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 مثال على الشكل البياني لمخطط تدفق الفضالت البشرية: 1كل ش

 مقدمة 

 من تتألف القرار ودعم التأييد لكسب الفهم سهلة أداة  هو(  SFD -Shit Flow Diagram) البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط
 الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل" هو بياني شكل على يحتوي  والذي" لبشريةا الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير" هو تقرير

 المناطق في البشرية الفضالت ومصير تدفق حيث من اتالخدم لنتائج ملخصا   البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط يقدم". البشرية
 أهمية التقرير تطوير ولعملية. البيانات لمصادر كامال   سجال  و  اتالخدم تزويد فيه يتم الذي للسياق نوعي تقييم على ويشتمل. الحضرية

 الفضالت لتدفقات مضبوط تقييم إجراء إمكانية البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط نهج استخدام يتيح. ذاته التقرير أهمية عن تقل ال
 المخطط: تبادلي بشكل التاليان المصطلحان اسُتخدم ما لبا  غا فإنه جرَ حَ  من "shit" َلفظُ  يثيره ما وبسبب. الحضرية المناطق في البشرية
 ".الِبرازية الفضالت تدفقل البياني المخطط" أو البشرية الفضالت تدفقل البياني
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 الفضالت ومصير تدفق حيث من اتالخدم نتائج َتَبيُّن للمعنيين يتيح مرئي تمثيل هو البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل
 الُمدارة البشرية الفضالت اليمين إلى اليسار من المتحركة الخضراء األسهمُ  ُتمثل التالي البياني الشكل يف. السكان عن الناتجة البشرية

ف والتي بأمان الُمدارة غير البشرية الفضالت تدفقات أما .الصحي الصرف اتخدم سلسلة عبر تنتقل والتي بأمان فهي  البيئة في ُتصرَّ
 في همفضالتُ  تساهم الذين للسكان المئوية النسبة عن سهم كلِ  عرُض  وُيعبِّر. البياني الشكل أسفل ىإل المتجهة الحمراء باألسهم ممثَّلة  

 .التدفق ذلك

 الدليل هذا من الغاية  

 تدفق بياني ططلمخ تقرير إلنتاج البشرية الفضالت لتدفق البياني للمخطط الترويج مبادرة في عةبَ المتَّ  العملية صفويَ  الدليل هذا ُيبيِّنُ 
 دليلال هذا من 1 فالجزء. البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّد استخدام كيفية حول إرشادات ويشمل البشرية الفضالت

 فقتد لمخطط أساسي بياني شكل على يشتمل والذي به المتصل 2 الجزءب نا  مقترِ  مطالعته وينبغي وتحليلها البيانات معجَ  في شدر  يُ 
 الصرف احتواء ونظم للمصطلحات وتعريفات البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل لمتغيرات وتعريفات البشرية الفضالت

 ."البشرية الفضالت لتدفق البياني المخطط تخطيطات": الصحي
 

 الفضالت لتدفق بيانيال للمخطط الترويج مبادرة تهاطورَ  منهجية عملية خالل من- اءرّ القُ  بإرشاد عامة الدليل هذا من الغاية وتتمثل
 دفقتل البياني للمخطط تقرير إلنتاج ري َض حَ  أو مديني سياق في اتالخدم هذه بتزويد المتعلقة البيانات وتحليل جمع في -البشرية

 . وتوثيقها تقييمها يتم موثوقة مصادر من بيانات إلى مستندة موثوقة تقارير جُتنتَ  نظامي   نهج   وباتِّباع. البشرية الفضالت
 

 البشرية الفضالت لتدفقتدفق البياني للمخطط الترويج مبادرة في رئيسية تعريفات 

 :ذلك لدعم رتُطوِّ  التي واألدوات البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط إنتاج عملية لوصف التالية التعريفات مُتستخدَ 
 

 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط دليل (SFD Manual:)  ُلفضالتا تدفقل بياني   لمخطط   تقرير   إنتاج أساليب يصف 
 .األدوات هذه استخدام حول إرشادات ويقدم البشرية

 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير (SFD Report:) فقتدل البياني المخطط إنتاج عملية من مخرجات يمثل 
 لمصادر وِسجل اتالخدم تزويد لسياق وتقييم بشريةال الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل على ويحتوي . البشرية الفضالت

 .المستخدمة البيانات

 البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمول ِّد (SFD Graphic Generator:)  تصميم في المستخدمة األداة 
 راختيا شبكة على تملويش. البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط ومصفوفة البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل

 .الجوفية المياه تلوث خطر وتقييم البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط

 البشرية الفضالت تدفق لمخطط ساسياأل بيانيال شكلال (Master SFD Graphic:) الفضالت اتتدفقل المرئي التمثيل 
طغَ التَ  من بدءا   الفضالت ههذ خاللها تجري  التي المسارات ُيبين الذي مدينة أو بلدة عبر البشرية  وذلك تخلصال إلى وصوال   وُّ

 .الصحي الصرف اتخدم سلسلة امتداد على
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 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط مصفوفة (SFD Matrix:) كل   متغيرات حساب وسائل على المحتوي  الجدول 
 . البشرية ضالتالف تدفقل البياني المخطط اختيار شبكة من المختارة الصحي الصرف نظم من

 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط اختيار شبكة (SFD Selection Grid:)   يفتعر  من المستخدم كِّنُتمَ شبكة 
 .البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط لمصفوفة أساس وتشكيل المدينة في الموجودة الصحي الصرف احتواء نظم مجموعة

 الجوفية المياه تلوث خطر تقييم (Assessment of the risk of groundwater pollution :)الخطر تقييم وسائل 
 نم الخطر هذا تقدير ويتم. مدينة أو بلدة في المستخدمة الصحي الصرف بنظم ملوثة أنها يحتمل لمياه الناس بشرب رتبطالم

 الصرف قوَمرافِ  الشرب مياه مصادر بين مسافةوال الجيولوجية والعوامل الجوفية المياه ومصادر الشرب بمياه المرتبطة البيانات
 .الصحي

 البِّرازالبشرية الفضالت (Excreta/Shit :)التصريف مياه من بهما يختلط قد وما والِبراز البول من تتألف. 

 تمكينية بيئة (Enabling Environment :)ما والعالقات اتالخدم تزويد لدعم الالزمة الفنية غير العناصر مجموعة 
 وتشمل) بالسياسات متعلقة جوانب من عادة   الحضري  الصحي الصرف لخدمات التمكينية البيئة تتألف. العناصر ههذ بين

 واألدوات اتالمنتج وتوفر التنفيذ وقدرات البرنامج ومنهجية المؤسسية والترتيبات والتوجيه واالستراتيجيات( واألنظمة التشريعات
 .والتقييم والرصد ليفالتكا حيث من التنفيذ وفعالية والتمويل

 الحمأة/البِّرازية الرواسب (Faecal Sludge :)فةوالمؤلَّ  جزئيا   المهضومة أو المهضومة غير الصلبة المواد أو الطينية المادة 
 رازيةالبِ  الرواسب وتنتج. متنوعة كيماوية مركبات أو/و الصلبة والفضالت والحصى بالرمل مختلطين وماء ِبراز من معظمها في

 .بدونها أو رمادية مياه مع سواء السوداء المياه أو الِبراز وتخزين جمع بسبب الموقع داخل الصحي الصرف قنياتت عن

 الصحي الصرف اتخدم سلسلة (Sanitation Service Chain): هذه تتألف الموقع داخل الصحي الصرف ظمنُ  في 
 المحتويات، نقل ،أو الخزانات رالُحفَ  هذه إفراغ ،خزانات تحلُّل أو مرحاضية رُحفَ  في وتخزينه الِبراز التقاط من عادة السلسلة
 يالصح الصرف نظم في أما. العملية هذه عن ينتج مما النهائي التخلص أو النهائي االستخدام الِبرازية، الرواسب معالجة

 لمجاري ا عبر لنقَ تُ  والتي فوناتبسي المزودة المراحيض عن الناتجة العادمة المياه من عادة السلسلة هذه فتتألف الموقع خارج
 .عنها ينتج قد مما أو منها النهائي التخلص أو النهائي واالستخدام العادمة المياه معالجة محطة إلى

 اتالخدم تزويد سياق (Service Delivery Context :)إرشاد في المستخدمة واألنظمة والتشريعات السياسات جوانب أي 
 كما. الصحي الصرف اتخدم سلسلة امتداد على المعنيين مختلف يقدمها التي صحيال الصرف خدمات تشغيل وتصميم
 .الخدمات تلك تزويد إلتاحة المؤسسية واألدوات القدرات فيه تنتظم الذي اإلطار اتالخدم تزويد سياق يتضمن

   الَمْعنِّي (Stakeholder :) ُّموضوع الصحي الصرف بخدمات يتأثر أو يؤثر أن له يمكن فرد أو منظمة أو مجموعة أي 
 ويمكن(. خارجه أو الموقع داخل الصحي الصرف خدمات يشمل بما) الصحي الصرف قطاع في ثابتة مصلحة وذو البحث

لون، مدني، مجتمع حكومية، غير منظمات خاص،/عام قطاع محلية، رية،ُقط   دولية،: التالية الفئات فقَ وِ  المعنيين تصنيف  ُمشغِّ
  .مستهِلكون /مون مستخدِ 
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 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير مستويات 

 ططلمخ البياني الشكل على اتالخدم تزويد سياق معلومات ذلك في بما- البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير إتمامُ  يشتمل
 :هما( 1 جدول أنظر) ينعامَّ  رئيسيين جانبين على -البشرية الفضالت تدفق

 
 .المعنية المنطقة في الصحي الصرف خدمات حالة لتقييم اتالخدم تزويد سياق عن المعلومات جمع .1

 لالشك إعداد في منه سيستفاد مما البشرية الفضالت وإدارة الصحي الصرف خدمات كافة وضع لتقييم المعلومات هذه استخدام .2
 .البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني

 

 البشريةير المخطط البياني لتدفق الفضالت عناصر تقر: 1جدول 

 الُمخَرج الغاية التقييم جوانب
 في الصرف اتخدم تزويد حالة َتَبيُّن اتالخدم تزويد سياق

  الحضرية المنطقة
 البياني المخطط تقرير في ديةَسر   أجزاء

 البشرية الفضالت تدفقل
 سلسلة خالل من البشرية الفضالت إدارة

 اتالخدم تزويد
 نبأما الُمدارة البشرية الفضالت ِنَسب يُّنَتبَ 

 اتخدم سلسلة عبر بأمان الُمدارة وغير
 الصحي الصرف

 الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل
 البشرية

 
 :رئيسية معايير لخمسة وفقا   تختلف وهي البشرية، الفضالت تدفقل البياني المخطط لتقرير مستويات بأربعة الخروج يمكن

 البشرية الفضالت تدفقل البياني خططالم من الغاية 

 الالزمة الموارد 

 ُجمعت التي المواد حجم 

 المعنيين انخراط مدى 

 البيانات تحليل ُعمق 
 

 تدفقل البياني المخطط مسررررتويات من مسررررتوى  لكل مختلفة مسررررتويات وفق الصررررحي للصرررررف التمكينية البيئة تقييمَ  العملية هذه وتتطلبُ 
 اتالبيان وسرررررترتبط. شرررررامل   مخطط   يتطلبه مما أقل فهما أولي لمخطط المطلوبين التحليل وُعمق لبياناتا حجم أما. البشررررررية الفضرررررالت

 رةمباد في رئيسرررية تعريفات" 2 ِقسرررم أنظر) الصرررحي الصررررف اتخدم لتزويد التمكينية البيئة من الرئيسرررية بالمكونات جمعها سررريتم التي
 زمةالال المعلومات بحجم مرتبطان 3و 2 المعيارين أن كيف الحقا   2 جدول ويبين"(. البشرررية الفضررالت تدفقل البياني للمخطط الترويج

 .المخطط مستويات من مستوى  لكل
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 البشرية الفضالت لتدفق األولي البياني المخطط: 1 مستوى  

 المعنيين لىإ الوصول ويكون  ثانويةال البيانات من محدود قدر يتوفر عندما مناسبا   البشرية الفضالت تدفقل األولي البياني المخطط ُيعتبر
 لفضالتا تدفقل متوسط بياني مخطط تصميم عند التقرير ُبنية نفُس  عملوُتستَ . الموارد أو اللوجستية المحددات أو الوقت بسبب محدودا  

 مناسبا   ى المستو  هذا يكون  قد. لالفتراضات واضحةال الُمسوِّغات ينبغي تقديم كما البيانات في فجوات أي تحديد بوضوح يتم لكن البشرية،
 عمد 1 المستوى  شأن منو . المدينة في الوضع حول العالقة ذوي  المعنيين مع حوار وإطالق االهتمام إثارة بهدف التأييد كسب لوثيقة
 يتم دماعن ا  متوسط تقريرا   ليصبح األولي التقرير تطوير ويمكن. تفصيال   أكثر تقرير لوضع الحاجة وتقييم البيانات في الفجوات تحديد

 . العالقة ذوي  المعنيين من مزيد إلى الوصول ويتحسن الثانوية البيانات من مزيد على الحصول
 

  البشرية الفضالت تدفقل المتوسط البياني المخطط: 2 مستوى   

 مجموعة مقابلةية تتوفر إمكانو  ويةالثان البيانات من كبير   قدر   يتوفر عندما مناسبا   البشرية الفضالت تدفقل المتوسط البياني المخطط ُيعتبر
 قالتوثُّ  سيتيح مما القياسات أو المعاينات أو المقابالت من األولية البيانات شمول يمكن. ُبعد عن أو شخصيا   إما المعنيين من متنوعة

 واسطةب منها التحقق تم قد البيانات أن إلى المتوسط المخطط ويشير. آخرين خبراء آراء إلى استنادا   ُوضعت التي االفتراضاتصحة  من
 لمدينةا في اتالخدم تزويد لوضع فهما   المتوسط المخطط يتيح كما. متناقضة جوانب أي َتَبيُّن يمكن وأنه( triangulation) التثليث
 .األساسية للبيانات منتظم جمع خالل من شامال   مخططا   ليصبح تطويره ويمكن

 

  البشرية فضالتال تدفقل الشامل البياني المخطط: 3 مستوى  

 تضييق لكنه المتوسط للمخطط الالزمة الثانوية البيانات قدر نفس األقل على البشرية الفضالت تدفقل الشامل البياني المخطط يتطلب
 ابالتمق من بيانات الشامل المخططُ  يقتضي البيانات دقة من وللتحقق. األساسية للبيانات المنتظم والجمع المعنيين إشراك من مزيدا  

 اتخدمال تحسين لخيارات التخطيط إلمداد مالئما   المستوى  هذا يعتبر. الميدان في مباشرة وقياسات رسمية وغير رسمية ومعاينات شخصية
 .الالزمة بالمعلومات االستثمار قرارات أو

 :فهي المعلومات جمع في المتبعة الثالثة األساليب أما
 

 نفذه وما ءاألدا وتقارير الحكومية والوثائق المنشورة غير أو المنشورة سواءوفرة من األدبيات المت ثانويةال بياناتال مراجعة 
 احةإلت المتوفرة األدبيات تكفي أن المتوقع غير ومن. اإلرشادات من لمزيد 1 ملحق أنظر. سابقة ميدانية دراسات من آخرون 

 الضروري  من لذلك. يومي بشكل السكان يعيشها التي الصحي الصرف خدمات أوضاع عن حديثة ومعلومات وافية تفاصيل
 أساسي بياني شكل إنتاج في المساعدة المعلومات هذه مثل شأن فمن. الراهنة بالوقائع تتعلق أكثر تفاصيل إلى الوصول
 .اتالخدم تزويد بسياق متعلقة كمية بيانات أيضا   وربما نوعية بيانات وتوفير موثوقية أكثر البشرية الفضالت تدفق لمخطط
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 من ذلك ويتألف. التثليث عبر ومقارنتها الثانوية البيانات من للتوثق كسبيل األولية البيانات وتفسير جمع: 
o خالل من( مثال  ) عليها الحصول يمكن التي النوعية البيانات: 

 ةقاد الرئيسيين غينالُمبل أمثلة ومن. ُبعد عن أو شخصي بشكل المنفذة الرئيسيين غينالُمبل مقابالت 
لي قكالَمرافِ ) المدينة في الصحي الصرف جوانب مختلف عن المسؤولون  واألشخاص عالمجتم  وُمشغِّ

كبات  أنظر) وغيرها( والتنظيم بالتخطيط المختصة كتلك) الحكومية والمؤسسات( الِبرازية الرواسب َمر 
 (.2 ملحق

 (.3 لحقم أنظر) الصحي الصرف اتخدم تزويد سلسلة عبر وَمرافقها اتالخدم تزويد ُمعاينة 
 (.4 ملحق أنظر) اتالخدم مزودي أو المجتمع ممثلي مع النقاشية مجموعاتال نقاشات 
 حيالص الصرف اتخدم تزويد سلسلة عبر قهاوَمرافِ  اتالخدم لتزويد المباشرة القياسات :الكمية البيانات 

 (.3 ملحق أنظر)
 

  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط موجز 

 لبياناتا ركزُ وتُ . البشرية الفضالت تدفق لمخطط بياني شكل إعداد من البشرية الفضالت تدفقل البياني للمخطط موجزال التقريرُ  ُيمكِّن
 اتالمعلوم بدون وذلك  اتالخدم هذه نتائج َتَبيُّنبهدف  الصحي الصرف اتخدم سلسلة عبر البشرية الفضالت إدارة على سُتجَمع التي

زة  أكثر شريةالب الفضالت تدفقل بياني مخطط تقرير لتطوير ما  قيِّ  منطَلقا   التقرير هذا يشكل وقد. زويدالت خدمة بسياق الخاصة المعزِّ
 . الحقة مرحلة في تفصيال  

 

 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط إنتاج عملية 

 ةالحضري للمناطق عام فهم إلى صولبالو  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير من 3 أو 2 أو 1 مستوى  تطوير عمليةُ  تبدأ
 ى المستو  وعلى) لها البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تطوير سيتم التي المنطقة في الصحي للصرف التمكينية البيئة وتقييم

 (.الصحي الصرف خدمات في مؤثرة ريةالُقط   والتشريعات السياسات تكون  حيثما ري الُقط  
 

 خدمات تزويد سلسلة مراحل من مرحلة كل تحليل خالل من البياني المخطط تقرير لتطوير الالزمة اناتالبي جمع على العمليةُ  تركز
 تتوافق أن الضروري  من لذلك فيها، الدارجة المناطق باختالف محددة بتقنيات الخاصة المصطلحات تتنوع ما كثيرا  . الصحي الصرف

 ينبغي كما(. الدليل هذا من 2 الجزء أنظر) البشرية الفضالت تدفقل بيانيال المخطط في المستخدمة تلك مع المستخدمة المصطلحات
 توفرت عندما وتطويره البياني المخطط إنتاج إعادة ذلك يتيح إذ مطروحة، افتراضات وأي المستخدمة البيانات لمصادر واف   شرح تقديم

 رهتطوي يتم بياني مخطط تقرير أي معايير جودة لضمان مةها الجوانب هذه كافة وتعتبر. موجودة بيانات ضح  دَ  يتم أو جديدة بيانات
 .البشرية الفضالت تدفقل البياني للمخطط الترويج مبادرة منهجية باستخدام

 نطاق على العملية لهذه ودعم قبول لتأمين سبيل من يمثله بما البياني المخطط تطوير عملية في مركزيا   عنصرا   المعنيين انخراط يشكل
 والشكل للتقرير القرار صناع واستخدام قبول إمكانية زادت المعنيين انخراط مستوى  تحسن كلما أنه السابقة التجارب نتبيَّ  وقد. أوسع

 المرف البياني
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 : متطلبات البيانات الالزمة والتوصيات ألنواع مختلفة من تقارير المخطط البياني لتدفق الفضالت البشرية: 2جدول 

 التمكينية لبيئةا

 لتزويد

اتالخدم  

عةالُمج   البيانات  إلى حتواءاال من: اتالخدم سلسلة مراحل كافة خالل مَّ

التخلص أو النهائي االستخدام  

البيانات جمع  

  = مطلوبة   = مطلوبة غير  

 رئيسي ُمبلغ مقابلة=  مقابلة   توفرها عند بها ُموصى=  ُجِمعت إن

  محتملة بيانات مصادر

(وثانوية أساسية)  

البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير مستوى   

  شامل  متوسط أولي موجز

 السياسات

 والتشريعات

 واألنظمة

 

ةُمق  و مالئمة (محلية أو/و قُطرية) سياسية أدوات وجود مدى ما :السياسات  رَّ

نةو ك ِّ الصحي؟ الصرف تزويد لخدمات ُمم   
السياسات توثيق      

 والمسؤوليات لألدوار واضح تعريف وجود مدى ما :المؤسسية األدوار

األدوار؟ هذه تفعيل مدى وما الصحي الصرف اتخدم تزويد في المؤسسية  

 االستراتيجيات،/السياسات وثائق

 الموجودة، التقارير

الرئيسية المؤسسات مع المقابالت  

 

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

 

 والتنظيمي والتشريعي السياسي اإلطار تمكين مدى ما: تاالخدم تزويد

 اتخدم مزودي قبل من الصحي الصرف خدمات في واالنخراط لالستثمار

؟(الخاص أو العام القطاع من) مناسبين  

 االستراتيجيات،/السياسات وثائق

 الموجودة، التقارير

 العامة المؤسسات مع المقابالت

خاصةالو  

 

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

 

 لبك الخاصة المعايير عن منتظمين وإبالغ رصد وجود مدى ما: المعايير

الصحي؟ الصرف اتخدم سلسلة أجزاء من جزء  

 الموجودة، التقارير

الرئيسية المؤسسات مع المقابالت  
 

 

ُجِمعت إن  

 

ُجِمعت إن  

 

 

 التخطيط

 اتخدم سلسلة أجزاء من جزء لكل خدمية أهداف وجود مدى ما: األهداف

 ُمتبناة القُطرية التطوير خطة أو المدينة تطوير خطة في الصحي الصرف

المدينة؟ مستوى على  

المدينة، تطوير خطط  

القُطرية، التطوير خطط   

المدينة سلطات مع المقابالت  

  
ج  عتُجمِ  إن تُْدر 

 البيانات
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 استثمار خطة آخر في الصحي الصرف خدمات في استُثمر كم: االستثمار

 آلخر يجة  نت ت حقق ماذا المعتمدة؟ التالية االستثمار خطة في لذلك صُخص ِّ  وكم

 ريةالبش الموارد في االستثمار ذلك في بما) االستثمار مستويات من مستوى

؟(التحتية البُنية إلى إضافة وغيرها الفنية والمساعدة   

المدينة، في االستثمار خطط  

 حينبالمان الخاصة االستثمار خطط

وغيرهم، الخاص والقطاع  

الرئيسية المؤسسات مع المقابالت  

  
ج  عتُجمِ  إن تُْدر 

 البيانات

 

 

 

 اإلنصاف

 ذات الصحي الصرف خدمات تقنيات من نطاق وجود مدى ما: االختيار

 حتياجاتا تلبي التي للتعديل والقابلة واآلمنة والمالئمة المعقولة التكاليف

ض   الفقراء ريين؟الح   

الرئيسية، المؤسسات مع مقابالتال  

  الُمعاينات
  

ج  عتُجمِ  إن تُْدر 

 البيانات

 

 

 اتخدم توفير لضمان وتدابير خطط وجود مدى ما: الغُْبن من التقليل

الح ضريين؟ الفقراء  خاصة المستخدمين لكافة الصحي الصرف  

المدينة، سلطات تقارير  

الرئيسية المؤسسات مع المقابالت  
  

جتُدْ   عتُجمِ  إن ر 

 البيانات

 

 

جات  الُمخر 

 أجزاء من ءجز لكل االستيعابية الطاقة تنمو هل: االستيعابية الطاقة/الكمية

 للصرف الوصول لتأمين الالزمة بالوتيرة الصحي الصرف اتخدم سلسلة

 للصحة حماية توفر التي واألهداف المطالب/االحتياجات يلبي بما الصحي

ئية؟البي والسالمة العامة  

التقارير،/الدراسات  

الرئيسية المؤسسات مع المقابالت  

 

  
ج  عتُجمِ  إن تُْدر 

 البيانات

 

 

 

 خدمات إلى الوصول رصد وعمليات إجراءات تطبيق مدى ما: النوعية

 رافقالم   وتشغيل سالمة يكفل بما ذلك عن واإلبالغ الصحي الصرف

رافق نوعية هل ؟اتالخدم سلسلة عبر والخدمات  انلضم كافية والخدمات الم 

؟اتالخدم سلسلة عبر المخاطر من أمانها  

السياسات، توثيق  

 التقارير،

الرئيسية، المؤسسات مع المقابالت  

القياسات أو الُمعاينات  

 

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

 

 

 التوسع

 اتسياس أي بتطوير( المحلية أو القُطرية) الحكومة قيام مدى ما: الطلب

 الصرف خدمات طلب على محفزة لبرامج والتنفيذ التخطيط أو وإجراءات

األُسر؟ قبل من بذلك المتعلقة والسلوكيات الصحي  

الرئيسية المؤسسات مع المقابالت      
ج  عتُجمِ  إن تُْدر 

 البيانات
 

 ردو لتمتين جارية حكومية وتدابير برامج وجود مدى ما: القطاع تطوير

 الصرف خدمات توفير في( الخاص أو العام القطاع نم) اتالخدم مزودي

الحضرية؟ شبه أو الحضرية المناطق في الصحي    

الرئيسية المؤسسات مع المقابالت    
ج  عتُجمِ  إن تُْدر 

 البيانات
 

اتالخدم نتائج   

 لصرفا تقنيات عن الناتجة البشرية لفضالتا إدارة فعالية مدى ما: الكمية

 ؟اتالخدم سلسلة أجزاء من جزء كل عبر وخارجه عالموق داخل في الصحي

 تدفق لمخطط البياني الشكل تصميم في المعلومة هذه تستخدم: مالحظة)
(شريةالب الفضالت  

السياسات، توثيق  

 التقارير،

الرئيسية، المؤسسات مع المقابالت  

القياسات أو الُمعاينات  

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

 

ُجِمعت إن  

 

 

 

 

ُجِمعت إن  
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 التمكينية البيئة تقييم 

 الَحَضري  السياق 

 مرتبطة معينة عامة وخصائص حقائق على التقرير يشتمل أن العمليةُ  تتطلبُ  تطويرها المنوي  الدراسة مستوى  كان مهما
 لبشريةا تالفضال تدفقل البياني لمخططا تقرير في إدراجها ينبغي التي المعلومات من األدنى الحد أما. الَحَضرية بالمنطقة

 :فهو
 المناطق ُتبِرز وخريطة( مختلفة كانت إن) التقرير يمثلها التي المنطقة وحدود 1الَحَضرية والحدود والدولة المدينة/البلدة موقع

 (.وغيرها والمناطق النواحي) الهامة الجوانبو 
 

 وغيرها افالجف وموسم المطري  والموسم( والعظمى الدنيا) الحرارة ومعدالت المناخ نوع: المناخ. 

  ِّواألنهار األرض وطبقات( الدراسة منطقة ضمن طبيعي نطاق) كالتضاريس: الرئيسية والجغرافية المادية ماتالس 
 عالاالطِّ  يمكن) القسم هذا في الجوفية المياه مستويات حول البيانات شمول وينبغي. المتكررة الفيضانات ودرجة

 (.3-4-5 القسم في الجوفية المياه وثتل خطر لتقييم الالزمة البيانات تفاصيل على

 اليومية مثل) وأنماطهم وتحركاتهم َمجاميعهم أعداد في هامة تنوعات أي يشمل بما نموهم ومعدالت السكان 
 :يلي عما معلومات َرجُتد   أمكن وحيثما. وكثافتهم( غنية وأخرى  فقيرة مستوطنات بين) وتوزعهم( والموسمية

o والليل العمل يوم بين أعدادهم في ختالفاال: السكان في اليومي التنوع. 

o لعملا أيام بين مثال  ) األسبوع أيام مختلف بين أعدادهم في االختالف: السكان في األسبوعي التنوع 
 (.األسبوع ونهاية وعطلة

o لعطلاب( مثال  ) متأثرا   السنة في محددة أوقات خالل السكان عدد في التنوع مستوى : الموسمي التنوع 
 .السياحة وأ الرسمية

 المنطقة في الرئيسية االقتصادية األنشطة: االقتصاديات. 

