
اسفیر چیست؟

پروژه اسفیر و کتاب راهنمای آن از لحاظ ارائه مالحظات مربوط به کیفیت و توانایی پاسخ گویی به نیازمندی

های بشردوستانه به خوبی شناخته شده است، اما منشأ و مبدأ پروژه اسفیر چیست؟ این کتاب راهنما چرا و چگونه 

به  وجود آمد؟ جایگاه آن در اقدامات کالن بشر دوستانه کجاست؟ چه کسی و چه زمانی باید آن را به کار 

برد؟ در این فصل تالش شده ضمن تشریح جزئیات و ساختار کتاب، به این پرسش های اساسی پاسخ داده شود 

که «فرد یا سازمان، به عنوان مخاطب این مجموعه، چگونه می تواند خود را با استانداردهای آن تطبیق دهد.»

فلسفه پروژه اسفیر: حق زندگی با حفظ کرامت انسانی

گروهی از سازمان های غیردولتی (NGOها) ، جنبش بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در سال ١۹۹٧ پروژه 

اسفیر را بنیان گذاردند. هدف آنان ارتقای کیفیت اقداماتشان در راستای پاسخگویی به بحران ها و حوادث 

ناگوار و مسئولیت پذیری در آن موارد بود. آن ها مبنای فلسفه اسفیر را بر دو باور اصلی گذاشتند: نخست این 

که افراد آسیب دیده در وقایع و کشمکش ها حق زندگی با حفظ کرامت انسانی  بنابراین استحقاق بهره مندی 

از مساعدت را دارند و دوم این که برای تسکین دردمندی های بشری ناشی از بالیا و بحران ها، باید همه قدم

های ممکن را برداشت.

در راستای حمایت از این دو باور اصلی، در اسفیر چارچوبی برای منشور بشردوستانه، تعریف و مجموعه ای از 

حداقل استانداردها برای بخش های اصلی فعالیت خای امداد و نجات تهیه و همین جا در چهار فصل تکنیکی 

این کتاب راهنما منعکس شده است: آب، فاضالب و ارتقای بهداشت فردی؛ امنیت غذایی و تغذیه؛ سرپناه، 

اسکان و اقالم غیرخوراکی و اقدامات بهداشتی، استاندارهای کانونی استانداردهایی کلی برای تمام فرایندها 

هستند و در همه فصل های فنی کاربرد دارند.

«حداقل استانداردها» مبتنی بر شواهد بهترین عملرکدهای امدادی بشردوستانه در برابر بالیا و بیانگر اتفاق نظر در 

عرصه همه بخش ها است. اقدامات کلیدی، شاخص های کلیدی و نکات راهنما (ذیل سرفصل سرفصل «چگونه 



از استانداردها استفاده کنیم») با هر استاندارد آمده است و در خصوص چگونگی رعایت استاندرادها 

رهنمودهایی به دست می دهد.

«حداقل استانداردها» شر ایطی را توصیف می کند که باید در هر یک از این امدادرسانی ها وجود داشته باشد تا 

مردم مصیبت زده، بتوانند با حفظ شأن و کرامت خود به زندگی ادامه دهند و در شرایطی پایدار اسکان یابند. در 

فرایند مشورتی فلسفه اسفیر برای آسیب دیدگان نیز جایگاهی  تعیین شده است؛ از این رو، پروژه اسفیر 

 (Q&B) اکنون، یکی از نخستین منابعی است که به مثابه الگوی ابتکارهای کیفیت و مسئولیت پذیری

شناخته می شود.

«منشور بشر دوستانه و حداقل استانداردها» به صورت یک  کتاب راهنما منتشر شده است و اکنون (ترجمه) 

آخرین ویرایش آن را مطالعه می کنید. این کتاب راهنما برای برنامه ریزی، اجرا، نظارت و حتی ارزیابی در 

حین امدادرسانی بشردوستانه طراحی شده است. به زعم مسئوالن نیز این کتاب، ابزاری برای دفاع از فضای 

بشردوستانه و جذب منافع گروه شناخته می شود. عالوه بر این، شمول استانداردهای اسفیر، در پاسخگویی به 

بحران و طرح مشارکت خیرین برای تأمین نیازها و ارائه گزارش در حوادث ناگهانی، بسیار سودمند واقع می

شود.

از آن جا که این کتاب راهنما متعلق به یک سازمان نیست، مجموعاً از مقبولیت گسترده ای برخوردار است و به 

یکی از معتبرترین مجمعه استانداردها در امدادرسانی بشردوستانه تبدیل و به صورت بین المللی پذیرفته شده 

است و همچنین، به مثابه ابزاری برای ارتباطات بین سازمانی و هماهنگی به کار می رود.

اسفیر نخستین بار در سال ٢٠٠٠ انتشار یافت؛ نخستین با د ر سال ٢٠٠٣ مورد تجدید نظر قرار گرفت و سپس در 

سال های ٢٠٠۹ و ٢٠١٠ مجدداً ویرایش شد. همزمان با هر یک از فرایندهای بازبینی، در همه بخش ها مشاوره

هایی به عمل آمد که در آن گستره وسیعی از آژانس هاف سازمان ها و افراد مختلف، و نیز دولت ها و آژانس

های سازمان ملل متحد مشارکت داشتند.



کاربران اصلی کتاب راهنمای اسفیر، مسئوالن مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و یا اجرای امدادرسانی 

بشردوستانه و همچنین کارکنان و داوطلبان سازمان های محلی، ملی و بین المللی هستند. از لحاظ تأمین بودجه و 

پیشنهاد پروژه نیز به طور مکرر به حداقل استانداردها مراجعه می شود.

فعاالن دیگر، مانند مقامات دولتی و محلی، سازمان های نظامی یا بخش خصوصی نیز تشویق می شوند تا کتاب 

راهنمای اسفیر را به کار برند. این کتاب هم در هدایت اقدامات خود این فعاالن و هم کمک به درک آنان از 

استانداردهای کاربردی آژانس های بشردوستانه- که با آنان همکاری می کنند- می تواند مفید باشد.

کتاب راهنما: بازتابی از ارزش های اسفیر

ساختار کتاب راهنما بازتابی است از هدف اسفیر در ارائه پاسخگویی مناسب، همراه با نگرشی مبتنی بر حقوق و 

مشارکت.

منشور بشردوستانه، اصول حمایت و استانداردهای کانونی

منشور بشردوستانه، اصول حمایت و استانداردهای اصلی، همه بر نگرش انسان محور و  مبتنی بر حقوق کتاب 

اسفیر به امدادرسانی بشردوستانه تأکید دارند. تمرکز این منشور در همه مراحل پاسخگویی، بر اهمیت در بر 

گرفتن گروه های آسیب دیده و مقامات ملی و محلی است. اصول حمایت و استانداردهای کانونی در آغاز 

کتاب در یک گروه قرار داده شد تا از تکرار آن ها در فصول فنی جلوگیری شود. کاربران اسفیر، از جمله 

کارشناسان هر حوزه خاص، باید آن را به عنوان بخشی جدانشدنی از این فصل ها در نظر بگیرند.

سنگ زیربنای کتاب راهنما، منشور بشردوستانه است (که در پیوست ١ و صفحه ٣٥٤ با فهرستی مشروح از 

اسناد کلیدی حقوقی و راهبردی همراه شده است). این کتاب پس زمینه ای اخالقی و حقوقی برای اصول 

حمایت و هم چنین برای استانداردهای کانونی و حداقل استانداردها فراهم می نماید و از این طریق عرصه را 

برای تفسیر و اعمال درست آن ها مهیا می کند. این اثر، بیانیه ای است از حقوق و وظایف قانونی مرسوم، 

اعتقادات مشترک و تعهدات آژانس های بشردوستانه که همه در مجموعه ای از اصول، حقوق و وظایف 



مشترک گردآوری شده است. همه این موارد که بر مبنای اصول انسانیت و الزامات بشردوستانه استوار است، 

شامل زندگی با حفظ کرامت انسانی، حق دریافت کمک های بشردوستانه و حق بهره مندی از حمایت و امنیت 

است. این منشور همچنین بر اهمیت پاسخگو بودن آژانس در برابر جوامع مصیبتزده تأکید دارد. 

استانداردهای کانونی و حداقل استانداردها تأکیدی هستند بر معنی عملی این اصول و وظایف.

منشور بشردوستانه توضیح می دهد که چرا امداد حمایت، هر دو از ستون های مهم اقدامات بشردوستانه به شمار 

می رود. برای افزایش بیشتر جنبه حمایت منشور، مجموعه ای از اصول حمایت در کتاب راهنما لحاظ شده 

است. این مجموعه تعدادی از اصول و استانداردهای مندرج در منشور را به راهبردها و اقداماتی تبدیل می کند 

که باید از دیدگاهی حمایتی الهام بخش اقدامات بشردوستانه باشد. حمایت، بخشی اصلی از اقدامات 

بشردوستانه است و برای تضمین رسیدگی آژانس ها به تهدیدهای جدی تر پیش روی مردم مصیبت زده در 

زمان بروز بالیا و اغتشاشات مسئولیت همه آژانس های بشردوستانه را گوشزد می کند.

این آژانس ها باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنان آسیب بیشتری به مردم مصیبت زده وارد نخواهد کرد 

(اصل یک حمایت)، منافع اقدمات آژانس به طور ویژه به مردمی می رسد که بیشترین آسیب را در حوادث 

دیده اند (اصل ٢ حمایت)، به حمایت از مردم آسیب پذیر در برابر خشونت و سایر موراد ظلم و بی قانونی می

پردازند (اصل ٣ حمایت) و به مردم آسیب دیده از فجایع کمک می کنند تا از عوارض مورد سوء استفاده قرار 

گرفتن ها، رهایی یابند (اصل ٤ حمایت). به طور کلی نقش و مسئولیت آژانس های بشردوستانه در عرصه 

حمایت، نسبت به مسئولیت حکومت ها یا سایر افراد و سازمان های مسئول، ثانویه است و اغلب شامل یادآوری 

این مسئولیت ها به مقامات می شود.

استانداردهای کانونی نخستین مجموعه حداقل استانداردها است و همه استانداردهای دیگر از آن تأثیر می

پذیرد. این استانداردها به تشریح روندها و نگرش هایی می پردازد که در حین امدادرسانی برای تأثیر بیشتر این 

خدمات ضروری است. برای دستیابی به استانداردهای فنی، باید بر ظرفیت و مشارکت فعال کسانی که تحت 



تأثیر نزاع یا بالیی قرار می گیرند، تمرکز کرد و تحلیل و درکی همه جانبه از حادثه و نیازمندی ها به دست 

آورد، همچنین هماهنگی مؤثر میان آژانس ها، تعهد به ارتقای دائمی عملکرد و به کارگیری امدادگران با 

مهارت و بهرهمند از حمایت ضروری است.

همان طور که گفته شد، اصول حمایت و استانداردهای کانونی هر دو در آغاز کتاب راهنما در یک قسمت 

گنجانده شده تا از تکرار آن ها در فصول فنی جلوگیری شود. این اصول بر همه فعایت های بشردوستانه 

تأکید دارد و باید همراه با فصولی فنی به کار گرفته شود. به منظور حفظ روحیه مسئولیتپذیری و 

کیفیت ارائه خدمات به گروههای آسیبدیده از بحران، رعایت این اصول در دستیابی به استانداردهای فنی 

زیادی دارد.

استانداردهای کاونی و حداقل استانداردها در چهار فصل فنی

استانداردهای اصلی و حداقل استانداردها، نحوه انجام برنامهریزی و چهار مجموعه فعالیت مربوط به نجات 

زندگی را تحت پوشش قرار میدهد؛ یعنی: ١- منابع آب، فاضالب و ارتقای بهداشت فردی؛ ٢- امنیت غذایی و 

تغذیه؛ ٣- سرپناه، اسکان و اقالم غیرخوراکی و ٤- اقدامات مربوط به حفظ سالمتی.

چگونگی کاربرد استانداردها

«استانداردهای کانونی حداقل استانداردها» از یک الگوی خاص پیروی میکند. این فصل با یک اظهاریه 

عمومی و جهانی - یعنی حداقل استانداردها- آغاز و در ادامه با مجموعه ای از اقدامات و شاخص های کلیدی 

و نکات راهنما پیگیری می شود. 

در نخستین گام، حداقل استانداردها تبیین می شود. هر استاندارد از این اصل مشتق می شود که مردم 

مصیبتزده حق دارند با حفظ کرامتشان زندگی کنند. این استانداردها از لحاظ ماهیت کیفی هستند و بر سطوح 

حداقلی که در امدادرسانی بشردوستانه باید رعایت شوند، تأکید دارند. چشم انداز آن ها جهانی است و در همه 

وضعیت های بحران کاربرد دارند؛ به همین دلیل این ها در گزاره های کلی صورت بندی شده اند.



سپس، برای دستیابی به حداقل استانداردها اقدامات عملی کلیدی پیشنهاد شده است. ممکن است، نتوان 

برخی اقدامات را در همه چارچوب ها به کار برد. انتخاب فعالیت ها و طراحی اقدامات جایگزینی که منجر به 

رعایت استانداردها شود، به عهده فعاالن امر است.

در گام بعدی مجموعه ای از شاخص های کلیدی آمده که به صورت «عالئم» نشان دهنده رعایت یا عدم 

رعایت یک استاندارد عمل می کند و برای محاسبه و ارتباط روندها و نتایج اقدامات کلیدی رهگشاست. 

شاخص های کلیدی به حداقل استانداردها مربوط است، نه به اقدامات کلیدی.

در بخش پایانی نیز، نکات راهنما آمده، که شامل رهنمودها، محک ها و توصیه هایی است، برای مهار 

مشکالت عملی، درباره موضوعاتی که اولویت دارد. در ضمن ممکن است این ها شامل موضوعات مهم مرتبط 

با استاندادها، اقدامات و شاخص ها هم باشند و تنگناها، مناقشه ها یا بخش های مغفول دانش موجود را توضیح 

دهند؛ بنابراین نکات اصلی، شامل راهنمایی درباره چگونگی اجرای فعالیت های خاص نیست.

مقدمههای کوتاهی ددر هر فصل موضوعات عمده هر فصل را مشخص می کند. فصول «حداقل 

استانداردهای فنی» پیوست هایی نیز دارد؛ از جمله: چک لیست یا فهرست های ارزیابی، فرمول ها، جدول ها و 

نمونه فرم های گزارش. هر فصل با ذکر منابع و پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر به پایان می رسد. در وب سایت 

.www.sphereproject.org یا تارنمای اسفیر برای هر فصل از کتاب راهنما، لغتنامه مفصلی وجود دارد

همه فصول با یکدیگر مرتبطاند. اغلب، استانداردهای تبیین شده در یک بخش را باید در پیوند با سایر 

استانداردها مشورح در بخش های دیگر مورد مالحظه قرار داد؛ در نهایت کتاب راهنما شامل مراجع متعددی 

است که همه با هم مربوط اند.

تطابق با حداقل استانداردهای اسفیر

کتاب راهنمای اسفیر یک منشور داوطلبانه و سندی برای تنظیم کیفیت خود مسئولیت پذیری است و پروژه 

اسفیر سازوکاری ندارد که در آن برآورد کردن درخواستی مدیریت شود، چیزی به نام «ثبت نام» عضویت یا هر 



فرایند اعتباربخشی دیگری در اسفیر نیست. هدف آگاهانه پروژه اسفیر این بوده است که کتاب راهنما شامل 

موارد تجویزی و یا الزامی نباشد تا برخورداری از آن به گسترده ترین شکل ممکن تشویق شود.

کتاب راهنما درباره ارائه چگونگی خدمات خاص، دستورالعملی ندارد (برای رسیدن به استانداردها، اقدامات 

کلیدی فعالیت هایی را توصیه می کند، اما چگونگی انجام آن ها را مشخص نمی کند)؛ در عوض توضیح 

می دهد که برای تضمین یک زندگی با حفظ کرامت و منزلت برای گروه های آسیب دیه از بحران، چه 

چیزهایی باید موجود باشد. لذا انتخاب برنامه مناسب برای تضمین تطابق با حداقل استانداردهای اسفیر به هر 

آژانس مجری کار مربوط است. برخی از آژانس ها از سازوکارهای داخلی استفاده کرده اند، در حالی که 

برخی دیگر، روش کار همتایانشان را هم از نظر گذرانده اند.

