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 : الملخص

على الدولة أن تسعى جاهدة لتوفيرها، بشكل مباشر تمثل خدمات النظافة العامة وإدارة النفايات الصلبة إحدى الخدمات العامة التي يجب  
أو غير مباشر، من خالل الدخول في العديد من أشكال الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الحكومية. إن تطبيق مفهوم 

ر. تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على  التعاقد الخارجي هو استمرار لمسؤولية هيئات اإلدارة العامة عن التقديم دون التقيد بتقديمها المباش
   الخدمات العامة والنظافة البيئية والحضرية.

 : المقدمة

ي  النظافة العامة داخل االحياء السكنية وبالطرق الرئيسية تعتبر مسؤولية جماعية الهدف منها الحفاظ على الوجه الجمالي والبيئي والحضار 
د الكبيرة التي تبذلها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في مشروع النظافة العامة، لمختلف المناطق والمدن ال سيما في ظل الجهو 

واالهتمام بالنظافة هو سلوك تجب تنميته والحفاظ عليه منذ الصغر وزرعه في النشء ومن المؤكد انه مهما كانت الجهود المبذولة في  
يع هذه الجهود ونشاهد يوميا قيام البعض برمي المخلفات المتنوعة من السيارة  رفع القمامة دون المشاركة الفعالة من الجمهور فسوف تض

  .او من المارة دون ادنى اهتمام بأن هذا العمل القبيح من شأنه تشويه المنظر العام سواء الشارع او المنطقة السكنية

ان الظاهرة ما زالت قائمة لذا فإن دور المواطن والمقيم   وبالرغم من التحذيرات التي اطلقتها الجهات المعنية والعقوبات التي فرضتها إال
في الحفاظ على البيئة ال يقل اهمية عن دور الجهات المختصة والمسؤولة عن هذا االمر باعتبار ان النظافة العامة يجب ان تكون نمط  

الوقت نفسه ان يحافظ على مدينته   حياة ويجب على كل ولي امر ورب اسرة كما يحافظ على نظافة منزله من الداخل يجب عليه في
   .وشوارعها المختلفة

 مستوى النظافة ▪

على الرغم من انتقاد البعض لمستوى النظافة العامة في بعض المناطق إال انني ارى ان هناك اشخاصا يتحملون هذه المسؤولية من  
النظافة العامة الفتا إلى ان الجهود التي تبذلها وزارة خالل اصرارهم على رمي المخلفات بالشوارع وهذا جهل مركب وعدم وعي بأهمية  

البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع ادارة المشروع لجعل قطر نظيفة وجميلة ليست بالشيء السهل، حيث تبذل جهود كبيرة من اجل  
ت السيئة برمي المخلفات في الطرق العامة تحقيق هذا الهدف فلماذا ال نتساعد ونكون يدا واحدة مع هذه الجهود ونتخلى عن هذه العادا

داعيا الجهات المختصة بعد تطبيق هذه الفكرة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، ومن هنا نناشد الجميع مواطنين ومقيمين بضرورة 
لدولة االولى على مستوى  التعاون مع المسؤولين على النظافة وااللتفات إلى توجيهاتهم وارشاداتهم والعمل على تطبيقها حتى نكون ا 

   .النظافة العامة

مشروع النظافة العامة يقوم بدور كبير وافضل لفئات المجتمع المختلفة من اجل تقديم الخدمات الضرورية التي تتماشى مع هذه الحركة 
توياتها اولوية قصوى لغرس الكبيرة والنهضة الشاملة التي تنتظم جميع مناطق الدولة وفوق ذلك يعطي المؤسسات التعليمية بمختلف مس

 كثير من المفاهيم والقيم في نفوس الطالب، لذا البد ان يكون له دور على مستوى الشارع العام بالتعاون مع وسائل االعالم لنشر االفكار
نب وجدد تأكيده بأن  والمقترحات التي تسهم وتساعد على جعل النظافة العامة عنوانا رئيسيا حتى يكون الجميع على دراية وعلم بهذا الجا

  .فكرة وضع سالل القمامة بالطرق الرئيسية امر جيد ويحمل فوائد كبيرة نحن في امس الحاجة إليها 
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 ضرورة رفع نسبة التوعية  ▪

لعمل على تنظيم حمالت ومحاضرات وورش عمل مكثفة في جميع المواقع لحث الجميع على المحافظة على النظافة العامة باعتبار ان  
ا وزوارا يصلون الدوحة ويجب ان تكون جميع شوارعنا نظيفة وجميلة وبذلك نكون قد قدمنا خدمة كبيرة للقائمين على مستوى هناك وفود

النظافة في الدولة، كما اطالب المجلس االعلى للتعليم بتشكيل فرق من الطالب بالمدارس المستقلة والخاصة، والحديث عن اهمية النظافة  
الحنيف كما ادعوهم بأن يظهروا ذلك بروح من الوطنية والتعامل الحضاري وان يؤدوا دورهم التوعوي والتثقيفي بجد   التي اوصانا بها ديننا

وليكن هذا شعار المرحلة القادمة، واشاد في هذا الجانب بفكرة سالل القمامة داعيا وزارة البلدية التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة  
سالل على الشوارع الرئيسية والطرق العامة المكتظة بالناس وكذلك امام المجمعات التجارية الفتا إلى انها في هذا المجال وتوزيع هذه ال