 
 حقومل 2 جدول أنظر) المتوفرة دبياتفي األ الثانوية البياناتمراجعة  على االطالع خالل من المعلومات هذه توفير يمكن

 .المعلومات في فجوات أي ملء في الرئيسيين الُمبلغين كمقابالت إضافية بيانات مصادر استخدام يساعد وقد(. 1
 

 مخطط لأج من الصحي للصرف التمكينية البيئة حول وتوثيقها وتحليلها جمعها سيتم التي المعلومات التالية األقسامُ  دُتحدِّ 
 .البشرية الفضالت تدفقل شامل بياني

                                                           
 

 

 مزودي مناطق في هذه تؤثر قد إذ االختالفات وتعريف َتَبيُّن المفيد من. اإلدارية أو السياسية الَحَضرية الحدود نفس تكون  ال قد المادية الَحَضرية الحدود أن الِحظ  1
  .الخدمة
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 الجدول أسئلة في النظر بغيين. ُجمعت التي المعلومات إلى استنادا   عنها اإلجابة ينبغي إرشادية أسئلة على 2 جدول يحتوي 
 وداخله، الموقع خارج والالمركزية، المركزية) الصحي الصرف وخدمات ونظم تقنيات بكافة يتعلق ما في عنها واإلجابة
 الصحي الصرف اتخدم سلسلة مراحل كافة إلجاباتا ُتراعي أنينبغي  كما. المنطقة في المستخَدمة( الرسمية وغير الرسمية

 .مرحلة كل في سؤال بكل المتصلة المعلومات توثيق يستدعي مما( التخلص/النهائي االستخدام ىإل االحتواء من)

 واألنظمة والتشريعات السياسات 4.1.1
 :التالية المعلومات توفير ينبغي
 السياسية األطر ذلك يشمل: الصحي الصرف اتخدم سلسلة مراحل كافة في المؤثرة السياسات عن عامة لمحة 

 :المنطقة في البشرية الفضالت إدارة في ستؤثر التي والمحلية والمناطقية ريةالُقط   ميةوالتنظي والتشريعية

o والتصريف يةالمائ والموارد البيئية الجوانب في المؤثرة والَمراسيم والقوانين الدستور مثل ريةالُقط   الوثائق 
 ادةإعو  منها والتخلص رازيةالبِ  والرواسب العادمة المياه ومعالجة الموقع داخل الصرف وخدمات والمجاري 

 .استخدامها

o اردوالمو  البيئية الجوانب في المؤثرة المحلية أو المناطقية األساسية الخطط أو التعليمات أو األنظمة 
 الِبرازية والرواسب العادمة المياه ومعالجة الموقع داخل الصرف وخدمات والمجاري  والتصريف المائية

 (.الصلبة النفايات فيها بما) النفايات إدارة وخدمات استخدامها وإعادة منها والتخلص

 في المنخرطة والخاصة العامة المؤسسات بها تقوم التي الرسمية وغير الرسمية األدوار وتشمل المؤسسية األدوار 
 :يلي مما لكل األدوار هذه في وُينَظر. الصحي الصرف اتخدم سلسلة

o  عامةال واألشغال المياه مثل البشرية الفضالت إدارة في ةالمنخرط والدوائر الوزارات: ري الُقط   المستوى 
 لتقنياتا لغايات) ريةالُقط   والمقاييس المواصفات ومؤسسات التنظيمية والهيئات والمالية والتعليم والبيئة

 (.واإلجراءات

o  ويدوتز  األنظمة وإنفاذ التعليمات كوضع البشرية الفضالت بإدارة مرتبطة وظائف أي: قيناطِ المَ  المستوى 
 .اتالخدم

o الصحي الصرف اتخدم تزويد عن المسؤولة: المحلية السلطات. 
  (.3 جدول أنظر) الُمجمَّعة للمعلومات ملخص على يحتوي  جدول إعداد المفيد ومن

عة: 3جدول  مَّ  خالصة البيانات الُمج 

الرسمية المسؤوليات األدوار المؤسسة المستوى المطورة أو الرسمية غير المسؤوليات   

     قُطري

    

     مناطقي

    

     محلي
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 ويمكن. الصحي الصرف اتخدم سلسلة امتداد على الخدمات بمزودي المتعلقة اتالخدم تزويد حول البيانات 
 مجموعة وانخراط راتاستثما لوجود واألنظمة السياسات إتاحة مدى تقييم في المساعدة -توفرها عند– البيانات لهذه

 بين شراكة خالل من أو الخاص القطاع أو العام القطاع من سواء- المناسبين الخدمات مزودي من متنوعة
 . القطاعين

 قائمةال) الخدمة أداء ومؤشرات رصدها ونظم المياه نوعية معايير مثل الخدمات في المؤثرة والقواعد المعايير 
 خدمات بمعايير متعلقة سجالت أي شأن ومن. الصحي بالصرف المرتبطة يةالتحت الُبنية ومعايير( والمرصودة

 ى األخر  الحكومية المؤسسات أو المائية الَمرافقُ  بها حتفظُ تَ  اتالخدم سلسلة امتداد على الصحي الصرف ومنشآت
 .للمعلومات قيما   مصدرا   تشكل أن المختلفة المستويات من

 
 التخطيط 4.1.2

 لبياناتا منها ُتؤخذ والتي والمحلية والمناطقية ريةالُقط   واالستراتيجيات الخطط مختلف في لالتحلي من الجانب هذا َينظرُ 
 :التالية

 

 مستوى  على التطوير خطط بدراسة األهداف هذه مقارنة ويمكن. المحددة وأنشطتها اتالخدم تطوير أهداف 
 .ري الُقط   المستوى  أو المدينة أو المؤسسة

 صرفال خدمات في لالستثمار المخصصة الميزانيات أو الحالي اإلنفاق أي. ستقبليةالم أو الحالية االستثمارات 
 :يشمل بما الصحي

o  (.ومحليا   ومناطقيا   ريا  ُقط  ) العامة والصحة الصحي والصرف المياه قطاع على الميزانية توزيع 

o الصحي الصرف اتخدم سلسلة من مرحلة لكل المخصصة الميزانية من المئوية النسبة. 

o الموارد مخصصات فيها بما) الصحي الصرف اتخدم سلسلة عبر الخدمات على الحالي اإلنفاق ائجنت 
 (.الفنية والمساعدة البشرية

 
 اإلنصاف 4.1.3

 حديدا  ت ينبغي. الَحَضريين الفقراء احتياجات تلبي وكيف المدينة في الموجودة الصحي الصرف وخدمات بتقنيات هذا ُيعنى
 :عن معلومات جمع

 الفقراء عليها يعتمد التي نياتالتق ماهية. 
 أو نب  الغُ  لخفض الميزانية ومخصصات األولوية ذات األعمال: للجميع الخدمات بتوفر الكفيلة والتدابير الخطط 

 .الصحي الصرف في األولويات ترتيب
 دمةخ ىومد( وغيرها بالمجاري ) والنقل واإلفراغ االحتواءتقنيات  تكاليف تحمل على والقدرة الوصول مستويات 

 .المحدود الدخل ذات للمجتمعات التقنيات هذه
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 اتالخدم مخرجات 4.1.4
 :يلي بما تتعلق بيانات جمع ينبغي
 يره يةتأثوكيف الَحَضري  النمو معدل مراعاة مع- السكان ومطالب احتياجات تلبية على اتالخدم سلسلة عبر القدرة 

 .مستقبال   اتالخدم تزويد على

 الناتجة الخدمات في األمان ومستوى  الخدمات إلى وصولال عن واإلبالغ رصد إجراءات. 
 

 الخدماتفي  توسعال 4.1.5
 على الطلب لزيادة البرامج أو الخطط أو اإلجراءات أو السياسات مراعاة مدى الخدمات التوسع فيُيؤخذ بعين االعتبار عند 

 .ويدالتز  سالسل لتمتين واالستثمارات الخطط خالل من الطلب لذلك واالستجابة الخدمات

 
 

 الصحي الصرف اتخدم سلسلة تحليل: البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط إنتاج 

 

. الصحي الصرف اتخدم سلسلة مراحل من مرحلة أي في مؤكدة غير أمور على تحتوي  قد البيانات أن اإلدراك ينبغي
  .لمحليا والواقع عنها غبلَّ المُ  األوضاع بين تباينات أي تحديد البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير من وُينتظر

 

 المصطلحات 

 ستستخدم التي المصطلحات الصحي الصرف اتخدم سلسلة تحليل خالل بها االهتمام ينبغي التي الرئيسية الجوانب من
 .التقرير أجزاء كافة في المعلومات اتساق تحقيق أجل من وذلك

 
 التقنيات مختلف تعريف في المستخدمة المصطلحات على المعنيين بين ميالعال اإلجماع ضعف إلى المتراكمة الخبرات تشير

 اتالخزان تشمل) التقنيات من متنوعة مجموعة لوصف كثيرا   ستخدميُ  خزان التحلُّل مصطلح أن ذلك أمثلة من. المفاهيم أو
 مع اشاتالنق وُتعتبر. المائية حيضالمرا أو( الخارج تدفقلل منفذ دون  المغلقة وخزانات التحلُّل المبطنة وشبه المبطنة غير

 .التوافق من درجة إلى للوصول جدا   ضرورية المعنيين
 من 2 الجزء في الوارد المصطلحات قسم في المنهجية هذه في مستخدمة هي كما المصطلحات فيتعر  على االطالع يمكن

 .الدليل هذا
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 اتالخدم نتائج   

 .البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير لتطوير الالزمة فتراضاتاال ووضع البيانات جمع على الجانب هذا يركز
 دليل أنظر المعلومات من لمزيد) وداخله الموقع خارج المستخدمة الصحي الصرف ونظم تقنيات مجموعة َتَبيُّن يتم لذلك

 البياني الشكل عدادإ  أجل مَّعة منالُمجَ  البيانات وتحليل( المصطلحات: 2 الجزء - البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط
 للشكل القيم وحساب النظم أنواع اختيار في المستخدمة االفتراضات كافة إيراد يجب كما. البشرية الفضالت تدفق لمخطط

 .  إرشادية أسئلة على لالطالع 4 جدول راجع. البياني
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 سلسلة خدمات الصرف الصحي نطاقجمع البيانات لتحليل األسئلة وأساليب : 4جدول  

x 
النظام نوع التخلص/النهائي االستخدام المعالجة النقل اإلفراغ االحتواء  المحتملة المعلومات مصادر   

ات
قني

ت
 

يب
سال

وأ
 

ظام
الن

 
دمة

ستخ
الم

 
 في

ينة
لمد

ا
 

 خارج صحي صرف

 المياه: الموقع

 إلى مباشرة العادمة

(مركزي) المجاري  

 

 خارج الصحي الصرف تقنيات ما -

 السكان لربط المستخد مة الموقع

 الالمركزية؟/المركزية بالمجاري

مي السكان نسبة ما -  اتتقني  مستخدِّ

 موصولة الموقع خارج صحي صرف

جا مباشرة  مركزية؟ ال/مركزية ر  بم 

 العادمة؟ المياه لنقل المستخدمة األساليب ما -

 والمخدومين فعليا   الموصولين السكان نسبة ما -

 الالمركزية؟/المركزية المجاريب

 المجاريب المخدومين السكان نسبة ما -

 ةالعادم المياه تصل الذين الالمركزية/المركزية

رافق إلى منهم الناتجة  المعالجة؟ م 

 

 في المستخدمة األساليب ما -

 العادمة؟ المياه معالجة

 التي العادمة المياه نسبة ما -

 بفعالية؟ معالجة تُعتبر

 

في  المستخدمة األساليب ما -

 أو العادمة للمياه النهائي الستخداما

 منها؟ لتخلصل

 المخدومين السكان نسبة ما -

 المركزيةال/المركزية المجاريب

 المياه من التخلص يتم الذين

 بدون/مع منهم الناتجة العادمة

 معالجة؟

 المنقولة العادمة المياه نسبة ما -

 النهائي؟ استخدامها يُعاد التي

 

 

 وسجالت الموثقة الدراسات

 المحليين اتالخدم مزودي

 أو المرفق أو البلدية من

 البيانات) الخاص القطاع

(1 محلق أنظر– الثانوية  

 

 رئيسيين بلغينمُ  قابالتم

 مع( شخصيا   أو إلكترونيا  )

 ودوائر المدينة سلطات

 ومزودي المحلية الحكومة

( 2 ملحق أنظر) اتالخدم  

 

(3 ملحق أنظر) ُمعاينات  

 

 النقاشية مجموعاتال نقاشات

 أو/و المجتمع ممثلي مع

 أنظر) اتالخدم مزودي

(4 ملحق  

 

 خارج صحي صرف

 المياه: الموقع

 إلى مباشرة العادمة

(مركزي ال) المجاري  

 داخل صحي صرف

 الفضالت: الموقع

 داخل تُحتوى البشرية

 الموقع

 

 صرف   تقنيات من يُستخدم ماذا -

 باحتواء تقوم الموقع داخل صحي  

 داخله؟ البشرية الفضالت

مي السكان نسبة ما -  لتقنيات  مستخدِّ

 تقوم  الموقع داخل صحي صرف

 داخله؟ ةالبشري الفضالت باحتواء

 األساليب ما -

 لتفريغ المستخدمة

 هذه من الحمأة

 التقنيات؟

 األشخاص نسبة ما -

 من الفئة هذه من

 الذين السكان

غونيُ   تقنيات فر ِّ

 الصحي الصرف

 الموقع داخل

 لديهم؟

 

 األساليب ما -

 لنقل المستخدمة

 البِّرازية الرواسب

غةالمُ   هذه من فرَّ

 التقنيات؟

 الرواسب نسبة ما -

 غةفرَّ لمُ ا البِّرازية

 عنبعيدا   تُنقل التي

 وما االحتواء مرفق

 إلى المنقولة النسبة

 هذه معالجة محطة

 الرواسب؟

 في المستخدمة األساليب ما -

 البِّرازية؟ الرواسب معالجة

 التي البِّرازية الرواسب نسبة ما -

 مجموع من بفعالية معالجة تُعتبر

 محطة إلى تصل التي بسالروا

 المعالجة؟

 

 في المستخدمة األساليب ما -

 للرواسب النهائي االستخدام

 وما منها؟ التخلص أو البِّرازية

 المنقولة البِّرازية الرواسب نسبة

 بدون/مع منها التخلص يتم التي

 معالجة؟

 المنقولة البِّرازية الرواسب نسبة ما -

 استخدامها؟ يُعاد التي

 

 داخل صحي صرف

 الفضالت: الموقع

 تُحتوى ال البشرية

عالموق داخل  

 

 الصحي الصرف تقنيات ما -

 حيث الموقع داخل المستخدمة

  داخله؟ محتواة غير البشرية الفضالت

مي السكان نسبة ما -  تقنيات مستخدِّ

 تقوم ال الموقع داخل صحي صرف

 داخله؟ البشرية الفضالت باحتواء

 

 

ط الخالء في َتغو   

 

 من الخالء في طغو  الت   ممارسي نسبة ما

 السكان؟
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 .الصحي الصرف اتخدم سلسلة أقسام من قسم لكل وداخله الموقع خارج الصحي الصرف نظم تحليل يتم

 نظام ونوع المجاري  بشبكات الموصولين األشخاص عدد بمعرفة التحليل هذا ُيعنى: الموقع خارج الصحي الصرف 
 (.مختلط أو منفصل مركزي، ال أو مركزي ) به الموصولين المجاري 

 مراحل كافة في الموجودة والخدمات للتقنيات الكاملة بالمجموعة التحليل هذا ُيعنى: الموقع داخل الصحي الصرف 
 .الصحي الصرف اتخدم سلسلة

 الصرف اتخدم سلسلة عبر البشرية الفضالت وإدارة إنتاج مكان في ؤثرت الخصائص في تنوعات وجود َتَبيُّنُ  يمكن حيثما
 نأ يرجح المثال سبيل على. البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقرير في بوضوح التنوعات هذه شرح ينبغي فإنه الصحي

 المحتويات إفراغب مثال   اإلدارة هذه تتأثر قدف. السنة خالل عادة تتغير البشرية الفضالت إدارة ألن هامة" ةميّ الموسِ " التنوعات تكون 
 كبرأ بسرعة والخزانات رفَ الحُ  امتالء حال في األمطار موسم خالل والمؤسسات المنازل في الموقع داخل البشرية الفضالت من
 عائالت قيام في يرالتأث هذا يتمثل قد كما. منسوبها ارتفاع بعد معها الجوفية المياه اختالط أو إليها األمطار مياه وصول مع

 .ُكثر   زوار   قصدهايَ  التي الكبيرة المهرجانات قبل الموقع داخل المحتواة  الفضالت بإفراغ

 .الصحي الصرف اتخدم سلسلة مراحل من مرحلة لكل سُتجمع التي المعلومات في التالية األقسام تبحث

 (وخارجه الموقع داخل الصحي الصرف) االحتواء 5.2.1
 بشريةال الفضالت تدفقل البياني المخطط دليل ويقدم. المنطقة في الموجودة التقنيات لمختلف كاملين وتحليل وصف تنفيذ يتم
 مخططال اختيار شبكة أنظر) للمخطط البياني الشكل لِّدبُموَ  شمولها يمكن التي التقنيات مجموعة المصطلحات: 2 الجزء -

 :البشرية الفضالت تدفق لمخطط يالبيان الشكل لِّدُموَ  في البشرية الفضالت تدفقل البياني

 graphic-to-http://sfd.susana.org/data 

 :هي البياني الشكل ُمولِّدوالتقنيات التي َتَبيََّنت في     
 

 محددة وجهة إلى مباشرة المرحاض محتويات تذهبحيث  الموقع داخل حاوية وجود عدم  
  َحلُّلخزان ت 
 كم) كليا   مبطن خزان  (اإلغالق ُمح 
 َمتة جدران مع مبطن خزان  مفتوح وقعر ُمص 
 َمتة شبه جدران مع مبطنة حفرة  مفتوح وقعر ُمص 
 حفرة غير مبطنة 
 جر بل مطلقا   ُتفرغ ال( األنواع كافة من) حفرة دَ  امتالئها عند ُته    بالتراب موُتر 
 جر بل مطلقا   غُتفر  ال( األنواع كافة من) حفرة دَ  ال لكن امتالئها عند ُته   كاف بشكل بالتراب مُتر 
 المرحاض فيضان أو انهيار أو تلف أو إخفاق 
  المرحاضية الحفرة أو الخزان أو خزان التحلُّل في االحتواء فيضان أو انهيار أو تلف أوإخفاق 
 ط  بل  مرحاض وجود عدم  الخالء في تغوُّ

  

http://sfd.susana.org/data-to-graphic
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 فةكا في للتطبيق قابلة تكون  ال قد الخيارات بعض أن مالحظة مع) يلي مما أكثر أو بواحدة ذهه االحتواء تقنيات ربط يمكن
 (:األوضاع

 

 مركزية ال أو مركزية مختلطة ر  َمجا 
 مركزية ال أو مركزية مختلطة منفصلة َمجار  /بالعات 
 يةامتصاص حفرة 
 األمطار مياه مجاري  أو مكشوف َمصرف 
  مائيتجمع 
 مكشوفة أرض 
 معلوم مكان غير 
 ضي  فَ  أو َمخرج ال حيث  

 التقنيات أيِّ  تحديد غيينب أعاله القائمة في جةرَ د  مُ  غير تقنيات وجود َتَبيَّنَ  فإن. المنطقة في التقنيات مجموعة َتَبيُّن ينبغي بداية  
 بعد. يا  فعل مةالمستخدَ  تلك عن ضا  ِعوَ  استخدامها يمكن البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّد على بها  شَ  أكثر
 أو منخفض الجوفية المياه تلوث خطر حيث مناطق في قامةمُ  أو/و سليم نحو على منشأة كانت وإن سماتها َتَبيُّن يجب ذلك

 (.الجوفية المياه تلوث خطر تقييم كيفية حول التفاصيل من لمزيد 3-4-5 القسم أنظر) مرتفع
  

 البشرية الفضالت اتتدفق َمنشأ فئات
 :تاليا   رديَ  كما مختلفة ترتيبات يمثلمما  صحي صرف نظام أو تقنية أي من البشرية الفضالت مساهمة نسبة إلى يرُ تش

 

 السكنية الشقق بنايات مثل) المتعددة اإلشغاالت ذات والمساكن الشخصية السكن منازل وتشمل: المنزلية الَمرافق 
 أسرة من أكثر فيها تتشارك التي مالنظ ذات والمساكن( السكنية عاتجمَّ والمُ  الشاهقة

 (الناس لعامة المفتوحة غير) المجتمعية أو المشتركة المراحيض 

 (الحافالت ومحطات واألسواق العام العبور ومناطق الشوارع في الموجودة) العامة المراحيض 

 العسكرية والثكنات والسجون  والجامعات كالمدارس: المؤسسات 

 التسوق  وأماكن المكاتبو  كالشركات: التجارية المناطق 

 ليس لكن المصانع في الصحي الصرف َمرافق من اآلتية المنزلية البشرية الفضالت تشمل: الصناعية المناطق 
 السائلة الصناعية النفايات

 والفنادق المطاعم 
 باستخدام ذلك يرتبط وكيف المنزلية غير الَمرافق باستخدام شاملة معرفة وجودَ  يستدعي ذلك فإن جرَ سُتد   المعلومات هذه كانت وإن

 الشكل في البشرية الفضالت اتتدفق تمثيل سوء تجنببهدف  وذلك ما شخص يستخدمه الذي الرئيسي الصحي الصرف رفقمَ 
  . للمخطط البياني
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 االستعمال مستوى 
 سبةن وتبيان تقييم ينبغيفإنه  البشرية الفضالت اتتدفق َمنشأ وفئات به ترتبط وما االحتواء تقنيات كافة ووصف تحليل بعد

 .التقنيات هذه من كل   ميمستخدِ  األشخاص
 خالل من معلومات على الحصول سيتم كيف -التقنيات هذه من تقنية لكل- يلخص جدول بإعداد المرحلة هذه في صىوُيو  

 من نيةتق كل ميستخدِ مُ  السكان ونسبة للمخطط البياني الشكل ُمولِّد في البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط اختيار شبكة
 لمزيد 4-5 القسم أنظر) البياني الشكل ُمولِّد في البشرية الفضالت تدفقلل البياني المخطط مصفوفة خالل من الواردة التقنيات

 (.التفاصيل من

 ططلمخ البياني الشكل توليد عند السكان من ٪1 عن مستخدميها نسبة تقل منشأ فئة أو تقنية أي شمول بعدم صىُيو   كما
 .تدفقال
 

 والنقل التفريغ 5.2.2

 الموقع خارج الصحي الصرف
 عادمةال المياه نسبة أي) بالمجاري  النقل وفعالية( والالمركزي  المركزي ) الصحي بالصرف الربط حول المعلومات ُتراعىيجب أن 

دة  (.المجاري  في تسرب وجود عبر المياه هذه من دُفقِ  أنه -اعُتِبر أو- َتَبيَّن ما ونسبة المعالجة لمرفق الُمزوَّ
 

 الموقع داخل الصحي الصرف
 ينبغي ممستخدَ  أسلوب ولكل(. آليا   أو يدويا   إما) تفريغها يتم الموقع داخل الصحي الصرف تقنيات من تقنية كل نسبة في ُينَظر

 مزودي ِقبل ومن والعامة الخاصة الصحي الصرف لمرافق- العمليات وَعَمالنية وفعالية نوعية عن معلومات على الحصول
 .الرسميين وغير الرسميين اتالخدم

 وغيرها لصهاريجوا الشاحنات وأحجام أعداد ذلك في بما) االستيعابية للطاقة التحتية الُبنية َتَبيُّن ينبغي النقل مرحلةفي ما يخص و 
 الُمَسلَّمة زالةالمُ  الِبرازية لرواسبا كمية مثال  ) الخدمات وَعَمالنية وفعالية نوعية إلى إضافة( اتالخدم تغطية أو العمليات ونطاق
 .الُمَسلَّمة غير والكمية المعالجة لمحطة

 
 (البِّرازية والرواسب العادمة للمياه) المعالجة 5.2.3

 والكميات للمعالجة الداخلة العادمة المياه كميات فيها بما( الِبرازية والرواسب العادمة للمياه) المعالجة َمرافق كافة وصف في ُينَظرُ 
 طاقةال) لنطاقاأيضا  في  ُينَظرُ و  المعالجة من الخارجة والكميات للمعالجة الداخلة الِبرازية الرواسب وكميات المعالجة من رجةالخا

ر والصيانة التشغيل وقضايا( المعالجة والكمية المستلمة بالكمية مقاَرنة   المعالجة محطةاالستيعابية ل مة ةالمعالج وَقد   أي) المقدَّ
َرج كما(. معالجة تعتبر التي الِبرازية والرواسب العادمة المياه نسبة  َمرافق أداء معاييرو  وَعَمالنية وفعالية لنوعية عام   تقييم   ُيد 

 .للسياق مناسبا   ذلك كان حيثما المعالجة
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 النهائي واالستخدام التخلص 5.2.4
 المياه من التخلص نقاط كافة وموقع عالجةالم محطات جاتلمخرَ ( الرسمي وغير الرسمي) االستخدام حول معلومات في ُينَظر

( المعالجة الكمياتب مقاَرَنة   النهائي االستخدام في االستيعابية القدرة) والنطاق( النقل نقاط فيها بما) الِبرازية والرواسب العادمة
َرج كذلك. االستخدام في المؤثرين والصيانة والتشغيل  االستخدام أنواع مختلف أداء ومعايير وَعَمالنية وفعالية لنوعية عام تقييم   ُيد 

 .للسياق مناسبا   ذلك كان حيثما التخلص وَمرافق النهائي
 

 األداء بيانات   

 قيةوموثو  فعالية مدى لتبيان الهادفة األداء بيانات معلجَ  وقت تخصيص البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط متطلبات من
 بيانات على الحصول ويمكن. والمستقبلي الحالي للطلب واستجابتها األداء هدافوأ  لمعايير وتحقيقها الصحي الصرف خدمات

 األداء بيانات إدراج شأن ومن. الُمعاينات أو النقاشية مجموعاتال نقاشات عبر أو لوجه وجها   األشخاص مقابلة خالل من األداء
 5 ولجد يبين كما ونوعية كمية بيانات األداء اناتبي تشمل أن ينبغي .متينة أدلة على قائم بياني مخطط إعداد على المساعدة

 .تاليا   6 وجدول
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 بيانات األداء الكمية: 5 جدول

 الخدماتالمرحلة من سلسلة  البيانات الواجب جمعها مصادر البيانات

  ممثلو المجتمع وممثلو المؤسسات غير
 المنزلية )كالمدارس والمؤسسات التجارية(

 زودو خدمات التفريغ والنقل )الرسميون وغير م
 الرسميين(

  المنظمات الداعمة لمزودي خدمات
 التفريغ/النقل

 قاعدة الزبائن 

 تقنيات الصرف الصحي داخل بتفريغ الناس يقيام  عدد مرات
 الموقع

  كمية )أو نسبة( تقنيات الصرف الصحي داخل الموقع
 غة كل مرةالمفرَّ 

 خدمات التفريغ

 ت التفريغ والنقل )الرسميون وغير مزودو خدما
 الرسميين(

  المنظمات الداعمة لمزودي خدمات
 التفريغ/النقل

 سلطات ترخيص نقل الفضالت 

 البلدية 

 سلطات الصرف الصحي 

  لَمركبات المستعملة في نقل الرواسب الِبرازية من اأنواع
تقنيات الصرف الصحي داخل الموقع )مسح لمزودي الخدمة 

)  ً  والطاقة االستيعابية لكل نوع يدويا  وآليَا

 ت عدد الَمركبات المستعملة في نقل الرواسب الِبرازية من تقنيا
 الصرف الصحي داخل الموقع

 النقل )بالمركبات(

  محطات ضخ المجاري 

 المداخل المؤدية إلى َمرافق المعالجة 

 

  متوسط استهالك المياه )ليتر/فرد/يوم( ونسبة السكان
 المربوطين بالمجاري 

 ت المياه العادمة المنقولة والواصلة إلى محطات كميا
المعالجة/مواقع التخلص من خالل شبكات المجاري )قراءات 

 الضخ/َعّدادات التدفق(

 النقل )بالمجاري(

 المداخل المؤدية إلى َمرافق المعالجة 

 المراحل في َمرافق المعالجة 

 الَمخَرج النهائي للتدفق الخارج 

 تقارير وسجالت التصميم 

 ت عدد والقدرة االستيعابية لمزودي سجال
الرواسب خدمات التفريغ والنقل الذين ُيسلِّمون 

 َمرافق المعالجةالِبرازية ل

 معالجة كميات المياه العادمة أو الرواسب البِرازية المستلمة لل

 )قراءات الضخ/َعّدادات التدفق/مقياس الحجم(في كل موقع 

 )ونوع وحالة الَمرافق الطاقة االستيعابية )التصميم والتشغيل 
 العادمة والرواسب البِرازيةالمياه المستخدمة في معالجة 

 )قراءات الضخ/َعّدادات التدفق(

 المعالجة

 نطاق ممارسات استعادة الموارد   ِرازية كميات الرواسب الِبرازية أو المياه العادمة أو الرواسب الب
 المعالجة أو الرواسب الِبرازية المستلمة في كل موقع

  كميات الرواسب الِبرازية أو رواسب المجاري التي ُيعاد
 استعمالها، وكيفية إعادة استعمالها وَمن يدير هذه العملية

 االستخدام النهائي

 الُمعاينة 

 ممثلو المجتمع 

  مزودو خدمات التفريغ والنقل )الرسميون وغير
 الرسميين(

  َنها لَّص مخكميات المياه العادمة أو الرواسب الِبرازية التي ُيت
 في كل موقع 

 التخلص
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 النوعي بيانات األداء: 6 جدول

 اتالخدمالمرحلة من سلسلة  البيانات الواجب جمعها مصادر البيانات
  مزودو خدمات التفريغ والنقل )الرسميون وغير

 الرسميين(
 ممثلو المجتمع 
  َراألس 

 ات مستوى وسهولة الوصول لالحتواء لغاي
 التفريغ

 االحتواء

  مزودو خدمات التفريغ والنقل )الرسميون وغير
 الرسميين(

 المنظمات الداعمة لشركات خدمات التفريغ/النقل 
 

 
 

  مقدار عمل خدمات التفريغ في مواقع
 معينة

  إذا كانت فئات أصحاب الدخل ما
 المختلفة تستخدم خدمات تفريغ مختلفة

 زالة الممارسات والمعدات المستخدمة في إ
الرواسب الِبرازية من تقنيات الصرف 
الصحي داخل الموقع في أجزاء مختلفة 

 من المنطقة

 خدمات التفريغ
 

  مزودو خدمات التفريغ والنقل )الرسميون وغير
 الرسميين(

 المنظمات الداعمة لمزودي خدمات التفريغ/النقل 
 سلطات ترخيص نقل الفضالت 

 أهداف األداء 
 التغطية الجغرافية 
 الَمركبات الناقلة للرواسب الِبرازية وجهات 

 النقل )بالمركبات(

 الُمعاينة 
 مشغلو محطة المعالجة 

 أهداف األداء 
 التغطية الجغرافية 
 سجالت التسريب/تقارير حوادث التلوث 

 النقل )بالمجاري(

 الُمعاينة 
 مشغلو محطة المعالجة 

 موقع َمرافق المعالجة 
 معايير األداء لعمليات المعالجة 

 لجةالمعا

 الُمعاينة 
  نقاشات مع منظمات منخرطة في عمليات االستخدام

 النهائي أو داعمة لها.
 
 

  للرواسب الوجهة/االستخدام النهائي
الِبرازية أو المياه العادمة أو الرواسب 

رواسب المجاري الِبرازية المعالجة أو 
 المعالجة في كل موقع

  أدلة على ممارسات استعادة الموارد
 الطبيعية

 لب على منتجات االستخدام النهائي الط 

 االستخدام النهائي

 الُمعاينة 
 لو موقع التخلص  ُمَشغِّ

  َمواضع ونطاق مواقع التخلص الرسمي
وغير الرسمي )مثال  بعد المعالجة أو بدون 

 معالجة(
  إدارة مواقع التخلص 

 التخلص
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 البيانات في التأكد عدم مع التعامل  5.3.1
مة من خالل قنوات التوثخالل عملية جمع البي ينبغي يق الرسمية انات التنبه إلى أن األوضاع المحلية ستختلف عن البيانات المقدَّ

ة(. الجة مسجلّ فرَّغة ومقدار الرواسب الِبرازية المأخوذة إلى َمرافق مع)كتقارير السلطات المحلية حول نسبة خزانات التحلُّل المُ 
 المخططحدد تقرير الصرف الصحي. وينبغي أن يُ خدمات من مراحل سلسلة  وقد تقع حاالت عدم تأكد في البيانات في أي

له ذات تأثير هام على تقرير المخطط وشكالجوانب أي جوانب عدم تأكد حيثما اُعتبرت هذه  البشرية الفضالت تدفقل البياني
 البياني.

 
ائع على األرض ردة في التقارير وتلك المأخوذة من الوقتاليا  أمثلة على الجوانب التي قد تكون فيها االختالفات بين البيانات الوا

 ذات تأثير هام:
 

 :تدفقل البياني المخطط دليلمجموعة تقنيات الصرف الصحي المستعملة )لمزيد من التفاصيل أنظر  االحتواء 
قد تشير إلى أن ير ( ونوعية ُبنية التقنية واألعداد الموجودة منها )فالتقار المصطلحات: 2 الجزء - البشرية الفضالت

ل بشكل ٪ بينما في الواقع كثير منها خزانات مبطنة جزئيا  تعم100نسبة تغطية خزانات التحلُّل في مناطق معينة تبلغ 
 را  امتصاصية.فَ أساسي حُ 

 :قدمي خدمات التفريغ اليدوي )واآللي( والنقل غير الرسميين.مُ تتعامل مع عدد اأُلسر التي  التفريغ 
 :س عادة نقل الرواسب الِبرازية في فترة معينة )حيث األرقام الواردة في التقارير ال تعكَمركبات  عدد رحالت النقل

 .الواقع الفعلي( أو كميات المياه العادمة المنقولة فعال  عبر المجاري مقارنة بالكميات الواردة في التقارير
 :ات مع ُمشغلي ء المقيَّم بالمقاييس أو من خالل الحوار أداء محطات المعالجة الوارد في التقارير مقارنة باألدا المعالجة

 المحطات.
 :ب كيف تتكيف ترتيبات االستخدام النهائي مع التغيرات في الطقس أو تذبذبات الطل االستخدام النهائي/التخلص

مواقع النهائي أو التخلص في  معلى المنتجات النهائية )مثال  ما يتصل بمواسم نمو المحاصيل( ومقدار االستخدا
 معروفة مقارنة بذلك في مواقع غير محددة رسميا  أو واردة في التقارير.
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 البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمول ِّد   

 مقدمة  5.4.1
ألي مدينة  البشرية الفضالت تدفق لمخطط في رسم شكل بياني البياني الشكل ُمولِّديقدم هذا القسم إرشادات عن كيفية استخدام 

 .graphic-to-http://sfd.susana.org/dataمتاح على:  البياني الشكل ُمولِّدطقة حضرية. و أو من

 فضالتال تدفقل البياني المخطط دليلمع  البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّدينبغي استخدام هذا القسم و
 .المصطلحات: 2 الجزء - البشرية

  

 :البياني الشكل ُمولِّدلثمة ثالثة خيارات على صفحة الهبوط 
 

 Start new SFD graphic (البشرية الفضالت تدفقلمخطط  جديدا   بيانيا   شكال   أنِشئ)–  إن كنت بصدد تصميم
 فهذا موقع البدء بذلك. البشرية الفضالت تدفق لمخططشكل بياني جديد 

 your own SFD files Choose one of (بك الخاصة البياني الشكل ملفات أحدَ  اخَتر) استخِدم هذا الخيار :
 JavaScript Object" )أي: jsonخزن ذلك بصيغة "شكل بياني كنَت قد أنشأته وحفظته حيث يُ لتحميل ملف 

Notation.) 