برخی از آژانس ها برای ارزیابی امدادرسانی گروهی در بحران، به ویژه در بحران های خاص، اسفیر را به کار 

بردهاند. تطابق با اسفیر به معنی رعایت همه استانداردها و شاخصها نیست. میزان رعایت 

استانداردها در هر آژانس به زنجیره ای از عوامل دبستگی دارد که برخی از حیطه کنترل آن ها است. گاهی 

مشکالت دسترسی به گروه های آسیب دیده با عدم همکاری مسئولین همراه و یا ناامنی شدید، باعث عدم 

رعایت استانداردها می شود.

اگر پیش از وقوع حادثه ای، شرایط زندگی جمعیتی به طرز چشمگیری پایین تر از حداقل استانداردها باشد، 

ممکن است از آژانس ها برای رساندن آنان به حد استاندارد، منابع کافی نداشته باشند. در چنین شرایطی، فراهم 

کردن امکانات اساسی برای کل جمعیت مهم تر از رساندن تنها بخشی از جمعیت به سطح حداقل استانداردها 

است.

همچنین حداقل استانداردها گاهی می تواند فراتر از شرایط زندگی روزمره جمعیت پیرامون باشد. رعایت 

استانداردها برای گروه های آسیب دیده از بحران ضروری می نماید، اما ممکن است چنین شرایطی نشان دهنده 



لزوم اقدام برای حمایت از جمعیت های پیرامونی و گفتگو با سران آنان باشد. در هر حال، وضع موجود تعیین 

می کند که چه چیزی مناسب و امکان پذیر است.

در شرایطی که نمی شود استانداردها را رعایت کرد، آژانس های بشردوستانه باید:

 در گزارش (یا ارزیابی، برآورد و غیره) خود فاصله بین شاخص های اسفیر و آنچه را که در عمل امکان پذیر 

است، توضیح دهند.

 دالیل آن و هر چه را که الزم است تغییر کند، تبیین کنند.

 اثرات منفی بر جمعیت آسیب دیده را مورد ارزیابی قرار دهند.

 اقدامات تسلی بخش الزم را برای کاستن از دردهای ناشی از آسیب ها به عمل آورند.

آژانس ها با تعهد به اقدمات ذکر شده، نشان می دهند که حتی اگر نتوانند فلسفه اسفیر و حداقل استانداردها را 

آن گونه که در کتاب راهنما آمده رعایت کنند، خود را به آن نزدیک می کنند.

جایگاه اسفیر در اقدامات بشردوستانه

کتاب راهنمای اسفیر برای استفاده در طول امدادرسانی بشردوستانه در زنجیره ای از وضعیت ها، از جمله در 

بالیای طبیعی، نزاعها، رویدادهایی که در محیط های زیست شهری و حومه شهری در آغاز آهسته یا سریع 

هستند و بحران های پیچیده سیاسی در همه کشورها طراحی شده است. واژه «بحران» در برگیرنده این وضعیت 

است و در هر جا که مناسب باشد واژه «اغتشاش» به کار می رود. «جمعیت» به افراد، خانواده ها، جوامع و گروه

های بزرگتر اطالق می شود. در نتیجه، ما در سراسر کتاب عبارت «جمعیت آسیب دیده از بحران» را به کار می 

بریم.

چه وقت از این کتاب راهنما استفاده کنیم؟

حداقل استانداردهای اسفیر با تمرکز بر امدادرسانی بشردوستانه، فعالیت هایی را تحت پوشش قرار می دهد 

که نیازهای اضطراری جمعیت های آسیب دیده از فجایع را رفع می کند. دامنه این فعالیت ها از چند روز یا چند 



هفته تا چندین ماه و به ویژه در موارد ناامنی های درازمدت و آوارگی ها، حتی چندین سال طول می کشد؛ لذا 

تعیین چارچوب زمانی دقیق برای ثمربخشی استانداردهای اسفیر غیرممکن است.

در هر حال، کتاب راهنما در حوزه گسترده امدادرسانی بشردوستانه جایگاه خاصی دارد که گستره آن فراتر 

از تأمین فوری اقالم امدادری است و طیفی از فعالیت ها را در بر می گیرد که با آمادگی برای برابری با بحران 

آغاز می شود، و سپس به پاسخ گویی بشردوستانه می پردازد و سرانجام تا بازگشت فوری به وضعیت مناسب 

ادامه می یابد. کتاب راهنما به عنوان یک سند مرجع برای هر دو گروه آمادگی برای برابری با بحران و بازگشت 

سریع به وضعیت مناسب - که از لحاظ مفهومی «چارچوب» امدادرسانی بشردوستانه را تشکیل می دهند، اما در 

واقع باید همزمان مد نظر باشند- مفید است.

آمادگی برای برابری با بحران نیازمند این است که دست اندرکاران- بعنی دولت، آژانسهای 

بشردوستانه، سازمان های محلی جامعه مدنی، جوامع و افراد- ظرفیت ها، روابط و دانش آمادگی را داشته باشند 

و به طور مؤثر در برابر بحران و یا وضعیت حاصل از اغتشاش پاسخ بدهند. این باید بیشتر و نیز در حین 

پاسخگویی، دست به اقداماتی بزنند که آمادگی آن ها را افزایش و خطر احتمالی آینده را کاهش دهد. این ها 

دست کم باید برای رعایت حداقل استانداردهای اسفیر در زمان برابری با بالیا در آینده آمادگی داشته باشند.

بهبودبخشی فوری به اوضاع فرایندی است که در پی اقدامات امدادی می آید و چنانچه از آغاز هر پاسخگویی 

بشردوستانه پیش بینی شده باشد، منجر به بهبودی درازمدت میشود. به دلیل اهمیت بهبودبخشی فوری به 

اوضاع، در سراسر کتاب راهنما و به هر شکلی که الزم بوده، به آن اشاره شده است.

تحوالت در بخش بشردوستانه و معنی آن ها برای اسفیر

در طول چند سال گذشته چندین تحول در بخش بشردوستانه و سایر حوزه های مربوط پدیدار و موجب 

تغییراتی در ماهیت بحران و غتشاشات و همچنین فعالیت بشردوستانه شده است. تحوالتی که در ضمن فرایند 

تجدید نظر در کتاب راهنما مورد مالحظه قرار گرفت، عبارتند از:



 تمرکز فزاینده مفهومی و عملیاتی بر پاسخگویی های محلی و ملی با آگاهی از این نکته که خود جمعیت 

های آسیب دیده از فجایع هم باید مورد مشورت قرار گیرند و ظرفیت های پاسخگویی حکومت ها، آژانس ها 

و نهادهایی که بحران بر آن ها اثر گذاشته است، تقویت شود.

 مسئولیتپذیری در اقدامات بشردوستانه و به ویژه مسئولیتپذیر در برابر جمعیتهای آسیبدیده، و نیز 

هماهنگیهای قبلی، مثال در فرایند تجدید نظر بشردوستانه (نگرش گروهی) تحت همکاری ها و کمک های 

.(IASC) مالی کمیته دائمی بین آژانس ها

 تمرکز بسیار بر موضوعات مربوط به حمایت و پاسخگویی ها

 آگاهی لحظه به لحظه از مهاجرت های اجباری عظیم، به علت بحران های ناشی از تغییرت جوی و آگاهی از 

این نکته که وخامت ضعیت محیط زیست، آسیبپذیری را افزایش می دهد.

 آگاهی از این نکته که جمعیت های فقیر شهر به سرعت در حال افزایش اند و این افراد آسیب پذیریهای 

خاصی دارند که به طور ویژه با پول، اقتصاد، وابستگی اقتصاد و فضای فیزیکی مرتبط است.

 نگرش های تازه امداد، از قبیل انتقال وجوه نقد، حواله و خریدهای محلی به جای ارسال محموله های کاال در 

امدادرسانی.

 توجه فزاینده به کاهش خطرات بحران ها، هم به عنوان یک بخش و هم یک نیاز؛

 افزایش دخالت نظامیان- یعنی مجموعه ای که امدادرسانی بشردوستانه در وهله اول برانگیزاننده آنان نیست و 

در دستور کارشان قرار ندارد- در برخی امدادرسانی بشردوستانه که نیازمند تئین قوانین و هماهنگیهای 

راهبردی خاص برای گفتمان نظامی- غیرنظامی بشردوستانه است؛

 افزایش دخالت بخش خصوصی در امدادرسانی بشردوستانه، که نیازمند قوانین و راهبردهای مشابه گفتمان 

نظامی - غیرنظامی است.



پروژه اسفیر این تحوالت و به ویژه موضوعات تازه تری مثل انتقال وجوه نقد و بهبود بخشی فوری به اوضاع 

و روابط نظامی- غیرنظامی را، به گونه ای مناسب در کتاب راهنما پوشش داده است.

درک شرایط در حین پاسخگویی بشردوستانه

به منظور تحلیل نیازمندی ها  و آسیب پذیری های مردم و ظرفیت های آنان در هر زمینه پاسخ 

گویی بشردوستانه مؤثر باید بر مبنای تشخیصی عقالنی (ارزیابی، نظارت و تخمین) باشد.

کتاب راهنما اساساً به عنوان سندی برای تشخیص زمینه های مختلف نیازمندی و تدوین برنامه برای پاسخگویی 

بر اساس آن ها طراحی شده است؛ این کتاب مسئوالن امور را در بازتاب الگوی ذهنیشان در خصوص دستیابی 

به استانداردی کاربردی در سطح جهانی و نیز در شرایط بغرنج راهنمایی می کند.

در میان گروه آسیب دیده از بحران، همه افراد به صورت یکسان بر منابع و قدرت کنترل ندارند، لذا مردم به 

طرق مختلف و بر مبنای وابستگی های قومی، مذهبی یا سیاسی تحت تأثیر قرار می گیرند.

آوارگی ممکن است افراد خاصی را که در وضعیت های متعارف، خطری تهدیدشان نمی کند، دچار آسیب 

 (HIV) کند. گاه ممکن است، زنان، کودکان، افراد سالمند، اشخاص معلول و یا کسانی که مبتال به ویروس ایدز

هستند، به خاطر وجود موانع فیزیکی، فرهنگی و یا اجتماعی از دریافت کمک های حیاتی یا برخورداری از 

فرصت ابراز و بیان مشکالتشان، محروم شوند. تجربه نشان داده شده است که رسیدگی به این افراد با تهیه 

فهرست بلند باالیی از گروه های «آسیبپذیر»، حتی در یک بحران خاص، به مرور منجر به اقدامات موازی و 

غیر مؤثر و نادیده گرفتن ماهیت متغیر آسیب پذیری ها شود.

در تالش های امدادی و بهبودبخشی فوری به اوضاع، به منظور بازسازی ایمن تر و ارتقای مقاومت در جوامع، 

باید بحران ها و آسیب پذیری های احتمالی را هم در نظر گرفت. از مدتی پیش در بسیاری از نقاط جهان، تغییر 

شرایط اقلیمی، بر الگوهای خطرات تأثیر گذارده است؛ دانش سنتی درباره بالیا، آسیب پذیری ها و فرصت ها، 

باید با ارزیابی خطراتی که در آینده شرایط اقلیمی را تهدید خواهد کرد، در هم آمیخته شود.



در این کتاب برای داشتن رفتاری مناسب با هر وضعیت بالخیز و آسیب پذیری های خاص جمعی گرفتار در 

آن، به موضوعاتی با مضامین مرتبط پرداخته شده است.  این موضوعات شامل کودکان، جنسیت، 

سالمندان، HIV و ایدز، اشخاص دچار ناتوانی و مایت روانی- اجتماعی از آسیب پذیری این افراد 

و زیر گروه هایشان می باشد. کاهش خطرات بحران ها (از جمله تغییرات آب و هوا و محیط زیست) به 

موضوعاتی از آسیب پذیری می پردازد که بر کل جمعیت آسیب دیده از فجایع اثر می گذارد. در پایان این 

مقدمه، هر موضوع به تفصیل توضیح داده شده است.

ارتباط با سایر استانداردهای بشردوستانه

به منظور حفظ کتاب راهنمای اسفیر در نسخه ای تک تجلدی و اندازه ای قابل حمل، تمرکز بر چهار بخش 

اصلی امدادرسانی بشردوستانه باقی ماند. بسیاری از بخش های مربوط که در قسمتی از یک پاسخگویی 

بشردوستانه مؤثرند، نیز استانداردهای خودشان را تعیین کردهاند. تعدادی از آنها در مجموعهای از  

استانداردهای همراه اسفیر آمده است که در نسخه های مجزاف اما با همان دقت و فرایند مشورتهای 

اسفیر منتشر شده که عبارتند از: حداقل استانداردها برای آموزش در بحران ها، از شبکه آژانس های مرتبط برای 

آموزش (INEE)، حداقل استانداردها برای آموزش و پرورش: آمادگی، پاسخ گویی، بهبودی، حداقل 

استانداردهای شبکه برای آموزش سرمایه گذاری های کوچک و افزایش آن (SEEP)؛ حداقل استانداردهای 

.(LEGS) شبکه برای بهبودی اقتصادی پس از بحران ها و قوانین و استانداردهای نگه داری دام و طیور

آموزش در بحران های می تواند هم باعث تداوم و هم حفظ زندگی شود. چنانچه آموزش در مکان های امن 

صورت بگیرد، احساس امنیت، پشتیبانی روانی و حایت در مقابل بهره کشی و آسب رسانی را منتقل می کند. 

ضمناً می تواند به عنوان تبادل پیام هایی درباره ایمنی، مهارت های زندگی و اطالعات مهم سالمتی و بهداشتی 

به کار رود. حداقل استانداردهای INEE برای آموزش شامل آمادگی، پاسخ گویی، بهبودی، برای نخستین بار 

در سال ٢٠٠٤ منتشر و در سال ٢٠١٠ به روزسانی و در ٢٠٠٨ با استانداردهای اسفیر یکسان شد. این ها برای 



تضمین ارتباط خطیر اموزش و سالمتی، آب، کانال کشی برای آب های هرز و فاضالب و ارتقای بهداشت 

فردی، تغذیه، سرپناه و حمایت و هم چنین برای ارتقای ایمنی، کیفیت و مسئولیت پذیری در آمادگی آموزشی 

و پاسخگویی ها، چارچوبی را ارائه می کنند.

حداقل استانداردها برای بهبود اقتصاد پس از بحران و قوانین و استانداردهای محافظت از دام و طیور در بحران

های شبکه SEEP، به ترتیب به سرمایه گذاری های کوچک و نگه داری دام و طیور پرداخته اند. پیش بینی ها 

این بوده است که این دو مجموعه از حداقل استانداردها در سال ٢٠١١ همسان اسفیر شود.

استفاده همزمان از استانداردهای همسان با این کتاب راهنما، کیفیت کمک های ارائه شده به مردم آسیب دیده 

از بالیا یا اغتشاشات را بهتر می کند. راهنمودهای ارائه شده از سوی INEE ،SEEP و LEGS نیز در سراسر 

این کتاب، مورد استفاده، مقابله و مقایسه قرار گرفته است.

آژانس ها، ائتالف ها و شبکه ها نیز، استانداردها و منشورهای دیگری را تدوین کرده اند تا به رفع نیازمندی های 

خاص عملیاتی، از قبیل دستورالعمل و مهارت های فنی و یا رفع کمبودهای موجود در قوانین، بپردازند. در هر 

جای فصول فنی کتاب راهنما که نیاز بوده، به این استانداردها مراجعه شده است.

پروژه اسفیر بخشی از یک سلسله ابتکارات مربوط به کیفیت و مسئولیت پذیری در درون سازمان است 

که با پروژه Emergency Capacity Building (ظرفیت سازی برای بحران ها) یا ECB رابطه کاری 

نزدیکی دارد؛ پروژه اخیر تدوین کننده دو اثر «راهنمای نسبتاً خوب» (Good Enough Guide) و مشارکت 

مسئولیت پذیری بشردوستانه (Humanitarian Accountability Partnership یا HAP) اس که با کاربرد 

استاندارد مسئولیت پذیری بشردوستانه و استاندارد مدیریت کیفیت خود، تطابق استانداردها را بررسی می کند. 

پرسش و پاسخ های ابتکاری دیگری که اسفیر مرتباً با ان ها سر و کار دارد، عبارتند از: پرسش و پاسخ های 

Urgence, ) ،(URD) گروه اضطرار، بازپروری و توسعه ،people In Aid) «مردم در امدادرسانی ها»

Rehabilitation, Development) هماهنگی سود (Coordination SUD) (SUD) و شبکه فراگیری فعال 
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ماورای کتاب راهنما

نخستین پروژه اسفیر که بیشترین کاربرد را دارد، همین کتاب راهنما است. این کتاب به صورت الکترونیک در 

وب سایت یا تارنمای اسفیر (www.sphereproject.org)، یعنی جایی که می توانید آخرین اخبار و به 

روزرسانی ها درباره نسخه های موجود و سایر منابع را دنبال کنید، در دسترس است.

