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إدارة النفايات الصلبة والصرف
مقدمت
اٌخخٍص اٌبطٟء ِٓ إٌفب٠بث اٌصٍبت ِٓ اٌّٛاد اٌؼع٠ٛت (أ ٞوبفت إٌفب٠بث
غ١ش اٌسبئٍت إٌبحجت ػٓ األسشٚ ،أِبوٓ اٌسٛقٚ ،اٌّشافك اٌطب١ت ٘ٚىزا
دٚاٌ١ه) ّ٠ىٓ أْ ٠شىً حٙذ٠ذا ػٍ ٝاٌصحت ِٓ خالي حٛف١ش ِٛالغ خصبت
ٌٕٛالً اٌّشض ٚحخسبب ف ٟحٍٛد اٌّ١بٖ اٌسطح١ت.
ٕ٘ٚبن رالرت خ١بساث سئ١س١ت ٌٍخخٍص ِٓ إٌفب٠بث اٌصٍبت:ٟ٘ٚ ،
 .0دفٓ إٌفب٠بث  -ف ٟح ٓ١أٙب حبذ ٚبس١طت ٔسب١ب ،فالبذ ِٓ حٛخ ٟاٌحزس
ٌعّبْ أْ اٌّطبِش ٌٙب صشف صحِٕ ٟبسبت ٌٍحؤٚي د ْٚحٍٛد
ِصبدس اٌّ١بٖ اٌجٛف١ت حخ ٝال حصبح ِٛلؼب خصبب ٌٕٛالً اٌّشض.
 .2اٌحشق أ ٚاٌخشِ١ذ  -لذ ٠ى ْٛخ١بسا ح١ذ حىِ ْٛسبحت اٌّطبِش ِحذٚدة،
إر ٠شىً اٌذخبْ أ ٚجسّ١بث اٌخٍٛد خطشا جسّ١ب ػٍ ٝاالٔسبْ ٚاٌب١ئ١ت.
ٌزا ٠جب أْ ححشق إٌفب٠بث اٌطب١تٚ ،إٌفب٠بث اٌخطشة األخش ، ٜبشىً
ِٕفصً فِ ٟشافك حشِ١ذ ِٕبسبت ِٓ إٌبح١ت اٌخمٕ١ت.
 ِٓ .3خالي وّش اٌّٛاد اٌمببٍت ٌٍخحًٍ ّ٠ىٓ حٛف١ش اظبفت ِف١ذة ٌألٔشطت
اٌضساػ١ت ٚاٌبسخٕت ،فعال ػٓ ػٓ حٛف١ش ِصذس ٌٍب١غٌٚ .ىٓ ٠جب حٛخٟ
اٌحزس ػٕذ فصً ِٛاد إٌفب٠بث.
إٔشبء ٚإداسة ٔظبَ فؼبي إلداسة اٌصشف اٌصح ٛ٘ ٟجضءا ال ٠خجضأ ِٓ أٔظّت
إداسة إٌفب٠بث اٌصٍبت ٚحؼض٠ض اٌصحت ٚإٌظبفت ٌسىبْ اٌّخ٠ .ُ١جب أْ حذاس
اٌّ١بٖ ِٓ ِٕببغ اٌّ١بٖ ٚاٌّشاح١ط ِٕٚبغك اٌغسً ،فعال ػٓ ِ١بٖ األِطبس
١ِٚبٖ اٌف١عبٔبث ػٍٔ ٝح ٛفؼبي ٌٍحٌٍٛ١ت د ْٚحٍٛد اٌّ١بٖ ٚحذِ١ش اٌبٕ١ت اٌخحخ١ت
ٚحٛف١ش ٔبلالث ِٛالغ اٌخىبرش.

الرسائل األساسية
إدارة النفبيبث الصلبت
٠ؼ١ش إٌبط ف ٟب١ئت غ١ش ٍِٛرت إٌ ٝحذ ِمبٛي ببٌٕفب٠بث اٌصٍبت،
بّب ف ٟرٌه إٌفب٠بث اٌطب١تٍّ٠ ُ٘ٚ ،ىٚ ْٛسبئً ٌٍخخٍص ِٓ
إٌفب٠بث اٌّحٍ١ت بشىً ِالئُ ٚفؼبي( .اٌّجبي اٌم١بس)ٟ









ميبه الصزف
٠ؼ١ش إٌبط ف ٟب١ئت حح١ك بٙب اٌّخبغش اٌصح١ت ٚغ١ش٘ب ِٓ
اٌّخبغش بفؼً اٌخآوً اٌز ٞحشىٍٗ اٌّ١بٖ ٚاٌّ١بٖ اٌشاوذة  ،بّب فٟ
رٌه ِ١بٖ األِطبس١ِٚ ،بٖ اٌف١عبْ١ِٚ ،بٖ اٌصشف إٌّضٌ١ت ١ِٚبٖ
اٌصشف اٌصح ِٓ ٟاٌّشافك اٌطب١ت( .اٌّجبي اٌم١بس)ٟ

االعتببراث البيئيت الزئيسيت



حجسذ أ٘ذاف ٚغب٠بث إٔشبء ٔظُ إداسة فؼبٌت إلداسة اٌخخٍص ِٓ إٌفب٠بث
اٌصٍبت ٚاٌصشف بشىً غ١ش ِببششاالػخببساث اٌب١ئ١ت اٌشئ١س١ت.