 تدفقLibrary SFD the from Select َت  -الفضالت البشرية( تدفقطات ر من مكتبة األشكال البيانية لمخط)اخ 
ل   تالفضال تدفقل البياني لمخططن على البوابة اإللكترونية لشكل بياني مخزَّ ملف استعِمل هذا لالختيار ثم َحمِّ

 .البشرية

 
ل بياني للمستخِدم إنشاء شك (البشرية الفضالت تدفقلمخطط  جديدا   بيانيا   شكال   أنِشئ) Start new SFD graphic يتيح خيار

 من خالل الولوج إلى بيانات أي مدينة وذلك عبر ثالث خطوات: البشرية الفضالت تدفق لمخططجديد 
 

م معلومات عامة عن المدينة ومستوى  :1خطوة  لف وتاريخ اإلنتاج واسم المؤ  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططَقدِّ
 اخَتر نظم الصرف الصحي المستعملة في المدينة. )سُتضاف هذه المعلومات إلى الشكل البياني الذي ُتنِشئه(. ثم

 ت الخاصة بنسبة األشخاص مستخِدمي كل نوع نظام وحجم كل نظام يتم تفريغه ونقله ومعالجته.ناأدِخل البيا :2خطوة 
 ُأرُسم الشكل البياني واحفظ البيانات إلشراك اآلخرين فيها و/أو استخدامها في التقارير والمطبوعات. :3خطوة 

 
 ُمولِّدإلى ظهور نافذة تحتوي على تعليمات أكثر تفصيال  عن كيفية استخدام  ؤدي النقر على إحدى أيقونات سي

 .البياني الشكل
 

فسيمسح كافة البيانات الُمدَخلة ويتيح للمستخدم البدء من جديد أو إنشاء شكل   من أيقوَنَتيّ  أما النقر على أيقونة  
 بياني لمدينة جديدة.

  

http://sfd.susana.org/data-to-graphic
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 الصحي الصرف نظم واختيار المدينة عن العامة المعلومات إدخال :1 خطوة 5.4.2
ن ملب ُيطَ  البشرية( البشرية الفضالت تدفق لمخطط شكال  بيانيا  جديدا  )أنِشئ  Start new SFD graphic بعد النقر على

 المدينة. إدخال معلومات عامة عن المدينة واختيار نظم الصرف الصحي المستعملة في 1خطوة المستخدمين في 
 وينبغي إدخال المعلومات التالية في الَمواِضع المخصصة لذلك:

 
 اسم المدينة أو المنطقة الحضرية واإلقليم أو الوالية 

 الدولة 

  مستوى مخطط الفضالت البشريه للمنطقة الحضريةسكان أو 

 تاريخ إدخال البيانات 
 اسم الشخص و/أو المنظمة المدِخلة للبيانات 

 
ودة المستخدَم من تعريف مجموعة نظم احتواء الصرف الصحي الموج البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط اراختي شبكةمكن تُ 

ه ن كل نظام محتمل الحتواء الصرف الصحي موصوفا  من حيث المكان الذي ُيصرِّف إليبيِّ في المدينة. وتتألف من مصفوفة تُ 
وف(. صرف المكشُتصرِّف إليه تقنية االحتواء )كالحفرة االمتصاصية والمَ  حتواء( والمكان الذياالالمرحاض )كالمجاري وتقنية 

 وتحتوي شبكة اختيار المخطط البياني على: 
 

 قائمة أ )في العمود األول من المصفوفة( التي تعرض قائمة للتقنيات المحتملة:
 

 في قائمة ب محددة وجهة إلى مباشرة المرحاض محتويات تذهب حيث الموقع داخل حاوية وجود عدم .1
 خزان تحلُّل .2
كم) كليا   مبطن خزان .3  (اإلغالق ُمح 
َمت جدران مع مبطن خزان .4  مفتوح وقعر ةُمص 
َمت شبه جدران مع مبطنة حفرة .5  مفتوح وقعر ةُمص 
 مبطنة حفرة .6
جر بل مطلقا   غُتفرَّ  ال( األنواع كافة من) حفرة .7 دَ  امتالئها عند ُته   بالتراب موُتر 
جر بل مطلقا   غُتفرَّ  ال( األنواع كافة من) حفرة .8 دَ  ال لكن امتالئها عند ُته   كاف بشكل بالتراب مُتر 
 المرحاض فيضان أو انهيار أو تلف أو إخفاق .9

 المرحاضية الحفرة أو الخزان أو خزان التحلُّل في االحتواء فيضان أو انهيار أو تلف أو إخفاق .10
ط  تَ بل  مرحاض وجود عدم .11  الخالء في غوُّ

 
أي إلى ض قائمة بكافة األماكن المحتمل ارتباط تقنية االحتواء بها )سطر العلوي من المصفوفة( التي تعرِ أما قائمة ب )في ال

 ( فتشمل:ُض ي  أو الفَ  حيث ُيصرِّف الَمخرجُ 
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 مركزية مختلطة ر  َمجا .1
 مركزية مختلطة منفصلة َمجار  /بالعات .2
 مركزيةال  مختلطة ر  َمجا .3
 ةمركزيال  مختلطة منفصلة ر  َمجا/بالعات .4
 يةامتصاص حفرة .5
 األمطار مياه مجاري  أو كشوفم َمصرف .6
 مائي تجمع .7
 مكشوفة أرض .8
 مكان غير معلوم .9

  ضي  فَ  أو َمخرج ال حيث .10
 

تبقى و زج بين التقنيات غير ممكن. لذلك ال يمكن اختيار هذه الخاليا يشير مصطلح "ال ينطبق" في شبكة االختيار إلى أن المَ 
 دائما  خالية.

 
وُيختار  (.ب( وما هي مربوطة به )من قائمة أر على مربع كل شبكة فإنه يتم إبراز تقنية االحتواء )من قائمة عند المرور بالمؤش

 أخرى. ويمكن إلغاء اختيار النظام بالنقر على الخلية مرة .األخضرستتحول للون والتي  ةبالنقر على الخلية المختار  النظامُ 
 

لنظم الجوفية. وتمثل الخلية المنقسمة في شبكة اختيار النظام هذه النظم. ولهذه تقتضي بعض النظم تقييم خطر تلوث المياه ا
 يمكن للمستخدم اختيار:

 
  لتلوث المياه الجوفية. فإن اختير هذا النصف ستتحول مرتفعخطر النصف العلوي من الخلية المنقسمة إن كان ثمة 

 .األزرق الخلية للون 
  ُل لتلوث المياه الجوفية. فإن اختير هذا النصف ستتحو  خطر منخفضكان ثمة فلي من الخلية المنقسمة إن النصف الس

 .األصفرالخلية للون 
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 الجوفية المياه تلوث خطر تقدير  5.4.3
ائية يمكن تقدير خطر تلوث المياه الجوفية من البيانات الخاصة بمياه الشرب التي مصدرها المياه الجوفية والجيولوجيا الم

 اه الجوفية وَمرافق الصرف الصحي.والمسافة بين مصادر المي
 

ُيعاد توجيه  (الجوفية المياه تلوث خطر) Risk of groundwater pollution ثم النقر على ِزر بعد النقر على أيقونة 
 .مرتفعالمستخدم إلى أداة إلكترونية لتحديد المناطق في المدينة حيث خطر تلوث المياه الجوفية منخفض أو 

 
ر خطر تلوث  المياه الجوفية وفق أربعة معايير: ُيقدَّ

 
 .)Q1(سهولة تأثر حوض المياه الجوفية  .1
 . (Q2)المسافة المعتادة بين نظم الصرف الصحي ومصادر المياه الجوفية .2
  .(Q3)درجة التزود بمياه الشرب من المصادر الجوفية داخل المدينة  .3
 .(Q4)ك مستوى الحماية التي توفرها هذه النوعية نوعية التقنية المستعملة في إنتاج المياه الجوفية بما في ذل .4

 
 ينقسم إلى سؤالين فرعيين: : سهولة تأثر حوض المياه الجوفية1معيار سؤال  -

 ما نوع الصخر في المنطقة غير المشبعة؟ ثمة خمسة خيارات لإلجابة: .أ
  َمي وطينرمل ناعم وط 
 قاعدة متآكلة 
 رمل متوسط 
  َصىرمل خشن وح 
 رية متكسرةحجارة رملية/ حجارة جي 

 .(1 جدول) Table 1 يمكن الحصول على معلومات إضافية بالنقر على ِزر
ما ارتفاع منسوب المياه الجوفية؟ ويؤخذ عادة هذا المنسوب خالل أكثر أوقات السنة رطوبة. ثمة ثالثة خيارات  .ب

 لإلجابة:
 <5 أمتار 
 5-10 أمتار 
 >10 أمتار 

 .(1 شكل) Figure 1 ِزر يمكن الحصول على معلومات إضافية بالنقر على
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 ينقسم إلى سؤالين فرعيين: : المسافة بين نظم الصرف الصحي ومصادر المياه الجوفية2معيار سؤال  -

 ثمة خياران لإلجابة: أمتار عن مصادر المياه الجوفية؟ 10ما نسبة َمرافق الصرف الصحي التي تبعد أقل من .أ
 ٪25أكثر من  -
 ٪25أقل من  -

األنبوبية  ات. عندما يتعلق األمر بمدينة يمكن التفكير بهذا السؤال بالنظر إن كان ثمة عدد كبير من اآلبارينبغي تقدير البيان
 واآلبار واليانبيع الواقعة داخل المناطق ذات الكثافة السكانية.

 
 (.1)شكل  Figure 1 يمكن الحصول على معلومات إضافية بالنقر على ِزر

 
 ثمة خياران لإلجابة:ة فوق مصدر للمياه الجوفية؟ لواقعما نسبة َمرافق الصرف الصحي ا .ب

 ٪25أكثر من  -
 ٪25أقل من  -

 ت لإلجابة:ثمة ثالثة خياراما نسبة مياه الشرب ذات المصادر الجوفية؟  : التزود بمياه الشرب.3معيار سؤال  -
 ٪25أكثر من  -
 ٪25و ٪1بين  -
- 0٪ 

 ة ثالثة خيارات لإلجابة:ثمستعملة في إنتاج المياه الجوفية؟ ما التقنية الم : إنتاج المياه الجوفية.4معيار سؤال  -
  حيث ثمة تدابير صحية كافيةَحفائر محمية أو آبار محفورة محمية أو ينابيع محمية 
 َحفائر أو آبار محفورة أو ينابيع غير محمية 
 ما ِمن مصادر مياه جوفية مستعملة 

 (.2)جدول  2ble Taيمكن الحصول على معلومات إضافية بالنقر على ِزر 
 

َرض إجمالي الخطر تلقائيا   . وستقدم ُتعَرض كافة اإلجابات على شكل قوائم منسدلة. وبعد إجابة المستخدم عن كافة األسئلة ُيع 
 .مرتفعخطر أو  خطر منخفضاإلجابة عن هذه األسئلة األربعة للمتلقي تقديرا  لما يشكله تلوث المياه الجوفية من 

 
ا مستويات مختلفة من خطر تلوث المياه الجوفية حسب أوضاع جيولوجيتهالمختلفة في المدينة  المناطقُ قد تواجه مالحظة: 

واء المائية والتنوعات في طريقة توفير التزويد المائي. ومن الممكن أن توجد في مدينة ما عدة مناطق تستخدم نفس نظم احت
 . مرتفعية ولبعضها اآلخر خطر الصرف الصحي يكون لبعضها خطر منخفض لتلوث المياه الجوف
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  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط مصفوفة إنشاء: 2 خطوة 5.4.4
 الفضالت تدفقل البياني المخطط مصفوفةُيدِخل المستخِدمون البيانات لكل نظام صرف صحي مختار على  2خطوة في 

تخدمين إدخال نسبة المحتويات لكل نوع من أنواع صرف صحي داخل الموقع ينبغي على المس ُتستعمُل نظمُ . وحيثما البشرية
كمو  كليا   ةمبطن الحاوية داخل الموقع )سواء خزانات تحلُّل أو خزانات َمت جدران مع ةمبطن أو خزانات اإلغالق ةُمح   وقعر ةُمص 

تحتوي على تعليمات أكثر نافذة   ر( والتي هي عبارة عن رواسب ِبرازية. سيفتُح النقر على أيقونة فَ وكافة أنواع الحُ  مفتوح
 تفصيال  لمساعدة المستخدم في إدخال القيم الرقمية لهذه النسب.

 
كن هذه المصفوفة ليتم (البشرية الفضالت تدفقلمخطط بياني  مصفوفة أنِشئ)  Create SFD Matrixسُيظِهر النقر على ِزر 

 م من إدخال البيانات لكل نظام صرف صحي مختار.المستخدِ 
 

. يحتوي البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط اختيار شبكةفوفة من كافة نظم الصرف الصحي المختارة في تتألف المص
لخاصة ااألول )عالمة النظام( البيانات اإلضافية  الصفُ  األول )وصف النظام( على كافة النظم المختارة فيما َيعرُض  العمودُ 

 م على شكل نسبة مئوية للمتغير السابق.يبأداء كل نظام ينبغي إدخاله. ويتم إدخال القِ 
 

 المخطط دليلم االطالع على مفصل وتعريفات لمختلف نظم وتسميات الصرف الصحي يمكن للمستخدِ لالطالع على وصف 
 .المصطلحات: 2 الجزء - البشرية الفضالت تدفقل البياني

 
تحذيرية في  رسالة   ظهرُ تَ  ٪100مي كافة أنواع النظم مستخدِ عبِّرة عن أعداد السكان النسب المُ  مجموعُ بلُغ لم يَ في حال مالحظة: 

مدخالت "السكان" في . وعلى المستخدم حينئذ تصحيح ذلك بتغيير ٪100نافذة تشير إلى عدم بلوغ مجموع المستخدمين 
    المصفوفة.

 

 

 البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل رسم: 3 خطوة 5.4.5
يستخدم  (البشرية الفضالت تدفق لمخطط بيانيا   شكال   ارُسم)  Draw SFD Graphic علىيتم من خالل النقر  3خطوة ي ف

َخلة لرسم الشكل البياني الخاص بالمدينة. وفي  البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّد ال اقتضى حالبيانات الُمد 
َخلة على شبكة االختيار و/أو علاألمُر إجراَء تغييرات يستطيع المستخدم الرجوع وإجراء تغييرات  ى المصفوفة. في البيانات الُمد 

قَ   يَّر.د البيانات التي لم ُتغَ وفي هذه الحالة لن ُتف 
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ات مخرجات يمكن إشراك اآلخرين بها أو تحميلها في تقارير أو منشور  ءأخيرا  يستطيع المستخدمون حفظ البيانات و/أو إنشا

 باستخدام الخيارات التالية:
 

 سُينِشئ هذا الِزر ملف  نزيل البيانات:ت.json صيغة  مجلد التنزيالت الخاص بالمستخدم. ويمكن تحميل في للبيانات
خلة لرسم شكل بياني آخر يستند إلى نفس البياناب عند الرغبةالملف هذه على الُمولِّد   ت.تعديل البيانات الُمد 

 :مجلد  فيلقائمة المنسدلة اختياَر حفظ مخرجات مختلفة يستطيع المستخدمون من خالل ا تنزيل الملف المختار
 التنزيالت الخاص بهم:

 

o  بصيغةللمخطط الشكل البياني png: سُينِشئ ذلك ملفا  بصيغة.png  .للشكل البياني للمخطط 
o بصيغةالمخطط  مصفوفة png: سُينِشئ ذلك ملفا  بصيغة.png  .لمصفوفة المخطط 
o بصيغة شبكة اختيار المخطط png: ُينِشئ ذلك ملفا  بصيغةس.png  .لشبكة اختيار المخطط 
o  بصيغةبيانات المخطط csv:  سُينِشئ ذلك ملفا  بصيغة.csv .للبيانات 
o  للمخطط بصيغة الشكل البيانيsvg:  سُينِشئ ذلك ملفا  بصيغة.svg للمخطط.لشكل البياني ل 

  ر في ُمساِعدالبياني للمخطط تلقائيا  بالتقري ق الشكلُ . سُيرفَ البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططِزر إرفاق بتقرير 
 .البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط

 
 نافذة  تحتوي على معلومات أكثر تفصيال  عن حفظ البيانات وتنزيل المخرجات. على أيقونة  سيفتُح النقرُ 
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 خالقيةاألعتبارات اال 

 خالل جمع البيانات في ما يلي:عاتها تتمثل االعتبارات األخالقية التي ينبغي مرا 
 

  َنات. يجب الحصول على موافقة المشاركين الشفوية الواعية قبل إجراء جمع البيا وعية عن علم مسبق:المشاركة الط
 إذ ينبغي إطالع المشاركين على غاية وأساليب ومخاطر وفوائد واستخدامات نتائج الدراسة.

 :ركين بأن لهم مطلق الحرية في رفض اإلجابة عن أي سؤال. ويكون من يتم إعالم المشا حق الرفض واالنسحاب
 حقهم أيضا  توجيه أي استفسار في أي وقت قبل وخالل وبعد إتمام الدراسة.

 :د   السرية والخصوصية دات للهوية بأي شكل من أشكال اإلبالغ والتعميم. يتم ربط محدِّ  ال يجوز استخدام أي محدِّ
د فريد )مالهوية بمُ  النسخ  ثل رمز للهوية( وُتحفظ بشكل آمن. وال تنشر أي معلومات قد تحدد هوية المجيبين. أماحدِّ

مكن يالورقية للبيانات التي ُجمعت فتحفظ لمدة ثالث سنوات في مكان آمن غير متاح إال لفريق الدراسة. وفي حين ال 
م ب من المشاركين عدفي بيئة عامة( ُيطلَ جمع المعلومات من خالل مجموعة أو دائما  ضمان السرية )خاصة عندما تُ 

 كشف تفاصيل ما كان قد ُنوِقش.
 :أن عتبر مخاطر المشاركة في الدراسة ضئيلة. لن يستفيد الُمجيبون مباشرة من مشاركتهم إالتُ  المخاطر والفوائد 

دينتهم مما المعلومات التي سيقدمونها قد تكون هامة لصانعي السياسات في تحسين أوضاع الصرف الصحي في م
 سينعكس إيجابيا  عليهم في نهاية المطاف.

 :لن ُيدفع للُمجيبين مقابل مشاركتهم في الدراسة كما لن ُيطلب منهم الدفع مقابل مشاركتهم هذه. الدفع 
 

 إدارة البيانات   

كمة  لهذه البيانات. ُيَعدُّ  للبيانات وضبَط الجودةِ  َع الجيدَ م  ينبغي أن يلي الجَ   الفضالت تدفقل انيالبي المخطط قريرُ تإدارة  ُمح 
فة ( وذلك من أجل شمول كاالبشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تقريرباستخدام النموذج المتوفر )أنظر نموذج  البشرية

 المسائل الهامة التي برزت خالل جمع البيانات.
 

  مة خالل المقابالت ونقاشات دون والُمعاينات وذلك من قبل مُ النقاشية ت مجموعااليجب توثيق كافة التفاصيل المقدَّ
 مالحظات. يمكن أن يتم ذلك ورقيا  أو إلكترونيا .

  النشاط وطبيعة األسلوب  وقعَ واضح مَ وبشكل يجب تخصيص اسم/رمز مميز لكافة الوثائق النصية بحيث يشمل ذلك
فترة  يا  و/أو ورقيا ( بمكان آمن طيلةسخ من الكتابات األصلية )إلكترونالمستخدم في جمع البيانات. وينبغي حفظ نُ 

 الدراسة.
 

املة لمصادر البيانات وقائمة ك مع توثيق واف   البياني المخطط تقريرفي  األدبيات المتوفرةكما يجب إدراج ما توصلت إليه 
 بالمراجع المنشورة وغير المنشورة.
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 المعنيين إشراك 

لقرارات ي دراسة. وهو عنصر هام في أي تقرير إذ يكفل الشفافية وانخراط المعنيين في اإشراك المعنيين اآلخرين في المدينة مهم إلنجاح أ
وجهات النظر العديدة حول تزويد الصرف الصحي. ثمة نطاق واسع من المعنيين ذوي العالقة بتزويد خدمات لكما يساعد على فهم أفضل 

 ينبغي إشراكه في كل مرحلة من مراحل الدراسة. الصرف الصحي الحضرية، ومن الضروري بالتالي معرفة أي المعنيين
 

ين في يتطلب معرفة البيانات الموثوقة لكل دراسة والوصول إليها عملية واضحة لالنخراط مع المعنيين الرئيسيين المؤثرين و/أو المنخرط
م ن خالل الدراسة للحصول على قبولهخدمات الصرف الصحي. لذلك من المهم تبني عملية واضحة ومتسقة إلشراك هؤالء المعنيين الرئيسيي

 ودعمهم للعمل.
 

 مبادئ إشراك المعنيين 

ى هذا لسياق إدارة سلسلة التزويد. تستند المبادئ الخمسة التالية إل  (Sharma, 2008)دت ستة مبادئ إلشراك المعنيينُحدِّ 
 خطيط لدراسة أو إدارتها. المرجع، وقد ُكيَِّفت لتتوافق مع سياق الصرف الصحي الحضري التِّباعها عند الت

 
 المعنيين َتَبي ن: 1 مبدأ 7.1.1

عنيين من من المهم تطوير فهم شامل لهوية المعنيين واهتماماتهم وعالقتهم بالدراسة. ويساعد في إجراء هذه الخطوة األولية النظر إلى الم
 منظورين مختلفين: عمودي وأفقي.

 
 إلى أعلى منصب في المؤسسة )حيث ُتتخذ القرارات بشأن الميزانية والسياسات( نزوال   يشمل المنظور العمودي كافة المعنيين انطالقا  من

ستوى من مستويات مَتَبيُّن الالعبين الرئيسيين في كل  مّ األفراد )المتأثرين مباشرة(. ومن غير الممكن تنفيذ استراتيجية توعية فعالة إال إن تَ 
 المؤسسة.

 
الدراسة برجح أن يشمل العديد من األشخاص الذين ترتبط أدوارهم ن عبر المؤسسة )أو المؤسسات( والذي يُ أما المنظور األفقي فيشمل المعنيي

 مستوى من مستويات المعنيين عبر المؤسسات منظورا  ونوَع خبرات مختلف.  بأشكال مختلفة. ويمثل كلُ 
 

َمرفق ة المعنيين الداخليين سلطات المدينة أو الإضافة إلى ذلك ُيوصى بالنظر في المعنيين الداخليين والخارجيين. من أمثل
لمعنية المسؤولة عن تزويد خدمات الصرف الصحي وإدارة الرواسب الِبرازية فيما يشمل المعنيون الخارجيون الحكومة الُقطرية ا

 مباشرة بالدراسة. يمكن تصنيف المعنيين في أربع مجموعات مختلفة:
 

 ون مرتفعو التأثيرُمَتَحدُّ  .1
 ون مرتفعو التأثيرمؤاِزر  .2
 ون منخفضو التأثيرُمَتَحدُّ  .3
 مؤاِزرون منخفضو التأثير .4

تحديد التركيز األساسي لجهود  ثم يمكن وضع هذه المجموعات األربع في مصفوفة تأثير ومصالح المعنيين والتي تساعد في
 .البياني لمخططل لكل تقرير المعنيين َتَبيُّن(. وُيوصى بإجراء عملية 2إشراك المعنيين. )أنظر شكل 
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 مصفوفة تأثير ومصالح المعنيين : 2 شكل

 

 Strande et al. (2014 و Sharma (2008)المصدر: بتصرف من 

 .7الصرف الصحي يعمل المعنيون كما يوضح المثال في جدول خدمات في أي جزء من سلسلة  َتَبيُّنُيوصى بكما 

 عمل المعنيين على األجزاء المختلفة لسلسلة خدمات الصرف الصحي : 7ول جد

على ُمن ِشئ ينبغي ( 3سم الذي سيجري تطويره )أنظر قِ  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططوفق ذلك واستنادا  إلى مستوى 
على نحو كامل.  الصرف الصحي ممثَّلة  خدمات أن تكون سلسلة بهدف ضمان يتصل الذين سالمعنيين  ُيحدد هويةأن  المخططِ 

  وعند تعذر االتصال بَمعنيّ  ذي تأثير مرتفع ينبغي ذكر ذلك بوضوح. 

 المعني  

 المجموعة
)اعتمادا  على 

مصفوفة التأثير 
 والمصالح(

 الصرف الصحي الذي يعمل فيه المعنيون خدمات الجزء من سلسلة 

 المعالجة النقل التفريغ االحتواء
 إعادة االستخدام/

 التخلص

 المؤسسة
 1مثال 

ون مرتفعو مؤاِزر 
 التأثير

     

 المؤسسة
 2مثال 

مؤاِزرون منخفضو 
 التأثير

     

 المؤسسة
 3مثال 

ون منخفضو ُمَتَحدُّ 
 التأثير

     

 المؤسسة
 4مثال 

ون مرتفعو ُمَتَحدُّ 
 التأثير
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 المبكر اإلشراك: 2 مبدأ 7.1.2
خالل  ل". ومن الضروري ة الدراسة وليس فقط تقديم النتيجة النهائية باعتبارها "الحَ من المهم االتصال مع المعنيين في بداي

 مختلف مراحل الدراسة مواصلة تشجيع المشاركة حيثما كانت مناسبة. ويحقق هذا النهج ثالث غايات رئيسية:
 

 قدير.ر أن خبراتهم وآرائهم موضع تا  باالنتماء والملكية للعملية وُيظهِ يمنح المعنيين ِحسّ  .1

 يبدأ بإشعار المعنيين بالفوائد المتوقعة للدراسة. .2

لتي تم امة قد تدعم االستنتاجات ذ لجمع البيانات إمكانية الحصول على معلومات ورؤى إضافية قيِّ يتيح للفريق المنفِّ  .3
 جمعها من خالل البيانات فقط.

 
د مستوى تحديُيعتبر نخراطا  أكثر فعالية من سواهم، كما يقتضي بعُض المعنيين ا 1اعتمادا  على المجموعة المبيَّنة ضمن مبدأ 

 لتوفير الوقت والموارد. ا  ضروري ا  مناسب لالنخراط )يقوم على الخبرة واالجتهاد والمنطق( أمر 
 

 اآلراء إحترام: 3 مبدأ 7.1.3
وما  دنيين من الضروري أو أي نوع آخر من المحادثات المباشرة مع المعالنقاشية مجموعات العند إجراء المقابالت أو نقاشات 

 االهتمام بآراء المعنيين. خالفا  لذلك يمكن توقع ما يلي:
 

   وار وبالتالي م. وهذا يجعل الحه وليس بحقيقة آرائهم هُ ري المقابلة بما يعتقدون أنه يود سماعَ قيام المعنيين بإخبار ُمج
دِ   ين.يَ الدراسة غير ُمج 

 ئهم الحقيقية لكن دون ثقة بالدراسة. قيام المعنيين بإخبار ُمجري المقابلة بآرا 
 .عدم مشاركة المعنيين 

 
ينبغي عند تخصيص وقت لسؤال المعنيين عن آرائهم أو عند تخصيص مجال للمشاركة التحقق من أن تكون المشاركة جدية 

 وهادفة. ويجب تقدير انخراط المعنيين الفعال من قبل كافة المشاركين.
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 التواصل: 4 مبدأ 7.1.4
عال أهمية ل الفعال في توعية المعنيين بوجود الدراسة وغايتها وتوفير فهم واضح لغاياتها وفوائدها. وللتواصل الفيساعد التواص

 ر له عن نتائج سلبية.والشكل البياني الُمناظِ الخدمات سياق تزويد  تحليلُ سُيعبِّر كبرى في المدن حيث 

 يمكن تحقيق التواصل الفعال بُسُبل عدة منها:
 

 ة فيد كمرجع للمعنيين )مثل ُصحف الوقائع الورقية أساسية تحتوي على معلومات عن أساسيات الدراسة وتُ تقديم ماد
 واإللكترونية(

  إعالم المعنيين حول وضع الدراسة والقرارات المتخذة والمستجدات )مثال  من خالل نشرات إخبارية أو بالبريد
 اإللكتروني(.

  ئمين الدروس المستفادة والممارسات المثلى والتي يمكن إشراك المعنيين المالنقل المعرفة عبر تجميع االستنتاجات و
 بها.

تم تطوير استراتيجية اتصال بسيطة لوضع الخطوط العريضة للكيفية التي سيبُيوصى قبل إشراك المعنيين على مستوى المدينة 
 من خاللها التواصل ما بين الشركاء في المدينة والدراسة.

 
 األخالقية اراتاالعتب: 5 مبدأ 7.1.5

لضمان   مع المعنيين أو الُمعاينات المتعلقة بهمالنقاشية مجموعات اليجب مراعاة النقاط التالية خالل المقابالت أو نقاشات 
 موافقة َجمع البيانات للمعايير األخالقية:

 

  بل البدء.الُمعاينة وفائدة االستنتاجات قأو النقاشية مجموعة النقاش أو ِذكر الغاية من المقابلة 
  َب ذلك.رية الهوية وضمان اتباعها إن ُطلِ سِ  ُض ر  ع 
  ُعلى التسجيل ل الصوت فقط عند معرفة كافة المشاركين المسبقة بذلك وموافقتهمسجِّ استخدام م. 
  توثيق.ال إلى ذلك فيأو الُمعاينة واإلشارة النقاشية مجموعة الالحصول على الموافقة الشفوية للبدء بالمقابلة أو نقاش 
  .السماح للمشاركين بعدم اإلجابة عن أسئلة معينة وفرصة وقف المقابلة في أي وقت يشاؤون 
  ذلك بأو الُمعاينة إن ُطلِ النقاشية مجموعة التقديم توثيق للمقابلة أو نقاش. 
 . ِذكر الخطوات التالية أو المتابعة المحتملة حيثما كان ذلك مناسبا 

ساهم في من االحترام للمشاركين يجب اتباع هذه المعايير للخروج بنتائج موثوقة والتي ست باإلضافة إلى إظهار المستوى الالزم
 إضافة إلى تحسين جودة الشكل البياني للمخطط.الخدمات تحقيق جودة أفضل لتحليل ووصف سياق تزويد 

 البيانات جمع أساليب من لكل معنيين إشراك 

من و إشراك المعنيين وذلك حسب الغاية من هذا األسلوب. أنواع مختلفا  من  يقتضي كل أسلوب من أساليب جمع البيانات نوعا  
مجموعات لاغين الرئيسيين والُمعاينات ونقاشات المتوفرة ومقابالت الُمبلفي األدبيات لثانوية هذه األساليب مراجعة البيانات ا

 .النقاشية
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 المتوفرةفي األدبيات  الثانوية البيانات مراجعة 7.2.1
يُّن المعنيين ( كأداة لَتبَ 2تأثير ومصالح المعنيين )أنظر شكل المتوفرة استخدام مصفوفة لألدبيات ل المراجعة األولية ل خالُيفضَّ 

لكترونية المتوفرة أو المواقع اإل األدبياتالرئيسيين. وقد يقتضي األمر جمع معلومات االتصال التي ال يمكن الحصول عليها من 
 .8غين الرئيسيين الذين يرجح أن يكونوا ضمن المجموعات الواردة في جدول الُمبلوذلك من خالل مقابالت 

 مجموعات المعنيين: 8جدول 

 مجموعة المعنيين الرقم
 الَمرفقمجلس المدينة/سلطة البلدية/ 1
 الوزارة المسؤولة عن الصرف الصحي الحضري والمجاري  2
 ت الصلبة الحضريةالوزارة المسؤولة عن النفايا 3
 راعةالوزارات المسؤولة عن التخطيط الحضري وحماية البيئة والصحة والمالية والتنمية االقتصادية والز  4
 مزودو خدمات إقامة تقنيات الصرف الصحي داخل الموقع 5
 مزودو خدمات تفريغ ونقل الرواسب الِبرازية 6
 لمعالجةشغيل وصيانة الُبنية التحتية لتمزودو خدمات  7
 مشاركون تجاريون يمارسون االستخدام النهائي لمنتجات الرواسب الِبرازية 8
 مزودو خدمات التخلص من الرواسب الِبرازية )اإلدارة الصحية ِلَمَكب النفايات(  9

يمية مؤسسات خارجية ذات صلة بخدمات إدارة الرواسب الِبرازية مثل المنظمات األهلية والمؤسسات األكاد 10
 والمانحين والمستثمرين من القطاع الخاص والمستشارين.