اسفیر به زبان های متعدد، همراه با مطالب مختلف آموزشی و آگاهی بخشی موجود است این مطالب اغلب با 

استفاده از تجربه دست اندرکاران با چارچوب های محلی تطبیق داده شده اند. همین امر نشانگر شور و شوق 

خانواده اسفیر است، مجموعه ای گاه غیر رسمی، به زحمت مرتبط و شبکه ای در حال گسترش دائم و متشکل 

از فعاالنی که روح اسفیر را زنده نگه می دارند. بنیان پروژه اسفیر بر این هدف نهاده شده است که به ارتقای 

وضعیت پاسخ گویی جهت رفع نیازمندی های بشردوستانه پرداخته شود تا مردم آسیب دیده از بحران ها به 

حقوق و رفع نیازمندی هایشان نائل شوند. هر چند پروژه اسفیر از زمان تکوین تا به حال پیشرفت های زیادی 

کرده است، اما هیچ کتاب راهنمایی نمی تواند به تنهایی چنین دست آوردی داشته باشد.

(Cross-cutting Issues) طرح موضوعات با مضامین مرتبط

موضوعات با مضامین مرتبط در این کتاب در پاسخگویی ها به بحران، بر حوزه های خاصی تمرکز می کنند و 

به موارد آسیبپذیری های فردی، گروهی یا عمومی می پردازد.

کودکان: باید اقدامات خاصی به عمل آید تا تضمین شود که همه کودکان از آسیب مصون خواهند بود و به 

طور برابر به همه خدمات اساسی دسترسی خواهند داشت، زیرا در اکثر مواقع، کودکان بخش بزرگتر جمعیت

های آسیب دیده از فجایع را تشکیل می دهند، نه تنها سنجش نظرات آنان و آن چه بر آن ها گذشته، در ارزیابی 



بحرانها و برنامهریزیها اهمیت دارد، بلکه بر ارائه خدمات بشردوستانه و نظارت بر آن ها نیز تأثیرگذار است. 

کودکان و افراد جوان در وضعیت های بحرانی خاص، مانند سوء تغذیه، بهره کشی، آدمربایی و استخدام در 

گروه های مسلح و نیروای رزمی، خشونت های جنسی و عدم فرصت مشاکرت در تصمیم گیری در برابر بحران 

ها، آسیب پذیرترند. در «کنوانسیون حقوق کودک» آمده است که کودک، فردی است در سن زیر ١٨ سال.  

این تعریف می تواند در چارچوب های اجتماعی-فرهنگی مختلف، متفاوت باشد. به منظور تضمین دستیابی 

کودکان و نوجوانان به امدادرسانی بشردوستانه، باید تفسیر کاملی از تعریف کودک در یک جمعیت آسیب 

دیده صورت گیرد.

کاهش خطرات بحران ها: کاهش خطرات بحران ها از طریق تالش های نظام مند برای تحلیل و مدیریت 

عوارض پی بینی نشده وقایع، از جمله کمتر قرار گرفتن در برابر آسیب ها، کاهش آسیبپذیریهای مردم و 

اموالشان، مدیریت هوشمندانه زمین و محیط زیست و آمادگی بهتر برای مقابله با حوادث ناگوار، تعریف شده 

است. چنین حوادث ناگواری عبارتند از: بالیای طبیعی مثل طوفان، سیل، خشک سالی و سونامی؛ از آن جا که 

به نظر می رسد، این بالیا روز به روز متنوع تر و جدی تر می شوند، بروز این پدیده ها را به تغییرات جوّی 

نسبت می دهند.

محیط زیست: محیط زیست شامل عناصر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (یا زیست شناختی) و فرایند هایی 

ات که بر بالزدگان و زندگی و معیشت جواع محلی، اثر می گذارد. محیط زیست، منابعی طبیعی را در دسترس 

مردم قرار می دهد که افراد را محافظت و به کیفیت زندگیشان کمک می کند. اگر عملکردهای اساسی تداوم 

یابد، باید از محیط زیست پاسداری کرد. حداقل استانداردها به نیازمندی هایی رسیدگی می کند که به بهره 

برداری های بیش از حد از محیط زیست، آلودگی و تخریب شرایط زیست محیطی مربوط و هدف آن عبارت 

است از: تداوم وظیفه حفظ محیط زیست، کاهش خطرات و آسیب پذیری های ناشی از آن و جستجوی ساز و 

کارهایی برای محافظت از انعطاف پذیری نظام های طبیعی برای بازسازی خود.



جنسیت: جنسیت به بیان این واقعیت می پردازد که انسان ها به دلیل جنسیت خود وضعیت متفاوتی را تجربه می 

کنند. جنسیت یعنی ویژگی بیولوژیک زنان و مردان. طبیعی است که این امر در هنگام تولد (و حتی پیش از آن) 

تعیین می شود و بنابراین به طور کلی تغییر ناپذیر و جهانی است.

در اصل حقوق برابر زنان و مردان در اسناد حقوق بشر، که مبنای منشور حقوق بشر را تشکیل می دهد، تصریح 

شده است، زنان و مردان از لحاظ دریافت کمک های بشردوستانهف برخورادی از حمایت، حرمت، شأن و 

کرامت انسانی، برابری در احتساب ظرفیت های انسانی و از جمله توان گزینش، فرصت برابر در گزینش ها، و 

برخورداری از سطح توان برابر برای شکوفایی استعدادهایشان، حقوق یکسان دارند. امدادرسانی بشردوستانه 

زمانی مؤثر خواهد بود که بر مبنای درک نیازمندی ها، آسیب پذیری ها، عالئق، ظرفیت ها و عملکرد زنان، 

مردان، دختران و پسران همه گروه های سنی برای مقابله با بحران ها و اثرات آن ها طرح ریزی شده باشد.

درک این تفاوت ها و همچنین نابرابری های نقش زنان و مردان و فشار کاری آنان، دسترسی شان به منابع و 

کنترل آن، قدرت تصمیم گیری و فرصت های کسب مهارت برای این دو گروه، از طریق تحلیل جنسیت 

حاصل می شود.

اهداف بشردوستانه نسبی و بی طرفانه به این معنی است که باید میان زنان و مردان منطقه عمل کرد و به تضمین 

برابری شان توجه کرد؛ به لحاظ تاریخی توجه به روابط مبتنی بر جنسیت، از تمرکز بر نیازمندی ها و شرایط 

زنان و دختران نشئت می گیرد، زیرا زنان و دختران در مقایسه با مردان و پسران، نوعاً در وضعیت نامساعدتری به 

سر می برند؛ اما امروز جامعه انسانی اکثراً آن چه را که در وضعیت های بحرانی پیش روی مردان و پسران استف 

مورد شناسایی قرار می دهد.

ویروس HIV و ایدز: آگاهی از گسترش ویروس HIV در یک چارچوب بشردوستانه خاص برای درک 

آسیب ها، خطرها و برنامه ریزی پاسخی مؤثر، مهم است. عالوه بر گروه هایی که بیش از دیگران در معرض 

خطر دارند (یعنی مردانی که با مردان مقاربت می کنند، معتادان تزریقی و کسانی که درآمدشان از طریق امور 



جنسی است)، و برای حمایت از خود در برابر نادیده گرفته شدن، تبعیض و خشونت، نیازمند مراقبت های خاص

اند؛ در برخی از مناطق ممکن است گروه های آسیب پذیر دیگری، مثل پناهندگان، مهاجران، جوانان و مادران 

مجرد، نیز باشند. آوارگی های گروهی گاهی به افزایش اسیب پذیری ناشی از HIV و خطرات ناشی از جدایی 

اعضای خانواده و شکست قوانین و هنجارهای تنظیم کننده امور اجتماعی و جنسی منجر می شود؛ ممکن است 

از زنان و کودکان در گروه های مسلح بهره کشی شود و این افراد به خاطر خشونت های جنسی به طور مشخص 

در معرض آسیب پذیری از HIV و بهره کشی قرار گیرند؛ یا ممک است مردم در فجایع انسانی دیگر به 

 ، (ART) از قبیل برنامه پیشگری و درمان با داروهای موسوم به آنتی ویتروویال ،HIV اقدامات درمانی برای

درمان سل و پیشگیری و درمان سایر بیماریهای عفونی همه گیر، دسترسی نداشته باشند.

کسانی که با ویروس HIV زندگی می کنندف اغلب از تبعیض و بدنامی هم رنج می برند؛ بنابراین باید به شدت 

به محرمانه نگه داشتن اطالعات مربوط به آن ها توجه و در مواقع لزوم از آنان حمایت شود. فعالیت های 

تخصصی نام برده در این کتاب راهنما، باید اقدامات مناسب برای مقابله با HIV را با توجه به شیوع و محل آن 

فراهم کند و مانع افزایش آسیب پذیری های مردم و خطر ابتال به آن شود.

افراد سالمند: بنا بر تعریف سازمان ملل، زنان و مردان سالمند عبارتند از کسانی که سن آنان بیش از ٦٠ سال 

است، اما تعریف «سالمند» می تواند در شرایط مختلف متغیر باشد. در کشورهای در حال توسعه، سالمندان از 

فقیرترین افراد به شمار می روند و هنگام بروز بحران ها و اغتشاشات، بخش بزرگ و فزاینده ای از شمار آسیب 

پذیرترین افراد آسیب دیده از فجایع و اغتشاشات را به خود اختصاص می دهند (برای مثال، تعداد افراد باالی 

٨٠ سال، سریع ترین رشد را در میان گروه های سنی جهان دارد) و با این حال این افراد اغلب در مدیریت بالیا 

یا اغتشاشات نادیده گرفته می شوند. انزوا و ضعف جسمانی، همراه با ورود خسارت به ساختار ساز و کارهای 

معیشتی، خانواده و حمایت اجتماعی، مسائل مزمن سالمتی، حرکتی و زوال سالمت عقل، از عوامل مهم تشدید 

آسیب پذیری سالمندان در بحران ها یا اغتشاشات است. برای شناسایی و دسترسی به افراد سالمند خانه نشین و 



اعضای خانوار تحت سرپرستی آنان، باید تالش های خاصی کرد. ضمناً افراد سالمند سهمی اصلی در احیا و 

بازتوانی ها دارند. آن ها با مراقبت کود کان، مدیریت ممنابع و درآمدزایی، نقشی حیاتی ایفا می کنند و دانش و 

تجربه انطباق با شرایط جامعه را دارند و به حفظ فرهنگ و هویت اجتماعی کمک می کنند.

افراد دچار ناتوانی (معلوالن) : سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین می زند که بین هفت تا ده درصد 

از جمعیت جهان، از جمله کودکان و سالمندان، ناتوانی هایی (معلولیت هایی) دارند. بالیا و اغتشاشات می تواند 

موارد آسیب رسانی و معلولیت های متعاقب آن را افزایش دهد. کنوانسیون حقوق معلوالن سازمان ملل 

(CRPD) ، ناتوانی را به عنوان مفهومی گسترده تعریف می کند که از تعامل بین اشخاص دچار اسیب (که 

ممکن است جسمانی، حسی، عقالنی یا روانی- اجتماعی باشد) و موانع رفتاری و محیطی- که مانع مشارکت 

کامل و مؤثر آنان در جامعه به طور برابر با دیگران است، حاصل می شود؛ بنابراین، وجود این موانع است که 

اشخاص دچار ناتوانی را از مشارکت کامل و با معنا در روند لی  برنامه های امدادرسانی بشردوستانه و یا از بهره 

مندی از این برنامه ه باز می دارد. CRPD جدید بر ایمنی معلوالن و حمایت از آن در اغتشاشات و وضعیت 

های اضطراری، تأکید ویژه دارد (ماده ١١).

افراد دچار معلولیت با خطرات نامتناسبی مواجه اند و اغلب از رایندهای امدادرسانی و بازتوانی حذف می شوند، 

چنین حذفی استفاده از خدمات حمایتی استاندارد بحرران و مشارکت مؤثر در آن ها را، دشوارتر می کند. نکته 

مهم درباره آنان این است که افراد دچار معلولیت، جمعیت گوناگونی را دربرمیگیرد که شامل کودکان و 

سالمندانی می شود که نیازهای آنان نمی تواند به صورت یکنواخت و همراه با دیگران رفع شوند؛ بنابراین در 

امدادرسانی بشردوستانه باید توانایی ها، مهارت ها، منابع و دانش افراد دچار انواع مختلف ناتوانی ها، مورد 

مالحظه قرار گیرد. توجه به این نکته که افراد معلول هم، مثل سایر افراد جامعه خود نیازهایی اساسی دارند، مهم 

است. عالوه بر آن، هر اقدامی که برای افراد  معلول صورت گیرد، نباید منجر به جدایی آنان از کانون خانواده و 

جامعه ایشان شود. در نهایت، اگر حقوق افراد دچار ناتوانی در امدادرسانی بشردوستانه نادیده گرفته شود، 



فرصت عظیی برای بازسازی جوامع از دست همه مردم می رود؛ بنابراین شامل کردن افراد معلول در همه جنبه 

های امداد و بازتوانی یا بازسازی ضرورت دارد. این امر نیازمند هر دو نوع پاسخگویی کلی و هدف گذاری 

شده است.

حمایت روانی- اجتماعی: برخی از مهم ترین علل آسیب پذیری  صدمه در زمان روی دادن بالیا، ناشی از 

اثرات پیچیده عاطفی، اجتماعی، فیزیکی و روانی این وقایع است. بسیاری از این واکنش ها عادی است و با 

گذشت زمان می توان بر آن ها غلبه کرد. سازماندهی حمایت از سالمت فکری و روانی - که به صورت محلی 

امکان پذیر باشد و بتواند خودیاری و سازگاری و مقاومت را در میان جمعیت آسیب دیده رواج دهد-، ضروری 

است. اگر افراد آسیب دیه در سریع ترین زمان مناسب، در هدایت و اجرای برنامه پاسخگویی به بحران دخالت 

داده شوند، اقامات بشردوستانه تقویت خواهد شد. در هر بخش از فعالیت های بشردوستانه، شیوه اداره کم ها 

تأثیری روانی -اجتماعی می گذارد که می تواند باعث حمایت از مردم آسیب دیده و یا لطمه زدن به آن ها 

شود. نحوه ارائه کمک ها باید با چنان اشتیاقی همراه باشد که شأن و کرامت افراد آسیب دیده از بال را حفظ 

نماید و از طریق مشارکت بر معنی آنان در امدادرسانی، در آنان ایجاد خودکفایی کند و حرمت اهمیت اعمال 

دینی و فرهنگی آنان نگه داشته شود و توانایی افراد آسیب دیده در بهزیستی کلی آنان تقویت شود.

مآخذ

www2.ohchr.org/English/law/crc.htm. :کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل

www.un.org/disabilities. :کنوانسیون حقوق معلوالن سازمان ملل

www.who.int/disabilities/en/. :سازمان بهداشت جهانی، درباره معلولیت ها



حداقل استانداردها برای منابع آب، فاضالب و ارتقای بهداشت فردی

چگونه از این فصل استفاده کنیم؟

این فصل به هفت فصل اصلی تقسیم  شده است:

تأمین آب، فاضالب و ارتقاء وضع بهداشت (واش)

ارتقاء وضع بهداشت

تأمین آب

دفع فضوالت

کنترل جانوران ناقل بیماری

مدیریت زباله های جامد

جمع آوری آب های سطحی

همراه با این فصل، باید اصول حمایت و استانداردهای اصلی را نیز به کار برد.

گرچه در آغاز هدف این بود که از استانداردهای اولیه، تنها در امدادرسانی بشردوستانه بهره برداری شود، اما از 

این استانداردها در امادگی برای رویارویی با بالیا، فعالیت های احیا و ارتقاء وضع بهد اشت نیز می توان استفاده 

کرد.

هر بخش حاوی نکات زیر است:

 حداقل استانداردها: ماهیت این استانداردها کیفی است و سطح حداقلی را که باید در امداد رسانی بشردوستانه 

در تأمین آب، افضالب و ارتقاء وضع بهداشت رعایت شود مشخص می کند.

 اقدامات کلیدی: این موارد شامل فعالیت ها و اطالعات پیشنهادی، در پیشرفت رعایت استانداردها هستند.



 شاخص های کلیدی: این شاخص ها عبارتند از «عالئمی» باری نمایش رعایت یا عدم رعایت استانداردها و 

نمایاندن راهی برای سنجش و ارتباط فرایندها و نتایج اقدامات کلیدی.