    .فكرة رائدة وسوف تحرز نتائج طيبة

 افكار طورت من مستوى النظافة    ▪

يارات تقوم برمي المخلفات من إن فكرة تركيب سالل للمخلفات في الطرق الرئيسية يعد من االفكار الجيدة خاصة ان هناك عددا من الس
النافذة واذا علم اصحابها بأهمية هذه الفكرة بال شك سوف يسهمون في الحفاظ على نظافة الشوارع داعيا في الوقت نفسه المجلس االعلى  

افة العامة داخل  للتعليم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية بالمدارس وتعريف الطالب بهذه الفكرة ومدى اهميتها للمحافظة على النظ
مدارسهم وخارجها والتركيز على دور الفرد في انجاح الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية في الحفاظ على نظافة البيئة المحلية  
عامة وتحقيق المستوى الحضاري للنظافة بشكل خاص مؤكدا انه في حال تطبيق الفكرة بشكل جدي سوف يتغير الوضع كليا بل ويدفع 

 ين التباع االساليب الجيدة للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي للطرق بكل مناطق الدولة.  االخر 

مها  البد في البدء ان نشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية لتنظيف الشوارع وازالة المخلفات بكل احجا 
اوت نسبة مستوى النظافة من منطقة إلى اخرى فقد نرى مستوى اعلى في االداء بمناطق عن  حتى تكون مدننا جميلة ونظيفة وقد تتف

اخرى وهذا طبيعي ألن لكل منطقة طبيعتها الخاصة ، واوضح ان فكرة القيام بوضع او تركيب سالل للقمامة بالشوارع حتى لو كانت  
نظر إليها ال يفكر في رمي المخلفات على االرض بل داخل هذه ذات حجم صغير لها مردود ايجابي باعتبار ان الشخص المار عندما ي

السالل وهذه الخطوة تدفع االخرين بأن يحذو نفس هذا الحذو وطالب الجهات المختصة بضرورة إلزام اصحاب المطاعم والكافتيريات 
ة تنتشر فيها اوراق السندوتشات واكواب والسوبر ماركت بضرورة وضع صناديق للقمامة خارج المحل مؤكدا ان كثيرا من الشوارع التجاري

الشاي الورقية وعلب السجائر معربا عن اسفه من ان تبدر كل هذه الظواهر السالبة من ناس في كامل وعيهم ورشدهم حيث إن البعض 
منتشرين بالشوارع ال ال يهمه مستوى نظافة الشارع ويقوم برمي اي شيء دون مباالة مؤكدا بأن مشروع النظافة العامة ممثل في عماله ال

  .يستطيع تحقيق كل االهداف المرجوة لذا البد من ارتفاع مستوى الوعي وتعاون الجميع حتى تكون جميع شوارعنا نظيفة وجميلة

 الحفاظ على نظافة المواقع السياحية  ▪

محليا وخارجيا، وإنجاح الحملة الوطنية "بسواعدنا" جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على نظافة المواقع السياحية التي يرتادها الزوار  
 .وضمان استمراريتها وديمومتها
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وبين أنه يقع على عاتق الجميع دورا كبيرا في تعزيز الوعي للمحافظة على البيئة المحيطة وعكس الوجه الحضاري للمواقع السياحية 
والعمل التطوع  ثقافة  تعزيز  أهمية  إلى  مشيرا  والغابات،  والغابات   واألثرية  الطبيعية  والثروات  البيئية  الموارد  لحماية  المنظم  الجماعي 

 والمتنزهات والحدائق العامة ومنع الممارسات السلبية تجاهها لتعزيز التنمية وخدمة المصلحة العامة. 

المشتركة، مبينا أنه سيجري تعيين  حاوية ليجري توزيعها على البلديات من خالل مجالس الخدمات    3500عطاء لتوفير   طرحت الوزارة
عمال وطن بصفة دائمة من أجل الحفاظ على ديمومة النظافة في مناطق حدود البلدية وإعطاء األهمية للحفاظ على المواقع السياحية 

 .خاصة التي تشهد حركة نشطة وتحتاج إلى تكثيف حمالت ومبادرات تخدم البيئة والسياحة

المف بلدية  نفذت  المفرق،  المناطق وفي  في جميع  شاملة  نظافة  والنسائية حملة  والشبابية  التطوعية  الهيئات  مع  بالتعاون  الكبرى،  رق 
  .والتجمعات السكانية

من  أهمية المشاركة الكبيرة من كوادر البلدية وآلياتها والمتطوعين من أبناء المدينة في الحملة لما يشكله ذلك من نقلة نوعية نحو المزيد
 للمحافظة على نظافة المدينة التي تتطلب ديمومة تعاون الجميع مع البلدية بهذا الخصوص.  العمل الدؤوب 

أن الحملة تضمنت القيام بأعمال نظافة شاملة داخل األحياء والتجمعات السكانية والشوارع الرئيسة ووادي المفرق إلى جانب تنظيف 
مدينة. وفي محافظة الزرقاء، انطلقت حملة نظافة شاملة نظمتها بلدية المدينة العبارات الصندوقية وبما يحافظ على النظافة العامة في ال

وشارك بها مؤسسات مجتمع مدني وقطاعات شبابية ونسائية وشعبية. وقال رئيس لجنة البلدية حسن الجبور، إن ملف النظافة في مدينة 
نظيفة خالية من النفايات، موضحا أنه ال يقتصر على عمل  الزرقاء من أهم واجبات البلدية ويستحق كل االهتمام للوصول إلى مدينة  

 البلدية بل يعتمد أيضا على وعي المواطن بأهمية نظافة المدينة للمساهمة معا في توفير البيئة الصحية والسليمة.   

