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ــة  ــئ ــوط ت

ت��وط��ئ��ة 
صة  مخصَّ أنشطة  وتنفيذ  تصميم  على  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عملت   ،1915 عام  منذ 

حلماية السجناء، واملعتقلني واحملتجزين في إطار النزاعات املسلحة الدولية أو غير الدولية، وفي حاالت 

االعتقال،  أمكنة  إلى  املتكررة  الزيارات  خالل  ومن  اإلنساني.  الدولي  القانون  على  باالرتكاز  العنف، 

ص مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر ظروف اعتقال األشخاص احملرومني من احلرية. يتفحَّ

السالمة  احترام  االعتقال«  »ظروف  عبارة  تشمل  األحمر،  للصليب  الدولية  للجنة  فبالنسبة 

خالل  حياتهم  عن  املسؤولني  املوظفني  جميع  جانب  من  احملتجزين  لألشخاص  والنفسية  اجلسدية 

وإمكانية احلصول على  الصحية(؛  النظافة  السكن،  )التغذية،  املادية  االعتقال  االعتقال؛ من ظروف 

النشاط  من  أدنى  حد  وممارسة  واجتماعية،  عائلية  عالقات  على  احلفاظ  وإمكانية  الصحية؛  الرعاية 

البدني، والقيام بأنشطة، وشغل أوقات الفراغ، سواء بالراحة أو الترفيه، والتمكن من تأدية عمل ما 

وتلقي تدريب أو إعداد في مجال معني.

الدولية للصليب األحمر ظروف االعتقال ومعاملة األشخاص احملرومني من احلرية  اللجنة  وتراقب 

على  تقييماتها  تعرض  الدولية  اللجنة  أن  كما  معها.  وبالتعاون  املعنيَّة  السلطات  مع  باالتفاق 

السلطات بانتظام وعلى نحو سري. فعندما تكون السالمة اجلسدية والنفسية و/أو كرامة املعتقلني 

مهددة، تتدخل لدى السلطات للطلب إليها باتخاذ تدابير عالجية كي تكون ظروف االعتقال مطابقة 

لروح املعايير الدولية السارية في هذا اجملال.

أما املميزات الرئيسية لتدخالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، فهي كما يلي:

وتضمن أقصى درجة من املوضوعية  تقييم ظروف االعتقال واملعاملة بواسطة أساليب مت اختبارها، 	 

لدى حتليل املشاكل وأسبابها.

. إعداد توصيات عملية تراعي الظروف االقتصادية للبلد املعني وعاداته احمللية	 

على كافة املستويات  اعتماد نهج على األمد الطويل وحوار دائم مع جميع السلطات املعنية، 	 

اإلدارية.

بشكل  هش  وضع  من  يعانون  والذين  احلرية  من  احملرومني  لألشخاص  اإلفرادية  احلاالت  	 متابعة 
خاص.

مبشاركة  في حال ظهور احتياجات جسيمة وماّسة، تقدمي مساعدة مادية وتقنية للمعتقلني، 	 

السلطات املعنية.

احلصول  يكتسي  االعتقال،  أمكنة  من  وغيرها  السجون  تشكلها  التي  اجلبري  احلبس  أمكنة  ففي 

لألشخاص  اجليدة  الصحة  على  للحفاظ  أهمية قصوى  البيئة  وسالمة  األساسية  االحتياجات  على 

املعتقلني.

كثيراً ما تفرض الظروف الصحية في  والسيما البلدان التي تشهد أزمات،  وفي البلدان النامية، 

ب على  توجَّ لتدارك هذه األوضاع،  وسعياً  بالكوارث.  تنذر أحياناً  أمكنة االعتقال إشكاليات متنوعة، 

مهندسي اللجنة الدولية للصليب األحمر التدخل في ظروف متعددة ومتنوعة. وقد اكتسبوا بذلك، 

منذ عشرين عاماً، كفاءات محددة في مجال الهندسة البيئية في أمكنة االعتقال.

جلميع  حلول  توفير  إلى  يرمي  ال  وهو  العملية.  التجربة  هذه  عن  ملخصاً  الكتاب  هذا  يتضمن 

املشاكل املرتبطة بالظروف املادية لالعتقال، إذ يجب عرض هذه املشاكل أيضاً من زاوية تنظيم إدارات 

السجون، وتنظيم السجون وغيرها من أمكنة االعتقال، وهي مسائل تتجاوز غاية هذا الكتاب.

اعتقال  ظروف  حتسني  في  الكتاب  هذا  يسهم  أن  إلى  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتطمح 

األشخاص احملرومني من احلرية واحترام القواعد واملعايير الدولية بهذا الصدد.
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م��ق��دم��ة

 ال يجب أن يرافق فقدان احلرية، في أي حال من األحوال، وأياً تكن الظروف، فعل املعاملة 
السيئة أو ظروف االعتقال املادية التي حتط من كرامة الشخص وتتعدى على حقوقه.

مالية  وموارد  ُمالئمة،  مادية  بنى  األساسي  املبدأ  لهذا  العملي  التنفيذ  ويتطلب 
وموظفني تلقوا تدريباً وإعداداً جّيدين في ظل احترام األدبيات والواجبات املهنية الدقيقة. 
لكن مصلحة السجون هي عادة أقل اجلهات املستفيدة في اجلهاز اإلداري للدول. ويبدو 
بوجه خاص في البلدان النامية التي يجب أن تواجه ليس فقط عجزاً  الواقع جلياً  هذا 
متأصالً في املوارد املالية، وإمنا نقصاً في املوارد البشرية أيضاً، في غياب الكفاءات املهنية 

الالزمة النتظام عمل مصلحة السجون في أغلب األحيان.
هذه املتطلبات، التي يصحبها قليل من االعتبار حيال اجلانحني واجملرمني عموماً، جتعل 

مهمة مصلحة السجون قاسية وشاقة بشكل خاص في هذه البلدان. 
إال  البيئات  الدولية في هذه  للمعايير  االعتقال  أال تستجيب ظروف  الطبيعي  فمن 
ة جداً، ومأسوية أحياناً. وينتج عنها  في حاالت نادرة. وغالباً ما تكون هذه الظروف هشَّ
بالنسب املسجلة  بيئة السجن قياساً  والوفيات في  االعتالل  أعلى من  باألخص نسبة 

ر منهم السجناء. لدى السكان الذين يتحدَّ

سجون قدمية وغير ُمالئمة
تعاني مباني السجون في البلدان السائرة في طريق النمو من الِقدم عادة. كما أن 

مؤسسات كثيرة ليست ُمالئمة مادياً إليواء هذا احلشد القسري والدائم من األفراد. 
ومييل عدد أماكن اإلقامة في السجن إلى االنخفاض مع مرور الزمن، نظراً إلى نقص 
الصيانة املالئمة للمباني، بينما عدد السجناء، في املقابل، مييل إلى االرتفاع، السيما في 
املدن. كما أن األزمات االقتصادية، والسياسية أحياناً، تقود إلى ازدياد االعتقاالت، فيما 
تبقى األجهزة القضائية عاجزة عن معاجلة مجمل امللفات الواقعة على عاتقها ضمن 

مهل معقولة. 
وغالباً ما يؤدي التقاء هذه العوامل إلى اكتظاظ سكاني في السجون.

إذ نادراً ما تراعى قدرات استيعاب السجون تبعاً ملا هو محدد عند بنائها. ويتكدس 
السجناء الزائدون عن العدد املقرر أحياناً في اخلاليا ووحدات املبيت القائمة، أو حتى في 
أماكن أخرى حوِّرت عن وظيفتها األولية، كاحملترفات واملستودعات. وفي احلاالت القصوى، 

تتحول األروقة والردهات إلى أماكن إيواء مؤقتة.
وعندما يتجاوز عدد السجناء قدرة السجن على استيعابهم، أو لدى توسيع مساحة 
وفي  األساسية.  اخلدمات  هياكل  تكييف  ضرورة  احلسبان  في  تؤخذ  ما  نادراً  السجن، 
هذه احلالة، ال تعود أنظمة إمدادات املياه، وقدرات املطابخ، ومرافق النظافة، تتيح تلبية 
احتياجات جميع املقيمني في السجن. وعندما ال يعود تأمني اخلدمات األساسية ممكناً 
)املياه، الغذاء، النظافة الصحية( على نحو مالئم، قد يتعرض السجناء ملشاكل صحية 

خطيرة. 
وعندما تكون شروط النظافة سيئة، قد يعاني موظفو السجن، بل وسكان األحياء 

احمليطة بالسجن، من النتائج املترتبة على ذلك. 

موارد مالية غير متكيِّفة مع االحتياجات
تبقى املوارد املالية ملصلحة السجون، على الدوام، محدودة. ويتفاقم الوضع املالي 
بفعل األزمات االقتصادية املزمنة، وأحياناً بسبب انخفاض القيمة النقدية للعمالت. وفي 
موازاة ذلك، يتزايد عدد السجناء الذين يحتاجون للرعاية. وفي حاالت كثيرة، ال تغطي 

امليزانية املمنوحة من جانب الدولة االحتياجات الغذائية والرعاية الطبية للسجناء.
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في مثل هذا السياق، كثيراً ما تقتصر صيانة املباني على اجلوانب األمنية، فيما تواصل الهياكل 
األساسية تلفها ببطء. ومن الشائع رؤية سقوف تتسرب منها املياه، وزنزانات وعنابر لم تعد 

مستخدمة »ألسباب أمنية«، مما يسيء أكثر إلى ظروف اإليواء العامة. 

ضرورة استحداث رؤية شاملة
صيانة  محدودة،  موارد  باستخدام  حتى  املمكن،  من  أعاله،  املذكورة  القيود  من  الرغم  على 
من  الغاية،  ولهذه  بل وحتسينها على نحو ملموس.  القائمة،  الهياكل األساسية  أو إصالح 
املناسب معاينتها بعناية مع تبنّي وحتليل املشاكل الرئيسية، وحتديد التدابير الواجب اتخاذها 

واألعمال التي يكتسي تنفيذها أهمية ذات أولوية. 
أنها  بيد  التوالي في فصول مختلفة،  الواردة على  املواضيع  الكتيِّب يعالج  وإذا كان هذا 
تبقى مترابطة على نحو وثيق. إذ يجب أن يواكب التركيز على إمدادات املياه التحّسب لطريقة 
تصريفها، أو اختيار مرفق لتصريف املياه املستعملة مع التأكد من أنه يندمج جيداً في نظام 

املنطقة التي يقع فيها السجن.
ومن ناحية أخرى، تستتبع حاالت االكتظاظ في السجن مشاكل تتجاوز مسألة مساحة 
والصحة  الصحية  والنظافة  باملياه  مرتبطة  مشاكل  إلى  وتؤدي  للسجناء؛  املتوفرة  السكن 

العامة. 
كما أن االكتظاظ يوّلد نتائج سلبية على حياة السجناء اليومية، وفي كثير من األحيان 

على الطريقة التي يُعاملون ويُدارون بها من جانب موظفي السجن. 
بهذه  سنتجنب  إذ  شامل.  مسعى  ضمن  املشاكل  حتليل  يندرج  أن  إذن  الضروري  فمن 
الطريقة وسائل املعاجلة التي تتمحور حول مشكلة واحدة وتهدد بتوليد صعوبات في مجاالت 

أخرى من احلياة اليومية للسجناء.

املواضيع التي يعاجلها هذا الكتيِّب
يعالج الكتيِّب اجملاالت التالية: 

ظروف اإلقامة
السجن وأماكن اإلقامة

أماكن االعتقال
تنظيم املقيمني في السجن حسب األماكن املتوفرة

املياه 
اإلمدادات والتوزيع

مسألتا النظافة الصحية والتطهير

الصرف الصحي
تصريف املياه املستعملة

النظافة الصحية في بيئة السجن 

املطابخ
التصميم والتنظيم

مصادر الطاقة

ناقالت األمراض
حتديد الناقالت املسؤولة عن انتشار األمراض ومكافحة ناقالت األمراض

مقدمة
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كما أنه يقترح وسائل املعاجلة تبعاً للمعايير التالية:
	 مستوى الكفاءة الالزمة؛

جانب  من  مستقل  نحو  على  عليها  واإلشراف  للتنفيذ  القابلة  العمليات  على  	 التركيز 
مسؤولي السجون؛

	 التوفيق إلى أقصى درجة بني فعالية املعاجلة وكلفتها؛
التي تتمتع بها سلطات السجن لتأمني متابعة وسائل املعاجلة  املوارد – احملدودة عادة – 	 

املنفذة.

احلادة  املشاكل  ملواجهة  واالستثنائية  امللموسة  التدابير  إلى  أخيراً  الكتيِّب  هذا  يشير  كما 
الناجمة عن األزمات. 

وسعياً لتسهيل فهم النص، يتيح الكتّيب حيزاً كبيراً للرسوم واألشكال البيانية.

في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ومهندسي  املؤلف  جتربة  ثمرة  الكتّيب  هذا  يشكل 
املستعملة  املياه  تصريف  باملياه،  )اإلمدادات  السجن  بيئة  في  الهندسية  املشاكل  مواجهة 
وهي  النظافة الصحية العامة والصحة(،  ضبط ناقالت األمراض،  إعداد الطعام،  والنفايات، 

مشاكل شاهدوها وغالباً ما وجدوا حلوالً لها في العديد من السجون. 
بيئة  التي قد تسهم في عمل  املهن واحلرف  املهندسني ومحترفي  إلى  وهو ليس موجهاً 
أحد  في  هناك  أو  هنا  مفيد  تذكير  إيجاد  احلاالت،  أحسن  في  هؤالء،  بإمكان  إن  إذ  السجن. 
أقسام الكتيِّب. وأغلب احملتويات قائمة على مفاهيم وممارسات معتمدة في البلدان املتقدمة، 

البلدان االستوائية والضعيفة اقتصادياً.  وُمالئمة مع 
هذا  في  أخصائيني  يكونوا  أن  دون  السجون  في  العاملني  جميع  إلى  موجه  الكتيِّب  هذا 
اجملال. ومن املتوقع أن يتيح حتسني قدرة املسؤولني في السجون وغيرهم من العناصر الفاعلة 
على حتديد وحتليل طبيعة ومنشأ املشاكل املرتبطة بهندسة السجن، واإلحاطة بتعقيداتها، 
سعياً إلعداد اقتراحات دقيقة وواقعية ترَسل إلى اجلهات اخملتصة، وعند االقتضاء، إلى جهات 

مانحة محتملة. 
وال يُلزم هذا الكتيِّب مسؤولية اللجنة الدولية للصليب األحمر.   
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من  تتألف جميعاً  أنها  بيد  املعمارية،  الهندسة  من حيث  جداً  السجون مختلفة  تكون  قد 
مجموعة من الهياكل األساسية املتماثلة، وذلك لالستجابة إلى االحتياجات املادية لألشخاص 

احملرومني من احلرية:
الزنزانات والعنابر؛ صة للسكن: 	  األبنية اخملصَّ

	 املطابخ وقاعات تناول الطعام؛
املراحيض وحمامات  مرافق الرعاية الصحية املكرسة للحفاظ على النظافة اجلسدية: 	 

االغتسال؛
. مجاالت مخصصة للنزهة والنشاط البدني	 

يخضع الوصول إلى هذه األمكنة واستخدامها إلى قيود تتفاوت في صرامتها، من سجن إلى 
آخر، بالنسبة للسجناء. ويشار فيما بعد إلى محيط الهياكل اخلاضعة للمراقبة - التي تراَقب 

داخلها حركة تنقل األشخاص - بعبارة »محيط األمن الداخلي«. 

الً للسجون:  وثمة هياكل أخرى قائمة عادة وتشكل جزءاً مكمِّ
؛ العيادة )غرفة التمريض(	 

	 غرف االستقبال أو غيرها من أماكن اللقاء اخملصصة للسجناء وعائالتهم؛
	 مكاتب إدارة السجن؛

	 اخملازن واملستودعات؛
	 ورش العمل؛
	 قاعة الدرس؛

	 املكتبة؛
 . امللعب الرياضي	 

وألسباب أمنية ترتبط باألخص بأمن موظفي السجون، تكون هذه الهياكل قائمة، في أغلب 
أو حاجز مشبَّك على  باب من حديد  عنه  ويفصلها  الداخلي،  األمن  خارج محيط  األحيان، 

األقل. 
تقع أماكن العبادة والورش التي يعمل فيها السجناء إما داخل محيط األمن الداخلي، وإما 

خارجه. 
وتفادياً لعمليات الهرب وضمان أمن السجن، قد يوجد جدار أو عدة جدران، أو أشكال أخرى 

من األسوار حول املبنى أو املباني التي تشكل السجن.
املساحة  هذه  إلى  بعد  ما  في  ويُشار  اجلدران.  يتجاوز  ما  إلى  السجن  مساحة  متتد  وقد 

املالصقة، سواء كانت مسوَّرة أم ال، بعبارة »محيط األمن اخلارجي«.  
وقد ُشرحت هذه املفاهيم على اختالفها في الشكل 1. 

البنية املعمارية للسجن   1.1
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حدود قطعة األرض

احلقول واألراضي املزروعة

موقف املركبات

الطريق املؤدية إلى 
السجن 

بوابة أمن مزدوجة

محيط األمن اخلارجي

محيط األمن الداخلي

حائط السجن

يُظهر الشكل 2 تصميماً وهمياً لسجن1 صغير يشمل الهياكل واملساحات املذكورة أعاله. 
وهو سجن يتسم ببنية معمارية بسيطة، سنستعني بتصاميمه لعرض مختلف املواضيع 

التي تهمنا في هذا الكتيِّب.

تصاميم وقياسات السجن   2 .1

الشكل 1 
احمليط اخلارجي واحمليط 

الداخلي للسجن

الشكل 2
تصميم السجن

املدخل

اإلدارةاإلدارة

العنابر

العنابر

العنابر

العنابر

العنابر

العنابر

املراحيض

عنابرالنساء

الزنزانات

املطبخ

مستودعات املؤنحمامات االغتسال 

فناء داخلي

مستوصف
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يتكوَّن مسكن السجناء من زنزانات ُمعدة الستقبال شخص أو عدة أشخاص، وعنابر. ويُحبس 
السجناء فيها خالل الليل وفي جزء من النهار يتفاوت طوله بني سجن وآخر.

وتنص مجموعة قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء2، حتت عنوان 
أماكن االحتجاز، القاعدة 10: »توفر جلميع الغرف امُلعدة الستخدام املسجونني، وال سيما 
حجرات النوم لياًل، جميع املتطلبات الصحية، مع احلرص على مراعاة الظروف املناخية، 
وخصوصًا من حيث حجم الهواء واملساحة الدنيا اخملصصة لكل سجني واإلضاءة والتدفئة 

والتهوية«.
كما صيغت عمداً  ت القواعد النموذجية الدنيا لكي تطبَّق في أوضاع متنوعة جداً،  أعدَّ
على شكل مبادئ عامة ينبغي ترجمتها إلى معايير أكثر تفصيالً تبعاً للتشريعات واإلجراءات 

التنظيمية املتعلقة بالسجون، سواء على املستوى الوطني أو اإلقليمي3. 
وتوطينهم  اجملرمني  لرعاية  الوطنية  الرابطة  عمل  إلى  اإلشارة  جتدر  املثال،  سبيل  وعلى 
وهي منظمة بريطانية عملت على تطوير معايير دقيقة بشأن قياسات أماكن  االجتماعي4، 

االحتجاز، والنظافة، وإمدادات املياه، و تصريف املياه املستعملة.

كما صيغت هذه املعايير انطالقاً من االعتبارات التالية: 
	 إمكانية تنفيذ تدابير موضوعية وُمستبانة؛

املؤسسات  أو في  السجون  اإلقامة في  إلى  نظامية تشير  ومواد  وتوصيات  قواعد  	 توفير 
العامة.

ال بد من التذكير، هنا أيضاً، أن هذه املعايير هي معايير دنيا منوذجية ميكن تخطيها إلى ما هو 
أفضل.

عند بناء سجون جديدة، إن املساحة األرضية الدنيا املوصى بها هي 5.4 متر مربع للسجني، 
سواء كان يشغل الزنزانة مبفرده أو يتقاسمها مع شخص آخر. 

وسوف يُستخدم هذا النوع من الرسوم في معظم  نفس السجن الوهمي.   3 الشكل  ميثل 
األشكال الواردة في هذا الكتيِّب.

الشكل 3
سجن في طور البناء

املسكن والقدرة على االستيعاب  3 .1

ر  حائط مسوَّ

محيط األمن الداخلي
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املسكن والقدرة على االستيعاب

ويجب أن تبلغ املسافة الدنيا بني اجلدران 2.15 متر، وارتفاع السقف 2.45 متر على األقل. 
ساعات على األقل من أصل   10 إلى أنه ينبغي أن يُؤذن لكل محتجز متضية  يشار أخيراً 
24 ساعة خارج زنزانته أو العنبر، دون احتساب الوقت الضروري للوصول إلى منشآت الرعاية 

الصحية )إذا لم تكن قائمة داخل الزنزانة(، وال الساعة اخملصصة للنشاط البدني.
وتكمن فائدة هذا األسلوب في أنه يأخذ في احلسبان املساحة التي يتمتع بها السجني في 
زنزانته والوقت الذي ميضيه فيها في آن معاً. وإذا كان في مستطاع السجناء اخلروج إلى الفناء 
وقت  أسهل  نحو  على  لون  يتحمَّ فسوف  أخرى،  أماكن  في  بأنشطة  القيام  أو  عدة  لساعات 

االحتباس في املساحة احملصورة للزنزانة.

وعندما يشغل أشخاص عدة الزنزانة أو العنبر نفسه، يتعني مراعاة عناصر إضافية أخرى، 
وال سيما العوامل التالية:

	 احتياجات التهوية؛
	 احتياجات اإلضاءة؛

.) احتياجات السجناء على صعيد النظافة )النظافة اجلسدية ونظافة الثياب	 

القدرة على االستيعاب واحتساب نسبة شغل أماكن اإلقامة
يُستخدم عادة مفهومان  السجناء في سجن ما،  إقامة  تقييم شامل ملالءمة  إلعداد  سعياً 

اثنان: القدرة على االستيعاب ونسبة شغل أماكن اإلقامة.
يُقصد بقدرة السجن على االستيعاب مجموع عدد السجناء الذين ميكن استقبالهم في 

السجن مع احترام املساحة الدنيا احملددة في هذا السجن للسجني أو مجموعة السجناء.
تلبية  على  السجن  أقسام  مختلف  قدرات  االعتبار  في  املفهوم  هذا  يأخذ  أن  يجب  كما 

احتياجات جميع السجناء حتت مسؤولياتها.
د مساحة اإلقامة الفردية أو اجلماعية تبعاً ملعايير تضعها مصلحة  في مرحلة البناء، حتدَّ
السجون أو تبعاً ملعايير مطبَّقة في أماكن إيواء عامة أخرى. وتختلف هذه املعايير من بلد إلى 

آخر.5 
مقاييس  حتديد  دائماً  السجن  مصلحة  تستطيع  فال  قدمية،  األبنية  تكون  عندما  أما 
املساحة األرضية احملفوظة للسجني أو جملموعة السجناء. وباملقابل، فإن القدرة الرسمية على 

االستيعاب عند البدء بأعمال البناء تكون عادة معروفة. 
كما ميكن احلصول على نسبة شغل أماكن اإلقامة، التي تدعى أيضاً كثافة السجناء، 
على  القدرة  في  احملددة  األماكن  بعدد  »ت«  بتاريخ  املتواجدين  السجناء  عدد  بقسمة 

االستيعاب. 

    عدد السجناء بتاريخ »ت« 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     × 100  نسبة شغل أماكن اإلقامة =ـ 

    عدد السجناء احملدد في القدرة على االستيعاب

لة أعلى من 100 )100 سجني لـ100 مكان(، تكون هناك حالة  عندما تكون النسبة احملصَّ
اكتظاظ في شغل أماكن اإلقامة. وباملقابل، عندما يكون الرقم أدنى من 100، يكون هناك 

نقص في شغل أماكن اإلقامة6. 

مقاييس املساحة لتحديد نسبة شغل أماكن اإلقامة
واملزمع  املوجودة  األبنية  )تشمل  سجونها  لبناء  تصاميم  عادة  السجون  مصلحة  ترسم 
ونطاق  ملوقع  سهل  تصور  إلتاحة  إعدادها  يتعني  التصاميم،  هذه  تتوفر  لم  وإذا  إنشاؤها(. 

مختلف الهياكل واملساحات. 
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الشكل 4 
احتساب نسبة شغل 

أماكن اإلقامة 

يظهر الشكل 4، على نحو بياني، كيفية احتساب املساحات املتوفرة للسجناء ضمن محيط 
األمن الداخلي. كما يشير اإلطار رقم 1 إلى كيفية حتديد نسبة شغل أماكن اإلقامة7.

عدد السجناء: 211
القدرة على االستيعاب: 250

احلائط املسوَّر: 
2713 مترا مربعا

احمليط الداخلي: 
1660 مترا مربعا

أماكن اإلقامة: 
430 مترا مربعا

احتساب نسبة شغل أماكن اإلقامة 

بيانات السجن الوهمي الواردة في الشكل 4 

عدد السجناء: 211

القدرة الرسمية على االستيعاب: 150

211    
ـــــــ  × 100 = %140 نسبة شغل أماكن اإلقامة: 

150    
نسبة االكتظاظ السكاني في السجن: %40

املساحة اإلجمالية ألماكن اإلقامة )املساحة األرضية(: 400 متر مربع

متوسط مساحة مكان اإلقامة للسجني: 1.9 متر مربع/للشخص 

املساحة املتاحة للسجناء ضمن احمليط الداخلي: 1.660 متر مربع

إجمالي املساحة املتوفرة للشخص ضمن احمليط الداخلي: 7.86 متر مربع/للشخص 

متوسط املساحة للمحتجز

)اجملال داخل احمليط الداخلي – مجال اخلدمات اإلدارية(: 7 أمتار مربعة/للشخص

اإلطار رقم 1 

موازنة نسبة شغل أماكن اإلقامة
تشكل نسبة شغل أماكن اإلقامة مؤشراً عاماً على احترام القدرة على االستيعاب في سجن 
ما. لكنها ال توفر، بهذه الصفة، أي إشارة دقيقة عن ظروف إقامة السجناء، وال عن جسامة 
املشاكل التي قد يواجهها هؤالء في حال عدم احترام القدرة الرسمية على االستيعاب أو في 

حال ظهور مبالغة في تقديرها. 
عندما يتم جتاوز القدرة على االستيعاب بأكثر مما ينبغي )اكتظاظ سكاني في السجن(، 
اإلقامة  أماكن  شغل  نسبة  بلوغ  يطرح  وقد  عدة.  إشكاليات  السجناء  إقامة  ظروف  تطرح 
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150% )50% من االكتظاظ السكاني(، مشاكل خطيرة على صحة السجناء في سجن 
بالنسبة  خطيرة  سلبية  نتائج  أي  عليها  تترتب  ال  قد  ذاتها  النسبة  أن  حني  في  معني، 

للمعتقلني في سجن آخر. 
السكاني عالوة على عوامل  واالكتظاظ  اإلقامة  أماكن  ولذا، يجب حتليل نسبة شغل 

مثل: أخرى، 

	 املساحات املتوفرة فعالً للشخص احملتجز في السجن؛
	 التهوية؛
	 اإلضاءة؛

	 الوصول إلى مرافق املرحاض واالغتسال؛
	 عدد الساعات التي ميضيها السجناء في الزنزانات والعنابر؛

	 عدد الساعات التي ميضونها في الهواء الطلق؛
 . إمكانية القيام بنشاط بدني والعمل، …إلخ	 

املساحة اإلجمالية املتوفرة لإلقامة 
نستنتج من بيانات السجن الواردة في الشكل السابق بأنه يتم استخدام جزء واحد فقط من 

مساحة محيط األمن إلقامة السجناء. 
وفي هذا املثل بالذات:

يُستخدم 400 متر مربع من املساحة األرضية للسكن،	 
يُستخدم 255 مترا مربعا للهياكل األخرى،	 

 . يُستخدم 000 1 متر مربع تقريباً للفناء	 

يُظهر الشكل 5 توزيع مختلف الهياكل القائمة في السجن

املساحة األرضية املتوفرة للسجني أو النسبة احلقيقية لشغل أماكن اإلقامة
القائمة بني عدد السجناء ومساحة  بالصلة  إال  لن نحتفظ  أغلب احلاالت،  لتقييم  سعياً 
مكان اإلقامة )املساحة األرضية( املتوفرة لهم فعلياً أثناء ساعات احتباسهم8، أي النسبة 
احلقيقية لشغل أماكن اإلقامة. وسيخضع تقييم هذا القياس للموازنة كما هو مشار إليه 

أعاله.
االحتجاز  أماكن  مبساحة  السجناء  عدد  قسمة  عند  مرتفعة  القيمة  هذه  ظلت  فإذا 
والفناء، سينجم عن ذلك مشاكل خطيرة مرتبطة باحلياة اليومية للسجناء – الوصول إلى 

الشكل 5 
توزيع مختلف الهياكل 

السكن

املستوصف، املطبخ، مستودع املؤن، حمامات االغتسال، املراحيض

اإلدارة 
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عن  – فضالً  بدني، …إلخ  بنشاط  القيام  واالغتسال، وإمكانية  املرحاض  مرافق  املياه، وإلى 
مشاكل تقنية – تصريف املياه املستعملة، التهوية، …إلخ – وتكون نتائجها سلبية على 

ظروف االحتجاز. 
كثيراً ما تظهر في الواقع فوارق كبرى في توزيع اجملال املتوفر على السجناء ضمن سجن 
احملتجز بقسمة مساحات  للشخص  املساحة اخملصصة فعلياً  احتساب  واحد. وعليه، يجدر 

كل عنبر وزنزانة بعدد شاغليها على التوالي.  

تبنّي  وفي احلاالت التي تكون فيها الزنزانات والعنابر مزوَّدة بأسّرة تراكبية )جدارية(، يجب 
ما يلي: 

؛  املساحة األرضية	 
؛ املساحة املتوفرة للراحة )مساحة النوم/اإليواء(	 

    . املساحة املتوفرة لتنقل السجناء	 

اإلدارة  جانب  من  بها  املوصى  السكن  مبعايير  عليها  احلصول  يجري  التي  القيم  تقارَن  ثم 
املنظمات الدولية املعنيَّة بظروف االحتجاز.  أو

لكن املعايير املوصى بها، لألسف، ال تكون دائماً قابلة للتطبيق على الفور في كل سياق. 
وفي هذه احلاالت، يجب السهر على احترام املبادئ التالية على األقل:

يجب أن يتمكن السجناء من:
	 التمّدد للنوم؛

	 التنقل دون قيد في الزنزانة أو العنبر؛
. إيداع أمتعتهم الشخصية	 

يظهر الشكل 6 بيانات املساحة األرضية املتوفرة لكل محتجز، وقد مت احلصول عليها بقياس 
مساحة كل زنزانة وكل عنبر، ثم قسمتها بعدد السجناء املقيمني فيه. 

الشكل 6 
املساحة األرضية املتوفرة 
عنبر  كل  في  للمحتجز 

من السجن 
)متر مربع/للشخص(

< 2.0 متر مربع/
للشخص

< 2.0 متر مربع/
للشخص

< 2.0 متر مربع/
للشخص

 >  1.5 متر
مربع/للشخص

< 1.5 متر مربع/
للشخص

< 2.0 متر مربع/
للشخص

< 1.5 متر مربع/
للشخص

< 2.0 متر مربع/
للشخص

>  2.0 متر مربع/
للشخص

 >  2.0 متر
مربع/للشخص
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الفراش

ميكن تدوين القيم الناجتة، واحملددة باملتر املربع/للشخص في كل زنزانة أو عنبر، ضمن جدول 
أو بأسلوب بصري، وذلك باستخدام ألوان مختلفة تبعاً لفئة النسب الناجتة:

للشخص؛ أدنى من 1.5 متر مربع/	 
للشخص؛ بني 1.5 و 2 متر مربع/	 

. مساحة تفوق 2 متر مربع/للشخص	 

األرضية  للمساحات  جداً  متدنية  قيم  إلى  املثال،  سبيل  على  عمداً،  أشير   ،6 الشكل  في 
املتوفرة لكل سجني. فلقد أظهرت جتربة اللجنة الدولية للصليب األحمر أن الوضع املتمثل 
فيها  تعمل  التي  األزمات  في سياق  لألسف،  استثنائياً،  ليس  احلاد  السكاني  االكتظاظ  في 

اللجنة الدولية. 
مربع  متر   2 من  أدنى  اإلقامة  ملكان  الدنيا  األرضية  املساحة  تكون  أن  مطلقاً  يجب  وال 

للشخص حتى في حاالت األزمات االستثنائية.
كما ال ينبغي تفسير قيمة مترين مربعني للسجني، في أي حال من األحوال، كمعيار، وإمنا 
األزمات  حاالت  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  جتارب  تعكس  وعملية  إرشادية  كإشارة 
إلى  يؤدي  مماثالً  ألن وضعاً  بأسرع وقت ممكن،  القيمة  جتاوز هذه  إلزامياً،  ويتعني،  الشديدة. 

ظروف معيشية ُمضنية وشاقة بالنسبة للسجناء. 
األرضية اخملصصة إلقامة كل سجني محدودة  املساحة  التي تكون فيها  احلاالت  في 

جداً، ينبغي احترام الشروط التالية تفادياً لوقوع كوارث صحية كبرى. 
يجب أن يتمتع السجناء في هذا النوع من احلاالت بـ:  

	 أمكنة ذات تهوية جيدة؛
يومياً؛ ما بني 10 و15 لترا من املياه/	 

	 إمكانية الوصول في أي وقت كان إلى مياه الشرب اخملزَّنة في أواٍن مالئمة؛
ة في ظل احترام معايير النظافة؛ وُمعدَّ توزيع أغذية متوازنة ذات نوعية، بكمية كافية، 	 

	 مراحيض في حالة جيدة وبعدد كاٍف؛
	 إمكانية الوصول إلى الفناء أو إلى أي مكان آخر في الهواء الطلق خالل النهار؛

. إمكانية احلصول على الرعاية الطبية	 

وال بد أيضاً، في هذه احلالة، من تكييف إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ.    

أغطية(  )شراشف،  النوم  والتمتع مبعدات  أسرَّة  على  التمدد  من  السجناء  يتمكن  أن  يجب 
املتالئمة مع املناخ. 

وتبلغ املساحة الفردية الدنيا املوصى بها للنوم 1.6 متر مربع، وهو ما يعادل سريراً طوله 
2 متر وعرضه 0.8 متر.

يُظهر الشكل 7 املساحة الدنيا الضرورية لراحة كل سجني. 

الشكل 7 
املساحة الدنيا للنوم 

عّدة األسرَّة   4 .1
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األسّرة التراكبية 
تتيح إقامة أسّرة تراكبية في الزنزانات والعنابر زيادة عدد أماكن الراحة وحترير مجال أرضي ميكن 

أن يستخدمه السجناء للقيام بأنشطة في أوقات الفراغ أو بأنشطة بدنية.
وفي حال إنشاء أسّرة تراكبية، يتعني إلزامياً احترام املعايير الدنيا النموذجية للمساحة 

األرضية والتهوية، بغية تأمني ظروف احتجاز مقبولة.  
وقد وردت التوجيهات املتعلقة ببناء أسّرة تراكبية في اجلدول التلخيصي الوارد في نهاية 

هذا الفصل:
	 املسافات التي يجب مراعاتها بني األسرة؛

	 ارتفاع الطبقة األولى لألسّرة؛
	 املسافة بني األسّرة التراكبية؛

	 احلّيز الضروري للوصول إلى األسّرة الفوقانية؛
 . االرتفاع اإلجمالي لألسّرة التراكبية	 

إذا كان علو املكان واملعايير األمنية تسمح  أو ثالث  على طبقتني  عادة،  تراكب األسّرة،  يكون 
بذلك. كما ميكن بناؤها بأساليب مختلفة؛ ويتوقف ترتيبها على قياسات الزنزانات والعنابر، 

ومواضع األبواب، والنوافذ، ومرافق الصحة الداخلية إن ُوجدت. 
مثالً عن أسّرة تراكبية تراعي املعايير الدنيا النموذجية ملساحة النوم،   8 الشكل  يُظهر 

واملساحة األرضية، والتهوية، مع إمكانية الوصول إليها بشكل جانبي. 

الشكل 8 
تنظيم أسّرة 

تراكبية مع احترام 
املعايير الدنيا 

النموذجية ملساحة 
النوم

الفناء الداخلي 

قياساً  النوم  أماكن  من  أكبر  عدد  توفير  يتيح  مختلفاً  ترتيباً   10 9 و الشكالن  يُظهر 
بالشكل 8، لكنه ال يسمح لكل سجني بالتمتع في جميع احلاالت بسرير فردي، مما يزيد من 

احتماالت بروز املشاكل الناجمة عن االختالط. 
االكتظاظ  من  عالية  نسبة  وجود  حال  في  إال  الترتيب  هذا  إلى  اللجوء  عدم  إذن  يجدر 

السكاني الذي ال ميكن خفضه بواسطة إجراءات قضائية أو سياسية على األمد القصير. 
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التهوية واإلضاءة

الشكل 9 
أسّرة تراكبية دون فاصل 

بينها 

الشكل 10 
»فرشة« خشبية 

ودعائم معدنية 

التهوية واإلضاءة  5 .1

التهوية
الهدف من التهوية هو إخالء املكان من ثاني أكسيد الكربون الناجت عن التنفس، ومن الرطوبة 
التنفس  السجناء  إقامة  أماكن  في  النقي  للهواء  اجليد  االنتقال  يتيح  إذ  العرَق.  عن  الناجتة 

بشكل طبيعي وتبديد الروائح اجلسدية. 
بالتعليمات  االستعانة  ميكن  وافية،  االحتجاز  مكان  تهوية  كانت  إذا  ما  لتحديد  وسعياً 

ة من معايير مبنية على التجربة. التالية املستمدَّ
في حال وجود تهوية سيئة، تتراكم احلرارة والرطوبة نتيجة للعرق اجلسدي مما يجعل اجلو 
ثقيالً. وفي احلاالت القصوى، ميكن مالحظة ظواهر تكاثف عند ملس سطح بارد، كاجلدران أو 
السقف. فيعيش السجناء في هذه احلالة، بال انقطاع، في جو من الرطوبة املفرطة، مما قد 

يؤدي إلى بروز أمراض جلدية وتنفسية. 
اخلارج.  من  املكان  داخل  إلى  النقي  الهواء  ينتقل  أن  الضروري  من  تهوية جيدة،  وإلتاحة 
وميكن حتديد كمية هذا الهواء باملتر املكعب في الدقيقة للشخص الواحد، أو باملتر املكعب في 
الدقيقة واملتر املربع من املساحة األرضية.9 كما تتراوح املعايير املوصى بها بني 0.1 و1.4 متر 
مكعب في الدقيقة للشخص، أو بني 0.1 و0.2 متر مكعب/في الدقيقة/في املتر املربع. 

حصير
فناء

لوح خشبي

فرشة رغوية
بطانية

بنية معدنية

2.4 متر
2.4 متر
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من  وغيرها  النوافذ  مساحة  بقسمة  عملي  بشكل  السجن  في  التهوية  احتساب  ميكن 
الفتحات باملساحة األرضية. 

أما املعايير التي ينبغي مراعاتها لتأمني جتديد الهواء، فهي التالية:
	 ال يجب أن تكون مساحة النوافذ وغيرها من الفتحات أدنى من ُعشر املساحة األرضية؛

. ال يجب أن يكون اجملال املتوفر أدنى من 3،5 متر مكعب للشخص	 

يكتسي احترام املعيار األول أهمية خاصة في حال عدم متتع السجناء بإمكانية الوصول املديد، 
وبشكل يومي، إلى الهواء الطلق، إذ يضمن أيضاً إنارة دنيا بضوء النهار في الزنزانات والعنابر.

وعلى سبيل املثال، يجب أن تكون في زنزانة تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً، نوافذ وفتحات 
ال تقل مساحتها اإلجمالية عن مترين مربعني. 

وإذا طبَّقنا هذا املبدأ على النموذج الوارد في الشكل 8، يجب أن تكون هناك ثالث نوافذ أو 
فتحات تبلغ مساحتها حوالي 0.5 متر مربع لتأمني تهوية مالئمة للعنبر. ويوفر الشكل 11 

فكرة عن هذه الفتحة.
ومع تطبيق املعيار األول، تصبح النوافذ والفتحات أكبر بشكل ملموس، أي أنها تبلغ مترين 

مربعني. 

متى سنحت الظروف املناخية بذلك، ميكن حتسني التهوية واإلضاءة الطبيعيتني باالستعاضة 
يجب  األخيرة،  هذه  اختيار  حال  وفي  ة.  ُمزجلَّ بأبواب  والعنابر  الزنزانات  في  املتينة  األبواب  عن 

مراعاة حاجة السجناء إلى اجلانب احلميم في حياتهم اليومية. 
في البلدان التي تتسم بدرجة حرارة عالية، ميكن تأمني التهوية بواسطة مروحة التهوية 
استهالكها  أن  كما  زهيدة،  تركيبها  كلفة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  الشفرات.  ذات  الكهربائية 
مرتفعة،  حرارة  ذات  أماكن  في  دوماً  السجناء محصورين  يكون  فعندما  الكهربائي ضعيف. 

تصبح هذه التجهيزات ضرورية. ويُظهر الشكل 12 عنبراً مجهزاً مبروحة كهربائية كهذه.

الشكل 11 
مقاييس الفتحة لضمان 
التهوية الدنيا النموذجية 

لعشرة أشخاص 

الشكل 12 
عنبر ومروحات التهوية 

الكهربائية.

1 متر

0.5 متر
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جدول تلخيصي

اإلضاءة 
اإلضاءة بالضوء الطبيعي ضرورية لكل إنسان.

وقد ُحدد في مجموعة القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء، القاعدة 11:
»في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

الضوء  استخدام  من  السجناء  متكن  بحيث  االتساع  من  النوافذ  تكون  أن  يجب  )أ(    
الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي 

سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية؛
)ب(    يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة والعمل دون  

إرهاق نظرهم«.