 نکات راهنما: این نکته ها دربردارنده موارد ویژه در هنگام به کار بستن حداقل استانداردها، اقدامات کلیدی و 

شاخص های کلیدی است و برای مقابله با مشکالت عملی، رهنمودها، محک خ یا توصیه هایی را درباره 

موضوعات اولویتدار ارائه می کند. ضمناً ممکن است شامل موشوعات مهم مربوط به استانداردها، 

اقدامات یا شاخص ها نیز باشد و معضالت، مناقشات یا کمبودهای دانش موجود را توضیح دهد.

اگر نتوان شاخص ها و اقدامات کلیدی ضروری را رعایت کرد، باید دشواری هایی که برای مردم آسیب دیده 

پیش می آید، برآرود شود و اقدامات مناسب برای کاهش آن ها به عمل آید.

در پیوست ١، نکات راهنماف در پیوست ٢ تا ٦ و در بخش مآخذ و مطالب برای مطالعه بیشتر فهرست هایی 

ارائه شده است که به منابع اطالعاتی موضوعات خاص و عام مربوط به این فصل اشاره دارد.
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مقدمه

ارتباط با منشور بشردوستانه و حقوق بین المللی

حداقل استانداردهای تأمین آب، فاضالب و ارتقاء بهداشت (WASH)، ابزار عملی اعتقادات و تعهدات آژانس 

های بشردوستانه است و به عنوان اصول مشترک، حقوق و وظایف حاکم بر اقدامات بشر دوستانه ای مه در 

منشور ذکر شده، به کار می رود. این قوانین، که مبای آن ها اصول بشری مندرج در حقوق بین الملل است، 

شامل حق زندگی با کرامت، حق حمایت و امنیت و حق دریافت کمک های بشردوستانه بر اساس نیاز است. 

غهرستنی از اسناد قانونی و سیاسی که منابع منشور بشردوستانه است، تحت عنوان مآخذ، همراه با تضویحاتی در 

پیوست یک آمده است (رک.ص٣٥٤).

با این که دولت ها عهده داران اصلی مسئولیت های حقوق مذکور هستند، آژانس های بشردوستانه هم برای کار 

با مردم آسیب دیده مسئولیتی دارند که با این حقوق سازگار است. از این حقو کلی زیرشاخه هایی نیز منشعب 

می شود. این موارد عبارتند از: حق مشارکت، داشتن اطالعات و عدم تبعیض که مبنای استانداردهای اصلی و 

همچنین حقوق خاص نسبت به آب، فاضالب، غذا، سرپناه و بهداشت را تشکیل می دهند و نیز حامی منشور و 

حداقل استانداردها در این کتاب اند.

همه حق بهرهمندی از آب و ففاضالب را دارند. این حق در اسناد حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده و به 

تأمین آب قابل دسترسی و تهیه برای مصارف شخصی، خانگی و امکانات فاضالب کمک می کند. مقدار آب 

کافی برای پیشگیری از مرگ در اثر دفع آب از بدن، کاهش خطر بیماری های مربوط به آب و مصرف برای 

پخت و پز و نیازهای بهداشتی شخصی و خانگی، ضروری است.



حق دسترسی به آب و فاضالب، به شکلی جدایی ناپذیر با سایر حقوق بشر، از جمله با حق دسترسی به بهداشت، 

د اشتن سرپناه و غذای کافی مرتبط است. به این صورت، آب بخشی از تضمین های اساسی بقای بشر است. 

فعاالن بخش دولتی و غیر دولتی، مسئول تأمین حق دسترسی به آب و فاضالب اند. برای مثال، در زمان 

برخوردهای مسلحانه، حمله به تأسیسات آب آشامیدنی یا آبیاری، نابودی، محو یا بالفاصله گذاشتن آن ممنوع 

است.

حداقل استانداردها در این فصل بیانگر کامل حق دسترسی به آب و کانال کشی برای آب های هرز و فضالب 

نیست، اما ستانداردهای اسفیر، بازتابنده محتوای درونی حق دسترسی به آب و کانا کشی آب های هرز و 

فاضالب است و به تدریج به درک جهانی این حق کمک می کند.

اهمیت واش در بالیا

در مراحل اولیه یک بحران، اب و کانال کشی و فاضالب برای فراهم کردن شرایط زندگی، عوامل مهمی 

هستند. مردمی که گرفتار بالیا می شوند، نسبت به ابتال و مرگ ناشی از بیماریها، عموماً مستعدتر از دیگران اند، 

و این تا حد زیادی به عدم وجود کانال کشی آب های هرز و فاضالب ، ذخیره اب کافی و ناتوانی در حفظ 

بهداشت خوب مربوط است. مهمترین این بیماری ها عبارتند از: بیماریهای عفونی و اسهال، که از مسیر مدفوعی 

- دهانی سرایت می کند (رک. پیوست٤: بیماریهای مرتبط با آب و فضوالت و راه های انتقال آنها). سایر 

بیمارهای مرتبط با آب و کانال کشی و فاضالب، مواردی است که به وسیله حشرات و سایر ناقل های بیماری از 

زباله های جامد و آب منتقل می شود. واژه «کانال کشی و فاضالب» در سراسر کتاب راهنما برای اشاره به دفع 

فضوالت، کنترل ناقل ها، دفع زباله جامد و آب های هرز سطحی به کار رفته است.

هدف اصلی برنامه واش (WASH) در بالیا، کاهش های همه گیر از طریق مدفوع و دهان و افشای عوامل ناقل 

بیماری ها از طرق زیر است:

 اقدامات خوب بهداشتی



 تهیه آب نوشیدنی سالم

 کاهش خطرات محیطی سالمت

 شرایطی که برای مردم امکان زندگی با حفظ سالمت، کرامت، آسایش و امنیت را فراهم می کند.

تدارک آب، اماکنات فاضالب و کانال کشی آب های هرز، به خودی خود نمی تواند ضامن کاربرد بهینه آنها 

با رعایت بهداشت عمومی باشد. به منظور دسترسی به حداکثر منافع در امدادرسانی ها الزم است که مردم 

آسیب دیده، اطالعات، دانش و درک کافی برای پیشگیری از بیماریهای مرتبط با آب و فاضالب و مواد دفعی 

را داشته باشند و خود برای رویارویی با طرح و نگه داری این امکانات بسیج شوند.

استفاده از امکانات آب، فاضالب و کانال کشی عمومی، به طور مثال در شرایط پناهندگی یا آوارگی ممکن 

است آسیب پذیری زنان و دهتران را نسبت به خشونت های جنسی افزایش دهد؛ به منظور به حداقل رساندن این 

خطرات و تمهید امکانات امدادی با کیفیت تر، تضمین مشارکت زنان در برنامه تأمین آب و امکانات بهداشتی 

اهمیت بسیاری دراد. مشارکت برابر زنان و مردان در برنامه ریزی ها، تصمیمات و مدیریت محلی، به تضمین 

دسترسی تمام مردم مصیبت زده به منابع آب سالم و سرویس های فاضالب، و ایمن و مناسب بودن این سرویس 

ها کمک خواهد کرد.

امدادرسانی بهتر در بخش بهداشت عمومی در بالیا، با آمادگی بهتر امکان پذیر است. این آمادگی در نتیجه 

روابط و ظرفیت های ایجاد شده از سوی دولت ها، آژانس های بشردوستانه، سازمان های جامعه مدنی محلی، 

جوامع و افراد دیگر، برای پیش بینی تأخیر احتمالی و ناگهانی حوادث و امدادرسانی مؤثر به آن ها حاصل می

شود. آمادگی مزبور مبتنی بر تحلیل خطرات و کامالً مرتبط با نظام های هشداردهنده فوری است؛ آمادگی 

شامل برنامه ریزی برای حوادث غیرمترقبه، ذخیره تجهیزات و تدارکات، خدمات اضطرری و سازمان دهی 

آماده باش، آموزش پرسنل، آموزش مردم در سطح اجتماعی و رزمایش است.

ارتباط با فصل های دیگر



بسیاری از استانداردهای فصول دیگر، با این فصل مرتبط است. پیشرفت در رسیدن به استانداردها در یک حوزه 

اغلب بر پیشرفت و حتی تعیین پیشرفت حوزه های دیگر تأثیر می گذارد. هماهنگی و همکاری نزدیک با 

مسئوالن محلی و سایر آژانس های پاسخگو برای تضمین رفع نیازها، پیشگیری از دوباره کاری در تالش ها و 

تصمیمات مربوط به بهینه کردن کیفیت آب و فاضالب ضروری است.

برای مثال، آن جا که استانداردهای تغذیه رعایت نشده، نیاز فوری به اجرای استاندارد آب و فاضالب است. 

زیرا آسیب پذیری مردم در برابر بیماریها به طرز چشمگیری بیشتر خواهد شد.

همین موضوع درباره مردم مناطقی که HIV و ایدز در میانشان شیوع یافته یا مناطقی که جمعیت سالمند و یا 

معلول آن زیاد است، نیز صدق میکند. همزمان با بروز شرایط بحرانی، اولویت ها باید بر مبنای اطالعات 

درست منتشر میان بخش ها تعیین شود. همچنین در هر جا که ممکن بود، باید به اشتانداردهای تکیلی رجوع 

کرد.

ارتباط با اصول  حمایت و استانداردهای اصلی

به منظور نیل به استانداردهای این کتاب، همه آژانس های بشردوستانه، حتی در صورت نداشتن مأموریت یا 

ظرفیت تخصصی، باید با اصول حمایت، هدایت شوند. این اصول «مطلق» نیستند و بدیهی است که شرایط می 

تواند میزان توانایی آژانس ها را در رهایت استانداردها محدود کند. با این حال، این اصول نماینده نگرانی های 

جهانی بشردوستانه است که باید همیشه این فعالیت ها را هدایت کند.

استانداردهای کلیدی، استانداردهای اساسی روند و پرسنلی مشترک، در تمام بخش ها است. شش استاندارد 

اصلی، امدادرسانی های مردم محور، هماهنگی و همکاری، ارزیابی، طرح و امدادرسانی، اجراء شفافیت و 

یادگیری کار و عملکرد امدادگران در فعالیت های بشردوستانه را تحت پوشش قرار می دهد. این استانداردها 

در این کتاب راهنما، نقطه عزیمت یگانه ای برای عطف همه استانداردهای مذکور است. بنابراین، هر فصل فنی 

برای رعایت استاندارد خود، استفاده همزمان از استانداردهای اصلی را ایجاب می کند؛ خصوصاً برای تضمین 



تناسب و کیفیت هر امداد ، مشارکت مردم آسیب دیده در بحران- از جمله گروه ها و افرادی که در بحران ها 

مکرراً با خطر روبرو هستند- باید به حداکثر برسد.

آسیب پذیری ها و ظرفیت های جمعیت آسیب دیده از بحران

این بخش برای مطالعه همزمان با استانداردهای کلیدی و تقویت آن ها، طراحی شد ه است.

درک این نکته اهمیت زیادی دارد که جوان، پیر یا زن بودن، معلولیت یا ابتال به HIV به خودی خود او را آسیب 

پذیر نمی کند و  یا در معرض خطر قرار نمی دهد. بلکه تأثیر متقابل برخی عوامل باعث این امر می شود. برای 

مثال، کسی که بیش از ٧٠ سال دارد، تنها زندگی می کند و وضع سالمتی اش ضعیف است، احتماالً آسیب 

پذیرتر از فردی با شرایط سنی و سالمتی مشابه است که در یک خانواده کامل و با درآمد کافی زندگی می 

کند؛ همانطور که اگر یک دختر بچه سه ساله بی سرپرست باشد، بسیار آسیب پذیرتر از کودکی است که تحت 

مراقبت والدینی مسئول زندگی می کند.

با اجرای استانداردهای واش و اقدامات کلیدی، تحلیل آسیب پذیری و ظرفیت موجود، تضمین می کند که 

تالش های امدادری، حامی افرادی است که مستحق دریافت کمک بدون تبعیض هستند. این امر، مستلزم درکی 

درست از شرایط محلی و چگونگی تأثیری است که یک بحران خاص به اشکال گوناگون بر گروه های 

مختلف مردم می گذارد؛ از جمله به دلیل شرایط پیشین خود آن ها (مانند بسیار پیر یا در معرض تبعیض بودن)، 

در خطر تهدید قرار گرفتن حمایت از آن ها (مثل خشونت های مبتنی بر جنسیت، از جمله بهره کشی جنسی)، 

شیوع بیماری ها (مثل HIV و سل) و احتمال شیوع آن ها (مثال ابتال به سرخک و وبا). بالیا می توانند نابرابرهایی 

را که از پیش موجود بوده، بدتر کنند؛ اما حمایت از سیاست های مردم برای سازگاری و مقابله با شرایط و 

ظرفیت های احیایشان، اهمیت بسیاری دارد. دانش، مهارت و سیاست های مردم نیازمند حمایت است و افراد 

برای بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی، حقوقی، مالی و روانشناسی به مشاوره احتیاج دارند. به امور مختلفی که 



گاه به صورت های فیزیکی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مانع دسترسی برابر افراد به این خدمات است، نیز 

باید رسیدگی شود.

آن چه در زیر می آید، برخی از حوزه های اصلی است که در بردارنده توجه به حقوق و ظرفیت های همه مردم 

آسیب پذیر است:

 مشارکت مردم را بهینه کنید تا همه گروه های مردمف به ویژه سانی که کمتر دیده می شوند (مثل افرادی که 

در برقراری ارتباط مشکل دارند، کسانی که در مراکز زندگی می کنند، نوجوانان بزهکار و سایر گروه های 

دارا یا فاقد نماینده) را در برگیرد.

 اطالعات را بر اساس جنس و سن (از صفر تا ٨٠ سال) تفکیک کنید- این امر برای تضمین توجه کافی بخش 

واش به گوناگونی مردم، مهم است.

 اطمینان یابید که اطالعات مربوط به حق و حقوق مردم، به طور گسترده و قابل دسترسی در میان همه اعضای 

جامعه منتشر می شود.

حداقل استانداردها

۱.  تأمین آب، فاضالب و ارتقاء وضع بهداشت (واش)

هدف از هر برنامه واش، به طوری که در شکل زیر نشان داده شده ارتقاء وضع بهداشت شخصی و زیست 

محیطی به منظور حمایت از سالمتی است. یک برنامه مؤثر واش متکی است به تبادل اطالعات میان آژانس و 

مردم آسیب دیده، با هدف شناسایی مسائل اصلی بهداشتی و راه حل هایی برای آن مسائل که با فرهنگ مردم 

تناسب داشته باشد. حصول اطمینان از مصرف بهینه همه منابع آب و فاضالب و حفظ بهداشت، تأثیر عظیمی بر 

سالمت عمومی خواهد گذاشت.

ارتقاء وضع بهداشت در برنامه واش، امری حیاتی است. تمرکز بر برنامه واش عمومی و خاص است. به عبارت 

دیگر، ارتقاء وضع بهداشت برای همه بخش ها ضروری و در شاخص های تأمین آب، دفع فضوالت، کنترل 



ناقل های بیماری، مدیریت زباله های جامد و جمع آوری آب های سطحی بازتاب یافته است. به طور ویژه بر دو 

استاندارد ارتقاء وضع بهداشت تمرکز و با فعالیت های خاص ارتقاء آن، مرتبط می شود.

پیشگیری از بیماریها واش

(WASH) طراحی و اجرای برنامه واش :(WASH) استاندارد شماره ۱ واش

نیازهای واش مردم آسیب دیده برآورده می شود و هر جا که مناسب باشد، بهره مندان در طراحی، مدیریت 

و نگه داری امکانات شرکت می کنند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکته راهنما برای مطالعه)

 خطرات اصلی بهداشت عمومی را از طریق مشاوره با جمعیت آسیب دیده شناسایی کنید (رک. نکته راهنمای 

١ و استانداردهای کانونی ١، ٣ و ٤، صص ٥٦ تا ٦٧).

 نیازهای بهداشت عمومی جمعیت آسیب دیده را طبق اولویت هایشان ارزیابی و تأمین کنید (رک. نکته 

راهنمای ١).

یط
مح

ت 
ظرفی

ش 
فزای

ا

زار
ت اف

سخ
 به 

سی
ستر

د

شت
هدا

ضع ب
ء و

رتقا
ا



 درباره همه فعالیت های برنامه واش به طور منظم به دنبال دریافت بازخوردهای مربوط به طرح و قابلیت 

پذیرش شیوه های افزایش از همه گروه های مختلف بهره مندان باشید (رک. استانداردهای کانونی ١، ٣ و 

٤، صص ٥٦ تا ٦٧).