كان مدينة العقبة كل صباح، وبالكاد تجد ورقة تلوث شوارعها أو أحياءها أو حتى شواطئها،  لكن وبمجرد انتصاف النهار يفيق زوار وسُّ
مليون دينار على النظافة في    40يواجه عمال النظافة سيال من النفايات هنا وهناك، في وقت تشير األرقام الرسمية إلى إنفاق أكثر من  

 عامل وطن وآلياتهم في العقبة،   300سنة الماضية. أكثر من   12المدينة السياحية البحرية خالل 

هل المدينة الساحلية الوح يدة في األردن والمتنفس البحري الوحيد، لتجد أن هناك أيادي تنظف وأيادي تلوث في الوقت نفسه، فمن السَّ
جّدا أن تشاهد سائق سيارة يقذف علبة السجائر الفارغة من الشباك على الشارع الذي تم تنظيفه عّدة مرات في اليوم، أو تترك عائلة ما  

الشعبي، وتجد من يلوث الجدران وبال حرج بكتابات عبثية ال تزيد المدينة والدولة إال إنفاقا وجهًدا تبقى من طعامها على رمال الشاطئ  
 اضافيين. 

هنا يبحث المواطنون والسياح عن تاريخ وإرث يكمن في شوراع وسط البلد بالعاصمة عمان، ولكن هنا أيضا، يمكن لظرف بالستيكي أن  
 .ي اهتماميطوف شوارع االردن دون أن يعيره أحد أ

واقع النظافة ليس سيئا، ولكن البعض يقول إن سلوكيات فئة من المجتمع من إلقاء للقمامة في أماكن غير مخصصة هو السبب في  
رؤيتنا لهذه النفايات. والبعض االخر يرى أن على كوادر أمانة عمان إدخال آليات ومعدات للحفاظ على شوارعنا ومنطقة تعد االهم في 

 .إلرث الوطنيالتعبير عن ا
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 .الواقع البيئي يشكل هاجسا مجتمعيا واقتصاديا على امتداد الوطن، واقع يأمل األردنيون أن يصبح أجمل

 النظافة في الغابات و مناطق الريفية  ▪

الحماية أو اإلسهام في زراعتها ان وزارة البيئة تعمل على تفعيل كافة القوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة والغابات سواء في المراقبة أو 
وتكثيرها للوصول إلى مساحات كبيرة خضراء وتوفير كافة المرافق الحيوية الالزمة للتنزه وشارك في الحملة الحكام االداريون والشرطة  

الرسمية والبلديات ومؤسسات والدفاع المدني واالدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية ومئات المواطنين يمثلون مختلف الفاعليات  
 المجتمع المدني والمراكز الشبابية في عنجره وعبين وعجلون وكفرنجة والعيون وعبين وصخره واالندية وهيئة شباب كلنا االردن والمتطوعين

 .والجمعيات البيئية

ئد المومني ومها عنانبه ان المشاركة واعتبر رؤساء المراكز الشبابية طالل خطاطبه ومحمد فريحات وسهير القضاة ومحمد الصمادي ورا
 .بمثل هذه الحمالت للحفاظ على البيئة واجب وطني وتعزيز لسلوكيات ايجابية تجاه البيئة والحفاظ على المناطق السياحية والغابات

 خطة تطوير عملية النظافة في العاصمة  ▪
 مواجهة متطلبات وأعباء النظافة  ❖

ا للتعامل مع النظافة خالل فصل الصيف اعتبارا من منتصف الشهر الحالي وقال نائب مدير باشرت امانة عمان الكبرى تطبيق خطته
المدينة لشؤون المناطق والبيئة ان الدوائر المعنية بقطاع النظافة وكوادر مديريات المناطق باشرت العمل وفق خطة طوارئ لمواجهة 

نية بالنظافة في مديريات المناطق ستعالج شكاوى المواطنين ومالحظاتهم متطلبات واعباء النظافة خالل فصل الصيف، وان االجهزة المع
 المتعلقة بالنظافة اوال بأول للمحافظة على نظافة البيئة وتالفي وقوع اي خلل في عملية إدارة النظافة. 

o   معدل انتاج النفايات وجمعها و نقلها 

طن    2700اية شهر أيار الحالي بوصول كمية النفايات المخرجة الى  ان معدل تولد النفايات في العاصمة عمان بدأ باالرتفاع من بد
 طن يوميا قبل ذلك التاريخ.  2200ـــ  2000يوميا بعد ان كانت تصل ما بين 

طن خالل شهري تموز وآب بحلول شهر رمضان المبارك  3200الى  3000ورجح ان يصل معدل إخراج النفايات الى ذروته ما بين  
 . المغتربين وارتفاع عدد الزوار والسائحين لمدينة عمانوعودة 

طن نفايات  3700طن( قادر على جمع ونقل  8و 4وتابع ان اسطول امانة عمان الحالي وبعد ان تم تعزيزه بآليات جديدة من فئات )
  .اجهاطن المتوقع إخر  3700طن زيادة عن الـ  500يوميا، ما يشير ان االمانة جاهزة للتعامل مع حوالي 

اوجدت آليات مساندة من قالبات ولودرات وقالبات ديانا لجمع ونقل النفايات ، وباشرت بإعادة توزيع االليات على مختلف مناطق  
 لتر في احياء وشوارع العاصمة وفق دراسات اجرتها ومطالب المواطنين  1100االف حاوية معدنية سعة    6ــ    4العاصمة،وتوزيع ما بين  