من  السجناء  لتمكني  ساعة  أي  في  ُمضاءة  تكون  أن  يجب  املراحيض  أن  ذلك  إلى  يُضاف 
استخدامها وحفظها في حالة نظافة جيدة، ملنع التلوث وانتشار اجلراثيم. 

جة أو فتحة تبلغ مساحتها 0.4 متر × 1 متر  في املثل الوارد في الشكل 8، مساحة ُمزجَّ
لتأمني حد أدنى من اإلضاءة. 

كما ميكن، في حاالت معينة، تطبيق املعيار املستخدم أحياناً في املساكن، أي أن تساوي 
مساحة النوافذ ُعشر املساحة األرضية. وفي حال تطبيقه على النموذج السابق، يجب أن تبلغ 

املساحة اإلجمالية للنوافذ وغيرها من الفتحات  مترين مربعني.
في حال اعتماد اإلضاءة الصناعية، يجب أن تبلغ قوة املصابيح 5 واطات للشخص أو 2.5 

واط للمتر املربع. 

القدرة على االستيعاب وظروف السكن 

القدرة على االستيعاب 

حتددها السلطات )متطلبات(

املساحة اإلجمالية املتوفرة 
املساحة داخل محيط األمن: 20 – 30متراً مربعاً للشخص

املساحة الدنيا لإلقامة
املساحة اخملصصة لإلقامة: 3.4 – 5.4 متر مربع للشخص

مساحة اإلقامة في حاالت األزمات والطوارئ
املساحة )في الزنزانات والعنابر( احملددة كمساحة أرضية للشخص: متران مربعان/للشخص، 
إلى  الوصول  املياه،  )احلصول على  مستوفاة  إذا كانت جميع الشروط األخرى  مؤقتاً  مقبولة 
الفناء، مراحيض قابلة لالستخدام، احلصول على الرعاية الطبية، والغذاء، …إلخ(. كما ميكن 

حتديدها كمساحة تضاف إلى املساحة الضرورية للراحة )1.6 متر مربع كحد أدنى(.  

الفراش واألسّرة التراكبية 
املساحة الدنيا للنوم )2 متر × 0.8 متر(: 1.6 متر مربع للشخص

املسافة الدنيا بني األرض واملستوى األول للنوم: 0.2متر
املسافة الدنيا بني مختلف مستويات النوم: 1.2 متر

جدول تلخيصي  6 .1



26

املياه، الصرف الصحي، النظافة الصحية وظروف اإلقامة في السجون

اللجنة الدولية للصليب األحمر

العدد األقصى للمستويات: 3
العلو األدنى بني املستوى األخير والسقف: 3 أمتار

املسافة الدنيا بني األسّرة: 1.5متر

التهوية واإلضاءة
كمية الهواء الدنيا املتوفرة للشخص: 3.5 متر مكعب

التهوية لكل مستوى من مستويات النوم للشخص الواحد: 0.025 متر مربع
نسبة جتديد الهواء )حجم املكان في الساعة(: 1

قوة اإلضاءة الصناعية: 0.5 واط للشخص
قوة اإلضاءة الصناعية لألماكن < 100 متر مربع: 2.5 واط للمتر املربع

اإلضاءة الصناعية )سطح النوافذ والفتحات األخرى للشخص في كل مستوى(: 0.015 متر 
مربع
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أينما  دائم  تأمينها على نحو  ينبغي  التي  من اخلدمات األساسية  املياه جزءاً  إمدادات  تشكل 
الغذائية،  الوجبات  إعداد  االستهالك،  وذلك ألغراض:  احملرومون من حريتهم،  ُوجد األشخاص 
احلفاظ على النظافة الشخصية، للصرف الصحي )عند استخدام املياه في أنظمة الصرف 

الصحي(.
وبالتالي، تتمثل إحدى املهام ذات األولوية بالنسبة ألي مسؤول عن سجن في السهر على 

توفير إمدادات كافية ومنتظمة من املاء – من حيث الكمية والنوعية معاً.
تخضع هياكل إمدادات املياه في السجون لظروف قاسية دوماً. ولذا، يجب أن تكون متكيِّفة 

مع عدد السجناء وأن تخضع للصيانة بانتظام. 
غالباً ما يالحظ ميدانياً أن املنشآت األصلية لم تعد متكيِّفة بسبب الزيادة املتواصلة في 
عدد السجناء. وبالتالي، فهي تصاب عادة بتلف سريع. وكثيراً ما يحدث أن تنقطع املياه عن 
حمامات االغتسال بالدش واملراحيض والزنزانات والعنابر، أو أن تكون اإلمدادات مغذاة بكميات 
املياه ليس كافياً. وعالوة على  أو ألن ضغط  لعطل قائم في الصنابير واألنابيب،  غير كافية، 
نقص املياه وما ينتج عنه على صعيد عدم تلبية احتياجات السجناء، ثمة صعوبة أخرى على 
مما  التصريف بشكل طبيعي،  هذا  يجري  ال  إذ  والنفايات،  املستعملة  املياه  تصريف  مستوى 

يخلق بيئة مالئمة النتشار األمراض. 
وجودها  ففي حال  فيها.  تقع  التي  املناطق  املياه على  إمدادات  في  السجون  تعتمد  كما 
في مراكز حضرية خاضعة إلمدادات سيئة أو مناطق تشهد منواً سريعاً، قد تبرز منافسة بني 

احتياجات السجناء للمياه واحتياجات السكان في األحياء اجملاورة.
محطات  بناء  أو  املياه،  شبكات  طاقة  زيادة  إلى  الهادفة  االستثمارات  كلفة  بانتظام  وتتزايد 
جديدة إلنتاج مياه الشرب. كما أن اجملالس الوطنية للمياه تضطّر أحياناً إلى التريث سنوات 

عدة قبل التمكن من إطالق مشاريع جديدة نظراً النعدام التمويل.   

 

أنظمة التخزين والتوزيع
بيانياً لكيفية توزيع املياه في السجن انطالقاً من شبكة مكيَّفة  رسماً   13 الشكل  يُظهر 
الضغط أو انطالقاً من شبكة اإلمداد العاملة بفعل اجلاذبية. فعندما يوجد خزان مرفوع، يجب 
أن يكون الضغط قوياً مبا فيه الكفاية مللئه. ثم تَوزع املياه بواسطة اجلاذبية على مختلف أجزاء 
السجن. ويتيح خزان يبلغ ارتفاع قاعدته 5 أمتار تأمني ضغط كاٍف إلمداد األبنية الواقعة على 

املستوى األرضي.

مقدمة   1 .2

إمدادات املياه وتوزيعها  2 .2
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عندما ال يكون الضغط كافياً، يجب استخدام مضخات إلمداد اخلزان باملياه وشبكة التوزيع 
الداخلية في آن معاً. 

كما ميكن بناء خزانات جوفية متتلئ عادة خالل الليل مع انخفاض الطلب على املياه وتوفر 
ضغطاً كافياً.

وإذا كان نظام اإلمدادات معقداً، يوصى باستدعاء أخصائي. 

تقييم إمدادات املياه
فيه  تستخدم  التي  املياه  كميات  وتقاس  املياه.  لتوزيع  بشبكة  موصوالً  عادًة  السجن  يكون 
ر استهالك املياه إلدارة السجن تبعاً لقراءة ما يسّجله العّداد.  بواسطة عّداد للمياه. كما يسعَّ
ر املياه تبعاً لالستهالك الفعلي وإمنا على قاعدة سعر ثابت، أياً  لكن في بلدان معينة، ال تسعَّ

كان عدد األمتار املكعبة املستهلكة. 

يجب أن تغطي إمدادات املياه االحتياجات التالية:
	 مياه الشرب؛

	 إعداد الطعام؛
	 احلفاظ على النظافة اجلسدية؛

	 عمل أنظمة تصريف املياه املستعملة والنفايات؛
 . نظافة األماكن، …إلخ	 

الشكل 13 
إمدادات املياه، اخلزانات 

وتقسيم املياه في 
السجن

توقف أوتوماتيكي خزان

حمام اغتسال 

مرحاض تركي

مغسلة

تصريف املياه

مضخة

صمام العوامة 

ِمسبر

سحب املياه

خزان غائر

كوة املراقبة

التوزيع بواسطة اجلاذبية

إمدادات انطالقاً من الشبكة

التوزيع
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ما  تبنّي  يتعني  احملتملة،  املشاكل  وحتديد  لالحتياجات  الفعلية  التغطية  لتقييم  وسعياً 
يلي:

	 كمية املياه التي تدخل إلى السجن؛
	 كمية املياه املتوفرة للسجناء؛

 . كمية املياه املستخدمة فعلياً من جانب السجناء	 

كمية املياه النافذة إلى السجن 
لعّداد  منتظمة  قراءة  خالل  من  السجن  في  فعلياً  تلقيها  يجري  التي  املياه  كمية  تقيَّم 

املياه. 
وقد يتواجد عّداد املياه أحياناً خارج محيط أمن السجن. وفي البلدان املدارية، يجب االنتباه 

إلى كوة املراقبة التي قد تؤوي ثعابني أو حيوانات أخرى خطرة. 
يُظهر الشكل 14 منوذجاً لهذا التجهيز وأنواعاً لقراءة كميات املياه باملتر املكعب.

للفصول  وتبعاً  النهار،  تبعاً لساعات  باملياه لتقلبات هامة  وقد يخضع حجم إمداد السجن 
بطبيعة احلال. كما أنه قد يحدث انقطاع في إمدادات املياه لفترة طويلة وألسباب متنوعة. 

يتعني تسجيل التقلبات في اإلمدادات بغية تقييم تأثيرها على توفر املياه فعلياً وبشكل 
باملتر املكعب في الساعة في  املياه  إذن قياس تدفق  يجب  الداخلي.  دائم داخل محيط األمن 

فترات منتظمة. 
إلى  تدخل  التي  املياه  كمية  لقياس  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  إلى   2 رقم  اإلطار  يشير 

السجن. 

الشكل 14 
كوة املراقبة، العّداد 

والقراءة

إجراء لتقييم كمية املياه التي تدخل إلى السجن انطالقاً من قراءات العّداد 

. تسجيل قراءة العّداد في ساعة محددة أو في ساعات مختلفة من النهار. 1

بإجراء  وذلك  الدقيقة(، . 2 في  املكعبة  األمتار  )عدد  املياه  تدفق  الكرونومتر(  )باستخدام  احتساب 

قياسات عديدة الستخراج معدل التدفق.   

ساعة على سبيل  احتساب عدد األمتار املكعبة التي تدخل خالل فترة محددة )10 ساعات أو 12 . 3

املثال(.

اإلطار رقم 2 
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يوفر اجلدول 1 منوذجاً عن نتيجة قراءات العّداد على مدى أسبوع

قراءات عّداد املياه على مدى أسبوع واحتساب كميات املياه املتوفرة للسجن

اجملموع لأليام اخلمسة: 171.79 
معدل السجناء: 980 سجيناً

كمية املياه املتوفرة يومياً: 5/171.79= 34.358 متراً مكعباً
كمية املياه املتوفرة للسجني: 358 .980/34 = 35.05 لتراً للشخص يومياً

ل في كميات املياه الداخلة رسم بياني يُظهر التطور املسجَّ

إلى السجن 
عدد األمتار املكعبة يومياً              

انطالقاً من البيانات املستخرجة خالل األيام اخلمسة التي أجري فيها القياس )انظر الشكل 15(، 
يستنتج ما يلي:

باملقارنة مع فترة الصباح؛ عادة، يكون تدفق املياه في فترة املساء أكبر، وعلى نحو ظاهر، 	 
من املياه يومياً إلى السجن؛ يدخل حوالي 34.358 متراً مكعباً )أو ما يعادل 358 .34 لتراً( 	 

 . ر كمية املياه التي تدخل السجن مبعدل 35 لتراً يومياً لكل سجني	  تُقدَّ

الشكل 15 
قراءة العّداد مع األرقام 

املناسبة

اجلدول 1 

وإذا أتاح الوقت ذلك:

ملعرفة ما إذا كانت  تكرار هذا اإلجراء أليام متتالية طوال أسبوع، ومرة واحدة في الشهر على األقل، . 4

الكميات تشهد تغيراً تبعاً الرتفاع الطلب في فصل الصيف أو خالل الفصل اجلاف. 

. في حال بروز مشكلة، يتعني تسجيل قراءة العّداد يومياً في الساعة نفسها. 5

بتعداد عدد السجناء في كل يوم  احتساب معدل الكميات اليومية وعدد اللترات للشخص/يومياً، . 6

أو معدل عدد السجناء في األسبوع. 

 . حتديد التطور القائم ضمن رسم بياني. 7

ساعة اليوم
القراءة

الساعات 
بني 

القراءات

قراءة 
العّداد

الكمية 
باملتر 

املكعب

عدد 
السجناء

رقم اليوم

96.11.1018.00-15227.15-975

96.11.1118.001615245.0217.87968

96.11.1118.00815255.0210.00972     1

96.11.1210.001615277.2222.20975

96.11.1218.00815290.5213.309782

96.11.1310.001615309.7219.20984

96.11.1318.00815330.7221.009883

96.11.1410.001615346.7216.00985

96.11.1418.00815368.7422.029884

96.11.1510.001615379.9411.20982

96.11.1518.00815398.9419.009805

التاريخ

متر مكعب



32

املياه، الصرف الصحي، النظافة الصحية وظروف اإلقامة في السجون

اللجنة الدولية للصليب األحمر

ميكن حتديد كمية املياه املتوفرة فعلياً للسجناء بعد تقييم خسارة املياه القائمة داخل السجن 
نفسه.

أكثر تعقيداً. ويتمثل احلل  املياه  إمدادات  فيصبح تقييم  أما حني ال يتوفر عّداد للمياه، 
األكثر بساطة إذن في تركيب عّداد على خط اإلمدادات الرئيسي. 

في السجون التي يتوفر فيها خزان للمياه، ميكن إما:
	 احتساب حجم اخلزان؛

	 تسجيل الوقت الضروري لتعبئته؛
في  الداخلة  املياه  لترات  عدد  لتقييم  أعاله  الثاني  بالقياس  األول  القياس  	 قسمة 

الساعة؛

وإما:
. قياس معدل تدفق املياه بواسطة سطل معيَّر مع تسجيل الوقت الالزم لتعبئته	 

إذا كان اخلزان ميتلئ ليالً فقط، فإن سعته هي التي حتدد كمية املياه املتوفرة يومياً. 

خزانات مستقلة  التمريض،  وغرفة  كاملطبخ  أحياناً،  السجن  أجزاء مهمة من  يكون في 

يكتسي ملؤها طابع األولوية، ويجري تعبئتها انطالقاً من اخلزانات الرئيسية. وفي هذه احلالة، 

ميكن قياس استهالك املياه في هذه األجزاء بدقة وتقييمه تبعاً لالحتياجات. 

يُظهر الشكالن 16 و17 نوعني من اخلزانات الالمركزية، التي غالباً ما يتم إنشاؤها بالقرب 

من البنى املذكورة أعاله. 

الشكل 16 
خزان المركزي

الغطاء

15 سم 

نحو الشبكة

إمدادات املياه

التفريغ

مياه اإلشباع
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الشكل 17 
خزان المركزي

الشكل 18 
خزان مرفوع وتوزيع املياه 

على املستخِدمني 

مياه اإلشباع

يُظهر الشكل 18 خزاناً مرفوعاً ونظام توزيع بسيط باجتاه مختلف هياكل السجن. ويجب أن 
يتمكن السجناء من احلصول على املياه في الفناء. ولذا، غالباً ما تتوفر الصنابير في الفناء، أو 

في بعض احلاالت االستثنائية، مضخات للمياه. 

الغطاء

الغطاء

مغسلة

مراحيض 

خزان مرفوع

حمام اغتسال 

تصريف املياه 

توزيع املياه على املرافق الصحية
إمدادات املياه

صمام العوامة 

مستوى املياه
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تقسيم استهالك املياه في السجن
وإمنا  للسجناء،  الفورية  االحتياجات  لتلبية  فقط  السجن  إلى  تدخل  التي  املياه  تستخَدم  ال 

ينبغي أن تغطي احتياجات أخرى، مثل:
وحمامات االغتسال بالدش وغيرها من  إمدادات املطابخ، وغرفة التمريض، واملستوصف، 	 

مرافق النظافة؛
	 تصريف املياه املستعملة؛

إمداد مساكن خدمة موظفي السجن؛  في حاالت معينة، 	 
. سقي بساتني اخلضار، …إلخ	 

ويتعني أيضاً تقييم كمية املياه املستخدمة على التوالي لتلبية مختلف االحتياجات املذكورة 
الشبكة  عجز  عن  الناجتة  املياه  خسارة  احلسبان  في  التقييمات  تأخذ  أن  يجب  كما  أعاله. 

)األنابيب والصنابير التي تعاني من تسّرب املياه(، وهي مكامن ضعف قد تكون هامة. 
هكذا، يسعنا التحقق من تغطية االحتياجات القطاعية واحترام األولويات احملددة. وعند 

ل تقسيم اإلمدادات تبعاً لالحتياجات ذات األولوية.  اللزوم، يُعدَّ
املنشآت  إدراج إصالحات على  يتعني  الشبكة هامة،  بفعل عجز  املياه  فإذا كانت خسارة 

للحد من هذه اخلسارة. 
وعلى سبيل املثال، فإن خيطاً رفيعاً جداً من املياه السائلة من صنبور غير قابل للتوقف 
متاماً ميثل حوالي 10 لترات في الساعة، أي 240 لتراً يومياً. وفي حال وجود 10 صنابير تعاني 

من التسّرب، متثل الكميات الضائعة الكميات الدنيا الضرورية لـ240 شخصاً. 
يُظهر الشكل 19 منوذجاً عن تقسيم املياه في السجن. 

في هذا النموذج، يحصل 1000 سجني على 6.66 أمتار مكعبة من املياه، أي 6.66 لترات 
السجن،  ومستوصف  مطبخ  في  املستخدمة  املياه  كميات  إضافة  ومع  يومياً.  للشخص 

نحصل على حوالي 10 لترات للشخص يومياً.
وتتالءم كمية املياه هذه مع التوصيات املتعلقة بالكميات الدنيا التي ينبغي استخدامها 

في السجن، والتي ورد تلخيصها في اجلدول في نهاية هذا الفصل. 

كمية املياه الدنيا املتوفرة للسجناء: التوصيات
املستخدمة  والتوصيات  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات  على  املذكورة  التوصيات  ترتكز 
دنيا  منوذجية  إليها كقيم  النظر  وجوب  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  أيضاً،  هنا  الالجئني10.  خمليمات 

تشمل االحتياجات املائية للشرب والنظافة واالحتياجات املرتبطة بإعداد الطعام. 

الشكل 19 
تقسيم استخدام املياه 

املطبخفي أحد السجون  

املستوصف

السقي

املياه املستخدمة لنظافة السجناء

مياه الشرب

التسرباإلدارة
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حفظ صحة األشخاص، شرط أن  تتيح الكمية املتراوحة بني 10 و15 لتراً للشخص يومياً 
مالئم  نحو  على  السجن  ومنشآت  أقسام  تعمل سائر  وأن  مؤمنة  الغذائية  اإلمدادات  تكون 

)املطبخ، نظام تصريف املياه املستعملة، …إلخ(. 
مياه  من  إلى 5 لترات   3 بـ  لإلنسان  البحتة  الفيزيولوجية  االحتياجات  تغطية  وميكن 
الشرب. لكن هذه الكمية الدنيا تتزايد تبعاً للمناخ ومستوى النشاط البدني. كما أن للسجناء 
العاملني في مجال اإلنتاج الزراعي احتياجات متزايدة من مياه الشرب، علماً أن احتياجاتهم 

على صعيد النظافة أكبر أيضاً. 

للسجناء املتوفرة  املياه  كميات  تقييم 
املياه  قياس كميات  أن  دوماً. وال شك  املياه  احلصول على  إمكانية  للسجناء  تتاح  أن  يجب 
تغطية  التأكد من  يتيح  إنه  إذ  يهمنا.  ما  أكثر  السجناء هو  من جانب  املستخدمة فعلياً 

املياه.  من  األساسية  احتياجاتهم 
وال  عّداد  توفر  عدم  حال  في  املياه  استهالك  قياس  أحياناً  يصعب  أعاله،  ذكرنا  وكما 

خزان.
ففي مثل هذه احلاالت، يُقاس، في ساعات مختلفة من اليوم، معدل تدفق نقاط توزيع 
وخارجها.  االحتجاز  أماكن  داخل  السجناء  جانب  من  املستخدمة  عادة(  )الصنابير  املياه 
املياه  يستعملون  الذين  السجناء  بعدد  الساعة  في  التدفق  معدل  قياس  قسمة  تتم  ثم 

خالل ساعة. 
وميكن استخدام األسلوب ذاته لتقييم كميات املياه املستخدمة في حمامات االغتسال 
واملراحيض، …إلخ. كما جتدر املالحظة بأن التقديرات التي نحصل عليها تقريبية جداً، إذ 

ميكن أن توجد تغيرات في تدفقات مختلف مراكز توزيع املياه.  
عدد  تعداد  يجب  والعنابر،  الزنزانات  داخل  املياه  لتوزيع  مراكز  هناك  تكون  ال  عندما 
سعتها،  وتقدير  وعنبر،  زنزانة  كل  في  للسجناء  املتوفرة  املياه  تخزين  وأواني  السطول 

تعبئتها.  تواتر  وتسجيل 
املوصى بها.   باملعايير  التي مت تسجيلها  املتوفرة  املياه  ثم تقارَن كميات 

يجب أن يكون تدفق املياه كافياً وغير متقطع. كما أن تدفق الصنابير ال يجب أن يكون 
الدنيا  املياه  كمية  استخدام  سجيناً  لـ50  يتيح  مما  الدقيقة،  في  لترات   10 من  أدنى 

املوصى بها خالل ساعة من الزمن.

يكون احلصول على املياه صعباً للغاية في احلاالت التالية: 
	 وجود مراكز توزيع املياه خارج الزنزانات والعنابر؛

	 عندما يكون توزيع املياه متقطعاً أو حني يكون التدفق ضعيفاً؛
. عدم وجود خزان للمياه	 

اجلانب التقني: الصنابير
يشكل هذا اجلانب أحد مكامن ضعف أنظمة توزيع املياه. ففي السجن، تتعرض هذه الصنابير 
لتلف كبير بفعل استخدامها الدائم، وكثيراً ما تتعرض ألعمال التخريب أيضاً. ولألسف، فإن 
النماذج القائمة حالياً هي األكثر شيوعاً لكنها ال متثل أفضل طريقة ميكن الوثوق بها، ويجري 

اختيارها لدوافع اقتصادية )انظر الشكل 20(. 

يجب أن يكون اخليار املناسب قائماً على عوامل عدة:
؛ إمكانية إيجاد قطع غيار على الصعيد احمللي )الوصالت مثالً(	 

ألن التلف سريع؛ املتانة، 	 
ألنه يجب استبدال الصنابير بصورة منتظمة؛ الكلفة، 	 

 . سهولة استخدام الصنابير	 
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يجب األخذ في احلسبان أنه ال يُعقل أن نتوقع من السجناء تدّبر شؤون هذه املنشآت في مكان 
احتجازهم. 

ما زال الصنبور املزوَّد بقطعة أنبوبية ثالثية التفرع يُعد األكثر استخداماً في السجون نظراً إلى 
انتشاره الواسع محلياً. وتكمن نقطة ضعفه في أنه كثيراً ما يعاني من تسرب املياه. 

عيبه  لكن  للتسرب.  أقل عرضة  وهو  أكثر،  فيه  التحكم  فيسهل  الكروي،  الصنبور  أما 
يكمن في أن ذراعه تنكسر بسهولة إن لم تكن مصنوعة من الصلب املقاوم للصدأ. 

مع  وجتدر املالحظة،  املزوَّد بكبَّاس.  كالصنبور  أنواع أخرى من الصنابير،  كما ميكن اقتراح 
ذلك، أن هذا النوع ال يعمل جيداً وينكسر بسرعة في حال تناقص الضغط أو في حال وجود 

جسيمات صلبة في املياه.  

تخزين املياه في الزنزانات والعنابر
عندما ال توجد هناك أي مراكز لتوزيع املياه داخل الزنزانات والعنابر، ينبغي أن  تُتاح للسجناء 
الفيزيولوجية  تلبية احتياجاتهم  املياه بكميات تتيح لهم  أو فردية لتخزين  حاويات جماعية 
تلوث.  ألي  جتنباً  الفردية  املياه  خزانات  إغالق  يجب  كما  والعنابر.  الزنزانات  في  وجودهم  أثناء 

ويوصى أيضاً باستخدام صفائح املاء أو سطول مزوَّدة بغطاء لهذا الغرض. 
السجناء  كان  إذا  لتر للشخص يومياً   2 فتبلغ  بها،  املوصى  الدنيا  املياه  كميات  أما 
محبوسني طوال 16 ساعة، وما بني 3 و 5 لترات للشخص يومياً إذا كانوا محبوسني ألكثر 

من 16 ساعة أو إذا كان املناخ يقتضي ذلك. 
واحلل األنسب هو إقامة خزانات للمياه داخل الزنزانات والعنابر. وفي هذه احلالة، حتتَسب 
سعة اخلزانات تبعاً لإلرشادات الواردة أعاله. كما متأل يومياً بواسطة سطول نظيفة ومخصصة 

لهذه الغاية فحسب.
يُظهر الشكل 21 جتهيزاً شائعاً من صهاريج التخزين وبعض أنواع احلاويات الفردية. 

الشكل 20 
أنواع الصنابير

صنبور مزوَّد بقطعة صنبور كروي - إقفال
أنبوبية ثالثية التفرع 

صنبور مزوَّد بكبَّاس
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الشكل 21 
خزان للمياه في السجن 

وحاويات فردية

تتعرض  ما  سرعان  احلاالت،  أغلب  ففي  املياه.  من  أفضل  نوعية  حفظ  اجلماعي  اخلزان  يتيح 
البرازية(.  )القولونيات  جراثيم  على  حتتوي  أنها  كما  للتلوث،  املياه  لتخزين  الفردية  األواني 
وينجم هذا التلوث عادة عن نقص في قواعد النظافة الصحية، سواء بسبب اإلهمال أو لعدم 

توفر مساحيق التنظيف.
أسهل.  نحو  على  اجلماعية  اخلزانات  مياه  تطهير  ميكن  ما،  وباء  ظهور  حال  وفي 
األمراض  )الكوليرا،  امللوثة  املياه  عبر  لألمراض  السريع  النقل  جتنب  بذلك  فيمكننا 

…إلخ(.  الفيروسية، 

حتسني حصول السجناء على املياه: التدابير العامة 
ميكن اتخاذ التدابير التالية لضمان حصول السجناء على املياه في أي وقت كان:

	 زيادة قطر األنابيب التي متّد السجن باملياه؛
	 بناء خزان للمياه يتيح تنظيم وضبط التوزيع؛

	 زيادة عدد مراكز املياه سعياً خلفض أوقات االنتظار؛
. إقامة مراكز للمياه داخل العنابر	 

تكتسي هذه احللول طابعاً تقنياً. ولذا، يجب أن تكون موضع دراسة دقيقة ينفذها مهندسو 
في  املياه  كتوفير  العوامل،  من  مجموعة  االعتبار  في  األخذ  يجب  وبالفعل،  املياه.  شبكات 
الشبكات، …إلخ،  توسيع  وخطط  املياه،  ونظام تصريف  السجن،  فيها  يقع  التي  املنطقة 

وهي مسائل ال ميكن حتليلها إال بواسطة محترفني أخصائيني. 

جتميع مياه األمطار
مياه  يشكل جتميع  قد  األمطار،  من هطول  قوي  أو  متوسط  مبعدل  تتسم  التي  البلدان  في 
األمطار إسهاماً هاماً. وتتيح دراسة معدل هطول األمطار في املنطقة التي يقع فيها السجن 
معرفة ما إذا كان من املالئم االستعانة بنظام لتجميع مياه األمطار. ففي حال مالءمة هذه 
يحل  لن  النظام  هذا  أن  فيه  شك  ال  مما  لكن  سلفاً.  املتوقعة  النتائج  تقييم  ميكن  اخلطوة، 

مشاكل إمدادات املياه خالل الفصل اجلاف. 

إمدادات املياه

صنبور
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عة لكل وحدة  يُقاس معدل هطول األمطار باملليمتر في السنة. وميكن حتديده بعمق املياه اجملمَّ
أرضية. فبحسب التقديرات، ميكن جتميع ما بني 0.8 و0.9 لتر من املياه للمتر املربع وللمليمتر 
واحداً من  لتراً  على مساحة متر،  من جراء هطول األمطار سنوياً. ويعادل مليمتر من املطر، 

املياه. 
جتميع  إذن  ميكن  مليمتر سنوياً،   1  000 األمطار  هطول  معدل  فيها  يبلغ  منطقة  وفي 
حوالي 900 لتر في املتر املربع. وبالتالي، ميكن لسقف عنبر مبساحة 100 متر مربع أن يزوِّد 

بحوالي 000 90 لتر من املياه سنوياً. 
عة  يتوقف اخليار املتعلق بنوع التجميع على حالة ونوع التسقيف. كما أن جودة املياه اجملمَّ
ة للتخلص من األمطار األولى التي تشطف  تعتمد على طبيعة مواد التسقيف واألنظمة املعدَّ

السقف وجترف الغبار والبقايا املتواجدة عليه. 
يُظهر الشكل 22 نظاماً منوذجياً لتجميع األمطار.

يجب أن يتيح سناد املزراب، حتت غطاء حديد السقف املمّوج )أو مادة أخرى(، جريان املياه باجتاه 
نظام التجميع دون ركودها ودون خسارتها.

يُظهر الشكل 23 سناد مجّرة املزراب )قناة ضيقة تسقط فيها مياه السطح(.  

الشكل 22 
نظام لتجميع مياه 

األمطار 

الشكل 23 
نظام سناد املزراب  
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يُظهر الشكل 24 نوعاً من املرّشح مينع الرواسب من الدخول إلى خزان املياه. 
ويجب أن يكون اخلزان كبيراً مبا فيه الكفاية ألن األمطار املدارية قد تنتج ما بني 20 و50 
مليمتراً من املياه خالل ساعات معدودة. وميكن ملساحة تبلغ 100 متر مربع، في هذه احلال، أن 
جتمع ما بني 000 4 و000 10 لتر من املياه خالل ساعتني. وفي هذه احلالة، يجب أن تبلغ سعة 

اخلزان 4 أمتار مكعبة على أقل تقدير.
وميكن أن يكون نظام تخزين املياه مع تصريف املياه األولى بسيطاً )انظر الشكل 25(.

اإلمداد باملياه انطالقاً من بئر
في عدد كبير من السجون، يتم إمداد املياه انطالقاً من آبار محفورة داخل احمليط األمني. وكثيراً 

ما تكون هذه اآلبار كناية عن ُحفر بسيطة في األرض تصل إلى املياه اجلوفية. 
يجب أن تكون اآلبار محميَّة لتجنب تلوث مياهها من جراء التسّرب املباشر للمياه اجلارية 

واملياه الراكدة حول البئر. 

الشكل 24 
نظام يتيح فصل 

األمطار األولى التي 
تشطف السقف 

الشكل 25 
نظام بسيط لتخزين 

املياه مع تصريف يدوي 
لألمطار األولى 

كوة التنظيف 

مصيدة الرواسب

كوة املراقبة

التفريغ

مرفق اخلروج

شبكة قابلة للنقل

تعبئة الصهريج

صهريج
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ميكن حماية البئر عبر اخلطوات التالية:

بواسطة حلقات من اإلسمنت؛ تبطني اجلوانب 	 

واملواد  بناء قاعدة )أو حاجز( ومثابة. يشير اإلطار رقم 3 إلى التدابير الواجب اعتمادها، 	 

الضرورية لبناء القاعدة )أو احلاجز(، عالوة على إجراءات الصيانة الضرورية؛

ويتم تركيب  تركيب مضخة يدوية أو كهربائية أو سطل وحبل، وتثبيتهما على بكرة. 	 

املضخة اليدوية تبعاً للتعليمات الصادرة عن املُصنع. 

زة مبضخة يدوية.  يُظهر الشكل 26 بئراً محميَّة ومجهَّ

عندما تغرَف املياه بواسطة حبل وسطل، يتعني اتخاذ تدابير معينة لتجنب تلوث املياه:
املربوط بحبل؛ يجري غرف املياه دائماً بواسطة السطل ذاته 	 

جيدة؛ يجب احلفاظ على السطل واحلبل في نظافة 	 
قبل الشروع في  تلقائياً  أيديهم  املياه غسل  الذين يقومون بغرف  	 يجب على األشخاص 

هذه العملية.

في حال  البئر  داخل  إلى  الوصول  إلتاحة  مراقبة  بكوة  أو  بغطاء  البئر  تزويد  يتعني  أخيراً، 
بروز مشكلة. وهذا املدخل ضروري لتنفيذ عمليات التطهير، ومعاجلة تسرب املياه، وتكييف 

املضخة وتركيبها.  

تعميق البئر
لن نصف هنا مجمل تقنيات حفر اآلبار وإمنا سنكتفي بشرح العمليات األكثر شيوعاً.

في فترة اجلفاف، قد نشهد تدنياً في مستوى املياه اجلوفية. وإذا كانت البئر غير عميقة مبا 
فيه الكفاية، ستكون كمية املياه التي توفرها خالل هذه الفترة شحيحة. وسيكون ضرورياً، 

في مثل هذه احلالة، تعميق البئر. إنها عملية دقيقة تتطلب كفاءات ومواد خاصة. 

الشكل 26 
زة مبضخة  بئر مجهَّ

يدوية.

غطاء من اإلسمنت أو من املعدن

بالطة من اإلسمنت

حجرة

كوة مراقبة
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اآلبار عند  يجب حفر  السنة،  املياه بطريقة موثوق بها طوال  إمدادات  سعياً لضمان 
مترين )2 متر( تقريباً حتت املستوى األدنى ملياه الطبقة اجلوفية في الفصل اجلاف.

وكما يظهر في الشكل 27، يجري تعميق اآلبار بإضافة حلقات مسامية أو مثقوبة. خالل 
عملية احلفر، تصرَّف املياه بواسطة سطول أو مضخة إذا اقتضى األمر ذلك. ثم يُضاف احلصى 
بني احللقات واجلوانب الداخلية، ويودَع في قعر البئر طبقة من احلصى )5 إلى 10 سنتيمترات 

تقريباً( لتجنب تعليق اجلسيمات املترسبة في املياه.

الشكل 27 
تعميق البئر

مستوى املياه

حلقات ذات حدود قاطعة

سطل إزالة التربة والوحل

غطاء من اإلسمنت

حلقات من اإلسمنت ø 1.4 متر

الصعود نحو املرجل الثالثي القوائم

امتصاص

قابلة  كهربائية  مضخة 
للعمل حتت املاء 

كابل كهربائي 

كابل معالقي للمضخة

التصريف  ــوب  ــب أن
انطالقاً من املضخة

حماية البئر

لكي يبلغ الشعاع حول مركز البئر مترين اثنني  حفر قعر حول البئر على عمق يناهز 0.30 متر، . 1
تقريباً. وميكن أن يكون احلاجز مربع الشكل أيضاً. 

الرمل،. 2  اإلسمنت،  من  )حصص  اإلسمنت  من  غطاء  صّب  احلاجز.  وإعداد  باألحجار،  القعر  ملء 
احلصى 1 :2 :3( حتيط به قناة صغيرة ويحّده جدار صغير بارتفاع 0.1 متر تقريباً.

: املواد الضرورية هي التالية. 3
    4 أكياس من اإلسمنت – 50 كيلوغراماً،

    4 نقاالت )عجلة اليد( من الرمل،
    8 نقاالت من احلصى،

    20 متراً حلاجز اإلسمنت بقطر 8 مليمتر، توضع على شكل مربعات يبلغ عرضها 100 مليمتر، 
ألواح خشبية،   ،)1 )عدد  معول   ،)2 )عدد  رفش  يد(،  )عجلة  نقالة  الصغير،  اجلدار  لبناء  قالب 

مطرقة )عدد 1(، مسامير، سطل )عدد 1(. 

اإلطار رقم 3 
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توزيع املياه في حاالت الطوارئ
في حاالت شح املياه أو انقطاعها كلياً، ينبغي أحياناً االستعانة بشاحنات صهريجية لنقل 
املياه وإمداد السجن. لكن هذا النوع من اإلمدادات محدود القدرة ومكلِف. ولذا، يجب أن تسهر 
إدارة السجن، في مثل هذه احلاالت، على تأمني 10 لترات من املياه لكل شخص يومياً؛ كما 
وذلك باحلد من عمليات السقي واالغتسال في  يتعني أن تنفذ على الفور تدابير الوفر املائي، 

حمامات االغتسال مثالً. 
وفي حاالت الطوارئ، ميكن احلد من كمية املياه املستخَدمة إلى 5 لترات للشخص يومياً، 
وهي الكمية الدنيا لتأمني االحتياجات الفيزيولوجية للسجناء، على أن يكون ذلك لفترات ال 
تتجاوز بضعة أيام، أي لضمان مياه الشرب وإعداد الطعام. وإذا جتاوزت هذه الفترة بضعة أيام، 

تبدأ األمراض املرتبطة بنقص املياه بالظهور.

منشآت حلاالت الطوارئ
ال ميكن نقل املياه من الشاحنات الصهريجية إلى اخلزانات القائمة إذا لم تتوفر مضخات قوية 
كالتي تستخَدم في  ينبغي إقامة منشآت تخزين مؤقتة،  وفي هذه احلالة،  مبا فيه الكفاية. 

حاالت الطوارئ. ويظهر الشكل 28 منشأة من هذا النوع. 

يتعني تغطية احلاجز بأكياس من اإلسمنت وإبقائه رطباً طوال 5 أيام إلى أن يبلغ اإلسمنت أقصى درجة 
من املتانة. 

كما أن املياه يجب  يجب أن تبلغ نسبة انحدار احلاجز )القاعدة( 1 % وأن تقود إلى قناة التصريف. . 4
أن تصل إلى جب رملي، أو بستان مروي، وال يجب أن تبقى راكدة حول البئر. 

يكون اجلزء  تهيئة غطاء البئر بتثبيت مسامير املضخة، مع ترك حيز فراغ لكوة الدخول. وأحياناً، . 5

املركزي من املضخة مثبَّتاً على هذا الغطاء، لكن يُحبَّذ عادة بناء كوة منفصلة إلتاحة الدخول إلى 

البئر ومراقبتها دون تفكيك املضخة. ويجب أال تتسّرب املياه حتت الغطاء وتبلغ البئر.

الصيانة
: عند استخدام سطل ما كوسيلة لغرف املياه، يجب االنتباه إلى النقاط التالية. 1

    احملافظة على نظافة السطل،
    تعليق السطل على البكرة وعدم طرحه على األرض أبداً،

    احملافظة على نظافة احلاجز وقناة التصريف،
    استخدام السطل ذاته دائماً،

    اإلبقاء على احلبل ملفوفاً حول البكرة أو معلقاً على عمود،
       تعيني مسؤول ملراقبة عملية الغرف.

 . تبديل السطل واحلبل عندما يكون ذلك ضرورياً. 2

. مراقبة حالة البئر. 3

التي يتم غرفها  املياه والكميات  على قياس مستوى  أو مرتني في الشهر( . 4 )مرة  بانتظام  العمل 

يومياً، وإقامة نظام تقنني في حال بروز مشكلة. 
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أو أكثر.  توضع اخلزانات على دعامة مرفوعة تتيح توزيع املياه بواسطة اجلاذبية نحو مضخة 
عنها  االستعاضة  ميكن  لكن  سريعاً،  وتركيبها  نقلها  بإمكانية  املرنة  الصهاريج  وتتميز 
 .)29 الشكل  )انظر  كلفة  وأقل  متانة  أكثر  أنها  علماً  محلياً،  مصنوعة  ثابتة،  بصهاريج 
ويجب أن يكون الوصول إليها سهالً بالنسبة إلى السجناء، وإذا أمكن، أن تُتاح تعبئة الصهريج 

بواسطة اجلاذبية. 

وعلى سبيل املثال، ميكن إقامة صهريجني اثنني لـ000 1 سجني، بسعة مترين مكعبني 
لكل صهريج، مما يضمن حوالي 4 لترات للشخص يومياً. وميكن أن يتم اإلمداد بواسطة شاحنة 
لنقل املياه ذات سعة متواضعة )5 أمتار مكعبة(. وشاحنتان قادرتان على توفير حوالي 10 

لترات للشخص يومياً، وهي الكمية الضرورية لكل سجني. 
زة، فيجب توفير مضخة متحركة لنقل املياه من الشاحنة  أما إذا لم تكن الشاحنة مجهَّ

إلى اخلزانات. كما يتعني تزويد أنابيب مكيَّفة وطويلة مبا يكفي لتنفيذ العملية. 

