    التعافي

املُخرجات
�احلمأة 

املُدخالت 
�الُبراز، �فضالت اجلسم، �املياه 
السوداء، �الكيماويات، ]�+مواد 
التنظيف اجلافة[، ]�+مياه تنظيف 

الشرج[

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المرحاض الكيميائى 

≥ 
سم

٣٠

مصيدة الذباب

أنبوب التهويةفتحات للتهوية

ضوء طبيعي

جدران سابقة التجهيز

غطاء

خّزان للجمع

سائل كيميائي

مبَولة
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األكثر  اإلنزميات  من  مزيج  أيًضا  تُطّوِيَر  مت  وقد  الصوديوم(.  هيدروكسيد 
الشرج، واألدوات  لتنظيف  اجلافة  املواد  ُبد من وجود  للبيئة. وال  الصديقة 
إزالة احلمأة من أجل  التنظيف، ووجود شاحنات  واملعدات اخلاصة بأعمال 

التفريغ.

احلادة  االستجابة  مرحلة  الكيميائية  املراحيض  تالئم  للتطبيق:  القابلية 
للتأثر  املعّرضة  املناطق  الطوارئ، وتناسب -على وجه اخلصوص-  في حالة 
بالفيضانات والسيول، واملناطق التي َيصُعب فيها احَلْفر، وفي نطاق املناطق 
احلضرية، وفي املناطق ذات الفقر املائي والتي حتتاج إلى حلول غير دائمة. 
وحيث أن هذه املراحيض تعالج فضالت اجلسم وتعزلها بكفاءة وبأقل حد 
من خطر التعّرض التلوث- فهي حل جيد ومالئم في األماكن التي يوجد بها 

خطر الكوليرا. وهي مرافق ُمشتَركة، وال ُتسَتخدم أبًدا كمراحيض منزلية.

مبضخة  يعمل  بدفق  الكيميائية  املراحيض  تأتي  والصيانة:  التشغيل 
ل باستخدام اليد أو القدم، أو قد تأتي بدون  أساسية تعمل لدفق املاء و ُتشغَّ
إذا استخدم )٧٥-١٠٠( شخص مرحاًضا  الُنظم اجلافة.  دفق مضخة مثل 
والنقل  التفريغ  باستخدام  يومًيا  تفريغهم  يجب  عندئٍذ  اليوم،  في  واحًدا 
بواسطة احمُلّركات )ن.٢(. حتتاج املراحيض إلى التنظيف بانتظام، والتحقق 
الصحية  النظافة  ولوازم  الشرج،  وتنظيف  اليدين  لغسل  مياه  وجود  من 
الشخصية، والصابون ومواد التنظيف اجلافة. وبالنسبة لألماكن التي يرتفع 
املكان  في  مشرفني  عمال  وجود  املُستحَسن  فمن  املستخدمني،  عدد  بها 
كبائن.  لكل )١٠(  بوجود مشرف   وُيوَصى  والتنظيف،  الصيانة  لضمان 
ومن املمكن أن ُيستأجر أعضاء من املجتمع احمللي لهذه الوظيفة وُيدفع لهم 
راتب نظير ذلك، وهذا لَتُعم الفائدة. وقد تتسبب بعض املواد الكيميائية 
املضافة الى  الكيماويات املوجودة في احلمأة في اإلضرار بالنشاط البيولوجي 
في بعض مرافق املعاجلة مثل املُفاعالت الالهوائّية ذات احلواجز )ج.١٤( أو 

مفاعالت الغاز احليوي )ج.١٦(.

لت إزالة احلمأة أو لم ُتنّفذ من األساس، فلن  الصحة والسالمة: إذا تأجَّ
يلبث املِرحاض الكيميائي كثيًرا حتى يصبح خطًرا حقيقًيا يهدد الصحة. 
من  مبؤونة  دائًما  د  تزوَّ وأن  )و.٧(،  اليدين  مرافق غسل  تتوافر  أن  ويجب 
على  الكبائن  موقع  يكون  أن  ويجب  األيدي.  م  معقِّ أو  واملياه  الصابون 
أرض مسطحة، ويجب أن ُتَثبَّت يتم تثبتها فى االرض لتفادي اإلزاحة غير 
املرغوب فيها. كما يجب حظر التدخني داخل الكبائن ألنها قابلة لالشتعال.

التكاليف: تكاليف رأس املال املتوسطة مع باالضافة الى تكاليف التشغيل 
والصيانة املرتفعة جتعل من املراحيض الكيميائية حاًل غير ُمستدام وال يتجاوز 
استخدامه مرحلة االستجابة احلادة. وتعتمد التكاليف اإلجمالية على عدد 

املراحيض، وعلى ما إذا كان مت شراؤهم أو استئجارهم، وعلى مدة العقد.

عملية  بداية  من  احمللي  املجتمع  إشراك  ينبغي  االجتماعية:  االعتبارات 
التنفيذ، ويجب أن يكون املستفيدين على علم باملدة التي ستبقى املراحيض 
فضالت  من  للتخلص  ا  احللول  لتقدمي  االستعدادات  ومبراحل  بها،  متاحة 
صحي  صرف  مرفق  املرحاض  هذا  يوفر  عام،  وبوجٍه  املجتمع.  في  اجلسم 
األمور  ومن  املستخدمني.  لدي  اجليد  القبول  يلقى  ما  وعادًة  وآمن،  مريح 
املهمة وضع املراحيض في مواقع الئقة، وإالَّ فقد تؤثر انتشار الروائح النفاذة 
في  األخذ  أيًضا  ويجب  املراحيض.  قبول  على  سلبًيا  تأثيًرا  التفريغ  أثناء 
احلسبان اجتاه الريح السائد. قد تنشأ املشاكل األخرى بسبب فكرة استخدام 
املرحاض العمومي. وقد ال ترغب األسر في مشاركة املرحاض مع غيرها من 
املجموعات الثقافية، وقد ترغب في توّفر حمام شخصي لها. باإلضافة إلى 
ذلك، فمن املهم توفيق واِجهة املُستخِدم مع ما اعتادت املجموعة املُستهَدفة 
على استخدامه، على سبيل املثال: واجهات املُستخدم املُخّصصة للجلوس 
فوقها بوضعية الُقرفصاء في مقابل قواعد املراحيض. وفي املناطق التي يكون 
ي الدقة  فيها املسلمون جزًءا من املجتمع املُستهَدف، يجب االهتمام وتوخِّ

فيما يتعلق باالجتاه الذي تستقبله/تواجهه املراحيض.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X ميكن جتهيزها بسرعة.

 X جيدة من حيث القبول، وحفظ الكرامة، واحتواء والسيطرة على فضالت 
      اجلسم.

X ميكن نقلها بسهولة عند احلاجة.

املناطق  في  أو  احلفر،  فيها  ر  يتعذَّ التي  املناطق  في  استخدامها  ميكن   X 
     احلضرّية. 

W مرتفعة التكاليف )وبخاصة تكاليف التشغيل والصيانة(.

W حتتاج إلى خدمات يومية.

 W ال ميكن تنفيذها إذا لم يتم تأمني مكان قريب من املوقع لَكب للتخلص 
     من احلمأة. 

 W غير شائعة نسبًيا خارج أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض أجزاء أمريكا 
       الالتينية.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 



األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة على  فضالت اجلسم

• تقليل حجم احلمأة
• تخفيض مسببات األمراض 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
    عام

مستوى/نطاق التطبيق
 * املنزل

** احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

 * االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�سماد الديدان

اخلارجة  السائلة  �التدفُّقات 
)املُعاجَلة(  

املُدخالت 
�البول، �الُبراز، ]�مياه تنظيف 
الشرج[، ]�مواد التنظيف اجلافة[، 

مياه الدْفق

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المرحاض القائم على المعالجة باستخدام الديدان )التقنية الناشئة(

حاجز مائي
كوع الرائحة

ماسورة  اإلدخال
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ُمنحَدر ودرابزين

درجة امليل ١٢:١ بحٍد أقصى

الديدان

غطاء منفذ الوصول
مساحة سطح ≥ ١.٧م٢ بناًء على عدد املستخدمني

Worm-Based Toi-(  املِرحاض القائم على املعاجلة باستخدام الديدان
الريفية  let( هو تقنية ناشئة أثبتت جناحها عند االستخدام في املناطق 
تستخدم  أرضية  بالطة  من  وتتكّون  املَُخيَّمات.  وبيئة  احلضرية،  وشبه 
يحتوي  ح  )ُمرشِّ الديدان  علي  يحتوي  ح  مبُرشِّ وتتصل  بالصب،  الدْفق 
طبقات  داخل  إلى  اخلارجة  السائلة  التدفقات  ترتشح  ديدان(.  على 
كل  تقريًبا  الديدان(  )مخّلفات  الديدان  سماد  تفريغ  ويجري  التربة، 

)٥( سنوات.

املواد  الُكمبوست(،  )ديدان  للسماد  املنتجة  الديدان  استخدام  وبسبب 
يتحول  البشري  البراز  من  واحد  غرام  كيلو  فكل  كبيرة.  بدرجٍة  الصلبة 
إلى نحو )١٠٠-٢٠٠ غرام( من سماد الديدان. ومن َثم تقل عدد مرات 
التفريغ التي يحتاج إليها النظام مقارنًة بُنظم احُلَفر التقليدية. وُينَتج سماد 
الُدبال،  مادة جافة تشبه  فوق احلصي وهو عبارة عن  النظام  أعلى  الديدان 

وهي آمنة يسُهل تفريغها نسبًيا مقارنًة بفضالت اجلسم غير املعاجلة.

ح الديدان   اعتبارات التصميم: تتراوح مساحة السطح للخّزان املنزلي ملُرشِّ
ان  من )٠.٧م٢ إلى ١م٢( - على حسب عدد املستخدمني. ويبلغ عمق اخلزَّ

ان غير مبطن و  متر واحد تقريبا  نحو )١م(. ويكون اجلزء السفلي من اخلزَّ
ان على )٤٠ سم( من مواد التصريف  مكشوف معّرض للتربة. يحتوي اخلزَّ
املادة  أو احلجارة(، و)١٠سم( من طبقة  الترشيح )الزلط/احلصى  طبقات 
العضوية املفروشة )رقاقات اخلشب أو قشور جوز الهند أو السماد( ومعها 
ان مناسًبا ومثبًتا في محله متاًما،  الديدان. وال ُبد من أن يكون غطاء هذا اخلزَّ

ولكن يجب أالَّ ُيغَلق بإحكام. ثم يّوصل ذلك بنظام الدْفق بالصب.

املواد واملستلزمات: مُيكن إنشاء املراحيض القائمة على املعاجلة باستخدام 
للمرحاض  الفوقية  الِبنية  حتتوي  أن  ويجب  ا،  محلّيً متوفرة  مبواد  الديدان 
بالطة  وجود  أيًضا  الالزم  ومن  اخلصوصية،  أجل  من  وباب  سقف  على 
املنفصل عن موِضع  ان-  إنتاج اخلزَّ الدْفق بالصب. وميكن  أرضية تستخدم 
البناء،  وحجارة  اخلرسانية،  احللقات  ومنها  مختلفة،  مواد  من  املستخدم- 
املطلوبة  املكونات  اهم  الديدان  وتعبر  هي   املواد  من  مادة  وأهم  والطوب. 
الديدان  فهو  املطلوب  الديدان  نوع  عن  واما  شخص(،  لكل  غرام   ١٠٠(
املنتجة السماد )ديدان الُكمبوست(. هناك أربعة أنواع من الديدان أثبتت 
احللقية  احلمراء  املتمايلة   الدودة  وهي  اآلن،  حتى  االستخدام  في  جناحها 
Eudrilus Eu-(األفريقي الليلي  الزاحف  ودودة   ،)Eisenia fetida(
 Perionyx( والدودة املاليزية والدودة الزرقاء أوالهندية الزرقاء ،)geniae
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 .)Eisenia andrei(والدودة املخططة أو الدودة النمر ،)excavatus
من  أو  الديدان  سماد  جتار  من  جلبها  ميكن  أو  ا  محلّيً إيجادها  وميكن 

مشروعات تربية/استزراع الديدان، أو ميكن استيرادها.

القابلية للتطبيق: ُتَعد املراحيض القائمة على املعاجلة باستخدام الديدان 
إذا كان املطلوب هو عمل صرف صحي طويل األمد مستدام،  حاًل عملًيا 
السياقات  التفريغ مشكلة، وهي تالئم -على وجه اخلصوص-  مُيّثل  بينما 
املَُخيَّمات  مجتمعات  في  وكذلك  للدفق،  وُتسَتخَدم  املياه  بها  تتوفر  التي 
التي تضع استراتيجية لتنفيذ ُنُظم منزلية. وألن هذه املراحيض ميكن بناؤها 
بحيث يكون نصفها فوق سطح األرض والنصف اآلخر حتت األرض ميكن 
استخدامها في املناطق التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية نسبًيا )تقرًيبا 
١م(. وحيث أن التدفُّقات السائلة اخلارجة تدخل تترشح إلى طبقات التربة، 
فال ُبد أن تكون التربة قادرة على استيعاب االرتشاح. وقد توجد مشكلة في 

توفير اإلمدادات من الديدان.

التشغيل والصيانة: تتضمن التدابير العامة للتشغيل والصيانة: التنظيف 
الدوري للمراحيض، وتقدمي النصائح عن االستخدام الالئق، وكذلك إجراء 
اإلصالحات البسيطة، والتحقق من سالمة الديدان وصحتها، ومتابعة امتالء 
من  سنوات.   )٥( كل  تقريًبا  التفريغ  إلى  املراحيض  هذه  وحتتاج  ان.  اخلزَّ
عن  التوقف  بعد  املراحيض  تفريغ  عملية  املنازل  جتري  أن  واألمثل  األفضل 
إلى سماد  البراز احلديث  استخدامها ملدة أسبوع واحد، مما يسمح بتحول 
الديدان، ويجب إزالة سماد الديدان من على حواف اخلزان مبجرفة صغيرة 
)جاروف(، وبالتالي من املفروض أن يتوزع سماد الديدان املوجود في وسط 
ان على السطح مكّوًنا بذلك طبقة مفروشة. وميكن دفن سماد الديدان  اخلزَّ
املراحيض،  استخدام  عن  املستخدمني  توعية  وعند  املوقع.  في  املُستخَلص 
ينبغي تسليط الضوء على أنه ال يجب إدخال أي شيء إلى هذه املراحيض 
سوى املياه، والبراز، والبول، ومن املمكن املناديل الورقية )ورق التواليت(. 
وينبغي تنظيف املراحيض باملياه والفرشاة فقط، ويجب أن ُيستخَدم الدْفق 
عملية  زالت  ما  التبول.  ذلك  في  مبا  االستخدام  مرات  من  مرة  كل  بعد 
مت  التي  الُنُظم  ألن  جوانبها(  تتضح  )لم  رمادية  منطقة  والصيانة  التشغيل 
إنشاؤها لم يجِر تفريغها بعد حتي االن. إذا لم يكن التفريغ عن طريق املنزل 
من اخليارات املطروحة )نظًرا ملشكالت القبول أو غيرها من األسباب(، فال 
في  احملليني  اخلدمات  مي  مقدِّ إشراك  تشمل  أخرى  خيارات  حتديد  من  ُبد 

األمر.

الصحة والسالمة: إذا اسُتخِدمت املراحيض القائمة على  املعاجلة باستخدام  
آمنة  تقنية  اعتبارها  املمكن  فمن  نحٍو جيد،  على  إدارتها  وجرت  الديدان 
للسيطرة  على فضالت اجلسم. وال ُبد أن جُتّهز مبرافق لغسل اليدين )و.٧( 
وينبغي تناول موضوع غسل اليدين جيًدا بالصابون بعد استخدام املرحاض 
كجزء من أنشطة الترويج للنظافة الشخصية  )ق.١٢(. وتقترح الدراسات 
البحثية احلديثة أنه ميكن اعتبار التدفُّقات السائلة اخلارجة من الُنُظم القائمة 
على الديدان تدفُّقات تفوق في درجة األمان التدفُّقات السائلة اخلارجة من 
الناجت  الديدان  سماد  اعتبار  ميكن  وكذلك  )التخمير(،  التحليل  خزانات 
عن هذه املراحيض أعلى في درجة االمان، ولكن ال ُبد من عمل مزيد من 

األبحاث لتأكيد هذا األمر.

ا.  التكاليف: مُيكن إنشاء املراحيض القائمة على الديدان مبواد متوفرة محلّيً
قد تكون الديدان ُمكلِّفة، ولكن في املشروعات األوسع نطاًقا من املمكن 
إدراج تربية/استزراع الديدان ودمجها في املشروع، فالتكلفة مماثلة لتكلفة 
أن ُتضاف  ينبغي. ويجب  إنشاءه كما  إذا مت  احلفرة  مراحيض  مرحاض من 
تشغيله.  وسنوات  املرحاض  عمر  مدار  على  والصيانة  التشغيل  تكاليف 
بزيادة طول عمر املرحاض تزداد جدوى هذه التقنية عملًيا من الناحية املادية 

مقارنًة بغيرها من ُنظم مراحيض احلفرة األخرى.

العمليات  تسليم  إمكانية  على  االتفاق  االجتماعية: يجب  االعتبارات 
األدوار  على  االتفاق  وكذلك  اخلدمة،  من  للمنتفعني  والتشغيل  االدراة 
أن  ويجب  مبكرة،  مراحل  في  والصيانة  بالتشغيل  املتعلقة  واملسؤوليات 
ترتبط ارتباًطا وثيًقا باألنشطة املعنية بالترويج للنظافة الشخصية )ق.١٢( 
للتأكيد على االستخدام الصحيح، ولضمان تشغيل املرافق وصيانتها على 
نحٍو الئق. وال ُبد من توعية املجتمع احمللي عن الديدان واملراحيض، ومُيكن 
استخدام  مناقشة  من  بداًل  النظام  مزايا  على  الضوء  تسليط  من خالل  هذا 
الديدان، ونقصد مبزايا النظام أن املساحة املطلوبة إلنشائه صغيرة، وأنه نظام 
سهل االستعمال ويستخدم املياه، وأنه ال توجد معه روائح، وال يحتاج إاّل 
إلى مرات قليلة من التفريغ املستمر، ولم يصُدر ضد استخدام الديدان إال 

القليل من ردود األفعال العكسية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X عدم وجود رائحة.

X ميكن تكييف التصميم ليناسب مع املواد واملستلزمات املتوّفرة محلًيا.

X معدل تفريغ أقل )٥ سنوات من االستخدام(.

X تفريغه أكثر سهولة وسالسة.

 W يحتاج إلى املياه للدفق )٢٠٠ مل على األقل(، ويحتاج إلى الديدان املنتجة 
        للسماد )١٠٠ غرام لكل شخص(.

 W غير واضح إن كانت الديدان ميكنها هضم معاجلة  ُمنتجات النظافة الصحية 
        لفترة احليض. 

 W ال ميكن استخدام املواد املبيضة الكلور وغيرها من الكيماويات لتنظيف 
          املرحاض.

W عدم وجود شواهد وأدلة تفيد معلومات عن التشغيل والصيانة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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األهداف/السمات األساسية 
السيطرة علي فضالت اجلسم

فصل املواد الصلبةعن السائلة 

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

** احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
 * االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة،�احلمأة

املُدخالت 
�املياه السوداء، �املياه الرمادية

التعقيدات التقنية 
*  ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

خزان التحليل )التخمير( 

معزولة  ُغرفة  هو   )Septic Tank( )التخمير(  التحليل  ان  خزَّ
الزجاجية  األلياف  أو  اخلرسانة  من  ومصنوعة  للمياه-  ُمنفذة  -غير 
)PVC( أو البالستيك، تتدفق  )الفيبرجالس( أو البولي فينيل كلوريد 
قبل  االبتدائية،  املعاجلة  أجل  من  الرمادية  واملياه  السوداء  املياه  عبرها 
الترسيب  عمليات  وتعمل  االرتشاح،  أو  اإلضافية  للمعاجلة  اخلضوع 
يتم  ما  والعضوية.عادًة  الصلبة  املواد  الالهوائية على تخفيض  والتحّلل 
الشبكي  التصريف  حقل  في  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  من  التخلُّص 

)س.9( أو ُحفرة االمتصاص )س.١0( والتي ُتقدم املعاجلة اإلضافية.

املواد الصلبة، بينما يطفو  الُغرفة األولى حيث تترسب  إلى  تتدفق السوائل 
َبد( )ومعظمه من الزيوت والشحوم( لألعلى، ومع مرور الوقت  اخلبث )الزَّ
ان  ا.  وُيتوقع - عموًما - من اخلزَّ تتحّلل املواد الصلبة املترسبة حتٌلاًل الهوائّيً
 ٪٥٠ إزالة  إمكانية  جيد:  نحٍو  على  صيانته  جتري  والذي  التصميم  جيد 
لألكسجني،  احليوي  االحتياج  من   ٤٠٪ إلى   ٣٠ ومن  الصلبة،  املواد  من 
وانخفاض بكتيريا اإلشريكية القولونية إلى ١٠ أضعاف )بانخفاض ٩٠٪(، 
انات وفًقا للتشغيل والصيانة  على الرغم من االختالف الكبير في كفاءة اخلزَّ

والظروف املناخية.

غرفتني  )التخمير(  التحليل  ان  خزَّ يضم  أن  يجب  التصميم:  اعتبارات 
على األقل. وال ُبد أاّل يقل طول الُغرفة األولى عن )٥٠٪( من الطول الكلي، 
تترّسب معظم املواد الصلبة في الُغرفة األولى، مينع احلاجز - أو الفاصل بني 
الغرف - خروج اخلبث/الزَبد واملواد الصلبة مع التدفقات السائلة اخلارجة، 
وإعاقة  اخلزان(   في  ملسارها  املياه  )اختصار  الدارة  ِقصر  من  ويقلل كذلك 
على  املُصّمم  املُخرجات  أنبوب  يقلل  وكذلك  انات.  اخلزَّ عبر  العملية  إمتام 
شكل حرف )T( من تصريف اخلبث واملواد الصلبة. ومن األمور الضرورية 
لعملية الصيانة تأكيد إمكانية الوصول إلى جميع الُغرف )من خالل فتحات 
الروائح  انبعاث  صة لذلك(. وال ُبد من تهوية اخلزانات للتحكم في  ُمخصَّ
ان التحليل )التخمير( على  وغيرها من الغازات الضارة. يعتمد تصميم خزَّ
درجة  ومتوسط  الواحد،  للفرد  املستخدمة  املياه  وكمية  املستخدمني،  عدد 
احلرارة السنوية، وكذلك على معدل إزالة احلمأة، وخصائص مياه الصرف 
انات  للخزَّ به  املوَصى  البقاء )االحتفاظ(  لزمن  الصحي. ويبلغ احلد األدنى 
انات الضخمة،  الصغيرة ٢٤ ساعة، ويِقل حتى تصل إلى ١٢ ساعة في اخلزَّ
الدوامي  واجلريان  التدفق  لتفادي  يكفي  مبا  كبير  احلجم  يكون  أن  ويجب 
ُيعرف  )التخمير(  التحليل  انات  خزَّ من  مختلف  نوٌع  ُيوجد  املضطرب. 
ان التخزين والترسيب  ان دورة املياه "aqua privy"، حيث ُيوضع خزَّ بخزَّ

١٣
ج.

منطقة الترسيب

احلمأة

اخلبث - الزبد

فتحة التهوية

مدخل
مخرج

أغطية منافذ الوصول

(T)مدخل على شكل حرف
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مباشرًة أسفل دورة املياه بحيث تسقط فضالت اجلسم فيه. ومن املمكن أن 
ان التحليل )التخمير(  يكون خزان دورة املياه "aqua privy" أصغر من خزَّ

ان. ألنه ال حاجة لوجود مياه الدْفق لنقل الفضالت إلى اخلزَّ

املواد واملستلزمات: وميكن صنع خّزان التحليل )التخمير( من الطوب 
املوقع  في  إنشاؤه  ميكن  ثم  ومن  احلجارة،  أو  اإلسمنتي  الطوب  أو  احمللي 
نات سابقة التجهيز املصنوعة من األلياف  باستخدام املواد احمللية. تتوفر اخلزَّ

الزجاجية )الفيبرجالس( أو البولي ڤينيل كلوريد )PVC(، أو البالستيك.

القابلية للتطبيق: يصلح تطبيق هذه التقنية على املستوى املنزلي وكذلك 
التحليل  ان  خزَّ ويعتبر  واملدارس.  كاملستشفيات  املنشآت  مستوى  على 
)التخمير( مناسًبا عندما يكون حجم مياه الصرف املنتجة كبير جًدا بحيث 
املياه  ُوِجدت  إذا  مناسب  وهو  احلفرة،  مراحيض  في  منه  التخّلص  يصعب 
ان. وهذا يعتمد على املسافة  الكافية لدفق املواد الصلبة من املرحاض إلى اخلزَّ
املناطق  في  )التخمير(  التحليل  خّزانات  وُتستخَدم  ان.  واخلزَّ املرحاض  بني 
ذات الكثافة السكانية العالية، فمن املفروض جتنب االرتشاح داخل طبقات 
التربة في املوقع، وإاّل فإن األرض ستصبح مشبعة باملياه وملّوثة، مما يشكل 
)التخمير(  التحليل  انات  خزَّ تتصل  أن  يجب  لذلك  بالًغا.  صحًيا  خطًرا 
اخلارجة  السائلة  التدفقات  خاللها  من  ُتنَقل  التي  النقل،  تقنيات  بإحدى 
انات التحليل )التخمير(  ملعاجلتها أو التخلص منها. وعلى الرغم من أن خزَّ
معزولة -غير ُمنفذة للمياه - فإنه ال يوَصى بإنشائها في املناطق التي يرتفع 
بها منسوب املياه اجلوفية أو املناطق التي تتكرر بها الفيضانات السيول. وألنه 
ال ُبد من إزالة احلمأة بانتظام من خّزان التحليل )التخمير(، فمن الضروري 
ان )ن.٢(. من املمكن تنفيذ  تسهيل وصول شاحنات الشفط إلى موقع اخلزَّ
انات التحليل )التخمير( في أي مناخ، إاّل أن الكفاءة ستِقل في األجواء  خزَّ
املناخية األكثر برودة )ألن الهضم الالهوائّي يجري بكفاءٍة أكبر في درجات 

احلرارة املرتفعة(. 

انات التحليل )التخمير( إلى إزالة احلمأة،  التشغيل والصيانة: حتتاج خزَّ
ان بالنسبة للُمدخالت  ويعتمد معدل تكرار اإلزالة على احلجم الكلي للخزَّ
من املواد الصلبة، ومقدار املواد غير املهضومة، ودرجة احلرارة احمليطة، ومعدل 
االستخدام، وسمات ومواصفات اخلزان  النظام، ومتطلبات السلطة املعنية. 
انات التي تؤدي وظيفته على نحٍو جيد إلى التفريغ كل سنتني  وحتتاج اخلزَّ
وقد تصل إلى خمس سنوات، وال ُبد من متابعة مستويات اخلبث )الزبد( 
ان يؤدي وظيفته على خير افضل وجه. وتعد أفضل  واحلمأة لضمان أن اخلزَّ
طريقة للتفريغ هي استخدام تقنية التفريغ والنقل بواسطة احملركات )ن.٢(، 
ومن اخليارات املطروحة للتفريغ يوجد أيًضا التفريغ والنقل اليدوي )ن.١(. 
قبل  إلى اخلضوع ملعاجلة إضافية  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  وحتتاج كٌل من 
التحليل  خّزانات  فشل  أسباب  بني  شيوًعا  األكثر  والسبب  منها.  التخّلص 
انات املتصلة بانظمة غير مصممة  )التخمير( هو فشل نظام التخلُّص. فاخلزَّ
إلى  حتتاج  سوف  املستوى  دون  تصميمها  تخلُّص  بُنظم  للتخلص   جيدا 

التفريغ مبعدل مرات أكثر.

يتالمس  ال  الطبيعية  التشغيل  ظروف  ظل  في  والسالمة:  الصحة 
املستخدمون مع التدفقات السائلة الداخلة أو اخلارجة. ويجب التعامل مع 
التدفقات السائلة اخلارجة واخلبث الطافي واحلمأة املترسبة بحذر حيث أنها 
حتتوي على مستويات عالية من مسببات األمراض. وال ُبد أن يزّود العمال 
على  ويجب  اخلَبث.  وازالة  احلمأة  إزالة  أثناء  الشخصية  احلماية  مبعدات 
غازات  منه  ينبعث  فقد  حيث  ان  اخلزَّ فتح  عند  احلذر  توّخي  املستخدمني 
ضارة وقابلة لالشتعال. وإذا كان من املفترض املخطط أن ترتشح التدفُّقات 

السائلة اخلارجة داخل طبقات التربة  األرض، فمن املهم تقييم خطر تعّرض 
املياه اجلوفية للتلّوث، وكذلك قدرة استيعاب التربة لالرتشاح. 

التكاليف: هذة التقنية تكلفتها منخفضة إلى متوسطة، بالنظر إلى كٍل من 
تكاليف رأس املال وتكاليف التشغيل. إاّل أنه يجب أن األخذ في احلسبان 
واملعاجلة،  والنقل،  بانتظام،  احلمأة  إزالة  من  التابعة  اإلضافية  التكاليف 

والتخلُّص.

االعتبارات االجتماعية: خّزان التحليل )التخمير( هو تقنية شائعة جًدا 
وتلقى القبول اجليد بني الناس الذين يستخدمون مراحيض الدْفق. وبسبب 
البيئة احلساسة داخل النظام اخلزان - فال ُبد من رفع الوعي لدى املستخدمني 

بشأن استبعاد استخدام املواد الكيماوية القاسية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X تقنية بسيطة وقوية.

X ال حتتاج إلى طاقة كهربائية.

X انخفاض تكاليف تشغيلها وطول الُعمر التشغيلي )فترة اخلدمة(.

X ُتبنى حتت األرض.

W انخفاض محدود في مسببات األمراض، واملواد الصلبة والعضوية.

W يجب ضمان إزالة احلمأة بانتظام.

 W حتتاج التدفُّقات السائلة اخلارجة واحلمأة إلى املعاجلة اإلضافية والتصريف 

      والتخلص املالئم أو أحدهما.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9١(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة علي فضالت اجلسم
• فصل املواد الصلبةعن السائلة

• تقليل االحتياج احليوي لألكسجني

مستوى/نطاق التطبيق
 * منزلي

** ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
 * املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
   االستجابة احلادة

 * االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة، �الغاز احليوي 

املُدخالت 
�املياه السوداء، �املياه الرمادية

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

المفاعل الالهوائى ذو الحواجز 

 Anaerobic Baffled Reactor( احلواجز  ذو  الالهوائي  املُفاعل 
اعتباره  وميكن  الصحي،  الصرف  مياه  من  عديدة  أنواًعا  يعالج   )ABR
ن ُمطور )ج.١3( يستخدم احلواجز لضمان  خّزان حتليل )تخمير( ُمحسَّ
للتدفق  بدفعها  الصرف  مياه  معاجلة  تري  األمثل.  النحو  على  املعاجلة 
املُلّوثات  تتحلل  حيث  الُغَرف،  من  سلسلة  عبر  األعلى  إلى  للسريان  

بيولوجًيا/حيوًيا في طبقة احلمأة النشطة املوجودة في قاع كل غرفة.

او  مباشرا  املجاري  ُتعالج  أن  احلواجز  ذات  الالهوائية  للمفاعالت  ميكن 
التي  املجاري  وكذلك  األولّية  )اخلام(  حالتها  في  اوليًا  معاجلتها  مت  التى 
)ذات  الرمادية  املياه  وكذلك  ثانوية،  ملعاجَلة  أو  ابتدائية  ملعاجلة  خضعت 
)أي  الهوائيّة  تكون  األساسية  التشغيل  عملية  املرتفع(.  الُعضوي  احِلمل 
في غياب األكسجني(، وتستغل آليات املعاجلة البيولوجية/احليوية. تؤدي 
عملية  حتسني  إلى  أعلى  إلى  أسفل  من  الصحي  الصرف  مياه  تدفق  ُغرف 
إزالة املواد العضوية وهضمها؛ حيث من املمكن أن يِقل االحتياج احليوي 
لألكسجني )BOD( بنسبة قد تصل إلى ٩٠ ٪، وهذا أفضل بكثير من إزالة 

ان التحليل )التخمير( التقليدي )ج.١٣(. املواد العضوية باستخدام خزَّ

للمفاعالت  املفاعالت  اجلاهزة  الوحدات  حتتوي  التصميم:  اعتبارات 
ترسيب  ُغرفة  على  والقائمة  الصغيرة   الكبيرة  احلواجز  ذات  الالهوائية 

في  األولّية  الترسيب  عملية  جتري  أن  أيًضا  املمكن  من  لكن  ُمدمجة، 
سبيل  على  سابقة،  أخرى  تقنية  في  أو  )م.١(،  ُمنفصل  ترسيب  حوض 
املثال: خّزان التحليل )التخمير( )ج.١٣(. ويجب أن تتكون املفاعالت 
االحتياج  معدل  األقل )حسب  على  ُغرف   ٤ من  احلواجز  ذات  الالهوائية 
أن  ُغرف. ويجب  أكثر من )٦(  بوجود  يوَصى  احليوي لألكسجني(، وال 
االحتياج  من  يوميا  مكعب  متر  لكل  كغم   ٦  < عن  العضوي  احلمل  يقل 
املخرج  نقطة  عند  املياه  عمق  يكون  أن  األفضل  ومن  لألكسجني،  احليوي 
نحو )١.٨م( ، ويجب أال يتعّدى )٢.٢م( بحٍد أقصى )للنظم الكبيرة(. 
Hydraulic Re-(  ويجب أاّل يِقل زمن البقاء )االحتفاظ( الهيدروليكي
ل  املُفضَّ من  ولكن  احلد  أما  ساعات،   )٨( عن   )tention Time HRT

فيتراوح بني )١٦-٢٠( ساعة.
 ٠.٩( نحو  أعلى  إلى  أسفل  من  التدفق  ُسرعة  تتراوح  أن  األفضل  ومن   
األمور  ومن  م/س(.   ١.٢( تتعدى  التي  السرعات  جُتب  ويجب  م/س(، 
)من  الُغرف  جميع  إلى  الوصول  إمكانية  تأكيد  الصيانة  لعملية  الضرورية 
في  للتحكم  اخلزانات  تهوية  من  ُبد  وال  لذلك(.  صة  ُمخصَّ فتحات  خالل 
للشحوم  الضارة. يجب وضع مصيدة  الغازات  من  وغيرها  الروائح  انبعاث 
ق( في األماكن التي يتم صرف فيها مياه صرف  قبل حوض الترسيب )املُروِّ
املطابخ بالنظام، وذلك لتفادي دخول املزيد من مادة الزيوت والشحوم وإعاقة 

عمليات املعاجلة.
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حوض الترسيب  املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز

مدخل(T)مدخل على شكل حرف حاجز مخرج

فتحة التهوية

اخلبث - الزبد

منطقة الترسيب

احلمأة
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املواد واملستلزمات: ميكن صنع املفاعل الالهوائي ذي احلواجز من اخلرسانة 
أو األلياف الزجاجية )الفيبرجالس( أو البولي فينيل كلوريد )PVC( أو 
ة  البالستيك، ومن املمكن أن تكون سابقة التجهيز. وقد يلزم وجود مضخَّ
من أجل تفريغ مياه الصرف املُعاجَلة، وذلك في األماكن التي ال يتاح فيها 

خيار التدفق باجلاذبية.

القابلية للتطبيق: الوقت الالزم بحسابات تقريبية، لبناء مفاعل الهوائي 
ذي حواجز يخدم )٢٠( منزاًل من املمكن أن يستغرق األمر قد يصل إلى 
اسُتخِدمت  إذا  أيام(   ٣-٤( كثيًرا  أسرع  إنشاؤه  يكون  وقد  أسابيع،  عدة 
من  املصنوع  احلواجز  ذي  الالهوائي  املفاعل  من  التجهيز  سابقة  الوحدات 
األلياف البالستيكية املدعمة. فور دخوله مرحلة التشغيل، يحتاج املفاعل 
املناخية  األجواء  في  أشهر   ٩ إلى  تصل  )وقد  أشهر   )٣-٦( من  فترة  إلى 
للمعاجلة.  فعالية  إلى أقصى  البيولوجية، وللوصول  البيئة  لتكوين  الباردة( 
لذلك، فاملفاعالت الالهوائية ذات احلواجز ليست مناسبة ملرحلة االستجابة 
فترات االستقرار والتعافي.  الطوارئ، ولكنها تناسب أكثر  احلادة من حالة 
يناسبها  وأفضل مستوى  األمد.  تعتبر حلواًل طويلة  أن  أيًضا  املمكن  ومن 
هو مستوى احلي السكني، ولكن ميكن أيًضا تنفيذه على مستوى املنازل أو 
مناطق  التجمعات ومراكز اخلدمات الكبيرة أو املباني واملُنشآت العامة )مثل 
مة  احلواجز ُمصمَّ الالهوائية ذات  املفاعالت  أن  الرغم من  املدارس(. وعلى 
بحيث تكون معزولة -غير ُمنفذة للمياه - فإنه ال يوَصى بإنشائها في املناطق 
التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية أو املناطق التي تتكرر بها الفيضانات 
والسيول ، وبدياًل عن ذلك، ميكن وضع الوحدات سابقة التجهيز فوق سطح 
األرض. من املمكن تنفيذ املفاعالت الالهوائية ذات احلواجز في أي مناخ، 

إاّل أن الكفاءة ستِقل في األجواء املناخية األكثر برودة.

بسيط  احلواجز  ذي  الالهوائي  املفاعل  تشغيل  والصيانة:  التشغيل 
مهام  لبعض  احلاجة  تختفي  بالكامل  لوظيفته  النظام  أداء  وفور  نسبًيا، 
ذي  الالهوائي  املُفاعل  تزويد  ميكن  التشغيل  بدء  فترة  ولتقليل  التشغيل. 
ان التحليل  احلواجز بالبكتيريا الالهوائية، على سبيل املثال بإضافة حمأة خزَّ
)التخمير( أو روث األبقار. ويجب فحص النظام شهرًيا للتأكد من خّلوه 
من املخلفات الصلبة، ويجب متابعة مستوى احلمأة كل )٦( أشهر. وال ُبد 
من إزالة احلمأة كل )٢-٤( سنوات على حسب تراكم احلمأة في قاع الُغرف 
التي تقلل من كفاءة املعاجلة. وتعد أفضل طريقة إلزالة احلمأة هي استخدام 
تقنية التفريغ والنقل بواسطة احملركات )ن.٢(، ولكن من اخليارات املطروحة 
أيًضا التفريغ اليدوي )ن.١(. ويجب ترك كمية صغيرة من احلمأة لضمان 

استمرار العملية البيولوجية/احليوية.

الصحة والسالمة: ويجب التعامل مع التدفقات السائلة اخلارجة واخلبث 
عالية من  أنها حتتوي على مستويات  املترسبة بحذر حيث  الطافي واحلمأة 
مسببات األمراض. وال ُبد أن يزّود العمال مبعدات احلماية الشخصية املالئمة 

وازالة  احلمأة  إزالة  أثناء  الواقية(  واملالبس  والقفازات،  الطويل،  )احلذاء 
اخلَبث. ويجب أن تخضع التدفُّقات السائلة اخلارجة ملعاجلة إضافية )على 
سبيل املثال املُعاجلة الالحقة( إذا ُأعيد استخدامها في الزراعة وإاّل فلُتصَرف 

فيتم التخلص منها بطريقة سليمة والئقة.

التكاليف: تكاليف رأس املال للمفاعل الالهوائي ذي احلواجز متوسطة، 
وتكاليف تشغيله منخفضة. وتعتمد تكاليف املفاعل الالهوائي ذي احلواجز 
املُستخَدمة  املعاجَلة  ووحدات  النقل  تقنيات  تكلفة  استخدمته  ما  على 
ا وبالتالي تكاليف هذه املواد )الرمال،  األخرى، وأيًضا على توفر املواد محلّيً
وتكاليف  التجهيز،  الوحدات سابقة  أو  والفوالذ(،  واإلسمنت،  واحلصى، 
العمالة. وترتبط تكاليف التشغيل والصيانة األساسية بإزالة احلمأة األولّية، 
حال  )في  التفريغ  متطلبات  من  املضّخات  كانت  إذا  الكهرباء  وتكاليف 

غياب خيار تدفق اجلاذبية(.

من  الالهوائية  املُعاجلة  ُنُظم  تكون  ما  عادًة  االجتماعية:  االعتبارات 
ان فال  التقنيات التي تلقى القبول اجليد. وبسبب البيئة احلساسة داخل اخلزَّ
ُبد من رفع الوعي لدى املستخدمني بشأن استبعاد استخدام املواد الكيماوية 

القاسية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض تكاليف تشغيله.

X مقاِوم لألحمال العضوية والهيدروليكية املفاجئة.

X انخفاض كبير في االحتياج احليوي لألكسجني.

X إنتاج محدود للحمأة حيث يتم تثبيت احلمأة.

W تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

W انخفاض محدود في مسببات األمراض واملُغذيات.

 W حتتاج التدفُّقات السائلة اخلارجة واحلمأة إلى املعاجلة اإلضافية 
       والتصريف والتخلص املالئم أو أحدهما.

W طول وقت البدء. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة علي  فضالت اجلسم

• تقليل االحتياج احليوي لألكسجني

مستوى/نطاق التطبيق
 * منزلي

** ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
 * املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
   االستجابة احلادة

 * االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة،�احلمأة

املُدخالت 
�املياه السوداء،�املياه الرمادية

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

المرشح الالهوائى

ح الالهوائّي )Anaerobic Filter( لديه القدرة على معاجلة أنواع  املُرشِّ
ح الالهوائّي هو ُمفاعل حيوّي ذو  عديدة من مياه الصرف بكفاءة، واملُرشِّ
قاعدة ترشيح ثابتة )Fixed-bed Biological Reactor( مع ُغرفة 
تتدفق  عندما  التوالي.  على  للترشيح  غرفة  من  أكثر  أو  واحدة  ترشيح 
ح فإن الغشاء احليوي النشط العالق على  مياه الصرف الصحي عبر املُرشِّ

ح يحجز اجلسيمات وُيحلِّل املواد العضوية. سطح مادة مواد املُرشِّ

يشيع استخدام هذه التقنية كتقنية للمعاجلة الثانوية في ُنظم املياه السوداء 
انات  ن وتزيد من كفاءة عملية إزالة املواد الصلبة مقارنًة بخزَّ والرمادية وحتسِّ
التحليل )التخمير( )ج.١٣( واملُفاعل الالهوائّي ذي احلواجز )ج.١٤(. 
عملية املعاجلة تكون الهوائيّة، وتستغل آليات املعاجلة البيولوجية، ميكن أن 
إلى  احليوي لألكسجني  االحتياج  املُعّلقة وتخفيض  الصلبة  املواد  إزالة  تبلغ 
٩٠٪، ولكنها عادًة ما تكون بني )٥٠٪( و)٨٠٪(، أما إزالة النيتروجني 

فهي محدودة وعادًة ال تتعدى )١٥٪( بالنظر إلى إجمالي النيتروجني.

األولية(  املعاجلة  )تقنيات  تعتبر  ة  األوليَّ املعاجلة  التصميم:  اعتبارات 
ح،  ضرورية إلزالة املواد الصلبة واملخلفات الصلبة التي قد تسد مسام املُرشِّ
ح  للُمرشِّ األمامية  الترسيب  غرفة  في  الصلبة  الرواسب  معظم  إزالة  وجتري 

ترسيب  ُغرفة  على  بذاتها  القائمة  الصغيرة  الوحدات  حتتوي  الالهوائّي. 
ُمدمجة، لكن من املمكن أيًضا أن جتري عملية الترسيب األولّية في حوض 
ترسيب )مروق( ُمنفصل )م.١(، أو في تقنية أخرى سابقة، على سبيل 
الالهوائية  حات  املُرشِّ تعمل  )ج.١٣(.  )التخمير(  التحليل  خّزان  املثال: 
عادًة بنظام التدفق من األسفل إلى األعلى؛ لتجنُّب مخاطر نزح الكتلة احليوية 
الثابتة إلى اخلارج وانخفاض كفاءة املعاجلة. ويجب أن يرتفع منسوب املياه 
املُرِشح ويكون فوقه بنحو )٠.٣م( على األقل لضمان نظام  بحيث يغطي 
Hydrau-(  تدفق متجانس، وُيعتبر زمن البقاء )االحتفاظ( الهيدروليكي
lic Retention Time HRT( أهم محددات التصميم املؤثرة على أداء 
املُرشح  إلى ٣٦( ساعة.  املُرشح، ويوَصى بزمن بقاء هيدروليكي من )١٢ 
املثالي ينبغي أن تكون مساحة سطحه كبيرة لتسمح بنمو البكتيريا، وأن 
تكونه مسامه واسعة مبا يكفي ملنع االنسدادات. تضمن املساحة السطحية 
الكبيرة زيادة التالمس بني املواد العضوية والكتلة احليوية العالقة مما يجعلها 
تتحلل بكفاءة. من األفضل أن تكون مساحة السطح ملواد مادة املُرشح ما 
بني )٩٠ إلى ٣٠٠م٢ لكل متر مكعب( من احلجم الذي يشغله املُفاعل. 
وميكن تصميم الوصالت بني الغرف باستخدام األنابيب الرأسية أو احلواجز. 
جميع  إلى  الوصول  إمكانية  تأكيد  الصيانة  لعملية  الضرورية  األمور  ومن 
اخلزانات  تهوية  من  ُبد  وال  لذلك(.  صة  ُمخصَّ فتحات  الُغرف )من خالل 

١٥
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أغطية منافذ الوصول

مدخل

حوض الترسيب
 املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز

(T)مدخل على شكل حرف حاجز

ح ُمرِشّ

ح قاعدة لدعم املُرِشّ

مخرج

فتحة التهوية

اخلبث - الزبد

منطقة الترسيب

احلمأة
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للتحكم في انبعاث الروائح وغيرها من الغازات الضارة. يجب دمج مصيدة 
ق( في األماكن التي تتصل  للشحوم في التصميم قبل حوض الترسيب )املُروِّ

يتم  فيها مياه صرف مياة املطابخ فيها إلى النظام.

ح الالهوائّي من اخلرسانة أو الرمال  املواد واملستلزمات: ميكن صنع املُرشِّ
أو احلصى أو اإلسمنت، أو الفوالذ، أو األلياف الزجاجية )الفيبرجالس( أو 
)PVC( أو البالستيك، ومن املمكن أن يكون سابق  البولي فينيل كلوريد 
إلى  بني )١٢  ما  ح  املُرشِّ ملواد  ملادة  املثالي  القطر  يتراوح  ما  وعادًة  التجهيز، 
٥٥ مليمتر(، ويقل القطر مواد الترشيح  كلما اجتهنا لألعلى في وحدات 
أو  احلصى،  املُرشحات:  في  ُتستخدم  ما  عادًة  التي  املواد  ومن  الترشيح. 
الصخور املجروشة، أو الطوب الزلط املجروش، أو اجلمر، أو احلجر االسفنجي 
املصنعة خّصيًصا  البالستيكية  القطع  أو  الزجاج،  أو قطع  ان(،  اخُلفَّ )حجر 
من  املصنوعة  املهشمة  القارورات  استخدام  ميكن  )وكذلك  الغرض  لهذا 

.))PVC( بالستيك البولي فينيل كلوريد

الالهوائية ليست مناسبة ملرحلة االستجابة  حات  املُرشِّ للتطبيق:  القابلية 
الالهوائي  ح  املُرشِّ داخل  البيولوجية  البيئة  ألن  الطوارئ  حالة  في  احلادة 
لفترات  أكثر  مناسبة  الالهوائية  حات  فاملُرشِّ تتأسس،  حتى  وقًتا  تستغرق 
االستقرار واالنتعاش والتعافي، وتعتبر حلول طويلة األمد. وأفضل مستوى 
يناسبها هو مستوى احلي السكني، ولكن ميكن أيًضا تنفيذه على مستوى 
املباني واملُنشآت  أو  الكبيرة  التجمعات وومراكز اخلدمات  املنازل أو مناطق 
حات الالهوائية معزولة -غير  العامة )مثل املدارس(. وعلى الرغم من أن املُرشِّ
ُمنفذة للمياه - فإنه ال يوَصى بإنشائها في املناطق التي يرتفع بها منسوب 
عن  وبدياًل  السيول،  الفيضانات  بها  تتكرر  التي  املناطق  أو  اجلوفية  املياه 
ذلك، ميكن وضع الوحدات سابقة التجهيز فوق سطح األرض. من املمكن 
حات الالهوائية ذات احلواجز في أي مناخ، إاّل أن الكفاءة ستِقل  إنشاء املُرشِّ
واملُغذيات  األمراض  مسببات  تنخفض  برودة.  األكثر  املناخية  األجواء  في 
معايير  هو حتقيق  املُراد  كان  وإذا  الالهوائية،  حات  املُرشِّ في  انخفاًضا طفيًفا 
قياسية مرتفعة  عالية للتدفُّقات السائلة اخلارجة فيجب إضافة تقنية معاجلة 
إضافية، على سبيل املثال، املفاعل الالهوائي ذي احلواجز )ج.١٤( أو ِبَرك 

تثبيت املُخلَّفات السائلة )م.٥(، أو األرض الرطبة املُنشأة )م.٦(.

ح الالهوائي فترة بدء تشغيل من ستة  التشغيل والصيانة: يتطلب املُرشِّ
إلى تسعة أشهر حتى يصل إلى املرحلة التي مُيكنه فيها املعاجلة بكامل قدرته؛ 
وذلك بسبب ُبطء مُنُو الُكتلة احليوية الالهوائية التي يلزم أن تثبت أواًل على 
بالبكتيريا  ح  املُرشِّ تزويد  ميكن  التشغيل  بدء  فترة  ولتقليل  املُرشح.  مادة 
ان التحليل )التخمير(  الالهوائية، على سبيل املثال: عن طريق رش حمأة خزَّ
ح. وينبغي أن يقل التدفق تدريجًيا مع مرور الوقت، وال  على مادة مواد املُرشِّ
يؤدي  ان  اخلزَّ أن  لضمان  واحلمأة  )الزبد(  اخلبث  مستويات  متابعة  من  ُبد 
في  الصلبة  املواد  تتسبب  الوقت  مرور  مع  وجه.  افضل  خير  على  وظيفته 
ح، وقد تنمو أيًضا الكتلة البكتيرية لتصبح سمكها أكبر  انسداد مسام املُرشِّ
من الالزم وتنفصل وَتُسد املسام. ويجب تنظيف املُرشح إذا قلت كفاءته، 
وذلك عن طريق تشغيل النظام في الوضع العكسي )الغسيل العكسي( أو 
انات اخلاصة  عن طريق إزالة مادة  مواد املُرشح وتنظيفها، ويجب فحص اخلزَّ
باملُرشح الالهوائي من وقت آلخر للتأكد من أنها معزولة وغير ُمنفذة للمياه.
واخلبث  اخلارجة  السائلة  التدفقات  مع  التعامل  ويجب  والسالمة:  الصحة 
تزال حتتوي على مسببات  أنها قد ال  املترسبة بحذر حيث  الطافي واحلمأة 
إذا  إضافية  ملعاجلة  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  تخضع  أن  ويجب  األمراض، 
ُأعيد استخدامها في الزراعة أو إذا كانت ُتستخَدم مباشرًة لتخصيب التربة 
والري أو ُتصَرف يتم التخلص منها  بطريقة سليمة والئقة. ويجب ارتداء 

ح  املُرشِّ تنظيف  وعند  احلمأة  إزالة   أثناء  كاملًة  الشخصية  احلماية  معدات 
الالهوائي.

وتكاليف  متوسطة،  الالهوائي  ح  للُمرشِّ املال  رأس  تكاليف  التكاليف: 
النقل  تقنيات  الالهوائي على  ح  املُرشِّ تشغيله منخفضة. وتعتمد تكاليف 
وبالتالي تكاليف  ا  املواد محلّيً توفر  وأيًضا على  التي يستخدمها،  واملعاجَلة 
مواد البناء )الرمال، واحلصى، واإلسمنت، والفوالذ( أو تكاليف الوحدات 
والصيانة  التشغيل  تكاليف  وترتبط  العمالة.  وتكاليف  التجهيز،  سابقة 
إذا كانت املضّخات من  بإزالة احلمأة األولّية، وتكاليف الكهرباء  األساسية 

متطلبات التفريغ )في حال غياب خيار التدفق باجلاذبية(.

الالهوائي  ح  باملُرشِّ املُعاجلة  ُنُظم  تكون  ما  عادًة  االجتماعية  االعتبارات 
من التقنيات التي تلقى القبول اجليد. وبسبب البيئة احلساسة داخل النظام 
املواد  استخدام  استبعاد  بشأن  املستخدمني  لدى  الوعي  رفع  من  ُبد  فال   -

الكيماوية القاسية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض متطلبات التشغيل والصيانة وتكاليفها.

والهيدروليكية  العضوية  لألحمال  )مقاِوم  للمعاجلة  وثابت  قوي  أداء   X 
      املفاجئة(.

X ال حتتاج إلى طاقة كهربائية.

X انخفاض كبير في االحتياج احليوي لألكسجني واملواد الصلبة.

W انخفاض محدود في مسببات األمراض واملُغذيات.

W تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

ح املسدود وتنظيفها عملية مرهقة. W إزالة مادة املُرشِّ

W طول وقت البدء. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 
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معاجلة  على  القدرة  لديه   )Biogas Reactor( احليوي  الغاز  ُمفاِعل 
أنواع عديدة من مياه الصرف الصحي. وهو عبارة عن تقنية تعمتد على 
املُعاجلة الالهوائية إلنتاج احلمأة املهضومة )املواد املهضومة أو سماد الغاز 
احليوي  الغاز  إنتاج  استخدامها كسماد، وكذلك  والتي ميكن  احليوي( 
الذي ميكن استخدامه كمصدر للطاقة، والغاز احليوي هو خليط من غاز 
امليثان وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى -محدودة الكمية- ميكن 

حتويلها إلى حرارة أو كهرباء أو ضوء )س.7(.

يتكون ُمفاعل الغاز احليوي من ُغرفة ُمحكمة الغلق لتسهيل عملية التحّلل 
أو  احليوي  للتحلل  القابلة  واملخّلفات  واحلمأة  السوداء  للمياه  الالهوائي 
وتتحلل  الهاضم،  إلى  دخولها  عند  الصرف  مياه  معاجلة  جتري  إحداها، 
ويتم  الهاضم،  داخل  املوجودة  النشطة  احلمأة  طبقة  في  حيوًيا  املُدخالت 
ُتفّريغ احلمأة املهضومة من نقطة الطفح فتحة البالعه عند في مستوي سطح 
الناجت عن عمليات  الغاز احليوي  الغرفة أيًضا جتميع  التربة األرض. وُتسّهل 
التخّمر في املُفاعل. املواد املهضومة او ما يعرف )بسماد الغاز احليوي( غنية 

باملواد العضوية واملُغذيات، ومن السهل نسبًيا نزع املاء منها وإدارتها.

شكل  على  احليوي  الغاز  ُمفاعالت  إنشاء  مُيكن  التصميم:  اعتبارات 
هاضمات ذات ُقبة ثابتة أو ُقبة طافية وقابلة للتمدد. في حالة القباب الثابتة 
يكون حجم املُفاعل ثابًتا، وعندما ُينَتج الغاز فإنه يضغط مخلوط املخلفات 
التمّدد،  ُغرفة  إلى  ليدخله  ويزيحه ألعلى  )الردغة/املُعلَّق(  واملاء  العضوية 
وبعد خروج الغاز يتدّفق املخلوط/املُعّلق مرة أخرى داخل املُفاعل، وميكن 
حالة  في  أما  األنابيب.  عبر  احليوي  الغاز  لنقل  املُتّولد  الضغط  استخدام 
مع  وتنخفض  ترتفع  القبة  فإن  للتمدد   القابلة  و  الطافية  القبة  ذي  املُفاعل 
الغاز وخروجه، أو بدياًل عن ذلك، من املمكن استخدام قبة تتمدد  إنتاج 
الهيدروليكي  )االحتفاظ(  البقاء  زمن  يِقل  أالَّ  ويجب  البالون(.  )مثل 
)HRT( في املُفاعل عن ١٥ يوًما في األجواء املناخية احلارة، و)١٢( يوًما في 
األجواء املناخية املعتدلة. وفي حالة إمداد املُفاعل بحمل كبير من مسببات 
تتراوح  هيدروليكي.  بقاء  كزمن  يوًما   )٦٠( حساب  فينبغي  األمراض 
أحجام املُفاعالت بني  الف )١٠٠٠ لتر( لألسرة الواحدة وحتى مائة الف 
عملية  أن  ومبا  العامة.  املراحيض  أو  املنشآت  ملراحيض  لتر(   ١٠٠.٠٠٠(
إنتاج املواد املهضومة )سماد الغاز احليوي( عملية مستمرة، فال ُبد من عمل 
االستعدادات املسبقة وجتهيز أماكن لتخزينه أو الستخدامها أو لنقلها بعيًدا 

عن املوقع.

األهداف/السمات األساسية 
• السيطرة علي  فضالت اجلسم

• تثبيت احلمأة
• استعادة الغاز احليوي 

مستوى/نطاق التطبيق
 ** منزلي
** ُمشتَرك

** عام

مستوى/نطاق التطبيق
 * املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
   االستجابة احلادة

 * االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�الغاز احليوي،� احلمأة

املُدخالت 
�فضالت اجلسم، ا�ملياه السوداء، 

�احلمأة، �املواد العضوية

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

مفاعل الغاز الحيوى

أنبوب خروج الغاز احليوي

صمام

الغاز احليوي

غطاء منفذ الوصول

مخرج

غرفة التمّدد

مواد مهضومة (سماد الغاز احليوي

مدخل

مخلوط املخلفات العضوية واملاء (ردغة

(

(
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أو  الطوب  من  احليوي  الغاز  ُمفاعل  صنع  وميكن  واملستلزمات:  املواد 
الهيكل )على سبيل  لدعم  األسالك  أو من  الرمال  أو  الفوالذ  أو  اإلسمنت 
املضادة  نة  احمُلسِّ اإلسمنتية  واإلضافات  املُشبَّكة(،  األسالك  سياج  املثال 
وأنبوب سابق  والوصالت، وصمام  املياه  أنابيب  العزل(،  أجل  للمياه )من 
التجهيز إلخراج الغاز. ومن احللول سابقة التجهيز: أكياس الرمال املصنوعة 
وكذلك   ،)Geotextile )اجليوتكستايل  األرضية  التكسية  نسيج  من 
الوحدات سابقة التجهيز املصنوع من األلياف البالستيكية املدعمة املقوي، 
والوحدات املستقلة املوجهة املصنعة خصيصا لهذا الغرض، وجميعها متوفرة 

صني. لدى املوّردين املتخصِّ

القابلية للتطبيق: يصلح تطبيق هذه التقنية ملعاجلة مياه الصرف املنزلية 
وكذلك مياه الصرف على مستوى املنشآت كاملستشفيات واملدارس. وهي 
ليست مناسبة للمرحلة احلادة من حالة الطوارئ، ألن النظام احليوي يستغرق 
في  اخلصوص-  وجه  -على  للتطبيق  مناسبة  وهي  عمله.  في  للبدء  وقًتا 
املناطق الريفية حيث يتاح روث احليوانات الذي ميكن إضافته، وحيث توجد 
احلاجة للمواد املهضومة ) لسماد الغاز احليوي( كُمخّصب، وللغاز احليوي 
الستخدامه في الطهو. وكما ميكن استخدام مفاعالت الغاز احليوي لتثبيت 
احلمأة الناجتة عن مراحيض احلفرة )ج.٣، ج.٤(. وعادًة ما ُيستخَدم ُمفاعل 
إنه  حيث  )ج.١٣(  )التخمير(  التحليل  ان  خزَّ عن  كبديل  احليوي  الغاز 
كقيمة  احليوي  الغاز  بإنتاج  يتميز  ولكنه  املعاجلة  من  مشابه  مستوى  ُيوّفر 
مضافة، غير أنه ال ميكن إنتاج كميات كبيرة من الغاز احليوي إذا كانت املياه 
السوداء هي املُدَخل الوحيد، أو إذا قلت درجة احلرارة احمليطة عن )١٥ درجة 
مئوية(، وال مُيِكن إضافة املياه الرمادية حيث أنها تقلل من زمن البقاء املكث 
مالءمة  درجة  وتقل  كبيرة.  بدرجٍة   )HRT( الهيدروليكي  )االحتفاظ( 
ُمفاعالت الغاز احليوي في األجواء املناخية الباردة، حيث يكون ُمعّدل حتّول 
زمن  يكون  أن  ُبد  ال  وبالتالي  للغاية،  قلياًل  غاز حيوي  إلى  العضوية  املواد 
البقاء الهيدروليكي أطول وأن يزداد حجم التصميم بدرجٍة كبيرة. وعلى 
الرغم من أن ُمفاعل الغاز احليوي معزول -غير ُمنفذة للمياه - فإنه ال يوَصى 
التي  املناطق  أو  اجلوفية  املياه  منسوب  بها  يرتفع  التي  املناطق  في  بإنشائها 

تتكرر بها الفيضانات السيول.

بالبكتيريا  تزويده  يجب  املُفاعل  تشغيل  ولبدء  والصيانة:  التشغيل 
التحليل  ان  املثال: بإضافة روث األبقار أو حمأة خزَّ الالهوائية، على سبيل 
)التخمير(. وال ُبد من تكرار إزالة املواد املهضومة )السماد الغاز احليوي( 
على حجم  اإلزالة  تكرار  معدل  ويعتمد  الطفح،  العلوية  الفتحة  نقطة  من 
املهضومة،  املواد غير  الصلبة، ومقدار  املواد  للُمدخالت من  بالنسبة  ان  اخلزَّ
املُفاعل  ومواصفات  وسمات  االستخدام،  ومعدل  احمليطة،  احلرارة  ودرجة 
د  النظام، وال ُبد من متابعة الغاز واستخدامه على نحٍو منتظم. ويجب تفقُّ
وأنابيب  الصمامات  تنظيف  يجب  كما  بانتظام،  وفحصها  املياه  محابس 
الغاز لتفادي التآكل والتسريب. وعلى حسب تصميم املُفاعل واملُدخالت، 

ينبغي تفريغ املُفاعل وتنظيفه كل )٥ إلى ١٠( سنوات.

م سماد الغاز احليوي تعقيًما جزئًيا، ولكنه -على  الصحة والسالمة: ُيعقَّ
الرغم من ذلك- ال يزال حتمل يحمل خطر العدوى، ولذلك، ال ُبد أن يزّود 
احليوي.  الغاز  سماد  إزالة  أثناء  الالئقة  الشخصية  احلماية  مبعدات  العمال 

واحلمأة  السوائل  من  كل  يحتاج  قد  النهائي  استخدامهما  على  واعتماًدا 
َغني من املُفاعل إلى اخلضوع ملعاجلة إضافية قبل استخدامهما في الزراعة.  املُفرَّ
ل تنظيف املُفاعل خطًرا صحًيا، ويجب اتخاذ احتياطات السالمة  وقد ُيشكِّ
املناسبة )ارتداء معدات احلماية الشخصية الالئقة(. وهناك أيًضا األخطار 
املقترنة بالغازات القابلة لالشتعال، إالَّ أن املخاطر احملتملة هي املخاطر ذاتها 
املرتبطة بالغاز الطبيعي. وال يوجد غير ذلك من املخاطر اإلضافية ناجتة عن 

مصدر الغاز.

التكاليف: هذا اخليار تكلفته منخفضة إلى متوسطة، بالنظر إلى كٍل من 
تكاليف رأس املال وتكاليف التشغيل. إاّل أنه يجب أن توضع في احلسبان 
إليها  يحتاج  التي  اليومية  التشغيل  بعمليات  املرتبطة  اإلضافية  التكاليف 
أكثر  املجتمعية  املجتمع  يتبنها  التى  التجهيزات  تكون  ما  غالًبا  املُفاعل. 
بالقبول  حظيت  التقنية  أن  طاملا  االقتصادية،  الناحية  من  وعملية  جدوى 
وتدريبهم  واملستخدمني  املُشّغلني  قدرات  تطوير  تكاليف  أما  االجتماعي، 

فيجب أن ُتدرج في امليزانية إلى أن تترسخ املعرفة واملعلومات لديهم. 

االعتبارات االجتماعية: قد مُيثِّل القبول االجتماعي حتدًيا للمجتمعات 
التي لم تعتد على استخدام الغاز احليوي وسماد الغاز احليوي. وميكن خلق 
زيادة القبول االجتماعي من خالل اإلدارة املشتركة ملفاعالت الغاز احليوي 
ب(،  املُخصِّ والسماد  الغاز  )أي  منافعه  في  االشتراك  خالل  من  وكذلك 
ولكن ال تزال هناك احتماالت عدم توزيع املنافع بالتساوي بني املستخدمني 

والذي قد يؤدي إلى النزاع.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض تكاليف إدارة املخلفات الصلبة ونقل احلمأة البرازية.

ب. X إنتاج منتجات صاحلة لالستخدام – الغاز والسماد املُخصِّ

X طول الُعمر التشغيلي )فترة اخلدمة( )متني(.

W تتطلب خبرة في التصميم ومهارات اإلنشاء.

 W إزالة غير مكتملة ملسببات األمراض، قد يحتاج سماد الغاز احليوي 
      إلى عمليات املُعاجلة اإلضافية.

 W اإلنتاج احملدود للغاز عند انخفاض درجة احلرارة عن )١٥ درجة مئوية(، أو عند 
      استخدام املياه السوداء فقط.

W تكاليف االستثمار متوسطة. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 
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نوٌع من  هو   )Hydrated Lime Treatment( املُعاِلج  الرطب  اجلير 
التكلفة  )وانخفاض(  وكذلك   عالية  بفّعالية  متتاز  الكيميائية  املُعاجلة 
واخلنادق  احُلفر  في  املوجودة  البرازية  احلمأة  على  تطبيقها  يتم  حيث 
)هيدُروِكسيد  الرطب  أو  املُطفأ  اجلير  ويستخدم  )الترنشات(. 
الكالسيوم:)Co)H2o كمادة ُمضافة خللق لتهئية بيئة شديدة القلوية. 
العامة والبيئية املتملة  وهو يحّد -بدرجٍة كبيرة- من املخاطر الصحية 

حلمأة املراحيض.

وُيستخَدم اجلير الرطب لرفع درجة األس الهيدروجيني pH، وخللق ولتهئية 
بيئة قلوية في املياه السوداء أو احلمأة، بحيث ال تعود موطًنا صاحًلا ملسببات 
األمراض. ويجب أن تكون اجلرعة املثلى الالزمة للوصول لاُلس الهيدروجيني 
املوَصى به - أعلى من )١٢ pH ( - تكون بني )١٠-١٧ غرام( من اجلير 
التالمس عن ساعتني،  وقت  يِقل  واالَّ  البرازية،  احلمأة  من  غرام  لكل كيلو 
ويعتمد حتديد الدقيق ملقدار الوقت الالزم على جودة اجلير وعلى خصائص 
وقت  زيادة  طريق  عن  تأثيره  زيادة  املمكن  ومن  احلمأة،  أو  السوداء  املياه 
التالمس أو زيادة اجلرعة، وال ُبد أن جُترى عملية املُعاجلة على ُدفعات. وهي 
تقنية قوية ميكن استخدامها ملعاجلة كل من احلمأة الصلبة والسائلة على حٍد 
سواء. وقد يعمل اجلير الرطب الذي يرتفع يرفع األس الهيدروجيني له عن 

 ،Mg)H2o( كُمروب خثِّر مع رواسب من هيدروكسيد املغنسيوم )١٠.٤(
ويسمح بفصل احلمأة والتدفُّقات السائلة اخلارجة للحمأة سائلة التي يِقل 
محتواها من املواد الصلبة عن ٣٪. وميكن إضافة كبريتات املغنيسيوم لزيادة 
ترسيب اجلسيمات، ولكن هذا يعتمد على وجود مقدار زائد من كاتيونات 
ايونات املغنيسيوم في املياه السوداء أو احلمأة. بعد املُعاجلة تهبط قيمة األس 
وتروق  ساعة،   )٢٤( خالل  -عادًة-  االعتدال  نحو  متجًها  الهيدروجيني 
احلمأة املعاجَلة. بعد معادلة األس الهيدروجيني، ميكن ضخ السائل الطافي 
س.١٠(،  )مثل  التربة  طبقات  في  بأمان  وترشيحه  قة(  املروَّ )الروق/املياه 
قد  ولكن  اخلضراء،  املسطحات  أو  الري  استخدامه ألغراض  املمكن  من  أو 
يستمر القلق بشأن مشكلة تلوث املياه اجلوفية بسبب ارتفاع محتواها من 
ن للتربة، أو  املغّذيات. وميكن استخدام املواد الصلبة احلماة املُعاجَلة كُمحسِّ

ميكن جتفيفها واستخدامها في تغطية مدافن مطامر املخلفات.

في  املُعاِلج  الرطب  باجلير  املُعاجلة  جتري  أن  ُبد  ال  التصميم:  اعتبارات 
األرض،  حتت  ان  اخلزَّ موقع  كان  وإذا  للتسّرب،  مانعة  انات  خزَّ أو  صهاريج 
فيجب توّخي احلذر وضمان أنه معزول وغير منفذ للمياه لتفادي تسريب 
بالنسبة  التربة.  طبقات  إلى  القلوية  شديدة  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات 
للمناطق التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية أو املناطق املعّرضة للفيضانات 

األهداف/السمات األساسية 
• إزالة مسببات األمراض

• فصل املواد الصلبة عن السائلة
للصحة  املباشرة  املخاطر  من  احلد   •

العامة

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

    ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
 * املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
   االستجابة احلادة

 * االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة

املُدخالت 
�املياه السوداء، �احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

المعالجة باستخدام الجير الرطب )التقنية الناشئة( 

مرحلة املزج واخللط مرحلة الترسيب

املياه السوداء، احلمأة

ان خَزّ

ااخللط اليدوي أو امليكانيكي

حمأة ُمعاجلة جزئًيا

التدُفّقات السائلة اخلارجة
مستوى األس الهيدروجيني متعادل بعد 24 ساعة

احلمأة

١٧
ج.
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خّزانات  يلزم وجود  وقد  األرض.  فوق  انات  خزَّ باستخدام  يوَصى  والسيول 
ُمنفصلة لتحضير مخلوط محلول اجلير )ردغة اجلير/املُعّلق اجلير(، وكذلك 

لعمل املعادلة الالحقة للتدفُّقات السائلة اخلارجة املُعاجَلة - على التوالي. 

إلى  املُعاِلج  الرطب  اجلير  باستخدام  املعاجَلة  حتتاج  واملستلزمات:  املواد 
وعاء خزان يعمل كُمفاعل، وال ُبد من وجود وعاء/حاوية إضافية أصغر في 
بالستيكي  برميل  املثال  سبيل  )على  اجلير  مخلوط/ُمعلَّق  لتحضير  احلجم 
سعته ٢٠٠ لتر( وال ُبد من اخللط  التقليب  املستمر )سواء كان ذلك يدوًيا 
أو باستخدام مضخة قالب  للخلط( وذلك لضمان التوزيع املتساوي للجير 
الرطب وتغلغله في احلمأة. ويعتمد نوع املضخة القالب املطلوب على مدى 
متاسك )قوام( احلمأة. ويلزم وجود مضخة ُمنفصلة إلزالة التدفُّقات السائلة 
اخلارجة املُعاجَلة من اخلّزان، وكذلك يلزم وجود مجرفة/جاروف أو مضّخة 
تفريغ إلزالة املواد الصلبة. باإلضافة إلى ذلك، ال ُبد من وجود حقيبة أدوات 
)عدة( حتتوي علي محاليل واجهزة اختبار املياه )وبخاصٍة األدوات اخلاصة 
باختبار األس الهيدروجيني، وبكتيريا اإلشريكية القولونية، وإجمالي املواد 
الصلبة املُعّلقة الكلية ، العكارة(، وكذلك ال ُبد من وجود معدات احلماية 
الشخصية وتشمل األقنعة )الكمامات(، أو القفازات، أو احلذاء الطويل، أو 
املئزر، أو البزة )البدلة(، وكذلك من املطلوب توّفر كل من )اجلير الرطب، 

وكبريتات املغنيسيوم(.

القابلية للتطبيق: تناسب املعاجلة باستخدام اجلير الرطب املُعاِلج- بوجٍه 
وسهولة  بها،  املُعاجَلة  وقت  لِقَصر  نظًرا  السريعة  االستجابة  مرحلة  خاص- 
العمل  طاقم  وجود  مع  توفيرها.  ويسُهل  جاهزة  مواد  واستخدام  العملية، 
)فّعالة(  فعالة سريعة ومنخفضة  ُمعاجَلة  العملية  توفر هذه  واملُدرَّب،  املاهر 
التكلفة وآمنة للحمأة البرازية، مع تقدمي مخرجات ميكن استخدامها بأمان 
في الري أو حتسني التربة، أو من املمكن ترشيحها أو التخّلص منها بأمان، إذا 

كانت ظروف البيئة تسمح بذلك. 

بسبب  للتآُكل  مسببة  -بطبيعتها-  مادة  اجلير  والصيانة:  التشغيل 
قلويتها، ومن الالزم عمل صيانة دورية للمضخات للقالبات املستخدمة في 
اخللط. ونظًرا للمخاطر الصحية احملتملة عند التعامل مع اجلير الرطب، ال ُبد 
ل يتبع بروتوكوالت الصحة والسالمة  من وجود طاقم عمل متخصص ومؤهَّ

املهنية املناسبة.

الصحة والسالمة: اجلير الرطب مسحوق ويسبب التآكل للجلد والعينني 

عند  والكافية  املناسبة  الشخصية  احلماية  معدات  ارتداء  لذا يجب  والرئة، 
ج العينني واجللد واجلهاز التنفسي،  التعامل مع اجلير الرطب للوقاية من تهيُّ
من  احلماية  تأمني  يجب  كما  املَِعِوّي،  املَِعِدي  /السبيل  الهضمية  والقناة 
أن  ويجب  الرطوبة.  مع  بشدة  تتفاعل  قلوية  مادة  فاجلير  والرطوبة،  احلريق 
يتدرب طاقم العمل جيًدا على اّتباع بروتوكوالت الصحة والسالمة املهنية.

التكاليف: تعتبر املُعاجلة باستخدام اجلير الرطب املُعاِلج خياًرا قليل التكلفة 
نسبًيا، وقد تتغير التكاليف بناًء على توفر املواد احمللية واملواد الكيميائية/

معدات  تكاليف  احلسبان  في  األخذ  ويجب  وأسعارها.  وتكاليفها  اجلير 
احلماية الشخصية وتدريبات طاقم العمل حيث أنها جزء من اإلدارة الالئقة 

الالزمة  للمخاطر الصحية.

االعتبارات االجتماعية: يجب أن توَضع بروتوكوالت الصحة والسالمة 
املهنية  الالئقة املناسبة موَضع التنفيذ، وأن تتضمن التزويد مبعدات احلماية 

الشخصية والتدريبات الالزمة لطاقم العمل املشارك.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

 X ِقَصر الوقت الالزم للمعاجلة )اإلزالة بكتيريا البكتيرية اعلي من  ٦ درجات 
     لوغاريتمية من بكتيريا اإلشريكية القولونية أي أن تعداد/عّد مسببات 

     األمراض أقل مبليون مرة(

X عملية بسيطة تستخدم املواد واملستلزمات املتاحة بوجٍه عام

مؤكسدة/ اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  تنُتج  السائلة،  للحمأة  بالنسبة   X

ُمثّبتة ومعّقمة ومناسبة للترشيح للرشح في طبقات التربة.

W ارتفاع املدخالت من املواد الكيميائية

W اخللط والتقليب املستمر /املزج أمٌر ضروري لهذه العملية

W احتمال التعرض للمخاطر الصحية إذا لم تتحقق سالمة التعامل معها.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• إزالة ُمسببات األمراض

للصحة  املباشرة  املخاطر  من  احلد   •
العامة

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

    ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

    االستقرار
    التعافي

املُخرجات
�احلمأة 

املُدخالت 
�املياه السوداء، �َحْمَأة مياه 

املجاري،�البول،�الُبراز

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المعالجة باستخدام اليوريا )التقنية الناشئة(

حمأة ُمعاَجلة - جزئًيا

خزان  (صهريج) ميكن غلقها بإحكام

ااخللط اليدوي أو امليكانيكي

احلمأة

اليوريا
٢% من وزن احلمأة الرطبة 

من املمكن استخدام اليوريا في املُعاجِلة معاحلمأة البرازية أو املياه السوداء 
أو البول والبراز املفصولني من املصدرواجهة املستخدم. وُتستخدم اليوريا 
)البولة(-بصيغتها الكيميائية )CO)NH2 - كمادة مضافة لتهئية بيئة 

قلوية في جهاز تخزين خزان احلمأة، وبذلك تساعد في تعقيم احلمأة.

إنزمي  املساعد  العامل  يحفزها  البرازية  احلمأة  إلى  اليوريا  ُتضاف  عندما 
التحلل  على  البراز-  مادة  في  يتواجد  موجوًدا  يكون  -والذي  )اليورياز( 
إلى األمونيا والبيكربونات والكربونات. ويتسبب حتلل اليوريا في رفع قيمة 
يؤثر  مما  درجات(،   ٧ من  )أعلى  القلوي  املستوي  الي  هيدروجيني  اأُلس 
على التوازن بني األمونيا وايونات األمونيوم  في اجتاة لصالح تكوين األمونيا، 
في  اُثِبت  وقد  األساسي،  التعقيم  عامل  هي   )NH3( املؤينة  غير  واألمونيا 
التقارير قدرة األمونيا غير املشحونة على إخمال/تعطيل ُمسببات األمراض، 
وقد حدث ذلك مع عدة ألنواع كثيرة من الكائنات احلية الدقيقة والبكتيريا 
مع  فعالية  ذو  باألمونيا  التطهير  أن  تبنيَّ  وقد  والطفيليات.  والفيروسات 
البول، وحمأة الصرف الصحي والسماد العضوي، ولكن ال تزال التطبيقات 
اخلاص بحمأة املجاري في طور البحث. وتعتمد العملية على درجة احلرارة، 
والضغط اجلزئي لغاز األمونيا على السائل، لذلك فالتهوية والفراغ املوجود 
أعلى احملتويات لهما تأثير آخر على ظروف العملية. ويوَصى بإجراء املُعاجَلة 

ولدفع  املتسربة  األمونيا  غاز  كمية  لتقليل  الغلق  محكم  خزان   وعاء  في 
التوازن باجتاه األمونيا القابلة للذوبان. ويجب أن جُترى عملية املُعاجلة على 

ُدفعات لضمان التعقيم املتجانس للحمأة.

اعتبارات التصميم: ُتضاف اليوريا عادًة بنسبة )٢٪( من إجمالي الوزن 
املثال  سبيل  التخزين )على  وعاء  في  أواًل  اليوريا  وتوَضع  للحمأة.  الرطب 
قد  الوعاء.  داخل  إلى  البرازية  احلمأة  ُتضّخ  ثم  املُغلق(،  الصهريج/اخلّزان 
يتغير حجم الوعاء وفًقا لكمية احلمأة التي ستخضع للُمعاجلة ووفًقا ملعدل 
وعاء  داخل  وتوزيعها  احلمأة  لتسيير  لتحريك  ة  املضخَّ ُتستخَدم  التكرار. 
اليوريا واحلمأة.  بني  الكافي  والتالمس  االحتكاك  التخزين لضمان حدوث 
يبلغ زمن  بأن  يوَصى  األقل، ولذلك  أيام على  اليوريا )٤(  ل  ويتطلب حتلُّ

البقاء واملكث داخل الوعاء املغلق أسبوًعا واحًدا.

قفله  إحكام  ميكن  وعاء  إلى  املُعاجِلة  اليوريا  حتتاج  واملستلزمات:  املواد 
وقالب  ة  ومضخَّ ال(،  نقَّ صهريج  أو  ُمغَلق  خّزان  املثال  سبيل  )على  غلقة 
إلعادة التوزيع والدوران والتقليب للحصول على خليط متجانس من اليوريا 
واحلمأة. وميكن استخدام املضخات الغشائية ذات الرق )مضّخة غشائية( 



١٨
ج.

79

قواًما  األغلظ  السميكة  احلمأة  بينما قد حتتاج  السائلة،  احلمأة  للتعامل مع 
إلى مضّخات احللزونية اللولبية/برغية أو مضّخات التى تعمل بتفريغ الهواء 
اليوريا.  من  ومستمرة  ثابتة  إمدادات  وجود  من  ُبد  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وتكلفته  االستخدام  وشائع  تقليدي،  كيميائي  كسماد  ُمخّصب  اليوريا 
معقولة، ومن املفترض أنه متوفر في معظم السباقات االسواق احمللية. باإلضافة 
إلى ذلك، ال ُبد من وجود حقيبة حتتوي علي محاليل واجهزة أدوات )عدة( 
اختبار املياه )وبخاصٍة األدوات اخلاصة باختبار قيمة  األس الهيدروجيني، 
وبكتيريا اإلشريكية القولونية(، وذلك ملراقبة مستويات األس الهيدروجيني 
في خليط اليوريا واحلمأة وضبطه، ولقياس مستوى تأثير املعاجلة وكفاءتها.

ناشئة  تقنية  املُعاجِلة  اليوريا  باستخدام  املعاجلة  تعتبر  للتطبيق:  القابلية 
الطوارئ. إال أن املشروعات  لم تستخدم بعد على نطاق واسع في ظروف 
وتزداد  وواعدة،  ُمبشرة  األولية  األولى  )الريادية(  االستطالعية  والدراسات 
األدلة التي تقترح أن املعاجلة باستخدام اليوريا املُعاجِلة قد تكون خياًرا مناسًبا 
للمعاجلة في مرحلة الطوارئ احلادة بسبب قِصر الوقت الالزم للمعاجلة )نحو 
ومتوفرة  متاحة  مواد  وتستخدم  بسيطة،  عملية  ولكونها  واحد(،  أسبوع 

بالفعل. 

املُستخَدمة  ات  للمضخَّ الدورية  الصيانة  من  ُبد  ال  والصيانة:  التشغيل 
اليوريا )انظر  التعامل مع  في اخللط. ونظًرا للمخاطر الصحية احملتملة عند 
بروتوكوالت  يتبع  ل  ومؤهَّ متخصص  عمل  طاقم  العملية  تتطلب  أدناه(، 

الصحة والسالمة املهنية، ويرتدي معدات احلماية الشخصية املناسبة.

الصحة والسالمة: قد تكون اليوريا خطرة عندما تالمس اجللد أو العينني 
قابلة  تكون  أن  املمكن  ومن  االستنشاق،  أو  االبتالع  عند  أو  )ُمهّيجة(، 
لالشتعال في درجات احلرارة املرتفعة. وغاز األمونيا سام، ولذلك ال ُبد من 
معدات  ارتداء  يجب  لذا  ان.  اخلزَّ من  احلمأة  إزالة  عند  االحتياطات  أخذ 
والقفازات،  )الكمامات(،  األقنعة  املثال  سبيل  )على  الشخصية  احلماية 
واملآِزر، واملالبس ذات األكمام الطويلة( عند التعامل مع اليوريا للوقاية من 

ج العينني واجللد واجلهاز التنفسي. تهيُّ

قليلة  تقنية  خياًرا   املُعاجِلة  اليوريا  باستخدام  املُعاجلة  تعتبر  التكاليف: 
التكلفة نسبًيا، وقد تتغير التكاليف بناًء على توفر املواد احمللية واسعار اليوريا 
وتكاليفها. وملعاجلة ١ م٣ من احلمأة البرازية، فمن املطلوب استخدام )٢٠ 

كغم( من اليوريا، واليوريا عادًة متوفرة ومعقولة التكلفة.

والسالمة  الصحة  بروتوكوالت  توَضع  أن  يجب  االجتماعية:  االعتبارات 
احلماية  مبعدات  التزويد  تتضمن  وأن  التنفيذ،  موضع  الالزمة  الالئقة 

الشخصية والتدريبات الالزمة لطاقم العمل املشارك.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X الوقت الالزم للمعاجلة ≈  تقريبا أسبوع واحد )٤-٨ أيام(.

 X مستوى مرتفع من إزالة مسببات األمراض )٦ درجات لوغاريتمية من بكتيريا 
   اإلشريكية القولونية، أي أن تعداد/عّد مسببات األمراض أقل مبليون مرة(.

X عملية بسيطة تستخدم املواد املتاحة واملتوفرة: اليوريا.

في  قيمتها   يرفع  مما  النيتروجني  من  مرتفع  ذات محتوى  الناجتة  احلمأة   X

االستخدامات والتطبيقات الزراعية.

W ارتفاع املدخالت من املواد الكيميائية.

W اخللط املستمر /املزج أمٌر ضروري لهذه العملية.

W قد تتطلب احلمأة معاجلة الحقة إضافية.

W احتمال التعرض للمخاطر الصحية إذا لم تتحقق سالمة التعامل معها.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• إزالة مسببات األمراض

للصحة  املباشرة  املخاطر  من  احلد   •
العامة

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

    ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

 *  االستقرار
    التعافي

املُخرجات
�احلمأة 

املُدخالت 
�املياه السوداء، �احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المعالجة باستخدام اليوريا )التقنية الناشئة(

 Lactic Acid Fermentation الالكتيك  حمض  بتخّمُير  املعاجَلة 
حمض  بكتيريا  باستخدام  البيولوجية  املعاجلة  خيارات  احد  هي   LAF
الالكتيك القادرة على تكوين كميات كبيرة من حمض الالكتيك، ومن 
البرازية.  احلمأة  في  األمراض  مسببات  إخمال/تعطيل  في  تساعد  ثم 
إنتاجها  ميكن  التي  الالكتيك  حمض  بكتيريا  على  احلصول  ويسُهل 
)احلليب(،  واللنب  األسود(،  العسل  أو  السكر،  )دبس  املوالس  من 

ومشروبات املُعينات احليوية )البروبيوتيك(.

أن يخترق  الذائبة   االيونية  كة   املُفكَّ الالكتيك في صورته  وميكن حلمض 
ويبدأ  وتدميرها.  األمراض  مسببات  تعطيل  من  ويتمّكن  اخللوية  األغشية 
العمل على تعطيل مسببات األمراض عندما يصل التركيز إلى نحو )٢٠-
يقابل  البرازية. وهذا  احلمأة  لتر من  الالكتيك لكل  ٣٠ غرام( من حمض 
فالظروف  الهيدروجيني،  األس  قيمة  درجة  في  انخفاض  عنه  يتنج  تقليل 
الهيدروجيني عن ٤ pH تعمل على تعطيل مسببات  بها األس  تِقل  التي 

األمراض وحتفزه.

ير بحمض الالكتيك  اعتبارات التصميم: ويوَصى بأن جُترى عملية التخمُّ
محكم  صهريج(  أو  )حاوية  وعاء  في  ذلك  يكون  وأن  ُدفعات  حالة  في 

ووفًقا  املُنتجة  احلمأة  لكمية  وفًقا  املطلوب  الوعاء  حجم  يتغير  قد  الغلق. 
ملعدل التكرار. وُتستزرع بكتيريا حمض الالكتيك في مادة تلقيح )لُقاح( 
عن  عبارة  األولى  للُدفعة  التلقيح  ومادة  احلديثة،  احلمأة  إلى  إضافتها  قبل 
على  الالكتيك،  حمض  وبكتيريا   )٪٩٩.٨( )احلليب(  اللنب  من  مزيج 
 ٠.٠٢( )Yakult( ياكولت  البروبيوتيك  استخدام مشروب  املثال،  سبيل 
ن في درجة حرارة الغرفة ملدة ٤٨ ساعة. أما بالنسبة  ٪( الذي ُيخَلط وُيخزَّ
للُدفعات التالية، فيمكن استخدام احلمأة املُعاجَلة كمادة للتلقيح. ولتأسيس 
من   )٪١٠( بنسبة  اخلّزان  إلى  أواًل  التلقيح  مادة  ُتضاف  احليوية،  العملية 
الوعاء  إلى  احلديثة  البرازية  احلمأة  وُتضخ  للحمأة،  الرطب  الوزن  إجمالي 
ويعاد تقلبها و توزيعها وتسييرها بالدوران للحصول على خليط ُمتجانس 
من احلمأة احلديثة ومادة التلقيح. ثم ُتخّزن احلمأة لفترة تتعدى األسبوعني 
مة. مع متابعة درجة قيمة األس الهيدروجيني يومًيا لضمان إنتاج حمأة معقَّ

وعاء  إلى  الالكتيك  حمض  بتخّمير  املُعاجلة  حتتاج  واملستلزمات:  املواد 
ل أن يكون محَكم الغلق ألن بكتيريا حمض الالكتيك حتقق  خزان، وُيفضَّ
أفضل فعالية لها حتت الظروف الالهوائية. غير أن بكتيريا حمض الالكتيك 
لة للَهواء، ولذا ميكن استخدام اخلّزانات املفتوحة إذا لم تتوفر اخلّزانات  ُمَتَحمِّ
ُبد من  الوعاء، فال  الغلق. وللحصول على خليط متجانس داخل  محكمة 
ُسمك  على  املطلوب  املضخة  نوع  ويعتمد  التوزيع،  إلعادة  مضخة  وجود 
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ااخللط اليدوي أو امليكانيكي

احلمأة

مادة التلقيح االولي
 ١٠٪ من الوزن الرطب للحمأة عبارة عن  ٩٩٫٨٪ من

اللنب و٠٫٠٢٪ من بكتيريا حمض الالكتيك

حمأة ُمعاَجلة - جزئًيا

خزان  (صهريج) ميكن غلقها بإحكام
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)مضّخة  الرق  ذات  الغشائية   املضّخة  استخدام  وميكن  احلمأة،  )قوام( 
غشائية( للتعامل مع احلمأة السائلة، بينما قد حتتاج احلمأة السميكة األغلظ 
قواًما إلى مضّخة  حلوزنية لولبية/برغية أو املضّخة  التى تعمل بتفريغ الهواء 
)احلليب(   اللنب  من  أولية  إمدادات  توفير  من  ُبد  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة   .
من وكذلك  شراب املُعينات احليوية )البروبيوتيك( من أجل حتضير دبس 
الهيدروجيني  األس  مستوى  وملتابعة  الالكتيك.  حمض  بكتيريا  موالس 
ومسببات األمراض في الوعاء، يلزم وجود حقيبة أدوات )عدة( حتتويعلي 

محاليل واجهزة اختبار املياه.

ناشئة  تقنية  الالكتيك  حمض  بتخّمير  املُعاجلة  تعتبر  للتطبيق:  القابلية 
الطوارئ. إال أن املشروعات  لم تستخدم بعد على نطاق واسع في ظروف 
األدلة  وتزداد  وواعدة،  ُمبشرة  األولية  )الريادية(  االستطالعية  والدراسات 
مناسًبا  خياًرا  تكون  قد  الالكتيك  حمض  بتخّمير  املُعاجلة  أن  تقترح  التي 
للمعاجلة  الالزم  الوقت  قِصر  بسبب  احلادة  الطوارئ  مرحلة  في  للمعاجلة 
متاحة  مواد  وتستخدم  بسيطة،  عملية  ولكونها  واحد(،  أسبوعني  )نحو 
ومتوفرة بالفعل. ومن املمكن تطبيقها كخيار للُمعاجلة في املوقع للتعامل مع 

مراحيض اخلنادق )الترنشات( واحُلَفر )ج.١، ج.٣، ج.٤(.

التشغيل والصيانة: ال ُبد من الصيانة الدورية للمضخات، وخاصًة بسبب 
طبيعة احلمأة املعاجَلة املُسببة للتآكل. لكل دفعة جديدة من ُدفعات احلمأة 
البرازية، يجب اإلبقاء على كمية مبدئية من احلمأة من الُدفعة السابقة داخل 
في  الالكتيك  حمض  بكتيريا  إلنتاج  تلقيح  كمادة  لتعمل  املُفاِعل،  وعاء 

احلمأة.

العسل  أو  السكر،  املوالس )دبس  من  أي  ل  ُيشكِّ والسالمة: ال  الصحة 
األسود(، أو اللنب )احلليب(، أو املشروبات املُعينات احليوية )البروبيوتيك( 
معدات  بارتداء  االهتمام  يستمر  أن  يجب  أنه  غير  ُيذَكر.  صحًيا  خطًرا 
احلماية الشخصية عند التعامل مع احلمأة املُعاجَلة، ألن املُنتج النهائي قد ال 
ا مبا يكفي، وقد ال يزال محتوًيا يحتوي على مسببات األمراض. يكون معاجَلً

التكلفة  قليل  خياًرا  الالكتيك  حمض  بتخّمير  املُعاجلة  تعتبر  التكاليف: 
نسبًيا، وقد تتغير التكاليف بناًء على توفر املواد احمللية وتكاليفها واسعارها. 