. 
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عامل وطن تسير في مراحلها النهائية حيث من المتوقع التحاقهم بالعمل مطلع الشهر المقبل، مبينا ان    500لية تعيين  واضاف ان عم
تعيين العمال تم من قبل لجان وحسب اسس ومعايير عادلة تضمن قابليتهم ورغبتهم بالعمل وذلك بهدف تعزيز متابعة اعمال الجمع 

   . ليةالميداني من االحياء والشوارع الداخ

طن،    3500ولفت إلى أن معدل االحمال واالوزان من النفايات التي تقوم بجمعها آليات وكوادر أمانة عمان في فترة الصيف تصل إلى  
 طن يوميًا. 3000أما في فصل الشتاء فتصل إلى  

o   تقليل الوقت و توفير العمال 

توزيعها على مختلف مناطق العاصمة وحسب الحاجة ساهمت في تقليل السياق اوضح ان االليات الجديدة التي تسلمتها االمانة  وتم  
ة، الوقت المستغرق بأعمال ونقل النفايات من المناطق،ما يزيد من كمية النفايات المنقولة للمحطة التحويلية بالمقارنة مع اآلليات القديم

 . لتالي عدم تكدسهاهذا فضال عن تقليل الجهد والتكاليف، وعدم التأخير في تفريغ الحاويات وبا

المانة اعدت خطة للتعامل مع جمع ونقل النفايات خالل فصل الصيف تتمثل في اعادة توزيع مسارات االليات ما يختصر الوقت وعملت  
  500والجهد وتفريغ الحاويات باستمرار ودون تأخير، فضال عن اعادة توزيع عمال الوطن والذي يقدر عددهم اذا ما اضيف اليهم الـ  

 . عامل 4600مل جديد بـ عا

o   تزويد اماكن القاء النفايات 

عقد اجتماعات مع الجهاز االشرافي في مختلف مناطق العاصمة للتأكيد على تفريغ الحاويات وتنظيف محيطها، ونظافة الساحات العامة 
ماكن غير المخصصة لها، وعمل  ومحيطات المساجد والجزر الوسطية، ومتابعة اي مخالفات تخص الطرح العشوائي للنفايات في اال

 . برنامج لغسيل االنفاق داخل اختصاص امانة عمان، والتركيز على مالحظات المواطنين ومتابعة انجازها

آالف حاوية جديدة   3000لتر وهي بصدد انتاج    1100حاوية سعة    3700وكانت األمانة أنتجت خالل األشهر العشرة الماضية حوالي  
لمقبلة بعد تعزيز انتاجيتها في هذا المجال واعتمادها على جهودها الذاتية في انتاج الحاويات بتفعيل آليات العمل خالل األشهر الثالثة ا

 . ألف دينار  555في دائرة االنتاج التابعة لها، وبوفر مالي قدره 

( طن تم 11( و )8( و )4)  آليه نظافة جديدة بمواصفات فنية ونوعية حديثة. وهي من فئات  72كما تسلمت مطلع الشهر الحالي  
توزيعها على كافة المناطق وفق دراسات أخذت باالعتبار مساحة المنطقة والكثافة السكانية ومخرجات النفايات الفعلية يوميا وحسب 

 . الحاجة

هذا القطاع الهام آلية،ما يوفر لألمانة امكانية التعامل بكفاءة عالية مع    152يذكر أن إجمالي أسطول جمع ونقل النفايات وصل الى  
 وتحدياته.  
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o آليات حديثة لغسل الشوارع واألرصفة 

تنشط كوادر مديرية البيئة في أمانة عمان بتنفيذ حمالت نظافة ممنهجة ضمن خطة عمل متكاملة وضعتها أمانة عمان الكبرى للمحافظة  
 على مستوى متميز من النظافة العامة بمختلف مناطق العاصمة عمان.  

آليات األمانة تأتي في سياق خطة استراتيجية متكاملة وأكد مدير دائرة البيئة في أمانة عمان الكبرى ن الحمالت التي تقوم بها كوادر و 
 لضمان ديمومة النظافة العامة بمختلف مناطق العاصمة، الفتًا إلى أن هذه الحمالت ليست موسمية بل تنفذ بشكل دوري. 

ال والجزر  الكبرى  والتقاطعات  العامة والفرعية  الشوارع  وتنظيف  النفايات  على جمع  تشتمل  النظافة  المخلفات أن حمالت  وسطية من 
 والحشائش، إضافة إلى أعمال التنظيف والتعشيب على جوانب الطرق وسفوح المنحدرات واألودية وقنوات المياه.

أن األمانة ضمت آليات حديثة ألسطولها تقوم بأعمال متعددة األغراض كالكنس اآللي وغسل الشوارع واألرصفة ، مبينًا أنها تعمل في  
لفرعية والثانوية ضمن برنامج وجدول معينين خالل أيام األسبوع، إضافة إلى عملها خالل أيام الجمع، وبتوجيهات الشوارع الرئيسية وا

 من أمين عمان بتنظيف الجسور واألنفاق والخطوط السريعة حرصا على سالمة عمال الوطن في هذه األماكن الخطرة.

صباحية ومسائية وليلية، لضمان المحافظة على النظافة العامة والبيئة الصحية إن دائرة البيئة تعمل على مدار الساعة، وبثالث ورديات  
إلبقاء العاصمة عمان في حلة جميلة زاهية، مبينًا أن كوادر وآليات األمانة تنفذ حمالت نظافة يومية في مختلف مناطق العاصمة، 

ارج المؤدية من والى العاصمة، كشارع المطار الذي يعتبر  تشتمل على تنظيف جميع شوارع ومناطق المدينة، إضافة إلى المداخل والمخ
  مرآة األردن، وشارع الحزام الدائري الممتد من كلية "البلوتيكنيك" إلى ما بعد جسر المرسيدس، إضافة إلى شوارع ياجوز أو الحرية ومدخل

 العاصمة من جهة جرش طلوع صافوط إلى دوار صويلح. 