شاخص های کلیدی (همراه با نکته راهنما برای مطالعه)

 همه گروه های درون جمعیت، به منابع و امکانات واش دسترسی ایمن و برابر دارند، از امکانات فراهم شده 

استفاده و برای کاهش خطرات سالمت

 همه کارکنان واش با شفافیت و احترام. و از جمله با دانستن چگونگی امدادرسانی به پرسش های اعضای 

جامعه درباره پروژه، با کسانی که آسیب دیده اند، رفتار می کنند و اطالعات مربوط به پروژه را آشکارا با 

آن ها در میان می گذارند.

 نظامی برای مدیریت، تعمیر و نگه داری امکانات به نحو مطلوب موجود است و همه گروه ها به صورت برابر 

در آن همکاری دارند.

 همه بهرهمندان اذعان دارند که طراحی و اجرای برنامه واش، منجر به افزایش امنیت و احیای کرامت آن ها 

شده است.

نکته راهنما

١. برآورد نیازها: انجام یک ارزابی برای شناسایی عملکرد های خطرناک ضروری است؛ این عملکردها ممکن 

است، باعث افزایش آسیب پذیری ها و یا پیش بینی موفقیت در تأمین امکانات واش و در نتیجه افزایش 

فعالیت های بهداشتی شود. ممکن است خطرات اصلی بر ایمنی فیزیکی در دسترسی به امکانات، استفاده و 

نگهداری از سرویس های بهداشتی، کمبود صابون برای شست و شوی دست و انبار و آماده کردن 



غیربهداشتی مواد غذایی تأثیر گذارد در این ارزیابی باید منابعی که در دسترس جمعیت قرار دارد و 

همچنین دانش و رسوم محلی، توجه کرد؛ به طوری که این فعالیت ها مفید، منسجم و عملی باشد.

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را، که ممکن است باعث تعهد به عملکردهای بهداشتی و یا زیر پا گذاشتن آنها 

شوند، باید به عنوان بخشی از ارزیابی های عملی، شناسایی کرد. در این ارزیابی باید به نیازهای مردم آسیب 

پذیر توجه ویژه کرد. اگر مشاوره با هیچ یک از این گروه های مردم ممکن نیست، باید در گزارش ارزیابی به 

وضوح ذکر و در اسرع وقت به آن رسیدی شود (رک. استاندارد شماره ٣، ص ٦٢).



۲. ارتقای وضع بهداشت

ارتقاء وضع بهدشت، ایجاد یک برنامه منظم برای برای توان بخشی به اقدامات، جهت پیشگیری از بیماریهای 

مرتبط با آب و فاضالب و یا کاهش آن هاست. ضمناً در برنامه های واش، این کا می تواند راهارهای عملی 

برای تسهیل مشارکت ، امدادرسانی مسئوالنه و نظارت اجتماعی باشد. ارتقاء وضع بهداشت باید استفاده از 

دانش، رسوم و منابع مردم آسیب دیده و همچنین کاربرد مثا لهای کیفی حمایت از بهداشت عمومی واش حاضر 

را در نظر بگیرد.

ارتقاء وضع بهداشت شامل حصول اطمینان از این است که مردم از آب، فاضالب و وسایل و خدمات تسهیل 

کننده بهداشت بهترین استفاده را می برند؛ همچنین عملیات تعمیر و نگهداری امکانات را شامل می شود. سه 

عامل اصلی ارتقاء وضع بهداشت عبارتند از:

تادل متقابل اطالعات و دانش .١

بسیج جوامع آسیب دیده .٢

تأمین مواد و تجهیزات اساسی .٣

بسیج جامعه خصوصاً در زمان فاجعه، که باید به مردم اقدام برای حفظ سالمتیشان اکیداً تشویق شند، مهم است. 

فعالیتهای ترویجی، هر جا که ممکن است، باید به جای تمرکز انحصاری بر اطالع رسانی گسترده، شامل شیوه 

های تعاملی باشد.

استاندارد شماره ۱ ارتقاء بهداشت: اجرای ارتقاء وضع بهداشت

مردان، زنان و کودکان آسیب دیده از همه سنین از خطرات بهداشت عمومی با خبر و آماده اند تا برای 

پیشگیری از زوال شرایط بهداشتی، اقداماتی را انجام دهند و از امکانات فراهم شده استفاده و مراقبت کنند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)



 به طور نظاممند و با استفاده مناسب از کانال رسانه های گروهی، اطالعاتی درباره خطرات مربوط به اقدامات 

پیشگیرانه ارائه کنید (رک. نکات راهنمای ١ و ٢)

 عوامل خاص اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی را که می تواند در گروه های مختلف جامعه ایجاد انگیزه کند، 

شناسایی و از آن ها به عنوان مبنایی برای سیاست ارتباطی ارتقاء وضع بهداشت استفاده کنید (رک. نکته 

راهنمای ٢).

 برای پیشبرد گفتگو با آسیب دیدگان، هر جا که ممکن بود، از روش های تعاملی ارتباطی بهداشت استفاده 

کنید (رک.  نکته راهنمای ٣).

 در مشارکت با جامعه آسیب دیده به اقدامات کلیدی بهداشتی و استفاده از امکانات آماده نظارت کنید (رک. 

نکته راهنمای ٣ و استاندارد کانونی ٥، نکات ١، ٣ تا ٥، صص ٧١ تا ٧٢).

 برای تعریف دوره و شروط انگیزه های بسیج، با جمعیت و شرکای اجرایی اصلی مذاکرده کنید (رک. نکته 

راهنمای ٥).

شاخص های کلیدی(همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 همه گروه های بهرهمند می توانند آنچه را که برای جلوگیری از وخیم شدن وضع بهداشتی انجام داد اند، 

شرح و نشان دهند (رک.م نکته راهنمای ١).

 همه امکانات فراهم شده به طرز مناسبی استفاده و مرتب نگه داری می شود.

 نمایندگانی از همه گروه ها در برنامه ریزی، آموزش، اجرا، نظارت و ارزیابی کار اتقاء وضع بهداشت 

شرکت دارند (رک. نکات راهنمای ا تا ٦ و استاندارد اصلی ١، نکات راهنما ١ تا ٥، صص ٥٧ و٥٨).

 وسایل دفع فضوالت کودکان در اختیر مراقبین اطفال و نوزدان قرار می گیرد (رک. استاندارد ١ دفع 

فضوالت، ص ١١٢ و نکته راهنمای ٦).



نکات راهنما(همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

۱. هدف قرار دادن خطرات اولویت دار بهداش ورفتارها،: باید از درک حاصل از طریق ازیابی 

خطرات بهداشتی ، وظایف ومسولیت گروه های مختلف، برای برنامه ریزی واولویت بندی امدادرسانی 

استفاده شود، تا اطالعات میان دست اندرکاران بشردوستانه و جمعیت آسبیب دیده به تناسب هدف گیری 

وبه تصورات غلط، در هر جا که پیش آمد، ریسدگی شود.

۲. دسترسی به همه بخش های جمعیت: در مراحل اولیه حوادث ناگهانی، تکیه به رسانه های گروهی 

برای تضمین آگاهی مردم از کاهش خطرات سالمتی، الزم باشد. گروه های متخلف را باید از طریق رسانه 

ها مربوط ومتناسب بااطالعات، آموزش ومطالب ارتباطی مختلفی مورد هدف قرار داد تا اطالعات به همه 

اعضای جمعیت برسد. این امر خصوصاً در مورد بی سوادان که در برقراری ارتباط مشکل دارند وبا کسانی 

که به رادیو یا تلویزیون دسترسی ندارند، مهم است. در این باره رسانه های مردمی (مثل نمایش ها، آهنگ 

ها، تئاترهای خیابانی، حرکات موزون و...) هم باید مؤثر باشد. به منظور تعیین فرصت هایی برای پیشبر 

فعالیت های بهداشتی، هماهنگی با شاخه های آموزش نیز اهمیت دارد.

۳. شیوه های تعاملی: مطالب وشیوه های مشارکتی متناسب با فرهنگ مردم آسیب دیده، فرصت های خوبی 

بری طراحی و نظارت بر پیشرفت های بهداشتی خود فراهم می کنند. به این صورت آنها این فرصت را 

دارند تا در هر جا که الزم باشد، پیشنهادها یا شکایت هایی را درباره برنامه مطرح کنند. برنامه ریزی برای 

ارتقاء شرایط بهداشت، باید متناسب با فرهنگ باش. این برنامه ها باید از سوی آموزگارانی آنجام گیرد که 

از ویژگی ها و مهارت های الزم برای کار با گروه هایی که احتماالً اعتقادات  رسومی متفاوت از خود آن 

ها (مثل برخی از فرهنگ ها که صحبت کردن زنان با مردان غریبه در میانینشان ممنوع است) دارند، 

برخوردار باشد.



۴. گذاشتن فشار مضاعف: حصول طمینان از اینکه در فعالیت های ارتقاء وضع بهداشت یا مدیریت آن، بار 

مسئولیت بیش از حد بر دوش هیچ گروهی از جمعیت آسیب دیده (از جمله زنان) گذاشته نشود، اهمیت 

زیادی دارد. مزایایی مثل فرصت های آموزشی یا استخدامی، باید در اختیار زنان ، مردان و گروه های 

منزوی و مطرودشده قرار گیرد.

۵. دوره و شرایط برای آموزش دهندگان جامعه: استفاده از کارکنان بیرون دفتر یا کسانی که به درب 

خانه ها مراجعه می کنند، روشی تعاملی برای دسترسی به افراد بیشتر است، اما این کارکنان برای دستیابی به 

مهارت، نیازمند حمایت اند. به عنوان یک راهنمایی، در آغاز باید دقت کرد که به ازای هر هزار نفر از 

اعضای جمعیت آسیب دیده، دو مروج یا بسیج کننده جامعه الزم است. این افراد را می شود به صورت 

روزمزد و مطابق با قوانین ملی استخدام کرد. برای دوری از بروز تنش و اختالل در اصول نظام های موجود، 

باید این نکته را که کارکنان حقوق بگیر باشند و یا داوطلب شوند که با جمعیت آسیب دیده، سازمان های 

مجری و یا دیگر شاخه ها کار کنند، مورد توجه قرار داد.

۶. تشویق گروه های مختلف برای اقدام: آگاهی از اینکه سالمتی مهمترین انگیزه برای تغییر رفتار 

نیست، اهمی زیادی دارد. نیاز به حفظ حریم، ایمنی، رفاه، رعایت هنجارهای مذهبی و فرهنگی، موقعیت 

اجتماعی واحترام، می توانند محرک های قوی تری باشند. در هنگام طراحی فعالیت های مضاعف باید این 

عوامل محرک را در نظر گرفت و همراه با گروه مهندسی، آن ها را به طور مؤثر در طرح و پیش بینی 

اقدامات جای داد. نباید تنها بر تغییر رفتار شخصی تأکید درد، بلکه باید به بسیج عمومی و فعالیت با گروه 

ها هم توجه داشت.

استاندارد شماره ۲ ارتقاء بهداشت: شناسایی و استفاه از اقالم بهداشتی



جمعیت آسیب دیده در شناسایی و استفاده از اقالم بهداشتی شرکت دارد تا از تضمین بهداشت، سالمتی، 

کرامت و رفاه خود اطمینان حاصل کند.

اقدمات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 با همه مردان، زنان و کودکان درباره همه اقالم بهداشتی اولویت دار مورد نیازشان مشورت کنید (رک. 

نکات راهنمای ١، ٣ و٤).

 اقالم بهداشتی را برای رفع نیازهای ضروری جامعه به سرعت توزیع کنید.

 پس از توزیع نظارت کنید تا استفاده ورضایت بهره مندان ارزیابی شود (رک. نکات راهنمای ٣ و ٥).

 استفاده از جایگزین های اقالم بهداشتی، مثل پرداخت نقدی، دادن کاالبرگ و یا اقالم غیرغذایی 

(NFIها) را مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهید (رک. «امنیت غذایی»، استاندارد ١، انتقال وجه نقد یا 

حواله، ص ٢٠۹).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 زنان، مردان و کودکان به اقالم بهداشتی دسترسی دارند و برای حفظ بهداشت، کرامت و رفاه از این 

اقالم به صورت مفیدی استفاده می شود (نکات راهنمای ١، ٧ و ۹).

 پیرو مشورت با مردم آسیب دیده، به همه زنان و دختران سن قاعدگی، اقالم الزم برای حفظ بهداشت 

مربوط به قاعدگی داده می شود (رک. نکات راهنمای ٥ و ٨).

 همه زنان، مردان و کودکان به اطالعات و آموزش مربوط به استفاده سالم از اقالم بهداشتی که برایشان 

آشنا نیست، دسترسی دارند (رک. نکته راهنمای ٥).



 ایمنی مردم آسیب دیده و کارکنان در زمان سازماندهی برای توزیع اقالم غیر غذایی، اولویت بندی شده 

است (رک. اصل شماره ١ حمایت، نکات راهنمای ١ تا ٣، صص ٣٣ تا ٣٤).

نکات راهنما

١. اقالم بهداشتی اساسی: یک بسته حداقل اقالم بهداشتی حاوی ظرف (یا سطل) آب، صابون حمام و 

شستشو و نوار بهداشتی قاعدگی است.

فهرست اقالم بهداشتی اساسی:

یک عدد برای هر خانوار ظرف ١٠ تا ٢٠ لیتری برای حمل آب
یک عدد برای هر خانوار ظرف ١٠ تا ٢٠ لیتری برای ذخیره آب

یک عدد برای هر نفر در هر ماه صابون حمام ٢٥٠ گرمی
یک عدد برای هر نفر در هر ماه صابون شستشوی ٢٠٠ گرمی

یک عدد برای نفر اقالم بهداشتی قاعدگی مناسب، مثل پارچه پنبه ای قبل شسشو

٢. هماهنگی: درباره این که آیا اقالم غیر غذایی دیگر (مثل پتو)، در میان اقالم بهداشتی اساسی، باید باشد یا 

نه، با گروه مسکن وجمعیت های آسیب دیده مذاکره کنید (رک. استاندارد ١ اقلم غیر خوراکی، ص ٢٨١).

٣. زمان مندی توزیع اقالم بهداشتی: ممکن است به منظور تضمین توزیع به موقع اقالم بهداشتی، پیرو 

مشورت، اما بدون توافق با جمعیت آسیب دیده درباره توزیع آتی، پخش برخی اقالم اصلی (مثل صابون، 

ظرف آب و ...) الزم باشد.

٤. نیازهای اولویت دار: مردم اگر نیازهایشان به طور مناسبی رفع نشود، ممکن است تصمیم بگیرند اقالم 

ارائه شده را بفرشند؛ بنابراین معیشت مردم باید در زمان برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود.



٥. تناسب: برای پرهیز از ارائه کاالهایی که احتمال دارد به علت عدم آشنایی با آن ها (مثل اقالمی که ممکن 

است با غذا اشتباه گرفته شوند)، مورد استفاده قرار نگیرند، باید دقت شود.

٦. جایگزینی: باید در نظر داشت که هر جا الزم بود ، از مواد مصرفی جایگزین استفاده شود. مثال به تناسب 

فرهنگ، به جای صابون می توان پودر رختشویی را ارائه کرد.

٧. نیازهای خاص: ممکن است برخی افراد که نیازهای خاصی (مثل ناتوانی در نگه داشتن ادرار یا اسهال) 

دارند، لوازم بهداشت شخصی بیشتری، الزم داشته باشند (مثل صابون). نیز افراد ناتوان یا کسانی که باید در 

رختخواب بمانند، به اقالم بیشتری، مثل لگن، احتیاج دارند. شاید الزم باشد که در برخی از اقالم، برای 

استفاده های بهداشتی تغییراتی داده شود (مثل تعبیه سوراخی در صندلی برای استفاده به عنوان مستراح 

بیمار).

٨. بهداشت مربوط به قاعدگی: برای شستشوی مجزا یا دفع مواد بهداشتی قاعدگی باید پیش بینی هایی 

انجام شود.

۹. اقالم مضاعف: ممکن است رسوم اجتماعی و فرهنگی جمعیت آسیب دیده، نیاز به دسترسی به اقالم 

بهداشتی شخصی بیشتری را ایجاب کند. در صورت امکان، اقالم زیر را می توان (برای هر نفر در هر ماه) 

افزود:

o خمیردندان ٧٥ میلی لیتری یا ١٠٠ گرمی

o یک عدد مسوک

o ٢٥٠ میلی لیتر شامپو

o ٢٥٠ میلی لیتر لوسیون نوزاد و اطفال تا ٢ سال

o یک عدد ریش تراش یکبار مصرف

o لباس زیر برای زنان و دختران در سن قاعدگی



o یک عدد شانه یا برس

o ناخن گیر

o پوشک و لگن بچه (با توجه به نیاز خانوار)



۳. تأمین آب

آب الزمه زندگی، بهداشت و کرامت بشر است. در شریط حاد ممکن است آب کافی برای برآوردن نیازهای 

اساسی موجو نباشد و در چنین مواردی،تأمین آب آشامیدنی به مقدار الزم برای زندگی از اهمیت حیاتی 

برخوردار است. در بسیاری از موارد مسایئل عمده مربوط به سالمتی در اثر بهداشت ضعیف، از مقدار ناکافی 

آب و مصرف آب آلوده ناشی می شود.