 
 عند إقامة أي اتصال مع الَمعِنّي ينبغي توثيق عملية )تاريخ وغاية( اإلشراك ووضع ملخص قصير عن النتائج.

 
 الرئيسيين غينالُمبل مقابالت 7.2.2
ل الح في خدمات الصرف الصحي داخمع كافة المعنيين ذوي األدوار أو المص الرئيسيين غينالُمبل مقابالتيمكن إجراء 

 المدينة. ويشمل هوالء عادة:
 مجلس المدينة/البلدية/الَمرفق. 
  الوزارات والدوائر الرسمية المسؤولة عن: الصرف الصحي والمجاري )الفضالت السائلة( الحضرية، جمع الفضالت

دية، بيئية، المالية، التنمية االقتصاالصلبة الحضرية، تزويد المياه الحضرية، التخطيط الحضري، الصحة/الحماية ال
 الزراعة.

  ُلعام زودي الخدمات )الخاصين و/أو العامين( في مجاالت: خدمات التفريغ والنقل اليدوية واآللية، تشغيل القطاع ام
ئي لمواقع معالجة والتخلص من الرواسب الِبرازية والمياه العادمة، تشغيل القطاع الخاص لمواقع االستخدام النها

 لرواسب الِبرازية والمياه العادمة )بما فيها إعادة االستخدام في الزراعة والصناعة(.ل
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  المنظمات األهلية وغيرها من الوكاالت الخارجية الداعمة لخدمات الصرف الصحي. وفي هذا السياق يشير وصف
الصرف الصحي.  وإدارةت خدمالكن ذات المصلحة في توفير الخدمات "خارجية" لألفراد والوكاالت من غير مزودي 

غون الرئيسيون معنيين غير رئيسيين )أي من غير ذوي المصلحة المباشرة في خدمات الصرف كما قد يشمل الُمبل
ة الصحي( بل يغلب أن يكونوا مراقبين "محايدين" أو "موضوعيين" للقطاع مثل األكاديميين أو الباحثين ذوي الخبر 

 الصحي والرواسب الِبرازية أو ربما اإلعالم في بعض الحاالت.والمعرفة التخصصية في إدارة الصرف 

الفهم حول سياق ونطاق خدمات الصرف الصحي  تعزيز الفهمقد يكون من المفيد ترتيب توقيت المقابالت ضمن مراحل 
 ين.رت مع المعنيين المنخرطفي المدينة. وسيعتمد ذلك إلى حد ما على الخبرة الموجودة وأي عالقات قائمة ُطوِّ 

 ُندرج تاليا  مثاال  على إجراء المقابالت على مراحل:

 مثال على التنفيذ على مراحل: 9 جدول

 المرحلة نوع الَمعنيين

 الوكاالت الخارجية ذات الصلة لخدمات الصرف الصحي )والتي ُيستفاد منها أيضا  في المجموعات األخرى 
 (ينغين الرئيسيين والمعنيللُمبل

 المجموعة األولى

 مجلس المدينة/البلدية/الَمرفق
 الوزارة المسؤولة عن خدمات الصرف الصحي وإدارة الرواسب الِبرازية

 الوزارة المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة

 المجموعة الثانية

 الوزارات المسؤولة عن:
  التخطيط الحضري 

 الحماية البيئية 

 الصحة 

 ديةالمالية والتنمية االقتصا 

 الزراعة 

 المجموعة الثالثة

 مزودو خدمات التفريغ/النقل )بعد مقابالت المنازل(
 دو خدمات موقع التخلصزوِّ محطة التنقية/االستخدام النهائي/مُ 

 المجموعة الرابعة

 

 ولي سريعالُمجيبين من كل مجموعة معنيين وترتيبهم حسب األولوية وأخذ عينات منهم إلى تقييم أ أن يستند تحديدُ ينبغي 
ما سيسهل للمسؤوليات المؤسسية. فسيساعد ذلك في َتَبيُّن المعنيين الرئيسيين وما قد يكون لديهم من وجهات نظر ومسؤولياتهم م

 التركيز على األسئلة المالئمة لمعنيين محددين.

بعض . وفي التهم التفسيريةغون والمعنيون الرئيسيون ذوو المواقف ووجهات النظر المختلفة تحيزاتهم وتحليحمل الُمبلويَ 
موحد(.  جوانب الدراسة قد ال يكون ثمة حقيقة مطلقة واحدة، لذلك من المفيد فهم االختالفات في اآلراء )بدال  من توقع مقياس

يسيين غين الرئن آراء وتحليالت مختلف الُمبلم -ثأو التثلي–إال أنه يمكن تمتين الموثوقية في التفسير من خالل التحقق بالمقارنة 
ر أن ضمن هؤالء قد يكون َمن ال يتم محاورتهم عادة، وذلك لضمان تجميع وجهالنقاشيةمجموعات ال)و  ات (. من الضروري تذكُّ

 نظر مختلفة ومتعددة. كما يتوجب مقابلة النساء وتوثيق النوع لكل ُمجيب في كافة تقارير المقابالت.
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ضافة إلى إومستوى األسئلة بتوفر البيانات الحالية والموثوقة من مصادر أخرى ويتأثر العدد اإلجمالي للمقابالت الالزمة ونطاق 
د النطاق الفعلي للمعنيين والذين تتم مقابلتهم بعد التحديد األولي للمعنيين.  محددات الوقت والموارد. وُيحدَّ

 
ات إضافة مجموعة الوزارات ومزودي الخدم وينبغي أن تكفل القائمة النهائية للمعنيين والمقابالت المقترحة التمثيل المالئم من

الصرف الصحي نسبة األدوار خدمات مزودي الخدمات في سلسلة  إلى الوكاالت الخارجية. كما يجب أن يعكس تمثيلُ 
سود يوالمسؤوليات التي يقوم بها كل منهم في خدمات الصرف الصحي والرواسب الِبرازية في المدينة. على سبيل المثال حيثما 

راءات زودي خدمة التفريغ اليدوي يجب أن تحظى هذه الفئة بأكبر قدر من أولئك الذين تتم ُمعاينتهم ومقابلتهم خالل إجعمل م
فإنه  التفريغ والنقل. كذلك فإنه حيثما تكون معظم مناطق المدينة مخدومة بشركات خاصة تنفذ خدمات التفريغ والنقل اآلليين

 تهم ومقابلتهم خالل إجراءات التفريغ والنقل من هذه الشركات.ينبغي أن يكون معظم َمن تتم ُمعاين
 

 عايناتمُ ال 7.2.3
ة ما. الصرف الصحي لتحديد الممارسات الفعلية الجارية يوميا  في مدينخدمات يمكن إجراء الُمعاينات في كل مرحلة من سلسلة 

االستخدام و ء إلى المعالجة المحتملة و/أو التخلص معظم الُمعاينات خالل حدوث عملية تفريغ ونقل من االحتواأن تتم لذلك ُيتوقع 
 النهائي.

 
 وُيتوقع أن تشمل السيناريوهات المحتملة لتفريغ ونقل الرواسب الِبرازية ما يلي:

 

 عامة.خدمات خدمات تفريغ ونقل الرواسب الِبرازية رسمية بشكل كامل وهي  .1
 ذها مزودو خدمات من القطاعين العام والخاص.خدمات تفريغ ونقل الرواسب الِبرازية رسمية بشكل كامل وينف .2
 خدمات تفريغ ونقل الرواسب الِبرازية رسمية وغير رسمية وينفذها مزودو خدمات من القطاعين العام والخاص. .3
 خدمات تفريغ ونقل الرواسب الِبرازية غير رسمية وينفذها مزودو خدمات من القطاع الخاص. .4

رازية. ختلفة عند االنخراط مع المعنيين المنفذين لخدمات تفريغ ونقل الرواسب البِ ويقتضي كل  من هذه المؤسسات مبادئ م
 وينبغي اتِّباع المبادئ التالية مع السيناريوهات األربعة أعاله: 

 

مع انخراط المعنيين مباشرة في المستوى  :عامة اتخدم وهي كامل بشكل رسمية الِبرازية الرواسب ونقل تفريغ خدمات .1
ي التوصل إلى اتفاق مع السلطة المعنية للسماح بُمعاينة العملية بدءا  من التفريغ والنقل وصوال  إلى البلدي ينبغ

كل الرواسب الِبرازية التي  المعالجة و/أو التخلص واالستخدام النهائي. وبسبب الطابع الرسمي لهذا القطاع ُيفترض أنّ 
 غينالُمبل مقابالتالُمعاينات و التثبُّت منه باستخدام ينبغي ُتجمع يتم نقلها إلى موقع معالجة و/أو تخلص، وهو ما 

  .الرئيسيين
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 يختلف :والخاص العام القطاعين من خدمات مزودو وينفذها كامل بشكل رسمية الِبرازية الرواسب ونقل تفريغ خدمات .2
قطاع العام حيث االنخراط مع مزودي خدمات التفريغ والنقل من القطاع الخاص عن االنخراط مع نظرائهم من ال

ية ن  بُ لون أكثر تحفظا  بشأن مشاركة طرف "خارجي" وُمعاينته لفريق عملهم. ومن المهم َتَبيُّن يتوقع أن يكون األوّ 
دى لين لتحديد المعنيين الرئيسيين الذين قد يكونوا مسؤولين عن إدارة الجوانب اللوجستية الخاصِّ الخدمات مزودي 
ما توجد جمعيات لمزودي خدمة التفريغ والنقل يدير بعضها شخص أو اثنين )رؤساء هؤالء. كثيرا  الخدمات مزودي 

نات التي الجمعية(. وليس بالضرورة أن يكون هؤالء األفراد مالكين لشاحنات النقل التي يقودونها. وتبعا  لطبيعة البيا
مباشرة التشاور مع المالكين  سيتم جمعها ُيوصى أوال  بالتشاور مع رئيس الجمعية لجذب اهتمامه وموافقته قبل

قع معالجة والسائقين. وبسبب الطابع الرسمي لهذا القطاع ُيفترض أن كل الرواسب الِبرازية التي ُتجمع يتم نقلها إلى مو 
  .الرئيسيين غينالُمبل مقابالتو/أو تخلص معين، وهو ما ينبغي التحقق منه عبر الُمعاينات و 

حيث  :والخاص العام القطاعين من خدمات مزودو وينفذها كامل بشكل رسمية زيةالِبرا الرواسب ونقل تفريغ خدمات .3
قاء الِحرص عند إشراك المعنيين. إذ يمكن توقع أن يتم إلتوخي ُتدار خدمات التفريغ والنقل بشكل غير رسمي ينبغى 

د مواقع مخصصة بعض كميات الرواسب الِبرازية مباشرة بشكل غير قانوني في بيئة حضرية إما بسبب عدم وجو 
زودين وبالتالي تحقيق هؤالء الم هذه الرسوم للمعالجة و/أو التخلص أو بسبب الرغبة بتوفير رسوم تصريفها ِعَوض دفع

رازية أعلى. ومن المحتمل أن يرفض هؤالء المزودون مشاركة ُمعاينين في عملية تفريغ ونقل الرواسب البِ  مادية لعوائد
داء مزودي الخدمات أو تنفريهم. يجب الحصول على ع  ية. من المهم عدم استِ بسبب وجود ممارسات غير قانون

 آخرين. رئيسيين غينُمبلمعلومات حول القطاع من معنيين رئيسيين آخرين من خالل 

ينطبق على هذه  :الخاص القطاع من خدمات مزودو وينفذها رسمية غير الِبرازية الرواسب ونقل تفريغ خدمات .4
 النقطة السابقة.الخدمات ما ورد في 
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 البيانات مصادر موثوقية تقييم 

لتحقق من ا. فمن المهم للغاية قبل تقييم المعلومات المستخَدمة في هذه األدبيات مصادرالُتقيَّم موثوقية  األدبياتبعد تحديد 
ماَل المعلومات  واعتماديةِ  . ويقتضي َتَبيُُّن دقةِ صدروموثوقية المَ سالمة  يز  مقصود أو ناتج يعتري المعلومات تحاالجتهاد. وقد ِإع 

 ط من مصادر التحيز المحتملة. عن خلفية الُمعاِين الثقافية والتعليمية واالجتماعية. وفي كل حال ينبغي التحوُّ 
 

وية عها وهملك" البيانات وكيفية وتاريخ جمغير الرسمية/غير المنشورة عناية أكبر مثل: النظر في َمن "يَ  األدبياتيقتضي تفسير 
ري دَ خداَم َمص  نفذي المسح وخبراتهم. فمعرفة هذه قد تقدم مؤشرا  على موثوقيتها. ويتيح التحقق من خالل التثليث أو المقارنة استمُ 

 ينبغي إجراء مزيد من االستقصاء وطلب آراء ومصادر معلومات إضافية.  معلومات مستقلين لدعم بعضهما. فإن برز تناقض  
 

عتمد )مثل المستخدمة في الدراسة النهائية وتثبيتها كَمراجع بشكل متسق وشامل ووفق معيار م يات المتوفرةاألدبيجب توثيق كافة 
 معيار هارفرد لتثبيت الَمراجع(.

 

 الذات التقييم  

ة في مالمستخدَ المصادر إجراءات خاصة بتقييم موثوقية  "البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططإجراءات مراجعة " تقدم وثيقةُ 
نظر في من هذه المرحلة في العملية الوالغاية . مخططلل بيانيال شكلوال البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططإنتاج تقرير 

: المصادر يحدد لكل منها واحدة  من ثالث فئاتهذه موثوقية المصادر المستخدمة بطريقة كمية من خالل وضع تصنيف لتقييم 
  ضعيفة، متوسطة، مرتفعة.

 
 المراجعة عملية  

د لُيراَجع من ِقبررل   ترردفقل البيرراني للمخطط الترويج مبررادرةفور إتمررام التقييم الررذاتي يمكن تسرررررررررررررليم تقرير المخطط البيرراني الُمعررَ
(. وتتيح هذه العمليُة helpdesk-box/sfdhttp://sfd.susana.org/toolمن خالل مكتب المسرررررراعدة ) البشرررررررية الفضررررررالت
ئيه ونقد بناء يسرررراعد في تحسررررينه.  وإدخالَ  واالتسرررراقَ  التصررررنيفَ  تحسررررينات على نوعية التقرير مع تقديم مالحظات مفيدة لُمنشررررِ

 ويجري ذلك من خالل:
 

  َقُّق للُمراِجعقائمة َتح 
  البشرية الفضالت تدفقل البياني لمخططونية لتوصية بشأن ما إذا التقرير مناسبا  للنشر على البوابة اإللكتر 

http://sfd.susana.org/toolbox/sfd-helpdesk
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 التقارير وضع  

 لمخططا ريراتقنموذج من خالل اتِّباع العملية الموصوفة في وثيقة  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط يجب كتابة تقرير
. ةمذكرة إرشادي- البشرية التالفض تدفقل البياني لمخططل موجزمصفوفة التقرير الووثيقة  البشرية الفضالت تدفقل البياني

ل يت خالعت والفجوات التي ظهرت في البيانات وكافة االفتراضات التي ُبنِ وبذلك يمكن االحتفاظ بسجل للمعلومات التي ُجمِ 
 الصرف الصحي.خدمات تحليل سلسلة 

 

 إرشادات  

ة التقرير مصفوفو البشرية الفضالت تدفقل يالبيان المخطط ريراتقنموذج تتمثل اإلرشادات الرئيسية إلنتاج التقرير في وثيقة 
شادات حول ماهية البيانات التي توضع في التقرير . إذ ثمة إر مذكرة إرشادية- البشرية الفضالت تدفقل البياني لمخططل موجزال

 وألي مستوى.
 

 ( من ثالثة أقسام:3 وأ 2 وأ 1)مستوى  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططيتكون تقرير 
 

ت ض فيها بوضوح النتائج واالستنتاجات الرئيسية وأهم االفتراضاعرَ يتألف من أربع صفحات تُ  ملخص التنفيذي:ال .1
 يت.التي ُبنِ 

يشمل كافة ما ُجمع من معلومات هامة وموثوقة. وال ينبغي أن يتجاوز عشرين صفحة، في حين  التقرير المفصل: .2
م التفصيالت اإلضافية في الَمالحق. يجب تث ر تسق وشامل ووفق معيابيت المراجع في نهاية التقرير بشكل مُ ُتقدَّ

 معتمد )مثل معيار هارفرد لتثبيت الَمراجع(.
يُّن ينبغي تقديم المعلومات ذات الصلة لفهم وضع الصرف الصحي في المنطقة في الَمالحق إضافة إلى َتبَ  الَمالحق: .3

القسم ومصفوفة المخطط )أنظر  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط اختيار شبكة( و 7القسم  المعنيين )أنظر
 (.8القسم  ( وتقييم جودة وموثوقية البيانات )أنظر5-4

 
مدة المتفق باستخدام الصيغة المعت البشرية الفضالت تدفقل البياني لمخططيمكن تحميل التقرير المفصل على البوابة اإللكترونية ل

 .تدفقمن خالل مكتب المساعدة الخاص بالمخطط البياني لل عليها بعد خضوعه إلجراءات ضمان الجودة
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 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط دليل

 : المصطلحات2 الجزء
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 المصطلحات

 يحتوي هذا الجزء على أربعة أقسام رئيسية:
 

 البشرية الفضالت تدفق لمخطط سيأسا بياني شكل: 1 ِقسم 
o  بشريةال الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّديحدد هذا الِقسم كافة المتغيرات الممكنة المستخدمة في 

 ر كيفية ارتباطها ببعضها.وُيظهِ 
  ِالبشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط متغيرات تعريف: 2 سمق 

o  ِّالفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّدرات المستخدمة في ف كافة المتغييصف هذا الِقسم وُيعر 
 .البشرية

 المصطلحات تعريف: 3 ِقسم 
o  ِّالبشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّدف هذا القسم كافة المصطلحات المستخدمة في ُيعر 

 ويقدم أمثلة على التنويعات المناطقية الشائع استخدامها.
o  ِّالتي تبدأ بحرف يقة أيضا  المصطلحات ف هذه الوثُتعر“Capital” في كل تعريف.  

 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تخطيطات: الصحي الصرف احتواء نظم: 4 ِقسم 
o  ِر هذه الرسوم التخطيطية كافة نظم احتواء الصرف الصحي الممكنة المعرَّفة على شبكة االختيار ُتظه

 .البشرية الفضالت تدفق خططلم البياني الشكل ُمولِّدضمن 
 

 وهو أداة لرسم األشكال البيانية للمخطط. البياني الشكل ُمولِّديجب استعمال المصطلحات باقتران مع  
 

 .بيانيال الشكل ُمولِّدفي هذا الدليل على إرشادات عن كيفية استخدام  1جزء المن  4-5القسم  يحتوي 
 

رَ التعريفات  َتِرد كافةُ   البياني للمخطط جالتروي مبادرة ولغايات البياني الشكل ُمولِّدمصطلحات لغاية االستخدام مع ال جة ضمنالُمد 
 فقط. البشرية الفضالت تدفقل
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 البشرية الفضالت تدفق لمخطط أساسي بياني شكل: 1  قِّسم

 مالحظات:
 

جزء الام الثالثة األخرى من ألقسفي هذا الدليل ومع ا 1جزء المن  4-5القسم يجب أن ُتقرأ هذه الوثيقة باقتران مع   .1
2: 

 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط متغيرات تعريف: 2 ِقسم 
 المصطلحات تعريف: 3 ِقسم 
 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تخطيطات: الصحي الصرف احتواء نظم: 4 ِقسم 

خدمة في ( كافة المتغيرات الممكنة  المستالحقا  ر )أنظ البشرية الفضالت تدفق لمخطط ساسياأل بيانيال شكلُ د الحدِّ يُ  .2
 ر كيفية ارتباطها ببعضها.وُيظهِ  البياني الشكلُمولِّد 

ما  مالئمة للمتغيرات ويرسم الشكل البياني لتلك يَ قِ  البياني الشكل لمدينة ما ُيعيِّن ُمولِّدُ َخلة الُمد  بيانات الباستخدام  .3
المدينة.
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 آمنة ٪
 

غير  ٪
 آمنة

 المدينة/البلدة، الوالية/اإلقليم، الدولة
 مسودة/مراجعة النسخة:

 
 

 البشرية الفضالت تدفق لمخطط أساسي بياني شكل

 

 النقل التفريغ االحتواء
 

 المعالجة
 

  تاريخ االعداد: يوم/شهر/سنة 
 من اعداد: أسم  

 

صرف صحي 
 خارج الموقع

 

 صرف

 صحي

 داخل

 الموقع

صرف صحي 
 الموقع داخل

 

ط فرررررري  غرررررروُّ تررررررَ
 (ODالخالء )

 

 محتواة (WW) عادمة مياه
 محتواة ُمس لَّمة للمعالجة ( (WWمياه عادمة

 سيسشيسش محتواة (SN) مواد طافية

 سيسشيسش محتواة (FS) رواسب بِّرازية

 سيسشيسش
 سيسشيسش

 غير محتواة (WW) مياه عادمة

 غير محتواة (SN) مواد طافية

 غير محتواة( (FSرواسب بِّرازية

OD9: ط في الخالء  ت غو 

 ةمحتواة ُمس لَّمة للمعالج(  (SNمواد طافية

 F8زية رواسب بِّرا(FS)  غةغير  – محتواة  مفرَّ

 محتواة (WW) عادمة مياه
 ُمس لَّمة للمعالجة( (FSرواسب بِّرازية 

 ةمحتواة ُمس لَّمة للمعالجغير (  (WWمياه عادمة

 جةمحتواة ُمس لَّمة للمعالغير (  (SNمواد طافية

 

 غير محتواة (WW) مياه عادمة

 F3aزية رواسب بِّرا(FS)  غة – محتواة  مفرَّ

 F3bزية رواسب بِّرا(FS)   غة – محتواةغير  مفرَّ

 F15زية رواسب بِّرا(FS)   غةغير  – محتواةغير  مفرَّ

OD9: 
ط في  ت غو 
 الخالء

 

 غير محتواة

F15: FS 
غير ُمس لَّمة 

للمعالجة 

F11: FS    

غير ُمس لَّمة 

للمعالجة 

S11: SN   

غير ُمس لَّمة 

للمعالجة 

W11: 

WW    

غير معالجة 

F12: FS   
غير معالجة 

S12: SN   
غير معالجة 

W12: 

WW    

 :W5معالجة 

WW    

   S5: SNمعالجة 

ير غ -محتواة 

غة      F8: FSمفرَّ

 :F5معالجة 

FS    

 إدارة غير آمنة إدارة آمنة

 المدينة الحي المحلية     المنطقة
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 البشرية الفضالت تدفقل البياني مخططال متغيرات تعريف: 2 قِّسم

 مالحظات:
 

جزء السام الثالثة األخرى من في هذا الدليل ومع األق 1جزء المن  4-5القسم يجب أن ُتقرأ هذه الوثيقة باقتران مع   .1
2: 

 

 البشرية الفضالت تدفق لمخطط أساسي بياني شكل: 1 ِقسم 
 المصطلحات تعريف: 3 ِقسم 
 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تخطيطات: الصحي الصرف احتواء نظم: 4 ِقسم 

ة بيَّنمُ وال البشرية الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّدف كافة المتغيرات المستخدمة في عرِّ صف هذه الوثيقة وتُ تَ  .2

 .البشرية الفضالت تدفق لمخطط ساسياأل بيانيال شكلفي ال
ثل الخاصة )م ( والمراجعَ L7 مجموعة المتغيرات )مثل )أنظر أدناه( ُوسومَ  البياني المخطط اختيار شبكةُ ُتبيِّن  .3

T1A2C5.لكل نظام احتواء صرف صحي ) 
 ولِّدمُ في كافة المتغيرات المستخدمة )أنظر الحقا (  البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططُيبيِّن جدول متغيرات  .4

فيه من  رَّفجة بالترتيب الذي سُتعَ رَ د  ، وهي مُ تدفقال لمخطط ساسياأل بيانيال شكلال والُمبيَّنة في  البياني الشكل
 .الصفحات التاليةخالل 

 .المصطلحات تعريف: 3 ِقسممة راِجع لشروحات كاملة للمصطلحات الفنية المستخدَ  .5
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: قائمة أ: إلى أين ُيَصرِّف المرحاض؟ )أي 1

 ن كان ثمة تقنية؟(إ–ما نوع تقنية االحتواء 
 فيضان أو انهيار أو تلف أو : إخفاق10

 المرحاض
 مركزية ال مختلطة َمجار   : إلى19

 تذهب حيث الموقع داخل حاوية وجود عدم: 2
 محددة وجهة إلى مباشرة المرحاض محتويات

 فيضان أو انهيار أو تلف أو : إخفاق11
 الحفرة أو الخزان أو خزان التحلُّل في االحتواء

 مرحاضيةال

ال  مختلطة منفصلة َمجار  /بالعات : إلى20
 مركزية

ط  تَ  بل مرحاض وجود عدم: 12 : خزان تحلُّل3  \يةامتصاص حفرة : إلى21 الخالء في غوُّ

كم) كليا   مبطن : خزان4  (اإلغالق ُمح 
خطر منخفض لتلوث المياه يشير إلى : 13

 الجوفية
 مياه مجاري  أو مكشوف َمصرف : إلى22

 األمطار

 مسطح مائي :5
لتلوث المياه  مرتفعخطر يشير إلى : 14

 الجوفية
 تجمع مائي إلى: 23

َمتة شبه جدران مع مبطنة حفرة: 6  وقعر ُمص 
 مفتوح

يشير إلى حيث استعمال عدة  ال ينطبق،: 15
 تقنيات معا  غير ممكن

 مكشوفة أرض : إلى24

 : حفرة غير مبطنة7
ير إلى أن الفضالت البشرية غيشير  :16

 محتواة مما قد يؤدي إلى خطر مرتفع للتلوث
 إلى مكان غير معلوم :25

 بل مطلقا   غُتفرَّ  ال( األنواع كافة من) حفرة 8
جر دَ  امتالئها عند ُته   بالتراب موُتر 

 مركزية مختلطة َمجار  : إلى 17
قائمة ب: ِبَم يتصل االحتواء؟ )أي إلى : 26

َصرَّف ن كان يُ إ–أين ُيَصرَّف التدفق الخارج 
 إلى الخارج؟(

 بل مطلقا   ُتفرغ ال( األنواع كافة من) حفرة: 9
جر دَ  ال لكن امتالئها عند ُته   بشكل بالتراب مُتر 
 كاف

 مختلطة منفصلة َمجار  /بالعات : إلى18
 مركزية

 َفي ض أو َمخرج ال حيث : إلى27

2 
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 البياني المخطط متغيرات جدول
 البشرية الفضالت فقلتد البياني المخطط متغيرات جدول: 10 جدول

البشرية الفضالت تدفقل البياني المخططمتغيرات  أرقام وأسماء رقم الصفحة  تدفق لمخطط ساسياأل بيانيال شكلالوصف على ال 
 البشرية الفضالت

 خطوة االحتواء  

52 W2 – وقع(مياه عادمة محتواة مركزية )خارج الم 

W3 –  مركزية )خارج الموقع(ال مياه عادمة محتواة 

  (W2 + W3)حتواة معادمة مياه 
 

53 W15 –  محتواة: غير عادمة مياه  محتواة مركزية )خارج الموقع( غيرمياه عادمة W15 

54  S6-   طافية محتواة: مواد  )داخل الموقع( مواد طافية محتواة S6 

59 S7 -   محتواة: مواد طافية غير  )داخل الموقع( محتواة  غيرمواد طافية S7 

54 F2 -   محتواة: رواسب ِبرازية  )داخل الموقع( رواسب ِبرازية محتواة F2 

59 F10 -   محتواة: رواسب ِبرازية غير  )داخل الموقع( محتواة  غيررواسب ِبرازية F10 

ط في الخالء 67 ط في الخالء:  OD9  -   تغو   OD9 تغو 

 خطوتا التفريغ والنقل

67 W4a -   ُمسلَّمة للمعالجة: مياه عادمة محتواة مركزية لمعالجةُمسلَّمة  عادمةمياه 
 (W4a + W4b) 67 bW4 -   ال مركزية لمعالجةُمسلَّمة  عادمةمياه 

68 W4c -   ُمسلَّمة للمعالجة:محتواة غير عادمة مياه  معالجةمحطات محتواة ُمسلَّمة ل غيرمياه عادمة  W4c 

69/68 W11a -   مياه عادمة غير ُمسلَّمة للمعالجة مركزية معالجةمحطات ُمسلَّمة ل غيرمحتواة مياه عادمة :W11 

  (W11a + W11b +W11c) bW11 -   مركزيةال  معالجةمحطات ُمسلَّمة ل غيرمحتواة مياه عادمة 

cW11 -   معالجةمحطات ُمسلَّمة ل غيرمحتواة غير مياه عادمة  
70  S4d-  ُمسلَّمة للمعالجة: محتواة  طافيةمواد  محتواة ُمسلَّمة للمعالجة مواد طافية S4d 

70 eS4-  ُمسلَّمة للمعالجة: محتواة  طافية غيرد موا محتواة ُمسلَّمة للمعالجة غير مواد طافية S4e 

71  S11d-   ُمسلَّمة للمعالجة غيرمحتواة مواد طافية S11:  سلَّمة للمعالجة:مُ  طافية غيرمواد  
 (S11d + S11e) 71 eS11-   ُمسلَّمة للمعالجة رغيغير محتواة مواد طافية 

72 F8 -   غة: مفرَّ غير  محتواة رواسب ِبرازية  غةمفرَّ  غير -رواسب ِبرازية محتواة F8 

73 3aF -   غة: مفرَّ  -محتواة رواسب ِبرازية  غةمفرَّ  -رواسب ِبرازية محتواة  F3a 

73 3bF -   غة: فرَّ م -ِبرازية غير محتواة رواسب  غةمفرَّ  -محتواة  غيررواسب ِبرازية  F3b 

74 F15 -   ِبرازية غير محتواة رواسب  : غةمفرَّ  غير –محتواة  غيررواسب ِبرازيةF15 

74 4F -  ُمسلَّمة للمعالجة:  ِبرازيةرواسب  ُمسلَّمة للمعالجة  رواسب ِبرازية F4 

75 F11a -  معالجةمحطات لة ُمسلَّم غير غةمفرَّ  -محتواة  رواسب ِبرازية F11: ُمسلَّمة للمعالجةغير  رواسب ِبرازية 

 (F11a + F11b)  bF11 -   محطات لة ُمسلَّم غير غةمفرَّ  -غير محتواة  يةرواسب ِبراز

 معالجة
 خطوة المعالجة  

76 W5 -  مياه عادمة معالجة W5 عادمة معالجة: مياه 
 (W5a + W5b + W5c) 

77 12W -   معالجة غيرمياه عادمة W12 معالجةغير : مياه عادمة 
 (W12a + W12b + W12c) 

79 S5 -  مواد طافية معالجة S5 مواد طافية معالجة :(S5d + S5e)  

79 12S -   معالجة غيرمواد طافية S12 : مواد طافية غير معالجة 
 (S12d + S12e) 

80 F5 -  معالجة زيةرواسب ِبرا معالجة رواسب ِبرازية :F5 

80 12F -  معالجةغير  رواسب ِبرازية معالجة غير رواسب ِبرازية :F12 
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      مياه عادمة محتواة مركزية )خارج الموقع( - W2المتغير رقم:     

 

      مركزية )خارج الموقع(ال مياه عادمة محتواة   - W3المتغير رقم:   

 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

  (4قِّسم النظام في 

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم في  النظام  

 الوصف

قِّسم النظام في )أنظر شبكة اختيار 

4)  

 التعريف

 

L1 

 

 

T1A1C1 

 

ف المرحاض مباشرة إلى يُ  صر ِّ

مركزية مختلطةمجار    

 

 .مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى مجار مختلطة مركزية صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل

م تساهم في إلى المجاري فإنها جميعا  ضمن هذا النظا خطرة، لكن بما أنها تذهبو الفضالت البشرية خام وغير معالجة

 .W2 المتغير 

 L1 T1A1C2  ُف المرحاض مباشرة إلى ي صر ِّ

جار  منفصلة مركزية/بالعة م   

جار  منفصلة  يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى مرحاض شكل مركزية صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة ببالعة/م 

النظام تساهم  فإنها جميعا  ضمن هذا المجاريالفضالت البشرية خام وغير معالجة وخطرة، لكن بما أنها تذهب إلى  كامل.