 النظافة العامة في المناطق الحضريةإدارة حمالت تعزيز  ▪

بالمياه  المتعلقة  األمراض  داخلًيا ضد  النازحين  الالجئين والسكان  لوقاية  حيوية  والتشاركية  المنظمة  العامة  النظافة  تعزيز  ن حمالت 
الصحي والنظافة  إ  .(WASH) والصرف  الوصول  داخلًيا حق  النازحين  الالجئين والسكان  الحضرية، منح  المناطق  الخدمات في  لى 

القومية يمكنهم من ممارسة العادات الصحية الصحيحة والحفاظ على صحتهم. واالحتياجات المختلفة والطبيعة المشتتة لالجئين والسكان 
النازحين داخلًيا في المراكز الحضرية تعني أن التناسق والتعاون وتعبئة المجتمع حاجات أساسية من أجل تدخل ناجح لتعزيز النظافة  

امة. وينبغي أن تعتمد استراتيجيات التواصل على وسائل اإلعالم التي يمكنها أن تغطي أكبر قدر ممكن في هذه المنطقة المعينة الع
ولكنها أيًضا ينبغي أن تسعى إلى االستفادة من المناهج األكثر تفاعاًل قدر المستطاع. ويلعب تسويق النظافة العامة دوًرا أساسًيا في  

النظافة في المراكز الحضرية. ويمكن تقوية هذا من خالل خلق الطلب وتوفير السيولة النقدية واإليصاالت. ويفصل  توفير مستلزمات  
 .بيان الحقائق العناصر ذات الصلة من حملة التعزيز للنظافة العامة ويشرح خطوات العمل من أجل التطبيق والمراقبة والتقييم المستمر

o  المزايا 
 ستجابة بين الفاعلين اإلنسانيين.يسهل التوجيه لتنسيق اال (1
يمكنه تعبئة كل من الالجئين والنازحين المتضررين والمجتمعات المحلية ويمكنه تعزيز النية الحسنة بينهما وبالتالي منع التوتر.  (2

 وهذا يمكنه إتاحة التغير السلوكي الحقيقي لالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة وسوف يحسن استدامة التدخل. 
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 تعتبر حمالت تعزيز النظافة العامة محورية لنجاح إمدادات المياه وتدخالت الصرف الصحي.  (3
 يوفر الوضوح والخطوات الملموسة لمعالجة مناهج المعدات والبرمجيات من أجل مناهج النظافة العامة. (4
o  العيوب 
نظافة العامة ونقل المعلومات المنسقة التنسيق مع فاعلي المياه والصرف الصحي والصحة المطلوب من أجل تخطيط التعزيز لل (1

 .يمكن أن يكون صعًبا
 قد يكون التخطيط بشكل صحيح لحملة تعزيز النظافة العامة مكلًفا وهناك مهارات معينة مطلوبة.  (2
o خطوات إدارة حمالت التعزيز للنظافة العامة 
 تعريف استراتيجية الحمالت  ➢

اذا تعزيز النظافة العامة مهم في السياق المحدد، وكيف تم تحديد ممارسات مخاطر تحتاج االستراتيجية إلى أن توضع في مكان يبرر "لم
النظافة العامة األساسية، ومن هي المجموعات ذات األولوية المعرضة للخطر، ولَم وما هي أكثر مناهج وأنشطة التعزيز للنظافة فاعلية،  

طر وكيف سيتم مراقبة فاعلية الخطة"، وفي المناطق الحضرية، وكيف سيتم تنفيذ األنشطة المستهدفة على كل مجموعة معرضة للخ
ينبغي أن يقوم تعزيز النظافة العامة المحدد بسياق على استراتيجية تسويق حضري اجتماعي قوية تزيد تضمين الالجئين والنازحين.  

العمل المجتمعي والفردي، استخدام المرافق وصيانتها،   وينبغي لالستراتيجية أن تعالج العناصر التالية وتحدد أولوياتها وفًقا لتقييم المخاطر:
 .  WASHاختيار مستلزمات النظافة وتوزيعها، المراقبة، مشاركة المجتمع وتواصله مع مساهمي 

 التقييم  ➢
 ؛WASH حدد ممارسات الخطر األساسية واحصل على فكرة عن مستوى المعرفة، والممارسات ومستوى فهم (1
 للميكروبات اإلسهالية أو نقل األمراض؛ قرر أي الممارسات تسمح  (2
 حدد الممارسات األكثر ضرًرا بصحة اإلنسان.  (3
 االستشارة  ➢
في أقرب وقت ممكن، استِشر الرجالة والسيدات واألطفال في احتياجات النظافة ومستلزماتها التي ينبغي تضمينها في أدوات النظافة.   (1

  .اطلب تشكيل اتصال وثيق بالمجتمع الحضري المضيف
 من الضروري تقييم االحتياجات المنفصلة لالجئين والسكان النازحين المقيمين مع العائالت المضيفة وتلك التي تحتشد في األماكن (2
 التخطيط المبدئي من خالل تعريف األهداف والغايات ➢
   WASH. تقيم احتياجات    عرف هدف الحملة بأكملها على أساس االحتياجات الفريدة التي تكشفت في تقييم االحتياجات )انظر إلى (1
ضع هدًفا غرضًيا أو اثنين يشيران إلى األهداف األوسع للحملة، والتي تستهدف ممارسات نظافة معينة. اختر هذه القائمة على أي  (2

يير الممارسات لها األثر المحتمل األكبر على الصحة العامة وأي الممارسات يمكن تحقيقها. وأيًضا، فكر فيما يمكن فعله لتمكين تغ
 ممارسات الخطر.