استاندرد ۱ تأمین آب: دسترسی و مقدار

همه مردم به مقدار کافی آب برای آشامیدن ، پخت و پز و بهداش شخصی و خانگی، دسترسی ایمن و برابر 

دارند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 با در نظر گرتن مقدار منابع و تأثیر محیطی بر آن، منابع آب مناسب برای شرایط را شناسایی کنید (رک. 

نکته راهنمای ١).

 آب را به منظور رفع نیاز جمعیت آسیب دیده فراهم و اولویت بندی کنید(رک. نکات رهنمای ٢ و ٤).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 استفاده متوسط آب برای آشامیدن، پخت و پز بهداشت شخصی افراد در هر خاتوار، دست کم برابر با ١٥ 

لیتر برای هر نفر در روز است (رک. به نکات راهنمای ١ تا ٧).

 حداکثر فاصله از هر خانوار تا نزدیک ترین محل برداشت آب، ٥٠٠ متر است. (رک. نکات راهنمای ١، 

٢، ٥ و ٦).

نکات راهنما



۱. انتخاب منبع آب: ضمن انتخاب منبع آب، عوامل زیر باید در نظر گرفته شود؛ دسترسی، نزدیکی و 

وجود آب کافی، لزوم یا عدم لزوم تصفیه و امکان استفاده از آب، با توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی 

یا قانونی سرچشمه آن. به طور کلی منابع آب زیرزمینی یا آب جاری، مناسب تر از چشمه است. چون 

کمتر به تصفیه نیاز دارد. در مراحل اولیه هر بحران، اغلب آمیزه ای از روش ها و منابع مورد نیاز است. 

برای پرهیز از بهره برداری بیش از حد، باید بر همه منابع و سرچشمه ها به طور منظم نظارت کرد.

۲. نیازها: مقادیر آب برای مصارف خانگی «شرایط محور» است و نسبت به آب و هوا، امکانات بهداشتی، 

عادات مردم، رسوم مذهبی و فرهنگی آنان، غذایی که می پزند، لباس هایی که می پوشند و امثال آن 

فرق می کند. به طور کلی هر چه سرچشمه آب نزدیک تر باشد مصرف آب نیز بیشتر است. در هر جا 

که ممکن و استاندارد محلی باالتر باشد، برای مطابقت با استانداردهای محلی، برای هر نفر می توان ١٥ 

لیتر در روز افزود.

نیاز به آب برای ادامه زندگی

به آب و هوا و فیزیولوژی فردی بستگی دارد ٢/٥-٣ لیتر در روز  نیاز به ادامه زندگی: آب مصرفی (آشامیدنی 
وغذایی)

به هنجارهای اجتماعی و فردی بستگی دارد ٢-٦ لیتر در روز رسوم اساسی بهداشت
به نو غذا و هنجارای اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد ٣-٦ لیتر در روز نیاز پایه به پخت و پز

٧/٥ تا ١٥ لیتر در روز کل نیاز پایه به آب

جهت راهنمایی درمورد مقادیر آب مورد نیاز برای نهادها و سایر مصارف، رک. پیوست ٢: حداقل مقدار آب 

برای نهادها و سایر مصارف. برای آب مصرفی دام در بحران ها، به قوانین و استانداردهای دام در بحران ها 

مراجعه کنید (رک. مآخذ و مطاب برای مطالعه بیشتر).



٣. محاسبه: برای جمع آوری داده های مربوط به استفاده  مصرف آب، پژهش های مربوط به خانوار، 

مشاهدات و بحث های گروهی اجتماعی، روش های بهتر از محاسبه آب پمپاژشده به شبکه خطوط 

لوله یا تلمبه است.

٤. مقدار یا پوشش: در یک فاجعه، و تا وقتی که کمترین حدّ استانداردها برای کمیت و کیفیت آب 

رعایت نشده، اولویت با تأمین دسترسی برابر به مقدار کافی آب است، حتی اگر کیفت آن متوسط 

باشد. بنابراین، چون مردم آسیب یده، به طرز چشمگیری در برابر بیماری ها آسیب پذیرند، باید به 

شاخص های مربوط به دسترسی و کیفیت توجه کرد، حتی اگر این شاخص ها باالتر از هنجارهای 

مردم آسیب دیده یا میزبان باشد. برای تضمین رفع نیاز افراد دارای شرایط بهداشتی خاص، مثل مبتالیان 

به ویروس HIV یا ایدز، و برای رفع نیاز دام ها  کشت و زرع، باید به آب اضافی در شرایط خشکسالی 

توجه خاص کرد. برای پرهیز از نزاع توصیه می شد که در پوشش دهی مساوی آب به هر دو گروه 

آسیب دیده و میزبان دقت شود (رک. پیوست٢: کمترین میزان آب الزم برای نهادها و سایر کاربردها).

٥. بیشترین تعداد افراد بری هر منبع آب: تعداد افرادبه ازی هر منبع، به بازدهی و دسترسی منبع 

بستگی دارد. قوانین نسبی مربوط عبارتند از:

هر شیر برای ٢٥٠ نفر بر اساس ریزش ٧/٥ لیتر در دقیقه
هر شیر برای ٥٠٠ نفر بر اساس ریزش ١٧ لیتر در دقیقه
هر شیر برای ٤٠٠ نفر بر اساس ریزش ١٢/٥ لیتر در دقیقه

در این قوانین فرض بر این است که دسترسی به منبع آب، تقریباً فقط روزی ٨ ساعت است و در طول این مدت 

تأمین پیوسته آب ادامه دارد. در صورت بود دسترسی به آب، مردم می توانند بیش از ١٥ لیتر در روز برداشت 

نمایند. با این ارقام باید با احتیاط بر خورد کرد، چون رسیدن به آنها، الزماً به معنی تضمین دسترسی به حداقل 

مقدار آب یا دسترسی برابر به آن نیست. 



٦. زمان انتظار: صرف زمانزیاد در صف، نشان می دهد که یا آب کافی در دسترس نیست و یا منابع 

برداشت آب کفایت نمی کند. نتایج منفی بالقوه صرف وقت زیاد در صف، عبارت است از کاهش 

سرانه مصرف آب، افزایش مصرف آب های ناسالم سطحی و کاهش زمان برای انجام سایر کارهای 

اساسی زندگی، برای کسانی که در صف آب می ایستند.

٧. دسترسی و برابری: حتی در صورت وجود آب کافی برای رفع نیازهای پایه، برای تضمین دسترسی 

برابر همه گروه ها به آب، اقدامات دیگری نیز الزم است. نقاط برداشت آب باید در جاهایی قرار گیرد 

که، برای مثال، صرف نظر از جنسیت یا قومیت در دسترس همه باشد. گاه الزم است چند تلمبه دستی 

برای استفاده کسانی که دچار HIV و ایدز هستند، سالمندان، معلوالن و کودکان اختصاص داده شود. 

در شرایطی که آب جیره بندی وفقط در زمان های اعالم شده ارائه می شود، این کار باید با مشورت 

نیازمندان به آب، از جمله زنان، انجام گیرد.

استاندارد ۲ تأمین آب: کیفیت آب

آب گوارا و مقدار آن برای آشامیدن و مصارف پخت و پز و بهداشت شخصی و خانگی کافی است و هیچ 

خطری بری سالمتی ایجاد نمی کند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 خدمات بهداشتی را ارزیابی و اگر وقت وشرایط اجازه داد، یک برنامه ایمنی برای سرچشمه آب اجرا 

کنید (رک. نکات راهنمای ١ و٢).



 همه مراحل برای به حداقل رساندن آلودگی آب پس از برداشت ر رعایت کنید (رک. نکات راهنمای ٣ 

و ٤ و استاندرد ١ ارتقاء وضع بهداشت، ص ۹٧).

 برای آب تأمین شده با لوله کشی، یا منابع آب، در زمان وجود خطر شیوع سهال، آب را طوری با ضد 

عفونی کننده ها تصفیه کنید که ته مانده کلر در شیر خروجی نیم میلی گرم در لیتر و ناخالصی های آن 

زیر NTU 5 (واحد پرکندگی اخالصی)  باشد. در صورت شیوع اسهال های خاص مطمئن شوید که 

مقدار کلر موجود در آب، باالی ١ میلی گرم در لیتر است (رک. نکات راهنمای ٥ تا ٨).

 در جایی که تصفیه آب در سطح خانوار پیشنهاد می شود، اطمینان یابید که این کار همراه با توضیحات ، 

آموزش ونظارت الزم، انجام می گیرد (رک. نکات راهنمای ٣ و٦).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 در محل برداشت ومصرف آب، هیچ «کلیفرم مدفوعی» در فاصله ١٠٠٠ میلی لیتری آب وجود ندارد 

(رک. نکات راهنمای ٢، ٤ و ٧). 

 هر گزینه ای که برای تصفیه آب در سطح خانوار مورد استفاده قرار می گیرد، برای ارتقاء کیفیت 

میکروبیولوژیکی آب مفید و همراه با آموزش مناسب ونظارت است (رک. نکات راهنمای ٣ تا ٦).

 به دلیل استفاده کوتاه مدت از آب آلوده به مواد شیمیایی (از جمله ته مانده های تصفیه با مواد شیمیایی) 

یا منابع رادیولوژیکی، هیچ تأثیر منفی بر سالمت گذاشته نمی شود و ارزیابی ها هیچ احتمال 

چشمگیری از چنین تأثیری را نشان نمی دهد (رک. نکته راهنمای ٧).

 همه مردم آسیب دیده از یک منبع حفاظت شده که بر سایر منبع آب آماده در دسترس ارجح است، آب 

می نوشند (رک. نکات راهنمای ٣ و ٦).

 هیچ گونه تولید یا شیوع بیماری حاصل از آب مشاهده نمی شود (رک.نکات راهنمای ١ تا ۹).

نکات راهنما



١. طرح ارزیابی بهداشتی وایمنی آب: ارزیابی بهداشتی عبارت است از ارزیابی شرایط و اقداماتی 

که منجر به خطر عمومی می شود. این طرح به منابع احتمالی آلوده کننده آب در هنگام حمل از 

چشمه، در خانه، در طول کارهای تصفیه، مدیریت آب های سطحی و زباله های خشک می پردازد. 

ترسیم وضعیت و شرایط جامعه، خصوصاً برای تشخیص مکان خطرات عمومی، راهی مفید است و 

جامعه را ملزم به یافتن روش هایی برای کاهش این خطرها می کند. توجه داشته باشید، با اینکه مدفوع 

حیوانات به اندزه مدفوع بشر آلوده کننده نیست، می تواند حاوی میکروارگانیسم هایی مثل 

کریپتوسیپوریدیوم، جباردیا، سالمونال، کامپیلوباکتر، ویروس های کالیسی و سایر دالیل عادی اسهال 

در بشر باشد و، بنابراین، سالمتی را تهدید می کند. برنامه جهانی غذا توصیه می کند که از طرح ایمنی 

آب آن (WSP)- که روشی کل نگرانه و شامل شناسایی و ارزیابی خطرات، طرحی برای توسعه 

وبهبودی، نظارت بر اقدامات کنترلی و از جمله برنامه های توسعه و حمایت است- ستفاده شود (رک. 

مآخذ ومطالب بیشتر).

٢. کیفیت میکروبیولوژیکی آب: باکتری هایی که در روده زندگی می کنند (و بیش از ۹۹ درصدشان 

[E.Coli] هستند)، یکی از شخص های میزان آلودگی مواد دفعی بشر وحیوانات آبزی و احتمال وجود 

عامل بیماری زا هسند؛ در صورت وجود هر گونه باکتری روزدهزی در آب، باید تصفیه شود.

٣. شناسایی منبع حفاظت شده: فراهم کردن منابع حفاظت شده یا آب تصفیه شده، به تنهایی تأثیر 

کمی خواهد داشت، مگر این که مردم مزایی بهداشتی این آب را درک کنند. مردم ممکن است 

ترجیح دهند که از منابع حمایت نشده آب، مثل آب رودخانه ها، دریاچه ها و چاه های حفاظت نشده 

استفاده کنند. در چنین شرایطی متخصصان فنّی، مروجان بهداشت وبسیج کنندگان جمعیت،باید منطق 

اولویت ها را درک کنند تا بشود مالحظاتشان را در پیام ها وبحث های آگاهی بخش جا داد.



٤. آلودگی پس از تحویل: آبی که در زمان تحویل سالم است، ممکن است در حین تحویل دادن، 

ذخیره سازی و برداشت بری مصرف، دوباره آلوده و با خطرات مهمی همراه شود. گام هایی که برای 

به حداقل رساندن چنین خطراتی می توان برداشت، عبارتند از: تحویل گرفتن، روند ذخیره سازی و 

توزیع آب پاک و مناسب وتانکرهای ذخیره سازی (رک. استاندارد ٣ تأمین آب. ص ١٠۹). برای 

نظارت بر میزان هر گونه آلودگی پس از تحویل، باید به صورت روالی همیشگی در نقط مصرف، از 

آب نمونه برداری کرد.

٥. ضدعفونی کردن آب: اگر خطر عمده ای برای آلودگی آب در منبع یا پس از تحویل آن هست، 

باید با یک ضدعفونی کننده ماندگار مثل کلر، تصفیه شود. شرایط منطقه اقامتی، مثل پراکندگی 

جمعیت، اقدامات انجام شده برای دفع مدفوع، رسوم بهداشتی و شیوع بیماریهای اسهال، خطرت 

آلودگی آب را تعیین می کنند. در صورت وجود تهدید یا شیوع اسهال، همه آب آشامیدنی تأمین شده 

یا باید پیش از توزیع و یا در خانه ها تصفیه شود. برای اینکه آب به خوبی ضدعفونی شود، تیرگی آن 

باید زیر NTU 5 باشد، با این حال در بحران های کوتاه مدت، آب با تیرگی بیش از این راه هم می 

توان پس از فیلتر کردن و کاهش تیرگی آن، با مقدار دو برابر کلر، ضدعفونی و استفاده کرد (رک. 

پیوست ٦: جدول تصفیه و ذخیره سازی آب خانوار).

٦. تصفیه در سطح خانوار آب: وقتی که استفاده از یک نظام تصفیه مرکزی ممکن نیست، به عنوان 

یک گزینه دیگر می توان، آب را در نقطه برداشت یا (POUWT) در سطح خانوار تصفیه و استفاده 

کرد. تجربه نشان داده است که انواع روش های دیگر POUWT، مثل جوشاندن، کلر زدن، ضدعفونی 

کردن زیر آفتاب، فیلتر کردن با سرامیک، فیلتر کردن آهسته با استفاده از شن و ضدعفونی با ته نشین 

کردن، اسهال را کاهش می دهد. مناسب ترین روش POUWT، به شریط موجود آب وفضالب، 

کیفیت آب، یا پذیرفتنی بودن آن از لحاظ فرهنگی و مکان اجرای هر یک از روش ها بستگی دارد. 



موفقیت در انجام POUWT، باید شامل مهیا کردن مواد و محصوالت کافی و آموزش مناسیب برای 

شرکای اجرایی باشد. در شرایط بحرانی باید از به کار بردن روش های آزمایش نشده تصفیه آب پرهیز 

کرد. در مناطقی که خطر پیش بینی شده، برای سهولت امدادرسانی سریع، باید اقالم الزم برای  

POUWT را از پیش آماده کرد. اگر در مرحله پس از فاجعه، میل به استفاده مداوم وجود داشته باشد، 

اولویت با استفاده از محصوالت محلی است. کاربرد POUWT مستلزم پیگیری منظم، حمایت و 

نظارت است و این امر باید پیش شرط انتخاب آن به عنوان جایگزین تصفیه آب باشد.

٧. تصفیه آب در نقطه برادشت با استفاده از کلر: در جایی که منبع آب جایگزینی موجود نیست، 

برای تصفیه آب با تیرگی یا آلودگی باال، می شود کلرزنی دو برابر را مد نظر قرار داد. این کار فقط 

باید برای دوره های کوتاه و پس از دادن آموزش به افراد برای کاهش تیرگی (آلودگی) آب از طریق 

فیلتر کردن، ته نشین کردن و ریختن از ظرفی به ظرف دیگر نجام گیرد (رک. پیوست ٦: نمودار تصفیه 

و ذخیره سازی آب خانوار).