حتتاج ُمعاجلة ١ م٣ من احلمأة البرازية إلى كمية مبدئية مكونة من )١٠٠ لتر( 
من اللنب، و)٢٠٠ ملليلتر( من مشروب املُعينات احليوية )البربيوتيك(. أما 

بالنسبة للُدفعات التالية، فيمكن استخدام احلمأة املُعاجَلة كمادة للتلقيح.

االعتبارات االجتماعية: يجب ارتداء معدات احلماية الشخصية وال ُبد 
النحو  التقنية لوظيفتها على  من تدريب طاقم العمل املشارك لضمان أداء 

املالئم والصحيح.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
 X مستوى مرتفع من إزالة مسببات األمراض )٦ درجات لوغاريتمية من بكتيريا 
   اإلشريكية القولونية، أي أن تعداد/عّد مسببات األمراض أقل مبليون مرة(.

 X عملية بسيطة تستخدم املواد املتاحة واملتوفرة: املوالس )دبس السكر، أو العسل 
      األسود(، وبكتيريا حمض الالكتيك.

 X احلمأة الناجتة ذات محتوى مرتفع من حمض الالكتيك )٣٠ غرام/لتر(، 
    وميكن استخدامها كمادة تلقيح للُدفعات التالية.

X الزمن الالزم للمعاجلة متوسط ≈ تقريبا أسبوعني )١٥ يوًما(.

X عملية حيوية، لذلك فهي سريعة التأثر بالظروف البيئية.

W تتطلب درجات حرارة مرتفعة )املُثلى ٣٠ درجة مئوية(.

.)pH 4 احلمأة الناجتة حمضية )درجة األس الهيدروجيني W

اإلضافية  الالحقة  املعاجلة  وتتطلب   ، للحماة  تثبيت  أي  يحدث  ال   W 

       للحمأة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 
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 )Caustic Soda Treatment( استخدام الصودا الكاوية فى املُعاجِلة
تكاليف  )وانخفاض(  بفّعاليتها  متتاز  الكيميائية  املُعاجلة  من  نوٌع  هي 
ُتطبَّقها على احلمأة البرازية املوجودة في احُلفر واخلنادق )الترنشات(. 
القلوي  الغسول  باسم  أيًضا  ُتعرف  والتي  الكاوية  الصودا  وتستخدم 
شديدة  بيئة  خللق  ُمضافة  كمادة   )NaOH الصوديوم:  )هيدُروِكسيد 
-بدرجٍة  حتّد  وهي  البشرية  املخلفات  من  احلمأة  تعّقم  وبذلك  القلوية، 

كبيرة- من املخاطر الصحية العامة والبيئية املتملة حلمأة املراحيض.

شكل  على  تأتي  الرائحة  عدمية  قلوية  بيضاء  مادة  هي  الكاوية  الصودا 
الهيدروجيني  األس  قيمة  لرفع  وُتستخَدم  براميل.  في  معبئة  قشور  رقائق 
تدمير  علي  تعمل  القلوية  شديدة  بيئة  خللق  احلمأة  أو  السوداء  املياه  في 
مسببات األمراض. اجلرعة املُثلى من الصودا الكاوية للوصل إلى درجة األس 
الهيدروجيني املوَصى بها وهي )١٢  pHدرجة( - تكون نحو )٢٦ غرام( 
من الصودا لكل لتر من احلمأة البرازية. إّل أن حتديد املقدار الدقيق اجلرعة 
السوداء أو احلمأة. ومن املمكن تعزيز  املياه  الدقيقة يعتمد على خصائص 
وزيادة  وإطالة  التام،  اخللط  و  على  التقليب  زيادة  طريق  عن  التأثير  زيادة 
فترة وقت التالمس، واستخدام جرعة أعلى من الصودا الكاوية. ويجب أن 

تبقي قيمة األس الهيدروجيني بدرجته التي تتعدى )١٢ درجة pH( ملدة 
ساعتني على األقل لضمان االنخفاض كامل ملسببات األمراض.ويجب إجراء 
عملية املعاجلة بالصودا الكاوية على ُدفعات، وميكن استخدامها ملعاجلة كل 
قيمة األس  املُعاجلة تهبط  بعد  والسائلة على حٍد سواء.  الصلبة  من احلمأة 
الهيدروجيني متجًها نحو االعتدال -عادًة- خالل ٢٤ ساعة، وبعد معادلة 
قة(،  األس الهيدروجيني، ميكن ضخ السائل الطافي الرائق )الروق/املياه املروَّ
ي احلذر في  وترشيحه بأمان في حفرة االمتصاص )س.١٠(. ويجب توخِّ
السوائل   املياه  تزال  اجلوفية، حيث ال  املياه  بها منسوب  يرتفع  التي  املناطق 
قة )الروق( حتتوي على النيتروجني والفسفور الذي قد يلّوث املسطحات  املروَّ
املائية. من املمكن أن ُتستخَدم املواد الصلبة احلماة املُعاجَلة املوجودة في القاع 
كُمحّسن للتربة أو من ميكن جتفيفها واستخدامها في تغطية مدافن مطامر 

مخلفات الصرف الصحي.

فوق  الكاوية  بالصودا  املُعاجَلة  أن جتري  املمكن  من  التصميم:  اعتبارات 
األرض في خّزان منفصل أو حتت األرض، بالنسبة للمناطق التي يرتفع بها 
منسوب املياه اجلوفية أو املناطق املعّرضة للفيضانات والسيول  فيوَصى دائًما 
انات فوق األرض. وقد يلزم وجود خّزانات ُمنفصلة لتحضير  باستخدام خزَّ

٢٠
ج.

مخلوط الصودا الكاوية ٢٦ غرام جرام من الصودا
لكل لتر من َحْمَأة مياه املجاري

خزان  (صهريج) ميكن غلقها بإحكام

ااخللط اليدوي أو امليكانيكي

احلمأة
حمأة ُمعاَجلة - جزئًيا

األهداف/السمات األساسية 
• إزالة مسببات األمراض

للصحة  املباشرة  املخاطر  من  احلد   •
العامة

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

    ُمشتَرك
** عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

** احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
** االستجابة احلادة

 *  االستقرار
    التعافي

املُخرجات
املُعاجَلة،  اخلارجة  السائلة  �التدفُّقات 

�احلمأة املُعاجَلة 

املُدخالت 
�املياه السوداء، �احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

المعالجة باستخدام الصودا الكاوية )التقنية الناشئة(
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مخلوط/محلول الصودا، وكذلك لعمل املعادلة الالحقة للتدفُّقات السائلة 
اخلارجة املُعاجَلة على التوالي. 

املواد واملستلزمات: حتتاج استخدام الصودا الكاوية فى املُعاجِلة إلى خزان 
)بني  حجمة  األرض  فوق  خّزان  عن  عبارة  يكون  أن  ميكن  والذي  ُمفاعل 
ع، وال  ١-٣٠ م٣( أو أن يكون حفرة حتت األرض مبطنة بالقماش  باملُشمَّ
ُبد من وجود حاوية إضافية أصغر في احلجم لتحضير محلول الصودا الكاوية 
)على سبيل املثال برميل بالستيكي سعته ٢٠٠ لتر( ُتخلط الصودا الكاوية 
باستخدام مضخة  أو  يدوًيا  احلمأة -سواء كان ذلك  تتغلغل داخل  بحيث 
داخل  الكاوية  للصودا  املتساوي  التوزيع  أجل  من  وذلك  للخلط-  قالب 
احلمأة.  )قوام(  متاسك  مدى  على  املطلوب  املضخة  نوع  ويعتمد  اخلّزان. 
من  املُعاجَلة  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  إلزالة  ُمنفصلة  مضخة  وجود  ويلزم 
املواد  إلزالة  تفريغ  مضّخة  أو  مجرفة/جاروف  وجود  يلزم  وكذلك  اخلّزان، 
أدوات )عدة(حتتوي  ُبد من وجود حقيبة  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة  الصلبة. 
اخلاصة  األدوات  )وبخاصٍة  املياه  الختبار  الالزمة  واالجهزة  احملاليل  على 
باختبار قيمة األس الهيدروجيني، وبكتيريا اإلشريكية القولونية، وإجمالي 
الكلية، والعكارة(، وكذلك ال ُبد من وجود معدات  املُعّلقة  املواد الصلبة 
واحلذاء  والقفازات،  )الكمامة(،  القناع  ذلك  في  مبا  الشخصية  احلماية 
الطويل، واملئزر، والبزة )البدلة( الواقية. باإلضافة إلى ذلك، ال ُبد من وجود 

إمدادات ثابتة ومستمرة من الصودا الكاوية.

القابلية للتطبيق: تناسب املعاجلة بالصودا الكاوية -بوجٍه خاص- مرحلة 
االستجابة السريعة نظًرا لِقَصر وقت املُعاجَلة بها، وسهولة العملية، واستخدام 
مواد جاهزة ويسُهل توفيرها. ومع وجود طاقم العمل املاهر واملدّرب، فهي 
تكفل تقدمي معاجلة آمنة وفعالة  ومنخفضة )فّعالة( التكلفة وسريعة للغاية 

احلمأة البرازية.

لقلويتها  نظًرا  التآكل  تسبب  مادة  الكاوية  الصودا  والصيانة:  التشغيل 
فأثناء  للمضّخات.  دورية  صيانة  عمل  الالزم  فمن  ولذلك  الشديدة، 
ألنها  الوقت  طوال  الكاوية  الصودا  جفاف  على  احملافظة  يجب  التخزين، 
متتص املياه وتتفاعل معها. ونظًرا للمخاطر الصحية احملتملة عند التعامل مع 
ل  الصودا الكاوية )انظر أدناه(، تتطلب العملية طاقم عمل متخصص ومؤهَّ
يتبع بروتوكوالت الصحة والسالمة املهنية الالزمة، ويرتدي معدات احلماية 

الشخصية املناسبة.

الصحة والسالمة: الصودا الكاوية تسبب تآكل اجللد والعينني والرئتني. 
لذا يجب ارتداء معدات احلماية الشخصية املناسبة والكافية عند التعامل مع 
ج العينني، واجللد، واجلهاز التنفسي، والقناة  الصودا الكاوية للوقاية من تهيُّ

الكاوية  للصودا  املهني  ض  التعرُّ املَِعِوّي. وحدود  املَِعِدي  الهضمية/السبيل 
دقيقة.  مرجعية مدتها )١٥(  لفترة  املكعب /م٣  املتر  فى  ملليغرام  هو ٢ 
ويتبع  البارد،  باملاء  العينني  منطقة  أو  املصاب  اجللد  منطقة  بغسل  ويوَصى 
ويجب  البوريك-)بوراكس(،  حمض  من  منظم  مبحلول  الشطف  ذلك 
احلريق  من  احلماية  تأمني  الطبية. كما يجب  الرعاية  الي   والتوجه  التماس 
ويجب  الرطوبة.  مع  بشدة  تتفاعل  قلوية  مادة  الكاوية  فالصودا  والرطوبة، 
املهنية  والسالمة  الصحة  بروتوكوالت  اّتباع  املدّربني  العاملني  طاقم  على 

وااللتزام بها.

نسبًيا،  التكلفة  قليل  خياًرا  الكاوية  بالصودا  املُعاجلة  تعتبر  التكاليف: 
سعر  عن  السوق  في  الضعف  مبقدار  يزيد  الكاوية  الصودا  فسعر  وعموًما، 
في  الصودا  املواد  توفر  على  بناًء  التكاليف  تتغير  وقد  )ج.١٧(.  اجلير 
ويجب  وتكاليفها.  الكيميائية/الصودا  اسعارهااملواد  و  احمللية  ا  االسواق 
األخذ في احلسبان تكاليف معدات احلماية الشخصية والتدريبات الالزمة 

لطاقم العمل حيث أنها جزء من اإلدارة الالئقة الالزمة للمخاطر الصحية.

االعتبارات االجتماعية: يجب أن توَضع بروتوكوالت الصحة والسالمة 
احلماية  مبعدات  التزويد  تتضمن  وأن  التنفيذ،  موَضع  املناسبة  الالئقة 

الشخصية والتدريبات الالزمة لطاقم العمل املشارك.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
 W ِقَصر الوقت الالزم للمعاجلة )إزالة بكتيريا ٦ درجات لوغاريتمية من   
      بكتيريا اإلشريكية القولونية أي أن تعداد/عّد مسببات األمراض أقل 

    مبليون مرة(.

X عملية بسيطة تستخدم مادة متوفرة في معظم البلدان.

 X بالنسبة للحمأة السائلة، تنُتج التدفُّقات السائلة اخلارجة مؤكسدة/ُمثّبتة 
      ومعّقمة ومناسبة للترشيح للرشح في طبقات التربة.

Wاخللط والتقليب أمٌر ضروري لهذه العملية.

القلوية-  شديدة  الناجتة  )املُعاجَلة(  اخلارجة  السائلة  والتدفُّقات  احلمأة   W 
    حتتاج إلى معادلتها الحًقا.

Wاحتمال التعرض للمخاطر الصحية إذا لم تتحقق سالمة التعامل معها.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 



النقل

ُيقّدم هذا القسم وصًفا للتقنيات التي ميكن استخدامها لنقل املنتجات من واجهة املُستخِدم )و( أو من مرافق اجلمع والتخزين/ املُعاجلة 

املوجودة في املوقع )ج( إلى تقنيات املعاجلة )شبه( املركزية التالية )م( أو تقنيات االستخدام والتخلص أو إحداها )س(. تقنيات النقل إما 

أن تكون قائمة على شبكات الصرف الصحي )ن.٣-ن.٥(، أو قائمة على اخلّزانات، ُتشّغل بواسطة احملركات أو باجلهد البشري )ن.١، 

ن.٢، ن.٦(.

التفريغ والنقل اليدوي ن.١  

التفريغ والنقل بواسطة احمُلّركات ن.٢  

شبكة الصرف الصحي البسيطة ن.٣  

شبكات االنحدار )املجاري( التقليدية ن.٤ 

مصارف  مياه األمطار ن.٥  

محطة النقل )التحويل( والتخزين ن.٦  

يعود اختيار تقنية النقل إلى السياق، ويعتمد -بوجٍه عام- على العوامل التالية:

• نوع املنتجات املُراد نقلها وكميتها

• مسافة النقل

• إمكانية الوصول للموقع

• ُطبوغرافية  وتضاريس املنطقة

• خصائص التربة واملياه اجلوفية

• املوارد املالية املتاحة

• وجود مقّدمي اخلدمة

• اعتبارات اإلدارية

• القدرات احمللية



ن
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األهداف/السمات األساسية 
التي  األماكن  في  والنقل  التفريغ   •
إليها  الوصول  في  مشكلة  توجد 

باحملركات

مستوى/نطاق التطبيق
 *  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
**  املنزل

**  احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
**  االستجابة احلادة

**  االستقرار
**  التعافي

املُدخالت/ املُخرجات
�احلمأة، �املياه السوداء، �التدفُّقات السائلة اخلارجة )املُعاجَلة(، �البول، 

�البول املَُخزَّن

التعقيدات التقنية 
*  ُنخفضة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

التفريغ والنقل اليدوي ١.
ن

قناع - كمامة

قفازات

بدلة العمل الواقية

حذاء طويل

Manual Emptying and Trans-( التفريغ والنقل اليدوي  يشير 
port( إلى الطرق اليدوية املختلفة التي ميكن بها إزالة احلمأة واملُنتجات 
والتخزين/املُعاجلة،  التجميع  مرافق  داخل  باملوقع  املتولدة  الصلبة 

وتفريغها ونقلها إلى مواقع املُعاجلة أو مواقع التخلُّص منها.

إال  املعاجلة  والتخزين/  التجميع  مرافق  تفريغ  ميكن  ال  املواقف،  بعض  في 
املراحيض،  حُلفر  اليدوي  التفريغ  عملية  وجتري  اليدوية.  الطرق  باستخدام 
الِدالء  استخدام   )١ التاليتني:  الطريقتني  بإحدى  انات  واخلزَّ واحُلجرات، 
اليدوية  )الُطلمبات(  املضّخات  استخدام   )٢ أو  )اجلواريف(،  واملجارف 
املُتنقلة )النّقالة( واملصممة خّصيًصا لتفريغ احلمأة ومنها على سبيل املثال: 
Ram-( االهتزازية  الهزازة  املضخات  أو   ،)Gulpers( السح بمضخات 
احُلفر  تفريغ  تقنية  مضّخات  أو  يدوّيًا،  احلمأة  نزح  مضّخات  أو   ،)mers
ا )MAPET(. إذا كانت املواد صلبة وال ميكن إزالتها عن طريق الضخ  يدوّيً
التفريغ باستخدام املجرفة/اجلاروف والدلو. وإذا  النزح، فال ُبد من مباشرة 
تفريغها  املمكن  فمن  فينبغي  وسائلة،  باملاء  مشبعة  أو  لزجة  احلمأة  كانت 
باستخدام املضخة اليدوية أو شاحنة الشفط، وال ينبغي تفريغها باستخدام 
الِدالء نظًرا الرتفاع مخاطر انهيار احُلفر، واألبخرة السامة، والتعرض للحمأة 

غير املُعقمة.

مضّخة  مثل   - اليدوية  احلمأة  مضّخات  ُصممت  التصميم:  اعتبارات 
السحب )Gulper( - للعمل بنفس مفهوم مضّخات املياه اليدوية، حيث 
ان بينما يبقى الشخص  يتدلّى طرف األنبوب السفلي إلى داخل احُلفرة/اواخلزَّ
القائم بالتشغيل على السطح، وعندما يبدأ الشخص القائم بالتشغيل بدفع 
غ  وسحب مقبض املضّخة، ُتَضخ يتم نزح احلمأة إلى األعلى ثم ُتصرَّف وُتفرَّ
أو  أكياس،  أو  براميل،  داخل  احلمأة  جمع  وميكن  التصريف.  فتحة  عبر 
بالتشغيل إال في  القائم  عربات وإزالتها من املوقع مع عدم وقوع ضرر على 
يدوّيًا  احُلفر  تفريغ  ماكينة   تقنية  توجد  ذلك  عن  وبدياًل  احلدود.  أضيق 
)Manual Pit Emptying Technology MAPET( التي تتكون من 
ل على عربة ُتدفع باليد من  ان شفط ُمحمَّ مضخة تعمل يدوّيًا متصلة بخزَّ
من  احلمأة  لسحب  وُيسَتخدم  ان  باخلزَّ متَّصل  خرطوم  وهناك  النقل.  أجل 
ان الشفط  غ خزَّ داخل احُلفرة، وعند إدارة عجلة املضخة اليدوية ولفها، ُيفرَّ
درجة  وعلى حسب  ان،  اخلزَّ لتدخل  أعلى  إلى  احلمأة  وُتسَحب  الهواء  من 
ا )MAPET( أن َتُضخ احلمأة  متاسك احلمأة، ميكن لتقنية تفريغ احُلفر يدوّيً

إلى ارتفاع قد يصل إلى ثالثة أمتار.



١.
ن

87

وعربات  اليدوية،  املضخات  تصنيع  ميكن  مبدئًيا،  واملستلزمات:  املواد 
اجلر باستخدام املواد املتوفرة محلًيا كالفوالذ وأنابيب البولي ڤينيل كلوريد 
)PVC(، ومن األمور الواردة واملمكنة أيًضا استخدم مناذج سابقة التجهيز. 
األدوات  أما  األنابيب.  من  إضافية  توصيالت  إلى  املضّخات  بعض  وحتتاج 

األخرى كالِدالء واملجارف )اجلواريف( فمن املفروض أنها متوفرة محلًيا.

القابلية للتطبيق: التفريغ والنقل اليدوي قابل للتطبيق في جميع مراحل 
بشاحنات  إليها  الوصول  يصُعب  التي  املناطق  ويناِسب  الطوارئ،  حاالت 
الشفط بواسطة احملّركات، أو املناطق التي ترتفع فيها للغاية تكلفة التفريغ 
بواسطة شاحنات الشفط. وهذه الطريقة مناسبة للمستوطنات غير النظامية 
نوع  أن  من  الرغم  على  العالية،  السكانية  الكثافة  ذات  احلضرية  العشوائية 
عربة النقل وحجمها هو ما يحدد املسافة املناسبة لنقطة التفريغ. في بعض 
احلاالت، قد تكون احلمأة كثيفة للغاية بحيث َيصُعب ضّخها باملضخات، 
إال أن هذا  ِلتمييعها بحيث يسُهل تدفقها.  باملاء  إلى َتخفيفها  وقد حتتاج 
يزيد من احلجم الذي من املُنتَظر نقله، وقد يكون حاًل مكّلفا وغير فّعال. 
تزيد املخلفات الصلبة والرمال التي تدخل إلى احُلفرة أو احلجرة اخلزان من 
تعتبر  واملّضخات.  األنابيب  تسد  أن  املمكن  ومن  التفريغ،  عملية  صعوبة 
فهي  )فمثال:  واجلاروف  بالدلو  التفريغ  عن  كبيًرا  تطوًرا  اليدوية  املضخة 
وقد  للحماة(،  التعرض  مخاطر  وانخفاض  الوقت،  بتوفير  بكفاءة  متتاز 
التقنية  وتكون  املناطق.  بعض  في  مستدام  ملشروع  حقيقية  كفرصة  تظهر 
أكثر عملية في املناطق التي تقع محطات النقل )ن.٦( بالقرب منها. ومن 
الصعوبات القائمة أن عدم توفر املضّخات ال تكون في معظم األحوال متوفرة 
وجاهزة في األسواق، لذلك يجب تدريب الفنيني احملليني على تصنيعها قبل 

توّفر أي وحدات منها.

أثناء  الزيوت  او  الكيميائية  املواد  تضاف  ما  عادًة  والصيانة:  التشغيل 
تفريغ احلفرة، وذلك لتقليل انتشار الروائح، ولكن ال يوَصى بهذه املمارسة؛ 
ل تهديًدا  فمن املمكن أن تتسبب في صعوبات للمعاجلة التالية، كما ُتشكِّ
املضّخات  لتآُكل  وتؤدي  البيئي،  التلّوث  وتسبب  العمال،  لصحة  إضافًيا 
وأن  بالغرض  اليدوية  املضّخات  تفي  أن  املُستبَعد  ومن  املؤقتة.  واخلّزانات 
تكفي وحدها لتفريغ احلفرة بأكملها من اول مرة ، وبالتالي قد يلزم تكرار 
املُستخَدمة.  والتخزين  التجميع  تقنية  على  يعتمد  وهذا  التفريغ،  عملية 
)كالتنظيف،  اليومية  الصيانة  إلى  اليد  وعربات  اليدوية  املضّخات  حتتاج 
وتصنعها،  وتركيبها  املضّخات  إنتاج  مُيكن  والتطهير(.  واإلصالح، 
وإذا ما جرى تركيبها وصيانتها  ا،  وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

على نحٍو جيد فقد تظل صاحلًة لالستعمال لسنوات.

تزويد  ضمان  هو  اليدوي  التفريغ  في  األهم  اجلانب  والسالمة:  الصحة 
ات احلماية الشخصية مثل القفازات، واألحذية الطويلة، وِبَدل  العمال مبعدَّ
الطبية  الفحوصات  ُتطَلب  أن  من  ُبد  وال  )الكمامات(،  واألقنعة  العمل، 

الدورية والتطعيمات لكل من يعمل ويتعامل مع احلمأة. 

اليدوي  والنقل  بالتفريغ  اخلاصة  املال  رأس  تكاليف  تنخفض  التكاليف: 
العمال،  التشغيل فهي متغّيرة وتعتمد على أجرة  منخفضة ، أما تكاليف 
التنظيف  بأعمال  املرتبطة  اإلضافية  التكاليف  احُلسبان  في  األخذ  ويجب 

وعمليات الصيانة اليومية التي حتتاج إليها املعدات.

اليدوي  التفريغ  مبهنة  العمل  يكون  ال  قد  االجتماعية:  االعتبارات 
ذلك،  إلى  إضافًة  املُجتمع،  داخل  اجتماعًيا  املقبولة  التوظيف  أشكال  من 
صعوبة.  األمر  وتزيد  به  القبول  دون  حتول  قد  أموٌر  والروائح  فاالنسكابات 
ولكن ميكن التغلُّب على هذا إذا ُأضِفَي على اخلدمة الطابع الرسمي الالئق، 
وأحِلق ذلك بالتدريب الوافي وتوفير املُعدات الالئقة. إذا كان إلقاء املخلفات 
ي لذلك كجزء من  الصلبة في احُلفر من املمارسات الشائعة، فيجب التصدِّ
الوعي األخرى  الترويج للنظافة الشخصية أو غيرها من أنشطة رفع  أنشطة 

)ق.١٢(.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

الصحي،  الصرف  احملرومة من شبكات  املجتمعات  الي  X تقدمي اخلدمات 
وللمناطق التي يصُعب الوصول إليها.

 X انخفاض تكاليف رأس املال، وتعتمد تكاليف التشغيل املتغّيرة على مسافة 
      النقل.

البسيطة مُيكن تصنعها، وصيانتها، وإصالحها مبواد  اليدوية   X املضّخات 
ا.       متوفرة محلّيً

X  إمكانية خلق فرص عمل محلية وتوليد مصادر للدخل.

W ُيعرض التفريغ اليدوي العمال ملخاطر صحية جسيمة.

 W قد يستغرق تفريغ احُلفر عدة ساعات أو عدة أيام على حسب حجم 
      احلفرة.

 W قد تتسبب املخلفات الصلبة املوجودة في احُلَفر في انسداد األنابيب وإحلاق 
        التلف والضرر باملضّخات.

W قد تتطلب بعض املعدات إصالحات متخصصة )كاللَّحام(

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٢(. 
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احلمأة

األهداف/السمات األساسية 
• التفريغ والنقل
• كفاءة التفريغ

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
**  املنزل

**  احلي السكني
 *   املدينة

مرحلة الطوارئ 
**  االستجابة احلادة

**  االستقرار
**  التعافي

املُدخالت/ املُخرجات
�احلمأة، �املياه السوداء، �التدفُّقات السائلة اخلارجة )املُعاجَلة(، �البول، 

�البول املَُخزَّن

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

التفريغ والنقل بواسطة المحركات 

Motorized Empty-( امُلركا  بواسطة  والنقل  التفريغ  تيشير 
شفط  )ُطلمبة(  مبضخة  ُمجهزة  َعَرَبة  إلى   )ing and Transport
حمأة  أو  البرازية  احلمأة  ونقل  لتجميع  لتفريغ  ان  وخزَّ مبُحرك،  تعمل 
ان التحليل )التخمير( أو مياه الصرف أو البول أو جميعهم. ومن  خزَّ
الالزم وجود عناصر من الفنيني لتقدمي اخلدمة وتشغيل املضخة وتوجيه 

اخلرطوم، ولكن ال ُترفع احلمأة وال ُتنًقل يدوّيًا.

جُتَهز شاحنة -أو جرار مزّود بخّزان على مقطورة- مبضخة متصلة بخرطوم 
ان )على سبيل املثال ج.١٣-ج.١٥( أو في احُلفرة )على  يتم إنزاله في اخلزَّ
ان املؤقت  سبيل املثال ج.١-ج.٤(، وُتَضخ ويتم نزح وشفط احلمأة إلى اخلزَّ
وقد  النضح.  بصهريج  النوع  هذا  إلى  ُيشار  ما  وعادًة  الَعَرَبة.  على  احمُلََمل 
باحملّركات من أجل  التي تعمل  املاكينات  أو  للَعَربات  البدائل  َرت بعض  ُطوِّ
املناطق املُكتظة بالسكان التي َيصُعب الوصول إليها بالعربات الكبيرة، ومن 
 )ROM( أو   ،)Vacutug( احلمأة  إزالة  وحدات  املثال:  التصميمات  هذه 
)بعض املاركات( والتي حتمل خّزاًنا ومضّخة، وميكنها االنتقال بني املمرات 

الضيقة.

ما  -عادًة-  الشفط  لشاحنة  التخزينية  السعة  تبلغ  التصميم:  اعتبارات 
الشاحنات  على  التعديالت  جُتَرى  عام،  وبشكل  ١٢م٣(،  إلى   ٣( بني 
انات  بخزَّ جتهيزها  طريق  عن  احلمأة  لنقل  تصلح  بحيث  محلًيا  املتوفرة 
النقل  وعربات  اجلرارات،  جترها  التي  للمقطورات  مُيكن  ومضخات،  مؤقتة 
لكل  الِسعة  تتفاوت  قد  ولكن  نحو )١.٥م٣(،  تنقل  أن  لة  املَُعدَّ الصغيرة 
منهم. وهناك َعَرَبات صغيرة ُتستخَدم في املناطق املُكتظة بالسكان، وتبلغ 
ِسعتها ما بني )٥٠٠ إلى ٨٠٠ لتر(، وَتستخِدم هذه الَعَرَبات -على سبيل 
نارية  دراجات  أو  /دوالبني،  العجلتني  ذات  اجلر   عربات  جرارات  املثال- 
جلرها )تروسكيل(، ومن املمكن أن تصل سرعاتها إلى )١٢ كم/ساعة(، 
تفتيت  متييع/تسييل  أجل  من  عاٍل مدمجة  ز مبضخة ضغط  وبعضها مجهَّ
إلى ٣  الشفط حتى عمق من )٢  املضّخات كفاءة في  ُتظِهر  احلمأة. عادًة 
من  بالقرب  العربة   تقف  أن  ويجب  املضخة(،  قوة  حسب  )على  أمتار( 
من  الشفط  اقتربت مضخة  كلما  وعموًما  متًرا(،  مسافة )٣٠  على  احُلفرة 

احُلفرة، كان التفريغ أسهل.
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محلًيا  املطلوبة  واملستلزمات  املواد  تتوفر  ما  عادًة  واملستلزمات:  املواد 
الشاحنات  ُتستخَدم  ما  وغالًبا  واملضّخة.  واخلّزان،  العربة،  بها  -ونقصد 
املُستعَملة مما قد يقلل التكاليف، إاّل أنه غالًبا ما يقلل الفعالية أيًضا. الوقود 
من احلاجات الالزمة لتشغيل املضّخة والعربة، ونقص الوقود من املمكن أن 

يكون من العوامل املقيدة واملعيقة أثناء حالة الطوارئ.

احللول  من  حٌل  احمُلّركات  بواسطة  والنقل  التفريغ  للتطبيق:  القابلية 
املمكنة في املناطق التي يسُهل وصول العربات إليها، وفي كل مراحل حالة 
الطوارئ. قد تعيق الكثافة العالية وتراكم احلمأة البرازية عملية الضخ الشفط  
وجتعلها صعبة. في هذه املواقف، ال ُبد من متييع تفتيت املواد الصلبة بضح 
الشفط.  بالضغط لتحسني تدّفق احلمأة وتسهيل  املتدفقة  املياه  تيارات من 
في  احلمأة  مع  املمزوجة  والرمال  الصلبة  املخلفات  تتسبب  أن  املمكن  من 
انسداد األنبوب اخلرطوم أو املضّخة. لتقليل التكاليف ألقل حد، يجب أن 
يكون موقع املعاجلة في متناول بالقرب من املناطق املقّدم لها اخلدمة، فكلما 
زادت املسافة زادت التكاليف بالنسبة لكل رحلة. قد تكون محطات النقل 
تعمل  التي  احلجم  املعدات صغيرة  استخدام  عند  الضروريات  من  )ن.٦( 
باحمُلركات. يجب أن تكون تكاليف النقل متوازنة لكي تكون معقولة وفي 
متناول املستخدمني، ولكي تكفي لتغطية تكاليف التشغيل. ومن املمكن 
العربات  وقدرة   ، املقطوعة  املسافة  طول  بسبب  والكفاءة  الفعالية  تقل  أن 
على املناورة وعبور االنحدارات والطرق الرديئة، واحلارات واملمرات الضيقة. 
وميكن أن يتولى تشغيل شاحنات الشفط كل من سلطات مسؤولي الصرف 
الصحي، ولقطاع اخلاص، وقد يتغير سعر اخلدمة ويتفاوت مستواها بدرجة 
كبيرة. وال ُبد أن ُيحّفز جميع املُشغلني على تفريغ احلمأة في املرافق املُعتمدة 
مًعا  العمل  والعام  اخلاص  القطاع  من  اخلدمة  مقدمي  على  وينبغي  لذلك. 

لتغطية سلسلة نظام إدارة احلمأة البرازية كاملًة.

أمريكا  في  الشفط  شاحنات  معظم  تصنيع  يجري  والصيانة:  التشغيل 
الشمالية، أو آسيا، أو أوروبا؛ وبالتالي َيصُعب في بعض املناطق إيجاد قطع 
والشاحنات  لة.  املُعطَّ الشاحنات  أو  املضخات  ميكانيكي إلصالح  أو  غيار 
واقتناؤها  عليها  احلصول  الصعب  من  وأحياًنا يكون  الثمن  باهظة  اجلديدة 
وامتالكها ؛ لذلك ُتستخَدم الشاحنات القدمية في أغلب األحوال، ولكن ما 
مت ادخاره في عملية الشراء، يكافئ ما ُينَفق في التكاليف املرتفعة لكٍل من 
الصيانة والوقود، والتي من املمكن أن مُتَثِّل أكثر من ثلثي التكلفة اإلجمالية 
ل الشاحنة. ويجب أن يعي مالك الشاحنة ضرورة ادخار  التي يتكبدها ُمشغِّ
أن  ميكنها  للعربات  الدورية  والصيانة  والصيانة.  لإلصالحات  الالزم  املال 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الكبيرة.  اإلصالحات  إلى  احلاجة  من  وتعفيك  جتنبك 
فاملُخّلفات الصلبة في احُلفر من املمكن أن تلحق التلف والضرر باملضّخات. 
تآكل  في  احلمأة  إلزالة  املضافة  الكيميائية  املواد  تتسبب  أن  املمكن  ومن 

اخلّزان، ولذلك ال يوَصى باستخدامها.

الصحة والسالمة: يضع استخدام شاحنة الشفط بني أيدينا حتسًنا كبيًرا 
في اجلانب الصحي يتفوق على التفريغ اليدوي، إاّل أن طاقم العاملني بهذه 
اخلدمة ما زالوا يحتكون في عملهم احلمأة البرازية ويالمسونها، وال ُبد أن 
املَُخيَّمات  تتعرض  أن  الشائع  غير  الشخصية.و من  احلماية  يرتدوا معدات 
للفيضانات والسيول مما يحد من إمكانية الدخول لتفريغ اخلّزانات، ولذلك، 
ال ُبد من وضع خطة طوارئ أو خطة احتياطية لتفادي اآلثار الصحية اخلطيرة.

التكاليف: قد يكون االستثمار في شاحنات الشفط مكلًفا، ولكنه أيًضا 
قد مُيثِّل فرصة للربح بالنسبة لرواد األعمال من القطاع اخلاص.

تكلفة التشغيل األساسية تتمثل في الوقود، وتعتمد تكاليف الوقود على 
املسافة بني املصدر اخلزان املراد نزحه  ونقطة ومحطة التفريغ أو ِمرفق املُعاجَلة. 
التي  التفريغ  ُأجرة  في  ُمدرَجة  والصيانة  التشغيل  تكاليف  تكون  ما  وعادًة 
وتؤثر  اإلنسانية(  املسؤولة/املنظمة  احلكومية  الوحدة  )أو  العميل  يدفعها 
مباشرًة على القدرة على حتمل تكلفة اخلدمة. من املمكن أن تكون تكاليف 
قطع الغيار مرتفعة هي األخرى، وقد ال تتوفر قطع الغيار في السوق احمللي 

على الدوام.

االعتبارات االجتماعية: قد يواجه مشغلو الشاحنات بعض الصعوبات 
مثل عدم تلقيهم القبول احلسن في املجتمع، أو الصعوبات املتعلقة بإيجاد 
عة. ولذا فمن املهم اإلشادة العلنية بأهمية  مواقع مناسبة لتفريغ احلمأة املُجمَّ
بها  املصرح  التفريغ  نقاط  حتديد  وكذلك  الصحي،  الصرف  نقل  خدمات 
الصلبة  املخلفات  إلقاء  كان  إذا  به(.  املصّرح  غير  التفريغ  )وكذلك جتنب 
من  كجزء  لذلك  ي  التصدِّ فيجب  الشائعة،  املمارسات  من  احُلفر  في 
الوعي األخرى  الترويج للنظافة الشخصية أو غيرها من أنشطة رفع  أنشطة 
)ق.١٢(، وكذلك من خالل برنامج مناسب وخطة إلدارة املُخّلفات الصلبة 
)ق.٨(. إذا اعُتِبر التفريغ والنقل بواسطة احمُلّركات حاًل على املدى الطويل 
بال أي مساعدة خارجية، فال ُبد أن مسئولي نصب أعيننا أن تأجير شاحنات 
الشفط ليس ميسور التكلفة بالنسبة للمنازل الفقيرة التي قد ال تقدر على 

ل تكلفته. حتمُّ

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X إزالة للحمأة تتميز بالسرعة، والنظافة والكفاءة بوجٍه عام.

X من املمكن حتقيق فعالية النقل باستخدام الشاحنات الكبيرة.

X إمكانية خلق فرص عمل محلية وتوليد مصادر للدخل.

الصرف  شبكات  من  احملرومة  للمناطق  األساسية  اخلدمات  أحد  يقدم   X 
     الصحي.

 W ال ميكنه ضخ شفط ونزح احلمأة الكثيفة واملجففة واجلافة )ويجب تخفيفها 
      باملياه أو إزالتها يدوًيا(.

 W ال ميكنه تفريغ احُلفر العميقة بالكامل نظًرا لرفع املص/الشفط احملدود لقوة 
      الشفط احملدودة.

W قد ال تتوفر جميع األجزاء واملواد محلًيا.

W قد يواجه صعوبات في الوصول للموقع.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• نقل مياه الصرف الصحي 

مستوى/نطاق التطبيق
 *  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

**  احلي السكني
 *   املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُدخالت/ املُخرجات
�املياه السوداء، �املياه الرمادية، �التدفُّقات السائلة اخلارجة 

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

شبكة الصرف الصحي البسيطة

 )Simplified Sewer( البسيطة  يتم تصميم شبكة الصرف الصحي 
من  قريب  أعماق  على  توضع  صغيرة  أقطار  ذات  أنابيب  باستخدام 
سطح االرض  َضحلة مبيل )وانحدار( بسيط ُمقارنًة بشبكات االنحدار 

)املجاري( التقليدية )ن. ٤(. 

التصميم،  في  املرونة  من  مزيًدا  البسيطة  الصحي  الصرف  شبكة  وتتيح 
وبتكاليف أقل، وميكن تنفيذها على مستوى احلي السكني.

من الناحية النظرية، ُتعَتبر شبكة الصرف الصحي البسيطة )وُتعَرف أيًضا 
بشبكة الصرف الصحي التشاركية( هي نفسها شبكة االنحدار )املجاري( 
مبعايير  ولكن   ،)Conventional Gravity Sewer( التقليدية 
خصائص  ذات  تصميمات  وباستخدام  وتعقيًدا،  حتفًظا  أقل  تصميمية 
ُتناسب الظروف احمللية بشكل أفضل. وبداًل عن وضع أنابيب الشبكة حتت 
الرئيسة املركزية، فهي توضع حتت املمرات والشوارع الضيقة حيث  الطرق 
وضع  بذلك  فُيمكن  املروري.  والزحام  الضغط  ألحمال  ُمعرَّضة  تكون  ال 
األنابيب على عمق قريب من سطح التربة ، ويتطلب ذلك القليل من أعمال 

احَلفر، يحتاج وحتتاج إلى أنابيب مواسير أقل عدًدا وأقصر طواًل.

)املجاري(  االنحدار  شبكات  من  النقيض  على  التصميم:  اعتبارات 
التقليدية املُصّممة لضمان احلد األدنى لسرعة جريان املياه للتنظيف الذاتي، 
فإن تصميم شبكة الصرف الصحي البسيطة مبني على احلد األدنى جلهد 
لكل  مربع  نيوتن/متر   ١ واحد  ويساوي   )Tractive Tension( اإلزالة 
 Peak( )متر مربع  )١ باسكال( في حالة أعلى تدفق للمياه )تدفق الذروة
وأن  لتر/ثانية(،   ١.٥( عن  للمياه  تدفق  أعلى  يقل  أال  ويجب   .)Flow
يكون أقل ُقطر مطلوب ألنبوب الشبكة هو )١٠٠ ملليمتر(. ويكفي عادًة 
امليل مبقدار ٠.٥ ٪، فعلى سبيل املثال: أنبوب بُقطر ١٠٠ ملليمتر موضوع 
مبيل ١ متر في )٢٠٠ متر( من املمكن أن َيخدم ما يقرب من )٢٨٠٠( 
مستخدم بتدفق ملياه الصرف يبلغ نحو )٦٠ لتًرا( لكل شخص في اليوم. 
مقدار  على  األولى  بالدرجة  فيه  األنابيب  الذي يجب وضع  الُعمق  يعتمد 
حركة املرور فوق االرض، وُتكون التغطية النموذجية حتت األرصفة بني ٤٠ 
على  -أيًضا-  املبّسطة  التصاميم  تطبق  أن  وميكن  سنتيمتًرا(.   ٦٥( إلى 
أعماق ضحلة،  على  الرئيسة، كما ميكن وضعها  الصحي  الصرف  أنابيب 
بشرط أن ُتوضع بعيًدا عن الطرق. يكفي وجود ُغرف تفتيش بسيطة )أو 
تغيير  أو  للمواسير  تقاطع  عند كل  في   )Cleanouts التنظيف بالوعات 
في االجتاه، كبديل عن املناهل أو غرف التفتيش. )Manholes( املُكلفة. 

٣.
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)بالوعات   )Inspection Boxes( التفتيش  صناديق  أيًضا  وُتستخدم 
ُينَصح  بالشبكة .  املنازل وعند بداية اتصالها  صغيرة( عند وصالت حتت 
بتثبيت بتركيب مصائد الشحوم في املطابخ ملنع االنسدادات، حيث حتتوي 
الزيوت والشحوم. ويجب  الناجتة عنها على كمية كبيرة من  الرمادية  املياه 
ملياه  الالئق  التدفق  الصحي لضمان  الصرف  الرمادية في شبكة  املياه  تفريغ 
الصرف، ولكن يجب منع اتصالها عند ربط الشبكات البسبيطة بشبكات 
جميع  استبعاد  عملًيا  الصعب  فمن  ذلك  ومع  األمطار،  مياه  ومصارف 
األماكن  في  وبخاصٍة  الصحي،  الصرف  إلى شبكات  األمطار  مياه  تدفقات 
التي ال ُيوجد بها بدائل لصرف مياه األمطار؛ لذلك يجب أن َيأُخذ تصميم 
شبكة الصرف الصحي )وكذلك محطة املُعاجلة( بعني االعتبار التدفق الزائد 

غير املألوف الذي من املمكن أن ينتج عن تدفق مياه األمطار إليها.

املواد واملستلزمات: يوَصى باستخدام أنابيب مصنوعة من البولي ڤينيل 
كلوريد )PVC( لعمل شبكة الصرف الصحي البسيطة، ميكن أن ُتبنى غرف 
التفتيش باستخدام الطوب مع طبقة تغليف من املالط احملارة االسمنتية  ملنع 
أو احلصى. من  التربة،  أو  األمطار،  مياه  مثل  املرغوبة،  املنتجات غير  تدفق 
البالستيك ية  التفتيش مصنوعة من   الوصالت  املمكن أن تكون صناديق 
الصحي  الصرف  شبكة  في  اخلرسانة  استخدام  ينبغي  وال  التجهيز،  سابقة 

البسيطة، ألنها سرعان ما ستتآكل.

البسيطة  الصحي  الصرف  شبكات  تركيب  ميكن  للتطبيق:  القابلية 
ا في جميع أنواع املستوطنات، ولكنها مالئمة -على وجه اخلصوص-  تقريّبً
للمناطق احلضرية عالية الكثافة السكانية، واملَُخيَّمات نظًرا حملدودية املساحة 
الطارئه  الصيانات  في  مفيدة  فهي  املوقع.  في  معاجلة  ُنظم  لتركيب  املتوفرة 
بالنمو  اخلاصة  احلاجات  لتلبية  السريع  للتوّسع  أو  املتضررة،  القائمة  للنظم 
السكاني املفاجئ. ويجب وضعها في االعتبار كخيار ُمالئم في حالة وجود 
كثافة ُسكانية كافية )ال يقل عن ١٥٠ شخًصا لكل هكتار )١٠.٠٠٠م٢(، 
وحيث وحينما يوجد مصدٌر إلمداد املياه مُيكن االعتماد عليه )على األقل 
٦٠ لتًرا لكل شخص في اليوم(. إذا حُسن إنشاؤها وجرت صيانتها على نحو 
جيد، تعتبر شبكات الصرف الصحي البسيطة وسيلة آمنة ونظيفة لنقل مياه 
الصرف. ويجب تدريب املستخدمني جيًدا بشأن املخاطر الصحية املرتبطة 

بإزالة االنسدادات وصيانة غرف التفتيش.

لهم املسؤولية أمر ضروري  التشغيل والصيانة: تدريب املستخدمني وحَتَمُّ
لضمان عدم وجود ما يعيق التدفق والسريان، ولتجنُّب االنسداد الذي قد 
يحدث بسبب القمامة وغيرها من املواد الصلبة األخرى، كما ُيوَصى بغسل 
األنابيب من فترة ألخرى بضخ كميات من املياه داخلها لتفادي االنسدادات، 
وعادًة ما ميكن إزالة االنسدادات عن طريق فتح املناهل أو غرف التفتيش. 
ى ومتريره بالدفع عبر األنبوب املاسورة ،  التنظيف وإدخال سلك ُصلب ُمقوَّ
غ ُغرف التفتيش دورًيا ملنع تدفق احلصى والرمال إلى داخل  ويجب أن ُتفرَّ
النظام. ويتطلب جناح عملية التشغيل الوضوح في حتديد املسؤوليات بني 
من  متعهدين/مقاولني  استئجار  وميكن  واملُستخدمني.  اخلدمة  ُمقّدمي 

القطاع اخلاص أو جلان مكونة من املُستخدمني لعمل الصيانة.

 - مبقدار )٢٠  البسيطة  الصحي  الصرف  تكلفة شبكة  تِقل  التكاليف: 
تكلفة  ترتفع  التقليدية.  )املجاري(  االنحدار  شبكة  تكلفة  عن   )٪٥٠
تخطيط  عند  امليزانية  حسابات  في  ُتدَرج  ال  غالًبا  وهي  املنزلية  الوصالت 
شبكات الصرف الصحي. تشمل التوصيالت املنزلية في شبكات الصرف 
الصحي البسيطة اجلزء اآلخير )١-١٠ أمتار( من األنبوب املاسورة، وأعمال 
احلفر، وغرفة تفتيش، وغير ذلك من تركيبات الصرف الصحي التي تثّبت 
من  الفنيني  وجود  إلى  البسيطة  الصحي  الصرف  وحتتاج شبكة  املوقع.  في 
أعمال  أجل  من  وقت  أي  في  إحضارهم  وإمكانية  واملهارة  اخلبرة  ذوي 
االنسدادات،  وإزالة  األنابيب،  استبدال  من  فيها  مبا  والصيانة،  التشغيل 

ومتابعة غرف التفتيش.

البسيطة  الصحي  الصرف  شبكات  تتطلب  االجتماعية  االعتبارات 
الشائعات  التحديات  فمن  املُستخدمني،  ِقَبل  من  لها  الصحيح  االستخدام 
الصلبة  للمخلفات  نتيجة  الصحي  الصرف  حدوث االنسدادات في شبكة 
التغّلب  التي من املمكن أن تساعد في  النظام. ومن األمور  ُتلَقى في  التي 
الصلبة  املخلفات  إدارة  تفعيل  مع  املستخدمني  تدريب  املشكلة  هذه  على 

)ق.٨(.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

 X ميكن وضعها على أعماق َضحلة مبيل )انحدار( بسيط ُمقارنًة بشبكات 
    االنحدار )املجاري( التقليدية.

 X انخفاض تكلفة رأس املال مقارنًة بشبكات االنحدار )املجاري( التقليدية، 
      وانخفاض تكاليف التشغيل.

X ميكن التوّسع بها مع منو املجتمع.

X ميكن إدارة املياه الرمادية واملياه السوداء في نفس الوقت.

 W تتطلب تكرار اإلصالحات املتكررة وإزالة االنسدادات أكثر من شبكة االنحدار 
      )املجاري( التقليدية.

W تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

 W ُتشكل تسريبات مياه الصرف من الشبكة خطًرا على املياه اجلوفية، وَيصُعب 
        حتديد أماكن التسريبات.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 
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شبكة الصرف الصحي الرئيسية

البالوعة

األهداف/السمات األساسية 
ومياه  الصحي  الصرف  مياه  نقل   •

األمطار

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي
   ُمشتَرك

**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
 **  املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُدخالت/ املُخرجات
�املياه السوداء، �املياه الرمادية،� مياه األمطار

التعقيدات التقنية 
***  بالغة التعقيد

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

شبكة الصرف الصحي البسيطة

 Conventional Gravity( التقليدية  )املجاري(  االنحدار  شبكات 
األرض  املمتدة حتت  األنابيب  من  عبارة عن شبكات كبيرة   )Sewers
مياه  األحيان-  من  كثير  وفي  الرمادية،  واملياه  السوداء،  املياه  تنقل 
األمطار من وحدات املنازل إلى مرفق املُعاجلة )شبه( املركزية، باستخدام 

قوة اجلاذبية، واملضخات - عند الضرورة.

العديد  تشمل  بحيث  ُمصّممة  التقليدية  )املجاري(  االنحدار  وشبكات 
من الفروع، وتنقسم الشبكة -عادًة- إلى شبكات أولية )اخلطوط الرئيسة 
ثانوية،  وشبكات  الرئيسة(،  الطرق  طول  على  الصحي  الصرف  لشبكة 

وشبكات الفرعيات )شبكات على مستوى األحياء واملنازل(.

اعتبارات التصميم: عادًة ال حتتاج شبكات االنحدار )املجاري( التقليدية 
الصرف  ملياه  املوقع  في  التخزين  أو  االبتدائية  أو  األولية  املُعاجلة  إجراء  إلى 
املنزلي، إال أنه ال ُبد من تصميم شبكة الصرف الصحي بحيث حتافظ على 
السرعة املناسبة للتنظيف الذاتي )وُيقَصد بها التدفق الذي ال يسمح بتراكم 
املخلفات  للجزيئات بالتراكم(. في شبكات الصرف الصحي ذات األقطار 

النموذجية، ينبغي اعتماد حد أدنى للسرعة يبلغ ما بني )٠.٦ إلى ٠.٧( 
فى  للمياة  استخدام  فترة  اقل  اجلافة  اجلوية  الظروف  ذروة  متر/ثانية خالل 
الشبكة . وهذا يحتاج إلى معّدل استهالك يومي من املياه يتعدى )١٠٠ 
ثابت  متدرج  انحدار  وجود  ضمان  ويجب  الواحد.  اليوم  في  للفرد  لتر( 
باجتاه األسفل على طول شبكة الصرف الصحي، من أجل احلفاظ على سرعة 
جريان املياه للتنظيف الذاتي، والذي قد يتطلب احَلفر على أعماق كبيرة. 
إذا لم يكن في اإلمكان احلفاظ على درجة االنحدار، فيجب تركيب محطة 
األّولية  الصحي  الصرف  شبكات  توَضع  التدفقات.  ضخ  علي  تعمل  رفع 
أسفل الطرق على أعماق من )١.٥ إلى ٣ أمتار(؛ وذلك لتفادي األضرار 
منسوب  على  أيًضا  الشبكة  عمق  ويعتمد  املرورية.  األحمال  عن  الناجمة 
املياه اجلوفية، وعلى أدنى نقطة تخدمها الشبكة )على سبيل املثال، طابق 
سفلي )قبو( حتت األرض(، وعلى ُطبوغرافية/تضاريس املنطقة. ويعتمد 
للمياه.  أعلى تدفق  للتدفق وعلى  املتوّقع  املُعدل  األنبوب على  اختيار قطر 
محددة  مسافات  على   Manholes التفتيش.  غرف  أو  املناهل  وتوَضع 
متساوية فوق شبكة الصرف الصحي، عند وصالت تقاُطع األنابيب، وعند 
تصميم  من  ُبد  وال  ا(،  وأفقّيً ا  )رأسّيً األنابيب  خط  اجتاه  في  ر  التَغيُّ نقاط 
البالوعات بحيث ال تكون مصدًرا لتدفق لدخول مياه األمطار أو رشح املياه 

٤.
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اجلوفية داخل الشبكة. في حالة تصريف املستخدمني املتصلني بالشبكة ملياه 
صرف عالية التلوث في الشبكة )على سبيل املثال، من املصانع أو املطاعم(، 
في  التصريف  قبل  املوقع  في  واالبتدائية  األولية  املُعاجلة  األمر  يتطلب  فقد 
نظام شبكة الصرف الصحي، وذلك لتقليل مخاطر االنسداد وتقليل احِلمل 
الصحي  الصرف  شبكة  حتمل  عندما  الصرف،  مياه  ُمعاجلة  محطات  على 
تصريف  املطلوب  فمن  املختلطة(،  الصرف  بشبكة  )وُتعَرف  األمطار  مياه 
كمية املياه الزائدة عن القدرة االستيعابية حملطات املعاجلة بعيًدا عنها، لتجنب 
العبء الهيدروليكي عليها أوقات سقوط األمطار. غير أن شبكات الصرف 
باستبقاء  ُينَصح  بل  حلول؛  من  ورد  ما  أحدث  تُعد  لم  املختلطة  الصحي 
بتجميع مياه األمطار وترشيحها في املوقع أو إنشاء نظام صرف منفصل ملياه 
ذات  الصرف  مياه  ُمعاجلة  محطة  لتصميم  احلاجة  تكون  َثّم  ومن  األمطار، 
في  كفاءة  وأعلى  البناء،  تكلفة  في  أقل  تكون  وبهذا  أصغر،  اقطار  أبعاد 

زة(. ُمعاجلة مياه الصرف األقل تخفيًفا )املُركَّ

إنشاء  في  إلنشائها  استخدامها  يشيع  التي  املواد  واملستلزمات:  املواد 
شبكات االنحدار: األنابيب املصنوعة من اخلرسانة، والبولي ڤينيل كلوريد 
)PVC(، والطني املزجج والطني اخلزفي، واحلديد املطاوع املطلي )املرنا( أو 
احلديد الزهر. حتتاج أعمال احلفر إلى حفارة أو عدد كبير من العمال للحفر 

باملجارف، وهذا يعتمد على خصائص التربة.

القابلية للتطبيق: عادًة ما تناسب شبكات الصرف الصحي في السياق 
الطوارئ اإلنسانية املناطق التي يوجد بها بالفعل شبكات للصرف الصحي 
على  املضيفة  املجتمعات  في  كما  تأهيلها،  وإعادة  جتديدها  املمكن  ومن 
إنشاء خط شبكات  أن يكون  املمكن  املثال. عالوًة على ذلك، من  سبيل 
صرف صحي جديد جزًءا من األعمال اخلاصة مبرحلة االنتعاش التعافي وإعادة 
بحيث حتمل كميات  تصميمها  املمكن  فمن  أنه ميكن  وحيث   ، التأهيل 
لنقل  جًدا  مالئمة  التقليدية  )املجاري(  االنحدار  شبكات  فإن  كبيرة، 
مياه الصرف إلى مرافق املعاجلة )شبه( املركزية. ومن الالزم وجود اخلبرات 
املتخّصصة من أجل التخطيط، واإلنشاء، والتشغيل والصيانة. وُيعتبر إنشاء 
الكثافة  املناطق احلضرية ذات  في  التقليدية  الصحي  الصرف  نُظم شبكات 
املرور،  وحركة  املدنية  األنشطة  ُيعطل  ألنه  ُمعقًدا،  أمًرا  العالية  السكانية 
وتكلفة شبكات االنحدار )املجاري( التقليدية مرتفعة، وألن تركيب خط 
شبكة الصرف الصحي ُيعتبر أمًرا مزعًجا، حيث يتطلب التنسيق الشامل بني 
كلٍّ من الهيئات املعنّية، وشركات اإلنشاءات، وأصحاب امللكيات، فال ُبد 

من وضع نظام إدارة احترافي.
 قد تسبب إزاحة التربة تصدعات في جدران املناهل أو غرف التفتيش. أو 
وصالت األنابيب، والتي من املمكن أن تصبح مصدًرا لرشح املياه اجلوفية أو 
لتسريب مياه الصرف ما يؤثر سلًبا على أداء شبكة الصرف الصحي. ميكن 
الباردة،  املُناخية  التقليدية في األجواء  إنشاء شبكات االنحدار )املجاري( 
حيث حُتَفر توضع بُعمق كبير في التربة، ويعمل التدفق الثابت والكبير للمياه 

على مقاومة عملية التجمد.

األعمال  في  التفتيش.  غرف  أو  املناهل  ُتستخَدم  والصيانة:  التشغيل 
الصحي.  الصرف  شبكة  وتنظيف  )الفحص(  بالتفتيش  املُتعّلقة  الروتينية 
الُعِصي،  أو  الرمال،  أو  احلصى  املثال،  سبيل  )على  املخلفات  تتراكم  وقد 

انسداد  إلى  فتؤدي  التفتيش.  غرف  أو  املناهل  داخل  البالية(  األقمشة  أو 
تعريف  املهم  فمن  الشحوم،  عن  الناجم  االنسداد  ولتفادي  اخلطوط، 
الزيوت والشحوم، ومن  للتخلص من  املُثلى  بالطرق  املستخدمني وإعالمهم 
استخدام  التقليدية  )املجاري(  االنحدار  شبكات  لتنظيف  الشائعة  الطرق 
األسالك املعدنية، ودْفق املاء، وضخ املاء بالضغط، والنزح. وميكن أن مُتّثل 
أن  ينبغي  لذلك  السامة؛  الغازات  بسبب  خطًرا  الصحي  الصرف  شبكات 
ُتسَند صيانتها إلى املتخصصني فقط؛ مع أنه في بعض املجتمعات املُنظمة 
جيًدا مُيكن أن ُتسَند صيانة الشبكات الفرعية إلى مجموعة ُمدّربة جيًدا من 
أعضاء املجتمع. وينبغي دائًما استخدام معدات احلماية الشخصية املناسبة 

عند التعامل مع شبكة الصرف الصحي.

التقليدية  )املجاري(  االنحدار  لشبكات  املال  رأس  تكاليف  التكاليف: 
مرتفعة للغاية، وكذلك احلال بالنسبة لتكاليف التشغيل والصيانة. عملية 
مستمرة  عملية  التقليدية  )املجاري(  االنحدار  لشبكة  والصيانة  التشغيل 
وحتتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة. يجب ضم تكاليف توصيالت شبكة 

الصرف الصحي املنزلية في احلسابات اإلجمالية للتكلفة.

نحو  على  صيانتها  وجرت  إنشاؤها  حُسن  إذا  االجتماعية:  االعتبارات 
ونظيفة  آمنة  وسيلة  التقليدية  )املجاري(  االنحدار  شبكات  تعتبر  جيد، 
الصحية  النظافة  من  عاٍل  مستوى  التقنية  هذه  تقدم  الصرف.  مياه  لنقل 
املوقع  خارج  إلى  ُتنَقل  املخلفات  ألن  ذلك،  ومع  للمستخدمني.  والراحة 
من أجل املعاجلة، فإن اآلثار الصحية والبيئية النهائية تتحدد بناًء على نوع 

املُعاجلة التي يقدمها مرفق املُعاجلة عند نهاية الشبكة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X ميكنها إدارة املياه الرمادية، ورمبا مياه األمطار أيًضا في نفس الوقت.

 X ميكنها التعامل مع احلصى والرمال واملواد الصلبة األخرى، وكذلك التدفقات 
      كبيرة احلجم.

 W تكاليف رأس املال مرتفعة للغاية، وتكاليف التشغيل والصيانة مرتفعة هي 
      األخرى.

 W  تتطلب احلفاظ على حد أدنى لسرعة اجلريان؛ ملنع ترّسب املواد الصلبة داخل 
      شبكة الصرف الصحي.

W صعبة وُمكلفة في متديدها التوسعات مع تغير املجتمع ومنوه.

W تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء والصيانة. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 
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األهداف/السمات األساسية 
• نقل مياه األمطار 

مستوى/نطاق التطبيق
 *  منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
 *   املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُدخالت/ املُخرجات
�املياه السوداء، �مياه األمطار

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

تصريف مياه األمطار

تعمل مصارف تصريف مياه األمطار )Stormwater Drainage( على 
تصريف املياه من املناطق السكنية وغيرها من املناطق املأهولة بالسكان، 
تكّوين  أو  املياه  بسيول  االراضي  إغراق  من  الوقاية  علي  تعمل  فبذلك 
البرك. ومن املمكن أن يساعد تفادي ركود املياه في الوقاية من انتشار 

ن بيئة موحلة.  األمراض ومنع تكوُّ

من  املائي  واجلرف  )التعرية(  والتحاّت  املوحلة  والظروف  الراكدة  فاملياه 
ل مخاطر على الصحة العامة، وخاصة أثناء حاالت الطوارئ  املمكن أن ُتشكِّ
اإلنسانية. من املمكن أن تأتي املياه من اجلريان السطحي السيول الناجته عن 
ى سيول مياه األمطار- أو من املستوطنات واملنازل-  سقوط األمطار -وُتسمَّ
ى املياه الرمادية. وفي املناطق احلضرية التي ال ُتستخَدم فيها شبكات  وُتسمَّ
ُبد من  التقليدية )ن.٤( لتصريف مياه األمطار، فال  االنحدار )املجاري( 
وجود وسائل أخرى لإلدارة. وتتجلى أهمية تصريف مصارف مياه األمطار 
املياة  جتمع  السطحي  اجلريان  يِقل  حيث  احلضرية،  واملناطق  املَُخيَّمات  في 
الطبيعي بسبب األسطح التي سدتها الطرق واملنازل وغير ذلك من األماكن 
املرصوفة. وقد يكون إنشاء قنوات لتصريف ملياه األمطار أمًرا صعًبا جًدا في 
املناطق ذات التضاريس املسطحة املستوية  بسبب خلوها من امليول، وكذلك 

للسيول  السطحي  اجلريان  ترتفع سرعة  االنحدار حيث  املناطق شديدة  في 
والتجمعات املائيه ويصُعب السيطرة عليها. ومن املمكن أن تصرِّف قنوات 
املياه مباشرًة إلى مسطح مائي ُمستقِبل، كأن يكون نهًرا  مياه األمطار هذه 
مثاًل أو بحيرة. يجب ان يتوافر  احلد األدنى لتنفيذ لتصريف مياه األمطار 
واملراحيض،  اآلبار،  يكون حلماية  أن  الطوارئ يجب  من  احلادة  املرحلة  في 
وغيرهم من املرافق الرئيسة املهمة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
الفصل على  الرغم من تركيز هذا  املياه. وعلى  بالسيول  إغراقها بفيض  من 
قنوات مياه األمطار، فهناك طرق أخرى ملنع جتمع املياه الراكدة، ومنها على 
سبيل املثال: احلد من استخدام طبقات صماء )غير ُمنِفذة مسامية( لتغطية 
األرض، واللجوء إلى استخدام ُنُظم طبيعية أو ُمنشأة لترشيح مياه األمطار في 
طبقات التربة وإعادة شحنها  في املنسوب اجلوفي إلى دخل األرض. وتشمل 
هذه الُنُظم املناطق املخّصصة املعرضة  لتجمع مياة االمطار للغمر، وأسطح 
خنادق  أمثلتها  ومن  املكان،  في  املوجودة  السطحية  واملصارف  االرتشاح 
)ترنشات( االرتشاح، ومُرشحات احلشائش )النجيل(، وبَرك   جتميع مياة 
االمطار )االحتفاظ(، وغيرها، وكذلك وجود خطط إدارة واعية الستغالل 
األراضي. وطاملا سمحت ظروف التربة بالتصريف، ميكن تصريف املياه في 

املوقع حيث تكون املياه الناجتة مياًها رمادية.

٥.
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مصارف االمطار املُبطّنة جزئًيا

مصارف االمطار املُبطّنة واملزودة باحلواجز

مصارف االمطار  املُبطّنة

خلطة خرسانية

أحجار حواجز للميول املنحدرة
للمنحدرات احلرجة
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اعتبارات التصميم: ويحتاج األمر إلى وجود مهندس ماهر وخبير لتصميم 
عن  تفصيلية  معلومات  وجود  من  ُبد  وال  األمطار.  مياه  تصريف مصارف 
األمطار.  سقوط  وأوقات  واالنحدارات  األرض،  واستخدامات  التضاريس، 
وعند تصميم قنوات مخرات  مياه األمطار، ال ُبد أن ُيعَرف ُمعامل اجلريان 
السطحي ملنطقة بعينها، ُمّوِضًحا النسبة املئوية ملياه األمطار التي جتري وال 
تترشح في املوقع التربة أو تتعرض للتبّخر. ويعتمد هذا املُعامل -باألساس- 
على ظروف التربة، واستخدامات األرض، والتضاريس، أما االنحدار فيحدد 
سرعة جريان املياه. ويجب أن ُتخَطط الشوارع وطرق الدخول بحيث حتتوي 
أو  الشوارع  بطول هذا  األمطار  ملياه  فرعية   لتصريف مصارف  قنوات  على 
الطرق إن أمكن ذلك. ويجب بناء قنوات مصارف مياه األمطار دائًما حتت 
مستوى املنازل، وذلك للحد من مخاطر إغراق محالت السكن املنازل باملياه. 
أكثر من ٥٪(،  احلادة )مبيل  االنحدارات  املياه على  السيطرة على  أما عن 
فمن املمكن تنفيذ عدة ُنظم مختلفة في قنوات تصريف مصارف األمطار، 
ومنها: احلواجز، أو إنشاء الَدَرج )الساللم(، أو جدران الصد احلاجزة، ومن 
املمكن أن تكون قنوات مصارف مياه األمطار مغطاة أو من املمكن أن تكون 
مكشوفة. ومن ميزات القنوات املغلقة أنه ميكن استخدام املساحة املوجودة 
فوقها، كما أنها مانعة متنع دخول  لدخول املخلفات الصلبة إليها من أعلى، 
أما عن عيوب القنوات املغلقة فمنها كثرة األعطال بسبب صعوبة تشغيلها 
وصيانتها عن غيرها، فعلى سبيل املثال يصُعب إزالة االنسدادات، باإلضافة 
ُمبّطنة  غير  أو  ُمبّطنة  قنوات  بناء  املمكن  ومن  غيرها.  مكّلفة عن  أنها  إلى 

اعتماًدا على متطلبات القناة املصارف وحجمها. 

إلى  املُبّطنة  األمطار  مياه  مصارف  قنوات  حتتاج  واملستلزمات:  املواد 
املواد عبارة عن عناصر وحدات  التبطني، ومن املمكن أن تكون هذه  مواد 
أو خامات محلية مثل األخشاب،  أو إسمنت،  التجهيز،  للتصريف سابقة 
املُشبَّكة  باألسالك  تدعيمها  املمكن  من  املُبطّنة،  غير  للقنوات  وبالنسبة 
أدوات  إلى  الفرعية   املصارف  الثانوية  القنوات  تنظيف  يحتاج  والنباتات. 
)مشط  ـات  واملَِدَمّ والقشاشات.   اجلاروف  املجارف  مثل  األساسية  احلفر 

األرض(. 

القابلية للتطبيق: ومن املمكن تنفيذ تصريف مصارف مياه األمطار في 
املناطق التي يتكرر بها فيضان السيول املياه أو التي يوجد بها إنتاج منتظم 
األماكن  في  وكذلك  األمرين،  كال  بها  يجتمع  قد  التي  أو  الرمادية  للمياه 
ُتبنى  ما  غالًبا  تقليدية.  الصحي  الصرف  جتميع  شبكة  بها  يوجد  ال  التي 
املُخيَّمات واملستوطنات غير الرسمية في ظروف جغرافية غير مواتية، ويزداد 
احتمال تعرضها للتأثر باملخاطر املرتبطة مبياه األمطار )كاإلغراق بالفيضانات 
انتقال  قبل  منطقة  أي  تطوير  اإلمكان  في  كان  إذا  غيرها.  عن  بالسيول( 
سابق  وقت  في  األمطار  ملياه  مالئمة  إدارة  تخطيط  فينبغي  إليها،  السكان 

لالنتقال.

مصارف  قنوات  من  الصلبة  املخلفات  إزالة  يجب  والصيانة:  التشغيل 
مياه األمطار بانتظام، وبخاصٍة قبل بداية املوسم املطري أو األوقات املتّوقعة 
األمطار، قد  بعد هطول  للقنوات.  السليم  األداء  األمطار؛ لضمان  لسقوط 
يكون من الضروري تفريغ الترُسبات من القناة  وتوسعة املصارف الفرعية ، 
بعد انخفاض سرعة تدفق املياه ملستوى أقل من سرعة التنظيف الذاتي. قد 
تتطّلب األضرار الهيكلية االنهيارات فى حوض املصارف أيًضا االنتباه لها 
والتعامل معها على نحٍو منتظم، فهي من املمكن أن حتدث -وبخاصٍة- في 

القنوات ذات امليول الكبيرة وسرعات اجلريان العالية.

التربة  ونقل  احلفر  أعمال  املصارف  القنوات  إنشاء  يتطلب  التكاليف: 
من  كبير  عدد  تتطلب  وهي  لذلك  التابع  احلفر  العمال  من  املستخرجة 
احلي  نطاق  على  الصغيرة  الفرعية  للمصارف  للقنوات  بالنسبة  العمالة. 
السكني، فيمكن أن تكون مهام إنشائها واقعة على املجتمع. أما مواد تبطني 
القنوات املصارف فهي بند آخر من البنود عالية التكلفة. وفي أغلب األحيان 
ميكن بناء القنوات الثانوية املصارف الفرعية باستخدام مواد محلية ومبساعدة 
املجتمع، بينما القنوات املصارف الرئيسة األكبر تتطلب مواد للتبطني وغالًبا 

ما تتطلب ماكينات للحفر.

ملصارف  لتصريف  الرئيسة  التحديات  من  االجتماعية:  االعتبارات 
لها،  السكان  استخدام  لسوء  ومتاحة  مفتوحة  تكون  أنها  هو  األمطار  مياه 
املياه  التخلص من  أو  القنوات،  الصلبة في  املخلفات  إلقاء  أمثلة ذلك  ومن 
ولتفادي  االمطار.  مياة  التفتيش. جتميع  أو غرف  املناهل  في  بالبراز  امللوثة 
لنظام  الصحيح  االستخدام  على  التنبيه  يكون  أن  يجب  املمارسات،  هذا 
تصريف مياه األمطار جزًءا ال يتجزأ من األنشطة املجتمعية اخلاصة بالترويج 
لسلوكيات النظافة الصحية الشخصية في املجتمع )ق.١٢(. ومن األمور 
ل إلدارة املخلفات الصلبة )ق.٨( وكذلك  الضرورية أيًضا وجود نظام ُمفعَّ
صرف  بني  التام   الفصل  االنفصال  لضمان  لذلك؛  الالزمة  التدابير  وجود 

للمراحيض املراحيض عن نظام تصريف مصارف مياه األمطار.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
ا. X مُيكن إنتاجها/إنشاؤها مبواد متوفرة محلّيً

X تتيح التصريف اآلمن ملياه األمطار.
X تقلل من مخاطر الفيضانات السيول/اإلغراق بفيض املياه والبرك 

 والتجمعات 
      املائية.

W حتتاج إلى اإلدارة املالئمة لألراضي، ومالءمة التضاريس.
W عرضة لألعطال بسبب سوء االستخدام.

W تصبح مصدر لتكاثر البعوض إذا ساءت إدارتها.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 
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األهداف/السمات األساسية 
•  واجهة بني التفريغ اليدوي والتفريغ 

بواسطة احملّركات

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
 *  االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُدخالت/ املُخرجات
�احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

محطة النقل )التحويل( والتخزين

تظهر احلاجة ملرافق ملطات التخزين شبه املركزي الوسيط، مثل محطات 
املجاري  لشبكة  الرفع  محطات  أو  الصهاريج  أو  )التحويل(  النقل 
)محطات الرفع( عندما يصُعب نقل حمأة البرازية في احلال مباشرًا إلى 
مرفق املعاجلة النهائي، ويتطلب األمر التفريغ والنقل بواسطة امُلّركات 
)ن.٢(، كاستخدام شاحنة شفط لتفريغ محطات النقل عند امتالئها.

املعدات  أو  يدوّيًا  تعمل  التي  سواء  احلمأة  تفريغ  معدات  مشغلو  يقوم 
في  محطات  الي  احلمأة  بنقل   بتصريف  الصغيرة   احمُلّركات  ذات  الصغيرة 
أو  قانونية،  غير  بطريقة  منها  التخلص  من  بداًل  الوسيط،  التخزين  مرافق 
االنتقال والسفر مسافات طويلة  من أجل تصريفها في موقع بعيد للُمعاجلة 
التفريغ  استخدام  التخزين، ميكن  محطة  مرفق  ميتلئ  وعندما  التخلص.  أو 
والنقل بواسطة احمُلّركات )ن.٢( في إزالة محتوياتها وتفريغها، وأخذ احلمأة 
إلى مرفق ُمعاجلة مناسب. قد َتفرض البلديات أو الهيئات املعنية بالصرف 
املرافق  في  بالتصريف  للسماح  تصاريح  على  للحصول  رسوًما  الصحي 
والصيانة  التشغيل  تكاليف  لتعويض  وذلك  ؛  التخزين  فى محطة  بالتفريغ 
احملطات  املرافق  مواقع  حُتّدد  أن  احلضرية، يجب  املناطق  في  باملرفق.  اخلاصة 
بعناية، وإاّل فقد ُتصبح الروائح مصدًرا لإلزعاج، وخاصًة إذا لم تكن هذه 

املرافق ُتراعى بالصيانة اجليدة.

اعتبارات التصميم: توجد أنواع مختلفة ملرافق حملطات التخزين الوسيط، 
بشبكة  اخلاصة  الرفع  تصريف  محطات  أو  النقل،  محطات  أمثلتها  ومن 
أو   ،)Sewer Discharge Station SDS( حتويل  محطة  املجاري 
حملطات  نوعان  ويوجد  املختلفة.  واألغراض  التصميمات  ذات  الصهاريج 
اخلّزان  أيًضا  عليها  وُيطلق  الثابتة،  النقل  ومحطة  واملُتنقلة؛  الثابتة  النقل: 
املؤقت، تكون عبارة عن منطقة مخصصة لوقوف مكان )َموَقف( إليقاف 
شاحنات الشفط أو َعَرَبات اجلر اخلاصة باحلمأة، ونقطة توصيل وصله خاصة 
نقطة  تكون  أن  ويجب  ثابت.  ارضي  ان  وخزَّ التفريغ،  التصريف  خلراطيم 
تفريغ  عند  االنسكابات  من  للحد  يكفي  مبا  منخفضة  التفريغ  التصريف 
فتحة  على  النقل  محطة  حتتوي  أن  وينبغي  يدوّيًا.  احلمأة  لَعَرَبات  العمال 
إلزالة  األولية(  املعاجلة  )تقنيات  للقمامة  حجز  )مصفاة(  وشبكة  تهوية، 
املخلفات الكبيرة احلجم )املخلفات الصلبة(، ومرفق للغسل من أجل تطهير 
ان املؤقت الثابت احلاوي جيد البناء،  األوعية والعربات. ويجب أن يكون اخلزَّ
ملنع التسريب وللوقاية من رشح دخول املياه السطحية إليه. وتتكون محطة 
النقل )التحويل( املتنقلة من حاويات ُتستخَدم في التخزين الوسيط، فهي 
ل( على عجالت. ولتقليل احلاجة للنقل  تتكون باألساس من خّزان )ُمتَنقِّ
ألقل حد، فمن املمكن إنشاء املراحيض بحيث تكون فوق اخلّزان مباشرًة. 
الرفع(  )محطة  املجاري  بشبكة  اخلاصة  الرفع  تصريف  محطات  وتختلف 

٦.
ن

مخرج
مخرج

إمكانية إضافة مراحيض
على فوق محطة 

النقل (التحويل) املُتَنقلة

ل) على عجالت خّزان (ُمتَنِقّ

مدخل
مدخل للحمأة  املنزوحه

خّزان ثابت
حتت األرض

احلمأة

محطة النقل - التحويل صهريج محطة نقل (حتويل) ُمتَنقلة
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حيث ترتبط مباشرًة بشبكة االنحدار )املجاري( التقليدية )ن.٤( الرئيسة. 
غة في محطة الرفع في شبكة الصرف الصحي الرئيسية،  ُتصَرف احلمأة املفرَّ
دة؛ )عن الطريق الضخ مثاًل(، وذلك  إما مباشرًة أو على فترات زمنية ُمحدَّ
لتحسني أداء شبكة الصرف الصحي ومحطة ُمعاجلة مياه الصرف ولتخفيف 
بأجهزة  النقل  الذروة(. وميكن جتهيز محطات  القصوى )أحمال  األحمال 
ومصادرها،  املُدخالت  وأنواع  الكميات  ملتابعة  البيانات  لتسجيل  رقمية 
وكذلك جلمع بيانات األفراد الذين يستخدمون احملطة للتصريف للتفريغ. 
تفصيلية،  معلومات  جمع  من  التشغيل  مسؤول  يتمكن  الطريقة،  وبهذه 
املختلفة.  لألحمال  السليم  واالستعداد  الدقيق  التخطيط  من  يتمكن  كما 
والصهريج املرن عبارة عن أكياس متينة ميكن ملؤها بأي شكل من أشكال 
السؤال مبا في ذلك حمأة البرازية. وميكن وضع الصهريج املرن في أي أرض 
ذات تضاريس مسطحة. وميكن أيًضا وضعها على شاحنة قبل امتالئها عن 
آخرها ونقلها بعد االمتالء. وحجم الصهريج املرن صغيٌر جًدا عندما يكون 

فارًغا، ولذلك يسُهل نشره واستخدامه حلل األزمة في حالة الطوارئ.

الوسيط  التخزين  محطات  مرافق  تكون  أن  يجب  واملستلزمات:  املواد 
وحتتاج  املعزول.  الطوب  أو  باإلسمنت  إنشاؤها  وميكن  الغلق،  محكمة 
أن يكون  األفضل  ان، ومن  أو خزَّ إلى وجود حاوية  لة  املتنقِّ النقل  محطات 
وُتصَنع  التجهيز،  سابقة  مرنة  والصهاريج هي حاويات  عربة.  على  اًل  ُمحمَّ
البالستيك  من  أو  البوتيل(،  )مطاط  االصطناعي  املطاط  نسيج  من  عادة 

املدّعم بالنسيج.

احلضرية  املناطق  )التحويل(  النقل  محطات  تناسب  للتطبيق:  القابلية 
احلمأة  بديلة  نقاط تصريف  توجد  العالية حيث ال  السكانية  الكثافة  ذات 
املعاجلة  مرافق  عن  بعيًدا  تقع  التي  املَُخيَّمات  بيئة  تناسب  كما  البرازية، 
للنقل في تقليل معّدل حدوث  إنشاء عدة محطات  املناسبة. وقد يساعد 
السليم  التخلص  أسواق  ع  ويشجِّ للحمأة،  القانوني  غير  التفريغ  التصريف 
يجري  التي  املناطق  في  اخلصوص-  وجه  -على  مناسبة  وهي  احلمأة.  من 
تصريف  احملليني  اخلدمات  مي  ملقدِّ وميكن  صغير.  نطاق  على  احلمأة  فيها 
الكبيرة  للشاحنات  ميكن  بينما  صباًحا،  النقل  محطات  في  احلمأة  تفريغ 
تفريغ اخلّزانات والذهاب إلى محطات املعاجلة في املساًء عندما تخف حركة 
ومناسبة  مريحة  أماكن  في  النقل  محطات  موقع  يكون  أن  وينبغي  املرور. 
حيث يسُهل الوصول إليها، وتكون سهلة االستخدام. وعلى حسب الصيانة 
احملليني  السكان  تزعج  الروائح مشكلة  ل  فقد ُتشكِّ للمحطات،  م  ُتقدَّ التي 
مع ضعف الصيانة. إاّل أن املنافع العامة املكتسبة من هذه احملطات -مقارنًة 
-ويعاِدل  الطلق  الهواء  في  احلمأة  من  القانوني  الغير  بالتفريغ  بالتخلص 
أثناء مرحلة  أّيَة مضايقات ومصادر لإلزعاج محلًيا  ويعّوض بدرجة كبيرة 
الطوارئ احلادة، وحتى يظهر حٌل أكثر مالءمة، ميكن استخدام الصهاريج أو 

غيرها من وحدات التخزين الصغيرة.

التشغيل والصيانة: يجب تنظيف شبكات/مصافي حجز املخلفات من 
إزالة  أيًضا  ويجب  املياه.  ارتداد  ومنع  املستمر  التدفق  لضمان  آلخر  وقت 
ان املؤقت الثابت. ويجب أن  احلصى والرمال واحلمأة املتراكمة دورًيا من اخلزَّ
ان املؤقت الثابت، وينبغي تنظيف منطقة  يكون هناك نظام جيد لتفريغ اخلزَّ
الروائح الكريهة، والذباب، وغيرهم من  التحميل بانتظام للحد من انتشار 

ناقالت األمراض األخرى قبل أن ُتشّكل مصّدر لإلزعاج.

التكاليف: في املدن الكبيرة، مُيكن أن ُتقلل محطات النقل من التكاليف 
النقل، واحلد  تقليل مسافات  الشاحنات عن طريق  ُمشّغلي  يتكبدها  التي 
من إهدار الوقت في االزدحام املروري. تكاليف رأس املال لهذه التقنية من 
وآليات  التشغيل  تكاليف  احتساب  يجب  أنه  إالَّ  متوسطة،  إلى  منخِفضة 

إصدار  نظام  يكون  أن  يجب  الرسوم.  مثل  املناِسبة،  التكاليف  استرداد 
م بعناية، بحيث  التصاريح أو فرض رسوم الدخول التفريغ للمحطات ُمصمَّ
ال يستبِعد الفئات األكثر احتياًجا للخدمة بسبب ارتفاع التكاليف، بينما ال 
يزال ينتج دخاًل كافًيا لتشغيل محطات النقل وصيانتها على نحٍو مستدام.

االعتبارات االجتماعية: توّفر محطات النقل )التحويل( حاًل محلًيا غير 
يُعد  لم  النقل،  محطات  وبتوفير  البرازية،  حلمأة  الوسيط  للتخزين  مكّلف 
نطاق صغير-  يعملون على  الذين  املستقلون -أو  التفريغ  مقدمو خدمات 
املنازل  قانونية، وأصبح إصحاب  ُمجبرين على تصريف احلمأة بطريقة غير 
انات اخلاصة بهم. وعندما يجري  أكثر حتُفًزا واستعداًدا لتفريغ احُلفر أو اخلزَّ
تفريغ احُلفر بانتظام ويقل التخلص التفريغ غير القانوني للحمأة إلى أقل حد، 
ملحوظ.  بشكٍل  للمجتمع ككل  العامة  الصحة  تتحسن  أن  املمكن  فمن 
من  وللحد  الكفاءة،  من  قدر  أقصى  لتحقيق  بعناية  املوقع  اختيار  ويجب 

الروائح واملشاكل التي قد تزعج سكان املناطق القريبة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X تزيد من كفاءة نقل احلمأة إلى محطة املعاجلة.

X من املمكن أن تقلل التصريف التفريغ غير القانوني حلمأة البرازية.

X إمكانية خلق فرص عمل محلية وتوليد مصادر للدخل.

W تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

 W من املمكن أن تؤدي إلى وجود انتشار الروائح إذا لم تتلَق الصيانة 
     املالئمة والصحيحة.

التقنية،  ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع فيما يتعلق بهذه   O

ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 



ة  تقنيات املعاجلة األوليَّ

ق( حوض الترسيب )املُروِّ م.١  

م.٢   املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز 

ح الالهوائّي املُرشِّ م.٣  

ُمفاعل الغاز احليوي م.٤  

ِبَرك تثبيت املُخلَّفات السائلة )األكسدة( م.٥  

األراضي الرطبة املُنشأة م.٦  

م.٧   مرشح بالتنقيط

املُعاجلة الالحقة الترشيح الثالثي والتطهير 
حتقيق الهدف الشامل املطلوب خلطة املُعاجلة )شبه( املركزية )على سبيل املثال، نظام ُمتعدد املراحل للُمعاجلة األولية، واملُعاجلة االبتدائية، 

واملُعاجلة الثانوية(  يتطلب تصميم منطقيًا يجمع بني تقنيات مختلفة من بني التقنيات املوجودة بالقائمة املذكورة أعاله. يعود اختيار تقنية 

املُعاجلة )شبه( املركزية إلى السياق، ويعتمد -بوجٍه عام- على العوامل التالية:

• نوع املنتجات املراد معاجلتها وكميتها )مبا فيها التوسعات احملتملة فى املستقبل(

• املنتجات اخلارجة املرغوبة )االستخدام النهائي أو املتطلبات القانونية للجودة أو كليهما(

• املوارد املالية

• توّفر املواد محلًيا

• توّفر املساحة

• خصائص التربة واملياه اجلوفية

• وجود مصدر ثابت للمياه للكهرباء

• اخلبرات والقدرات )من أجل التصميم، وعملية التشغيل، والصيانة، واإلدارة(

• االعتبارات اإلدارية

• القدرات احمللية

المعالجة )شبه( المركزية

يصف هذا القسم تقنيات معاجلة مياه الصرف الصحي واحلمأة البرازية املناسبة -بوجه عام- للمجموعات الكبيرة من املستخدمني )أي 

بدًءا من التقنيات شبه املركزية على مستوى األحياء السكنية وصواًل إلى التقنيات املركزية التي ُتطبَّق على مستوى املدينة(. هذه التقنيات 

َمة الستيعاب كميات كبيرة من التدفقات، وتعمل -في معظم  االحيان علي - تطوير اإلزالة للُمغذيات، واملواد العضوية، وُمسببات  ُمصَمّ

األمراض، وبخاصٍة عند ُمقارنتها مع تقنيات اجلمع والتخزين/ املُعاجلة )ج(. إال أنه عادًة ما تكون متطلبات التشغيل والصيانة والطاقة 

للتقنيات الداخلة في هذه املجموعة الوظيفية أعلى من متطلبات التقنيات األصغر حجًما. وباإلضافة إلى ذلك، يصف هذا القسم أيًضا 

تقنيات املُعاجلة األولية واملُعاجلة الالحقة حتى وإن لم تكن مطلوبة في جميع األحيان.

ِبَرك الترسيب والتكثيف م.٨  

أحواض التجفيف غير املزروعة م.٩  

أحواض التجفيف املزروعة م.١٠  

إعداد السماد مع إضافة املواد العضوية م.١  

م.١٢   إعداد السماد والترشيح باستخدام الديدان )التقنية الناشئة(

احلمأة املُنّشطة م.١٣  

املُعاجلة الالحقة الترشيح الثالثي والتطهير



م
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تقنيات المعالجة األولية

التصفية/الغربلة

غطاء منفذ الوصول

مدخل

مدخل

مخرج

العوالق 

العوالق 

الهواء املضغوط -اختياري

مخرج

 الدهون
والزيوت والشحوم

الدهون والزيوت والشحوم

مصفاة
 خزان التهوية إلزالة العوالق والشحوم

 مصيدة شحوم لالستخدامات املنزلية

بل
ق

األهداف/السمات األساسية 
• ضمان متانة واستمرارية الُنظم التالية 

وسالمة أدائها الوظيفي

مستوى/نطاق التطبيق
 *  منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
  *  املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�املياه السوداء،�املياه الرمادية، 

�احلمأة، �ُمخّلفات املعاجلة األوليَّة

املُدخالت
الرمادية،  �املياه  السوداء،  �املياه 

�احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

املُعاجلة األولية )Pre-Treatment( )أو املعاجلة التمهيدية، أو ما قبل 
الصرف  مياه  من  ُملوثات  التمهيدية  اإلزالة  املُعاجلة( هي عملية  عملية 
املختلفة.  الصلبة  الزيوت، والشحوم، واملواد  أو احلمأة، مثل:  الصحي 
ويتم إنشاء وحدات املُعاجلة األولية قبل تقنيات النقل أو املُعاجلة )شبه( 
الصلبة،  املواد  تراكم  حَتُّد من عملية  الرفع ، وهي  أو محطات  املركزية 
الالحقة،  املراحل  في  عنها  الناجمة  االنسدادات  حدوث  من  وتقلل 
بها،  االحتكاك  نتيجة  امليكانيكية  األجزاء  تآكل  من  احلد  في  وُتساعد 

كما تساعد في إطالة عمر البنية التحتية للصرف الصحي.

من  الصلبة  والعوالق  والشــحوم،  والزيــوت،  الدهــون،  مثل  مواد  فوجود 
املمكن أن يعيــق عمليــة النقل أو ُيضِعف من كفــاءة املعاجلــة نتيجة انســداد 
األنابيب وتآكلها. ولذا فمن األمور احلاسمة منع هذه املواد من الدخول إلى 
أجل  من  ضروري  أمر  النظام  إلى  تدخل  ال  بحيث  مبكًرا  فإزالتها  النظام، 
إطالة عمره، ومن الضروري اتخاذ اإلجراءات الوقائية على املستوى الفردي 
النقل، على سبيل  ُنظم  املنازل واالفراد )التحكم في املصدر( وعلى طول 
املثال، ال ُبد من إغالق املناهل أو غرف التفتيش اخلاصة بشبكات الصرف 
الصحي على الدوام بأغطية مناسبة ملَنع دخول املواد اخلارجية من دخول إلى 
شبكة وخطوط املجاري. فتقنيات املعاجلة األوليَّة عادًة ما يتم إنشاءها قبل 

املعاجلة  إلى محطة  التي تدخل بها مياه الصرف الصحي  النقطة  دخول في 
وتعتمد  الكبيرة  املُنشآت  منها  تغادر  التي  النقطة  من   خروجها  عند  أو 
التصفية،  مثل: عمليات  للمعاجلة،  الفيزيائية  اخلواص  التقنيات على  هذه 

والّطفو، والترسيب، والترشيح. 

اعتبارات التصميم: تهدف التصفية )الغربلة( إلى منع املواد الصلبة ذات 
النفايات-  من  وغيره  البالستيك،  مثل:   - اخلشنة/الكبيرة  الكبير  احلجم 
من دخول نظام شبكة الصرف الصحي أو محطة املُعاجلة. ويتم حجز املواد 
الصلبة عادًة بواسطة املصافي املائلة أو حواجز املصافي على شكل القضبان 
املتوازية. واملسافة بني قضبان املصافي عادة ما تكون من )١.٥ إلى ٤ سم(، 
التنظيف.  املصافي  التصفية وأسلوب غسيل  أمناط متطلبات  وتعتمد على 
ا؛ علًما  ومُيكن تنظيف غسيل املصافي يدوّيًا أو عن طريق متشيطها ميكانيكّيً
بأن التمشيط امليكانيكي يسهل عملية الغسيل املتكررة إلزالة املواد الصلبة 
التصميم  استخدام  بالتصميم   ميكن  يسمح  وبالتالي  متكرر،  نحٍو  على 
والزيوت،  الشحوم  حجز  هو  الشحوم  مصائد  من  الغرض  حجًما.  األصغر 
بحيث يسُهل جمعها وإزالتها، ومصائد الشحوم عبارة عن ُغرف مصنوعة 
إما من الطوب، أو اخلرسانة، أو البالستيك، مع أغطية ُمحكمة ملنع انتشار 
الرائحة. وتوضع احلواجز أو و املصدات في مداخل ومخارج املصائد؛ ملنع 
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افية عن التدفقات السائلة  اضطراب سطح املاء، ولفصل املُكونات املواد الطَّ
اخلارجة، ومن املمكن وضع مصيدة الشحوم أسفل احَلْوض املنزلي مباشرًة، 
تركيب  تثبيت  فيمكن  والشحوم  الزيوت  من  الكبيرة  للكميات  وبالنسبة 
مت مصائد الشحوم  فواصل مصائد الشحوم الكبيرة خارج املُنشأة. وإذا ُصمِّ
من  وغيره  العوالق  احلصى  إزالة  أيًضا  فُيمكنها  احلجم  كبيرة  تكون  بحيث 
الترسيب على نحٍو مماثل  القابلة للترسب، من خالل  املواد الصلبة األخرى 
خلّزانات التحليل )التخمير( )ج.١٣(. ُغرفة َحجز احلصى )الرمال( وجود 
التالية أو  املُعاجلة  إعاقة خطوات  إلى  الرمال في مياه الصرف الصحي يؤدي 
إزالة  تتيح  الرمال  أو مصائد  ُغرف َحجز احلصى  فإن  لذا  بها؛  الضرر  إحلاق 
املواد غير العضوية الثقيلة عن طريق الترسيب. وُهناك ثالثة أنواع عامة من 
اة، والُغرف الدوامية،  ُغرف َحجز احلصى: ُغرف التدفق األفقي، والُغرف املَُهَوّ
وكل من هذه التصاميم الثالثة تسمح بترسيب جزيئات احلصى اجلسيمات 
عضوية  تكون  -التي  وزًنا  األخف  اجلسيمات  تظل  بينما  بها،  الثقيلة 

باألساس- عالقة في املياه.