 التخطيط من خالل تحديد الجمهور المستهدف والمساهمين  ➢
 .حدد أي جزء من الالجئين ستستهدفه الحملة، على أساس تقييم الممارسات الصحية الخطرة (1
 (. .لختحديد المعنين المهمين الذين يؤثرون على الناس الذين يستخدمون هذه الممارسات الخطرة )المعلمين، قادة المجتمع، إ (2
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اعترف بأن الوصول إلى المجموعات المستهدفة في المناطق الحضرية قد تتطلب تخطيًطا حذًرا وتعدياًل لالستراتيجيات، بما إن  (3
تجديد  من  يتمكنون  األحيان  بعض  في  أنهم  ورغم  والديناميكية.  التنقل  كثيري  يكونوا  ألن  يميلون  المدنيين  والنازحين  الالجئين 

 سيج االجتماعي ليس سليًما في المناطق الحضرية غالًبا. مجتمعاتهم، إال أن الن
 تخطيط حمالت التواصل وطرق التدخل  ➢
اتخذ قراًرا بشأن الرسائل األساسية المبدئية )ككتاب حقائق من أجل الحياة الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية(. في المراحل   (1

 يهم مذياع )رغم إن الرجالة فقط هم من يستعملونه في الغالب(.% من الناس لد60المبكرة، تعد وسائل اإلعالم فعالة، حيث أن 
الرديو، اعداد المواد االعالمية( إلى جانب -حدد الطريقة المبدئية للتدخل بالنسبة للحمالت اإلعالمية )انظر الحمالت اإلعالمية   (2

ج التقليدي(.  أيًضا، عرف المواقع حيث الوسائل األخرى التي تثق بيها الجماهير المستهدفة )مجموعات نقاش السيدات، والمعال
 أفضل وصول إلى المجموعات المستهدفة )ضع النوع في اعتبارك(.

 قرر احتياجات الدعوة والتدريب من أجل المساهمين )انظر بيان حقائق مسهلي التعيين والتدريب(. (3
 تعيين العمال وتحديد هويتهم وتدريبهم ونظام التوعية ➢

والتدريب على القدرات )األنظمة، والمهارات، والمناهج( الموجودة بالفعل وسط الفاعلين اإلنسانيين النشطين )انظر بيان أسس التعيين  
 حقائق مسهلي التعيين والتدريب(. في المناطق الحضرية. 

 التكيف  ➢
شاركة مقارنة بما هو نحو  أدخل تحسينات على الحملة بناء على الوضع المتغير وتحرك نحو طرق أكثر تفاعلية للتواصل والم (1

 .مراحل طوارئ الحقة
وبسرعة قم بتبني التدخل والحملة بناء على مراقبة النتائج ووكل المجتمعات للحفاظ على بناء تعزيز النظافة العامة طويل المدى   (2

 الخاص بهم )كاللجان(. 
 استمر في التدريب والمراقبة وتبنَّ مناهج عند الضرورة. (3
 مارسات الصحية الجيدة على المدى الطويلتعزيز  الحفاظ على الم ➢

ولضمان أن حملة تعزيز النظافة العامة تعزز الممارسات الصحية التي يمكنها أن تكون مستدامة على المدى الطويل وسط الالجئين 
 والنازحين في المناطق الحضرية، ينبغي مراعاة النقاط التالية :  

جي النظافة العامة، والمدارس، ومجموعات السيدات، ومجموعات الشباب ووسائل استخدم طرق التواصل المتعددة واستفد من مرو  (1
 اإلعالم. 

 نفذ تخطيًطا وتوزيًعا متعددي األقسام جنًبا إلى جنب مع أقسام الصحة، وحماية الطفل، وسبل العيش والمواد غير الغذائية.  (2
 .ِزد من مشاركة المستفيدين وصنعهم للقرار (3
 طفل. استخدم مناهج تركز على ال (4
 عالج حملة مراقبة المرض والتوعية ضده بطريقة صحية وتربوية متكاملة. (5
 ونواديه الصحية. WASH ادعم وعزز لجان (6
 راقب وقم بعمل تقييم أثر واستخدم المعلومات المجمعة في تخطيط البرامج وحمالت التعزيز للنظافة العامة. (7
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 المرافق لتمكين الحفاظ على الممارسات الصحية الجيدة.تأكد من أن األنظمة في مكان لتشغيل وصيانة  (8
 التحديات التي تواجه تعزيز النظافة العامة في المناطق الحضرية ➢

نظًرا للطبيعة المختلفة الحتياجات الالجئين والسكان النازحين داخلًيا في المناطق الحضرية، فعادة ما يكون من الصعب على الفاعلين  
توفير مساعد بخدمات   WASHة  اإلنسانيين  يتعلق  )فيما  الكبيرة  فالفوارق  ذلك،  إلى  باإلضافة  المناسب.  الوقت  وفي  منظمة  بطريقة 

WASH  .والصحة، الحالة الغذائية، إلى جانب ما يتعلق بالفقر والسكن( في المناطق الحضرية تعقد تلبية المعايير الدنيا للنظافة العامة ،
لمدن يعني أن خطورة تفشي األمراض المتعلق بقلة النظافة تمثل قلًقا شديًدا. ولتلبية االحتياجات عالوة على ذلك، فاالزدحام المتأصل في ا