الشكل 28 
صهريج لتخزين املياه 

مؤقتاً

الشكل 29 
خزان مصنوع محلياً 

منصة لتوزيع املياه

خزان َمرن
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النظافة الصحية للسجناء   3 .2

كميات املياه واملعدات الضرورية 
منشآت  تتوفر  أن  »يجب  السجناء:  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  جملموعة  تبعاً 
أن  عليه  ومفروضا  سجني  كل  مقدور  في  يكون  بحيث  بالدش  واالغتسال  االستحمام 
الصحة  تتطلبه  الذي  بالقدر  الطقس،  مع  متكيفة  حرارة  بدرجة  يغتسل،  أو  يستحم 
العامة تبعا للفصل واملوقع اجلغرافي للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة في األسبوع في 

مناخ معتدل«.11
يجب تنظيم االستهالك  عندما تكون إمدادات املياه في سجن ما محدودة أو متقطعة، 
بانتباه لكي يتسنى لكل السجناء االنتفاع باملياه الضرورية لتلبية احتياجاتهم الفيزيولوجية 

واحلفاظ على احلد األدنى من النظافة الصحية. 
وفي احلاالت القصوى، قد يكون من الضروري أحياناً فرض قواعد صارمة للوفر املائي، من 
خالل حّد مدة االستحمام واالغتسال بالدش إلى بضع دقائق مثالً، أو احلّد من تدفق املياه إلى 
2.5 لتر في الدقيقة كحد أدنى. وال بّد من املالحظة أن 5 لترات من املياه ميكن أن تكون كافية 

م استهالكها بشكل سليم.  لالغتسال لو نظِّ
أما احلل األبسط، فهو ترك السجناء يغتسلون بواسطة سطل من املياه، مع إيداع 5 لترات 

من املياه على األقل لكل فرد منهم. 
تلك كميات دنيا، ويجب زيادتها بالسرعة املمكنة ما أن تسنح الفرصة تبعاً إلمدادات 

املياه.
تتيح املنشأة الواردة في الشكل 30 ضبط استهالك املياه، وجتنب مشكلة الصنابير التي 

تعاني من تسرب املياه، وضمان حد أدنى من النظافة الصحية للسجناء. 
هذه املنشأة من أكثر املنشآت بساطة، وهي قابلة للتركيب في البلدان احلارة. كما أنها تتطلب 

الشكل 30 
خزان وحمامات الدش

حداً أدنى من الضغط. فاملياه ميكن أن متَّد، بفعل اجلاذبية، من خزان مرفوع، يوضع فوق اجلدران 
فهذا  باللون األسود،  وإذا كان اخلزان مطلياً  الفاصلة ويُغذى باملياه مرة في اليوم على األقل. 

تصريف مياه حمامات الدش

إمداد مباشر دون صمام

حمام دش دون وحدة رأس الدش

إمدادات املياه انطالقاً 
من الشبكة

غطاء

صمام العوامة 

خزان مرفوع

 صمام اإلمداد باملياه
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يعني أنه يوفر املياه الساخنة النظيفة. 
يجري تدفق املياه، ببساطة، عبر ثقوب مباشرة في األنابيب التي يغذيها اخلزان باملياه )انظر 

الشكل 31(. 

الشكل 31 
تفصيل جريان املياه

الشكل 32 
صنبور »تالفلو«

يُظهر الشكل 32 تفاصيل منشأة مزوَّدة بصنبور »تالفلو« يوقف جريان املياه عندما يُرخى 
الضغط عنه، مما يحّد من هدر املياه. 

مصادر الطاقة لتسخني املياه
الطاقة الشمسية: قد تتطلب الصعوبات القائمة أمام املّد بالطاقة إقامة جتهيزات تستخدم 
الطاقة الشمسية. وهي جتهيزات مكلفة نسبياً عند الشراء، لكنها تستعمل بعد ذلك طاقة 

مجانية. كما أنها توفر املياه الساخنة النظيفة عندما يكون الطقس مشمساً.
وتقتضي هذه األنظمة قليالً من الصيانة، لكنها لن تكون نافعة، على األمد البعيد، إال في 
حال التمكن من الوصول إلى وكالء محليني أو مصلِّحني قادرين على التدخل إذا دعت احلاجة. 

في  بسيطة  ثقوب 
أنبوب ُمكلفن
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الشكل 33 
صفائح جتميع شمسية 

ال حتتاج إلى تدخل في 
محتواها وتتيح إنتاج 

املياه الساخنة

يُظهر الشكل 33 رسماً بيانياً إلحدى هذه املنشآت املسّماة مبنشآت الطاقة الشمسية التي 
الساخنة،  للمياه  وخزان  باملياه،  للتغذية  وتتألف من خزان  تدخل في محتواها،  إلى  ال حتتاج 

وصفائح جتميع وامتصاص املياه، وشبكة األنابيب الضرورية لتجهيز حمامات االغتسال.

تتوفر مادتا الكيروسني والبارافني في كل مكان تقريباً. ويظهر في الشكل 34 منوذج بسيط 
حلمام االغتسال يعمل بالكيروسني. 

ام بسيط ويسهل استعماله وال يشكل أي خطر. كما أن تركيبه سهل.  هذا النوع من احلمَّ
فبواسطة لتر من الكيروسني أو البارافني، تنتج هذه املنشأة حوالي 8 لترات من املياه الساخنة 

)درجة احلرارة املئوية: 40( في الدقيقة، طوال ساعتني تقريباً. 
املنشآت  في  عادة  فيها  تصرَّف  التي  ذاتها  بالطريقة  املستعملة  املياه  تصريف  ويجري 

األخرى.

صمام العوامة 

صمام

ماء ساخنة

ماء باردة صفائح 
التجميع

ماء باردة

أنبوب التفافي 
للتجميع

مقصورة الدش

حمام االغتسال 

حمام دش

تغذية الصهريج

تغذية حمامات 
االغتسال
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تطهير املياه 

في املناطق التي يسودها مناخ بارد، ميكن تسخني مياه حمام االغتسال بواسطة سخانة املاء 
العاملة على الغاز أو الكهرباء. 

تدابير النظافة الصحية ألجل السجناء 
يجب أن يتمتع كل سجني بقطعة صابون تزن ما بني 100 و150 غراماً في الشهر على األقل. 

ويتيح استخدامها بانتظام جتنب العديد من األمراض، وخصوصاً األمراض اجللدية، واألمراض 

عن كلفة  متاماً  وسُيعوَّض  والفم.  الغائط  نقلها عن طريق  يجري  التي  باإلسهال  املصحوبة 

الصابون بالوفورات الناجتة عن احلفاظ على السجناء في صحة جيدة.  

يتعني أن يغسل السجناء أيديهم بانتظام:

	 بعد استعمال املراحيض؛  
	 قبل تناول الطعام؛

	 بعد أعمال جمع القمامة وتصريف املياه وإزالة انسداد األنابيب؛
. في كل مرة يرتابون فيها بأنهم على اتصال بأي عوامل مسبِّبة لألمراض	 

يجب أن تكون املياه خالية من اجلراثيم املسببة لألمراض ليصلح شربها. وميكن التوصل إلى 

واآلبار  والينابيع  الشبكات  من  تصل  التي  املياه  تكون  عادًة،  التطهير.  من خالل عملية  ذلك 

احملميَّة قابلة لالستهالك. لكن في بعض احلاالت، يتعني تطهير املياه واخلزانات:

	 في حال تفشي وباء داخل السجن ميكن عزوه إلى كائن ينتقل بواسطة املياه أو مرتبط 
بشح املياه، مثل الكوليرا و الزحار العصبوي )نوع من الديسنتاريا(. تلوِّث هذه الكائنات 

الشكل 34 
تسخني مياه حمام 

الدش بواسطة احتراق 
الكيروسني

استخراج الغازات

الصنبور والوصلة 
بحمام االغتسال

أنبوب  دعامة 
التسخني

درج الوقود

اإلمداد باملياه

الوقود

تطهير املياه    4 .2
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العضوية اخلزانات، واألمكنة اخملصصة إلعداد الطعام، واألمكنة اخملصصة للمراحيض، مما 

يؤدي إلى تفشي الوباء بسرعة بني السجناء؛
مما يهدد بانتشاره داخل السجن أيضاً؛ في حال تفشي وباء في اخلارج، 	 

. عند القيام بتنظيف خزانات املياه على نحو منتظم	 

مواد التطهير
مبميِّزاتها  تذكير   4 رقم  اإلطار  وفي  األحيان.  أغلب  في  الغاية  لهذه  الكلور  مواد  تستخَدم 

الرئيسية:

ترد في اإلطار رقم 5 قائمة مبواد التطهير األكثر شيوعاً. وهي متوفرة عادة بأشكال مختلفة: 

مسحوق، ُحبيبات، أقراص، أو على شكل سائل.

كما أنها تشكل مواد خطرة عندما تكون مركزة. وبالتالي، ينبغي مالمستها باليد بحذر، 

وجتنب أي اتصال بالعينني والبشرة. كما يتعني عدم تنشق األبخرة الناجتة عنها. 

ومن املهم أيضاً معرفة نسبة الكلور املتوفرة فيها، ألنه انطالقاً من هذه القيمة، يجري 

إعداد احملاليل املستخدمة للتطهير. 

مميِّزات منتجات التطهير التي يدخل الكلور في تكوينها: املزايا واملساوئ

    املزايا

ميكن احلصول عليها بأشكال عديدة: مسحوق، ُحبيبات، أقراص، أو على شكل سائل.

يسهل احلصول عليها وسعرها منخفض نسبياً.

ذوبانها سهل وميكن إعداد احملاليل املركزة بسهولة أيضاً.

الكلور مادة فعالة ضد عدد كبير ومتنوع من العوامل املسببة لألمراض. 

    املساوئ

تشكل منتجات الكلور عوامل مؤكِسدة قوية وتتم معاجلتها باليد بحذر – يجب عدم تنشق األبخرة.

وهي ليست فعالة في وجود جسيمات مواد صلبة )بفعل التعكر العالي للمياه(.

وميكن أن تضفي على املياه مذاقاً كريهاً إذا كان هناك إفراط في استخدامها، ولو بدرجة خفيفة، مما قد 
يُثني السجناء عن شرب هذه املياه؛ وفي هذه احلال يجب أن يُشرح لهم بأنهم غير معرضني ألي خطر. 

لكن الكلور ليس فعاالً حملاربة أشكال معينة من العوامل املسببة لألمراض – مثل الكيسة األميبية، 
وبيض الطفيليات املعوية، والفيروسات – إال إذا كان تركيزه مرتفعاً نسبياً،  عالوة على االتصال بهذه 

العوامل ملدة أطول.

يجب أن حتفظ مواد الكلور في محيط بارد، كما أن نقلها يخضع لقيود )خصوصاً النقل اجلوي(.

اإلطار رقم 4 
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تطهير املياه 

الكلفة التقريبية للتطهير ومزايا هيبوكلوريت الكالسيوم
التركيز  تعتمد على  الكلفة  ألن هذه  الكلفة،  اإلرشادات بشأن  نعطي فقط بعض  أن  ميكن 
على  الكلور  لكيلوغرام  التقريبي  السعر  ويبلغ  عليه.  احلصول  نريد  الذي  احلر  للكلور  الباقي 

شكل ُحبيبات هيبوكلوريت الكالسيوم بنسبة 70 % حوالي 2.50 دوالر12. 
كما أن كيلوغراماً واحداً من هيبوكلوريت الكالسيوم قادر على تطهير 000 1 متر مكعب 
كما  وهو مقدار يكفي لتطهير املياه.  مليغرام/للتر،   0.7 – 0.5 بتركيز يقارب  )مليون لتر( 
لترات   10 بواقع  يوم،   100 املياه ملدة  سجني من   1  000 الكمية تساوي استهالك  أن هذه 

للشخص يومياً. 
نظراً إلى أن كلفة هذه املواد معقولة، ال يجب التردد في استخدامها في حال تفشي وباء. 
ولدوافع اقتصادية، يُحبَّذ إعداد محاليل التطهير انطالقاً من هيبوكلوريت الكالسيوم بدالً من 

مواد التطهير التي يدخل الكلور في إعدادها

    املواد الصلبة:
 

هيبوكلوريت الكالسيوم 
هو كناية عن مسحوق أبيض أو حبيبات، يحتوي على نسبة تتراوح بني 65 % و70 % من الكلور املتاح 
واملستقر نسبياً. يفقد ما بني 1 و 2 % من الكلور سنوياً إذا ُحفظ في ظروف جيدة. يجب حفظه بعيداً 
توضيبه على شكل  ميكن  وليس معدنية.  بالستيكية،  احتواء  أوعية  في  والرطوبة،  واحلرارة  النور  عن 
ة لبلوغ تركيز  أقراص بإضافة عوامل مثبِّتة لتجنب امتصاص الرطوبة وتسهيل الذوبان. واألقراص معدَّ
معني من الكلور في مقدار معني؛ وعلى سبيل املثال، 1 مليغرام في اللتر عندما يُضاف إلى 10 لترات 

من املياه.   

اجلير املُكلور    
وهيبوكلوريت  الكالسيوم  وكلوريد  الكالسيوم  هدروكسيد  من  مكوَّن  أبيض  مسحوق  عن  كناية  هو 
الكالسيوم. يحتوي على 25 إلى 30 % من الكلور املتاح. ويجب حفظه تبعاً للمبادئ ذاتها املذكورة 

أعاله، علماً أنه أقل استقراراً من هيبوكلوريت الكالسيوم، ويحوي نسبة أقل من الكلور. 

الكلور السريع
ب يحرر مادة الكلور. ويحوي 65  هو كناية عن مسحوق أبيض غالباً ما يُعد على شكل أقراص. إنه مركَّ
إلى 70 % من الكلور املتاح. كما أنه سريع الذوبان، وأكثر استقراراً من هيبوكلوريت الكالسيوم. ميكن 
استخدامه في احلاالت الطارئة طوال فترة 3 أشهر بنسب التركيز املستخدمة عادة لتطهير املياه. وال 
يشكل وجود مادة السيانيد فيه أي مشكلة ألن هذه الفئة متواجدة على شكل مترابط عالي االستقرار، 

وليست سامة.

الكلور البطيء أو الكلور املستخدم في حوض السباحة
ينتمي إلى فئة املواد نفسها لكنه بطيء الذوبان. يُستخدم في أحواض السباحة ولنشر الكلور على 
العائم الذي يحرِّر ببطء مادة الكلور  يوضع قرص في املوزِّع  في هذه احلالة،  نحو مستمر في اخلزانات. 

ويحافظ بالتالي على التركيز الالزم للكلور في عملية التطهير. 

    املواد السائلة:

هيبوكلوريت الصوديوم )ماء جافيل(
من الكلور املتاح؛ وهي أقل استقراراً من   % 15 فقد تبلغ احملاليل قيمة تناهز  يتوفر بأكثر من تركيز. 
في  الصوديوم على شكل محلول(  )هيبوكلوريت  حتوي ماء جافيل  أعاله.  املوصوفة  الصلبة  األشكال 
االستخدام املنزلي ما بني 3 و5 % من الكلور املتاح. وعندما تستخَدم كعامل تبييض في غسل الثياب، 

مثالً، يبلغ محتواها من الكلور املتاح 3 % تقريباً. 

رة نسبة 1 % تقريباً من الكلور املتاح.  وحتوي محاليل ماء جافيل املستخدمة كمادة مطهِّ

اإلطار رقم 5



50

املياه، الصرف الصحي، النظافة الصحية وظروف اإلقامة في السجون

اللجنة الدولية للصليب األحمر

شراء مقادير كبرى من ماء جافيل، ألن كلفة هذه األخيرة تبقى مرتفعة قياساً بكمية الكلور 
التي حتويها. 

ويتطلب إعداد محاليل بنسبة 1 – 2 % باستخدام الكلور على شكل هيبوكلوريت الكالسيوم 
بعض تقنيات املالمسة باليد، وهي في متناول كل فرد. كما ترد اخلطوات الواجب اتباعها إلعداد 

هذه احملاليل في اإلطار 6. ويرد رسم لها في الشكل 35.

إعداد محلول بنسبة 2 %، و0.2 % و0.05 % من الكلور الفعال باستخدام اإلطار رقم 6
املواد األكثر شيوعاً 

محلول بنسبة 2 % 
من الكلور الفعال

    لتطهير 
الغائط، واجلثث 

)الكوليرا(

   إلعداد محاليل 
أقل تركيزاً

محلول بنسبة 0.2 % 
من الكلور الفعال

    لتطهيراآلبار، 
واخلزانات، واألرض، 

واألشياء امللوثة، 
واألسّرة، ورّش 

املراحيض.

محلول بنسبة  0.05 % 
من الكلور الفعال

    لتطهير 
البشرة، واليدين، 

والثياب، وأدوات 
املطبخ.

هيبوكلوريت الكالسيوم 
بنسبة 70 % من الكلور 

الفعال، على شكل مسحوق 
أو ُحبيبات

أو
الكلور السريع بنسبة 
70 % من الكلور الفعال 

30 غراماً/للتر
أو

ملعقتان كبيرتان 
في لتر واحد من املاء

نفس الشيء

30 غراماً/10 لترات
أو

ملعقتان كبيرتان 
في 10 لترات من املاء

نفس الشيء

7 غرامات/10 لترات
أو

ملعقة كبيرة في 
10 لترات من املاء

نفس الشيء

جير ُمكلور بنسبة 30 % 

من الكلور الفعال، على 
شكل مسحوق

66 غراماً/لتر واحد 

أو
4 مالعق كبيرة في 

لتر من املاء
  دع الراسب 

يستقر واستخدم 
السائل الطافي

66 غراماً/10 لترات 

أو
4 مالعق كبيرة في 

10 لترات من املاء
  دع الراسب 

يستقر واستخدم 
السائل الطافي

16 غراماً/10 لترات 

أو
ملعقة كبيرة في 
10 لترات من املاء

  دع الراسب 
يستقر واستخدم 

السائل الطافي

ماء جافيل بنسبة 5 % من 
الكلور الفعال 

400 مليلتر )0.4 
لتر( في وعاء من لتر 

واحد
وإمتام العملية 

بإضافة  املاء

400 مليلتر )0.4 
لتر( في وعاء من 10 

لترات 
وإمتام العملية 

بإضافة  املاء*
* اخلطأ في الذوبان ال 

أهمية له 

100 مليلتر )0.1 
لتر( في وعاء من 10 

لترات 
وإمتام العملية 

بإضافة  املاء*
* اخلطأ في الذوبان ال 

أهمية له

   
انتبه النخفاض تركيز محاليل الكلور مع مرور الزمن )1 % يومياً(. 
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تطهير املياه 

فحص وتطهير اخلزانات

حتتوي املياه املوزَّعة بواسطة الشبكة أو أي نظام آخر )بئر، جتميع مياه الينابيع( دوماً على مواد 

معلقة، ترسب في قعر اخلزان. وقد يحدث أيضاً، أثناء العواصف الكبرى، أن يكون تعكر املياه 

أغطية  عبر شقوق  يتسّرب  الذي  واحلشرات  العصافير  وغائط  الغبار،  ذلك  إلى  جلياً. يُضاف 

اخلزانات. 

وتطهير  تنظيف  على  مرتني سنوياً،  إلى  مرة  بانتظام،  العمل  الضروري  فمن  وبالتالي، 

رة، يدخل الكلور عادة في تركيبتها.  اخلزانات بواسطة مواد مطهِّ

كما يجب القيام بتطهير اخلزانات دائماً بعد االنتهاء من بنائها، وبعد أعمال تصليحها، 

وفي حال االرتياب بوجود تلوث ما. 

األولي  بالتطهير  القيام  كيفية  يصف  الذي   7 رقم  اإلطار  في  اإلجراء  هذا  ُشرح  وقد 

الداخلي  التوزيع  شبكة  تطهير  وكيفية  املياه،  إلمداد  املستخدمة  الصهريجية  للشاحنات 

للسجن. 

وغالباً ما تستخَدم الشاحنات الصهريجية إلمداد املياه في سجن ما في حاالت الطوارئ 

في املدن وتخومها. كما ميكن استغاللها لغايات أخرى غير توزيع مياه الشرب. ولذا، فقد تكون 

هذه الشاحنات ملوثة ويجب تطهيرها قبل استخدامها لنقل املياه اخملصصة لالستهالك. 

إعداد احمللول:
	 صب لتراً من املاء في سطل من البالستيك؛

أي قنينة أخرى نعرف  أو  البالستيك  ميكن استخدام قنينة من  لتر واحد، 	  لقياس  سعياً 
حجمها سلفاً؛

إلى احمللول؛ أضف ملعقة كبيرة من هيبوكلوريت الكالسيوم )بنسبة 70 %( 	 
وفي  حذار من ملس املسحوق باليدين. ويجب أيضاً جتنب أي اتصال مع البشرة والعينني. 	 

حال االتصال، يجب الغسل باملاء بعناية؛
. ل ذوبانها. يبقى هناك دائماً راسب خفيف	  خض املادة على نحو يسهِّ

. إمتام العملية بإضافة لتر واحد من املاء. ثم يتعني اخلض واخللط بعناية	 

الشكل 35 
إعداد لترين اثنني من 

محلول باستخدام 
الكلور بنسبة 1 %
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تطهير اآلبار 
من الضروري تنفيذ عمليات تطهير اآلبار احملميَّة )انظر الشكل 36( في احلاالت التالية:

لدى البدء بتشغيلها؛
من جراء نفايات مياه اجملارير أو الفيضانات على سبيل املثال؛ في حال تعرضها لتلوث َعرضي، 	 

 . إذا خضعت ألعمال بناء، كتعميق البئر مثالً	 

وقد ورد وصف لعملية التطهير في اإلطار رقم 8. 

إجراءات التطهير 

تطهير خزان املياه

ثم غسله باملاء النظيف  يجب فرك اجلوانب الداخلية للخزان مبحلول بنسبة 0.2 % من الكلور، . 1
وتصريف املياه عبر أنبوب التفريغ.

. ملء اخلزان باملاء بفتح صمامات إمداد املياه. 2

ثم  عند ملء اخلزان، إضافة لتر من محلول بنسبة 0.2 % من الكلور لكل متر مكعب من املاء. . 3
ينبغي ترك مفعول احمللول ليأخذ مجراه طوال 24 ساعة )يجب أن يكون تركيز الكلور مبقدار 2 

مليغرام للتر(. 

وإذا لم  التأكد من أن تركيز الكلور أقل من 1 مليغرام/للتر بواسطة جهاز مقارنة )انظر أدناه(. . 4
يتوفر جهاز املقارنة هذا، يجب تفريغ نصف اخلزان وملؤه من جديد.

بعد ذلك، ميكن توزيع املياه إلى اخلزان الداخلي.

تطهير شبكة التوزيع
صمامات  فتح  ثم  الثالثة،  النقطة  حتى  أعاله  الواردة  اإلجراءات  اتباع  التوزيع  شبكة  تطهير  يتطلب 
التوزيع الداخلي مع احلرص على أن تبقى املياه في األنابيب خالل الليل. ثم ينبغي إفراغ األنابيب وترك املياه 

املكلورة تتدفق )2 مليغرام للتر كحد أقصى( واالستعاضة عنها مبياه اإلمدادات العادية. 

تطهير شاحنة صهريجية
رش اجلوانب الداخلية للصهريج مبحلول بنسبة 0.2 % من الكلور. ثم ترك مفعول احمللول ليأخذ مجراه 
خالل الليل. بعد ذلك، ينبغي إفراغ الصهريج وغسله باملاء النظيف. وإذا كانت مياه اإلمدادات مكلورة، 
ميكن ملء الشاحنة مباشرة وتوزيع املياه دون إضافة جديدة ملادة الكلور. أما إذا لم تكن مياه اإلمدادات 

مكلورة، فيجب إضافة الكلور لبلوغ تركيز يتراوح بني 1 و1.5 مليغرام للتر. 

تطهير البئر

من  إعداد سطلني إلى أربعة سطول تبلغ سعة كل منها 10 لترات مع محلول بنسبة 0.2 % . 1
الكلور.

. فرك اجلوانب الداخلية للبئر بواسطة فرشاة ذات مقبض طويل مبللة باحمللول. 2

احمللول نفسه  البئر وصّب سطلني من  احمللول يسيل على طول جوانب  ترك  العملية، . 3 نهاية  في 
مباشرة في ماء البئر.

يتعني  زة مبضخة، يجب تطهيرها عبر ضخ املياه املكلورة طوال 15 دقيقة. . 4 إذا كانت البئر مجهَّ
التخلص من هذه املياه بعد ذلك.

 . ينبغي انتظار 24 ساعة قبل ضخ أو غرف املياه الستهالكها. 5

اإلطار رقم 7

اإلطار رقم 8
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تطهير املياه 

تطهير مياه الشرب
في بعض  يتعني،  لكنه  املدن.  في  الشبكات  مياه  إلى تطهير  عادة  املياه  إدارة  تعمد سلطة 
وذلك لضمان عدم  التطهير غير كاٍف،  بأن  انطباع  الكلور عندما يسود  إضافة مادة  احلاالت، 

التلوث. ويجب القيام بعملية التطهير أيضاً عندما يكون مصدر املياه ُمريباً. 
الكوليرا  كجرثومة  اجلراثيم،  إلبادة  كافية  بكمية  الكلور  إضافة  يجب  املياه،  ولتطهير 
قابلة  املياه  تبقى  لكي  الكلور  استخدام  في  اإلفراط  عدم  على  احلرص  مع  التيفية،  واحلمى 

لالستهالك. 
ويجب أن يكون تركيز الكلور احلر املتبقي بني  0.2و 0.5مليغرام للتر )0.2 – 0.5 جزء 
في املليون( عند التوزيع. أما إذا جتاوز تركيز الكلور هذه املقادير، فإن طعمه في املياه سيكون 

محسوساً وقد يُثني الناس عن استهالكها )انظر اإلطار رقم 9(.

يتعني ضخها أو غرفها حتى اختفاء  إذا كانت املياه، بعد مضي 24 ساعة، تفوح برائحة كلور قوية، . 6
رائحة الكلور متاماً. 

في حال تفشي وباء الكوليرا، ينبغي معاجلة املياه بالكلور للوقاية. ويجري إذن صب الكلور في ماء 
البئر حتى بلوغ تركيز مبقدار 1 مليغرام من الكلور احلر املتبقي لكل لتر من املياه. ويتعني انتظار مفعول 

العملية ليأخذ مجراه مدة نصف ساعة قبل استهالك املياه.  

الشكل 36 
تطهير البئر

بالطة وقاية 

تصريف سطحي

كحت

طبقة حصى
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كما يتعني زيادة تركيز الكلور في احلاالت التالية:
	 في حال تفشي وباء الكوليرا أو أمراض اإلسهال؛

. في حال االرتياب في مصدر املياه	 

ففي هاتني احلالتني، يكون تركيز الكلور احلر املتبقي كما يلي: 
مليغرام للتر في مراكز التوزيع واآلبار؛  	 1

الوقت الذي  1.5 مليغرام للتر عند ملء الشاحنات، مع زمن متاس ال يقّل عن 30 دقيقة )	 
يُحدث فيه الكلور مفعوله على اجلراثيم(. 

إذ يضمن هذان املقداران إبادة تامة للجراثيم املسبِّبة لألمراض مع األخذ في احلسبان امتصاص 
في  تتواجد  قد  التي  للكلور  املستهلِكة  املواد  جانب  ومن  واآلبار  اخلزانات  جوانب  في  الكلور 

املياه.  
طة عن الواقع ألن املياه التي حتتاج للمعاجلة ليست كلها متطابقة.  لكن هذه صورة مبسَّ
فمن الضروري، بالتالي، القيام ببعض التجارب األولية لتحديد كمية الكلور التي يجب إضافتها 
لبلوغ املقدارين أعاله. وتبقى الوسيلة األكثر بساطة للتحقق من فعالية الكلور قياس تركيز 

الكلور احلر املتبقي بواسطة جهاز مقارنة.   
هذه التجارب بسيطة نسبياً، لكنه من األفضل االستعانة بأخصائي تقني مرَسل من 
جانب سلطة إدارة املياه. فهو سُينفذ القياسات الضرورية ويُعّد جدوالً بسيطاً للتخفيف 

من تركيز الكلور إن دعت احلاجة. 

تطهير مياه الشرب  

إعداد محلول يحوي 0.5 مليغرام للتر انطالقاً من محاليل مركزة بنسبة 0.2 % و0.05 %. 

  للحصول على 000 1 لتر 

نحصل على محلول يحوي: انطالقاً من محلول بنسبة 0.2 %   

2 مليغرام للتر لتر ُمضاف إلى 000 1 لتر )1 متر مكعب(  
1 مليغرام للتر 0.5 لتر ُمضاف إلى 000 1 لتر   

0.5 مليغرام للتر 0.25 لتر ُمضاف إلى 000 1 لتر   

نحصل على محلول يحوي: انطالقاً من محلول بنسبة 0.05 %   

0.5 مليغرام للتر لتر ُمضاف إلى 000 1 لتر )1 متر مكعب(  
1 مليغرام للتر لتران ُمضافان إلى 000 1 لتر    

  للحصول على 100 لتر

إلعداد كميات أصغر، يجب أوالً تخفيف احمللول املركز عشر مرات بإضافة لتر من احمللول بنسبة 0.05 % 
إلى 10 لترات من املياه )مالحظة: يجب أن تبلغ الكمية 10 لترات وليس 11 لتراً(. ثم يُستخدم لتر 
من هذا احمللول ليضاف إلى 100 لتر للحصول على محلول بنسبة 0.5 مليغرام للتر من الكلور. 

وفي حال استخدام لترين، نحصل على 100 لتر من محلول يحوي 1 مليغرام للتر.

عند معاجلة مياه خزان معني بالكلور، يجب استخدام محلول بنسبة 2 %. ويُضاف في هذه احلالة 0.5 
لتر من هذا احمللول إلى 10 أمتار مكعبة )000 10 لتر( للحصول على تركيز للكلور مبقدار 1 مليغرام/

للتر. كما ميكن إضافة 5 لترات من محلول بنسبة 0.2 %. 

من الهام، من وقت إلى آخر، مراقبة قيمة الكلور احلر املتبقي. إذ إن الطلب على الكلور قد يتغير مع 
الوقت ويتعني في هذه احلال تكييف الكميات الواجب إضافتها لبلوغ القيمة املنشودة. 

اإلطار رقم 9
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تطهير املياه 

قياس الكلور احلر املتبقي
وهو جهاز مستخدم من جانب   .)37 الشكل  )انظر  باستخدام جهاز بسيط  قياسه  ميكن 

أخصائيي سلطة إدارة املياه للتأكد من أن للمياه املوزعة بواسطة الشبكة تركيزاً للكلور احلر 

املتبقي يسمح بتجنب األمراض الناجتة عن رداءة املياه. 

والقصد من هذه العملية هو التحقق من أن محتوى املياه من الكلور احلر املتبقي يتراوح فعالً 
يجب تكييف  وعلى ضوء نتيجة هذا القياس،  مليغرام للتر عند االستهالك.  و0.5   0.2 بني 

مقادير الكلور للحصول على القيم املشار إليها أعاله. 
وقد ورد في الشكل 38 شرح لكيفية إجراء القياس. 

إلجراء القياس: 
	 ملء اخلانات الثالث باملياه؛

؛ إضافة قرص من مادة DPD1 )قياس الكلور احلر املتبقي(	 
	 حتريك احمللول إلذابته وخلطه؛

. مقارنة األلوان وتقدير قيمة الكلور املتبقي	 

الشكل 37 
جهاز مقارنة لقياس 

الكلور املتبقي 

الشكل 38 
قياس الكلور املتبقي
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إمدادات املياه 

توصيات بشأن الكميات الدنيا للمياه واحلد األدنى للخدمات املرتبطة باملياه 

الكميات الدنيا للمياه
الكمية الدنيا للبقاء على قيد احلياة    3 – 5 لترات/شخص/في اليوم

)بيئة حارة أو باردة(

الكمية الدنيا للشخص    10 – 15 لتراً/في اليوم
)لتغطية مجمل االحتياجات(

غرفة التمريض/املستوصف
في اليوم 5 لترات/للمستهلك/	  املرضى اخلارجيون   

في اليوم 40- 60 لتراً/للمريض/	  املرضى الداخليون   
في اليوم 60 لتراً للمريض/	  مركز معاجلة الكوليرا   

لتر واحد  للمستهلك في اليوم  الكمية لغسل اليدين   
بعد استخدام املراحيض

تخزين املياه
يوم استهالك واحد القدرة الدنيا للتخزين   

إذا كان توزيع املياه عن طريق
الشبكة يتم بالتعاقب على مختلف
األقسام، يجب أن يؤخذ في احلسبان

عدد األيام الفاصلة بني عمليات التوزيع

يوم استهالك واحد تخزين املياه للطبخ    

يوم استهالك واحد تخزين املياه لغرفة التمريض   

2 لترا/للشخص أو خزان مرن )سطل( تخزين املياه لليلة واحدة داخل  
للعنبر أو  للزنزانة  لترا   20/10 بسعة  الزنزانات والعنابر    

عدد الصنابير     1 – 2 صنبور ملائة شخص

التدفق األدنى     3 – 5 لترات في الدقيقة

حمامات االغتسال        1خلمسني شخصاً
االغتسال مرة واحدة في األسبوع )على األقل(      

صنبور لكل وحدة من املراحيض  صنابير املراحيض    

جدول تلخيصي   5 .2
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غالباً ما يشكل تصريف املياه املستعملة والتخلص من الفضالت املسألة الصحية التي تطرح 
أكبر إشكالية في السجن. إذ إن قسماً كبيراً من األمراض التي تنتشر في السجن تنتقل عن 
طريق الغائط والفم. وسعياً للحفاظ على صحة السجناء، يجب إيالء اهتمام خاص بأنظمة 

التصريف. 
يظهر الشكل 39 كيف أن أجزاء صغيرة جداً من الغائط ميكن أن تدخل في معدة السجناء 
وكيف أن تراكم الفضالت يعزز وجود الذباب واجلرذان والصراصير التي تشكل ناقالت محتملة 

لألمراض. 

3. 1   تصريف املياه املستعملة والتخلص من الفضالت

الشكل 39 
الطرائق الرئيسية 

لنقل األمراض عن طريق 
الغائط والفم

يشكل الغائط أهم مصدراً للعوامل املسبِّبة لألمراض التي تنتقل عن طريق الغائط والفم. 
أما البول، فيحوي بضعة عوامل مسبِّبة لألمراض تنتقل إلى اإلنسان عن طريق املياه امللوثة 
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إلى  الذي ينتقل  مثالً،  البلهارسيا،  داء  وتلك هي حال  ودورات حتوي ُمضيفني مائيني وسطاء. 

اإلنسان عند استحمامه في األنهار واملستنقعات امللوثة. 

واملياه  البشرية  الفضالت  تصريف  بهدف  الصحية  للنظافة  وقائية  تدابير  اتخاذ  ويتعني 

املستعملة واألقذار نحو أماكن ملعاجلتها وجعلها غير ضارة. 

كمية النفايات املنَتجة
كل الكائنات البشرية تنتج نفايات. وينتج شخص واحد ما معدله لتر إلى لترين من النفايات 

في اليوم13. كما أن هذه القيمة تأخذ في احلسبان كمية البول والغائط، دون احتساب املواد 

املستخدمة للتنظيف الشرجي أو كمية املياه املستخدمة لالغتسال.

النفايات  حجم  مع  النفايات  وتخزين  املستعملة  املياه  تصريف  أنظمة  تتكيف  أن  ويجب 

املنَتجة. 

من املعروف أن حجم املواد الصلبة الطازجة ينخفض عند التحلل. ويتم التحلل بواسطة 

تبدأ عملية  ثم  للذوبان.  القابلة  املواد  وانحالل  والتسّيل،  الغازات،  وإنتاج  والهضم،  التبخر، 

لتراً   90 إلى  ب�40  املكدَّس  الغائط  حجم  ر  ويقدَّ املواد.  من  جديدة  طبقات  بتكدس  التراص 

للشخص سنوياً )0.04 متر مكعب إلى 0.09 متر مكعب للشخص في السنة(.

وال تأخذ هذه القيمة في احلسبان املواد املستخدمة للتنظيف الشرجي، أو عدد مستخدمي 

فيجب  املراحيض،  كبيراً جداً من مستخدمي  التي حتصي عدداً  السجون  أما في  املراحيض. 

3أمتار مكعبة ل� 10أشخاص خالل عام واحد14  أي:  املكعبة،  باألمتار  مرجع  استخدام 

الحتساب حجم الغائط الناجت عن السجناء، مما يتيح تقدير احتياجات التخزين.  

كميات من املياه تتكيف مع احتياجات أنظمة التصريف
يشكل النقص في املياه أحد األسباب املتكررة لسوء عمل أنظمة تصريف املياه املستعملة 

والغائط. وفي احلاالت التي تشهد نقصاً في املياه، غالباً ما يتمثل التحدي األكبر في ضمان 

تصريف الغائط وتأمني عمل املراحيض.

لكن فائضاً في املياه قد يطرح بدوره مشاكل خطيرة، وال سيما في نظام يتم فيه التصريف 

بواسطة االرتشاح في األرض. فعندما ال تسمح طبيعة األراضي بامتصاص كميات كبرى من 

املياه، يؤدي الفائض إلى زيادة مستوى حفر االنتقاع واملراحيض، مما يقود إلى طفحها على األمد 

الطويل. ولن يعود باإلمكان غسل املراحيض كما أن املياه املستعملة ستفيض على األرض. 

ولذا، يجب تقييم اختيار أنظمة التصريف بعناية. 

أنواع املراحيض 
يظهر الشكل 40 مختلف أنواع املراحيض املستخدمة عادة في السجون. ومنيِّز فئتني منها 

باألخص:
؛ نة ذات احلفر املهّواة(	  مراحيض احلفرة اجلافة )البسيطة واحملسَّ

 . املراحيض التي تستخدم املياه لتصريف الغائط	 

3. 2    املراحيض 
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يتوقف اختيار نوع املراحيض على عدة عوامل:
	 خصائص األرض؛

ع أو إتاحة ارتشاحها في التربة دون  	 توفر املياه وإمكانية تصريفها نحو أنبوب رئيسي مجمِّ
إحداث ضرر؛

	 نوع املراحيض املستخدمة في البلد املعني والعادات املتبعة في مجال النظافة الصحية 
)يلعب العامل الثقافي دوراً هاماً جداً في عملية االختيار(؛

 . املساحة املتاحة	 

في السجون التي تتجاوز قدرتها االستيعابية 100 شخص، يُستخدم عادة نوع من املراحيض 
يتيح تصريف الغائط بواسطة املياه، مما يتطلب إمداداً كافياً باملياه. 

نقل  أي  السجن مع جتنب  إلى خارج  الغائط  للمياه تصريف  املستخِدمة  األنظمة  وتتيح 
للعوامل املعدية داخل السجن. ومن املهم، في مثل هذه احلالة، السهر على عدم خلق وضع 

صحي هش للسكان اجملاورين بتعريضهم إلى العوامل املعدية. 
ع، تصرَّف املياه املستعملة عادة باجتاه  وعندما ال تتوفر إمكانية الوصل بأنبوب رئيسي مجمِّ

حوض املراحيض. ثم تسرَّب إلى حفرة االنتقاع أو إلى خنادق االرتشاح. 
بعيداً  الواقعة  الصغيرة  السجون  في  أكثر  فتستخَدم  اجلافة،  احلفرة  ذات  املراحيض  أما 
احلفر  توجد على مساحة كافية إلنشاء حفر جديدة لالستعاضة عن  والتي  املدن  عن وسط 

املمتلئة. 

الشكل 40 
أنواع املراحيض

مدخل

غطاء

حفرة جافة
مدخل

أنبوب تهوية

طبقة من احلجر للتثبيت

مدخل

بالطة القاع

سحارة
حفرة انتقاع
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الشكل 41 
نوع من املراحيض التي 

ف بطرَّادة املاء تنظَّ

الشكل 42 
مراحيض مع غسل 

يدوي

ف بطرَّادة املاء مراحيض تنظَّ
ف بسكب املاء املراحيض األكثر شيوعاً في معظم السجون. وهي  تشكل املراحيض التي تنظَّ
مزوَّدة بسحارة مياه حتول دون صعود الروائح واحلشرات )الصراصير على نحو خاص( من احلفرة 

إلى املراحيض.  
ف بطرَّادة املاء يظهر الشكل 41 نوعاً من املراحيض التي تنظَّ

تتكون مراكن املراحيض من اخلزف أو البالستيك أو اإلسمنت. ويتميز اإلسمنت عن غيره بأنه 
أقل كلفة وأكثر متانة، لكن سطحه ليس ملساً كاملادتني األخريني، وينطوي تنظيفه إذن على 
وتقدر  ل صيانته.  وتسهِّ لكن ميكن أن تضاف إلى اإلسمنت مواد جتعله ملساً  صعوبة أكبر. 

احلاجة لغسل املركن مبعدل لتر إلى لترين من املياه.
تعبئة  ميكن  كما  الشرجي.  للتنظيف  أيضاً  املياه  تستخَدم  أن  ميكن  البلدان،  بعض  في 
شبكة  تغذيه  خزان  من  أو  املراحيض  من  بالقرب  يقع  صنبور  من  انطالقاً  واألواني  السطول 

التوزيع. ويظهر الشكل 42 منشآت من هذا النوع.  

بالطة حوض املراحيض

سحارة
حجرة

غطاء

صمام العوامة 

التغذية باملياه 
باب حجرة املرحاض

مركن املرحاض

مياه الغسل 

خزان – حوض
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مراحيض دورة املياه
فوق  مباشرة  ب  وتركَّ أعاله.  املذكورة  املراحيض  من  نوعاً  املياه  دورة  مراحيض  تشكل 
ببئر  وموصوالً  بإحكام  ُمغلقاً  املراحيض  حوض  يكون  أن  ويجب  املراحيض.  حوض 
وتتيح  طبيعي  بشكل  الهيدرولية  الوصلة  تعمل  ولكي  اجملارير،  مياه  لتصريف  حة  مرشِّ
مليمتر   250 إلى   100 بحوالي  يغطس  أنبوب  من  – هي مكونة  الكريهة  الروائح  جتنب 
تكون  التي  احلاالت  مع  باألخص  املراحيض  من  النوع  هذا  ويتالءم  السائل.  مستوى  حتت 

محدودة.  املياه  إمدادات  فيها 
يُظهر الشكل 43 هذا النوع من املنشآت.

مراحيض احلفرة اجلافة
تشكل مراحيض احلفرة اجلافة أبسط وسيلة لتصريف النفايات البشرية. وتستخَدم عادة في 
مخيمات الالجئني والسجون الصغيرة، وعند وجوب الشروع في إصالح أو تفريغ املراحيض القائمة. 
أو ببالطة من  بألواح  ومراحيض احلفرة اجلافة كناية عن ثقب محفور في األرض ومغطى 

اإلسمنت.
وتبعاً لطبيعة األرض، قد يكون من الضروري أحياناً متتني اجلوانب الداخلية للحفرة منعاً ألي انهيار.  
ز مبقعد. ويكون الثقب عادة  ويُهيَّأ ثقب في البالطة أو في غطاء األلواح للتغّوط. كما ميكن أن يُجهَّ
مزوَّداً بغطاء يُستخدم للحد من دخول احلشرات )الذباب، الصراصير( وجتنب انبعاث الروائح الكريهة.