٨. آلودگی هی شیمیایی و رادیولوژیکی: اگر با توجه به شرایط آب و زمین شناسی، دانش صنعتی با 

فعالیت نظامی، ممکن ست منابع آب، سالمتی را با خطرات شیمیایی و رادیولوژیکی روبه رو کند، باید 

با تحلیل شیمیایی فوراً خطرات را مورد ارزیابی قرار داد. سپس برای تعادل خطرها و مزایای بهداشت 

عمومی باید دست به عمل زد. عالوه بر آن، بر مبنای ارزیابی و تحلیل عمیق تر پیچیدگی های 

بهداشتی، باید درباره کاربرد آب آلوده برای مدت طوالنی تصمیم گیری کرد.

۹. گوارایی: (از جمله شوری) به خودی خود موضوعی نیست که ربطی مستقیم با سالمتی داشته بشد، اما 

اگر منبع آب سالم، طعم خوبی ندارد، برای تضمین اینکه فقط از منابع سالم استفاده شود، فعالیت های 

ارتقاء وضع بهداشت الزم خواهد بود.



١٠. کیفیت آب برای مراکز بهداشت: همه آب مصرفی بیمارستان ها، مراکز بهداشت و مراکز تغذیه 

باید با کلر یا تصفیه کننده پایدار دیگر ضدعفونی شود. در شرایطی که به دلیل قطع و وصل آب 

احتمال جیره بندی آن می رود، باید مقدار کافی آب ذخیره شده، در مرکزی در دسترس عموم قرار 

داشته باشد تا تأمین مداوم آن در سطوح مصرف تضمین شود. (رک. پیوست های ٢: حداقل مقدار آب 

برای مؤسسات سایر کاربردها، و ٥: حداقل فعالیت های بهداشتی، فاضالب و فعالیت های مربوط به 

ایزوله کردن مراکز درمان وبا).

استاندارد ۳ تأمین آب: تجهیزات آب

مردم برای برداشت، ذخیره و ستفاده از مقدیر کافی آب برای آشامیدن، پخت و پز و اطمینان از این که آب 

آشامیدنی تا زمان مصرف سالم می ماند، به اندازه ازم تجهیزات دارند.

اقدامت کلیدی (همراه با نکات راهنما بری مطالعه)

 تجهیزات الزم برای برداشت و ذخیره آب در اختیار مردم بگذارید (رک. نکته راهنمای ١ و استاندارد ٢ 

ارتقاء وضع بهداشت ، ص ١٠٠).

 مشارکت فعاالنه همه افراد و مردم آسیب پذیر را در نشست ها و طراحی نقاط برداشت آب و ساخت 

امکانات رختشویخانه و استحمام، تشویق کنید (رک. نکته راهنمای ٢).

 در نقاط توزیع آب و رختشویخانه، امکاناتی شخصی برای شستو شو و خشک کردن لباس های زیر و 

پارچه های بهداشتی رنان در نظر بگیرید (رک. نکته راهنمای ٢ و استاندارد ٢ ارتقاء وضع بهداشت، 

ص ١٠٠).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما بری مطالعه)



 هر خانوار حداقل دو ظرف تمیز ١٠ تا ٢٠ لیتری، برای ذخیره وحمل آب دارد (رک. نکته راهنمای ١، 

استاندارد ٢ ارتقاء وضع بهداشت،نکته راهنمای ١، ص ١٠١).

 ظروف برداشت یا ظرف های لوله باریک حمل آب و سطل ها  وسایر وسایل سالم برای ذخیره سازی 

درب دارند تا نگه داری و حمل آن ایمن باشد و از این ابزار به طور معمول استفاده می شود.

 برای هر ١٠٠ نفر دست کم یک لگن بری شستشو و محلی برای شستشوی خصوصی و استحمام زنان در 

نظر گرفته شده و برای استحمام و شستشو، آب کافی در دسترس همه قرار داده شده است (رک. نکته 

راهنمای ٢).

 آب در سطح خانوار همیشه عاری از هر گونه آلودگی است (رک. نکته راهنمای ١).

 همه مردم از امکانات کافی آب در دسترس خود برای برداشت، ذخیره، استحمام، شستشوی خود 

وپوشاکشان راضی اند (رک. نکته راهنمای ٢).

 تعمیر و نگه داری دستگاه های نصب نشده و امکانات دیگر اطمینان بخش انجام می شود و در صورت 

امکان کاربران در این امر مشارکت می کنند (رک. نکته راهنمای ٣).

نکات راهنما

١. برداشت و ذخیره آب: مردم برای برداشت آب، ذخیره آن و استفاده به منظور شرب، پخت وپز، 

شستشو و استحمام به ظرف احتیاج دارند. ظرف ها باید تمیز، بهداشتی و از لحاظ اندازه، شکل و طرح، 

برای مصارف و عادت های محلی مناسب باشد. کودکان، افراد معلول، سالمندان و کسانی که دچار 

HIV و ایدز هستند، ممکن است به ظرف آب کوچک و قابل حمل، یا دارای طرحی خاص هم نیاز 

داشته باشند. مقدار حجم آب ذخیره شده، به اندازه خانوار و دسترسی و ثبات جریان آب بستگی دارد. 

برای مثال در شرایطی که آب هر روز و به طور ثابت تأمین می شود، مقدار قریباً ٤ لیتر برای هر نفر 



مناسب خواهد بود. ارتقاء شرایط نظارت بر برداشت سالم، ذخیره و حمل، فرصتی است برای گفت و 

گو با فرد آسیب دیده خصوصاً زنان و کودکان، درباره موضوعات مربوط به آلودگی آب.

٢. امکانات شستشو و استحمام: مردم به فضایی در خلوت و با حفظ کرامت برای استحمام نیاز دارند. 

اگر چنین امکاناتی در سطح خانوار ممکن نباشد، امکانات مرکزی مستقلی برای زنان و مردان الزم 

خواهد بود. در جایی که فراهم کردن صابون ممکن نیست، می توان از سایر مواد جایگزین مثل 

خاکستر، شن تمیز، سود سوزآور (کربنات کلسیم) یا سایر گیاهان مختلف مناسب برای این امر، 

استفاده کرد. شستن پوشاک، کودکان، یک فعالیت اساسی بهداشتی است؛ ظروف پختن و خوردن غذا 

نیز باید شسته شود. درباره تعداد، محل، طرح، ایمنی، تناسب و رفاه امکانات، باید با مشورت بهرهوران، 

خصوصاً زنان، دختران نوجوان و افردی که ناتوانی هایی دارند، تصمیم گرفت. موقعیت این مکانات در 

نواحی مکرزی، باید در دسترس و به خوبی نورپردازی شده ومحوطه اطراف آن قابل دید باشد و امنیت 

کاربران آن را تضمین کند.

٣. تعمیر و نگه داری دستگاه های آب: این امر بسیر مهم است که مردم آسیب دیده از تعمیر و 

نگهداری وسایل فراهم شده مطلع و برای این امور آمادگی داشته باشند.



۴. دفع فضوالت

دفع ایمن فضوالت بشری، نخستین مانع در برابر بیماری های مربوط به فضوالت است؛ بنابراین مورد اولویت 

عمده ای است که در بیشتر بحران ها، باید به آن رسیدگی شود. تأمین تجهیزات مناسب برای تخلیه، یکی از 

موارد امدادرسانی در بحران ها، برای حفظ کرامت، ایمنی، سالمتی و رفاه مردم است.

استاندارد ۱ دفع فضوالت: محیط زندگی عاری از آلودگی های مدفوع بشر

محیط زندگی به طور کلی، محیط تهیه غذا، مراکز عمومی و اطراف منابع آب شامیدنی، به طور خاص، عاری 

از آلودگی های مدفوع بشر است.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 برای پیشگیری از آلودگی با مدفوع بالفاصله اقداماتی به عمل آورید (رک. نکته راهنمای ١).

 درباره دفع ایمن فضوالت و رفتارهای بهداشتی فوراً با مردم آسیب دیده مشورت کنید (رک. استاندارد ١ 

ارتقاء وضع بهداشت، نکات راهنمای ١ تا ٦، صص ۹٨ و۹۹).

 در زمینه دفع ایمن فضوالت و استفاده از امکانات مناسب، برای ارتقاء وضع بهداشت مبارزه ای هماهنگی 

مناسب را انجام دهید (رک. استاندارد ١ ارتقاء وضع بهداشت، نکات راهنمای ٦، صص ۹٨ و۹۹).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 محیطی که مردم آسیب دیده در آن زندگی می کنند، عاری از مدفوع بشر است (رک. نکات راهنمای ١ 

و ٢).



 همه اقدامات مربوط به دفع فضوالت، یعنی گودال های ایجاد شده برای مستراح، شیارهای کانال کشی 

شده و محفوظ و سرویس بهداشتی، دارای فاضالب دست کم ٣٠ متر دورتر از چاه های آب زیرزمینی 

هستند. انتهای گودی و شیارهای ایجاد شده برای مستراح ها، حداقل یک و نیم متر از سطح سفره های 

آب زیرزمینی باالتر است (رک. نکته راهنمای ٣).

 در شرایط سیل یا وقتی که سطح آب زیرزمینی باالتر است، برای رسیدگی به مسئله آلودگی آب 

زیرزمینی با مدفوع، اقدامات مناسبی به عمل آید (رک. نکته راهنمای ٣).

 کانل کشی آب های هرز و ترشح از دستگاه های دفع فاضالب، منابع آب های سطحی یا آب های 

زیرزمینی کم عمق را آلوده نمی کند (رک.نکته راهنمای ٣).

 از سرویس های بهداشتی به بهترین صورت ممکن استفاده و مدفوع کودکان بالفاصله و به صورت 

بهداشتی دفع می شود.

نکات راهنما

١. دفع ایمن فضوالت: هدف از دفع ایمن فضوالت، داشتن محیط عاری از فضوالت کنترل نشده و 

پراکنده بشر است. بالفاصله پس از یک بحران و در حالی که مدیریت دفع فضوالت در حال اجرا 

است. برای نظافت اولیه جهت مرزبندی و محاصره مناطق دفع، مشخص کردن محل وساختمان 

سرویس های بهداشتی عمومی، برنامه ای ترتیب دهید. بر مبنای شرایط، انجام مرحله به مرحله اقداماتی 

برای حل مسئله بهداشت بسیار مفید است. در جایی که مردم آسیب دیده به طور سنتی از سرویس 

بهداشتی استفاده نکرده اند، تشکیل گروهی تالشگر و هماهنگ به منظور تشویق دفع ایمن فضوالت و 

ایجاد تقاضا برای سرویس های بهداشتی، بسیار ضروری است. در بحران های شهری که احتماالً به 

شبکه فاضالب موجود آسیب می رسد، شرایط را ارزیابی کنید و نصب سرویس های بهداشتی قبل 



حمل یا استفاده از تانکرها و محفظه های فاضالبی را که پس از اشباع می توان آنها را تخلیه و دوباره به 

کاربرد، در نظر بگیرید. باید به تخلیه، جابجایی و اجرای حمل و دفع فضوالت اهمیت الزم را داد.

٢. نقطه های دفع وتخلیه: در آغاز کار و در جایی که زمین در دسترس است، منطقه ای را برای دفع 

فضوالت در نظر بگیرید ویا سرویس های بهداشتی کانال کشی شده و محفوظ درست کنید. این مهم 

تنها در شرایطی ممکن می شود که شبکه به درستی مدیریت و نگه داری شود و مردم آسیب دیده 

اهمیت استفاده از امکانات فراهم شده را درک کنند و محل آنها را بدانند.

٣. فاصله مکالن دفع و تخلیه از منابع آب: فصله گودال های تخلیه، آبریزگاه های کانال کشی شده 

و مستراح ها از منابع آب، باید دست کم ٣٠ متر و کف گودال ها یک و نیم متر باالتر از سطح آب 

های زیر زمینی باشد. این فاصله ها را باید در سنگالخ ها یا زمین های آهکی، افزایش و در زمین های 

خاک نرم کاهش داد. در برخی از امدادرسانی ها، اگر آب به طور مستقیم بری آشامیدن مصرف نشود، 

شاید آلودگی  آب های زیرزمینی موجب نگرانی آنی نباشد، در این شریط باید آب در سطح خانوار 

تصفیه یا از روش های دیگر استفاده شود (رک. ستاندارد ٢ تأمین آب و راهنمای ٦، ص ١٠٨). در 

سیالب ها یا مناطقی که سطح آب در آن ها باال است، ممکن است احداث سرویس های بهداشتی 

مرتفع یا انبارهای فاضالب برای انباشتن فضوالت و جلوگیری از آلودگی محیط الزم باشد. این امر 

اهمیت زیادی دارد که ترشحات ونشت انبارهای فاضالب، آب های سطحی و یا زیرزمینی را آلوده 

نکند.

٤. پیشگیری از پخش مدفوع کودکان: به نحوه دفع فضوالت کودکان توجه خاصی کنید، چون 

معموالً از مدفوع بزرگساالن خطرناک تر است (آلودگی های ناشی از مدفوع در میان کودکان به 

کرّات بیشتر و ممکن است کودکان هنوز پادتن عفونت ها را در بدنشان درست نکرده باشند.) باید به 



والدین و مراقبان کودکان، درباره دفع بهداشتی فضوالتشان، شستشو و استفاده از پوشک، لگن و یا 

مالفه بچه آموزش های الزم داده شود.

استاندارد ۲ دفع فضوالت: سرویسهای بهداشتی مناسب و کافی

سرویس های بهداشتی مناسب و کاربردی و نزدیک به محل زیست مردم، به مقدار کافی دردسترسشان هست 

تا به طور شبانه روزی و ایمن بتوانند از آن ها استفاده کنند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 با همه کاربران (خصوصاً زنان و افراد کم تحرک) دربارهمکان، طرح و تناسب امکانات بهداشتی 

مشورت و توافق کنید (رک. قوانین ١ تا ٤ و اصول حمکایت ١ و ٢، صص ٣٣ تا ٣٦).

 تجهزات، ابزار ومصالح الزم را در اختیار مردم آسیب دید بگذارید تا سرویس های بهداشتی مورد 

نیازشان ر بسازند ونگه داری و نظافت کنند (رک. نکت راهنمی ٦ و ٧).

 بری شستشوی دست و در سرویس های بهداشتی ای که سیفون یا سازوکارهای عایق بندی بهداشتی 

دارند و برای نظافت مقعد در سرویس بهداشتی سنتی، به مقدار کافی آب و مواد پاک کننده فراهم 

کنید (رک. نکات راهنمی ٧ و٨).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 سرویس های بهداشتی به طور مناسب طراحی، ساخته و برای برآوردن نیازهای زیر مهیا شده اند:

o استفاده ایمن همه گروه هی مردم، از جمله کودکان، سالمندان، زنان باردار و اشخاصی که ناتوانی 

هایی دارند (رک. نکته راخنمای ١).



o به حداقل رساندن تهدید امنیت کاربران، خصوصاً زنان و دختران، در سراسر شبانته روز در محل 

های نصب (رک. نکته راهنمای ٣ و صل حمایت ١ و نکات راهنمای ١ تا ٦، صص ٣).

o خلوت مناسب با هنجارهای استفاده کنندگان را تا حدودی فراهم می کند (رک. نکته راهنمای ٣).

o استفاده وتمیز نگه داشتن سرویس های بهداشتی ، بهقدر کافی آسان است و خطر سالمتی برای 

محیط ایجاد نمی کند. با توجه به شرایط، در سرویس های بهداشتی آب برای شستن دست و یا 

سیفون زدن هست (رک. نکات راهنمای ٧ و٨).

o فراهم کردن امکان رفع بهداشتی وسایل قاعدگی زنان وخلوت الزم برای شستن و خشک کردن 

این وسایل (رک. نکته راهنمای ۹).

o تولید مثل مگس وپشه را به حداقل می رساند (رک. نکته راهنمای ٧).

o ساز وکار های الزم برای تخلیه، حمل ودفع را به شکل مناسب فراهم می کند تا بشود در صورت 

مسدود شدن یا استفاده طوالنی از سرویس های بهداشتی، نیاز به تخلیه آنها را رفع کرد (رک. 

نکته راهنمای ١١).

o چاله یا مخزن آن ها، در صورت باال آمدن آب های زیرزمینی و وقوع سیل، آب بندی شده است 

تا آلودگی آب های زیرزمینی و محیط به حداقل برسد (رک. نکته راهنمای ١١).

 از هر سرویس بهداشتی حداکثر ٢٠ نفر استفاده میکنند (رک. نکات ١ تا ٤ و پیوست ٣: کمترین میزان 

سرویس های بهداشتی در اماکن عمومی و مؤسسات در شرایط بحران).