المختلفة والمستويات المتنوعة من الخدمة، ينبغي أن تركز أنشطة التعزيز للنظافة العامة في المناطق الحضرية على تعبئة المجتمع  
 .WASHمنع و/أو تخفيف األمراض المتعلقة بـ  وتأسيس قدرة السكان المتضررين على تحمل مسؤولية

 التحديات التي تواجه تعزيز النظافة العامة في المناطق الحضرية ➢

في المناطق الحضرية هو توفير الوصول إلى الخدمات القومية المتعلقة بالنظافة العامة )كالخدمات   WASHن الهدف األساسي لتدخالت  
للتغذية، وبرامج التعزيزللنظافة العامة إلخ.( وتحسين الخدمات إذا لزم األمر. ولتوفير الوصول   الصحي، وسياسات واستراتيجيات التخطيط

المحليين،   الفاعلين اإلنسانيين، والمساهمين  الجوهري أن يتعاون كل من  بالمياه، فمن  المنقولة  المحتملة لألمراض  ومعالجة األسباب 
البداية وي البلدية وموفري الخدمات من  خططوا للحملة بطريقة يمكن للمساهمين المحليين توليها على مدار الوقت لضمان  والسلطات 

 استدامة الحملة )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين(. 

الخاصة   السلطة  ديناميكيات  يؤثرون على  قد  بكونهم  الحضرية على وعي  المناطق  في  العاملون  اإلنسانيون  الفاعلون  أن يكون  بغي 
البلدية أو المجموعات األحياء السكنية. على سبيل المثال، يمكن إلصالح شبكات المياه والصرف الصحي أن يفيد المجموعات   بالسلطات

وا  أو األحياء السكنية بشكل مباشر في مقابل سكان األحياء الفقيرة )حيث قد يقيم الالجئون والسكان النازحون داخلًيا( الذي يجب أن يستمر 
بائعي المياه الخاصة للحصول على المياه. والفهم الجيد ألين يتواجد أو يقطن الالجئون أو النازحون داخلًيا في المناطق في االعتماد على  

 الحضرية هام جًدا لضمان وصول المساعدة للسكان المستهدفين. 

 التنسيق والتعاون   ➢

في المناطق الحضرية، حيث يعيش النازحين والمجتمعات المضيفة لهم جنًبا إلى جنب في مناطق كثيفة السكان، يمكن أن تصبح وسائل 
التحتية القائمة كاإلعالم والصحف،   اإلعالم وسائل فعالة لنشر المعلومات المتعلقة بتعزيز الجوانب الصحية. وينبغي استعمال البنية 

الراديو وم اإلمكان، مستخدًما منهجيات ومحطات  قدر  تفاعلًيا  يتخذ منهًجا  العامة أن  للنظافة  للتعزيز  ينبغي  التلفزيون. ولكن  حطات 
 كالدراما، واألغاني، ومسرح أو رقص الشارع.  

ل في المناطق وفي المناطق الحضرية، التشاور المجتمعي هو مفتاح للتعزيز للنظافة العامة وتوصيل الرسائل للسكان المتضررين. واألطفا
أن  الحضرية أكثر انتشاًرا منهم في المناطق الريفية وبما إنهم يمكن أن يكونوا فعالين جًدا في نقل المعلومات لعائالتهم، فيمكن للمدارس 

 تقدم سبياًل ناجًحا بشكل خاص إلى التعزيز للنظافة العامة في المناطق الحضرية. 
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، لكن ينبغي على الفاعلين اإلنسانيين أن يأخذوا دائًما بعين االعتبار العوائق في سبيل بغض النظر عن استراتيجية التواصل المختارة
تدخل فعال )كحواجز اللغة واألمية( وينبغي أن يعدلوا من حمالتهم للتعزيز للنظافة وفًقا لذلك. وقبل اختيار طرق للتواصل، ينبغي عمل 

 جئين/النازحين إلى جانب المجتمعات المضيفة.تقييم لتحديد المعايير الثقافية الخاصة بالسكان الال

 استراتيجيات التواصل  ➢

غالًبا ما يكون للمناطق الحضرية وصول مباشر إلى األسواق المحلية، مما يعني أن مستلزمات النظافة يمكن أن تصبح متاحة للسكان 
ق ممارسات النظافة العامة من خالل  المتضررين من خالل الشركات المحلية بداًل من مجرد توزيعها. وعلى هذا النحو، ين بغي أن ُتَسوَّ

استراتيجيات التواصل الفعالة، لخلق الطلب على مستلزمات النظافة وبالتالي دعم تبني الممارسات الصحية الجيدة والحفاظ عليها. ومن 
االقتصاد المحلي وإعطاء الالجئين والنازحين   المحتمل أن يكون لبرامج التحويالت النقدية واألدوات القائمة على السوق دوًرا حيوًيا في دعم 

خيار تقرير طرقهم الخاصة في الحفاظ على النظافة. ولفعل ذلك، في الغالب سيطلب الالجئون والنازحون المساعدة المالية كاألوراق 
فة، أو التنظيف، أو الحفاظ على أنظمة المالية، والمنح المالية، واإليصاالت المالية إلى جانب الحوافز المادية لتغطية تكاليف أدوات النظا

المياه والصرف الصحي وينبغي تطبيق معايير الضعف الخاصة بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لتحديد أولوية توفير 
حي( على أكثر غير الغذائية، واإليصاالت النقدية، ومواد البناء وترقيات الصرف الص  WASH)أي مواد    WASHالمساعدة الخاصة بـ  

 الالجئين والنازحين ضعًفا والذي يستأجرون أو يقيمون مع عائالت مضيفة.