املواد واملستلزمات: ميكن إنشاء كل من املصافي ومصائد الشحوم وغرف 
ا، مثل القضبان املعدنية واخلرسانة.  حجز احلصى )الرمال( مبواد متوّفرة محلّيً
املمكن  من  أو  التجهيز،  سابقة  كوحدات  كالهما  يتوفر  أن  املمكن  ومن 
إنتاجها من حاويات خزانات سابقة التجهيز. وحتتاج املصافي ذاتية التشغيل 
)األوتوماتيكية( إلى وجود الكهرباء. ويلزم وجود األدوات املستخدمة في 
إزالة اخلبث وإزالة احلمأة من أجل إزالة التخلص من  املواد الصلبة، مبا في 

ذلك معدات احلماية الشخصية للعمال املسؤولني عن هذه املهام.

القابلية للتطبيق: ينبغي استخدام مصائد الشحوم عند تصريف كميات 
املطاعم واملقاِصف  ومحالت تقدمي  الزيوت والشحوم )كما في  كبيرة من 
في  الشحوم  إزالة  أهمية  وتتجلى  الطعام[(.  اجلاهزة]قاعات  الواجبات 
األماكن املعّرضة للخطر املباشر لالنسداد، كما هو احلال في محطات املُعاجلة 
التصفية  عمليات  أما  )م.٦(،  املُنشأة  الرطبة  األراضي  في  الرمادية  للمياه 
فهي ضرورية ملنع املخلفات الصلبة من الدخول إلى شبكات الصرف الصحي 
مثل   - القمامة  )مصائد(  حواجز  استخدام  ومُيكن  املعاجلة،  ومحطات 
أو  املناهل  مثل  )االستراتيجية(،  املؤثرة  األماكن  في  الشبكية -  الصناديق 
غرف التفتيش. تصريف عند األسواق. وُيوَصى على وجه اخلصوص بإنشاء 
ُغرف حجز احلصى والرمال في الطرق غير املرصوفة أو عندما يكون دخول 
في  وكذلك  وارًدا،  أمًرا  الصحي  الصرف  إلى شبكة  والسيول  األمطار  مياه 

البيئات ذات الطبيعة الرملية.

التشغيل والصيانة: ال ُبد من اإلزالة املنتظمة ملنتجات/ملُخّلفات املعاجلة 
ة املنفصلة عن مياه الصرف الصحي أو احلمأة، ويعتمد معدل تكرار  األوليَّ
بالنسبة للمصافي، فيجب أن جتري اإلزالة  أما  التراكم.  اإلزالة على معدل 
يومًيا على األقل. ويجب أن يتكرر تنظيف مصيدة الشحوم املوجودة حتت 
احلوض )مرة في األسبوع إلى مرة في الشهر(، بينما حاجز الرواسب الكبير 
لغرفة  وبالنسبة  شهًرا.   )٦-١٢( كل  مرة  باملاء  غسله  يتم  بحيث  م  ُمصمَّ
حجز احلصى )الرمال(، فيجب توخي احلذر واالهتمام بعد هطول األمطار. 
بسبب حتلل  الروائح  تنتج  أن  املمكن  فمن  احلد،  الصيانة عن  زاد عدم  إذا 
ى مبا  املواد املُتراكمة. وإذا لم تكن صيانة وحدات املعاجلة األوليَّة كافية ُتؤدَّ
الصحي  الصرف  نظام  إلى فشل عناصر  النهاية  يكفي فقد يؤدي ذلك في 
عند نهاية الشبكة/النظام )وبخاصٍة عن طريق االنسداد(. وينبغي التخّلص 

من منتجات/ُمخّلفات املعاجلة األوليَّة على أنها مواد صلبة بطريقة سليمة 
بيئًيا. وإذا لم يوَجد أي بنية حتتية إلدارة املخلفات الصلبة )شق.٨(، فيجب 

دفن املخلفات الصلبة.

الصحة والسالمة: األشخاص املشاركون في املعاجلة األوليَّة قد يتعّرضون 
مُلسببات األمراض أو املواد السامة؛ ولذا من الضروري أن يتحّروا طرق احلماية 
الطويلة،  األحذية  مثل  املناسبة  الشخصية  املعدات  يرتدوا  وأن  الكافية 
لوقاية  املخلفات  من  اآلمن  التخلص  الضروري  من  وكذلك  والقفازات، 

السكان احملليني من االحتكاك والتعّرض للمخلفات الصلبة.

ة  التكاليف: تنخفض تكاليف رأس املال والتشغيل لتقنيات املعاجلة األوليَّ
املصافي  لنوع  املُستمرة  الطاقة  إمدادات  تكاليف  احتساب  ويجب  نسبًيا، 
اإلزالة  إلى  جميعها  التقنيات  وحتتاج  )األوتوماتيكية(.  التشغيل  ذاتية 

بني. املنتظمة للخبث واحلمأة، ولذلك فهي تتطلب وجود العمال املُدرَّ

االعتبارات االجتماعية: عملية إزالة املواد الصلبة والشحوم من تقنيات 
املُعاجلة األولية ليست باألمر املُستساغ، وإذا كان سكان املنازل أو أفراد املجتمع 
هم املسؤولني عنها، فإنه من احملتمل أاّل جُترى على نحٍو منتظم. فاستئجار 
املتخصصني لالضطالع بعملية اإلزالة قد يكون اخليار األفضل على الرغم من 
أنه قد يكون مكلًفا. واتخاذ التدابير الالزمة للتحكم في مصادر للسيطرة 
علي السلوكيات املخالفة السلوك مع املراقبة الفنية على مستوى املنازل أو 
ُمتطلبات  انخفاض  التلوث وتضمن  ُتقلل من أحمال  أن  األبنية من شأنها 
املُعاجلة األولية، على سبيل املثال: املخلفات الصلبة وزيت الطهو ينبغي أن 
ُيجمع كل منهما على حدة، وأاّل ُيكبوا في أنظمة الصرف الصحي للتخلص 
باملصافي  االستحمام  وأحواض  املنزلية  األحواض  تزويد  يجب  كما  منهم، 
حات وسدادات املياه ملنع املواد الصلبة من الدخول إلى شبكة  املُناسبة واملُرشِّ

وخطوط املجاري.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X االنخفاض النسبي لتكاليف رأس املال والتشغيل. 

X تخفيض مخاطر إعاقة تقنيات النقل واملعاجلة التالية.

الصحي  بالصرف  اخلاصة  واملعدات  لألجهزة  االفتراضي  العمر  طول   X 
      ومتانتها.

W حتتاج إلى الصيانة املتكررة.

Wعملية إزالة املواد الصلبة والشحوم ليست باألمر املُستساغ.

Wيجب التخطيط من أجل التخلص اآلمن.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 
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اخلبث - الزبد

مدخل مخرج

احلمأة

منطقة الترسيب

خروج احلمأة

١.
حوض الترسيب )المروق( م

األهداف/السمات األساسية 
• فصل املواد الصلبةعن السائلة

• تقليل االحتياج احليوي لألكسجني

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة، 

املُدخالت
�املياه السوداء، �املياه الرمادية، 

التعقيدات التقنية 
*  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

للُمعاجلة  تقنية  عن  عبارة  هو  املرّوق(  )أو   Settler الترسيب  َحْوض 
االبتدائية للمياه الصرف الصحي السوداء والرمادية، وهو ُمصمم إلزالة 
العوالق الصلبة عن طريق الترسيب، ومُيكن أيًضا أن ُيشار إليه على أنه 
ق. يسمح حوض الترسيب بانخفاض  ان الترسيب، أو املَُروِّ حوض/خزَّ
سرعة جريان وتدفق املياه مما يتاح الوقت في َحْوض الترسيب للجزيئات 
من  األخف  املُكونات  تطفو  بينما  القاع،  إلى  بالغرق  للترسيب  القابلة 

املاء على السطح.

في  تأتي  ما  وغالًبا  االبتدائي  الترويق  في  غالًبا  الترسيب  أحواض  ُتستخدم 
ومُيكن  األوليَّة(.  املعاجلة  )تقنيات  األوليَّة  املعاجلة  تقنيات  بعد  الترتيب 
الصلبة  العوالق  في  كبيًرا  مبدئًيا  انخفاًضا  حُتقق  أن  الترسيب  ألحواض 
العضوية  املواد  في  وكذلك   )٪  ٧٠ إلى   ٪  ٥٠ بني  ما  )بإزالة  )العكارة( 
)بإزالة ما بني )٢٠٪ إلى ٤٠٪( من االحتياج احليوي لألكسجني(، كما 
تضمن عدم إعاقة هذه املكونات امللوثات لعمليات املُعاجلة التالية الالحقة. 
إذ  عديدة،  أشكااًل  املرّوقات(  أو  )املرسبات،  الترسيب  أحواض  وتتخذ 
انات  تنهض في بعض األحيان بوظائف إضافية، ومن املمكن أن تكون خزَّ
مستقلة، أو أن ُتدَمج في وحدات للُمعاجلة، وفي هذا الكتاب العديد من 
تتضمن  التي  أو  االبتدائي،  الترسيب  وظيفة  لديها  التي  األخرى  التقنيات 

ومفاعل  احلواجز )م.٢(،  ذو  الالهوائي  املفاعل  االبتدائي:  للترسيب  جزًءا 
وِبَرك  )م.٥(،  السائلة  املُخلَّفات  تثبيت  وِبَرك  )م.٤(،  احليوي  الغاز 

الترسيب والتكثيف )م.٨(.

اعتبارات التصميم: الغرض الرئيسي من َحْوض الترسيب هو ضمان إمتام 
الصرف  املياه  مجرى  واضطرابات  سرعة  تقليل  طريق  عن  الترسيب  عملية 
)احتفاظ(  بقاء  لزمن  ُمصممة  انات  خزَّ هي  الترسيب  فأحواض  الصحي، 
املطلوب  الزمن  ويقل  ساعة،   )٢.٥ إلى   ١.٥( من   )HRT( هيدروليكي 
لألكسجني  احليوي  االحتياج  تخفيض مستوى  إلى  ُتوجد حاجة  ال  عندما 
وينبغي  التالية.  احليوية  اخلطوة/املعاجلة  أجل  من  الالزم  من  أقل   BOD
التدفق، وملنع  املُرضي اجليد عند ذروة  ان بحيث يضمن األداء  تصميم اخلزَّ
اخلزان ،  التدفقات ملسارها داخل  الدارة واختصار  الدوامية وِقصر  التيارات 
فإن  الترسيب؛  احَلْوض  داخل  افي  الطَّ )الَزَبد(  باخَلَبث  االحتفاظ  فضاًل عن 
ال للتوزيع واجلمع  املُنشأة ذات املدخل واملخرج اجليدين والتي بها نظام فعَّ
)حواجز، أو هّدارات، أو أنابيب على شكل حرف ]T[( من األمور املهمة. 
وبناًء على التصميم واملوقع مُيكن إزالة احلمأة ونزحها من احَلْوض باستخدام 
احمُلّركات  بواسطة  والنقل  التفريغ  أو  )ن.١(،  اليدوي  والنقل  التفريغ 
واملرّوقات هي  القاع.   في  فتحة  باستخدام  اجلاذبية  أو عن طريق  )ن.٢(، 
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خّزانات ترسيب مبنية بوسائل ميكانيكية لإلزالة املستمرة للحمأة مت إيداعها 
جتميها  بالترسيب، وهي ُمجهزة بكساحات ميكانيكية جلمع احلمأة، والتي 
احلمأة  ُقمع )قادوس( جتميع  باجتاه  املُترسبة  الصلبة  املواد  باستمرار  تكسح 
ان، حيث ُتضخ ُتفرغ احلمأة منه إلى مرافق املُعاجلة. وُيسّهل  في قاعدة اخلزَّ
ان الذي مييل قاعه بدرجة كافية من عملية إزالة احلمأة. تعتمد كفاءة  اخلزَّ
حوض الترسيب االبتدائي على عوامل مختلفة مثل: خصائص مياه الصرف 
الصحي، وزمن البقاء املكث )االحتفاظ( الهيدروليكي، ومعدل انسحاب 
الهوائية  الدوامات  نتيجة  الكفاءة  تنخفض  أن  املمكن  ومن  احلمأة.  تفريغ 
احلمل  وتيارات  انتقال  الترسيب،  َحْوض  سطح  فوق  الرياح  ُتسببها  التي 
احلرارية، وتيارات واختالف الكثافة داخل احلوض نتيجة اختالف درجات 
احلرارة بني قاع وسطح احلوض ، والتطّبق احلراري في األجواء املناخية احلارة؛ 
ومن املمكن أن تؤدي هذه الظواهر إلى ِقصر الدارة )اختصار املياه ملسارها 
في احَلْوض(. ومن أجل حتسني أداء أحواض الترسيب ميكن تركيب األنابيب 
واأللواح املتوزاية املائلة املعروفة باسم ]Lamella[ )ألواح أو أنابيب مائلة 
لب املقاوم للصدأ، وتوضع في احَلْوض  متوازية ُتصَنع من البالستيك أو الصُّ
من  أو  الترسيب،  مساحة سطح  من  يزيد  مما  اجلسيمات(  ترسب  لتحسني 

املمكن استخدام املُرّوبات )املُخثِّرات( الكيميائية.

الرمال  أو  الترسيب من اخلرسانة  ميكن صنع حوض  املواد واملستلزمات: 
أو احلصى أو اإلسمنت، أو الفوالذ، أو األلياف الزجاجية )الفيبرجالس( أو 
البولي فينيل كلوريد ]PVC[ أو البالستيك، ومن املمكن أن يكون متوفًرا 

كوحدات سابقة التجهيز.

القابلية للتطبيق: اختيار تقنية تعمل على ترسيب املواد الصلبة يحكمه 
خصائص مياه الصرف الصحي، والقدرات اإلدارية، ومدى الرغبة في عملية 
ال هوائية، سواء مع إنتاج الغاز احليوي أو بدونه. فالتقنيات التي بها نوع ما 
من الترسيب االبتدائي )واملذكورة أعاله( ال حتتاج إلى أي حوض ترسيب 
منفِصل. إالَّ أن العديد من تقنيات املُعاجلة، تتطلب اإلزالة التمهيدية للمواد 
الصلبة لكي تؤدي وظيفتها على نحو سليم. وتظهر أهمية حوض الترسيب 
ح  املُرشِّ )مثل  ترشيحي  وسط  مواد  تستخدم  التي  للتقنيات  االبتدائي 
املُنشطة.  احلمأة  محطات  في  ُيلغى  ما  غالًبا  ولكنه  ]م.٣[(،  الالهوائّي 
األمطار  مبياه  لالحتفاظ  كخّزانات  أيًضا  الترسيب  أحواض  تركيب  وميكن 
إلزالة جزء من املواد العضوية الصلبة العضوية وإاّل فقد ُتصّرف يتم التخلص 

منها  مباشرًة إلى البيئة.

أجل  من  ُتصّمم  لم  التي  الترسيب  أحواض  في  والصيانة:  التشغيل 
ظهور  ملنع  ضرورية  للحمأة  املُنتظمة  اإلزالة  تكون  الالهوائية-  العمليات 
الغازات  الالهوائي( وتكّوين  التعفن )التحلل  أو  التخمير والتحلل  ظروف 
وانبعاثها، األمر الذي قد يؤدي إلى إعاقة عملية الترسيب عن طريق إعادة 
تعليق طفو املواد الصلبة بعد ترسيبها. ويصُعب إزالة احلمأة التي انتقلت إلى 
السطح بواسطة فقاعات الغازات املُتكونة وقد متر إلى مرحلة املُعاجلة التالية.  

ومن األمور الضرورية اإلزالة املستمرة للخبث، ويجب التخلص من احلمأة 
بطريقة مناسبة، سواء كان ذلك في نظام للمعاجلة أو بدفنها.

الصحة والسالمة: وملنع انبعاث الغازات ذات الرائحة فإنه من الضروري 
إزالة احلمأة باستمرار. ويجب التعامل مع احلمأة واخلبث الطافي بحذر حيث 
أنهما يحتويان على مستويات عالية من مسببات االمراض الكائنات احلية 
املُسببة لألمراض، وحيث يلزم إخضاعهما ملزيد من املُعاجلة او يحتاجان إلى 
أمٌر  فهو  املُناسبة  الشخصية  احلماية  معدات  ارتداء  أما  املُناسب.  التخلص 
اخلارجة  السائلة  التدفقات  مع  مباشرة  يتعاملون  قد  الذين  للعمال  ضروري 

)املُعاجلة(، ويجب تطهير املعدات واليدين بعد أعمال إزالة احلمأة.

وتكاليف  متوسطة،  الترسيب  حلوض  املال  رأس  تكاليف  التكاليف: 
استخدمته  ما  على  الترسيب  حوض  تكاليف  وتعتمد  منخفضة.  تشغيله 
ا  محلّيً املواد  توفر  على  وأيًضا  األخرى،  املُستخَدمة  واملعاجَلة  النقل  تقنيات 
أو  والفوالذ(  واإلسمنت،  واحلصى،  )الرمال،  املواد  هذه  تكاليف  وبالتالي 
التشغيل  تكاليف  وترتبط  العمالة.  وتكاليف  التجهيز،  سابقة  الوحدات 
احلوض  قاع  فى  املتجمعة  األولّية  احلمأة  بتفريغ  بإزالة   األساسية  والصيانة 
التفريغ )في حال  متطلبات  املضّخات من  إذا كانت  الكهرباء  وتكاليف   ،

غياب خيار التدفق باجلاذبية(.

التقنيات  الترسيب من  االعتبارات االجتماعية: عادًة ما تكون أحواض 
التي تلقى القبول اجليد. ارتداء معدات احلماية الشخصية املناسبة من األمور 
التي ينبغي تناولها، وقد يتطلب األمر عقد تدريبات لطاقم العمل املشارك.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X تقنية بسيطة وقوية.

X اإلزالة الفعالة للعوالق الصلبة )العكارة(.

X االنخفاض النسبي لتكاليف رأس املال والتشغيل. 

W حتتاج إلى إلزالة املتكررة للحمأة.

W حتتاج التدفُّقات السائلة اخلارجة، واحلمأة، واخلبث إلى املعاجلة اإلضافية

W تصميم هيكلي وهيدروليكي معقد

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 
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منطقة الترسيب
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مدخل
(T)مدخل على شكل حرف حاجز مخرج

احلمأة

فتحة التهوية

حوض الترسيب  املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز
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المفاعل الالهوائي ذو الحواجز 

األهداف/السمات األساسية 
• فصل املواد الصلبةعن السائلة

• تقليل االحتياج احليوي لألكسجني

مستوى/نطاق التطبيق
  *  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
  *  املنزل

 ** احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة،�الغاز احليوي 

املُدخالت
�املياه السوداء، �املياه الرمادية 

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

 Anaerobic Baffled Reactor[( احلواجز  ذو  الالهوائي  املُفاعل 
وميكن  الصحي،  الصرف  مياه  من  عديدة  أنواع  معاجلة  ميكنه   )[ABR
ن مطور )ج.١3( يستخدم حواجز  اعتباره خّزان حتليل )تخمير( ُمحسَّ
حيث  الصرف  مياه  معاجلة  تري  األمثل.  النحو  على  املعاجلة  لضمان 
ُتدَفع للتدفق إلى األعلى عبر سلسلة مجموعة من الُغَرف، حيث تتحلل 

املُلّوثات حيوًيا في طبقة احلمأة النشطة املوجودة في قاع كل غرفة.

ميكن للمفاعالت الالهوائية ذات احلواجز أن ُتعالج املجاري مباشرا او التى 
مت معاجلتها األولّية وكذلك املجاري التي خضعت ملعاجلة ابتدائية أو ملعاجَلة 
عملية  املرتفع(.  الُعضوي  احِلمل  )ذات  الرمادية  املياه  وكذلك  ثانوية، 
وتستغل  األكسجني(،  غياب  في  )أي  الهوائيّة  تكون  األساسية  التشغيل 
آليات املعاجلة البيولوجية/احليوية. تؤدي ُغرف تدفق مياه الصرف الصحي 
من أسفل إلى أعلى إلى حتسني عملية إزالة املواد العضوية وهضمها؛ حيث 
قد تصل  بنسبة   )BOD( احليوي لألكسجني  االحتياج  يِقل  أن  املمكن  من 
ان  باستخدام خزَّ العضوية  املواد  إزالة  من  بكثير  أفضل  وهذا  إلى )٩٠٪(، 

التحليل )التخمير( التقليدي )ج.١٣(.

الالهوائية  املفاعالت  من  اجلاهزة  الواحدت  حتتوي  التصميم:  اعتبارات 
ُغرفة  بها  يكون  على  الصغيرة  نطاٍق  على  بذاتها  القائمة  احلواجز  ذات 
الترسيب األولّية  ترسيب ُمتكاملة، لكن من املمكن أيًضا أن جتري عملية 
في حوض ترسيب ُمنفصل )م.١(، أو عن طريق املرور بتقنية أخرى تسبق 
املفاعالت، على سبيل املثال: خّزان التحليل )التخمير( )ج.١٣(. ويجب 
األقل  على  ُغرف  أربع  من  احلواجز  ذات  الالهوائية  املفاعالت  تتكون  أن 
)حيث املقدر لكل ِحمل من طبقا معدل االحتياج احليوي لألكسجني(، 
وال يوَصى بوجود أكثر من ست ُغرف. ويجب أن يكون احِلمل العضوي 
أقل من )٦ كغم( من االحتياج احليوي لألكسجني لكل مترمكعب يوميا، 
ومن األفضل أن يكون عمق املياه عند نقطة املخرج نحو )١.٨م(، ويجب 
زمن  يِقل  أاّل  ويجب  الكبيرة(.  )للنظم  أقصى  بحٍد  يتعّدى )٢.٢م(  أال 
 Hydraulic Retention( الهيدروليكي  )االحتفاظ(  املكث  البقاء 
ل فيتراوح بني )١٦-٢٠(  Time ]HRT[( عن ٨ ساعات، أما احلد املُفضَّ
متر/ نحو )٠.٩(  األعلى  إلى  التدفق  تبلغ سرعة  أن  األفضل  ساعة. ومن 
الساعة، ويجب جتنب القيم التي ترتفع عن )١.٢( متر/ساعة. ومن األمور 
)من  الُغرف  جميع  إلى  الوصول  إمكانية  تأكيد  الصيانة  لعملية  الضرورية 
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في  للتحكم  اخلزانات  تهوية  من  ُبد  وال  لذلك(.  صة  ُمخصَّ فتحات  خالل 
انبعاث الروائح وغيرها من الغازات الضارة. يجب وضع مصيدة للشحوم قبل 
ق( في األماكن التي تتصل فيها مياه صرف املطابخ  حوض الترسيب )املُروِّ
بالنظام، وذلك لتفادي دخول الفائض املزيد من مادة الزيوت والشحوم وإعاقة 

عمليات املعاجلة.

املواد واملستلزمات: ميكن صنع املفاعل الالهوائي ذي احلواجز من اخلرسانة 
أو   )PVC( كلوريد  فينيل  البولي  أو  )الفيبرجالس(  الزجاجية  األلياف  أو 
ة  البالستيك، ومن املمكن أن يكون سابق التجهيز. وقد يلزم وجود مضخَّ
من أجل تفريغ مياه الصرف املُعاجَلة، وذلك في األماكن التي ال يتاح فيها 

خيار التدفق باجلاذبية.

مفاعل الهوائي ذي حواجز  لبناء  تقريبية،  بحسابات  للتطبيق:  القابلية 
يخدم )٢٠( منزاًل من املمكن أن يستغرق األمر عدة أسابيع، وقد يكون 
إنشاؤه أسرع كثيًرا )٣-٤ أيام( إذا اسُتخِدمت الوحدات سابقة التجهيز من 
املدعمة.  البالستيكية  األلياف  من  املصنوع  احلواجز  ذي  الالهوائي  املفاعل 
فور دخوله مرحلة التشغيل، يحتاج املفاعل إلى فترة ٣-٦ أشهر )وقد تصل 
البيولوجية،  البيئة  لتكوين  الباردة(  املناخية  األجواء  في  أشهر   )٩( إلى 
ذات  الالهوائية  فاملفاعالت  لذلك،  للمعاجلة.  فعالية  أقصى  إلى  وللوصول 
الطوارئ، ولكنها  احلواجز ليست مناسبة ملرحلة االستجابة احلادة من حالة 
تناسب أكثر فترات االستقرار واالنتعاش كَحل طويل األمد. وأفضل مستوى 
يناسبها هو مستوى احلي السكني، ولكن ميكن أيًضا تنفيذه على مستوى 
واملُنشآت  املباني  أو  الكبيرة  اخلدمات  ومراكز  التجمعات  مناطق  أو  املنازل 
العامة )مثل املدارس(. وعلى الرغم من أن املفاعالت الالهوائية ذات احلواجز 
مة بحيث تكون معزولة -غير ُمنفذة للمياه - فإنه ال يوَصى بإنشائها  ُمصمَّ
التي تتكرر بها  املناطق  املياه اجلوفية أو  التي يرتفع بها منسوب  املناطق  في 
سابقة  الوحدات  وضع  ميكن  ذلك،  عن  وبدياًل   ، والسيول  الفيضانات 
ذات  الالهوائية  املفاعالت  تنفيذ  املمكن  من  األرض.  سطح  فوق  التجهيز 
احلواجز في أي مناخ، إاّل أن الكفاءة ستِقل في األجواء املناخية األكثر برودة.

التشغيل والصيانة: تشغيل املفاعل الالهوائي ذي احلواجز بسيط نسبًيا، 
التشغيل.  مهام  لبعض  احلاجة  تختفي  بالكامل  لوظيفته  النظام  أداء  وفور 
احلواجز  ذي  الالهوائي  املُفاعل  تزويد  ميكن  التشغيل  بدء  فترة  ولتقليل 
التحليل  ان  خزَّ حمأة  بإضافة  املثال:  سبيل  على  الالهوائية،  بالبكتيريا 
خّلوه  من  للتأكد  شهرًيا  النظام  فحص  ويجب  البقر.  روث  أو  )التخمير( 
متابعة مستوى احلمأة كل )٦( أشهر. وال  الصلبة، ويجب  املخلفات  من 
احلمأة  تراكم  حسب  على  سنوات   )٢-٤( كل  احلمأة  تفريغ  إزالة  من  ُب 
احلمأة  إلزالة  طريقة  وأفضل  املعاجلة.  كفاءة  من  تقلل  التي  الُغرف  قاع  في 
من  ولكن  )ن.٢(،  احملركات  بواسطة  والنقل  التفريغ  تقنية  استخدام  هي 
اخليارات املطروحة أيًضا التفريغ اليدوي )ن.١(. ويجب ترك كمية صغيرة 

من احلمأة لضمان استمرار العملية البيولوجية /احليوية.

الصحة والسالمة: ويجب التعامل مع التدفقات السائلة اخلارجة واخلبث 
عالية من  أنها حتتوي على مستويات  املترسبة بحذر حيث  الطافي واحلمأة 
الشخصية  احلماية  مبعدات  العمال  يزّود  أن  ُبد  وال  األمراض.  مسببات 
احلمأة  إزالة  أثناء  الواقية(  واملالبس  والقفازات،  الطويل،  )احلذاء  املالئمة 
التدفُّقات السائلة اخلارجة ملعاجلة إضافية  وازالة اخلَبث. ويجب أن تخضع 
)على سبيل املثال املُعاجلة الالحقة( إذا كان من املقرر استخدامها في مجال 
التسميد بالري )الري املسّمد(، وإاّل فلُتصَرف فيتم التخلص منها بطريقة 

سليمة والئقة.

التكاليف: تكاليف رأس املال للمفاعل الالهوائي ذي احلواجز متوسطة، 
وتكاليف تشغيله منخفضة جًدا. وتعتمد تكاليف املفاعل الالهوائي ذي 
املعاجَلة  ووحدات  النقل  تقنيات  تستهلكه   استخدمته  ما  على  احلواجز 
هذه  تكاليف  وبالتالي  ا  محلّيً املواد  توفر  على  وأيًضا  األخرى،  املُستخَدمة 
سابقة  الوحدات  أو  والفوالذ(  واإلسمنت،  واحلصى،  )الرمال،  املواد 
التشغيل والصيانة األساسية  العمالة. وترتبط تكاليف  التجهيز، وتكاليف 
بإزالة احلمأة األولّية، وتكاليف الكهرباء إذا كانت املضّخات من متطلبات 

التفريغ )في حال غياب خيار التدفق باجلاذبية(.

االعتبارات االجتماعية: عادًة ما تكون ُنُظم املُعاجلة الالهوائية من التقنيات 
ُبد  -فال  النظام  داخل  احلساسة  البيئة  وبسبب  اجليد.  القبول  تلقى  التي 
الكيماوية  املواد  استخدام  استبعاد  بشأن  املستخدمني  لدى  الوعي  رفع  من 

القاسية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض تكاليف تشغيله.

X مقاوم لألحمال املفاجئة من املادة العضوية أو الزيادات في التدفق.

X انخفاض كبير في االحتياج احليوي لألكسجني.

X إنتاج محدود للحمأة حيث يتم تثبيت احلمأة.

W تتطلب خبرة التصميم واإلنشاء.

W نخفاض محدود في مسببات األمراض واملُغذيات.

قات السائلة اخلارجة واحلمأة إلى املعاجلة اإلضافية والتصريف املالئم   W حتتاج التدفُّ
      أو أحدهما.

W طول وقت البدء. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 



أغطية منافذ الوصول

منطقة الترسيب

اخلبث - الزبد

مدخل (T)مدخل على شكل حرف

احلمأة

حوض الترسيب

حاجز مخرج

فتحة التهوية

ح ُمرِشّ

ح قاعدة لدعم املُرِشّ

ح الالهوائّي وحدات املُرِشّ

٣.
المرشح الالهوائي م

األهداف/السمات األساسية 
• تقليل  االحتياج احليوي لألكسجني

مستوى/نطاق التطبيق
  *  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
  *  املنزل

 ** احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة،

املُدخالت
�املياه السوداء، �املياه الرمادية 

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

أنواع  القدرة على معاجلة  Anaerobic Filter لديه  ح الالهوائّي  املُرشِّ
ح الالهوائّي هو ُمفاعل حيوّي  عديدة من مياه الصرف الصحي. واملُرشِّ
ذو قاعدة ترشيح ثابتة Fixed-bed Biological Reactor مع ُغرفة 
تتدفق  عندما  التوالي.  على  للترشيح  غرفة  من  أكثر  أو  واحدة  ترشيح 
ح فإن الغشاء احليوي النشط العالق على  مياه الصرف الصحي عبر املُرشِّ

ح يحجز اجلسيمات وُيحلِّل املواد العضوية. سطح مادة مواد املُرشِّ

يشيع استخدام هذه التقنية كتقنية للمعاجلة الثانوية في ُنظم املياه السوداء 
انات  ن من عملية إزالة املواد الصلبة مقارنًة بخزَّ والرمادية وتزيد من كفاءة  وحتسِّ
التحليل )التخمير( )ج.١٣( واملُفاعل الالهوائّي ذي احلواجز )ج.١٤(. 
عملية املعاجلة تكون الهوائيّة، وتستغل آليات املعاجلة البيولوجية، ميكن أن 
إلى  احليوي لألكسجني  االحتياج  املُعّلقة وتخفيض  الصلبة  املواد  إزالة  تبلغ 
٩٠٪، ولكنها عادًة ما تكون بني )٥٠٪( و)٨٠٪(، أما إزالة النيتروجني 

فهي محدودة وعادًة ال تتعدى )١٥٪( بالنظر إلى إجمالي النيتروجني.

األولية(  املعاجلة  )تقنيات  تعتبر  ة  األوليَّ املعاجلة  التصميم:  اعتبارات 
ضرورية إلزالة املواد الصلبة واملخلفات الصلبة التي قد تسد 

األمامية  الترسيب  غرفة  في  الصلبة  الرواسب  معظم  إزالة  وجتري  ح.  املُرشِّ
ُغرفة  على  بذاتها  القائمة  الصغيرة  الوحدات  حتتوي  الالهوائّي.  ح  للُمرشِّ
األولّية  الترسيب  عملية  أن جتري  أيًضا  املمكن  من  لكن  ُمدمجة،  ترسيب 
في حوض ترسيب ُمنفصل )م.١(، أو في تقنية أخرى سابقة، على سبيل 
حات  املُرشِّ تعمل  ل  ُتشغَّ )ج.١٣(.  )التخمير(  التحليل  خّزان  املثال: 

نزح  لتجنُّب مخاطر  إلى األعلى؛  التدفق من األسفل  بنظام  الالهوائية عادًة 
الكتلة احليوية الثابتة إلى اخلارج وانخفاض كفاءة املعاجلة. ويجب أن يرتفع 
منسوب املياه بحيث يغطي املُرِشح ويكون فوقه بنحو )٠.٣م( على األقل 
لضمان نظام تدفق متجانس. وُيعتبر زمن البقاء )االحتفاظ( الهيدروليكي 
)Hydraulic Retention Time )HRT أهم محددات التصميم املؤثرة 
على أداء املُرشح، ويوَصى بزمن بقاء هيدروليكي من )١٢ إلى ٣٦( ساعة. 
املُرشح املثالي ينبغي أن تكون مساحة سطحه لتسمح بنمو البكتيريا، وأن 
تكونه مسامه واسعة مبا يكفي ملنع االنسدادات، تضمن املساحة السطحية 
مما  العالقة  احليوية  والكتلة  العضوية  املواد  املادة  بني  التالمس  زيادة  الكبيرة 
إلى  املُرشح ما بني )٩٠  يجعلها تتحلل بكفاءة. من األفضل أن توفر مادة 
الذي  احلجم  من  مكعب   متر  السطحية/م٣لكل  املساحة  من  ٣٠٠م٢( 
األنابيب  باستخدام  الغرف  بني  الوصالت  تصميم  وميكن  املُفاعل،  يشغله 
إمكانية  تأكيد  الصيانة  لعملية  الضرورية  األمور  ومن  احلواجز.  أو  الرأسية 
ُبد  وال  لذلك(.  صة  ُمخصَّ فتحات  الُغرف )من خالل  إلى جميع  الوصول 
من تهوية اخلزانات للتحكم في انبعاث الروائح وغيرها من الغازات الضارة. 
ق( في  يجب دمج مصيدة للشحوم في التصميم قبل حوض الترسيب )املُروِّ

األماكن التي تتصل فيها صرف مياه صرف املطابخ بالنظام.

ح الالهوائّي من اخلرسانة أو الرمال  املواد واملستلزمات: ميكن صنع املُرشِّ
أو احلصى أو اإلسمنت، أو الفوالذ، أو األلياف الزجاجية )الفيبرجالس( أو 
البولي فينيل كلوريد )PVC( أو البالستيك، ومن املمكن أن يكون سابق 
إلى  بني )١٢  ما  املُرشح  ملواد  ملادة  املثالي  القطر  يتراوح  ما  وعادًة  التجهيز، 
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وحدات  فى  لألعلى  اجتهنا  كلما  املرشح  ملواد  القطر  ويقل  ملليمتر(،   ٥٥
أو  احلصى،  املُرشحات:  في  ُتستخدم  ما  عادًة  التي  املواد  ومن  الترشيح. 
االسفنجي  احلجر  أو  اجلمر،  أو  املجروش،  الطوب  أو  املجروشة،  الصخور 
املصنعة خّصيًصا  البالستيكية  القطع  أو  الزجاج،  أو قطع  ان(،  اخُلفَّ )حجر 
لهذا الغرض )وكذلك ميكن استخدام القوارير املهشمة القصصات الصغيرة 

.)PVC( املصنوعة من بالستيك البولي فينيل كلوريد

االستجابة  ملرحلة  مناسبة  ليست  الالهوائية  حات  املُرشِّ للتطبيق:  القابلية 
الالهوائي  ح  املُرشِّ داخل  البيولوجية  البيئة  ألن  الطوارئ  حالة  في  احلادة 
احلواجز  ذات  الالهوائية  فاملُرّشحات  لذلك،  تتأسس.  حتى  وقًتا  تستغرق 
الطوارئ، ولكنها تناسب  ليست مناسبة ملرحلة االستجابة احلادة من حالة 
األم  التأهيل كَحل طويل  وإعادة  والتعافي  االستقرار واالنتعاش  فترات  أكثر 
دمستدام. وأفضل مستوى يناسبه هو مستوى احلي السكني، ولكن ميكن 
اخلدمات  مراكز  و  التجمعات  مناطق  أو  املنازل  مستوى  على  تنفيذه  أيًضا 
أن  من  الرغم  وعلى  املدارس(.  )مثل  العامة  واملُنشآت  املباني  أو  الكبيرة 
بإنشائها  فإنه ال يوَصى  للمياه -  ُمنفذة  الالهوائية معزولة -غير  حات  املُرشِّ
التي تتكرر بها  املناطق  املياه اجلوفية أو  التي يرتفع بها منسوب  املناطق  في 
الفيضانات السيول. وبدياًل عن ذلك، ميكن وضع الوحدات سابقة التجهيز 
حات الالهوائية ذات احلواجز في  فوق سطح األرض. من املمكن إنشاء املُرشِّ
أي مناخ، إاّل أن الكفاءة ستِقل في األجواء املناخية األكثر برودة. انخفاض 
املطلوب  كان  وإذا  الالهوائية،  حات  املُرشِّ في  واملُغذيات  األمراض  مسببات 
السائلة اخلارجة،  للتدفقات  قياسية ذات جودة مرتفعة عالية  حتقيق معايير 
احلواجز  ذي  الالهوائي  املفاعل  )مثل  إضافية  معاجلة  تقنية  إضافة  فيجب 
السائلة  املُخلَّفات  تثبيت  وِبَرك  )م.٦(،  املُنشأة  الرطبة  واألرض  )م.٢(، 

]م.٥[(.

ح الالهوائي فترة بدء تشغيل من ستة  املُرشِّ يتطلب  التشغيل والصيانة: 
إلى تسعة أشهر حتى يصل إلى املرحلة التي مُيكنه فيها املعاجلة بكامل قدرته؛ 
وذلك بسبب ُبطء مُنُو الُكتلة احليوية الالهوائية التي حتتاج إلى أن تثبت أواًل 
ح بالبكتيريا  على مادة املُرشح.  ولتقليل فترة بدء التشغيل ميكن تزويد املُرشِّ
ان التحليل )التخمير(  الالهوائية، على سبيل املثال: عن طريق رش حمأة خزَّ
ح. وينبغي أن يقل التدفق تدريجًيا مع مرور الوقت، وال ُبد  على مادة املُرشِّ
ان يؤدي وظيفته  من متابعة مستويات اخلبث )الزبد( واحلمأة لضمان أن اخلزَّ
على خير افضل وجه. وقد تنمو أيًضا الكتلة البكتيرية لتصبح سمكها أكبر 
من الالزم وتنفصل وَتُسد املسام. ويجب تنظيف املُرشح إذا قلت كفاءته، 
وذلك عن طريق تشغيل النظام في الوضع العكسي )الغسيل العكسي( أو 
انات اخلاصة  عن طريق إزالة مادة مواد املُرشح وتنظيفها، ويجب فحص اخلزَّ
باملُرشح الالهوائي من وقت آلخر للتأكد من أنها معزولة وغير ُمنفذة للمياه.

الصحة والسالمة: ويجب التعامل مع التدفقات السائلة اخلارجة واخلبث 
عالية من  أنها حتتوي على مستويات  املترسبة بحذر حيث  الطافي واحلمأة 
ملعاجلة  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  تخضع  أن  ويجب  األمراض.  مسببات 

إضافية )على سبيل املثال املُعاجلة الالحقة( إذا كان من املقرر استخدامها في 
مجال التسميد بالري )الري املسّمد(، وإاّل فلُتصَرف التخلص منها بطريقة 
إزالة  أثناء  ارتداء معدات احلماية الشخصية كاملًة  سليمة والئقة. ويجب 

ح الالهوائي. احلمأة وعند تنظيف املُرشِّ

التكاليف: تكاليف رأس املال للمفاعل الالهوائي ذي احلواجز متوسطة، 
وتكاليف تشغيله منخفضة جًدا. وتعتمد تكاليف املفاعل الالهوائي ذي 
املُستخَدمة  املعاجَلة  ووحدات  النقل  تقنيات  استخدمته  ما  على  احلواجز 
ا وبالتالي تكاليف هذه املواد )الرمال،  األخرى، وأيًضا على توفر املواد محلّيً
وتكاليف  التجهيز،  سابقة  الوحدات  أو  والفوالذ(  واإلسمنت،  واحلصى، 
احلمأة  بنزح  بإزالة  األساسية  والصيانة  التشغيل  تكاليف  وترتبط  العمالة. 
األولّية، وتكاليف الكهرباء إذا كانت املضّخات من متطلبات التفريغ )في 

حال غياب خيار التدفق باجلاذبية(.

الالهوائي  ح  باملُرشِّ املُعاجلة  ُنُظم  تكون  ما  عادًة  االجتماعية:  االعتبارات 
من التقنيات التي تلقى القبول اجليد. وبسبب البيئة احلساسة داخل النظام 
املواد  استخدام  استبعاد  بشأن  املستخدمني  لدى  الوعي  رفع  من  ُبد  فال   -

الكيماوية القاسية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض متطلبات التشغيل والصيانة وتكاليفها.

 X أداء معاجلة قوي، ومقاوم لألحمال املفاجئة من املادة العضوية أو الزيادات في 
      التدفق.

X ال حتتاج إلى طاقة كهربائية.

X انخفاض كبير في االحتياج احليوي لألكسجني واملواد الصلبة.

W انخفاض محدود في مسببات األمراض واملُغذيات.

W تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

ح املسدود وتنظيفها عملية مرهقة. W إزالة مادة املُرشِّ

W طول وقت البدء. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١93(. 
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مفاعل الغاز الحيوي

األهداف/السمات األساسية 
• تثبيت احلمأة

• استعادة الغاز احليوي 

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
  *  املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�الغاز احليوي

املُدخالت
�فضالت اجلسم، �املياه السوداء، 

�املواد العضوية

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة

معاجلة  على  القدرة  لدية   )Biogas Reactor( احليوي  الغاز  ُمفاِعل 
أنواع عديدة من مياه الصرف الصحي. وهو عبارة عن تقنية تعتمد علي 
املُعاجلة الالهوائية إلنتاج احلمأة املهضومة )املواد املهضومة أو سماد الغاز 
وكذلك  للتربة،  كُمخصب  كسماد  استخدامها  ميكن  والتي  احليوي( 
إنتاج الغاز احليوي الذي ميكن استخدامه كمصدر للطاقة. والغاز احليوي 
هو خليط من غاز امليثان وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى -محدودة 

الكمية- ميكن حتويلها إلى حرارة أو كهرباء أو ضوء )س.7(.

يتكون ُمفاعل الغاز احليوي من ُغرفة ُمحكمة الغلق لتسهيل عملية التحّلل 
الالهوائي للمياه السوداء واحلمأة واملخّلفات القابلة للتحلل احليوي، جتري 
معاجلة مياه الصرف عندما تدخل إلى الهاضم املفاعل. وتتحلل املُدخالت 
حيوًيا في طبقة احلمأة النشطة املوجودة داخل الهاضم، ويتم ُتفّريغ احلمأة 
األرض.  سطح  مستوي  في  الغمر  نقطة  عند   البالعه  فتحة  من  املهضومة 
في  التخّمر  عمليات  عن  الناجت  احليوي  الغاز  جتميع  أيًضا  الغرفة  وُتسّهل 
الغني ة باملواد  الغاز احليوي(  املُفاعل. املواد املهضومة او ما عرف )بسماد 

العضوية واملُغذيات، ومن السهل نسبًيا نزع املاء منها وإدارتها.

شكل  على  احليوي  الغاز  ُمفاعالت  إنشاء  مُيكن  التصميم:  اعتبارات 
القباب  حالة  في  للتمدد.  وقابلة  طافية  ُقبة  أو  ثابتة  ُقبة  ذات  هاضمات 
مخلوط  يضغط  فإنه  الغاز  ُينَتج  عندما  ثابًتا،  املُفاعل  حجم  يكون  الثابتة 
املخلفات العضوية واملاء )الردغة/املُعلَّق( ويزيحه ألعلى ليدخله إلى ُغرفة 
التمّدد، وبعد خروج الغاز يتدّفق املخلوط/املُعّلق مرة أخرى داخل املُفاعل، 
في  أما  األنابيب.  عبر  احليوي  الغاز  لنقل  املُتّولد  الضغط  استخدام  وميكن 
حالة املُفاعل ذي القبة الطافية والقابلة للتمدد فإن القبة ترتفع وتنخفض مع 
الغاز وخروجه، أو بدياًل عن ذلك، من املمكن استخدام قبة تتمدد  إنتاج 
الهيدروليكي  )االحتفاظ(  البقاء  زمن  يكون  أن  ويجب  البالون(.  )مثل 
يوًما  و)١٢(  احلارة،  املناخية  األجواء  في  األقل  على  يوًما   ١٥ املُفاعل  في 
من  كبير  بحمل  املُفاعل  إمداد  حالة  وفي  املعتدلة.  املناخية  األجواء  في 
هيدروليكي.  بقاء  كزمن  يوًما   )٦٠( حساب  فينبغي  األمراض  مسببات 
وحتى  الواحدة  لألسرة  لتر(  الف    ١٠٠٠( بني  املُفاعالت  أحجام  تتراوح 
أن  العامة. ومبا  املراحيض  أو  املنشآت  لتر( ملراحيض  الف  )١٠٠.٠٠٠مائة 
عملية إنتاج املواد املهضومة )سماد الغاز احليوي( عملية مستمرة، فال ُبد 
من عمل االستعدادات املسبقة وجتهيز أماكن لتخزينها واستخدامها أو نقلها 

بعيًدا عن املوقع.
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أو  الطوب  من  احليوي  الغاز  ُمفاعل  صنع  وميكن  واملستلزمات:  املواد 
الهيكل )على سبيل  لدعم  األسالك  أو من  الرمال  أو  الفوالذ  أو  اإلسمنت 
نة املضادة للمياه  املثال سياج األسالك املُشبَّكة(، واإلضافات اإلسمنتية احمُلسِّ
للرطوبة )من أجل العزل(، أنابيب املياه والوصالت، وصمام وأنبوب سابق 
التجهيز إلخراج الغاز. ومن احللول سابقة التجهيز: أكياس الرمال املصنوعة 
وكذلك   ،)Geotextile )اجليوتكستايل  األرضية  التكسية  نسيج  من 
الوحدات سابقة التجهيز املصنوع من األلياف البالستيكية املدعمة املقوي، 
والوحدات املستقلة املوجهةاملصنعة خصيصا لهذا الغرض ، وجميعها متوفرة 

صني. لدى املوّردين املتخصِّ

القابلية للتطبيق: يصلح تطبيق هذه التقنية ملعاجلة مياه الصرف املنزلية 
واملدارس.  كاملستشفيات  املنشآت  مستوى  على  الصرف  مياه  وكذلك 
حالة  في  احلادة  االستجابة  ملرحلة  مناسبة  ليست  الالهوائية  حات  املُرشِّ
وقًتا حتى  تستغرق  الالهوائي  ح  املُرشِّ داخل  البيولوجية  البيئة  الطوارئ ألن 
الريفية  املناطق  في  للتطبيق -على وجه اخلصوص-  مناسبة  تتأسس. وهي 
حيث يتاح روث احليوانات الذي ميكن إضافته، وحيث توجد احلاجة للمواد 
املهضومة )لسماد الغاز احليوي( كُمخّصب، وللغاز احليوي الستخدامه في 
الطهو. وكما ميكن استخدام مفاعالت الغاز احليوي لتثبيت احلمأة الناجتة 
عن مراحيض احلفرة )ج.٣، ج.٤(. وعادًة ما ُيستخَدم ُمفاعل الغاز احليوي 
مستوى  ُيوّفر  إنه  حيث  )ج.١٣(  )التخمير(  التحليل  ان  خزَّ عن  كبديل 
مشابه من املعاجلة ولكنه يتميز بإنتاج الغاز احليوي كقيمة مضافة. غير أنه 
ال ميكن إنتاج كميات كبيرة من الغاز احليوي إذا كانت املياه السوداء هي 
املُدَخل الوحيد، أو إذا قلت درجة احلرارة احمليطة عن )١٥( درجة مئوية، 
وال مُيِكن إضافة املياه الرمادية حيث أنها تقلل من زمن البقاء )االحتفاظ( 
الغاز  ُمفاعالت  مالءمة  درجة  وتقل  كبيرة.  بدرجٍة   )HRT( الهيدروليكي 
املواد  حتّول  ُمعّدل  جًدا  يِقل  حيث  الباردة،  املناخية  األجواء  في  احليوي 
العضوية إلى غاز حيوي، وبالتالي ال ُبد أن يكون زمن البقاء الهيدروليكي 
أطول وأن يزداد حجم التصميم بدرجٍة كبيرة. وعلى الرغم من أن ُمفاعل 
الغاز احليوي معزول -غير ُمنفذة للمياه - فإنه ال يوَصى بإنشائها في املناطق 
التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية أو املناطق التي تتكرر بها الفيضانات 

السيول.

غني  مبصدر  تزويدة  يجب  املُفاعل  تشغيل  ولبدء  والصيانة:  التشغيل 
ان  بالبكتيريا الالهوائية، على سبيل املثال: بإضافة روث األبقار أو حمأة خزَّ
التحليل )التخمير(. وال ُبد من تكرار إزالة السماد ويعتمد معدل تكرار 
ان بالنسبة للُمدخالت من املواد الصلبة، ومقدار املواد  اإلزالة على حجم اخلزَّ
غير املهضومة، ودرجة احلرارة احمليطة، واالستخدام، وسمات النظام، وال ُبد 
د محابس  من متابعة الغاز ومعدل استخدامه على نحٍو منتظم. ويجب تفقُّ
املياه وفحصها بانتظام، كما يجب تنظيف الصمامات وأنابيب الغاز لتفادي 
التآكل والتسريب. وعلى حسب تصميم املُفاعل واملُدخالت، ينبغي تفريغ 

املُفاعل وتنظيفه كل )٥ إلى ١٠( سنوات.

احليوي(  الغاز  )سماد  املهضومة  املواد  م  ُيعقَّ م  ُتعقَّ والسالمة:  الصحة 
يزال حتمل يحمل  تزال  من ذلك- ال  الرغم  ولكنها -على  تعقيًما جزئًيا، 
احلماية  مبعدات  العمال  يزّود  أن  ُبد  ال  ولذلك،  بالعدوى،  اإلصابة  مخاطر 

احليوي(.  الغاز  )السماد  املهضومة  املواد  إزالة  أثناء  الالئقة  الشخصية 
السائل  قد يحتاج كل من  النهائي  االستخدام  استخدامهما  واعتماًدا على 
َغني من املُفاعل إلى اخلضوع ملعاجلة إضافية قبل استخدامهما في  واحلمأة املُفرَّ
ل تنظيف املُفاعل خطًرا صحًيا، ويجب اتخاذ احتياطات  الزراعة. وقد ُيشكِّ
السالمة املناسبة )ارتداء معدات احلماية الشخصية الالئقة(. وهناك أيًضا 
منها  احملتملة  املخاطر  أن  إالَّ  لالشتعال،  القابلة  بالغازات  املرتبطة  األخطار 
فهي املخاطر ذاتها املرتبطة بالغاز الطبيعي. وال يوجد غير ذلك من املخاطر 

اإلضافية ناجتة عن مصدر الغاز.

التكاليف: هذا اخليارهذه التقنية  تكلفته منخفضة إلى متوسطة، بالنظر 
إلى كٍل من تكاليف رأس املال وتكاليف التشغيل. إاّل أنه يجب أن توضع 
التي  اليومية  التشغيل  بعمليات  املرتبطة  اإلضافية  التكاليف  احلسبان  في 
ية  املجتمع  يتبنها   التى  التجهيزات  تكون  ما  غالًبا  املُفاعل.  إليها  يحتاج 
أكثر جدوى وعملية من الناحية االقتصادية، طاملا أن التقنية حظيت بالقبول 
وتدريبهم  واملستخدمني  املُشّغلني  قدرات  تطوير  تكاليف  أما  االجتماعي. 

فيجب أن ُتدرج في امليزانية إلى أن تترسخ املعرفة واملعلومات لديهم. 

االعتبارات االجتماعية: قد مُيثِّل القبول االجتماعي حتدًيا للمجتمعات 
التي لم تعتد على استخدام الغاز احليوي وسماد الغاز احليوي. وميكن خلق 
الغاز  ملفاعالت  املشتركة  اإلدارة  من خالل  االجتماعي  الوئام  القبول  زيادة 
ب(، ولكن  احليوي وكذلك من خالل االشتراك في منافعه )أي الغاز واملُخصِّ
ال تزال هناك احتماالت عدم توزيع املنافع بالتساوي بني املستخدمني والذي 

قد يؤدي إلى النزاع.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
مت  إذا  البرازية  احلمأة  ونقل  الصلبة  املخلفات  إدارة  تكاليف  انخفاض   X

التسميد مع املواد العضوية اسُتخِدم الهضم.

ب. X إنتاج منتجات صاحلة لالستخدام - الغاز والسماد املُخصِّ

X طول الُعمر التشغيلي تقنية قوية لها. 

W تتطلب خبرة فى التصميم ومهارات و اإلنشاء.

 W إزالة غير مكتملة ملسببات األمراض، قد يحتاج سماد الغاز احليوي إلى عمليات 
     املُعاجلة اإلضافية.

للغاز  محدود  وإنتاج  املُدخلة،  اخلامات  على حسب  متغير  الغاز  إنتاج   W 
    حتت )١٥° درجة مئوية(.

W تكاليف االستثمار متوسطة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 
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برك تثبيت المخلفات السائلة )األكسدة( م

األهداف/السمات األساسية 
• فصل املواد الصلبةعن السائلة 

• تثبيت احلمأة 
• انخفاض مسببات األمراض

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

  *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

  *  احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

**  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة

املُدخالت
�املياه السوداء، �املياه الرمادية،  

�احلمأة 

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

 Waste Stabilization( املُخلَّفات السائلة )األكسدة(  ِبَرك تثبيت 
)ُمنشأة(،  اإلنسان  ُصنع  من  كبيرة  مائية  ُمسّطحات  هي   )Ponds
باستخدامهم  أو  على حدٍة،  بركة  باستخدام كل  بالِبَرك  االنتفاع  مُيكن 
أنواع  ثالثة  ُهناك  املُعاجلة.  عملية  لتحسني  سلسلة  هيئة  على  ُمتصلني 
األكسدة  )Anaerobic(،)٢(ِبَرك  الالهوائية  الِبَرك  الِبَرك:)١(  من 
الِبَرك   )3(  ،)Facultative( الالهوائية(   - )الهوائية  االختيارية 
ولُكل   ،)Aerobic Maturation( اإلنضاج  ببرك  وتعرف  الهوائية 

منها خصائص ُمختلفة للتصميم  فى التصميم وكيفية املُعاجلة.

تثبيت  ِبَرك  تكون  أن  يجب  الفعالية،  حيث  من  ُمعاجلة  أفضل  لتطبيق 
أكثر،  أو  ِبَرك  في سلسلة من ثالث  ُمّتصلة  السائلة )األكسدة(  املُخّلفات 
حيث متر التدفُّقات السائلة اخلارجة من البركة الالهوائية إلى بركة األكسدة 
االختيارية، و تصل في النهاية إلى البركة الهوائية.وتعمل البركة الالهوائية 
الصرف،  مياه  في  العضوي  احِلمل  ُتقلل  االبتدائية حيث  املُعاجلة  كمرحلة 
 )BOD( لألكسجني  احليوي  واالحتياج  الصلبة  املواد  إزالة  على  وتعمل 
بِفعل الترسيب ومن خالل باالضافة الى عملية الهضم الالهوائي التابعة لها 
ل الكربون العضوي إلى غاز امليثان،  داخل احلمأة؛ فالبكتيريا الالهوائية حُتوِّ
احليوي لألكسجني  االحتياج  إلى )٦٠٪( من  ما يصل  تزيل  العملية  هذة 

)BOD(. في سلسلة من ِبَرك تثبيت املُخّلفات السائلة )األكسدة( املُتتابعة، 
األكسدة  بركة  إلى  الالهوائية  الِبركة  من  اخلارجة  السائلة  التدفقات  تنتقل 
لألكسجني  احليوي  االحتياج  من  املزيد  إزالة  جتري  حيث  االختيارية، 
)BOD(. تستقبل الطبقة العليا من الِبركة األكسجني من االنتشار الطبيعي 
الضوئي  التمثيل  الى  باالضافة  املياه،  مع  الرياح  اختالط  ومن  للهواء، 
للطحالب. وتكون الطبقة السفلية محرومة من األكسجني، بالتالي تصبح 
الصلبة  املواد  وتتراكم  الهوائية،  أو  )الأكسجينية(  األكسجني  من  فقيرة 
الكائنات  وتعمل  هضمها،  يتم  حيث  البركة  قاع  في  للترّسب  القابلة 
الهوائية والالهوائية مًعا لتحقيق انخفاض في نسبة االحتياج احليوي  احلية 
لألكسجني )BOD( قد يصل إلى )٧٥٪(. البرك الالهوائية وبرك األكسدة 
االختيارية ُمصّممة إلزالة االحتياج احليوي لألكسجني )BOD(، في حني أنَّ 
مة إلزالة ُمسببات األمراض. وعادًة ما ُيشار إلى الِبَركة  الِبَرك الهوائية ُمصمَّ
الهوائية ببركة اإلنضاج، أو بركة الترسيب النهائي، أو البركة النهائية ألَنّها 
املُستوى  املُعاجلة وحتقق  برك  النهائية في سلسلة من  اخلطوة  ما تكون  عادًة 
الشمس  اختراق ضوء  البرك عمًقا؛ لتضمن  أقل  املُعاجلة، وهي  النهائي من 
للطحالب  الضوئي  التمثيل  عملية  حدوث  أجل  من  املياه  الُعمق  لكامل 
الذي . والتمثيل الَضوئي للطحالب ُيطلق اأُلكسجني إلى املاء، وفي نفس 
البكتريا.  تنفس  عملية  عن  الناجت  الكربون  ُأكسيد  ثاني  يستهلك  الوقت 
وألنَّ التمثيل الضوئي يعتمد على ضوء الشمس، فإَنّ ُمستويات اأُلكسجني 
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ويتوفر  الليل.  في  وتنخفض  النهار  أثناء  درجاتها  أعلى  في  تكون  الذائب 
اأُلكسجني الذائب أيًضا بِفعل اختالط حركة الرياح الطبيعيه مع املياه.

إلى ٥  يتراوح بني )٢  الالهوائية بعمق  الِبَرك  ُتنشأ  التصميم:  اعتبارات 
واحد  يوم  بني  ما  تتراوح  ا  نسبّيً قصير  )احتفاظ(  بقاء  زمن  ولها  أمتار(، 
ِبَرك األكسدة االختيارية فيجب أن َتكون مبنية بعمق  أما  أيَّام.  إلى سبعة 
يتراوح بني ١ إلى ٢.٥ متًرا ولها زمن احتفاظ بني )٥ إلى ٣٠ يوًما(. ومن 
الِبَرك  امليكانيكية.  التهوية  أجهزة  بتركيب  فعاليتها  تتحسن  أن  املمكن 
الهوائية عادًة ما تتراوح أعماقها ما بني )٠.٥ إلى ١.٥م(، وإذا اسُتخِدمت 
الة  مدمجًة مع زراعة الطحالب أو تربية األسماك )س.١٣(، فإنها تصبح فعَّ
في إزالة معظم النيتروجني والفوسفور من التدفقات السائلة اخلارجة. ومن 
اجليد إنشاء عدة ِبَرك هوائية في سلسلة )على التوالي( ِلُتقّدَم ُمستًوى عاٍل 
من إزالة ُمسببات األمراض. من الضروري أن يكون التصميم الهيدروليكي 
إلى  املدخل  من  مباشرة  الصرف  مياه  انتقال  أي  الدارة،  ِقَصر  لتفادي  جيد 
املخرج. كما يجب أن يكون املدخل بعيد بقدر اإلمكان عن املخرج، ومن 
املمكن تركيب حواجز املصائد واحلواجز لضمان اخللط الكامل داخل البرك، 
أمٌر  األولية(  املُعاجلة  )تقنيات  األولية  املُعاجلة  الراكدة.  املناطق  ولتفادي 
ن اخلبث الطافي )الَزَبد( فوق البرك، وإلعاقة دخول مزيد  ضروري ملنع تكوُّ
الِبَرك. وحلماية الِبرك من اجلريان  من املواد الصلبة والقمامة واملخلفات إلى 
السطحي واالجنراف مثل االمطار ؛ يجب بناء حاجز واٍق حول كل ِبركة من 

الِبَرك باستخدام املواد الناجتة عن عمليات احلفر.

املواد واملستلزمات: وجود املعدات امليكانيكية أمٌر ضروري حلفر الِبَرك. 
وملنع رشح املياه املوجودة في الِبركة وتسربها إلى املياه اجلوفية، ينبغي عمل 
أو  الطني،  من  البطانة  هذه  تكون  أن  وميكن  للِبركة،  خاصة  تبطني  بطانة 

األسفلت، أو التربة املرصوصة، أو أي مادة أخرى غير ُمنفذة للسوائل.

األكثر شيوًعا  الطرق  املخلفات من ضمن  تثبيت  ِبَرك  للتطبيق:  القابلية 
واألكفأ فَعاليًة في ُمعاجلة مياه الصرف حول العالم، وهي ُمناسبة خصيًصا 
غير  أرض كبيرة  لديها مساحات  التي  احلضرية  الريفية وشبه  للُمجتمعات 
وبرك  العامة،  واألماكن  املنازل  من  بعيدة  مسافة  على  وتكون  ُمستخدمة، 
تثبيت املُخّلفات السائلة غير مناسبة ملرحلة االستجابة احلادة نظًرا لطول وقت 
وإعادة  واالنتعاش  االستقرار  ملرحلتي  أكثر مالءمة  لها، وهي  الالزم  التنفيذ 

التأهيل، وكذلك كَحل طويل األمد مستدام. 

التشغيل والصيانة: يجب إزالة اخلبث )الَزَبد( الذي يتراكم على سطح 
الِبركة باستمرار بانتظام. كما يجب أيًضا إزالة النباتات املائية ذات احلجم 
توّفر  أن  املمكن  من  إنها  حيث  الِبركة،  في  املوجودة  )الكبيرة(  الكبير 
من  الضوء  متنع  قد  أنها  كما  للتكاثر،  ُمناسبة  وبيئة  مستوطنات  للبعوض 
اختراق العمود املائي. ويجب إزالة احلمأة من الِبَرك الالهوائية تقريًبا مرة كل 
عامني إلى خمسة أعوام او حني تصل املواد الصلبة املتراكمة إلى ثلث حجم 
الِبركة. ويقل معدل عملية إزالة احلمأة من ِبَرك األكسدة االختيارية مقارنة 

بالالهوائية أقل من ذلك، أما ِبَرك اإلنضاج )الهوائية( نادًرا ما حتتاج إلى إزالة 
احلمأة. ومُيكن إزالة احلمأة باستخدام مضخة تفريغ )نزح( احلمأة احملمولة 
امة، أو باستخدام كاسحة ميكانيكية في قاع الِبركة، أو عن طريق  على عوَّ
التجفيف ونزع تفريغ املاء من الِبركة متام ، وإزالة احلمأة بواسطة معدة حتميل 

)لودر أمامي أو تركس(.

الصحة والسالمة: على الرغم من أن التدفقات السائلة اخلارجة من الِبَرك 
الهوائية حتتوي عامًة على نسبة قليلة من مسببات األمراض، فإنَّه ال ينبغي 
)االستخدامات  لالستجمام  الِبَرك  هذه  استخدام  األحوال  من  حال  بأي 
الترفيهية( أو كمصدر مباشر للمياه لالستهالك أو االستخدام املنزلي. كما 
ينبغي بناء حاجز لضمان إبقاء الناس واحليوانات بعيًدا عن املنطقة، ولضمان 

حماية الِبَرك من دخول املخلفات الصلبة.

الِبَرك  وحفر  األرض  شراء  في  االستثمار  تكاليف  تكون  قد  التكاليف: 
مرتفعة، ولكن تكاليف التشغيل والصيانة منخفضة نسبًيا.

االعتبارات االجتماعية: من املمكن أن تصدر الروائح الكريهة عن الِبَرك 
املستوطنات  بعيد عن  الِبَرك في موقع  أن تقع  املهم  الالهوائية، ولذا، فمن 
السكان، وبدًيال عن ذلك، فمن املمكن عمل تهوية اصطناعية لسطح الِبَرك 
بلون  الهوائية  الِبَرك  من  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات  تبدو  وقد  الالهوائية. 

شديد اخلضرة، وذلك نتيجًة لنمو الطحالب في هذه الِبَرك.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X مقاومة لألحمال املفاجئة من املادة العضوية أو الزيادات في التدفق.

X انخفاض كبير في االحتياج احليوي لألكسجني ومسببات األمراض.

X انخفاض تكاليف تشغيلها.

X ال حتتاج إلى طاقة كهربائية.

W حتتاج إلى مساحة كبيرة من األراضي.

W ارتفاع تكاليف رأس املال بناًء على سعر االراضي.

W تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

W تتطلب احلمأة اإلزالة السليمة واملعاجلة املناسبة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 



 األرض الرطبة املُنشأة
ذات التدفق األفقي السطحي

األرض الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي
هواء

أنبوب التصريف

أنبوب الهواء

  ماسورة اإلدخال مغطاه
 باحلصى لتوزيع مياه

الصرف الصحي

مدخل

مدخل

ميل ١٪

ميل ١٪

بطانة

بطانة

حصى صغير احلجم

حصى صغير احلجم

شبكة اجلذور
(الريزومات)

نباتات األراضي الرطبة - نباتات عائمة كبيرة

نباتات األراضي الرطبة - نباتات عائمة كبيرة

سم
 ٨٠

 مخرج التدُفّقات السائلة املُعاَجلة
(متغير االرتفاع) 

بئر رطب وغطاء

مخرج

مخرج
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األرض الرطبة المنشأة

األهداف/السمات األساسية 
واملعلقة  الذائبة  االمالح  تخفيض   •

TDS,TSS الكلية
• النترجة

مستوى/نطاق التطبيق
  *  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
  *  املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�الكتلة احليوية

املُدخالت
�التدفُّقات السائلة الخارجة، 

�المياه السوداء، �المياه الرمادية

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

األراضي الرطبة املُنشأة )Constructed Wetlands( هي أراٍض رطبة 
الصرف  مياه  من  مختلفة  أنواع  ترشيح  بغرض  مصممة  ومستنقعات 
البيئات  في  توجد  التي  العمليات  بذلك  وحتاكي  ومعاجلتها،  الصحي 

الطبيعية.

سواء  للمجاري  الفّعالة  املعاجلة  على  القدرة  لها  املُنشأة  الرطبة  واألراضي 
ملعاجلة  خضعت  التي  املجاري  وكذلك  األولّية  معاجلتها  مت  التى  او  مباشرا 
ابتدائية أو معاجَلة ثانوية، وكذلك املياه الرمادية. واألنواع الرئيسية لألراضي 
Horizon-( يالرطبة املُنشأة هي: األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق األفق
tal Flow Wetlands HF(، األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي 
األرض  امثلتها  ومن  في ذلك  مبا   ،)Vertical Flow Wetlands VF(
 ،)French VF wetland( الرطبة املُنشأة الفرنسية ذات التدفق الرأسي
وهي عبارة عن األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي على مرحلتني. 
ح إلزالة املواد الصلبة،  في األراضي الرطبة املُنشأة يعمل وسط احلصى كُمرشِّ
وكسطح ثابت ميكن للبكتيريا االلتصاق به، وكقاعدة يرتكز عليها الغطاء 
واألرض  الرأسي  التدفُّق  ذات  الرطبة  األرض  بني  اجلوهري  الفرق  النباتي. 
التدفُّق هو نظام التهوية. مقارنًة  التدفُّق األفقي غير اجتاه مسار  الرطبة ذات 

تتمتع  الرطبة  فاألراضي  الصحي،  الصرف  مياه  معاجلة  تقنيات  من  بغيرها 
باملتانة حيث أن أداءها ال يتأثر كثيًرا بتغُير املُدخالت.

اعتبارات التصميم: تتطلب كٌل من األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق 
األفقي وكذلك األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي املعاجلة االبتدائية 
ذات  الفرنسية  املُنشأة  الرطبة  لألراضي  ميكن  االنسدادات.  لتفادي  الفعالة 
التدفق الرأسي استقبال مياه الصرف مباشرا بدون معاجلة اولية  في حالتها 
)اخلام( األولّية. كٌل من األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي واألراضي 
التحميل  بطريقة  تعمل  الرأسي حتتاج  التدفق  ذات  الفرنسية  املُنشأة  الرطبة 
ع )عدة مرات في اليوم الواحد( لضمان تعزيز الظروف الهوائية  والضخ املُتقطِّ
في املرّشح، بينما في األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق األفقي واألراضي 
 free-water surface( السطحي  األفقي  التدفق  ذات  املُنشأة  الرطبة 
FWS[ wetlands[( فيمكن ضخ التدفقات على نحٍو مستمر. تتحدد 
الرأسي  التدفق  ذات  املُنشأة  الرطبة  األراضي  من  كٍل  في  املعاجلة  فعالية 
الرمل  مبواصفات  الرأسي  التدفق  ذات  الفرنسية  املُنشأة  الرطبة  واألراضي 
واحلصي )أي حجم احلبيبات وغيرها( املستخدمة للطبقة الرئيسة. حتدث 
العمليات الالهوائية باألساس في األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق األفقي، 
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بينما في كل من األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي واألراضي الرطبة 
الرأسي حتدث العمليات الهوائية غالبا . وإذا  التدفق  الفرنسية ذات  املُنشأة 
للتدفقات،  متقطع  بضخ  تسمح  والتضاريس  األرض  سطح  طبيعة  كانت 
نتفادى  السيفون وبذلك  أنابيب على شكل  فمن املمكن عمله باستخدام 
استخدام مضخات وطاقة خارجية. ويعتمد حتديد حجم السطح باألساس 
مربع في  متر  الكيميائي لألكسجني لكل  العضوي )االحتياج  على احلمل 
اليوم الواحد( والدرجة احلرارة السنوية الصغرى السنوية. تتكون األراضي 
الرطبة املُنشأة الفرنسية ذات التدفق الرأسي من مرحلتني، مع خطني للمعاجلة 
على األقل الستخدامهم بالتناوب. ويجب أن تكون نباتات األراضي الرطبة 
ذات جذور عميقة، وال ُبد أن تكون قادرة على التكيف مع البيئات الرطبة 
ملوحة  نسبة  على  وحتتوي  باملُغّذيات  غنية  بها  التربة  ظروف  تكون  التي 
أو  )العادي(  القّصيب  على  االختيار  يقع  ما  وكثيًرا  منخفضة،  طفيفة 
)Phragmites australis or communis(، ألنه ُيشِكل  اجلنوبي 
النفاذية  على  احلفاظ  في  فّعالة  )الريزومات(  اجلذور  اجلذامير  من  مصفوفة 
التعّرض  مخاطر  من  تقلل  وأيًضا   ، كبيرة  الكبيربكميات  للترشيح  الالزمة 

االنسدادات.

املواد واملستلزمات: مبدئًيا، ميكن إنشاء األرض الرطبة املُنشأة باستخدام 
احلبيبات  بحجم  )بتوزيع  واحلصى  الرمل  توّفر  أن  إال  محلًيا،  املتوفرة  املواد 
املواد  أما  مشكلة،  ُيشكل  ما  غالًبا  املطلوب(  النظافة  ومستوى  املناسب 
األرض  ونباتات  الطني،  أو  البطانة  فتشمل  املطلوبة  اإلضافية  واملستلزمات 
الرطبة، وأنبوب سيفون أو مضخات من أجل التحميل املتقّطع للتدفقات، 

وهي عادًة وهذة التقنية غير مناسبة للتجهيز والتصنيع املسبق.

لتأدية  الصرف  إلى مياه  املُنشأة  الرطبة  القابلية للتطبيق: حتتاج األراضي 
التي  الناقلة  الصحي  الصرف  لُنظم  فقط  تطبيقها  ميكن  ولذلك  مهمتها، 
تعمل باملياه. وهي حل عملي في األماكن التي تتوفر بها األراضي ومطلوب 
لها حل ملعاجلة مياه الصرف لفترة زمنية طويلة. تأخذ نباتات األرض الرطبة 
لألراضي  بالنسبة  البدء  فوقت  لذلك  لتنمو جذورها،  لتترسخ  وقًتا  املُنشأة 
مناسبة  غير  التقنية  فهذه  ثم  ومن  بالفعل.  طويل  وقت  هو  املُنشأة  الرطبة 
واالنتعاش  االستقرار  ملرحلتي  مالءمة  أكثر  وهي  احلادة،  االستجابة  ملرحلة 

وإعادة التأهيل، وكذلك كَحل طويل األمد. 

عام،  بوجه  منخفضة  والصيانة  التشغيل  متطلبات  والصيانة:  التشغيل 
بالنسبة لكٍل من األراضي الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي واألراضي الرطبة 
ة  املُنشأة ذات التدفق األفقي، فإن إزالة احلمأة األولية بانتظام من املعاجلة األوليَّ
والصيانة.  التشغيل  أنشطة  من  دوري  روتيني  نشاط  أهم  هي  امليكانيكية 
من  ُبد  فال  الرأسي،  التدفق  ذات  الفرنسية  املُنشأة  الرطبة  لألراضي  بالنسبة 
األولي  باملرحلة  اخلاصة  الرأسي  التدفق  أحواض  بني  الضخ  التحميل  تناوب 
على أساس أسبوعي. وال ُبد من تنظيف أنابيب التوزيع مرة في العام إلزالة 
احلمأة والغشاء احليوي اللذين قد يتسببان في االنسداد. أثناء املوسم األول 
لنمو النباتات، من املهم إزالة األعشاب )الضارة( التي من املمكن أن تزاحم 

الغطاء النباتي املزروع في األرض الرطبة.

يتالمس  ال  الطبيعية  التشغيل  ظروف  ظل  في  والسالمة:  الصحة 
املستخدمون مع التدفقات السائلة الداخلة أو اخلارجة. ويجب التعامل مع 
التدفقات السائلة اخلارجة واخلبث الطافي واحلمأة املترسبة بحذر حيث أنها 
ل  حتتوي على مستويات عالية من الكائنات احلية املُسببة لألمراض. وقد ُتشكِّ
احتياطات  أخذ  من  ُبد  ال  لذلك  الصحة،  على  خطًرا  األولّية  احلمأة  إزالة 
السالمة. ويجب أن يراعي تصميم املِرَفق االراضي وموقعها ّأاّل تتسبب في 
الروائح )الناجتة باألساس عن املعاجلة االبتدائية( والبعوض )املرتبط  انتشار 
في  السطحي(  األفقي  التدفق  ذات  املُنشأة  الرطبة  األرض  بوجود  باألساس 

إزعاج أعضاء املجتمع.

لنفسها،  ذاتيا  دعًما  تقدم  املنشأة  الرطبة  األراضي  أن  حيث  التكاليف: 
ُنظم  تكاليف  عن  كثيًرا  تنخفض  التشغيلي  عمرها  مدى  على  فتكاليفها 
املعاجلة التقليدية. وقد متثِّل أنابيب شبكة الصرف الصحي أعلى التكاليف 
عند تنفيذ نظام صرف صحي يعمل باملياه باستخدام األرض الرطبة املُنشأة. 
وترتبط تكاليف التشغيل والصيانة األساسية بإزالة احلمأة األولّية )لألراضي 
التدفق  ذات  املُنشأة  الرطبة  واألراضي  الرأسي  التدفق  ذات  املُنشأة  الرطبة 
األفقي(، وتكاليف الكهرباء إذا كانت املضّخات تستخدم للتحميل للضخ 
املتقّطع. وينبغي أن تشمل احلسابات حساب تكلفة تغيير مادة مواد املرّشح 
)تقريًبا كل ١٠ سنوات(. حتتاج الُنظم إلى مساحة كبيرة، ولذلك فهي غير 

مفّضلة في األماكن التي ترتفع بها تكلفة سعر األراضي.
لتقنية  احملليني  السكان  قبول  السهل  من  عادًة،  االجتماعية:  االعتبارات 
األراضي الرطبة املنشأة، وال حتتاج إال إلى احلد األدنى من القدرات التقنية 

الفنية  من أجل عملية التشغيل والصيانة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض متطلبات التشغيل والصيانة.

 X أداء معاجلة قوي، ومقاومة لألحمال املفاجئة من املادة العضوية أو الزيادات في 
      التدفق.

X ميكن تكييفها لتناسب الظروف احمللية.

 X طول الُعمر التشغيلي )فترة اخلدمة(، وإمكانية استخدام النباتات املزروعة 
      مواد احلصاد.

W تكلفة متطلبات األرض.

W خطر التعرض لالنسدادات، وهذا يعتمد على املعاجلة األولية واالبتدائية.

لألراضي  املُتقّطع  الضخ  أجل  من  الكهربائية  املضخات  وجود  تتطلب   W 
       الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي واألراضي الرطبة املُنشأة الفرنسية ذات التدفق 
     الرأسي )إذا كانت األرض ال تسمح بإعمال الُنظم التي تعمل باجلاذبية(.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 
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ح مواد املُرِشّ
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جتميع املياه

مرشح بالتنقيط 

األهداف/السمات األساسية 
واملعلقة  الذائبة  االمالح  خفيض   •
في  انخفاض   TDS,TSS الكلية 
ومجموع   )TSS( العوالق  مجموع 
املواد الصلبة الذائبة )TDS(، النترجة

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

     ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة

املُدخالت
�التدفُّقات السائلة الخارجة، 

�المياه السوداء، �المياه الرمادية

التعقيدات التقنية 
***  بالغة التعقيد

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

 Trickling Filter بالتقطير  باملرشح  ايضا  ويعرف  بالتنقيط  ح  املُرشِّ
ح ثابت، يعمل -غالًبا- حتت الظروف الهوائية،  هو ُمفاعل حيوي مبُرشِّ
ح، وبينما  تقّطر مياه الصرف -التي مت ترويقها سابًقا- وُتَرش فوق املُرشِّ
احليوي  الغشاء  بِفعل  العضوية  املواد  تتحلل  ح،  املُرشِّ املاء مسام  يتخلل 

ح. Biofilm الذي ُيغّطي مادة املُرشِّ

ح مبواد ذات مساحة سطٍح نوعيٍة كبيرة، مثل  اجلرش، أو احلصى،  مُيأل املُرشِّ
أو قطع مبشورة من القوارير املصنوعة من البولي فينيل كلوريد ، أو َوَسط 
ترشيحي من البالستيك ُمصنَّع خصيًصا لذلك. يوّفر السطح النوعي الكبير 
تنمو  -التي  الكائنات  وتعمل  احليوي،  الغشاء  لتكوين  كبيرة  مساحة 
احِلمل  أكسدة  على  الوسط-  سطح  على  الرقيقة  احليوي  الغشاء  طبقة  في 
بينما  وماء،  الكربون  أكسيد  ثاني  إلى  الصحي  الصرف  مياه  في  العضوي 
ر مياه الصرف  تعمل في الوقت ذاته على توليد كتلة حيوية جديدة. ُتقطَّ
باستخدام  وذلك  ح،  املُرشِّ على  وتَرش  ا-  أولّيً ُمعاجلتها  متت  -التي  الواردة 
ار، وبهذه الطريقة، مَيُر َوَسط الترشيح بدورات  -على سبيل املثال- رشاٍش دَوّ
من َحقن اجلرعات والتعرض للهواء، ومع ذلك، ُيسَتنفد األكسجني املوجود 
األكسجني  من  فقيرة  تكون  قد  الداخلية  والطبقات  احليوية،  الُكتلة  في 

)الأكسجينية( أو الهوائية.

ح -عادًة- من ١ إلى ٢.٥ مترولكن  اعتبارات التصميم: يبلغ عمق املُرشِّ
إلى  عمقها  يصل  أن  مُيكن  اخلفيفة  البالستيكية  باملواد  اململوءة  حات  املُرشِّ
لضمان  وايضا  االنسدادات،  لتفادي  ضرورية  االبتدائية  املعاجلة  )١٢م(. 
الوافي  األداء  لضمان  ُمهم  للهواء  الكافي  التدفق  الفعالة.  املعاجلة  حتقيق 
ح  باملُرشِّ اخلاصة  التصريف  لقاعدة  ُبد  وال  الروائح،  انبعاث  وملنع  للُمعاجلة، 
القاعدة  تدعم  األقصى.  امللء حلده  معدل  عند وصول  للهواء  ممرات  توفير 
السائلة  التدفقات  بتجميع  وتسمح  األسفل،  من  ح  املُرشِّ جسم  املسامية 
وُتصبح  احليوية  الكتلة  ستنمو  الوقت،  مرور  مع  الزائدة،  واحلمأة  اخلارجة 
ح( من األكسجني، ثم تدخل  سميكة، وسُتحَرم الطبقة املاُلصقة )ملادة املُرشِّ
Endog-( لألكسجني( الباِطنّي  )االستهالك  التلقائي  التأكسد  حالة   في 
enous State(. كما تؤدي ظروف التحميل العالية إلى انسالخ الكتلة 
ح. ويجب ترويق التدفقات السائلة اخلارجة  احليوية وانفصالها عن مادة املُرشِّ
املجّمعة في َحْوض ترسيب؛ وذلك إلزالة أي كتلة حيوية قد تكون سقطت 
د ُمعّدل احلمل الهيدروليكي واملُغذيات )أي مقدار مياه  ح. ُيحدَّ من املُرشِّ
الصرف  مياه  خصائص  على  بناًء  ح(  املُرشِّ إلى  ضخها  مُيكن  التي  الصرف 
واملُتطلبات  احمُليطة،  احلرارة  ودرجة  الترشيحية،  الوسط  ونوع   ، الداخلة 

النهائية للمعاجلة .
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محلًيا،  متوفرة  واملواد  األجزاء  جميع  تكون  ال  قد  واملستلزمات:  املواد 
مساحة  ولديها  ومتينة  التكاليف  ُمنخفضة  تكون  املثالية  الترشيح  ومواد 
سطح كبيرة بالنسبة إلى احلجم، وتكون خفيفة، وتسمح للهواء بالسريان 
ح، وعادًة ما يكون احلصى والصخور املجروشة -إن كانت  عبر طبقات املُرشِّ
متوفرة- هي اخليار األقل تكلفًة، وينبغي أن تكون جسيمات مواد الترشيح 
متجانسة في احلجم، ويجب أن تتراوح أقطار النسبة األكبر منها )٩٥٪( 
ما بني ٧ إلى ١٠ سنتيمترات. ميكن استخدام الصخور ذات مساحة السطح 
ح، كما تستخدم  للُمرشِّ تعبئة  إلى ٦٠م٢/م ٣ كمواد  ما بني ٤٥  النوعية 
إلى ١٥٠م٢/م ٣  ما بني ٩٠  نوعيٍة  البالستيكية ذات مساحة سطٍح  املواد 
ح )كما في املواد البالستيكية ُمعادة  لنفس الغرض. املسام الكبيرة ملادة املُرشِّ

التدوير( تكون أقل ُعرضة لالنسدادات، ويسمح بالسريان اجليد للهواء.

معاجلة  محطة  من  جزًءا  عادًة  يكون  بالتنقيط  ح  املُرشِّ للتطبيق:  القابلية 
للصرف الصحي، ويعمل كخطوة معاجلة ثانوية أو ثالثية، وميكن تطبيقه 
مرحلتي  يناسب  عملي  حٌل  وهو  باملياه.  تعمل  التي  األنظمة  في  فقط 
االستقرار وإعادة التأهيل من حالة الطوارئ عندما يحتاج األمر إلى حل طويل  
مستدام. وال ميكن استخدام هذه التقنية إال بعد الترويق، ألن احلمل العالي 
املمكن تصميم  ومن  ح.  املُرشِّ انسداد  في  يتسبب  الصلبة سوف  املواد  من 
ال  عام-  -بوجٍه  ولكن  باجلاذبية(،  )يعمل  الطاقة  منخفض  تقطيري  نظام 
حات  ُبد من وجود اإلمداد املستمرة من الطاقة ومياه الصرف الصحي. املُرشِّ
التقطيرية تقنيات صغيرة احلجم أكثر ما تناسب املستوطنات شبه احلضرية 
تقريًبا  التقطيرية  حات  املُرشِّ إنشاء  وميكن  الكبيرة.  الريفية  املستوطنات  أو 
في جميع البيئات، ولكنها حتتاج إلى عمل بعض التعديالت اخلاصة لتالئم 

األجواء املناخية الباردة.

من ذوي  ل  ُمشغِّ والصيانة  التشغيل  أعمال  تتطلب  والصيانة:  التشغيل 
ح، وإصالح املضخة حال حدوث أية  خبرة للعمل بدوام كامل؛ ملتابعة املُرشِّ
ح بغسله بصفة دورية؛  مشكالت. يجب إزالة احلمأة التي تتراكم على املُرشِّ
الهواء،  مبرور  ويسمح  رقيق   احليوي  الغشاء  ولبقاء  االنسدادات،  لتفادي 
وميكن استخدام معدالت األحمال الهيدروليكية العالية )جرعات الدْفق( 
املثلى  والغسيل  اجلرعات  د معدالت  حُتدَّ أن  وينبغي  بالدْفق.  ح  املُرشِّ لغسل 
ح رطبة؛ حيث  من العمليات التشغيلية في املوقع.  يجب أن تظل مادة املُرشِّ
أو  املياه،  تدفق  معدل  ينخفض  عندما  لياًل  ح  املُرشِّ جفاف  مشكلة  حتدث 

حات  باملُرشِّ واملرتبطة  املعروفة  املشاكل  ومن  الكهربائي.  التيار  انقطاع  عند 
التقطيرية وجود القواقع احللزونية التي تتغذي على الغشاء احليوي، وكذلك 
ح، ويجب التعامل معها بالغسيل العكسي والغمر  انتشار الذباب في املُرشِّ

الدوري املتكرر.

التكاليف: تكاليف رأس املال متوسطة إلى مرتفعة، وهذا يعتمد على مادة 
ح ومضخات التغذية املُستخَدمة. ويجب األخذ في احلسبان تكاليف  املُرشِّ

ح بالتنقيط . الطاقة، فالطاقة مطلوبة لتشغيل املضّخات املغذية للُمرشِّ

أن  والذباب  الرائحة  انتشار  مشاكل  تستدعي  االجتماعية:  االعتبارات 
اّتخاذ  من  بد  وال  األعمال،  ومناطق  املنازل  عن  بعيًدا  ح  املُرشِّ بناء  يجري 
وتصريف  واالبتدائية،  األولية  املُعاجلة  عند  املناسبة  واالحتياطات  التدابير 
التدفقات السائلة اخلارجة، وُمعاجلة املواد الصلبة، حيث إن كاًل منها ال تزال 

خطًرا على الصحة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
X ميكن تشغيلها مبخَتلف معدالت األحمال العضوية والهيدروليكية.

الة )أكسدة األمونيا(. X توفر النترجة الفعَّ

 X ارتفاع كفاءة املعاجلة مع انخفاض متطلبات مساحة االرض مقارنًة باألراضي 
      الرطبة.

W ارتفاع تكاليف رأس املال.

W تتطلب خبرات في التصميم واإلنشاء، وبخاصٍة في نظام حقن اجلرعات.

W حتتاج إلى العمالة ذات اخلبرة إلجراء عملية التشغيل والصيانة.

W تتطلب مصدًرا ثابًتا ومستمًرا للكهرباء، وللتدفق الثابت ملياه الصرف.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 
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برك الترسيب والتكثيف 

األهداف/السمات األساسية 
من  السائلة  الصلبةعن  املواد  فصل    •

حمأة مياه املجاري
• تثبيت احلمأة

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

     ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�احلمأة، �التدّفقات السائلة 

اخلارجة، 

املُدخالت
�احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

Sedimentation or and Thicken-( فِبَرك الترسيب أو التكثي
ing Ponds( هي عبارة عن خّزانات أو ِبَرك ترسيب تسمح للحمأة بأن 
تتكّثف وأن تصبح منزوعة املاء، ُتصَرف التدفقات السائلة اخلارجة من 
الِبَرك وتخضع للمعاجلة، بينما ميكن أن تخضع احلمأة املتكثفة ملزيد من 

عمليات املُعاجلة في تقنيات الحقة.

فإن  لذا  متجانس،  مُبنتج  ليست   )Faecal Sludge( البرازية  احلمأة 
ُمعاجلتها ال ُبد أن تكون ُمحددًة وفًقا خلصائص احلمأة، ويصعب نزع املاء من 
احلمأة التي ما زالت غنية باملواد العضوية والتى لم تخضع للتحلل مبا يكفي، 
وهذا على العكس من احلمأة التي خضعت ملا يكفي من التحلٌل الالهوائٌي 
والتي يسُهل نزع املاء منها. يجب تثبيت احلمأة املُنتجة حديًثا والغنية باملواد 
وذلك  العامة(،  أو  اخلاصة  املراحيض  حمأة  املثال:  سبيل  )على  العضوية 
من أجل جتفيفها على نحٍو صحيح؛ وميكن حتقيق ذلك من خالل التحلل 
من  النوع  هذا  استخدام  وميكن  و/التكثيف.  الترسيب  ِبَرك  في  الالهوائي 
التي تنشأ  التثبيت اجلزئي، مثل تلك  التي حتقق لها  الِبَرك لتكثيف احلمأة 
التحلل عملية  ُتعيق عملية  قد  )التخمير( )ج.١٣(،  التحليل  ان  خزَّ من 
ترسيب احلمأة؛ ألن الغازات التي تنتجها عملية التحلل تصعد على شكل 
فقاعات، وترفع املواد الصلبة ألعلى وتعيد وجتعلها تطفو مرة اخريتعليقها. 

التدفقات  سحب   سكب  يجب  وُتهَضم،  احلمأة  تترسب  وعندما  بينما 
قة(  مروَّ )مياه   )Supernatant( الرائق  الطافي  السائل  الطافية  املروقة 
ومعاجلته على حدٍة، وبعد ذلك ميكن جتفيف احلمأة املتكثفة أو أن تدخل 

في عمليات إعداد السماد مع إضافة املواد العضوية. )م.٩-م.١١(.

بركتني   انني  خزَّ الترسيب/والتكثيف  ِبَرك  تتطلب  التصميم:  اعتبارات 
يعمالن تعمالن على التوازي: بحيث مُيكن تعبئة أحدهما وحتميلها، في 
حني ميكن إيقاف تشغيل )أو راحة( اآلخري. ولتحقيق الكفاءة القصوى، 
على  أسابيع،   )٥ إلى   ٤( تتعدى  أاّل  يجب  والراحة  التحميل  فترات  فإن 
الرغم من أن الشائع أن تكون دورات التشغيل أطول بكثير. حينما تكون 
فترة التحميل )٤( أسابيع وفترة الراحة ٤ أسابيع، فإن مجموع املواد الصلبة 
التركيز  على  )بناًء   )٪١٤( إلى  تصل  قد  بنسبة  يزداد  احلمأة  في  الكلية 
املرّوقة وجودتها قد تبدأ في االنخفاض،  املياه  األولي(. غير ذلك، فنوعية 
بينما ال تتكثف احلمأة أكثر من ذلك، ومن املمكن أيًضا أن يكون لها دورة 
تناوب قصيرة، على سبيل املثال أسبوع واحد، وذك من اجل اللحصول على 
احلمأة األقل في الكثافة ولكنها سهلة الضخ. واجلزء السفلي من الِبركة هو 
املكان الذي يحدث فيه التراكم والتكثيف، وبالتالي الرص الطبيعي. ويتم 
بناًء على كمية  املنطقة  البركة هذه  السفلي من  اجلزء  ارتفاع   ر  ُيقدَّ تقدير 
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التحميل كاملًة، وعلى  استقبالها خالل مدة  املتوقع  التي من  الصلبة  املواد 
التركيز النهائي املرغوب املطلوب. وعادًة ما يكون ارتفاع منطقة املياه املرّوقة 
نحو ١ متر. وللخروج بالتصميم األمثل، يوَصى باختبار قدرة احلمأة على 
ق( )م.١( تبرز  الترسيب ُمسبًقا. وكما هو احلال في حوض الترسيب )املروِّ
بحواجز  اخلاص  والتصميم  الترسيب  للترسيب  املعد  سطح  من  كٍل  أهمية 
ناجت  أفضل  وحتقيق  الهيدروليكي  التدفق  تثبيت  أجل  من  واملخرج  املدخل 
للترسيب. وتعتمد ويعتمد ارتفاع  املنطقة املخصصة للخَبث )الزَبد( على 
مدة التخزين، وتبلغ نحو ٠.٥ متر. ومن املهم أن ُيقدر ارتفاع كل منطقة 
جيًدا لتفادي خروج احلمأة من الِبركة مع املياه املرّوقة. من الضروري ضمان 
سهولة الدخول ملباشرة أعمال الصيانة، وهذا يعتمد على الطريقة املُخططة 

إلزالة احلمأة.