وتؤمن الطبقة العليا جانباً وقائياً وحميمياً للمستخِدم. كما ينبغي أن تكون مبنيَّة مبواد 
اخليزران،  اخلشب،  الغاية:  لهذه  اخملتلفة  املواد  من  عدد  ويُستخدم  نقلها.  يُتاح  لكي  خفيفة 
احلديد  وأحياناً  البالستيكية،  الصفائح  األلواح،  القالب،  القصب،  من  املنسوج  احلصير 

املغلفن. 
يوفر الشكل 44 منوذجاً عن هذا النوع من املراحيض. 

الشكل 43 
مراحيض دورة املياه

بالطة من اإلسمنت
حجرة
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الشكل 45 
وحدة من 

مراحيض احلفرة 
اجلافة

الشكل 44 
مراحيض احلفرة 

اجلافة

متتلئ احلفرة بواقع 40 لتراً للشخص في السنة.
متر  عن  تقّل  ال  حفرة  إقامة  ينبغي  املثال،  سبيل  على  شخصاً   25 من  جملموعة  فبالنسبة 

مكعب واحد لتصريف النفايات الناجتة خالل عام15. 
ومبا أنه يستحيل عملياً تفريغ هذا النوع من احلفر، يجب أن يضم محيط األمن الداخلي 
مساحة كافية حلفر مراحيض جديدة )على أن يتمكن السجناء من الوصول إليها خالل ساعات 

النزهة(. 
وعندما متتلئ مراحيض احلفرة اجلافة )50 سنتيمتراً حتت سطح األرض(، يجب حفر حفرة 
جديدة وتركيب بالطة من اإلسمنت فوقها، ونقل الطبقة العليا التي كانت تستخدم للحفرة 
السابقة إليها )والتي باتت حفرة مسدودة(. كما يجب تغطية الـ 50 سنتيمتراً غير املمتلئة 
في احلفرة السابقة بالتربة. ولن ميكن استخدام هذا املوضع من جديد إال بعد مرور عامني، وهي 

الفترة الضرورية لتبديد الغائط. 
يظهر الشكل 45 وحدة من مراحيض احلفرة اجلافة بُنيت بواسطة دعائم معدنية، وُوضع 

احلديد املغلفن فوق بالطات اإلسمنت. 
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اة  نة ذات ُحفرة مهوَّ مراحيض ُمحسَّ
بسياج  ز  مجهَّ تهوية  أنبوب  بإضافة  التهوية  ذاتية  نة  محسَّ مراحيض  على  احلصول  ميكن 

للحماية إلى مراحيض احلفرة البسيطة.
تتيح الفتحة الناشئة عن األنبوب اجملال أمام مجرى هواء بني احلفرة وأعلى األنبوب. يدخل 
الهواء عبر ثقب التغّوط ويُصرَّف عبر ثقب الصمامة. وبذلك، نحّد من الروائح الصادرة عن حتلل 

الغائط. 
ومينع سياج احلماية الذباب من الدخول إلى احلفرة واخلروج منها أو وضع بيضه فيها. ففي 
الذي نالحظه في  العدد  مرة من  بـ100  أقل  الذباب  يكون عدد  قد  املراحيض،  النوع من  هذا 
الذي  البعوض  بانتشار  املرتبطة  املشاكل  فهي ال حتل  ولألسف،  البسيطة.  احلفرة  مراحيض 

يتوالد في هذه األمكنة، خصوصاً عندما ال يجري امتصاص السوائل جيداً داخل األرض. 
إلى ضوء  الذباب  الكفاية لكي ال ينجذب  مبا فيه  املراحيض معتماً  أن يكون داخل  ينبغي 
منفذ التهوية. ولهذه الغاية، ميكن بناء طبقة عليا لولبية للحفاظ على حد أدنى من الظلمة. 
كما ميكن تركيب باب يبقى مغلقاً، مع ترك فتحة تساوي ثالث مرات على األقل قطع الثقب 

)حوالي 20 سنتيمتراً × 10 سنتيمترات(.
ويكتسي توجيه املراحيض أهمية أيضاً. ويوضع الباب عادة في وجه الريح السائدة. كما 
يجب أن يُدهن أنبوب ثقب الصمامة باللون األسود وأن يُوجه لالستفادة إلى أقصى درجة من 

الشمس إذ إن احلرارة حتّسن التهوية من خالل تسخني هواء ثقب الصمامة16. 
يظهر الشكل 46 رسماً بيانياً ملراحيض من هذا النوع.

الشكل 46 
نة  مراحيض محسَّ

ذاتية التهوية

ميتلئ  وهو  البسيطة،  احلفرة  ذات  للمراحيض  مماثالً  حيزاً  املراحيض  من  النوع  هذا  يتطلب 
بالسرعة ذاتها. وتقتصر صيانته على احلفاظ عليه نظيفاً والتحقق بانتظام من حالة السياج. 
لكن كلفة بنائه مرتفعة قياساً مبراحيض احلفرة البسيطة ألن الطبقة العليا تستدعي إتقاناً 

أكبر في العمل.   

مراحيض تنّظف بدفق املاء
يتيح هذا النوع من املراحيض احلد من استهالك املياه مع ضمان غسل مالئم.

حوض  نحو  اجملارير  مياه  يصّرف  أنبوب  فوق   – التغّوط  ثقوب  أو   – املراحيض  توضع 
من  كبيرة  بكمية  األنبوب  يُغسل  آخر،  إلى  وقت  ومن  عة.  مجمِّ شبكة  نحو  أو  املراحيض 
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استخدام  دون  حميمي  جانب  لضمان  العليا  بنيتها  ُصممت  وحدة   48 الشكل  يظهر 
أبواب. 

الشكل 47 
نظام غسل بدفق 

املاء وقناة التصريف 

الشكل 48 
وحدة مراحيض فوق 

قناة التصريف

االنسدادات  في  عادة  يتسبب  الذي  الغائط  جتّمد  وجتنب  التصريف  قناة  لتنظيف  املياه 
.)47 الشكل  )انظر 

)أو ال( فوق قناة التصريف.  زة بسحارة  كما ميكن تركيب مراكن مجهَّ

كما ميكن غسل أنابيب التصريف من خالل وصل تصريف مياه حمامات االغتسال بتصريف 
مياه املراحيض )انظر الشكل 49(.

التغذية باملاء

قناة التصريف 

قناة التصريف

بالطات جاهزة للتغطية

مرحاض
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الشكل 49 
وحدة مراحيض 

موصولة بحمامات 
االغتسال 

قياسات وزوايا انحدار أنابيب التصريف
يجب أن يتيح قطر األنابيب مرور الهواء دائماً فوق السائل الذي يتم تصريفه. ويجري اختيار القطر 
تبعاً لعدد املستخِدمني، علماً أنه ال يجب أن يكون، في جميع األحوال، أقل من  150مليمترا17ً.  

وينبغي أن تؤمن درجة زوايا االنحدار سيالن املياه املستعملة بسرعة تتيح التنظيف الذاتي. 
مياه  نفايات  فيما  املعلقة  اجلوامد  على  الطريقة  بهذه  عليها  نحصل  التي  السرعة  وحتافظ 

اجملارير تواصل انتقالها في األنبوب. وتبلغ هذه السرعة عادًة 0.75 متر في الثانية.
عملياً، يجري تثبيت زوايا انحدار أنابيب التصريف بحيث تتراوح بني 1.25 % و2.5 %، أي 

متراً لفرق االرتفاع على 40 × 80 متراً أفقياً.

مرور  حال  في  إضافية  حماية  تأمني  ويجب  متر.   0.5 يناهز  عمق  على  األنابيب  تطَمر 
املركبات. 

كّوات في السقف أو في األرضية
تتيح الوصول إلى أنابيب التصريف إلجراء الرقابة الالزمة عليها بانتظام أو إلزالة انسدادها 

إذا دعت احلاجة. 
تني وبعض اإلشارات بشأن كيفية إزالة انسداد األنابيب بواسطة  يعرض الشكل 50 كوَّ

أو اخليزران.  من مادة البالستيك  الغاية،  لهذه  ة خصيصاً  سيقان ُمعدَّ
تعلية  ويجدر  األنابيب.  انسداد  إلزالة  بسهولة  السيقان  إدخال  الكّوات  شكل  يتيح 
األمطار  هطول  خالل  لغرقها  جتنباً  األرض،  من  األقل  على  سنتيمتراً   15 بحوالي  الكّوات 

بغزارة.  

نظام حمامات 
االغتسال

مراحيض في اجتاه مجرى احلمامات 
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صيانة املراحيض

التمريض،  غرفة  املبنى،  )الطابق،  القطاع  مسؤول  أو  العنبر  مسؤول  إلدارة  التنظيف  فريق  يخضع 

وأن  شخصاً،  خلمسني  واحد  مرحاض  هو  املشتركة  للمراحيض  به  املوصى  املعدل  أن  ومبا  …إلخ(. 

التنظيف  بأعمال  شخصني  تكليف  إذن  يتعني  مرحاض،  كل  تنظيف  يتوليا  أن  يجب  شخصني 

مستخِدماً. خلمسني 

اإلطار رقم 10

الشكل 50 
كوات املراقبة 

وتنظيف األنابيب 

صيانة املراحيض
يصف اإلطار رقم 10 عمليات صيانة املراحيض على اختالفها ووتيرة إجراء عمليات الصيانة 

للحفاظ على نظافة املنشآت. كما أنه يصف نوع وكمية املواد الضرورية لِفرَق الصيانة. 
يجب أن تبقى املراحيض نظيفة إلزامياً. ففي غياب صيانة منتظمة، تتحول إلى أمكنة 
كاإلسهال  الوبائي،  وال سيما األمراض ذات الطابع  لتناقل األمراض عن طريق الغائط والفم، 

والزحار العصبوي والكوليرا والتيفوئيد،…إلخ. 
يتعني إجراء الصيانة من خالل تنظيف يومي باملياه وتطهير أسبوعي. وفي حال تفشي وباء 

ما، يجب القيام بالتطهير يومياً. 
وينبغي استخدام مواد للصيانة حتوي مادة الكلور )انظر اإلطار رقم 6(، وماء جافيل بشكل 

أساسي. وليس هناك ما يستدعي استخدام مواد أخرى. 
للخطر  يعّرض  ال  الكلور  مادة  رة حتوي  مواد مطهِّ بواسطة  للبالط  األسبوعي  والتنظيف 
عملية التخمر في احلفر. كما أن إضافة الرماد بانتظام إلى املراحيض يعزز إلغاء بيض معني 

للطفيليات املعوية. 

مقبض

غطاء من 
اإلسمنت املسلح

ساق التنظيف

قناة تصريف مفتوحة

  Y نقطة التقاء على شكل

فرشاة

كوة مراقبة
غطاء
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املهام 

مراحيض احلفرة اجلافة

   يجب تنظيف البالطة ومحيطها مرة في اليوم.

   يجب تطهير البالطة ومحيط املراحيض مرة في األسبوع بواسطة ماء جافيل مخففة بإضافة 

املياه إليها بواقع 1: 10 )لتر واحد ُمضاف إلى 9 لترات(. 

   إضافة رماد في احلفرة إن أمكن.

   مراقبة املستوى داخل احلفرة. 

مراحيض تنظف بطرَّادة املاء

  التأكد من وجود املياه دائماً والعمل على تعبئة اخلزانات بانتظام.
يجب جتميع املياه التي تستخَدم لغسل اليدين في سطل ليعاد استخدامها لغسل املركن. مراقبة    

الهدر. 

   يجب تنظيف املركن ومحيطه مرة في اليوم. 
   يجب تطهير البالطة ومحيطها مرة في األسبوع بواسطة ماء جافيل مخففة بإضافة املياه إليها 

بواقع 1: 10 )لتر واحد ُمضاف إلى 9 لترات(.

   يجب إزالة انسداد املراحيض بسرعة.
   يجب التأكد من أن عملية التصريف تتم بشكل سليم من خالل كّوات املراقبة. 

   يجب مراقبة املستوى داخل حوض املراحيض مرة في األسبوع.
  مراقبة حفرة االنتقاع ومحيطها كل شهر. 

معدات فريق التنظيف

املوظفون 
    جزمة من املطاط )زوج(

    قفازات من املطاط )زوج( 

    وزرة بالستيكية للوقاية )تستخدم فقط خالل أعمال إزالة االنسداد(. 

املعدات 

    مكشط لتنظيف السطوح املبللة

    مكنسة

    فرشاة

   سطالن من البالستيك )محلول مكلور(

   ماء جافيل ُمعدَّ انطالقاً من هيبوكلوريت الكالسيوم )70 % من الكلور الفعال(. 

املَباول
قد يكون من الضروري في بعض احلاالت بناء مباول في ساحات التنزه. كما ينبغي وصل املباول 
عة. وعندما  بأنابيب تصريف املياه املستعملة باجتاه أحواض املراحيض أو األنابيب الرئيسية اجملمِّ
حة صغيرة احلجم. ال يكون ذلك ممكناً، يجب إقامة أنظمة امتصاص، وهي كناية عن آبار مرشِّ

يظهر الشكل 51 إحدى هذه املباول. 
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الشكل 51 
مبولة في ساحة 

التنزه

الشكل 52 
برميل صغير أو سطل 

للنظافة الصحية 

الشكل 53 
مشبك احتجاز 

املواد القادرة على 
سّد شبكة األنابيب 

براميل صغيرة أو سطول املراحيض
عندما ال توجد مراحيض داخل الزنزانات أو العنابر، وعندما يتعذر الوصول إلى منشآت النظافة 
الصحية في أي وقت كان، يجب أن تُتاح للسجناء براميل صغيرة أو سطول للنظافة الصحية 

زة بغطاء.  مجهَّ
ويجب تفريغ هذه البراميل والسطول من محتواها، إلزامياً، كل يوم، في حفرة للمراحيض 

أو في خندق يُستخدم خصيصاً لهذه الغاية. 
يظهر الشكل 52 أحد هذه السطول.  

أدوات التنظيف الشرجي
عادات  من  جزءاً  باملياه  الشرجي  التنظيف  يكون  ال  وعندما  املرحاض  ورق  توفر  عدم  حال  في 
السجناء في النظافة، يستخدم هؤالء أدوات عديدة للتنظيف: األحجار، املواد البالستيكية، 
اخلِرَق، النباتات، الصحف، …إلخ، التي تسّد شبكة األنابيب. وسعياً الحتجاز هذه املواد، ميكن 
وضع َمشابك شرط أن تتم صيانتها دائماً ألنها تنسّد بسهولة. وبذلك، ميكن تصريف املواد 

امللوثة احملتَجزة على النحو املالئم. 
يظهر الشكل 53 منشأة من هذا النوع. 

زاوية انحدار %10 

مشبك االحتجاز لوحات التغطية

مصرف مياه مكشوف – إسمنت صقيل

اجتاه التصريف 

 ً 20 سنتيمترا

ً 5 سنتيمترا

 ً 50 سنتيمترا
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الشكل 54 
مراحل بناء حوض 

املراحيض

تتمثل وظيفة حوض املراحيض في متييع املواد الصلبة، مما يسّهل ترّسبها وحتّللها البكتيري. 
االغتسال  وحمامات  املراحيض  عن  الصادرة  املستعملة  املياه  يهّيئ  املراحيض  حوض  أن  كما 

واملستوصفات، …إلخ، للمعاجلة في التربة أو للتصريف في شبكة اجملارير.
وال يجب تصريف مياه األمطار باجتاه حوض املراحيض. 

تتوالى في حوض املراحيض التطورات التالية: 
	 الترّسب؛

	 تشكل احلثالة؛
	 متّثل الوحول وتصّلبها؛

  . استقرار السوائل	 

تركيبها في  الهام  ومن  واملنافذ.  للمداخل   T لألنابيب على شكل  تستخَدم وصالت  عملياً، 
أعلى نقطة لتحقيق أقصى قدرة ممكنة.   

يظهر الشكل 54 مختلف مراحل بناء حوض املراحيض.

أحواض املراحيض   3 .3

احلجرة األولى

احلجرة الثانية
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الشكل 55 
قياسات حوض 

مراحيض بسعة 40 
متراً مكعباً

منفذ التصريف

احتساب حجم حوض املراحيض
»فترة االحتفاظ«  بـ  ويُقصد  املراحيض هو فترة االحتفاظ.  القدرة الصافية حلوض  ما يحدد 
الفترة التي تبقى فيها املياه عادة داخل حوض املراحيض والتي تتمّيع املواد خاللها وتترّسب. 
املراحيض  األقل في أحواض  ساعة على   24 تبلغ فترة االحتفاظ  أن  يجب  احلارة،  البلدان  في 
الكبرى. ويجب أن يكون حوض املراحيض بحجم مالئم حلجم املياه املستعملة خالل يوم واحد، 
مع األخذ في احلسبان احلجم الذي ستشغله املواد غير القابلة للذوبان والتي تتراكم في قعر 

حوض املراحيض. كما يجب تفريغ حوض املراحيض عندما ميتلئ ثلثه بالوحل.  
وفي حال عدم  شرح حلساب قياسات حوض مراحيض أللف شخص.   11 رقم  في اإلطار 
حلوض  الصافية  القدرة  تقييم  ميكن  املستعملة،  للمياه  اليومي  التدفق  تقييم  من  التمكن 

املراحيض بواسطة القيمة التالية املبنية على االختبار والتجربة: 50 لتراً للشخص.    
يوفر الشكل 55 قياسات حوض مراحيض يتألف من قسمني وتبلغ قدرته الصافية 40 

متراً مكعباً.

الوحول

السائل

الوحول

كوة املراقبة    

وصلة على شكل T للمداخل

القشرة

وصلة على شكل T للمنافذ

العمق الصافي

دقيقة Ø 100 مليمتر دقيقة Ø 100 مليمتر
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فوق سطح السائل إفساحاً  يتراوح بني 0.3 و 0.5  عند بناء اخلزان، ينبغي تخصيص حيز 
للمجال أمام طفاوة الزبد ومخرج ومنفذ األنابيب. 

املعايير الواجب مراعاتها عند احتساب قياسات حوض املراحيض19
تتعلق هذه املعايير أساساً بتحديد طول وعرض وعمق حوض املراحيض.

ل استخدام أحواض املراحيض املؤلفة من قسمني 	 يُفضَّ
وبالنسبة حلوض مراحيض يبلغ عرضه »ع«، يجب أن يبلغ طول القسم األول منه »ع2«،	  

وطول القسم الثاني »ع«. 
متر على  يجب أن يبلغ عمق السائل انطالقاً من قعر حوض املراحيض ومخرج األنبوب 1.2 	 

أقل تقدير. 
األنبوب  مخرج  لوصلة  )املدخل( 	  األدنى  واملستوى  السائل  مستوى  بني  املسافة  تساوي 

العمق الصافي مقسوماً بـ2.5.  

احتساب قياسات حوض مراحيض ل�000 1 شخص 
حسب أسلوب »فرانسيز« 

املعايير 

 1 000 ع = عدد املستعملني  

10 لترات يومياً للشخص، ينتهي 80 % من هذه الكمية في البالوعة ك= الكمية اليومية للسجني 

بني 30 و40 لتراً للشخص سنوياً  ت= تراكم الوحول والزبد 

لتراً للشخص سنوياً  ر بـ25  وتقدَّ داخليني18.  تستخَدم هذه القيمة في املدارس التي تؤوي طالباً 

في أحواض املراحيض التي ال تتلقى سوى مياه الصرف الصحي وبـ40 لتراً للشخص سنوياً عندما 

تصرَّف فيها أيضاً اجملاري املنزلية. 

ع س: عدد السنوات بني عمليتي تفريغ الوحول

ع2: العامل الذي يربط سرعة الهضم بدرجة احلرارة وتواتر التفريغ.

      وهو يتغير بحسب درجة احلرارة وعدد السنوات بني عمليات التفريغ:

قيمة العامل )ع2(

درجة احلرارة احمليطة عدد السنوات 

> 10 درجات مئوية  < 20 درجة مئوية    < 10 درجات مئوية  بني عمليات التفريغ  

2.5   1.5           1.3   1

1.5   1.15           1.0   2

 1.27               1.0           1.0   3

كمية االحتباس ملدة 24 ساعة: قيمة العامل )ع2(=  ع × ك

احلجم الضروري لتراكم الوحول: و= ع × ع س × ع2 × ت 

القدرة اإلجمالية 

= ك  )كمية االحتباس ملدة 24 ساعة( + و )احلجم الضروري لتراكم الوحول والزبد(

وفي حال استخدام قيم 1.5  لـ ع2، و1 لـ ع س، و8 لترات لتدفق مياه الصرف الصحي، فإن القدرة 

اإلجمالية حلوض املراحيض ستبلغ 53 متراً مكعباً لـ000 1 سجني. 

تتوقف القدرة احملتسبة تبعاً لهذه الصيغة، إلى حد كبير، على القيمة املستخَدمة لتراكم الوحول من 

جهة، وعلى وتيرة التفريغ من جهة ثانية. 

اإلطار رقم 11
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في اجلدار الذي يفصل بني قسمي  يجري عادة ثقب فتحة أو فتحتني )20×40 سنتيمتراً( 	 
حوض املراحيض، عند ثلثي املسافة القائمة بني قعر حوض املراحيض ومخرج األنبوب.

سنتيمترات إلى أسفل منفذ األنبوب وذلك  يجب أن يقع مخرج األنبوب األفقي بني 5 و10 	 
إلتاحة جريان السائل نحو حفرة االنتقاع. 

 . يجب أن يبلغ قطر مخارج ومنافذ األنابيب 100 مليمتر على األقل	 
. ينبغي أن تتيح الغطاءات املوضوعة فوق املدخل واخملرج عملية املراقبة والتفريغ	 

 . ينبغي فتح ثقب للتهوية فوق حوض املراحيض مع السهر على وضع سياج عند املدخل	 

يُظهر الشكل 55 األبعاد الواجب مراعاتها. 

نصائح عملية
في ما يلي املبادئ الواجب مراعاتها:

عند بدء التشغيل ألول مرة، يجب أن يكون حوض املراحيض مليئاً باملياه؛ وميكن بذره	  
بالوحول الصادرة عن حوض مراحيض آخر بهدف إطالق عملية الهضم؛

	 يجب تفادي وجود حوض املراحيض بعيداً جداً عن املراحيض التي تنظف بطرَّادة املاء ألن 
الغائط ال ميكن أن يجتاز مسافة طويلة دون كميات كبرى من املياه. ولذا، فمن الضروري 

أحياناً بناء عدة أحواض للمراحيض؛
	 يجب أن تكون أحواض املراحيض خارج محيط األمن الداخلي لتسهيل الوصول إليها عند 

تفريغها؛
	 يجب أن يكون موقعها سهالً أمام وصول شاحنات التفريغ؛

.) يجب أن يكون هناك مجال كاٍف لبناء حفرة انتقاع أو نظام خنادق االرتشاح )التصريف	 

ُوضع في الشكل 56 حوضان للمراحيض في خريطة السجن تبعاً للمعايير املذكورة. ويسهل 
الوصول إليهما من اخلارج، كما أنهما على مقربة من املراحيض التي تنظف بطرَّادة املاء. ويتيح 
لبناء  كافياً  زال  ما  بهما  احمليط  اجملال  أن  علماً  ما،  مشكلة  بروز  حال  في  التدخل  موقعهما 

أحواض جديدة جافة أو حتى أنظمة خلنادق االرتشاح.
يُظهر الشكل وضعاً بسيطاً حلوض املراحيض.

الشكل 56 
تصميم السجن 
ونظام التصريف

املراحيض في عنابر الرجال

كوة املراقبة

حوض املراحيض

املراحيض في عنابر النساء

حمامات االغتسال 
بني  الفصل  وحدة 

الزيت والشحم
املستوصف

املطبخ

كوات املراقبة

حفرة انتقاع

حوض املراحيض

املدخل

مراحيض الوحدة اإلدارية

حفرة انتقاع
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املناطق احلضرية بفعل ضيق  الواقعة في  السجون  في  تتطلب حلوالً  ثمة صعوبات إضافية 
األمكنة عموماً. وفي هذه احلاالت، غالباً ما توجد أحواض املراحيض داخل احمليط األمني، وحتديداً 
في الباحات، مما يجعل صيانتها أمراً صعباً. فإذا انسّدت وطفحت، سيبرز تهديد صحي كبير 

على السجناء.  

الفحص املنتظم 
يجب أن تخضع أحواض املراحيض لفحص كل 3 أشهر على أقل تقدير. 

استيعاب  يتجاوز طاقة  السجناء  إذا كان عدد  أهمية خاصة  املراقبة هذه  وتيرة  تكتسي 
السجن )اكتظاظ سكاني(. ففي هذه احلالة، ال تعود طاقة حوض املراحيض كافية، وال يجري 
مراعاة وقت االحتباس، كما أن السائل النافذ يحوي هنا حجماً كبيراً من الغائط املعلق. ويؤدي 
وطفح  سريعاً،  جوانبها  وانسداد  االنتقاع،  حفر  ارتشاح  تباطؤ  إلى  بالضرورة،  الوضع،  هذا 

أحواض املراحيض.
حوض  ارتفاع  ثلث  بلغ  قد  الوحول  مستوى  كان  إذا  ما  حتديد  في  املراقبة  هدف  ويكمن 
املراحيض )وعندئٍذ ينبغي إجراء عملية التفريغ( والتأكد من أن وصالت مداخل ومنافذ األنابيب 

على شكل T ليست مسدودة من جراء تراكم الوحول بشكل مفرط. 
يُظهر الشكل 57 مختلف مراحل املراقبة، ويصف اإلطار رقم 12 إجراء العملية. 

الشكل 57 
ــوض  ــة ح ــب ــراق م

املراحيض

قياس ثخانة الوحول
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الشكل 58 
مراقبة حوض 

املراحيض

مراقبة حوض املراحيض

    إجراء يجب اتباعه كل ثالثة أشهر على أقل تقدير 

تقييم ثخانة مختلف الطبقات 

 . يجب حماية الذات بواسطة وزرة من البالستيك وقفازات من املطاط. 1

. نزع غطاءات حوض املراحيض على مستوى املداخل واملنافذ. 2

لطفح  احملتملة  اآلثار  لرصد  املراحيض  حوض  وأعلى  القشرة  سطح  بني  اجلدران  مراقبة  3 .
محتواها. 

في  التغيرات  عن  بحثاً  القشرة  في  األقل  على  أمتار  4 . 4 طولها  يبلغ  طويلة  عصا  غرز 
املقاومة؛ ويعني انخفاض املقاومة اجتياز سمك القشرة. 

 . غرز العصا حتى املقاومة التالية لتحديد ثخانة اجلزء السائل. 5

. غرز العصا حتى ملس قعر احلفرة. 6

. سحب العصا. 7

التي  اآلثار  إن  إذ  مباشرة، . 8 العصا  على  الطبقات  مختلف  مستويات  قياس  أحياناً  ميكن 
يتركها السائل والوحول والقشرة هي آثار مختلفة. 

 . تسجيل القياسات في دفتر مخصص ألعمال الصيانة. 9

للتفريغ؛ حتديد موقع  الضرورية  اإلجراءات  إعداد  التفريغ؛  التقريبي لعملية  املوعد  حتديد  10 .
مالئم إلفراغ الوحول. 

اإلطار رقم 12

اإلسمنت  بالطات  بناء  عند  يجب احلرص،  املراحيض،  مراقبة منتظمة حلوض  إلجراء  تسهيالً 
تهيئة كوة للمراقبة فوق وصالت مداخل ومنافذ األنابيب متاماً. وهذا ما يتيح  على  املسلح، 

إجراء املراقبة دون نقل البالطات الثقيلة )انظر األشكال58، 59، 60،و61(. 

اختراق حوض 
املراحيض بعصا 

طويلة

املستوى حتى القشرة 
20-30 سنتيمترات

إشارة إلى سوء التصريف

التصريف

4 أمتارمتران

مستوى السائل

التعبئة

بالطة من اإلسمنت 
املسلح
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الشكل 59 
كوة املراقبة

الشكل 60 
تفاصيل وصالت 

األنابيب

غطاء من اإلسمنت كوة املراقبة

غطاء مكوَّن من 
صفيحة معدنية

اإلطار املعدني للكوة

بالط من اإلسمنت املسلح

وصلة منافذ األنابيب

منفذ املراحيض

بالط من اإلسمنت املسلح

بالط من اإلسمنت املسلح

مقطع معدني  غطاء مكوَّن من صفيحة 
معدنية مقبض

مقبض
جدار حوض املراحيض

غطاء من 
اإلسمنت املسلح

غطاء من 
اإلسمنت املسلح
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الشكل 61 
أدوات مراقبة 

حوض املراحيض

الشكل 62 
تفريغ حوض مراحيض 

بواسطة الضخ

تفريغ حوض املراحيض
الوحول ثلث العمق اإلجمالي  املراحيض مع بلوغ مستوى  أن يجري تفريغ حوض  العادة  جرت 

حلوض املراحيض. 
وإن  وحتى  زة مبضخة.  مجهَّ شاحنة صهريجية  املراحيض بواسطة  وميكن تفريغ حوض 
فإن القدرة على سحب الوحول ال تتعدى مسافة  كانت الشاحنة الصهريجية تعمل جيداً، 
حوض  كان  إذا  األمر  هذا  مراعاة  إذن  يجب  عادة.  متراً   60 تتجاوز  ال  مسافة  وهي  معينة20، 

املراحيض يقع داخل السجن وخارج نطاق وصول الشاحنة. 
وتشكل املضخة الرقيَّة أو املضخة املغمورة املصممة خصيصاً إلتاحة ضخ املواد الصلبة 

وسيلة آلية أخرى ميكن استخدامها لتفريغ حوض املراحيض.
وجند مثالً هذا النوع من املنشآت في الشكل 62.  

وعندما ال تكون  إدارة سجن.  أن تشكل املضخات جزءاً من املعدات األساسية في كل  يجب 
متوفرة، تكلَّف شركات خاصة بتنفيذ عمليات التفريغ حتت إشراف اخلدمات احمللية للنظافة 

الصحية. 
كما يجب أن يُدرج التخطيط املنهجي لتفريغ أحواض املراحيض في السجون ضمن بيان أعمال 

اخلدمات اخملتصة في إدارة السجن. 

التفريغ اليدوي
في  توغلها  لتسهيل  معدنية  ركيزة  داخل  توضع  سطول  بواسطة  اليدوي  التفريغ  يجري 
الوحول. ويجري تفريغ الوحول والزبد داخل احلفر احملفورة على مسافة قريبة. لكن ال ينبغي 
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في جميع األحوال تفريغ حوض املراحيض كلياً إذ من الضروري ترك بعض الرواسب للحفاظ 
على عملية الهضم. 

العمل.  هذا  ينفذون  الذين  األشخاص  صحة  على  تهديدات  على  اليدوي  التفريغ  ينطوي 
بتزويد العاملني  وتقضي أساساً  لهذه الغاية.  معدات مكيَّفة  أن توفَّر لهم  إلزامياً،  ويجب، 

بجزمة وقفازات ووزرات من املطاط.
يُظهر الشكل 63 طريقة تنفيذ التفريغ واملعدات الضرورية إلجراء هذه العملية.

الشكل 63 
تفريغ يدوي حلوض 

املراحيض 

التصريف
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التخلص من النفايات السائلة من حوض املراحيض
تنصب مياه املراحيض التي تنظف بطرَّادة املاء في حوض املراحيض. وبعد ذلك، يجب أن تخرج 
منها وأن يجري التخلص منها. حتوي املياه التي تخرج من حوض املراحيض )النفايات السائلة( 

جراثيم مسبِّبة لألمراض، ولذا، فمن الضروري، التخلص منها على نحو آمن وسليم. 
حتمل املياه اخلارجة من أحواض املراحيض مواد عضوية بدرجة عالية. وتتوقف حملتها من 
املواد العضوية هذه على كمية املادة املعلقة في وحدة احلجم. ويُعبَّر عنها بالطلب البيولوجي 
أي كمية األكسجني  أيام،   5 بعد  ملا مت قياسه  تبعاً  الواحد  للتر  الكيميائي على األكسجني 
الضرورية ألكسدة وانحالل املواد العضوية الصادرة عن الغائط املعلق في املياه. وقد تبلغ هذه 
احلملة 000 20 مليغرام في اللتر عند خروجها من حوض املراحيض. وال يجب أن تتجاوز 20 
مليغراما في اللتر في نهاية عملية املعاجلة، أي عندما تَصّب املياه في البيئة، ويكون ذلك عادة 

في نهر أو جدول. 
عندما تنصّب مياه حوض املراحيض في أنبوب مجارير رئيسي تابع للشبكة العامة في 

املدن، تتم عملية التصريف بسهولة شرط أن يكون جريان املياه بواسطة اجلاذبية.

يجب السهر إذاً على ما يلي: 
	 تهيئة أنابيب للتصريف ذات قياسات مالئمة؛

	 ضمان زوايا انحدار كافية لها إلتاحة جريان النفايات السائلة؛
 . بناء كوات مراقبة إلتاحة فحص األنابيب وإزالة انسدادها إذا دعت احلاجة	 

تقوم دوائر األشغال العامة أو الشركات اخلاصة عادة بهذه األعمال. 

وغالباً ما يجري رمي النفايات السائلة اخلارجة من احلفر االمتصاصية في حفر االنتقاع 

أو خنادق االرتشاح بهدف تسريبها في التربة. وتبعاً لدرجة مسامية التربة، ميكن امتصاص 

املياه  إلى أقصى درجة من كميات  احلد  إذاً  يجب  السائلة.  النفايات  من  كميات كبرى نسبياً 

التي تصل إلى أحواض املراحيض. وإذا كانت قدرة التربة على االمتصاص ضعيفة، يجب تفادي 

االغتسال  الصادرة عن حمامات  تلك  أو  املراحيض  أحواض  املنزلية في  املستعملة  املياه  صب 

الغسيل، ألنها أقل خطورة بكثير من املياه الصادرة عن املراحيض. أو

قدرة ارتشاح التربة
تتوقف قدرة ارتشاح التربة على طبيعة هذه التربة، ومساميتها، ووجود طبقة جوفية مرتفعة 
اجلوانب  تتوقف سرعة سّد مسام  وبالفعل،  املراحيض.  الهضم في حوض  وفعالية  نسبياً، 
االنسداد  إلى  متيل  اجلوانب  مسام  إن  إذ  السائلة.  للنفايات  املعلقة  املادة  كمية  على  املاصة 

وإبطاء االمتصاص.
وتقاس قدرة االرتشاح بواسطة اختبار الترشح. ويقضي بتحديد ما إذا كانت التربة قادرة 
د قياسات نظام االرتشاح  على ترسيب النفايات السائلة اخلارجة من حوض املراحيض. ثم حتدَّ

تبعاً للنتيجة الصادرة. 
يوفر اإلطار رقم 13 قيمة ارتشاح أنواع عدة من التربة في اللتر للمتر املربع في اليوم. 
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الشكل 64 
اختبار الترشح 

لتحديد قدرة ارتشاح 
التربة

قدرات ارتشاح أنواع متنوعة من التربةاإلطار رقم 13

قدرة االرتشاح، النفايات السائلة القابلة للترسب نوع التربة               

)باللتر للمتر املربع يومياً(     

50 رمل خشن إلى معتدل    

33 رمل ناعم، رمل غريني    

25 غرين رملي، غرين    

 20 صلصال غريني مسامي وغرين صلصالي مسامي 

 10 غرين سميك، غرين صلصالي سميك وصلصال غير منتفخ 

صلصال منتفخ                 > 10

املصدر: الوكالة األمريكية حلماية البيئة، 1980 

وقد وردت طريقة إجراء اختبار الترشح في اإلطار رقم 14 وفي الشكل 64 أيضاً.  

سعياً لتحديد قدرة االرتشاح، يجب:
حفر عدة ثقوب يبلغ طول كل ثقب  منها متراً واحداً، وعمقه متراً واحداً، وعرضه 0.5	  

متر. يجب اختيار موضع الثقوب مبا يتيح تبنّي معدل قدرة االرتشاح في املنطقة املعنيَّة؛
مع إضافة بعض املياه من  ينبغي ملء الثقوب باملياه وتركها لترشح في التربة وتشبعها، 	 

وقت إلى آخر لتعبئة الثقوب؛
يتعني إضافة مزيد من املياه حتى مستوى العالمة التي تشير  بعد إشباع التربة باملياه، 	 

إلى موضع تركيب األنبوب؛



81

أحواض املراحيض

الصرف الصحي والنظافة الصحية 

إجراء لتحديد قدرة ارتشاح تربة معيَّنة اإلطار رقم 14

ط(  اختبار الترشح )اختبار مبسَّ

    حفر ثالثة ثقوب على األقل يبلغ عرض كل منها 50 سنتيمتراً، وطوله متراً واحداً، وعمقه متراً 
واحداً في كل منطقة يتعني دراستها. وثالثة هو العدد األدنى للحصول على قيمة متوسطة. 

   خالل الليل، وقبل 4 ساعات على األقل من إجراء االختبار، يجب ملء الثقوب باملياه، مع إضافة 
كميات أخرى لتعبئة الثقوب من وقت إلى آخر. 

    في اليوم التالي، أو بعد مرور 4 ساعات، يجب ملء جميع الثقوب حتى 70 سنتيمتراً، أي حتى 
ب عنده األنابيب. املستوى التقريبي الذي ستركَّ

    ينبغي قياس انخفاض املستوى بعد 30 دقيقة، ثم بعد 90 دقيقة. 

    ثم قياس الفرق في املستوى بني املرة األولى والثانية، مما يناظر ساعة من الترشح. 

   والنتيجة في الواقع تقريبية ألنه مع انخفاض مستوى السائل، تتراجع مساحة االرتشاح. وملزيد 
من الدقة، يجب احتساب املساحة اجلديدة في كل مرة. مع ذلك، فإن القياس أعاله يتيح تقييم ما 

إذا كان امتصاص التربة كافياً أم ال.  

يوفر اجلدول التالي النتائج باستخدام مياه نظيفة في منوذج وهمي:

نحصل  بذلك،  يجب قياس انخفاض مستوى املياه على مر الوقت.  بعد إتاحة ارتشاح املياه، 
على القيمة التي تشير إلى قدرة ارتشاح التربة. 

ويوفر االختبار قيمة  الترشح باستخدام مياه نظيفة.  إجراء اختبار  ينبغي  وألسباب عملية، 
داللية تتم مقارنتها بعد ذلك بالقيمة الواردة في املراجع املتخصصة21.  

أما  السائل.  مستوى  حتت  الواقعة  تلك  هي  احلسبان  في  تؤخذ  أن  يجب  التي  واملساحة 
بالنسبة إلى خنادق االرتشاح، فيجب أن تؤخذ في االعتبار املساحة في كل جانب؛ وبالنسبة 
يجب أن تؤخذ في احلسبان مساحة جوانب البئر القائمة حتت معدل مستوى  حلفر االنتقاع، 
املياه. كما ينبغي إجراء اختبار الترشح في نهاية موسم األمطار، أي عندما تكون املياه اجلوفية 

في أعلى مستوى لها.  
ويجب االنتباه إلى مخاطر تلوث املياه اجلوفية، ال سيما عندما تكون التربة خشنة، وبالتالي 

قابلة جداً للنفوذ. 

انخفاض املستوى

)سنتيمتر(
الكمية

)لتر(
اللترات للمتر اللترات للمتر املربعمساحة االرتشاح

املربع يومياً 

0.52.52.01.2530

1.052.02.5060

1.57.52.03.7590

2.0102.05.00120

2.512.52.06.25150

3.0152.07.5180

3.517.52.08.75210

4202.010.0240

5252.012.5300

10502.025600
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تؤدي املواد الصلبة املعلقة في النفايات السائلة عملياً إلى خفض سرعة االرتشاح. ويتعني إذن مراعاة هذا 

األمر، وذلك بإدخال عامل تصحيح. ففي التقدير األولي، يُعتبر أن القيم التي مت احلصول عليها باستخدام 

املياه النظيفة يجب أن تقَسم بعامل 10، بل وحتى بعامل 20 22. ولو أخذنا القيم الواردة في اجلدول، 

يتضح أن للتربة قدرة ارتشاح كافية لدى تراجع مستوى املياه بـ4 سنتيمترات خالل ساعة في كل ثقب 

من الثقوب اخلاضعة لالختبار. بعبارة أخرى، تعتَبر التربة قادرة على امتصاص حوالي 25 لتراً من النفايات 

السائلة يومياً للمتر املربع. 

الشكل 65 
مقطع عرضي حلفرة 

االنتقاع

عند استحالة إجراء هذه االختبارات، ميكننا االحتفاظ بالقيمة التجريبية التالية:  10لترات 
مجموعة  على  التقييم  هذا  تطبيق  ميكن  إذ  يومياً.  مربع  متر  لكل  السائلة  من النفايات 

واسعة من األراضي. 