االػخببساث اٌب١ئ١ت اٌشئ١س١ت ٘ ٟاٌحؤٚي د ْٚحٍٛد ِصبدس اٌّ١بٖ اٌسطح١ت
ٚاٌجٛف١ت ٚاٌب١ئت اٌؼبِت ٚاٌس١طشة ػٍ ٝحآوً اٌخشبت.




٠جب اٌخشج١غ ػٍ ٝإػبدة حذ٠ٚش ٚإػبدة اسخخذاَ إٌفب٠بث وٍّب أِىٓ.
٠جب حطب١ك اٌحذ األدٌٍٔ ٝخؼبئت ٚاٌخغٍ١ف ػٍ ٝاٌسٍغ ٚاٌّٛاد غ١ش اٌغزائ١ت.

٠جب ػٍ ٝسىبْ اٌّخّ١بث اٌّشبسوت ف ٟحصّٚ ُ١حٕف١ز خطت
اٌخخٍص ِٓ إٌفب٠بث اٌصٍبت.
٠جب أْ حخّىٓ األسش ِٓ اٌٛصٛي إٌ ٝحب٠ٚت اٌمّبِت داخً
 ِٓ َ 011أِبوٓ ِؤٚاُ٘.
٠جب اٌخخٍص ِٓ إٌفب٠بث اٌخطشة وً ػٍ ٝحذة ،ػٍ ٝسبً١
اٌّزبي ٠جب اٌخخٍص ِٓ إٌفب٠بث اٌطب١ت فِ ٟحبسق ِصّّت
بشىً صح١ح.
حفش اٌمّبِت ٕ٠ /بغ ٟحشسِٕ ُ١بغك اٌمّبِت بشىً ِٕبسب ٚأْ
حىِ ْٛس١جت.
٠جب اٌخشج١غ ػٍ ٝإػبدة حذ٠ٚش إٌفب٠بث اٌصٍبتٚ ،أْ حمذ ُ٠رٌه
ال ٠شىً خطشا ػٍ ٝاٌصحت.
٠جب حشج١غ حٛص٠غ اٌسٍغ ِغ اٌحذ األدٌٍٔ ٝخؼبئت ٚاٌخغٍ١ف
٠جب ٚظغ ِؼب١٠ش اٌحّب٠ت اٌصح١ت ٌٍؼّبي اٌمبئّ ْٛػٍ ٝػٍّ١ت
فصً إٌفب٠بث.
٠جب أْ ٠خُ ٌٍخخٍص ِٓ إٌفب٠بث اٌصٍبت ػٍٔ ٝطبق ٚاسغ ٚفٟ
أِبوٓ بؼ١ذة ،فِٛ ٟالغ ِخصصت ٌزٌه ٚبطش٠مت ال حشىً خطشا
ػٍ ٝاٌصحت أ ٚػٍ ٝاٌب١ئت.

٠جب أْ حظً ِٕطمت اٌّخ ُ١بؤسش٘ب خبٌ١ت ِٓ اٌّ١بٖ اٌشاوذة ٚأْ
حبم ٝاٌّصبسف ٔظ١فت.
٠جب أْ ال حخؤرش ِسبوٓ اإلٛ٠اء ٚاٌطشق ِٚشافك اٌصشف
اٌصح ٟبّ١بٖ اٌف١عبْ ٚوزٌه اٌّسبوٓ اٌخ ٟحآوٍج بفؼً ِ١بٖ
اٌف١عبٔبث.
ِ١بٖ اٌصشف ال حٍٛد ِصبدس اٌّ١بٖ اٌجٛف١ت
حمذَ أدٚاث ص١بٔت اٌصشف ػٍٔ ٝطبق صغ١ش.
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مزيد من القراءات والمصادر
الميثبق اإلنسبني وأدنى المعبييز في االستجببت للكوارث (مشروع
سفٌر)2002 -
www.sphereproject.org/component/option,com_doc
man/task,cat_view/gid,17/Itemid,203/lang,English/
مجموعة أدوات إدارة المخيمات (المعهد النروٌجً لالجئٌٌن)2002-
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianre
form/Portals/1/cluster%20approach%20page/cluster
s%20pages/CCm/CampMgmtToolKit.pdf
الصحة البيئية في حاالت الطواريء (منظمة الصحة العالمٌة)
http://www.who.int/environmental_health_emerge
ncies/publications/en/
إدارة النفايات الصلبة في حاالت الطواريء (منظمة الصحة العالمٌة-
)2002
http://www.searo.who.int/LinkFiles/List_of_Guidelin
es_for_Health_Emergency_Solid_waste_managemen
t_in_emergencies.pdf
صرف صحي منخفض التكاليف في حاالت الطواريء (اوكسفام)
http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/em
erg_manuals/draft_oxfam_tech_brief_drainage.pdf
المعبييز األسبسيت للصحت البيئيت في مجبل الزعبيت الصحيت (منظمة
الصحة العالمٌة)2002 -
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/978924
1547239_eng.pdf
موجزاث فنيت بشأن إدارة النفبيبث في حبالث الطوارئ (اوكسفام-
برٌطانٌا):
 النفاٌات المنزلٌة ونفاٌات مخٌمات اللجئٌٌن
 جمع النفاٌات وإعادة تدوٌرها فً حاالت الطواريء
 حمالت تنظٌف البٌئة على نطاق واسع
 النفاٌات الخطرة
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/hum
anitarian/sanitation_in_emerg.html#