املدنية  الهندسة  أعمال  من  العمل  هذا  يعتبر  واملستلزمات:  املواد 
املستلزمات  ومن  اخلرسانة،  وأعمال  احلفر  إلى  يحتاج  وبالتالي  األساسية، 

األساسية وجود معدات إلزالة احلمأة.

القابلية للتطبيق: ِبَرك الترسيب والتكثيف مناسبة لتثبيت احلمأة )على 
املمكن  من  وتكثيفها.  حديًثا(  منتجة  حمأة  وجود  عند  املثال  سبيل 
)على  األولّية/اخلام  احلالة  في  جتفيفها  يصُعب  عندما  احلمأة  تكثيف 
يساعد على  املناخ ال  أو ألن  تركيًزا(،  أقل  املثال ألنها مخففة جدا  سبيل 
التجفيف بالهواء الطلق، )نظًرا للرطوبة املرتفعة، أو طول موسم األمطار(. 
حتتاج كٌل من احلمأة املُكثفة واملياه املرّوقة إلى املعاجلة اإلضافية، على سبيل 
)األكسدة(  السائلة  املُخلَّفات  تثبيت  ِبَرك  أو  التجفيف  أحواض  في  املثال 
اجلوار،  في  الصحي  الصرف  ملعاجلة  محطة  هناك  كانت  إذا  الترتيب.  على 
ِبَرك  املمكن معاجلتها هناك.  املرّوقة، فمن  املياه  استيعاب  القدرة على  ولها 
الترسيب والتكثيف هي أنسب تقنية لألماكن التي تتوفر بها مساحة أراضي 

غير ُمكلفة وواقعة في مكان يبُعد بعيد عن املنازل ومناطق األعمال.

التشغيل والصيانة: ال ُبد من وجود عضو فريق  ُمدرَّب من طاقم العمل 
كبيرة.  بدرجة  متكررة  غير  فصيانتها  والصيانة،  التشغيل  أعمال  ملباشرة 
احتمالية  من  للحد  نظافتها  على  واحلفاظ  التفريغ  منطقة  صيانة  يجب 
انتقال األمراض ومصادر اإلزعاج )كانتشارالذباب والروائح(، ويجب إزالة 
املصائد  املصافي  من  احلمأة-  مع  وتفّرغ  تصّرف  -التي  الصلبة  املخّلفات 
اإلزالة  جَتب  كما  األولية(،  املعاجلة  )تقنيات  الِبَرك  مداخل  عند  املوجودة 
ة  امليكانيكية للحمأة املكثفة -بعد تكثيفها بالدرجة الكافية- بواسطة معدَّ
حتميل )لودر أمامي، أو تركس( أو غيره من املعدات املُتخصصة األخرى، 

وإاّل فيمكن شفطها إذا كانت ال تزال سائلة مبا يكفي للضخ. من الضروري 
التخطيط إلزالة احلمأة وتخصيص املوارد املالية الالزمة لذلك.

فة ُمسببة  ُتعتبر كل من احلمأة الداخلة واحلمأة املُجفَّ الصحة والسالمة: 
لألمراض. وال ُبد أن يزّود العمال مبعدات احلماية الشخصية املالئمة )احلذاء 

الطويل، والقفازات، واملالبس الواقية(.

وإلى  اإلنشاء،  تكاليف  وإلى  لها،  املطلوبة  األرض  إلى  بالنظر  التكاليف: 
التقنية  الهذه  املال  رأس  تكاليف  فإن  احلمأة،  إزالة  معدات  إلى  احلاجة 
لإلزالة  موجهة  النفقات  وأغلب  منخفضة،  التشغيل  وتكاليف  متوسطة، 

املنتظمة للحمأة.

إزعاًجا  والتكثيف  الترسيب  ِبَرك  تسبب  قد  االجتماعية:  االعتبارات 
الذباب،  ووجود  الكريهة  الروائح  انتشار  بسبب  املجاورة  املناطق  لسكان 

وبالتالي فإنها يجب أن تقع بعيًدا عن املناطق السكنية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

 X يسُهل إخضاع احلمأة املكثفة للمعاجلة اإلضافية، ويسُهل التعامل معها 
        ومناولتها وهي أقل ُعرضة للتناثر قطراتها ورذاذها.

ا. X مُيكن إنشاؤها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

X ال حتتاج إلى طاقة كهربائية إذا لم يكن هناك حاجة للضخ.

W انتشار لذباب والرائحة مسائل ملحوظة ومحسوسة عادًة.

W طول وقت التخزين.

 W يلزم وجود الوسائل امليكانيكية واملعارف التقنية وكذلك اخلبرات 
      الفنية الالزمة إلدارة احلمأة.

W حتتاج التدفُّقات السائلة اخلارجة واحلمأة إلى املعاجلة اإلضافية.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 
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أحواض التجفيف غير المزروعة 

األهداف/السمات األساسية 
• جتفيف احلمأة

• تقليل حجم احلمأة

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

     ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�احلمأة، �التدّفقات السائلة 

اخلارجة، 

املُدخالت
�احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

هي   )Unplanted Drying Beds( املزروعة  غير  التجفيف  أحواض 
أحواض بسيطة ذات قاع مسامّي، عندما متتلئ هذه األحواض باحلمأة، 
وتفصل  والتبخر،  الترشيح  طريق  عن  تف  بأن  للحمأة  تسمح  فإنَّها 
ويتصفى  وتصفيها،  املُترشحة  السوائل  فصل  على  االحواض  وتعمل 
والتبخر  الرشح  طريق  عن  احلمأة  حجم  من   ٪  80 إلى   ٪  ٥0 حوالي 
ي  تلقِّ إعادة  للحوض  وميكن  جفافها،  فور  احلمأة  ازالة  ويتم  السوائل. 
على  مثبتة  ُمطّهرة  ليست  اجلافة  احلمأة  فإّن  ذلك  ومع  السائلة.  احلمأة 

ال، وحتتاج ملعاجلة اإلضافية. نحٍو َفعَّ

تتكون أحواض التجفيف غير املزروعة من طبقات من احلصى والرمال التي 
التجفيف  أحواض  قاع  ويبطن  باالرتشاح.  للسائل  وتسمح  احلمأة،  تدعم 
وضع  ينبغي  وال  احلوض،  من  املرتشحة  السوائل  لتصريف  بة  ُمثقَّ بأنابيب 
احلمأة في طبقات سميكة للغاية )-احلد األقصى هو ٢٠ سنتيمتًرا(، وإال 
فلن جتف احلمأة كما ينبغي. يجب أن يكون ُمحتوى الرطوبة النهائي بعد 
)١٠ إلى ١٥( يوًما من التجفيف نحو )٦٠٪( تقريًبا. عندما تصل احلمأة 
الي  ي  لتلقِّ ونقلها  الرمال  طبقة  عن  فصلها  يجب  الكافية،  اجلفاف  لدرجة 
املُعاجلة اإلضافية، أو لالستخدام النهائي، أو للتخلص النهائي. كما يجب 

التعامل مع السوائل املرتشحة -التي جُتَمُع في أنابيب التصريف- ومعاجلتها 
السائلة  املخلفات  تثبيت  ِبَرك  في  املثال  سبيل  على  صحيح،  نحٍو  على 

)م.٥(، وهذا يتوقف على املكان الذي يتم تصريفها إليه.

ية أنابيب الصرف بنحو ثالث إلى خمس  اعتبارات التصميم: تتم تغطَّ
تكون  أن  يجب  السفلّية  الطبقة  والرمال؛  احلصى  من  ُمتدرجة  طبقات 
إلى ٠.٥  الناعمة )٠.١  الرمال  فمن  العليا  الطبقة  أما  اخلشن،  من احلصى 
ال( يجب أن يتراوح سمك الطبقة العليا  ملليمتر هو حجم احلبيبات الفعَّ
فقدان بعض  املتوقع  إلى ٣٠سم(؛ ألنه من  ما بني )٢٠  الرمال  املكونة من 
املُجففة لتحسني عمليتّي  إزالة كشط احلمأة  الرمال في كل مرة جتري فيها 
أو أكثر لوضع احلمأة فيهم  التجفيف واالرتشاح، مُيكن استخدام حوضني 
تكرار  معدل  من  حسابه  ميكن  دالة  هو  الالزم  األحواض  عدد  بالتناوب. 
وصول احلمأة وعدد األيام الالزمة للتجفيف في األجواء املناخية احمللية، وال 
أن  احلمأة. ويجب  إزالة  أجل  من  الرقم  إلى هذا  األيام  بعض  إضافة  من  ُبد 
يكون املدخل ُمجّهًزا مبنصٍة لتوزيع السائل املُتدفق بالرش؛ وذلك ملنع اجنراف 
طبقة الرمال، وللسماح بالتوزيع املتساوي للحمأة. ويعتمد مساحة سطح 
احلوض بالضرورة على خصائص احلمأة احمللية وقدرتها على اجلفاف وعلى 
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املناخ أيًضا. ومن املمكن حتويل هذا إلى معدل حمولة مسموح بها وقدرها 
٥٠ كغم من إجمالي املواد الصلبة الكلية لكل متر مربع سنويا في األجواء 
الصلبة  املواد  إجمالي  إلى ٢٠٠ كغم( من  املعتدلة، ونحو )١٠٠  املناخية 
م  املناخية االستوائية. وعادًة ُتصمَّ الكلية لكل متر مربع سنويا في األجواء 
األحواض بحيث تكون قادرة على استقبال طبقة حمأة سمكها )٣٠سم(. 
املزروعة ضمان وصول  التجفيف غير  ُيراَعى في تصميم أحواض  يجب أن 
الناس والشاحنات لتفريغ احلمأة وإزالة احلمأة املجففة.  إذا ُأنِشئ املرفق في 
األجواء املناخية الرطبة فيجب تغطيته بسقف، ويجب توخي احلذر الشديد 

واحلرص على منع تدفق مياه اجلريان السطحي إلى املرفق احلوض.

والرمال  احلَصى  ر  توفُّ إلى  التجفيف  أحواض  حتتاج  واملستلزمات:  املواد 
من  أنابيب  وجود  يجب  وكذلك  للحبيبات.  املطلوب  الصحيح  باحلجم 
فة توّفر املجارف والقشاشات  أجل التصريف. ومن الالزم إلزالة احلمأة املُجفَّ
ـات )مشط األرض(، وكذلك توّفر معدات احلماية الشخصية للعمال.  املَِدَمّ
أن  ويجب  اخلرسانة  أو  والطوب  اإلسمنت  من  نفسه  احلوض  إنشاء  وميكن 

ُيعَزل قاعه.

وجه  -على  تالئم  املزروعة  غير  التجفيف  أحواض  للتطبيق:  القابلية 
اخلصوص- األجواء املناخية الدافئة، وتثبيت وتركيز وتناسب احلمأة املثبتة 
حجمها،  لتقليل  واملناسبة   الفّعالة  الطرق  من  احلمأة  وجتفيفها  واملركزة. 
أجل  من  آخر  مكان  إلى  احلمأة  نقل  لزم  إذا  البالغة  أهميته  له  الذي  األمر 
وال  التخلُّص.  أو  النهائي  االستخدام  أجل  من  أو  اإلضافية  املعاجلة  ي  تلقِّ
اجلزء  تثبيت  املطلوب  الفّعال في عندما يكون  باألمر  احلمأة  يكون جتفيف 
املواد  العضوية أو تقليل محتواها من ُمسببات األمراض. وقد يتطلب األمر 
التخزين أو املعاجلة اإلضافية للحمأة املُجّففة للقضاء على مسببات األمراض. 
وقد حتول األمطار الغزيرة أو الرطوبة العالية دون التجفيف السليم للحمأة. 
بها  تتوفر  التي  لألماكن  خيار  أنسب  هي  املزروعة  غير  التجفيف  أحواض 
مساحة أراضي غير ُمكلفة وواقعة في مكان بعيد عن املنازل واألعمال. إذا 
َمت أحواض التجفيف غير املزروعة خلدمة املناطق احلضرية؛ فيجب أن  ُصمِّ
ُتنَشأ عند أطراف املجتمع/املدينة، ولكن يجب أن تكون أيًضا في املتناول 
احملركات )ن.٢(. ومن  بواسطة  والنقل  التفريغ  لي خدمة  االقتصادي ملشغِّ
املمكن تقليل مساحة السطح الضرورية املطلوبة عن طريق تكثيف احلمأة 

مسبًقا، على سبيل املثال في ِبركة الترسيب/التكثيف )م.٨(.

التشغيل والصيانة: تتطلب طاقًما ُمدرًبا ألعمال التشغيل والصيانة. كما 
يعتمد  هذا  ولكن  يوًما،  نحو )١٠-١٥(  بعد  فة  املُجفَّ احلمأة  إزالة  مُيكن 
اليد.  وعربات  املجارف  باستخدام  إزالتها  وميكن  املناخية.  الظروف  على 
الرمال ُتفَقد مع كل عملية إزالة للحمأة، يجب استبدال تزويد   ألنَّ بعض 
الطبقة الُعليا بالرمال عندما ُتصبح رقيقة. ويجب احلفاظ على نظافة منطقة 
اخلارجة  السائلة  التدفقات  تنظيف غسيل مصارف  التصريف، كما يجب 

بانتظام عن طريق الدْفق ضغط املياه .

فة ُمسببة  املُجفَّ الصحة والسالمة: ُتعتبر كل من احلمأة الداخلة واحلمأة 
لألمراض؛ وال ُبد أن يزّود العمال مبعدات احلماية الشخصية املالئمة )احلذاء 
الطويل، والقفازات، واملالبس الواقية(. كٌل من احلمأة املجففة والتدفقات 
السائلة اخلارجة غير معقمني ويلزمهم املزيد من عمليات املُعاجلة أو التخزين، 
ويعتمد ذلك على االستخدام النهائي املطلوب كما حتتاج السوائل املرتشحة 

هي األخرى إلى املعاجلة اإلضافية.

املتوسطة،  املال  اخليارات ذات تكاليف رأس  التقنية من  التكاليف: هذه 
كما تنخفض تكاليف التشغيل اخلاصة به. وبسبب احلاجة إلى الكثير من 

املساحات، فقد تكون تكلفة األراضي كبيرة. 

املزروعة  غير  التجفيف  أحواض  تسبب  قد  االجتماعية:  االعتبارات 
الكريهة  الروائح  للروائح  النتشار  نتيجًة  املجاورة؛  املناطق  لسكان  إزعاًجا 
ووجود الذباب. وبالتالي فإنها يجب أن تقع يتم إنشاءها بعيًدا عن املناطق 
إدارة  تدريًبا سليًما على  مدّرًبا  العاملني  أن يكون طاقم  السكنية. ويجب 

احلمأة وإجراءات السالمة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X كفاءة جيدة في نزع املياه، وبخاصٍة في األجواء املناخية احلارة واجلافة.

ا. X مُيكن إنشاؤها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

X االنخفاض النسبي لتكاليف رأس املال والتشغيل. 

X بساطة عملية التشغيل. 

W حتتاج إلى مساحة كبيرة من األراضي.

W انتشار الذباب والرائحة مسائل ملحوظة ومحسوسة عادًة.

W تتطلب عدد كبير من العمالة إلزالة املنتج.

W التثبيت محدود، وانخفاض محدود في مسببات األمراض.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 
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أحواض التجفيف المزروعة 

األهداف/السمات األساسية 
• جتفيف احلمأة  وحتولها كالدبال

• إنتاج الكتلة احليوية

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

     ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�احلمأة، �التدّفقات السائلة 

اخلارجة، 

املُدخالت
�احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

ُمشابهة   )Planted Drying Beds( املزروعة  التجفيف  أحواض 
مضافة  فائدة  لديها  ولكن  )م.9(،  املزروعة  غير  التجفيف  ألحواض 
مميزات اضافية  وهي النتح وكفاءة و/حتسني ُمعاجلة احلمأة بسبب وجود 
عن  املزروعة  األحواض  مُتيز  التي  األساسية  وامليزة  الفائدة  النباتات. 
األحواض غير املزروعة هي أنه ال يلزم إزالة احلمأة بعد كل دورة تغذية/
تفيف، ولكن تلزم إزالتها مرة كل ثالث إلى خمس سنوات. وتوَضع 

احلمأة احلديثة مباشرًة على الطبقة السابقة.

حتافظ  احلمأة،  وتثبيت  املياه  نزع  على  تعمل  املزروعة  التجفيف  أحواض 
النباتات من خالل جهازها اجلذري على مسامية املُرّشح، بينما تكون تقوم 
ح املياه من  بعمل مسارات وثقوب عبر احلمأة املكّثفة مبا َيسمح بسهولة ترشُّ
خاللها. مقارنًة بأحواض التجفيف غير املزروعة، تتفوق أحواض التجفيف 
إلى  حتتاج  أنها  غير  الرطبة،  املناخية  األجواء  في  تعمل  أنها  مبيزة  املزروعة 
املظهر  النباتات.  حياة  على  احلفاظ  أجل  من  احلمأة  من  مستمرة  إمدادات 
اخلارجي للحوض يشبه األرض الرطبة املُنشأة ذات التدفق الرأسي )م.٦(؛ 
النباتي.  الغطاء  عليه  ليرتكز  واحلصى  بالرمال  األحواض  قاع  ميتلئ  حيث 
توَضع تبقي احلمأة على السطح وتنساب الُرشاحة متدفقًة إلى األسفل عبر 

طبقة التصريف  الطبقة حتت السطحية حيث جُتَمع في املصارف. ويجب 
نحو  سنوات-  بضعة  -بعد  الُدبال  من  للرطوبة  النهائي  احملتوي  يكون  أن 

)٦٠٪(، وفًقا للظروف املناخية واخلصائص املبدئية للحمأة.

التصريف  بنظام  املتصلة  التهوية  أنابيب  ُتسِهم  التصميم:  اعتبارات 
في  للطبقات  العام  والتصميم  ح،  املُرشِّ داخل  الهوائية  الظروف  تعزيز  في 
احلوض يكون كالتالي: )٢٥سم( من احلصى اخلشن )قطر ُحَبيَبة احلصى 
احُلَبيَبة ٥-١٥  )ُقطر  احلجم  متوسط  احلصى  من  و)١٠سم(  ٢-٤ سم(؛ 
ملليمتًرا(؛ و)٢٠سم( من احلصى )ُقطر احُلَبيَبة ٢-٦ ملليمترات(؛ و٥ سم 
من التراب أو الرمال اخلشنة. يجب أن ُتترك مساحٌة فارغٌة )١ م( فوق سطح 
طبقة الرمل مراعيًة كم معدل التراكم على مدار نحو ٣ إلى ٥ سنوات، ويبلغ 
معدل التراكم التقليدي في الظروف االستوائية ٢٠-٣٠ سم/السنة سنويا. 
Echi- )إيكينوكلوا  والدنيبة   ،)Phragmites( القصيب نباتاٍت   ُتَعدُّ 
ُمناسبًة   )Cyperus papyrus البردي  )السعد  والبردي   ،)nochloa
ح، كما مُيكن أن ُتستخدم األصناف احمللية غير املُجتاحة/غير الغاِزَية  للمرشِّ
)التي ال تغزو البيئة الطبيعية non-invasive( إذا كانت تنمو في ظروف 
املاحلة وتتكاثر بسرعة بعد قطعها. ويجب وضع  املياه  الرطبة وتقاوم  التربة 
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تزويد االحواض باحلمأة في طبقات يتراوح ُسمكها ما بني )٧ إلى ١٠سم(، 
والظروف  احلمأة  خصائص  على  بناًء  أيام،   )٧ إلى   ٣( كل  ضخها  ويعاد 
الت ضخ تزويد للحمأة تتراوح  َلت ُمعدَّ البيئية والتشغيلية املقيدة. وقد ُسجِّ
ما بني ١٠٠ إلى ٢٥٠ كغم لكل م٢/السنة في األجواء املناخية االستوائية 
ما  التحميل  الت  ُمعدَّ ما تصل  عادًة  الباردة،  املناخية  األجواء  وفي  الدافئة، 
أو  املتناوب حلوضني  االستخدام  ينبغي  إلى ٧٠ كغم/م٢/السنة.  بني ٥٠ 
ُمسببات  وتقليل  الكافي،  بالَتحلل  للسماح  املتوازية؛  األحواض  من  أكثر 
األمراض للطبقة العليا من احلمأة قبل إزالتها. كما يجب التعامل مع السوائل 
صحيح،  نحٍو  على  ومعاجلتها  التصريف-  أنابيب  صفتها  -التي  املرتشحة 
يتوقف  السائلة )م.٥(، وهذا  املخلفات  تثبيت  ِبَرك  في  املثال  على سبيل 
على املكان الذي يتم تصريفها إليه. ويجب تصميم البنية التحتية بحيث 
إزالة  أجل  من  الوصول  وكذلك  بكفاءة،  الشفط  شاحنات  وصول  تضمن 

الُدبال.

احلَصى  ر  توفُّ إلى  املزروعة  التجفيف  أحواض  حتتاج  واملستلزمات:  املواد 
استخدام  املمكن  ومن  للحبيبات،  املطلوب  الصحيح  باحلجم  والرمال 
والتوصيالت  األنابيب  استخدام  فإن  ذلك،  على  وعالوًة  احمللية.  النباتات 
والوصالت أمٌر الزم من أجل التصريف والتهوية. ومن الالزم إلزالة احلمأة 
وكذلك  األرض(،  )مشط  والقشاشات  ـات  واملَِدَمّ املجارف  توّفر  فة  املُجفَّ
من  نفسه  احلوض  إنشاء  وميكن  للعمال.  الشخصية  احلماية  معدات  توّفر 

اإلسمنت والطوب أو اخلرسانة ويجب أن ُيعَزل قاعه.

احلمأة )تخفيض  تقليل حجم  في  الة  َفَعّ التقنية  هذه  للتطبيق:  القابلية 
بالغة  أهمية  األمر  ولهذا  والتجفيف،  التحلل  طريق  عن   )٪٥٠ إلى  يصل 
من  أو  اإلضافية  املعاجلة  ي  تلقِّ أجل  من  آخر  مكان  إلى  احلمأة  نقل  لزم  إذا 
ل معاجلة احلمأة منخفضة  النهائي أو التخلُّص. وهي تسهِّ أجل االستخدام 
الكثافة. وينبغي تثبيت احلمأة قبل استخدامها، ففي ظروف الطوارئ حيث 
في الغالب ال يتاح الوقت الكافي الكتمال تثبيت احلمأة )كما في اخلّزانات 
املؤقتة حيث يرتفع معدل تكرار التفريغ( قد يكون من الالزم اتخاذ خطوة 
للمعاجلة تسبق االستخدام. في األجواء املناخية اجلافة يجب تغذية األحواض 
بانتظام لتفادي جفاف النباتات. تناسب أحواض التجفيف املزروعة املدن أو 
املَُخيَّمات التي تنتج إمدادات مستمرة من احلمأة. ويجب وضعها في أقرب 

مكان ممكن للتفريغ املبدئي للحمأة لتفادي تكاليف النقل املرتفعة.

والصيانة،  التشغيل  ألعمال  ُمدرًبا  طاقًما  تتطلب  والصيانة:  التشغيل 
وينبغي أن يكونوا مدّربني على توزيع احلمأة على األحواض املختلفة توزيًعا 
ُتزرع  أن  النباتات. يجب  إدارة  أن يكونوا مدربني على  صحيًحا، وكذلك 
النباتات بحيث تكون قد منت بدرجة كافية قبل ضخ احلمأة إلى احلوض، 
ويجب  والرعاية،  العناية  من  الكثير  وتتطلب  جًدا  مهمة  تأقلمها  فمرحلة 
النباتات أو حصادها دورًيا، وبعد فترة تتراوح بني ٣ إلى ٥ سنوات  تقليم 
وجمع  املصارف،  صيانة  ويجب  ميكانيكًيا.  أو  يدوًيا  احلمأة  إزالة  مُيكن 
التدفُّقات السائلة اخلارجة وإخضاعها املعاجلة اإلضافية وخيارات اوالتخّلص.

أّي شخص  ينبغي على  لذلك  البرازية خطرة،  الصحة والسالمة: حمأة 
وتختلف  املناسبة،  الشخصية  احلماية  معدات  يرتدي  أن  معها  يتعامل 
درجة انخفاض مسببات األمراض في احلمأة باختالف املناخ. وعلى حسب 
االستخدام النهائي املطلوب، فقد حتتاج احلمأة إلى مزيد من عمليات التخزين 
والتجفيف. كما ينبغي أن تخضع السوائل املرتشحة للمعاجلة اإلضافية. من 
املمكن أن جتذب األحواض املزروعة يجذب احليوانات والزواحف البرية، مبا 

في ذلك الثعابني.

التكاليف: هذا اخليار من اخليارات ذات تكاليف رأس املال املتوسطة، كما 
تنخفض تكاليف التشغيل اخلاصة به. تكاليف رأس املال الرئيسية ُمخصصة 
تكاليف  بينما  املالئمة،  الترشيح  مواد  وجللب  املدنية،  الهندسة  ألعمال 
األحواض،  صيانة  عن  املسؤول  العمل  لطاقم  موجهة  األساسية  التشغيل 

وإلزالة احلمأة وإعادة زراعة األحواض.

االعتبارات االجتماعية: بسبب جمالها الذي يسر النظر، فمن املفروض 
أن تِقل املشكالت املتعلقة بالقبول، وبخاصٍة إذا كانت واقعة في مكان يبعد 
املعاجلة  عملية  وألن  السكان.  كثيفة  السكنية  املناطق  عن  الكفاية  فيه  مبا 
وُتنَتج   ، مشكلة  نفاّذة  ليست  الروائح  فانتشار  هوائية،  ظروف  في  جتري 

-باألساس- أثناء تفريغ الشاحنات.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X القدرة على التعامل مع األحمال العالية.

X معاجلة أفضل للحمأة تتفوق على أحواض النباتات غير املزروعة.

ا. X مُيكن إنشاؤها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

X ال حتتاج إلى طاقة كهربائية.

W حتتاج إلى مساحة كبيرة من األراضي.

W تتطلي تتطلب مهارات خاصة إلدارة النباتات.

W قد يكون وجود الروائح والذباب محسوًسا وملحوًظا.

     حتتاج السوائل املرتشحة إلى املعاجلة اإلضافية.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 
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إعداد السماد مع إضافة المواد العضوية 

األهداف/السمات األساسية 
• إنتاج السماد الُعضوي
• إزالة مسببات األمراض

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
 *  االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�السماد الُعضوي ، 

املُدخالت
�املواد العضوية، �احلمأة

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة 

هي   )Co-Composting( العضوية  املواد  إضافة  مع  السماد  إعداد 
من  أكثر  باستخدام  العضوية،  للمواد  به  ُمتحكم  هوائي  حتلل  عملية 
العضوية  واملخلفات  البرازية  )احلمأة  للمغذيات  للتغذية كمصدر  مادة 
الصلبة(. الظروف احلرارية امُلكمة، والتي من عالماتها درجات احلرارة 
مؤشرات  ُتستكَمل  عندما  تتحقق  مئوية(،  درجة   ٦0( تتخطى  التي 
ومعالم أساسية معّينة محددة )الرطوبة، ونسبة الكربون إلى النيتروجني 
األمراض،  مسببات  على  القضاء  إلى  تؤدي  والتي  والتهوية(   ،)C:N(
وسرعة حتلل مواد املخلفات. وينتج عن هذه العملية منتج آمن ومتوازن، 

وميكن استخدامه كُمحّسن للتربة.

في حني  والنيتروجني،  املاء  الرطوبة  من  عاٍل  مُبحتوى  البرازية  احلمأة  تتميز 
حتتوي  والطعام(  الزراعية  املخلفات  )من  العضوية  الصلبة  املخلفات  أن 
تسمح  جيدة  تكّتل  خواص  ولها  العضوي،  الكربون  من  عالية  نسبة  على 
منهما  كل  فوائد  استخدام  ميكن  اإلثنني،  بني  اجلمع  خالل  من  بالتهوية. 
لتحسني العملية واملُنتج. يوجد ثالثة طرق شائعة إلعداد السماد مع إضافة 
املواد العضوية: )١( التسميد بالتكومي )املفتوح(في الهواء )٢( التسميد 
داخل األوعية احلاويات، )٣( مزيج اجلمع بني التسميد بالتكومي )املفتوح( 
والتسميد باألكوام الثابتة وتهويتها املهواة بدون استخدام الطاقة. في طريقة 

في  والتهوية  التكومي  التي تستخدم  العضوية  املواد  إضافة  السماد مع  إعادة 
مًعا  املُمتزجة  املواد  ُتكّوم  جتميع  يتم  بالتكومي(،  )التسميد  مفتوح  مكان 
)احلمأة واملخلفات العضوية( على شكل أكوام ممدودة في صفوف )أكوام 
للتجفيف والتهوية(، وُتترك لتتحلل؛ أما عملية إعداد السماد داخل األوعية 
احلاويات )املقفولة( فإنها تتطلب رطوبة وإمدادات هواء موجهة )متحّكم 
بها(، باإلضافة إلى اخللط امليكانيكي؛ وتستخدم الطريقة الثالثة مزيًجا بني 
تسميد األكوام الثابتة والتسميد بالتكومي املفتوح فى الهواء. تظل املخلفات 
في الكومة الثابتة لفترة تبلغ من شهرين إلى ثالثة أشهر، وبعد ذلك ُتنَقل 

إلى األكوام املصفوفة ليحدث لها مزيد من عمليات التحلل.

اعتبارات التصميم: من املكونات الرئيسية الالزمة  لتصميم مرفق إعداد 
ولفصل  للفرز  الالزمة  واملساحة  املكان  العضوية  املواد  إضافة  مع  السماد 
والتصفية  السماد،  إعداد  ووحدات  التجفيف،  وأحواض  املخّلفات، 
)الغربلة(، وتخزين السماد واملرجتعات واملخلفات، والبنية التحتية للنظافة 
الصحية الشخصية والتطهير، ونظام ملعاجلة مياه الصرف الصحي في املوقع، 
املناخ  العمل، ومنطقة معزولة. وعلى حسب  ادارية لطاقم  ومرافق ومبنانى 
املرفق  يقع  أن  يجب  التغطية،  إلى  املرفق  يحتاج  فقد  املتاحة،  واملساحة 
لتقليل  وذلك  البرازية،  واحلمأة  العضوية  املخلفات  مصادر  من  بالقرب 
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مناطق  عن  تفصلها  مبسافة  بعيدة  تكون  أن  يجب  ولكن  النقل،  تكاليف 
السكن واملعيشة للحد من أي مخاطر صحية حقيقية أو متصورة. ويجب 
أن يكون ارتفاع األكوام املصفوفة للتجفيف ١ متر واحد على األقل، ويجب 
أن ُتعزل بطبقة عازلة فوقها من السماد أو التربة، أو تربة من احلشائش وذلك 
لتعزيز التوزيع املتساوي للحرارة داخل األكوام، وأن يبلغ ُسمك هذا الطبقة 
األكوام  تؤدي  الباردة  املعتدلة  املناخية  األجواء  في  األجواء  في  )٣٠سم(. 
أفضل أداء لها إذا كان ارتفاعها )٢.٥م( ، وبلغ عرضها )٣ أمتار(. ويجب 
نزع املاء من احلمأة في أحواض التجفيف غير املزروعة )م.٩( قبل خلطها مع 
املخلفات العضوية. يجب أن ُينشأ منصة إلعداد السماد )أي السطح الذي 
توضع عليه األكوام( بحيث تكون معزولة صماء )غير ُمنِفذة( أو مسدودة 
وُمحكمة، وذلك لتجميع السوائل املرتشحة التي من املمكن بعد ذلك أن 

ُيعاد دمجها في األكوام أو جتري معاجلتها.

املواد  إضافة  مع  السماد  إعداد  مرافق  إنشاء  مُيكن  واملستلزمات:  املواد 
من  الُعضوي  السماد  منصة  إنتاج  ميكن  ا.  محلّيً متوفرة  مبواد  العضوية 
اخلرسانة، أو من الطني املضغوط جيًدا. إذا كان هناك حاجة لغطاء/لسقف، 
فيمكن إنتاجه من مواد محلية، مثل اخليزران، أو فرش األرض من احلشائش 
)النجيل الصناعي(، أو اخلشب، أو البالستيك، أو الصفائح املعدنية. قد 
تكون املياه من املواد املضافة املطلوبة، ويعتمد هذا األمر على املناخ. وتتوفر 
في األسواق أوعية حاويات سابقة التجهيز إلعداد السماد، وتتوفر في عدة 

أحجام.

التنظيم  من  عاٍل  ملستوى  التقنية  هذه  حاجة  بسبب  للتطبيق:  القابلية 
كفاءة  ومتابعة  املِرفق،  وإدارة  العضوية،  املخلفات  لفرز  الالزمني  والعمالة 
في  عملًيا  خياًرا  التقنية  هذه  تكون  أن  املُستبَعد  فمن  التسميد،  املعاجلة 
مرحلة االستجابة احلادة. إال أنها من املمكن أن تكون خياًرا عملًيا مجدًيا 
الطوارئ.  حالة  من  التأهيل  وإعادة  واالنتعاش  االستقرار  مرحلتي  يناسب 
تعمل  العضوية  املواد  إضافة  مع  السماد  إعداد  مرافق  أن  التجربة  أظهرت 
بأفضل ما يكون إذا أنِشئت كمشروع استثماري، حيث يكون فيه السماد 
منتًجا قاباًل للتسويق ميكنه حتقيق دخاًل وإيرادات تدعم استرداد التكاليف. 
إاّل أنه ال ميكن أن نتوقع أن تغطي مبيعات السماد الُعضوي التكلفة الكاملة 

للخدمة.

التشغيل والصيانة: مرافق إعداد السماد لها متطلبات تشغيل عالية. الُبد 
من وجود طاقم ُمدرب جيًدا ألعمال الصيانة، ويجب أن يتابعوا بعناية جودة 
املواد الداخلة وكميتها، وكذلك نسبة الكربون إلى النيتروجني، وأن يتعاملوا 
أن  العمل  طاقم  على  ويجب  ويديرونها.  واألكسجني  الرطوبة  محتوى  مع 
يتتبعوا اجلداول الزمنية لتقليب االكوام، وتوقيتات اإلنضاج؛ لضمان حتقيق 
معاجلة عالية اجلودة. ويجب أن ُتفرز املخلفات العضوية أواًل بحيث تكون 
خالية من املواد املخلفات غير العضوية. ال ُبد من التقليب الدوري باستخدام 
دة تقليب ميكانيكية )لودر أمامي، أو تركس( أو باليد باستخدام ِمْذراة  ُمعِّ
)شوكة تفريغ( أو مجرفة/جاروف. تساعد املفارم املتينة القوية -املخصصة 
لتقطيع األجزاء الكبيرة من املخلفات الصلبة العضوية )مثل فروع األشجار 
الوصول  على  األكوام  تقليب  ومعدات   - الهند(  جوز  وقشور  الصغيرة 
اليدوية،  العمالة  تخفيض  على  تساعد  كما  للعملية،  مستوى  ألفضل 

وتضمن جتانس أفضل للُمنَتج النهائي.

العمال  اّتخذ  إذا  الصحية  املخاطر  من  احلد  ميكن  والسالمة:  الصحة 
االحتياطات األساسية واّتبعوا ممارسات النظافة الصحية الشخصية، وحرصوا 

على ارتداء معدات احلماية الشخصية. إذا ُوِجد أن املادة االكوام ينشر منها  
يرتدي  أن  ُبد  واملناسبة، وال  السليمة  التهوية  تتوفر  أن  ُبد  فال  الغبار،  تثير 
العمال أقنعة الوجه الواقية )الكمامات(. ولضمان إزالة مسببات األمراض 
درجة  على  باحلفاظ   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  توصي  آمن،  ملستوى 
حرارة السماد بني )٥٥ إلى ٦٠( درجة مئوية لدة ألسبوع على األقل. وإذا 
كان هناك أي شك في مستوى األمان، فينبغي أن يخضع السماد للتخزين 
واملصادر  الوسائل  توفرت  وإذا  االستخدام.  قبل  األقل  على  واحد  عام  ملدة 
املعوية  الديدان  بويضات  )تعطيل(  إخمال  متابعة  فينبغي  لذلك،  الالزمة 
وينبغي  التعقيم.  لعملية  مباشر  غير  )Helminth( كمقياس  )الُطفيلية( 
الرجوع إلرشادات منظمة الصحة العاملية )WHO( لالستزادة للحصول على 

املعلومات التفصيلية.

املواد  إضافة  مع  السماد  إعداد  مرفق  بناء  تكاليف  تختلف  التكاليف: 
املواد  تكلفة  وعلى  االختيار،  عليها  يقع  التي  الطريقة  على  بناًء  العضوية 
واملفارم/املطاحن،  التهوية  أجهزة  مثل  اآلالت،  كانت  إذا  ما  وعلى  احمللية، 
التي يجب وضعها في احلسبان  الرئيسية  والتكاليف  التصميم.  داخلة في 
النقل، واإلمدادات من  للتشغيل، مبا في ذلك  الكلية  املتطلبات  تتركز في 
حمأة البرازية، واملخلفات العضوية الصلبة العضوية، والتخلُّص من السماد.

السماد مع إضافة  التفكير في نظام إعداد  االعتبارات االجتماعية: قبل 
املواد العضوية، يجب أن ُتطَرح فكرته للمناقشة مع املجتمع املتأثر من إقامته. 
إذا كان للمجتمع خبرة مع فصل املُخّلفات العضوية ومع إعداد السماد، فقد 
يكون هذا عاماًل مواتًيا من عوامل التمكني للتقنية. من املتطلبات األساسية 
منتًجا  البشرية  املخلفات  من  املصنوع  الُعضوي  السماد  كان  إذا  ما  معرفة 
مقبواًل بالنسبة للمستخدمني احملتملني )بعمل استطالع للسوق(، وضمان 
بها.  ويلتزم  احمللية  املعايير  لإلرشادات/  يوافق  الُعضوي  السماد  منتج  أن 

وبدون هذه األمور، ال ُبد من حتديد عمليات مختلفة للمعاجلة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X إدارة ُمستدامة للمخّلفات العضوية.

 X طريقة معاجلة فّعالة وُمثَبتة مُيكن إنتاجها، وتركيبها، وصيانتها، 
ا.          وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

 X منتج نهائي قّيم متاح للعديد من االستخدامات، وميكن بيعه لتغطية تكاليف 
        التشغيل.

W حتتاج إلى مساحة كبيرة من األراضي في موقع جيد.

W طول أوقات املعاجلة.

W قد يكون نقل املنتجات الداخلة ُمكلف.

W تتطلب السيطرة على التحكم في جودة املدخالت. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 
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إعداد السماد والترشيح باستخدام الديدان )التقنية الناشئة(

األهداف/السمات األساسية 
• إنتاج السماد الُعضوي
• إزالة مسببات األمراض

• تقليل احلمأة

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
 *  االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
� سماد )الديدان(

� التدفُّقات السائلة اخلارجة 
 

املُدخالت
�البول، �الُبراز، �احلمأة، 

]�مياه تنظيف الشرج[، ]�مواد 
التنظيف اجلافة[، ]�مياه الدْفق[

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  متوسطة

كومبوست  الفيرمي  باسم   يعرف  ما  )أو  الديدان  سماد  إعداد  تقنية 
باستخدام  الترشيح  وتقنية    )Vermicomposting(  ) السرجني  أو 
منخفضة  اخليارات  من  خياران  هما    )Vermifiltration( الديدان 
هاتني  في  األرض  ديدان  وُتستخدم  البشرية،  املخلفات  ملعاجلة  التكلفة 
أو   الديدان  فضالت  هو  النهائي  واملنَتج  حيوية.  حات  كُمرشِّ التقنيتني 
سماد الديدان التي الذي يحتوي على مستويات مخّفضة من امللوثات، 
تتخطى  بنسبة  البرازية  احلمأة  حجم  تقليل  ها  التقنيات  لهذة  وميكن 
)90٪(، ولكن ذلك يعتمد على العمليات التي يقع عليها االختيار، 
وهو  املاء،  في  للذوبان  قابلة  مغذيات  على  الديدان  سماد  ويحتوي 

ن للتربة عضوي ممتاز وغني باملغّذيات. ُمخّصب عضوي ومحسِّ

الديدان  باستخدام  الترشيح  وتقنية  الديدان  سماد  إعداد  تقنيات  وتعتبر 
وهما:  بالغة  أهمية  لها  معامالن  وهناك  الهوائية.  املعاجلة  نظم  من  نظامان 
احلمأة  تتميز  النتروجني.  األكسجني  إلى  الكربون  ونسبة  الرطوبة،  محتوى 
البرازية مُبحتوى عاٍل من الرطوبة والنيتروجني، في حني أن املخلفات الصلبة 
العضوية حتتوي على نسبة عالية من الكربون العضوي، ولها خواص تكّتل 
جيدة تسمح بالتهوية. من خالل اجلمع بني االثنني، ميكن استخدام فوائد 
كل منهما لتحسني العملية واملُنتج. وأكثر طرق إعداد سماد الديدان شيوًعا 

في  الديدان  سماد  وينشأ   . احلاويات  األوعية  داخل  التسميد  طريقة  هي 
حاوية غير ُمنفذة للمياه، وميكنه استقبال مزيد من املدخالت السائلة مثل 

مياه الصرف الصحي واحلمأة )املشبعة باملاء( السائلة املُخففة.

اعتبارات التصميم: يشبه تصميم مرفق حاويات إعداد السماد بالديدان 
العضوية  املواد  إضافة  مع  السماد  إعداد  في   املستخدمة  احلاويات  مرفق 
ح  مرشِّ يتكون  األرض.  ديدان  إضافة  مع  األوعية  يستخدم  الذي  )م.١١( 
الديدان من ُمفاعالت مغلقة حتتوي على وسط )مادة( الترشيح والديدان، 
باستخدام  املعاجلة  على  القائمة  املراحيض  في  ضيق  نطاق  على  وُتستخدم 
املواد  حجز  يتم  الديدان  باستخدام  الترشيح  ُنظم  في  )ج.١٢(.  الديدان 
الصلبة احلمأة البرازية واملناديل الورقية )ورق التواليت( في اجلزء العلوي من 
لهم الديدان والبكتيريا إلى ُدبال، بينما متر السوائل عبر  ح، حيث حتوِّ املرشِّ
ح. وبفصل  املخلفات األجزاء السائلة والصلبة عن التدفقات السائلة،  املرشِّ
كافية  التهوية  تكون  أن  ويجب  السائلة.  اخلارجة  التدفُّقات  جودة  تزداد 
التهوية  متنع  بينما  الدقيقة،  احلية  والكائنات  للديدان  هوائية  بيئة  لضمان 
دخول الذباب غير املرغوب فيه. ال ُبد من احلفاظ على درجة احلرارة داخل 
يعتمد  وسوف  املُستخَدمة.  السماد  ديدان  نوع  تناسب  في حدود  ح  املرشِّ
وميكن  وحجمها.  احلمأة  خصائص  على  الديدان  ح  ملُرشِّ اخلاص  التصميم 
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حات الديدان مع غيرهم من املعاجلات األخرى-  دمج سماد الديدان أو مرشِّ
على سبيل املثال، احلماة فاملواد املهضومة )سماد الغاز احليوي ( الناجتة عن 
الهضم الالهوائّي )ج.١٣-ج.١٦( قد تخضع للترشيح بالديدان لتحقيق 
تخفيض في املواد الصلبة، ولزيادة القضاء على مسببات األمراض. وميكن 
تترشح  أن  بالديدان  الترشيح  الناجتة عن عملية  اخلارجة  السائلة  للتدفُّقات 
مباشرًة إلى داخل التربة، أو أن تخضع للمعاجلة اإلضافية عن طريق التبخر 

بالنتح في نظام مزروع.

املواد واملستلزمات: وميكن إنتاج خّزانات حاويات إعداد سماد الديدان 
إلى  الديدان  حات  مرشِّ حتتاج  اخلرسانة(،  أو  )كالطوب  محلية  مواد  من 
مفاعالت مغلقة مصنوعة من مواد قوية تستبعد دخول القوارض واحلشرات 
ح  ملرشِّ الترشيح  مادة  تكون  أن  املمكن  ومن  الضارة(.  )الكائنات  الهوام  
الديدان من نشارة اخلشب أو القش أو ليف جوز الهند، أو غطاء من اللحاء 
إلى وجود  العملية  باخُلث. وحتتاج  املعروفة   املتفحمة  أوالنباتات  االشجار، 
االستخدام  في  جناحها  أثبتت  أنواع  ثالثة  توجد  اآلن  وحتى  الديدان، 
وهي: وهي الدودة املتمايلة احلمراء  احللقية )Eisenia fetida(، ودودة 
الزاحف الليلي األفريقي)Eudrilus Eugeniae( ، والدودة املخططة أو 
الدودة النمر )Eisenia andrei(. ومن املمكن إيجاد الديدان في البيئة 
أو  الديدان،  حات  ومرشِّ الديدان  سماد  جتار  من  شراؤهم  ميكن  أو  احمللية، 
ميكن استيرادهم. وتتوفر في األسواق أوعية حاويات متعددة االحجام سابقة 

التجهيز إلعداد السماد، وتتوفر في عدة أحجام.

مراحل  جميع  في  بالديدان  الترشيح  تطبيق  ميكن  للتطبيق:  القابلية 
حاجة  بسبب  الديدان.  على  احلصول  سهولة  بشرط  الطوارئ،  حاالت 
والعمالة  التنظيم  من  عاٍل  ملستوى  الديدان  باستخدام  السماد  اعداد  تقنية 
الالزمني لفرز املخلفات العضوية، وإدارة املِرفق، ومتابعة كفاءة املعاجلة، فمن 
املُستبَعد أن تكون هذه التقنية خياًرا عملًيا في مرحلة االستجابة احلادة من 
حاالت الطوارئ. إال أنها من املمكن أن تكون خياًرا عملًيا مجدًيا يناسب 
مرحلتي االستقرار واالنتعاش وإعادة التأهيل، وذلك في األماكن التي تتوفر 
املفروزة  العضوية  الصلبة  للمخلفات  مصدرثابت   بها  ويتوفر  املساحة  بها 
جيًدا. أظهرت التجربة أن مرافق إعداد سماد الديدان تعمل بأفضل ما يكون 
إذا أنِشئت كمشروع جتاري استثماري، حيث يكون فيه السماد منتًجا قاباًل 
إاّل  التكاليف.  إيرادات تدعم استرداد  إدرار دخاًل و حتقيق  للتسويق ميكنه 
الكاملة  التكلفة  الُعضوي  أنه ال ميكن أن نتوقع أن تغطي مبيعات السماد 

للخدمة.

التشغيل والصيانة: يحتاج إعداد السماد باستخدام  الديدان إلى وجود 
طاقم ُمدرب جيًدا ألعمال الصيانة، لكي يتابعوا بعناية جودة املواد الداخلة 
وكميتها، وكذلك صحة سالمة الديدان، وأن يتعاملوا مع محتوى الرطوبة 
بحيث  أواًل  العضوية  املخلفات  ُتفرز  أن  ويجب  ويديرونها.  واألكسجني 
البالستيكية، وغيرها من املواد غير العضوية. ال ُبد  املواد  تكون خالية من 
دة تقليب ميكانيكية )لودر أمامي، أو  من التقليب الدوري باستخدام ُمعِّ
مجرفة/جاروف.  أو  تفريغ(  )شوكة  ِمْذراة  باستخدام  باليد  أو  تركس( 
يدوية  كانت  سواء  مرتفعة  صيانة  متطلبات  له  ليس  الديدان  ح  وُمرشِّ
باجلاذبية  تشغيله  جرى  وإذا  منخفضة،  متطلباته  بل   ، مرتفعة  ميكانيكية 
فإنه ال يتطلب إلى أي مدخالت للطاقة. وقد يتطلب وجود مضحة في إذا 
كانت هناك  عند احلاجة إلعادة معاجلة التدفقات اخلارجة الدوران من أجل 

حتسني جودة التدفُّقات اخلارجة السائلة )املُعاجَلة(.

العضوية  املواد  إضافة  مع  السماد  إعداد  عكس  على  والسالمة:  الصحة 
)م.١١(، ال ميكن الوصول لدرجة البسترة )التعقيم باحلرارة ( ألن الديدان 
تلزم  فقد  ثم  ومن  املرتفعة،  املتطرفة  احلرارة  لدرجات  والبكتيريا حساسون 
مسببات  من  عالية  نسبة  على  حتتوي  التي  للمخّلفات  اإلضافية  املعاجلة 

األمراض مثل املجاري في حالتها )اخلام( األولّية أو مخّلفات خّزان التحليل 
)التخمير(؛ وذلك من أجل إنتاج سماد خاٍل من مسببات األمراض. ميكن 
احلد من املخاطر الصحية باملواظبة على ممارسة تدابير املكافحة الوقاية املالئمة 
والكافية، وإذا اّتخذ العمال االحتياطات األساسية واّتبعوا ممارسات النظافة 
إذا  الشخصية.  احلماية  معدات  ارتداء  على  وحرصوا  الشخصية،  الصحية 
ُوِجد أن املادة تثير السماد ينشر منه الغبار، فال ُبد أن يرتدي العمال أقنعة 
للتخزين  الديدان  سماد  يخضع  أن  وينبغي  )الكمامات(.  الواقية  الوجه 
واملصادر  الوسائل  توفرت  وإذا  االستخدام.  قبل  األقل  على  واحد  عام  ملدة 
املعوية  الديدان  بويضات  )تعطيل(  إخمال  متابعة  فينبغي  لذلك،  الالزمة 
وإذا  التعقيم.  لعملية  مباشر  غير  كمقياس   )Helminth( )الُطفيلية( 
إلى موقع  أو نقله  السماد، فيمكن دفنه  إعادة استخدام  املقرر  لم يكن من 
 )WHO( التخلص األخير. وينبغي الرجوع إلرشادات منظمة الصحة العاملية

لالستزادة واحلصول على املعلومات التفصيلية.

الديدان  باستخدام  السماد  إعداد  بناء مرفق  تختلف تكاليف  التكاليف: 
بناًء على الطريقة التي يقع عليها االختيار، وعلى تكلفة اسعار املواد احمللية، 
وعلى ما إذا كانت اآلالت، مثل أجهزة التهوية واملفارم/ املطاحن، داخلة في 
التصميم أم ال. والتكاليف الرئيسية التي يجب وضعها في احلسبان تتركز 
في املتطلبات الكلية للتشغيل، مبا في ذلك النقل، واإلمدادات من احلمأة 
السماد.  من  والتخلُّص  العضوية،  الصلبة  العضوية  واملخلفات  البرازية، 

ح الديدان على حجم النظام وتصميمه. وتعتمد تكلفة مرشِّ

االعتبارات االجتماعية: قبل التفكير في نظام إعداد السماد باستخدام 
إقامته.  من  املتأثر  املجتمع  مع  للمناقشة  فكرته  ُتطَرح  أن  يجب  الديدان، 
السماد،  إعداد  ومع  العضوية  املُخّلفات  فصل  مع  خبرة  للمجتمع  كان  إذا 
املتطلبات  من  للتقنية.  التمكني  عوامل  من  مواتًيا  عاماًل  هذا  يكون  فقد 
األساسية معرفة ما إذا كان السماد الُعضوي املصنوع من املخلفات البشرية 
للسوق(،  استطالع  )بعمل  احملتملني  للمستخدمني  بالنسبة  مقبواًل  منتًجا 
وضمان أن منتج السماد الُعضوي  يطابق لإلرشادات/ املعايير احمللية ويلتزم 
بها. وبدون هذه األمور، ال ُبد من حتديد عمليات اختيار تقنيات مختلفة 

للمعاجلة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X يقلل كمية املخّلفات العضوية.

X  تقنية بسيطة وقوية.

ا. X مُيكن إنتاجها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

X االنخفاض النسبي لتكاليف رأس املال والتشغيل. 

 W حتتاج إلى مساحة كبيرة من األراضي في موقع جيد )اعداد السماد 
       باستخدام الديدان(. 

 W من املمكن أن تنجذب القوارض للمادة للمواد العضوية )مخلفات الطعام، 

        وغيرها(.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 



مخرج

إعادة معاجلة احلمأة
احلمأة املُستخلصة

احلمأة

مدخل

هواء مضغوط ق املَُرِوّ
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الحمأة المنشطة

األهداف/السمات األساسية 
• تقليل االحتياج احليوي لألكسجني

• النترجة وإزالة املغّذيات
• تخفيض مسببات األمراض 

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

     ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة

املُدخالت
�املياه السوداء، �املياه الرمادية، 

�التدفُّقات السائلة اخلارجة 

التعقيدات التقنية 
*  بالغة التعقيد

املساحة املطلوبة 
**  متوسطة 

عملية احلمأة املُنشطة )Activated Sludge( ُتشير إلى وحدة ُمعاجلة 
ة  احليَّ الكائنات  َيستخدم  والذي  الُغَرف،  ُمتعدد  ُمفاعل  من  تتكون 
الدقيقة املُركزة بشدة من أجل حتلل املواد العضوية، وإلزالة املُغذيات من 
مياه الصرف؛ وذلك من أجل إنتاج تدفقات سائلة خارجة عالية اجلودة، 
فمن  ُمعّلقة،  النشطة  احلمأة  وإلبقاء  الهوائية،  الظروف  على  وللحفاظ 
املطلوب وجود اإلمدادات املُستمرة واملنتظمة من األكسجني في األوقات 

املناسبة.

مُيكن استخدام العديد من التجهيزات املختلفة لضمان خضوع مياه الصرف 
للمزج والتهوية، ومُيكن حتقيق التهوية واملزج بضخ الهواء أو األكسجني إلى 
ان، أو باستخدام أجهزة التهوية السطحية. عمل الكائنات احلية الدقيقة  اخلزَّ
إنتاج مما  على أكسدة الكربون العضوي املوجود في مياه الصرف من أجل 
يؤدي الى منو خاليا جديدة للكائنات الدقيقة ، وزيادة ثاني أكسيد الكربون 
واملاء، وعلى الرغم من أن البكتريا الهوائية هي الكائنات احلية األكثر وجوًدا 
 Facultative( داخل املُفاعل، فمن املمكن أن توجد البكتريا االختيارية
Bacterial(، باإلضافة إلى بعض الكائنات احلية األعلى االكبر، ويعتمد 
التكوين الفعلي حملتوى املُفاعل على التصميم املُفاعل، والبيئة، وخصائص 

مياه الصرف. يحتاج األمر إلى عدة أسابيع حتى تنمو الكائنات احلية الدقيقة 
الالزمة إلجراء عملية بيولوجية مستقرة.

َحْوض  في  تتكون  التي  النشطة(  احلمأة  جزيئات  من  )تكتالت  الندف 
ق الثانوي، وذلك عن طريق الترسيب الطبيعي  التهوية، جتري إزالتها في املَُروِّ
تدوير  وُيعاد  الزائدة،  احلمأة  من  ُيزال جزء  األرضية.  اجلاذبية  على  املُعتمد 
جزء من هذه احلمأة من أجل حتقيق العملية البيولوجية. اما في املُفاِعالت 
Immersed Membrane Biore-(  احليوية املغموره ذي ذات األغشية
actor ]IMBR[(، يدمج ُمفاعل احلمأة املُنّشطة مع وحدة أغشية الترشيح 
الفائق باستخدام االغشية  )ultrafiltration( )أو املستدق(. باملرور عبر 
الغشاء، تنفصل املياه املُعاجَلة عن احلمأة بالترشيح عبر الغشاء. ومن املمكن 
تركيب النظام باستخدام مناذج حل سابقة التجميع، أو من املمكن إنشاؤه 
في املوقع. واملُفاِعل احليوي املغمور ذو األغشية هو تقنية فًعالة صغيرة احلجم 
ملعاجلة مياه الصرف البلدية )والصناعية(. وأكبر عيب يعيق تطبيقه على 
أداء  من  تقلل  والتي  الغشاء،  على  املترسبة  املٌلوثات  كمية  هو  أكبر  نطاق 
الغشاء بدرجٍة كبيرة، كما تقلل كثيًرا من عمره االفتراضي، وتتسبب في 

زيادة تكاليف التشغيل والصيانة.
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اعتبارات التصميم: حتتاج عمليات احلمأة املُنشطة -عادًة- إلى املُعاجلة 
للترسيب، وفي بعض  القابلة  الصلبة  املواد  ازالة  التي تعمل علي  االبتدائية 
الالحقة(.  )املُعاجلة  النهائي  للترسيب  الحقة  خطوة  تتبعها  األحيان 
Col-( الة في إزالة املواد الذائبة، واملواد الغروية املعلق ةوالعمليات احليوية فعَّ

loidal(، واملواد اجُلسيمية، مُيِكن تصميم املُفاعل من أجل النترجة احليوية، 
وإزالة )عكس( النترجة احليوية، وكذلك من أجل إزالة الفوسفور. ويجب 
الدقيق ملُكّونات مياه الصرف وحجمها،  التقدير  التصميم على  أن يسَتِند 
أبعاد احملطة  إذا كانت  املُعاجلة بشدة  ومن املمكن أن تتدهور كفاءة عملية 
زمن  فإن  احلرارة،  درجة  وعلى حسب  املطلوبة.  األبعاد  من  أكبر  أو  أصغر 
يتراوح  املُفاعل  في   )Solids Retention Time( الصلبة  املواد  بقاء 
أيام إلزالة االحتياج احليوي لألكسجني )BOD(، ويتراوح  إلى ٥  ما بني ٣ 
إلى  الناجتة  الزائدة  النترجة. حتتاج احلمأة  إلى ١٨ يوًما( لعملية  ما بني )٣ 
النهاية  في  للحصول  العضوية،  واملواد  املاء  من  محتواها  لتقليل  املُعاجلة؛ 
لتحقيق  النهائي.  التخلص  أو  االستخدام  إعادة  يناسب  ُمثبَّت  ُمنتج  على 
املطلوبة  اخلارجة  السائلة  التدفقات  جودة  على  واحلصول  املطلوب  الهدف 
من حيث محتواها من االحتياج احليوي لألكسجني )BOD(، والنتروجني، 
والفسفور، ميكن إجراء بعض التعديالت والتكييفات املختلفة والتي تشمل 
 Sequencing Batch Reactors( املُفاعالت ذات الُدفعات املُتتابعة
SBR([[(، وقنوات األكسدة )Oxidation Ditches(، والتهوية املُمتدة 
 ،)Moving Beds( املُتحّركة  واألحواض   ،)Extended Aeration(

.Membrane Bioreactors وُمفاعالت األغشية احليوية

املواد واملستلزمات: عادًة ما ُيصَنع ُمفاعل احلمأة املُنّشطة من البالستيك 
أو اخلرسانة، وتتكون أجهزة التهوية من الفوالذ املقاوم للصدأ أو البالستيك، 
وغشاء  عازل من حاجز املطاطي. وبالنسبة لعملية  الترشيح الغشائي التالية 
أو  البوليمر  أو  السيراميك،  من  أغشية  إما  استخدام  املمكن  فمن  احملتملة 
األغشية املضغوطة من مادتني او اكثر املجّمعة املرّكبة، وللمادة املُستخدمة 
أثرها على احتمالية تكّون األوساخ املترسبة في املُفاِعالت احليوية املغمورة 

ذات األغشية. وهناك مناذج مختلفة سابقة التجهيز متوفرة.

حاًل  طة  املُنشَّ باحلمأة  املعاجلة  تكون  أن  املمكن  من  للتطبيق:  القابلية 
مناسًبا في مراحل االستقرار واالنتعاش وإعادة التأهيل من حاالت الطوارئ 
اإلنسانية، وبخاصٍة في سياق املناطق احلضرية األكثر كثافة في السكان، أو 
لة.  املخيمات الكبيرة، حيث تكون الُنُظم املُستخِدمة للمياه هي الُنُظم املُفضَّ
ثابت  ومصدر  جيًدا،  ُمدرَّب  عمل  طاقم  إلى  حتتاج  مركزية  معاجلة  وهي 
الكبيرة من  الكميات  ملُعاجلة  متطور جًدا.   ُمحكم  إدارة  ونظام  للكهرباء، 
التدفقات، وذلك بسبب اجلدوى االقتصادية للكميات الكبيرة، ومحدودية 
املنشطة  احلمأة  عملية  الداخلة.  السائلة  تدفقاتها  خصائص  في  التغيرات 
في  تقل  املُعاجلة  ُقدرة  فإن  ذلك  ومع  مناخ،  أي  في  تقريًبا  ُمناسبة  تكون 
البيئات األكثر برودة. وإذا جرى تشغيل النظام على نحو جيد، فإن نوعية 

املياه املُعاجلة وجودتها من املمكن أن تكون مناسبة إلعادة االستخدام.

الصيانة  أعمال  ملباشرة  ُمدرًبا  فنًيا  طاقًما  تتطلب  والصيانة:  التشغيل 
أعمال  مباشرة  في  االستمرار  يجب  األعطال،  وإصالح  املشكالت  وحل 
ات امليكانيكية )اخلالطات، وأجهزة التهوية، واملضخات(،  الصيانة للُمِعدَّ
وكذلك يجب متابعة التدفقات السائلة الداخلة واخلارجة باستمرار، وضبط 
احلاالت  بعض  لتفادي  وذلك  األمر؛  لزم  إذا  بها،  اخلاصة  م  الَتَحكُّ ُمعامالت 
غير الطبيعية، التي قد تؤدي مثاًل إلى قتل الكتلة احليوية النشطة، أو زيادة 

الكائنات احلية الدقيقة الضارة التي ُتسبب مشاكل في املُعاجلة )على سبيل 
املثال: ظهور البكتريا اخليطية ]Filamentous Bacteria[(. يجب أاّل 

يتاح الدخول للمرفق إاّل لطاقم العمل املُدرَّب.

الصحة والسالمة: بسبب متطلبات املساحة ومشكالت  وانتشار الروائح، 
فعادًة تقع مرافق احلمأة املُنّشطة على أطراف املناطق ذات الكثافة السكانية 
العالية. وعلى الرغم من أن جودة التدفقات السائلة اخلارجة املُنتجة تكون 
يتم  أاّل   وينبغي  العامة،  الصحة  على  خطًرا  تشكل  تزال  ال  فإنها  عالية، 
الناجتة   الزائدة  احلمأة  في  مباشرة.  معها  والتعامل  مناولتها  جتري  تداولها 
القضاء عليها  انخفاض كبير ملسببات األمراض، ولكن ال يتم  يكون هناك 
ا. من املمكن حتسني أداء املُفاِعالت احليوي املغمور ذي األغشية وجودة  نهائّيً
معاجلته، وذلك يعتمد على نوع الغشاء املستخدم. وال ُبد أن يزّود العمال 

املشاركني مبعدات احلماية الشخصية املالئمة.

تتغير  وقد  املُنّشطة،  احلمأة  ملرافق  املال  رأس  تكاليف  ترتفع  التكاليف: 
التكاليف بناًء على توفر مواد البناء والكهرباء وتكاليفهم. ترتفع تكاليف 
املتابعة  ومهام  املدّربة،  العمالة  من  ملتطلباتها  نظًرا  التقنية  لهذه  التشغيل 
املستمرة، وحاجتها ملصدر ثابت للطاقة، وال ُبد من أن ُتوضع هذه التكاليف 

ضمن احلسابات اإلجمالية للتكلفة.

املُنّشطة  احلمأة  ُمفاعل  تركيبات  تنفيذ  ينبغي  االجتماعية:  االعتبارات 
في املناطق التي تتوفر بها املعرفة واخلبرة املتعلقة بهذه التقنية، وحيث تتوفر 
مة القائمة  العمالة املُدّربة. وعلى حسب السياق الثقافي والتشريعات املُنظِّ

قد توجد بعض العوائق بشأن إعادة استخدام املياه املُعاجَلة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X مقاوم لألحمال املفاجئة من املادة العضوية أو الزيادات في التدفق.

 X انخفاض تخفيض كبير في االحتياج احليوي لألكسجني ومسببات 
      األمراض )يصل إلى ٩٠٪(.

X إمكانية إزالة املغّذيات بدرجٍة كبيرة.

X ميكن تعديله ليتوافق مع حدود  املعايير القياسية املطلوبة للصرف.

W استهالك عالي للطاقة يتطلب وجود مصدر ثابت للمياه للكهرباء.

W ارتفاع تكاليف رأس املال والتشغيل.

 W يتطلب خبرة في التصميم واإلدارة احمُلكمة من طاقم العمالة املاهر 
       واحملّنك، وقد ال تتوفر جميع األجزاء واملواد محلًيا.

W عرضة للمشكالت الكيميائية وامليكروبيولوجية املعّقدة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٤(. 



الترشيح الثالثي
(على سبيل املثال: الترشيح العميق)

التطهير
(على سبيل املثال: الكلورة)

الرمل أو فحم األنثراسيت
قالب (خالط) الكلور ( الكربون النشط)

ع الكلور موِزّ

مدخل

مدخل

ُغرفة التالمس

ح الرملي وسط داعم للمرِشّ
(عادًة حصى)

ح قاعدة املُرِشّ ح التصريف أسفل املُرِشّ

مخرج

المعالجة الالحقة الترشيح الثالثي والتطهير 

األهداف/السمات األساسية 
ومسببات  ية  املُتَبقِّ العواِلق  إزالة   •

األمراض

مستوى/نطاق التطبيق
     منزلي

 *  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
 *  االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
�التدفُّقات السائلة اخلارجة املُعاجَلة

املُدخالت
�التدفُّقات السائلة اخلارجة 

التعقيدات التقنية 
**  متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة

قة
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املعايير  أو  اخلارجة  السائلة  للتدفقات  النهائي  االستخدام  حسب  على 
تلزم  فقد  النهائي،  واالستخدام  للصرف  للتصريف  امللية  القياسية 
األمراض  ُمسببات  إلزالة  اخلارجة  السائلة  للتدفقات  الالحقة  املعاجلة 
والعوالق املُتبقية واملُكونات واملواد الذائبة. وعمليات الترشيح الثالثي 
Tertiary Filtration and Disinfec-( وعملية التطهي )ر)املتقدم

tion( هي العمليات األكَثر استخداًما لتحقيق ذلك.

باّتباع  املُعاجلة الالحقة ليست ضرورية في جميع األحوال، وُيوَصى  عملية 
نهج عملي مبني على الواقع، يجب أن تتفق جودة التدفقات السائلة اخلارجة 
في  للتصريف  املطلوبة  اجلودة  مع  أو  املُسَتهَدف،  النهائي  االستخدام  مع 
مة لتصريف  على املسطحات املائية املُستقِبلة أو مع التشريعات احمللية املَُنظِّ
العاملية  الصحة  ملنظمة  التوجيهية  املبادئ  ُتوفر  اخلارجة.  السائلة  التدفُّقات 
امليكروبية  باألخطار  املُرتبطة  املخاطر  تقييم  عن  ُمفيدًة  معلوماٍت   )WHO(
الكلور  وجرعات  ومحاليل  املخاطر.  هذه  وإدارة  السامة  الكيميائية  واملواد 
قادرة على تطهير التدفُّقات السائلة اخلارجة التي ينخفض محتواها من املواد 
إاّل  البرازية،  احلمأة  في  األمراض  تقليل مسببات  للكلور كذلك  العضوية، 
أن أكسدة املواد العضوية تعمل على ازالة الكلور، فتقل فعاليتة. وتطهير 
احلمأة بالكلور ليس من عمليات املعاجلة الالحقة، ومن املمكن فعل ذلك 

عن طريق املعاجلة باستخدام تخّمُير حمض الالكتيك )ج.١٩(، اواملعاجلة 
باليوريا املُعاجِلة )ج.١٨(، اواملعاجلة باجلير الرطب املُعاِلج )ج.١٧(.

الثالثي على أنها  الترشيح  اعتبارات التصميم: ميكن تصنيف عمليات 
الترشيح السطحي )على  )Packed-bed( أو  العميق  الترشيح  عمليات 
سبيل املثال: األغشية(، ويعمل الترشيح العميق على إزالة العوالق املُتبقية 
طبقة  عبر  السائل  مترير  بواسطة   )Residual Suspended Solids(
الرمل(،  املثال،  سبيل  )على  ُحَبْيبي  ترشيحي  وسط  من  نة  املُكوَّ الترشيح 
 )Activated Carbon( ط(  )املُنشَّ النشط   الكربون  اسُتخدم  وإذا 
Adsorp-( اإلدمصا  تكون  الغالبة هي  العملية  فإَنّ  للترشيح،  صكوسط 
إزالة اإلدمصاص  النشط على  الكربون  ات  tion(، حيث تعمل مسام ممصَّ
إزالة  إلى  باإلضافة  العضوية،  وغير  العضوية  بات  املُركَّ من  متنوعة  مجموعة 
من  اجلسيمية  املواد  إزالة  فيشمل  السطحي  الترشيح  أما  والرائحة.  الطعم 
خالل التصفية امليكانيكية، حيث مير السائل عبر حاجز فاصل رقيق )على 
أكياس  إلزالة  العميق  الترشيح  وُيستخَدم  ح(،  املُرشِّ طبقة  املثال:  سبيل 
تعمل  على  ُيعَتمد  بينما  املُتكّيسة،  وبيوضها  البروتوزوا  )حويصالت( 
القضاء على  في   )Ultrafiltration( الفائق )املستدق(  الترشيح  أغشية 
الترشيح  عمليات  تطوير  ويجري  موثوقة.  بدرجة  والفيروسات  البكتيريا 
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باجلاذبية(.  الغشائية  حات  املُرشِّ ذلك  في  )مبا  الضغط  ُمنَخفضة  الغشائي 
التطهير يشمل يعمل على  إبادة الكائنات احلية الدقيقة املَُسببة لألمراض أو 
إخمالها )تعطيلها( أو إزالتها بالوسائل الكيميائية أو الفيزيائية أو احليوية، 
ر املفّضل ملُعاجلة مياه الصرف على مر التاريخ؛  ولطاملا كان الكلور هو املُطهِّ
وذلك النخفاض تكلفته، وتوافره، سهولة استخدامه في عملية التشغيل، 
يؤكسد الكلور املادة العضوية، مبا في ذلك الكائنات احلية الدقيقة ومسببات 
األمراض، ومن ُنُظم التطهير البديلة: األشعة فوق البنفسجية )UV( والتطهير 
تقتل  الشمس  ضوء  في  املوجودة  البنفسجية  الفوق  واألشعة  باألوزون. 
كما  الضحلة،  الِبرك  في  التطهير  يحدث  وبالتالي  والبكتيريا،  الفيروسات 
املصابيح  من  خاص  نوع  طريق  عن  البنفسجية  فوق  األشعة  توليد  مُيكن 
اللمبات مُيكن تركيبها في قناة أو أنبوب. واألوزون مؤكسد قوي، ومُيكن 
األوزون  وُيحلل  كبيرة،  طاقة  إلى  حتتاج  عملية  في  األكسجني  من  توليده 
كاًل من امللوثات العضوية وغير العضوية، مبا فيه ذلك عوامل إنتاج الرائحة.

املواد واملستلزمات: حتتاج تقنيات املعاجلة الالحقة إلى مواد خاصة، وقد 
يكون من الصعب احلصول على املواد من مثل  الكلور أو مصابيح األشعة 
ط أو األغشية، وبخاصٍة  فوق البنفسجية، أو مواد الترشيح مثل الكربون املُنشَّ
أثناء مرحلة االستجابة احلادة. وقد يكون احلصول على الكلور أمًرا حساًسا 

ًدا حيث ميكن استخدامه في تركيب األسلحة الكيميائية. وُمعقَّ

الالحقة  املُعاجلة  تقنية  إنشاء   تركيب  قرار  يعتمد  للتطبيق:  القابلية 
باألساس على متطلبات اجلودة اخلاص باالستخدام النهائي واملعايير القياسية  
احمللية، باإلضافة إلى العوامل األخرى التي يجب مراعاتها وتشمل خصائص 
التدفقات السائلة اخلارجة، وامليزانية، وتوُفر املواد واملستلزمات،  مواصفات 
الالحقة  املعاجلة  تطبيق  ميكن  وال  والصيانة.  للتشغيل  الالزمة  والقدرات 
تهرب  تتخفَّ   ما  عادًة  الة.  الفعَّ الثانوية  املعاجَلة  بعد  إال  ال  فعَّ نحٍو  على 
من  اخلارجة  السائلة  التدفقات  في  بالعوالق  تلتصق  بأن  األمراض  ُمسببات 
حة، وال ينبغي استخدام الكلور إذا كان املاء يحتوي  املُعاجلة الثانوية غير املُرشِّ
على كميات كبيرة من املواد العضوية، وذلك خشية تكوين النواجت الثانوية 
للتطهير بالكلور، واملعاجلة الالحقة ال ُتعَطى تاخذ األولوية العليا في مرحلة 
إزالة  في  للغاية  الفّعالة  األمور  من هي  أنها  ولكن حيث  احلادة،  االستجابة 
مسببات األمراض، ميكن وضعها في احلسبان في التنفيذ أثناء إعادة التأهيل  

للحد من مخاطر الصحة العامة. 

التشغيل والصيانة: تتطلب طرق املُعاجلة الالحقة املتابعة املستمرة )جلودة 
ح،  املُرشِّ التدفق عبر  الداخلة واخلارجة، وانخفاض معدل  التدفقات السائلة 
رة، وغيرها(، وذلك لضمان مستوى عاٍل من األداء.  ومعدل اجُلرعات املُطهِّ
حات الرملية، أو  نتيجة لتراكم املواد الصلبة والنمو البكتيري، فإَن كفاءة املُرشِّ
حات الكربون النشط تنخفض مع مرور الوقت؛ لذلك يلزم  الغشائية، أو ُمرشِّ
ح.  التنظيف املتكرر )الغسيل العكسي(، أو استبدال مواد التصفية للُمرشِّ
لتفادي اإلضرار باألغشية  الفنية  ُبد من وجود اخلبرة واملعارف اخلبرات  وال 
وتلفها، أو لتحديد اجلرعة الصحيحة من الكلور، ولضمان اخللط املتجانس 

والسليم. كما يجب إنتاج األوزون في املوقع ألنه غير ثابت كيمائًيا وينَحّل 
بسرعة إلى أكسجني، وفي حالة التطهير باستخدام األشعة فوق البنفسجية، 
واالستبدال  املُنتظم  التنظيف  إلى  البنفسجية  فوق  األشعة  مصباح  يحتاج 

سنوًيا.

الصحة والسالمة: يجب استخدام معدات احلماية الشخصية في جميع 
األوقات، إذا اسُتخِدم الكلور )أو األوزون( على التدفُّقات السائلة اخلارجة 
التي لم تعاَلج جيًدا، فقد تتكون نواجت ثانوية للتطهير مثل التراي هالوميثان 
)تراي كلوروميثان أو هالومثات ُثالثّي(، الذي يحدد يهدد صحة اإلنسان 
والبيئة، كما أنه توجد بعض املخاوف املتعلقة بالسالمة فيما يخص مناولة 
والتطهير  النشط  بالكربون  اإلدمصاص  وتخزينه،  السائل  الكلور  تدوال  
بواسطة األوزون لهم القدرة على إزالة األلوان والروائح غير املرغوب فيها، مما 
يؤدي إلى زيادة قبول إعادة استخدام املياه املُعاجلة. ويتلوث وسط )مادة( 
الترشيح بعد االستخدام، وبالتالي يحتاج إلى املُعاجَلة/ او التخلُّص املناسب 

بعد استبداله.

التكاليف: الترشيح بالرمال والِبرك منخفضة التكلفة نسبًيا )ولكن البرك 
حات األغشية أعلى  حتتاج إلى مساحة كبيرة(، بينما الكربون النشط، ومرشِّ
تكلفة منها. في اإلدمصاص بالكربون النشط، يتطلب األمر استبدال مادة 
مقارنًة  عام  بوجٍه  أعلى  تكون  باألوزون  التطهير  تكاليف  بانتظام.  املرّشح 
بطرق التطهير األخرى. والكلور متوفٌر في أغلب األحيان واألماكن كما أن 

تكلفته منخفضة غير باهظة.

االعتبارات االجتماعية: ال ُبد من وجود الفنيني أصحاب اخلبرة املهنيني 
املتخّصصني لتشغيل تقنيات املعاجلة الالحقة وإدارتها.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
ثات الكيميائية. X إزالة إضافية ملسببات األمراض وامللوِّ

X قد تتيح إعادة االستخدام االشرة املباشر  ملياه الصرف املُعاجَلة.

 X قد ال تتوفر املهارات اخلبرات  والتقنية والتقنيات  وقطع الغيار واملواد املطلوبة 
        محلًيا.

W تتطلب وجود مصدر ثابت للكهرباء واملواد الكيميائية.

W حتتاج مواد الترشيح إلى الغسيل العكسي املنتظم أو االستبدال.

الكلَورة والتطهير باألوزون قد يتسببان في تكوين نواجت ثانوية سامة   W 
       ناشئة عن التطهير. 

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 



االستخدام و/أو التخلص

يعرض هذا القسم التقنيات والطرق املختلفة التي ميكن استخدامها مع املُنتجات بعد خضوعها للتخزين والنقل واملعاجلة، من أجل إرجاعها في 

نهاية املطاف إلى البيئة، إما على هيئة موارد مفيدة أو مواد محدودة املخاطر. وال ُبد أن يجري إرجاع املنتجات إلى البيئة، في أسوأ األحوال، 

بطريقة حتد من املخاطر على الصحة العامة وصحة البيئة، أما في أحسن األحوال، فال ُبد أن يهدف إلى حتقيق أكبر قدر من املنافع املتعلقة بإعادة 

االستخدام )على سبيل املثال، عن طريق حتسني التربة، أو كمخّصب للزارعة ، وما إلى ذلك(، وميكن الرجوع إلى إرشادات منظمة الصحة 

العاملية  اخلاصة باالستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحي وفضالت اجلسم واملياه الرمادية املُشار إليها في ملفات معلومات التقنيات.

ن استخدام البول املَُخزَّ س.١  

استخدام الُبراز املَُجفَّف س.٢  

استخدام ُدبال احلفرة والسماد العضوي س.٣  

استخدام احلمأة س.٤  

امللء والتغطية: َأربورلو وصفوف الترنشات العميقة س.٥  

التَخلُّص السطحي ومطمر  مخلفات الصرف الصحي س.٦  

استخدام الغاز احليوي س.٧  

الترميد واإلحراق املشترك للحمأة )التقنية الناشئة( س.٨  

حقل التصريف الشبكي س.٩  

ُحفرة االمتصاص س.١٠  

الري س.١١  

التَخلُّص من املياه وإعادة شحن  املخزون اجلوفي  س.١٢  

الُبحيرات السمكية س.١٣  

يعود اختيار تقنية االستخدام أو التَخلٌّص إلى السياق، ويعتمد -بوجٍه عام- على العوامل التالية:

• نوع املنتجات وجودتها

• القبول االجتماعي والثقافي

• االحتياج احمللي 

مة احمللية • القوانني واللوائح املنظِّ

• توّفر املواد واملعدات

• توّفر املساحة

• خصائص التربة واملياه اجلوفية

• القدرات احمللية



س



البول

١.
س

١3٢

استخدام البول المخزن

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام االمثل للُمغّذيات 

ب سائل  كُمخصِّ

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
 ** املنزل

 ** احلي السكني
 ** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
� الكتلة احليوية 

املُدخالت
�البول املَُخزَّن

التعقيدات التقنية 
*  ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة

الصحي  الصرف  ُنُظم  عن  الناجت   )Stored Urine( ن  املُخزَّ البول 
إذ  للُمغذيات،  مرّكٌز  مصدٌر  هو  ج.9(  ج.8،  )و.٢،  للبول  الفاصلة 
بدًيال  )ليكون  الزراعة  في  سائل  )سماد(  ب  كُمخصِّ استخدامه  ميكن 
بات الكيميائية أو يحل محلها( أو كمادة  محسنة من املواد  عن املخصِّ

املضافة التي تعل السماد الُعضوي غنًيا باملغذيات. 

املواد  وتتضمن  اجلسم.  يفرزها  التي  املُغذيات  معظم  على  البول  يحتوي 
للنباتات مثل  املهمة  األساسية   النباتية  املُغذيات  البول  في  للذوبان  القابلة 
والفسفور   ،)N( النيتروجني  املقدار(:  )كبيرة  الرئيسية  الكبيرة  املغذيات 
رئيسية  الغير  املُغذيات   من  أقل  )K(، وكذلك كميات  والبوتاسيوم   ،)P(
والزنك   ،)Fe( واحلديد   ،)B( البورون  املقدار(:  )زهيدة  الدقيقة  النادرة  
)Zn(. توجد املُغذيات في البول في صورة جاهزة الستهالك مركبات سهلة 
االمتصاص من النباتات، شبيهة باملخّصبات القائمة التي حتتوي على األمونيا 
منظمة  إرشادات  وتوصي  النبات.  منو  في  مشابهة  نتائج  وتعطي  واليوريا، 
الصحة العاملية بتخزين البول ملدة شهر واحد على األقل قبل استخدامه في 
تكون  أن  ينبغي  النظام،  حجم  كبر  وكلما  املنازل.  مستوى  على  الزراعة 
فترات التخزين أطول )تصل إلى ستة أشهر(، ُيعتبر بول األشخاص األصحاء 
)مكتملي  البالغني  لألشخاص  وبالنسبة  األمراض،  مسببات  من  خالًيا 

املُغّذيات  استهالك  كمية  بني  الكتلة  في  توازن  تقريًبا  فيوجد  النمو(، 
وإفرازها )إخراجها(. ويختلف محتوى املغّذيات باختالف النظام الغذائي، 
واجلنس، واملناخ، واستهالك املياه، وتوقيت اإلخراج بالنسبة لليوم، وما إلى 
الفوسفور،  من  و)٦١٪(  النيتروجني،  من   )٪٨٨( نسبة  وتقريًبا  ذلك. 
يتوجد  موجودة  اإلنسان  من جسم  يخرج  الذي  البوتاسيوم  من  و)٧٤٪( 

في البول.

ن على النبات مباشرًة نظًرا  اعتبارات التصميم: ال ينبغي وضع البول املَُخزَّ
الرتفاع قيمة األس الهيدروجيني pH له، في حني أنه ميكن وضعه مباشرة 
على التربة قبل الزراعة، عن طريق صبه في قنوات الري )أو املساقي( أو احُلفر 
داخل األرض، ولكن على مسافة بعيدة مبا فيه الكفاية عن جذور النباتات، 
وُيغّطى على الفور، أو من املمكن أن ُيخفف عدة مرات، وُيستخدم أكثر 
ب عام. وتوفر املغذيات بنسبة جيدة له أهمية  من مرة على للنبات كُمخصِّ
التكاثر  مرحلة  احملاصيل  دخول  فور  الزراعة.  من  األولى  املراحل  في  خاصة 
متتص بعض املغذيات. لذلك، ال ُبد من إيقاف التخصيب بعد  ٦٦-٧٥ 
٪) ٣/٢ إلى ٤/٣(  من  الوقت املُستغرق الواقع بني بداية الزرع )أو الَبذر( 
ل االستخدام األمثل للبول على: النيتروجني  وموسم احلصاد. ويعتمد ُمعدَّ
املطلوب، ومدى حتمل احملاصيل املزروعة، وكذلك على تركيز النيتروجني في 

البول )املُخّفف(.
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 حجم البول املُنتج من شخص واحد سنويا يكفي لتسميد نحو )٣٠٠ - 
لدرجة  به  موَصى  ثابت  معيار  يوجد  ال  الزراعية.  األراضي  من  م٢(   ٤٠٠
)عادًة  النسب  في  كبيًرا  اختالًفا  املوجودة  التوصيات  وتوضح  التخفيف، 
االنخفاض  التخفيف  مزايا  ومن   .)١:١٠ إلى   ١:٣ بني  النسب  تكون 
احملسوس في الرائحة، وانخفاض مخاطر فرط االستخدام. وفي نفس الوقت 
يزيد التخفيف من احلجم الكلي، مما يزيد من احلاجة للعمالة والنقل. وميكن 
ب في نظم الري بالتنقيط، وُيشار إلى  أيًضا استخدام البول املُخّفف كُمخصِّ

.)fertigation( )هذه العملية عادة بالتسميد بالري )أو الري املسّمد

احلاويات  من  يكفي  ما  ر  توفُّ املطلوب  املواد  واملستلزمات: تشمل  املواد 
املغلقة لتخزين البول ملدة شهر أو أكثر، وكذلك املُعدات الزراعية حلفر قنوات 
الري واحُلفر وادوات الرش وِمَرّشة )الّزْرِع(، وأجهزة الري )بالتنقيط(. وال ُبد 
أن يزّود األشخاص املشاركني في عملية استخدام البول في اإلنتاج الزراعي 

مبعدات احلماية الشخصية كاألحذية، والقفازات، واألقنعة )الكمامات(.

حاالت  في  األولوية  ُيعَطى  ال  املُخزن  البول  استخدام  للتطبيق:  القابلية 
مرحلتي  خالل  املطروحة  اخليارات  من  يكون  قد  ولكنه  احلادة،  الطوارئ 
االستقرار والتعافي، بشرط أن يلقى القبول لدي السكان احملليني وأن يلقى 
ب. ويعد استخدام البول في  اهتماًما من املزارعني الستخدام البول كُمخصِّ
الزراعة خياٌر مثالي للمناطق الريفية وشبه احلضرية، حيث األراضي الزراعية 
على مقربة من نقطة جتميع البول. ميكن للمنازل تخزين البول اخلاص بهم 
على رقع األرض اخلاصة بهم، وفي حال وجود مرافق وِبنية حتتية قائمة مُيكن 
جتميع البول في أماكن شبه مركزية؛ للتوزيع والنقل إلى األراضي الزراعية. 
أما  به،  العمل  من  االستياء  إلى  تؤدي  قد  نسبًيا،  قوية  ن  املُخزَّ البول  رائحة 
البول أو صبه مباشرة في األرض وتغطيته، فمن املمكن  إذا جرى تخفيف 

تقليل رائحته.

التشغيل والصيانة: مع مرور الوقت،سوف تترسب بعض األمالح املعدنية 
املاغنيسيوم(.  وفوسفات  الكالسيوم  فوسفات  البول )ومنها:  في  املوجودة 
الري  البول أو نقله أو استخدامه )مثل أوعية  املُعدات املستخدمة لتجميع 
ذات الثقوب الصغيرة(، من املمكن أن تتعرض لالنسداد مع مرور الوقت. 
من  وقليل  الساخن  املاء  باستخدام  بسهولة  الترسبات  معظم  إزالة  وميكن 

احلمض الضعيف مثل اخلل.

قليلة  بالعدوى  لإلصابة  البول  ُيشكله  الذي  اخلطر  والسالمة:  الصحة 
للغاية، وخصوًصا عندما يخضع للتخزين لفترة زمنية ممتدة وطويلة؛ ومع 
ذلك، يجب التعامل مع البول ومناولته بحرص وعناية، وينبغي مراعاة فترة 
وموسم  الزراعة   في  استخدامه  التخصيب  بني  واحد  شهر  مدتها  انتظار 
من  قريًبا  مباشرا  االرض  فوق  يكون  أن  البول  رش  عند  وينبغي  احلصاد. 
القابلة  النبات  ألجزاء  املباشرة  املالمسة  احتمال  من  يقلل  وبذلك  األرض، 
مع  البول  استخدام  يقتصر  أن  اإلضافية  السالمة  احتياطات  ومن  لألكل. 
تخضع  التي  احملاصيل  وكذلك  األزهار(،  )مثل  الغذائية  غير  احملاصيل 

الباذجنان(،  ُتطَهى قبل االستهالك )مثل  أو  التجهيز  لعمليات مختلفة من 
التربة  بني  الكافية  املسافة  من  أدنى  د حد   بها  التي  واألشجار  احملاصيل  أو 
واجلزء احملصود من احملصول )على سبيل املثال جميع أنواع أشجار الفاكهة(. 
الدوائية  واملستحضرات  الهرمونات  بعض  على  يحتوي  البول  أن  وحيث 
متتصها  أن  بسيط  احتمال  فهناك  معه،  تفرز  التي  الكيمائية   واملركبات 
النباتات، وبالتالي تدخل في السلسلة الغذائية للبشر. إال أن اخلطر هنا يعتبر 
قلياًل جًدا مقارنًة باملخاطر املرتبطة بوجود املركبات الكيمائية  املُستحضرات 
أو  واآلفات،  احلشرات  ُمبيدات  استخدام  أو  احليوانات،  روث  في  الدوائية 

التصريف املباشر ملياه الصرف الصحي غير املُعاجلة في املسطحات املائية.

التكاليف: تكلفة استخدام البول في الزراعة ُمنخفضة، إاّل أنه قد يتطلب 
عدد كبير من العمالة، وقد يكون هناك مشكلة في توّفر األرض. إذا احتاج 
البول إلى النقل ملسافات طويلة، فقد تكون تكاليف النقل كبيرة، وال تكون 
دائًما عملية من الناحية االقتصادية، حيث أن قيمة البول بالنسبة لكميته 
لكسب  فرص  يوفر  قد  البول  باستخدام  التخصيب  أن  إاّل  نسبًيا.  قليلة 
محل  يحل  جاهز  بديل  منتج  لتوفير  وفرصة  العائدات،  ويحسن  العيش، 

املُخّصبات الكيميائية املكلفة.

في  البول  استخدام  إمكانية  ُتطَرح  أن  ُبد  ال  االجتماعية:  االعتبارات 
يستلزم  وقد  التنفيذ.  قبل  إقامته  من  املتأثر  املجتمع  مع  للمناقشة  الزراعة 
األمر عمل تدريبات وتوجيهات منتظمة من أجل دعم قبول التقنية، ومن 
أجل ضمان االستخدام السليم والصيانة، ولتفادي سوء االستخدام العارض.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X من املمكن أن ُتشّجع على توليد الدخل )حتسني العائدات(.

X تقلل االعتماد على املُخّصبات الكيميائية.

X انخفاض مخاطر انتقال مسببات األمراض.

X  انخفاض التكاليف.

 W البول ثقيل احلجم، ويصُعب نقله، واستخدامه يتطلب عدد كبير من 
       العمالة.

W قد تكون الروائح منّفرة ومصدًرا لالستياء.

W مخاطر زيادة ملوحة التربة، إذا كانت التربة معرضة لتراكم األمالح.

W قد يكون القبول االجتماعي لها ضعيف في بعض املناطق.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 
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استخدام البراز المجفف

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام االمثل  للمغذيات

ن للتربة • استخدامه كمحسِّ

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
 *  عام

مستوى/نطاق التطبيق
 ** املنزل

 *  احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
� الكتلة احليوية 

املُدخالت
�الُبراز املَُجفَّف

التعقيدات التقنية 
*  ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة

عندما ُيخّزن الُبراز في معزل عن الرطوبة )أي مبعزل عن البول أو مياه 
لونه  أو مسحوق هش  ُبراز  مادة  إلى  ويتحول  يجف  الشرج(،  تنظيف 
ن  كُمحسِّ استخدامه  ومُيكن  وخشن،  التفتُّت  سهل  فاحت،  بني   - أبيض 

للتربة.

السماد  إعداد  عن   )Dehydration( الرطوبة  ونزع  التجفيف  يختلف 
إلى  تتحول  أو  تتحلل  ال  املوجودة  العضوية  املواد  ألن   )Composting(
صور أخرى، بل ُتزال منها الرطوبة فقط من خالل إضافة مواد التجفيف بعد 
املناسب. خالل عملية  السليمة والوقت  التهوية  التغّوط، ومع توفر  عملية 
التجفيف، من املمكن أن يفقد الُبراز حوالي )٧٥٪( من حجمه، ويصبح 
والُبراز  املسحوق.  تشبه  ُمَتَفِتتة  مادة  عن  عبارة  بالكامل  ف  املَُجفَّ الُبراز 
على  يحتوي  يزال  ال  قد  ولكنه  واملُغذيات،  بالكربون  غنية  مادة  ف  املَُجفَّ
املُتكّيسة  أو بيوضتها  البروتوزوا  أو أكياس )حويصالت(  الديدان،  بيوض 
القاسية  البيئية  الظروف  في  والتكيف  والبقاء  النجاة  مُيكنها  التي  )األبواغ 
وميكنها استرداد نشاطها واحلياة حتت الظروف املواتية( وغيرهم من ُمسببات 
درجة  على  األمراض  ُمسببات  )تعطيل(  إخمال  درجة  وتعتمد  األمراض. 
يرفع  اجلير  أو  الرماد  )استخدام   )pH( الهيدروجيني  األس  وقيمة  احلرارة، 
درجة األس الهيدروجيني(، وفترة التخزين. ومن التوصيات العامة أنه يجب 
تخزين الُبراز وجتفيفه فترة ما بني )٦ إلى ٢٤ شهًرا(، وعلى الرغم من ذلك 

فإن مسببات األمراض قد ال تزال حية حتى بعد هذه املدة. وميكنك الرجوع 
اآلمن  باالستخدام  اخلاصة   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  إرشادات  إلى 
التوجيهات  الرمادية ملزيد من  ملياه الصرف الصحي وفضالت اجلسم واملياه 
احملددة. وميكن استخدام البراز كمحسن اضافي  في عمليات إعداد السماد 
الالحقة، أو أن ُيخَلط مباشرة في التربة، أو ُيدَفن في مكان آخر، إذا لم يكن 
املمتد  التخزين  أيًضا  املطروحة  اخليارات  ومن  استخدامه.  إعادة  املقرر  من 
لفترات طويلة، إذا لم يكن هناك ما يتطلب االستخدام الفوري للمادة للبراز.