ُحفر االنتقاع 
الشكل  )انظر  البالوعة  من  اخلارجة  السائلة  النفايات  ارتشاح  إلتاحة  االنتقاع  حفر  تصلح 
65(. ويجب أن تكون قياسات مساحة االرتشاح مالئمة لكمية النفايات السائلة تبعاً لنتائج 

اختبارات الترشح.
عند بناء حفرة االنتقاع، ينبغي مراعاة القواعد التالية:

	 أن تكون قدرتها مناظرة لدفق حوض املراحيض؛
متر؛ أن يتراوح قطرها ما بني 1.5 و2.5 	 

ى جوانبها بالقالب أو بحجر اإلسمنت مع وصالت مفتوحة؛ 	 أن تغطَّ
بواسطة احلجارة لتجنب أي انهيار؛ أن يُسّد الفراغ القائم في أعالها )50 سنتيمتراً( 	 

رة؛ 	 أن يجري ملؤها باحلجارة والقوالب املكسَّ
	 أن يكون موقعها بعيداً عن املساكن ومراكز توزيع املياه؛

موسم  خالل  اجلوفية  املياه  مستوى  فوق  األقل  على  متر  مسافة  على  قعرها  يكون  	 أن 
األمطار؛

. ل اعتماد خنادق االرتشاح	  وعندما يكون مستوى املياه اجلوفية عالياً، يُفضَّ

كوة الوصول إلى احلفرة

بالطة التغطية

الطفاح

قوالب غير مثبَّتة

حصى أو قوالب حجر

وصول النفايات السائلة
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الشكل 66 
حجم ومساحة 

حفرة انتقاع لقطرين 
مختلفني

ال تؤدي ُحفر االنتقاع دورها إال عندما تكون التربة قابلة جداً للنفوذ.
وكلما كان قطر احلفرة كبيراً، كلما كانت مساحة االرتشاح أكبر، وبالتالي حجم املساحة 
ل إذن بناء حفرتني يبلغ قطر كل منهما 1.5 متر عوضاً عن حفرة  التي يجب حفرها أيضاً. يُفضَّ
واحدة يبلغ قطرها 2.5 متر، كما يظهر في الشكل 66 الذي يوفر القيم لقطرين مختلفني. 

قطر 2.5 متر: قطر 1.5 متر:    
مساحة االرتشاح مساحة االرتشاح    

حلفرة واحدة: 31 مترا مربعا حلفرتني: 39.6 متر مربع   

احلجم الذي ينبغي حفره: 19.6 متر مكعب احلجم الذي ينبغي حفره: 14.12 متر مكعب 

على  السائلة  النفايات  توزيع  تتيح  التي  االرتشاح  خنادق  اعتماد  احلاالت  معظم  في  ل  يُفضَّ
مساحات أكبر. 

خنادق االرتشاح )التصريف(
ُحفر  عن  بديالً  حالً  وتشكل  السائلة  أو النفايات  املياه  من  كبرى  كميات  من  التخلص  تتيح 

االنتقاع في احلاالت التالية:
	 تربة قليلة النفوذ؛

	 مستوى عاٍل للطبقة اجلوفية؛
	 وجود طبقات صخرية سطحية؛

. توّفر مساحة كبيرة نسبياً لبناء طبقة اخلنادق	 

يُحتَسب قياس اخلنادق انطالقاً من القيم الناجتة عن اختبارات الترشح، أو باستخدام قيمة 10 
لترات للمتر املربع يوميا،ًمع األخذ في احلسبان زيادة محتملة في حجم مساحة االرتشاح.

يشير اإلطار رقم 15 إلى اإلجراء الواجب اتباعه لبناء خنادق التصريف الضرورية الرتشاح 
ر بحوالي 4.5 – 5 أمتار مكعبة يومياً، وبافتراض أنها صادرة عن  النفايات السائلة، التي تقدَّ

حوض املراحيض لسجن يتراوح عدد األشخاص فيه بني 250 و300 شخص. 
حتفر خنادق التصريف على عرض يتراوح بني 30 و50 سنتيمتراً وفي عمق يتراوح بني 60 

سنتيمتراً ومتر واحد.   
ر بـ0.2 – 0.3 %.  ثم توضع أنابيب التصريف فوق طبقة من احلصى مع زاوية انحدار تقدَّ
كما ميكن استخدام أنابيب من البالستيك يبلغ قطرها 100 مليمتر، بعد ثقبها من اجلانب 

واألسفل، أو أنابيب من اإلسمنت دون ترسيخ وصالتها باإلسمنت )انظر الشكل 67(.

1.5 متر 1.5 متر 2.5 متر

4 أمتار 
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الشكل 67 
مقطع عرضي حلفرة 

االنتقاع

الشكل 68 
خندق االرتشاح

ومنع  األمطار  ملياه  ارتشاح  أي  لتجنب  البالستيك  من  وبرقاقات  باحلصى  األنابيب  ى  تغطَّ ثم 
التربة من سّد اخلندق.  

يُظهر الشكل 68 مقطعاً خلندق تصريف، فيما يُظهر الشكل 69 تنظيم نظام االرتشاح 
الذي يؤمن توزيع النفايات السائلة على مجمل طبقة االرتشاح. 

قطع ألف – ألف

فتحات تتيح ترشح النفايات السائلة

500 مليمتر

اإلمداد

غطاء من اإلسمنت املسلح

طبقة انحدارية

تصريف القطاع جيم

تصريف القطاع باءتصريف القطاع ألف

مصرف رقاقة بالستيك تربة التغطية

حصى

تربة قابلة للنفوذ

فتحات االرتشاح
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الشكل 69 
مقطع عرضي حلفرة 

االنتقاع

َمثل عن احتساب مقاييس خنادق التصريف اإلطار رقم 15

املياه  يبلغ معدل استهالك  شخص.   300 إلى  العدد  وقد يرتفع هذا  شخصاً،   250 يقيم في السجن 

وما من إمكانية إلجراء اختبارات الترشح لكن يبدو أن التربة ليست  لتراً للشخص يومياً.   15 حوالي 

ر قدرة  ماصة مبا فيه الكفاية. وفي غياب قياس دقيق تستخَدم قيمة  10لترات للشخص يومياً. وتقدَّ

االرتشاح بحوالي 000 5 لتر/في اليوم. 

القياسات

    مع اعتماد قيمة 10 لترات للمتر املربع يومياً، يجب أال تقّل مساحة االرتشاح الفعلية عن 500 
متر مربع، أي خنادق يبلغ طولها 250 متراً، بافتراض أن لكل متر خطي مساحة فعلية تبلغ مترين 

مربعني )متر واحد في كل جانب(. ولن نتجاوز عملياً طوالً يتراوح بني 30 و40 متراً. 

    يجب إذن بناء 6 خنادق بطول 40 متراً، وهي قيمة أدنى بقليل من الطول احملتَسب. ولكن نظراً ملعدل 
املقيمني في السجن، فمن املتوقع أن يكون طول 240 متراً كافياً. 

    يجب أن تكون املسافة الفاصلة بني خندقني متوازيني مترين اثنني )2 متر( على األقل. 

األشكال املغايرة
ميكن استغالل ظاهرة االستهالك املائي للنباتات.  في البلدان التي يسودها مناخ جاف وحار، 
ففي هذه احلالة، توضع األنابيب على مسافة أقرب من السطح دون إضافة رقاقات البالستيك. 
على  املزروعة  النباتات  وحتديداً  املياه،  من  النباتات  وطلب  املناخ  على  اخلنادق  طول  ويتوقف 

السطح، وال ميكن تقييمه إال على قاعدة جتريبية.

تربة التغطية

قش

حصى

حصى

0.5 متر

حيز 15-25 مليمترا

0.7 متر

أنبوب فيروسيمان ُمحزز

حماية الوصلة 
املبعدة 12 – 25 

مليمترا
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ح نسبياً، تبلغ مساحته 12 متراً × 40 متراً.      هناك حاجة إذن ملكان مسطَّ

على  توزيعها  تتيح  توزيع  علبة  إلى  املراحيض،  حوض  من  خروجها  بعد  السائلة،  النفايات  ه  توجَّ    
مختلف اخلنادق. وجتدر اإلشارة إلى أن فتحات العلبة ليست قائمة على االرتفاع نفسه. فعندما 

السائلة نحو  النفايات  العلبة وجتري  داخل  املستوى  يعلو  ثقيالً،  الً حمالً  اخلنادق محمَّ أحد  يصبح 

خندق تصريف آخر عبر فتحة أعلى بقليل. 

يعطي الشكل 70 فكرة عن طبقة التصريف

برك التثبيت 
عندما ال تسمح التربة بترشح املياه اخلارجة من حوض املراحيض وعندما ال توجد شبكة مجارير 

رئيسية، يبقى احلل الوحيد بناء برك التثبيت. 
وهي برك مستطيلة الشكل تعالَج فيها املواد العضوية من خالل عمليات طبيعية تتدخل 
فيها الطحالب واجلراثيم في آن معاً. وفي البلدان التي تشهد مناخاً حاراً، هذا هو األسلوب 

األكثر فعالية إلزالة اجلراثيم املسبِّبة لألمراض وبيض الطفيليات املعوية.
ويعتمد  الصيانة.  من  قليالً  وتتطلب  نسبياً  متدنية  بناء  بكلفة  البرك  هذه  تتميز  كما 
وعندما   .)16 اإلطار رقم  )انظر  بناؤها على التضاريس الطبيعية للمكان واملساحة املتوفرة 

تتم معاجلة املياه املستعملة أوالً في حوض املراحيض، تكون املساحة الضرورية أصغر.
يجب أن تكون برك التثبيت بعيدة مبا فيه الكفاية عن املساكن لكي ال ينزعج الناس من 

األضرار الناجمة عن البعوض والروائح. 

البرك اإلضافية 
تدخل فيها عمليات ال هوائية في قعر احلوض وعلى سطح املاء. تتحلل املواد العضوية الناجتة عن 
املياه املستعملة بفعل نشاط اجلراثيم والطحالب التي تتكاثر على السطح، حيث يعزز الضوء منوها 
من خالل التمثيل الضوئي. وتكتسب البرك عادة لوناً أخضر من جراء وجود الطحالب. كما أن هذه 
األخيرة بحاجة إلى ثاني أكسيد الكربون في عملية التمثيل الضوئي املمكنة نظراً للظروف اجلوية 

والعمليات املرتبطة باستقالب اجلراثيم املتواجدة في الطبقات السفلى للبرك. 

الشكل 70 
طبقة التصريف
أو حقل االرتشاح

اإلمداد حوض املراحيض

مركز اإلحالة

مركز التوزيع

2 م 

2 م 

2 م 

04 م
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1
1

1

2

4
4

4

5
5

5

6
6

6

78

9

3

لتجنب  متر   1.5 البرك  يتجاوز عمق  أن  يجوز  وال  أيام.  و7   4 بني  عادة  االحتفاظ  فترة  تتراوح 
وبالتالي  األكسدة،  سرعة  بشدة  يخفض  مما  واسع،  نطاق  على  هوائية  الال  الظواهر  انتشار 

فعالية معاجلة النفايات السائلة.  

برك اإلنضاج 
تستخَدم في املراحل النهائية، في نظام املعاجلة عند مصب البرك االختيارية. ويجب أن تتوفر 
اثنتان منها على األقل. تتمثل وظيفتها في تدمير البكتيريا القائمة في الغائط وحتسني اجلودة 

النهائية للنفايات السائلة قبل رميها في مجرى املياه. 
صيانتها بسيطة إذ يكفي أن تقَطع األعشاب التي تنمو على حافتها بانتظام جتنباً لتكاثر 

البعوض.

الشكل 71 
حتلل املواد العضوية 

في عملية املعاجلة

يظهر الشكل 71 املقتبس من كتاب »Cairncross«23 العمليات التي تتم ضمن معايشة 
وثيقة في برك التثبيت وكيفية حتلل املواد العضوية.

6.   الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني 
في النفايات السائلة )قابل للذوبان(
7.   الضوء )األشعة فوق البنفسجية(

8.   الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني 
املصرَّف على شكل غاز

9.   طحالب – معايشة – جراثيم 

1.   الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني 
الداخل

2.   املواد الصلبة القابلة للترسب
3.   منتجات التخّمر القابلة للذوبان  

4.   الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني 
ر املدمَّ

5.   الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني 
في النفايات السائلة )الطحالب(

برك التثبيت اإلطار رقم 16

يجب أن تراعي قياسات البرك حملة املواد العضوية في النفايات السائلة )الطلب البيولوجي الكيميائي 
على األكسجني( بامليليغرام للتر، ودفق املياه املستعملة باملتر املكعب في اليوم ومتوسط درجة احلرارة 

خالل الشهر األكثر برودة. 

وقد يتفاوت الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني من 200 إلى 800 مليغرام للتر. وفي السجون، 
سنبقي على قيمة 800 مليغرام للتر بسبب كمية املياه القليلة نسبياً. يسهم كل شخص في السجن 
بواقع 30 إلى 40 غراماً تقريباً من الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني يومياً؛ فإذا كانت كمية 
املياه املستهلكة من جانب كل سجني 50 لتراً في اليوم، سيتراوح الطلب البيولوجي الكيميائي على 
األكسجني للمياه املستهلكة بني 600 و800 مليغرام للتر. ويتدنى الطلب البيولوجي الكيميائي على 

األكسجني بحوالي النصف خالل املرور في حوض املراحيض.
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    تستخَدم في هذا السياق صيغة جتريبية: م = د. ق/2 ح � 6

= املساحة )باملتر املربع( م 
= دفق املياه املستعملة )باملتر املكعب في اليوم( د 

ق = قيمة الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني )مليغرام للتر(
ح = درجة احلرارة )املئوية(

في سجن يبلغ عدد املقيمني فيه 000 1 شخص، حيث يقارب استهالك املياه 50 لتراً للشخص يومياً،  
وبافتراض أن يكون متوسط درجة احلرارة في الشهر األكثر برودة 20 درجة مئوية، نحصل على ما يلي: 

= 000 1 × 50 × 310- متر مكعب  في اليوم د 
= 40 × 310 / 50 = 800 مليغرام للتر  ق 

ح = 20 درجة مئوية

800 × -310 × 50 × 1 000  
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = 172 1 متراً  مربعاً  م 

)2×20( ـ 6   

يتطلب  احلوض  هذا  مثل  بناء  أن  يعني  مما  متراً،   25 × متراً   40 حوالي  بركة  كل  قياسات  إذن  ستبلغ 
أوالً عبر حوض  املياه املستعملة متّر  واحداً. وإذا كانت  متر مكعب لعمق يبلغ متراً   1 000 حفر حوالي 
للمراحيض، فإن احلملة تتدنى بحوالي 50 % ومعها قياسات البرك أيضاً. إذ تصبح 25 متراً × 20 متراً. 
وتكتسي القياسات درجة من األهمية حتى وإن اعتمدنا هنا قيماً قصوى. فمن املفترض أن يكفي حوض 
مراحيض واحد تليه بركتان للتثبيت تبلغ مساحة كل منهما 500 متر مربع. أما فترة االحتفاظ، فتناهز 
10 أيام. في هذه احلال، إذا كانت درجة احلرارة تتجاوز 20 درجة مئوية، فإن انخفاض الطلب البيولوجي 
الكيميائي على األكسجني يفوق عادة نسبة 70 % ومن املتوقع احلصول على مياه قابلة للرمي ما إن 

تخرج من احلوض الثاني. 

زة بوصالت على شكل T للمداخل  يظهر الشكل 72 ثالث برك تثبيت موصولة بأنابيب مجهَّ
واملنافذ.

لّم  ينبغي  ولذا،  لإلنسان.  أمراضاً  تنقل  قد  التي  واجلرذان  والصراصير  الذباب  الفضالت  جتذب 
الفضالت والتخلص منها يومياً.   

فرز النفايات ومعاجلتها
في  منها  أنواع  ثالثة  متييز  ويجب  ومصدرها.  لطبيعتها  تبعاً  النفايات  ومعاجلة  فرز  يتعني 
املستوصفات  عن  الصادرة  والنفايات  العضوية،  غير  النفايات  العضوية،  النفايات  السجون: 

غرف التمريض.  أو

الشكل 72 
برك التثبيت

التخلص من  الفضالت   4 .3
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ويتوقف  الغذائية.  الوجبات  وفضالت  السجناء  طعام  إعداد  عن  العضوية  النفايات  تنتج 
مة ونوعية األغذية املستخدمة.  حجمها على عدد الوجبات املقدَّ

ميكن استخدام هذه الفضالت لتغذية احليوانات أو إعداد السماد الذي قد يُستعاض به عن 
السماد الكيميائي في بستان اخلضار التابع للسجن.

الكائنات  من  مختلفة  أنواع  خاللها  تتحلل  بيولوجية  عملية  األرض  تسميد  ويشكل 
العضوية، متحولة إلى مواد عضوية في ظروف خاضعة للمراقبة، لتشكل الدبال 24 )التربة 

العضوية(.
بفعل  حتللها  يسّهل  مبا  والتربة  النباتات  مع  العضوية  النفايات  خلط  هو  هنا  والهدف 
وجود الهواء. فتبدأ الفضالت املكونة من بقايا النباتات واألوراق والنفايات العضوية بالتكّوم. 
وللحصول على حتلل سريع، يجب أن تقلب الكومة بعد أسبوع أو أسبوعني، ومن ثم بعد مضي 
شهر )انظر الشكل 73(. وتبعاً للمناخ والفصل، قد يستغرق نضج السماد شهراً أو بضعة 
أشهر. ومن الضروري تهوية الكومة لكي يتم التحلل سريعاً دون انبعاث روائح وتسهيالً لتدمير 

الكائنات العضوية املسبِّبة لألمراض )انظر الشكل 74(.

عندما تضاف إفرازات اجلسم إلى الكومة، ينبغي إضافة نباتات أيضا ًلتحسني صلة الكربون/
النيتروجني ولكي تؤدي الكائنات اجملهرية املسؤولة عن عملية التحلل عملها بفعالية.كما 
يجب قلب الكومة بانتظام خلفض نسبة رطوبتها.وفي نهاية العملية، نحصل على سماد قابل 
لالستخدام ألنه يحتوي على النيتروجني والفوسفور والبوتاسيوم  ) يوجد في 3 كغ من السماد 
اجلاف حوالي 10% من النيتروجني/الفوسفور/البوتاسيوم( وبعض العناصر الضئيلة املقدار 

الضرورية الستقالب النباتات.

الشكل 73 
كومة من السماد 

ومراحل احلراثة

نقله إلى كومة ثانيةأول كومة من السماد نقله إلى كومة ثالثة

2.5 متر2.5 متر

0.8 متر
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الشكل 74 
رؤية مفصلة للقاعدة 

وأوتاد التهوية

الشكل 75 
محرقة للنفايات 

اخلطرة 

يُقصد بالنفايات غير العضوية منتجات كالتغليف الورقي أو البالستيكي. وتكون كميتها 
سواء  توّلد نفايات غير عضوية،  القادرين على احلصول على مواد  لعدد السجناء  كبيرة تبعاً 
في قاعة الطعام أو عن طريق عائالتهم. ينبغي حرق هذه النفايات في أماكن مخصصة لهذه 

العملية أو في محرقة. أما بقايا النفايات التي لم حترَق، فيجب أن تطَمر حتت األرض. 
في  بحرقها  فيوصى  التمريض،  غرف  أو  املستوصفات  عن  الصادرة  النفايات  أما 

محرقة.
يُظهر الشكل 75 محرقة مبنية انطالقاً من برميل تبلغ سعته 200 لتر25. ويُضاف إليها 

بعض اخلشب في حاالت معينة إلنهاء عملية االحتراق.

قاعدة من الصلصال

تنظيم التخلص من الفضالت 
إن التخلص اليومي من النفايات مهم جداً للحفاظ على بيئة سليمة في السجن. وبناء عليه، 

يتعني تنظيم هذه املهمة واإلشراف عليها بعناية. 

2.5 متر
2.5 متر

أوتاد من خشب إلحداث التهوية
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الشكل 77 
نصف برميل مخصص 

لفضالت الطعام

الشكل 76 
برميل جلمع القمامة

اإلقامة  وأماكن  الطعام  وقاعات  املطابخ  وفي  وعنبر،  زنزانة  في كل  تعيني سجناء  يجب 
إلمتام هذا العمل اليومي. 

النفايات  األقل إلتاحة فصل  اثنان على  وعاءان  وعنبر  زنزانة  يتوفر في كل  أن  ينبغي  كما 
العضوية عن النفايات غير العضوية. ويجب أن تكون هذه احلاويات قابلة للنقل بسهولة من 

جانب شخص أو شخصني بعد امتالئها. 
أما السطول املستخدمة في حال عدم وجود مراحيض في الزنزانات والعنابر، فال ينبغي 

استخدامها إال لإلفرازات البشرية. 
يُظهر الشكل 76 موقع برميل مستخَدم جلمع النفايات غير العضوية. 

وفي الشكل 77 نصف برميل ُمعد جلمع فضالت الطعام وقد ُوضع فوق ركيزة قائمة على 
وعاء أو صينية؛ حتول هذه املنشأة دون تسرب املواد السائلة وفيضها على األرض. وفي اخلارج، 

ميكن االستعاضة عن الوعاء بطبقة من احلصى.

ميكن نقل النفايات بواسطة عجلة اليد كما يظهر في الشكل 78. 

صفيحة  من  مكوَّن  غطاء 
معدنية مع مقبض

رافعة من صلب
وعاء االحتفاظ

نصف برميل بسعة 200 لتر 
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الشكل 78 
التخلص من النفايات 

بواسطة عجلة اليد

التخلص من إفرازات اجلسم والقمامة 

في حال توفر املياه بكميات ضئيلة
الزنزانات  خارج  اجلافة  احلفرة  	 مراحيض 

والعنابر
	 بنية خفيفة

مراحيض  حلفر  أمكنة  تتوفر  أن  	 يجب 
القدمية  املراحيض  تصبح  عندما  جديدة 
مع  يتوفر سطل  أن  الضروري  ومن  ممتلئة؛ 

غطاء )برميل صغير( في الزنزانات 
	 مركز لتوزيع املياه وسطل لغسل اليدين

	 يجب أن يتم التنظيف كل يوم
	 يجب أن يتم التطهير مرة في األسبوع

 	
ومرتني يومياً في حال تفشي وباء

نسبة التغطية
	 عدد املراحيض للفرد  

توصيات منظمة الصحة العاملية  
    25 :1
مقبول    

 50 :1
	 القمامة    

نصف برميل لـ50 شخصاً

في حال توفر املياه بكميات كافية
ومراحيض  املاء  بطرَّادة  تنظف  	 مراحيض 

دورة املياه داخل الزنزانات والعنابر
	 بنية دائمة 

: التصريف إلى اخلارج نحو	 
اآلبــار  إلــى  ثم  ومــن  املراحيض،  حــوض 

املرشحة أو خنادق التصريف )االرتشاح
العامة على  التصريف  الوصل بشبكة  أو 

مستوى املدن، أو بنظام برك التثبيت؛
إمكانية االرتشاح املباشر

لغسل  وسطل  املياه  لتوزيع  مركز  	 توفر 
املِركن وغسل اليدين

	 ينبغي إمتام التنظيف كل يوم 
	 ينبغي إمتام التطهير مرة في األسبوع

ومرتني يومياً في حال تفشي وباء ما

جدول تلخيصي    5 .3
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مقدمة   1 .4

4. 2     تصميم وجتهيز املطبخ 

قيمة غذائية كافية  ذات  وجبة طعام  املعتادة،  الساعات  في  اإلدارة لكل سجني،  »توفر 
للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي«.26

يشكل تنظيم وتزويد الغذاء للسجناء إحدى املهام ذات األولوية على صعيد إدارة السجن. 
أيضاً،  كافية  بكمية  شراؤها  يجري  وأن  كافية،  غذائية  قيمة  ذات  األطعمة  تكون  أن  ويجب 
تاريخ  مت شراؤها حتى  التي  املنتجات  جودة  على  واحملافظة  اخملزون  انقطاع  تتيح جتنب  وبوتيرة 

استهالكها. 
وفي ظروف جيدة جلميع  يومياً  الطعام  إعداد وجبات  تتيح مطابخ السجن  أن  كما يجب 
السجناء. بيد أن املطابخ في العديد من البلدان تكون على صورة السجون: قدمية ومتلفة وغير 

متكيِّفة مع عدد السجناء. 
ويتعني إيالء اهتمام كبير لظروف إعداد الوجبات الغذائية، سواء على صعيد التجهيزات 

والنظافة الصحية أو ظروف عمل األشخاص الذين توكل إليهم هذه املهمة. 
الغذائية  الوجبات  وإعداد  املطابخ  لتحسني  إجنازه  ميكن  ما  الفصل  هذا  في  سنصف 
استهالك  من  احلد  وكيفية  واملؤن،  املأكوالت  وحفظ  الصحية،  النظافة  وشروط  وتوزيعها، 

الطاقة في املطابخ. 
    

  
املوقع

املستعملة  املياه  تصريف  ينبغي  إذ  األهمية.  من  درجة  السجن  في  املطبخ  موقع  يكتسي 
ودخان املطابخ على النحو املالئم دون مضايقة السجناء. ولذا، فإن اختيار املوقع يجب أن يأخذ 
في احلسبان اجتاه الريح السائدة وموقع الزنزانات والعنابر والساحات وأماكن إقامة السجناء 

األخرى. 
كما يجب أن يكون املبنى الذي يؤوي املطبخ قريباً من مخزن املؤن ومخزونات الوقود للحد من 
مناولة العتاد. ومراعاًة لشروط النظافة الصحية البديهية )احلشرات التي تنجذب بالطعام، 
التلوث الناجت عن عوامل مسبِّبة لألمراض، الروائح الكريهة(، يجب، إلزامياً، جتنب إقامة املطبخ 

على مسافة قريبة جداً من املراحيض.  
إذا كان املطبخ قائماً خارج السجن، يجب إيالء اهتمام خاص لنقل الطعام بغية حفظه في 

أفضل شروط ممكنة للنظافة الصحية )عبر تغطية القدور بغطاء مثالً(. 

املساحة السقفية 
يجب أن يحتل املطبخ مساحة كافية ليكون وظيفياً ونفعياً. فإذا كان حجمه صغيراً، ستكون 
النتائج سلبية جداً على ظروف عمل املوظفني املكلفني بإعداد الطعام وعلى النظافة الصحية، 

وهي:
؛ تزايد مخاطر وقوع احلوادث )سقوط القدور، تدافع األشخاص، االحتراق(	 

	 غالباً ما يكون التعرض حلرارة األفران غير ُمحتمل في هذه احلالة؛
	 تخزَّن املأكوالت مؤقتاً على األرض عند إعدادها بسبب النقص القائم في أماكن العمل 

املتكيِّفة مع االحتياجات؛
مما يعّرض املوظفني لألدخنة السامة  أخيراً، ال ميكن تأمني تهوية سليمة في هذه احلالة، 	 

املنبعثة من املواقد. 
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يظِهر الشكل 79 مطبخاً يتسم بتهوية سليمة، في حني أن الشكل 80 يشير إلى املسافات 
الواجب مراعاتها.

الشكل 79 
املطبخ، خزان املياه، 

املواقد والتهوية 

الشكل 80 
تصميم مطبخ 

واملسافات الواجب 
مراعاتها لضمان العمل 

السليم

حرصاً على العمل براحة، يجب أن تبلغ مساحة املطابخ في السجون ذات الطاقة االستيعابية 
وينبغي أن تزيد هذه املساحة  متراً مربعاً على األقل.  سجني( 20   200 – 100( الضعيفة 
بزيادة عدد السجناء. فإذا جتاوز العدد 200 سجني، يُستخدم معيار 0.1 متر مربع للسجني. 

ونحصل بالتالي على قيمة:  100متر مربع ل�  000 1 سجني.  
عمل  في  تذَكر  مشاكل  ل  تسجَّ ال  أنه  أثبتت  التي  التجارب  عن  ناجت  الداللي  الرقم  وهذا 

املطابخ عندما يُراعى هذا املعيار. 
وليس من الضروري أن يكون املطبخ مغلقاً بأربعة جدران إذا روعيت الظروف األولية للنظافة 
الصحية )الغسل اليومي لألرض، ترتيب املأكوالت على نحو مالئم ومنهجي وتلقائي(. كما 
مناولة  وتسهيل  للمطبخ  سليمة  تهوية  لضمان  مفتوحة  جدار  شقة  بترك  أحياناً  يُنصح 

العتاد في آن معاً.  

ن خزان املياهفرن محسَّ

مركز املياه اخلاص باملطبخ
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ل املساحات املبنية باإلسمنت صيانة املطبخ وتتيح احلفاظ على شروط أفضل للنظافة  تسهِّ
الصحية. ويجب عند البناء باإلسمنت احلصول على أرض ملساء نسبياً تسمح بتجنب ترّسب 

املواد العضوية التي يؤدي وجودها إلى جذب الذباب. 

الهياكل األساسية الضرورية 
يجب أن يكون في املطبخ نظام إلمدادات وخزن املياه. كما ينبغي أن يوجد فيه على األقل صنبور 
واحد لتوفير املياه بضغط كاٍف، عالوة على خزان يتيح خزن الكميات الضرورية من املياه إلعداد 

الطعام ليوم واحد على األقل. 
وتعتمد القدرة الضرورية للتخزين، بالطبع، على عدد الوجبات الغذائية اليومية التي ينبغي 
واحداً للسجني  املياه تبلغ لتراً  كمية دنيا من  إلى وجوب توفير  التقديرات  وتشير  إعدادها. 

يومياً لطهو األغذية حتديداً. 
كما يُضاف إلى هذا املقدار كميات املياه الضرورية لغسل األغذية، وتنظيف القدور واألدوات، 

وتنظيف أرض املطبخ. وتتطّلب هذه املهام حوالي لترين اثنني من املياه للسجني يومياً. 
وفي سجن يضم 000 1 سجني، يجب أن يكون املطبخ مجهزاً بخزان مستقل بسعة 3 

أمتار مكعبة. كما ينبغي أن يكون ُمغلقاً بإحكام وأن يُنظف كل شهر. 
تركيب سلسلة من الصنابير املوضوعة   ،81 الشكل  مثلما يظهر في  كما يُستحسن، 
فوق أحواض من اإلسمنت أو الصلب املقاوم للصدأ، وأن تكون األحواض كبيرة مبا فيه الكفاية 

لغسل وتطهير عدد كبير من أدوات املطبخ.

الشكل 81 
مساحات العمل، أحواض 

الغسيل والصنابير

جهاز حارق بالكيروسني

خزان املياه

األفران
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الشكل 82 
حوض إزالة الشحم أو جهاز 

فصل الشحم 

تصريف املياه املستعَملة 
لة بالشحم إلى حد كبير. فإذا لم  تكون املياه املستعَملة السائلة انطالقاً من املطابخ محمَّ
تعالَج، قد تؤدي سريعاً إلى سّد نظام ارتشاح املياه. ويتيح حوض إزالة الشحم التخلص من 
جزء الدخول الذي  مة إلى ثالثة أجزاء:  وهو علبة مقسَّ كما أن عمله بسيط.  هذا الشحم. 
يعمل على إبطاء النفايات السائلة وتوزيعها، جزء وسيط حيث تصعد املواد الغنية بالشحم 
وتتراكم في السطح، فيما تترسب املواد الصلبة األثقل وزناً وتشكل وحوالً، وأخيراً، جزء اخلروج 

حيث يجري تصريف املياه بعد إزالة الشحم منها )انظر الشكل 82(.  

يجب أن يبلغ حجم حوض إزالة الشحم عادة ضعف الدفق األقصى في الساعة للسائل الداخل 
إلى احلوض27. وكثيراً ما يصعب قياس هذا الدفق في املطابخ. فُيستخدم قياس على سبيل 

الداللة وميثل مرة ونصف املرة ِسعة القدور، أي حوالي  1.5متر مكعب ل� 1000 سجني. 

مخرج األنبوب

غطاء كوة املراقبة الشحم الواجهة البينية املياه/الوحل

املياه وقد أزيل منها الشحم

علبة االحتجاز الثانية

وصــــول املــيــاه 
لة بالشحم احملمَّ

علبة االحتجاز األولى

مستوى 
لة  املياه احملمَّ

بالشحم
كوة املراقبة 

بالطة عليا
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ف هذه العلبة كل أسبوع للحد  يجب أن يكون الوصول إلى علبة الشحم سهالً. كما ينبغي أن تنظَّ
من الروائح وجتنب االنسداد. وتطَمر املواد املسحوبة حتت األرض. كما أن الغطاء )بالطة اخلرسانة( 

يجب أن يكون ثقيال مبا فيه الكفاية لتجنب أي نقل ال إرادي واحلد من خطر وقوع حوادث.  

اإلضاءة والتهوية وتصريف األدخنة
يجب أن تتيح فتحات املطبخ تأمني تهوية سليمة للمبنى وإضاءة كافية تكفل عدم اللجوء 
إلى الضوء الكهربائي خالل النهار. إذ إن ضوء النهار يوفر ظروفاً جيدة للعمل ويحّد من ظهور 

الصراصير.
ويُشار إلى أن األدخنة املتصاعدة من جراء احتراق اخلشب سامة. كما أن تعّرض موظفي 
املطبخ لفترة طويلة لألدخنة قد يتسبب في أمراض رئوية وأمراض العينني. وبالتالي، يجب أن 

يُزوَّد كل فرن مبدخنة لتأمني تصريف األدخنة جيداً. 
يظهر الشكل 83 مطبخاً جرى فيه وصل جميع األفران مبداخن تصريف. 

الشكل 83 
مطبخ وأفران موصولة 

مبدخنة لتصريف األدخنة 

عدد األفران وسعة القدور 
يتوقف عدد األفران الضروري على عدد الوجبات الغذائية اليومية التي ينبغي إعدادها وطريقة 

تنظيم توزيع الطعام.
وتعتمد ِسعة القدور على تشكيلة احلصص الغذائية. 

يتضمن اجلدول 2 إشارات بشأن التغيرات في مقادير األغذية نتيجة لعملية الطهو. 

قدور بسعة 200 لتر

منوذج مقطعي من 
السقف

فرن Pogbi بقدرين

فرن Pogbi بقدرين
صفيحة واقية 

أنبوب الدخان

حاجز مشبَّك

التهوية

مساحة الصيانة

قدور بسعة 100 لتر

التصريف

محرق

عمود البنية

مصرف مياه مكشوف

احلد األعلى لسقف مكوَّن 
من صفيحة معدنية

حاملة الروافد العليا

حجر باب خزانة االحتراق
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تغيرات في مقادير عدد من األغذية األساسية أثناء الطهو )عامل ُمضاعف(

فبالنسبة لوجبة أساسية وعادية )خليط من دقيق احلبوب واخلضرة والزيت وامللح(، يُعتبر أن 
السعة اإلجمالية للقدور يجب أن تتراوح بني 1.2 و1.4 لتر على األقل للسجني. 

وتسهيالً للعمل، يجب أال تتجاوز السعة القصوى للقدور 200 لتر. فإذا فاقت هذا احلجم، 
يصبح من الصعب رفعها ونقلها نظراً لوزنها الثقيل. 

منوذج:
540سجيناً 

عملية حسابية: 1.4 × 540 =  عدد لترات السعة اإلجمالية احملتسبة = 756  
يُستحسن جبر العدد باجتاه املائة العليا = 800 لتر ،وهي السعة اإلجمالية الالزمة.  

يتم اختيار السعة )100 أو 200 لتر( وعدد القدور تبعاً لتشكيلة احلصص الغذائية. 

في النموذج الوارد أعاله: 
السعة اإلجمالية: 800 لتر

اخليار 1: 3 قدور بسعة 200 لتر = 600 لتر + قدران اثنتان بسعة 100 لتر = 200 لتر
اخليار 2: 4 قدور بسعة 200 لتر = 800 لتر

أما في السجون التي تؤوي أقل من 100 سجني، فيمكن استخدام قدور بسعة 50 لتراً. 
 4 و   2 )بسمك يتراوح بني  ويُستحسن أن تكون جميع القدور من الصلب املقاوم للصدأ 
مليمترات(، وأن تكون كلها مزوَّدة مبقبضني متقابلني مبا يتيح لشخصني رفعها. كما يجب أن 

تزوَّد بغطاء.
سهلة النقل  لتوزيع الطعام  أو األواني األخرى التي تستخَدم  وينبغي أن تكون الطناجر 

ومزوَّدة أيضاً بغطاء.  

أدوات الطبخ
أدوات  إلزامياً،  سجني،  لكل  يكون  أن  السجناء  واحترام  الصحية  النظافة  قواعد  تقتضي 

مشابهة لتلك املستخدمة خارج السجن لتناول الطعام.
أما األدوات املستخدمة إلعداد الطعام، فتختلف تبعاً للبلدان. وأياً كانت العادات السارية، 
يجب اختيار أدوات معدنية أو ذات أطراف معدنية باعتبار أن عملية غسلها وتطهيرها أسهل 
ل أن يكون  من غسل األدوات اخلشبية. وينبغي أيضاً ترتيبها بعناية بعد استخدامها، ويُفضَّ

ذلك في مكان مغلق مبنأى عن الصراصير واحلشرات. 
يُظهر الشكل 84 بعض األمثلة عن أدوات الطبخ وتناول الطعام.

املقدار بعد الطهواملقدار النيئاملادة الغذائية

10.65سبانخ

10.8كرنب

11بطاطس

12.5فاصوليا يابسة

12.5معكرونة

13أرز

14.5دقيق الذرة الصفراء

اجلدول 2 
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مخازن األغذية واملؤن
من الضروري أن يُخصص في كل سجن مكان خلزن األغذية التي ستستخَدم إلعداد الطعام. 

وينبغي خزن املواد الغذائية في مكان نظيف وجاف ويحظى بتهوية جيدة. 
تلف  وراء  الرئيسية  العوامل  أما  خزنها.  عملية  خالل  للتلف  األغذية  تتعرض  وقد 
)احلشرات  الضارة  احليوانات  ومختلف  والرطوبة  احلرارة  درجة  فهي  الغذائية،  املؤن 

والقوارض(.
القواعد  يلي  ما  وفي  التلف.  إمكانيات  من  يحّد  بشكل  اخملازن  وتنظيم  تصميم  يتعني 

الرئيسية الواجب مراعاتها في بناء هذه اخملازن:
ويجب تفادي بناء اجلدران  مة لتجنب دخول القوارض. 	  يجب أن تكون اجلدران واألسس مصمَّ

من الطني املمزوج بالقش إذ إن اجلرذان قادرة على ثقبها بسهولة.
. يجب أن تكون األرض مبنية من اخلرسانة مبا يتجنب تصاعد الرطوبة	 

. يجب أال تتيح اجلدران والفتحات مرور املياه عبرها	 
 . ل أن تكون األبواب معدنية عوضاً عن األبواب اخلشبية	  يُفضَّ

 . ينبغي وضع حواجز ُمشبَّكة على جميع الفتحات	 
ومن  يجب احلفاظ على أدنى درجة حرارة ممكنة بواسطة املواد العازلة ونظام تهوية مالئم. 	 

املفيد إقامة بابني متقابلني أو نافذتني متقابلتني، إن أمكن باجتاه الريح السائدة. 
أما األكياس التي تنتشر  عند تلقي املؤن، يجب فتح كل كيس للتأكد من جودة محتواه. 	 
فيها احلشرات، فيجب وضعها جانباً واستخدامها قبل غيرها فقط في حال عدم انتشار 

احلشرات فيها على نطاق واسع.  
  . كما ينبغي مراقبة مخزن املؤن بانتظام لكشف الوجود احملتمل للقوارض أو احلشرات	 

الفصل  انظر   	( دورياً  اجلرذان  ومكافحة  احلشرات  ملكافحة  حملة  إطالق  الضروري  ومن 
اخلامس(. 

يجب تنظيم خزن املواد الغذائية )باستخدام الصناديق، واألكياس، واأللواح، والرفوف اجلدارية( 
وجتنب اخلزن العشوائي.

وعموماً، يجب رصد: 
	 اتساع يبلغ متراً واحداً بني املوارد الغذائية وجدران مخزن املؤن؛

. ممرات ملناولة العتاد يبلغ اتساعها مترين	 

الشكل 84 
األدوات الضرورية للطبخ 

وتناول الطعام 
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أنواع الطاقة

الشكل 85 
ترتيب منوذجي خملزن املؤن

4. 3     أنواع الطاقة

يُظهر الشكل 85 الترتيب النموذجي خملزن املؤن

اخلشب وجتفيفه
يشكل اخلشب مصدر الوقود األكثر شيوعاً في سجون البلدان النامية. ويختلف أداء احتراق 
اخلشب تبعاً ألنواعه ودرجة رطوبته عند حرقه. فاخلشب األخضر املقطوع حديثاً يوفر طاقة 

أقل من اخلشب اجلاف ألنه منخفض السعرات قياساً بالنوع اآلخر. 
وسعياً للحد من استهالك اخلشب، من الضروري جتفيفه. 

يجف اخلشب بسرعة أكبر إذا جرى تقطيعه إلى أجزاء. ويُكيَّف حجم احلطب تبعاً لنوع 
الفرن املستخدم. وإلتاحة احتراق جيد، يجب أن يتراوح قطر احلطب بني 4 و5 سنتيمترات. 

مدة جتفيف اخلشب طويلة. فمن الضروري تكوين احتياطي هام وتخصيص مكان مكيَّف 
للخزن. كما أن تخزين اخلشب ملدة ثالثة أشهر قبل استعماله يتيح احلّد من حجم االستهالك 

الضروري إلعداد الطعام بنسبة الثلث تقريباً.
وينبغي أن يكون مكان اخلزن قريباً مبا  ف اخلشب في الهواء الطلق ومبنأى عن املطر.  يُجفَّ
يكفي من املبنى الذي يؤوي املطابخ للحد من عمليات مناولة العتاد، لكن يُنصح بعدم خزن 

اخلشب داخل املطابخ بدافع النظافة الصحية. 
ويظهر منوذج عن مكان التخزين في الشكل 86. 

املواد الغذائية من النوع ج

مواد التنظيف

املواد الغذائية من النوع أ

املواد الغذائية من النوع ب
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الشكل 86 
تخزين اخلشب في 

مختلف مراحل 
القطع

الشكل 87 
أدوات لقطع اخلشب 

واليد العاملة

يتطلب تقطيع اخلشب أدوات مكيَّفة: من حّماالت ودعائم ومناشير وفؤوس وأسافني ومطارق 
ضخمة )5 كيلوغرامات( لفلق اخلشب إذا كان كثير العقد وقاسياً.

يُظهر الشكل 87 عدداً من هذه األدوات 

خشب قبل مرحلة 
التجفيف  

 

اخلشب: القيمة احلرارية لألخشاب املدارية وقياس االستهالك اإلطار رقم 17

يُقصد بالقيمة احلرارية للخشب كمية احلرارة املنبعثة عند االحتراق لوحدة وزن هذا اخلشب. ويُعبَّر عن 

إذ  اخلشب:  رطوبة  لدرجة  تبعاً  تتفاوت  القيمة  هذه  أن  كما  للكيلوغرام.  بالكيلوجول  احلرارية  القيمة 

)وكثيراً ما  لزيادة محتوى اخلشب من املياه  تنخفض كمية احلرارة املتوفرة من جراء احتراق اخلشب تبعاً 

ياُلحظ تغيرات بنسبة 15 إلى 20 %(. كما تتسم األخشاب املدارية بقيمة حرارية تتراوح بني 500 17 

و300 21 كيلوجول/كيلوغرام*.