 ممارسات تسويق النظافة العامة ➢

العامة  للفاعلين اإلنسانيين بالحصول على فهم جيد لكيفية حماية الصحة  العامة يسمح  النظافة  المجتمعات تشارك في تعزيز  وجْعل 
 برامج التعزيز للتوعية بالنظافة العامة تشاركية، ومرّكزة ومحددة، لكن ليست مثيرة للقلق.بأفضل ما يمكن. وينبغي أن تكون 

 .تعبئة المجتمع ومشاركته ➢

ينبغي أن تهدف التدخالت إلى تعبئة أحياء أو مجموعات محددة في المناطق الحضرية والتي تشترك في االهتمام بتولي مسؤولية تعزيز 
الصحة، والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي دعم تكوين لجان النظافة العامة أو نواديها الصحة التي تم تطويرها النظافة ومبادرات وقاية  

وتعمل بالتعاون مع الالجئين والسكان النازحين والمجتمعات المضيفة، وينبغي أن يكون لكل البرامج لجنة ممثلة ومتوازنة بين الجنسين 
تطبيق حمالت التعزيز للنظافة العامة. وفي المناطق الحضرية، الصرف الصحي بقيادة المجتمع  مسؤولة عن التعزيز للنظافة العامة و 

 (. 2012وتحول النظافة والصرف الصحي التشاركي هي مناهج جيدة لتعبئة المجتمع )اليونيسيف، 

 الخدمات النظافة على المستوى الدولي  ▪

حت “تنظيف”، قطاع جمع النفايات وتنظيف الشوارع واألماكن العامة التابع  : طر 2019يناير    15اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة،  
كجزء لشركة الشارقة للبيئة “بيئة”، رائدة االستدامة في الشرق األوسط، أول آلة كهربائية ذاتية القيادة لتنظيف الشوارع في المنطقة، وذلك  

 .يل القادم من مركبات جمع النفاياتمن برنامج توسعة أسطولها الشامل وإضافة المزيد من تقنيات الج

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1190 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة لتعزيز عملياتها وجعلها أكثر استدامة.وقد سبق لشركة “بيئة” طرح العديد من االبتكارات في  
الكهربائية الجديدة لتكمل  مركبة. وتأتي المركبة    1200مجال تكنولوجيا المركبات الصديقة للبيئة، والتوسع بأسطولها الذي يحتوي على  

األسطول المتقدم الذي يضم مركبات صديقة للبيئة ومركبات الذكاء االصطناعي المتكاملة التي تتبنى نظام ممّيز إلدارة المسار. وفي 
 “تسال”.  أوائل العام الجاري، باتت “بيئة” أول شركة في الشرق األوسط تبادر إلى طلب شاحنات “سمي” الثورية الكهربائية من شركة

  
ع  وُتعد هذه اآللة ذاتية التحكم أول مكنسة كهربائية لكنس المخلفات تعمل بنظام مبتكر يختلف بالكامل عن المكانس الكهربائية ذاتية الدف

النظام المستخدمة في المناطق الحضرية، ويفوقها بمراحل من حيث الكفاءة، والسرعة، والفعالية. فباإلضافة إلى القدرة على تعليم هذا  
 الذاتي للتعرف على عامل التنظيف ومتابعته تلقائيًا طوال اليوم أثناء مهام التنظيف بوسط المدينة، يتيح النظام لعامل النظافة التفرغ 

   .للتركيز على مهمته األساسية في التنظيف دون االنشغال بمهام أخرى، وتنفيذ عمله بانسيابية ودون توقف

ساعات   10ة تحكم تعمل ببطارية مدمجة قوية األداء، تحتاج إلى أربع ساعات من الشحن، للعمل ألكثر من  وتم تزويد هذه المركبة بآلي
وتعمل من خالل جهاز  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  بخلوها من  المركبة  وتتمّيز  والصناعية.  السكنية  المناطق  في  متواصلة 

. وباإلضافة إلى قدرة النظام الذاتي على جعل مهام عامل النظافة أكثر راحة  استشعار، وال تصدر الكثير من الضجيج عند تشغيلها
وسهولة. تعمل أجهزة السالمة التي تم تزويد المكنسة الكهربائية بها، على استكشاف الحواجز وتجنب األشخاص، بما يضمن السالمة 

  .التامة ليس فقط للعامل بل للمناطق الحضرية التي تعمل فيها

تستعد الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لخوض شوط عمل ال يتوقف، كانت  ورة  مصر العربية و تحديدا في القاهرة  اما في جمه
أخر تلك المناسبات، هي استعداد الهيئة الستقبال، عيد األضحى المبارك، والسيطرة على انتشار القمامة في الطرقات والشوارع، باإلضافة  

 .ازل، واستخدام المجازر المخصصة للذبح في هذا األمرإلى منع الذبح أمام المن
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الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، تعد من أهم الهيئات الخدمية بالعاصمة، ويقع على عاتقها مسئولية كبيرة، لما لها من احتكاك 
 مباشر بالشارع وتعد المسئول األول عن نظافة شوارع العاصمة.  
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Abstract: 

Public hygiene services and solid waste management represent one of the public services that the state should strive to 

provide, directly or indirectly, by entering into many forms of partnership between the governmental, private and non-

governmental sectors. The application of the concept of outsourcing is a continuation of the responsibility of public 

administration bodies for submission without being restricted to direct submission. This paper attempts to shed light on public 

services and environmental and urban hygiene. 
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