 ٢-٢٠( بني  ما  وحفظه  جتفيفه  جرى  الذي  الُبراز  التصميم:  اعتبارات 
سنتني  إلى  ونصف  سنة  من  للتخزين  يخضع  أن  ينبغي  مئوية(   درجة 
مئوية  درجة   ٢٠  >( من  األعلى   احلرارة  درجات  وفي  استخدامه.  قبل 
)تعطيل(  إلخمال  سنة؛  من  ألكثر  الُبراز  بتخزين  يوَصى   ،) املتوسط  في 
األسكارس(.  بيوضات  املثال  سبيل  )على  )الُطفيلية(  املعوية  الديدان 
ويحتاج البراز إلى فترة تخزين قصيرة تبلغ ستة أشهر إذا كانت درجة األس 
الهيدروجيني )pH( له أكبر من ٩  ) فمثال إضافة الرماد أو اجلير تزيد درجة 
العاملية  الصحة  إرشادات منظمة  إلى  الرجوع  الهيدروجيني(. وميكن  األس 
اجلسم  الصحي وفضالت  الصرف  ملياه  اآلمن  باالستخدام  اخلاصة   )WHO(

واملياه الرمادية ملزيد من التفاصيل.
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اجلر  ف وجود عربات  املَُجفَّ الُبراز  استخدام  يتطلب  املواد واملستلزمات: 
األرض(،  )مشط  والقشاشات  ات  واملِدمَّ واملسحاة،  واملجارف،  باليد، 
التي  األماكن  في  للزراعة  األرض  إعداد  عند  الشخصية.  احلماية  ومعدات 
ألعمال  أخرى  معدات  وجود  يلزم  فقد  ف،  املَُجفَّ الُبراز  فيها  اسُتخِدم 
ف ونقله في حاويات أو أكياس  الزراعة البستنة. وميكن تخزين الُبراز املَُجفَّ

ُمسَتعملة.

ُيعَطى األولوية في حاالت  البراز املجفف ال  القابلية للتطبيق: استخدام 
مرحلتي  خالل  املطروحة  اخليارات  من  يكون  قد  ولكنه  احلادة،  الطوارئ 
االستقرار والتعافي، بشرط أن يلقى القبول لدى السكان احملليني واملزارعني 
أن  ف  املَُجفَّ للُبراز  املمكن  من  الزراعية.  للمنتجات  احملتملني  واملستهلكني 
يساعد في حتسني التربة الفقيرة، وزيادة الكربون، وخصائص االحتفاظ باملياه 
والُبراز  من خالله.  األمراض  ُمسببات  انتقال  مخاطر  تقل  بينما  التربة،  في 
د. وتؤدي عملية  ف كُمحّسن للتربة يكون أقل فعالية من الُبراز املَُسمَّ املَُجفَّ

التجفيف أفضل أداء لها في األجواء املناخية احلارة واجلافة.

التجفيف،  ُحجرات  من  ف  املَُجفَّ الُبراز  إزالة  عند  والصيانة:  التشغيل 
يجب توخي احلذر وتفادي استنشاق املسحوق. كما يجب على العاملني 
ارتداء معدات احلماية الشخصية املناسبة. وال ُبد أن يبقى الُبراز جاًفا قدر 
ف، فينبغي أن ُيضاف  اإلمكان، وإذا دخل املاء أو البول واختلط بالُبراز املَُجفَّ
إليه مزيًدا من مواد التجفيف للمساعدة في امتصاص الرطوبة، والوقاية هي 

أفضل الطرق للحفاظ على جفاف الُبراز.

للكائنات  حاضنة  بيئة  املُجفف  اجلاف  الُبراز  ُيعتبر  والسالمة:  الصحة 
ما  )عادًة  سريًعا  متوت  أن  تلبث  ال  األمراض  مسببات  معظم  ولكن  احلية، 
يكون ذلك في غضون أسابيع(. إاّل أن بعض ُمسببات األمراض )على سبيل 
التجفيف  فترات  بعد  حتى  حية  تزال  ال  قد  األسكارس(  بيوضات  املثال 
إضافة  مع  السماد  إعداد  مثل  الثانوية  باملعاجلة  يوصَى  لذلك،  الطويلة، 
املواد العضوية )م.١١( أو إعداد السماد باستخدام الديدان )م.١٢( قبل 
التربة  مع  اجلاف  البراز  ميَزج  ما  عادًة  الزراعة.  في  املجّفف  البراز  استخدام 
العاملية  الصحة  منظمة  إرشادات  إلى  الرجوع  وميكن  الزراعة.  موسم  قبل 
اجلسم  الصحي وفضالت  الصرف  ملياه  اآلمن  باالستخدام  اخلاصة   )WHO(
من  مزيد  وملطالعة  املراحل  متعدد  املرن  بنهجها  واالسترشاد  الرمادية  واملياه 
التوجيهات. وال ُبد من استخدام معدات احلماية الشخصية )كالقفازات، 

الُبراز  إزالة  عند  الطويلة(  واألحذية  )الكمامات(،  الواقية  الوجه  وأقنعة 
ف ونقله واستخدامه. املُجفَّ

التكاليف: يجب أن يشمل حساب التكاليف تكلفة عملية النقل احملتمل 
ومعدات  الزراعية،  واملعدات  العمالة،  وتكاليف  امليدان،  إلى  املرحاض  من 
ف في توليد  احلماية الشخصية. ومن املمكن أن ُيسِهم استخدام الُبراز املَُجفَّ
إذا  املال  توفير  في  وكذلك  الزراعية،  العائدات  زيادة  طريق  عن  اإليرادات 

أصبح بدياًل عن املُخّصبات وُمحسنات التربة األخرى.

ف  املَُجفَّ الُبراز  مع  التعامل  يكون  ال  قد  االجتماعية:  االعتبارات 
واستخدامه مقبواًل في بعض الثقافات ال ُبد أن ُتطَرح إمكانية استخدام الُبراز 
ف للمناقشة مع املجتمعات املتأثرة من إقامته. ولكن ألن الُبراز املُجّفف  املَُجفَّ
من املفروض أن يكون جاًفا خال من الرطوبة والرائحة  وهش وُمفّتًتا وخاٍل من 
الرائحة، فإن قبوله يكون أسهل من قبول الروث أو احلمأة. وقد تنتج تتنشر 

الروائح املنّفرة إذا كان مستوى التجفيف غير كاٍف.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X ميكنه حتسني ِبنية التربة وقدرتها على االحتفاظ باملاء.

X انخفاض مخاطر انتقال مسببات األمراض.

X يتطلب عدد كبير من العمالة.

 W قد توجد ُمسببات األمراض في مرحلة سبات )أكياس )حويصالت(، 
       وبيوبويضات ُمَتكيِّسة(، والتي قد ُتصبح ُمعدية إذا وصلت الرطوبة 

      إلى البراز املُجّفف.

W يحتوي على مقدار محدود من املُغّذيات.

W قد يكون القبول االجتماعي لها ضعيف في بعض املناطق.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 



الهوائي  التحلل  عن  تنتج  بالتربة  شبيهة  مادة  هو  العضوي  السماد 
إعداد  املثال- في مرافق  العضوية كما -على سبيل  للمواد  به  املُتحكم 
السماد مع إضافة املواد العضوية )م.١١، م.١٢(. ُدبال احُلفرة هو املادة 
املُزالة من تقنيات احُلفر املزدوجة )ج.٥، ج.٦(، وهو ينَتج طبيعًيا حتت 
األرض ويختلف في تكوينه عن السماد العضوي، ومُيكن استخدام ِكال 

نات للتربة. املُْنَتجنْي كُمحسِّ

Thermo- )الثرموفيللية  احلرارية  للحرارة   محبه   السماد  داد  إ ععملية 
إلى ٨٠ درجة مئوية(، مما يقضي على  ُتولِّد حرارة ما بني )٥٠   )philic
مسببات األمراض املوجود في املادة احلماة واملواد العضوية  محل التسميد. 
ال يوجد تقريًبا أي زيادة في درجات احلرارة في  داخل  ُنُظم احُلفر املزدوجة، 
ونسبة  والرطوبة،  األكسجني،  توافر   وجود  )من حيث  احُلفرة  ظروف  ألن 
إعداد  عمليات  حلدوث  املثلى  بالظروف  ليست  النيتروجني(  إلى  الكربون 
السماد؛ ولهذا السبب فاملادة ليست سماًدا ُعضوًيا في احلقيقة، بل ُيشار 
املواد  احُلفرة على  ُدبال  قوام وجودة  ويعتمد  احُلفرة".  "ُدبال  إليها مبصطلح 
التي ُتضاف إلى فضالت اجلسم )على سبيل املثال: املواد العضوية( وظروف 
اخلاصة   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  إرشادات  اشترطت  التخزين. 
باالستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحي وفضالت اجلسم واملياه الرمادية أن 
يصل السماد إلى درجة حرارة )٥٠ درجة مئوية( وأن ُيحاَفظ على درجة 

احلرارة املذكورة ملدة أسبوع واحد على األقل قبل اعتباره آمًنا لالستخدام، 
إاّل أن حتقيق هذه القيمة يتطلب فترة طويلة جًدا إلعداد السماد. بالنسبة 
للتقنيات التي ُتنتج ُدبال احُلفرة، يوصى بأن ال تقل فترة التخزين عن سنة، 
الفيروسات  من  وللحد  البكتيرية،  األمراض  مسببات  على  للقضاء  وذلك 
العاملية  الصحة  منظمة  بإرشادات  االستعانة  وينبغي  الُطفيلية.  والبروتوزوا 

)WHO( للحصول على معلومات تفصيلية.

اعتبارات التصميم: قد تبنيَّ أنه مُيكن حتسني إنتاجية التربة الفقيرة بخلط 
العليا من أي تربة وتوزيعه  كميات متساوية من السماد العضوي والطبقة 
لتحسني التربة   خصبة عليها، فرقعة األرض التي تبلغ مساحتها )١٠ × ١٠ 
بت جيًدا بالسماد وتلقت اإلدارة اجليدة والري اجليد- من  مترات( إذا ُخصِّ
أفراد طوال  ما يكفي ألسرة مكونة من ٥  تنتج من اخلضراوات  أن  املمكن 

العام، وهذا يعتمد على املناخ.

ُدبال  استخدام  أجل  من  الالزمة  واملستلزمات  املواد  واملستلزمات:  املواد 
هذه  ومن  احلاالت،  معظم  في  محلًيا  متوفرة  العضوي  والسماد  احلفرة 
ات والقشاشات  املستلزمات: عربات اجلر باليد، واملجارف، واملسحاة، واملِدمَّ
للزراعة  األرض  إعداد  الشخصية. عند  احلماية  األرض(، ومعدات  )مشط 

استخدام الحمأة

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام االمثل  للمغّذيات 

• االستخدام كمحّسن للتربة

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
 *  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

** احلي السكني
 *  املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

 *  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
� الكتلة احليوية 

املُدخالت
�ُدبال احُلفرة، �السماد العضوي 

التعقيدات التقنية 
*  ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة
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يلزم  احُلفرة،  ُدبال  أو  الُعضوي  السماد  فيها  سُيستخدم   التي  األماكن  في 
والبذور،  الري،  املعازق، وأوعية  الزراعة مثل  وجود معدات أخرى ألعمال 

وما إلى ذلك.

التربة   احُلفرة  وُدبال  العضوي  السماد  من  كٌل  مٌيد  للتطبيق:  القابلية 
على  التربة  مقدرة  من  نان  ويحسِّ التربة  إلى  العضوية  واملواد  باملُغذيات 
أو  احملاصيل،  زراعة  قبل  بالتربة  خلطهما  ومُيكن  والهواء،  باملاء  االحتفاظ 
لزراعة  أو  املنزلية،  النباتات  أو  )النبتات(  الشتالت  إلمناء   استخدامهما 
األشجار، أو - ببساطة - خلطهما مع كومة سماد عضوي متوفرة بالفعل 
للمعاجلة اإلضافية. استخدام كٍل من ُدبال احُلفرة والسماد الُعضوي يناسب 
تبنّي  وقد  الطوارئ.  حالة  من  التأهيل  وإعادة  واالنتعاش  االستقرار  مرحلتي 
املَُخيَّمات- ويزيد من  برامج تخضير )وزراعة(  الغذاء كجزء من  إنتاج  أن 
على  واملرونة/القدرة  الغذائي  األمن  في  وُيسِهم  الدقيقة،  املُغّذيات  توّفر 
رة. أما في األماكن التي ال تضع إنتاج  التكييف، ورفاهية املجتمعات املُتضرِّ
الغذاء كخيار، فُيمكن استخدام ُدبال احُلفرة والسماد الُعضوي في إصالح 
األراضي في األماكن التي تسببت الكوارث الطبيعية في إزالة الطبقة العليا 

من التربة.

ُدبال احُلفرة وقته ليصل إلى النضج  يجب أن يأخذ  التشغيل والصيانة: 
بدون  استخدامه  ميكن  ُثم  ومن  النظام،  من  إزالته  قبل  والكافي  املناسب 
مما  صلبة،  مادة  ويصبح  احُلفرة  ُدبال  من  املاء  ُينَزع  سوف   إضافية.  ُمعاجلة 
ُيصّعب كثيًرا من إزالته ميكانيكًيا )انظر التفريغ والنقل اليدوي ]ن. ١[(. 
كما يجب على العاملني ارتداء معدات احلماية الشخصية املناسبة. وقد يلزم 

عقد التدريبات على أفضل طرق البستنة الزراعة  وإنتاج الغذاء.

الصحة والسالمة: يشكل ُدبال احُلفرة خطًرا النتقال األمراض -وبخاصٍة 
النحو الصحيح  التي لم تستخدم على  ُنُظم احُلفر املزدوجة  الناجت عن  النوع 
ولكن إن كان هناك شك، فإن املادة املُزالة من احُلفرة ينبغي أن تخضع ملزيد 
وُيستخَدم  استخدامها.  قبل  عادية  ُعضوي  سماد  كومة  في  التسميد  من 
السماد الُعضوي وُدبال احُلفرة عادًة قبل موسم الزراعة. وعلى عكس احلمأة 
فإن  متنوعة،  وصناعية  وكيميائية،  منزلية،  مصادر  عن  تنتج  قد  التي   -
املُدخالت  من  قليلة  على كميات  يحتويان  احُلفرة  وُدبال  الُعضوي  السماد 
غير العضوية. وقد تأتي امللّوثات غير العضوية الوحيدة من فضالت اجلسم 
من  أو  الدوائية(  املركبات  املستحضرات  بقايا  املثال  سبيل  )على  البشرية 
مادة ملوثات عضوية ملّوثة )كُمبيدات احلشرات واآلفات(. وُيعتبر السماد 
بالتربة  شبيهة  منتجات  وهي  احلمأة،  من  تلّوًثا  أقل  احُلفرة  وُدبال  الُعضوي 

ع  رة، ولكن ينبغي أن نبذل جهًدا عملًيا في عدم التشجيع أاّل نشجِّ وغير ُمنفِّ
على مناولتهم املباشرة والتي ال تتبع احتياطات الوقاية.

احُلفرة  ُدبال  استخدام  بأدوات  اخلاصة  املال  رأس  تكاليف  التكاليف: 
وجود  أيًضا  يلزم  وقد  عام.  بوجٍه  التكلفة  منخفضة  والُعضوي  والسماد 
املغطاة  الصوبات  الدفيئات  أو  الزجاجية  الصوبات  مثل  إضافية  حتتية  بنية 
التكاليف  وتنخفض  التكاليف.  يزيد  قد  مما  للري،  ُنظم  أو  بالبالستيك، 

التشغيلية إذا جرت إدارتها ذاتًيا.

بالنسبة  حتدًيا  االجتماعي  القبول  مُيَثِّل  قد  االجتماعية:  االعتبارات 
الُعضوي.  السماد  أو  احُلفرة  ُدبال  استخدام  على  املعتادة  غير  للمجتمعات 
التجربة  على  تشجع  التي  اإليضاحية  األنشطة  وتنفيذ  التدريبات  عقد 
غير  التقنيات  هذه  طبيعة  إظهار  في  فّعااًل  يكون  أن  املمكن  من  العملية 
املُنّفرة واستخداماتها النافعة. وإذا كان هناك تشجيع على إنتاج اخلضراوات، 
فيجب أن تعكس االقتراحات املتنوعة اخلضراوات التي تنمو وُتستهَلك في 

البيئة احمللية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض مخاطر انتقال مسببات األمراض.

X ميكنها حتسني التربة وقدرتها على االحتفاظ باملاء.

X من املمكن أن ُتشّجع على توليد الدخل )حتسني العائدات واإلنتاجية(.

 X من املمكن أن تقوي العالقات مُبالك األراضي والُسلطات من خالل تخضير 
        البيئة احمليطة وتطويرها.

طوال   العملية  في  لتستمر  الدعم  من  طويلة  فترة  يتطلب  عادًة   W 

        الدورة كاملة.

W قد يكون القبول االجتماعي لها ضعيف في بعض املناطق.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 



احلمأة

احلمأة

٤.
س

١38

استخدام الحمأة

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام االمثل  للمغّذيات 

• االستخدام كمحّسن للتربة

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
     املنزل

 *  احلي السكني
** املدينة

مرحلة الطوارئ 
     االستجابة احلادة

**  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
� الكتلة احليوية 

املُدخالت
�احلمأة 

التعقيدات التقنية 
*  ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة

تة  بناًء على نوع املُعاجلة وجودتها، مُيكن استخدام احلمأة املهضومة أو املَُثبَّ
في كٍل من األراضي اخلاصة أو العامة من أجل إنشاء املسطحات اخلضراء 

)أواحلدائق( أو الزراعة.

املُزالة من أحواض  املثال احلمأة  املُعاجلة )على سبيل  مُيكن استخدام احلمأة 
احلراجة  أو  املنزلية،  احلدائق  أو  الزراعة،  في  م.١٠(  املزروعة:  التجفيف 
و  اخلضراء  املسطحات  إنشاء  أو  واحلشائش،  الُعشب  زراعة  أو  التشجير، 
)تنسيق احلدائق( أو املنتزهات، أو مالعب اجلولف، أو استصالح املناجم 
ترميم االراضي التى مت تعدينها، أو كتغطية ملطامر غطاء ملكبات النفايات، 
أو ملكافحة تعرية التربة التصحر. بالرغم من أن احلمأة حتتوي على مستويات 
التجارية  األسمدة  في  املوجودة  تلك  من  أقل  املُغذيات،  من  منخفضة 
ض  )بالنسبة للنيتروجني والفوسفور والبوتاسيوم(، فإن احلمأة مُيكنها أن ُتَعوِّ
جزًءا كبيًرا من متطلبات السماد. باإلضافة إلى ذلك، فقد ُوِجَد  أن احلمأة 
املُعاجَلة تتميز بخصائص تفوق خصائص األسمدة التجارية، كخواص ملء 
التربة خصائص االنتفاخ واالحتفاظ باملاء، وإطالق املُغذيات مبعدالت بطيئة 

وثابتة.

ع على سطح األرض  اعتبارات التصميم: ُتنَثر احلمأة الصلبة وُتفَرش وتوزَّ
باستخدام ُموزعات )أو آالت نثر( األسمدة العضوية التقليدية، أو شاحنات 
ذات خزانات، أو َعَربات مصّممة خّصيًصا لهذا الغرض، أما احلمأة السائلة 
على  َرشها  فيمكن  الالهوائية(  املُفاعالت  من  الناجتة  املثال:  سبيل  )على 
في  يأخذ  أن  املُستخِدم  على  ويجب  التربة.  في  حقنها  أو  األرض  سطح 
احلسبان مستوى املُعاجَلة للحمأة ونوع االستخدام؛ وذلك لتحديد الطريقة 
املُثلى والوقت األفضل الستخدام احلمأة. عند حتديد ُمعدالت تطبيق احلمأة 
واستخدامها ال ُبد أن يوَضع في احُلسبان وجود ُمسببات األمراض وامللّوثات، 
وكذلك كمية املُغذيات املتوفرة؛ بحيث ميكن استخدامها مبعدٍل مناسب و 
مستدام يوافق احتياجات احملاصيل. إعداد السماد مع إضافة املواد العضوية 
نة  في داخل املزارع )م.١١( من املمكن أن ُيستخَدم لتحقيق ُمعاجَلة محسَّ

نات التربة. ولزيادة حجم كمية  ُمحسِّ
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احلمأة  لنثر  ومعدات  للنقل،  عربة  وجود  يلزم  واملستلزمات:  املواد 
أو  التقليدية،  األسمدة  نثر  آالت  هذا  وقد يشمل  ومن ضمنها  وتوزيعها، 

الشاحنات ذات خزانات، أو الَعَربات املصّممة خّصيًصا لهذا الغرض.

القابلية للتطبيق: ال ُبد من الرجوع إلى إرشادات منظمة الصحة العاملية 
الصحي وفضالت اجلسم  الصرف  ملياه  اآلمن  باالستخدام  اخلاصة   )WHO(
املناسبة  والظروف  احملاصيل  نوع  يخّص  فيما  بها  لالسترشاد  الرمادية  واملياه 
االنتفاع  إمكانية  وتعتمد  للحمأة.  اآلمن  االستخدام  أجل  من  املالئمة 
في  احلمأة  استخدام  أن  كما  مصدرها،  على  للُمغذيات  كمصدر  باحلمأة 
زراعة األراضي قد يكون أقل تكلفًة من التخلص منها. وميكن التفكير في 
استخدام احلمأة كخيار أثناء مرحلتي االستقرار والتعافي االنتعاش من حالة 

الطوارئ، عندما يكون هناك نظام قائم عامل ملعاجلة احلمأة.

إلى  احلمأة  توزيع  في  املُستخَدمة  املُعدات  حتتاج  والصيانة:  التشغيل 
االستخدام  ومعدل  املُستخَدمة  احلمأة  كمية  متابعة  من  ُبد  وال  الصيانة، 
لتفادي التحميل التوزيع  الزائد من املُغّذيات على كٍل من التربة واملسطحات 

املائية.

الصحة والسالمة: نادًرا ما تكون احلمأة خالية من مسببات األمراض حتى 
بعد خضوعها للمعاجلة. وينبغي الرجوع إلى إرشادات منظمة الصحة العاملية 
اجلسم  وفضالت  الصحي  الصرف  ملياه  اآلمن  باالستخدام  اخلاصة   )WHO(
واملياه الرمادية لالسترشاد بتدابير األمن الالزمة حلماية الصحة العامة وصحة 
املناسبة )مثل  الشخصية  العمال معدات احلماية  أن يرتدي  ُبد  البيئة. وال 
)الكمامات((.  الواقية  الوجه  وأقنعة  الطويلة،  واألحذية  الواقية،  املالبس 
وعلى الرغم من أنه أحياًنا ما تلقى احلمأة االنتقادات بسبب إمكانية احتوائها 
على مستويات عالية من املعادن الثقيلة أو غيرها من املُلوثات، فإنه ال ينبغي 
أن حتتوي احلمأة البرازية املُستخَرجة من احُلفر واخلزانات على أي ُمدخالت 
مركبات كيميائية، وبالتالي لن تكون مصدًرا عالي املخاطر للتلوث باملعادن 
الثقيلة. تزيد احتماالت التلوث في احلمأة التي تنشأ عن محطات ُمعاجلة 
مياه الصرف الكبيرة احلجم، وذلك ألنها قد تستقبل مواًدا كيميائية صناعية 
على  حتتوي  أن  مُيكن  والتي  السطحي  اجلريان  مياه  عن  فضاًل  ومنزلية، 
الصرف  مياه  من   الناشئة  احلمأة  اعتبار  وميكن  واملعادن.  الهيدروكربونات 
ملّوثة  غير  أنها  أماًنا، حيث  أكثر  املوقع  في  الصحي  الصرف  وُنظم  املنزلية 

باملُخّلفات الصناعية.

النقل  الرئيسية التي يجب وضعها في احلسبان هي  التكاليف: والتكلفة 
احملتمل للحمأة إلى احلقول، وُيسِهم استخدام احلمأة في توليد اإليرادات عن 

طريق زيادة العائدات الزراعية، ومن املمكن أن يؤدي استخدام احلمأة لتوفير 
املال إذا حلت محل املُخّصبات االسمدة  التجارية.

هي  احلمأة  استخدام  تواجه  التي  العوائق  أكبر  االجتماعية:  االعتبارات 
-بوجٍه عام- القبول االجتماعي، ولكن حتى عندما ال تلَقى احلمأة القبول 
لدي املزارعني والصناعات احمللية، فقد ال تزال حتمل فائدة للمشاريع البلدية 
احلكومية وميكنها توفير الكثير من النفقات )كما في ترميم االراضي التى مت 
تعدينها استصالح املناجم(. وعلى حسب مصدر احلمأة وطريقة ُمعاجلتها، 
فمن املمكن أن تخضع احلمأة للمعاجلة بحيث تصل إلى مستوى يجعلها 
آمنة بوجٍه عام، وال ينتج عنها مشكالت انتشار الروائح النفاذة أو ناقالت 
وضوابط  املالئمة  السالمة  قواعد  اتباع  الضروري  ومن  ذلك.  بعد  األمراض 
االستخدام املالئمة الالزمة، وينبغي الرجوع إلرشادات منظمة الصحة العاملية 

)WHO( لالسترشاد مبزيد من املعلومات التفصيلية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

من  وحُتسن  الكيميائية،  األسمدة  استخدام  من  تقلل  أن  ميكن   X 

       قدرة التربة على االحتفاظ باملاء.

X ميكن أن ٌتسرع عملية إعادة التشجير )إعادة التحريج(.

X ميكن أن ُيقلل من تعرية التربة تقلل من التصحر.

W انخفاض التكاليف.

W قد تكون الروائح محسوسة، وهذا يتوقف على املعاجلة السابقة.

W قد يتطلب معدات خاصة لتوزيع ونثر )نثر( احلمأة.

 W قد تسبب مخاطر على الصحة العامة، وهذا يتوقف على جودة احلمأة 
        واالستخدام.

W قد يكون القبول االجتماعي لها ضعيف في بعض املناطق.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 
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الملء والتغطية: أربورلو وصفوف الترنشات  العميقة

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام االمثل  للُمغّذيات

• االستخدام كمحّسن للتربة
• التخلُّص اآلمن

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي
 *  ُمشتَرك

**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
**  املنزل

**  احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
**  االستجابة احلادة

**  االستقرار
**  التعافي

املُخرجات
]� الكتلة احليوية [

املُدخالت
�فضالت اجلسم، ]�املواد 

العضوية[، ]�+ مياه تنظيف 
الشرج[، ]�+ مواد التنظيف اجلافة[

التعقيدات التقنية 
*  ُمنخفضة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة

مُتأل  أن  )الترنشات(، ميكن  اخلنادق  أو  احُلفر  أحد  تشغيل  إيقاف  عند 
البرازية  احلمأة  من  التخّلص  ميكن  الطريقة،  وبنفس  وُتغَطى،  بالتربة 
ُتشكل  وال  العميقة.  الترنشات  صفوف  خنادق  في  اجلسم،  وفضالت 
احُلفرة أو اخلندق املُمتلئ املُغَطى أي مخاطر صحية مباِشَرة، وستتحلل 
محتوياتها طبيعًيا مع مرور الوقت. ومُيكن زراعة األشجار فوق احُلفرة أو 

اخلندق الغني باملُغذيات وسوف تنمواالشجار بحيوية وقوة.

عند امتالء احُلفر )ج.٣، ج.٤( او الترنشات )ج.١( يكون أحد اخليارات 
Ar-( وهو "امللء والتغطية" أي ملء ما تبقى من احُلفرة وتغطيتها. َأربورل
عمق  ذات  ُحفرة  عن  عبارة  هي  احلفرة/املرحاض(  شجرة  )أو   )borloo
بسيط مصّممة خّصيًصا على هذا املبدأ، حيث ُتزَرع شجرة في احُلفرة فور 
ام(، واحللقة  امتالئها كلًيا، في حني ُتنقل الِبنية الفوقية  للمرحاض )احلمَّ
الداعمة للحفرة  الهيكل الدائري )الكمرات الدائرية( للِمرحاض، والبالطة 
األرضية إلى ُحفرة ضحلة جديدة. وقبل استخدام حفرة اأَلربورلو ألول مرة، 
يجب وضع طبقة من أوراق األشجار في اجلزء السفلي من احُلفرة الفارغة. 
أو  الرماد  أو  التربة،  من  كوب-  -مقدار  مناسبة  كمية  ُتضاف  أن  ويجب 

خليط من االثنني في احُلفرة لتغطية فضالت اجلسم بعد كل مرة من مرات 
التغّوط.

لتحسني  توفرت؛  -إن  آلخر  وقت  من  األشجار  أوراق  إضافة  املمكن  ومن 
مسامية الكومة وزيادة محتوى الهواء بها. عندما متتلئ احُلفرة )عادًة كل ٦ 
إلى ١٢ شهًرا(، مُتأل الطبقة العليا لعمق )١٥ سنتيمتر( بالتربة وُتزَرع بها 
شجرة، وقد ثُبت جناح زراعة أشجار املوز والبابايا واجلوافة )من بني أشجار 
Deep Row Entrench-( العميقة املصفوفة  اخلنادق  أخرى(.   كثيرة 
ment( هي طريقة من الطرق التي ميكن اعتبارها خياًرا للمعاجلة وكذلك 
للتخلُّص حيث يتم حفر خنادق عميقة، وملئها باحلمأة، وتغطيتها بالتربة. 
وكما هو احلال في حفرة اأَلربورلو، من املمكن زراعة األشجار فوق سطحها، 
حيث تستفيد األشجار من املواد العضوية واملُغذيات التي تصدر تتحلل من 

عن احلمأة ببطء وعلى مهل.

اعتبارات التصميم: ميكن اختيار ُحفرة َأربورلو، إذا كان املوقع مناسب 
لنمو شجرة فيه مع تّوفر املساحة الكافية. يحتاج حتتاج  َأربورلو إلى ُحفرة 
بسيطة، بعمٍق يبلغ نحو١ متر واحد ، إاّل أنه ال ينبغي زراعة الشجرة مباشرة 
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التربة  في  ُتزرع  أن  وينبغي  )اخلام(،  األولية  بصورتها  اجلسم  فضالت  في 
اثناء  احُلفرة  اختراق محتويات  ليتيح ذلك جلذورها  احُلفرة،  أعلى  املوجودة 
النمو. وقد يكون من األفضل انتظار موسم األمطار قبل زراعتها  إذا كانت 
املياه شحيحة. ُتنشأ اخلنادق املصفوفة عميقة عادًة باستخدام حفار بجرافة 
نحو  وبعرض  العمق،  في  )١.٢-١.٥متر(  بعمق  النموذجية  ها  خلفية. 
)٠.٦-١متر(، وبطول يصل إلى عدة أمتار بناًء على املساحة املتوفرة. ومن 
املمكن أن تبلغ املسافة الفاصلة بني الصفوف ٢ متر أو أكثر من احلافة إلى 
احلافة. ويتحدد عمق اخلندق )الترنش( بحجم احلمأة املُنَتظر وضعها فيه. 
ميتلئ اخلندق )الترنش( باحلمأة بحيث يبعد عن السطح مسافة ٠.٣ متر من 
سطح االرض ، وبعد ذلك ُيعاد ملؤه  وتغطيته بالتراب املعد لذلك بالغطاء 
اخلنادق  على  النباتات  الغطاء  من  وغيرها  األشجار  وُتزَرع  املكّوم.  الترابي 
احلسبان:  في  أخذها  يجب  التي  املتغيرات  ومن  بينها.  أو  الترنشات  فوق 
أبعاد اخلندق )الترنش(، واملسافات الفاصلة، وطريقة امللء والتغطية )علي 
سبيل املثال وضع طبقات من التربة أو إعداد السماد الُعضوي مع إضافة مواد 
عضوية من اخلضراوات النباتات(، ونوعية الغطاء النباتي وتكوينه وكثافته، 

والغرض النهائي.

احلفرة،  لتنفيذ  حَلفر  األدوات  وجود  الالزم  من  واملستلزمات:  املواد 
الترنشات  صفوف  حالة  في  اخللفي  خلفية   بجرافة  احلفار  وجود  ويساعد 
اخلنادق املصفوفة العميقة. ال ُبد من توفُّر شتالت األشجار الصغيرة لنقلها 

وزراعتها.

إمكانية  عدم  عند  مناسًبا  حاًل  والتغطية  امللء  يعتبر  للتطبيق:  القابلية 
التفريغ، وفي األماكن التي توجد بها مساحة لتنفيذ احُلفر اجلديدة باستمرار. 
املناطق  وحتى  احلضرية،  وشبه  الريفية،  املناطق  في  َأربورلو  تطبيق  وميكن 
األكثر كثافة في كثيفة السكان إذا توفّرت املساحة الكافية. زراعة شجرة في 
احُلفرة املهجورة طريقة جيدة إلعادة تشجير املنطقة، ولتوفير مصدر مستدام 
القدمية.  احُلفر  مواقع  في  الوقوع  من  الناس  ولوقاية  الطازجة،  الفواكه  من 
وميكن تطبيق نفس املبدأ على مراحيض اخلندق )الترنش(. غير أن محتوى 
املياه  منسوب  موارد  يلوث  قد  املُغَطى  اخلندق  أو  املُغطاة  الترنش  او  احلفرة 
اجلوفية حتى يتحلل احمُلتوى كلًيا، ولكن هذا يعتمد على الظروف احمللية. 
العميقة في  الترنشات  إنشاء اخلنادق املصفوفة صفوف  التفكير في  وميكن 
يوجد خطر  ال  وحيث  املناسبة،  باملساحة  األراضي  بها  تتوفر  التي  األماكن 
تعرض املياه اجلوفية للتلّوث. وميكن تطبيق هذه اخليارات في جميع مراحل 

الطوارئ، حاملا متتلئ احلفرة أو الترنش.

كوب-  -مقدار  مناسبة  كمية  ُتضاف  أن  ويجب  والصيانة:  التشغيل 
من التربة أو الرماد أو خليط من االثنني في احُلفرة لتغطية بعد كل مرة من 
مرات التغّوط، وينبغي إضافة أوراق األشجار بصفة دورية. من املُستحسن 
شكل  تكوين  لتجنب  عصا  باستخدام  دورًيا  احلفرة  محتويات  ى  ُتسوَّ أن 
الفوقية  الِبنية  نقل  من  ُبد  ال  احُلفرة،  امتالء  فور  املنتصف.  في  مخروطي 
ام( إلى حفرة جديدة. ال حتتاج احلفرة او الترنش املغلقة أو  للمرحاض )احلمَّ
اخلندق املغَلق إلى الكثير من الصيانة فيما عدا االهتمام بالشجرة أو النبات 
املزروع. وال ُبد من ري النباتات املزروعة في احلفر املمتلئة بانتظام. ال ُبد من 

إنشاء سور )سياج( صغير حول الشتالت حلمايتها من احليوانات.

الترنش املمتلئة أو اخلندق  الصحة والسالمة: إذا جرت تغطية احُلفرة او 
املمتلئ على النحو الصحيح مع وضع العالمات الواضحة عليهم، فإن خطر 
انتقال العدوي املوجود قليٌل للغاية. فقد يكون من األفضل تغطية احُلفرة 
وزراعة شجرة بداًل من تفريغها، وبخاصٍة إذا لم تتوفر تقنية مناسبة إلزالة 
احلمأة البرازية ومعاجلتها، وإذا لم متّثل املساحة عقبة. ال يتعرض املستخدمني 
ملالمسة املواد الُبرازية، وبالتالي فإن مخاطر انتقال ُمسببات األمراض منخفضة 
ا. وكما هو احلال في اخلنادق املصفوفة صفوف الترنشات العميقة، فال  جّدً
ُبد من ارتداء معدات احلماية الشخصية أثناء جتميع احلمأة، والتخّلص منها 

داخل اخلندق الترنش .

التكاليف: امللء والتغطية حٌل منخفض التكلفة، وبنود التكلفة الرئيسة 
هي اآلالت، وطاقم العمل الالزم حَلفر لتفيذ احُلفر واخلنادق )الترنشات(. 
على  أوتعمل  دخاًل  املُثمرة  واحملاصيل  األشجار  ُتولّد  حتقق  أن  املمكن  من 

تخفض نفقات الغذاء.

تقنيات  العميقة  املصفوفة  واخلنادق  َأربورلو  االجتماعية:  االعتبارات 
ي، إالَّ في حالة  بسيطة، وال تسبب مصدًرا لإلزعاج البصري أو حتى الشمِّ
يقللون من  أيًضا  تقلل هم  التقنية  للترنشات، وهذة  للخنادق  نقل احلمأة 
مخاطر التعّرض ملسببات األمراض بعد التغطية. وإنشاء الندوات والعروض 
التوضيحية  مشاريع إيضاحية أَلربورلو بحيث تسمح مبشاركة أفراد املجتمع 
ولتوضيح  املُؤذية،  غير  وطبيعته  النظام  سهولة  لعرض  مفيدة  وسائل  ُتعتبر 

القيمة املّغذية الغذائية  الناشئة من فضالت اجلسم البشرية.  

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X سهولة تطبيق األسلوب )التكنيك( بواسطة جميع املستخدمني.

X انخفاض التكاليف.

X انخفاض مخاطر انتقال مسببات األمراض.

 X من املمكن أن ُيشّجع على إنتاج دخل ايرادات )زراعة األشجار، 
     وإنتاج الفاكهة(.

W يجب تنفيذ ُحَفرة جديدة، وال ميكن إعادة استخدام احُلفرة القدمية.

W تغطية احلفرة أو زراعة شجرة ال يقضي على مخاطر تلوث املياه اجلوفية.

W يحتاج إلى توفر املساحة.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 
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التخلص السطحي ومطمر مخلفات الصرف الصحي

األهداف/السمات األساسية 
• التخلُّص اآلمن

مستوى/نطاق التطبيق
 *  منزلي

** ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
 *  املنزل

 *  احلي السكني
**  املدينة

مرحلة الطوارئ 
**  االستجابة احلادة

 *  االستقرار
 *  التعافي

املُخرجات املُدخالت
�احلمأة، �ُدبال احُلفرة، �السماد 

ف،� مواد  الُعضوي،�الُبراز املَُجفَّ
التطهير اجلافة، �منتجات/مخلفات 

املعاجلة األولية

التعقيدات التقنية 
** متوسطة 

املساحة املطلوبة 
***  كبيرة

)Surface Disposal( يشير إلى تخزين احلمأة،  التخلص السطحي 
أو الُبراز، أو غيرهما من املواد األخرى التي ال ميكن استخدامها في أي 
 )Sanitary Landfills( مكان آخر. ومطا مخلفات الصرف الصحي
من  البيئة  حماية  أجل  من  مصّممة  املخلفات،  من  للتخلص  مواقع  هي 
مطمر  مدفن  أو  السطحي،  التخلص  موقع  إلى  املواد  نقل  فور  التلوث. 

مخلفات الصرف الصحي، فإنها ال تستخدم بعد ذلك.

في  استخدمه  أجل  من  مصّمم  الصحي  الصرف  مخلفات  دفن  ومطمر 
التخلص من املخلفات الصلبة وكذلك احلمأة وغيرها من املواد. وُيستخدم 
للتخلُّص من احلمأة، إال أن من املمكن  املقام األول  التَخلُّص السطحي في 
املمكن  غير  من  أنه  وحيث  اجلافة.  املواد  من  للتخلُّص  أيًضا  يستخَدم  أن 
دائًما التخلص من مواد التنظيف اجلافة مع املُنتجات السائلة، فإنها في بعض 
األحيان ُتفَصل ويجب التخّلص منها على حدٍة. عندما ينعدم الطلب على 
 )Monofills( استخدام احلمأة، ميكن وضعها في مدافن النفايات األحادية
التخزين  )مدافن للحمأة فقط( أو ميكن تكوميها في أكوام دائمة. ُيسِهم 
املؤقت -قبل التخلُّص النهائي- في زيادة جفاف املُنتجات، والقضاء على 

مسببات األمراض املوجودة بها قبل التخلُّص النهائي.

اعتبارات التصميم: التصميم ال ُينصح بدفن )طمر( احلمأة مع املخلفات 
الذي   )Landfill( املَطمر  املَدفن  ُعمر  من  يقلل  ذلك  الصلبة، ألن  املنزلية 
املخلفات  مطامر  بخالف  ضرًرا.  األكثر  املواد  لتجميع  خصيًصا  ُصّمم 
املنزلية الصلبة األكثر مركزية، من املمكن أن تقع مواقع التخلُّص السطحي 
بالقرب من أماكن إنتاج احلمأة ومرافق معاجلتها، لتقلل بذلك احلاجة للنقل 
ملسافات طويلة. مع التخلص السطحي عادًة ال توجد حدود لكميات احلمأة 
أو  املُغذيات  أحمال  أن  منها سطحًيا، حيث  التي ميكن وضعها/التخلص 
أنه  إاّل  الشواغل هنا،  اهمية من  للمحاصيل ليست ذات  املناسبة  املعدالت 

يجب االنتباه الحتمال تلوث املياه اجلوفية ومخاطره.
بطانة  وجود  السطحي  للتخلُّص  املتطورة  تقدًما  األكثر  الُنُظم  تتضمن  قد 
ونظام جلمع السوائل املرتشحة مع وجود املعاجلة الالزمة لذلك، وذلك ملنع 
املُغذيات وامللوثات من التسرب إلى املياه اجلوفية. في مدفن مطمر مخلفات 
الصرف الصحي، من املمكن جمع الغاز الناجِت واستخدامه في اإلحراق أو في 
لها  تبلُّ لتفادي  املؤقت، وذلك  التخزين  مواقع  وينبغي تغطية  الطاقة.  إنتاج 

مبياه األمطار وتفادي توليد مزيد من السوائل املرتشحة. 
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يلزم وجود   ، املتطورة  ًما  تقدُّ األكثر  للُنُظم  بالنسبة  املواد واملستلزمات: 
وصالت أنابيب من أجل جتميع السوائل املرتشحة، وكذلك يلزم عمل بطانة 
الرض املطمر ، ومن املمكن أن تظهر احلاجة لوصالت ألنابيب لتجميع الغاز 
املُنَتج. بالنسبة لبعض استخدامات املدافن املطامر، فمن املُستحَسن تغطية 

املخلفات، وبالتالي يلزم وجود غطاء مقاوم  لالمطار للماء )واق من املاء(.

القابلية للتطبيق: في األماكن التي ال ميكن فيها استخدام احلمأة، يكون 
التخزين املضبوط واملتحكم به أفضل بكثير من التخلص والكب والتخلص 
احلاالت-  احلمأة -في بعض  قد يكون تخزين  به.  املتحكم  غير  العشوائي 
والتطهير  التجفيف  من  مزيد  لتحقيق  جيدة  )مرحلية(  وسيطة  خطوة 
السطحي  التخلُّص  تطبيق  ميكن  ومقبول.  آمن  ُمنتج  وإلنتاج  للحمأة، 
والتخزين في كل أنواع األجواء املناخية والبيئات، على الرغم من أنهما قد 
ال يكونان من احللول العملية املجدية في األماكن التي تتكرر بها الفيضانات 
والسيول، أو األماكن التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية. ومن املمكن أن 
يكون كاًل من التَخلُّص السطحي ومدافن ومطمر مخلفات الصرف الصحي 
خيارات مناسبة للتخّلص من احلمأة أثناء مرحلة االستجابة احلادة، إذا كانت 
املسطحات  عن  وبعيدة  بها،  البشري  االتصال  عن  بعيدة  املتاحة  األراضي 
املائية. ومن املمكن فيما بعد رفع مستوى مواقع التَخلُّص السطحي املباشر 
وترقيتها إلى مطمر ملخلفات الصرف الصحي أكثر تطوًرا متطورة، عن طريق 
ومواد  املرتشحة  السوائل  لتجميع  أنابيب  وصالت  جتهيز  وإعادة  التحديث 
التبطني للتربة من أجل حماية منسوب املياه اجلوفية. يحتاج األمر إلى خبرة 
فى التصميم الفني من أجل تصميم مدافن مطمر  ُمخّلفات الصرف الصحي 
أثًرا سلبًيا  البسيط  السطحي  التخّلص  ملوقع  يكون  وقد  هندسًيا،  تصميًما 
طويل األمد على البيئة، ولكنه قد يكون تدخاًل قصير األمد مؤقت  يناسب 

األزمة.

التشغيل والصيانة: يجب أن يتأكد العاملون أن املوقع ُيسَتخَدم للتخلُّص 
وعدد  االستعمال  معدل  على  الهيمنة  ويجب  فقط،  له  املناسبة  املواد  من 
الشخصية  احلماية  معدات  العمال  يرتدي  أن  ُبد  وال  التشغيل.  ساعات 

املناسبة.

محمًيا  والتخزين  السطحي  التخلُّص  موقع  كان  إذا  والسالمة:  الصحة 
بعيدة  مسافة  على  يقع  وكان  املثال(،  سبيل  على  متني  سياج  )باستخدام 
من عامة السكان، فمن املفروض أال يكون هناك أي خطر من التعرض املباشر 
املوقع املالئم والتصميم  للمخلفات ومالمستها أو ملصادر اإلزعاج. حتديد 
بالسوائل  اجلوفية  املياه  موارد  تلوث  دون  يحولوا  أن  املفروض  من  املناسب 
املرتشحة. وجود القوراض واحلشرات )الكائنات الضارة( وجتمع برك املياه 

قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل انتشار الروائح وناقالت األمراض، لذلك يجب 
الوقاية من ذلك وتفادي حدوثه في مواقع التخّلص أو التخزين.

أمر أساسي وال غنى عنه إلنشاء مدافن  التكاليف: متطلبات األرض من 
مطمر مخلفات الصرف الصحي والتَخلُّص السطحي، والتكاليف املُصاِحبة 
التكاليف اإلضافية  لذلك قد تكون كبيرة. وال ُبد من األخذ في احلسبان 

لتشغيل املرفق وصيانته.

مخلفات  مطمر  مدافن  إنشاء  املمكن  من  االجتماعية:  االعتبارات 
الصرف الصحي والتَخلُّص السطحي وإدارتهم مبساعدة املجتمعات احمللية، 
ولكن ينبغي أن تقع هذه املواقع في مكان بعيد عن مراكز السكان من أجل 
االقتصادية  األنشطة  فيها  تبنى  التي  األماكن  في  العامة.  الصحة  حماية 
في  أشياء(  عن  )البحث  والفرز  النْبش  حول  الرسمية  غير  )االقتصادات( 
هذه  في  املشاركون  إبالغ  على  والعمل  احلرص  ينبغي  املخلفات،  مطامر 
األنشطة االقتصادية غير الرسمية باألخطار الصحية التي قد حتدق بهم والتي 

قد تشكلها املخلفات املُعِدية في هذه املطامر -مبا فيها املخلفات البشرية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

 X من املمكن أن مينع عمليات التخلص العشوائية غير املنضبطة )اخلارجة عن 
       السيطرة(.

X التخزين يجعل املُنَتج صحًيا أكثر.

X إمكانية االستفادة من األراضي الشاغرة أو املهجورة.

X يحتاج إلى مهارات محدودة  قليلة من أجل التشغيل والصيانة.

W يتطلب مساحة أرض كبيرة.

W احتمال ارتشاح املُغّذيات وامللّوثات وتسربها إلى املياه اجلوفية.

W قد تكون انتشار الروائح محسوس، وهذا يتوقف على املعاجلة السابقة.

W قد يتطلب معدات خاصة للتوزيع والتشوين )النثر(.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 
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استخدام الغاز الحيوي

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام  االمثل  للطاقة

مستوى/نطاق التطبيق
** منزلي

** ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
**  املنزل

 *  احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

 *  االستقرار
 *  التعافي

املُخرجات املُدخالت
�الغاز احليوي 

التعقيدات التقنية 
** متوسطة 

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة

الهضم الالهوائّي للحمأة وغيرها من املواد العضوية األخرى من شأنه أن 
الغاز احليوي )خليط من امليثان وغازات أخرى(. ميكن استخدام  ينتج 
أغراض  في  األخرى  الغازي  الوقود  أنواع  من  غيره  مثل  احليوي  الغاز 
احليوي  الغاز  ُينَتج  وعندما  الكهرباء.  وإنتاج  واإلنارة  والتدفئة  الطهو 
جًدا  مناسًبا  يكون  فإنه  )ج.١٦(،  املنزلية  احليوي  الغاز  ُمفاعالت  في 
ُينَتج الغاز احليوي في الهاضمات  ألغراض الطهو أو اإلنارة. أما عندما 
الالهوائية الكبيرة )م.٤( يكون توليد الكهرباء هو اخليار البديل هنا.

اعتبارات التصميم: مُيكن حتديد كمية الغاز املطلوبة بناًء على حساب 
الطاقة املستهلكة سابًقا، على سبيل املثال: كيلو غرام واحد من روث البقر 
من  تقريبا  لتٍر(  تقريًبا )١٠٠  من  املتولدة   الطاقة  يعادل  )اجُللة(  ف  املُجفَّ
الغاز  من  لتٍر(  يعادل )٢٠٠  احلطب  من  واحد  غرام  وكيلو  احليوي،  الغاز 
النباتي يعادل )٥٠٠ لتٍر( من الغاز  احليوي، وكيلو غرام واحد من الفحم 
احليوي. يتراوح استهالك الفرد الواحد من الغاز احليوي لطهو وجبة واحدة 
-٣٠( نحو  املاء  من  واحد  لتٍر  غلي  ويتطلب  لتٍر(،   ١٥٠-٣٠٠( بني  ما 
٤٠ لتًرا( من الغاز احليوي، ويتطلب طهو نصف كيلو غرام من األرز نحو 
)١٢٠-١٤٠ لتٍر(، وكذلك )١٦٠-١٩٠ لتٍر( لطهو نصف كيلو غرام من 
اخلضراوات. ولقد أوضحت االختبارات أن معدالت استهالك الغاز احليوي 

هذا  أن  إاّل  لكل ساعة،  لتر/  بني )٣٠٠-٤٠٠(  تكون  املنزلية  املواقِد  في 
الغاز  في  املوجود  امليثان  كمية  محتوى  وعلى  املوِقد  تصميم  على  يتوقف 
احليوي. باملقارنة مع الغازات األخرى، فإن الغاز احليوي يحتاج إلى هواء أقل 
لالحتراق، ولذلك، فال ُبد من تعديل األجهزة التقليدية التي تعمل بالغاز 
الطبيعي عند استخدامها في عملية إحراق الغاز احليوي )فيمكن على سبيل 
املثال زيادة حجم منافث فواني الغاز وثقوب شعلة املوقد(، ويجب تقليل 
املسافة التي يقطعها الغاز لتجنب التسريب الذي قد يحدث. كما ينبغي 
تركيب صمامات التنقيط لتصريف املاء املتكثف والذي يتجمع عند النقاط 

األكثر انخفاًضا بأنبوب الغاز.

املواد واملستلزمات: حتديد األجهزة املنزلية الالزمة يتوقف على نوع الغاز 
إلى أن تصّمم خّصيًصا من أجل  املُستخَدم. حتتاج معظم األجهزة  احليوي 
استخدامها مع الستخدام الغاز احليوي وهذا األمر ال يتوفر دائًما في أنحاء 
كثيرة. ولكن ميكن تعديل مواِقد الغاز التقليدية بسهولة الستخدامها مع 
وثقوب شعلة  الغاز،  فواني  منافث  توسيع  طريق  عن  وذلك  احليوي،  الغاز 
الغاز  اسُتخِدم  إذا  الداخل.  الهواء  من  االبتدائية  الكمية  وتقليل  املوِقد، 
احليوي ألغراض الطهو، ينبغي أن يَرّكب معه مؤشر بسيط للضغط؛ لُيعِلم 

املُستخِدم بكمية الغاز املتوفرة.
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احليوي  الغاز  ُمفاعالت  في  التفكير  املمكن  من  للتطبيق:  القابلية 
)ج.١٦، م.٤( كخيار من كاحدي خيارات املُعاجلة أثناء مرحلتي االستقرار 
واالنتعاش وإعادة التأهيل، فإنتاج طاقة قابلة لالستخدام )الغاز احليوي( من 
الوقود األخرى وُتسهم في  املمكن أن تقلل جزئًيا من االعتماد على أنواع 
من  احليوي،  الغاز  استخدام  في  التفكير  عند  ذاته.  على  املجتمع  اعتماد 
املهم أن يوَضع في احلسبان نسبة الكفاءة احلرارية )املردود احلراري( للغاز 
احليوي في االستخدامات املُختلفة، فقد تصل الكفاءة في املواقد )٥٥٪(، 
إلى )٢٤٪( عند استخدامه في احملركات، و)٣٪( فقط عند  بينما تصل 
كفاءة  نصف  هي  احليوي  الغاز  مصباح  وكفاءة  املصابيح.  في  استخدامه 
على  أو  العادية  البيوت  في  للتركيبات  بالنسبة  فقط.  الكيروسني  مصباح 
مستوى املجتمعي، تظهر أفضل استخدامات الغاز احليوي من حيث الفعالية 
هي استخدامه في املواقد ألغراض الطهو. وأما فيما يخص التركيبات على 
الكهرباء  توليد  هي  فعاليًة  احليوي  الغاز  استخدامات  أفضل  أكبر،  نطاق 
بتحويل الطاقة احلراية الي كهربائية مع توليد الطاقتني احلرارية والكهربائية، 

حيث تصل نسبة الكفاءة في هذه احلالة إلى )٨٨٪(.

التشغيل والصيانة: عادًة ما يكون الغاز احليوي مشبًعا ببخار املاء، األمر 
املياه  تفريغ  يجب  والتآكل  االنسدادات  وملنع  تكثيفه،  إلى  يؤدي  الذي 
على  ويجب  الغرض.  لهذا  بة  املَُركِّ املياه  مصائد  طريق  عن  دورًيا  املتجمعة 
واألجهزة  والوصالت،  الغاز،  أنابيب  خطوط  فحص  املدّرب  العمل  طاقم 
املنزلية بانتظام. وينبغي احلفاظ على نظافة مواِقد الطهو، كما ينبغي فحص 
شعلة املوِقد لتفادي االنسدادات. عند استخدام الغاز احليوي في احمُلركات، 
يشّكل  ألنه  الهيدروجني،  كبريتيد  محتوى  تقليل  أواًل  الضروري  فمن 

أحماًضا ُمسبِّبة للتآكل عندما يتحد مع املياه املتكّثفة.

الصحة والسالمة: عندما عدم ُتهَضم مادة البراز واملواد العضوية الهوائًيا 
يتكون  الناجت  احليوي  الغاز  فإن  احليوي،  الغاز  ُمفاِعالت  في  احلال  هو  كما 
كبريتيد  من  أقل  كميات  مع  الكربون،  أكسيد  وثاني  امليثان  من  أساًسا 
الهيدروجني، واألمونيا، وغازات أخرى، فهذا يتوقف على املادة املهضومة، 
عام،  وبوجٍه  بالسالمة،  يتعلق  فيما  الغازات مشكالته  غاز من هذه  ولكل 
والتسمم  واألمراض،  واالختناق،  االنفجار،  احليوي  الغاز  مخاطر  فمن 

بكبريتيد الهيدروجني.

اختيارها  جرى  الذي  التطبيقات  على  التكاليف  تتوقف  التكاليف: 
الالزمة  األمور  الالزمة، من  الغاز احليوي، وعلى األجهزة  للغاز  الستخدام  
توصيالت األنابيب، وهي متوفرة في السوق احمللية بوجٍه عام. مواِقد الطهو 

وباتباع  وباالسترشاد  واسع.  نطاق  على  ومتوفرة  الثمن،  رخيصة  بالغاز 
عمل  محلي  لعامل  ميكن  بسيطة  أدوات  وباستخدام  السليمة،  التعليمات 

القيام بالتعديالت الالزمة.

االعتبارات االجتماعية: بوجٍه عام، يلقى الطهو باستخدام الغاز احليوي 
احلال )على  في  وإطفائه  املُستخدمني، وذلك إلمكانية تشغيله  لدي  قبواًل 
عكس اخلشب والفحم( كما أن الغاز احليوي يحترق بدون دخان، وبذلك 
فهو ال يسِهم في تلوث الهواء في األماكن املغلقة. وقد ال يالئم الغاز احليوي 
املتولد من الُبراز بعض الثقافات، وينبغي عقد التدريبات وإعطاء التوجيهات 
بشأن إنتاج الغاز احليوي، وإجراءات السالمة، والوصالت، وذلك من أجل 
وكفاءة  املواِقد  استخدام  فعالية  ولضمان  له،  املُستخدمني  قبول  تشجيع 
صيانتها، ولتسهيل التعرف السريع على التسريبات وغيرها من املشكالت 
م كيفية  األخرى احمُلتملة. في بعض احلاالت، تظهر حاجة املستخدمني لتعلُّ
استخدام الغاز في الطهو. ومن األمور التي يجب توضيحها للمستخدمني 
أن الغاز احليوي ليس خِطًرا )نظًرا الحتوائه على تركيزات قليلة من امليثان(.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
X مصدر طاقة مجاني.

 X من املمكن أن يستخدم كبديل للحطب الوقود وغيره من املصادر 
      املُستخدمة  في الطهو.

X يتطلب مهارات قليلة للتشغيل، ويحتاج إلى أعمال صيانة بسيطة.

 W قد ال يفي بجميع متطلبات الطاقة وال ميكنه أن يكون بدياًل عن جميع أنواع 
        الطاقة.

 W ميكن تخزين الغاز احليوي فقط لعدة أيام )اكثافة الطاقة املُنَتَجة ضئيلة بالنسبة 
        للحجم نخفاض كثافة الطاقة(، وال ُبد من استخدامه يومًيا.

W مصابيح الغاز احليوي كفاءتها أقل مقارنًة مبصابيح الكيروسني.

 W إنتاج الغاز احليوي في درجة حرارة أقل من )١٥ درجة مئوية( ليس مجدًيا 
        من الناحية االقتصادية.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 



فة احلمأة املُجَفّ
انبعاثات من اإلحراق حتتاج إلى تنقية  اإلضافية

اإلحراق

املُخَلفات الصلبة

ُمستوَدع النفايات
حوض جتفيف احلمأة
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الترميد واإلحراق المشترك للحمأة 

األهداف/السمات األساسية 
• تقليل احلجم

• إزالة مسببات األمراض
• إنتاج احلرارة

مستوى/نطاق التطبيق
    منزلي

    ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
    املنزل

    احلي السكني
** املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

    االستقرار
** التعافي

املُخرجات املُدخالت
فة  �احلمأة املُجفَّ

التعقيدات التقنية 
** * بالغة التعقيد

املساحة املطلوبة 
** * كبيرة

 )Co-combustion of Sludge( الترميد واإلحراق املُشَترك للحمأة
هو خيار فعال للتخلُّص واستعادة املوارد احلمأة البرازية منزوعة املياه.

م احلمأة. جزء  في اإلحراق املُشتَرك ُيقضى على مسببات األمراض بينما ُتعقَّ
من العملية يتضمن توليد الطاقة التي ميكن استخدامها في ألغراض التدفئة 

وإنتاج الكهرباء.

عملية  أي  أو  للحمأة  املُشتَرك  اإلحراق  عملية  في  التصميم:  اعتبارات 
يتم  احلرارة  صور  من  صورة  ُتطبَّق  عامة،  بصفة  حرارية  كيميائية  حتويل 
تسخني وحرق على منتجات الصحة العامة الصرف الصحي  -علي سبيل 
املثال احلمأة البرازيةا لتدمير مسببات األمراض وتخفيض جذري في حجم 
الترميد )احلرق(، ال ُبد من  إنتاج احلرارة في صورة طاقة. قبل  احلمأة، مع 
نزع املاء من احلمأة، على سبيل املثال في أحواض التجفيف املزروعة أو غير 
للحمأة  الترميد(  )أو  املُشتَرك  اإلحراق  يحدث  م.١٠(.  )م.٩،  املزروعة 
مع املُخلَّفات الصلبة في درجة حرارة تبلغ تصل الي  )٨٥٠-٩٠٠ درجة 
مئوية(، ومن املمكن استخدام الطاقة -على سبيل املثال- في تشغيل قمائن 
التخّلص منه  البناء أو ميكن  الرماد في  االفران اإلسمنتية. وميكن استخدام 

بأمان.

وقد يكون الرماد خطيًرا حيث قد يحتوي على مستويات عالية من املعادن 
الثقيلة، وهذا يعتمد على مصدر احلمأة. ومن طرق الترميد باحلرق الكمي 
)كميات(، والترميد القاعدة املميعة باستخدام املفاعل ذو الفرشة املميعة، 
والترميد املشتَرك مع املخلفات احمللية الصلبة أو في مصانع اإلسمنت. من 
py- احلراري التحلل  هي  احلرارية  املعاجلة  استخدام  في  الناشئة   التقنيات 
غازات  الي  احلمأة  حتويل  تغويز  أو  للحمأة  احلراري  االنحالل   rolysis
التغويز  أو  احلراري  التحلل  يحدث  غاز(.  إلى  )حتويلها   gasification
عن طريق التسخني احلماة  في بيئة مستنِفدة غياب األكسجني )نضب منها 
األكسجني(، وبالتالي متنع اإلحراق. أما التغويز )أو التحويل  احلماة إلى غاز( 
فيحدث في درجات احلرارة فوق )٨٠٠ درجة مئوية(، واالنحالل والتحلل 
احلراري  يحدث بني )٣٥٠-٨٠٠ درجة مئوية(، وفي هذه العمليات ُينَتج 
هذا النوع الفحم الذي ميكن أن ُيستخَدم في األفران والقمائن بنفس الطريقة 

التي ُيسَتخَدم بها الفحم الطبيعي.

فرن  وجود  هو  الترميد  لعملية  الرئيسي  املطلب  واملستلزمات:  املواد 
للترميد لالحراق، وفرن الترميد يحتاج إلى العديد من األجزاء واملواد اخلاصة 
املُختلفة، وذلك من أجل معاجلة غازات العادم على وجه اخلصوص- والتي 
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واألجزاء  البيئة.  وصحة  العامة  الصحة  على  خطًرا  تشّكل  أن  املمكن  من 
اخلاصة املطلوبة ال تكون متوفرة محلًيا في أغلب األحيان، في حال وجود 
ُمنشأة/معمل لترميد املُخَلفات الصلبة، من املمكن تنفيذ اإلحراق املُشترك 
والتغويز  احلراري  االنحالل  ُمفاعالت  إنشاء  ومُيكن  الفور.  على  للحمأة 
ا )ومنها على سبيل املثال برميل  وحتويل احلماة الى غاز  مبواد متوفرة محلّيً

زيت، وموِقد محلي الصنع( على نطاق صغير.

كان  إذا  اخليارات،  أحد  هو  للحمأة  املُشترك  اإلحراق  للتطبيق:  القابلية 
هناك معمل للترميد يعمل بالفعل على مسافة مقبولة بحيث تبقي تكاليف 
النقل قليلة. في حال وجود مكان للترميد يعمل بالفعل، ميكن استخدام 
هذه التقنية فوًرا في املرحلة احلادة من الطوارئ. وحيث أن األمر ال يتطلب 
املمكن  فمن  أولية،  كمعاجلة  فقط  املاء(  )نزع  التجفيف  بعض  فقط   إلى 
التخلص من احلمأة سريًعا. أما عن الضروريات الالزمة بالنسبة للمهارات، 
والهيكل املؤسسي واملوارد املالية الالزمة لتنفيذ هذا النظام من نقطة الصفر- 

فهي متطلبات عالية جًدا وتناسب فقط مرحلة االنتعاش التعافي.

التشغيل والصيانة: ال ُبد من وجود العمالة املاهرة ذات اخلبرة  لتشغيل 
د )فرن إحراق املخلفات(، من أجل ُمفاِعل التغويز )حتويل احلماة إلى  املَُرمِّ
درجات  فيه  تصل  الذي  الوقت  من  بداية  احلراري.  االنحالل  أو   ) غازات 
احلرارة إلى حٍد مرتفع، ينبغي أن يقتصر تشغيل املُفاعل وصيانته على طاقم 
العمل املُدّرب فقط، والذين عليهم أن يبقوا في اجلوار في هذا الوقت. وال 

ُبد من املتابعة املنتظمة للمحطة أو املُفاعل للمرفق .

للترميد  الثانوية  النواجِت  تضم  احلرارة،  وجود  بجانب  والسالمة:  الصحة 
واالنحالل والتحلل احلراري عدة ملّوثات غازية، والقطران، والرماد، والبقايا 
الصلبة غير احملترقة. وحتتاج هذه النواجت الثانوية إلى اخلضوع املزيد من املعاجلة 

أو التخلُّص اآلمن، ألنها قد تكون خطيرة على صحة اإلنسان والبيئة.

د )فرن جديد إلحراق املخلفات(  التكاليف: تكاليف إنشاء/تركيب ُمَرمِّ
جديد مرتفعة للغاية، وتكاليف التشغيل والصيانة مرتفعة هي األخرى، ألن 
تشغيل احملطة يجب أن ُيسَند لطاقم متخصص من العاملني. من التكاليف 

احملطة،  إلى  املنتجات  نقل  تكاليف  حسابها-  ينبغي  التي  املهمة  األخرى 
والتي غالًبا ما تقع خارج املستوطنات احلضرية. تكاليف رأس املال بالنسبة 
الصغيرة  احلراري  االنحالل  أو  غازات  الي  احلماة  حتويل  التغويز  ملُفاعالت 
نسبًيا  عالية  التشغيل تكون  بينما تكاليف  إلى متوسطة،  تكون منخفضة 

بسبب احلاجة إلى طاقم متخصص من العاملني.

االعتبارات االجتماعية: قد ال يتالءم اإلحراق املُشترك للحمأة مع جميع 
السياقات الثقافية. لذلك فقد ُيسَتهان بترميد احلمأة الناجتة عن الفضالت 
دة في صناعة اإلسمنت، وال ُبد من  البشرية، واستخدام منتجات احلمأة املُرمَّ

املعاجلة السليمة وتناول هذا األمر كجزء من إجراءات رفع الوعي.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

X انخفاض فّعال في مسببات األمراض.

X سرعة وقت املعاجلة.

X انخفاض كبير في حجم احلمأة.

W حتتاج إلى مدخالت طاقة عالية.

W تكاليف التشغيل والصيانة مرتفعة.

ي. W مخلفات الرماد والقِطران املُتَبقِّ

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 



خّزان التحليل
(التخمير) 

بة التدُفّقات اخلارجة السائلة املترِسّ
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حقل التصريف الشبكي

األهداف/السمات األساسية 
• استخدام قدرة التربة على  

االرتشاح
• التخلُّص اآلمن من التدفُّقات 

السائلة املُعاجَلة

مستوى/نطاق التطبيق
**   منزلي

* *  ُمشتَرك
 *   عام

مستوى/نطاق التطبيق
 * *  املنزل

  *  احلي السكني
     املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

 *   االستقرار
** التعافي

املُخرجات املُدخالت
�التدفُّقات السائلة اخلارجة 

التعقيدات التقنية 
** متوسطة

املساحة املطلوبة 
** متوسطة

حقل التصريف الشبكي )Leach Field( أو ما ُيسمي بحقل الصرف 
)Drainage Field(، هو عبارة عن شبكة من األنابيب املُثقبة، توَضع 
تسريب  تبديد  على  لتعمل  األرض،  حتت  باحلصى  مليئة  خنادق  في 
أو  والتخزين/املُعاجلة  اجلمع  تقنيات  من  اخلارجة  السائلة  التدفقات 

تقنيات املُعاجلة )شبه( املركزية على مساحة أكبر.

ُتَضخ التدفقات السائلة اخلارجة التي سبق ترسيبها ترويقها  إلى نظام وشبكة 
متوازية(  قنوات  وعدة  توزيع  من صندوق  )املتكون  املواسير  من  األنابيب 
ع التدفقات حتت سطح التربة المتصاصها ومعاجلتها الحًقا. ميكن  الذي يوزِّ
استخدام طول حقل  باجلرعات؛ لضمان  أو  بالضغط  للتوزيع  نظام  تركيب 
التصريف الشبكي بالكامل، وإلعادة تهيئة الظروف الهوائية بني اجلرعات. 
يضخ نظام التوزيع باجلرعات التدفقات السائلة اخلارجة املضغوطة في حقل 
التصريف الشبكي على جرعات يضبط خروجها جهاز توقيت )عادًة تكون 

٣ أو ٤ مرات في اليوم الواحد(.

 ١.٥ إلى   ٠.٣( بني  ما  خندق  كل  عمق  يتراوح  التصميم:  اعتبارات 
متر(، ويتراوح عرضه ما بني )٠.٣ إلى ١ متر(، مُيأل قاع كل خندق بحوالي 
١٥ سنتيمتًرا من الصخور اجلرش النظيف النظيفة، ثم ُتوضع عليها األنابيب 
املُثقبة، ويوَضع مزيد من الصخور اجلرش لتغطية هذه األنابيب، ثم توضع 
طبقة  فوق   )Geotextile( األرضية  التكسية  نسيج  من  ُمكونة  طبقة 
ُتوضع  وأخيًرا  األنابيب،  سد  من  الصغيرة  اجلسيمات  ملنع  اجلرش  الصخور 
التكسية األرضية، ومُتأل  لتغطي نسيج  السطحية  التربة  أو  الرمال  طبقة من 
اخلنادق حتى مستوى سطح األرض. ويجب وضع املواسير على بعد )١٥( 
سنتيمتًرا على األقل حتت سطح األرض ملنع التدفُّقات السائلة اخلارجة من 
الطفو على السطح. كما ينبغي مراعاة حفر اخلنادق بطول ال يزيد عن )٢٠ 
متًرا( وأال تِقل املسافة بني اخلنادق عن متر أو مترين. ولتفادي التلوث ينبغي 
 ٣٠( عن  تقل  ال  مسافة  يبعد  بحيث  الشبكي  التصريف  حقل  ُينشأ  أن 
متًرا( على األقل عن أي مصدر ملياه الشرب، وينبغي إنشاؤه فوق منسوب 
ثة املياة اجلوفية  بنحو )١.٥ متر( على األقل. كما ينبغي تنسيق حقل  امللوَّ
التصريف الشبكي بحيث ال يتعارض مع أي شبكات للصرف الصحي قد 

يتقرر ِبناؤها في املستقبل.
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وصالت  إلى  الشبكي  التصريف  حقل  يحتاج  واملستلزمات:  املواد 
األنابيب  لتغطية  األرضية  التكسية  ونسيج  والصخورواجلرش،  األنابيب 

املوجودة داخل اخلنادق، وهذه املواد تكون عادًة متوفرة محلًيا.

القابلية للتطبيق: من املمكن أن تكون حقول التصريف الشبكي وسيلة 
الطوارئ  حالة  أثناء  الصحي  الصرف  مياه  من  كبيرة  من كميات  للتخّلص 
وهي من احللول التي تتميز بالسرعة في اإلنشاء وسهولة البناء، إذا توفر ما 
يكفي من األراضي التي لها قدرة جيدة على االرتشاح، والتربة غير املُشبَّعة. 
ع املفِرط للتربة بالسوائل، فحقول التصريف الشبكي  ونظًرا الحتمالية التشبُّ
ال تتالءم مع املناطق احلضرية كثيفة السكان، أو املناطق املعّرضة للفيضانات 
والسيول، أو املناطق التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية. ومُيكن استخدام 
حقل التصريف الشبكي في تقريًبا في جميع أنواع املناخ، على الرغم من 
أنه قد حتدث مشكالت تصريف التدفقات السائلة اخلارجة -وجتمعها في 
أصحاب  يكون  أن  يجب  األراضي.  فيها  تتجمد  التي  األماكن  في  برك- 
املنازل الذين يستخدمون حقل التصريف الشبكي على دراية بكيفية عمله 
ومسؤولياتهم جتاه صيانته واحلفاظ عليه، كما ينبغي إبعاد حقل التصريف 
الشبكي عن األشجار والنباتات ذات اجلذور العميقة، ألن اجلذور من املمكن 
أن تتسبب في اعتراض األنابيب والطبقة األرضية احمليطة بالشبكة وكسرها.

التشغيل والصيانة: مُيكن أن يحدث انسداد في حقل التصريف الشبكي 
مع مرور الوقت، على الرغم من أن هذا قد يستغرق أكثر من ٢٠ عاًما، إذا 
الصيانة  لها  وُتقَدم  جيًدا  تعمل  األولية  للُمعاجلة  جيدة  تقنية  هناك  كانت 
البسيطة  الصيانة  أعمال  إلى  الشبكي  التصريف  حقل  ويحتاج  اجليدة. 
بكفاءة،  العمل  عن  النظام  توقف  حال  في  ولكن  بفعالية،  عمله  ليؤدي 
فيجب تنظيف األنابيب أو إزالتها وتغييرها وتركيب أنابيب أخرى جديدة. 
في  يتسبب  قد  هذا  ألن  فوقه  كثيفة  مرور  حركة  هناك  يكون  أاّل  وينبغي 

انكسار األنابيب أو انضغاط التربة.

الصحة والسالمة: مبا أن هذه التقنية توجد حتت األرض وتتطلب الندر 
اليسير من العناية، فنادًرا ما يتعامل املستخدمون تعاماًل مباشًرا مع التدفقات 
السائلة اخلارجة، وبالتالي فليس لها أية مخاطر صحية مباشرة. من املمكن 
أن ميثِّل تلوث املياه اجلوفية أحد املشكالت املثيرة للقلق؛ لذلك يجب إبعاد 
حقل التصريف الشبكي عن أي مصدر محتمل للمياه الصاحلة للشرب. وال 

التربة ومستوى ومنسوب  نفاذية  التربة مثل  السليم خلواص  التقييم  ُبد من 
امليكروبي.  للتلّوث  املياه  مصادر  تعرُّض  من  للحد  اجلوفية )شق.٣(  املياه 
ويجب الرجوع إلى املعايير القياسية  االنسانية للحدود الُدنية  املوضعة من 
اجلسم  في إلدارة فضالت  للمعايير  األدنى  احلد  ملراجعة  "اسفير"  مؤسسة  

ولالسترشاد مبزيد من التوجيهات الالزمة.

التكاليف: إذا كانت جميع املواد واملستلزمات املطلوبة متوفرة محلًيا، فمن 
أراٍض  تتطلب  التقنية  هذه  أن  إال   ، بسيطة  املواد  تكلفة  تظل  أن  املمكن 

واسعة، األمر الذي قد يكون مكلًفا وخاصة في املناطق احلضرية.

ل الكميات الكبيرة من مياه  االعتبارات االجتماعية: من املمكن أن تشكِّ
الصرف الصحي املترشحة إلى داخل التربة- مصدًرا لقلق املجتمع للمجتمع 
احمللي. ولذا، ال ُبد من التواصل اجليد مع املجتمع وتوصيل املعلومات عن 

درجة أمان هذه التقنية وفعاليتها إلى املُجتمع كما ينبغي.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

السائلة  التدفقات  من  والتخلص  املُعاجلة  بني  للجمع  استخدامه  ميكن   X 
       اخلارجة.

X يتميز بالعمر االفتراضي الطويل )وهذا َيعتمد على الظروف(.

معدات  بدون  تشغيله  حال  في  قليلة  صيانة  أعمال  إلى  يحتاج   X 

      ميكانيكية.

X االنخفاض النسبي لتكاليف رأس مال والتشغيل. 

W يتطلب خبرة  فى التصميم واإلنشاء.

W يحتاج إلى مساحة كبيرة من األراضي.

W تطلب املعاجلة االبتدائية لتفادي االنسدادات.

W قد يؤثر سلًبا على خواص التربة واملياه اجلوفية.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٥(. 
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حفرة االمتصاص

األهداف/السمات األساسية 
• استخدام قدرة التربة على االرتشاح 

 • التَخلٌّص اآلمن من التدفُّقات 
   السائلة 

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
     عام

مستوى/نطاق التطبيق
**  املنزل

 *  احلي السكني
    املدينة

مرحلة الطوارئ 
 *  االستجابة احلادة

 *  االستقرار
** التعافي

املُخرجات املُدخالت
�التدفُّقات السائلة اخلارجة،�املياه 

الرمادية،�البول، �مياه تنظيف 
الشرج

التعقيدات التقنية 
** متوسطة

املساحة املطلوبة 
** متوسطة

التصريف،  ُحفرة  أيًضا  عليها  -ويطلق   )Soak Pit( االمتصاص  ُحفرة 
مسامية  مغطاة  غرفة  عن  عبارة  هي  الترسيب-  بئر  أو  التشرب،  ُحفرة  أو 
تسمح  بحيث  االرض،  سطح  حتت  تثبتها  يتم  األرض  في  ُتنشأ  اجلدران 
السائلة  التدفقات  ُتصّرف  التربة.  طبقات  إلى  ببطء  تتسرب  أن  للمياه 
اخلارجة )املُعاجلة( التي سبق ترسيبها ترويقها  والقادمة من تقنيات اجلمع 
املُعاجلة )شبه( املركزية-  والتخزين/املُعاجلة املستخدمة للمياه أو تقنيات  
غ التدفقات منها في غرفة حفرة االمتصاص حتت األرض حيث ترتشح  وُتفرَّ

منها السوائل إلى التربة احمليطة.

الرمادية أو املياه السوداء  بينما عندما  ترتشح مياه الصرف الصحي )املياه 
ُحفرة  من  التربة  طبقات  عبر  وتتسرب  االبتدائية(  للمعاجلة  اخلضوع  بعد 
من  وتصفيتها   حجزها  يتم  الصغيرة  اجلسيمات  فان  تترشح  االمتصاص، 
احلية  الكائنات  فتهضمها  العضوية  املواد  أما  التربة،  خالل مصفوفة  مسام 
الدقيقة. ومن ثم فُحفر االمتصاص تكون أنسب للتربة التي متتاز بخواص 
االمتصاص اجليدة، بينما ال تناسب التربة الطينية أو املدموكة )املرصوصة( 

أو الصخرية.

اعتبارات التصميم: ينبغي أن تكون يكون عمق ُحفرة االمتصاص على 
التجربة  بحكم  عليه  املتعارف  من  ولكن  أمتار(،   ٤ إلى   ١.٥( بني  عمق 
أن  ويجب  اجلوفية.  املياه  منسوب  فوق  متَرين  عن  عمقها  يقل  أال  يجب 
أن  لهذا  األمثل  )الوضع  الشرب  مياه  مصادر  من  آمنة  مسافة  على  تكون 
مناطق  بعيدة عن  االمتصاص  ُحفرة  تكون  أن  ينبغي  متًرا(،  تزيد عن ٣٠ 
احلركة املرورية الكثيفة حتى ال تكون التربة مدموكة فوقها وحولها، ومُيكن 
أن ُتترك  احُلفرة فارغة ومبطنة مع تبطني جدرانها مبادة مسامية لدعم احُلفرة 
ومنعها تفادي ومنع انهيارها، أو من املمكن  تركها أن ُتترك غير ُمبطنة ومُتأل 
باحلصى والصخور اخلشنة اجلرش. الصخور  يعمل اجلرش واحلصى متنع علي 
منع  اجلدران من االنهيار ولكنها ال تزال توفر مساحة كافي ملياه الصرف. 
القاع  في  الناعم  واحلصى  الرمل  من  طبقة  فرش  ينبغي  احلالتني،  كلتا  في 
للدخول  إمكانية  توفير  سبيل  وفي  التدفق.  توزيع  تشتيت   على  لتساعد 
ل أن يكون  إلى احُلفرة في املستقبل، ينبغي استخدام غطاء قابل للرفع )ُيفضَّ
من اخلرسانة( إلغالق احُلفرة بإحكام إلى أن يحني الوقت الذي حتتاج فيه إلى 
فينبغي  لالنسداد،  احلفرة  قاع  يتعرض  أن  احملتمل  من  أنه  الصيانة. وحيث 
ل أن ُيجَرى  على التصميم أن يراعي منطقة اجلدران اجلانبية فقط. ومن املفضَّ

اختبار الرشح للتربة لتقييم قدرتها على إستعاب  التسريب والرشح.
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اخلشب  أو  اإلسمنت،  أو  الطوب،  وجود  يلزم  واملستلزمات:  املواد 
للتبطني، كما يلزم وجود الصخور اجلرش واحلصى مللء حفرة االمتصاص، 
ومن املمكن حتل احلشوة )التي متأل( احلفرة مكان البطانة، بدعمها للجدران 

من الداخل.

في  الصحي  الصرف  ملياه  املُعّرضة  االمتصاص  ُحفرة  للتطبيق:  القابلية 
حالتها  بدون معاجلة )اخلام( األولّية سوف تتعرض لالنسداد سريًعا. وُحفر 
االمتصاص مصّممة لصرف املياه الرمادية أو املياه السوداء التي سبق ترسيب 
ترويق محتواها. وهذه التقنية تناسب املستوطنات الريفية أو شبه احلضرية، 
وهي تعتمد على التربة ذات قدرة االمتصاصية املرتفعة )كالتربة الرملية(، ال 
تناسب املناطق املُعّرضة للفيضانات والسيول أو التي يرتفع بها منسوب املياه 
التكلفة جًدا،  قليلة منخفضة  تقنية  االمتصاص  ُحفر  أن  اجلوفية . وحيث 
وسهلة التنفيذ للنظم املستخدمة للمياه، فمن املمكن أن تكون احلل األول 
لتصريف مياه الصرف في حالة الطوارئ. وفور وجود إمكانية لتقدمي معاجلة 
أفضل ملياه الصرف الصحي، فمن املمكن رفع مستوى حتديث وتطوير حفر 

االمتصاص أو استبدالها متاًما.

التشغيل والصيانة: من املمكن أن تصمد ُحفرة االمتصاص ذات احلجم 
اجليد بدون صيانة لفترة ما بني ٣ إلى ٥ سنوات، ولزيادة ُعمر احُلفرة، يجب 
ترويق التدفقات السائلة الداخلة للُحفرة أو ترشيحها وتصفيتها  ملنع التراكم 
املفرط للمواد الصلبة. سوف تؤدي اجلسيمات العوالق والكتل احليوية في 
عندما  إزالتها.  أو  تنظيفها  يتطلب  مما  احُلفرة،  انسداد  إلى  املطاف  نهاية 
بداخلها  املوجودة  املواد  استخراج  فيمكن  االمتصاص،  ُحفرة  أداء  يتدهور 

وردمها من جديد.

الصحة والسالمة: طاملا أن ُحفرة االمتصاص ال ُتستخدم ملياه الصرف في 
املعاجلة ( األولّية، وطاملا أن تقنيات اجلمع والتخزين/ الغير  حالتها )اخلام 
املُعاجلة السابقة تؤدي وظيفتها جيًدا، فإن املخاوف الصحية تكاد تكون في 
أقل درجة لها. وهذه التقنية تقع يتم إنشاءها حتت سطح  األرض، وبالتالي 
السائلة  التدفقات  مع  واحليوانات  للبشر  مباشر  اتصال  أي  هناك  يكون  ال 
املثيرة  املشكالت  أحد  اجلوفية  املياه  تلوث  ميثِّل  أن  املمكن  من  اخلارجة، 
للقلق؛ لذلك يجب إبعاد ُحفرة االمتصاص عن أي مصدر محتمل للمياه 

الصاحلة للشرب. وال ُبد من التقييم السليم خلواص التربة مثل نفاذية التربة 
ومستوى ومنسوب املياه اجلوفية )شق.٣( وللحد من تعرُّض مصادر املياه 
للتلّوث امليكروبي. ويجب الرجوع إلى املعايير القياسية  االنسانية للحدود 
الُدنية  املوضعة من مؤسسة "اسفير" ملراجعة احلد األدنى للمعايير في إلدارة 

فضالت اجلسم ولالسترشاد مبزيد من التوجيهات الالزمة.

وكذلك  منخفضة  االمتصاص  ُحفر  إنشاء  تكاليف  تنخفض  التكاليف: 
تكاليف تشغيلها وصيانتها بدرجة كبيرة.

جًدا  التكلفة  منخفض  حل  االمتصاص  ُحفرة  االجتماعية:  االعتبارات 
لتصريف مياه الصرف، وميتاز بسهولة التقنية التشغيل. ومبا حيث إن ُحفرة 
أن   وحيث  األرض،  سطح  حتت  وتثّبت  تنشأ  الرائحة،  عدمية  االمتصاص 
أو  بها  لها  البشر  مالمسة   اتصال  عن  بعيدة  الصحي  الصرف  مياه  كذلك 
مالمستهم له، فحتى أكثر املجتمعات حساسيًة قد ال جتد مشكلة واضحة 

من قبول هذه التقنية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:

ا. X مُيكن إنشاءها، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

X تقنية بسيطة ميكن تطبيقها جلميع املستخدمني.

X ِصَغر املساحة املطلوبة من األراضي.

X انخفاض تكاليف رأس املال والتشغيل.

W تتطلب املعاجلة االبتدائية لتفادي االنسدادات.

W قد تؤثر سلًبا على خصائص التربة واملياه اجلوفية.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٦(. 
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الري

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام االمثل  للمياه 

واملغّذيات

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

** احلي السكني
**  املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

** االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�الكتلة احليوية

املُدخالت
�التدفُّقات السائلة اخلارجة،�مياه 

األمطار،�البول املَُخزَّن

التعقيدات التقنية 
** متوسطة

املساحة املطلوبة 
*** كبيرة

الزراعة وزراعة  متفاوتة اجلودة في  املعاجلة  الصرف  مياه  ميكن استخدام 
ولضمان  العذبة،  املياه  على  االعتماد  من  للحد  والتشجير؛  البساتني 
مصدر دائم للمياه ألغراض الري )Irrigation( على مدار السنة. ومع 
للُمعاجلة  خضعت  التي  املياه  على  االستخدام  يقتصر  أن  ينبغي  ذلك، 
الثانوية )أي املُعاجلة الفيزيائية واملُعاجلة احليوية( للحد من مخاطر تلوث 

املاصيل واملخاطر الصحية على العاملني.

املُعاجَلة: )١(  الصحي  الصرف  ملياه  املناسبة  الري  تقنيات  نوعان من  هناك 
الري بالتنقيط فوق سطح األرض أو حتت سطح األرض؛ حيث يجري تنقيط 
املاء ببطء على اجلذور أو بالقرب من منطقة اجلذور. )٢( الري السطحي؛ 
حيث ُتغَمر األرض باملياه في سلسلة من قنوات الري أو األخاديد. ولتقليل 
التبخر وتقليل مالمسة مسببات األمراض ونشرها في الهواء، ينبغي جتنب 
الري بالرش. واستخدام مياه الصرف املُعاجلة كما ينبغي من شأنه أن يقلل 
-إلى حد كبير- من االعتماد على املياه العذبة، أو حتسني عائدات احملاصيل 
أن  ينبغي  وال  للنباتات.  الالزمة  واملُغذيات  املياه  توفير  خالل  من  الزراعية 
ُتستخدم مياه الصرف الصحي على حالتها )اخلام( األولّية( أو املياه السوداء 
غير املُعاجلة في الري، وحتى املياه املعاجلة جيًدا ينبغي أن تستخَدم بحذر. 

املياه  أو  الئقة  غير  للمعاجلة  خضعت  التي  للمياه  املدى  طويل  االستخدام 
على  وقدرتها  التربة  ِبنَية  على  األمد  ُيسبب ضرًرا طويل  قد  املُعاجلة  رديئة 

االحتفاظ باملاء.

للتربة  مناسًبا  االستخدام  معدل  يكون  أن  يجب  التصميم:  اعتبارات 
واحملاصيل واملناخ، وإال فقد يحول دون النمو ويعيقه. ولزيادة قيمة العناصر 
املغذية في مياه الري؛ فإنه من املمكن أن  ُتخلط )حتَقن( جرعات من البول 
)أو  بالري  "التسميد  مصطلح  عليه  يطلق  ما  وهذا  الري،  مياه  مع  املُخزن 
د( )Fertigation(" )التسميد  جنب الي جنب مع الري (.  الري املَُسمَّ
اخلاصة  االحتياجات  مع  املياه  في  البول  تخفيف  نسبة  تتناسب  أن  ويجب 
احلرص على ضمان  ينبغي  بالتنقيط،  الري  ُنُظم  في  ومقاومته.  للمحصول 
وجود ضغط تشغيل مناسب وكاٍف، والتأكيد على الصيانة الدورية؛ للحد 
من احتمالية انسداد نظام الري )وبخاصٍة مع البول الذي سوف يترسب منه 

ا(. الستروفايت )Struvite( تلقائّيً
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التدفقات  ترشيح  وحدة  بوضع  بشدة  ويوَصى  واملستلزمات:  املواد 
لتقليل مخاطر االنسدادات قبل استخدام مياه الري التدفقات  في نظام الري 
بالتنقيط. وميكن إنشاء نظام الري بالتنقيط باستخدام مواد متوفرة محلًيا، 
مثل اخلّزانات وخرطوم أو شريط الري بالتنقيط. ومجموعات األدوات سابقة 

التجهيز هي األخرى متوفرة ومنتشرة.

يناسب  خياًرا  الري  في   التدفقات  استخدام  ٌيعتبر  للتطبيق:  القابلية 
مرحلتي االستقرار واالنتعاش والتعافي من حالة الطوارئ. وهناك اجتاه متزايد 
لتنفيذ برامج إنتاج الغذاء و"تخضير و )زراعة( املَُخيَّمات". إعادة استخدام 
املياه الرمادية للري من املمكن أن تقلل من االعتماد على مصادر املياه العذبة 

األخرى.

التشغيل والصيانة: يجب أن ُتغَسل ُنظم الري بالتنقيط عن طريق دفق 
انسدادها  ولتفادي   ،)Biofilm( احليوي  الغشاء  منو  لتجنب  املياه؛  ضغط 
بسبب جميع أنواع املواد الصلبة. وال ُبد من فحص األنابيب اخلراطيم للتأكد 
من عدم وجود تسريبات؛ ألنها ُعرضة ألن يلحق بها الضرر من للتلف بِفعل 
القوارض أو بسبب البشر. وتتطلب العمليات الكبيرة وجود مسؤول تشغيل 

ُمدرَّب. وال ُبد أن يرتدي العمال معدات احلماية الشخصية املناسبة.

املناسبة  باملُعاجلة  للري  منظومة  أي  ُيسَبق  أن  يجب  والسالمة:  الصحة 
)ويقصد بذلك انخفاض احلد من مسببات األمراض بدرجة كافية(؛ وذلك 
للحد من املخاطر الصحية على األشخاص الذين يتعرضون لالتصال املباشر 
املُعاجَلة قد ال تزال ملوثة، وهذا  السائلة اخلارجة  التدفُّقات  املياه. حتى  مع 
اخلارجة.  السائلة  التدفقات  لها  خضعت  التي  املُعاجلة  درجة  على  يتوقف 
وعند استخدام التدفقات السائلة املُعاجلة للري، ينبغي على املنازل واملصانع 
وغير  املناسبة  باملنتجات/باملخلفات  دراية  على  تكون  أن  بالنظام  املتصلة 
املناسبة التي ميكن صرفها في النظام. والري بالتنقيط هو نوع الري الوحيد 
يجب  ذلك  ومع  لألكل،  الصاحلة  احملاصيل  مع  ُيستخدم  أن  يجب  الذي 
توخي احلذر لوقاية العمال واحملاصيل احملصودة من مالمسة التدفقات السائلة 
املُعاجلة، وينبغي الرجوع إلى إرشادات منظمة الصحة العاملية )WHO( اخلاصة 
باالستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحي وفضالت اجلسم واملياه الرمادية ملزيد 

من املعلومات التفصيلية والتوجيهات اخلاصة.

التكاليف: يجب األخذ في احلسبان تكاليف نقل املياه املُعاجَلة إلى احلقول، 
وتعتمد التكاليف الكلية االجمالية  بدرجة كبيرة على النظام املُستخَدم. 
وميكن للري مبياه الصرف الصحي املُعاجَلة أن يولّد يحقق إيرادات عن طريق 

زيادة العائدات الزراعية وتوفير النفقات إذا عّوض احلاجة كان بديال جيدا 
الصناعي  لإلنتاج  التجاري-  النطاق  -على  الري  ُنظم  واملياه.  بات  للمخصِّ
مسؤول  ووجود  مضخات  وجود  وتتطلب  ُمكلِّفة،  الصناعية  للمنتجات 
للتشغيل. وميكن إنشاء الُنُظم الصغيرة للري بالتنقيط من مواد متوفرة محلية 

ومنخفضة التقنية وغير معقدة فنيًا وغير مكّلفة.