واحتساب  النفقات  تخطيط  يتطلب  املقابل،  وفي  عملياً.  تذَكر  بفائدة  احلرارية  القيمة  معرفة  تأتي  ال 

اخملزونات وحتى مقارنة أداء أفران معينة في ما بينها للتمكن من قياس استهالك األفران من اخلشب. وتتم 

قسمة هذا االستهالك بكمية الطعام املُعد. ولهذه الغاية ميكن اتباع اخلطوات التالية:

 .) قياس كميات الغذاء التي جرى طهوها خالل األسبوع )بالكيلوغرام. 1

يجب في هذه احلالة  قياس استهالك اخلشب خالل األسبوع نفسه )بالكيلوغرام أو باملتر املكعب – . 2

أن يكون احلطب مصفوفاً جيداً ومتراصفاً للحصول على قياس موثوق به للحجم املستخَدم(. 

كيلوغرام من  احتساب عالقة »استهالك اخلشب بالكيلوغرام أو باملتر املكعب من اخلشب احملترق/. 3

الطعام املُعد«. 

خشب ستير )باملتر املكعب( 
ملراقبة االستهالك

كومة من اخلشب بال ترتيب

خشب مقطوع في 
طور التجفيف
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أنواع الطاقة

الشكل 88
ز مبحرقة  فرن مجهَّ

تعمل بالغاز

والحتساب أبعاد مساحة التخزين، يكفي معرفة الكميات اإلجمالية للطعام املُعد خالل فترة التخزين املطلوبة. 

منوذج:

شاحنة بسعة 4 أمتار مكعبة، يتم ملؤها باخلشب مرتني في األسبوع إلعداد الطعام في سجن يؤوي 
000 1 سجني. ويجري كل يوم حتضير 450 كيلوغراماً من دقيق احلبوب و150 كيلوغراماً من الفاصوليا. 
يصبح استهالك اخلشب إذن )4+4( أمتار مكعبة/7 )450 + 150( كيلوغراماً، أي حوالي 0.002 متر 

مكعب من اخلشب املستخدم لكل كيلوغرام من الطعام املُعد. 

أطنان من   110 املناظرة إلعداد حوالي  الفترة  وهي  أشهر على األقل،   6 أردنا جتفيف اخلشب لفترة  ولو 
الغذاء، ينبغي تخصيص 200 متر مكعب تقريباً من اخلشب اخملزون، أي مساحة تخزين تبلغ 120 متراً 
مربعاً تقريباً إذا كان اخلشب مصفوفاً على ارتفاع 1.80 متر، وهو ارتفاع كبير. وهذه األرقام صاحلة فقط 

في حال عدم تسجيل تغير يُذكر في عدد السجناء.

 * انظر:

مصادر الطاقة األخرى 
ميكن استخدام مصادر طاقة أخرى غير اخلشب – كالغاز أو الكهرباء مثالً – في أفران املطابخ. 
وقبل تركيب األفران العاملة بالغاز أو األفران الكهربائية، يجب التحقق من موثوقية إمدادات 

الطاقة. ففي السجن، يؤدي أي انقطاع في عمل املطابخ إلى آثار خطيرة على الفور. 
ويتيح الغاز )الطبيعي، البوتان، البروبان(28 جتنب مشاكل التخزين واملالمسة باليد التي 
يطرحها اخلشب. كما أن ظروف العمل في املطبخ تكون أفضل باملقارنة مع اخلشب نظراً إلى 

عدم انبعاث األدخنة السامة. 
ويقتضي استخدام الغاز مراعاة التدابير األمنية.

زاً مبحرق يعمل بالغاز قابال للتأرجح لتسهيل مالمسة القدور  يُظهر الشكل 88 فرناً مجهَّ
ط عمل موظفي املطبخ.  والطعام باليد وألغراض التنظيف. وهو يبسِّ

سدادة الغاز إمدادات الغاز
قدر الطبخ

غطاء

مقبض التأرجح )رافعة(

حركة التأرجح 

عـــزل الــغــالف 
اخلارجي للقدر

معالق القدر

دعامة

أنبوب اإلمداداتنافذة اإلشعال 

محرقة تعمل 
على الغاز

غرفة االحتراق

Mémento du Forestier, Centre technique forestier tropical, ministère de la Coopération 
française, 3e édition, 1989.
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الشكل 89 
محرقة تعمل بفعل 

اجلاذبية 

تتيح األفران الكهربائية ظروف عمل جيدة في املطابخ. لكن صيانتها واستهالكها للطاقة 
ما زاال مكلفني جداً. وغالباً ما تكون هذه التكاليف غير مالئمة مليزانية إدارة السجن. 

تستخَدم أجهزة طبخ تعمل بالكيروسني في بعض البلدان، إذ يُعتبر هذا الوقود سهل 
االستعمال، وكلفته معتدلة )انظر الشكل 89(. 

من املمكن خفض نفقات الطاقة املكّرسة لطهو األغذية على نحو ملموس باستخدام األفران 
نة )انظر أدناه( وتطبيق عدد من املبادئ العامة29. وعلى سبيل املثال: احملسَّ

	 تغطية القدور تلقائياً بواسطة غطاء مكيَّف جيداً وثقيل مبا فيه الكفاية للحد من هدر 
احلرارة؛

	 اختيار الدقيق عوضاً عن احلبوب الكاملة ألن طهوه أسرع؛
خالل بضع ساعات  تبليل البقول احلبية )وال سيما الفاصوليا( طوال الليل أو، على األقل، 	 

قبل طهوها؛
وبهذه  اإلبقاء على غليانها برفق لضمان طهو األغذية بفعالية. 	  بعد بدء املاء بالغليان، 

الطريقة، ميكن احلد من احلرارة ومن استهالك اخلشب. 

في السجون التي تعاني من تلف كبير في أفران املطابخ وفقدان فعاليتها، أو التي يُعّد فيها 
ر  الطعام فوق أفران مفتوحة، تكون خسارة احلرارة هائلة واستهالك الطاقة كبيراً جداً. ويُقدَّ
ن من ثالثة أحجار بال حماية من الريح( أنه يجب تأمني حوالي  في حالة فرن مفتوح )مكوَّ

1 كيلوغرام من اخلشب اجلاف لغليان لتر واحد من املاء. 
األفران  النوع من  إن هذا  إذ  نة«،  »محسَّ أفران  قد يكون من اجملدي في هذه احلالة تركيب 

يخفض على نحو ملموس استهالك الطاقة في املطابخ. 

خزان الوقود

4. 4     تقنيات ادخار الطاقة: حتسني املواقد
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تقنيات ادخار الطاقة: حتسني األفران

يُظهر الشكل 91 أحد هذه األفران، مبختلف أجزائه، في حني أن اإلطار رقم 18 يوفر بعض 
مميزاته.

 20 عرضه  )يبلغ  الطوب  من  صغير  جدار  أحياناً  يُبنى  اخلارجي،  هيكله  حلماية  وسعياً 
سنتيمتراً في كل جانب(. يقوم الفرن على قاعدة من اخلرسانة )2.40 متر × 2.40 متر( مما 

يترك حيزاً كافياً بني كل فرن إلتاحة اجملال أمام عمل موظفي املطبخ.
عاً إلى حطب - يبلغ طول كل حطبة 20  ويجب أن يكون اخلشب املستخَدم جافاً ومقطَّ

سنتيمتراً.

الشكل 90 
نوع الفرن املوصى به

      ويتيح استخدامها:
	 احلد من استخدام اخلشب؛
	 خفض فترة طهو األغذية؛

 	
وبالتالي:

	 خفض نفقات عمل املطابخ؛
؛ حتسني ظروف العمل )انبعاث األدخنة(	 

.) احلد من خطر وقوع حوادث )صالبة األفران	 

نة. وميكن صنعها من الطوب أو الفوالذ. لكن بناءها أو تركيبها  توجد أنواع عدة من األفران احملسَّ
ال ميكن أن يتم إال على يد موظفني مؤهلني. وينبغي أن تخضع لصيانة منتظمة: من تنظيف 
ومراقبة بؤرة االحتراق وبابها. كما أن اخلشب املستخَدم في هذه األفران يجب أن يكون ُمعداً 

تبعاً لتوصيات الفصل3 و 4.  
لقد أظهرت التجربة أن األفران التي ُصنع هيكلها اخلارجي من فوالذ طري )بسمك 3 مليمترات( 
ن عزلها احلراري بواسطة صوف  ومن قدر هي التي توفر أفضل النتائج )انظر الشكل 90(.  ويؤمَّ
الزجاج )ألياف من زجاج(. كما يتيح الطوب احلراري - الصامد للحرارة- املوضوع في قاعدة الفرن 

االحتفاظ باحلرارة لفترة أطول عبر زيادة الكتلة احلرارية. وهي تعزز أيضاً متانة الفرن. 
تسلَّم األفران مع قدور ذات سعة قياسية )50 أو 100 أو 200 لتر(، وهي مصنوعة من 
وإن  حتى  للصدأ،  املقاوم  الفوالذ  من  املصنوعة  القدور  عادة  ل  وتفضَّ األلومينيوم.  أو  الفوالذ 
كانت تستتبع زيادة كبرى في سعر الفرن. كما أنها أكثر صالبة بكثير من األفران املصنوعة من 

األلومينيوم وتدوم بالتالي فترة أطول. 
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يُسوَّق أحد أنواع هذه األفران حتت عالمة Bellerive )»بلريف«(؛ ويشير اإلطار رقم 18 أدناه 
إلى مميزاته.

مميزات أفران Bellerive )»بلريف«(اإلطار رقم 18

االستهالك التقريبي

  6 كغ في الساعة من اخلشب لبلوغ درجة غليان 135 لتراً من املياه خالل 75 دقيقة 

املكونات الرئيسية
   قدر من الفوالذ املقاوم للصدأ

   أسطوانات داخلية وخارجية من الفوالذ الطري
   حلقة عليا لدعم القدر املصنوع من الفوالذ الطري

   بؤرة معدنية
   عمود املدخنة من الفوالذ الطري

القياسات 
   50 و100 و200 لتر 

الشكل 91 
مكوِّنات الفرن

أنبوب الدخان

غطاء القدر

قدر بسعة 200 لتر 

حلقة التثبيت  مكونة من صفيحة فوالذية 

أسطوانة داخلية

احلاجز املشبَّك للبؤرة

البؤرة

التهوية

الغالف اخلارجي

اآلجر أو العازل 
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النظافة العامة في املطابخ

4. 5   القواعد العامة للنظافة الصحية في املطابخ

اجلدول 2 

يستهلك هذا النوع من األفران كمية أقل من اخلشب بأربع مرات باملقارنة مع بؤرة مفتوحة 
)ثالثة أحجار بال حماية من الريح(.

التدابير الضرورية في مجال النظافة الصحية 
مطابخ السجن هي كأي مطبخ جماعي: ففي حال انعدام قواعد النظافة الصحية الصارمة 
عند مالمسة املواد الغذائية باليد، وتوضيبها على نحو غير مالئم أو تلوثها بعوامل مسبِّبة 
لألمراض، كلها عوامل تعّرض صحة السجناء للخطر. ونظراً إلى كون السجن مكاناً مغلقاً، 
فإن أي وباء قادر على االنتشار بسرعة كبيرة مع ما يسفر عن ذلك من نتائج خطيرة. ولذا، فإن 
إعداد الطعام وتوزيعه يجب أن يتم في ظروف النظافة املثلى للحد من اخملاطر املرتبطة باألوبئة 

والناجمة عن الطعام. 
يُظهر اجلدول 3 الوسائل األكثر شيوعاً لنقل األمراض داخل السجن.   

سمات األمراض املنقولة عن طريق األغذية والوقاية األولية*

الوقاية األولية  وسيلة النقل  املصدر   املرض  
• حماية األغذية اخملزونة   • اللحوم امللوثة  • احليوانات   داء السلمونيالت 
• طهو األغذية بعناية    • اخلضار       

• القضاء على القوارض • بقايا الطعام      

• حماية وتنقية إمدادات املياه • املياه   • غائط وبول  حمى التيفوئيد 
• تأمني تصريف سليم صحياً • احلليب       حاملي اجلراثيم 

للمياه املستعملة، التدريب على  • املنتجات احلليبية      أو املصابني 
املالمسة باليد، فحص األغذية • األغذية امللوثة      

• القضاء على الذباب • الذباب       
• مراقبة حاملي اجلراثيم       

• النظافة الشخصية        

• تدابير مشابهة لتلك • املياه   • الغائط   الكوليرا  
• الغائط     املتعلقة بحمى التيفوئيد  • القيء     

• عزل املرضى  • األغذية النيئة   • حاملو اجلراثيم    
      امللوثة

• الذباب      

• الصرف الصحي، التربية الصحية • املياه    • البشر واحليوانات  التهاب املعدة 
• األغذية     والنظافة الشخصية واألمعاء    

• احلليب     
• الهواء     

• التصريف الصحي للمياه  • املياه   • غائط املصابني   A التهاب الكبد
• األغذية      املستعملة والنظام الصحي الغذائي • الصراصير    

• االتصال اجلسدي     والنظافة الشخصية     
• معاجلة املياه       

• معاجلة املياه • املياه   • الغائط   داء املتمّورات 
• فحص املواد الغذائية  • األغذية، اخلضار      واملصابون  

والفاكهة النيئة امللوثة       
• الذباب     

• الصراصير     
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• مكافحة اجلرذان • األغذية   • بول وغائط  داء البرميات   
• حماية األغذية • املياه        اجلرذ، واخلنزير، 
• تطهير األدوات • األراضي امللوثة       والكلب، والقط، 

     والفأر، والثعلب،    بغائط وبول احليوانات
     واخلروف     املصابة

الً • طهو اللحم مطوَّ • اللحوم امللوثة   داء الشريطيات  
• تصريف الغائط      املستهلَكة نيئة  

•  تقّيد العاملني في مجال األغذية  • األغذية امللوثة       
      بغائط اإلنسان      بقواعد النظافة الصحية

Cf. Manuel du technicien sanitaire, J. N. Lanoix et M. L. Roy, OMS, 1976 انظر *

  

تنظيف وتطهير املطبخ واألدوات 
م الفريق املكلَّف بصيانة املطبخ عمليات التنظيف  يجب أن يُحافظ على نظافة املطبخ وأن ينظِّ
بشكل منهجي. كما ينبغي أن تكنس األرض يومياً. وإذا كانت مصنوعة من املالط أو البالط، 
مادة  واستخدام  األسبوع،  في  مرة  مكلور  محلول  بواسطة  تطهيرها  ذلك  على  عالوة  يجب 

فة بانتظام للتخلص من الشحم.  منظِّ
الطعام  إلعداد  املستخَدمة  والقدور  املطبخ  وأدوات  الفردية  األواني  تنظيف  يتعني  كما 
بعناية بعد استخدامها كل مرة، وتطهيرها كل أسبوع، إما مبحلول مكلور، وإما، ببساطة، 

بغمرها باملاء الفائر. 

الطبخ وطهو الطعام 

1 كغ للتر إلى درجة الغليان استهالك اخلشب في فرن مفتوح:  

حوالي 0.1 كغ للتر إلى درجة الغليان    نة:    استهالك اخلشب مع األفران احملسَّ
)خشب جاف، ُحطيبات، عازل،       

غطاء، سحب سليم(      
2 إلى 3 وجبات غذائية يومياً العدد األدنى للوجبات الغذائية:  

1.2 إلى 1.4 لتر للشخص سعة القدور:    

صلب ُمقاوم للصدأ نوع القدر:     

200 لتر، واستثنائياً 300 لتر احلجم األقصى للقدور:   

100 متر مربع أللف شخص املنطقة السقفية للمطابخ:  
)احلد األدنى 20 مترا مربعا(      

لتر واحد للشخص يومياً  إمدادات املياه:    
)احلد األدنى صنبور واحد(      

3 أمتار مكعبة أللف شخص تخزين املياه في املطابخ:   

50 متراً مربعاً أللف شخص  املساحة الدنيا ملستودعات املؤن:  

مدخنة تصريف األدخنة:    

كل يوم غسل املطابخ:    

كل أسبوع التطهير:     

احلد األدنى: 3 واطات/متر مربع )قيمة داللية(  الضوء:     

4. 6    جدول تلخيصي
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تعريف ناقالت األمراض
تشكل السجون أمكنة مواتية لتكاثر الطفيليات اخلارجية، أي احلشرات التي تتغذى بالدم. وال 
متثل هذه احلشرات فقط أذى بسبب لسعتها، وإمنا قد تكون مسؤولة أيضاً عن نقل األمراض ذات 

الطابع الوبائي. وهناك حشرات أخرى ال تتغذى بالدم وتلعب دوراً أيضاً في دورة نقل األمراض.

يُعدد اإلطار رقم 19 الناقالت التي تلعب دوراً مهماً في نشر األمراض في السجون. 

5. 1    الناقالت الرئيسية لألمراض ووسائل مكافحتها

الناقالت الرئيسية التي تلعب دوراً في نشر األمراض أو التي متثل أذى اإلطار رقم 19
للسجناء

إمكانيات املكافحة املرض    الناقلة  

ضعيفة • املالريا    البعوض  
• داء اخليطيات   

• احلمى الصفراء   
• حمى الضنك   

• األمراض الفيروسية   
• التهاب الدماغ الياباني    

متوسطة  • التيفوس    القمل  
• احلمى الراجعة    

متوسطة  • الطاعون    البراغيث  
• التيفوس   

جيدة • اجلرَب    عثة اجلرب  
• تضاعف التعفن   

جيدة • التراخوما، وقد تنقل   الذباب   
     تلقائياً عوامل أخرى مسبِّبة

     لألمراض )الكوليرا،
     الديسنتاريا(

جيدة  • أذى     البق  

متوسطة  A فيروس التهاب الكبد  • الصراصير   
•  مرض شاغاس   

•  عوامل أخرى مسبِّبة   
     لألمراض بالنقل التلقائي 

متوسطة • التيفوئيد )داء السلمونيالت(  اجلرذان  

•  داء البرميات   
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الناقالت الرئيسية لألمراض ووسائل مكافحتها

وتوجد ناقالت أخرى لألمراض، لكن تأثيرها في السجون محدود.
وفي السجون املكتظة، كثيراً ما ياُلحظ وجود القمل والبراغيث والبق والذباب. 

كما أن انعدام النظافة الصحية غالباً ما ينعكس من خالل تفشي اجلرب بني العديد من 
السجناء. 

كما توجد في السجون صراصير تتغذى، على غرار الذباب، بالنفايات واملواد العضوية املتحلِّلة؛ 
وتالمس الغائط وغيره من املواد املسبِّبة لألمراض، وتنقلها إلى طعام السجناء فيصبح ملوثاً. 

دورة ناقلة املرض وموطنها
أشكال  في  الدورة  هذه  مراحل  مختلف  وتتم  للتوالد. . 1 اخلاصة  دورتها  مرض  ناقلة  لكل 

وبيئات محددة.
إما  بفعالية، . 2 التدخل  من  للتمكن  وموطنها  املرض  ناقلة  توالد  دورة  معرفة  املهم  من 

باللجوء إلى تدابير بيئية، وإما بتدابير كيميائية، في الوقت املالئم واألمكنة املناسبة.  
 . تعيش البعوضة في مراحل حياتها املبكرة، أي عندما تكون يرقانة أو شرنقة، في املياه. 3
ولذا، فإن تدابير مكافحة ناقالت األمراض يجب أن متنع البعوض البالغ من وضع بيضه في 

هذا السائل.
البراز  الراجعة في  واحلمى  التيفوس  ناقالت  4 . – إزالة قمل اجلسد  أردنا  لو  أنه  أيضاً  نعرف 
– يجب مكافحته على اجلسد نفسه وفي الثياب، وأنه ما من جدوى من رش املساحات 
كالصراصير  الزاحفة،  سائر احلشرات  وعرضياً،  البق،  ولكن مكافحة  مببيدات احلشرات. 
والذباب، …إلخ، تتطلب رش مبيدات احلشرات على اجلدران واألثاث واألرض، وسرعان ما يبرز 
مفعولها، ألن هذه احلشرات تأوي إلى هذه األمكنة مباشرة بعد استهالكها للطعام.   

املبادئ املشتركة لبرامج مكافحة ناقالت األمراض
يجب أن ترمي كل مكافحة لناقالت األمراض إلى ما يلي:

يجب أن يُخفض إلى احلد األدنى  جعل احمليط غير مالئم لنمو وعيش ناقالت األمراض، ولذا، 	 
عدد ناقالت األمراض القادرة على نقل مرض أو إحلاق األذى؛

وذلك بتدمير البيض  منع مختلف أشكال دورة منو الناقالت من الوصول إلى سن البلوغ، 	 
واليرقانات، …إلخ؛

وجتنب اتصال السجناء  تعزيز تدابير احلماية الثانوية قدر اإلمكان )التشبيك والناموسيات( 	 
باحمليط الذي ميكن أن يحصل فيه نقل املرض )داء الدودة الغينية، داء البلهارسيا: املياه 

الراكدة(؛
. تعزيز تدابير النظافة الصحية	 

في حال انتشار الناقالت وتكاثرها، وباألخص في حال تفشي األوبئة، ميكن االستعانة مببيدات 
معتمدة رسمياً ومبيدات ذات سمّية ضعيفة للثدييات، وتطبيقها على النحو املالئم. ويرد 

أدناه وصف لطريقة استخدامها وتطبيقها. 
يجب التركيز على التدابير الرامية إلى جعل احمليط أقل مالءمة النتشار ناقالت األمراض. 
ويُستعان عادًة مببيدات احلشرات كخيار أخير عندما ال حتقق اخليارات األخرى النتيجة املنشودة. 
وبالفعل، فإّن جمع القمامة بانتظام وتصريفها على النحو السليم يبقى أكثر فعالية وأقل 
كلفة من اللجوء إلى مبيدات احلشرات ملكافحة الذباب، أو إلى مبيدات اجلرذان إلزالة القوارض. 
املواتية  الراكدة  املياه  تراكم  مينع  السطح  مياه  تصريف  ألنظمة  املنتظم  التنظيف  أن  كما 
النتشار البعوض. واحلماية اجليدة خلزانات املياه ستمنع انتشار البعوض على نطاق واسع، ومن 
بينها الزاعجة املصرية )Aedes aegypti( املسؤولة عن نقل احلمى الصفراء وحمى الضنك. 
كما أن التنظيف املنتظم ألماكن إعداد الطعام يتيح احلد قدر اإلمكان من املشاكل املتعلقة 

بالصراصير والذباب.  
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الناقالت الرئيسية لألمراض في بيئة السجن والتدابير الواجب اتخاذها 
ينتشر القمل في شعر وثياب السجناء. وقمل الشعر هو األكثر شيوعاً. 

ترد في الشكل 92 دورة توالد القمل. 

أما قمل اجلسد، فينتشر في الثياب والثياب الداخلية والندوب وما بني الفخذين والسروال، أو 
وهو أكثر انتشاراً في املناطق ذات املناخ البارد وفي البلدان اجلبلية.  حتت اإلبطني وفي العنق. 
النظافة  قواعد  بضعف  اإلقامة  ظروف  تتسم  وحيث  املكتظة  األماكن  في  باألخص  وجنده 

الصحية، كما هي احلال في السجن مثالً. 
وقمل اجلسد ينقل التيفوس واحلمى الراجعة. كما أن هذين املرضني قد يؤديان إلى تفشي 
األوبئة ووقوع العديد من الضحايا. ينقل القمل العوامل املسببة لألمراض من خالل برازه. أما 

بالنسبة للحمى الراجعة، فإن العوامل املسببة لألمراض ال حترَّر إال عندما يُسحق القمل. 
واحلك تكراراً في مكان النهشة هو الذي يدِخل العوامل املسببة لألمراض إلى اجلسد.

تهرَس  )عندما  األمراض  لهذه  مداخل  تشكل  والفم  األنفية  اخملاطية  األغشية  أن  كما 
احلشرات بني األسنان(.

وينتقل قمل الشعر عبر االتصال املباشر بني األشخاص أو باستخدام مشط واحد. وال ينقل 
قمل الشعر األمراض. 

تدابير املكافحة
ليس من الضروري حلق شعر السجناء، إال في حال اإلصابة بقمل الشعر. وثمة خطر في إجراء 
هذه العملية ألنه ينبغي تغيير شفرة املوسى لتجنب أي نقل لفيروس نقص املناعة املكتسبة/

اإليدز. 

وفي ما يلي التدابير األولية للوقاية:  
. حتسني شروط النظافة العامة واحلد من االختالط. 1

كيُّ  ل استخدام احلرارة اجلافة إن أمكن ). 2 غسل الثياب والثياب الداخلية واألغطية. ويُفضَّ
الثياب عند درجة 55 إلى 60 درجة مئوية(، ألن القمل يقاوم أقل احلرارة اجلافة باملقارنة مع 
احلرارة الرطبة. كما أن احلرارة الرطبة تستهلك كميات كبرى من الطاقة، إذ يجب في هذه 

احلال إعداد حمامات من البخار بدرجة عالية )ساعة كاملة / 70 درجة مئوية(.

الشكل 92 
دورة توالد القمل

احلجم احلقيقي = 400 ميكرون
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الشكل 93 
أدوات استخدام 

املسحوق  

الشكل 94 
األماكن التي 

ينبغي معاجلتها 
باملسحوق

من املادة  معاجلة جميع األشخاص مببيد للحشرات على شكل مسحوق )0.5 إلى 1 % . 3
ل رسمياً. وينبغي استخدام ما بني 30 و50 غراماً من  الفعالة( ذي سمية ضعيفة ومسجَّ
املسحوق للسجني الواحد وإجراء املعاجلة مرتني بفاصل زمني بني املرتني مدته أسبوعان. 

. معاجلة الثياب التي توزَّع في السجن وثياب السجناء اجلدد. 4
التي  التدابير  وعن  القمل  يسحقون  عندما  لها  يتعرضون  التي  باخملاطر  السجناء  إبالغ  5 .

تسمح مبكافحة انتقال القمل بني األشخاص.
دوكســــي  )كلورامفينيــكول، . 6 احليوية  املضادات  بواسطة  السجناء  جميع  معاجلة 

في حال تفشي الوباء.  سيكلني، …إلخ( 

عادة(  غرام   100 إلى   50( باملساحيق  خاصة  فردية  قوارير  داخل  املسحوق  وضع  ميكن  كما 
داخل ِمرذاذ للمساحيق )في هذه احلالة، يُستخدم مبيد احلشرات السائب(.  أو

ملبيدات  تعرضاً  األكثر  هم  املرذاذ  باستخدام  العالج  يطبقون  الذين  األشخاص  أن  ويُذكر 
احلشرات ويجب إذن أن يزوَّدوا بوسيلة حماية مكيَّفة: قفازات، نظارات للحماية وأقنعة للوجه 
بعد  بعناية  يغتسلوا  أن  كما يجب  الطالء(.  لرش  املستخدمة  )األقنعة  الورق  مصنوعة من 
االنتهاء من هذه العملية. ويعطي الشكل 93 فكرة عن هذه األدوات، كما أن الشكل 94 

يُظهر األمكنة التي يجب معاجلتها باملسحوق إلزالة قمل اجلسد.

أما البق، فال ينقل األمراض، لكنه يشكل أذى كبيرا في السجون ألنه يتغذى بالدم. كما 
تفوح رائحة خاصة باإلفرازات  وفي حال تطور اإلصابة،  أن لسعاته ميكن أن تسبب التهابات. 

وياُلحظ أيضاً على جدران وحدات املبيت عالمات احلشرات التي يسحقها السجناء.  
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واحلشرة  اليرقانة  بني  االنتقالية  املراحل  في  عدة  أشكاالً  تشمل  لدورة  تبعاً  البق  يتوالد 
عّدة  وفي  اخلشب،  وثقوب  اجلدران  شقوق  في  تختبئ  وهي   .)95 الشكل  )انظر  الكاملة 

أيضاً.  األسّرة 

ينتقل البق بسرعة، ويتناول طعامه خالل الليل على اإلنسان ثم يذهب لالختباء. وقد تُقرص 
وقد  مليمترات،   7 إلى   4 البق  يبلغ طول  أن  ميكن  أن تشعر بشيء.  دون  الضحية عدة مرات 

يتضاعف حجمه عندما يكون مشبعاً بالدم. 

تتغذى البراغيث بدم الثدييات، وبدم العصافير أيضاً. وتعشش في األسّرة واألرض والثياب. أما 
املرحلة اليرقانية، فتتم على مستوى األرض. ويُظهر الشكل 96 مراحل دورة التوالد.

لسعات براغيث اإلنسان مزعجة، لكنها دون أثر على الصحة. أما براغيث اجلرذان، فهي تنقل 
حيوان  على  ت  تغذَّ براغيث  بواسطة  الطاعون  ويُنقل  الفأري.  والتيفوس  الدبيلي  الطاعون 
ُمصاب. وعندما ميوت اجلرذ، ترحل البراغيث عن جثته وقد تتهافت على البشر. أما التيفوس 
الفأري، فينتقل عبر براز البراغيث عندما تسَحق بني األصابع، بالطريقة نفسها التي ينتقل 

فيها التيفوس الذي ينقله القمل. 

تدابير املكافحة 
تكمن الطريقة الوحيدة إلزالة البق والبراغيث في استخدام مبيدات احلشرات. ويجب معاجلة 
ها على اجلدران، وألواح  ل، وذلك برشِّ األماكن التي تختبئ فيها احلشرات باملبيدات ذات األثر املرحَّ
لكن  واألغطية،  الفراش  رش  أيضاً  وميكن  التي قد تختبئ فيها.  األماكن  وفي جميع  األسّرة، 
يجب احلرص على تعريضها للشمس بعد ذلك لتجف. وينبغي أن تبدأ العملية إذن في الصباح 

وفي ظروف جوية تكون فيها أشعة الشمس كافية. 
مثل  أيضاً،  مسحوق  شكل  على  للحشرات  مبيدات  تستخَدم  األسّرة،  معاجلة  وفي 
عندما  )باألخص  مزعجاً  أثراً  للبيريثرويد  أن  كما  الفعالة.  املادة  من   % بـ0.5  البيرميثرين 
إلى مغادرة األمكنة  يدفع احلشرات  البيبرونيل(  بوتوكسيد   مثل  إليه عالج مساعد،  يضاف 
فعال  أثر  على  ينطوي  اجلدران  معاجلة  أن  كما  العملية.  فعالية  يعزز  مما  فيها،  تختبئ  التي 
على  تتموضع  التي  والذباب،  والبعوض  كالصراصير  الزاحفة،  احلشرات  جميع  على  للقضاء 
األرض  وغسل  تكنيس  يسهم  بالبراغيث،  اإلصابة  حال  وفي  احلشرات.  مببيد  وتتصل  اجلدران 

بانتظام في إزالة البيض واليرقانات. 

الشكل 96 
دورة توالد البرغوث

الشكل 95 
البق ودورة توالده
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أما في حال اإلصابة ببراغيث اجلرذان، فيجب إزالة البراغيث قبل البدء مبكافحة اجلرذان، وذلك 
صعبة  العملية  هذه  لكن  مسحوق.  شكل  على  مببيد  اجلرذان  مرور  وأماكن  األراضي  برش 

التنفيذ.

ينتشر ذباب املنزل في أماكن السكن البشرية. ويتغذى باملواد العضوية في طور التحلل، 
والغائط والطعام. ومن خالل االنتقال بني مختلف هذه األماكن على التوالي، قد يحمل الذباب 
معه، بشكل تلقائي، أجزاء صغيرة جداً ميكن أن حتوي عوامل مسببة لألمراض، مثل ضّمات 
الكوليرا، وجرثومة الديسنتاريا، مما يؤدي إلى تلوث الطعام. ولهذا السبب، تتركز اجلهود عادة 
بذاته  أذى  ميثل  الذباب  لكن  الديسنتاريا.  أو  الكوليرا  وباء  تفشي  عند  الذباب  مكافحة  على 
أيضاً، ألنه مينع اإلنسان من العمل واإلخالد إلى الراحة، …إلخ. ويصيب بالعدوى أيضاً اجلروح 
األنواع  بعض  فإن  مداري،  مناخ  يسودها  التي  املناطق  في  أما  التمريض.  غرف  في  املفتوحة 
)التهاب  العيون  إلى  العدوى  وتنقل  الدمعية،  باإلفرازات  تنجذب  برازاً(،  يخلف  الذي  )الذباب 

امللتحمة، التراخوما(. ولهذه األسباب، ينبغي منع انتشارها. 
واملراحيض  الطعام  وبقايا  النفايات  مكبات  تشكل  األمكنة،  من  وغيرها  السجون  وفي 

مواطن الذباب االعتيادية. ويُظهر الشكل 97 دورة منو الذبابة. 

تضع اإلناث البيض )بني 120 و130 بيضة( في أماكن رطبة؛ ويلزم ما بني 6 و42 يوماَ لكي 
تصبح البيضة حشرة بالغة. تتوقف سرعة النمو على درجة احلرارة )حوالي 10 أيام في البلدان 
املدارية(. وتتنفس اليرقانات األكسجني، وال ميكن لها إذن البقاء حّية إال في حال تواجد الهواء. 
وجندها في املراحيض ذات احلفرة اجلافة، عندما ال تكون محميَّة حتت غطاء ما، أو في مكبات 
النهار  خالل  منها  البالغة  وتعمل  السطح.  من  عدة  سنتيمترات  حتت  متوارية  أو  النفايات، 
كما تبلغ كثافة الذباب حدها األقصى في املناطق التي تسودها  لترتاح في الليل.  باألخص، 

درجة حرارة متوسطة تتراوح بني 20 و25 درجة مئوية. 

تدابير املكافحة 
ينبغي أوالً تنفيذ التدابير املتعلقة باحمليط، أي:

احلد من مواقع التوالد أو إزالتها: حصاد القمامة، حتسني مواقع معاجلة الفضالت )30	  
سنتيمتراً حتت األرض(، حماية املراحيض )بغطاء املرحاض(، حتسني التصريف، …إلخ؛

كبقايا الطعام احملجوزة في األرض اخلشنة  احلد من املصادر التي جتذب الذباب في املطابخ، 	 
)انظر املطابخ(؛

	 منع االتصال بني الذباب وأي عامل مسبب للمرض؛
	 حماية الطعام وأدوات تناول الطعام بغطاء؛

 . تركيب فخ للذباب في محيط املطبخ	 

الشكل 97 
دورة منو ذبابة
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الشكل 98 
رش مكان انتشار 

الذباب

الشكل 99 
مواضع اإلصابة 
واإلثارة اجللدية 

الناجمة عن اجلرَب

استخدام مبيدات احلشرات 
تستخَدم مبيدات احلشرات فقط في حال تفشي وباء ما إذ يجب احلد من عدد ناقالت األمراض 
احملتملة، التي تسهم في نقل العامل املسبب للمرض، عالوة على تنفيذ إجراءات العمل البيئية.

تتمثل هذه اإلجراءات باألخص في رش املنتج على أمكنة التكاثر )علب القمامة، أماكن 
رش  لكن  لة.  مرحَّ آثار  ذات  منتجات  بواسطة  …إلخ(  املطابخ،  املراحيض،  النفايات،  حصاد 
مما يعني أن  املساحات التي يرتاح الذباب فيها غير فعال ألنها تكون عادة مساحات خارجية، 
مبيد احلشرات يتلف ويفقد فعاليته بسرعة. ويُظهر الشكل 98 عامالً يقوم برش كومة من 

القمامة لتجنب تكاثر الذباب.

تتسبب عثة اجلرب بإثارة قوية للجلد، وهو ما يُسمى عادة باجلرَب. شكل العثة عنكبوتي، 
0.2 و0.4 مم(. تضع األنثى  وحجمها صغير جداً، ويكاد يكون غير مرئي بالعني اجملردة )بني 
يومياً.  مم  و5   1 بني  تتراوح  بسرعة  اجللد،  بالقرب من سطح  أنفاقاً  وحتفر  اجللد  بيضاً حتت 
اإلبطني.  محيط  وفي  واملرفق،  واملعصم،  اليد،  أصابع  بني  باألخص  اجللد  إثارة  تظهر  كما 
انتقال العثة من ُمضيف إلى آخر  كما أن  النوم.  خالل  وينتقل اجلرَب باالتصال الشخصي، 
وعندما  والسجون.  املكتظة  األماكن  بها  تتسم  إصابة  وهي  جداً.  سريعاً  يكون  أن  ميكن 
مباشرة  تظهر  ال  والعالمات  التعفن.  بتضاعف  يتسببون  جلدهم،  بحك  املصابون  يقوم 
في  يظهر  كما  محدد،  موضع  في  اإلثارة  مناطق  تكون  ما  وكثيراً  حديثاً.  املصاب  على 

 .99 الشكل 

تدابير املكافحة 
الفعالة عادة على  املواد  تتوفر  أجزاء اجلسم.  تستخَدم مبيدات احلشرات وتطبَّق على جميع 
شكل سوائل أو مراهم أو صابون. كما ميكن استخدام بنزوات البنزيل )محلول بنسبة 10 %(، 
والبيرميثرين )مرهم بنسبة 5 % أو صابون بنسبة 1 %(، أو زهرة الكبريت في سائل زيتي. 

إشارة اجلرَب
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الشكل 100 
دورة تكاثر 
الصرصور  

بعد وضع املواد على اجللد، يجب تركها لتجف مدة 15 دقيقة على األقل. وميكن للمصاب أن 
يرتدي ثيابه بعد ذلك، لكن ينبغي أال يغتسل طوال يوم واحد على األقل. 

الصراصير حشرات شائعة جداً. وتظهر في الشكل 100 دورة تكاثرها. 

جند الصراصير في السجون باألخص في املطبخ، في القمامة وكوات مراقبة أنظمة تصريف 
تخرج  الطعام.  وبعض  التحلل  في طور  مواد عضوية  حيثما جند  وعموماً  املستعملة،  املياه 
مكان.  كل  في  برازها  وتضع  جزئياً  الطعام  تقلس  وهي  الطعام.  عن  بحثاً  ليالً  الصراصير 
ووجود الصراصير يعني أن املكان وسخ. تفوح منها رائحة خاصة ناجمة عن إفرازات أغشيتها 
اخملاطية. كما أنها تلعب دوراً غير مباشر في نقل العوامل املسببة لألمراض املوجودة في الغائط 
وبعض  وحمى التيفوئيد،  وأشكال اإلسهال املتنوعة،  والديسنتاريا،  مثل الكوليرا،  البشري، 
األمراض الفيروسية. وفي مناطق من أمريكا الالتينية، ثمة نوع منها ينقل مرض شاغاس )داء 

املثقبيات األمريكية اجلنوبية(. 

تدابير املكافحة 
هي مشابهة للتدابير املعتمدة للحد من تكاثر الذباب.

يبوء استخدام مبيدات احلشرات بالفشل إذا لم تصحبه إجراءات لتعزيز النظافة الصحية 
ل على اجلدران واألرض والسقف مكافحة  في احمليط. ويتيح رش مبيدات احلشرات ذات األثر املرحَّ
هذا النوع من احلشرات بنجاح. لكن الصراصير تطّور، على نحو سريع جدا،ً مقاومة ملبيدات 

احلشرات.
أما البعوض، فينقل العديد من األمراض، كاملالريا، واحلمى الصفراء، وداء اخليطيات، وحمى 
العالم.  عبر  باملاليني  عدد ضحاياه  ر  ويقدَّ أخرى،  فيروسية  وأمراض  النزفية،  واحلمى  الضنك، 
توجد  حيثما  ينمو  أن  ميكن  البعوض  ألن  سهالً،  ليس  الناقالت  هذه  مكافحة  فإن  ولألسف، 
أثره على منطقة متتد على بضعة كيلومترات.  ترك  قادر على  البالغ  البعوض  أن  كما  املياه. 
وتلعب أنواع معينة منه دوراً محدداً في السجن، ألن موطنها غالباً ما يقتصر على داخل السجن. 
 ،)Aedes aegypti( إنه البعوض الذي يعيش في جوار اإلنسان  مباشرة، كالزاعجة املصرية
النيل  نهر  غرب  فيروس  يُدعى  آخر،  نوع   وثمة  املنازل.  مياه  خزانات  في  عادة  تتكاثر  التي 
في  غالباً  وجنده  املستعملة  املياه  في  باألخص  يتكاثر   ،)Culex quinquefasciatus(
ومواطنها  املالريا،  فهي مسؤولة عن نقل  األنوفيليس،  أما  احلفر االمتصاصية واملراحيض. 
أربع  من  تكاثرها  دورة  وتتألف  مهمًة شبه مستحيلة.  مكافحتها  يجعل  مما  جداً  شاسعة 
مراحل، جتري الثالث األولى منها في املياه. ولذا، فإن تدابير املكافحة تكون أكثر فعالية في هذا 
احمليط. فالقضاء على البعوضة البالغة يبقى أكثر صعوبة، ألن سلوكها يتبّدل كثيراً من نوع 
إلى آخر. ويظهر الشكل 101 مختلف مراحل منو البعوض. وتتراوح دورة التكاثر بني 7 و10 

أيام عندما تكون الظروف مواتية. 
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الشكل 101 
مراحل منو البعوض

 تدابير املكافحة البيئية 
تقوم أوالً على تقنيات تغيير البيئة وجعلها غير مواتية لتكاثر األنواع املوجودة في األماكن التي 
يقع فيها السجن. والقصد منها هو احلد ما أمكن من عدد البعوض القادر على التفريخ، وذلك 

بالسعي إلى:
إزالة أكبر كميات ممكنة من املياه الراكدة وجميع احلاويات التي ميكن أن توجد فيها مياه،	  
كاألطر املطاطية القدمية، والعلب املعدنية املستعملة، …إلخ. كما يجب تفريغ اخلزانات 

الصغيرة كلياً مرة في األسبوع وتنظيف داخلها إلزالة البيض واليرقانات؛
ال يجب  جعل غطاء الوصول إلى خزانات املياه ُمغلقاً ووضع تشبيك على أنابيب التهوية )	 

أن يتجاوز االتساع بني عيون الشبكة 0.7 ملم(؛
	 حتسني حركة مياه التربة وقنوات تصريف مياه األمطار واملياه املستعملة؛

 . جتهيز منافذ تهوية احلفر االمتصاصية بتشبيك	 

ال شك أن مختلف هذه اإلجراءات تتيح احلد من عدد البعوض البالغ واحلفاظ على عدده حتت 
البعوض،  وجود  بتجنب  كفيلة  ليست  لكنها  مختلفة،  أمراض  نقل  فيها  يتم  التي  العتبة 

باألخص في موسم األمطار حني تتوفر املياه في كل مكان.