 .W2 في المتغير 

 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

بكة اختيار  )أنظر ش

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

النظام في  )أنظر شبكة اختيار

  (4قِّسم 

 التعريف

L2  T1A1C3 

 

ف المرحاض مباشرة إلى يُ  صر ِّ

ال مركزية مختلطةمجار    

مل. مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى مجار مختلطة ال مركزية صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كا

تساهم في  رية خام وغير معالجة وخطرة، لكن بما أنها تذهب إلى المجاري فإنها جميعا  ضمن هذا النظامالفضالت البش

 W3 المتغير 

L2  T1A1C4 

 

ف المرحاض مباشرة إلى يُ  صر ِّ

مركزية ال منفصلة َمجار  /ةبالع  

شكل بم واإلنشاء وعاملة ال مركزية صحيحة التصمي منفصلة َمجار  /ةبالع مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى 

لنظام تساهم اكامل. الفضالت البشرية خام وغير معالجة وخطرة، لكن بما أنها تذهب إلى المجاري فإنها جميعا  ضمن هذا 

 .W3 في المتغير 
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    محتواة )خارج الموقع( غيرمياه عادمة  - 15Wالمتغير رقم:   

 

  

 مجموعة المتغير

م قِّس)أنظر شبكة اختيار  النظام في 

4)  

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

قِّسم )أنظر شبكة اختيار النظام في 

4)  

 التعريف

 

L4 T1A1C6 

 

ف مباشرة مرحاض  إلى يصر ِّ

أو مجاري مياه  مكشوفم صرف 

 األمطار

الفضالت . أو مجاري مياه األمطار مكشوفم صرف  مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى

أو مجاري مياه  مكشوفم صرف  مباشرة إلى تصرفبما أنها غير معالجة وخطرة، وة خام والبشري

  .W15 تساهم في المتغير تعتبر غير محتواة وفإنها جميعا  ضمن هذا النظام  األمطار

L5 T1A1C7 

 

ف مباشرة يُ مرحاض  إلى صر ِّ

مائيتجمع   

 

ة، ت البشرية خام وغير معالجة وخطرالفضال. تجمع مائي مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى

هم في تساتعتبر غير محتواة وفإنها جميعا  ضمن هذا النظام  مائيتجمع  وبما أنها تصرف مباشرة إلى

 .W15 المتغير 

L5 T1A1C8 

 

ف مباشرة يُ مرحاض  إلى صر ِّ

مكشوفةأرض   

وغير معالجة الفضالت البشرية خام . مكشوفةأرض  مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى

محتواة  تعتبر غيرفإنها جميعا  ضمن هذا النظام  مكشوفةأرض  وخطرة، وبما أنها تصرف مباشرة إلى

 .W15 تساهم في المتغير و

L5 T1A1C9 

 

ف مباشرة يُ مرحاض  إلى صر ِّ

 مكان غير معلوم

 

لجة معاالفضالت البشرية خام وغير . إلى مكان غير معلوممرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة 

غير  تعتبرفإنها جميعا  ضمن هذا النظام إلى مكان غير معلوم  وخطرة، وبما أنها تصرف مباشرة

 .W15 تساهم في المتغير محتواة و
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 الموقع( داخل)  مواد طافية محتواة  – S6 و؛ الموقع( داخلمحتواة ) رواسب بِرازية – F2المتغير رقم:   

 مجموعة المتغير

ر  )أنظر شبكة اختيا

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

قِّسم )أنظر شبكة اختيار النظام في 

4)  

 التعريف  

 

L3 T1A1C5 

 

ف مباشرة مرحاض  إلى يصر ِّ

حفرة امتصاصية حيث ثمة خطر 

  منخفض لتلوث المياه الجوفية

ية صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل. مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى حفرة امتصاص

من هذا النظام الفضالت البشرية خام وغير معالجة وخطرة، لكن بما أنها تذهب إلى الحفرة االمتصاصية فإنها جميعا  ض

 فقط.F2 تساهم في المتغير و ،تعتبر محتواة

L6 T1A2C1 

 

ل موصول بمجار  تحل  خزان 

 مختلطة مركزية

 

خرج تصريف موصول بمجار  مختلطة مركزية صحيحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل ل صخزان تحل   حة بم 

زئيا  فقط وال زالت الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزان معالجة جالتصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل. المواد 

م الرواسب ن هذا النظام تعتبر محتواة؛ وتساهخطرة، لكن بما أنها تذهب إلى المجاري فإن كل الفضالت البشرية ضم

 . S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم  F2البِّرازية في المتغير 

L6 T1A2C2 

 

جار  بب ل موصولتحل  خزان  العة/م 

  منفصلة مركزية

 

جار  منفصلة مركالببل صحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم خرج تصريف موصول خزان تحل    زيةعة/م 

الجة جزئيا  فقط صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل. المواد الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزان مع

اة؛ وتساهم وال زالت خطرة، لكن بما أنها تذهب إلى المجاري فإن كل الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتو

 . S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم  F2في المتغير الرواسب البِّرازية 

L6 T1A2C3 

 

ل موصول بمجار  تحل  خزان 

 مختلطة ال مركزية

 

حيحة مركزية صال ل صحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم خرج تصريف موصول بمجار  مختلطة خزان تحل  

زئيا  فقط وال زالت امل. المواد الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزان معالجة جالتصميم واإلنشاء وعاملة بشكل ك

م الرواسب خطرة، لكن بما أنها تذهب إلى المجاري فإن كل الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواة؛ وتساه

 . S6متغير المواد الطافية/الفضالت السائلة في الفيما تساهم  F2البِّرازية في المتغير 

L6 

 

  

T1A2C4 

 

 ل موصولخزان تحل  
مركزية ال منفصلة َمجار  /ةبالعب  

 

خرج تصريف موصول خزان تحل    كزيةمر  ال منفصلة َمجار  /ةبالعبل صحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم 

الجة جزئيا  فقط من الخزان مع صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل. المواد الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة

اة؛ وتساهم وال زالت خطرة، لكن بما أنها تذهب إلى المجاري فإن كل الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتو

 . S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم  F2الرواسب البِّرازية في المتغير 
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 مجموعة المتغير

ر  )أنظر شبكة اختيا

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

قِّسم )أنظر شبكة اختيار النظام في 

4)  

 التعريف  

 

L7 T1A2C5 

 

رة حفب ل موصولخزان تحل  

امتصاصية حيث ثمة خطر 

 منخفض لتلوث المياه الجوفية

خرج تصريف موصول خزان تحل   صحيحة حفرة امتصاصية بل صحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم 

زئيا  فقط وال زالت التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل. المواد الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزان معالجة ج

ساهم واة؛ وتضمن هذا النظام تعتبر محت فإن كل الفضالت البشرية الحفرة االمتصاصيةة، لكن بما أنها تذهب إلى خطر

 فقط.  F2في المتغير 

L6 T1A3C1  ُمْحكم اإلغالق( كليا  خزان مبطن( 

 موصول بمجار  مختلطة مركزية

 

 

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل  زاناتخ. يشتمل على وُمحاف ظ عليه جيدا  ء صحيح التصميم واإلنشاة ُمْصم 

ا كخزانات تحل ل رديئة التصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفته

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أنبل تعمل كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية  يحتوي الخزان  أكثر ُسم ِّ

 ةشاء وعاملالتصميم واإلن ةصحيحموصول بمجار  مختلطة مركزية  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقعلى 

فيما  F2ر وتساهم الرواسب البِّرازية في المتغي ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواة بشكل كامل

 .S6تغير المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتساهم 

L6 T1A3C2  ُمْحكم اإلغالق(  كليا  خزان مبطن(

موصول ببالعة/رواسب بِّرازية 

 معالجة مركزية

 

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل  خزانات وُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل علىصحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

ا كخزانات تحل ل األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفته رديئة التصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أن الخزان يحتوي  بل تعمل كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

واإلنشاء  التصميم ةصحيحمركزية موصول ببالعة/ومجار  منفصلة  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقعلى 

 F2المتغير  وتساهم الرواسب البِّرازية في ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواة بشكل كامل ةوعامل

  .S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم 

L6 T1A3C3  ُمْحكم اإلغالق( كليا  خزان مبطن( 

موصول بمجار  مختلطة ال 

 مركزية

 

تذو جدران وقاعدة  كليا  ن مبطخزان  تحل ل  خزانات وُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل علىصحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

ا كخزانات تحل ل رديئة التصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفته

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أنبل تعمل كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أ الخزان يحتوي  كثر ُسم ِّ

 ةنشاء وعاملالتصميم واإل ةصحيحمركزية ال موصول بمجار  مختلطة  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفق على

فيما  F2 تغيروتساهم الرواسب البِّرازية في الم ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواة بشكل كامل

 .S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير تساهم 
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 مجموعة المتغير

ر  )أنظر شبكة اختيا

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

قِّسم )أنظر شبكة اختيار النظام في 

4)  

 التعريف  

 

L6 T1A3C4  ُمْحكم اإلغالق(  كليا  خزان مبطن(

ال  منفصلة مجار  موصول ببالعة/

 مركزية

 

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل  خزانات وُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل علىصحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

ا كخزانات تحل ل ئة التصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتهردي

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أن الخزان يحتوي  بل تعمل كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

ميم واإلنشاء التص ةصحيحموصول ببالعة/ومجار  منفصلة ال مركزية  ئلةساالفضالت ال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقعلى 

 F2المتغير  وتساهم الرواسب البِّرازية في ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواة بشكل كامل ةوعامل

  .S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم 

L7 T1A3C5 
ْحكم اإلغالق( )مُ  كليا  خزان مبطن 

بحفرة امتصاصية حيث  موصول

ثمة خطر منخفض لتلوث المياه 

 الجوفية

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل  خزانات وُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل علىصحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

ا كخزانات تحل ل صور ال تقوم بوظيفتهرديئة التصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه الق

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أن الخزان يحتوي  بل تعمل كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

بشكل  ةاملالتصميم واإلنشاء وع ةصحيحموصول بحفرة امتصاصية  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقعلى 

 فقط. F2وتساهم في المتغير  ؛فضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواةفإن ال كامل

L10 T1A3C10  ُمْحكم اإلغالق( كليا  خزان مبطن( 

خرج أو  ضيْ ف  لل تدفقبال م   

 

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل  خزانات وُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل علىصحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

ا كخزانات تحل ل لتصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتهرديئة ا

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أن الخزان ال يحتوي  بل تعمل كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

 فقط. F2ساهم في المتغير يو ى؛عتبر محتويفإن هذا النظام  لةسائالفضالت ال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقعلى 

L6 T1A4C1 

 

تذو جدران خزان مبطن  ة ُمْصم 

بمجار   موصولوقعر مفتوح 

حيث ثمة خطر  مختلطة مركزية

 منخفض لتلوث المياه الجوفية

 

توحة وذات ة وقاعدة مفتُمْصم  و محكمة اإلغالقذو جدران وُمحاف ظ عليه جيدا  صحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان 

شار إليها يُ يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر  نفاذية

موصول  سائلةالت فضالال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقأحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. وبما أن الخزان يحتوي على 

ة في المتغير وتساهم الرواسب البِّرازي ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواةية بمجار  مختلطة مركز

F2  المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهمS6. 
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 مجموعة المتغير

ر  )أنظر شبكة اختيا

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

قِّسم )أنظر شبكة اختيار النظام في 

4)  

 التعريف  

 

L6 T1A4C2 

 

تذو جدران خزان مبطن  ة ُمْصم 

موصول وقعر مفتوح 

 منفصلة مركزيةمجار  ببالعة/

حيث ثمة خطر منخفض لتلوث 

 المياه الجوفية

تو محكمة اإلغالقذو جدران وُمحاف ظ عليه جيدا  صحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  توحة وذات ة وقاعدة مفُمْصم 

شار إليها يُ يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر نفاذية 

موصول  سائلةالت فضالال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقل. وبما أن الخزان يحتوي على أحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل  

بِّرازية في وتساهم الرواسب ال ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواةمركزية  منفصلة مجار  ببالعة/

 .S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم  F2المتغير 

L6 T1A4C3  تذو جدران خزان مبطن ة ُمْصم 

مجار  موصول بوقعر مفتوح 

حيث ثمة  مركزية مختلطة ال

خطر منخفض لتلوث المياه 

 الجوفية

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  توحة وذات ة وقاعدة مفُمْصم 

شار إليها يُ توي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يح فاذيةن

موصول  سائلةالت فضاللا/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقأحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. وبما أن الخزان يحتوي على 

ازية في المتغير الرواسب البِّروتساهم  ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواةمركزية  بمجار  مختلطة ال

F2  المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهمS6. 

L6 T1A4C4  تذو جدران خزان مبطن ة ُمْصم 

موصول وقعر مفتوح 

 مجار  منفصلة ال مركزيةببالعة/

حيث ثمة خطر منخفض لتلوث 

 المياه الجوفية

تليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق ووُمحاف ظ عصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  توحة وذات ة وقاعدة مفُمْصم 

شار إليها يُ يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر  فاذيةن

 موصول سائلةالت فضاللا/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقأحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. وبما أن الخزان يحتوي على 

بِّرازية في وتساهم الرواسب ال ؛فإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر محتواةمركزية  مجار  منفصلةببالعة/

 .S6المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم  F2المتغير 

L7 T1A4C5 

 

تذو جدران خزان مبطن  ة ُمْصم 

بحفرة موصول وقعر مفتوح 

حيث ثمة خطر  امتصاصية

 منخفض لتلوث المياه الجوفية

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  توحة وذات ة وقاعدة مفُمْصم 

 شار إليهايُ يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر  فاذيةن

موصول  سائلةالت فضالال/طافيةالمواد الض يْ ف  ل تدفقأحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. وبما أن الخزان يحتوي على 

 ؛بر محتواةفإن الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعت بشكل كامل ةالتصميم واإلنشاء وعامل ةصحيح بحفرة امتصاصية

 فقط. F2وتساهم في المتغير 
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 مجموعة المتغير

ر  )أنظر شبكة اختيا

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

قِّسم )أنظر شبكة اختيار النظام في 

4)  

 التعريف  

 

L11 T1A4C10 تذو جدران ان مبطن خز ة ُمْصم 

 تدفقوقعر مفتوح بال م خرج أو 

حيث ثمة خطر منخفض  ضيْ للف  

 لتلوث المياه الجوفية

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  توحة وذات ة وقاعدة مفُمْصم 

شار إليها يُ نات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يحتوي على خزا فاذيةن

 لةسائالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقأحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. لكن بما أن الخزان ال يحتوي على 

 فقط. F2ساهم في المتغير يو ى؛عتبر محتوفإن هذا النظام ي

L11 T1A5C10 ذات جدران شبه ةمبطن حفرة 

ت ة وقعر مفتوح بال م خرج أو ُمْصم 

حيث ثمة خطر ض يْ للف   تدفق

 منخفض لتلوث المياه الجوفية

تران محكمة اإلغالق وشبه وُمحاف ظ عليها جيدا  ذات جدالتصميم واإلنشاء  ةصحيحمبطنة  حفرة ة مثل فمصفوو ةُمْصم 

مواد ض اليْ ف  ل تدفقا. الخزان ال يحتوي على يمكن أن يحدث تسريب من خالله فاذيةوقاعدة مفتوحة وذات نخاليا النحل 

 فقط. F2ساهم في المتغير يو ى؛عتبر محتوهذا النظام ي مما يجعل سائلةالفضالت ال/طافيةال

L11 T1A6C10 ة بال م خرج أو مبطنغير  حفرة

حيث ثمة خطر ض يْ للف   تدفق

 منخفض لتلوث المياه الجوفية

مكن أن يحدث وُمحاف ظ عليها جيدا  جدرانها وقاعدتها ذات نفاذية لذلك يالتصميم واإلنشاء  ةصحيحغير مبطنة  حفرة

عتبر لنظام يامما يجعل هذا  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقتسريب من خاللها. الخزان ال يحتوي على 

 فقط. F2ساهم في المتغير يو ى؛محتو

L12 T1B7C10  حفرة )من كافة األنواع( ال تُفرغ

 بل تُْهجر عند امتالئها مطلقا  

، بال م خرج أو تُْردم بالترابو

حيث ثمة خطر ض يْ للف   تدفق

 منخفض لتلوث المياه الجوفية

(. وبما و غيرها من الموادأ)أو الرمل أو الطين  وتُغل ق بإحكام بالتراب كليا  حفرة مرحاضية تُْهجر عند امتالئها وتُردم 

 فقط. F2ساهم في المتغير يودم فإنها تعتبر محتواة؛ الرَّ  البشرية محجوزة كليا  تحتأن الفضالت 
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 الموقع( داخل) محتواة غيرمواد طافية   – 7S و؛ الموقع( داخلمحتواة ) غير رواسب بِرازية  – F10المتغير رقم:   

 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4م قِّسالنظام في   

 الوصف

)أنظر شبكة اختيار النظام في 

(4قِّسم   

 التعريف

 

S1 T2A1C5 

 

ف مباشرة مرحاض يُ  إلى صر ِّ

حفرة امتصاصية حيث ثمة خطر 

  مرتفع لتلوث المياه الجوفية

ت مرحاض يعمل بشكل كامل يصرف مباشرة إلى حفرة امتصاصية صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل. الفضال

الجوفية فإن  . لكن بما أنه ثمة خطر مرتفع لتلوث المياهتذهب إلى الحفرة االمتصاصيةوغير معالجة وخطرة، وام البشرية خ

 فقط.F10 محتواة، وتساهم في المتغير غير ضمن هذا النظام تعتبر  كل الفضالت البشرية

S2 T2A2C5 

 

حفرة ل موصول بخزان تحل  

امتصاصية حيث ثمة خطر مرتفع 

الجوفية لتلوث المياه  

خرج تصريف خزان تحلُ  حفرة بسائلة موصول الفضالت الطافية/المواد الل صحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم 

معالجة جزئيا  ن صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل. المواد الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزا امتصاصية

لحفرة اإضافة إلى ذهاب الفضالت السائلة إلى  ثمة خطر مرتفع لتلوث المياه الجوفيةفقط وال زالت خطرة؛ وبما أنه 

 . فقط F10محتواة؛ وتساهم في المتغير غير فإن كل الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر االمتصاصية 

L8 T1A2C6 

 

بمصرف  ل موصولخزان تحل  

  مياه األمطار يمكشوف أو مجار

خرج تصريف موصول ل صحيح الخزان تحل   بمصرف مكشوف أو مجاري مياه تصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم 

ن كل الفضالت فإ لذلك. المواد الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزان معالجة جزئيا  فقط وال زالت خطرة، األمطار

لطافية/الفضالت االمواد فيما تساهم  F10المتغير  محتواة؛ وتساهم الرواسب البِّرازية فيغير البشرية ضمن هذا النظام تعتبر 

 .S7السائلة في المتغير 

L9 T1A2C7 

 

مائي بتجمع  ل موصولخزان تحل  

 مكشوف

خرج تصريف موصولخزان تحل   . المواد مائي مكشوفبتجمع  ل صحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم 

بشرية ضمن هذا فإن كل الفضالت ال لذلكالجة جزئيا  فقط وال زالت خطرة، الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزان مع

 فقط.  F10محتواة؛ وتساهم في المتغير غير النظام تعتبر 

L9 T1A2C8 

 

بأرض ل موصول خزان تحل  

 مكشوفة

خرج تصريف موصول خزان تحل   فضالت ية/المكشوفة. المواد الطاف بأرضل صحيح التصميم واإلنشاء وعامل بشكل كامل بم 

نظام تعتبر غير السائلة المتدفقة من الخزان معالجة جزئيا  فقط وال زالت خطرة، لذلك فإن كل الفضالت البشرية ضمن هذا ال

 فقط. F10محتواة؛ وتساهم في المتغير 
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 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4م قِّسالنظام في   

 الوصف

)أنظر شبكة اختيار النظام في 

(4قِّسم   

 التعريف

 

L9 T1A2C9 

 

بمكان غير موصول  لخزان تحل  

 معلوم

المواد  بمكان غير معلوم.م خرج تصريف موصول ل بشكل كامل بل صحيح التصميم واإلنشاء وعامخزان تحل  

بشرية ضمن هذا الطافية/الفضالت السائلة المتدفقة من الخزان معالجة جزئيا  فقط وال زالت خطرة، لذلك فإن كل الفضالت ال

 فقط. F10النظام تعتبر غير محتواة؛ وتساهم في المتغير 

S2 T2A3C5 

 

)ُمْحكم اإلغالق(  كليا  خزان مبطن 

بحفرة امتصاصية حيث  موصول

ثمة خطر مرتفع لتلوث المياه 

 الجوفية

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل رديئة  تخزاناوُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل على صحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

ل ل بل تعمل كخزانات تح التصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتها

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. الخزان يحتوي على  مواد ض اليْ لف   قتدفكأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

مواد ل، لكن بما أن ابشكل كامل ةالتصميم واإلنشاء وعامل ةصحيحموصول بحفرة امتصاصية  سائلةالفضالت ال/طافيةال

الفضالت كل إن فلتلوث المياه الجوفية  مرتفعالمتدفقة من الخزان غير معالجة وبما أنه ثمة خطر  سائلةت الالفضال/طافيةال

 فقط. F10وتساهم في المتغير  ؛محتواة غيرالبشرية ضمن هذا النظام تعتبر

L8 T1A3C6  ُمْحكم اإلغالق(  كليا  خزان مبطن(

بمصرف مكشوف أو  موصول

  مجاري مياه األمطار

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل رديئة  تخزاناوُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل على صحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

بل تعمل  ل لتحالتصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتها كخزانات 

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشر ض يْ لف   تدفقعلى  الخزان يحتويبما أن ية أكثر ُسم ِّ

النظام تعتبر  فإن الفضالت البشرية في هذا صرف مفتوح أو مجاري مياه األمطاربم   موصول سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ال

 .S7لمتغير مواد الطافية/الفضالت السائلة في االفيما تساهم  F10وتساهم الرواسب البِّرازية في المتغير  ؛غير محتواة

L9 T1A3C7  ُمْحكم اإلغالق(  كليا  خزان مبطن(

تجمع مائيب موصول  

 

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل رديئة  تخزاناوُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل على صحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

حل ل بل تعمل تي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتها كخزانات تالتصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة وال

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أن الخزان يحتوي ض يْ لف   تدفقعلى  كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

وتساهم في  ؛في هذا النظام تعتبر غير محتواة فإن الفضالت البشرية مائيبتجمع موصول  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ال

 فقط. F10المتغير 
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L9 T1A3C8  ُمْحكم اإلغالق(  كليا  خزان مبطن(

 موصول بأرض مكشوفة

 

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  تحل ل رديئة  تخزاناوُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل على صحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

حل ل بل تعمل و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتها كخزانات ت التصميم و/أو اإلنشاء

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أن الخزان يحتوي ض يْ لف   تدفقعلى  كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

وتساهم في ة؛ إن الفضالت البشرية في هذا النظام تعتبر غير محتواف بأرض مكشوفةموصول  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ال

 فقط. F10المتغير 

L9 T1A3C9  ُمْحكم اإلغالق(  كليا  خزان مبطن(

بمكان غير معلوم" موصول  

تذو جدران وقاعدة  كليا  مبطن خزان  ة تحل ل رديئ تخزاناوُمحاف ظ عليه جيدا . يشتمل على صحيح التصميم واإلنشاء ة ُمْصم 

حل ل بل تعمل التصميم و/أو اإلنشاء و/أو الصيانة والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتها كخزانات ت

ية من الفضالت في خزان تحل ل(. بما أن الخزان يحتوي ض يْ لف   تدفقعلى  كأقبية مغلقة )مما يجعل الفضالت البشرية أكثر ُسم ِّ

وتساهم حتواة؛ فإن الفضالت البشرية في هذا النظام تعتبر غير م بمكان غير معلومموصول  لةسائالفضالت ال/طافيةالمواد ال

 فقط. F10في المتغير 

S3 T2A4C1 

 

تذو جدران مبطن خزان  ة ُمْصم 

وقعر مفتوح موصول بمجار  

حيث ثمة خطر مختلطة مركزية 

 لتلوث المياه الجوفية مرتفع

تحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وومُ صحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  وذات نفاذية  ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

اويات لذلك يرجح أن تكون الفضالت البشرية معالجة جزئيا . يحتوي على خزانات وح–يمكن أن يحدث تسريب من خاللها 

مواد الض يْ لف   قتدفالخزان على يحتوي ل. مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها أحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل  

أنه ثمة  ، لكن بمابشكل كامل ةالتصميم واإلنشاء وعامل ةصحيح بمجار  مختلطة مركزية موصول سائلةالفضالت ال/طافيةال

ية اسب البِّرازوتساهم الرو ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر  لتلوث المياه الجوفية فإن كل مرتفعخطر 

 .S7المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير فيما تساهم  F10في المتغير 

S3 T2A4C2 

 

تذو جدران مبطن خزان  ة ُمْصم 

وقعر مفتوح موصول 

مجار  منفصلة مركزية ببالعة/

لتلوث  مرتفعحيث ثمة خطر 

 المياه الجوفية

تان محكمة اإلغالق ووُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدرصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  وذات نفاذية  ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

اويات لذلك يرجح أن تكون الفضالت البشرية معالجة جزئيا . يحتوي على خزانات وح–يمكن أن يحدث تسريب من خاللها 

مواد الض يْ لف   قتدفالخزان على  يحتويمبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها أحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. 

أنه ثمة  ، لكن بمابشكل كامل ةالتصميم واإلنشاء وعامل ةصحيح موصول ببالعة منفصلة مركزية سائلةالفضالت ال/طافيةال

اسب البِّرازية وتساهم الرو ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر  لتلوث المياه الجوفية فإن كل مرتفعخطر 

 .S7المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغير تساهم فيما  F10في المتغير 
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S3 T2A4C3  تذو جدران مبطن خزان ة ُمْصم 

وقعر مفتوح موصول بمجار  

حيث ثمة مختلطة ال مركزية 

 لتلوث المياه الجوفية مرتفعخطر 

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  وذات نفاذية  وقاعدة مفتوحةة ُمْصم 

اويات لذلك يرجح أن تكون الفضالت البشرية معالجة جزئيا . يحتوي على خزانات وح–يمكن أن يحدث تسريب من خاللها 

مواد الض يْ لف   فقتدعلى  يحتوي الخزان مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها أحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. 

ما أنه ثمة ب، لكن بشكل كامل ةالتصميم واإلنشاء وعامل ةصحيح مركزية بمجار  مختلطة الموصول  سائلةالفضالت ال/طافيةال

اسب البِّرازية وتساهم الرو ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر  لتلوث المياه الجوفية فإن كل مرتفعخطر 

  .S7فضالت السائلة في المتغير المواد الطافية/الفيما تساهم  F10في المتغير 

S3 T2A4C4  تذو جدران مبطن خزان ة ُمْصم 

وقعر مفتوح موصول 

مجار  منفصلة ال مركزية ببالعة/

لتلوث  مرتفعحيث ثمة خطر 

 المياه الجوفية

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  ات نفاذية وذ ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

اويات لذلك يرجح أن تكون الفضالت البشرية معالجة جزئيا . يحتوي على خزانات وح–يمكن أن يحدث تسريب من خاللها 

مواد الض يْ لف   قتدفالخزان على  يحتويمبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها أحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. 

، لكن بما بشكل كامل ةالتصميم واإلنشاء وعامل ةصحيح مركزيةال منفصلة  مجار  /ببالعة ولموص سائلةالفضالت ال/طافيةال

هم الرواسب وتسا ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر  لتلوث المياه الجوفية فإن كل مرتفعأنه ثمة خطر 

 .S7لة في المتغير المواد الطافية/الفضالت السائفيما تساهم  F10البِّرازية في المتغير 

S2 T2A4C5  تذو جدران مبطن خزان ة ُمْصم 

وقعر مفتوح موصول بحفرة 

 مرتفعحيث ثمة خطر امتصاصية 

 لتلوث المياه الجوفية

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  وذات نفاذية  ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

اويات لذلك يرجح أن تكون الفضالت البشرية معالجة جزئيا . يحتوي على خزانات وح–ب من خاللها يمكن أن يحدث تسري

مواد ض اليْ لف   قتدفمبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها أحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. يحتوي الخزان على 

مة خطر ث، لكن بما أنه بشكل كامل ةصميم واإلنشاء وعاملالت ةصحيحموصول بحفرة امتصاصية  سائلةالفضالت ال/طافيةال

لبِّرازية في اوتساهم الرواسب  ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر  لتلوث المياه الجوفية فإن كل مرتفع

 فقط. F10المتغير 

L8 T1A4C6  تذو جدران مبطن خزان ة ُمْصم 

وقعر مفتوح موصول بمصرف 

مياه األمطار مكشوف أو مجاري  

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  وذات نفاذية  ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

حيانا  خطأ أيمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها 

مصرف مكشوف بموصول  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقل. وبما أن الخزان يحتوي على باعتبارها خزانات تحل  

ة في المتغير وتساهم الرواسب البِّرازي ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر فإن  أو مجاري مياه األمطار

F10  المواد الطافية/الفضالت السائلة في المتغيرفيما تساهم S7.  