االعتبارات االجتماعية: أكبر العوائق التي تواجه استخدام مياه الصرف 
الصحي املُعاجَلة هي القبول االجتماعي، قد ال يكون من املقبول استخدام مياه 
الري الناشئة عن ُنظم الصرف الصحي املستهلكة مستخدم للمياه- لري من 
أجل ري محاصيل قابلة لألكل، ولكنه قد يظل خياًرا  مقبواًل من اخليارات 
واملشروعات  العلف،  في  تستخدم  التي  واحملاصيل  احليوية،  الكتلة  إلنتاج 
احمللية البلدية احلكومية  كما هو احلال في ري املنتزهات، وأشجار الشوارع 
والتشجير ، وما إلى ذلك. وعلى حسب مصدر مياه الصرف الصحي وطريقة 
ُمعاجلتها، فمن املمكن أن تخضع مياه الصرف للمعاجلة بحيث تصل إلى 
مستوى يجعلها ال ينتج عنها خالية من  مشكالت الروائح النفاذة أو ناقالت 
املالئمة وضوابط  السالمة  قواعد  اتباع  الضروري  ومن  ذلك.  بعد  األمراض 

االستخدام الالزمة.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
ن من توفير مياه الشرب. X يقلل من استنزاف املياه اجلوفية، ويحسِّ

بات. X يقلل احلاجة لألسمدة واملخصِّ

X إمكانية خلق فرص عمل محلية وتوليد مصادر للدخل.

للمعاجلة  املياه  خضعت  إذا  األمراض  مسببات  انتقال  خطر  تخفيض   X 
       السليمة.

W قد تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

ا وسهل التعرض لالنسداد. W الري بالتنقيط حساس جّدً

لتراكم  ُعرضة  معرضة  التربة  كانت  إذا  التربة،  ملوحة  زيادة  مخاطر   W 
       األمالح.

W قد يكون القبول االجتماعي لها ضعيف في بعض املناطق.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٦(. 
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الري

األهداف/السمات األساسية 
• التخلُّص اآلمن 

• إعادة شحن املياه اجلوفية

مستوى/نطاق التطبيق
**  منزلي

**  ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
** املنزل

** احلي السكني
**  املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

 * االستقرار
** التعافي

املُخرجات املُدخالت
�التدّفقات السائلة اخلارجة، �مياه 

األمطار

التعقيدات التقنية 
** متوسطة

املساحة املطلوبة 
*  صغيرة 

ميكن تصريف التدفقات السائلة اخلارجة املعاجلة ومياه األمطار مباشرًة 
في املسطحات املائية )مثل األنهار، والبحيرات، وما إلى ذلك( أو في 
طبقات األرض إلعادة شحن خّزانات ُمخزون املياه اجلوفية، وهذا يعتمد 

على جودتها.

للترفيه  أو  للصناعة  السطحي- سواء كان  املائي  املسطح  استخدامات  تؤثر 
أو للمزارع السمكية، وما إلى ذلك- وكذلك حجم هذا املسطح يؤثر على 
نوعية )جودة( وكمية مياه الصرف املُعاجلة التي ميكن إدخالها  صرفها علية 
املياه في خزانات ُمخزون  آثار ضارة، وبدياًل عن هذا، مُيكن تصريف  دون 
الذي  الوقت  في  اجلوفية  املياه  إعادة شحن  الي  احلاجة  تزداد  اجلوفية.  املياه 
من  املاحلة  املياه  تسرب  يكون  عندما  او  اجلوفية  املياه  مصادر  فيه  ُتستنَزف 
أكبر التهديدات كالتي تواجهها املجتمعات الساحلية. وعلى الرغم من أنه 
ح الذي يعترض ملجموعة متنوعة من  من املعروف أن التربة تؤدي دور املَُرشِّ
امللوثات، فإنه ال ينبغي النظر إلعادة شحن املياه اجلوفية على أنها وسيلة من 

وسائل املُعاجلة.

اعتبارات التصميم: ال ُبد من التأكد من عدم جتاوز القدرة االستيعابية 
املائي  املسطح  أن  من  التأكد  يجب  آخر  مبعنى  املُسَتقِبل،  املائي  للمسطح 
املُسَتقِبل ميكنه استيعاب كمية املُغّذيات املضافة دوَن أن ميثل ذلك ِحماًل 
زائًدا عليه، كما يجب املراقبة والتحكم الدقيق في العوامل املتغيرة كالعكارة، 
ودرجة احلرارة، والعوالق، واالحتياج احليوي لألكسجني )BOD(، ومحتوى 
قبل  وذلك  أخرى(،  ُمتغّيرات  و  بني  )من  والفوسفور  النيتروجني،  ونسبة  
التصريف علي أي مياه في مسطح مائي طبيعي. و كما ينبغي الرجوع إلى 
السلطات احمللية واالستعانة بهم من أجل حتديد معدالت الصرف املسموح 
من  حيث   ، القياسية  واملعايير  احلدود  املعنية  احملددة  العوامل  حسب  بها 
املمكن أن تتفاوت تفاوًتا كبيًرا. وقد حتتاج املناطق ذات احلساسية العالية إلى 
تقنية ُمعاجلة الحقة )مثل املُعاجلة بالكلور ]الكلورة[، ]املُعاجلة الالحقة[( 
املُستخَرجة  املياه  امليكروبيولوجية. تتوقف جودة  لتستوفي احلدود واملعايير 
فت فيه،  من خّزان املياه اجلوفية املعاد شحنه على جودة مياه الصرف التي ُصرِّ
ومقدار  املكوث،  وزمن  اجلوفي،  اخلّزان  وخصائص  الشحن،  إعادة  وطريقة 
ُبد  ال  النظام.  وتاريخ  اجلوفية،  املياه  تدفُّق  واجتاه  األخرى،  املياه  مع  اخللط 
من التحليل الدقيق هذه العوامل قبل البدء في  أي مشروع إلعادة الشحن 

املخزون اجلوفي.
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املواد واملستلزمات: إعادة شحن املياه املخزون اجلوفي ال تتطلب أية مواد، 
ولكن التقنيات التي تسبق إضافة صرف املياه إلى املسّطح املائي املُسَتقِبل، 
مثل حقول التصريف الشبكي )س.٩( أو ُحفر االمتصاص )س.١٠( هي 
التي حتتاج إلى املواد. وقد يكون هناك حاجة لوجود يتطلب وجود معدات 

من أجل املتابعة املنتظمة والتقييم الدوري جلودة املياه اجلوفية.

القابلية للتطبيق: تعتمد كفاءة التصريف إلى املسطح املائي أو خزان املياه 
اجلوفية اعتماًدا كلًيا على الظروف البيئية احمللية والضوابط القانونية. وبوجٍه 
عام، يكون التصريف في املسطح املائي مناسًبا فقط في حال وجود مسافة 
آمنة بني نقطة إعادة الشحن التصريف وبني أقرب نقطة لالستخدام. وعلى 
نفس املنوال، فشحن املياه اجلوفية يكون ُمناسًبا أكثر للمناطق املُعّرضة خلطر 
انات املياه اجلوفية التي تتمتع بزمن احتفاٍظ  تسرب املياه املاحلة إليها، أو مع خزَّ
طويل. وعلى حسب حجم املياه، أو نقطة تصريفها أو نوعيتها )جودتها( 
أو جميع ما سبق، قد يتطلب األمر احلصول على التصاريح الالزمة. وينبغي 
تنفيذ هذه التقنية عند نهاية شبكة الصرف الصحي )املصب( ألي جتمع أو 
مستوطنة، ألن مياه الصرف الصحي املُعاجلة قد ال تزال حتتوي على مسببات 

األمراض. 

العينات  وأخذ  الدورية   املتابعة  املهمة  األمور  من  والصيانة:  التشغيل 
بانتظام لضمان االلتزام بالقوانني والضوابط، ولضمان الوفاء مبتطلبات الصحة 
امليكانيكية،  الصيانة  أعمال  بعض  إلجراء  حاجة  هناك  تكون  وقد  العامة. 

وهذا يعتمد على طريقة التخلص وإعادة الشحن.

سوف  اجلوفي،  املخزون  املياه  شحن  إلعادة  بالنسبة  والسالمة:  الصحة 
حُتتَجز الكاتيونات )Cations( )علي سبيل املثال ايونات  ومنها املاغنسيوم 
طبقات  في  العضوية   املواد  و   )NH4+واألمونيوم  ،K+ والبوتاسيوم   ،Mg2+

األخرى  امللوثات  ستبقى  حني  في  الصلبة،  التكتالت  مصفوفة  مع  االرض 
ُمعاجلة  إلمكانية  النماذج  من  العديد  وهناك  املياه.  في  النترات(  )مثل 
من  ولكن  الدقيقة،  احلية  والكائنات  البيولوجية  و  الكيمائية   امللّوثات 
النادر أن ُيجدي التنبؤ بجودة املياه في عند املصب أو نوعية )جودة( املياه 
املُستخرجة من املخزون اجلوفي  نتيجة لتعرضها بعرضها على ملجموعة كبيرة 
جًدا من العوامل واملؤشرات. وبالتالي يجب أن تكون حتديد  مصادر املياه 

دة  الصاحلة واملستخدمة للشرب واملصادر غير الصاحلة للشرب بوضوح ُمحدَّ
دة املطلوبة ،  حتديًدا واضًحا، وأن توَضع مناذج ألهم العوامل واملؤشرات احملدِّ

وأن ليكتمل تقييم املخاطر.

التكاليف: ال توجد أي تكاليف مباشرة مرتبطة بهذه التقنية، ولكن من 
إعادة شحن  على طريقة  بناء  مباشرة  غير  تكاليف  هناك  تكون  أن  املمكن 
االمتصاص  ُحفرة  إنشاء  أو  أنبوب لإلخراج  إنشاء  املثال،  املياه، على سبيل 
)س.١٠(. تتطلب املتابعة املنتظمة للمياه اجلوفية إلى إنشاء آبار للمتابعة.

الترفيهي  أو  املنزلي  االستخدام  حظر  يجب  االجتماعية:  االعتبارات 
ال  ألنه  الشحن،  وإعادة  التصريف  موقع  في  املوجودة  املائية  للمسطحات 
يزال هناك وجود لبعض املخاطر الصحية إذا اسُتخِدَمت هذه املياه للتعاطي/

املوقع،  في  إعالمية  حملة  عمل  األمر  هذا  يتطلب  وقد  اواالستهالك. 
باستخدام اإلشارات التحذيرية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
 X تسهم بتوفير إمدادات مياه "مقاومة للجفاف" عن طريق إعادة تغذية املياه 

        اجلوفية.

 X ميكن أن تزيد من إنتاجية املوارد املائية عن طريق املساهمة في احلفاظ على 
        ثبات مستوياتها.

 W قد يؤثر تصريف املُغذيات وامللوثات املجهرية على طبيعة املسطحات املياه 
        الطبيعية ومياه الشرب.

W قد يؤدي إدخال صرف امللوثات إليها إلى تأثيرات طويلة األمدمستدامة 

W قد تؤثر سلًبا على خصائص كل من التربة واملياه اجلوفية.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٦(. 
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البحيرات السمكية

األهداف/السمات األساسية 
• االستخدام االمثل  للمغّذيات 

إلنتاج األسماك

مستوى/نطاق التطبيق
   منزلي

 * ُمشتَرك
**  عام

مستوى/نطاق التطبيق
   املنزل

 * احلي السكني
**  املدينة

مرحلة الطوارئ 
    االستجابة احلادة

 * االستقرار
** التعافي

املُخرجات
�الكتلة احليوية

املُدخالت
�التدّفقات السائلة اخلارجة، 

�احلمأة

التعقيدات التقنية 
** متوسطة

املساحة املطلوبة 
*** كبيرة 

)االستزراع  البرك/اوالبحيرات  في  األسماك  وتربية  زراعة  ميكن 
السائلة  التدفقات  تستقبل  التي  املائية(  األحياء  املائي/تربية  السمكي 
الطحالب  على  تتغذى  أن  لألسماك  ميكن  حيث  احلمأة،  أو  اخلارجة 
وفي  باملُغذيات،  الغنية  املياه  في  تنمو  التي  احلية  الكائنات  من  وغيرها 

نهاية املطاف حُتَصد هذه األسماك لالستهالك.

توجد ثالثة أنواع لتصاميم االستزراع املائي أجل تربية األسماك: )١( تغذية 
الُبحيرات  تغذية   )٢( اخلارجة؛  السائلة  بالتدفقات  السمكية  الُبحيرات 
الِبرك  في  مباشرة  السمك  تربية   )٣( اجلسم/احلمأة؛  بفضالت  السمكية 
الهوائية )م.٥(. األسماك التي جُتَلب لتربيتها في الِبرك من املمكن أن تقلل 
ال، وتساعد على مكافحة أعداد البعوض. ومن  من الطحالب على نحٍو فعَّ
بركة  في   افية(  )الطَّ العائمة  النباتات  وزراعة  السمك  تربية  دمج  املمكن 
ًنا جذرًيا، ولكن  واحدة، األسماك بحد ذاتها ال حُتَسن من جودة املياه حتسُّ
نظًرا لقيمتها االقتصادية ميكن أن تعوض تكاليف تشغيل محطة املُعاجلة. 
حتت ظروف التشغيل املثالية، ميكن حصاد ما يقرب من )١٠ آالف كغم( 
من األسماك لكل هكتار شهريًا، وذلك في أماكن االستزراع املائي الكبيرة. 
تكون  أن  املمكن  فمن  البشري،  لالستهالك  مقبولة  األسماك  تكن  لم  إن 
مصدًرا قيًما للبروتني بالنسبة لغيرها من آكالت اللحوم األخرى ذات القيمة 
املمكن حتويلها  من  أو  القريدس/الربيان/اجلمبري(،  )مثل  االعلي  العالية 

إلى أعالف من مسحوق السمك لتغذية اخلنازير والدجاج.

املُغذيات  كمية  على  التصميم  يعتمد  ألن  ينبغي  التصميم:  اعتبارات 
ومتطلبات  لألسماك،  املطلوبة  واملُغذيات  األسماك،  ونوع  إزالتها،  املراد 
انخفاض  املثال،  سبيل  )على  الصحية  التربية  ظروف  لضمان  الالزمة  املياه 
األكسجني،  ومستويات  للمياه،  املطلوبة  احلرارة  ودرجة  أمونيا،  مستويات 
وما إلى ذلك(. عند إضافة املُغذيات في صورة تدفقات سائلة أو حمأة، فمن 
املهم ضمان عدم زيادة التحميل على النظام، سوف ُتظهر تتغير وتتذبذب  
النهار بسبب عمليتي  مستويات األكسجني تذبذبات وتغيرات نهارية فى 
في  ستكون  األكسجني   لنقص  احلرجة  الفترة  س،  والتنفُّ الضوئي  التمثيل 
تكون  عندما  الى  البركة  حتتاج  ورمبا  الشمس  شروق  قبل  الباكر  الصباح 
التهوية مطلوبة للحفاظ على الظروف الهوائية، ال ينبغي أن يتجاوز ينخفض 
االحتياج احليوي لألكسجني )١غرام(/م٢/اليوم.  ينبغي اختيار فقط تلك 
ومن  الذائب،  األكسجني  من  املنخفضة  املستويات  تتحمل  التي  األسماك 
 ،Catfish القراميط  السلور  وسمك   ،Tilapia البلطي  سمك  أمثلتها 
التعرض  تتحمل  أيًضا  األنواع  وهذه   . اواملبروكة   Carp الشبوط  وسمك 
يعتمد  نوع محدد  اختيار  املواتية/السيئة.  غير  البيئية  والظروف  لألمراض 

على التفضيل احمللي وتوافر النوع ودرجات احلرارة احمليطة.

املواد واملستلزمات: املواد املطلوبة هي املواد الالزمة إلنشاء بحيرة )م.٥(. 
وميكن تبطني البحيرة أو تركها بال بطانة إذا كانت التربة ذات محتوى عاٍل 
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من الطني. ويجب شراء مجموعة أولّية من األسماك للبداية، وأحياًنا غذاء 
إضافي لألسماك، على حسب الظروف املوجودة.

القابلية للتطبيق: ُبحيرة السمك تكون مناسبة فقط حيث تتوفر مساحة 
األرض الكافية )أو ِبركة موجودة مسبًقا(، وحيث يوجد مصدر للمياه العذبة 
ومناخ مناسب. ال ينبغي أن تكون املياه املستخدمة لتخفيف املخلفات دافئة 
أكثر من الالزم، ويجب أن تبقى مستويات األمونيا منخفضة أو ضئيلة ألنها 
السمكية كخيار  الُبحيرات  في  التفكير  التسمم لألسماك. وميكن  تسبب 
بدًءا من مرحلة االستقرار، حينما يكون من املمكن ميكن إنشاء أو استخدام 
الدافئة أو االستوائية  املناخية  التقنية مناسبة لألجواء  بنية حتتية أكبر. هذه 
البحيرات  تظَلل  أن  ينبغي  )وال  الشمس  ضوء  مستويات  بها  ترتفع  التي 
باألشجار أو املباني(، او تلك األجواء التي ال تصل درجات احلرارة بها إلى 
مستويات التجمد، ويفضل أن تكون في مناطق غزيرة األمطار وذات معدل 

بخر )تبخر( منخفض.

التشغيل والصيانة: ُيحشد ويتم حصاد وجتميع  السمك داخل البحيرة 
من  اجلزئي  احلصاد  املناسبني.  واحلجم  للعمر  ويصل  ينمو  عندما  وُيحَصد 
شأنه أن يحافظ على كتلة حيوية مناسبة بينما يحافظ على توفر األسماك 
املعلومات  العمل  طاقم  يعرف  أن  املهم  ومن  الوقت.  مرور  مع  لالستهالك 
الالزمة عن صحة سالمة األسماك والعناية بها، ومن املهم أن يكونوا على 
دراية بالظروف التي يلزم توفيرها واإلجراءات التي يلزم اتخاذها إذا واجهت 
ينبغي  كبيرة(.  أعداد  نفوق  أو  )كاملرض  مشكلة  أي  األسماك  مجموعة 
صرف مياه الُبحيرة دورًيا بحيث )١( ميكن إزالة احلمأة منها، )٢( ميكن 
أن ُتترك لتجف في الشمس ملدة تتراوح بني أسبوع إلى أسبوعني للقضاء على 
أي من مسببات األمراض التي تعيش في القاع أو جوانب الُبحيرة. وال ُبد أن 

يرتدي العمال معدات احلماية الشخصية املناسبة.

األحياء  بتربية  مرتبطة  عديدة  صحية  مخاطر  توجد  والسالمة:  الصحة 
مبسببات  املقترنة  األخطار  وبخاصٍة  املُخلفات،  على  تتغذى  التي  املائية 
منظمة  إرشادات  إلى  الرجوع  وينبغي  اجلسم.  بفضالت  املرتبطة  األمراض 
الصحي  الصرف  ملياه  اآلمن  باالستخدام  اخلاصة   )WHO( العاملية  الصحة 
وفضالت اجلسم واملياه الرمادية ملزيد من املعلومات التفصيلية والتوجيهات 
اخلاصة. ومن األدوات املهمة إلدارة املخاطر هو توقيت استخدام مياه الصرف 
مبياه  البركة   تزويد  استخدام  بإيقاف  ويوَصى  اجلسم،  وفضالت  الصحي 
احلصاد  قبل  أسابيع  ثالثة  أو  أسبوعني  لفترة  والفضالت  الصحي  الصرف 
حصاد االسماك ، أو بدياًل عن ذلك ميكن نقل األسماك للتطهير في بحيرات 
تخزين  احلمأة.وينبغي  أو  الصرف  مبياه  فيها   االسماك  تها  تغذية  ال جتري 
كما  االستهالك،  قبل  األقل  على  أيام  ثالثة  ملدة  نظيفة  مياه  في  األسماك 
إذا كانت صحة  استهالكها.  قبل  بشكل جيد  األسماك  دائًما طهو  يجب 
السمكة جيدة، وقد جرى تنظيفها بعد احلصاد، وطهوها جيًدا، فهي تعتبر 

آمنة لالستهالك واألكل.

التكاليف: تربية األسماك نشاط مولّد للدخل، مما ميكن أن يساعد على 
رأس  تكاليف  القائمة.  بالبحيرات  اخلاصة  والصيانة  التشغيل  متويل عملية 
املال تكون منخفضة إذا كان جرى النشاط في البحيرات املوجودة والقائمة 
إلى  حتتاج  البركة  كانت  إذا  متوسطة  التكاليف  هذه  تكون  بينما  بالفعل، 
واألسماك،  البركة  إلدارة  تكون  الرئيسية  التشغيل  تكاليف  أواًل.  اإلنشاء 
احلمأة كل  املالية إلزالة  املوارد  الالزمة. يجب تخصيص  البشرية  وللموارد 

بضعة أعوام.

البيئات  في  باالهتمام  التقنية  هذه  حتظى  قد  االجتماعية:  االعتبارات 
التي تقل فيها مصادر البروتني الغذائي أو تنعدم متاًما، وتؤثر جودة األسماك 
مخاوف  هناك  يكون  وقد  احمللي.  املجتمع  من  قبولها  مدى  على  وحالتها 
بشأن تلوث األسماك، ففي عند بعض الثقافات، األسماك التي ُتربَّى بهذه 
الطريقة قد ال تكون مقبولة على اإلطالق. إال أنها من املمارسات الشائعة 
في العديد من البلدان، وعادًة ما جتد األسماك سوًقا جاهزة نظًرا النخفاض 
تكلفة تربيتها عن األسماك التي تتربى على األغذية واألعالف غالية الثمن. 
وقد يتطلب تقدمي عرض تقنية الُبحيرات السمكية للمجتمع على املجتمع 

إلى تزويد املجتمع املزيد من املعلومات وأنشطة الترويج للنظافة الصحية.

مواطن القوة ونقاط الضعف:
X ميكنها توفير مصدر رخيص للبروتني احمللي.

X إمكانية خلق فرص عمل محلية وتوليد مصادر للدخل.

ض   X االنخفاض النسبي لتكاليف رأس املال، ومن املفروض أن ُتعوِّ
      إيرادات اإلنتاج تكاليف التشغيل.

ا. X مُيكن إنشاءها ، وتركيبها، وصيانتها، وإصالحها مبواد متوفرة محلّيً

 W حتتاج إلى مساحة كبيرة من األراضي )للبحيرة(، عادًة تكون على 
      أرض مسطحة مستوية.

W قد تتطلب خبرة في التصميم واإلنشاء.

 W قد ُيشكل السمك مخاطر صحية لو جرى إعداده أو طهوه بطريقة غير 
      سليمة

W قد يكون القبول االجتماعي لها ضعيف في بعض املناطق.

بهذه  يتعلق  فيما  لالّطالع  أخرى  ومصادر  املراجع  من  ملزيد   O

التقنية، ميكن الرجوع إلى )ص ١9٦(. 



الجزء الثاني:

القضايا ذات الصلة

بعوامل محيطة أخري،  تتأثر  ولكنها  الفنية  فحسب،  االعتبارات  إلى  الصحي  الصرف  تقنيات  املناسبة من  املرافق   اختيار  ال تخضع عملية 

كالظروف الطبيعية احمللية، و"البيئة املواتية"، كما يجب أن يؤخذ في االعتبار تاريخ املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  في املنطقة محل 

املشروع، وبخاصٍة املمارسات احمللية، واالحتياجات اخلاصة للسكان، والبنية التحتية القائمة. وكذلك على تدخالت الصرف الصحي أن تفكر 

في فرص االنتقال واستراتيجيات اخلروج احملتملة، فهناك سياقات معينة قد حتتاج إلى اتباع ُنُهج خاصة، مثل االستجابة في البيئات احلضرية، أو 

زأهم القضايا  الوقاية من الكوليرا، أو املشاركة املجتمعية، أو وضع البرامج القائمة على متطلبات السوق. يقّدم هذا القسم على نحو موجٍز ومركَّ

عت في ثالث مجموعات:  ذات الصلة، وقد جتمَّ

الوضع األّولي

تقييم ودراسة الوضع األّولي ق.١  

إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة  ق.  

تقييم ودراسة التربة واملياه اجلوفية ق.٣  

مة البيئة املؤسسية والتشريعية املَُنظِّ ق.٤  

اجلوانب النظرية

املرونة و االستعداد ق.٥  

"استراتيجية اخلروج" من عمليات البنية التحتية والتسليم وإيقاف التشغيل ق.٦  

البيئات احلضرية وسيناريوهات األزمة طويلة األمد ق.٧  

إدارة املُخلَّفات الصلبة ق.٨  

مكافحة الكوليرا وإدارة األوبئة ق.٩  

اعتبارات التصميم واالعتبارات االجتماعية

ق.١٠   الشمولية  والعدل في  التصميم

إدارة فضالت األطفال ق.١١  

رة الترويج للنظافة الشخصية والعمل مع املجتمعات املُتضرِّ ق.١٢  

)وضع( البرامج القائمة على متطلبات السوق  ق.١٣  
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جدول ١: تقييم مصادر البيانات 

مصادر البيانات الثانوية مصادر البيانات األّولية

• وزارات املياه، والطاقة، والبيئة، والصحة، والتنمية احلضرّية والسلطات احمللية
• بيانات التعداد السكاني وتعداد املنازل

• اإلحصائات الصحية والسكانية
 • القائمني على تقدمي صور األقمار الصناعية عاملًيا ) برنامج  حتليل صور باألقمار 
    الصناعية اليونوسات UNOSAT التابع ملركز األمم املتحدة للتدريب والبحوث 

)UNITAR

الالجئني لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  من  وتقارير  بيانات  قواعد   • 
UNICEF واليونيسيف UNHCR    

على معينة  دول  تخص  التي  املجموعة  معلومات   • 
”humanitarianresponse.info“   

 ،UN-OCHA اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  املتحدة،  األمم  وكاالت   • 
    وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT، واليونيسيف 

UNICEF

• املُنّظمات غير احلكومية، ووكاالت التنمية التي عملت في املنطقة قبل األزمة 

• املُقابالت الشخصية مع املُبّلغني األساسيني
• مجموعات النقاش البؤرية )املقابالت شبه املُنظمة(

• إعداد اخلرائط التشاركية مع املجتمع
• الرصد واجلوالت امليدانية )االستبانية(

املشكالت،  تصنيف  في ٣ كومات،   الفرز  مثل:  ُتشاركية  الطرق  استخدام   • 
    ولوحة جيوب االقتراع 

• إعداد خريطة للمشتريات فى الطوارئ
• استقصاء عن طريق الهاتف النّقال/اجلّوال

الوضع األولي 
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تقييم ودراسة الوضع األولى  ق.١  

تقييم الوضع األّولي في الطوارئ اإلنسانية هو خطوة أولى في غاية األهمية 
معلومات  تّوفر  أنها  في  اخلطوة  هذه  أهمية  وتكُمن  التخطيط،  عملية  في 
العملي،  بالتنفيذ  يتعلق  فيما  القرار  اتخاذ  لتوجيه  عنها  غنى  ال  أساسية 
الراهن   للوضع  األولي  الفهم  على  للتقييم  األساسية  األهداف  وتعتمد 
واملخاطر األساسية والتعرف على األطراف الفاعلة املشاركة. وينبغي للتقييم 
األّولي أن يقّدم املعلومات الكافية لبدء تطوير وعمل سيناريوهات تفصيلية 
للصرف الصحي، مبا في ذلك معالم التصميم احملّددة مبا يتناسب مع  الوضع 
الوسائل  من خالل  البيانات  جتميع  هو  املرحلة  هذه  مُييز  ما  وأهم   . الراهن 

املختلفة، وما يلي ذلك من حتليل لهذه البيانات.

غالبًا، ليس من السهل جمع البيانات املناسبة التى متتاز  باجلودة - وبخاصٍة 
في االوضاع التي تكون فيها البيانات نادرة بالفعل- إما لو جود مشاكل في 
أحياًنا  أو  ينبغي،  أو  في حتليلها كما  الصحيح  الوجه  البيانات على  جمع 
شخصية.  أو  سياسية  ألسباب  بها  التالعب  أو  البيانات  إخفاء  جرى  ألنه 
البيانات الثانوية )انظر جدول ١( هي البيانات القائمة بالفعل )كالتقارير، 
أو  احلكومية،  الهئيات  توفّرها  ما  عادًة  التي  اخلرائط(  أو  اإلحصائيات  أو 
الوطنية  الشخصية   والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  مسؤولي 
واإلقليمية، أو غيرها من املنّظمات األخرى التي كانت لها نشاط فاعل في 
رة، والتي من املمكن أن تكون مبنزلة مقدمة متهيدية للتعريفي  املناطق املُتضرِّ
بالوضع الراهن . ولكن ال ُبد دائًما من االهتمام  بالبيانات الثانوية، عملية 
مع  املباشر  االتصال  تتضمن  التي   )١ )انظر جدول  األّولية  البيانات  جمع 
املعنيني )من خالل املقابالت الشخصية أو االستبيانات أو غيرها من الطرق 
التشاُركية(. وأفضل الطرق للحصول على تقييم دقيق بدرجة معقولة هو 
االعتماد على عدة مصادر للمعلومات بحيث ميكن التحقق منها ومراجعتها  
ومقارنة املصادر املختلفة ، وحصرها ومضاهاتها، وإذا لزم األمر، ميكن إحلاقها 

مبزيد من البحث لتكملتها.

هو  هذا  أن  حيث  األّولي،  التقييم  في  اإلنساني  الُبعد  إغفال  يجب  وال 
املعنية   األطراف  مع  األول  االحتكاك  فيه  يحدث  الذي  املناسب  الوقت 
رين  وميكن بناء الثقة معهم حينها. وهنا تظهر األهمية العظمى لدور املُيسِّ
احملليني )ق.١٢(، فُهم من يساعد في فتح األبواب وتسهيل احلصول على 
املعلومات، وينبغى التذكير بأن قواعد البيانات- إن كانت موجودة وقائمة 
بالفعل - ال يتّيسر الوصول إليها دائًما، وأن احلصول على معلومات دقيقة 
على  الفاعلة  واألطراف  احملليني  الشركاء  نوايا  حسن  على  يعتمد  ما  عادًة 

املستوى احمللي.

الشخصية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  خلدمات  األولي  التقييم 

 )WASH(
الصحي  والصرف  املياه  خلدمات  السريع  األولي  التقييم  يلي  ما  عادًة 
من  والغرض  القطاعات،  متعدد  االحتياجات  تقييم  الشخصية-  والنظافة  
التقييم السريع خلدمات املياه  والصرف الصحي والنظافة  الشخصية ، من 
املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية  منظور ورؤية مقدمي خدمات  
، هو حتديد تأثير األزمة، وعمل التقديرات األولية  لالحتياجات، وحتديد 
حالة  في  حتى  للغاية،  ضروري  التقييم  من  النوع  وهذا  العمل.  أولويات 
الطوارئ احلادة؛ فهو األساس لوضع قواعد وبرامج استجابة ناجحه لطوارئ 
املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، وهذة القواعد هي التي ستحدد 
في النهاية ما إذا كانت مرافق الصرف الصحي مصّممة وُمستخدمة وجتري 
السريع  األولي  التقييم  يجرى  أن  ُبد  وال  الصحيح.  الوجه  على  صيانتها 
خلدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية  في الثالثة أيام األولى من 
بداية حالة الطوارئ. وينبغي إمتام عملية التقييم خالل يوم واحد، ويعتمد 
املهم  ومن  املتاحة.  واملوارد  الوقت  وعلى  الطوارئ،  حالة  نطاق  على  ذلك 
أن يعمل على تنسيق التقييم واإلشراف عليه متخّصٌص خبير في خدمات 
املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، وأن تتم مباشرته باالشتراك مع 
الشخصية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  في  الفاعلة  األطراف 
ل أن تكون االطراف الفاعلة  على دراية بالوضع الراهن   )WASH(، وُيفضَّ
ِفَرق تشّكلت مراعية  اللغة احمللية، وحبذا لو كانوا يعملون في  ويتحدثون 
املياه  الحتياجات  ناجح  تقييم  إلجراء  الالزم  ومن  اجلنسني.  بني  التوازن 
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إعادة تأهيل البنية التحتية  ق.٢  

القائمة 
التخطيط إلعادة تأهيل البنية التحتية خلدمات الصرف الصحي من املهمات 
التي تقع بطبيعتها حتت إدارة الهئيات احلكومية املعينة. ولكن في مواقف ما 
بعد الكارثةوحالة الطوارئ- وعلى حسب حجم الضرر الناجت- قد تتعاون 
وكاالت االغاثة  واملجتمع املدني وغيرهم من املنظمات- اخلاصة والعامة- 
على  بناًء  إنشائها  إعادة  أو  التحتية  البنية  إصالحات  لتسهيل  احلكومة  مع 
تقييم كٍل من الضرر الالحق  واالحتياجات. وقبل التفكير في  مرافق جديدة 
لتقنيات الصرف الصحي في الطوارئ لتنفيذها، يوَصى بإجراء تقييم سليم 
يكون  قد  منها  وأي  بالفعل،  قائمة  التحتية   البنية  مرافق  أي   ملعرفة  وقومي 
ممكن  بأقل جهد  إصالحه  ميكن  منها  وأي  وظيفته،  ويؤدي  يعمل  زال  ما 

وجود خبراء في هندسة   )WASH( والصرف الصحي والنظافة الشخصية
وجمع  الشخصية،  والنظافة   الصحي،  والصرف  املياه،  جيولوجيا  و  املياه، 
وإدارة البيانات، وكذلك الكفاءات االجتماعية. وغالًبا ما تستِند القرارات 
ثابتة،  وغير  متغيرة  محدودة  معلومات  على  األزمة  من  األولية  املرحلة  في 
التي قد  املتنوعة  التخطيط للسيناريوهات املستقبلية  أيًضا  ولكن من املهم 

تنكشف مع الوقت. 

وتتوفر الكثير من القوائم املرجعيـة للمتابعة اخلاصة بالتقييم، وتستِند على 
معايير إنسانية متفق عليها )انظر على سبيل املثال القوائم املرجعية اخلاصة 
بالتقييم في كتيب االرشادات "اسفير"(. ومن املهم أن يتم تشارك معلومات 
التقييم مع مجموعات التنسيق املعنية )على سبيل املثال املجموعة العاملية 
خلدمات املياه والصرف الصحي والنظافة  الشخصية( في الوقت املناسب، 

ن الوكاالت اإلنسانية األخرى من استخدامها بسرعة وسهولة. وبصيغة مُتكِّ
والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  األولية  التقييمات  من  العام  والهدف   
بني  التمييز  من  اإلنساني  املجال  في  الفاعلة  األطراف  هو متكني  الشخصية 
تستدعي  التي  واالحتياجات  األرواح  إلنقاذ  والعاجلة  الطارئة  االحتياجات 

توجيه االهتمام في مرحلة الحقة.
األهداف احملددة للتقييم والدراسة االولية خلدمات  املياة  والصرف الصحي 

والنظافة الشخصية )WASH( هي: 

ونسبة  الشرب،  مياه  مصادر  الشخصية:  والنظافة   املياه  أوضاع  حتديد   •
التغطية والِبنية التحتية، وأنواع اإلمدادات )على سبيل املثال: الشبكات، 
العامة، والشاحنات(، واملشغلِّني )من  املياه  املنازل، وصنابير  والصنابير في 
البرازية  باملادة  املرتبطة  األمراض  انتشار  ومدى  واخلاص(،  العام  القطاعني 
باسم  املعروف  االمبيي  والزحار  والكوليرا،  اإلسهال،  املثال،  سبيل  )على 

اِت اأَلْبواغ والتي تتطلب اإلدارة الواعية والدقيقة(. الدوسنتاريا، وداُء َخِفَيّ

• تقييم ظروف األرض، والعوامل البيئية )ومنها على سبيل املثال: وجود 
األرض الصخرية، ارتفاع منسوب املياه اجلوفية ، املناطق املعّرضة  للسيول، 
الصرف  اختيار  قرارات  على  تؤثر  قد  والتي  ذلك(  إلى  وما  املناخ،  بيانات 

الصحي املالئمة )ق.٣(.

حتدي  وإجراء  وأدوارهم،  الصحي  الصرف  في  الفاعلة  األطراف  حتديد   •
وحتليل    املعنيني.

• تقييم ممارسات النظافة الشخصية  األساسية، والعادات واحملظورات الثقافية 
املثال: عادات  املياه والصرف الصحي، على سبيل  فيما يتعّلق باحتياجات 
وأوضاع  اجلافة(  التنظيف  مواد  أو  املياه  باستخدام  )سواء  الشرج  تنظيف 
التغّوط )اجللوس مباشرة فوق القاعدة في مقابل اجللوس بوضعية الُقرفصاء( 

)البيانات الثانوية، و املُقابالت الشخصية مع املُبّلغني األساسيني(.

• حتديد "النقاط الساخنة واملشاكل امللحة" للصرف الصحي )على سبيل 
املستخدمة  السطحية  املياه  توزيع  نقاط  العراء،  في  التغوط  مناطق  املثال 
ألغراض االستحمام أو االغتسال أو الشرب، مصارف املياه املفتوحة، نقاط 

تصريف مياه الصرف الصحي وَحْمَأة مياه املجاري(.

• حتديد الفئات الداخلة حتت مواطن الضعف اخلاصة، على سبيل املثال: 
من   - معينة  بأمراض  املصابني  من  أو  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
أجل تصميم خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية مبا يناسبهم 

)ق.١٠(.

االستجابة  على  املعنية  والسلطات  رين  املُتضرِّ السكان  قدرات  تقييم   •
املُبّلغني األساسيني ،  املُقابالت الشخصية مع  )من خالل حتليل املعنيني، و 

واملالحظة والرصد(.

األراضي،  ملكية  املثال  سبيل  )على  واملؤسسية  القانونية  القيود  حتديد   •
معايير ومواصفات التصريف، واملتطلبات اخلاصة بالتصريف، وغيرها(.

الصحي  والصرف  املياه  خلدمات  القائمة  التحتية  الِبنية  ظروف  حتديد   •
والنظافة الشخصية وحالتها، وترتيبات اإلدارة واخلدمات.

دخول  أجل  من  املثال،  سبيل  )على  املنطقة  إلى  الوصول  سهولة  تقييم   •
عربات إزالة احلمأة( والقيود احملتملة على املساحة، أو الفرص احملتملة.

احمللي،  للسوق  التحتية  البنية  من خالل  العمل/االستجابة  فرص  تقييم   •
والتأكد من توفر مواد البناء الالزمة )ق.١٣(.

ينبغي أن جُتمع املعلومات األساسية بحيث يتنوع عدد األشخاص واملصادر 
قدر اإلمكان من أجل إثبات صحة النتائج. ومن املمكن جمع بيانات إضافية 
األساسيني  الفنيني  الشركاء  أما عن  التأكيد.  أجل  القرارات من  اتخاذ  بعد 
املثال  سبيل  )على  بالتنفيذ  واملعنية  املختصة  الوزارات  فُهم  التقييم  أثناء 
الدولية  )سواء  احلكومية  غير  واملُنّظمات  الصحة(،  ووزارة  املياه،  وزارة 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مثل  املتحدة  األمم  ووكاالت  والوطنية(، 
 ،OCHA اإلنسانية  الشؤون  الالجئني UNHCR، ومكتب تنسيق  لشؤون 

واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية.

تقييم حالة الِبنية التحتية ملرافق الصرف الصحي القائمة
ألي  ضروري  جزٌء  الصحي  للصرف  القائمة  التحتية  البنية  حالة  حتديد 
البنية  فيها  تكون  التي  األوضاع  في  وبخاصٍة  االحتياجات،  تقييم   عملية 
التحتية غير كافية أو أصبحت قدمية جًدا بحيث تقل كفاءتها. عند تقييم 
مرافق  لسلسلة  وصف  تقدمي  من  ُبد  ال  الصحي،  للصرف  التحتية  البنية 
باجلمع  ومرورا   ، املُستخِدم      واجهة  من  بدًءا  بأكملها  الصحي  الصرف 
والتخزين/املُعاجلة       ، والنقل     ، واملعاجلة )شبه( املركزية       ، إلى 
الرئيسية لكل  التخلص      . وال ُبد من ذكر اخلصائص  االستخدام و/أو 
مكّون من سلسلة خدمات الصرف الصحي، مبا في ذلك الثغرات املوجودة، 
ومشكالت الوصول، واألخطار، والصيانات املطلوبة ، واملخاطر العامة على 
الكبيرة  التحتية  الِبنى  بعض  تقييم  الصعب  من  يكون  قد  العامة.  الصحة 
للصرف الصحي )مثل محطات املجاري الكبيرة(، وقد يتطلب األمر خبراء 
صني. وفور تقييم البنية التحتية، ميكن للفريق أن يحدد األولويات  متخصِّ

التي يجب أن تتبعها استجابة الصرف الصحي )ق.٢(.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١9٦(.



)فعلى سبيل املثال: بعد مرور أي إعصار قد تتعرض كل الِبنية املوجودة فوق 
سطح األرض للتدمير أو قد تتالشى، بينما قد تظل احُلفر وخّزانات التحليل 
)التخمير( في محلها ولها القدرة على العمل، وبتجديد البنية الفوقية، من 

املمكن أن ُتعاد هذه املرافق إلى اخلدمة مرة أخرى(.
دة لدرجة أنها قد  من املمكن أن يكون االصالح وإعادة التأهيل عملية ُمعقَّ
يتوقف على  الوقت  أعوام، وهذا  أسبوعني وعدة  بني  يتراوح  وقًتا  تستغرق 
وإعادة  االصالح  برامج  وإدارة  تنفيذ  وعند  الصحي.  الصرف  نظام  حجم 
مات املختلفة املشاركة على التنسيق مع  التأهيل ، فمن املهم أن تعمل املنظَّ
والتشريعات  القياسية  للمعايير  متتثل  وأن  بينها،  فيما  والتنسيق  احلكومة، 
الوطنية احمللية )ق.٤(. وال ُبد أن ُينظر  ايضا في البرامج احلكومية طويلة 
تطوير  على  العمل  يجري  وأن  الصحي،  بالصرف  املرتبطة  املوجودة  األمد 

هذه  البرامج.
 وفور الوفاء باالحتياجات الضرورية  للسكان املتضّررين، ستفيد التقييمات 
اإلضافية في معرفة مرافق الصرف الصحي األساسية التي تتطلب  التأهيل. 
الصحي  الصرف  خلدمات  التحتية  البنية  التأهيل  إلعادة  األساسي  واملبدأ 
هو منع تدهور البنية التحتية القائمة بالفعل، والترويج للممارسات اآلمنة 
من  الناجت  الطوارئ  حاالت  وتفادي  الشخصية،  والنظافة  الصحي  للصرف 
التأهيل  إلى ذلك، توّفر جهود إعادة  مشكالت الصرف الصحي. باإلضافة 
فرصة لتحسني جودة نظام الصرف الصحي وحتسني البيئة، وبناء مجتمعات 
أكثر أماًنا وقدرًة على الصمود والتكّيف. لذلك فمن املهم أن ُتدَمج مبادئ 

االستدامة على نحٍو مالئم من املراحل األولى جلهود إعادة التأهيل. 

مراعاة االستدامة في برامج إعادة تأهيل خدمات الصرف 
الصحي 

 • جتنب إنشاء  البنية  التحتية خلدمات الصرف الصحي التي قد تتعرض 
لألخطار، أو التي تفتقر للكفاءة أو التي تكون صغيرة وال تفي بالغرض 

 •  التأكيد على االستدامة الفنية - القدرات الفنية  واملواد املتاحة محليًا ال ُبد أن 
تتماشى مع املستوى الالزم لتقنية الصرف الصحي اجلاري تنفيذها

 •  توطني املعرفة محليًا واالستناد إليها، واستخدام املواد املتاحة كلما أمكن ذلك 
وكان مناسًبا

 •  في األماكن التي من املقرر أن تتولى املجتمعات احمللية تشغيل الِبنية التحتية 
املشروع  مراحل  جميع  في  مشاركتهم   تكون  أن  فينبغي  وصيانتها، 

كاملًة

زيادة  على  العمل  ينبغي  ذلك،  األمر  تطلب  متى   •
رفع  على  والعمل  احمللية،  والسلطات  املجتمع  لدى  املعرفة 
اخلاصة  والصيانة  التشغيل  بأعمال  يتعلق  فيما   قدراتهم 
التحتية والتي سوف تقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذها في  بالِبنية   

النهاية.

١٦٢

٣.
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مَتشًيا مع املعايير القياسية  الصادرة من مؤسسة "اسفير"، فمن املهم توافق 
املعايير القياسية لإلنشاءات مع الضوابط االرشادية  الصادرة من السلطات 
الوطنية واحمللية لضمان استيفاء املتطلبات األساسية للسالمة واألداء. ويجب 
د بها. أما في املواقف التي  االلتزام بقوانني لإلنشاءات الوطنية واحمللية والتقيُّ
فمن  املفعول،  سارية  القوانني  تكن  لم  أو  لإلنشاءات  قوانني  بها  توجد  ال 
املمكن أن ُتستخَدم معايير لإلنشاءات الدولية او املعايير املوحدة لإلنشاءات 
وتطبيق ما يصلح منها وتكييفه على املوقف والوضع احمللي بحيث تناسبه. 
وينبغي أن يكون كلٌّ من الثقافة احمللية، والظروف املناخية، واملوارد املتاحة، 
للنظام  الوصول  وسهولة  والصيانة،  بالبناء  اخلاصة  واخلبرات  والكفاءات 

ومراعاة التكلفته- جزًءا من تصميم النظام، وتنفيذه وتشغيله وصيانته. 

ومن الالزم لتحقيق النجاح في برنامج إعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي 
اإلسهامات  فهم  سبيل  وفي  جيًدا.  وظيفتها  وتؤدي  مستدامة  إدارة  وجود 
التي من املمكن أن يقدمها السوق احمللي خلدمات الصرف الصحي املستدام، 
فمن املمكن تفعيل إعداد خرائط السوق  وإجراء حتليل للسوق )ق.١٣(. 
فمسح السوق ورسم خريطة له وحتليله من املمكن أن يحدد االستراتيجيات، 
مثل التدخالت النقدية ، وامكانية التوريد  احمللي، وغيرهما من األشكال 
خدمات  تأهيل  إعادة  برامج  لتمكني  تهدف  التي  للدعم  األخرى  املبتكرة 
مع  فالترابط  القائمة.  السوق  إمكانيات  من  االستفادة  من  الصحي  الصرف 
املوارد اإلنسانية بكفاءٍة  إلى استخدام  املمكن أن يؤدي  القائم  من  السوق 
املساعدات  على  االعتمادية  من  وتقلل  التعافي،  على  وتشجع  أكبر، 
اخلارجية. عندما تشترك األطراف الفاعلة اخلارجية في تأهيل البنية التحتية، 
ال ُبد أن تكون شروط التعاقد واضحة، ويتضمن ذلك مدة دعم املشروع، 
واستراتيجيات االنتقال واخلروج )ق.٦(. وتسليم املسؤوليات إلى احلكومة 
مات ال ُبد أن  مي اخلدمات أو غيرهم من املنظَّ احمللية أو املجتمع احمللي أو مقدِّ
يتضمن تعليمات واضحة وتدريب على أعمال التشغيل والصيانة اخلاصة 

بالِبنية التحتية.

ق.3  تقييم ودراسة التربة والمياه الجوفية
العوامل  ومن  الصحي  الصرف  في تخطيط خدمات  املهمة  األمور  من  ُيعد 
ظروف  عن  موثوقة  معلومات  ر  توفُّ املالئمة-  التقنية  اختيار  في  األساسية 
فيها  سُتستخَدم  التي  األماكن  في  وبخاصٍة  املوجودة،  اجلوفية  واملياه  التربة 
ُنُظم الصرف الصحي املعتمدة على االرتشاح، ومن أمثلتها ِمرحاض احُلفرة 
الواحدة )ج.٣( أو ُحفر االمتصاص )س.١٠(. وقد  يكون طبقات التربة 
لديها القدرة العالية على الرشح مما يجعلها مفضله من منظور التقنية ذاتها، 
ولكنها قد ال تكون مفضلة من منظور الصحة والسالمة، حيث أنها قد تزيد 
من مخاطر تلوث منسوب املياه اجلوفية. ومن جهة أخرى، فأنواع التربة التي 
الرشح ومتنعه  الطينية، قد حتدُّ من  التربة  ُمنِفذة مثل  تكون مدكوكة وغير 
بشدة، وجتعل التصريف يكاد يكون مستحياًل. ولهذا األمر تأثير مباشر على 
ل امتالء احُلَفر، وعلى جودة احلمأة البرازية. واخلطر الرئيسي هو تلوث  معدَّ
املياه اجلوفية التي قد ُتستخَدم ملياه الشرب  مبسببات األمراض الناشئة عن 
وجود مصدر برازي. وعندما تتركز مراحيض احلفرة بكثافة في منطقة ما، 
وُتسَتخَدم خزانات املياه اجلوفية الضحلة كمصدر من مصادر مياه الشرب، 
فقد ُتشكل النترات خطًرا على الصحة فمعدل النترات يجب أاّل يتجاوز ٥٠ 

مج /لتر من مياه الشرب طبًقا لتوجيهات منظمة الصحة العاملية. 

عند بناء مستوطنة أو مخيَّم، وتقطيع أعداد هائلة من األشجار، فمن املمكن 
الواقع عليها، مما يتسبب في  التربة نفاذيتها من خالل االنضغاط  أن تفقد 
زيادة جتمع االمطار فوقها ، وارتفاع مخاطر السيول. وقد يِقل الرشح أيًضا، 
مما يتسبب في انخفاض إعادة الشحن خلزانات املياه اجلوفية الضحلة. وفي 
نفس الوقت، إنشاء البنية التحتية خلدمات الصرف الصحي قد يرفع  مخاطر 
لهذا  الوقت  نفس  في  النظر   ويجب  اجلوفية.  واملياه  السطحية  املياه  تلوث 
مياه  تدفق  خالل  من  التلوث  وهما  البكتيري  للتلوث  احملتملني  املسارين 

اجلريان السطحي إلى بئر مياه الشرب، وتلوث املياه اجلوفية.

املعدل  على  قائم  منهج  باّتباع  يوَصى  املياه،  مصادر  تلّوث  مخاطر  لتقييم 
الزمني االزم النتقال التدفُّقات السائلة من املرحاض إلى مصادر املياه، ولتقليل 
النتقال  الزمني  املعدل  يكون  أن  ينبغي   ، للمياة  البكتيري  التلوث  مخاطر 
السوائل القادمة من املراحيض ال يِقل عن ٢٥ يوًما في املنطقة املتشّبعة باملياه 
من خّزانات املياه اجلوفية. ويجب تقييم نوع التربة واجتاه سريان املياه اجلوفية، 
أيًضا  لها  املياه اجلوفية، والتي  السريان على درجة ميل خزان  اجتاه  ويعتمد 
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تأثير مباشر على السرعة التي تنتقل السوائل املرتشحة الى املياه اجلوفية. 

املياه املرتشحة من السطح عبر املنطقة  اجلافة  في التربة عادًة ما تتدفق أسرع 
الي منسوب املياه اجلوفية عنها في  املنطقة املتشّبعة باملياه. في )شكل ٥(، 
منسوب املسطح املائي )م١( أعلى من منسوب املسطح املائي )م٢(، وهذا 
يعني أن املياه اجلوفية سوف تتدفق من اليسار إلى اليمني. واملضخة اليدوية 
السطحي  التلّوث  خلطر  تعّرًضا  األكثر  هي  احلبشية  الطلمبة  باسم  املعروفة 
الناشئ عن )ِمرحاض ٢( املوجود على منسوب ارتفاع أعلي، ولكنها أكثر 
تعرًضا خلطر تلوث املياه اجلوفية الناشئ عن )ِمرحاض ١(، حيث املياه تتدفق 
املضخة  وتشّكل  املياللهيدروليكي.  درجة  بسبب  اليمني  إلى  اليسار  من 
املياه علي شكل مخروط، والذي ميكنه أن  اليدوية  انخفاض في منسوب 

يسحب املياه للداخل )مميز باللون األزرق الغامق في شكل ٥(. 

التربة  طبقات  إلى  املرتشحة   الصحي  الصرف  مياه  من  الصغيرة  الكميات 
قد تستغرق معدل زمني أطول لالنتقال عبر املنطقة اجلافة فى التربة. إاّل أنه 
إذا كانت املنطقة جافة متام و غير متشّبعة باملياه بالدرجة الكافية، سيكون 
االنتقال أسرع بعدة أضعاف ويكون القضاء على امليكروبات أقل، وسوف 
يزيد خطر التلوث. لذلك فحجم مرفق املرحاض وكمية مياه الصرف الصحي 
التي يجب أخذها في  املهمة  األمور  التربة من  إلى طبقات  احملتمل دخولها 
ل مخاطر  االعتبار ومعها تأثير مياه األمطار. فمرافق املراحيض الكبيرة تشكِّ

أعلى بكثير.

اختبار  قدرة التربة على الرشح 

لتقييم سرعة حركة املياه امللّوثة عبر التربة، يجب إجراء اختبار  االرتشاح ، 
ويشير االرتشاح  إلى سرعة حركة املياه عبر طبقات التربة، وجُتَرى اختبارات 
وهو  التربة،  عبر طبقات  املياه  به  تتسرب   الذي  ل  املعدَّ لتحديد  االرتشاح 
غاية  في  معلومات  ويعطي  امليدانية،  الظروف  في  إجراؤه  يسُهل  اختبار 
استراتيجية  وضع  أو  الشرب   مياة  إلمدادات  تصميم مصدر  عند  األهمية 

للصرف الصحي.كما توجد عدة طرق مختلفة الجراء االختبار، كل طريقة 
منها تعتمد على املالحظات ومعدالت الرشح وجدول خاصة. وينبغي أن 
جُتَرى اختبارات االرتشاح  من أجل التأكد من مدى مناسبة املوقع ملشروعات 

مثل املراحيض،  واخلزانات املائية، ومطامر مخلفات الصرف الصحي. 

ويتم إجراء اختبار الرشح عن طريق تنفيذ ُحفرة اجلاروف أو برمية حفر، وملء 
احلفرة باملياه إلى عمق محدد، وقياس الوقت الذي تستغرقه املياه للتسرب من 
احلفرة. وينبغي أن تكون قاعدة ُحفرة االختبار على نفس عمق قاعدة ُحَفر 
املراحيض املخطط  إنشاءها، وذلك لضمان أن يكون االختبار انعكاًسا جيًدا 
االختبار   محل  احُلفرة  تنفيذ  وبعد  العمق.  هذا  عند  الرشح  لظروف  نسبًيا 
ى القاع بـ ٥سم من احلصى،  وتنظيفها من املواد املتساقطة ، ينبغي أن يغطَّ
لتفادي االنسدادات أثناء االختبار، وينبغي أن ُيجَرى االختبار في أول ١٢ 
متشّبعة  رطبة  تربة  )على  احلفرة  إلى  مرة  ألول  املياه  إضافة  بعد  من  ساعة 
باملياه، وليس على تربة جافة(. ويجب االلتزام بهذا اإلجراء لضمان أن التربة 
قد ُمِنحت الوقت الكافي لالنتفاخ، ولتقارب الظروف املتوقعة فور تشغيل 

نظام الصرف الصحي.

ويعرض اجلدول التالي دلياًل ملعدالت الرشح  للمياه النظيفة ومياه الصرف 
الصحي في ُمخَتلف أنواع التربة، كما يقدم وصًفا بسيًطا للمساعدة في التعرف 
على نوع التربة. تنقسم أنواع التربة إلى مجموعتني كبيرتني: )١( التربة احُلبيبية، 
احُلبيبية  للتربة  بالنسبة  أنه  إلى  اإلشارة  وجتُدر  واملتصدعة.  التشققية  التربة   )٢(
تكون معدالت الرشح  ملياه الصرف الصحي أقل بكثير من معدالت الرشح  للمياه 
النظيفة، وأنها أيًضا من احملتمل أن تِقل مع مرور الوقت بينما تتشبع التربة وتتعرض 
 ٤٥ نحو  تبلغ  زاوية  عند  احلفرة،  جدران  عبر  أيًضا  الرشح   ويحدث  لالنسداد. 

درجة.



املياه  مستوى  انخفض  إذا  االرتشاح،  اختبار   أثناء  املثال،  سبيل  على 
١٢ملليلتر في ٣٠ دقيقة، فهذا يدل على قيمة ارتشاح تعادل بامللم/يوم 
= )٣٠/١٢( × ٦٠ × ٢٤ = ٥٧٦ ملم/يوم )القيمة متطابقة مع التربة 
الصفراء - قارن جدول ٢(. الحظ أن القيمة بامللم/اليوم دائًما تساوي قيمة 
احُلَفر لعملهم  اللتر/م٢/اليوم. ولضمان أداء ُحفر االمتصاص أو مراحيض 
على نحو صحيح، ينبغي أن أاّل يِقل معدل الرشح للمياه النظيفة عن ١٢٠ 

ملم/يوم.
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منسوب  املياه اجلوفية

القريبة،  اآلبار  مالحظة  خالل  من  اجلوفية  املياه  منسوب  تقدير  ميكن 
تعطي  واألشجار  النباتات  )بعض  اجلوار  في  املوجود  النباتات  ومالحظة  
مؤشًرا عن ارتفاع منسوب املياه اجلوفية( وكذلك عن طريق إجراء املقابالت 
االعتبار،  في  املوسمية  التغيرات  أخد  أيًضا  وينبغي  احملليني.  السكان  مع 
ألن احلفر التي تكون جافة أثناء املوسم اجلاف قد متتلئ باملياه أثناء الفترات 
ميتد  سوف  السيول.  يحدث   قد  األحوال،  أسوأ  وفي  السنة،  من  املطيرة 
تلوث املياه اجلوفية في اجتاه سريان  املياه اجلوفية )وهو اجتاه األفقي  غالبا(، 
املياه اجلوفية، يجب أن يستخَرج  ُأنشئت اآلبار في نفس خزان  إذا  لذلك، 
املاء من أسفل املنطقة امللّوثة، بشرط أن يكون البئر ماِنًعا للرشح جيًدا على 
املستوى الذي يوجد به التلوث، وأاَل يكون معدل االستخراج عالًيا مبا يكفي 
اجلوفية  املياه  تلوث منسوب  إذا كان  البئر.  داخل  إلى  ثة  امللوَّ املياه  لسحب 
الضروري تقييد عمق  القلق، فقد يكون من  التربة مسألة تثير  الى  االقرب 
أو أي حلول أخرى فوق  املرفوعة )ج.٧(  املراحيض  املراحيض، واستخدام 
الشرب  يتلوث بسبب وجود عدد  إذا كان مصدر مياة  األرض. وعموًما، 
كبير من املراحيض، فعادًة يكون من األسهل نقل مصدر املياه  الشرب بداًل 

الشرب  نتذكر أن تلوث مياه  الصحي. وينبغي أن  الصرف  من تغيير نظام 
أيًضا قد يحدث عند نقطة االستخراج، أثناء النقل والتخزين، وعند نقطة 
االستخدام، من خالل أدوات اجلمع والتخزين التي تفتقد النظافة الصحية، 

وبسبب تَدني مستوى النظافة الشخصية.

التلّوث  مخاطر  من  للحد  االحترازية   اإلجراءات  اتخاذ 
امليكروبي

إذا أظهر تقييم التربة واملياه اجلوفية احتمالية تلويث املراحيض ملصدر مياه 
الشرب، فيمكن النظر في اخليارات التالية:

• تنفيذ املراحيض املرفوعة )ج.٧(
* في االمكان التي يرتفع بها منسوب املياه اجلوفية أو حيث توجد السيول ، 
ينبغي أن تكون البنية التحتية معزولة وغير ُمنفذة للمياه، وذلك للحد من 

تلوث املياه اجلوفية والبيئة، مع النقل اآلمن للتدفقات السائلة.

معّدل االرتشاح )لتر/م٢/اليوم( أو )ملم/اليوم(
Infiltration rate (L/m2/day) or (mm/day)

Description / الوصف Soil type / نوع التربة

 مياه الصرف الصحي / 
Wastewater

 Clean / مياه نظيفة
water

٥٠ ٢،٤٠٠ - ١،٥٠٠ التربة املبلله رطبة ال تتماسك احلصى، ورمال متوسطة وخشنة
 Gravel, coarse, and medium
sand

٣٣ ١،٥٠٠ - ٧٢٠ ال  لكن  تتماسك،  ال  رطبة  املبلله  التربة 
ُتشّكل كرة او كتل

رمال ناعمة وُطفالية
Fine and loamy sand

٢٥ ٧٢٠ - ٤٨٠ كتل،  او  كرة  ل  ُتشكِّ رطبة  املبلله  التربة 
ولكن ال يزال ملمسها رملي عند فركها 

بني األصابع

طفالية، ورملية طفالية
Sandy loam and loam

٢٠ ٤٨٠ - ٢٤٠ كتل  او  كرة  ل  ُتشكِّ رطبة   املبلله  التربة 
بني  ناعم  وملمسها  بسهولة  تتشوه 

األصابع

ُطفال، ُطفال غريني مسامي
Loam, porous silt loam

١٠ ٢٤٠ - ١٢٠ كتل  او  كرة  ل  ُتشكِّ رطبة  املبلله  التربة 
فركها،  عند  اليد  تلطخ  متماسكة  قوية 

ولكن ال تصبح المعة

ُطفال طيني غريني، ُوطفال طيني 
Silty clay loam and clay loam

غير مناسبة حُلفر االمتصاص ١٢٠ - ٢٤ اللدائن  املبلله رطبة تتشكل مثل   التربة 
والفخار البالستيسني )الطني اللدائني(، 

وملمسه لزج جًدا عندما يبتل

Clay / التربة الطينية

 Reed and من  )ُمقتبس  التربة  طبقات  في  االرتشاح  معدل   :٢ جدول 
)Dean, 1994
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التلّوث  من  للحد  -كاآلبار-  السطحية  املياه  مصادر  حماية  من  ُبد  وال   •
احملتمل حدوثه عند مستوي السطح. وتتضمن التدابير واإلجراءات الوقائية 
سحب املياه من عمق أدنى من مستوى التلّوث، وبناء جدار واٍق للبئر ملنع 
مياه السيول  من الدخول للبئر، وعزل البئر بالطني أو أي مادة مشابهة ملنع 

التدفق من املاء  على جانب البئر من خالل الفتحة العلوية .

• ويجب تنفيذ خطة للسالمة للحد من مخاطر التلوث في األماكن التي 
تكون فيها املسافة بني احلفر امللوثة  ومصادر املياه الشرب غير كافية.

• استخدام الكلورة لتطهير مياه الشرب.
• استخدام مصدر مياة آخر للشرب.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١9٦(.

البيئة المؤسسية والتشريعية  ق.٤  
المنظمة

املقام  في  املسؤولة  هي  احلكومات  تكون  اإلنسانية،  الطوارئ  حالة  أثناء 
رين، وكذلك الالجئني،  األول عن األمن والسالمة لكل من السكان املُتضرِّ
والنازحني داخلًيا على أرض هذه الدول. القوانني الدولية واللوائح واملعايير 
القياسية  والقواعد املنظمة تقدم التصميمات الهندسية واملعمارية لالستجابة 
في حاالت الطوارئ، مبا في ذلك الصرف الصحي وغيره من إجراءات التدخل 
اخلاصة بخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية. فاللوائح حتدد 
عن  املسؤولني  حتدد  كما  اخلدمات،  لتقدمي  اتباعها  يجب  التي  الطريقة 
تقدميها، وحتدد املعايير القياسية التي يجب االلتزام بها عند تقدمي اخلدمة، 
وحتدد ملكية الِبنية التحتية واخلدمات، كما توضح االجراءات  التي يجب 
وحتدد  النماذج.  هذه  ولتنفيذ  والصيانة  التشغيل  مناذج  لتصميم  اتباعها 
للصرف  املطلوبة  املعاجلة  مثل جودة  أموًرا  ملنظمة  القواعد  القياسية  املعايير 
تصميم  أومعايير  املُستقِبلة،  املياه  جودة  على  احملافظة  اجل  من  الصحي  
املفترض  من  التي  واملعدات  اخلامات  جودة  أو  الصحي،  الصرف  تقنيات 

استخدامها في أداء اخلدمات البيئية. 

في  الشخصية  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  العامة  االستجابة  تنفيذ   
الطوارئ يقع على عاتق الوزارات احلكومية املعنية باملياه والصرف الصحي. 
لذلك، تقوم احلكومة احمللية بدوٍر مهم، وعادًة ما تكون مسؤولة عن كل ما 
يستوجب تدخلها على املستوى احمللي كاخلدمات العامة احمللية، ومشكالت 
األراضي، وحتديد مواقع التخلُّص والتصريف املناسب. لذلك فإن السياسات 
والقرارات الوطنية سيكون لها عظيم األثر على النهج الذي تتخذه السلطات 

احمللية في جهود اإلغاثة بوجٍه عام. 

وعمليًا، جتد أن كثير من البلدان التي تكابد الصراعات، وتعاني من الكوارث 
الطبيعية أو أي حالة طارئة عامة غالًبا ما تواجه عقبات كبيرة فيما يخّص 
ل  قادرة على حتمُّ غير  البلدان  ولذلك تكون هذه  واملوارد،  الفنية  القدرات 
الة وتنفيذها. في  املسؤولية كاملة فيما يتعلق بالتنسيق للخروج باستجابة فعَّ
مثل هذه احلاالت، قد تلتمس احلكومة مساعدة جهات فاعلة غير حكومية 
احمللية  احلكومية  غير  واملُنّظمات  التنفيذية،  املتحدة  األمم  منظمات  مثل 
والشركات  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  واحلركة  والدولية،، 
رين.  اخلاصة، من أجل تقدمي الدعم في املتطلبات اإلنسانية للسكان املُتضرِّ

تنسيق  االستجابة للمساعدات اإلنسانية

املدعومة  للطوارئ  االستجابة  عمليات  تكون  أالَّ  األهمية  بالغة  األمور  من 
تواجهات  مع  متعارضة  حكومية  غير  منظمات  أو  خارجية  وكاالت  من 
احلكومة ومعِطلة لها، وأالَّ تتم هذه العمليات مبعِزل عن اجلهود احلكومية أو 
بالتوازي معها. وينبغي أن تكون القدرات الوطنية املوجودة  والبنية احمللية 
هي دائًما ُنقطة البداية عند التخطيط خلدمات االستجابة للطوارئ، وينبغي 
مساعدتهم بإجراءات بناء القدرات الفنية املستهدفة متى تطلب األمر ذلك. 

ال بني احلكومة وُمخَتَلف اجلهات الفاعلة في خدمات  ولضمان التنسيق الفعَّ
املياه والصرف الصحي والنظافة  الشخصية ، فقد يكون من الضروري وجود 
املياه  خلدمات  العاملية  باملجموعة  االستعانة  مثل  الدولي،  للتنسيق  آليات 
والصرف الصحي والنظافة  الشخصية. توّفر املجموعة العاملية خلدمات  املياه 
والصرف الصحي والنظافة الشخصية منصة الكترونية رسمية مفتوحة جلميع 
اجلهات الفاعلة في خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية  في 
الرائدة  اليونيسيف الوكالة  التنسيق والعمل مًعا. ويعد  الطوارئ، من أجل 
احلاالت،  الشخصية. وفي بعض  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  ملجموعة 
من املمكن أن ُتكون إدارة مجموعة املياه والصرف الصحي تابعة ملُنّظمة غير 
حكومية محلية أو دولية تديرها أو تشترك في قيادتها، ومن صفات هذه 
املنظمة أن تكون لديها خبرات  في مجال املياه والصرف الصحي والنظافة  
الدور.  بهذا  للوفاء  الالزمة  احمللية  العالقات  شبكة  ولديها  الشخصية، 
لدى  االستجابة  قدرة  على  باملجموعة  اخلاصة  التنسيق  ترتيبات  وتعتمد 
احلكومة واألمم املتحدة واملُنّظمة غير احلكومية، وعلى وجود آليات تنسيق 
واملدة  ومرحلتها  ونطاقها  الطوارئ  ، وكذلك على حجم حالة  قائمة  فعالة 
َبع، ال ُبد أن يكون  املُتَّ املتوقعة الستمرارها. وأًيا كان نوع الهيكل اإلداري 
هذا الهيكل مِرن مبا يكفي ليناسب كل مراحل االستجابة للطوارئ، فعلى 
ويتراجع  املكّثفة،  اإلغاثة  أنشطة  أثناء  ويتسع  أدواره   تزداد  املثال،  سبيل 
التدريجي.  واالنسحاب  إلغاءها  يتم  أو  العمل   مجموعات  ُتدمج   حينما 
مع  الوطني  املستوى  للتنسيق على  املالئم  االداري  الهيكل  ويعتمد حتديد 

الهياكل احلكومية وآليات التنسيق املوجودة بالفعل. 

وللجهات الفاعلة اخلارجية في املجال اإلنساني ثالث طرق مختلفة للتفاعل 
طريق  عن  اإلغاثية  التدخالت  عمل  تنسيق    )١( بعينه:  دولة  سياق  مع 
والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  ملجموعة  والقائمة  املُثَبتة  العمل  اآلليات 
الشخصية، )٢( االشتراك املباشر في تدخالت اإلغاثة اإلنسانية، )٣( عمل 
شراكات مع اجلهات الفاعلة احمللية أو تقدمي الدعم املالي لهم في جهودهم 

الرامية لتقدمي استجابة وافية ومناسبة.

اإلطار القانوني والتشريعات التنظيمية: 

عند التخطيط الستجابة املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، ال ُبد 
من استيعاب القوانني والتشريعات الوطنية املتعلقة بالبنية التحتية للصرف 
التوجيهات  مع   العام  التشريعي  اإلطار  توفر  فالقوانني -عموًما-  الصحي. 
مياه  إدارة  تتناول  القوانني  من  سلسلة  هناك  تفصياًل.  األكثر  واإلرشادات 
العامة،  الصحة  وقوانني  البيئية،  التشريعات  ذلك  في  مبا  الصحي،  الصرف 
وقوانني التخطيط العمراني، والتي توجد في نطاقها املعايير القياسية جلودة  
التدفُّقات  وجودة   الصحي،  الصرف  مياه  تصريف  ومعايير  الشرب،  مياه 
السائلة اخلارجة من املعاجلة وطرق إعادة استخدامها، واملعايير البيئية حلماية 
وتوضح  املقبولة،  الُنُظم  التنظيمية   الضوابط  ما حتدد  وغالًبا  املياه،  مصادر 

الطريقة التي ينبغي تصميمها وبناؤها بها.
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قد ال  ميكن في املرحلة احلادة من الطوارئ تصميم ُنُظم صرف صحي وفًقا 
للمعايير والتشريعات  الوطنية، وينبغي طرح احللول للنقاش مع السلطات 
التحتية خارج  البنية  لتنفيذ  املتبعة  الطرق  التجريبي من  املسؤولة. والوضع 
الضوابط املنظمة  واملعايير املوجودة، كما أنها قد تضع األساس لإلصالحات 

املستقبلية. 

واالهتمام بالتخطيط مع وضع استراتيجية للتسليم واخلروج  )ق .٦( يزيد 
العام للُنظم اجلديدة، ويزيد من فرص استدامتها. وإذا لم  عادًة من القبول 
تكن  التشريعات الوطنية محددة أو إذا انعدم وجودها من األساس، ينبغي 
في  الدنيا  واملعايير  اإلنساني  امليثاق  "اسفير":  مؤسسة   دليل  إلى  الرجوع 

مجال االستجابة اإلنسانية- من أجل مراجعة املعايير واالسترشاد بها.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١9٦(.

الجوانب النظرية
المرونة واالستعداد ق.٥  

وتنظم  الكارثة،  من حدة  التقليل  في  الوقائية  واإلجراءات  التدابير  تساعد 
بأمناًط عديدة  متوقعة  الطوارئ  إدارة  اإلزمة وتيّسرها. متر  حاالت  عملية 
وميكن التنبؤ بها، ومعظم املناطق املعّرضة للكوارث معروفة جيًدا. وفي نفس 
الوقت التي  تزداد فيه  سيناريوهات الكوارث واألزمات تعقيًدا، فان إجراءات 
التدخل اإلغاثية التقليدية املستخدمة  تثبت قصورها وعدم كفايتها . ومن 
ثم فالوقاية من تكرار الكوارث أو التخفيف من حدتها لها دور مهم ويجب 
على كٍل من اجلهات الفاعلة في مجال اإلغاثة والتنمية النظر في هذا الدور 
من أجل التصدي للثغرات ومواطن الضعف الكامنة، ولبناء القدرات الفنية 
بحيث تكون أقدر على مجابهة الصدمات في املستقبل. وتتضمن التدابير 
الوقائية تعزيز املرونة والقدرة على التكّيف والصمود، ورفع درجة االستعداد 
في حاالت الطوارئ احلادة، وتخفيض مخاطر الكوارث )انظر جدول ٣(. 
وهي أجزاء ال تتجزأ من عملية التخطيط للصرف الصحي، واستراتيجيات 

التنمية احمللية واإلقليمية والوطنية

اجلوانب األساسية املتعلقة بالِبنية التحتية للصرف الصحي تعريف

• تنفيذ ِبنية حتتية قوية ومتينة تستطيع التكيف  مع الظروف احمللية الصعبة 
التحتية للصرف  الِبنية  إنشاء وتأهيل  الالزمة ملعرفة كيفية  الفنية  القدرات  بناء   • 

    الصحي، وتشغيلها، وصيانتها      
• إجراءات التوعية والترويج للنظافة  الشخصية

والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  )جلان  املجتمعية  اإلدارية  الهياكل  تأسيس   • 
     الشخصية ، والنوادي الصحية املجتمعية(

املُعّرضة  املُنّظمات  أو  األفراد،  أو  املجتمعات،  أو  البلدان،  قدرة 
للكوارث واألزمات ومواطن التقصير الداخلية  -على إدارة التغّير

ف
كّي

 الت
ة و

رون
امل

الطوارئ، مبا في  للطوارئ، وخطط لالستعداد حلاالت    احترازية   • وضع خطط 
      ذلك طريقة التعامل مع مياه الصرف الصحي عندما تتوقف شبكات املجاري عن 

     أداء عملها، وطريقة التعامل مع التلوث البرازي ملصادر مياه الشرب
• تخزين  معدات الصرف الصحي وتوّفر املواد  واملستلزمات/البنية التحتية        

• خدمات الطوارئ وترتيبات االستعداد والتأّهب 
• تأسيس شبكات للدعم بني ُمخَتَلف املناِطق

• بناء القدرات الفنية  للمتطّوعني والعاملني في مجال الطوارئ وتدريبهم
• دعم الهياكل االدراية احمللية وتقويتها من خالل التخطيط والتدريب املجتمعي

رين واملُنّظمات املشاركة  تدابير احترازية لدعم قدرة السكان املُتضرِّ
على االستجابة الفورية.

داد
ستع

اال

 • احلد من التأثيرات اخلطيرة التى قد تقع  على مرافق الصرف الصحي وخدماته 
    )املرونة والتخفيف من آثار األحداث اخلطيرة(.

الصرف  ملرافق  التحتية  البنية  واستعادة  اخلدمة  من  سريع  مستوى  وجود  تأمني   • 
    الصحي وخدماته وإنعاشها بعد األحداث اخلطيرة ) االستعداد(.

التأكيد على أن تصميم نظام الصرف الصحي يتصّدى ملواطن الضعف مبكًرا   • 
    )إعادة البناء بصورة أفضل واملرونة(. 

 • التأكيد على أن خدمات الصرف الصحي ليس لها إال تأثيرات سلبية محدودة 
    على املجتمع )ال تسّبب أي ضرر(.

التي  واالستعداد(  املرونة  ذلك  في  )مبا  الوقائية  اإلجراءات  جميع 
مة  ُمنظَّ جهود  خالل  من  الكوارث  مخاِطر  تخفيض   إلى  تهُدف 

ومنهجية لتحليل العوامل املسببة للكوارث واحلد منها

رث
كوا

ر ال
خاِط

ل م
قلي

ن ت
د م

احل

بالِبنية  املتعلقة  والتداعيات  والتعريفات،  الوقائية،  التدابير   :٢ جدول 
التحتية للصرف الصحي
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٥.
ق املرونة و التكيف

ميكن وصف املرونة و - في جوهرها- بأنها قدرة البلدان أو املجتمعات أو 
األفراد أو املنظمات املُعّرضة للكوارث واألزمات ومواطن التقصير الداخلية - 
على إدارة التغّير. وميكن حتقيق ذلك عن طريق توقع تأثيرات األزمة ، واحلد 
من أثرها، والتأقلم معها، والتعافي منها دون التهاون في الفرص املستقبلية. 
الطويل.  املدى  على  واالستثمار  االلتزام  التكييف  املرونةو  تعزيز  ويتطلب 
واألسباب  السابقة،  الطوارئ  حلاالت  ق  املُتعمِّ التحليل  إلى  حتتاج  فهي 
والعوامل الداخلية للتقصير  ، وللموارد القائمة  سواء كانت بشرية أو نفسية 
في  املستويات  مخَتلف  على  سياسية  أو  طبيعية  أو   مالية  أو  اجتماعية  أو 
املجتمع. والهدف هو تطوير اإلجراءات والتدابير املالئمة محلًيا التي  ميكن 
دمجها مع الهياكل االدارية  القائمة والعمليات املوجودة من أجل رفع قدرات 
األطراف املعنيني املشاركني ورفع إمكانياتهم وقدرتهم على التنظيم الذاتي. 
الفنية،  القدرات  تطوير  التكييف:  و  املرونة  لتعزيز  املهمة  االجراءات  ومن 
التوعية ، والترويج ،  الوعي، وزيادة  بالتعليم، ورفع  والتدريب، واالهتمام 

باالضافة الى حتسني متانة مرافق الصرف الصحي وخدماته املُنّفذة.

الصالبة و التحمل

 هي قدرة التقنية على تقدمي نتائج ُمرِضية في بيئة متغّيرة متقّلبة. من املهم 
على  القدرة  لها  الصحي  الصرف  تقنيات  تكون  أن  الطوارئ  حاالت  في 
بالرغم  وظائفها  تؤدي  وأن  املهام،  أداء  في  والفشل  األعطال  أمام  الصمود 
والسيول(.  املياه،  ونقص  الكهرباء،  انقطاع  )مثل  واملشاكل  األعطال  من 
لذلك، فمن املهم التفكير في قوة النظام وصالبة في وقت مبكر من مرحلة 
اليقني،  عدم  لقواعد  وطبقا  الصحي.  الصرف  خدمات  لتوفير  التخطيط 
فمن املُستحَسن االهتمام  بُنظم الصرف الصحي بحيث ميكنها العمل في 
ُمخَتلف السيناريوهات احملتملة. على سبيل املثال، املراحيض املرفوعة املضادة  
للسيول من املمكن أن متنع طفح احلمأة أثناءها، ويجب أن تضم محطات 
معاجلة الصرف الصحي علي مصارف  جانبية ملياه األمطار. وحيث ال يوجد 
"حل سحري" للتخطيط واختيار مرفق  صرف صحي قوي، فكل تقنية لها 
مواطن قوتها ونقاط ضعفها وفًقا للسياق احمللي واخلبرات والقدرات املتاحة.

املتانة واالعتمادية 

التقنية على االستمرار ملدة زمنية طويلة دون أن تتدهور حالتها  هي قدرة 
تدهوًرا كبيًرا. كلما طال وقت استمرارها، قلَّت احلاجة للموارد الالزمة لبناء 
بدائل لها، وزادت مقاومة التقنيات للتلف واألضرار الناجت عن االستعمال، 
من  يقلل  كما  والصيانة،  التشغيل  تكاليف  من  جًدا  يقلل  بالتالي  وهذا 
مخاطر الفشل في أداء الوظيفة. وينبغي اختيار التقنيات بالنظر إلى القدرات 
قد  الغيار.  قطع  وتوّفر  التأهيل،  وإعادة  والصيانة،  للتشغيل  احمللية  الفنية  
اخلدمة،  من  أقل  مستوى  اختيار  احلاالت  بعض  في  الضروري  من  يكون 
لتفادي احلصول على معدات أساسية ال ميكن إصالحها عند تعطلها )مثل 
املضّخات،  والكاسرات، وغيرها(. ولزيا     دة متانة معظم تقنيات املعاجلة، 

فال ُبد من االهتمام بوجود تقنيات مناسبة  للمعاجلة األولية. 

 االستعداد 

بأنه  االستعداد   مصطلح  "اسفير"  دليل  في  املوجودة  اإلرشادات  تصف 
من  طارئة   ألزمة  املتوقعة  السيناريوهات  على   تعتمد  احترازية   تدابير 
االستجابة  على  املشاركة  واملُنّظمات  رين  املُتضرِّ السكان  قدرة  تعزيز  أجل 
املعرفة  وقوة  والعالقات  الفنية   القدرات  حصيلة  هو  فاالستعداد  الفورية. 
املدني  املجتمع  ومنظمات  اإلنسانية،  والوكاالت  احلكومات  طورتها  التي 
للمخاطر  املرتقبة  اآلثار  توقع  أجل  من  واألفراد  واملجتمعات،  احمللية، 
املعّرضون  السكان  يكون  أن  وينبغي  بفعالية.  له  واالستجابة   ، احملتملة 
التجهيزات  قادرين على عمل كل  املسؤولة  واملنّظمات واملؤسسات  للخطر 
اللوجيستية والتنظيمية قبل احلدث احمُلَتَمل، وأن يخططوا ملاذا سيفعلون في 
حالة الطوارئ. وبعيًدا عن ُنُظم اإلنذار املبكر، وتطوير خطط للطوارئ، فمن 
املمكن أن يتضمن ذلك جتهيز مخزون مسبق من املعدات، وكذلك وجود 

خطط لإلخالء احملتمل.

تخفيض  مخاِطر الكوارث والوقاية منها

من املمكن أن ُينَظر إلى تخفيض  مخاِطر الكوارث على أنه مصطلح جامع 
التي جرى وصفها  التدابير  تلك  فيها  مبا  الوقائية  واإلجراءات  التدابير  لكل 
تخفيض   الى   العملية  هذة  وتهدف  واالستعداد.   املرونة   عنوان  حتت 
العوامل  لتحليل  ومنهجية  مة  ُمنظَّ جهود  خالل  من  الكوارث  مخاِطر 
النماذج واألمثلة على احلد من مخاِطر  املسببة للكوارث واحلد منها. ومن 
واملمتلكات  السكان  تهيؤ  وتقليل   ، للتلوث  التعرض  تقليل  الكوارث: 
وللبيئة،  لألراضي  السليمة  واإلدارة  مواطن ضعفهم،  بتقليل  باخلطر  للتأثر 
وحتسني االستعداد  ونظم اإلنذار املبّكر. وميثِّل حتليل املخاطر اجليد األساس 
لعمل التدابير الوافية للحد من مخاطر الكوارث، فهو ُيَقّيم احتمالية تعرض 
البنية  وثغرات  االجتماعية،  الضعف  وموطن  املخاطر،  هذه  ملثل  املجتمع 
االعتراف  زاد  وقد  املخاطر.  مع  التعامل  على  املجتمعات  وقدرة   ، التحتية 
مر  الدولي. على  املجتمع  ِقَبل  الكوارث من  بأهمية نهج  تخفيض مخاطر 
العصور، لم تستثمر اجلهات الفاعلة في مجال التنمية في اجراءات تخفيض  
احلافز،  ضعف  أو  الوعي،  قلة  بسبب  إما  منها،  والوقاية  الكوارث  مخاطر 
تخفيض   حتول   األخيرة،  السنوات  في  بالطوارئ.  املتعلقة  اخلبرة  افتقاد  أو 
مخاطر الكوارث ومنع الصراعات إلى قضايا ذات صلة  تتصدى لها أدوات 
ووثائق التنمية واإلغاثة واالنتعاش. ومن املمكن أن تتسبب خدمات الصرف 
الصحي غير السليمة  أو املعطلة في زيادة  الكوارث، و التلوث  - بدورها- 
من املمكن أن تزيد من سوء خدمات الصرف الصحي، مما يتسبب في زيادة 
مخاطر الكوارث. لذلك، فال مفر من التفكير في مخاطر الكوارث احملتملة 
عند جتهيز أو تطوير خدمات الصرف الصحي، سواء كانت في مرحلة اإلغاثة 

أو إعادة التأهيل أو التنمية.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 
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"استراتيجية الخروج" من  ق.٦  

عمليات البنية التحتية والتسليم 

وإيقاف التشغيل

استراتيجية اخلروج في  السياقات التي تستلزم  تدخالت الصرف الصحي 
اثناء الطوارئ عبارة عن نهج مخّطط يوضح للمنظمات الفاعلة  متى وكيف 
وملاذا وكيفية  إنهاء مشاركتهم اإلنسانية املتعلقة بخدمات الصرف الصحي. 
وهذا يتضمن عملية نقل ادارة البنية التحتية، وتسليمها وإيقاف تشغيلها، 
البلدان التي ُيطَبق  واخلروج أو االنسحاب من األنشطة، أو املشروعات، أو 

بها البرنامج. 

احملتمل  اإلدارية  التبعّية  ونقل  اخلروج  باستراتيجيات  االهتمام   من   ُبد  وال 
منذ بداية األنشطة. ولهذا األمر أهميته البالغة في جميع السيناريوهات غير 
احلادة، ويجب تنفيذه فور إعادة تأسيس خدمات الصرف الصحي األساسية 
مبستوى ينجح في سد الثغرات التي جلبتها املخاطر الصحية البيئية احلادة. 
املمتدة  األزمات  خالل  اخلروج  واشتراطات  مقاييس  تطبيق  بدء  وميكن 
مقارنة  على  االشتراطات  وتساعد هذه  احلادة.  املرحلة  اجتياز  بعد  واملزمنة 
من  فعاليته  وتقييم  واملدعوم،  املستمر  التدخلي  اإلجراء  في  والكفاء  املزايا 
حيث التكلفة مع املزايا وفعالية التكلفة إلجراء تدخلي آخر يقوده ويشرف 
والشركاء.  املانحة  اجلهات  من  غيرهم  أو  احمللية  والسلطات  الوكاالت  عليه 
أنه  إال  السياق،  على  اإلدارية  التبعّية  ونقل  اخلروج  استراتيجيات  وتعتمد 
الشفافية مع  التدخلي لدواعي  يجب تناولها في مرحلة مبكرة من اإلجراء 
الشركاء احملليني من أجل تعزيز التسليم السلس للوزارات احلكومية املعنية 
الصرف  تدخالت  تتماشي  أن  ُبد  وال  يخصه.  مبا  كٌل  التنمية-  أو شركاء 
)ق.٤(.  احمللية   والتشريعات  االستراتيجيات  مع  الطوارئ  في  الصحي 

مع  بالتنسيق  تنفيذها  فينبغي  بالتدخالت  يسمح  احمللي  الوضع  كان  وإذا 
احلكومة واجلهات الفاعلة التنموية املعنية من أجل حتديد نطاق التدخالت 
ذون حتديد الوقت والطريقة التي سوف  وبؤرة تركيزها. وعلى الشركاء املَُنفِّ
ينتهي بها دعم املشروع ويجري تسليمه إلى احلكومة احمللية، أو غيرها من 
استدامة  على  اإلمكانية  لديهم  ممن  اخلدمات  مي  مقدِّ أو  احمللية  املنّظمات 
املستويات الفنية القائمة  خلدمات  الصرف الصحي، أو عليهم أن يوضحوا 
إذا كانت املشروعات سوف جتري اإلشراف عليها  أم ال، مع حتديد طريقة 
هذه اإلشراف )على سبيل املثال، بوجود مراحل توسع أخرى ووجود فرص 
الصحي  والصرف  املياه  خدمات   استمرارية  أجل  من  التمويل  الستكمال 
والنظافة الشخصية- إذا لزم األمر(. وينبغي مراعاة معايير االستدامة التالية 
في وقت مبكر لكي تساعد على جناح عملية التسليم إلى احلكومات احمللية 
النظام  جدوى  ولتضمن  التنمية،  مجال  في  الفاعلة  اجلهات  من  غيرها  أو 

وجناحه في املستقبل:

االستدامة الفنية: ال ُبد أن تدعم تدخالت الصرف الصحي التقنيات 
والتصميمات املالئمة محلًيا، وكذلك مواد البناء احمللية املتاحة ذات األسعار 
املعقولة، وال ُبد أن تكون التدخالت متوازنة بني احللول املمكنة من الناحية 
أو  احمللية،  احلكومية  الكيانات  أو  رين،  املُتضرِّ السكان  وقبول  ورغبة  الفنية 
تظل  لكي  وذلك  املشروع،  انتهاء  بعد  إدارته  ميكنهم  وما  اخلدمة  مي  مقدِّ

لة وعاملة. خدمات الصرف الصحي ُمشغَّ
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االستدامة املالية: ال ُبد من النظر في التكاليف اخلاصة بعملية التشغيل 
والصيانة للبنية التحتية خلدمات الصرف الصحي على املدى البعيد، وذلك 
في  أولوية  التكاليف  استرداد  ميّثل  ال  وبينما  النظام.  مناذج  اختيار  أثناء 
استجابة الصرف الصحي في الظروف اإلنسانية احلادة، لكن الوعي بالتبعات 
من  ضروري  أمر  الصحي  الصرف  خدمات  تأسيس  إلعادة   املمتدة  املالية 

البداية.

تهتم  أن  ُبد  ال  واملؤسسية:  االجتماعية-الثقافية  االستدامة 
محل  لألنظمة  احمللية  واملالئمة  بالقبول   في  الصحي  الصرف  تدخالت 
التنفيذ، وكذلك ال ُبد أن تأخذ في احلسبان سهولة االستخدام، وتطلعات 
مستخدمي النظام، واملسائل  التى تتعلق بنوعية اجلنس، و الكرامة اإلنسانية. 
كما يجب اتخاذ اإلجراءات اخلاصة لضمان استدامة واستمرار أنشطة الترويج 
معرفة  وينبغي  السلوك.  بتغيير  اخلاصة  التدخالت  و  الشخصية   للنظافة 
رين، وُمنّظمات املجتمع احمللي أو مقّدمي  القدرات واخلبرات  للسكان املُتضرِّ
خدمات الصرف الصحي على إدارة البنية التحتية، مبا في ذلك اإلدارة املالية 
والتشغيل والصيانة، فهذه املعرفة تفيد في حتديد متطلبات البيئة املواتية. 
وال ُبد أن تتوفر املنظمات والهياكل االدارية )العامة، واخلاصة، واملجتمعية( 

من أجل تقدمي الدعم الالزم.

مياه  التدخالت على مصادر  أثر  تقييم  ُبد من  ال  البيئية:  االستدامة 
ُنُظم صرف صحي  لبناء  الالزم  ومن  اي  تدخل،  إجراء  قبل  احمللية  الشرب 
مبا  التصميم  على  تعديالت  أن جتري  والتكيُّف  الصمود  على  وقادرة  مرنة 
اإلدارة  التدخالت   تشمل  ان  ويجب  احملتملة.  املخاطر   مواجهة  يناسب 
ال  جزًءا  واعتبارها  الصحي  للصرف  السالمة  املياه وخطط  ملصدر  املُتكاِملة 
تقييم شامل ملصادر  التدخل عمل  برنامج  يتجزأ من االستجابة. ويتضّمن 
املياه، وتقدير الطلب احلالي واملُستقَبلي، وحتديد األدوار والوظائف املنوطة 
املياه  الستخدام  املنظمة  الضوابط  وحتديد  والوطنية،  احمللية  بالسلطات 
واملُخططات العامة لنظم املياه أو مياه الصرف الصحي في البيئات احلضرية 

وإنفاذ هذه الضوابط واملخططات.

ن حلول مؤقتة عامة في املوقع، قد يكون  في السيناريوهات احلادة التي تتضمَّ
الصحي  بالصرف  اخلاصة  املرافق  هذه  تفكيك  في  التفكير  الضروري  من 
ذة  وإيقاف تشغيلها و إخراجها من اخلدمة. وعادًة ما تكون املُنّظمات املُنفِّ
املسؤولة عن اإلنشاءات هي أيًضا املسؤولة عن إيقاف التشغيل. وفيما يلي 
إيقاف  عند  احلسبان  في  يجب وضعها  التي  األساسية  املسائل  لبعض  بيان 
الصفحة  في  نعرضه  املوقع  في  الصحي  للصرف  التحتية  للبنية  التشغيل 

التالية.
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البيئات الحضرية وسيناريوهات  ق.7  

األزمة طويلة األمد
املناطق  في  السكان  عدد  يتضاعف  أن  املتوّقع  من   ،٢٠٥٠ عام  بحلول 
التحويلية  االجتاهات  أكثر  أحد  التحّضر  يجعل  مما  العالم،  في  احلضرية  
في  مضطردة  زيادة  ذاته، حتدث  الوقت  وفي  والعشرين.  الواحد  القرن  في 
معدل الكوارث الطبيعية، والصراعات املسلَّحة، والعنف املفرط في املناطق 
احلضرية، مما يسبب ضرًرا تراكمًيا طويل األمد للخدمات العامة الضعيفة  أو 
التي تكون في األغلب معطّلة وتعاني بالفعل من اخللل الوظيفي كالصرف 

الصحي ، وتشّكل حتدًيا كبيًرا لالستدامة. 