مكافحة اليرقانات 
عالوة على التدابير املذكورة أعاله، ميكن أيضاً مكافحة اليرقانات عبر منع منوها. وبالفعل، فإن 
اليرقانات تتنفس األكسجني عبر أنابيب صغيرة فوق ظهرها، كما هي احلال مع األنوفيليس. 
إلى  الوصول  من  ُمنعت  وإذا  األكسجني.  عن  بحثاً  املاء  سطح  إلى  تصعد  أن  فعليها  ولذا، 
السطح وأبقيت حتت املاء أو جرى تغطية سطح املاء بغشاء رقيق من الزيت، سيؤدي ذلك إلى 
موتها. كما ميكن تغطية سطح مياه اخلزانات بكريات من البوليستيرين، وهي مادة كثيراً ما 
تستخَدم لتغليف الطرود. وميكن صنع رغوة كريات البوليستيرين في املوقع باستخدام مادة 
درجة مئوية(   100( الفائر  املاء  تبلَّل في  التي يجري تغليفها(  املادة  )على شكل  مضغوطة 

وتكَسر إلى قطع صغيرة. 

الزيوت 
زيت  إضافة  ميكن  حيث  اجلافة،  احلفرة  مراحيض  في  اليرقانات  ملكافحة  باألخص  تستخَدم 
التفريغ. وفي هذه احلاالت، يجب إضافة زيت التفريغ بواقع 0.1 لتر )قدح( للمرحاض/أسبوعياً. 

وينبغي جتنب استخدام هذه الطريقة إذا كانت املياه اجلوفية قريبة من السطح. 
وبالنسبة لألحواض، يجب إضافة ما بني 140 و190 لتراً من وقود الديزل للهكتار الواحد. 
وفي هذه احلالة،  كزيت جوزة الهند.  الزيوت تتميز بقدرة أهم على االنتشار،  ويُذكر أن بعض 
يكفي إضافة 30 إلى 50 لتراً/للهكتار. بيد أن هذه الطريقة مكلفة واحلماية ال تدوم سوى 
بضعة أسابيع. وينبغي كذلك جتنب أي تلوث جملاري املياه، وذلك من خالل مراقبة دفق احلوض 

بواسطة وصالت على شكل T للمنافذ. 
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مبيدات اليرقانات 
ميكن أيضاً استخدام مبيدات اليرقانات. فبعض املواد ضعيفة السمية متاماً، لكنها فعالة جداً 
ضد اليرقانات إلى درجة أنه ميكن إضافتها إلى مياه الشرب. لكن ينبغي االستعالم لدى الدوائر 
اخملتصة قبل استخدام هذه املواد. وثمة مواد مثل Temephos أو Iodofenphos، أثبتت، 
عندما تكون مسجلة رسمياً، عن فعالية عالية، في حني أن سميتها على األسماك والثدييات 
ضعيفة جداً. ويجب حتديد الكمية بزهاء 50 إلى 100 غرام للهكتار، لكن ينبغي االنتباه جيداً 

إلى تركيبتها الكيميائية. 
وقد تتوفر هذه املواد في أكياس قابلة للذوبان في املاء. ويكفي في هذه احلالة السهر على 
احترام الكمية الالزمة وتعليمات املنِتج. كما يتوفر Temephos على شكل حبيبات تتضمن 
نسبة 1 % من العنصر الفعال، وتطلق املادة املبيدة لليرقانات ببطء، مع اإلبقاء على التركيز 

الضروري للقضاء على اليرقانات.

 
ال ميكن لتقنيات إدارة وتنظيم البيئة والوقاية أن متنع انتشار الطفيليات اخلارجية في السجون. 
فهذه التقنيات تسمح حقاً بخفض عدد الذباب وجتنب إقامة أمكنة مواتية لتكاثر البعوض، 
السجن مع دخول سجناء جدد يحملون  إلى  التي تدخل  األمراض  ناقالت  تؤثر على  لكنها ال 
الناقالت على أجسامهم، ومنها القمل والبراغيث على سبيل املثال. ويصبح مجمل السجناء 
في العنابر، شيئاً فشيئاً، مصابني بها، قبل أن تنتقل إلى السجن برّمته. ولذا، فمن الضروري 
تفشٍّ  أي  ومنع  اخلارجية  الطفيليات  من  ممكن  عدد  أكبر  إللغاء  عالجية  بأساليب  االستعانة 
ألوبئة األمراض املذكورة أعاله على اختالفها. تستخدم هذه األساليب مواد سمية، وينبغي إذن 
تطبيقها مع اتخاذ مجمل اإلجراءات الضرورية جتنباً ألي تسمم للسجناء واملوظفني املكلفني 

بتطبيقها. 

أنواع املُبيدات املستخدمة في السجون
تصنَّف مبيدات احلشرات ضمن فئات مختلفة تبعاً لتركيبتها الكيميائية وخصائصها. ويعّدد 
اإلطار رقم 20 الفئات الرئيسية للمواد الشائعة وبعض النماذج عن أسمائها، ودرجة سميتها، 
التي يعبَّر عنها بالـمغ/كغ بالنسبة للجرذان )الثدييات(. ويُعبَّر عادة عن السمية على شكل 
إلى الكمية  الرقم  كما يشير هذا  )مليغرام للكيلوغرام(.  بـمغ/كغ  )جرعة مميتة(   50 ج م 
التي يجب ابتالعها لكيلوغرام واحد من كتلة اجلسم لتسبيب وفاة 50 % من احلشرات التي 
ابتلعت كمية املبيدات الصرفة نفسها. وبطبيعة احلال، يجب أن يحاوَل قدر اإلمكان استخدام 
املبيدات التي تكون سميتها عند أضعف درجة ممكنة لقاء فعالية تعادل فعالية املبيدات ذات 
السمية العالية، أي أن تكون الـ ج م 50 اخلاصة بها عند أعلى نسبة ممكنة. وبالفعل، كلما 
ل املدة  كانت كمية االبتالع هامة، كان املبيد ضعيف السمية للثدييات. ويُقصد باألثر املرحَّ

التي ينتج خاللها املبيد مفعوله. 

5. 2    مكافحة الناقالت الرئيسية لألمراض بواسطة ُمبيدات احلشرات

ل لبعض مبيدات احلشرات اإلطار رقم 20 الفئة، االسم، السمية، واألثر املرحَّ

ل  االسم   السمية*   األثر املرحَّ الفئة    

6 >   110 كلوريد عضوي   مادة دي دي تي 
135     كلوربيريفوس 
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2 ـ 3    2100 الفوسفات العضوي   مالثيون  
2000     بيرمييفوس ميثيل 
500     فنيلتروثيون 

 8600     تيميفوس 
    لودوفنفوس

 3 - 2   100 مبيد اآلفات »كارباميت«  بروبوكسور 
    بنديوكارب

بال قيمة  ضعيفة   بيريثرويد طبيعي   مستخلص البيريثر 

6 – 4   3000 بيريثرويد تركيبي   دلتاميثرين 
 3 -2   4000     بيرميثرين 

6 >   80-58     ملبدا – سيالوثرين 

* جرعة مميتة 50 بـ مغ/كغ في الشهر عن طريق الفم )مادة خالصة(

تَعدُّ مبيدات احلشرات بواسطة مواد خاملة تبعاً خملتلف االستخدامات. ويتم تعبئتها بتركيز 
متفاوت في العنصر الفعال، ومثالً بتركيز فعال بنسبة 50 %، و25 %، و10 %، …إلخ. كما 
تتوقف سميتها على كمية العنصر الفعال املوجود في تركيبتها. عند االستخدام، يُخفف من 
حدة هذه املبيدات التي ترَش وفقاً ملا هو محدد في تعاليم التطبيق، ويعبَّر عنه عادة بغرام للمتر 
املربع أو مبليغرام للمتر املربع. وال تستخَدم سوى بضعة غرامات، أو حتى بضعة مليغرامات من 
العنصر الفعال للمتر املربع. ولذا، تكون سميتها النهائية بالنسبة للسجناء ضعيفة. لكن 
املوظفني املكلفني بتطبيقها يبقون في اتصال مستمر مع هذه املواد ويجب إذن توفير حماية 
خاصة لهم. ومن األهمية مبكان أيضاً أن يُحدد بدقة نوع املادة، ونوع التركيبة وتركيزها، وذلك 
بغية جتنب األخطاء أثناء إعدادها. كما يجب إلصاق بطاقات واضحة على القوارير أو األكياس 
واحلرص على عدم سقوط هذه البطاقات عنها. وترد في الشكل 102 أنواع مختلفة لتعبئة 

املبيدات، وكلها مرفقة ببطاقات ملصقة إلتاحة حتديد املادة بوضوح. 

التركيبات الكيميائية 
يجري  الذي  الفعال  العنصر  كمية  على  أي  املقادير،  على  احلشرات  مبيدات  فعالية  تتوقف 
رشه في وحدة املساحة. وللحصول على توزيع موحد، يجب إذن التمكن من رش املبيدات في 
املساحة بأساليب بسيطة ميكن أن يطّبقها اجلميع. ولذلك، يتم إعداد تركيبتها لكي يكون 
تذويبها ممكناً في سائل ما، ويكون عادة من املياه، للتمكن من رشها بواسطة مرذاذ يدوي يعمل 
عّفارة  بواسطة  رشها  يجري  على شكل مسحوق،  املبيدات  تَعدُّ  وعندما  املسبق.  بالضغط 

يدوية. يُظهر اإلطار رقم 21 أنواع التركيبات املوجودة في السوق. 

الشكل 102 
أنواع التعبئة 



121

ناقالت جراثيم األمراض ومكافحة ناقالت األمراض

مكافحة الناقالت الرئيسية لألمراض بواسطة ُمبيدات احلشرات

ل  األثر املرحَّ
تتحلل معظم مبيدات احلشرات حتت تأثير اإلشعاع فوق البنفسجي والرطوبة ودرجة احلرارة. 
كما يتوقف هذا التحلل على نوع مبيد احلشرات، وتركيبته، واملساحة التي يجري رشه فيها. 
أشهر ألن هذه املنتجات ال  و6   4 يبقى مفعول املبيدات قائماً لفترة تتراوح بني  في السجن، 
تتعرض للشمس. يجب إذن تكرار العملية كل 6 أشهر، باألخص عندما يكون السجن مكتظاً 
وتواتر الدخول إليه واخلروج منه كبيراً. وفي غياب إصابات جلية، يكفي استخدام املبيدات مرة 
في السنة. أما في حال بروز إصابات، فيجب إطالق عملية جديدة ملكافحة احلشرات بواسطة 
املبيدات. وال ينبغي وضع املبيدات على اجلدران املكلَّسة حديثاً، أو التي سيجري تكليسها عما 

قريب، ألن حتللها يصبح سريعاً بفعل الكلس. 

مقاومة مبيدات احلشرات 
تتمتع احلشرات بقدرة على تطوير مقاومتها أمام مفعول املنتجات الكيميائية. وقد أصبحت 
أنواع كثيرة ال تتأثر مبفعول بعض الكلوريدات العضوية، وحتى مبفعول معظم مبيدات احلشرات 
فمن األهمية مبكان مناوبة استخدام املبيدات لتجنب بروز هذه  املستخدمة بصورة شائعة. 

املشاكل. 

أنواع التركيبات األكثر شيوعاً* اإلطار رقم 21

 السوائل املركزة 
حتتوي على تركيز عاٍل ومتفاوت من العناصر الفعالة واملذيبات العضوية. وتذوَّب عادة في زيت الغاز أو في 

الكيروسني قبل تطبيقها. ال تستخَدم في السجن ألنه يجب رشها على شكل ضباب وتتطلب أجهزة 

معقدة نسبياً. 

 التركيز املستحَلب 
يأتي على شكل محلول مركز من عنصر فعال في مذيب عضوي، ويُضاف إليه عامل مستحلِب ذي فاعلية 

التركيبات بشكل  وتستخَدم هذه  فنحصل على محلول ميكن رشه.  املياه:  تذويبه في  يتيح  سطحية 

شائع لكنها قد تخضع لقيود في النقل )النقل اجلوي(.  

 املساحيق القابلة للتبلل 
ر املزيج  في هذه التركيبات، مُيزج العنصر الفعال مع عامل تبليل مما يتيح انتشاره السريع في املاء. ويُحضَّ

في  للتبلل  القابلة  املساحيق  تعبئة  يجري  ما  غالباً  املاء.  إلى  املسحوق  بإضافة  مباشرة  التطبيق  قبل 

أكياس تتيح إعداد 10 أو 20 لتراً من احمللول الذي ينبغي تطبيقه. وميكن تخزينها ونقلها بسهولة. وكثيراً 

ل. ما تستخَدم في السجن في وسائل املعاجلة ذات األثر املرحَّ

 املساحيق اجلافة
وعندما  املاء.  في  للذوبان  قابل  غير  …إلخ(  )طلق،  خامل  مبسحوق  ومُيزج  متاماً  الفعال  العنصر  يُهرس 

املسحوق  ويكون  البراغيث(،  )القمل،  لإلنسان  اخلارجية  الطفيليات  املساحيق ملكافحة  تستخدم هذه 

على اتصال مباشر باجللد، يكون تركيزها من العناصر الفعالة ضعيفاً، بنسبة تتراوح بني 0.5 و 1 %.

 احلبيبات 
وهي جسيمات خاملة )طني، صلصال صيني( مشبعة باملبيدات. تستخَدم إلزالة املراحل املائية خملتلف 

ناقالت األمراض )مثالً: يرقانات البعوض(. وقلما تستخَدم في السجن إال ملكافحة يرقانات البعوض في 

خزانات مياه الشرب في حال تفشي وباء )احلمى الصفراء، الضنك، …إلخ( 

Lutte antivectorielle dans les situations de réfugiés, HCR, juin 1996* انظر 
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5. 3    تنفيذ برنامج مكافحة ناقالت األمراض

كشف  تتيح  التي  األساليب  تصف  تقنية  وثائق  العاملية  الصحة  منظمة  أصدرت  وقد 
املسؤولة  للسلطات  توفر  أنها  كما  األرجل.  مفصليات  من  مجموعة  كل  لدى  املقاومة 
املعدات الضرورية إلجراء هذه االختبارات. فمن املهم إذن، قبل اإلقدام على شراء أي مبيدات 
كانت، احلصول على املعلومات الالزمة لدى هذه الهيئات للتأكد من العمل مبا ينسجم مع 

الوطنية.  التشريعات 

املبيدات املستخدمة في السجن
عادة  وتكون  املعني،  البلد  في  رسمياً  املعتمدة  املبيدات  باستخدام  القاعدة  تقضي 
لة من جانب وزارة الصحة العامة. كما أن الوزارة قادرة عادة على توفير املعلومات  مسجَّ
لة في البالد. وفي حال عدم  الالزمة للمستخِدمني بشأن درجة املقاومة إزاء مادة ما مسجَّ
يجب استخدام املبيدات األقل سمّية والتي لم تثبت أي  توفر معلومات دقيقة بهذا الصدد، 
قابل  مسحوق  شكل  على  والدلتاميثرين  البيرميثرين  عادة  ويُستخَدم  بعد.  إزاءها  مقاومة 
للتبلل ملعاجلة اجلدران واألسّرة. تتسم هذه املبيدات بسمية ضعيفة جداً إذ تبلغ اجلرعة املميتة 
50 )عن طريق الفم( للجرذ 3000 و4000 مغ/كغ على التوالي. وميكن االستعاضة عنهما 
ل،  أثر مرحَّ أو مببيدات أخرى ذات   )Actellic »أكتيليك«( – ميثيل  البيرمييفوس  أو  باملالثيون 

مثل اإليودوفنفوس.
أما معاجلة القمل، التي يكون فيها العنصر الفعال على اتصال بالبشرة، فإن أفضل املبيدات هو 
بالبروبوكسور  أحياناً  عنه  يُستعاض  الذي   )Coopex )»كوبكس«   % 0.5 بنسبة  البيرميثرين 
)»أكتيليك«   %  2 بنسبة  ميثيل   – البيرمييفوس  أو   )Baygon )»بايغون«   %  1 بنسبة 
أي خطر على  العالج وهي ال متثل  النوع من  لهذا  املبيدات رسمياً  اعتِمدت هذه  وقد   .)Actellic

األفراد عند استخدامها على نحو سليم. 

العملية.  إلجراء  املالئم  الوقت  اختيار  يجب  الضرورية،  التراخيص  جميع  على  احلصول  بعد 
والزنزانات من املقيمني  العنابر  العالج خالل املوسم اجلاف ألنه يتطلب تفريغ  وينبغي تطبيق 
فيها ملدة يوم كامل على األقل. وقبل البدء بالعملية فعالً، ينبغي إطالع جميع السجناء على 
نقل هذه  عنبر  للمسؤولني عن كل  كما ميكن  اتباعها.  الواجب  واخلطوات  املنشودة  األهداف 
املعلومات إلى السجناء، بعد أن تُشرح لهم جميع التفاصيل املهمة لهذا اإلجراء، مبا في ذلك 

االحتياطات الالزمة لتجنب أي تسمم. 

رش اجلدران وأغطية األسّرة ومساحات النوم 

غالباً ما تكون األسّرة مصنوعة من احلديد ومساحات النوم من اخلشب.
ل، يجب رش  وعند إطالق عملية مكافحة احلشرات بواسطة مواد كيميائية ذات أثر مرحَّ

األجزاء اخلشبية لألسّرة أيضاً.
كما ينبغي رش أغطية وثياب السجناء – إذ أنها تعج بالطفيليات اخلارجية.

عّدة  وإشباع  األرض،  من  وقسم  اجلدران،  مساحات  على  احلشرات  مبيد  رش  هو  والهدف 
األسّرة، ملنع انتشار احلشرات الزاحفة. ويحتاج تخطيط العمل إذن حتديد املساحة اإلجمالية 
التي ينبغي تغطيتها، وعدد العنابر والزنزانات التي يجب رشها، وحتديد نوع املساحة. وفي حال 
عدم توفر أي خريطة ملبنى السجن، يجب إعداد مثل هذه اخلريطة لتبنّي عدد العنابر والزنزانات 
العمل  خطة  تراعي  أن  يجب  كما  اإلدارة.  مع  باالتفاق  بدقة،  للمعاجلة  حتتاج  التي  واألمكنة 
شروط األمن، علماً أنه ليس من املمكن، في أغلب األحيان، تفريغ جميع األمكنة من سكانها. 
كما يجب تفريغ العنابر والزنزانات من جميع األمتعة الشخصية، وال سيما تلك املستخدمة 
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ر أن يتمكن عامل من معاجلة مساحة 500 متر مربع خالل  لتناول الطعام وتخزين املياه. ويقدَّ
يُخصص   – الظهر  بعد  عادة   – املتبقي  الوقت  أن  علماً  تقدير،  أبعد  على  عمل  يوم  نصف 
 22 رقم  اإلطار  في  ورد  وقد  العنابر.  إلى  الشخصية  وأمتعتهم  السجناء  وإعادة  للتجفيف 

تذكير مبختلف مراحل العملية.

احتساب كمية املبيد الضرورية
حتتَسب كمية املبيد على النحو التالي:

100 × مساحة × مقدار      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كمية املبيد الضرورية بالكيلوغرام = 

000 1 × تركيز       

املساحة = املساحة اإلجمالية التي ينبغي رشها باألمتار املربعة 
املقدار = مقدار العنصر الفعال للمبيد )بالغرام( الذي يجب تطبيقه على املتر املربع

التركيز = تركيز مبيد احلشرات بالنسبة املئوية

من  واحد  مربع  متر  لتغطية  احمللول  من  مليلتراً   40 استخدام  وجوب  الصيغة  هذه  تراعي 
املساحة بشكل مالئم. وأحياناً، عندما تكون املساحات مسامية جداً وذات قدرة عالية على 

االمتصاص، ينبغي مضاعفة هذا املقدار. وتكون كمية املبيد في هذه احلالة أكبر30.
مثالً عن احتساب الكمية الالزمة للسجن الذي سبق أن ورد وصف   23 اإلطار رقم  يوفر 
أولي مختلف  بتركيز  يتسمان  مبيدين مختلفني،  باستخدام  السابقة،  الفصول  في  بشأنه 
مع تطبيق مقادير مختلفة أيضاً. عند االختيار األولي للمبيد، يجب السهر على مراعاة هذه 
املعايير اخملتلفة جيداً ألن ما يهم فعالً هو املقدار للمتر املربع، وهذا حتديداً هو املعيار الذي يحدد 
لكن  الفعال مرتفعة،  الدلتاميثرين  تبدو كلفة كيلوغرام عنصر  فقد  ولذا،  العملية.  كلفة 

املقدار الفعال ضعيف جداً، وميكن مقارنته في النهاية مع املبيدات األخرى. 

مراحل عملية رش مبيدات احلشرات اإلطار رقم 22

. العامة. 1 إدارة السجن ووزارة الصحة  بالتشاور مع مسؤولي  ل رسمياً،  اختيار مبيد مسجَّ

 . وحتديد تعاقب إجراءات املعاجلة. 2 الزنزانات والعنابر،  مع حتديد موقع  إعداد خريطة السجن، 

. العاملني. 3 الضرورية وحتديد عدد  املبيد  احتساب كميات 

. وتدريبهم. 4 العاملني  جتهيز 

  . العمليات. 5 أو قسم على تسلسل  إطالع السجناء ومسؤولي كل عنبر 
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احتساب املساحات التي ينبغي رشها وكميات مبيدات احلشرات الالزمة اإلطار رقم 23

لقد احتِسبت املساحات مبراعاة مقاييس السجن الذي ورد وصف له أعاله. وقد أشير إلى مقاييس مختلف 
الزنزانات في الرسم الوارد في الشكل 3.  

احتساب املساحة اإلجمالية التي ينبغي معاجلتها 
يُراعى في عملية احلساب ما يلي: مساحة اجلدران التي تعالَج حتى ارتفاع 2.5 متر، شريط بعرض 0.5 
متر على طول قاعدة اجلدران )ملكافحة البراغيث(، ومساحات عّدة األسّرة )األلواح( باعتبار أن هناك 10 
وتبلغ  الزنزانات.  )تراكبياً( في  مزدوجاً  في كل عنبر وسريراً  سجيناً   20 تؤوي  )تراكبية(،  أسّرة مزدوجة 
نظراً  بقليل،  أصغر  على مساحة  و6   5 رقم  العنبران  ويتوفر  متر.   0.8 × متر   2 مقاييس كل سرير: 

للمقاييس )5×10 عوضاً عن 6 × 10 أمتار(. 

األمكنة               املساحة )متر مربع(
150 العنبر رقم 1   
150 العنبر رقم 2   
150 العنبر رقم 3   
150 العنبر رقم 4   
150 العنبر رقم 5   
150 العنبر رقم 6   
150 عنبر النساء   
150 الزنزانات    
80 املطبخ    
80 مخزن املؤن    
90 غرفة التمريض   

150 اإلدارة 1    
150 اإلدارة 2    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1750 اجملموع    
175     % 10+
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 925 اجملموع    
 

كميات مبيدات احلشرات الضرورية
يُجبر العدد ونعتبر أن املساحة اإلجمالية تبلغ 000 2 متر مربع. لدينا هنا نوعان من املبيدات، الدلتاميثرين 
2.5 ب م )ك – أوثرين( ويُطبق بنسبة 0.025 غرام من العنصر الفعال للمتر املربع، والبرميثرين بنسبة 
25 % ب م )كوبكس( ويُطبق بنسبة 0.5 غرام من العنصر الفعال للمتر املربع. ويبلغ مقدار احمللول للمتر 

املربع 40 مليلتراً. نحصل إذن على ما يلي بالكيلوغرام:

0.025 × 2 000 × 100      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 2 كغ    دلتاميثرين = ـ 

  2.5 × 1 000   

0.5 × 2 000 × 100   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 4 كغ برميثرين =ـ 

25 × 1 000                           

يُستخدم حوالي 80 لتراً من املياه بواقع 40 مليلتراً للمتر املربع. وتتوفر البرميثرين في علب كرتون حتوي 
20 كيساً، وفي كل كيس منها 25 غراماً من هذه املادة. يلزم إذن 8 علب حتوي ما مجموعه 160 كيساً 
إلجراء العملية. ويتم تعبئة الدلتاميثرين في أكياس من 33 غراماً. ويلزم إذن 60 منها إلمتام العملية. 
أن  يجب  الكميات  لكن  املقادير.  هذه  زيادة  ميكن  ينبغي مكافحتها،  التي  احلشرة  ونوع  ملساحات  وتبعاً 
حتتَسب من جديد. وينبغي التمييز أيضاً، وبشكل جيد، بني التغطية السائلة واملقدار. فلو أردنا احلصول 
الكمية  مضاعفة  وإما  رشه،  ينبغي  الذي  األولي  احمللول  تركيز  مضاعفة  إما  يجب  مزدوج،  مقدار  على 
يجب مضاعفة عدد  احلاالت،  مليلتراً. وفي جميع   40 عن  املربع عوضاً  للمتر  مليلتراً   80 أي  املعتمدة، 

كيلوغرامات املسحوق ألننا إما نضع ضعف األكياس في املرذاذ، وإما نعدُّ كمية مزدوجة من احمللول. 
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وعلى سبيل التبسيط، اعتبرنا أن املساحة التي يجب رشها في كل عنبر هي ذاتها. ويعطي 
الشكل 103 فكرة عن املناطق التي ينبغي معاجلتها. 

تنظيم عمليات الرش 
متخصصني  تقنيني  جانب  من  سوى  إجراؤها  ميكن  وال  الفرق.  بتدريب  رش  عملية  كل  تبدأ 
واسع  املعاجلة  برنامج  يكون  عندما  احلاجة،  دعت  وإذا  املواد.  هذه  استخدام  على  ومعتادين 
النطاق وينبغي تنفيذه في سجون عدة - وحتى في كافة سجون بلد ما - يجب البدء باختيار 
اإلطار  ويرد في  وجمع املسؤولني اإلقليميني إلعدادهم إعداداً جيداً ملكافحة ناقالت األمراض. 

رقم 24 منوذج عن محتوى الدورة واألعمال التطبيقية.  

الشكل 103 
املناطق التي يجب 

معاجلتها

مكافحة ناقالت األمراض في السجون اإلطار رقم 24

منوذج عن محتوى دورة إعداد املدرِّبني )أديس أبابا، 1997(  

األسلوب املوضوع      الدورة  اليوم 
حصة تدريس 1   افتتاح احللقة الدراسية؛ املالحظات    1

األولية؛ التنظيم اإلداري؛ اختبار مسبق   
لتقييم املعارف األولية   

نقاش 2   انتشار ناقالت األمراض في السجون؛    
العالقة مع هندسة البيئة    

حصة تدريس 3  األمراض املنقولة بواسطة ناقالت األمراض    
ووسائل املكافحة   

حصة تدريس 4   املفاهيم األساسية في علم احلشرات    
حصة تدريس 5   الطفيليات اخلارجية واحلشرات: دورة احلياة    

والبيولوجيا   

حصة تدريس/ نقاش 1   انتشار ناقالت األمراض في السجون    2
حصة تدريس 2   األساليب البيئية للمكافحة     

نقاش 3  األساليب الكيميائية للمكافحة    
حصة تدريس / حلقة عمل 4  املعلومات الضرورية لتخطيط العملية    

حصة تدريس ل   1   مقدمة حول عمليات الرش ذات األثر املرحَّ  3
حصة تدريس 2   مبيدات احلشرات، تدابير األمن     

حلقة عمل 3   تخطيط العملية، املوظفون واملعدات الالزمة   
حلقة عمل 4   مقدمة بشأن املعدات     
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حلقة عمل 1   املنهجية وتقنيات الرش     4
حلقة عمل 2   صيانة املعدات، املشاكل     

حصة تدريس/حلقة عمل 3   أساليب مكافحة القمل: دون مبيدات ومع مبيدات   
حلقة عمل 4   تنظيم عملية مكافحة     

5   حالة تطبيقية: زيارة سجن  

حصة تدريس/نقاش 1   التربية الصحية، التقنيات واألهداف    5
حصة تدريس/نقاش 2   مراقبة وتقييم البرنامج     

نقاش 3   نقاش عام بشأن تنفيذ البرنامج في مختلف السجون   
نقاش  4  اختبار نهائي، نتائج االختبار، نقاش، مالحظات نهائية   

17.00 – 15.30 :4  15.00 – 13.30 :3  12.00 – 10.30 :2 ساعات احلصص 1: 8.30 - 10.00 

ثّم يُكلَّف املسؤولون اإلقليميون مبسائل التدريب واإلشراف على العمليات. ويتولى هؤالء 
الذين  املوظفني  تدريب  اإلقليمية،  العامة  الصحة  دوائر  إلى  عادة  ينتمون  الذين  األشخاص، 
بني  من  الفرق  مسؤولي  انتقاء  يجري  ما  وغالباً  السجناء.  بني  من  السجن  إدارة  تختارهم 
السجناء املكلفني باحلفاظ على النظافة في السجن. يعطي اإلطار رقم 25 التشكيلة الدنيا 
لفريق للرش في سجن ال يتجاوز عدد سجنائه 000 1 سجني. كما يشير إلى املعدات الدنيا 

الضرورية إلجراء هذه العمليات بأمان. 

تشكيلة فريق الرش، معدات الوقاية ومعدات إعداد احملاليل 

تشكيلة فريق الرش
 

 مشرِف

مسؤول عن جميع العاملني، وعن تدريبهم، وعن حصص تعليم قواعد النظافة الصحية األساسية وتوعية 

مسؤولي العنبر.

 عامالن اثنان 

يعمالن بالتناوب بواسطة املرذاذ نفسه. كما أنهما مسؤوالن عن صيانة املرذاذ واملعدات. 

 مسؤول اخللط

يُعّد محاليل الرش بنشر املسحوق القابل للتبليل في خزان املرذاذ؛ وهو مسؤول عن مبيدات احلشرات، وعدد 

األكياس، والكميات التي يتم رشها باللترات. 

مساحة  يعالج  أن  واحد  لعامل  ميكن  احلاالت،  أفضل  وفي  متاماً.  كافياً  عادة  سجن  لكل  واحد  فريق  يكون 
500 متر مربع خالل نصف يوم. أما في السجون ذات القدرة االستيعابية األكبر، وتبعاً لترتيب املباني، ميكن 

مضاعفة عدد الفرق إلنهاء العمل خالل أسبوع على أبعد تقدير. 

معدات إعداد احملاليل والرش

  مرذاذ كامل يعمل بالضغط املسبق لكل فريق.

معدات الوقاية

بزتان اثنتان لكل شخص    بزة واقية )رداء سروالي(   
قبعة لكل شخص   قبعات واسعة األطراف   
جزمة لكل شخص   جزمة مطاطية    

اإلطار رقم 25
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مواد الرش 
غالباً ما يُستخدم مرذاذ يعمل بالضغط املسبق في السجون. إذ ميكن التحكم فيه بسهولة 
العامل  املرذاذ  استخدام  لدى  دائماً  احلال  ليست  وهي  األمكنة،  جميع  إلى  الوصول  ويتيح 
مبكبس، والذي يُدار بواسطة رافعة. واملرذاذ األكثر استخداماً هو الذي يظهر في الشكل 104 
)Hudson sprayer X-pert(. وهو املرذاذ الذي توصي باستخدامه منظمة الصحة العاملية 

أيضاً.

خضع  إذا  أعوام  طوال  يُستخدم  أن  وميكن  للصدأ  املقاوم  الصلب  من  عادة  املرذاذ  هذا  يُصنع 
لكنها ال تصلح  املبدأ نفسه،  تعمل وفق  أنواع أخرى من البالستيك،  وتوجد  لصيانة جيدة. 
ويُقذف  هوائية  مضخة  بواسطة  احلشرات  مبيد  يحوي  الذي  احمللول  يُضغط  طويلة.  لفترة 
على  احلفاظ  يجب  للمادة،  منتظم  انتشار  على  وللحصول  بفوهة.  مجهزة  عصا  بواسطة 
ضغط دائم والتقّيد بعدد من املبادئ. والهدف هو احلصول على دفق ثابت في الدقيقة. يُعيَّر 
املرذاذ عادة عند الصنع لدفق 760 مليلتراً في الدقيقة؛ ولو أردنا رش 40 مليلتراً في املتر املربع، 
ويجب  أربعة.  أي مساحة خمسة أمتار على  الدقيقة،  متراً مربعاً في   20 إذن معاجلة  يجب 

بالتالي أن يكون العامل مدرَّباً ملعاجلة هذه املساحة في الدقيقة على نحو سليم. 

من خالل التقّيد باملعايير التالية: 
مليلتراً في الدقيقة؛ دفق 760 	 

درجة بني العصا واملساحة التي ينبغي معاجلتها؛ زاوية الرش 60 	 
سنتيمتراً  املسافة بني الفوهة واملساحة: 45 سنتيمتراً. ويجب إذن حتديد رقعة بعرض 75 	 
مختلف  العامل  يعالج  وكيف  عليه  نحصل  أن  يجب  ما   105 الشكل  يظهر  تقريباً. 
احلفاظ على  أحياناً  الصعب  ويكون من  للمادة.  توزيع متجانس  الرقعات للحصول على 

نظارة لكل شخص    نظارات واقية   
زوج قفازات لكل شخص    قفازات مطاطية   

10 لكل شخص    أقنعة للوجه )أقنعة الطالء(  
قطعة لكل شخص    صابون    
صفيحة لكل فريق   ً    صفيحة للماء 20 لترا

ِقمع لكل سجن    ِقمع من البالستيك  
سطالن لكل سجن     سطول من البالستيك  

خزان لكل سجن     خزان 200 لتر   

يلزم بزتان واقيتان )رداء سروالي( لكل عامل، ألن كل عامل يجب أن يغّير ثيابه يومياً. وتغَسل البزة الوسخة 
كل مساء لكي تكون جاهزة لالستعمال في اليوم التالي. 

الشكل 104 
 Hudson مرذاذ

sprayer X-pert TM
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دائماً  منيل  ولذلك،  لألمكنة.  املعقد  والترتيب  األسّرة  عّدة  زحمة  بسبب  التطبيق  وتيرة 
إلى زيادة املقدار، وال بأس من ذلك في حد ذاته، علماً أننا نستهلك بالتالي كمية أكبر من 

املادة. 

وقد ورد في اإلطار رقم 26 إجراء معايرة اجلهاز وطريقة عمل العاملني. 

إجراءات معايرة الدفق ووتيرة عمل العاملني

معايرة دفق الفوهة

   تنظيف جميع قطع املرذاذ والتأكد من عدم وجود أي تسّرب. 
   تعبئة املرذاذ بـ8 لترات من املاء. 

منوذج عن معايرة مرذاذ
    رفع الضغط إلى 40 باونداً للبوصة املربعة، أي حوالي 1.8 – 1.9 بار )1 بار = 1 كغ/سنتيمتر مربع(. 
ويتراوح ضغط العمل ما بني 55 و25 باونداً للبوصة املربعة تبعاً النخفاض السائل في اخلزان. يجب إذن 

الضخ من حني إلى آخر للحفاظ على الضغط حول 40 باونداً للبوصة املربعة.

     قياس الضغط في الدقيقة باستخدام وعاء بعيار 000 1 مليلتر. ويجب أن يتراوح الدفق بني 720 و800 
مليلتر في الدقيقة. وفي حال عدم بلوغ هذه القيم، يجب االستعاضة عن الفوهة بفوهة أخرى. 

معايرة وتيرة عمل العاملني 

    يُطبق 40 مليلتراً للمتر املربع على مساحات قليلة االمتصاص نسبياً. ويبلغ الدفق 760 مليلتراً في الدقيقة. 
وبالتالي، فإن وتيرة العمل تبلغ 19 متراً مربعاً في الدقيقة، وتقارب إذن  20متراً مربعًا في الدقيقة، وهي 

قيمة تستخَدم للتبسيط. وينبغي أن يتدرَّب العاملون للحفاظ على هذه الوتيرة في العمل.

اإلجراء 

د رقع عمودية يبلغ عرضها 75 سنتيمتراً     يُحدد جدار مساحة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار وعرضها 6.66 أمتار. ثم حتدَّ
مع تغليف 5 سنتيمترات. تبلغ املساحة اإلجمالية إذن 20 متراً مربعاً. ويجب أن تكون املسافة بني الفوهة 

واجلدار 45 سنتيمتراً. كما يُحفظ الضغط عند 40 باونداً للبوصة املربعة )1.89 بار(. 

    تعالَج الرقعات من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى بالتعاقب. 

    ينبغي جتنب تشّكل القطرات.

اإلطار رقم 26

الشكل 105 
عامل يقوم برش مبيد 

احلشرات

Hudson X-PertTM
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الناموسيات 
يوصى على نحو خاص بوضع ناموسيات على النوافذ وغيرها من الفتحات في العنابر واملراحيض. 
وفي غرف التمريض، يوصى بوقاية املرضى بواسطة ناموسيات فردية )انظر الشكل 7(. فهي 
حتمي من لسعات البعوض وتقي من اإلصابة باملالريا وأمراض أخرى كحمى الضنك، وانتقالها 
من مريض إلى آخر. كما أنها متنع نقل عوامل ممرِضة أخرى عن طريق الذباب الذي جتذبه اجلروح، 
األنسجة  إشباع  عند  بكثير  أفضل  احلماية  وتكون  للمرضى.  إزعاجاً  يسبب  أنه  على  عالوة 
يدوم مفعوله  للحشرات  ناموسيات مشبعة مببيد  بات ممكناً شراء  فلقد  مببيدات احلشرات. 

طويالً، وهذه الناموسيات ال تتطلب أي معاجلة أخرى لفترة تتراوح بني 3 و5 أعوام.

الشكل 106 
خزن املواد واملعدات في 

مكان منفصل

بعد انتهاء العملية، وتنظيف املواد واملعدات تنظيفاً جيداً، يجب خزنها في مكان مغلق مبفتاح 
)انظر الشكل 106(.  

    ينبغي أيضاً أن يتدرَّب العامل على معاجلة هذه املساحة في دقيقة واحدة، أي أن يعالج كل رقعة من 
الرقعات التسع البالغة مساحتها 3 أمتار × 0.75 متر في حوالي 7 ثواٍن. ومع الوقت الالزم لالنتقال 

من رقعة إلى أخرى، يجب أن يعالج املساحة مبجملها خالل 60 ثانية. 

    بعد مرور كل دقيقة، يجب أن يخّض اخلزان، والتأكد من قوة الضغط، والضخ مجدداً إلبقاء الضغط 
كما ينبغي أن يعتاد العامل على زيادة تواتر الضخ تبعاً  للبوصة املربعة إذا لزم األمر.  باونداً   40 عند 

النخفاض مستوى اخلزان. 

    في نهاية عملية املعاجلة، يجب أن ينظف العامل املرذاذ كلياً، وأن يعّلقه مع إبقاء الفتحة موجهة 

نحو األسفل، وأن ينظف الفوهة والوصالت مبياه نظيفة. كما ينبغي أن يستحم وأن يغسل ثيابه. 

إذ  واجلداول.  الشرب  مياه  مراكز  تلويث  احلرص على عدم  مع  املعدات في حفرة  مياه غسيل  وتفرَّغ 

أن مبيدات احلشرات تترك عادة أثراً ساماً على األسماك والطيور يتجاوز إلى حد بعيد أثرها السام 

الثدييات.  على 

قبعات واقيةقفازاتسراويل وقايةأقنعةمواد سامةبخاخة

سترات واقية

جزمات
خزانات املواد السامة
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الشكل 107 
حماية مرضى بواسطة 

ناموسيات
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ضرورة إلقاء نظرة شاملة على املشاكل

قائمة مرجعية لتقييم مشاكل الهندسة البيئية وأثرها على الصحة 

امللحق 1 

قائمة مرجعية لتقييم مشاكل الهندسة البيئية وأثرها على الصحة 

ضرورة إلقاء نظرة شاملة على املشاكل

مجاالت  من  مجال  كل  يكتسيها  التي  األهمية  أعاله،  الواردة  الفصول  عبر  درسنا،  لقد 

إمنا  حتديدها  جرى  مشكلة  كل  كانت  وإذا  السجناء.  صحة  إلى  بالنسبة  البيئية  الهندسة 

العوامل مبجملها مترابطة ببعضها  فإن  املذكورة،  نتيجة لنقص معني في أحد اجملاالت  هي 

وقد يسفر  فقد تؤدي نقطة ضعف في قطاع ما إلى تدهور الوضع في قطاع آخر.  البعض: 

قد  األنابيب  ألن  الغائط،  تصريف  إلى  بالنسبة  جداً   سلبية  نتائج  عن  املياه  إمدادات  تقييد 

تشهد انسداداً سريعاً عندما ال يكون غسلها منتظماً. وستصبح املراحيض بالتالي مسدودة، 

وياُلحظ بعد ذلك بوقت قليل زيادة في األمراض املنقولة عن طريق الغائط والفم. وسيكون من 

الصعب السيطرة على هذه األمراض إذا لم يتمكن السجناء من االستحمام بشكل مالئم. 

كما أن النقص في املياه يؤثر على أمراض اجللد وعلى إمكانية احلفاظ على نظافة مقبولة في 

املطابخ. 