  

  
2 و 1ت البشرية دليل المخطط البياني لتدفق الفضال 61   

 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4م قِّسالنظام في   

 الوصف

)أنظر شبكة اختيار النظام في 

(4قِّسم   

 التعريف

 

L9 T1A4C7  تذو جدران مبطن خزان ة ُمْصم 

بتجمع وقعر مفتوح موصول 

 مائي

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  ية وذات نفاذ ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

حيانا  خطأ أمفتوحة القعر يُشار إليها  . يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكنيمكن أن يحدث تسريب من خاللها

فإن  مائيجمع بتموصول  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقباعتبارها خزانات تحل ل. بما أن الخزان يحتوي على 

 فقط. F10وتساهم الرواسب البِّرازية في المتغير  ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر 

L9 T1A4C8 تذو جدران مبطن زان خ ة ُمْصم 

وقعر مفتوح موصول بأرض 

 مكشوفة

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  وذات نفاذية  ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

حيانا  خطأ ار إليها أيمكن أن يحدث تسريب من خاللها. يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُش

 رض مكشوفةموصول بأ سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقباعتبارها خزانات تحل ل. بما أن الخزان يحتوي على 

 فقط. F10وتساهم الرواسب البِّرازية في المتغير  ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر فإن 

L9 T1A4C9  تن ذو جدرامبطن خزان ة ُمْصم 

بمكان غير  وقعر مفتوح موصول

 معلوم

 

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  ية وذات نفاذ ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

يانا  خطأ حأ. يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها يمكن أن يحدث تسريب من خاللها

 كان غير معلومبمموصول  سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقباعتبارها خزانات تحل ل. بما أن الخزان يحتوي على 

 فقط. F10وتساهم الرواسب البِّرازية في المتغير  ؛محتواةغير الفضالت البشرية ضمن هذا النظام تعتبر فإن 

S4 T2A4C10  تُمصْ ذو جدران خزان مبطن ة م 

 تدفقوقعر مفتوح بال م خرج أو 

 مرتفعحيث ثمة خطر ض يْ للف  

 لتلوث المياه الجوفية

توُمحاف ظ عليه جيدا  ذو جدران محكمة اإلغالق وصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان  وذات نفاذية  ة وقاعدة مفتوحةُمْصم 

اويات معالجة جزئيا . يحتوي على خزانات وحلذلك يرجح أن تكون الفضالت البشرية –يمكن أن يحدث تسريب من خاللها 

مواد ض اليْ لف   تدفق مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إليها أحيانا  خطأ باعتبارها خزانات تحل ل. ال يحتوي الخزان على

ساهم في يو توى؛حغير معتبر يهذا النظام لتلوث المياه الجوفية فإن  مرتفع، لكن بما أنه ثمة خطر سائلةالفضالت ال/طافيةال

 فقط. F10المتغير 

S4 T2A5C10 ذات جدران شبه  ةمبطن حفرة

ت ة وقعر مفتوح بال م خرج ُمْصم 

حيث ثمة خطر ض يْ للف   تدفقأو 

لتلوث المياه الجوفية مرتفع  

توُمحاف ظ عليها جيدا  ذات جدران شبه التصميم واإلنشاء  ةصحيحمبطنة  حفرة اعدة مفتوحة وق ة ومصفوفة كخاليا النحلُمْصم 

، لكن بما سائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقوذات نفاذية يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. ال يحتوي الخزان على 

 فقط. F10ساهم في المتغير يو غير محتوى؛عتبر يهذا النظام لتلوث المياه الجوفية فإن  مرتفعأنه ثمة خطر 
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S4 T2A6C10 خرج أو بال م   ةمبطنغير  حفرة

حيث ثمة خطر ض يْ للف   تدفق

لتلوث المياه الجوفية مرتفع  

ث تسريب من ذات نفاذية يمكن أن يحدها وقاعدتها جدرانوُمحاف ظ عليها جيدا  التصميم واإلنشاء  ةصحيحغير مبطنة  حفرة

تلوث المياه الجوفية ل مرتفعخطر  ، لكن بما أنه ثمةسائلةالفضالت ال/طافيةالمواد ض اليْ لف   تدفقخاللها. ال يحتوي الخزان على 

 فقط. F10ساهم في المتغير يو غير محتوى؛عتبر يهذا النظام فإن 

S5 T2B7C10  حفرة )من كافة األنواع( ال تُفرغ

مطلقا  بل تُْهجر عند امتالئها 

، بال م خرج أو م بالترابتُْرد  و

حيث ثمة خطر ض يْ للف   تدفق

لتلوث المياه الجوفية مرتفع  

 وتكونيرها من المواد(. غ)أو الرمل أو الطين أو   م كليا  وتُغل ق بإحكام بالتراباضية تُْهجر عند امتالئها وتُرد  حفرة مرح

الجوفية فإن هذا  لتلوث المياه مرتفعأو مدفونة تحت الردم، لكن بما أنه ثمة خطر محجوزة كليا  فيها البشرية الفضالت 

 فقط. F10تغير ساهم في الميو؛ النظام يعتبر غير محتوى

 

 

L13 T1B8C10  حفرة )من كافة األنواع( ال تُفرغ

مطلقا  بل تُْهجر عند امتالئها لكن 

، بال م بالتراب بشكل كافال تُْرد  

خرج أو  حيث ثمة ض يْ للف   تدفقم 

لتلوث المياه الجوفية مرتفعخطر   

وبما . بشكل كاف مواد(و الرمل أو الطين أو غيرها من ال)أ بالتراب أو تُغل قم تُرد  لكن ال حفرة مرحاضية تُْهجر عند امتالئها 

 فقط. F10ساهم في المتغير توفإنها تعتبر غير محتواة؛  أو مدفونة تحت الردم غير محجوزةالبشرية فيها الفضالت  أن

 

L14 T1B9 

C1 TO C10 

يار أو أو تلف أو انه إخفاق

موصول بمجار   مرحاضفيضان 

أو حفرة امتصاصية أو مصرف 

كشوف أو مجاري مياه األمطار م

مائي أو أرض مكشوفة تجمع أو 

مكان غير معلومأو   

ية غير الفضالت البشر مرحاض أخفق أو تلف أو انهار أو فاض؛ قد يكون ما زال مستخدما  وقد يكون أصبح غير مستخدم.

 فقط. F10في المتغير محتواة وتساهم 
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 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4م قِّسالنظام في   

 الوصف

)أنظر شبكة اختيار النظام في 

(4قِّسم   

 التعريف

 

L15 T1B10 

C1 TO C4 

و إخفاق أو تلف أو انهيار أ

 اتفي خزان)فيضان االحتواء 

 كليا  ات المبطنة التحل ل أو الخزان

ر المبطنة ف  الخزانات والحُ  أو

ر غير المبطنة( ف  جزئيا  أو الحُ 

من أنواع  الموصول بأي  

  المجاري

فضالت . التقنية االحتواء أخفقت أو تلفت أو انهارت أو فاضت؛ قد تكون ما زالت مستخدمة وقد تكون أصبحت غير مستخدمة

 .S7ئلة في المتغير المواد الطافية/الفضالت السافيما تساهم  F10وتساهم الرواسب البِّرازية في المتغير البشرية غير محتواة؛ 

 

 

 

L16 T1B10C5  إخفاق أو تلف أو انهيار أو

 اتفي خزان)فيضان االحتواء 

 كليا  ات المبطنة التحل ل أو الخزان

ر المبطنة ف  أو الخزانات والحُ 

ر غير المبطنة( ف  زئيا  أو الحُ ج

ر امتصاصيةف  الموصول بحُ    

. الفضالت تقنية االحتواء أخفقت أو تلفت أو انهارت أو فاضت؛ قد تكون ما زالت مستخدمة وقد تكون أصبحت غير مستخدمة

 فقط. F10في المتغير  الفضالت البشريةوتساهم البشرية غير محتواة؛ 

 

 

L17 T1B10C6 انهيار أو  إخفاق أو تلف أو

 اتفي خزان)فيضان االحتواء 

 كليا  ات المبطنة التحل ل أو الخزان

ر المبطنة ف  أو الخزانات والحُ 

ر غير المبطنة( ف  جزئيا  أو الحُ 

بمصرف مكشوف أو الموصول 

  مجاري مياه األمطار

. الفضالت أصبحت غير مستخدمةتقنية االحتواء أخفقت أو تلفت أو انهارت أو فاضت؛ قد تكون ما زالت مستخدمة وقد تكون 

 .S7ئلة في المتغير المواد الطافية/الفضالت السافيما تساهم  F10وتساهم الرواسب البِّرازية في المتغير البشرية غير محتواة؛ 
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 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4م قِّسالنظام في   

 الوصف

)أنظر شبكة اختيار النظام في 

(4قِّسم   

 التعريف

 

L18 T1B10 

C7 TO C9 

إخفاق أو تلف أو انهيار أو 

 اتفي خزان)فيضان االحتواء 

 كليا  ات المبطنة التحل ل أو الخزان

ر المبطنة ف  الخزانات والحُ أو 

ر غير المبطنة( ف  جزئيا  أو الحُ 

الموصول بأجسام مائية أو أرض 

مكان غير معلوممكشوفة أو   

. الفضالت تقنية االحتواء أخفقت أو تلفت أو انهارت أو فاضت؛ قد تكون ما زالت مستخدمة وقد تكون أصبحت غير مستخدمة

 فقط. F10في المتغير  شريةالفضالت البوتساهم البشرية غير محتواة؛ 

 

 

L19 T1B10C10  إخفاق أو تلف أو انهيار أو

ات في الخزان)فيضان االحتواء 

ر ف  أو الخزانات والحُ  كليا  المبطنة 

ر غير ف  المبطنة جزئيا  أو الحُ 

خرج أو  المبطنة( بدون وجود م 

ضيْ للف   تدفق  

. الفضالت ما زالت مستخدمة وقد تكون أصبحت غير مستخدمة تقنية االحتواء أخفقت أو تلفت أو انهارت أو فاضت؛ قد تكون

 فقط. F10في المتغير  الفضالت البشريةوتساهم البشرية غير محتواة؛ 
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ط في – OD9المتغير رقم:     الخالء ت غوُّ

  مياه عادمة محتواة ُمسلَّمة للمعالجة – W4b و  W4aالمتغير رقم:   

 المرجع

بياني الشكل )أنظر ال

ساسي لمخطط األ

الفضالت  تدفق

(1البشرية في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

W4a  عادمة ُمسلَّمة لمحطات معالجة مركزيةمياه جار  موصولة بمحطة معالمياه عادمة   ف إلى م  ف إليها.تُصرَّ   جة مركزية وتصر ِّ

W4b  ةعادمة ُمسلَّمة لمحطات معالجة ال مركزيمياه ف إليها.مياه عادمة   جار  موصولة بمحطة معالجة ال مركزية وتصر ِّ ف إلى م    تُصرَّ

  

 مجموعة المتغير

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 المرجع

)أنظر شبكة اختيار  

(4قِّسم النظام في   

 الوصف

 قِّسم)أنظر شبكة اختيار النظام في 

4)  

 التعريف

 

L20 T1B11 

C7 TO C9 

ط في الخالء ط الناس في كتل مائية أو أرض مكشوفة أو مكان غير معلوم، لذلك ت غو  ت البشرية فالفضال مع عدم وجود مراحيض يتغوَّ

 . OD9المتغير  غير محتواة. وبفعل هذه الممارسة تساهم الفضالت البشرية في 
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 محتواة ُمسلَّمة للمعالجة غيرمياه عادمة  –  W4c المتغير رقم:   

 المرجع

بياني الشكل )أنظر ال

ط ساسي لمخطاأل

الفضالت  تدفق

(1البشرية في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

W4c ري مياه األمطار م صارف مكشوفة أو مجا ياه عادمة منم

  ُمسلَّمة لمحطات معالجة )يرجح أن تكون مركزية(

ف إلى مياه عادمة  جاصرف مكشوف أو م  تُصرَّ ف إليها. ر  لمياه األمطارم  موصولة بمحطة معالجة وتصر ِّ  

 

 ُمسلَّمة للمعالجة غيرمياه عادمة  –  W11 رقم:   المتغير 

 المرجع

بياني الشكل )أنظر ال

ساسي لمخطط األ

الفضالت  تدفق

(1البشرية في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف  

 

W11a  مياه عادمة محتواة غير ُمسلَّمة لمحطات

 معالجة مركزية

ف إلى  ياه عادمةم ف إليها، لكن بسبب وجود تسريب و/أومجار  موصولة بشبكة مجار ومحطة معالجتُصرَّ إخفاق نظم  ة مركزية وتصر ِّ

 الضخ فإن نسبة مئوية معلومة )أو مقدَّرة( من المياه العادمة:

 ف إلى تكوينات التربة الد  اخلية، أوتُصرَّ

 ف إلى البيئة )إلى م صرف مكش  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو تُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  غير القانوني دون معالجة(، أو ستعمالتُصرَّ

 ف  .إلى مكان غير معلوم تُصرَّ
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ف المياه العادمة إلى مجار  غير موصولة بمحطة معالجة مركزية حيثما-أو   رة( من المياه العادمة:معلومة )أو مقدَّ  فإن نسبة مئوية -تُصرَّ

  َّف إلى تكوينات التربة الداخلية، أوتُصر 

   ف إلى البيئة )إلى م  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو صرف مكشتُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  أو ،ستعمال غير القانوني دون معالجة(تُصرَّ

  ف  .مكان غير معلومإلى تُصرَّ

W11b  مياه عادمة محتواة غير ُمسلَّمة لمحطات

 معالجة ال مركزية

ف إلى مجار  موصولة بشبكة مجار ومحطة معالجة ال مر ياه عادمةم ف إليها، لكن بسبب وجود تسريب وتُصرَّ أو إخفاق نظم /كزية وتصر ِّ

 الضخ فإن نسبة مئوية معلومة )أو مقدَّرة( من المياه العادمة:

  َّف إلى تكوينات التربة الداخلية، أوتُصر 

 ف إلى البيئة )إلى م صرف مكش  أو ،مائي أو أرض مكشوفة(تجمع وف أو تُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  القانوني دون معالجة(، أو  ستعمال غيرتُصرَّ

  ف  إلى مكان غير معلوم.تُصرَّ

ف المياه العادمة إلى شبكة مجار  ال مركزية  حيثما-أو  معلومة )أو مقدَّرة( من المياه  سبة مئويةنفإن  -بمحطة معالجةغير موصولة تُصرَّ

 العادمة:

  َّف إلى تكوينات التربة الداخلية، أوتُصر 

  ف إلى البيئة )إلى  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو م صرف مكشتُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  ستعمال غير القانوني دون معالجة(، أوتُصرَّ

  ف  .إلى مكان غير معلومتُصرَّ

W11c  مياه عادمة غير محتواة غير ُمسلَّمة لمحطات

 معالجة 

 إلى مكان غير معلوم.و أرض مكشوفة أو أ تجمعات مائيةكل المياه العادمة من تصريفات المراحيض تذهب مباشرة إلى 

ف  ف كزية( الموصولة بمحطة معالجة )مركزية أو ال مر أو مجاري مياه األمطار مكشوفم صرف المياه العادمة إلى وحيثما تُصرَّ وتصر ِّ

 إليها لكن بسبب وجود تسريب و/أو إخفاق نظم الضخ فإن نسبة مئوية معلومة )أو مقدَّرة( من المياه العادمة:

 ف  إلى تكوينات التربة الداخلية، أو تُصرَّ

 ف إلى البيئة )إلى م صرف مكش  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو تُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  ستعمال غير القانوني دون معالجة(، أوتُصرَّ

  ف  إلى مكان غير معلوم.تُصرَّ

ف المياه العادمة إلى  حيثما-أو  فإن نسبة مئوية معلومة  -معالجة موصولة بمحطةالغير األمطار اه أو مجاري مي مكشوفم صرف تُصرَّ

 )أو مقدَّرة( من المياه العادمة:

  َّف إلى تكوينات التربة الداخلية، أوتُصر 

 ف إلى البيئة )إلى م صرف مكش  مائي أو أرض مكشوفة( أوتجمع وف أو تُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  أوستعمال غير القانوني دون معالجة(، تُصرَّ

  ف  إلى مكان غير معلوم.تُصرَّ
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 مواد طافية محتواة وُمسلَّمة للمعالجة –  S4d المتغير رقم: 

 المرجع

شكل )أنظر ال

ساسي األبياني ال

 تدفقلمخطط 

الفضالت البشرية 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

S4d ف إلى مجار  موصولة بمحطة معالجة مركزية أو ال مركزية داخل المو محتواة بتقنيةطافية مواد  مواد طافية محتواة وُمسلَّمة للمعالجة ف إليها.وتُصر ِّ قع تُصر ِّ  

 

 محتواة وُمسلَّمة للمعالجة غيرمواد طافية  – eS4 المتغير رقم:  

S4e مواد طافية غير محتواة وُمسلَّمة للمعالجة 

 

ف إلى  غيرمواد طافية  عالجة مركزية أو مبمحطة الموصولة  جاري مياه األمطارأو م مكشوفم صرف محتواة بتقنية داخل الموقع تُصر ِّ

ف إليها.  ال مركزية وتُصر ِّ
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 ُمسلَّمة للمعالجة غيرمواد طافية  – 11S المتغير رقم:  

 المرجع

شكل )أنظر ال

ساسي األبياني ال

 تدفقلمخطط 

الفضالت البشرية 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

S11d مواد طافية محتواة غير ُمسلَّ مة للمعالجة 

 

ف إليها، لكن بسبب وج ف إلى مجار  موصولة بشبكة مجار ومحطة معالجة مركزية أو ال مركزية وتصر ِّ ود تسريب و/أو مواد طافية تُصرَّ

 :المواد الطافيةإخفاق نظم الضخ فإن نسبة مئوية معلومة )أو مقدَّرة( من 

  َّف إلى تكوينات التربة الداخلية، أوتُصر 

  ف إلى  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو البيئة )إلى م صرف مكشتُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  ستعمال غير القانوني دون معالجة(، أوتُصرَّ

  ف  مكان غير معلوم.إلى "تُصرَّ

ف المواد الطافية إلى مجار  غير موصولة بمحطة  حيثما-أو   :المواد الطافيةن مئوية معلومة )أو مقدَّرة( م إن نسبةف -معالجة مركزيةتُصرَّ

  َّف إلى تكوينات التربة الداخلية، أوتُصر 

 ف إلى البيئة )إلى م صرف مكش  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو تُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  ستعمال غير القانوني دون معالجة(، أوتُصرَّ

  ف  إلى مكان غير معلوم.تُصرَّ

S11e مواد طافية غير محتواة غير ُمسلَّمة للمعالجة 

 

فمواد طافية  ف إليهاالموصولة بمحطة معالجة  أو مجاري مياه األمطار مكشوفم صرف إلى  تُصرَّ د تسريب لكن بسبب وجو ،وتصر ِّ

 :المواد الطافيةو/أو إخفاق نظم الضخ فإن نسبة مئوية معلومة )أو مقدَّرة( من 

 ف  إلى تكوينات التربة الداخلية، أو تُصرَّ

  ف إلى البيئة  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو )إلى م صرف مكشتُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال  ستعمال غير القانوني دون معالجة(، أوتُصرَّ

 ف  .إلى مكان غير معلوم تُصرَّ
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 المرجع

شكل )أنظر ال

ساسي األبياني ال

 تدفقلمخطط 

الفضالت البشرية 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

ف المياه العادمة إلى  حيثما-أو   مئوية معلومة فإن نسبة -معالجةة غير الموصولة بمحطاألمطار أو مجاري مياه  مكشوفم صرف تُصرَّ

 :لمواد الطافية)أو مقدَّرة( من ا

  َّف إلى تكوينات التربة الداخلية، أو تُصر 

 ف إلى البيئة )إلى م صرف مكش  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع وف أو تُصرَّ

 ف إلى األراضي )لال   ستعمال غير القانوني دون معالجة(، أوتُصرَّ

 ف  .إلى مكان غير معلوم  تُصرَّ

 

غة F8 المتغير رقم:       – رواسب بِرازية محتواة غير مفرَّ

  

 المرجع

ياني بالشكل )أنظر ال

ساسي لمخطط األ

الفضالت  تدفق

البشرية في الجزء 

1)  

 الوصف

 

 التعريف

 

F8 د تبقى وحسب نوع تقنية الصرف الصحي المستعملة ق زالة.مُ رواسب بِّرازية محتواة في تقنية صرف صحي داخل الموقع وغير  رواسب بِّرازية محتواة غير مفرَّ غة

إلى األرض.نفذ الرواسب البِّرازية في الحاوية و/أو قد ت    
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غةومحتواة  رواسب بِرازية –  F3aالمتغير رقم:    مفرَّ

غة -محتواة  غير رواسب بِرازية – F3b المتغير رقم:    مفرَّ

  

 المرجع

بياني الشكل )أنظر ال

ساسي لمخطط األ

الفضالت  تدفق

البشرية في الجزء 

1)  

 الوصف

 

 التعريف

 

F8 غةمفرَّ وة محتوا رواسب بِّرازية  آلية أو يدوية. حتواة ويمكن تفريغها باستخدام معدات تفريغ إماتُزال من تقنية صرف صحي داخل الموقع حيث الرواسب مرواسب بِّرازية  

 المرجع

بياني الشكل )أنظر ال

ساسي لمخطط األ

الفضالت  تدفق

البشرية في الجزء 

1)  

 الوصف

 

 التعريف

 

F3b رواسب بِّرازية غير محتواة - مفرَّ غة 

 

إما آلية أو  رواسب بِّرازية تُزال من تقنية صرف صحي داخل الموقع حيث الرواسب غير محتواة ويمكن تفريغها باستخدام معدات تفريغ

 يدوية.
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 غةمفرَّ  غيرو محتواة غير رواسب بِرازية – 15F المتغير رقم:  

 المرجع

شكل )أنظر ال

ساسي األي بيانال

 تدفقلمخطط 

الفضالت البشرية 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

  

F15 رواسب بِّرازية غير محتواة وغير مفرَّ غة 

 

لة قد تبقى وحسب نوع تقنية الصرف الصحي المستعمرواسب بِّرازية غير محتواة في تقنية صرف صحي داخل الموقع وغير ُمزالة. 

نفذ إلى األرض.قد ت  الرواسب البِّرازية في الحاوية و/أو   

 

 رواسب بِرازية ُمسلَّمة للمعالج –  F4المتغير رقم:  

  

 المرجع

شكل )أنظر ال

ساسي األبياني ال

 تدفقلمخطط 

الفضالت البشرية 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

F4 نقال  يدويا  أو آليا . ب أو انسكاب(يمنقولة لموقع محطة معالجة )دون تسر رواسب بِّرازية رواسب بِّرازية ُمسلَّمة لمحطات المعالجة  

ف إليها )دون أي تسريب أو انسكاب سواء أثناء أو رواسب بِّرازية قل إلى المجاري أو نال تُلقى في مجار  موصولة بمحطة معالجة وتُصر ِّ

  أثناء النقل عبر المجاري.
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 سلَّمة للمعالجةمُ  غير بِرازيةرواسب  – 11F المتغير رقم:  

 المرجع

 تدفقساسي لمخطط األبياني الشكل ال)أنظر 

(1الفضالت البشرية في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

F11a  رواسب بِّرازية محتواة - مفرَّ غة وغير

 ُمسلَّمة لمحطات المعالجة

 

سكاب فإن نسبة منقولة لموقع محطة معالجة إما بنقل يدوي أو آلي، لكن بسبب التسريب أو االن رواسب بِّرازية

واسب البِّرازية الُمزالة ال تصل إلى محطة المعالجة، بل هي إما:مئوية من الر  

  ف إلى تكوينات التربة الداخلية، أو  تُصرَّ

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع تُصرَّ

  ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالجة(، أو  تُصرَّ

  ف  .م.إلى مكان غير معلوتُصرَّ

غة(، وهي مفرَّ تقنية الصرف الصحي المتر من تقنية  500محلية )ضمن المنطقة الأو رواسب بِّرازية تُلقى في  

 إما:

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع تُصرَّ

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

  ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالجة(، أو  تُصرَّ

 ف  إلى مكان غير معلوم. تُصرَّ

 

غة(، المفرَّ  متر عن تقنية تقنية الصرف الصحي 500أو رواسب بِّرازية تُلقى في الجوار )بما يبعد أكثر من 

 وهي إما:

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع تُصرَّ

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

  ف إلى األراضي )لالستعمال  غير القانوني دون معالجة(، أو تُصرَّ

 ف  إلى مكان غير معلوم. تُصرَّ

 أو رواسب بِّرازية تُلقى في مجار  غير موصولة بمحطة معالجة، وهي إما:

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو  مائي أو أرض مكشوفة(، أوتجمع تُصرَّ

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

  ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني  دون معالجة(، أو تُصرَّ

  ف  .إلى مكان غير معلوم.تُصرَّ

F11b  رواسب بِّرازية غير محتواة - مفرَّ غة

 وغير ُمسلَّمة لمحطات المعالجة
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 معالجةمياه عادمة  – W5المتغير رقم:  

 

  

 المرجع

شكل )أنظر ال

ساسي األبياني ال

 تدفقلمخطط 

الفضالت البشرية 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

W5a عادمة معالجة بمحطات معالجة مركزية مياه امل.صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كبمحطة معالجة مياه عادمة مركزية مياه عادمة في نظام المجاري معالجة    

W5b  مركزيةال مياه عادمة معالجة بمحطات معالجة ل كامل.صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكمياه عادمة في نظام المجاري معالجة بمحطة معالجة مياه عادمة ال مركزية    

W5c  مركزية/ال مياه عادمة معالجة بمحطات معالجة

 مركزية

ميم واإلنشاء صحيحة التصمياه عادمة غير محتواة في مصارف مفتوحة لكنها معالجة بمحطة معالجة مياه عادمة مركزية/ال مركزية 

 وعاملة بشكل كامل.
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 معالجة غيرعادمة  مياه – 12Wالمتغير رقم:  

 المرجع

بياني الشكل )أنظر ال

 تدفقساسي لمخطط األ

الفضالت البشرية في 

(1الجزء   

 الوصف

 

 مالحظات التعريف

W12a  مياه عادمة غير معالجة بمحطات معالجة

 مركزية

 

 

ف مياه عادمة في نظام المجاري  مياه  دون معالجة من محطة معالجةتُصرَّ

:عادمة غير عاملة، وهي إما  

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو مائي أو تجمع تُصرَّ

 أرض مكشوفة(، أو

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

 ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالج ة(، تُصرَّ

 أو 

  ف  إلى مكان غير معلوم.تُصرَّ

 

ف دون معالجة من محطة معالجة مياه عادمة  يحة صحأو مياه عادمة تُصرَّ

، وهي إما:مثلاألشكل البنشاء لكن غير عاملة التصميم واإل  

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو مائي أو تجمع تُصرَّ

 أرض مكشوفة(، أو

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

 ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالج ة(، تُصرَّ

 أو 

 ف  إلى مكان غير معلوم. تُصرَّ

 

ف  ة فقط من محطة معالجة رواسب معالجة جزئيبأو مياه عادمة تُصرَّ

بِّرازية )أو محطة معالجة مياه عادمة ُصممت للتعامل من الرواسب 

ف دون معالج ة.تُسلَّم لمحطة معالجة غير عاملة وت صرَّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق  مثل )مثال  األشكل التُسلَّم لمحطة معالجة غير عاملة ب

ف دونطاقتها أو بصيانة سيئة أو بتلف أو عطل(   وت صرَّ

 معالجة.

 

 

 

 

W12b  مياه عادمة غير معالجة بمحطات معالجة

مركزيةال   
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 المرجع

بياني الشكل )أنظر ال

 تدفقساسي لمخطط األ

الفضالت البشرية في 

(1الجزء   

 الوصف

 

 مالحظات التعريف

، وهي مثلاألشكل البصحيحة التصميم واإلنشاء لكن غير عاملة البِّرازية( 

 إما:

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو مائي أو تجمع تُصرَّ

 أرض مكشوفة(، أو

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

 ف إ ة(، لى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالجتُصرَّ

 أو 

 ف  إلى مكان غير معلوم. تُصرَّ

 

 

 

 

ق شكل أمثل )مثال  فوتُسلَّم لمحطة معالجة غير عاملة ب

ض طاقتها أو بصيانة سيئة أو بتلف أو عطل( لذلك تبقى بع

ف دون معالجة أالمياه العادمة معالجة جزئيا   خرى.وت صرَّ  

 

W12c  مياه عادمة غير معالجة بمحطات معالجة

مركزيةمركزية/ال   

ف مكشوفةصارف مياه عادمة غير محتواة في م    دون معالجة من تُصرَّ

.محطة معالجة مياه عادمة غير عاملة  

ف دون معالجة .تُسلَّم لمحطة معالجة غير عاملة وت صرَّ  

 

  



  

  
2 و 1ت البشرية دليل المخطط البياني لتدفق الفضال 77   

 معالجةمواد طافية  – S5المتغير رقم:  

 المرجع

ساسي األبياني الشكل )أنظر ال

الفضالت البشرية  دفقتلمخطط 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

S5d لمعالجةُمسلَّمة لطافية محتواة  مواد 

 وتُعال ج

يم واإلنشاء وعاملة صحيحة التصمأو ال مركزية مركزية بمحطة معالجة معالجة وتُعال ج م لمحطات طافية في نظام المجاري تُسلَّ  مواد

 .بشكل كامل

S5e  مواد طافية غير محتواة ُمسلَّمة

وتُعال ج لمعالجةل  

أو ال مركزية ية مركز بمحطة معالجةمعالجة وتُعال ج م لمحطات نظام لمجاري مياه األمطار تُسلَّ  صرف مكشوف أوطافية في م   مواد

 صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل.

 

 معالجة غيرمواد طافية  – S12المتغير رقم:  

  

 المرجع

ساسي األبياني الشكل )أنظر ال

الفضالت البشرية  تدفقلمخطط 

(1جزء في ال  

 الوصف

 

 التعريف

 

S12d  مواد طافية محتواة ُمسلَّمة للمعالجة

 لكن ال تُعال ج

 .(W12b  و W12a  :لكن ال تُعال ج )لتعريف كامل راجعأو ال مركزية مركزية  معالجةم لمحطات طافية في نظام المجاري تُسلَّ  مواد

 

S12e  مواد طافية غير محتواة ُمسلَّمة

 للمعالجة لكن ال تُعال ج

تُعال ج )لتعريف  لكن الأو ال مركزية مركزية  صرف مكشوف أو نظام لمجاري مياه األمطار تُسلَّم لمحطات معالجةطافية في م   مواد

 .(W12b  و W12a  :كامل راجع
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 معالجةرواسب بِرازية  – F5المتغير رقم:  

 

 معالجة غير رواسب بِرازية – 12Fالمتغير رقم:  

 المرجع

ساسي األبياني الشكل )أنظر ال

الفضالت البشرية  تدفقلمخطط 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

 مالحظات

F12 رواسب بِرازية غير معالجة 

 

ف دون معالجة من محطة رواسب بِرازية ر غي رواسب بِرازيةمعالجة  تُصرَّ

، وهي إما:)أو محطة معالجة مياه عادمة غير عاملة(عاملة   

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو تجمع مائي أو أرض تُصرَّ

 مكشوفة(، أو

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

 ،)ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالجة  أو  تُصرَّ

 .ف إلى مكان غير معلوم  تُصرَّ

ف دون معالجةتُسلَّم لمحطة معالجة غير عامل .ة وت صرَّ  

 

 

 

 

 

 المرجع

بياني لاشكل )أنظر ال

 تدفقساسي لمخطط األ

الفضالت البشرية في 

(1الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

F5  معالجةرواسب بِرازية صحيحة التصميم واإلنشاء وعاملة بشكل كامل.بمحطة معالجة رواسب بِّرازية معالجة    

إلنشاء وعاملة بشكل حيحة التصميم واص الرواسب البِّرازيةمع مت للتعامل بمحطة معالجة مياه عادمة ُصم ِّ رواسب بِّرازية معالجة أو 

 كامل.
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 المرجع

ساسي األبياني الشكل )أنظر ال

الفضالت البشرية  تدفقلمخطط 

(1في الجزء   

 الوصف

 

 التعريف

 

 مالحظات

ف دون معالجة من محطة معالجة رواسب بِّرازي رواسب بِرازيةأو  ة تُصرَّ

)أو محطة معالجة مياه عادمة ُصممت للتعامل مع الرواسب البِّرازية( 

 صحيحة التصميم واإلنشاء لكن غير عاملة بالشكل األمثل، وهي إما:

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو تجمع مائي أو أرض تُصرَّ

 ومكشوفة(، أ

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

 ،)ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالجة   أو تُصرَّ
 .ف إلى مكان غير معلوم  تُصرَّ

ف  معالجة جزئية فقط من محطة معالجة رواسب بأو رواسب بِّرازية تُصرَّ

زية( بِّرازية )أو محطة معالجة مياه عادمة ُصممت للتعامل مع الرواسب البِّرا

 ميم واإلنشاء لكن غير عاملة بالشكل األمثل، وهي إما:صحيحة التص

  ف إلى البيئة )إلى م صرف مكشوف أو تجمع مائي أو أرض تُصرَّ

 مكشوفة(، أو

 أو ، ك ب   تُلقى في م 

 ،)ف إلى األراضي )لالستعمال غير القانوني دون معالجة  أو تُصرَّ

 .ف إلى مكان غير معلوم  تُصرَّ

 فوق شكل األمثل )مثال  تُسلَّم لمحطة معالجة غير عاملة بال

ف دونطاقتها أو بصيانة سيئة أو بتلف أو عطل(   وت صرَّ

 معالجة.