وعندما تستمر األزمات في املناطق احلضرية لسنوات أو رمبا لعقود، تصبح 
االحتياجات اإلنسانية حادة، بينما تضعف الُنظم واخلدمات العامة بالكامل 
لتصل إلى نقطة االنهيار. و مرونة املجتمع وقدرته على التكيُّف تزداد ومتتد 
خارج  األساسية  اإلنسانية  االحتياجات  تغطية  فيه  تكون  الذي  احلد  إلى 
سيطرتهم. وينطبق هذا احلال - بوجٍه خاص- على سكان املناطق احلضرية 
أكثر من املناطق الريفية، حيث أنهم يعتمدون على خدمات أساسية معقدة 
شبكات  أو  الصحي،  للصرف  التحتية  البنية  خدمات  مثل  بطبيعتها، 
املجاري، أو إدارة َحْمَأة املجاري. ولذلك يجب تصميم املناهج واالستجابات 

اإلنسانية على نحٍو يختلف كثيًرا عن املوجودة في الوقت احلاضر. 

ينبغي توجيه االهتمام والعناية اخلاصة باألثر التراكمي  لالخفاقات املزمنة في 
اخلدمات وتدهورها وللمخاطر املتزايدة على الصحة العامة. تنشأ املشكالت 
بنية حتتية  واعتمادها على  احلضرية  الُنظم  تعقيد  بسبب  -إلى حد كبير- 
التحتية  البنية  تعتمد هذه  نطاق كبير،  بعضها على  متصلة ومعتمد علي 
على توفر طاقم العمل املؤَهل، وعلى إمدادات املياه والطاقة  الدائمة لضمان 
وتامني توصيل اخلدمة. وفي الكثير من هذه السياقات، يتعطل ويفشل نظام 
إمدادات املياه في أداء وظيفته، وتنقطع الكهرباء، ويؤثر انهيار البنية التحتية 
الصحي.  للصرف  دة  معقَّ ُنظم  تشغيل  على  القدرة  على  كبيرة  بدرجٍة 
التعليمية غالًبا ما تتوقف عن  املؤسسات  الي هذا   أن  الواقع يضاف  وفي 
العمل، وتضيع فرص التوظيف في قطاعات قائمة. واقتراًنا مع ضعف النظم 
الكوارث  الدول، وكذلك  من  للعديد  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
الهروب من أوطانهم  الناس على  املاليني من  الطبيعية، جتبر هذه  االوضاع 
والبحث عن مالذ آمن في أماكن أخر، عادًة في املدن، سواء كانت داخل 
بلدهم او في اخلارج، وغالًبا ما تكون حماًل زائًدا على قدرات البنية التحتية 

للمدينة املضيفة. 

وبينما شهدت املناهج اإلنسانية التقليدية تطوًرا كبيًرا في املناطق الريفية، 
في  للسكان  اخلاصة  واالحتياجات   الضعف  ومواطن  الثغرات  فمواجهة 
املناطق احلضرية حتت وطأة األزمة املمتدة حتتاج إلى مناهج مجتمعية وفنية  
التنمية اإلنسانية،  معّقدة وحلول طويلة األمد تتجاوز االنقسام احلالي في 
ومجموعة  اإلنساني  العمل  في  الفاعلة  اجلهات  قدرات  تتجاوز  ما  وغالًبا 
مهاراتهم. أما من ناحية التحديات التي تواجه الصرف الصحي، فهذا يعني 
الصرف  وخدمات  ُنُظم  مع  تتعامل  أن  ُبد  ال  اإلنسانية  املنظمات  أن  أيًضا 
املستخدمة  الُنُظم  جتديد  مع  وأحياًنا  املوقع،  خارج  تعقيًدا  األكثر  الصحي 

لشبكات الصرف الصحي، ومحطات املُعاجلة املركزية الكبيرة.

إيقاف التشغيل للبنية التحتية للصرف الصحي:

ذ إيقاف التشغيل قرب نهاية  فترة "اجلفاف   ١. الوضع األمثل هو أن ينفَّ
 " حيث تكون محتويات التقنية املستخدمة للجمع والتخزين  قد أخذت 

فرصتها في اجلفاف.

ًدا مبعدات احلماية الشخصية   ٢. وينبغي أن يكون طاقم العمل مدرًبا ومزوَّ
 من أجل تفكيك الِبَنى الفوقية للمراحيض، وإزالة البالطات األرضية،  

واملواسير، وردم احُلفر واخلزانات.

 3 .ينبغي استخدام اجلير أو الكلور أو أي مادة آخري  من املُطهرات لتنظيف 
 البالطات األرضية أو قواعد املراحيض، لتقليل املخاطر الصحية وملنع 

انتشار الروائح الكريهة.

 ٤. إذا كان محتوى احُلفرة اواخلّزان رطًب، فقد يكون من الضروري إزالته 
 باستخدام معدات للتفريغ والنقل اليدوي أو بواسطة احمُلّركات )ن.١، 
 ن.٢( أو حفر بالعة علي شكل ترنش مخصص  الستيعاب السوائل 
 املُزاحة. وميكن حفر هذا الترنش حول اجلزء العلوي من املِرحاض، أو على 
الشبكي  تصريف  كحقل  تعمل  واحد  خط  من  تصريف  فتحة  أنه 

)س.٩(.

 ٥. من املمكن أن  ٌتدفن ُمخلفات وحطام البنية الفوقية للمرحاض أو غيره 
كة األخرى في داخل احُلفر مع قطع األخشاب والرماد   من املرافق املُفكَّ
ل، عندما    وغيرهم من املواد العضوية املتوفرة للمساعدة في عملية التحلُّ
 ُتضاف هذه األشياء، سوف تفيض السوائل لتدخل في بالعة الترنش 
 املخصص الستعاب السوائل املزاحة، وفور توقف التدفق ميكن ردمه بعد 

ذلك بالتربة وركام األنقاض املوجودة في املوقع.

ان بكمية  من التربة وركام األنقاض  ى احلفرة أو اخلزَّ  ٦. وينبغي أن ُتغطَّ
ليسمح ذلك  برشح وتسريب  احملتويات.

 7. وميكن زراعة غطاء نباتي فوقها إذا كان ذلك متماشًيا مع إصالح 
 املوقع وإعادة تأهيله )س.٥(، وإذا لم يكن كذلك، فينبغي وضع كومة 
 كبيرة من الركام فوق احلفرة املمتلئة حتى يؤدي ذلك إلى هبوطها أكثر 
 بينما تترشح احملتويات وتتحلَّل. ومن املمكن النظر في التغطية باخلرسانة 
ان في منطقة مأهولة بالسكان حيث يسُهل  احُلفرة أو اخلزَّ  إذا كانت 
إاّل أنه ال ُبد من األخذ في االعتبار احتمالية الهبوط  إليها،   الوصول 

والرشح  التالية لذلك.

يخل  قد  ما  لتجّنب  بسور   املنطقة  حتاط  أن  ينبغي  أمكن،  إذا   .8
بنظامها.

ع،   9. أما مواد البنية الفوقية املستعملة )كاخلشب، والقماش املُشمَّ
سابقة  الفوقية  البنية  ووحدات  ذلك(  إلى  وما  األرضية،   والبالطات 
املخلفات  ينتج عنها مشكلة  البالستيك فقد  املصنوعة من   التجهيز 
الصلبة )ق.٨(. فإذا لم يكن من املمكن إعادة استخدام هذه املواد 
التخّلص  أو  تدويرها   إعادة  فينبغي  والسليم،  املناسب  التطهير  بعد 

منهم وفًقا للوائح والضوابط احمللية.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع 

إلى )ص ١9٦(.
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 إستعاب االحتياجات األساسية للمناطق احلضرية

تغيير  على  باستمرار  تعمل  والعاملية   احمللية  والسياسية  االقتصادية  القوى 
املناطق  بني  الفرق  يطمس  مما  معيشتهم،  وأماكن  الناس،  حياة  طريقة 
املرافق  "الريفية" و"احلضرية" والذي كان واضًحا في يوم من األيام. إال أن 
بالغة األهمية للخدمات األساسية مثل محطات معاجلة مياه الصرف الصحي 
احلضرية  املناطق  تعريف  ميكن  ولذلك  املدينة.  خارج حدود  تقع  ما  غالًبا 
بانقطاع  للتأثر  الناس في نطاقها ويكونون عرضة  التي يسكن  املنطقة  بأنها 

اخلدمات األساسية، وشبكة املرافق الداعمة لهذه اخلدمات.
اللوازم  من  غيرها  أو  واخلدمات   السلع  تقدمي  هي  احلضرية  واخلدمات 
املناطق  املناطق احلضرية. فاخلدمات االساسية فى  القيمة للسكان في  ذات 
ذلك  في  مبا  السكان،  إعاشة  لضمان  احليوية  اخلدمات  تلك  هي  احلضرية 
والتخلص  ومعاجلتها،  الصرف  مياه  وجتميع  واملياه،  والصحة،  الكهرباء، 
املناطق  احلضرية ثالثة  من املخلفات الصلبة. تتطلب جميع اخلدمات في 
مي اخلدمات،  عناصر لكي تؤدي وظيفتها: السكان )على سبيل املثال، مقدِّ
سبيل  )على  والتجهيزات  األعمال(،  رواد  اخلاص،  القطاع  متعهدي 
الثقيلة(، واملُسَتهلكات )على  التحتية، واملعدات، واملعدات  البنية  املثال، 
انقطاع  يحدث  أن  املفهوم  من  واألدوية(.  والكلور،  الوقود،  املثال،  سبيل 
للخدمات  األساسية لفترة أو  تتعطل نهائيا عندما يتم املساس بوظيفة أي 
من العناصر احلاسمة املهمة وهي:  السكان، والتجهيزات، واملُسَتهلكات، 
االنقطاع قصير األمد للخدمة قد ال يكون له أثر كبير على قدرة السكان في 
احلضر على البقاء، بينما تدهور اخلدمات  على املدى الطويل ينتج تاثيرات 
تراكمية على اخلدمات وكذلك املخاطر على الصحة العامة التي ترتبط بها. 

التاثيرات املباشرة وغير املباشرة والتراكمية

ومن  فوريًا،  عادًة   يكون  الذي  املادي  األثر  إلى  يشير  املباشر  التاثيرات 
أمثلته: التالفيات الواقعة على البنية التحتية األساسية في املناطق احلضرّية 
، وموت الفنيني وطاقم اإلصالحات، ونهب مخازن املستشفيات أو مخازن 

مي اخلدمات أو استئصال أجزاء مباشرة من البنية التحتية للخدمات.  مقدِّ

التاثيرات  من  الناجتة   االثار  تلك  أنها  ُيقَصد  املباشرة   غير  التاثيرات 
املباشرة، وهي تؤثر على احد العوامل  املرتبطة بالنظام، وعادًة ما يكون ذلك 
على املدى القصير واملتوسط. ومن أمثلتها "هجرة العقول" التي حتدث بعد 
حالة من التمّزق االجتماعي الهائل، أو نقص قطع الغيار بسبب االفتقار إلى 
التمويل الالزم لشرائها. ومن املمكن أن تتراكم هذه اآلثار مع مرور الوقت، 
على سبيل املثال: نقص الصيانة بسبب عدم وجود عدد كاٍف من املوظفني 
على املدى  الزمني الطويل، وبالتالي عدم تقدمي اخلدمة  فترات طويلة ، أو 
بسبب سوء صيانة البنية التحتية أو غيابها من األساس، أو بسبب تشغيل 
اآلالت مع سوء معايرتها وضبطها أو باستخدام أجزاء رديئة وغير مناسبة لها، 

أو جلميع األسباب السابقة. 

املدى  على  األساسية  اخلدمات  ي  تردِّ إلى  تشير  التراكمية  التاثيرات 
احد  على  املباشرة  غير  أو  املباشرة  التدريجية  التاثيرات  خالل  من  الطويل 
العناصر بالغة األهمية لتقدمي اخلدمات األساسية )ونقصد بذلك  السكان، 
والتجهيزات، واملُسَتهلكات(. وتشير اخلبرة امليدانية إلى أن األثر التراكمي 
إلى  عادًة  هذا  ويعَزى  منه.  التعافي  في  واألصعب  تدميًرا  األشد  األثر  هو 
اتساع نطاق أعمال تأهيل البنية التحتية الالزمة عملها لتشغيل أي خدمة 
األثر  ويتجّلى  واستئنافها.  احلضرية  املناطق  في  اخلدمات  من  مجموعة  أو 
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التراكمي ويظهر بوضوح في األوضاع التي تكون بها صراعات طويلة األمد 
في املناطق احلضرية. 

من  التحرك  إلى  التراكمي  األثر  مفهوم  يدعو  حتديًدا،  أكثر  وبصورة 
الواقعية  احلقائق  االعتبار  في  يأخذ  منوذج  إلى  التقليدية  املساعدة  مناذج 
أيًضا  يشرح  وهو  األبعد.  املدى  على  احلضرية  املناطق  في  واالحتياجات 
الطريقة التي من املمكن أن تتدهور بها جودة اخلدمات احلضرية األساسية 
إلى نقطة الالعودة من خالل "حلقة مفرغة" من اآلثار التراكمية املباشرة وغير 
ل مخاطر حقيقية على صحة السكان، ورفاهيتهم، ويؤدي  املباشرة، مما ُيشكِّ

إلى نزوح ال داعي له.

رين تطبيق مناهج أفضل ملساعدة السكان املُتضرِّ

عند النظر في خدمات الصرف الصحي احلضرية حتت وطأة األزمة  طويلة 
اإلغاثة-  من  االستجابة  مراحل  بني  واضحة  الفروق  تكون  ما  نادًرا  األمد، 
بني  التناسق  وعدم  التفاوت  املثال،  سبيل  فعلى  -التنمية.  التأهيل  وإعادة 
جودة اخلدمات أو معدل تغطيتها بني األحياء تستلزم وجود أنواع متعددة 
من البرامج تعمل بالتزامن في نفس املدينة، ومن األمثلة على البرامج: تفريغ 

احُلفر أو إعادة تأهيل محطة كبيرة ملعاجلة مياه الصرف الصحي.

املناطق احلضرية داخل وخارج املدن  ونظًرا للترابط املعقد بني اخلدمات فى 
خالل  من  الوضوح  فرض  محاوالت  فإن  ذاتها،  اخلدمات  بني  وكذلك   ،
استجابات توجهها حدود ُمصطنعة )كمحاوالت التحول من إغاثة الطوارئ 
إلى "التنمية"( قد تأتي بنتائج عكسية. فاالستجابات تعتمد على  الوضع 
املمكنأن  من  احلضرية  املناطق  في  املوجودة  فاالحتياجات  ولذلك   ، الراهن 
تستوجب وجود تداخل من املراحل التي يطَلق عليها تقليدًيا: "اإلغاثة"، 

و" وإعادة التأهيل"، و"التنمية" في أي وقت أثناء األزمة طويلة األمد. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن  الثغرات  األساسية لنماذج التمويل اخلاصة بحاالت 
التي  األجل  قصيرة  التمويل  دورات  بدقة:  َدت  ُحدِّ قد  اإلنسانية  الطوارئ 
والتأهيل.  اإلصالح  حتاول  التي  السلطات  أو  السكان  احتياجات  توافق  ال 
َفة مبا يتوافق مع  الوضع  ومن الالزم وجود آليات متويل مستمرة وثابتة وُمكيَّ
القائم، وذلك للتتمكن من التحول من اإلصالح الوجوبي ملا حلق من تلفيات 
االستباقي  الوقائي  اإلصالح   و  الصيانة  إلى  املباشر(  )األثر  التحتية  بالبنية 
فى  األساسية  اخلدمات   الستقرار  الالزم  والتراكمي(  املباشر  غير  )األثر 
املناطق احلضرية أو حتى إعادة إحيائها. وهذه احلال تخص خدمات الصرف 
الصحي، والذي غالًبا ما ينظر له ُمخَتَلف األطراف املعنيني احملليني والدوليني 
كمياه  األخرى   األساسية  اخلدمات  من  بغيره  مقارنًة  أولوية  أقل  أنه  على 

الشرب والكهرباء. 

بالغ األهمية  أمًرا  الشراكات  السياقات احلضرية يجعل من  والتعقيدات في 
على  ولكنه  والتكيُّف،  الصمود  على  وقدرة  مرونة  أكثر  نظم  استعادة  في 
التشارك  فالقدرة على  تعقيًدا.  أكثر  الشراكات  اآلخر يجعل عمل  اجلانب 
واالنخراط في العديد من العالقات االفقية غير الرسمية  مع احلكومات املبنية 
علي الهياكل اإلدارية الهرمية الراسية - ُتكَتسب بأفضل ما يكون من خالل 
اخلبرة والتجربة. ومثال على ذلك، فاالشتراك مع تلك الشركات اخلاصة التي 
مي اخلدمة العامة قد ميثل نقطة التحول في  عادًة ما تضمن الدعم الفني ملقدِّ
تقدمي املساعدة أثناء األزمة طويلة األمد. وحيث أنه ال يوجد منوذج مفّضل 
ميكن اتباعه لعقد هذه الشراكات، ففي نهاية األمر سوف يكون  للثغرات 
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األبرز والفرص األصلح في الوضع القائم  دورهم في حتديد شكل العالقات 
بني السلطات، واملستفيدين، والقطاع اخلاص، وغيرهم من اجلهات الفاعلة 

غير احلكومية. 

وأفضل طريقة للتصدي جلميع املوضوعات األساسية املذكورة أعاله تكون 
ع طريق معرفة نطاق التحدي ومدته، ومدى التعدد و الترابط  من خالل تتبُّ
اآلثار  وكذلك  مباشرة،  والغير  التراكمية  واآلثار  األساسية،  اخلدمات  بني 
أعادة  اإلغاثة-  الثالثة:  املراحل  في  التفكير  إعادة  إلى  واحلاجة  املُباشرة، 
التأهيل -التنمية، والتمويل الذي ال يتوافق مع مدة االحتياجات وال نطاقها. 
ويكمن مفتاح النجاح في التصدي لهذا التحدي في حتقيق اتفاق وإجماع 
بها  م  تقدَّ التي  الطريقة  في  النموذجي  والتحول  النوعية  النقلة  ز  ُيعزِّ لآلراء 

رين في املناطق احلضرية. املساعدة للسكان املُتضرِّ

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١9٦(.

ق.8 إدارة المخلفات الصلبة

الصحة  في  واملؤثرة  احلاسمة  األمور  من  الصلبة  للُمخلَّفات  املالئمة  اإلدارة 
واألوضاع  الطوارئ  حاالت  على  خاصة  بصفٍة  األمر  هذا  وينطبق  العامة. 
واملعاجلة  اجلمع  القائمة - كخدمات  اخلدمات  تكون  قد  اإلنسانية، حيث 
لة. باإلضافة إلى ذلك، فقد يكون للمخلفات اإلضافية  أو التخلُّص - ُمعطَّ
املمكن  فمن  ناحية،  فمن  العامة.  الصحة  على  أثرها  األزمة  سببتها  التي 
املخلفات  من  كبيرة  كميات  وجود  في  والصراعات  الكوارث  تتسبب  أن 
األنقاض.  من  وغيرها  البناء  عن  الناجتة  والبقايا  الركام  وبخاصٍة   ، الصلبة 
ومن الناحية األخرى، سوف حتتاج  عملية  نقل السكان واملَُخيَّمات املُؤَقتة 
الصلبة  املخلفات  ادارة  من  التمكن  وعدم  جديدة.  ترتيبات  إلى  اجلديدة 
تعمل على جذب  احلشرات واحليوانات التي من املمكن أن تعمل كناقالت 

التي  احليوانات  من  وغيرهم  واجلرذان،  الذباب،  أمثلتها  ومن  لألمراض، 
في  القاءها  يتم  التي  الصلبة  واملخلفات  منها.  وتقتات  القمامة  في  تنبش 
الراكدة.  البَرك  ن  تكوُّ أو  والطفح،  االنسدادات،  تسبب  التصريف  قنوات 
وهذا  يودئ الى انتشار  وتكاُثر البعوض الناقل للمالريا، وحمى الضنك، 
واحلمى الصفراء. وغالًبا ما يتم حرق األكوام الكبيرة من املخلفات الصلبة 
إذا كانت  الُدخان خطًرا صحًيا  ل  أن يشكِّ املمكن  بصورة عشوائية ، ومن 
املُخلفات احملروقة حتتوي على املواد البالستيكية أو الكيماويات. والتعرض 
ملرافق  االفتقار  العشوائية  - كفضالت اجلسم )بسبب  اخلطرة  للمخلفات 
الصرف الصحي(، وللمخلفات املُعِدية الناجتة عن املستشفيات وما الى لك، 
أو املواد احلادة )كاإلَبر والُزجاج(، أو الكيماويات السامة - قد يكون من 
التهديدات اإلضافية املباشرة على صحة السكان. وسرعان ما ستصبح التربة 
ثة تهدد  سالمة الزراعة ، و الغذاء،  واملياه املالمسة للمخلفات  الصلبة امللوَّ
ما  والتي  األخيرة،  والنقطة  والسطحية.  اجلوفية  املياه  وكذاك جودة مصدر 
زالت من األهمية مبكان، هي أن املخلفات الصلبة التي ُتَكب عشوائًيا في  

املُخيمات غير مقبولة  اجتماعيا وتقلل من شعور املجتمعات بالفخر.

نظـام إدارة املخلفات الصلبة

أو  منتج  أي  أنها  على  واسعا  عاما  تعريفا  الصلبة  املخلفات  تعريف  ميكن 
العمليات  عن  تولدت  أو  السكان  من  نتجت  بها  مرغوب  غير  صلبة  مادة 
منها.  تخّلص  الذي  الشخص  لدى  مالية   قيمة  أي  لها  وليس  الصناعية، 
"القمامة"،  الصلبة وهي:  املخلفات  للتعبير عن  وهناك مصطلحات أخرى 
و" الزبالة"، و"املُهمالت"، و"الفضالت". وفي املستوطنات األكثر كثافة في 
عدد السكان تصبح حتديات املُخَلفات الصلبة أكثر حدة. وتشير املُخَلفات 
والتجمعات  املستوطنات  عن  الناجتة  الصلبة  املخلفات  إلى  الصلبة  املنزلية 
العامة(  األماكن  وفي  الشوارع،  في  واملُلقاة  واملكاتب،  واملتاجر،  )املنازل، 
من  الرغم  وعلى  احمللية.  احلكومة  املخلفات مسؤولية  تكون هذه  ما  وعادًة 
سبيل  على   ، احمللية  املناطق  داخل  تتولد  أخرى  صلبة  مخلفات  هناك  أن 
املثال: فضالت اجلسم الناشئة بسبب االفتقار إلى مرافق الصرف الصحي، 

التجميع

املُعاَجلة والتَخُلّص

ة املؤسسات العِفَيّ
والسياسيات االستباقية

 تقليل، إعادة استخدام، إعادة تدوير
(3Rs)

املادية االدارة احلكومية االستدامة املالية

شكل ٦: إطار اإلدارة املتكاملة واملُستدامة للمخلفات )مقتبس 
)٢٠١٥ UNEP من برنامج األمم املتحدة للبيئة



أو املُخَلفات املتولدة عن العمليات الصناعية، أو  مخلفات اإلنشاءات، فكل 
توضع  أن  ُبد  ال  ولكن   ،" منزلية  "مخلفات  أنه  على  عادًة  ُيعّرف  ال  ذلك 
املنزلية   املخلفات  اماكن جتميع  في  أيًضا  بها  ينتهي  األمر  ألن  احلسبان  في 
الصلبة. وتأخذ اإلدارة املتكاملة واملستدامة للمخلفات الصلبة )انظر شكل 
٦( في اعتبارها جميع العناصر املادية لنظام إدارة املُخّلفات، بدًءا من توليد 
التدوير، واملُعاجلة،  بالتخزين، والتجميع، والنقل، وإعادة  املُخّلفات، مروًرا 
والتخلُّص النهائي، وتضم أيًضا االدارة احلكومية  واالعتبارات االستراتيجية 
مبا في ذلك االستدامة املالية واالقتصادية، واجلوانب املؤسسية  التشريعات 
املخلفات  منتجي  و  )السكان  املعنيني  األطراف  جميع  وإشراك  القانونية، 
مي  ومقدِّ  ، الصلبة  للمخلفات  االدارة  خدمات  ومستخدمي  الصناعية 
اخلدمات اإلدارية للمخلفات الصلبة الرسميني وغير الرسميني ومستخدمي 
احمللية  واحلكومات  الدولية،  والوكاالت   ، التدوير  إعادة  بغرض  املخّلفات 
مات غير احلكومية، وغيرهم(. واإلقليمية والوطنية، واملجتمع املدني، واملنظَّ

تخطيط خدمات إدارة املُخلَّفات الصلبة وتنفيذها 
لتوفير خدمة اإلدارة املالئمة واملستدامة للُمخلَّفات الصلبة، يجب أن توضع 

هذه املهام في االعتبار:

التخطيط والتنفيذ بالتنسيق مع جميع األطراف املعنيني وضمهم 

يجب أن يتم التخطيط خلدمات إدارة املُخلَّفات الصلبة وتنفيذها  بالتنسيق 
اخلدمة  مي  ومقدِّ املعنية،  والسلطات  والوكاالت  اخلدمة،  مستخدمي  مع 
تصبح  أن  قبل  هذا  يحدث  أن  وينبغي  بالفعل.  املوجودين  أو  احملتملني 

رين. مشكلة املُخَلفات الصلبة خطًرا صحًيا كبيًرا على السكان املُتضرِّ

االهتمام بالترابط مع مرافق الصرف الصحي األخرى: من املمكن 
األخرى،  الصحي  الصرف  مرافق   في  حتديات  الصلبة  املخلفات  تخلق  أن 
فاملخلفات من شأنها أن تسد  مصارف االمطار ، وتتسبب في تكوين املياه 
الراكدة، والطفح الذي   يؤدي إلى غرق الشوارع واملنازل من سيول املياه. 
واملخلفات الصلبة التي ُتلَقى في مراحيض احُلفرة من املمكن أن جتعل تفريغ 
املعاجلة  ب من تقدمي  أنها ُتصعِّ الصعوبة، كما  أمًرا في غاية  املراحيض  هذه 
صعبة  معها  التعامل  إجراءات  وجتعل   احُلَفر،  من  املفرغة  للحمأة   الالحقة 
وكذلك إعادة استخدامها او التخلُّص منها. وينبغي  االهتمام  هذه الروابط، 

ومراعاتها، وبخاصٍة في حمالت رفع الوعي.

تقييم ودراسة عملية انتاج املخلفات واملمارسات القائمة: القاعدة 
األساسية  للبدء في  التخطيط والتنفيذ هو قياس كمية املخلفات املتّولدة، 
التقييم  يجب  وكذلك  إلخ(،  بالستيكية...  أو  )عضوية،  نوعها  ومعرفة 
عالية  تكون  قد  التي  املخلفات  واماكن   املنازل،  مخلفات  حلجم  الدقيق 

املخاطر )على سبيل املثال، مخلفات الرعاية الصحية(.

مراعاة ُمنتجات النظافة الصحية لفترة احليض: قد تتسبب ُمنتجات 
النظافة الصحية لفترة احليض التي ال يجري التخلُّص منها بطريقة صحيحة 
في خلق حتديات مختلفة، على سبيل املثال: انسداد املراحيض، أو قد تكون 
ُمنتجات  التخلص من   يتم  ما  عادًة  املُعِدية.  نابعة من طبيعتها  التحديات 
النظافة الصحية لفترة احليض داخل كبائن املراحيض. ولذلك، ينبغي توفير 
تشغيلها   ويجب  الصلبة،  للمخلفات  مخصصة  وبطانة  غطاء  لها  صناديق 

وإدارتها داخل جميع املراحيض العامة، كما يجب تثقيف الناس ونشر الوعي  
عن طرق التخلُّص الصحيح واآلمن ملُنتجات النظافة الصحية لفترة احليض.

تهيئة بيئة تتفادى إنتاج املخلفات وتقلل منها: من الطرق اإلدارية التي 
تتفادى إنتاج املخلفات - جتنب استخدام املواد غير الضرورية أو اخلطيرة، 
أو التي َيصُعب التعامل معها )ومن أمثلتها: أكياس املاء البالستيكية التي 
ُعَلب  أو  املذيبات،  أو  املكّونات،  متعددة  املواد  أو  واحدة،  ملرٍة  تستخدم 
مستوى  على  املّتخذة  اإلجراءات  فإن  هذا،  على  وعالوًة  املبيدات(.  رش 
ز تغيير السلوك باجتاه التقليل من توليد  اخلدمة واملستخدم من شأنها أن حُتفِّ

املخّلفات.

تعزيز االنتعاش، وإعادة التدوير، وضمان املعاجلة: ينبغي النظر إلى 
املُخّلفات على أنها أحد املوارد االقتصادية ،فان عملية تعزيز إعادة التدوير 
في املوقع )على مستوى املنازل( أو خارج املوقع )احلي السكني أو املستوى 
ية )والتكاليف  املركزي( ال يقلل فقط احلاجة إلى إدارة املخلفات الصلبة  املُتَبقِّ
الالزمة لذلك( ، بل ميكنه أيًضا توفير فرص عمل للسكان احملليني، ويقلل 
االعتماد على املوارد اخلارجية، وفي سبيل تعزيز إعادة التدوير ودعمه، فأحد 
توليد  مبكر عند  املخّلفات )في وقت  تطبيق فصل  األساسية هو  األنشطة 
ل جتهيز  املخلفات(. فهذا يضاعف من قيمة أجزاء املخلفات املختلفة، وُيسهِّ
ذلك:  على  النموذجية  األمثلة  من  الالحقة.  التدوير  للعمليات  املخلفات 
جتهيز املخلفات العضوية وإخضاعها لعمليات مختلفة عن طريق تسميدها 
بات، أو إخضاعها  )حتويل املخلفات إلى أسمدة عضوية( لُتستخَدم كُمخصِّ
لعملية الهضم الالهوائي إلنتاج الطاقة، أو إعادة تدوير مخلفات الورق لعمل 
قوالب الفحم املضغوطة  أو الوقود، أو إعادة تدوير روافد املخلفات األخرى 
)املطاط، والبالستيك، واملعدن( إلنتاج منتجات ثانوية منخفضة التكلفة. 
إاّل أنه ينبغي على التقنيات والُنُهج التي يقع عليها االختيار ويجري تنفيذها 
املخلفات، وأالَّ  املشتقة من  النهائية  املنتجات  السوق على  أن تراعي طلب 
املخلفات  ترميد  يكون  ال  عادًة  البيئة.  وتلوث  الصحية  املخاطر  من  ُتزيد 
الصلبة التى لم يتم فرزها من اخليارات املفضلة ألن هذه املخلفات عادًة ما 
حتتوي على نسبة عالية من الرطوبة، كما أن الترميد  يحتاج إلى نفقات رأس 
مال مرتفعة، وصيانتها وإدارتها مكلفة وتتطلب اخلبرات العالية، وتتسبب 
تلّوث  في  تتسبب  كما  التنفسي،  اجلهاز  على  شديدة  صحية  أخطار  في 

البيئة. 

من  للمخلفات  املنتظمة  اإلزالة  عملية  والنقل:  للتجمع  نظام  توفير 
يقي  املنتظم  والتجميع  السكني،  احلي  في  تراكمها  مينع  السكنية  املناطق 
من تعّرض السكان للُمخلفات أو االتصال املباشر معها ومالمستها، ويقضى 
على انتشار ناقالت األمراض من احليوانات ومينع تكاثرها. وهو أيًضا يقلل 
من  للتخلص  يستخَدم  ما  غالًبا  إجراء  وهو   - املُخلفات  حرق  مخاطر  من 
املُخّلفات - مما يسبب أخطار صحية شديدة على اجلهاز التنفسي. وينبغي  
القطاع  يكون  الغالب  وفي  الصغيرة،  املشروعات  تطوير  بفرص  االهتمام  
وجعله  عليه  املهنية  الصفة  إضفاء  املمكن  ومن  وفاعل  نشيط  الرسمي  غير 

احترافًيا. 

املياه  تلوث  يتفادى  موقع  اختيار  ويتضمن  اآلمن:  التخلص  ضمان 
السطحية واملياه اجلوفية بالسوائل املرتشحة من املخلفات الصلبة . وينبغي 
أن حتاط مواقع التَخلٌّص بسياج ملنع دخول الناس واحليوانات. باإلضافة إلى 
ذلك، يجب جتنب إنشاء املصارف  حول موقع التخلص ملنع تدفق املياه إلى 
املُخّلفات الصلبة . وينبغي أن ُتغّطى واجهة مقلب املخلفات في املوقع يومًيا 
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أو على األقل أسبوعًيا بطبقة رقيقة من التراب ملنع انتشار ناقالت األمراض 
مثل الذباب والقوارض.

احمللية  والسلطات  السكان  مع  بالتشاور  النظافة:  حلمالت  تخطيط 
املسؤولة، سيكون من الضروري تنظيم عمالة دورية لنظافة  لألماكن العامة 
لضمان بيئة صحية نظيفة، ولكن أيًضا ال ُبد من التذكير بضرورة املشاركة 
مدني  كواجب  السكني  احلي  تنظيف  في   - تفعيلها  وإعادة   - العامة 

ومسؤولية من مسؤوليات املواطن.

ُتعرِّض  قد  الصحية:  الرعاية  مرافق  من  للمخلفات  اآلمنة  اإلدارة  ضمان 
وعمال  الصحية،  الرعاية  في  والعاملني  السكان،  الصحية  الرعاية  مخلفات 
النظافة  خلطر العدوى والتأثيرات الُسمية واإلصابات. وفي موقف الكوارث، 
املُخّلفات  أو  الكيميائية   املواد  املُخّلفات هي  أنواع  أخطر  تكون  أن  ح  ُيَرجَّ
املُعِدية )ضمادات اجلروح، وقطع القماش امللطخة بالدماء، واحُلَقن، وغيرها 
من املواد واألدوات احلادة... إلخ(. وينبغي أن ُتفَصل هذه املُخّلفات عند 
مصدر تولدها عن املُخّلفات غير املُعِدية )كالورق، واألغلفة البالستيكية، 
وُمخلفات الطعام، وما إلى ذلك( من أجل اخلضوع ملعاجلة خاصة )الترميد 

أو االحتواء اخلاضع للمراقبة(. 

املشارك  العمل  طاقم  جميع  يزّود  أن  ُبد  ال  العاملني:  وسالمة   حماية 
في إدارة املخلفات الصلبة  باملالبس واملعدات الواقية حلمايتهم من التعّرض 
لألخطار املوجود في املخلفات. وعند الضرورة، يجب توفير التحصني ضد 

التيتانوس، وااللتهاب الكبدي ب. 
تطمح  خطة  أي  والصيانة:  للتشغيل  املالئم  اإلداري  الهيكل  تطوير 
القبول  الصلبة يجب أن تراعي  إدارة املخلفات  للتشغيل املستدام خلدمات 
االجتماعي، واالستدامة املالية، وخبرات العمال وقدراتهم الفنية، والهيكل 
اإلداري والقانوني املناسب. بعض األسئلة األساسية حتتاج إلى  التوضيح: ما 
املشاركة املطلوبة من ُمستخدمي اخلدمة؟ وكيف ميكن ضمان هذة املشاركة 
؟ ومن املسؤول عن تقدمي كل نوع من اخلدمات؟ وكيف جتري متابعة اخلدمة 

ى تكاليف هذه اخلدمة على املدى البعيد؟ وتقييمها؟ وكيف ُتغطَّ

االستجابة السريعة للطوارئ

النظافة الشخصية  والتخلُّص من  الطوارئ فوًرا ، عادًة ما تكون  بعد حالة 
تنتشر  أن  املمكن  ومن  والسوء،  الضعف  من  حالة  في  الصلبة   املخلفات 
وتتكاثر  القوارض،  و  احلشرات  ذلك  في  مبا  واآلفات،  الضارة  الكائنات 
املُخلَّفات  إلدارة  "اسفير"  مٍلشروع  الدنيا  القياسية   املعايير  وتُنّص  بسرعة. 
الصلبة أن البيئة ينبغي أن تكون خالية من انتشار املخلفات الصلبة امللقاة 
وسيلة  هناك  يكون  أن  ينبغي  وأنه  الطبية،  املُخّلفات  ذلك  في  مبا  بها، 
املنازل سبل  تتوفر جلميع  املنزلية. فيجب أن  املخلفات  للتخلُّص اآلمن من 
مسافة ١٠٠متر  في حدود  تكون  أن  وينبغي  املهمالت،  صناديق  الوصول 
مرتني  غ  ُتفرَّ أن  ينبغي  كما  العمومية،  املخلفات  لتجميع  املعدة  احلفر  من 
لكل  لتٍر   ١٠٠ املهمالت  صناديق  حجم  يكون  أن  وينبغي  األسبوع.  في 
منها  التخّلص  ويجري  الطبية  املُخّلفات  ُتعَزل  أن  ويجب  منازل.   ١٠
إزالة األنقاض  أولوية عالية وهو  أمٌر آخر ذو  بطريقة منفصلة وآمنة. وهناك 
أجل  من  ضروري  األمر  فهذا  املتراكمة.  املُخّلفات  تنظيف  من  يتبعه  وما 
توفير مدخل يسِهل وصول خدمات االستجابة للطوارئ، وإلنقاذ الناجني، 
ي ملشكالت الصحة العامة واملشكالت  واستعادة جثامني الضحايا، والتصدِّ

الكوارث  أوقات  فى  الصلبة  املخلفات  إدارة  تتوقف  املُّلحة. وسوف  البيئية 
السريعة،  االستجابة  مرحلة  وأثناء  املتولِّدة.  واألنقاض  املُخّلفات  نوع  على 
ينبغي فصل أية مخّلفات خطيرة أو بقايا بشرية أو حيوانية عن غيرها من 
مصادر املخلفات األخرى كلما أمكن ذلك. وال ُبد من سرعة حتديد مواقع 
التخلُّص املؤقت -وإذا أمكن- النهائي، وجتهيز هذه املواقع بسرعة. وال ُبد  

من االهتمام بإعادة تأهيل اخلدمات على املدى الطويل. 

االنتقال من مرحلة الطوارئ إلى التنمية 
املُخّلفات  بتجميع  اخلاصة   الروتينية  لألعمال  خطط  إعداد  سرعة  ينبغي 
على  اخلطط  هذه  تنفيذ  في  والشروع  منها،  والتخلُّص  وتخزينها،  الصلبة 
املواقع ذات الكثافة  وجه السرعة. وتظهر أهمية هذا األمر بوجٍه خاص في 
املَُخيَّمات،  املناطق احلضرية و خارج  الالجئني. وفي  ُمخيَّمات  مثل  العالية 
النوع من  الوطنية ودعمها. وينبغي أيًضا على هذا  الُنُظم  ينبغي استخدام 
اخلطط أن يضم رؤية طويلة األمد تعزز من خيارات إعادة التدوير  والتعافي ، 
وزيادة اخلبرات والقدرات الفنية، واالكتفاء الذاتي املالي، وُمخَتَلف العناصر 
األخرى لنظام مستدام إلدارة املُخلَّفات الصلبة. وميكن معاملة املُخيَّم مثل 
معاملة أي منطقة حضرّية، إال أن إدارة املُخلَّفات الصلبة هنا تكون مسؤولية 
والتعاون  التنسيق  وتضمن  وإدارته  املُخيَّم  مسؤولي  على  تقع  مشتركة 
والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  مجال  في  العاملة  القطاعات  مع 

الشخصية وقطاع الصحة.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١9٦(.

ق.9 مكافحة الكوليرا وإدارة األوبئة

البراز الي الطعام او املياه  فيسبب  ينتشر مرض الكوليرا  من خالل وصول 
واجلفاف  الشديد،  املائي  اإلسهال  إلى  يؤدي  مما  الدقيقة  األمعاء  عدوى 
كثيرة  وسائل  توجد  عالج.  بدون  احلاالت  ُتِرَكت  إذا  واملوت  السريع، 
واتخاذ  التحرك  تستدعي  وهي  انتشارها،  ومكافحة  الكوليرا  من  للوقاية 
إجراءات عمل خاصة من داخل القطاع الصحي ومن خارجه، ومن بني هذه 
اإلجراءات: توفير إمكانية احلصول على مصدر آمن ملياه الشرب ، والوصول 
لصرف صحي آمن، وممارسات جيدة للنظافة الشخصية  . تظهر الكوليرا في 
كٍل من بيئات الطوارئ اإلنسانية، وفي البيئات التي يستوِطن فيها املرض، 
حيث ينتشر وباء الكوليرا بانتظام بني السكان ذاتهم، وعادًة ما توافق املوسم 
ويؤثر  الكوليرا  وباء   يظهر  احلاالت  معظم  في  لكن  معه.  وتتزامن  املطري 
مبا  مسبًقا،  وموجود  قائم  هش  سياق  مع  بالفعل  تتعامل  التي  األقاليم  في 
ر احلصول على مياه الشرب  النظافة الشخصية، وَتَعذُّ ي أحوال  فيه من تَردِّ
ومحدودية فرص االستفادة من مرافق الصرف الصحي. وعلى الرغم من أن 
املهم  فمن  الطوارئ،  في  الكوليرا  مكافحة  على  تتركز  اجلهود سوف   كل 
االعتراف بأنه -حيثما أمكن- ينبغي أن تسعى جهود مكافحة الكوليرا إلى 
بناء ُنُظم  مستدامة ، وأن تنظر في الوقاية على املدى البعيد والتي تتخطى 

الُنُهج االستجابية )ق.٥(.



وحتتوي الرسائل األساسية التالية على معلومات أساسية هامة لكل 
من يتعامل من مكافحة الكوليرا:

ة الكوليرا التي تدخل  • ينشأ مرض الكوليرا نتيجة للتعرض لبكتيريا ضمَّ
تلّوث  طعام  أو  ماء  استهالك  خالل  من  البرازي-الفموي  بالطريق  اجلسم 
للنظافة  مالئمة  غير  وممارسات  الصحي،  والصرف  للمياه  رديئة  ُنُظم  عبر 

الشخصية ، ومن أمثلتها عدم غسل اليدين بالصابون بعد التغّوط.

• معظم املصابني ال تظهر عليهم أية أعراض، ويطلق عليهم اسم "حاملي 
العدوى األصحاء"، ويسهل نشر الكوليرا من خاللهم إذا أصبحت مصادر 
املياه اخلاصة بالشرب ملّوثة بالبراز احملتوي على البكتيريا عندما تكون ظروف 

ية، ويكون التغّوط في العراء أمًرا سائًدا. النظافة الشخصية  متردِّ

ى مراكز عالج  • ويجب معاجلة الكوليرا في وحدات صحية خاصة، تسمَّ
الكوليرا CTC، وذلك من أجل الوقاية من انتشار املرض في املجتمع.

• ويجب فحص كل حالة من حاالت الكوليرا على حدة وبال استثناء، من 
أجل تقييم مسار انتقال املرض وقطع حلقته.

•والبراز والقيء الناجت عن مرضى الكوليرا شديدا العدوى، وينبغي التعامل 
التطهير  املثال:  سبيل  )على  وآمنة  مالئمة  بطريقة  منهم   والتخلُّص  معه  

مبحلول الكلور أو اجلير(.

•بينما تستطيع الكوليرا أن تنتشر بسرعة من خالل البيئة، يوجد العديد 
من الطرق املعروفة والفعالة التي توقف انتشارها  وتضع حًدا لهذا االنتشار. 
فاملمارسات التي تفصل البراز عن الطعام واملاء، مثل معاجلة املياه وتخزينها 
أمور  هي  املطورة-  الصحي  الصرف  مرافق  استخدام  وكذلك  آمًنا،  تخزيًنا 

ضرورية ملكافحة  وباء الكوليرا.

تدخالت املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية 

الشخصية  هو عنصر  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  توفير خدمات  يعد 
الكوليرا واالستجابة لهذه  االوبئة . وفي  أساسي لكٍل من  مكافحة وباء  
املناطق التي يستوِطن فيها الكوليرا واملعّرضة ملخاطرها، ال ُبد من بذل جهود 
كبيرة لضمان سالمة إمدادات املياه والتطهير وكفايتهم، ومتابعة جودة املياه، 
الصحي  بالصرف  واالهتمام  بها،  والنهوض  الشخصية   للنظافة  والترويج 
واملجتمعي،  املنزلي  املستويني  على  اجلسم  فضالت  من  اآلمن  والتخلُّص 
يتعلق  فيما  أما  الصحية.  الرعاية  الكوليرا ومرافق  مراكز عالج  وكذلك في 

بالصرف الصحي فينبغي أن يكون التركيز على التالي:
حتسني إمكانية اإلستخدام و الوصول إلى التخلُّص اآلمن من فضالت اجلسم: 
ال ُبد من إبقاء البراز بعيداً عن املاء والطعام )السيطرة على الفضالت(، أما 
ث الطعام واملاء فال ُبد من القضاء عليها   بكتيريا الكوليرا التي ُيحتمل أن تلوِّ
قبل االستهالك )التطهير(. وال ُبد من توفير حمامات أو مراحيض ُمنفصلة 
حلاالت الكوليرا املؤكدة أو التي يشتبه في إصابتها باملرض، بحيث يقتصر 
من  ُبد  وال  آخر،  فرد  أي  يستخدمها  وال  عليهم  املراحيض  هذه  استخدام 
التأكيد على وجود عدد كاٍف من املراحيض املتاحة واملالئمة واآلمنة خلدمة 
مي الرعاية الصحية )انظر اجلدول في الصفحة  طاقم العمل، واملرضى، وُمقدِّ
األقل(،  على  يومًيا  والصيانة  املنتظم  التنظيف  ضمان  )ويجب  التالية(، 

بحيث ال تلّوث بيئة الرعاية الصحية أو إمدادات املياه.
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استخدام  ضمان  يجب  البشرية:  اجلسم  فضالت  من  خالية  بيئة  توفير 
نظافتها،  على  احلفاظ  من  والتأكد  اليدين،  لغسل  مبرافق  املزّودة  املراحيض 
كما يجب التأكد من أن الناس - مبا فيهم األطفال - ال يتغّوطون في العراء، 
بالدفن  أو  املراحيض  في  مأمونة  بطريقة  البراز  كل  من  التخلُّص  يتم  وأنه 
في  اجلسم  فضالت  من  للتخلُّص  مراحيض   توفير  من  ُبد  وال  )ق.١١(. 
األسواق، واألماكن العامة واملُنشآت، مع مرافق لغسل اليدين )و.٧( وجتري 
الناحية  من  مالئمة  املرافق  هذه  تكون  أن  وينبغي  نحٍو جيد.  على  إدارتها 
املرافق  الثقافية، كما ينبغي تأسيس نظام مستدام للتنظيف واإلدارة يخدم 

العامة.

وفي  متوفرة  )و.٧(  اليدين  غسل  مرافق  تكون  أن  ُبد  ال  اليدين:  غسل 
وتشجيعها  اليدين  غسل  ملمارسات  الترويج  ويجب  املستخدمني،  متناول 
والنهوض بها، وبخاصٍة في األوقات املهمة )بعد استخدام املرحاض، وبعد 
الرعاية  ومنح  االعتناء  وبعد  واإلطعام،  الطبخ  وقبل  طفل،  مؤخرة  تنظيف 

ملريض الكوليرا(.

ُمِعّدات احلماية الشخصية  ُمِعّدات احلماية الشخصية: ال ُبد من توفير 
الواقية...  واملالبس  والقفازات،  والكمامات،  الطويلة،  األحذية  )مثل 
إلخ( للعاملني مبهام التشغيل والصيانة على طول سلسلة خدمات الصرف 

الصحي.

سالمة األغذية: ال ُبد أن تتضمن أنشطة الترويج للنظافة والنهوض بها- 
الترويج لنظافة األغذية والتشجيع عليها )التحضير السليم، وإعادة التسخني 

والتخزين بطرق سليمة، وتنظيف أواني الطبخ(.

املختلفة  الكلور  محاليل  توفير  من  ُبد  ال  الكلور:  مبحلول  التطهير 
)بتركيزات  مختلفة من الكلور احلر( خلدمة األغراض املختلفة: )١( محلول 
كلور بتركيز ٠.٠٥٪ لغسل اليدين مع الصابون، ولتطهير اجللد، ولغسيل 
املالبس )اخلاصة باملرضى، واإلداريني(، وللمراحيض، واملطابخ، واملشرحة، 
ومنطقة النفايات )أو البديل هو غسول لليدين باستخدام الكحول (، )٢( 
ة، وادوات  محلول كلور بتركيز ٠.٢٪ لتطهير األرضيات، واالدوات، واألِسرَّ
املطبخ اخلاصة باملريض، )٣( محلول كلور بتركيز ٢٪ إلضافته إلى فضالت 
املوتى )أو بداًل من ذلك استخدام  اجلسم والقيء للتطهير ولغسل جثامني 

اجلير للتطهير (.

الشخصية   والنظافة  الصحي  والصرف  باملياه  املرتبطة  االغاثة  تدخالت 
الرعاية  ومرافق  واملنشآت،  املنازل،  بني  كبيًرا  متييًزا  توفر   الكوليرا  ملواجهة 

الصحية )انظر الصفحة التالية(.
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املنازل: 

وجه  على  املنازل  بيئة  في  مستوي  على  التلوث  مخاطر  ترتفع 
اخلصوص، فأعضاء املنزل من امليطني مبرضى الكوليرا يتضاعف 
املجتمع  باملرض )١00( مرة عن غيرهم أعضاء  خطر إصابتهم 

اآلخرين.

• ال ُبد من التخلص السليم من فضالت اجلسم )التي قد حتتوي على 
الكوليرا(، وال ُبد من فصل الفضالت ها عن البيئة املعيشية لإلنسان 

وعن مصادر املياه.

املراحل  في  اجلسم، حتى  نظام إلدارة فضالت  تأسيس  ُبد من  • ال 
املبكرة من الطوارئ.

• من الالزم حتديد حلول الصرف الصحي التي ال تلّوث املياه اجلوفية.

وبخاصٍة  ذلك،  على  والتشجيع  بالصابون  اليدين  لغسل  الترويج   •
أو  األطفال  أو  الرَضع  مؤخرات  تنظيف  وبعد  والطبخ،  األكل،  قبل 

الكبار، وبعد استخدام املِرحاض، وعند االعتناء بشخص مريض.

• الترويج لنظافة األغذية والتشجيع عليها )التحضير السليم، وإعادة 
التسخني والتخزين بطرق سليمة، وتنظيف أواني الطبخ وأدواته(.

• الترويج ملعاجلة املياه وتخزينها والنهوض بذلك )ال ُبد من تغطية 
حاويات املياه، وال ُبد من تنظيفها بانتظام، وينبغي إزالة  شرب املياه 
األيدي  تالمس  ال  بحيث  مقبض،  له  كوب  أو  الصنبور  باستخدام 

املياه(. 

• ال ُبد من تنظيف املراحيض وصيانتها بانتظام، وال ُبد من ضمان 
اخلصوصية والسالمة للتشجيع على استخدامها.

ُيشَتبه  حالة  أي  )أو  الكوليرا  بسبب  األشخاص  أحد  مات  إذا   •
أضيق  في  إاّل  اجلثمان  ملس  عدم   يحدث  أاّل  فينبغي  كوليرا(  أنها 
بالعاملني  االستعانة  ينبغي  بالصابون.  اليدين  غسل  ويليه  احلدود، 
املدربني للمساعدة في عملية الدفن املأمونة والسليمة وااَلمنة. يجب 
احمللية  التقاليد  مع  ويتوافق  يراعي  مبا  باجلنازة  اخلاصة  القواعد  اّتباع 

واحترامها.

املُنشآت:

الصحي  للصرف  مبرافق  ُمجّهزة  العامة  األماكن  تكون  أن  ينبغي   •
تفصل بني اجلنسني.

مرافق جيدة  على  الصحي  الصرف  مرافق  أن حتتوي جميع  •ينبغي 
عاملة بالفعل لغسل اليدين، ومرافق لالستحمام إذا لزم األمر. 

)و.٧(  بالصابون  اليدين  لغسل  مرافق   محطات  تتوفر  أن  •ينبغي 
في جميع األماكن العامة، وبخاصٍة بالقرب من املراحيض أو ُمنشآت 

تقدمي األغذية.

حث  في  االرشادية  الالفتات/املُلصقات  تساعد  أن  املمكن  من   •
وقبل  املرحاض،  استخدام  بعد  بالصابون  أيديهم  غسل  على  الناس 

الطبخ/ أو األكل.

• ينبغي تناول االهتمام مبسألة سالمة الغذاء في املُنشآت/األماكن 
العامة )على سبيل املثال املدارس، واألبنية احلكومية، واألسواق(.

مرافق الرعاية الصحية:

س عادًة عند االشتباه في وجود  • في مراكز عالج الكوليرا- التي تؤسَّ
فاشية الوباء أو التأكد من ذلك- يكون معظم املرضى في حالة ضعف 
شديدة للغاية لدرجة ال متّكنهم من استخدام املرحاض، وتوضع الِدالء 
يًصا لهذا الغرض  )بسعة ١٠-١٥ لتًرا( حتت حفرة التى أنشئت خصِّ
في سرير مرضي الكوليرا أو على جانبه، وميكن رفع الِدالء على قاعدة 
ملنع التناثر على املنطقة احمليطة، وينبغي أن يوَضع نحو )١واحد سم( 
من محلول الكلور تركيز )٢٪( في الدلو قبل وضعه حتت السرير، 
مرضى  يستخدمها  التي  القريبة  املراحيض  في  الِدالء  تفريغ  وينبغي 
الكوليرا. بعد جتميع فضالت اجلسم والتخلُّص منها، ينبغي شطف 
مياه  والتخلص من  بتركيز )٠.٥٪(،  الكلور  الِدالء مبحلول  غسل  

الشطف الغسيل  في مصرف املياه )البالوعة( أو املرحاض. 

• عدد املراحيض املُوصى به هو مرحاض واحد لكل )٢٠( شخًصا 
العالج  يتلقى  املالحظة، ومرحاض واحد لكل )٥٠( شخًصا  حتت 
في املستشفى، باإلضافة إلى )١-٢( مرحاض او اثنني لطاقم العمل. 

الذين  بالكوليرا واملرضى  • ينبغي عزل املرضى املشتبه في إصابتهم 
تأكدت إصابتهم بها عن غيرهم من املرضى.

انتشار  من  للوقاية  الكوليرا  ملرضى  منفصلة  مرافق  توفير  ينبغي   •
العدوى.

في  بكبها  يكون  السائلة  البشرية  املخلفات  جميع  من  التخلص   •
املرحاض أو بدفنها.

للمراحيض  البالستيكية   األرضية  البالطات  باستخدام  يوصى   •
سهلة التنظيف.

البرازية  واحلمأة  اجلسم  لفضالت  اآلمن  االحتواء  ضمان  ينبغي   •
في املوقع، فينبغي أاّل تتصل املراحيض بشبكة الصرف الصحي ملنع 

انتشار املرض.

مي  وملُقدِّ للمرضى،  كافية  بكميات  املأمونة  املياه  تتوفر  أن  ينبغي   •
الرعاية الصحية، ومن أجل التنظيف والتطهير داخل املرفق.

• وفي حال حدوث فاشيات انتشار وباء الكوليرا، فال ُبد من توفير 
معدات احلماية الشخصية املالئمة وااللتزام باستخدامها.

•ينبغي جتهيز جثامني املوتى ودفنهم بطريقة متنع انتقال املرض.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١97(.
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اعتبارات التصميم 
واالعتبارات 
االجتماعية

ق.١0 الشمولية والعدل فى 
التصميمات 

حقوق  من  حٌق  وكاٍف  مالئم  مرفق صرف صحي  الي  الوصول  إمكانية  إن 
اإلنسان مكفوٌل للجميع، في أغلب األحيان ُتصّمم خدمات ومرافق الصرف 
يكون  املستخدم  وواجهات  املوقع  في  املوجودة  املرافق  وبخاصٍة   ، الصحي 
ملجموعات  املختلفة  االحتياجات  تنوع  تراعي  ال  موّحدة  منوذجية  بطريقة 
املستخدمني . واثناء مرحلة االستجابة السريعة على وجه اخلصوص- حيث 
ان الوقت واملال عامالن مقيدان-تكون التصميمات البسيطة واملوّحدة سهلة 
التنفيذ هي االختيار املفضل، إاّل أن هناك قدر كبير من القدرات املختلفة 
واالحتياجات  املتنوعة في أي مجتمع من املجتمعات املتضررة، وبالتالي، إذا 
لم ُيلتَفت إلى هذه القدرات واالحتياجات ومراعاتها كما ينبغي أثناء مراحل  
التقييم والتخطيط والتصميم، فسوف ُيحَرم السكان بسبب ذلك من مرافق 

وخدمات للصرف الصحي كانت موجهة لنفعهم باألساس. 

يراعي نهج الذي يعتمد على الشمولية والعدل فى التصميم  )أوعمومية 
التصميم( تنّوع السكان كجزء طبيعي في كل مجتمع، حيث االحتياجات 
ومتوازنة  القيمة  في  املتساوية  وحقوقهم  واألفراد  للمجموعات   املختلفة   
كما ينبغي. ويهدف التصميم الشامل إلى حتديد العوائق احملتملة وإزالتها، 
السن،  عن  النظر  ِبَغض  استخدامها  فرد  وبيئات ميكن ألي  مرافق  وتكوين 
الفرد  النوع االجتماعي، أو املرض، أو اإلعاقة، فهو يحّسن من إحساس  أو 
مي الرعاية  بالكرامة واالعتماد على الذات والصحة  والسالمة، ويدعم مقدِّ
باملساعدة، ويقاوم سوء الفهم واجلهل، وفي أغلب األحيان يلزم إجراء بعض 
مرافق  جلعل  فقط  التصميم  في  البسيط  التطوير  أو  الطفيفة  التعديالت( 
الصرف الصحي أكثر شمواًل وإدماًجا، وإذا ُأِخَذت الشمولية في احلسبان في 
مرحلة التصميم، فستكون هناك من تكاليف اإلضافية بنسبة ٣-٧٪ لدعم 

الُنظم اخلالية من العوائق.

لكي يكون التصميم شاماًل فالبد أن يراعي جميع مجموعات املستخدمني 
يشمل  وهذا  الصحي،  الصرف  مرافق  تصميم  عند  وافية  مراعاة  احملتملني 
األشخاص الذين لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو نفسية طويلة 
األجل، واألشخاص ذوي القدرة احلركية احملدودة، واألشخاص من ُمخَتلف 
والسيدات  احلوامل،  والسيدات  واألطفال،  واجلرحى،  واملرضى  األعمار، 
للنظافة  اآلمنة  بالسالمة واإلدارة  تتعلق  والفتيات ممن لهم متطلبات خاصة 
الصحية في فترة احليض، وغير ذلك من  االحتياجات اخلاصة. وقد ينتمي 
الناس ألكثر من مجموعة خاصة من مجموعات املستخدمني املختلفة في آٍن 
واحد بطريقة تقاطعية، وقد تكون بعض مجموعات املستخدمني احملتملني 
غير ظاهرة أو أقل وضوًحا. ومن َثم فمن الضروري جًدا حتديد مجموعات 
أثناء  بالفعل  املجموعات  هذه  أمام  تكون  قد  التي  والعوائق  املستخدمني 
املرافق  ُتبنى  أن  الضروري  ومن  )ق.١(.  األّولية  والدراسة  التقييم  مرحلة 
مشاورتهم  جتري  أن  وينبغي   ، املجتمع  في  املعنيني  األشخاص  منظور  من 
التنفيذ. وبناًء  البرنامج وعملية  وإشراكهم بصورة فعالة الحًقا في تصميم 
وتطوير  والتعديالت  التدخالت  تتضمن  فقد  املتوقعني  املستخدمني  على 

التصميم ما يلي:

التقييم واملتابعة
• جمع البيانات  اخلاصة مبجموعات املستخدمني، والتأكد من أن ترتيب 

وفرز البيانات وفًقا للنوع االجتماعي، والسن، ونوع اإلعاقة - إن وجد.

التشاركية   اإلجراءات  من  وغيرها  البؤرية  النقاش  مجموعات  حتديد   •
مجموعات  في  املعنية  املستخدمني  مجموعات  جميع  ُتضم  التي  املباشرة 
النوع  نفس  من  ُمدّربني  رين  ُميسِّ وجود  مع  والسيدات،  للرجال  منفصلة 

االجتماعي ألعضاء املجموعة. 

• التشاور مع مجموعات املستخدمني املختلفة بشأن احتياجاتهم، من أجل 
احلصول على معلومات تفيد في اختيار املوقع، وسهولة الوصول، والتصميم، 

واالستخدامات اخلاصة بجميع خدمات ومرافق الصرف الصحي. 

اخلاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  أشخاًصا  تضم  التي  املنظمات  إشراك   •
وطلب  الصحي،  للصرف  االستجابة  في  املُسنِّني  تراعي  التي  ومنظمات   ،
مرافق  جعل  ضمان  كيفية  في  صة  املُتخصِّ املنظمات  من  واملشورة  الُنصح 

الصرف الصحي في املتناول ويسُهل الوصول إليها.

• ضمان متثيل جميع مجموعات املستخدمني املعنية في اللجان املجتمعية 
برنامج  تقييم  وفي   ، الشخصية  والنظافة   الصحي  والصرف  املياه  خلدمات 

املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.

العامة   والعالقات  التوعية   في  العاملني  وكذلك  العمل،  طاقم  تدريب   •
والشركاء على التصميم الشامل، والتوعية بنوع اإلعاقة - والسن، والتعرف 
على اإلحتياجات اخلاصة ملجموعات املستخدمني املختلفة واالعتراف بها. 

جميع  شمولها  لضمان  الصحي  الصرف  خلدمات  االستجابة  متابعة   •
مجموعات املستخدمني.

اليدين  الصحي ومرافق غسل  للصرف  لتوفير خدمات  التخطيط 
في متناول املستخدمني:

• مراعاة أن يكون ١٥٪ على األقل من إجمالي املراحيض العامة  تتبع نهج 
املنشأة بال  املراحيض األخرى  التصميم، مع وجود غيرها من  الشمولية في 

عوائق بحيث تكون بقدر اإلمكان في املتناول ويُسهل الوصول إليها.

بنهج  مصممة  االفراد  يستعملها  املراحيض  من  وحدات  وجود  مراعاة   •
شمولي وعادل، أو وجود هذة الوحدات ضمن مجموعة املراحيض العامة.

الدخول، وذلك  ُميّسرة  املتاحة  املرافق  • ضمان وضع عالمات على جميع 
بوضع رموز كبيرة للمدخل.

الوصول إلى املرافق
• تقليل املسافة بني املرافق العامة إلى البيوت وأماكن اإليواء، وحتديد مواقع 
مرافق الصرف الصحي ُميّسرة الدخول وأماكن اإليواء بحيث ميكن تسكني 
السكان من ذوي اإلحتياجات اخلاصة ، أو القدرة احلركية احملدودة، أو الذين 
الدخول  ُميّسَرة  املراحيض  من  بالقرب  باألمن-  املتعلقة  املخاوف  تشغلهم 

وغيرها من مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية .

أوسع،  ممرات  العامة عن طريق عمل  املرافق  إلى  الوصول  إمكانية  • حتسني 
مزّودة  أو عمل مسارات  مائل،  بدرابزين  منحدر  أو  وعمل درجات ساللم 
بحبال إرشادية أو العالمات األرضية اإلرشادية وغيرها من املعالم اإلضافية 

األخرى لذوي اإلعاقات البصرية.
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• توفير منحدرات منخفضة امليل )ال يزيد انحدارها عن ١٢ ِوحدة طول 
لكل وحدة ارتفاع( بعرض ال يقل عن نحو ١.٥متر، مع وجود درابزين على 
أحدى اجلانبني )وُيفّضل أن يكون على كال اجلانبني( وعمل حواف جانبية  

للمنحدر.

• توفير إشارات مرئية زاهية األلوان تشير إلى املرافق العامة أو املشتركة ُميّسَرة 
الدخول.

• توفير أدوات متنقلة أو منزلية مثل املباول السريرية لكبار السن، أو املرحاض 
البالستيكى اخلاصة باالطفال املعروف بالقصرية، أو الِدالء، أو األكياس، أو 
الذين  األشخاص  أو  احملدودة،  احلركية  القدرة  ذوي  لألشخاص  احلفاضات 

يعانون من سلس البول، أو طريحي الفراش.

• التأكيد على أن جميع املناطق اخلطرة ُمعلَّمة بعالمات وُمسيَّجة.

 الدخول وسهولة احلركة داخل املرافق
املرحلة األولية من  أثناء  املُتنقل  املوَصى بها للمرحاض  الداخلية  • املساحة 
استجابة الطوارئ ال تقل عن ١٢٠ × ١٢٠سم، ومن األمثل أن تكون )١٨٠ 

× ١٨٠سم(.

الدخول  منطقة  تكون  أن  ينبغي  املتحّرك،  الكرسي  ملستخدمي  بالنسبة   •
كبيرة مبا يكفي للحركة واملناورة، وينبغي أن تسمح بوجود مساحة كافية 
لفتح الباب. ينبغي أن ينخفض الفرق بني مستوى األرضية في خارج وداخل 

املرحاض او ينعدم نهائي.

• ينبغي أال يقل عرض الباب عن ٩٠سم، وأن ُيفتح باجتاه اخلارج مع وجود 
أو  حبل  وجود  مع  املستديرة(،  املقابض  ُتسَتخَدم  )وال  كبير  ذراع  مقبض 

درابزين بالداخل لسحب الباب وغلقه، وتأمني إغالقه بإحكام.

• ويجب أن تكون الترابيس او سهلة االستعمال بالنسبة لألشخاص الذين 
على  عليها،  قبضتهم  وإحكام  باألشياء  اإلمساك  في  صعوبات  من  يعانون 
سبيل املثال، ميكن استخدام لسان للقفل معدني أو خشبي يتحرك باالنزالق 

أو يكون دّواًرا.

• ويجب أن تكون املساحة داخل املرحاض كافية حلركة الكرسي املتحّرك 
أحجام  من  )تأكد  ١.٥م  نحو  تبلغ  واالنعطاف  للدوران  بدائرة  ومناورته 

الكراسي  لنماذج  وفًقا  الطوارئ  مناطق  في  املتحركة  الكراسي  وأشكال 
املتحّركة(، وأن تكون هناك مساحة خالية تبلغ متًرا واحًدا إلى املرحاض من 
أجل االنتقال من الكرسي املتحّرك إليه والعكس. إضافًة إلى احلاجة إلى وجود 

مساحة كافية لوقوف مقّدم الرعاية بها.

• وال ُبد أن تكون األسطح مقاومة لالنزالق.

استخدام املِراَفق

القاعدة  على  اجللوس  عند  االفراد  للدعم  حبل  أو  يدوي  مقبض  توفير   •
اليدوية   الوقوف. ينبغي تثبيت املقابض  الُقرفصاء وعند  اواجللوس بوضعية 
على ارتفاع  ٨٠سم فوق األرضية، وينبغي أن يكون قوًيا مبا يكفي لدعم 

وزن اجلسم.

ارتفاع  )على  املتناول  وفي  الدخول  ُميّسَرة  اليدين  لغسل  مرافق   توفير   •
القدرة  ذوي  لألشخاص  االستخدام  سهلة  وصنابير  إليه،  الوصول  يسهل 
اليدين  غسل  مرافق  ووضع  بقبضتهم(،  باألشياء  اإلمساك  على  احملدودة 

ُميّسَرة الدخول بالقرب من املراحيض .

على  املساعدة  ووسائل  نقلها،  ميكن  او  االرض  في  مثبتة  مقاعد  توفير   •
اجللوس )مثل كرسي املرحاض املتنقل، أو كرسي بدون ظهر أو مساند وبه 
فتحة، مقاعد قابلة للتنظيف، سواء ثابتة أو قابلة  للنقل، ذات أبعاد مختلفة 

تناسب األطفال والكبار(.

وفًقا  مختلفة  أشكااًل  املرحاض  نوع  أو  املرحاض  مقعد  يتخذ  أن  ميكن   •
لألعراف والعادات، ويجب أن ُيَبت فيها بالتشاور مع السكان املعنيني، مبا 

فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة.

نشر املعلومات
والصرف  املياه  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  جميع  نشر  على  التأكيد   •
الشخصية   للنظافة  الترويج  وُملصقات   الشخصية    والنظافة  الصحي 
واملتنوعة  املناسبة  واإلعالم  التواصل  وسائل  باستخدام  وذلك  وتشجيعها 
واللغة  الصوت،  ومكبرات  كبير،  بخط  الطباعة  استخدام  أمثلتها:  )ومن 

البسيطة، والصور اإليضاحية(.
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شكل 7: مناذج للتصميمات ُميّسَرة الدخول )مقتبس من 
)٢٠٠٥ Jones & Reed



تصميم مراعي للنوع االجتماعي
من التعديالت التي جُترى علي التصميم  جلعل مرافق الصرف الصحي أكثر 

مراعاًة للنوع االجتماعي وإلدارة النظافة الصحية في فترة احليض ما يلي:

• وجود مرافق عامة أو مشتركة ُميّسَرة الدخول، وجيدة الصيانة، وتفصل 
الرجال عن السيدات.

ميكن  وأبواب  صلبة،  جدران  ذات  )مراحيض  واألمن  اخلصوصية  توفير   •
املناطق  املكشوفة ، وتوفير واإلضاءة  غلقها  بإحكام، وتغطية السقف في 

الليلية، وعمل اسوار من وحدات الطوب اجلاهزة(

محلًيا  املقبولة  للمستلزمات  مستدامة  إمدادات  على  احلصول  إمكانية   •
للنظافة الصحية في فترة احليض، باالضافة الى توفير معلومات عن االستخدام 
د احمللِّي  الصحيح لها )وأن تكون مالئمة، وتكلفتها معقولة، وينتجها املورِّ
إن أمكن(، وإذا لم تكن قابلة إلعادة االستخدام، فال ُبد من تقدمي خيارات 

التخلص الصحيح منها،  و نشر الوعي عن طرق التخلص .

فترة  في  الصحية  النظافة  مستلزمات  من  للتخلص  قمامة  • وضع صناديق 
احليض بحيث يجري التخلص منها على نحٍو منفصل.

إمكانية  توفير  أو  احلمام   داخل  والصابون  باملياه  لالغتسال  مرافق  توفير   •
متحفظة  بطريقة  وجتفيفها  احليض  لفترة  الصحية  النظافة  ُمنتجات  غسل 
وحِذرة ملنع اإلحراج، مع توفير تصريف خاص وسري بحيث ال ميكن رؤية 

املياه احملتوية على دم احليض.
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شكل 8: تصميم مراعي للنوع االجتماعي )مقتبس من جامعة 
كولومبيا وجلنة اإلنقاذ الدولية -٢٠١٧(

تصميم مالئم ثقافًيا
عند تصميم البنية التحتية للصرف الصحي وتنفيذها، ال ُبد من االهتمام 
بوجه خاص في التصميمات على نحو يراعي مالءمتها للثقافة احمللية، وهذا 
ينطبق بصفة خاصة إذا كان السكان الذين يتشاركون املعيشة ينتمون إلى 
مجموعات ثقافية أو عرقية أو دينية مختلفة )أو جميع ما سبق(، فاالختيار 
إذا  أو ال، وقد ال يستخدمونه  املرحاض  يكون للسكان في استخدام مرفق 
اعتبروه غير مالئم، أو غير مريح في االستخدام، أو ال ينسجم أو يتشابه مع 
املالئم  التصميم  فإن  املستخدم وما تعارف على استخدامه. لذلك  عادات 
الشخص  )سواء  املالئمة  املستخدم  كواجهة  مختلفة  جوانب  يراعي  ثقافًيا 
ل اجللوس بوضعية الُقرفصاء(، وكذلك  الذي يفضل اجللوس أو  الذي يفضِّ
وجود  نوع املواد واملستلزمات املستخدمة لتنظيف الشرج التي تلقى قبواًل 
 ، اخلشب  وقطع  واملياه،   التواليت،  ورق  أمثلتها  )ومن  املستخدمني  لدى 
واألحجار(، أو جوانب أخرى تتعلق بالنوع االجتماعي واخلصوصية )مثل 
املرافق التي تفصل بني السيدات والرجال(، أو أنه قد ال تكون املجموعات 
أو قد  املرحاض،  النوع من  استعداد الستخدام نفس  املختلفة على  الثقافية 
أو   املرحاض  باستخدام  املتعلقة  والعادات   احملظورات   بعض  هناك  يكون 
تدوال املخلفات أو اخليارات احملتملة إلعادة االستخدام. وقد تؤثر املعتقدات 
يريد  ال  )فقد  املوقع  اختيار  في  األخرى  هي  الثقافية  واملعايير  واألعراف 
املرافق  إلى املرحاض( وكذلك اجتاه  الذهاب  األشخاص أن يراهم أحد عند 
)على سبيل املثال/ القواعد الدينية التي توجب أال يستقِبل املرحاض  قبلة 
الصالة(، وقد تعمل هذه املعتقدات واألعراف أيًضا علي تضيق  اخليارات 
إلعادة  املوجهة  التقنيات  في  ُينَظر  ال  قد  املثال:  سبيل  )فعلى  التقنية 
فضالت  االستخدام  إعادة  ثقافتها  تتقبل  ال  التي  السياقات  في  االستخدام 
اجلسم، أو قد ال يكون تنفيذ املباول من اخليارات في املجتمعات املسلمة(. 
القضايا الثقافة قد تكون متعددة ومن املمكن أن تستلزم التصدي لها في 
مرحلة التقييم االولي )ق.١( من أجل فهم إحتياجات السكان  وعاداتهم 

وممارساتهم واالستجابة املالئمة والوافية لها.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١97(.

إضاءة
مراحيض تفصل اجلنسني،وذات عالماتسيدات

واضحة؛ سيدات

قفل باب - ترباس

مرفق لغسل اليدين
مزّود بالصابون

باب و جدران غير شفافة
وسقف للخصوصية الكاملة

ارشادات من أجل اإلدارة اآلمنة
للنظافة الصحية في فترة احليض

مرافق مبساحة داخلية كافية لألشخاص
ذوي القدرة احلركية احملدودة

صندوق بغطاء للنفايات

إمدادات للمياه  داخل املرحاض
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ينبغي  الطوارئ،  في  الصحي وجتهيزاته  الصرف  تقدمي حلول ألدوات  عند 
توجيه اهتمام خاص باإلدارة اآلمنة لبراز األطفال، فبراز األطفال بوجٍه عام 
يكون أشد خطورة  من براز البالغني حيث أن أنواع العدوى املرتبطة بفضالت 
انتشار أعلى لإلسهال  انتشاًرا في األطفال، مع  اجلسم عادًة ما تكون أكثر 
وعدوى الديدان الطفيلية املعوية  املنقولة عن طريق التربة، ويستغرق اجلهاز 
املناعي للطفل عدة سنوات للنمو، وقد ال يكون األطفال قد طوروا األجسام 
في  فاألطفال   ذلك،  إلى  باإلضافة  العدوى.  هذه  ملواجهة  الالزمة  املضادة 
في  التام  التحكم  القدرة على  غالًبا ال ميلكون  الصغار  واألطفال  احلبو  سن 
ط األطفال في مناطق قد تعرض غيرهم من األطفال   عملية التغوط، وقد يتغوَّ
للتلوث )على سبيل املثال: على األرض حيث يلعب األطفال، وقد يضع 
األطفال  فإن  وبالتالي  أفواههم(.  ثة في  امللوَّ أغراضهم  او  األطفال أصابعهم 
أكثر عرضًة لألمراض املنقولة عن الطريق البراز، ومن املمكن أن تؤدي هذة 
م، والقدرات املعرفية احملدودة.  امللوثات إلى امراض مثال سوء التغذية، والتقزُّ
ومما يؤَسف له أن فضالت األطفال غالًبا ما يُنظر إليها على أنها أقل ضرًرا، 
التخلص  ُيراَعى  السليمة وال  بالطريقة  غالًبا ال يجري جمعها  فهي  ولذلك 
منها بأمان. باإلضافة إلى ذلك، وقد ال يستخدم األطفال املرحاض في كثيٍر 
من األحيان، وقد يرجع ذلك إلى صغر سنهم، أو  منوهم البدني، أو مخاوف 
السقوط  خشية  املراحيض  استخدام  يخافون  فقد  بالسالمة،  املتعلقة  االباء 
األماكن  من  اخلوف  بسبب  أو  الكريهه،  الروائح   انتشار  بسبب  أو  فيه، 
املُظلمة. وبالتالي، فتناول إدارة فضالت األطفال تراعي املكونات التالية مبا 

يحدده السياق:

البنية التحتية: ينبغي أن تراعي التدخالت اخلاصة بأدوات الصرف الصحي 
وجتهيزاته احلاجات اخلاصة لألطفال، وهي تتضمن أن تكون مرافق املراحيض 
وأن  اجليدة،  اإلضاءة  بها  تتوفر  وأن  املنازل،  بالقرب من  املُشتركة  أو  العامة 
تكون مجهزة بواجهة مستخدم مالئمة  لألطفال مثل توفير فتحة املراحيض 
األصغر أو عمل فتحات أصغر من أجل اجللوس فوقها بوضعية الُقرفصاء، وال 
ُبد أن تكون الِبنية الفوقية كبيرة مبا يكفي لتستوعب وجود أحد الوالدين 
مي الرعاية مع الطفل داخلها، ومن املمكن أيًضا تزيني املرحاض  أو أحد ُمقدِّ
والتي  لألطفال  املالئمة  الصحية   النظافة  ورسائل  امللونة،  الفنية  باألعمال 

تستخدم الصور.

اإلدوات  غير الغذائية: بالنسبة لألطفال في سن احلبو  واألطفال الصغار، 
لألعمار  مناسبة  الفضالت  الحتواء  منتجات  بتوفير  االهتمام  من   ُبد  ال 
املختلفة لهم، ومن هذه املنتجات احلفاضات، املرحاض البالستيكى اخلاصة 
النوع  من  املستخدمة  احلفاضات  كانت  إذا   ، بالقصرية   املعروف  باالطفال 
فعال ومناسب جلمعها  نظام  ُبد من وجود  ملرة واحدة، فال  الذي يستعمل 
اخليارات  وجود  مع   ) الشخصية  للنظافة  الترويج  ذلك  في  )مبا  وإدارتها  
التالية  سواء كانت خيارات الدفن أو املعاجلة. ومن البدائل التي قد تكون 
مطروحة استخدام احلفاضات القابلة للغسل. وإذا جرى استخدام القصرية ، 
فمن املمكن طرح براز األطفال أو شطفه داخل املرحاض، وتنظيفها بالصابون 

أو تعقيمها بعد ذلك.

الترويج للنظافة: تشمل اإلجراءات املتبعة في الترويج للنظافة الشخصية 
)ق.١٢( التي تُختص بإدارة براز األطفال علي توفير املعلومات والتدريب 
ب األطفال  للوالدين وملقّدمي الرعاية عن اخليارات اآلمنة للتخلُّص، وعن تدرُّ
على املرحاض، وعن ممارسات غسل الثياب، والدعوات النشطة ملنع التغّوط 
للنظافة رسائل  الترويج  ببراز األطفال، ويتضمن  املنازل  العشوائي، وتلّوث 
للنظافة الشخصية  عن أهمية غسل اليدين بالصابون بعد مالمسة فضالت 

جسم الطفل، وغسل الطفل بعد التغّوط. وقد تتضمن أيًضا التشجيع على 
تنظيف البيئة امللّوثة بالفعل باستخدام اجلاروف وغيرها من األدوات األخرى 

لتفادي املالمسة املباشرة لفضالت األطفال.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١97(.

ق.١٢ الترويج للنظافة الشخصية 

والعمل مع المجتمعات المتضررة 
ك  م  لتمكني الناس من التحرُّ الترويج للنظافة الشخصية هو نهج مخطط وُمنظَّ
واتخاذ اإلجراءات اخلاصة  للوقاية من أثر األمراض املتعلقة باملياه والصرف 
الصحي والنظافة الشخصية أو التقليل من هذا األثر، فهي تدور حول جعل 
خدمات الصرف الصحي تستمر أو تعمل بفعالية أكبر، ويجب أن تكون 
احلكومات،  مثل   االستجابة  في  املشاركة  األطراف  جميع  من  مدعومة 
والوكاالت احمللية أو العاملية، واملُنّظمات غير احلكومية، فال يفترض أن ُيباشر 
للنظافة  الترويج  أي جراء تدخلي يخّص الصرف الصحي دون أن يتضمن 
أي  داخل  االختالفات  بوجود  للنظافة  الترويج  يقر  أن  وينبغي  الشخصية. 
مجموعة سكانية وأن يسعى لالستجابة مُبخَتَلف الطرق الحتياجات  املياه 
والفتيات  والرجال  السيدات  لدى  الشخصية  والنظافة  الصحي  والصرف 
واألوالد من ُمختلف األعمار ومن ُمخَتلف اخللفيات، ومبا لديهم من معايير 
وحاجات  وأديان  معتقدات  من  لديهم  ومبا  مختلفة،  واجتماعية  ثقافية 
في  متفاوتة  درجات  من  عليه  هم  ومبا  مختلفة،  وهويات جنسية  وقدرات 

الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية... إلخ.

في حاالت  الشخصية  للنظافة  للترويج  الرئيسية  املكّونات 
الطوارئ:

• املبادرة والتحّرك املجتمعي والفردي 
• استخدام املرافق وصيانتها

• إمكانية احلصول على أدوات النظافة الشخصية واستخدامها
 • التنسيق والتعاون املشترك بني جميع األطراف املعنيني باملياه والصرف 

    الصحي والنظافة الشخصية 
• التقييم  واملتابعة والرصد 

رين للمسؤولية واملشاركة  ل السكان املُتضرِّ • حتمُّ
التغيير  لطرق  املُركز  واالختيار  كة  احملرِّ السلوكية  الدوافع  حتديد   •

السلوكي

في الطوارئ، قد تنهار الهياكل املجتمعية ويتمزق التماسك املُجتمعي، وغالًبا ما 
سيعاني السكان من الصدمة واحلزن الشديد على فقدان أحبائهم. وال ُبد 
أن يراعي املرّوجون للنظافة الشخصية الذين يعملون مع أعضاء من املجتمع 
االستماع  ببساطة  هو  منهم  ُيطلب  قد  ما  كل  البداية  وفي  األمور،  هذه 
لتجارب الناس الكتساب ثقتهم، ولكن سيكون هناك دائًما بعض األعضاء 
ر ممن لديهم احلرص واحلماسة على االنخراط واملشاركة  املُتضرِّ من املجتمع 
على  احلصول  لتسهيل  التأسيس  إعادة  عملية  دعم  ميكنهم  وممن  الفورية، 
إجراءات  تساعد  أن  املمكن  ومن  الشخصية.  والنظافة  الصحي  الصرف 
الناس لكرامتهم، ليس فقط بضمان  التدخل للصرف الصحي في استعادة 
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إمكانية احلصول على املرافق واخلدمات، ولكن أيًضا عن طريق دعم تنظيم ق.

قد  القرار.  اتخاذ  دعم  وكذلك  ومشاركتها،  املجموعات  وتنظيم  املجتمع 
تتاح مستويات مختلفة من املشاركة في األوقات املختلفة من حالة الطوارئ 
التعاون، أو تفويض  أو  أو االستشارات،  املعلومات،  )كاملشاركة في جمع 
السلطة(، ولكن دائًما ما سيكون هناك مساحة ملستوى معني من التشاور.

واألدوات  االستراتيجيات  من  العديد  الشخصية  للنظافة  الترويج  يستخدم 
املتنوعة للتصدي ملخاطر األمراض املرتبطة بخدمات املياه والصرف الصحي 
والتعبئة  الدعوة،  أنشطة  تشمل:  أن  ميكن  والتي  الشخصية،  والنظافة 
السلوك،  التفاعلي، والتواصل من أجل تغيير  م  املجتمعية، والتعليم والتعلُّ
والتصميم  السوق،  متطلبات  على  القائمة  والُنُهج  التشاركية،  واألبحاث 

الشمولي الذي يكون محوره السكان.

بتحسني  يتعلق  فيما  الشخصية  للنظافة  الترويج  مبادئ 
خدمات الصرف الصحي

ومن االستراتيجيات احليوية في الترويج للصرف الصحي والنظافة الشخصية 
محاولة  منها-   احملرومة  األماكن   في  اخلدمات  على  الطلب   زيادة  أوعند 
فهم وجهات النظر املختلفة للمجتمع املتضّرر فيما يتعلق بالصرف الصحي 
والنظافة الشخصية، أن يجري إشراك  السكان في القرارات املتعلقة بالبرنامج.

١. استمع واطرح األسئلة: من املهم واحليوي معرفة ممارسات الصرف 
الصحي ومعاييره، على سبيل املثال: ما الذي يفعله ُمخَتلف السكان  عادًة؟ 
ما الذي يحدث اآلن وما الذي تغير نتيجًة حلالة الطوارئ؟ ما الذي يحتاج 
إليه ُمخَتلف السكان  ويرغبون بوجوده لضمان فعالية مرافق الصرف الصحي 
وتأثيرها على الصحة؟ ما هي مخاطر الصرف الصحي ذات األولوية؟ من هم 
احللقة األضعف وما الدعم الذي يحتاجونه للوصول خلدمات ومرافق الصرف 
رين  املُتضرِّ السكان  املثال-  سبيل  -على  املساعدة  يستطيع  من  الصحي 
)والذين يتمتعون أيًضا باخلبرات والقدرات( أم الوكاالت احمللية أم اإلدارات 
الضروري  من  بل  ذاتها،  باملعاملة  اجلميع  يعامل  أال  املهم  ومن  احلكومية؟ 
وأمهات  كالشباب  معها  النقاش  التي سيجري  املختلفة  املجموعات  حتديد 
االبتدائية،  املدارس  وأطفال  الدينية،  والقيادات  وآبائهم،  الصغار  األطفال 
والعاملني  باملطاعم ، ومصّففي الشعر ... إلخ. انظر أيًضا الفصلني التابعني 
التصميم   فى   والعدل  الشمولية  عن  الصلة   ذات  بالقضايا  اخلاص  للجزء 

)ق.١٠(، وتقييم ودراسة الوضع األّولي )ق.١(.

٢.تفعيل التشاور واملشاركة فى االجراءات: ميكن استخدام املناقشات 
التفاعلية لدعم مجموعات املستخدمني املختلفة في حتديد ما ميكنهم عمله 
الشخصية.  والنظافة  الصحي  الصرف  الفور من أجل حتسني خدمات  على 
أمام  والعقبات  للعمل )احلواجز  التحرك  يعوقهم   عن  ما   معرفة  املهم  من 
معرفة  وكذلك  الشخصية(،  والنظافة  الصحي   للصرف  املطورة  اخلدمات 
املساعدات التي يحتاجون إليها-إن كانت هناك أي مساعدة الزمة. وبإجراء 
للمرافق  واملستخدمني  الفاعلني،  وغير  الفاعلني  بني  والتمييز  االستقصاءات 
واتخاذ  للعمل  كة  احملرِّ الدوافع  حتديد  املمكن  فمن  لها،  املستخدمني  وغير 
في  املساعدة  ميكنه  والذي  املجتمع،  تنظيم  دعم  أيًضا  املفيد  ومن  إجراء. 
ضمان حتفيز الناس لبعضهم. ومن املمكن أن تساعد العديد من التدخالت 
على  تعتمد  سوف  ولكنها  املباشرة،  للمخاطر  االستجابة  في  املتنوعة 
الالزمة  األدوات  أو  املؤقتة،  الصحي  الصرف  أمثلتها: حلول  السياق، ومن 
القصرية  أو  اليدين،  أو غيره من االدوات لغسل  الصابون  أو  احُلَفر،  لتنفيذ 
جتري  سوف  التي  الطريقة  في  ر  فكِّ إلخ.  باألطفال...  اخلاصة  واحلفاضات 
ومدى  البداية،  من  الشخصية  والنظافة  الصحي  الصرف  مرافق  صيانة  بها 

مشاركة املجتمع احمللي في هذا، على سبيل املثال، من خالل تكوين اللجان 
أو مجموعات مستخدمني. 

حتديد  مبكان  األهمية  من  حظًا:  األقل  الفئات  على  التركيز   .3
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة )من السيدات، والفتيات، واملُسنني، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة ، والتعرف على ما يشعرون به وما يحتاجون إليها 
إلدارة احتياجتهم  للصرف الصحي والنظافة الشخصية )على سبيل املثال 
إدارة النظافة الصحية في فترة احليض(. والتأكيد على وجود سيدات ضمن 
فريق العمل سوف يعني أنه سوف ميكنهن الكالم بسهولة أكبر مع غيرهن 
فضالت  إدارة  طرق  معرفة  أيًضا  األهمية  ذات  األمور  ومن  السيدات.  من 
مي الرعاية عن الدعم الذي  ع واألطفال الصغار، وسؤال األمهات ومقدَّ الُرضَّ
ال. اعمل مع املنظمات احمللية التي  يريدونه لتحقيق هذا األمر على نحٍو فعَّ
متثل الفئات  اخلاصة  مثل منظمات املعاقني. انظر أيًضا  القضايا ذات الصلة  
األطفال  فضالت  وإدارة  )ق.١٠(،  التصميم   فى  والعدل  الشمولية  عن 

)ق.١١(، وتقييم ودراسة الوضع األّولي )ق.١(. 

٤. املشاركة في وضع اخلطط: من العمليات األساسية أيًضا في اإلجراء 
ومؤشرات،  عملية  أهداف  وضع   - الشخصية  للنظافة  للترويج  التدخلي 
وضع اخلطط االستراتيجية للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية مع 
األطراف األخرى املشاركة في االستجابة للمياه والصرف الصحي والنظافة 
الشخصية. في هذه العملية ينبغي حتديد إجراءات العمل "املمكنه " التي 
اتخاذ  وينبغي   ، والنظافة  الصحي  الصرف  على  تأثير  لها  يكون  أن  ميكن 
ر اإلسهام في  قرار بشأن طريقة متابعة الفعالية والتأثير. وعلى املجتمع املُتضرِّ
هذه االستراتيجية. وسوف يساعد توظيف أعضاء جدد للفريق، وتدريب 

أعضاء الفريق احلاليني واجلدد ودعمهم في ضمان أن تؤتي اخلطط ثمارها.

٥. التعاون والتنسيق املشترك من أجل التنفيذ: من املمكن استخدام 
العديد من الوسائل واألدوات املتنوعة للعمل مع ُمخَتلف املجموعات لتحفيز 
الصحي  الصرف  ومرافق  لتحسني خدمات  العمل  إجراءات  واتخاذ  التحّرك 
اختالف  على  املختلفة  العمرية  الفئات  من  واألشخاص  والرجال  للسيدات 
وصيانتها.  املرافق  لهذه  الفعال  االستخدام  أجل  من  وكذلك  قدراتهم، 
ومن األمور املهمة أيًضا العمل عن كثب مع األطراف األخرى املشاركة في 
االستجابة- وبخاصٍة احلكومات، والسلطات احمللية، وغيرهم من القطاعات 
األخرى. فالتنسيق الذي يتضمن مشاركة اخلطط واألفكار من شأنه أن يحد 
من التكرار غير الضروري وأن يزيد من كفاءة استخدام املوارد. وينبغي أن 
يكون من املمكن مباشرة أنشطة مشتركة مثل أنشطة التقدير أو التقييم أو 
قد يركز فريق التوعية واالتصال في الترويج للنظافة على قضايا صحية أخرى 

ذات أولوية وكذلك على النظافة الشخصية .

للنظافة  الترويج  فعالية جهود  متابعة  املمكن  املتابعة واملراجعة: من   .٦
يستخدم  )هل  واملالحظة  الرصد  طريق  عن  السلوك  وتغيير  الشخصية 
الناس املرافق؟(، واالستقصاءات )هل غّير الناس من سلوكهم؟(. فالسعي 
املتواصل للحصول على التعليقات واآلراء الصادرة عن السكان سوف ميّكن 
من عمل إجراءات التعديل في البرامج، كما سيحّسن من الكفاءة والفعالية. 
والرد  وتتبعها،  تأثير ضار  لها  يكون  قد  شائعات  أية  إلى  االنتباه  املهم  من 
نقاشات  في  إدراجهم  طريق  عن  مثاًل  وذلك  ممكن،  وقت  أسرع  في  عليها 
التواصل  وسائل  على  املعلومات  تقدمي  أو  املجتمع  داخل  املجموعات  مع 

االجتماعي.
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ق. طرق الترويج للنظافة الشخصية:

مثل  اجلماعية  واملناقشات  احلوار  ع  تشجِّ التي  الطرق  التفاعلية:  الطرق 
"اخلرائط املجتمعية" و"الفرز في في ٣ كومات " باستخدام الصور والتمثيل 
ما  املجتمع وعادًة  الطرق مشاركة أعضاء  باألشكال ، وتتطلب هذه  املرئي 
تتفوق فعاليتها عن مجرد " توزيع امللصقات " والتي  تعتمد على افتراًضا 
خاطًئا أن الناس يستقبلون املعلومات املقدمة ويستوعبونها ويتصرفون بناًء 

عليها.