شبىت بشٚاوج ِٕ٘ ٟظّت ب١ئ١ت غ١ش حى١ِٛت حخخز ِٓ س٠ٛسشا ِمشا
ٌٙبٙ٠ .ذف ػٍّٕب إٌِ ٝسبػذة اٌّجخّؼبث اٌعؼ١فت ػٍ ٝححس ٓ١لذسحٙب
ػٍِ ٝمبِٚت اٌىٛاسد ٚ ،حغ١ش إٌّبخ ٚاألصِبث اإلٔسبٔ١ت  ِٓ ،خالي
اإلداسة اٌب١ئ١ت اٌّسخذاِتٚ .حُ جّغ ٘زٖ اٌّزوشة اإلػالِ١ت ف ٟإغبس
ِششٚع "حؼض٠ض اٌخٛػ١ت اٌب١ئ١ت ٚاٌمذساث اإلداس٠ت بّسبػذة اٌىٕ١ست
إٌٛس٠ٚج١ت ف ٟداسفٛس" ،اٌز ٞحّ ٌٗٛاٌّؼٔٛت اٌّس١ح١ت.
لإلتصال:
جادة الفرٌد كورتوت  7د CH-1260 ،نٌون  ،سوٌسرا
+41 22 362 5384
email: info@proactnetwork.org
www.proactnetwork.org

قائمة المراجعة
إدارة النفايات الصلبة

 هل تم تنفٌذ مسح للنفاٌات الصلبة؟
 هل شاركت جمٌع وكاالت المخٌم فً تطوٌر خطة إلدارة النفاٌات؟
 هل تم تحدٌد نظام التخلص من النفاٌات؟
 هل تم تحدٌد نظم للتخلص من النفاٌات الخطرة؟
 هل شارك المجتمع فً المسوحات ووضع خطة إلدارة النفاٌات
الصلبة؟
 هل شارك المجتمع فً تنفٌذ الخطة؟
 هل تم توفٌر معدات حماٌة العاملٌن ورفع مستوى توعٌة السالمة؟
 هل مناطق التخلص من النفاٌات مسٌجة بشكل مالئم؟
 هً مناطق التخلص من النفاٌات خالٌة من الذباب  /القوارض /
الروائح؟
 هل ٌتم رصد احتماالت تلوث المٌاه الجوفٌة؟
 هل أدرجت قضاٌا إدارة النفاٌات فً برامج تعلٌم الصحة العامة؟
 هل تم اتخاذ خطوات لتقلٌل كمٌة تغلٌف وتعبئة السلع والمواد غٌر
الغذائٌة؟
 هل تم البدء فً برامج إعادة التدوٌر؟
 هل تم وضع األنشطة المحتملة المدرة للدخل ذات الصلة بإعادة
التدوٌر فً االعتبار؟
 هل تم تنفٌذ التدابٌر التً وضعت للتخلص من النفاٌات الخطرة
(على سبٌل المثال؛ حاوٌات مبٌدات اآلفات وحاوٌات الكلور)؟
 هل تم تحدٌد مؤشرات الرصد؟
 هل تم أخذ العواقب البٌئٌة لمواقع اإلضافٌة للتخلص من النفاٌا فً
اإلعتبار؟
 هل تم توفٌر مرافق التخزٌن المؤقت للنفاٌات الخطرة إلى أن ٌحٌن
الوقت كخٌارات مناسبة للتخلص من النفاٌات على المدى الطوٌل؟.

الصرف الصحي
 هل تم وضع االنحدارات ونوع التربة ومعدالت التسرب فً
االعتبار فً خطة الصرف الصحً؟
 هل تشكل أي من مجاري النفاٌات تهدٌدا مباشرا للناس أو البٌئة ،
مثل مادة األسبست والمواد السامة؟
 هل تم إٌالء اهتمام خاص لتصرٌف المٌاه حول المرافق الصحٌة؟
 هل تم تجهٌز البنى التحتٌة للمخٌمات بالصرف الصحً المالئم؟
 هل ٌتم مراقبة قنوات الصرف الصحً وتطهٌرها بانتظام؟