 

 

 

 

 فوق شكل األمثل )مثال  تُسلَّم لمحطة معالجة غير عاملة بال

ض طاقتها أو بصيانة سيئة أو بتلف أو عطل( لذلك تبقى بع

ف دون معالجلرواسب البِّرازية معالجة جزئيا  ا ة وت صرَّ

 أخرى.
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 المصطلحات تعريف: 3 قِّسم

 مالحظات:
 

مع األقسام الثالثة األخرى و في هذا الدليل  1جزء المن  4-5القسم يجب أن ُتقرأ هذه الوثيقة باقتران مع   .1
 :2جزء المن 

 

 يةالبشر  الفضالت تدفق لمخطط أساسي بياني شكل: 1 ِقسم 
 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط متغيرات تعريف: 2 ِقسم 
 البشرية الفضالت تدفقل البياني المخطط تخطيطات: الصحي الصرف احتواء نظم: 4 ِقسم 

وتقدم  ةالبشري الفضالت تدفق لمخطط البياني الشكل ُمولِّدالمصطلحات الواردة في  ُتعرِّف هذه الوثيقة كافةَ  .2
 لبيانيا للمخطط الترويج مبادرة هذه التعريفات لغايات يعات اإلقليمية الشائعة. وقد ُأدِرجتأمثلة على التنو 

 فقط. البشرية الفضالت تدفقل
فة أيضا   .3  ضمن هذه الوثيقة.المصطلحات في كل تعريف الواردة بين عالمات اقتباس ُمعرَّ
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 مصطلحات رئيسية

  مراجع مالحظات وأمثلة إقليمية التعريف المصطلح

 محتواةمحتوى/

)Contained( 

 

"تقنية صرف صحي" أو "نظام صرف صحي" يضمن مستوى آمنا  من الحماية 

م أو عامن " مة الفضالت البشرية"، أي أن انتقال مسببات األمراض للمستخدِّ

 الناس محدود. 

 

 معاد صياغته من: 

WHO, 2001 “Water Quality: Guidelines, 

Standards and Health: Excreta-related 

infections and the role of sanitation’, pg107 

 نظام االحتواء

 

)Containment 

system( 

الصرف الصحي"، ويُطل ق عليه أيضا  خدمات هو الجزء األول من "سلسلة 

"الفضالت البشرية". تدفقعند وروده في المخطط البياني ل االحتواء  

( ما 2( "المرحاض"، 1حتواُء: في "الصرف الصحي خارج الموقع" يشمل اال

 هو متصٌل بـ "المرحاض" )غالبا  األنبوب المؤدي إلى شبكة "المجاري"(.

( 2( "المرحاض"، 1أما في "الصرف الصحي داخل الموقع" فيشمل االحتواُء: 

ف "المرحاض" إليها،  "داخل الموقع "تقنية الصرف الصحي قنية ت( 3التي يُصر ِّ

لتي ات، مثل "الحفرة االمتصاصية" أو "المجاري"( المرحلة الثانية )إن ُوجد

 تتصل بها "تقنية الصرف الصحي داخل الموقع".

-  

 تقنية االحتواء

)Containment 

technology( 

ف بُنية تحتية مفردة للصرف الصحي تقع مباشرة أسفل "المرحاض" الذي تُصر  

 الفضالت البشرية إليه.

  

 التصريف

)Discharge( 

  "الرواسب البِّرازية" تدفقصل ومختلف عن "التخلص". يصُف منفالتصريف 

ارسة الممو"تقنية الصرف الصحي" و"الفضالت السائلة" و"المياه العادمة" بين 

السائلة"  "الفضالت وأ  "الرواسب البِّرازية"إعادة غير القانونية في استخدام أو 

 إلى البيئة دون "معالجة" كاملة. "المياه العادمة" وأ

 أيضا  "التخلص". أنظر
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 التخلص

)Disposal( 

ة" )والتي مخرجات "محطة المعالجمنتجات األساليب المتبعة في اإلعادة النهائية ل

يث يوجد ينبغي لها أن تكون قد اصبحت بعدئذ موادا  أقل خطورة( إلى البيئة. وح

ج  يمكن استخدامه.فإنه "استخدام نهائي" للُمخر   

لتصريف" ويشير فقط إلى المصير النهائي لـ التخلص منفصل ومختلف عن "ا

"مياه عادمة"  "المياه العادمة المعالجة" أو "الرواسب البِّرازية المعالجة". أما أي

فة وليس متخلَّص منها.  أو "رواسب بِّرازية" غير معالجة فتُعتبر ُمصرَّ

 أنظر أيضا  "التصريف".

في بعض المواقع يحدث التخلص مع أو دون 

 ".معالجة"

 

 

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg138- 

 

 فضالت سائلة

مواد ")أنظر أيضاً 

("طافية  

)Effluent( 

(see also 

Supernatant) 

 ياهعادة بعد خضوع "الم ،مصطلح عام يشير إلى السوائل التي تخرج من تقنية

المعالجة  اد الصلبة أو لنوع آخر  منالسوداء" أو الرواسب البِّرازية" لفصل المو

ة" المعالج"الجزئية. قد يتم تطهير "الفضالت السائلة" كليا  وقد تحتاج لمزيد من 

 قبل استخدامها أو التخلص منها

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg 11 

 مالحظة: أضيفت "بِّرازية" بعد رواسب

Note: added ’faecal’ before sludge 

 التفريغ

)Emptying( 

ف الصحي الرواسب البِّرازية" من "نظم الصراإلزالة "اليدوية" أو "اآللية" لـ "

 داخل الموقع".

 أنظر: "التفريغ اآللي" و"التفريغ اليدوي".

 

Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 4. 

 آلي""يير "ميكانيكي" إلى مالحظة: مقارنة  باألصل تم تغ

ْمع" إلى "إزالة"  و"ج 

 االستخدام النهائي

)End-use( 

جات محطة المعالجة" المأخوذة من نظام "الصرف  استغالل منتجات "ُمخر 

 الصحي".

ك األسماك أو إلعادة  استخدامها في األرض أو بِّر 

و أبروتينات أو وقود حيوي تغذية المياه الجوفية أو ك  

 مواد بناء.

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, Glossary 

Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 99 
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 غير محتواة

)Not contained( 

"تقنية الصرف الصحي" و/أو "نظام الصرف الصحي" الذي ال يضمن مستوى 

ض أي أن انتقال مسببات األمرا آمنا  من الحماية من "الفضالت البشرية"،

م أو عامة الناس محتمل.   للمستخدِّ

 معاد صياغتها من: 

WHO, 2001 “Water Quality: Guidelines, 

Standards and Health: Excreta-related 

infections and the role of sanitation’, pg107 

صرف صحي خارج 

 الموقع

)Offsite sanitation( 

 )المشار إليها بـ "مياه " حيث تُجمع "الفضالت البشرية""نظام صرف صحي

صرف الصحي عادمة"( وتُنقل بعيدا  عن الموقع الذي نشأت فيه. يعتمد "ال

' " لغاية "النقل".مخارج الموقع" تقنية " جار   

تُجمع "الفضالت البشرية" في في بعض الحاالت 

غير  ممارسةُ  "م صارف مكشوفة" مما يُعتبر عادة  

. لكن ثمة بعض األمثلة حيث "الفضالت قانونية

ف إلى "محطة  البشرية" صارف مكشوفة" تُصرَّ في "م 

 معالجة" عاملة.

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, Glossary 

صرف صحي داخل 

 الموقع

)Onsite sanitation( 

حيث تُجمع "الفضالت "تقنية الصرف الصحي" و/أو "نظام الصرف الصحي" 

ن و البشرية" )المشار إليها بـ "رواسب بِّرازية"( غ"وتُخزَّ لموقع الذي امن  "تُفرَّ

 نشأت فيه أو تُعال ج فيه.

اة، حفرة ألتِّرنا، حفرة محفرة مفردة،  فرة ححسَّنة ُمهو 

، "خزان تحلل"، مفاعل ال تجفيف أقبيةمزدوجة، 

 هوائي ذو حواجز، مفاعل غاز حيوي.

 

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, Glossary 

 ُمدار بأمان

)Safely managed( 

مزيج من الخطر )وجود "فضالت بشرية" في نتيجة تزويد خدمة تؤدي إلى 

ض السكان مما يرجح أن ينجم عنه منخفض على الصحة خطر  البيئة( وتعر 

 العامة.

- - 

رفق صرف صحي  م 

)Sanitation facility( 

م""المرحاض" أو  ط الناسواجهة المستخدِّ لصرف ا"تقنية ويتبولون و " حيث يتغوَّ

ف إليهاا -يثما تُستخد مح-الصحي داخل الموقع"  ذي  الخزان مثل ،لتي يُصر ِّ

تة"   "الُحفرة غير الُمْصم 

  

 نظام صرف صحي

)Sanitation system( 

اسب صرف الصحي" )وخدماته( إلدارة "الرو"تقنيات السلسلة محددة السياق من 

"النقل" والبِّرازية" و/أو "المياه العادمة" عبر مراحل "االحتواء" و"التفريغ" 

 .و"المعالجة و"االستخدام النهائي/التخلص"

من:بتصرف    

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg 10 
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 تقنيات الصرف الصحي

)Sanitation 

technologies( 

ة إدارة مة لدعم عمليالبُنية التحتية المحددة أو األساليب أو الخدمات المصمَّ 

التفريغ" مراحل "االحتواء" و""الرواسب البِّرازية" و/أو "المياه العادمة" عبر 

 و"النقل" و"المعالجة و"االستخدام النهائي/التخلص".

الت واألحواض و"خزانات الت  حلل"مثل المبو 

وقاطرات النضح وأحواض تجفيف الحمأة وأحواض 

 تجفيف الحمأة المزروعة بالقصب.

 بتصرف من:

Adapted from: Tilley et al, 2014 “Compendium 

of SanitationSystems” 2nd Edition, pg 13 

طافية مواد  

)أنظر أيضاً "فضالت 

 سائلة"(

)Supernatant( 

(see also effluent) 

ن أو "تقنية داخل الموقع" )كخزا شير إلى السوائل التي تخرج منمصطلح عام ي

وداء" أو فوق "الرواسب البِّرازية"، عادة بعد خضوع "المياه السوالطافية حفرة( 

أو لنوع آخر من "المعالجة". "الرواسب البِّرازية" لفصل المواد الصلبة  

ائلة" س"فضالت  عامة  طل ق عليها )إن كانت المواد الطافية تخرج من التقنية يُ 

دامها أو والتي قد يتم تطهيرها كليا  وقد تحتاج لمزيد من "المعالجة" قبل استخ

(التخلص منها.  

 بتصرف من: 

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg 11 

 

 مرحاض

)Toilet( 

الت يشير إلى أي نوع من أنواع المراحيض والقواعد واألحواض  والمبو 

.الُموصلة بنظام الصرف الصحي  

 

لة،  مرحاض جاف، مرحاض فاصل للبول، مبو 

مرحاض الدفق بالصب، مرحاض الدفق بالسيفون، 

 مرحاض الدفق الفاصل للبول.

 

 النقل

)Transport( 

" نقل "المياه العادمة"الصرف الصحي خارج الموقع" يشير المصطلح إلى في 

 باستخدام شبكة "المجاري".

لي" لـ "الصرف الصحي داخل الموقع" فيشير إلى النقل "اليدوي" أو "اآلأما في 

غة" من تقنيات "الصرف الصحي داخل الموقع"  "الرواسب البِّرازية المفرَّ

 

 أنظر: "مجاري"، التفريغ اليدوي والتفريغ اآللي". 

محطات نقل )ثابتة ومتنقلة(. أيضا  تُستخدم قد   

ضالت البشرية" في "الففي بعض الحاالت تُجمع 

صارف مكشوفة" مما يعتبر ممارسة غير شرعية. "م  

لكن ثمة بعض األمثلة حيث "الفضالت البشرية" في 

ف إلى "محطة معالجة"  "م صارف مكشوفة" تُصرَّ

 عاملة.
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 المعالجة

)Treatment( 

يميائية العملية أو العمليات التي تغير الخصائص أو التراكيب الفيزيائية والك

نا  لـ منتجا  آم الرواسب البِّرازية" أو "المياه العادمة" مما يجعلهاولوجية لـ "والبي

 "االستخدام النهائي".

أنظر: "محطة معالجة مياه عادمة ومحطة معالجة 

 رواسب بِّرازية".

David Blockley, 2005 “The New Penguin 

Dictionary of Civil Engineering” 

Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 98 

 غير ُمدار بأمان

)Unsafely 

managed( 

مزيج من الخطر )وجود "فضالت بشرية" في نتيجة تزويد خدمة تؤدي إلى 

ض السكان مما يرجح أن ينجم عنه خطر    لعامة.على الصحة ا مرتفعالبيئة( وتعر 

 - 

 "واجهة المستخِدم"

)User interface( 

ما -وض والمبولةة والحكالقاعد-نوع المرحاض  لذي يستخدمه المستخدِّ  

 

لة،  مرحاض جاف، مرحاض فاصل للبول، مبو 

مرحاض الدفق بالصب، مرحاض الدفق بالسيفون، 

 مرحاض الدفق الفاصل للبول.

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition pg 42 
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 حفرة مرحاضية مهجورة

)Abandoned pit 

latrine( 

التراب بم محتوياتها تُْرد   بل عند امتالئها بلال "تُفرغ" مطلقا   حفرة

تُْهجر.و  

 

ها زرع فيتجميع البراز غير العميقة التي تُ ر ف  مثل حُ 

 أشجار الحقا  

 

ف إلى األرض  ُمصرَّ

)Applied to land( 

ف لالستخدام الزراعي والحدائق المنزلية وا"الميا لحراج ه العادمة": تُصرَّ

 غولف.وزراعة األعشاب وتنظيم المناظر الطبيعية والحدائق العامة ومالعب ال

ف لالستخدام الزراعي والحدائق المنز" لية الرواسب البِّرازية": قد تُصرَّ

العب ق العامة وموالحراج وزراعة األعشاب وتنظيم المناظر الطبيعية والحدائ

، إصالح األراضي التي استخدمت كمناجم، تغطية النفايات، ضبط الغولف

 تعرية التربة.

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, p148 

 المياه السوداء

)Blackwater( 

ضافة إض" مياه تنظيف المرحا""المياه السوداء" هي مزيج من البول والبِّراز و

 إلى مياه تشطيف الشرج و/أو مواد التنظيف الجاف.

 

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, p10 

 نظام مجاٍر مركزي

)Centralised sewer 

system( 

ن لجمع ومعالجة وتصريف و/أو استعادة "المياه العادمة" منظام يُستخدم 

 )كما في حالة البلديات والمدن(الكبيرة  مجموعات المستخدمين

 

ف "نظم الصرف الصحي" في بعض المواقع  ال تُصر ِّ

ف "مياه  إلى "محطة معالجة" مركزية بل تُصر ِّ

تجمع مائي.عادمة" غير معالجة مباشرة إلى   

 

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, p98 

مختلطة جار  م    

)Combined sewer( 

" ت   س الخطوط.ات "المياه السوداء" و"مياه األمطار" في نفتدفقنقل شبكة "مجار    David Blockley, 2005 “The New Penguin 

Dictionary of Civil Engineering” 
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 نظام مجار  ال مركزي

)Decentralised sewer 

system( 

ي  م"المياه العادمة" "نظام" يستخدم لجمع ومعالجة وتصريف و/أو استعادة  ن ح 

 أو مجتمع صغير أو موقع خدمة تجريبية.

 

ف "نظم الصرف الصحي"  في بعض المواقع ال تُصر ِّ

ف "مياه  إلى "محطة معالجة ال مركزية" بل تُصر ِّ

تجمع مائيعادمة" غير معالجة مباشرة إلى   

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, p98 

 الفضالت البشرية

)Excreta( 

الت كمية "الفض مياه تصريف. أي  بهما  المختلط غيرتتألف من البول والبِّراز 

تختلف البشرية" قليلة لكنها ذات تركيز عال  من المغذيات وُمسببات األمراض. و

 درجة تماسكها بين الميوعة والطراوة حسب نوعية البِّراز.

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition pg 11 

 الرواسب البِّرازية

)Faecal sludge( 

قع"، تأتي "الرواسب البِّرازية" من "تقنيات أو نظم الصرف الصحي داخل المو

، زئيا  جأو مهضومة أي أنها لم "تُنقل" عبر "المجاري". وقد تكون في حالة خام 

ياه البِّراز أو الم وتخزين/"معالجة"وتنتج عن "جمع"  ؛طينية أو شبه صلبة

  أو بدونها. "مياه رمادية"السوداء سواء مع 

"الرواسب في دول عديدة )كالهند( يطلق على 

البِّرازية" ما يشير لها باعتبارها من محتويات 

   "septageل" مثل ""خزانات التحل  

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg12 

 استُعملت "تقنيات" بدل "نُظم"

محطة معالجة الرواسب 

 البِّرازية

)Faecal sludge 

treatment plant( 

ن للمست خدم النهائي بُنية تحتية مصممة لتحويل "الرواسب البِّرازية" إلى منتج آمِّ

 سواء استخدمه أو لم يستخدمه.

 

ك  ، أحواض تجفيف، ترسيب/تكثيفخزانات أو بِّر 

رق، هضم ال هوائي، تسميد مشترك تجفيف شم سي، ح 

تسميد بواسطة الكائنات  مع نفايات عضوية صلبة،

يف الدقيقة )كالديدان(، تجفيف وتعقيم المرحاض، التجف

 الحراري، المعالجة المشتركة مع "المياه العادمة".

Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 99 

 

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition , pg98 

 مياه التصريف

)Flushwater( 

فة"  فه. يمكن في "المرحاض" من أجل "نقل" محتوياته و/أو تنظيالمياه "الُمصرَّ

لجة أو أي مزيج استخدام المياه العذبة أو مياه األمطار أو "المياه الرمادية" المعا

لـ "مياه التصريف". من هذه األنواع الثالثة مصدرا    

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition ,pg11 
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ت كلياً   خزان ُمْصم 

 )ُمْحك م اإلغالق(

)Fully lined tank( 

(sealed) 

سن الصيانة صحيح التصميم واإلنشاء "كليا  مبطن خزان " اعدة ذو جدران وق وح 

تة.  الصيانة  حل ل رديئة التصميم و/أو اإلنشاء و/أويشتمل على خزانات تُمْصم 

حل ل بل والتي بسبب هذه األخطاء أو أوجه القصور ال تقوم بوظيفتها كخزانات ت

أكثر " و"الفضالت السائلة "الرواسب البرازية"تعمل كأقبية مغلقة )مما يجعل 

ية من   (."خزان تحل ل"في  نظيرتهاُسم ِّ

 

تسميد. جراتأقبية تجفيف، حُ   

الة من يات هذا التحليل تُعتير الحاويات القابلة لإلزلغا

 Clean Team موضعها )كتلك المستخدمة من قِّبل "

في غانا( والسطول المستخدمة حاويات مرحاضية 

كليا " )ُمْحك مة مبطنة )كما في الهند( "خزانات 

نفذ لل أنظر "نظام –الخارج  تدفقاإلغالق( دون م 

  .L10احتواء الصرف الصحي" نوع 

 

لمياه الرماديةا  

)Greywater( 

 كل المياه الناتجة عن غسل األطعمة واأللبسة واألطباق وعن االستحمام

 وتنظيف المنزل ولكن ليس من المراحيض.

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg11 

 المياه الجوفية

)Groundwater( 

سامي  ح األرض في سط تالمياه الواقعة تح ع صدوة في التربة وفي فراغات م 

 التكوينات الصخرية.

ويمكن أن توجد في الرمال أو الحصى أو الطمي أو الطين أو الصخور 

تة مثل الغرانيالرسوبية  ت وذلك أو القيعان الكلسية أو حتى الصخور الُمْصم 

ابيع. والين عندما تذوي هذه الصخور أو تتصدع. ويمكن رؤيتها من خالل اآلبار

ضغط.أما نفاذها إلى جوف األرض فيتم استجابة للجاذبية أو اختالفات في ال  

 

 

Centre for Science and Environment 

(CSE),” Catch water where it falls -Toolkit 

on urban rainwater harvesting” 

 منسوب المياه الجوفية

)Groundwater table( 

 ويتوازى معح التربة حيث األرض مشبعة بالمياه. المستوى الواقع تحت سط

منسوب ر ثقب في األرض. ليس "فْ المستوى الذي توجد فيه المياه عندما يتم ح  

الستعمال.يمكن أن يتنوع حسب الموسم أو السنة أو ابل المياه الجوفية" ثابتا    

 Tilley et al, 2014 "Compendium of 

SanitationSystems" 2nd Edition, Glossary 
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ك ب  نفايات  م 

)Landfill( 

ك ب ات الشائ عة:يتعلق بـ "التخلص" من النفايات الصلبة. ومن أنواع الم   

 ك ب  مكشوف: حيث يتم التخلص من النفايات عشوائيا  وتدابير  م 

ك ب  محدودة.  ضبط العمليات كتلك المتعلقة بآثار الم 

 ك ب  ُمدار أو شبه مضبوط: ويعمل هذا النوع بش  يء من مراقبةم 

ويجري فيه ضغط عام للنفايات وضبط وتسجيل النفايات الواردة 

 متخذة مثلالإلقائها وردمها بالتراب. لكن تدابير تخفيف اآلثار البيئية 

 إدارة السوائل والغازات الناشئة من النفايات محدودة.

   ك ب  صحي: وفيه تُضغط النفايات وتُرد شكل م بغطاء من التراب بم 

 قليل اإلزعاج.يومي لت

 The World Bank, 1999 “Observations of 

Solid Waste Landfills in Developing 

Countries: Africa, Asia, and Latin America 

document”, pg 4 

 شبه جدران ذات مبطنةحفرة 
َمتة مفتوح وقعر ُمص   

)Lined pit with semi-

permeable walls and 

open bottom( 

تة التصميم واإلنشاء  ةصحيحنة مبط حفرة والصيانة ذات جدران شبه ُمْصم 

 لها. ومبطنة مثل خاليا النحل وقاعدة مفتوحة مبطنة يمكن أن يحدث نفاذ من خال

 

 

اة،  حفرة مرحاضية مفردة،  حفرة مرحاضية ُمهو 

 حفرة مرحاضية مزدوجة، حفرة ألتِّرنا.

 

 

 

ذو جدران خزان مبطن 

تة وقعر مفتوح   ُمْصم 

)Lined tank with 

impermeable walls 

and open bottom( 

ق والصيانة ذو جدران ُمْحكمة اإلغالصحيح التصميم واإلنشاء مبطن خزان 

تة وقاعدة مفتوحة وذات نفاذية يمكن أن يحدث تسريب من خاللها . وُمْصم 

يها يحتوي على خزانات وحاويات مبطنة الجدران لكن مفتوحة القعر يُشار إل

. "خزانات تحل ل"ا  خطأ باعتبارها أحيان  

 

Cubluks :تعرف في إندونيسيا باسم  

 التفريغ اليدوي

)Manual emptying(  

 يشير إلى "تفريغ" "الرواسب البِّرازية" من "تقنيات الصرف الصحي داخل

ي" إما مع الموقع" حيث يقوم أشخاص برفعها يدويا . ويمكن اتباع "التفريغ اليدو

"نقل آلي"."نقل يدوي" أو   

ف، سطول،  جارِّ ر ف  تقنية التفريغ اليدوي للحُ م 

، الشافط، الناضح، المضخة (MAPETالمرحاضية )

 (MDHPاليدوية إلزالة الرواسب البِّرازية )

 

Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 86 
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 النقل اليدوي

)Manual transport( 

ات غة" بطاقة بشرية من "تقنيالمفرَّ  يشير إلى "نقل" "الرواسب البرازية

يغ الصرف الصحي داخل الموقع". ويمكن اتباع "النقل اليدوي" إما مع "تفر

 يدوي" أو "تفريغ آلي".

يقوده شخص  عربة مسحوبة يدويا  أو بواسطة حيوان

تتألف من حاوية مركَّبة على محور مفرد وذات عجلة 

 واحدة أو أكثر.

Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 86 

 التفريغ اآللي

 

)Motorized emptying(  

نيات "تقيشير إلى استخدام معدات آلية في "تفريغ" "الرواسب البِّرازية" من 

الصرف الصحي داخل الموقع". وينبغي أن يقوم أشخاص بتشغيل المعدات 

ريغ اآللي ون التفوتحريك الخرطوم لكن "الرواسب البِّرازية" ال تُرفع يدويا . يك

 .غالبا  متبوعا  بـ "نقل آلي" لكنه يُستخدم أيضا  مع "نقل يدوي"

 

االحتفاظ. صهاريج النضح ذات المضخة وخزان 

ركبات )مثل: أنواع مختلفة من  ، Vacutugالم 

Molsta ،Dung Beetle)  والشاحنات الصغيرة

ركبات ثالثية العجالت، وجميعها حامٌل لمضخة  والم 

فاظ صغير ومصمم للعبور خالل طرقات وخزان احت

صغيرة وخفيفة الوزن ضيقة. كما تُستخدم مضخات 

  تعمل بالبنزين ويحملها أفراد.

 تنويٌع على:

Variation of: Tilley et al, 2014 

“Compendium of SanitationSystems” 2nd 

Edition, Pg 88 

 النقل اآللي

 

)Motorized transport( 

ات "تقنيمعدات آلية في "نقل" "الرواسب البِّرازية" من  يشير إلى استخدام

ن الصرف الصحي داخل الموقع". وينبغي أن يقوم أشخاص بتشغيل المعدات لك

ا مع "تفريغ "الرواسب البِّرازية" ال تُنقل يدويا . يمكن استخدام النقل اآللي إم

 آلي" أو "تفريغ يدوي".

تحمل مقطورات إضافة إلى  ،أنظر "التفريغ اآللي"

ار أو غي ر  ركبات ارخزانات وي ْقُطرها ج  آللية.ه من الم   

 

 

غّوط في الخالءالت    

)Open defecation( 

(OD) 

ط دون استخدام مرحاض، حيث يتغوط الناس في الحقول أو بين  الت غو 

 الشجيرات أو في األجسام المائية أو أماكن أخرى مفتوحة.

ط الناس في أكياس  ل إلقاءها يتركونها في البيئة )بما يشمملحوظة: يُعتبر ت غو 

طا  في الخالء؛ لكن ال يُعتبر كذلك عند ومع النفايات الصلبة(  ضع األكياس ت غو 

 في "تقنية صرف صحي".

 Sanitation for All website (sanitation the 

drive to 2015) 

http://sanitationdrive2015.org/faqs/what-

do-we-mean-by-open-defecation/ 
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 مصرف مكشوف

)Open drain( 

ألمطار".اقناة مكشوفة لنقل "المياه الرمادية" أو "المياه السطحية" أو "مياه   

 

صرف مياه األمطار.يُعرف أيضا  بم    

في أماكن عديدة تتلقى المصارف المكشوفة أيضا  

أو من تقنيات صرف  تدفقات مباشرة من المراحيض

المستخدمة  صحي داخل الموقع. وحسب التقنية

قد يتخذ ذلك شكل فضالت خام أو مزيج من  ووظائفها

جة مع الرواسب البِّرازية المعالجة جزئيا  أو غير المعال

.المواد الطافية المعالجة جزئيا  أو غير المعالجة  

David Blockley, 2005 “The New Penguin 

Dictionary of Civil Engineering 

 أرض مكشوفة

)Open ground( 

ح صلب على األرض.سط حديقة عامة، مزرعة، غابة، ساحة عامة، أرض  

 ُمخالة، طريق.

David Blockley, 2005 “The New Penguin 

Dictionary of Civil Engineering 

ْخرج  م 

)Outlet( 

ف منها المياه العادمة أو قد ي نفذ منه الغاز .أنبوب أو فتحة تُصرَّ  

 

 David Blockley, 2005 “The New Penguin 

Dictionary of Civil Engineering 

 ف ْيض

)Overflow( 

ْخرج لف ْيض "المياه العادمة".  David Blockley, 2005 “The New Penguin  م 

Dictionary of Civil Engineering 

 حفرة مرحاضية

)Pit latrine( 

في األرض  ع لحفرة تُجْ  عن هي عبارة"تقنية صرف صحي داخل الموقع" 

ء الفضالت البشرية.الحتوا  

 

حسب تصميم الحفرة والمرحاض وأسلوب تنظيف 

ه ج المتبَّع قد تحتوي الحفرة أيضا  على ميارْ الشَّ 

ج ومناديل تنظيف ورقية ومواد أخرى رْ لتشطيف الشَّ 

ج ومياه لتنظيف نفس الحفرة.رْ لتنظيف الشَّ   

WHO (بتصرف) 

الصرف خدمات سلسلة 

 الصحي

)Sanitation service 

chain( 

و "التخلص" أ"االحتواء"، "التفريغ"، "النقل"، "المعالجة"، "االستخدام النهائي" 

 من "الفضالت البشرية".

 

 Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 4 
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 أقبية ُمْحكمة اإلغالق

)Sealed vaults( 

ر مانعة للماء ت حُ  ول دون دخول الرطوبة الخارجية.ُحج  يف.أقبية تجف   Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg.70 

منفصلة جارٍ بالّعة/م    

)Foul/separate sewer( 

"مياه  " قد تحمل "مياه سوداء" و"مياه رمادية" لكن دون أن يشمل ذلكجار  "م  

 األمطار".

 David Blockley, 2005 “The New Penguin 

Dictionary of Civil Engineering 

تحلُّلخزان   

)Septic tank( 

نعة للمياه مصنوعة من هو ُحجرة ما -إلنشاءاإن كان صحيح -" ل ل"خزان التح

أو  pvcأو الكتل اإلسمنتية أو األلياف الزجاجية أو الـ الخرسانة أو الطوب 

ادية". تجري "المياه السوداء" أو "المياه الرمالبالستيك، والتي من خاللها 

اد تخفض عمليات الترسيب والعمليات الالهوائية من المواد الصلبة والموو

" على ل"خزان التحل  العضوية، لكن "المعالجة" متوسطة فقط. ينبغي أن يحتوي 

احة على األقل من مس ٪50جرة األولى يجب أن تشغل الحُ ُحجرتين كحد أدنى. 

ثُلثي  الهما أن تشغلالخزان الكلية؛ أما عندما توجد ُحجرتان فقط  فيجب ألو

. كما وتترسب غالبية المواد الصلبة في الُحجرة األولى المساحة اإلجمالية.

خرج من الُحجرة الثانية "خزان التحل  يحتوي  لى إل" صحيح التصميم على م 

جار  "نظام"  " ترشيح تحت سطح األرض )مثل "حفرة امتصاصية"( أو إلى "م 

 لمزيد من إدارة "الفضالت السائلة".

 

تة وقعر مفتوح"، وهو النوع اخزان مبطن "أنظر أيضا   لذي ذو جدران ُمْصم 

جرة واحدة يُشار إليه أحيانا  خطأ باعتباره "خزان تحل ل". وقد يتألف هذا من حُ 

وح. وي عني أو عدة ُحجرات، وقد تكون جدرانه ُمْصمتة جزئيا  أو كليا  وقعره مفت

معالجة" فرة امتصاصية" مع قليل من "الالقعر المفتوح أنه يعمل بفعالية كـ "ح

 دون أي معالجة.   تجري في الخزان نفسه وأحيانا  

 للسياق في الهند أنظر:

Bureau of Indian standards, 1993 “Code 

of practice for installation of Septic 

tanks” Part -1, Pg 4 

 

 بتصرف من:

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg.74 
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 مجاري

)Sewer( 

عض أنبوب تحت األرض "ينقُل" "المياه  السوداء" و"المياه  الرمادية" وفي ب

مين " مختلطة( من منازل فردية ومستخدِّ جار  آخرين  الحاالت "مياه  األمطار" )"م 

ن إلى "محطات معالجة" باستخدام الجاذبية أو المضخات عند الضرورة. قد تكو

 "محطة المعالجة" وشبكة "المجاري" مركزية وقد تكون ال مركزية.

جار  خالية من المواد الصلبة، م   جار  مبس طة، م  جار  م 

 تقليدية بالجاذبية.

ف نظام المجاري إلى  في بعض المواقع ال يُصر ِّ

ف مياه عادمة إلى   مائي تجمعمحطة معالجة بل يُصر ِّ

 مكشوف.