إمكانية احلصول على أدوات النظافة الشخصية ولوازم الصرف الصحي: من 
والسيدات وكذلك   للرجال  املختلفة  االحتياجات  االعتبار  في  األخذ  املهم 
املرهقة  سن  في  والفتيات  السيدات  املثال،  سبيل  فعلى  والفتيات.  األوالد 
ن  يتضمَّ أن  وينبغي  احليض،  فترة  إدارة  في  الدعم  إلى  يحتاجون  ما  كثيًرا 

برنامج الصرف الصحي االستشارة في هذه األمور.

أفكار وحلول سلوكية للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية 
في السنوات األخيرة، ُبِذَلت جهود كبيرة في محاولة فهم التأثيرات املختلف 
على السلوك باملرتبط بخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية ، ومن 
تكون  األحيان  من  كثير  في  األمراض  وانتقال  باجلراثيم  املعرفة  أن  الواضح 
يلي  وفيما  السلوك.  لتغيير  احملفزة   الدوافع  لتشكيل  وافية   وغير  ناقصة 

اقتراحات ميكنها املساعدة في زيادة فعالية البرامج وجعلها أكثر تأثيًرا:

١. اجعل املمارسة أمًرا سهاًل وجّذاًبا: ينبغي ضمان سهولة احلصول 
باملياه  مزّودة  اليدين  لغسل  مرفق  واإلمدادات )ومنها وجود  املنتجات  على 
والصابون( في كل موَقع ُينتظر منه حدوث السلوك املرغوب به، كما يجب 
التأكيد على يسر السلوك املرغوب وسهولته )كأن يكون في صورة أفعال 
التغيير  تشجيع  في  فعالية  أكثر  يكون  ما  كثيًرا  ومباشرة(  وفورية  ممكنة 
وينبغي  "املثالي".  السلوك  هو  ما  على  التركيز  من  له  والترويج  السلوكي 
األخذ في االعتبار املكافآت واحلوافز مثل إجراء املسابقات، ومن املجدي نفًعا 
إيجاد طرق جلذب االنتباه مثل دهان أبواب املراحيض والرسم عليها باأللوان، 

أو تزويد مرافق غسل اليدين باملرايا. 

٢. انتبه وراقب متى يكون الناس أكثر استعداًدا وتقُباًل: اضطراب 
احلياة  الهائلة في  التغيرات  أو  الطوارئ(  املرتبط مبعظم  السياق )مثل ذلك 
مثل والدة طفل قد تكون مبثابة نافذة تطل منها فرصة التغير في العادات ؛ 
التي  الناس حينها تصبح أكثر إدراًكا واكتراًثا ملا يفعلونه. ومن األمور  ألن 
قد تلقى جناًحا أكبر أيًضا ربط السلوك املرغوب بالعادات  املوجودة بالفعل، 
على سبيل املثال، ميكن التشجيع على غسل اليدين في نفس الوقت الذي 
تغيير  أو  الرضيع  كإطعام  بالرضيع  بالعناية  املرتبطة  السلوكيات  فيه  تشجع 

احلفاضات.

النفسية  املناهج  أظهرت  املجتمعية والدوافع:  املعايير  استِفد من   .3
كة لها أهميتها بالنسبة  االجتماعية لتغيير السلوك أن العديد من الدوافع احملرِّ
للتغيير السلوكي، وأنه يجب تطبيق طرق تغيير السلوك وفًقا لهذه الدوافع 
ال  الصحية،  املخاطر  عن  واإلدراكات  التصورات  تغيير  أجل  فمن  احملرِّكة. 
تغيير  أجل  ومن  املخاطر.  هذه  عن  اخلصوصية   املعلومات  توصيل  من  ُبد 
املواقف واالجتاهات، فال ُبد من مناقشة املعتقدات اخلاصة بالتكاليف واملنافع 

املترتبه علي تغير سلوك معني. استمالة أحاسيس الناس باالشمئزاز، ورعاية 
السلوكيات واالنتماء ملجموعة من شأنه أن يغير املكونات العاطفية  للسلوك 
والتوجهات ويدفع الي الفعل والتغير. ومما يفيد في تغيير  العادات هو العمل 
فيه.  املرغوب  اجليد  السلوك  يؤدون  السكان  معظم  أن  فكرة  توصيل  على 
حدد كيف يتصور الناس نظرة اآلخرين لهم إذا بدأوا في االنخراط في هذه 
إذا لزم األمر. ومن املمكن  املمارسة، وحاول أن تغير هذا التصور واإلدراك 
تشجيع الناس على إعالن التزامهم باستخدام املراحيض، أو غسل اليدين، 
أو دعم اآلخرين في بناء املراحيض مع التركيز على اجلماعات  واملجتمعات 
وليس على األفراد فقط. وفي سبيل تغيير القدرات املتصّورة عن أداء السلوك، 
من املمكن توضيح السلوك باألفعال واحلث على املمارسة السلوكية. ومن 
أجل التهيئة لتحقيق السلوك وتغذية هذا األمر، فمن احليوي وجود تخطيط 
يتناول الفعل والعوائق  أمام الفعل )للتنظيم الذاتي(، ولكن مما يفيد أيًضا 
استخدام وسائل ُمِعينة للذاكرة لتسهيل تذّكر السلوك في املواقف األساسية 
)مثل غسل اليدين قبل ملس الطعام(. وقد ُوجد أن الُنُهج املجتمعية )مثل 
الصرف الصحي الكامل بقيادة املجتمع والنوادي الصحية املجتمعية( أثبتت 
فعاليتها في الترويج للصرف الصحي والنظافة الصحية، وهناك استراتيجيات 
أخرى تستحق الدراسة واالستكشاف مثل التصميم املرتكز على السلوك أو 

التقييم املتعمق للدوافع.

استخدام  خالل  من  االعتيادي  السلوك  تشجيع  العادات:  تشجيع   .٤
اإلشارات  فمثال من املمكن  االهتمام بوضع رسم خلطوات األقدام املؤدية 
إلى املرحاض ثم إلى مرفق غسل اليدين )التنبيهات(. باإلضافة إلى ذلك، 
استخدام  الناس  من  ُيطَلب  بأن  مثاًل  وذلك  السلوكية  التجارب  تفيد  فَقد 
الصابون أو مرافق غسل اليدين ملدة أسبوعني وإجراء مقابلة معهم لسؤالهم 
عن جتربتهم. وقد يساعد أيًضا تطبيق اللعب مع األطفال في أن يستوعبوا 

الرابط بني غسل اليدين واجلراثيم.

الصعوبات الشائعة 

رصدت العديد من التقارير واملراجعات واإلرشادات العديد من  الصعوبات 
والعثرات في عملية الترويج للنظافة الشخصية:

• التركيز املبالغ فيه على نشر رسائل في اجتاه واحد دون االستماع واملناقشة 
واحلوار بحيث يستطيع السكان  توضيح املسائل املختلفة واكتشاف طريقة 

لتعديل التغييرات بحيث تتكيف مع موقفهم اخلاص. 

• التركيز املبالغ فيه على تصميم املواد الترويجية مثل املُلصقات، واملطويات 
قبل الفهم الصحيح للمشكلة.

• التركيز املبالغ فيه على النظافة الشخصية، ومع عدم التركيز مبا يكفي على 
استخدام املرافق وتشغيلها وصيانتها.

اعتمادها،  للناس  التي ميكن  العملية  للغاية على األفعال  القليل  التركيز   •
وعلى كيفية توصيل هذه األفعال.

• استهداف كم كبير للغاية من السلوكيات وعدد كبير جًدا من اجلمهور 
املتلقي في آٍن واحد.
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تقدمي ق. مبجرد  دائًما  الدافع  لديهم  يكون  سوف  السكان   بأن  االعتقاد   •

الوعود بصحة أفضل في املستقبل، والفشل في االهتمام  بالدوافع األخرى 
واستكشافها مثل الرعاية واالشمئزاز.

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١97(.

ق.١3 وضع البرامج القائمة على 

متطلبات السوق 

تشير البرامج القائمة على السوق إلى مجموعة متنوعة من أساليب البرامج 
الُنُظم.  الصحي، ودعم هذه  احمللية للصرف  السوق  ُنُظم  القائمة على فهم 
مثل  اخلدمات  أو  للسلع  العيني  التوصيل  خدمة  عن  يختلف  ما  وغالًبا 
البالطات األرضية أو الصابون أو الِدالء والبناء املباشر للبنية التحتية للصرف 
الصحي على الرغم من مرونة احلدود بني األساليب املختلفة. ويتوقف اختيار 
املجموعات املالئمة من األساليب على السياق اإلنساني، مبا في ذلك نوع 
واالحتياجات  العامة،  الصحة  على  احملتملة  واملخاطر  ومرحلتها،  الطوارئ 
اخلاصة،  والفئات  الشخصية  والنظافة  الصحي  والصرف  باملياه  اخلاصة 
واالسرة  االفراد،  املستوى  )على  املستهَدفة  واملجموعة  التطبيق  ومستوى 
واملمارسات  والسلوك  املعرفية  والقدرة  واملؤسسات(،  واملجتمع،  املنزلية، 
رين، وكذلك النواجت املرجوة واملقصودة من البرنامج.  اخلاصة بالسكان املُتضرِّ
وينبغي أن ُتشكل املستويات املناسبة من تقييم السوق وحتليله، مع تقييم 
الصرف  برامج  جلميع  والدعائم  األسس   - االستجابة  وحتليل  االحتياجات 
الصحي، وذلك لضمان أنها تقدم االستجابة للحقائق املوجودة على أرض 
الواقع، بداًل من حتديدها سلًفا بواسطة النهج واالفتراضات القياسية املعتادة. 

إجراء التقييمات والتحليل للسوق 

املثال  سبيل  )فعلى  احمللية  لألسواق  حتلياًل  علي  السوق  تقييمات  تشمل 
القدرة على التوريد وسهولة وسرعة التوريدات، وإمكانية الوصول للسلع ، 
وجودة السلع املتاحة واخلدمات(، ومدى توافر البيئة املواتية )ومنها سهولة 
التحتية، والسياسة، واألُطر  والبنية  املالية،  إلى األسواق واخلدمات  الدخول 
التنظيمية، ومدى استقرار العملة(، وكذلك العوامل اخلاصة باألسر املنازلية  
)مثل اإلملام بالنواحي املالية والوعي املال، واالستعداد للدفع، وحركة القوة 
الشرائية لألسر، ومستويات  االقتراض، وأولويات اإلنفاق(. ومن املمكن أن 
ل في  تكون تقييمات السوق عبارة عن حتليل متعّمق ملثل ذلك النوع املفصَّ
EMMA، أو من املمكن  الطوارئ  مجموعات أدوات حتليل ومسح أسواق 
املوجودة  التقييمات  إلى  تضاف  األسئلة  من  كمجموعة  بسيطة  تكون  أن 
استخدام  وميكن  املتاحة.  واملوارد  والوقت  السياق  على  معتمدًة  بالفعل، 
فى  األسواق  لفهم   PCMA األزمة  قبل  السوق  حتليل  مثل  السوق  أدوات 
االوضاع احلرجة وعندما تؤدي وظيفتها على نحٍو طبيعي لتحديد قدرتها 
األزمات  في  وبخاصٍة  الصادمة-  املستقبلية  األحداث  مع  التكيف  على 
الدورية أو األزمات طويلة األمد. ومن املمكن استخدام هذا الفهم لتحسني 
االستجابة املستقبلية أو لتصميم برامج  االستعداد لتعمل على تقّوية السوق 
ًبا ألي أزمة، ومن أجل زيادة سرعة  وتبني قدرته على التكيف واملرونة حتسُّ
ليس  السوق  متطلبات  على  القائمة  الُنُهج  فتنفيذ  للطوارئ.  االستجابة 
بجديٍد على قطاع املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، فعلى سبيل 
مقابل  االموال  دفع  السوق  على  القائمة  البرامج  تضمنت  ما  كثيًرا  املثال، 

العمل كجزء من برامج إعادة بناء املراحيض، ونظام الفواتير مقابل إزالة احلمأة 
أو  وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية ، ومعارض الصرف الصحي لعرض 
خيارات املراحيض واملنتجات اخلاصة بها، وبناء القدرات واخلبرات  للحرفيني 
وتقدمي  البرازية،  احلمأة  إدارة  خدمات  مي  ملقدِّ الفني  والدعم  والتجار، 
الدعم للُنُظم والعمليات املالية )مثل القروض متناهية الصغر من أجل بناء 
املرجوة منها، كما  النتائج  الُنُهج  الكثير من هذه  املراحيض(. وقد حققت 
جنحت عند استخدامه على نطاق كبير، وأيًضا في البيئات التي يجب أن 

ُتستوَفى فيها املعايير الفنية  و اجلودة.

١. جانب الطلب )الوصول إلى السوق(
التحويالت  برامج  خالل  من  بالتسوق  الطلب   جانب  تقوية  املمكن  من 
النقدية )CTP( ودعم األسواق خللق فرص الوصول إلى األسواق  وتغيير نظام 
السوق من خالل التسويق املجتمعي  للصرف الصحي مبا في ذلك التواصل 

من أجل تغيير السلوك. 

خلق  سبيل  في  النقدية:  التحويالت  برامج  خالل  من  األسواق  استخدام 
املنح  تقدمي  املمكن  من  الصحي  الصرف  وخدمات  منتجات  علي  الطلب 
النقدية، ومن املمكن أن يؤثر استخدام املنح  أو يكون محكوًما بتصميم 
التحويالت النقدية: من املمكن تقدمي املنح لألفراد أو األسر أو املجتمعات، 
على فترات منتظمة على فترة زمنية معينة، على شرائح مختفلة أو دفعها في 
شكل مبلغ  ثابت للجميع . ومن املمكن أن تكون مشروطة، إذا كان مطلوًبا 
مقابل  )النقد  املنحة  على  احلصول  بشأن  الشروط  استيفاء  املستفيدين  من 
العمل( أو استخدام املنحة )في بناء املرحاض(، أو قد تكون غير مشروطة، 
الوفاء مبجموعة من   املستفيدين على  ُتعَطى لضمان قدرة  املنحة  إذا كانت 
أنه  على  حتديًدا  املثال  هذا  إلى  اإلشارة  وتشيع  األساسية.  االحتياجات 
حتويالت نقدية متعددة األغراض، وعادًة ما تستند إلى سلة احلد األدنى من 
أو على  والتي تعرف ما حتتاجه األسر- على أساس دوري منتظم  اإلنفاق، 
املمكن  ومن  الوقت.  مبرور  احتياجاتهم   تكلف  ومتوسط  موسمي  أساس 
تقييد املنح املقدمة في صورة قسائم مالية  بجعلها مقتصرة ومحصورة على 
القيمة  أو قسائم  الشخصية(  النظافة  أدوات  أو خدمات معينة )مثل  سلع 
غير املقّيدة )بحيث تصل إلى قيمة محددة من النقد أو السلع( ميكن الشراء 
النقدية  التحويالت  برنامج  ويركز  بعينهم.  مختارين  موردين  من  بقيمتها 
حصرًيا على تخطي العائق املالي الذي يواجهه املستفيدون، دون التصدي 

لغيره من العوائق التي تتعلق بإتاحة الوصول الي السلع. 

اجلهات  حتتاج  قد  للسلع:  الوصول  إتاحة  أجل  من  األسواق  دعم 
إلى الدعم املؤقت  املالي  النظام  الُتجار في  الفاعلة في السوق أو غيرهم من 
أو اخلدمات بشكل وافي  السلع  للمستخدمني احلصول على  بحيث ميكن 
أو توفير الدخل الالزم للوفاء  باالحتياجات  في أزمة ما. ومعرض الصرف 
الصحي من شأنه أن يروج لالبتكارات ويخلق طلًبا على السلع واخلدمات. 
)مسبًقا(  مؤهلني  يكونوا  أن  إلى  اخلدمات  مقدمو  أو  الُتجار  يحتاج  وقد 
من  الُتجار  متكني  املثال،  سبيل  )على  لالختيار  األساسية  املعايير  الستيفاء 
استالم املدفوعات الرقمية( أو مستوى اجلودة  )مثل جودة واشكال احملاسبة( 

لبرنامج التحويالت النقدية.
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يره، وقواعده
إعادة إصالح سياسات السوق، ومعاي
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) CRS شكل 9: األسواق في األزمات )مقتبس من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ٢٠١٧

تغيير نظام السوق من خالل تسويق سلع الصرف الصحي متضمًنا 
في  الناشئة  املجاالت  من  يعتبر  السلوك  تغيير  أجل  من  التواصل 
املساعدات اإلنسانية للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، ويهدف 
وخدمات  منتجات  تطوير  إلى  الصحي  بالصرف  املرتبطة   السلع  تسويق 
أدوات  وتستخدم  خبراته،  ومراعاة  املستخدم  خدمات  لتلبية  موجهة 
تسويقية وحمالت ترويجية تؤثر على املستخدمني بحيث يزداد اهتمامهم 
باملراحيض واستخدامها. و تعتمد كيفية تعديل السلوك أو اعتماده  على 
تطبيق ما ُيعرف باملزيج التسويقي، ويتضمن املنتج واملكان والسعر والترويج 
)Ps4(. وبالرغم من أن التأثير النهائي على كل عنصر من العناصر األربعة 
)Ps4( قد يكون محدوًدا، فإن اإلجراء التدخلي لتسويق الصرف الصحي 
تتضمن  املقصودة.  املرجوة  النواجت  نحو  املستهدفني  السكان  توجيه  يحاول 
تغيير  أجل  من  التواصل  أيًضا  الصحي  الصرف  تسويق  استراتيجيات 
السلوك، والذي يحفز على اتباع األفراد أو األسر لسلوك معني )كاستخدام 
املراحيض( أو سلوك تكميلي )كغسل اليدين بالصابون(. عند العمل مع 
الفئات املستهدفة التي لم تعتد على استخدام املراحيض، ومن املمكن النظر 
في تطبيق أي من النهجني التاليني كأحد خيارات االستجابة: نهج التغيير 
الصرف  نهج  أو   PHAST العامة  والصحة  النظافة   عادات  في  التشاركي 

على  النهجني  كال  ز  يركِّ حيث   ،)CLTS( املجتمع  بقيادة  الكامل  الصحي 
تغيير ممارسات املجتمع، وبخاصٍة التغوط في العراء. 

٢. جانب العرض )توفير السلع في األسواق(

استخدام ودعم وتطوير األسواق من شأنه أن يعزز توفر نظام السوق وقدرته 
بدمج  األسواق  استخدام  يبدأ  الضرورية.  واخلدمات  السلع  توصيل  على 
هياكل السوق احمللي   القائم  بالفعل من أجل توصيل املساعدات اإلنسانية 
الفورية، والتي عادًة ما تستند على توزيع املساعدات العينية والبناء املباشر 
دمج  عملية  في  بالغة  أهمية  له  بالسوق  والوعي  الصحي.  الصرف  لبنية 
قد  واخلدمات.  للسلع  اإلقليمي  أو  احمللي  التوريد  من  ميّكن  ألنه  السوق؛ 
يلزم الدعم املباشر املؤقت للموّردين أو البائعني لضمان توفر إمدادات العرض 

الكافية. 
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١٣
يشمل دعم السوق التدخالت التي تستهدف األطراف الفاعلة في السوق ق.

بهدف استعادة ُنُظم السوق بعد أحد حاالت الطوارئ. ومن املمكن حتقيق 
ذلك عن طريق تقدمي املنح  للُتجار العاملني في السوق إلنعاش مخزونهم، 
وتيسير سبل الوصول إلى معلومات عن اخليارات الفنية والتكاليف املصاحبة 
لها وبيانات التواصل  مبوّردي السلع واخلدمات املرتبطة بالصرف الصحي، 
أو  الغيار  قطع  أو  الدعم  أو  الوقود  على  للحصول  املالية   القسائم  وتقدمي 
التجار  ودعم  احلمأة(،  إزالة  شاحنات  لي  مشغِّ )مثل  النقل  مشروعات 
العاملني في السوق من أجل زيادة سعة التخزين )على سبيل املثال أدوات 
النظافة الشخصية ( أو مرافق املياه من أجل تكبير سعة معاجلة مياه الصرف 
تدفق  بعد  املُضيفة  املجتمعات  في  املثال،  سبيل  )على  بالفعل  املوجودة 

الالجئني(.

ويشمل تطوير السوق التدخالت التي تستهدف األطراف الفاعلة في السوق 
بهدف حتقيق انتعاش اقتصادي على املدى الطويل. وميكن حتقيق ذلك عن 
طريق تطوير منوذج عمل )على سبيل املثال، دعم ُمنظمات املجتمع محلي 
من أجل التأسيس للتصنيع والتسويق احمللي للصابون أو للفوط الصحية(، 
املثال: دراسة ما إذا كان  القيمة السوقية )على سبيل  وتطوير سالسل رفع 
)مثل  التوريد  سالسل  وتطوير  الُعضوي(،  السماد  ملنتجات  سوق  هناك 
تيسير سبل الوصول إلى منتجات املراحيض املعبأة شاماًل خدمات النقل(، 
تناسب  للمراحيض  بتكاليف معقولة  املنتج )مثل تصميم مناذج  وتصميم 
على  احلصول  سبل  وحتسني  ثروتهم(،  حسب  على  املختلفة  املجموعات 
اخلدمات املالية )مثل تقدمي القروض متناهية الصغر من أجل بناء املراحيض(.

3. إصالح اإلطار التنظيمي للسوق

في سبيل مساعدة األسواق على االنتعاش، من املمكن أن تشمل التدخالت 
األُطر  إصالح  إلى  تهدف  األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  أيًضا  اإلنسانية 
التنظيمية لألسواق املعنية )القواعد، واملعايير الوطنية(. ومن املمكن عمل 
ذلك من خالل الدعوة لتحسني التشريعات )على سبيل املثال، املوافقة على 
الالجئني(،  مخيَّم  في  الصحي  الصرف  مياه  ملعاجلة  دائمة  حتتية  بنية  بناء 
قدرات  بناء  طريق  عن  أو  السياسات  وضع  عمليات  في  املباشر  واالنخراط 
األطراف الفاعلة املشاركة )كاحلكومات، واملنظمني املسؤولني على اإلشراف 

، واملرافق... إلخ(.

٤. تعزيز خدمات السوق وبنيته التحتية

دعم  األمر  يستلزم  قد  بوظيفتها،  القيام  الضرورية  السوق  لُنُظم  يتاح  لكي 
وقد  تطويرها.  أو  استعادتها  أو  عام  بوجٍه  التحتية  وبنيته  السوق  خدمات 
يشمل ذلك: ضمانات القروض ملؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتوفير 
تقنيات رقمية لتسليم األموال النقدية، ودعم حتسني املعلومات عن السوق، 

وكذلك جتديد شبكات الطرق، وشبكات املواصالت واالتصاالت.

فرص البرامج القائمة على السوق 

قد  بأنها  والقول  السوق  على  القائمة  بالبرامج  واإلشادة  الترحيب  يزداد 
املنافع  ومن  اإلنسانية.  البرامج  مستقبل  في  جًدا  املهم  مكانها  حجزت 
كفاءة  حتسني  والقائمة:  املوجودة  السوق  ُنُظم  خالل  من  للعمل  املقترحة 
وزيادة  املستفيدين  مكانة  ورفع  فيها،  ع  التوسُّ وإمكانية  وفعاليتها  البرامج 

املراحيض  لبناء  املقدمة  النقدية  املنح  املثال:  سبيل  أمامهم )على  اخليارات 
ن املستفيدين من اختيار  التصميم  اخلاص بهم. وحيثما أمكن تطبيق  متكِّ
ذلك عملًيا، فقد تعزز مثل تلك البرامج القائمة على السوق انتعاش السوق 
نتيجة  التكيف  على  والقدرة  املرونة  بناء  من  تسرع  وكذلك  أسرع،  بوتيرة 
التنمية،  برامج  إلى  االنتقال  حتسن  كما  املُضاِعفة،  االقتصادية  التأثيرات 
وتؤدي إلى مستويات أعلى من القبول املجتمعي واالستدامة )على سبيل 
املثال: بناء املراحيض يزيد من اإلحساس بامللكية، ومن ثم يزيد من احتمال 

األداء السليم ألعمال التشغيل والصيانة من ِقَبل املستفيدين(.

املخاطر والتحديات أمام البرامج القائمة على السوق

من الناحية الفنية فالبنية التحتية للصرف الصحي معقدة، كما أنها تخضع  
للتشريعات، ومكلفة )حيث نفقات رأس املال مرتفعة(، بل وتكون خطرة 
إذا ُنفِذت على نحو سيئ. والعمل من خالل األسواق ينقل جزئًيا التعامل مع 
ين التابعني للعمل اإلنساني إلى املستفيدين  مخاطر اجلودة والسالمة من املنفذِّ
في  التحكم  يقل  املثال:  سبيل  )على  احمللية  السوق  في  الفاعلة  واألطراف 
التحويالت  برامج  خالل  من  املراحيض  بناء  برنامج  حالة  في  البناء  جودة 
النقدية ألن املستفيدين يستخدمون عمالة أقل في اخلبرة  وخامات أقل من 
مواد املستعملة من عمليات إنشاء أخرى(. وتوفير االختيار للمستفيدين 
إمكانية  ضمان  في  اإلنساني  للعمل  التابعني  ين  املنفذِّ مسؤولية  ينفي  ال 
باإلدارة  تتمتع  أن  ينبغي  والتي  الصحي،  الصرف  ملرافق وخدمات  الوصول 
اإلنسانية.  املعايير  من  األدنى  للحد  ومستوفية  شاملة  تكون  وأن  اآلمنة 
استراتيجيات  يشمل  أن  السوق  على  القائمة  البرامج  تصميم  على  لذلك 
التخفيف من حدة املخاطر )على سبيل املثال، باستخدام فرض الشروط أو 
فرض القيود على التحويالت النقدية(، وأن يشمل األنشطة التمكينية مثل 
الدعم الفني  وبناء القدرات واملتابعة املُنتظمة. وعند حتديد برامج الصرف 
الصحي ألي من عوامل اخلطر فيما يتعلق باملعرفة أو االجتاه أو  العادات، فال 
املناسبة، مثل املشاركة  التكميلية  العوامل باألنشطة  التصدي لهذه  ُبد من 
املجتمعية وتسويق الصرف الصحي الذي يسعى لفهم املسائل االجتماعية 

ل املسؤولية واحملاسبة، ودعم السلوك الصحي. والثقافية، وبناء حتمُّ

O ملزيد من املراجع ومصادر أخرى لالّطالع، ميكن الرجوع إلى 

)ص ١97(.
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احلمأة املُنشطة Activated Sludge: انظر م.١٣

َهوائي Aerobic: يصف التفاعالت احليوية التي حتدث في وجود 
األكسجني.

Aerobic Pond: عبارة عن ُبحيرة اصطناعية ضحلة  بركة هوائية 
السائلة  املخلفات  تثبيت  ِبَرك  في  للُمعاجلة  الثالثة  املرحلة  ل  ُتشكِّ
)األكسدة(.  انظر م.٥ )مرادفات: ِبركة اإلنضاج، ِبركة الترسيب 

النهائية(  

في  حتدث  التي  احليوية  التفاعالت  يصف   :Anaerobic الهوائّي 
غياب األكسجني. 

 Anaerobic Baffled Reactor احلواجز  ذو  الالهوائّي  املُفاعل 
ABR: انظر ج.١٤، م.٢

م.٤  ج.١٦،  انظر   :Anaerobic Digester الهوائّي  هاضم 
)مرادف: ُمفاعل الغاز احليوي(

بات  املَُركَّ ل  حتلُّ هو   :Anaerobic Digestion الالهوائّي  الهضم 
غياب  في  الدقيقة  احلية  الكائنات  بِفعل  وتثبيتها  العضوية 

األكسجني، مما يؤدي إلى إنتاج الغاز احليوي. 

ح الالهوائّي Anaerobic Filter: انظر ج.١٥، م.٣ املُرشِّ

ُبحيرة  عن  عبارة   :Anaerobic Pond الالهوائّية  األكسدة  بركة 
تثبيت  ِبَرك  في  األولية  املُعاجلة  مرحلة  ُتشكل  ضحلة  اصطناعية 

املخلفات السائلة )األكسدة(. انظر م.٥

املنتجات،  انظر   :Anal Cleansing Water الشرج  تنظيف  مياه 
ص ٩

الأكسجيني Anoxic: يصف العملية التي يتم بها حتويل النترات
هذه  ُتعرف  األكسجني.  غياب  في  النيتروجني  غاز  إلى  بيولوجًيا 

العملية أيًضا باالختزال النيتروجينّي. 

 Application of Dehydrated ف  املَُجفَّ الُبراز  استخدام 
Faeces: انظر س.٢

 Application of Pit العضوي  والسماد  احلفرة  ُدبال  استخدام 
Humus and Compost: انظر س.٣

استخدام احلمأة Application of Sludge: انظر س.٤

انظر   :Application of Stored Urine ن  املَُخزَّ البول  استخدام 
س.١

هي   :Aquaculture األحيومائية(  )الزراعة  املائية  األحياء  تربية 
بها  ُمتحكم  مائية في ظروف  أحياء  وإمناء  نباتات  عملية الستزراع 

وخاضعة للضوابط. انظر س.١٣

أو  الصخور  من  األرض  حتت  طبقة   :Aquifer اجلوفية  املياه  خزان 
ن  الرسوبيات املُْنِفذة )ُمكّونة عادًة من احلصى أو الرمال(  التي ُتخزِّ

املياه اجلوفية أو تنقلها. انظر ق.٣

َأربورلو Arborloo: انظر س.٥

B

البكتيريا Bacteria: كائنات حية بسيطة، وحيدة اخللية ُتوجد في 
كل مكان على وجه األرض. وهي ضرورية للمساعدة على استمرار 
إعداد  مثل  أساسية،  "خدمات"  وألداء  عليها،  واحلفاظ  احلياة 
أمعائنا.  في  الطعام  وهضم  للمخلفات  الهوائي  والتحللُّ  السماد، 
وبعض أنواع  البكتريا قد تسبب أنواًعا مختلفة من األمراض تتدرج 
في شدتها من املرض البسيط إلى الشديد. وحتصل البكتيريا على 
املُغذيات من بيئتها احمليطة وذلك عن طريق إفراز إنزميات تعمل على 
تفكيك اجلزيئات املُعّقدة إلى جزيئات أبسط منها، ومن َثم مُيِكنها 

النفاذ عبر غشاء اخللية.

األولية  املعاجلة  تقنيات  انظر   :Bar Rack املتوازية  القضبان  حاجز 
صفحة ٩٠ )مرادفات: املصفاة، حاجز النفايات(

    Biochemical Oxygen Demand :االحتياج احليوي لألكسجني 
الكائنات  تستهلكها  التي  األكسجني  لكمية  مقياس  هو   (BOD) 

ر  احلية الدقيقة لتحليل املواد العضوية في املاء مع مرور الوقت )ُيعبَّ
وُيطَلق  أيام،  عادًة على مدى خمسة  وُيقاس  بامللليجرام/لتر،  عنه 
عليه BOD5)، وهو مقياس غير مباشر لكمية املواد العضوية القابلة 
زاد  فكلما  الصرف؛  مياه  أو  املاء  في  واملوجودة  احليوي  ل  للتحلُّ
الالزم لتحليله )زيادة  العضوي، زاد االحتياج لألكسجني  احملتوى 

االحتياج احليوي لألكسجني(. 

للمواد  حيوي  حتّول  هو   :Biodegradation احليوي  التحلل 
أكسيد  ثاني  )مثل:  أساسية  وعناصر  بات  ُمركَّ إلى  العضوية 
الدقيقة  والكائنات  والفطريات،  البكتيريا،  بِفعل  واملاء(  الكربون، 

األخرى. 

الغاز احليوي Biogas: انظر املنتجات، ص ٩٨

إحراق الغاز احليوي Biogas Combustion: انظر س.٧

مفاعل الغاز احليوي Biogas Reactor: انظر ج.١٦، م.٤ 
)مرادف: هاضم الهوائّي(

الكتلة احليوية Biomass: انظر املنتجات، ص ٩

املياه السوداء Blackwater: انظر املنتجات، ص ٩

املرحاض البئري )األنبوبي( Borehole Latrine: انظر ج.٢

C

تكلفة رأس املال Capital Cost: األموال التي ُتنفق على شراء
األصول الثابتة وحيازتها، مثل الِبنية التحتية للصرف الصحي.

      Cash Transfer Programmin النقدية:  التحويالت   برامج 
 (CTP) أحد أساليب البرامج القائمة على متطلبات السوق. انظر 

ق.١٣

الصودا الكاوية Caustic Soda: انظر ج.٢٠

املجموعة  انظر   :Centralised Treatment املركزية  املُعاجلة 
الوظيفية )م(، ص ٩٨

يستخدم  حيث  االلتباس  يشوبه  اصطالح  هو   :Cesspit البيارة 
ان  الثابت. لوصف ُحفرة االمتصاص أو احلفرة االمتصاصية أو اخلزَّ

)مرادف: بئر الترسيب(

بئرالترسيب Cesspitl: انظر البيارة )مرادف(

مسرد مصطلحات الكتاب
   Chemical Oxygen Demand :االحتياج الكيميائي لألكسجني 
(COD)  هو مقياس لكمية األكسجني الالزمة لألكسدة الكيميائية

قوي  كيميائي  مؤكسد  باستخدام  املياه،  في  العضوية  للمواد 
)ُيعبَّر عنه بامللليجرام/لتر(. ودائًما ما يكون االحتياج الكيميائي 
لألكسجني،  احليوي  االحتياج  يساوي  أو  من  أعلى  لألكسجني 
حيث أنه مقياس لألكسجني الكلي الالزم لألكسدة الكاملة. كما 
ُيعتبر مقياس غير مباشر لكمية املواد العضوية املوجودة في املياه أو 
االحتياج  زاد  العضوي،  احملتوى  زاد  الصحي؛ فكلما  الصرف  مياه 
لألكسجني من أجل أكسدته كيميائًيا )زيادة االحتياج الكيميائي 

لألكسجني(.

املرحاض الكيميائي Chemical Toilet: انظر ج.١١

 Cholera Treatment Centres  :مراكز عالج الكوليرا
(CTC) وحدات طبية متخصصة لعالج الكوليرا. انظر ق.٩

من  نوٌع   :Cistern Flush Toilet بالسيفون  الدْفق  ِمرحاض 
مراحيض الدْفق. انظر و.٤

حوض الترسيب )املروق( Clarifier: انظر م.١ )مرادفات: َحوض 
الترسيب، خّزان الترسيب(

نسبة الكربون إلى النيتروجني C:N Ratio: نسبة كتلة الكربون إلى
كتلة النيتروجني في املادة. 

اضطراب  إحداث  هو   :Coagulation الترويب  او  التخثير 
بات-  -ُمروِّ كيميائية  مواد  إضافة  طريق  عن  املاء  في  للجسيمات 

)مثل كبريتات األلومنيوم أو كلوريد احلديديك( بحيث ميكنها
ل وتشكيل كتل أكبر تعرف بالندف.  التجّمع والتكتُّ

انظر   :Co-Composting العضوية  املواد  السماد مع إضافة  إعداد 
م.١١

Collection and Storage/ املعاجلة  والتخزين/  اجلمع 
Treatment: انظر املجموعة الوظيفية )ج(، ص ٤١

سماد ُعضوي Compost: انظر املنتجات، ص ٩

القابلة  للمواد  ل  حتلُّ عملية  هي   :Composting السماد  إعداد 
البكتيريا  )وبخاصٍة  الدقيقة  الكائنات  بِفعل  احليوي  ل  للتحلُّ
والفطريات(، حتت ظروف هوائية ُمتحَكم بها وخاضعة للضوابط.

انظر   :Condominial Sewer التشاركية  الصحي  الصرف  شبكة 
ن.٣ )مرادف: شبكة صرف صحي بسيطة( 

األرض الرطبة املُنشأة Constructed Wetland: تقنية ملُعاجلة
مياه الصرف تهدف إلى محاكاة العمليات التي حتدث طبيعًيا في 

األراضي الرطبة. انظر م.٦

 Container-Based الوعاء  على  القائم  الصحي  الصرف 
املراحيض  جتمع  للصحي،  للصرف  نظام  هو   :Sanitation

بقابليها  تتميز  أوعية  في  البشرية  الفضالت  فيه  املستخدمة 
لالنفصال والنقل مع اإلغالق احملكم، حيث ُتنَقل هذه األوعية إلى 

مرافق املعاجلة. انظر ج.١٠

بقوة  التقليدية  الصحي  الصرف  )شبكات  االنحدار  شبكات 
اجلاذبية( : Conventional Gravity Sewer: انظر ن.٤

النقل Conveyance: انظر املجموعة الوظيفية )ن(، ص ٧٥

D

 Decentralised الصرف  ملياه  الالمركزي  املعاجلة  نظام 
Wastewater Treatment System                 : نظام ُيسَتخَدم 

-على نطاق صغير- لتجميع مياه الصرف الصحي، أو ُمعاجلته، أو 
تصريفه، أو استرجاعه، أو إجراء كل هذه العمليات مًعا، في نطاق 
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مجتمع صغير أو خدمة منطقة محدودة.

 :Deep Trench Latrine العميق  )الترنش(  اخلندق  ِمرحاض 
انظر ج.١

الُبراز منزوع املاء Dehydrated Faeces: انظر املنتجات، ص ١٠ 
ف( )مرادف: الُبراز املُجفَّ

حجرات التجفيف Dehydration Vaults: انظر ج.٩ )مرادف: 
املِرحاض اجلاف الفاصل للبول( 

احلمأة  إزالة  عملية  هي   :Desludging احلمأة  )إزالة(  تفريغ 
املتراكمة من ِمرَفق التخزين أو املُعاجلة.

البقاء  زمن  انظر   :Detention Time )االحتفاظ(  البقاء  زمن 
الهيدروليكي )مرادف(

نزع املاء Dewatering: هي عملية تقليل محتوى املياه من احلمأة 
أو الردغة. قد حتتفظ احلمأة منزوعة املاء مبحتوى كبير من الرطوبة، 
إال أنها في املُجمل تكون جافة مبا يكفي لنقلها كمادة صلبة )على 

سبيل املثال: باستخدام اجلاروف(.

املواد  هي   :Digestate احليوي(  الغاز  )سماد  املهضومة  املواد 
الصلبة أو السائلة املتبقية بعد اخلضوع لعملية الهضم الالهوائّي.

التطهير Disinfection: التخلص من الكائنات احلّية الدقيقة
التثبيط -أو اإلخمال- )باستخدام   )املُسببة لألمراض( عن طريق 
عمليات  طريق  عن  أو  احلرارة(  أو  اإلشعاع،  أو  الكيميائية،  املواد 
األغشية(. استخدام  املثال:  سبيل  )على  الفيزيائي   الفصل 

 انظر م. ١٣ املُعاجلة الالحقة.

التَخلٌّص Disposal: انظر املجموعة الوظيفية )س(، ص ١١٩

  Urine-Diverting Dry Toilet :املِرحاض اجلاف الفاصل للبول 
(UDDT)  انظر ج.٩

Double Ventilated Improved Pit :احُلفرة املزدوجة املُطّورة املُهواة
(DVIP) : انظر ج.٥

ف Dried Faeces: انظر املنتجات، ص xx )مرادف:   الُبراز املَُجفَّ
الُبراز منزوع املاء( 

انظر   :Dry Cleansing Materials اجلافة  التنظيف  مواد 
املنتجات، ص ٩ 

املِرحاض اجلاف Dry Toilet: انظر و.١

E

الُدبال البيئي Eco-Humus: انظر ُدبال احُلفرة )مرادف(.

بكتيريا اإلشريكية القولونية E. coli: هي بكتيريا تعيش في
مؤشر  تعتبر  كما  احلار،  الدم  ذوات  من  واحليوانات  اإلنسان  أمعاء 

على تلوث املياه بالُبراز.

 Ecological Sanitation )الصرف الصحي اإليكولوجي )البيئي
أو  للُمغذيات،  اآلمنة  التدوير  إعادة  إلى  يهدف  نهج   :)EcoSan

املياه،أو الطاقة، أو احملتوى الكلي املوجود في فضالت اجلسم ومياه 
الصرف الصحي، بحيث يتم تقليص استخدام املوارد غير املتجددة
ه للموارد(  ليصل إلى احلد األدنى )مرادف: الصرف الصحي املَُوجَّ

املنتجات،  انظر   :Effluent )املُعاجَلة(  اخلارجة  السائلة  التدفُّقات 
ص ٩

التي  التقنية  هي   :Emerging Technology الناشئة  التقنية 
جتاوزت مرحلة املُختبر والتجربة على نطاق صغير ويجري تنفيذها 

ع. على نطاق اكبر يدل على إمكانية التَوسُّ

من  املُشتقة  املُنتجات  استخدام   :End-Use النهائي  االستخدام 
نظام الصرف الصحي )مرادف: االستخدام(. 

 Environmental البيئي(  )اإلصحاح  البيئي  الصحي  الصرف 
ُتقلِّل من تعرض اإلنسان للمرض؛  التي  التدخالت   :Sanitation

من خالل توفير بيئة نظيفة صاحلة للمعيشة، تضم إجراءات لوقف 
دورة املرض، وهذا يشمل عادًة: اإلدارة الصحية لفضالت اإلنسان 
ومياه  الصحي،  الصرف  ومياه  الصلبة،  واملخلفات  واحليوان، 
الغسل  مرافق  وتوفير  املرض،  ناقالت  على  السيطرة  مع  األمطار، 
ز الصرف الصحي البيئي  لضمان النظافة الشخصية واملنزلية. وُيركِّ
على السلوكيات واملرافق على حٍد سواء، بحيث يعمالن مًعا خللق 

بيئة صحية نظيفة.

اإلثراء الغذائي )أو إغناء املاء باملُغذيات ( Eutrophication: إثراء 
بات النتروجني  املياه -العذبة أو املاحلة - باملُغذيات )وبخاصٍة مُبَركَّ
والفوسفور( التي ُتسرع من منو الطحالب والنباتات املائية، مما يؤدي 

إلى نضوب األكسجني.

ر او البخر Evaporation: تغير حالة املادة من السائلة التَبخُّ
إلى الغازية، والتي حتدث عند درجة حرارة أقل من درجة الغليان،

ومن الطبيعي أن حتدث على سطح السائل.

ُيفقد من  Evapotranspiration: هو مجموع ما  النتحي  ر  التَبخٌّ
املياه عن طريق التبّخر السطحي ونتح النباتات. 

 :Excreta فضالت اجلسم
F

 Facultative الهوائية(   - )هوائية  االختيارية  األكسدة  بركة 
مرحلة  ُتشكل  ضحلة  اصطناعية  ُبحيرة  عن  عبارة  هي   :Pond

املعاجلة الثانية في ِبرك تثبيت املُخلفات السائلة )األكسدة(. انظر 
م.٥

احلمأة البرازية Faecal Sludge: انظر املنتجات، ص ١٠
)مرادف: احلمأة(

الُبراز Faeces: انظر املنتجات، ص ٩

امللء والتغطية Fill and Cover: انظر س.٥

املُرّشح  عبر  وتنفذ  متر  التي  السوائل  هي   :Filtrate الُرَشاحة 
)الفلتر(.

الترشيح )الفلترة( Filtration: هي عملية ميكانيكية َتْسَتخِدم
أو  القماش،  املثال:  سبيل  )على  للترشيح  كوسط  مسامية  مادة 
أو طبقة من مواد مختلطة( من أجل  الرمال،  أو طبقة من  الورق، 
التقاط املواد اجُلسيمية وحجزها و السماح مبرور السوائل والغازات. 
ح  ح ما ُيسمح له بالنفاذ عبر املُرشِّ وُيحدد حجم املسام في مادة املُرشِّ

وما ال مُيسح له بذلك. 

الُبحيرة السمكية Fish Pond: انظر س.١٣  

في  األخف  املواد  وطفو  صعود  عملية  هي   :Flotation الطفو   
والشحوم،  الزيوت،  -وتشمل  الصرف  مياه  مكونات  من  الكثافة 

والصابون... إلخ- إلى سطح املياه، وبذلك مُيِكن فصلها.

نتيجة  اجُلسيمات  زيادة حجم  Flocculation: عملية  التنديف   
من  ِنَدف  أو  تكتالت  اجلسيمات  ُتشّكل  فارتباطها،  تصادمها 
اجلسيمات االصغر ومن اجلزيئات املضطربة كيميائًيا )بفِعل إضافة 

بات(، ومن ثَّم ميكن إزالتها عن طريق الترسيب أو الترشيح.  املُروِّ

تنظيف  مياه  أو  الطرد،  مياه  أو  السيفون،  مياه  )أو  الدْفق  املياه 
املِرحاض( Flushwater: انظر املنتجات، ص ١٠

ُحفرة ألترنا Fossa Alterna: انظر ج.٥

 Free-Water األرض الرطبة املُنشأة ذات التدفق األفقي السطحي
Surface Constructed Wetland: انظر م ٦.

املجموعة الوظيفية Functional Group: انظر مصطلحات كتاب 
ُنظم وتقنيات الصرف الصحي في حاالت الطوارئ، ص ١١

 

G

مصيدة الشحوم Grease Trap: انظر تقنيات املعاجلة األولية

املياه الرمادية Greywater: انظر املنتجات، ص ١٠ 

ُغرفة حجز احلصى/الرمال Grit Chamber: انظر تقنيات املعاجلة 
األولية PRE )مرادف: مصيدة الرمال(  

سطح  حتت  توجد  التي  املياه  هي   :Groundwater اجلوفية  املياه 
األرض. انظر ق.٣

انظر   :Groundwater Recharge اجلوفية  املياه  شحن  إعادة 
س.١٢

منسوب املياه اجلوفية Groundwater Table: هو املستوى الواقع 
ًعا باملياه. وهو يعبر عن منسوب  حتت سطح األرض الذي يكون مشبَّ
املياه  احُلفر في األرض، وال يكون منسوب  املياه عند تنفيذ  وجود 
اجلوفية ثابًتا، بل قد يختلف مع تغير فصول السنة، أو قد يتباين 
من عاٍم آلخر، أو يتغير حسب االستخدام. )مرادف: مستوى املياه 

اجلوفية(. 

H

غسل اليدين Handwashing: انظر و.٧

أنها  أي  ُطفيلية،  دودة  Helminth: هي  الُطفيلية  املعوية  الديدان 
تعيش داخل املضيف، وُتسبب له الضرر، ومن أمثلتها التي تصيب 
واألنكلستوما(  األسكارس،  )مثل  األسطوانية  الديدان  اإلنسان: 
النوع من  املُعدية لهذا  البويضات  الشريطية. وقد توجد  والديدان 
الديدان في كٍل من الُبراز، ومياه الصرف، واحلمأة، وتتمتع مبقاومة 
عالية للتثبيط  واإلخمال، بل وميكنها البقاء على قيد احلياة في كٍل 

من الُبراز واحلمأة لعدة سنوات.

 Horizontal املغمور  األفقي  التدفق  ذات  املُنشأة  الرطبة  األرض 
:Subsurface Flow Constructed Wetland

 نوٌع من األرض الرطبة املُنشأة. انظر م.٦

 Human-Powered Emptying التفريغ والنقل باملجهود البشري
and Transport: انظر ن.١ )مرادف : التفريغ والنقل اليدوي(.

ل املواد العضوية. وهو  الُدبال Humus: املُنتج املُستقر الناجت عن حتلُّ
ال  ولكن  باملياه،  احتفاظها  من  ويزيد  التربة،  خواص  من  ن  ُيحسِّ

يات. يحتوي على املُغذِّ

 Hydraulic Retention:الهيدروليكي )االحتفاظ(  البقاء  زمن 
واملواد  السوائل  فيه  تبقى  الذي  الوقت  معّدل  هو   (HRT) Time

ان. )مرادف: زمن املكث( الذائبة في املُفاعل أو اخلزَّ

I 

 Immersed Membrane األغشية  ذو  املغمور  احليوي  املُفاِعل 
املُنشطة.  باحلمأة  املعاجلة  أنظمة  احد   :)Bioreactor )IMBR

انظر م.١٣

تضمن  مراِفق   :Improved Sanitation ر  املُطوَّ الصحي  الصرف 
الفصل الصحي لفضالت اإلنسان بحيث جُتنِّبه التعرض املباشر لها 

ومالمستها. 

التدفقات السائلة الداخلة Influent: اسم عام للسائل الذي
يدخل إلى النظام أو العملية )على سبيل املثال: مياه الصرف(.

الري Irrigation: انظر س.١١ 
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L

انظر   :Lactic Acid Fermentation الالكتيك  تخّمير حمض 
ج.١٩

عملية  فصلته  الذي  السائل  كمية  هي   :Leachate العصارة 
الترشيح باجلاذبية عن املادة الصلبة عبر وسط ما )على سبيل املثال: 

السائل الذي يرتشح من أحواض التجفيف(.

حقل التصريف الشبكي Leach Field: انظر س.٩

ُحفرة االمتصاص Leach Pit: انظر ُحفرة االمتصاص س.١٠

احلي،  الكالسيوم )اجلير  الشائع أُلكسيد  االسم  Lime: هو  اجلير 
Ca(OH)، وهو 

2
CaO) أو هيدروكسيد الكالسيوم )اجلير املُطفأ، 

احلجر  تسخني  عن  ينتج  اللون،  أبيض  كاوي،  قلوي،  مسحوق 
احلي،  اجلير  من  الكاوية  درجته  في  أقل  املُطفأ  واجلير  اجليري،  
في  وكذلك  الصرف،  مياه  معاجلة  مجال  في  استخدامه  ويشيع 
مجال اإلنشاءات )للمونة واحملارة(، كما ميكن استخدامه أيًضا في 

معاجلة حمأة مياه املجاري في املوقع. انظر ج.١٧

الكفاءة  Log Reduction: درجة  اللوغاريتمية  التخفيض  درجة 
في اإلزالة من الكائنات احلية؛ درجة لوغاريتمية واحدة = ٩٠ ٪، 

بينما درجتان = ٩٩ ٪، وثالث  درجات= ٩٩.٩ ٪، وهكذا. 

M

نباتات مائية كبيرة Macrophyte: هي نباتات مائية كبيرة احلجم 
جذورها  تكون  وقد  املُجّردة،  بالعني  رؤيتها  لتسُهل  يكفي  مبا 
وأنسجتها املتمايزة ظاهرة )البوص،  البوط، وعشب البرك ، واألرز 
ة املاء، وحامول  املاء(، أو قد  البري(، أو قد تكون مغمورة )َأخيِليَّ

تكون طافية على السطح )عدسيات املاء، وزنبق املاء(.

 Market-Based السوق  متطلبات  على  القائمة  البرامج 
Programming               : طرق وأساليب مصّممة لدعم ُنظم 

سوق الصرف الصحي احمللية. انظر ق.١٣

بِركة إنضاج Maturation Pond: انظر الِبركة الهوائّية )مرادف(

امليثان Methane: هو غاز هيدروكربوني قابل لالشتعال،
عدمي اللون والرائحة، وصيغته الكيميائية هي CH4، ويوجد امليثان 
عن  ينتج  الذي  احليوي  الغاز  في  يوجد  كما  الطبيعي،  الغاز  في 
للغاز  الرئيس  املُكّون  وهو  العضوية،  للمواد  الالهوائي  التحلل 

احليوي )بنسبة ٥٠–٧٠ ٪ من مكوناته(.

الكائنات احلية الدقيقة Microorganism: أي كائن حي مجهري 
الوراثية )على  املادة  خ أو نقل  التَنسُّ خلوي أو الخلوي قادر على 
ليات، أو الطحالب،  سبيل املثال: البكتيريا، أو الفيروسات، أو األّوً

أو الفطريات(.

املوجودة  ثات  امللوِّ  :Micro-Pollutant الدقيقة  ثات  امللوِّ  
العضوية  بات  املُركَّ املثل:  للغاية )على سبيل  بتركيزات منخفضة 

ذات التركيزات الضئيلة(.

 Motorised Emptying and احمُلّركات  بواسطة  والنقل  التفريغ 
Transport: انظر ن.٢ 

N

التربة الليلية Night Soil: مصطلح تاريخي ُيطلق على حمأة مياه 
املجاري.

ويعتبر  للنمو،  ُتستخَدم  التي  املواد  هي   :Nutrients يات  املُغذِّ
أساس  هم   )K( والبوتاسيوم  ،)P( والفسفور  ،)N( النيتروجني
أن  كما  بة،  املُخصِّ الزراعية  األسمدة  عليها  حتتوي  التي  املُغذيات 
النيتروجني والفسفور هما املسئوالن األساسيان عن اإلثراء الغذائي  

في املسطحات املائية.

(MBP)

O

نظام  هو   :Off-site Sanitation املوقع  خارج  الصحي  الصرف 
ومياه  اجلسم  فضالت  جمع  فيه  يجري  الذي  الصحي  الصرف 
نظام  فيه، ويعتمد  ُأنِتَجت  الذي  املكان  بعيًدا عن  الصرف ونقلها 
الصرف الصحي خارج املوقع على تقنيات شبكات الصرف الصحي 

)انظر ن.٣، ون.٤( من أجل النقل.

نظام  هو   :On-site Sanitation املوقع  في  الصحي  الصرف 
ومياه  اجلسم  فضالت  جتميع  فيه  يجري  الذي  الصحي  الصرف 

الصرف وتخزينها أو معاجلتها في مكان إنتاجها.

ز ط في العراء Open Defecation: ممارسة الَتَبرُّ الَتَغوُّ
في البيئة اخلارجية املفتوحة. انظر و.٥

 Operation and Maintenance  :التشغيل والصيانة
الروتينية أو الدورية الالزمة للحفاظ على فعالية  :هي املهام   (OM)

نظام أو عملية ما وتأديته لوظيفتهم وفًقا ملتطلبات األداء، ولتجنب 
التأخير أو غيره من تصليحات أو فترات توقف. 

مواد عضوية Organics: انظر املنتجات، ص ١١

P

الُطفيل Parasite: كائن حي يعيش على أو داخل كائن حي آخر، 
ويتسبب ملضيفه بالضرر. 

أخرى  عوامل  أي   أو  حي  كائن  أي   :Pathogen املرض  ُمسبِّب 
ُتسبب املرض.

بقوة  الترشيح  وسط  عبر  السائل  حترك   :Percolation الرشح 
اجلاذبية. انظر ق.٣

 Personal Protective الشخصية:  احلماية  ُمِعّدات 
الطويلة،  األحذية  وتشمل  الواقية  املالبس          Equipment

أي مالبس  أو  وغيرها،  الواقية  والبدل  والُقفازات،  الواقية  واألقنعة 
من  مرتديها وحمايته  أجسام  لوقاية  معدات مصممة خصيًصا  أو 
اإلصابة باألذى أو اجلروح أو اإلصابة بالعدوى من منتجات الصرف 

الصحي.

األس الهيدروجيني pH: مقياس احلموضة أو القلوية ملادة ما، حيث
إذا كانت قيمة الرقم الهيدروجيني أقل من ٧ فهي تشير إلى أن املادة 
حمضية، أما إذا كانت قيمة الرقم الهيدروجيني أعلى من ٧ فهي 

تشير إلى أن املادة قلوية.

ُدبال احُلفرة Pit Humus: انظر املنتجات، ص ١٠ )مرادف: الُدبال 
البيئي(

أحواض التجفيف املزروعة Planted Drying Beds: انظر م.١٠

الهوائية  الِبركة  انظر   :Polishing Pond النهائية  الترسيب  ِبركة 
)مرادف(

الالحقة  املُعاجلة  انظر   :Post-Treatment الالحقة  املُعاجلة 
)مرادف: املُعاجلة الثالثية( 

مراحيض  من  نوٌع   :Pour Flush Toilet بالصب  الدْفق  مرحاض 
الدْفق. انظر و.٤ 

املُعاجلة(  عملية  قبل  ما  أو  التمهيدية،  املعاجلة  )أو  لّية  األوَّ املُعاجلة 
Pre-Treatment: انظر تقنيات املعاجلة األولية 

انظر   :Pre-Treatment Products لية  األوَّ املُعاجلة  ُمخلفات 
املنتجات، ص ١٠

املراحل  أولى  هي   :Primary Treatment االبتدائية  املُعاجلة 
املواد  إزالة  جتري خاللها  الصرف، حيث  مياه  معاجلة  في  الرئيسية 
أو  الترسيب  لعملية  نتيجة  األغلب  في  العضوية  واملواد  الصلبة 

الطفو.
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(PPE)

الصرف  وتقنيات  ُنظم  كتاب  مصطلحات  انظر   :Product املُنَتج 
الصحي في حاالت الطوارئ

البروتوزوا Protozoa: مجموعة متنوعة من الكائنات احلية وحيدة 
والسوطيات،  والهدبيات  األميبا  النواة(، وتشمل  اخللية )حقيقية 
من  شدتها  في  تتفاوت  التي  لألمراض  ًبا  ُمسبِّ بعضها  يكون  وقد 

املرض البسيط إلى الشديد.

R

املرحاض املرفوع عن مستوى األرضRaised Latrine: انظر ج.٧

 Resources-Oriented للموارد  جه  املوَّ الصحي  الصرف 
Sanitation: انظر الصرف الصحي البيئي )مرادف(

 إعادة االستخدام Reuse: ُيقَصد به استخدام املياه املُعاد تدويرها 
أو أٍي من منتجات الصرف الصحي األخرى.

اجلريان Runoff: انظر اجلريان السطحى 

S

حاجز الرمال Sand Trap: انظر تقنيات املُعاجلة األولية )مرادف: 
ُغرفة حجز احلصى(

فضالت  جلمع  اآلمنة  الوسيلة  هو   :Sanitation الصحي  الصرف 
اإلنسان  واملخلفات السائلة والتخلص منها بطريقة صحية نظيفة، 
العامة وحمايتها، واحلفاظ على جودة  الصحة  بغرض احلفاظ على 

املسطحات املائية العامة وعلى البيئة بوجه أعم.

مصطلحات  انظر   :Sanitation System الصحي  الصرف  نظام 
كتاب ُنظم وتقنيات الصرف الصحي في حاالت الطوارئ.

انظر   :Sanitation Technology الصحي  الصرف  تقنية 
حاالت  في  الصحي  الصرف  وتقنيات  ُنظم  كتاب  مصطلحات 

الطوارئ  
حاجز  )مرادفات:  لية  األوَّ املعاجلة  تقنيات  انظر   :Screen املصفاة 

القضبان املتوازية، حاجز النفايات(

بِفعل  املتكونة  الصلبة  املواد  من  طبقة   :Scum َبد(  )الزَّ اخلبث 
أو  ان  اخلزَّ سطح  على  تطفو  التي  الصرف  مياه  ومحتويات  عناصر 

املُفاِعل )مثل: الزيوت، والشحوم(.

املُعاجلة  بعد  تأتي   :Secondary Treatment الثانوية  املُعاجلة 
احليوي  ل  للتحلُّ القابلة  العضوية  واملواد  العوالق  لُتزيل  االبتدائية 
)مثل  املُغذيات  إزالة  تشمل  و  اخلارجة.  السائلة  التدفقات  من 
أو  الثانوية  املُعاجلة  تعريف  في  التطهير  عملية  وكذلك  الفسفور( 

املُعاجلة الُثالثية، ويتوقف هذا على تكوين النظام وإعداداته.

املوجودة  اجلسيمات  ترّسيب  Sedimentation: عملية  الترسيب 
)Settling : في السائل وتراُكمها بِفعل اجلاذبية األرضية. )مرادف

حوض  )مرادفات:  م.١  انظر   :Settler الترسيب:  ان  حوض/خزَّ
)Settling Tank خّزان الترسيب ،Clarifier ق الترسيب، املروِّ

 Sedimentation and Thickening والتكثيف  الترسيب  ِبَرك 
Ponds: انظر م.٨

 :Semi- Centralised Treatment( املركزية  )شبه(  املُعاجلة 
انظر املجموعة الوظيفية )م(

تاريخي  ُمصطلح   :Septage )التخمير(  التحليل  ان  خزَّ حمأة 
انات التحليل )التخمير(. لتعريف احلمأة املُزالة من خزَّ

التحلل  خاللها  يحدث  التي  الظروف  تصف   :Septic التخمير 
والهضم الالهوائي.

ان التحليل )التخمير( Septic Tank: انظر ج.١٣ خزَّ



١89

الترسيب Settling: انظر الترسيب )مرادف(

املجاري )الصرف الصحي( Sewage: املُخلفات املنقولة عبر
قنوات املجاري )شبكة الصرف الصحي(.

مغلقة  مواسير  أو  مفتوحة  قناة   :Sewer الصحي  الصرف  شبكة 
ُتستخَدم لنقل مياه وُمخلفات الصرف الصحي. انظر ن.٣، ن.٤

التحتية  البنية   :Sewerage الصحي  الصرف  جتميع  شبكة 
للمجاري )وأحياًنا ُيستخدم نفس املصطلح لإلشارة إلى "املجاري 

او الصرف الصحي"(.

 Sewer حتويل(  )محطة  الصحي  الصرف  شبكة  تصرف  محطة 
النقل  محطات  أنواع  إحدى   :discharge stations

والتخزين. انظر ن.٦
 Shallow Trench ِمرحاض اخلندق )الترنش( ذو العمق الضحل

Latrine: انظر و.٦

ن.٣  انظر   :Simplified Sewer بسيطة  صحي  صرف  شبكة 
)مرادف: شبكة الصرف الصحي التشاركية(

احُلفرة الواحدة Single Pit: انظر ج.٣

    Single Ventilated Improved اة  املهوَّ رة  املُطوَّ الواحدة  احُلفرة 
Pit           : انظر ج.٣

ل اجللوس على قاعدة املرحاض  اجلالس Sitter: الشخص الذي ُيفضِّ
مباشرًة بداًل من اجللوس فوقها بوضعية الُقرفصاء.

احلمأة Sludge: انظر املنتجات، ص ١٠

 Small-Bore الصغيرة  األقطار  ذات  الصحي  الصرف  شبكات 
شبكات  )مرادف:  ن.٣  انظر   :Settled Sewer أو   Sewer

الصرف الصحي اخلالية من املواد الصلبة(.

ُحفرة  )مرادف:  س.١٠  انظر   :Soak Pit االمتصاص  ُحفرة 
التشّرب(.

ن من خواص حفظ  ن التربة Soil Conditioner: ُمنتج ُيحسِّ ُمحسِّ
التربة للمياه واملُغذيات.

إدارة املُخلَّفات الصلبة Solid Waste Management: انظر ش.٨

 Solids-Free الصلبة  املواد  من  اخلالية  الصحي  الصرف  شبكات 
ذات  الصحي  الصرف  شبكات  )مرادف:  ن.٣  انظر   :Sewer

األقطار الصغيرة(. 

نسبة   :Specific Surface Area النوعية  السطحية  املساحة 
وسط  مواد  )مثل  الصلبة  املادة  في  احلجم  إلى  السطحية  املساحة 

ح(. املُرشِّ

 :Squatter الُقرفصاء  بوضعية  اجللوس  ل  يفضِّ الذي  الشخص 
ل اجللوس بوضعية الُقرفصاء على قاعدة الشخص الذي يفضِّ

املِرحاض بداًل من اجللوس املباشر عليها.

ل املواد العضوية األكسدة والتثبيت Stabilisation: هي عملية حتلُّ
وذلك  بسهولة،  احليوي  ل  للتحلُّ القابلة  املرّكبات  تقليل  بهدف 
رشح  األكسجني،  نضوب  )مثل  البيئية  تأثيراتها  من  للتقليل 

املُغذيات(.

ن Stored Urine: انظر املنتجات، ص ١٠ البول املُخزَّ

مياه األمطار Stormwater: انظر املُنتجات، ص ١١، ن.٥

السوالج Sullage: مصطلح تاريخي يطلق على املياه الرمادية.

عن  عبارة  هو   :Superstructure ام(  )احلمَّ الفوقية  الِبنية 
السقف واحلوائط املبنية حول املِرحاض أو ِمرفق االستحمام، لتوفير 

اخلصوصية واحلماية للُمستخِدم.

 Surface Disposal and والتخزين:  السطحي  التَخلُّص 
Storage انظر س.٦

التي ال ترتشح  املياه  Surface Runoff: كمية  السطحي  اجلريان 
إلى باطن األرض بل جتري على سطحها.

 املياه السطحية Surface Water: هي املسطح املائي الطبيعي
 أو االصطناعي الظاهر على السطح، مثل: اجلدول، أو النهر، 

ان املائي. أو الُبحيرة، أو الِبركة، أو اخلزَّ

منوذج نظام System Template: انظر ص ١١

T
عملية  استخدام  هي   :Tertiary Filtration الُثالثي  الترشيح 
الترشيح من أجل املُعاجلة الُثالثية للتدفقات السائلة اخلارجة. انظر 

املُعاجلة الالحقة

تلي  التي  املرحلة  هى   :Tertiary Treatment الُثالثية  املُعاجلة 
السائلة  التدفقات  من  امللوثات  إزالة  من  لُتعزز  الثانوية  املُعاجلة 
اخلارجة، و تشمل إزالة املُغذيات )مثل الفسفور( وعملية التطهير 
الُثالثية، ويتوقف هذا على  املُعاجلة  أو  الثانوية  املُعاجلة  تعريف  في 
تكوين النظام وإعداداته. انظر املُعاجلة الالحقة )مرادفات: املُعاجلة 

الالحقة(

 ِبَرك التكثيف Thickening Ponds: انظر م.٨

ط.  املِرحاض Toilet: واجهة املُستخدم للتبول والتغوُّ

ى بعد ترشيح  املواد الصلبة الكلّية:           Total Solids: ما يتبقَّ
املاء أو عينة من احلمأة وجتفيفها عند درجة حرارة ١٠٥  عينة من 
الصلبة  املواد  ومُتثِّل مجموع  لتر(.  بامللليجرام/  عنها  )ُيعبَّر  مئوية 

.(TSS) واملواد الصلبة العالقة الكلية ،(TDS)  الذائبة الكلية

ن.٦  انظر   :Transfer Station )التحويل(  النقل  محطة 
ان مؤقَّت حتت األرض( )مرادف: خزَّ

لّية  األوَّ املُعاجلة  تقنيات  انظر   :Trash Trap املخلفات  حاجز 
)مرادفات: املصفاة، وحاجز القضبان املتوازية(

 Trickling بالتنقيط  الزلطي/ُمرشح  التقطيري/املُرشح  ح  املُرشِّ
Filter: انظر م.٧

انظر   :Twin Pits with Pour Flush املزدوجة  التصريف  ُحفر 
ج.٦ 

U

ان ثابت  حتت األرض Underground Holding Tank: انظر  خزَّ
ن.٦ )مرادف: محطة النقل (

أحواض التجفيف غير املزروعة Unplanted Drying Beds: انظر 
م.٩

في  ُيفَرز  الذي   CO(NH2)2 العضوي  اجُلزيء  هو   :Urea اليوريا 
مع  اليوريا  تْنحّل  املَُغذي،  النيتروجني  على  يحتوي  والذي  البول، 
يسُهل  حيث  واألمونيوم،  الكربون  أكسيد  ثاني  إلى  الوقت  مرور 
استهالكها على الكائنات احلية املوجودة في التربة، كما مُيكن أيًضا 

استخدامها في ُمعاجلة حمأة مياه املجاري في املوقع. انظر ج.١٨

املبولة Urinal: انظر و.٣

البول Urine: انظر املنتجات، ص ١١

االستخدام أو التخلُّص Use and/or Disposal: انظر املجموعة 
الوظيفية )س(، ص ١١

 
واجهة املُستخِدم User Interface: انظر املجموعة الوظيفية )و(، 

ص ٢٥

V

حشرة(  يكون  األحيان  أغلب  )في  حي  كائن   :Vector الناقل 
املثال- من  الذباب -على سبيل  إلى املضيف؛ وُيعتبر  ينقل املرض 
ونقلها  الُبراز  من  األمراض  مسببات  َحمل  مُيكنه  حيث  الناقالت، 

إلى البشر.

انظر   :Vermi-Composting الديدان  باستخدام   السماد  أعداد 
م.١٢

انظر   :Vermi-Filtration الديدان  باستخدام  الترشيح  تقنية   
م.١٢

 Vertical Flow الرأسي  التدفق  ذات  املنشأة  الرطبة  األرض 
Constructed Wetland: نوٌع من األرض الرطبة املُنشأة.

 انظر م.٦

الفيروس Virus: هو عامل ُمعٍد يتكون من حمض نووي (DNA أو 
خ  RNA) يحيطه غالف بروتيني، حيث ال مُيكن للفيروسات التنسُّ

الفيروسات  بعض  عن  وُيعَرف  ُمضيف،  حي  كائن  خاليا  في  إاّل 
املثال:  سبيل  )على  املاء  طريق  عن  تنتقل  أنها  لألمراض  املسببة 

فيروس الروتا الذي من املمكن أن ُيسبب مرض اإلسهال(. 

W

بعد  للتنظيف  املاء  استخدام  ل  يفضِّ شخص   :Washer الغاسل 
ط بداًل من املسح باملواد اجلافة. التغوُّ

 Waste Stabilisation )ِبركة تثبيت املُخلَّفات السائلة )األكسدة
Ponds            : انظر م.٥

من  فة  واملُصرَّ املُستعملة  املياه   :Wastewater الصرف  مياه 
أو  التجارية،  أو  الصناعية،  أو  املنزلية،  األنشطة  من  مجموعة  أي 
قنوات  إلى  داخلة  تدفقات  وأي  األمطار،  مياه  وكذلك  الزراعية، 

املجاري.

التخلص من املياه Water Disposal: انظر س.١٢

منسوب املياه Water Table: انظر منسوب املياه اجلوفية )مرادف(

املواد اجلافة )على سبيل  ل استخدام  Wiper: شخص ُيفضِّ املاسح 
املثال: ورق التواليت ، أو أوراق الصحف( للتنظيف بعد التغّوط، 

بداًل من الغسل باملاء.

 Worm-Based الديدان  باستخدام  املعاجلة  على  قائم  ِمرحاض 
Toilet: انظر ج.١٢

(TS)

(WSP)



المراجع
املنصة  من  حتميلها  وميكن  متوفرة  الواردة  املراجع  جميع 
في  الصحي  الصرف  تقنيات  بكتاب"  اخلاصة  اإللكترونية 
الصحي  الصرف  حتالُف  مكتبة  ومن  الطوارئ"،  حاالت 

.)SuSanA( املُستدام

و.١ المرحاض الجاف

و.٣ المبولة

و.٥ التغوط في العراء الموجه

و.٦ مراحيض الخندق )الترنش( الضحل 

و.٧ مرافق غسل اليدين  

ج.١ مرحاض الخندق )الترنش( العميق 

ج.٢ مرحاض الخندق )الترنش( العميق 

ج.٣ مرحاض الحفرة الواحدة 

و.٢ المرحاض الجاف الفاصل للبول

و.٤ مرحاض الدفق

استعراض حللول املِرحاض اجلاف الفاصل للبول:

الدليل اإلنشائي للتصميمات املختلفة للبالطة األرضية:

 > Brandberg, B. )1997(: Latrine Building. 
A Handbook for Implementation of the 
Sanplat System. Intermediate Technology 
Publications, London, UK.

توجيهات لصنع مباول بسيطة:

 > Austin, A., Duncker, L. )2002(: Urine-
Diversion. Ecological Sanitation Systems 
in South Africa. CSIR, Pretoria, South Africa.

استعراض املباول التي تعمل بدون مياه:

 > Von Münch, E., Dahm, P. )2009(: Waterless 
Urinals: A Proposal to Save Water and 
Recover Urine Nutrients in Africa. Addis 
Ababa, Ethiopia.

استعراض لتقنيات مختلفة لفصل البول:

 > Von Münch, E., Winker, M. )2011(: 
Technology Review of Urine Diversion 
Components. GIZ, Eschborn, Germany.

تقنيات الصرف الصحي ُمنخفضة التكلفة:

 > NWP )2006(: Smart Sanitation Solutions. 
Examples of Innovative, Low-Cost 
Technologies for Toilets, Collection, 
Transportation, Treatment and Use of 
Sanitation Products. Netherlands Water 
Partnership, The Hague, Netherlands.

ومعايير  وأبعاده  بالصب  الدْفق  ملِرحاض  رسومات 
التصميم احلاسمة:

 > Mara, D. D. )1985(: Design of Pour-Flush 
Latrines. UNDP Interregional Project 
INT/81/047. The World Bank, Washington 
D.C., US.

 > Mara, D. D. )1996(: Low-Cost Urban Sanitation. 
Wiley, Chichester, UK.

 > Maki, B. )2005(: Assembling and Installing 
a New Toilet.

 > Vandervort, D. )2007(: Toilets: Installation 
and Repair.

)اخلاضع  ه  املَُوجَّ العراء  في  الَتَغّوط  عن  معلومات 
للمراقبة(:

 > Harvey, P. A. )2007(: Excreta Disposal in 
Emergencies. WEDC, Loughborough Uni-
versity, UK.

 > WEDC )2013(: Open Defecation Fields in 
Emergencies – Poster 24. WEDC, Lough-
borough University, UK.

معلومات عن مراحيض اخلندق )الترنش( الضحل:

 > Harvey, P. A. )2007(: Excreta Disposal in 
Emergencies. WEDC, Loughborough Uni-
versity, UK.

 > WEDC )2013(: Shallow Trench Latrines in 
Emergencies – Poster 25. WEDC, Lough-
borough University, UK.

في  تواجهها  التي  والتحديَّات  اليدين  غسل  ممارسات 
حاالت الطوارئ:

 > Ramos, M., Benelli, P., Irvine, E., Watson, 
J. )2016(: WASH in Emergencies: Problem 
Exploration Report – Handwashing. Hu-
manitarian Innovation Fund, London, UK.

كتاب عن الصرف الصحي البيئي:

 > Winblad, U., Simpson-H., M. )2004(: Ecolog-
ical Sanitation. SEI, Stockholm, Sweden.

وبطانات  األرضية  البالطات  إلنشاء  التفصيلية  األدلة 
احُلفر:

 > CAWST )2011(: Introduction to Low Cost 
Sanitation. Latrine Construction. A CAWST 
Construction Manual. CAWST, Calgary, 
Canada 

 > Morgan, P. R. )2007(: Toilets That Make 
Compost. SEI, Stockholm, Sweden. 

 >  Morgan, P. R. )2009(: Ecological Toilets. 
Start Simple and Upgrade from Arborloo to 
VIP. SEI, Stockholm, Sweden.

بالتصميم  اخلاصة  املرجعية  التحقق  وقوائم  التوجيهات 
واإلنشاء والصيانة:

 > Reed, B. )2012(: An Engineer’s Guide to La-
trine Slabs. WEDC, Loughborough Univer-
sity, Leicestershire, UK.

فاصل  جاف  ِمرحاض  إنشاء  طريقة  توضح  تعليمات 
للبول خطوة بخطوة:

 > Morgan, P. R. )2007(: Toilets That Make 
Compost. SEI, Stockholm, Sweden. Gensch, 
R., Miso, A., Itchon, G., Sayre, E. )2010(: 
Low-Cost Sustainable Sanitation Solutions 
for Mindanao and the Philippines. Xavier 
University Press, Cagayan de Oro City, Phil-
ippines.

 > Morgan, P. R. )2009(: Ecological Toilets. 
Start Simple and Upgrade from Arborloo to 
VIP. SEI, Stockholm, Sweden.

 > Münch, E., Winker, M. )2011(: Technology 
Review of Urine Diversion Components. GIZ, 
Eschborn, Germany.

 > Rieck, C., Von Münch, E., Hoffmann, H. 
)2012(: Technology Review of Urine- Di-
verting Dry Toilets )UDDTs(. GIZ, Eschborn, 
Germany.

الترويج للنظافة الصحية وتغيير السلوك:

ملراحيض اخلندق )الترنش(  التصميم األساسية  سمات 
العميق:

وقطرها،  وعمقها  )احلفرة(  للُفتحة  عام  استعراض 
وميزاتها وعيوبها:

مراحيض احُلفرة وأثرها على جودة املياه اجلوفية:

وعمر  احُلفرة  حجم  وحساب  احلفرة  ِمرحاض  تصميم 
التقنية: 

وإنشائها  وتصميماتها  للُحفر  عام  استعراض 
وقياسات حجمها:

 > WEDC )2013(: Managing hygiene promotion 
in WASH programmes. WEDC, Loughborough 
University, UK.

 > Mosler, H.-J., Contzen, N. )2016(. Systematic 
behaviour change in water, sanitation and 
hygiene. Eawag, Dübendorf,

 > Switzerland. 

 > WEDC )2013(: Deep Trench Latrines in Emer-
gencies – Poster 26. WEDC, Loughborough 
University, UK.

 > >> Harvey, P. A. )2007(: Excreta Disposal in 
Emergencies. WEDC, Loughborough, UK. 

 > >> WEDC )2013(: Borehole latrine – Poster 
18. WEDC, Loughborough, UK.

 > ARGOSS )2001(: Guidelines for assess-
ing the risk to groundwater from on-site 
sanitation. NERC, British Geological Survey 
Commissioned Report, UK.

 > Graham, J. P., Polizzotto, M. L. )2013(: Pit 
latrines and their impacts on groundwater 
quality: a systematic review. Environmen-
tal Health Perspectives, Washington D.C., 
US.

 > Pickford, J. )1995(: Low Cost Sanitation. A 
Survey of Practical Experience. Intermedi-
ate Technology Publications,

 > London, UK. 

 > Harvey, P. A. )2007(: Excreta Disposal in 
Emergencies. WEDC, Loughborough Uni-
versity, UK.

 > Harvey, P., Baghri, S., Reed, B. )2002(: Emer-
gency Sanitation. Assessment and Pro-
gramme Design. WEDC, Loughborough, UK.

 > Reed, B., Torr, D., Scott, R. )2016(: Emer-
gency Sanitation: Developing Criteria for Pit 
Latrine Lining. WEDC, Loughborough, UK. 
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ج.٤ مرحاض الحفرة الواحدة 

)حفرة  الجافة  المزدوجة  الحفر  ج.٥ 
ألترنا(  

ج.٦ استعراض تقنيات متنوعة للصرف 
            الصحي في الموقع:

للبول   الفاصل  الجاف  المرحاض  ج.٩ 
مزدوج الحجرات/الخزانات  

ج.٧ المرحاض المرفوع 

الحاوية  على  القائم  المرحاض  ج.١٠ 
)مرحاض بخزان(  

ج.٨ المرحاض الجاف الفاصل للبول ذو  
            الحجرة الواحدة 

وعمر  احُلفرة  حجم  وحساب  احلفرة  ِمرحاض  تصميم 
التقنية: 

بالتهوية  املطّورة  احُلفر  عمل  مبادئ  عن  معلومات 
)املهواة( وتصميمها وإنشائها:

إرشادات إنشاء حفرة ألترنا:

تأثير الُدبال البيئي على منو النبات:

استعراض تقنيات متنوعة للصرف الصحي في املوقع:

وتشغيله  وإنشائه  البول  فصل  مبادئ  استعراض 
ومكونات التقنية:

الدليل العملي إلنشاء املِرحاض اجلاف الفاصل للبول في 
الفلبني:

الصرف الصحي القائم على احلاويات في بيئات الطوارئ 
احلضرّية:

تارب وخبرات من تنفيذ صرف فاصل للبول قائم على 
احلاويات:

مستوى  )عن  والعالية  املرفوعة  املراحيض  استعراض 
األرض(:

حساب مساحة وحجم املراحيض املرفوعة:

وتشغيله  وإنشائه  البول  فصل  مبادئ  استعراض 
ومكونات التقنية:

دراسات حالة من هايتي والفلبني:

إرشادات التصميم ملراحيض الدْفق بالصب في املوقع:

الِبنية الفوقية للُحَفر وبطانتها، وأعمال حفر املرحاض:

 > >> Pickford, J. )1995(: Low Cost Sanitation. 
A Survey of Practical Experience. Interme-
diate Technology Publications,

 > London, UK. 
 > >> Robens Institute )1996(: Simple Pit La-

trine. University of Surrey, Guildford, UK.
 > >> Reed, B. )2014(: Latrine pit design. 

WEDC, Loughborough, UK.
 > >> Reed, B., Torr, D., Scott, R. )2016(: Emer-

gency Sanitation: Developing Criteria for Pit 
Latrine Lining. WEDC, Loughborough, UK.

 > Pickford, J. )1995(: Low Cost Sanitation. A 
Survey of Practical Experience. Intermedi-
ate Technology Publications,

 > London, UK. 
 > Robens Institute )1996(: Simple Pit Latrine. 

University of Surrey, Guildford, UK.
 > Reed, B. )2014(: Latrine pit design. WEDC, 

Loughborough, UK.
 > Reed, B., Torr, D., Scott, R. )2016(: Emer-

gency Sanitation: Developing Criteria for Pit 
Latrine Lining. WEDC, Loughborough, UK.

 > Morgan, P., EcoSanRes )2007(: Toilets That 

Make Compost. SEI, Stockholm, Sweden.
 > Monvois, J., Ganert, J., Freneux, C., Guil-

laume, M. )2010(: How to Select Appropri-
ate Technical Solutions for Sanitation. 
Programme Solidarité Eau )pS-Eau(, Paris, 
France.

 > Morgan, P. )2004(: Plant Trials Using Fossa 
Alterna Humus. EcoSanRes/ SEI, Stock-
holm, Sweden.

 > Franceys, R., Pickford, J., Reed, R. )1992(: A 
Guide to the Development of on-Site Sani-
tation. WHO, Geneva, Switzerland.

 > Rieck, C., von Münch, E., Hoffmann, H. 
)2012(: Technology Review of Urine diverting 
dry toilets )UDDTs(. GIZ, Eschborn, Germany.

 > Deegener, S., Samwel, M. )2015(: Urine 
Diverting Dry Toilets – Principles, Operation 
and Construction. Women in Europe for a 
Common Future )WECF(. 

 > Harvey, P. A. )2007(: Excreta Disposal in 
Emergencies. WEDC, Loughborough, UK.

 > Gensch, R., Miso, A., Itchon, G., Sayre, E. 
)2010(: Low-Cost Sustainable Sanitation 
Solutions for Mindanao and the Philippines. 
Xavier University Press, Cagayan de Oro, 
Philippines. 

 > Reade, A. )2016(: What Potential Is There Of 
Container Based Sanitation And The Social 
Enterprise In Urban Emergencies? ELHRA.

 > Kramer, S., Preneta, N., Kilbride, A. )2013(:  
Piloting ecological sanitation in the 
emergency context of Port-au-Prince, 
Haiti, after the 2010 earthquake. SOIL 
Haiti, Nakuru, Kenya.

 > Mijthab, M. )2011(. moSan – mobile sanita-
tion: Toilet for the urban poor in Bangladesh. 
Hochschule Magdeburg-Stendal )FH(, Institut 
für Industrial Design, Germany.

 > Tilmans, S., Russel, K., Sklar, R., Page, L., 
Kramer, S., Davis, J. )2015(: Container-based 
sanitation: assessing costs and effectiveness 
of excreta management in Cap Haitien, Haiti. 
Environment and Urbanization Journal.

 > WEDC )2014(: Pit latrines for special cir-
cumstances – Guide 29. WEDC, Loughbor-
ough, UK.

 > WEDC )2017(: Mobile Note 59 - Raised and 
Elevated Latrines. WEDC, Loughborough, 
UK.

 > UNHCR )2018(: UNHCR WASH Manual – 
Raised Pit Latrines, UNHCR. Geneva, Swit-
zerland

 > Rieck, C., von Münch, E., Hoffmann, H. 
)2012(: Technology Review of Urine divert-
ing dry toilets )UDDTs(. GIZ, Eschborn, Ger-
many.

 > Deegener, S., Samwel, M. )2015(: Urine Di-
verting Dry Toilets – Principles, Operation 
and Construction. Women in Europe for a 
Common Future )WECF(.

 > Kramer, S., Preneta, N., Kilbride, A. )2013(: 
Piloting ecological sanitation in the emer-
gency context of Port-au-Prince,Haiti, af-
ter the 2010 earthquake. SOIL Haiti, Nakuru, 
Kenya.

 > >> Gensch, R., Miso, A., Itchon, G., Sayre, E. 
)2010(: Low-Cost Sustainable Sanitation 
Solutions for Mindanao and the Philippines. 
Xavier University Press, Cagayan de Oro, 
Philippines.

 > Mara, D. D. )1985(: The Design of Pour-Flush 
Latrines. WHO, Washington D.C., US.

 >  WEDC )2014(: Latrine superstructure – 
WEDC Guide 28. WEDC, Loughborough, UK.

 > >> WEDC )2014(: Latrine pit excavation and 
pit lining – WEDC Guide 24. WEDC, Lough-
borough, UK.
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 > Robens Institute )1996(: Simple Pit Latrine. 
University of Surrey, Guildford, UK.

 > Reed, B. )2014(: Latrine pit design. WEDC, 
Loughborough, UK.

 > Reed, B., Torr, D., Scott, R. )2016(: Emer-
gency Sanitation: Developing Criteria for Pit 
Latrine Lining. WEDC, Loughborough, UK.

ج.١١ المرحاض الكيميائي

ج.١٢ المرحاض القائم على الديدان

ج.١٣ خزان التحليل )التخمير(

لة أو كيميائية في  توجيهات بشأن اختيار مراحيض متنقِّ
حاالت الطوارئ: 

لة  املُتنقِّ اخلبرات والدروس املُستفادة من وضع املراحيض 
في سياق الطوارئ:

توثيق للتطوير العام لهذه التقنية وتربتها:

أدلة التصميم:

 > Harvey, P.A. )2007(: Excreta Disposal in 
Emergencies. WEDC, Loughborough, UK.

 > Eyrard, J. )2011(: Is the “Portaloo” solution 
replicable? – Emergency WASH response 
after earthquake in Port au Prince, Haiti 
2010. ACF, France.

 > Furlong C., et al. )2015(: The development 
of an onsite sanitation system based on ver-
mifiltration: the ‘tiger toilet’. Journal of Wa-
ter, Sanitation and Hygiene for Development. 
Loughborough, UK.

 > Furlong, C., Gibson, W. T., Oak, A., Thakar, 
G., Kodgire, M. )2016(: Technical and user 
evaluation of a novel worm-based, on-site 
sanitation system in rural India. Practical 
Action Publishing, UK.

 > Furlong C., Rajapaksha, N. S., Butt, K. R., 
Gibson, W. T. )2017(: Is composting worm 
availability the main barrierto large-scale 
adoption of worm-based organic waste 
processing technologies? Journal of 
Cleaner Production, US. 

 > Furlong C., Lamb, J., Bastable, A. )2017(: 
Learning from Oxfam’s Tiger Worm Toilets 
projects. 40th WEDC International Conference, 
Loughborough, UK.

 > Oxfam )2008(: Septic Tank Guidelines. Tech-
nical Brief. Oxford, UK.



ج.١٤ المفاعل الالهوائي ذو الحواجز 

ج.١٥ المرشح الالهوائي 

ج.١٧ الجير الرطب المعالج )ت(

ج.١٩ المعالجة بتخمر حمض الالكتيك )ت(

ج.٢٠ الصودا الكاوية المعالجة )ت(

ن.١ التفريغ والنقل اليدوي

ج.١٨ اليوريا المعالجة )ت(

ج.١٦ مفاعل الغاز الحيوي
ملياه  الالمركزية  املعاجلة  لُنُظم  شامل  استعراض 

الصرف الصحي:
ُمفاعل  عن  واالجتماعية  التقنية  املعلومات  استعراض 

الغاز احليوي:

الصرف  وتقنيات  لُنُظم  ومنهجي  ٍم  ُمنظَّ استعراض 
الصحي مبا فيها املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز:

حتليل مدى مالءمة املُفاعل الالهوائّي ذو احلواجز للصرف 
ُمنخفضة  املجتمعات  في  املوقع  في  االبتدائي  الصحي 

الدخل:

الصرف  وتقنيات  لُنُظم  ومنهجي  ٍم  ُمنظَّ استعراض 
حات الالهوائّية: الصحي مبا فيها املُرشِّ

الهضم الالهوائّي للمخلفات احليوية:

املُعاجلة باجلير في أوقات الطوارئ:

ر حمض الالكتيك: دراسة عن فعالية املُعاجلة بتخمُّ

للصودا  املختلفة  االستخدام  معدالت  ح  يوضِّ تقرير 
الكاوية: 

معلومات عن تميع حمأة مياه املجاري ونقلها: 

جنوب  من  احُلفر  لتفريغ  املختلفة  الُنهج  بني  مقارنة 
أفريقيا، كينيا

دراسات حالة من هايتي وكمبوديا والفلبني:

إضافة اليوريا كطريقة لتطهير احلمأة في أوقات الطوارئ:

دراسات عن فعالية املُعاجلة باليوريا:

الصرف،  ملياه  التكلفة  منخفضة  الالمركزية  اإلدارة 
والكفاءة في استعادة املوارد:

 > Ulrich, A., Reuter, S., Gutterer, B., Sasse, 
L., Panzerbieter, T., Reckerzügel, T. )2009(: 
Decentralised Wastewater Treatment Sys-
tems )DEWATS( and Sanitation in Develop-
ing Countries. WEDC, Loughborough, UK.

 > Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., 
Zurbrügg, C. )2014(: Compendium of Sani-
tation Systems and Technologies. Eawag, 
Dübendorf, Switzerland.

 > Ulrich, A., Reuter, S., Gutterer, B., Sasse, 
L., Panzerbieter, T., Reckerzügel, T. )2009(: 
Decentralised Wastewater Treatment Sys-
tems )DEWATS( and Sanitation in Develop-
ing Countries. WEDC, Loughborough, UK.

 > Foxon, K. M., Pillay, S., Lalbahadur, T., Rodda, 
N., Holder, F., Buckley, C. A. )2004(: The 
Anaerobic Baffled Reactor )ABR(: An Appro-
priate Technology for on-Site Sanitation. 
Water SA, South Africa.

 > Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., 
Zurbrügg, C. )2014(: Compendium of Sani-
tation Systems and Technologies. Eawag, 
Dübendorf, Switzerland. 

 > Ulrich, A., Reuter, S., Gutterer, B., Sasse, 
L., Panzerbieter, T., Reckerzügel, T. )2009(: 
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يعتبر وجود حلول الصرف الصحي املالئمة والوافية أمٌر ضروري حلماية صحة اإلنسان في حاالت الطوارئ. في السنوات األخيرة، 

تزايدت أعداد االبتكارات في مجال الصرف الصحي التي تالئم العديد من السياقات اإلنسانية املختلفة، كما انصبَّ تركيز القطاع 

على سلسلة خدمات الصرف الصحي بأكملها )بدًءا من املِرحاض، ومروًرا بالتجميع والنقل، ووصواًل إلى املعاجلة والتخلُّص اآلِمن 

م دلياًل  رات، فإن كتاب تقنيات الصرف الصحي في حاالت الطوارئ ُيقدِّ وإعادة االستخدام أو أحدهما(. وبناًء على هذه التطوُّ

اًل للتخطيط حللول الصرف الصحي في حاالت الطوارئ، فهو  ًما وسهل االستخدام، وُيعدُّ مرجًعا إرشادًيا ُمفصَّ منهجًيا شاماًل وُمَنظَّ

ٍم ومنهجي كاًل  بة وُمخَتبرة ويضعها في وثيقة واحدة، ويستعرض على نحٍو ُمنظَّ يجمع كًما متنوًعا من املعلومات عن تقنيات ُمجرَّ

من تقنيات الصرف الصحي القائمة بالفعل والناشئة. فكتاب تقنيات الصرف الصحي في حاالت الطوارئ هو في األساس كتاٌب 

ها باإلمكانيات الالزمة، وذلك بتقدميه  مرجعّي وأداة لبناء القدرات. باإلضافة إلى ذلك، فالكتاب يدعم عملية اّتخاذ القرار وُيعدُّ

زة عن املعايير األساسية التخاذ القرار  لإلطار الالزم والضروري لتصميم أي نظام للصرف الصحي، وبعرضه ملعلومات ُموَجزة وُمركَّ

ل إلى حلول كاملة لُنظم الصرف الصحي،  لكل تقنية من التقنيات على حدٍة، ُميّسًرا بذلك التوليف بني التقنيات ودمجها للَتَوصُّ

وهو يعطي كل األولوية لربط اختيار تقنيات الصرف الصحي مبسائل أخرى متداخلة معها ومتعلقة بها ومتشّعبة وشاملة لعدة 

جوانب، وبذلك يدعم ويرّوج لفرص احلصول على صرف صحي آمن للجميع.

German WASH Network
c/o German Toilet Organization
Paulsenstr. 23
12163 Berlin, Germany
info@washnet.de
www.washnet.de

Eawag
Department Sandec
Überlandstr. 133
8600 Dübendorf, Switzerland
info@sandec.ch
www.eawag.ch & www.sandec.ch

 www.washcluster.net/emersan-compendium
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