من املستحب إذن التمكن من تقييم الوضع في اجملاالت التي تهمنا، وذلك من خالل محاولة 

حتديد األهمية النسبية خملتلف العوامل، سعياً لتحديد أولويات محتملة. 

مقارنة  باإلضافة إلى ذلك،  وكثيراً ما ينبغي،  وهذه العملية هامة على صعيد السجن. 

األوضاع في سجون مختلفة لتبنّي املكان الذي يحتاج إلى أسرع تدخل، وإذا أمكن، في أي مجال 

بالتحديد، باالرتكاز على بيانات موضوعية قدر اإلمكان. يجب إذن احلصول على معلومات بشأن 

باستخدام أساليب  القائمة في السجن،  املادية  بالظروف  وربطها  الهياكل األساسية  حالة 

التشخيص السريعة والبسيطة بهدف:

إقامة مقياس مقارنة بني  األكثر حدة من خالل  املشاكل  تعاني من  التي  السجون  	 تبنّي 
مختلف السجون انطالقاً من معايير موضوعية قدر اإلمكان؛

ألن الوسائل املتاحة في إدارات السجون كثيراً ما  تخطيط عمليات التدخل ذات األولوية، 	 
تكون هشة بفعل القيود املالية الصارمة؛

ملعرفة معدل عمليات  التمكن من وضع ميزانيات تقديرية مفصلة في اجملاالت املعنية، 	 
التدخل الضرورية مثالً للسيطرة على األوبئة، وأي مستوى من االستعدادات ينبغي إمتامه 

على الصعيد الوطني. 
التقييم  معايير  باستخدام  آخر  إلى  عام  من  سجن  كل  في  القائمة  املشاكل  	 متابعة 

ذاتها.   

غير  ألشخاص  تتيح  فهي  نسبياً.  بسيطة  املستخَدمة  التقييم  ومعايير  املرجعية  القائمة 
أسئلة  طرح  خالل  من  وذلك  السجن،  حالة  بشأن  تقييم  على  سريعاً  احلصول  متخصصني 
مة إلى خمسة أجزاء تضم  بسيطة ال تتطلب معارف محددة في مجال معني. والقائمة مقسَّ

القائمة املرجعية ومعايير التقييم
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أسئلة مرتبطة مبختلف ميادين التدخل املذكورة أعاله، أي الصحة والنظافة، إمدادات املياه، 
الصرف الصحي، املوقع واملباني، املطبخ وإعداد الطعام.

ملء القائمة املرجعية 
ميكن االختيار بني أربع إجابات عن كل سؤال، وينبغي اإلدالء بإجابة واحدة فقط: 

غ م = غير متصل باملوضوع ؟ = ال يدري  ال  نعم 

 0   0  0  1

اإلجابة: نعم، ال، ال يدري )؟(، أو غير متصل باملوضوع )غ م( عندما ال ينطبق السؤال على حالة السجن 

1. فالسجون التي حترز مجموع نقاط مرتفعة هي التي  احملددة. وقد ُخصصت لكل سؤال قيمة 0 أو 

أقل في أحد هذه  البيئة. فكلما كان عدد املشاكل  أقل عدد من املشاكل على صعيد هندسة  متثل 

امليادين، كلما كان مجموع النقاط مرتفعاً. 

لقد ُصممت القائمة املرجعية هذه للحد إلى أقصى درجة  ممكنة من الثغرات الناجتة عن 
غياب املوضوعية لدى الشخص املكلف مبلئها. وقد ُطرحت األسئلة »لدفع« الشخص الذي 
تقديره  من  اإلمكان  قدر  واحلد  محدد،  بخيار  للقيام  القائمة  ميأل  أوالذي  األسئلة  عن  يجيب 

الشخصي بشأن املشاكل القائمة في السجن. 
يجريها  دقيقة  دراسة  محل  أي حال من األحوال،  في  القائمة ال حتّل،  أن هذه  املؤكد  من 
محترفون اعتادوا على قياس النتائج وتفسيرها. لكنها تتيح استعراض وضع السجن وكّل من 

امليادين املذكورة بشكل سريع.     

تاريخ التقييم: اسم السجن:    
مجموع عدد السجناء: القدرة على االستيعاب:   

مالحظاتغ م؟النعم

1.1      هل السجناء قادرون على احلصول على 
الرعاية الطبية؟ 

1000

2.11000      هل يوجد مستوصف في السجن؟

3.1      هل تتاح للسجناء إمكانية إجالئهم إلى 
مستشفى؟

1000

4.10100      هل توجد أمراض إسهال في السجن؟

5.10100      هل توجد أمراض جلدية؟ 

6.10100      هل توجد أمراض تنفسية؟

7.1       هل يختلط السجناء الذين يعانون من 
أمراض تنفسية بسائر السجناء؟

0100

8.10100      هل ظهرت أوبئة؟ 

الصابون  على قطع  السجناء  9.1     هل يحصل 

م؟ نتظا با

1000

11000. 10   هل توجد حمامات للسجناء؟

11000. 11    هل السجناء قادرون على غسل ثيابهم؟

استبيان السجن

1.    صحة ونظافة السجناء
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استبيان السجن

10100. 12    هل ُسجلت حاالت سوء تغذية؟

10100. 13    هل معدل الوفيات أعلى من املعدل الوطني؟

1. 14    هل يوجد ممرض يعمل بصورة منتظمة )أي 
ملدة خمسة أيام في األسبوع على األقل(؟

1000

هل يسمح للمحتجزين مبمارسة متارين داخل     15 .1
مجمع السجن أو العمل خارج السجن؟

1000

النقاط )اجملموع = 15(

مالحظاتغ م؟النعم

1.21000       هل تصدر املياه من شبكة املدينة؟

2.20100       هل تصدر املياه من بحيرة، أو حوض، أو نهر؟

3.2        إذا كانت املياه صادرة عن بئر، فهل هذه البئر 
محميَّة؟

1000

4.2       إذا كانت املياه صادرة عن نبع، فهل هذا النبع 
؟ محميَّ

1000

5.21000       هل املياه موزعة في جميع أجزاء السجن؟

6.2       هل جميع السجناء قادرون على الوصول بحرية إلى 
املياه؟ 

1000

7.2       هل توجد قيود على استخدام املياه في 
السجن؟

0100

8.2         هل يوجد خزان مياه قادر على العمل في 
السجن؟

1000

 9.2         هل بإمكان السجناء خزن كميات من املياه أثناء 
الليل؟

1000

10.21000      هل كميات املياه اخملزونة لليل كافية

11.2     هل يحدث انقطاع في املياه على نحو متكرر 
ومزعج في السجن؟

0100

12.20100      هل للمياه لون غريب، أو طعم غريب، أو رائحة ما؟  

هل، على حد علمكم، يتم معاجلة املياه      13.2
قبل وصولها إلى السجن؟ )بالكلور(؟

1000

 14.2     هل نظام جتميع املياه )مضخة، أو صفيحة 
غير ذلك(  مناسب؟ ماء، أو

1000

هل يوجد فريق صيانة لالهتمام بشبكة املياه      15.2
في السجن؟

1000

النقاط )اجملموع =15(

مالحظاتغ م؟النعم

1.3       إذا كانت توجد شبكة مجارير في السجن، 
فهل تنسد من حني إلى آخر؟

0100

2.3       إذا كان يوجد نظام للمراحيض اجلافة، فهل 
تطفح هذه املراحيض؟

0100

3.3        هل يوجد على األقل وحدة مراحيض خلمسني 
سجيناً؟ 

1000

4.30100       هل املراحيض أواحلمامات وسخة؟

5.3       هل ميكن للسجناء الذهاب إلى املراحيض 
خالل الليل؟              

1000

6.31000 هل يوجد فريق مكلَّف بصيانة احلمامات؟ 

2.    إمدادات املياه

3.    الصرف الصحي 
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7.31000      هل يتم جمع القمامة بانتظام؟

8.31000      هل يجري حرق القمامة أم طمرها؟

9.31000      هل يوجد فريق مكلَّف بجمع القمامة؟

10.3      هل توجد مياه راكدة بشكل عام )مياه األمطار، 
املياه املستعملة( في السجن أو خارجه؟

0100

11.3    هل يوجد حمام اغتسال واحد على األقل لكل 
خمسني سجينا؟

1000

12.3     هل ميكن للسجناء االستحمام مرة في كل 
أسبوع على األقل؟

1000

13.3    هل ظهرت أية مشكلة بسبب عناصر ناقلة  
لألمراض؟

0100

14.3    هل ميكن للسجناء غسل أيديهم بعد 
استعمال املرحاض؟

1000

15.3    هل يستفيد السجناء من أية دروس تعليمية 
في مجال الصحة والنظافة؟

1000

النقاط )اجملموع =15(

مالحظاتغ م؟النعم

1.4        هل ميكن للسجناء ممارسة متارين رياضية داخل 
مجمع السجن؟

1000

2.41000       هل ميكن للسجناء املشي داخل السجن؟

3.4       في الزنزانة األكثر اكتظاظاً، هل بإمكان 
السجناء أن يتمددوا للنوم؟

1000

4.4       هل بإمكان السجناء التمدد للنوم في أكثر 
من نصف عدد الزنزانات؟

1000

5.40100       هل في الزنزانات تهوية جيدة؟

6.4       عندما يتساقط املطر، هل تسيل املياه 
تسيل في الزنزانات؟

0100

7.41000       هل يرى السجناء ضوء النهار في الزنزانات؟

8.41000       هل ميكن إضاءة الزنزانات أثناء الليل؟

إذا كانت توجد مراحيض في الزنزانات، هل        9.4
أنها مضاءة ليالً؟

1000

هل يشتكي السجناء من شدة احلر أو شدة      10.4
البرد في الزنزانات؟

0100

هل يشتكي السجناء من شدة احلر أو شدة      10.4
البرد في الزنزانات؟

0100

11.41000     هل الزنزانات نظيفة؟                                                                    

هل يوجد الكثير من احلشرات أو الطفيليات؟     13.41000

14.4     هل يوجد برنامج منتظم ملكافحة احلشرات 
في السجن؟

1000

15.4     هل يوجد برنامج منتظم ملعاجلة زنزانات 
السجن باجلير؟

1000

النقاط )اجملموع =15(

4.  املوقع واملباني
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استبيان السجن

5.  املطبخ والطعام

مالحظاتغ م؟النعم

1.51000        هل املطبخ نظيف؟ 

2.51000        هل يجري تطهير أو غسل املطبخ بانتظام؟

ر فيها الطعام؟ 3.51000        هل توجد في املطبخ أفران يُحضَّ

4.51000       هل هذه األفران في حالة جيدة؟

5.5      هل املطبخ يوفر وجبة طعام واحدة على 
األقل في اليوم؟ 

1000

1000 6.5      هل يوجد خزان مياه في املطبخ؟

7.51000         هل يوجد فريق مكلَّف بصيانة املطبخ؟

8.50100       هل توجد حشرات في مخازن املؤن؟

9.51000        هل يوجد فريق مكلف بصيانة املطبخ؟

10.51000     هل يوجد ما يكفي من احلطب للطهي؟

11.50100     هل يوجد مكان لتخزين احلطب ؟

12.51000     هل يطرح الدخان مشكلة في املطبخ؟

13.51000      هل أدوات الطبخ الضرورية كافية عند الطباخني؟

14.51000     هل تستعمل أوان مناسبة لتوزيع الغذاء؟

15.5    هل يستعمل السجناء الصحون أو األواني 
عند األكل؟

1000

النقاط )اجملموع =15(

اجملاالت املأخوذة في احلسبان: 
صحة السجناء • 

ينبغي كشف أبرز املشاكل الصحية التي قد تعزى إلى نقص في أحد امليادين األخرى التي 
من  السجناء  فيه  يعاني  الذي  السجن  فإن  املثال،  السجن. وعلى سبيل  تشملها هندسة 
اإلسهال على نحو متكرر غالباً ما يشهد أيضاً خلالً في إمدادات املياه أو في نظام تصريف املياه 
املستعملة، أو حتى في سلسلة حتضير الطعام. ويجب أن تتيح القائمة املرجعية إبراز أهم 
الصالت املتبادلة من هذا النوع، لكنها ال ميكن أن حتل محل تشخيص أخصائيي الصحة، سواء 
من األطباء أو املمرضني. وهي، في أحسن احلاالت، ستلفت نظر الشخص غير املتخصص إلى 
كانت  إذا  ما  ملعرفة  أكثر حتديداً،  تقييم  وحتثه على طلب  مجاالت ليس متمكنا منها جيداً 
املؤشرات األولى تثبت فعالً أم ال وجود مشاكل محددة. كما أنها تتيح للمدراء دعم طلباتهم، 

وهو أمر مهم ألن زيارات اخلبراء مكلفة وتثير النقاشات عادة. 

إمدادات املياه  • 
ذات  مياه  على  معني، يحصلون  سجن  يجب التمكن من حتديد ما إذا كان السجناء، في 
ما إذا كانت  نوعية جيدة وبكمية كافية. فاألسئلة تتيح حتديد مصدر إمدادات املياه، وحتديد 
ومن  جودتها.  عن  فكرة  وإعطاء  السجن،  أجزاء  جميع  في  كافية  بكمية  موزعة  املياه  هذه 
بشأن  إشارات  إلى  والنظافة  الصحة  مجال  إجابات  مع  اإلجابات  مقارنة  تفضي  أن  املتوقع 

استخدامها وعمليات التدخل التي ميكن إجراؤها. 

• الصرف الصحي 
على غرار موضوع املياه، يجب أن تتيح األسئلة تكوين فكرة عن حالة الهياكل األساسية 
بصحة  املتعلقة  اإلجابات  ضوء  في  اإلجابات  حتليل  ويجب  السجن.  في  الصحية  للنظافة 

ونظافة السجناء. 
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• املوقع واملباني 
يكتسي هذا اجملال من القائمة املرجعية أهمية مماثلة، وقد رأينا أن اكتظاظ السجن يترك 
آثاراً كبرى على إمدادات املياه، وعلى تصريف املياه املستعملة، وبالتالي على صحة السجناء. 
ولذا، فإن حتليل هذا اجملال يتيح، من خالل أسئلة بسيطة، تقييم ظروف اإلقامة في الزنزانات 
والعنابر ودرجة اكتظاظ السجن في آن معاً، عالوة على إلقاء مزيد من الضوء على نتائج اجملال 

املتعلق بصحة السجناء. 

• املطبخ وإعداد الطعام 
يتيح مجمل هذه األسئلة تقييم قدرة السجن على تأمني وجبات غذائية يومية للسجناء. 

يُنقل مجموع النقاط الناجت في كل مجال إلى جدول، ومن ثم إلى رسم بياني على نحو يتيح 
استعراض أهميته النسبية. ومبا أن عدد األسئلة مطابق  لكل مجال، ياُلحظ على الفور وجود 
مشاكل في هذا القطاع أو ذاك. وميكن إبراز قيمة كل نتيجة بالنسبة املئوية. وفي النموذج 
الوارد في اإلطار رقم 27، ياُلحظ على الفور أنه توجد، بالنسبة للسجن املذكور، مشكلة في 

إمدادات املياه، وأن منشأ املياه لرمبا يطرح مشكلة. 

حتليل نتائج االستبيان

س 1 اإلطار رقم 27 نتائج السجن  

العدد األقصى للنقاط في كل مجال = 15 

اجملموع خلمسة مجاالت = 75

النسبة املئوية   عدد النقاط       
قياساً باحلد األقصى        

 26.6    4 صحة ونظافة السجناء  

20    3 إمدادات املياه   

 33.3    5 الصرف الصحي   

 73.3    11 املوقع واملباني   

 80    12 املطبخ وإعداد الطعام  

  100    35 اجملموع   

الشكل 108 
رسم بياني يظهر 

مجموع نقاط كل مجال 
خاضع للتحليل 

ى 15(
ص

ط )العدد األق
عدد النقا

املطبخاملوقعالصرف الصحياملياهالصحة

أكثر  دراسة  وتظهر  بياني.  رسم  شكل  على   108 الشكل  في  األرقام  هذه  وردت  وقد 
املياه ال تعالَج إال بني حني وآخر. كما توجد  املياه تصدر عن اجلدول اجملاور وأن هذه  أن  تفصيالً 
السجناء يقومون  من  محدوداً  عدداً  أن  إلى  بالتأكيد  ذلك  ويُعزى  املياه،  قيود على استخدام 
الكافي  بالقدر  املياه  من  بغرف املياه من اجلدول وأنه ليس من املمكن، بالتالي، تأمني كميات 
ألسباب أمنية. لذا، يجري تقنينها. ويوحي حتليل مجال صحة ونظافة السجناء بأن النوعية 
)إسهال،  السجناء  صحة  على  مباشرة  نتائج  على  تترتب  االستخدام  وقيود  للمياه  السيئة 

أمراض جلدية(. 

السجن س 1      
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حتليل مجموعة من السجون
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حتليل مجموعة من السجون

الشكل 109 
نتائج 10 سجون ومجموع 

نقاط كل سجن

اجلدول 4 

غالباً ما يلقي حتليل استبيان ما الضوء على مشاكل يعيها مدراء السجون جيداً. وأحياناً، 
يتيح هذا التحليل إقامة عالقات سببية، كما في احلالة املذكورة أعاله بالنسبة للسجن س1. 
لكن التحليل املقارَن جململ النتائج التي مت احلصول عليها بالنسبة جملموعة من السجون في 
منطقة معينة ميكن أن يأتي بإشارات مثيرة لالهتمام وأن يسمح لسلطات السجن بتحديد 
تطرح  التي  اجملاالت  السجون التي تقتضي تدخالً قبل غيرها. وفي بعض احلاالت، ميكن حتديد 

مشكلة، كما هي احلال في سجن س1. 
يظهر اجلدول 4 النتائج التي مت احلصول عليها في 10 سجون مختلفة، من س 1 إلى س 

10، بواسطة القائمة املرجعية.

نتائج حتليل 10 سجون 

عدد النقاط لكل مجال )العدد األقصى = 15(

س 1        س2       س3        س4        س5        س6        س7        س8      س9       س10    
  11      4      5      12      13       3        7     12       9         4 صحة ونظافة السجناء . 1

  13      9       6      11      13       8        9       11      12          3 إمدادات املياه  . 2

12     10      7      10      11       7      10     10       8          5 الصرف الصحي  . 3

 10       6     12      12     12       5       6      11     10      11 املوقع واملباني   . 4

 11       9      11       9     14       8        8          9      12        12 املطبخ وإعداد الطعام  . 5

57     38     41      54      63       31      40       53       51       35 اجملموع   

تظهر نتائج هذا اجلدول، التي ترد في الشكل 109 على شكل رسم بياني، أن من أصل 
أن سجنني آخرين هما على حدود  اثنان مشاكل كبرى في حني  10 سجون، يشهد سجنان 
40 نقطة، وهو اجملموع احملدد في سياقنا هذا كحد أقصى. وإذا لم يتم بلوغها، فهذا يعني أنه 

يجب التدخل سريعاً لتجنب تدهور صحة السجناء.

نتائج 10 سجون

      

إلى  السعي  مع  أيضاً،  بياني  رسم  شكل  على  النتائج بشكل مختلف،  إبراز  كما ميكن 
إقامة عالقة بني املشاكل الصحية واملشاكل التي تالَحظ في مختلف مجاالت الدراسة. يظهر 
التي نحصل عليها عندما نحلل، مجاالً مبجال، أربعة سجون حققت  الشكل 110 النتائج 

مجموع نقاط ما دون حد 40 نقطة أو قريبة منها.

املطبخ  الصرف الصحيالصحة املوقعاملياه

ى 70(
ص

ط )العدد األق
عدد النقا

س 7س 1 س 10س 4 س 8س 2 س 5 س 9س 3 س 6
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املياه والصرف الصحي. ومن  قليلة في مجال الصحة ومجال  حقق السجن س 1 نقاطاً 
املرجح أن تكون مشاكل الصحة ناجمة عن نقص في املياه. كما أن السجن س 5 حقق نقاطاً 
إلى اكتظاظ كبير في عدد السجناء، الذي  ريب  دون  يُعزى  قليلة في جميع اجملاالت تقريباً، مما 

بدوره يخّلف نقصاً في املياه ويسبب بعض املشاكل على صعيد التخلص من النفايات. 
تخطيط تقييم  سيما  وال  أنه ميكن صياغة بعض االستنتاجات األولية،  بالتالي  وياُلحظ 
أكثر تفصيالً في اجملاالت احملددة التي تعاني من املشاكل. وال شك أن السجنني س 1 وس 5 يجب 

أن يكونا موضع عملية تدخل فورية.
ال بد من التذكير هنا أنه توجد قوائم أكثر تعقيداً يجري فيها قياس مختلف العوامل بدقة 
واالستعانة بعوامل موازنة وثيقة الصلة باملوضوع على نحو أكبر. ولقد اخترنا قائمة مرجعية 

بسيطة لهذا الكتاب لكي يجري استخدامها من جانب اجلميع. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

الشكل 110 
حتليل مجموع النقاط 
املسجلة تبعاً للمجال

ط 
قا

لن
د ا

عد

س 8س 5س 4س 1

الصحة

املياه

الصرف الصحي

املوقع

املطبخ
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باً منوذج عن مواصفات سعر بناء خزان مياه بحجم 50 متراً مكعَّ

الكمية     الوحدة    سعر الوحدة        املبلغ      

1   سعر ُجزافي 1.1    إقامة الورشة وتفكيكها بعد انتهاء األعمال،  
         مبا يشمل نقل املواد واآلالت الضرورية

46.8  متر مكعب 2.1    أعمال حفر موقع اخلزان   
         )30 مترا مكعبا( واجلدار الساند

         )16.8 متر مكعب(

43.2  متر مكعًب 3.1    بناء جدار من احلجارة حلفظ مخلفات احلفر 
    )ارتفاع 1.8 متر، مبا في ذلك 0.6 متر لألسس(

    ويشمل السعر اليد العاملة، وشراء
    وتسليم احلجارة في املوقع،

    واإلسمنت والرمل، مالط 3:1 

3.44  متر مكعب 1.2    إسمنت هزيل لألساس   
          )1:2:4(، سمك 0.08 متر

8.6  متر مكعب 2.2    أرضية األساس من اإلسمنت  
    املسلَّح 5:3:1:1، قطر 7.4 أمتار

    سمك 0.2 متر، مبا في ذلك قضبان
    الدعامة، وتركيب مخارج ومنافذ

    األنابيب، وأنابيب التصريف
    )+التوابع، الصمامات، إلخ(

    التي يوفرها مدير البناء

25.7  متر مكعب 3.2    اجلدار الدائري للخزان، مبني   
    من حجارة احلث الصواني أو الصوان 

    )غرانيت( أو الصخر الصواني املتماسك،
    ارتفاع 2.52 متر، سمك 0.5 متر، اململَّط

    1:3، مبا في ذلك تركيب مواسير رفع املاء، ومخارج
    ومنافذ األنابيب، وأنابيب التصريف والطفاح.

4.2    نواة تدعيم البنية )إذا كان ال ميكن طمرها( 
    من اإلسمنت املسلَّح 5:3:1:1، ارتفاع 1 متر،

3.13  متر مكعب سمك 0.15 متر        

5.51  متر مكعب 5.2    نعل دائري من اإلسمنت املسلَّح  
         5:3:1:1 مع قضيب الدعامة

متر مكعب   0.2 6.2    نعل العمود املركزي من اإلسمنت املسلَّح  
          5:3:1:1، مقاييس 1.15 × 1.15× 0.15 متر

متر مكعب  0.23 7.2    العمود املركزي من اإلسمنت املسلح  
   1:1:2، ارتفاع 2.52 متر، سمك 0.3 متر

متر مكعب  0.63 8.2    عارضتان  لدعم بالطة التغطية،  
    من اإلسمنت املسلح 5:3:1:1    

    مقاييس 7 × 0.3 × 0.3 متر. 

9.2    بالطة التغطية من اإلسمنت املسلح
متر مكعب  3.17    5:3:1:1، قطر 7.1 متر، سمك 0.08 متر 

قطع  2 10.2  إقامة كوَّتي مراقبة،    
مقاييس 0.8 × 0.8 متر من الصلب

السمك األدنى 3 مليمترات، مبا في ذلك
طبقات الطالء املقاومة للصدأ

امللحق 2 
باً منوذج ملواصفات سعر بناء خزان مياه بحجم 50 متراً مكعَّ

1. إقامة الورشة واألعمال التمهيدية 

2. بناء اخلزان 
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قطع   2 11.2  إقامة قناتني للتهوية،   
مقاييس 0.5 × 0.5 متر من الصلب

متر مكعب  0.99 12.2  إضافة طبقة )1.3 سنتيمتر( من املالط 
الداخلي الصامد للمياه على اجلدار واألساس

القطر الداخلي 6 أمتار من اإلسمنت املسلح 3:1

متر مكعب  1.14 13.2   إضافة طبقة )1.3 سنتيمتر( من املالط 
 الداخلي الصامد للمياه، من اإلسمنت املسلح 3:1

متر مكعب  3.06 14.2  إضافة طبقتني )1.3 سنتيمتر(  
من املالط الداخلي الصامد للمياه

على اجلدار واألساس، من اإلسمنت املسلح 3:1

متر مكعب  0.15 15.2  إضافة طبقة من الطالء األملس  
على اجلدار واألساس القطر الداخلي

6 أمتار، السمك 2 مليمتر
من اإلسمنت اخلالص

كيلوغراماً  59 16.2  إسمنت مانع للرطوبة   
لطبقات املالط الثالث األخيرة 

ومن ثم طبقة من الطالء األملس

كيلوغراماً  76 17.2  إضافة طبقتني من طالء إيبوكسي  
)epoxy( يوفره مدير البناء   

متر مكعب  46.8 1.3    ينبغي الردم وصوالً إلى ارتفاع  
    التربة الطبيعية حول اخلزان، مبا يشمل

    مخلفات حفر موقع اخلزان )30 متراً مكعباً( 
    ومخلفات حفر أسس اجلدار الساند

    )16.8 متر مكعب(

لة ضمن املواصفات الراهنة   تقدير: تطبَّق ساعات عمل إدارة املصلحة العامة فقط على األعمال غير املسجَّ

يوم 1.4    بنَّاء      
   )رجل/في اليوم –  8 ساعات(  

2.4    العمل اليدوي
يوم    )رجل/في اليوم –  8 ساعات(   

كيس    425 )portland( 1.5    أسمنت بورتالند
   )كيس / 50 كيلوغراماً(

كغ 2.5    إسمنت مانع للرطوبة    

كغ 3.5    طالء )مزيج إيبوكسي +حفاز+ُمذيب(   

متر مكعب 4.5    رمل نظيف )يُسلَّم في املوقع(   

متر مكعب 5.5    حصى نظيفة     

متر مكعب  6.5    حجارة احلث الصواني، والصوان   
   )غرانيت(، والصخر الصواني، يجري تسليمها. 

قطع 7.5    آجر مشوي     

مدة األعمال تبعاً لتقديرات الشركة )باألرقام واحلروف(:

التوقيع: الشركة:    املكان والتاريخ:  

3. الردم 

4. أعمال إدارة املصلحة العامة

رة واألسعار املقترحة( 5. املواد )الكميات املقدَّ

املبلغ اإلجمالي
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باً منوذج عن مواصفات سعر بناء خزان مياه بحجم 50 متراً مكعَّ

باً  خزان مياه بحجم 50 متراً مكعَّ

جدار من احلجارة
)حث صواني متساوي األشكال(

عارضتان: 0.30 × 0.30 متر،  
10 ø  5

العمود املركزي 0.30 × 0.30 متر،  4  
14  ø

بالطة التغطية املقّواة
سمك = 0.08 متر، ø 10، العني 0.20 متر

غطاء فتحة الدخول
)صفيحة معدنية 0.80 × 0.80 

× 0.03  متر(

أرضية األساس على نعول مقّواة

فتحات التهوية

0.50 متر

0.80 متر

0.30 متر

0.90 متر 1.15 متر

6 أمتار

7 أمتار

7.40 أمتار

0.90 متر

0.15 متر

0.15 متر

تر
 م

0.
30

تر
 م

3.
10

تر
 م

2.
65

تر
 م

2.
00

تر
 م

0.
20
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 م
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30

تر
 م

0.
30

تر
 م

0.
08

تر
 م

0.
15

تر
 م

1.
00

ب

أ أ

ب

مقطع أ – أ  

مقطع ب – ب

إسمنت مائل جلريان املياه

غطاء فتحة الدخول

اإلمداد )أنبوب من 
الصلب املغلفن(

مقياس

الفائض – طفاح - )أنبوب من 
الصلب املغلفن(

النعل املركزي: ø 8  12؛ عني 
0.15 متر )في االجتاهني(

نعل دائري متواصل؛
ø 8  12 دائرة 

+ ø 6  12/ متر نصف قطري

نواة من اإلسمنت املسلح )ø 10(: مباعدة 
التدعيم العمودي  = 0.3 متر

مباعدة التدعيم األفقي = 0.15 متر في حال 
عدم إمكانية الطمر

أرضية األساس: املستوى األدنى ø 6  12/ متر؛
املستوى األعلى ø 7  10/ متر )للمتر اخلطي(

إسمنت 1:2:4 للتكفيف )سد الفجوات(  
سمك: 0.08 متر
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لقد ُجبرت القيم لتسهيل العمليات احلسابية.

للرجل ب  باملتر املكعَّ أعمال احلفر   

2.0 متر مكعب  0.50 رجل في اليوم  أرض عادية   

1.5 متر مكعب 0.75 رجل في اليوم  أرض بحصى   

1.0 متر مكعب 1.00 رجل في اليوم  صخر متلَف   

0.4 متر مكعب  2.50 رجل في اليوم  صخر جامد   

باملتر املكعب من أعمال اخلشب  
اخلشب املتقن    

20 رجالً في اليوم النجار   

20 رجالً في اليوم  العمل اليدوي  

للرجل باملتر املكعب من  إنتاج احلصى ومواد املالط  
رة الصخور املكسَّ    

0.066 متر مكعب  15 رجالً في اليوم  العمل اليدوي  

اإلسمنت
مزيج 13:1:1 مزيج 4:2:1  متر مكعب من املزيج  

0.33 متر مكعب 0.25 متر مكعب  اإلسمنت   

0.50 متر مكعب 0.50 متر مكعب  الرمل   

1.00 متر مكعب 1.00 متر مكعب  احلصى   

اليد العاملة:

رجل في اليوم رجل في اليوم  البنَّاء   

4 رجال في اليوم  4 رجال في اليوم  العمل اليدوي  

الطالء
مزيج 2:1 مزيج 3:1   مزيج 4:1   ى   باملتر املربع املغطَّ

)سمك 1 سنتيمتر(

0.0050 متر مكعب 0.0030 متر مكعب  0.0025 متر مكعب  إسمنت   

0.010 متر مكعب 0.010 متر مكعب  0.010 متر مكعب  رمل   

اليد العاملة:

0.14 رجل في اليوم البنَّاء   

0.22 رجل في اليوم  العمل اليدوي  

باملتر املكعب  بناء من اآلجر )مالط 4:1( 

%75 اآلجر   

0.063 متر مكعب اإلسمنت   

0.25 متر مكعب  الرمل   

اليد العاملة:

0.14 رجل في اليوم البنَّاء   

2.8   رجل في اليوم العمل اليدوي  

باملتر املكعب بناء حجر األساس )مالط 4:1( 

%65 حجر األساس  

0.089 متر مكعب اإلسمنت   

0.35 متر مكعب الرمل   

اليد العاملة:

1.4 رجل في اليوم البنَّاء   

3.2 رجل في اليوم العمل اليدوي  

امللحق 3 
تقديرات متعلقة باملواد والعمالة
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امللحق 4 
نظام الغاز احليوي للصرف الصحي

مميزات خاصة لنظم الغاز احليوي مقارنة بخزانات الصرف الصحي

التكنولوجيا املعتمدة  

نظام الغاز احليوي للصرف الصحي هو نظام جلمع املياه املستعملة ونقلها ومعاجلتها حتى 
يتسنى تصريفها في البيئة بأقل ما ميكن من آثار.  

النظام غازا ميكن استخدامه كمصدر للطاقة من أجل  وخالل عملية املعاجلة، يفرز هذا 
املساعدة على تلبية احتياجات الطبخ في السجون. 

أنشئت مثل هذه النظم في عدة سجون في رواندا.

 • احلجم: صهريج هضم  سعته 100 متر مكعب لكل 1000 محتجز؛ مدة االحتفاظ 30	
يوما عند 20 درجة مئوية. 

. • نظام الغاز احليوي محكم وبالتالي معزول من اخلارج	
•يساعد النظام على الهضم املكثف، ويعزى ذلك أساسا إلى الدرجة العالية من تركيز  	
املواد العضوية املتاحة للتعفن في الصرف املتدفق الذي سيتعني معاجلته، وإنتاج كميات 

كبيرة من الغاز احليوي.
وال  املتدفق كله  الصرف  العكس، حجم  يعالَج، على  بل  املعلقة،  املواد  •ال ضرورة لفصل  	

يتوقع أن يكون من الضروري إزالة الرواسب إال كل 5 إلى 10 سنوات.
•يكون حجم الصرف املتدفق الذي يجب ترشيحه بعد املعاجلة مماثال للحجم الذي يفّرغ من  	
خزان للصرف الصحي، لكن الصرف املتدفق يكون من نوعية أفضل من حيث وجود عناصر 

مسببة لألمراض.
 . • يبلغ ثمن نظام الغاز احليوي حوالي أربعة أضعاف ثمن خزان الصرف الصحي	

. • يجب أن تراقب بدقة تركيبة الصرف املتدفق من أجل تأمني معاجلة فعالة	

•يشتمل نظام الغاز احليوي على صهريج هضم نصف دائري مقاوم للضغط له قبة ثابتة  	
)ألن حركة غطاء عائم من شأنها أن تسبب بعض املشاكل(. ويحتوي صهريج الهضم 
على حجرة للمعادلة الغرض منها إتاحة زيادة الضغط خالل مرحلة تخزين الغاز احليوي 

وانخفاض الضغط عندما يستخدم الغاز احليوي.
لكل  مكعب  متر  • 	 100 قدرها  قصوى  بسعة  تركيبياً،  تصميماً  املعتمد  التصميم  كان 
التصميم ألن مجموعة من صهاريج  اختير هذا  منها. وقد  لكل  وحدة وحجرة معادلة 
التغذية  الظروف، لكل وحدة من مواد  تولد، في نفس  الكروية  الهضم الصغيرة نصف 

األساسية، كمية من الغاز أكبر مما يولده  صهريج نصف كروي واحد باحلجم نفسه.
 • قطر ماسورتي اإلدخال واخلروج كبير )ماسورة اإلدخال: 200 ملمتر؛ وماسورة اخلروج: 600	

ملمتر( من أجل تفادي اإلنسداد.
 . • كانت املواد املستخدمة متوفرة محليا، لكن وجود العمالة ذات املهارات الالزمة كان ضرورياً 	

 . • مت طمر صهريج الهضم من أجل تأمني العزل والسالمة	
. • يتدفق النظام بأكمله بفعل اجلاذبية والضغط الزائد الناجم عن إنتاج الغاز احليوي	

ألغراض  جانبي  حتويل  نظام  لديها  لكن  متواصلة  سلسلة  الهضم  صهاريج  •تشكل  	
الصيانة.
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•يتوقع أن يكون للنظام مدة حياة تقدر بعشرات السنني مع أن أي نظام لم يخضع للمراقبة  	
خالل مثل هذه الفترة الطويلة. وينبغي إجراء عمليات تفتيش منتظمة و إزالة الرواسب 

من صهريج الهضم على فترات وفقا للكميات املعاجلة )كل خمس سنوات تقريبا(.

نظام غاز حيوي  قيد البناء في سجن جيتاراما املركزي

مقطع عرضي لوحدة صهريج هضم  بسعة 100 متر مكعب
حجرة املعادلة صهريج الهاضم        

األبعاد بالسنتمتر الشعاع 367       
نيسان/أبريل 2005         
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نظام الصرف الصحي العامل بالغاز احليوي

قدمت في دراسة أجرتها جامعة كيغالي حتت إشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر النتائج 
التالية:

انحالل املواد اجلافة: 60 في املائة

تدمير العناصر املسببة لألمراض عند درجة حرارة 30-35 درجة مئوية، بعد 20 يوما:

اإلشريكية القولونية: 60 في املائة
العقدية البرازية: 85 في املائة

السلمونّلة: 99 في املائة
العنقودية البرتقالية: 99 في املائة

ضمات الهيضة )الكوليرا(: 100 في املائة

الغاز احليوي املنتج: حوالي 25 لتر للفرد في اليوم  الواحد

نسبة توفير حطب الطبخ:
في املائة وفقا حلسابات الطاقة؛ • نسبة تتراوح بني 10 و15 	

في املائة في سجن مبانغا  • حوالي 32 في املائة في سجن سيانغوغو املركزي وبني 30 و50 	
املركزي، وفقا للتجربة. 

السجون  في  الوقود  حلطب  املفرط  باالستهالك  منه  جزء  في  االختالف  هذا  يفسر  أن  وميكن 
تبّدد  دون  للحؤول  وال غطاء  األفران  أبواب إلغالق  وجود  وعدم  املبلل،  احلطب  استخدام  بسبب 

احلرارة من أواني الطهي.

األداء
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1.   أي شبه مع سجن ما هو مجرد مصادفة.

في  ُعقد  الذي  اجملرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  األول  املتحدة  األمم  مؤمتر  في  السجناء، املعتمدة  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  2.   مجموعة 
 )LXII( ا 663 الصادر بتاريخ 31 يوليو/متوز 1957 وقراره C )XXIV( جنيف عام 1955، وأقّرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي في قراره

2076 الصادر بتاريخ 13 مايو/أيار 1977. 

3.   يُذكر على سبيل املثال: 

.4

5.   في أوروبا الغربية، تتراوح املساحة األرضية التي تعتَبر ضرورية لكل سجني بني 4 و10 أمتار مربعة؛ وفي بعض دول أوروبا الشرقية، تتراوح 
بني 2 و4 أمتار مربعة. أنظر 

ر النسبة القصوى لشغل أماكن اإلقامة بـ 80/75، سعياً  6.    في البلدان الغربية، وفي السجون التي تؤوي سجناء لفترات عقوبة قصيرة، تقدَّ
لالستجابة إلى التقلبات في عدد السجناء. 

7.   قدرة استيعاب السجن وعدد السجناء في كل زنزانة هي أرقام وهمية. 

8.   احتساب النسبة احلقيقية لشغل أماكن اإلقامة، وليس تبعاً لقدرة استيعاب السجن الرسمية.

.9

.10

11.  مجموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة 13، أنظر احلاشية 2. 

12.  هذا السعر هو سعر الكلور على شكل هيبوكلوريت الكالسيوم في السوق العاملي )2000(. وقد يكون سعر البيع باملفّرق أكثر ارتفاعاً، 
نظراً ملشاكل النقل والتعبئة، إلخ. 

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

 .21

. 22

. 23

. 24

.25

26. مجموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة 20، الفقرة األولى، أنظر احلاشية 2.

.27

.28

. 29

30. يُضاف عادة 10 % إلى القيمة التي نحصل عليها مراعاة لهوامش اخلطأ واإلفراط في الكميات من جانب العاملني. 

Europes Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and US Justice Department s Federal 
Standards for Prisons and Jails, 1984.

Minimum standards for prison establishments, a Nacro )National Association for the Care and Resettlement 
of Offenders( report, Silvia Casal, 1984.

Walsmley, R., HEUNI Papers N° 10, Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la 
délinquance, affilié aux Nations Unies (HEUNI), 1997.

Vazirani, V.N., Chandola, S.P., Concise Handbook of Civil Engineering, S. Chand & Company, Ram 
Nagar, New Delhi, 1996, p. 970.

DAVIS, J., LAMBERT, R., Engineering in Emergencies, a practical guide for relief workers, IT, 1995, 
p.199, et Water Manual for Refugee  Situations, UNHCR, Programme and technical support section, 
Genève, novembre 1992.

FRANCEYS, R., PICKFORD, J., REED, R., Guide de l’assainissement individuel, OMS, 1995.

Reed, R., Dean, P.T., «Recommended methods for the disposal of sanitary wastes from temporary field 
medical facilities«, Disaster, vol. 18, N°. 4 )8, A20(, 1994.

MSF, Technicien sanitaire en situation précaire, 1994, 2e édition, Paris.

FRANCEYS, R., PICKFORD, J., REED, R., Guide de l’assainissement individuel, OMS, 1995.

Reed, R.A., Sustainable sewerage, guidelines for community schemes, IT Publications and WEDC, 
1995.

Code of practice, septic tanks, Environmental protection authority, State of Victoria, Australie, 1996.

FRANCEYS, R., PICKFORD, J., REED, R., Guide de l’assainissement individuel, OMS, 1995.

Boesch A., Schertenleib R., Emptying on-site excreta disposal systems: field tests with mechanized 
equipment in Gaborone )Botswana(, Centre international de référence pour l élimination des déchets 
)IRCWD Report N°0385/(, Dübendorf )Suisse(, 1985.

Kessler, J., Oosterbaan, R.J., »Determining hydraulic conductivity of soils«, Drainage Principles 
and Applications, Part III: Survey and Investigations, publication 16, international institute for Land 
Reclamation and Improvement )ILRI(, Wageningen )Pays-Bas(, 1974, pp. 253295-.

DAVIS, J., LAMBERT, R., Engineering in Emergencies, IT publications, p.685

CAIRNCROSS, S., FEACHEM, R., Environmental Health Engineering in the Tropics, J. Wiley & Sons, 
second edition, 1996.

LANOIX, J.N., ROY, M.L., Manuel du technicien sanitaire, OMS, 1976.

MSF, Technicien sanitaire en situation précaire, 1994, 2e édition, Paris.

 MSF, Manuel du technicien sanitaire, 1994, Paris. 

Masse, R., Le butane et le kérosène en chiffres, GRET, Ministère de la Coopération, 1990.

de Lapeleire, G., Krishna Prasad, K., Verhaart, P., Visser, P., Guide technique des fourneaux à bois, Edisud-
bois de feu, ENDA-SKAT.
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