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, Pg 94  

 ُحفرة امتصاصية

)Soak pit( 

 

طة.تتيح لـ "الفضالت السائلة" التسرب إلى األرض المحي ُحفرة أو ُحجرة    

 

أو خندق الترشيح. حفرة النَّض  تُعرف أيضا  ب  

 للسياق في الهند أنظر:

 

S.K.Garg,1979“Sewage Disposal and Air 

pollution Engineering” Pg 394and Central 

public health and environmental 

engineering organisation,2013 “Manual 

on sewerage and sewage 

Treatmentsystems”, Part-A Pg 9-23 

David Blockley, 2005 “The New Penguin 

Dictionary of Civil Engineering” 

 مياه األمطارمجاري 

)Stormwater( 

عة من أسطح المبامياه األمطار المُ  تدفقيُقصد بهذا المصطلح هنا  ني جم 

ي هوالطرقات واألسطح األخرى قبل التدفق نحو األراضي الخفيضة. بالتالي 

 الجزء من مياه األمطار الذي ال ي نفذ إلى التربة.

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition pg 12 

 مياه سطحية

)Surface water( 

يرة على السطح مثل الجدول والنهر والبحيظهر مائي أو من صنع البشر تجمع 

 والبِّركة والحوض.

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, Glossary 

 رواسب بِّرازية معالجة

)Treated faecal sludge( 

لت إلى منتج آمِّ ة" خضعت لعملية "معالجة" "رواسب بِّرازي ِّ الستخدام ن لـ "افُحو 

 النهائي".

 Strande et al, 2014 “Faecal sludge 

Management” Pg 98 



  
 

  
2 و 1دليل المخطط البياني لتدفق الفضالت البشرية  94   

ظات وأمثلة إقليميةمالح التعريف المصطلح  مراجع 

 مياه عادمة معالجة

)Treated wastewater( 

لت إلى منتج آمِّ  ِّ تخدام ن لـ "االس"مياه عادمة" خضعت لعملية "معالجة" فُحو 

 النهائي".

  

ير مبطنةُحفرة غ  

)Unlined pit( 

ذات  والصيانة، جدرانها وقاعدتهاالتصميم واإلنشاء  ةصحيحغير مبطنة  حفرة

 نفاذية لذلك يمكن أن يحدث تسريب من خاللها. 

اة،  حفرة مرحاضية مفردة،  حفرة مرحاضية ُمهو 

 حفرة مرحاضية مزدوجة، حفرة ألتِّرنا.

 

عادمةمياه   

)Wastewater( 

ياه والم مصدرها "تقنيات الصرف الصحي" في المنازل التي مستخدمةالمياه ال

رافق المنزلية أو الصناعية أو التجارية  و أالناتجة في أي مزيج من الم 

لتجارية أو الزراعية. وال يشمل ذلك "المياه العادمة" من األنشطة الصناعية أو ا

ياه السطحية" الم" تدفق  " العادمةُ  المياهُ " . وتشمل"الزراعية أو "المياه السطحية

. وفي حالة المنازل تتألف عا جار  مة  من و"مياه األمطار" وأي تدفق/ن فاذ م 

ب ما إذا "المياه السوداء" و"المياه الرمادية" وربما "مياه األمطار" وذلك حس

جار  مختلطة أو منفصلة.   كان المستخد م م 

 Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, Glossary 

 محطة معالجة مياه عادمة

)Wastewater 

treatment plant( 

ن  خدام النهائي" لـ "االستبُنية تحتية مصممة لتحويل "المياه العادمة" إلى منتج آمِّ

 أو "التخلص".

 

ك ترسيب الفضالت، ه ضْ  ك ُمهو  م ال هوائي، بِّر  اة، بِّر 

مْ  اض، ح  ح ن ض  .أة منشَّطةأراض  رطبة منشأة، ُمرش ِّ  

Tilley et al, 2014 “Compendium of 

SanitationSystems” 2nd Edition, pg 98 

مائيتجمع   

)Water body( 

ع معتب ر للمياه سواء طبيعيا   لسطحية(.ابفعل  بشري )مثل المياه  وآأي ت جم    بحيرة، بِّركة، نهر، بحر. 
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 البشرية  الفضالت تدفقل البياني المخطط تخطيطات: الصحي الصرف احتواء نظم: 4 قِّسم

 مالحظات:
 

جزء السام الثالثة األخرى من في هذا الدليل ومع األق 1جزء المن  4-5القسم يجب أن ُتقرأ هذه الوثيقة باقتران مع   .1
2: 
 

 البشرية الفضالت تدفق لمخطط أساسي بياني شكل: 1 ِقسم 
 لبشريةا الفضالت تدفقل البياني المخطط متغيرات تعريف: 2 ِقسم 
 المصطلحات تعريف: 3 ِقسم 

فة في شبكة االختيار )أنظر ُتظهِ  .2 ر تخطيطات المخطط البياني كافة نظم احتواء الصرف الصحي الممكنة المعرَّ
 .الحقا (

ومن  L20 إلى L1لتسهيل المرجعية ولتبيان النظم الخاصة بنفس المتغيرات ُصنِّفت النظم ضمن مجموعتين ُرقَِّمتا من  .3
S1 إلى S5. 

 عندما يكون خطر تلوث المياه الجوفية منخفضا . L20 إلى L1من م مجموعة المتغيرات ُتستخدَ  .4
 ا .مرتفععندما يكون خطر تلوث المياه الجوفية  S5 إلىS من م مجموعة المتغيرات ُتستخدَ  .5
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 المتوفرةألدبيات في ا الثانوية البيانات مراجعة: 1 ملحق

 تعتبر مراجعة األدبيات المتوفرة ضرورية لتحقيق الغايتين التاليتين:
فهم السياق العام في المدينة بما يشمل نطاق خدمات الصرف الصحي ونطاق تقنيات الصرف الصحي خارج الموقع  .1

 والصرف الصحي داخل الموقع في المدينة.
اك الصحي وإدارة الرواسب الِبرازية في المدينة. وقد يكون مهما  إشر تحديد المعنيين المسؤولين عن خدمات الصرف  .2

ثائق لة أو الوصول إلى و بعض هؤالء المعنيين والتشاور معهم خالل دراسة المدينة لَجمع مزيد من المعلومات المفصَّ 
 مة أخرى.قيّ 
 

 المنهجية
  المتوفرة عادة  من مرحلتين:األدبيات تتألف مراجعة 

 ة األولى تطوير فهم لسياق الدراسة. فخالل هذه المرحلة من المهم البحث عن المعلومات ذات الصل من شأن المرحلة
ص هذه المعلومات وُتدَمج وُتحلَّل لتوثيق األدلة واآلراء التي طرحَ  رون كما ها اآلخوجمعها بطريقة مضبوطة. ثم ُتلخَّ

 هي واردة في تلك األدبيات.
 أو راجعة البيانات بعد جمع بيانات من مصادر أخرى )مثال  من خالل مقابالت يمكن تنفيذ المرحلة الثانية من م

 مصادرُ  نُ َتَتَبيَّ أو دراسات ميدانية( وذلك لَسدِّ أي فجوات متبقية في المعلومات. وحينما النقاشية مجموعات النقاشات 
 معلومات جديدة خالل الدراسة يمكن تحديث مراجعة األدبيات المتوفرة وفق ذلك.

 مراجعة األدبيات المتوفرة أن تكون:نبغي لعملية يو

  ُزة وقائمة على األسئلة التي ستتناولها دراسة المدينة.م  ركَّ
  َمعا . زة في آن  شاملة وموج 
  ُإلنتاجها وملخصة  لها. عيدة  علق على المعلومات وليس فقط مُ ل وتُ حلِّ صة، تُ محِّ تَ م 
   وقة.لمجموعة متنوعة من وجهات النظر الموث مناِقشة 

 عند كتابة مراجعة لألدبيات المتوفرة ينبغي لهذه المراجعة أن:
  َالعوامل الرئيسية للدراسة التي تساهم فيها األدبيات المتوفرة. فَ ِص ت 
  َآلراء والخيارات ن بين النتائج واقارِ وأن تُ  المطروحة بلَّغ عنها واآلراءة المُ التشابه واالختالف بين األدلّ  أوجهَ  فَ ِص ت

مة.والمنهجي  ات المقدَّ
  ُد أي فجوات معرفية مُ ت  وات.بيَّنوا هذه الفجبيَّنة في األدبيات بما في ذلك أي أدلة داعمة بأن آخرين قد تَ حدِّ

 

 



  
 
 

 

  
 
 

2 و 1دليل المخطط البياني لتدفق الفضالت البشرية  110  

 

 ، وتشمل:المتوفرة في مراجعة األدبياتالموجودة ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات 

 :ازل الت الرسمية )اإلحصاءات ومسوحات المنجِ أوراق المؤتمرات والسِ الكتب والمجالت العلمية و  المواد المنشورة
 وغيرها( والمنشورات الحكومية والصحف.

 :لصادرة عن املفات المشاريع )تقارير المتابعة والحسابات وغيرها( والتقارير الداخلية )مثل تلك  المواد غير المنشورة
 ير المستشارين.المشاريع والمنظمات والجهات المانحة وغيرها( وتقار 

  :ا (: قواعد سخا  إلكترونية ألدبيات مطبوعة ورقي)قد تكون بعض محتويات هذه المصادر نُ اإلنترنت/اإلعالم اإللكتروني
 ( وأقراص مدمجة.Google scholar( ومحركات بحث )مثل Aqualine)مثل  بيانات

 :فيديو رقمية.صور/مخططات بيانية/رسومات، أفالم/فيديو/إنترنت/أقراص  مواد مرئية 
  أو مسجلة رقميا ، حوارات هاتفية، إنترنت وأقراص مدمجة، أقراص فيديوأشرطة مقابالت مسجلة على  سمعية:مواد 

 رقمية.
 لغين رئيسيين.بمراسالت خطية أو بالبريد اإللكتروني أو شفوية مع مُ  الت شخصية:ااتص 

 

 "الخارجية" خرى األ والوكاالت الحكومية غير المنظمات منالمتوفرة  األدبيات

له في دعم خدمات الصرف الصحي وإدارة الرواسب الِبرازية في مدينة ما. ومما تشم وكاالت "خارجية" منخرطة   قد تكون عدةُ 
خاص. هذه الوكاالت المؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والمستثمرين والمستشارين من القطاع ال

دة شير كلمة "الخارجية" للوكاالت غير المُ وفي هذا السياق ت دارة إلكنها مهتمة بخدمات الصرف الصحي بما فيها للخدمات زوِّ
لغون الرئيسيون األكثر "حياالمياه العادمة والرواسب الِبرازية وتطوير خدمات تزويدها. كما يُ  ح أن يكون الُمب  دية" )أي الذين ال رجَّ

وِضع جيد للمساعدة في قضايا الفهم بفضل "حياديتهم" مات الصرف الصحي( في مَ مشاركة أو مصلحة مباشرة لهم في خد
 بخصوص خدمات إدارة الصرف الصحي والمياه العادمة والرواسب الِبرازية حاليا  ومستقبال .
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 الرئيسيين بلغينالمُ  مقابالت: 2 ملحق

ن كيفية معلومات الرئيسية لإلجابة على أسئلة أساسية بشأمقابالت الُمبلغين الرئيسيين هي الطريقة التي ُتطَلب من خاللها ال
ستقبال . ومن تأثير "البيئة التمكينية" والبيئة التشغيلية على خدمات الصرف الصحي وإدارة الرواسب الِبرازية )ماضيا  وحاضرا  وم

خدمات الصرف الصحي وإدارة  شأن مقابالت الُمبلغين الرئيسيين التي ُتجرى مع المعنيين ذوي المسؤولية أو المصلحة في
اخل المدينة دالرواسب الِبرازية على مستوى المدينة أو أبعد أن تتيح فهما  أفضل للبيئتين التمكينية والتشغيلية من حيث التأثير 

 كالوالية أو الُقط ر.–أو نطاقات تأثير أوسع 

 نب أخرى من العملية تشمل: كما تمثل مقابالت الُمبلغين الرئيسيين سبيال  إلشراك المعنيين في جوا

  وضوح الهدف والغايات والمصالح لكل َمعني  في ما يتعلق بخدمات الصرف الصحي الحالية والنتائج المتوقعة
 للتغييرات على هذه الخدمات.

 تيسير َجمع مزيد من البيانات بما في ذلك: توفير وثائق محددة/مؤلفات غير رسمية، إتاحة الوصول إلى المواقع 
 ية، االتصال مع منظمات أخرى أو أفراد آخرين، مقارنة البيانات بواسطة التثليث. المحل

سبات ذو خبرة في إجراء المقابالت مع نطاق واسع من المعنيين. لكن قد ُيرى في منا واحد   وُيتوقع أن ُيجري المقابلة شخص  
تتنوع و سئلة واآلخر )أو كالهما( لتدوين اإلجابات. أحدهما لطرح األ–معينة أنه من المناسب إشراك شخصين في إجراء المقابلة 

 ها األقصى نحو ساعة واحدة.دُّ ُمَدُد المقابالت لكن يفضل أن يكون حَ 
 

 ضبط الجودة

 عتباراتاالتحت عنوان " 6القسم ينبغي لمقابالت الُمبلغين الرئيسيين أن َتتَِّبع ممارسات ُمثلى شائعة كتلك المشار إليها في 
 ".خالقيةاأل

مكانية أن الشخُص المقاَبُل انضماَم آخرين للمقابلة ينبغي التنبه لمدى مالءمة مشاركتهم لموضوع المقابلة من حيث إ بَ ن َطلَ إ
دِ  قاَبِل األصلي على األسئلة وأيِّ هم دون إجابة المُ وجودُ  َيُحولَ  لمعلومات. إن ثه هذا الوجود على تبادل اتشويش محتمل قد ُيح 

التقرير(  اآلخرين إمكانية تقديم مساهمات مفيدة في المقابلة فإنه ينبغي إدماجها في المالحظات وتبيان )فيكان لدى المشاركين 
 دمي اإلجابات المختلفة والمشاركين في النقاش األوسع. هوية ُمقَ 

 24خالل  ء المقابلة أوسواء أثنا–أو ما شابه(  Wordينبغي توثيق المالحظات الشاملة إلكترونيا  )بطباعتها مباشرة على وثيقة 
 ساعة من إجرائها.

 لمقابلة.اكما يجب َتَبيُّن النقاط الرئيسية المتعلقة بالعناصر الرئيسية في المقابلة وتلخيصها بأسرع وقت ممكن بعد 
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 إدارة البيانات

بخط  أصلية )مكتوبة ملف الوثيقة وأي نماذج مستقلة لكل تقرير مقابلة. وينبغي أن يحتوي اسمُ  Word وثيقةِ  يجب تخصيُص 
منظمة غير /الَمعنيِّ )مثال : حكومة/قطاع خاص ميِّز للوثيقة. قد ُيستعمل مثال  رمز  للمدينة ونوعُ اليد( للمقابلة على رمز مُ 

لتمييز  رقم مميِّز  )وليس الفرد( وتاريخ المقابلة و المقاَبلة حكومية/وكالة تنمية/مؤسسات مالية دولية( وإن كان مناسبا  اسُم المنظمة 
 الوثيقة عن غيرها من الوثائق إن استدعى األمر ذلك.

 

 البيانات تحليل

ُمجيبين )أي ليس بعد إتمام كافة المقابالت ُتراَجع التقارير الخاصة بها للتحقق من أنها تقدم تمثيال  دقيقا  للمعلومات من كافة ال
  جية أو من مجموعة معينة من المعنيين اآلخرين(.فقط المعلومات األولية من الفاعلين الخارجيين/الوكاالت الخار 

 
 عايناتمُ ال: 3 ملحق

أخرى. ويمكن  في تأكيد موثوقية وتناغم المعلومات المجمَّعة بُسبلأن تكون أداة  مفيدة  هايمكن لمعاينات مزودي الخدمات وَمراِفق
 استخدام المعاينات في َجمع بيانات كمية ونوعية.

املين( في ر والعي الخدمات وَمراِفقها على تقييم نوع المعدات المستخدمة واألعمال المنفذة )من اأُلسَ دزوِّ وتساِعد معاينات مُ 
اء  والتخلص من الرواسب الِبرازية أو معالجتها. وتتطلب المعاينات استقصمعالجة تفريغ ونقل و الجوانب المتصلة باحتواء و 

رواسب الِبرازية ل الموقع مما قد يشتمل على مشاهدة عملية التفريغ وكيفية نقل الا ( لكيفية إدارة تقنيات الصرف الصحي داخيّ يانِ )عِ 
ها. يصبح واإلبالغ عنالخدمات وبذلك يمكن َتَبيُّن مراحل التشغيل خالل سلسلة ص أو محطة معالجة. الُمزالة إما إلى موقع تخلُّ 

 ساليب المستخدمة في كل مرحلة.بالتالي بمقدور المعاينات توفير معلومات عن فعالية العمليات واأل

صحي داخل وتنفيذها عند تفريغ تقنيات الصرف ال عليها موافقةلُمعاينة ممارسات التفريغ والنقل يجب التخطيط إلجراء زيارات وال
لي محطات افِّ نَ الموقع. بعد الحصول على الموافقة إلجراء معاينة )مثال  من اأُلسر أو مُ  عالجة أو لمذي خدمة التفريغ أو ُمشغِّ

غ زودي الخدمة لدى تفريبتقنية الصرف الصحي داخل الموقع )االحتواء( وممارسات مُ مديريها( يجب تسجيل التفاصيل الخاصة 
الستخدام ، موقع التخلص و/أو اعاِملة مع الرواسب الِبراز )محطة المعالجةتالنظام )التفريغ والنقل والتخلص( والَمراِفق المُ 

  النهائي(.

 موافقُة على معاينة محطات المعالجة ومواقع التخلص التنسيق مع المسؤولين عن إدارة هذه الَمراِفق.تستدعي ال

عد اتِّباُع جمَّعة في مالحظات وتحويلها إلى وثيقة. ويسابيانات كمية وعينية. ويجب توثيق جميع المعلومات المُ بالمعاينات تأتي 
على ضمان أفضل توثيق ممكن للمعلومات الهامة خالل كل زيارة معاينة.  عن المعاينات قياسي للمعلومات الناتجة نموذج  

 را  واضحا  لنوع وترتيبات وموقع الخدمات والَمراِفق المعايَنة.وينبغي أن تشمل الوثائق ِذك  
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 الحظة حول إجراء نقاشات أو مقابالت مع جامِّعي وناقلي الرواسب البِّرازية م
ها. فلهؤالء نقل أيضا  "ماِلكي" َمركباتِ  زية من تقنيات الصرف الصحي داخل الموقعالِبراوناقلو الرواسب  يكون ُمفرِّغو ليس بالضرورة أن

َفلون خالل عمليات البحث.  مصالح وآراء ومعارف مختلفة؛ وغالبا  ما ُيغ 
 

ي تفريغ ونقل الرواسب الِبرازية. كما فرتيب المقابالت )الرسمية أو غيرها( وعقدها مع أولئك المنخرطين مباشرة ت -يثما أمكنح-وينبغي 
كون كافة يينبغي قدر اإلمكان مقابلة الجامعين اليدويين والعاملين على معدات التفريغ اآللية. فقد تساعد النقاشات معهم على ضمان أن 

 بالخدمات التي يقدمونها.المعنيين قد اسُتشيروا بشأن األسئلة ذات االتصال المباشر 
 

لين غير الرسميين في المدينة، فقد يكون استخدام اللهجات الوتعتبر اللغة عا محلية أمرا  ضروريا  مال  هاما  ينبغي مراعاته عند محادثة الُمشغِّ
 مما قد يستدعي االستعانة بمترجم محلي لدعم هذه العملية.

 
العلني عن  نفذي خدمات التفريغ والنقل للحديثمُ ومن المهم أيضا  الوعي ألن العالقات والديناميكيات داخل المدينة قد تؤثر في استعداد 

ليهم.ُمشَ   غِّ
 

 . توفر وثيقة إشراك المعنيين إرشادات أكثر تفصياًل وبعض األمثلة على الترتيبات المختلفة التي قد يتم مواجهتها
 

 

 نماذجال أخذ

حي. كافة مراحل سلسلة خدمات الصرف الصعة خالل ينبغي للُمعاينات أن تكون موجهة للخدمات والَمراِفق واإلجراءات الُمتبَ 
 ر في مزودي خدمات التفريغ والنقل اليدوية واآللية.نظُ الممارسات فتَ  عاينات نطاقَ عكس المُ ويجب أن تَ 

 
 لتحقيق ذلك ينبغي مراعاة ما يلي:

  ُكين ومجموعات اق المستهلِ زودي خدمات التفريغ والنقل اليدوية واآللية وَتَبيُّن نطالمناقشة المسبقة لجداول التفريغ مع م
زودي قع التي يفرغونها. ويتطلب ذلك نقاشات مع عدد من مُ االدخل وأنواع تفريغ تقنيات الصرف الصحي داخل المو 

. للوصول إلى نطاق  الخدمات   تمثيليّ 
  زودي من مُ  ر بتفريغ تقنيات الصرف الصحي داخل الموقع لديها. ينبغي طلب معلوماتالمعاينات مع قيام اأُلسَ َتزاُمن

مر القيام فقها. وُيالَحظ هنا أنه قد يستدعي األر لمعرفة مواعيد التفريغ وترتيب أوقات الزيارات وِ أو اأُلسَ الخدمات 
 بمعاينات إجراءات التفريغ اليدوي ليال .

  ابعتهم عبر متأي –زودي خدمات التفريغ والنقل لمُ وبة عمل نَ لكامل اإلجراءات في  -حيثما أمكن–متابعُة المعاينات
 سب المستطاع.ح -مراحل تفريغ ونقل والتخلص من الرواسب الِبرازية
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  متيقظا  وإعدادا  صحيحا  للوصول إلى نتائج تمثيلية. وقد يفيد َتَبيُّن الساعات أو أيام األسبوع نا  ِذه  تستدعي الزيارات
زودي هذه نتها، وذلك بالتشاور مع مُ األكثر حركة  في هذه الخدمات ثم مقارنتها بمرحلة العمل التي ستجري معاي

 الخدمات.

 النقاشية مجموعاتال نقاشات: 4 ملحق

ل وَتدعم البيانات المجمَّعة خالالنقاشية مجموعات الالغاية من نقاشات  ل مراجعة مع ممثلي المجتمع َجمُع بيانات نوعية ُتكمِّ
عات. وتتمحور لة على خدمات التفريغ والنقل وكيف تؤثر في المجتمركز األسئتُ  األدبيات المتوفرة والمقابالت وقد تتحداها أحيانا .

 المعلومات التي تسعى للحصول عليها حول:
 .نطاق ممارسات وخدمات التفريغ ضمن المدينة 
  َر أنه مطلوب( لتحسين الخدمات في مناطق المدينة.مستوى الدعم الُمتلقى )أو المعتب 

 
ية على القضايا المتعلقة بنوعالنقاشية مجموعات الإلى نقاشات  ألسئلة الموجهةتركز االخدمات في ما يتعلق بسياق تزويد 

مة. ويبين جدول    .موضوعات وأسئلة مقترحة للتناول خالل النقاشات 2وجدول  1وإنصاف خدمات التفريغ المقدَّ

 

 \المجتمع ممثلي مع النقاشية المجموعات لنقاشات موضوعات: 11 جدول
 موضوعات للنقاش الجانب المكّوِن

تحليل سياق تزويد 

 الخدمات

 رازيةخدمات عاملة، لدعم تفريغ ونقل جيدين للرواسب البِّ تزويد  وأتوفر  مدى - النوعية:

 حدود مدى خدمة تقنيات التفريغ والنقل في المدينة للمجتمعات ذات الدخل الم - اإلنصاف:

 

 النقاشية المجموعات نقاشات خالل تطرح سئلةأ: 12 جدول

 
 أسئلة أساسية مقترحة وأسئلة استطالعية لتحفيز النقاش

 

  أسئلة من الدرجة الثالثة  أسئلة ثانوية أسئلة أساسية  موضوع الحوار

مدى توفر خدمات عاملة: 

 التفريغ والنقل

 

خدمات ر إيجاد هل تستطيع األُس  

تها عند رغب مناسبة حاضمر تفريغ

راحيضهابتفريغ  ؟م   

 

د هذه الخدمات؟ ِّ  من يُزو 

 ما مدى موثوقية الخدمات؟

ضا األُس   ر عن هذه ما مدى رِّ

 الخدمات؟

العاملة المتوفرة خدمات النقل ما 

 في المدينة؟

د هذه الخدمات؟ ِّ  من يُزو 

 

 ما مدى موثوقية الخدمات؟

ضا األُس   ر عن هذه ما مدى رِّ

 الخدمات؟

المدينة قِّبل  دعم  منمدى توفير 

لضمان وصول الخدمات 

 للمجتمعات ذات الدخل المحدود

ر على أي دعم هل تحصل األُس  

؟تفريغ المراحيضخارجي لـ   

 

د الدعم؟ كيف  ِّ يوفَّر من يُزو 

 الدعم؟

 

ما فوائد الحصول على هذا الدعم 

 )إن كان ثمة فوائد(؟

هل ثمة سلبيات لهذا الدعم؟ ما 

 هي؟
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ة تتعلق باألوضاع المحلية على أن يتم صياغتها بمفردات مناسبالنقاشية مجموعات الخالل نقاشات  يجب توجيه أسئلة محددة
َسيِّري وضمان وجود فهم واضح لدى مُ وترجمتها إلى لغة تتوافق مع السياق المحلي وَيسُهل فهمها. ويتيح ذلك َتقبَُّل األسئلة 

في  ة على األسئلة مع ضرورة توثيق األسئلة التي اسُتخِدمت فعليا  النقاشات لطبيعة كل سؤال. ويمكن إجراء تعديالت مالئم
 النقاشات.

 

 أخذ النماذج

بق ل مسوالتوافق عليها بشكالنقاشية مجموعات النقاشات يجب مناقشة االختيار النهائي للمجموعات والمناطق التي سُتجرى فيها 
ح أن تكون عمع المنسق الرئيسي في المدين زودي )كحد أقصى( مع ممثلي المجتمع ومالنقاشية مجموعات للات نقاش ةشر ة. وُيرجَّ

 الخدمات كافية إلضافة معلومات مفيدة للدراسة.
 

التحديات و من المفاهيم واألولويات والممارسات  ن  تبايِ مُ  ال يمكن اعتبار قاطني "العشوائيات" مجموعة متجانسة. فلهؤالء نطاق  
 -موعةمن خالل المج-يال  الختيار المشاركين لهدف محدد وَتَبيُّن سبالنقاشية مجموعات النقاشات َجّراء عوامل متعددة. وتمثل 

 القضايا المؤثرة في الفئات المختلفة التي تقطن هذه العشوائيات.
 

المقتصرة على  يجب تقسيم نصف المجموعات على األقل حسب النوع االجتماعي )مع وجود نفس األعداد في المجموعات
ات تركز مجموعأن موعات المقتصرة على اإلناث( وذلك للتمكن من تحديد اإلجابات حسب النوع االجتماعي. ويمكن الذكور والمج

 قتصادية مختلفة بما يتوافق مع خصائص السكان. ِمن ذلك مثال :ا-أخرى على عوامل اجتماعية
  َأصحاب عقار.هم أو كاّفتُ  ،مالكون لهاهم كاّفتُ أو  ،رون لمساكنهمالمشاركين مستأجِ  كافةُ ر: خصائص اأُلس 
  :ة مرحاضا  تشترك عدأو يديرون  ،كل منهم بُأسرةالمشاركين مرحاضا  خاصا   يملك كافةُ وجود مرحاض لدى اأُلسرة

 ر فيه.ُأسَ 
 .استخدام مراحيض مشتركة أو مجتمعية أو عامة بشكل يومي 
 ركين.ل..( لدى كافة المشارحاضية، خزان تحلُّ نوع نظام االحتواء: ُتفرَّغ تقنية الصرف الصحي داخل الموقع )حفرة م 
  ُات اآللية.هم على الخدمد، أو يعتمد كاّفتُ زودي خدمة التفريغ: يستخدم كافة المشاركين متعهدين للتفريغ باليَ استخدام م 

 

 األساليب

نقاشات توثيقه. وتستدعي الخبرة  ومهارات مناسبة لتيسير النقاش و النقاشية مجموعات النقاشات ينبغي أن يكون لدى ُمَسيِّري 
ري مقابالت من اإلناث لتمكين المشاركات من الحديث بحرية أكبر عن )مثال ( موضوع ال تخلص المقتصرة على اإلناث وجوَد ُمج 

 مَّن يتخذ القرارات بشأن الصرف الصحي داخل المنزل وغير ذلك.الُفَوط الصحية وعَ من 
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ة إلجراء النقاشات وذلك من األشخاص المدعوين للمشاركة وعند الضرورة أيضا  يجب الحصول على الموافقات الالزمة المسبق
 ر المتأثرة.لين للمجتمعات واأُلسَ من المسؤولين الممثِّ 

 
ر النقاش والثاني ق يتألف كل منها من شخصين، أحدهما ُييَ يجب تسيير النقاشات من قبل ِفرَ  قبة لتدوين المالحظات ومراسِّ

نقاشية المجموعات الضَوي الفريق خبرة سابقة ومهارات مناسبة في تسيير نقاشات مية. وينبغي أن يكون لعُ االستجابات غير الكال
 .صحي الحضري لوتوثيقها إضافة إلى معرفة فنية بالصرف ا

 
ن يمكن تحديد ودعوة أي أفراد أو مجموعات للمشاركة، لكن اختيار أي مجموعة يقتضي مناقشة دقيقة وتوافقا  مسبقين لضما

 واه الحتياجات الدراسة.د  مالءمة  ذلك وجَ 
 

وعات في موقع مالئم وهادئ ومريح للمشاركين. كما ينبغي مراعاة وجود النساء والمجمالنقاشية مجموعات اليجب إجراء نقاشات 
كن لأو أكثر  عند اختيار مواقع وأوقات إجراء المقابالت. تستغرق النقاشات عادة ساعةعلى الوصول  رتهاالضعيفة األخرى وقد

مدة كل نقاش قد تتنوع حسب ديناميكيات المجموعة وعدد المشاركين. من الضروري إعالم المشاركين بالمدة المتوقعة وأن 
 يحرص الميسر على عدم تجاوز هذه المدة.

 
 عضعدم حضور بلكن على الباحثين توقع احتمالية  ؛أشخاص 10و 4غالبا  بين النقاشية مجموعة اليتراوح عدد المشاركين في 

 أشخاص. 10المدعوين ودعوة مشاركين بدالء مع السعي لعدم تجاوز عدد المشاركين 
 

 الجودة ضبط

 ممارسات ُمثلى شائعة تشمل:النقاشية مجموعات النقاشات دارة ينبغي أن تتبع إ
  .التخطيط المسبق: اختيار ودعوة المشاركين المناسبين 
 والمدة المناسبة. تحديد الموقع المناسب والوقت المناسب 
 .شرح الغاية من النقاش في البداية والحصول على موافقة المشاركين لالستمرار 
  ُإجاباتعدم وجود ،  اآلراءأهمية كل ق مع المشاركين على قواعد ساسية )مثل: الحديث كل في دوره، السعي للتواف 

 (.صحيحة وأخرى خاطئة
 موافقة مسبقتين من "كل" المشاركين.إال بعد معرفة و  الصوتي للنقاشات عدم التسجيل  
 للمشاركين باالنسحاب متى شاؤوا. السماح 
 .تمكين الجميع من المشاركة وعدم السماح لشخص ما بالسيطرة 
  التي برزت مع المشاركين قبل اختتام النقاش.تلخيص الرسائل الرئيسية 
  َمها المشاركون.دَّ إعادة ِذكر ما سوف يحصل بالمعلومات التي ق 
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اعة س 24أو ما شابه أو خالل  Wordسواء  خالل النقاش بطباعتها مباشرة على وثيقة –توثيق مالحظات وافية إلكترونيا   يجب

ى من إجرائها. وفي حالة استعمال أكثر من لغة في نقاش المجموعة وتدوين المالحظات والتقرير النهائي ينبغي أن يكون لد
ن فظة على جودة المعلومات الفريق مهارات لغوية كافية لضمان المحا  وُتصاغ في تقرير خالل كل العملالتي تبرز وُتدوَّ

 