 در اماکن عمومی، مثل بازارها، مراکز توزیع، مراکز بهداشت، مدارس وغیره، برای زنان و مردان، 

سرویس های بهداشتی مجزایی هست که می شود از داخل، آن ها را قفل کرد. (رک. نکته راهنمای ٢ 

و اصول حمایت ١ و ٢، صص ٣ تا ٣٦).

 سرویس های بهداشتی از سکونتگاه هی بیش ز ٥٠ متر فاصله ندارند (رک. نکته راهنمای ٥).



 سرویس های بهداشتی برای استفاده با توجه به خانوار ها) وجنسیت، تقسیم بندی شده است (رک. نکات 

راهنمای ٢ و ٥ ).

 همه جمعیت آسیب دیده از روند مشاوره ها وسرویس های بهداشتی فراهم شده، رضایت دارند و به طور 

مناسب از آن ها استفاده می کنند (رک. نکات راهنمای ١ تا ١٠).

 مردم پس تاز استفاده از سرویس های بهداشتی و پیش از تهیه غذا، دست هایشان را می شویند (رک. 

نکته راهنمای ٨).

نکات راهنما

١. امکانات مناسب: اجرای برنامه های موفق دفع فضوالت، به درک نیازهای مختلف و مشارکت مردم بستگی 

دارد. ممکن نیست بتوان سرویس های بهدشتی را متناسب برای همه گروه ها کرد. شاید ساخت سرویس 

های بهدشتی مخصوص کودکان، سالمندان و افراد ناتوان، و از جمله سرویس های بهداشتی مجهز به 

صندلی یا نرده ویا پیش بینی لگن برای رختخواب ناتوانان یا برای کودکان الزم باشد. نوع امکانات 

بهداشتی فراهم شده در امدادرسانی، بستگی به بحران، اولویت ها و عادات آسیب دیدگان، زیرساخت های 

موجود، دسترسی به آب (برای سیفون، شترگلو یا water sealها)، فرم خاک و دسترسی به مصالح 

ساختمان دارد. انواع روش های دفع فضوالت در مراحل مختلف امدادرسانی در بحرانها، در جدول زیر 

ذکر شده است.

روش های جایگزین برای دفع ایمن فضوالت

مالحظات کاربرد نوع دفع ایمن فضوالت
مرحله اول: ٢ تا ٣ روز اول و وقتی که جمعیت کثیری به امکانات 

فوری احتیاج دارند.
منطقه مشخص و مجزا شده (مثل قسمت های متمایز با ورق) ١

مرحله اول: تا دوماه سرویس های بهداشتی حفرشده شیاری ٢
در آغاز امدادرسانی وبرای استفاده درازمدت سرویس های بهداشتی گودالی ساده ٣

مبتنی بر شرایط، برای امدادرسانی میان مدت تا درازمدت سرویس های بهداشتی بهبودیافته هواکش دار ٤



شرایط محور: در پاسخ به شرایط سطحباالی آب زیرزمینی و سیل، 
درست از آغاز یا وسط دوره درازمدت

فاضالب بومی (اکوسن) با تفکیک کننده ٥

مراحل متوسط تا درازمدت تانکر فاضالب (سپتیک) ٦

٢. سرویس های بهداشتی عمومی: در مکان های عمومی، سرویس های بهداشتی مجهز به امکانات 

متعارف بری استفاده مناسب وتعمیر و نگه داری منظم است. از اطالعات تفکیکی جمعیتی برای اختصاص 

تعداد سرویس های بهداشتی به نسبت ٣ برای زنان و ١ برای مردان استفاده می کنند. هر جا که ممکن بشد، 

باید محلی برای دفع ادرار در نظر گرفت (رک. پیوست ٣: حداقل تعداد سرویس های بهداشتی در مکان 

های عمومی و مؤسسات در شرایط بحران).

٣. سرویس های بهداشتی خانگی: در صورت امکان، ساخت سرویس های بهداشتی خانوادگی بهترین 

گزینه است. باید یک سرویس بهداشتی را حداکثر برای ٢٠ نفر در نظر گرفت. اگر در آغاز در محل هیچ 

سرویس به بهداشتیی نباشد، ممکن است یک سرویس بهداشتی را برای ٥٠ در نظر گرفت و در اسرع وقت 

تعداد افراد را به ٢٠ نفر کاهش داد. در برخی موارد، محدودیت مکان کاهش این اعداد را غیر ممکن می 

کند. در چنین مواردی به شدت برای دستیابی به فضای بیشتر بکوشید، اما باید به خاطر داشته باشید که 

هدف نهایی عاری بودن محیط از فضوالت انسانی است.

٤. امکانات مشترک: درباره محل، طرح و تعیین مسئول برای نظافت، تعمیر و نگه داری سرویس های 

بهداشتی مشترک باید با خانوارها مشورت کرد. به طور کلی، از سرویس های بهداشتی تمیز بیشتر استفاده 

می شود. باید تالش کرد تا کسانی که با بیماری های مزمن مثل HIV و ایدز زندگی می کنند یا کم تحرک 

اند، به سرویس بهداشتی دسترسی آسان داشته باشند.

٥. مکان ایمن: قرار دادن سرویس های بهداشتی در مکان نامناسب ممکن است زنان و دختران را خصوصاً در 

طول شب، نسبت به حمله آسیب پذیر کند. اطمینان یابید که زنان هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی 



احساس امنیت می کنند. تا جای ممکن باید برای سرویس های بهدشتی عمومی نور کافی تأمین کرد. باید با 

بهبود ایمنی کاربران، توجه جامعه را جالب کرد (رک. اصول ١ و ٢ حمایت، صص ٣٣ تا ٣٦).

٦. استفاده از مصلح ساختمانی و ابزار محلی: استفاده از مصالح محلی برای ساخت سرویس های 

بهداشتی به شدت توصیه می شود. این کار مشارکت جمعیت آسیب دیده را در استفاده، تعمیر و نگه داری 

امکانات بیشتر می کند. قرار دادن ابزارهای ساختمانی در اختیار مردم نیز این هدف را دنبال می کند.

٧. آب و مواد پاک کننده مقعد: برای سرویس های بهداشتی مجهز به سیفون یا سازوکارهای عایق بندی 

بهداشتی، باید آب تدارک دید. ممکن است برای سرویس های بهداشتی مرسووم چاله ای، دستمال 

کاغذی یا سایر مواد پاک کننده الزم باشد. درباره موادی که از لحاظ فرهنگی برای نظافت متداول تر از 

سایر موارد است، باید با کاربران مشورت شود.

٨. شستشوی دست: کاربران باید پس از استفاده از سرویس های بهداشتی، نظافت مقعد کودکی که عمل دفع 

را انجام داده است و پیش از خوردن و پخت و پز، دارای وسایل شستشوی دست با صابون یا مواد جایگزین 

(مثل خاکستر) باشند. بدین منظور باید یک منبع آب دائمی در نزدیک سرویس های بهداشتی باشد.

۹. قاعدگی: زنان ودختران در سن قاعدگی، از جمله دختران محصل، باید به اقالم بهداشتی مناسب دسترسی 

داشته باشند. باید درباره این که از لحاظ فرهنگی چه چیز برای آن ها مناسب تر است، با زنان و دختران 

مشورت شود. سرویس های بهداشتی باید مجهز به وسایل مناسب برای دفع وسایل آلوده به خون قاعدگی و 

یا وسایل شستشوی آن ها در خلوت باشد (رک. استاندارد ٢ ارتقاء وضع بهداشت، نکات راهنمای ٢ و ٨، 

صص ١٠١ و ١٠٢).

١٠. الیروبی: تخلیه ته نشین سرویس های بهداشتی، تانکرهای فاضالب یا سپتیک تانکرها و محفظه های 

مدفوع، از جمله محل نهایی تخلیه به موقع فاضالب با توجه به نیاز را، باید از همان آغاز کار در نظر داشت. 



١١. سرویس های بهداشتی در محیط دشوار: پیش بینی امکانات مناسب برای دفع فضوالت در شریط 

سیل یا بحران های شهری دشوار است. در چنین شریطی سازوکارهای کنترل پس مانده های مختلف بشری، 

مثل سرویس های بهداشتی فرنگی، سرویس های بهداشتی تفکیک کننده ادرار از مدفوع، تانکرهای کنترل 

فاضالب و استفاده از کیسه های پالستیکی دفع موقت زباله و نظام های مناسب جمع آوری ودفع زباله را 

باید در نظر داشت. این روش های مختلف باید با فعالیت های بهداشتی حمایت شود.

۵. کنترل تاقل های بیماری

ناقل، عبارت است از عامل انتقال بیماری و علت عمده ناخوشی و مرگ در بسیاری از شرایط بحرانی، فعالیت 

ناقل است. برای مثال، پشه ها ناقالن مسئول بیماری ماالریا هستند که یکی از علل عمده مرگ و میر است. پشه 

ها بیماری های دیگری، مثل تب زرد، تب دانگ و تب همورهژیک (خونریزی داخلی) را هم منتقل می کنند و 

مگس های معمولی و حشرات پرنده ای که نیش نمی زنند، مثل انواع مگس، نقش مهمی در انتقال بیماری های 

سهالی دارند. حشراتی که نیش می زنند، ساس ها و کک ها، نیششان دردناک و آزاردهنده است گاهی هم ناقل 

بیماری های مهمی چون حصبه، جرب (گری) و طاعون هستند. ساس ها تب نوبه را منتقل می کنند. موش ها می 

توانند بیماری هایی مثل لپتوسپیروز و سالمونال را منتقل کنند و میزبان ناقالن دیگری، مثل کک ها، باشند که می 

تواند تب السا (تب بومیانت آفریقا)، طاعون و سایر عفونت ها را منتقل کنند.

بیماری های منتقل شده با ناقل ها را می توان به وسیله مجموعه ای از ابتکارها، از جمله انتخاب محلی مناسب 

برای زندگی و مهیای سرپناه، ذخیر آب، دفع فضوالت، مدیریت دفع زباله های خشک و جمع آوری آب های 

هرز سطحی، تأمین سرویس های بهداشتی (از جمله بسیج جمعیت و ارتقاء وضع بهداشت)، استفاده از کنترل 



کننده های شیمیایی، حمایت از خانواده ها و افراد و حفاظت مؤثر از انبارهای غذا کنترل کرد. ماهیت بیماری 

های واگیر، اغلب پیچیده است و رسیدگی به مسائل مربوط به ناقل های بیماری، ممکن است نیازمند توجه 

تخصصی باشد، اما برای کمک به پیشگیری از گسترش این بیماری ها، زمانی که بیماری، نقل آن و تعامل آن ها 

و مردم شناسایی شد، با اقداماتی کوچک و مؤثر کارهای ساده زیادی می توان کرد.

استاندارد ۱ کنترل ناقل بیماری: حمایت فردی وخانوادگی

همه مردم آسیب دیده، دانش و امکانات حمایت از خود را، در برابر بیماری و ناقل های مزاحمی که می 

توانند باعث خطرات مهمی برای سالمتی و رفاه آن ها شوند، دارند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 آگاهی مردم آسیب دیده و در مرض خطر بیماری های واگیر را، درباره علل احتمالی این بیماری ها، روش 

های سرایت شان و راه های پیشگیری از آن ها، باال ببرید.

 با قرار دادن همه وسایل مفید (مثل توری پشه، لوسیون و کرم های دافع حشرات و غیره) در اختیار مردم 

آسیب دیده، به مصونیت آن ها در قبال نیش پشه ها در زمان اوج حضور آن ها، کمک کنید (رک. نکته 

راهنمای ٣).

 از گروه های حساس تر، مانند زنان باردار و شیرده، کودکان، نوزدان، سالمندان، معلوالن حرکتی و بیماران، 

حمایت ویژه کنید.

 اگر خطر ابتال به حصبه یا تب نوبه مسری به اوسطه شپش وجود دارد، برای کنترل آن برنامه ریزی کنید 

(رک. نکته راهنمای ٣).



 اطمینان یابید که رختخواب ها ولباس ها مرتب شسته و در معرض هوا قرار می گیرد (رک. نکته راهنمای ٤).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 همه آسیب دیدگان به سرپناه هایی دسترسی دارند که در آن ها امکان زیست و رشد و بقای ناقل های بیماری 

وجود ندارد و با تمهیدات مناسب کنترل ناقل های بیماری، حفاظت شده است (رک. نکات راهنمای ٣ تا 

.(٥

 همه مردمی که در معرض خطر ناقل های بیماری اند، راه های انتقال بیماری ها را می شناسند و برای حفاظت 

از خودشان اقدام می کنند (رک. نکات راهنمای ١ تا ٥).

 همه افرادی که دارای توری پشه آغشته به حشره کش هستند، به طور مؤثر از آن ها استفاده می کنند (رک. 

نکته راهنمای ٣).

 مواد غذایی ذخیره در سطح خانوار، از خطر آلودگی با ناقل هایی مثل مگس ها، حشرات و جانوران جونده 

حفظ شده است (رک. نکته راهنمای ٤).

نکات راهنما

١. تعریف خطر شیوع بیماری های حاصل از ناقالن: تصمیمات مربوط به عملکرد کنترل ناقل ها، باید 

بر مبنای ارزیابی خطرات بالقوه و همچنین متناسب با شواهد بالینی این نوع بیماری ها باشد. عواملی که بر 

این خطرها تأثیر می گذارند عبارتند از:

o شرایط ایمنی جمعیت، از جمله در معرض بیماری بودن آنان در گذشته، اختالالت تغذیه ای و سایر 

تنش ها، جابجایی جمعیت (از جمله پناهندگی، آوارگی داخلی) از مناطقی که بیماری شایعی ندارد، 

به مناطق شیوع بیماری، یکی از علل معمول این بیماری ها است.

o نوع عامل بیماری زا و اولویت ها، هم در ناقل و هم در بشر.



o تعداد ناقل ها (فصل و محل تخمگذاری وغیره)

o گونه های ناقل بیماری، رفتارها و محیط شناسی

o افزایش قرار گرفتن در معرض ناقل های بیماری، به واسطه: نزدیکی، الگوی اسکان، نوع سرپناه 

(مسکن)، معیارهای حفاظت فردی و دوری (از ناقل ها).

٢. شاخص های برنامه کنترل ناقل ها: شاخص هایی که معموالً در سنجش تأثیر به کاربرده می شوند، 

عبارتند از: نرخ بیماری های ایجاد شده از طریق ناقل ها (با استفاده از اطالعات همه گیرشناسی، داده های 

جامعه محور و شاخص های جانشین، با توجه به پاسخ) و محاسبه انگل ها (با استفاده از بسته های تشخیصی 

یا میکروسکوپی).

٣. اقدامات فردی حمایت در برابر ماالریا: اگر ماالریا خطر مهمی ایجاد کند، اقدامات به موقع حمایتی، 

مانند تأمین پارچه های فرآوری شده با حشره کش ها (از جمله توری پشه، پرده و رختخواب های دارای 

پشه بند)، توصیه می شود. پشه بندهای آغشته به حشره کش، برای محافظت در برابر شپش بدن و سر، 

کک، کنه، سوسک و ساس، مفیدتر است. لباس های آستین بلند، سمپاش های خانگی، قرص های سوزان، 

افشانه ها و دفعکننده های حشرات از انواع شیوه های حفاظتی دیگر است که می توان، در مقابل پشه ها به 

کار برد. حصول اطمینان از اینکه کاربران اهمیت حفاظت و چگونگی استفاده درست از وسایل را، به منظور 

تأثیرگذاری بیشتر می فهمند، بسیار مهم است. اگر منابع کمیاب باشد، باید آن ها را به سوی افراد و گروه 

هایی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، مثل کودکان زیر ٥ سال ، کسانی که واکسن نزده اند و زنان 

آبستن، سوق داد.

٤. اقدامات فردی دیگر برای سایر ناقل ها: بهداشت خوب فردی وشستشوی مرتب لباس ها، مهمترین 

حفاظت در برابر شپش بدن ست. هجوم شپش به بدن را میتوان با درمان بدنی (پودر زدن)، شستشوی کلی، 

شپش زدایی و با روش های درمان ضمن ورود افرادی که به تازگی آواره شده اند، کنترل کرد. محیط 



پاکیزه خانوادگی، همراه با دفع درست زباله و ذخیره خوب مواد غذایی (پخته و خام)، می تواند مانع ورود 

موش ها، جانواران جونده دیگر و حشرات (مثل سوسک) به خانه ها شد.

٥. بیماری های ایجاد شده با آب: مردم باید بدانند چه خطراتی سالمتی را تهدید می کند و باید از ورود 

بدنشان به آب، در جایی که آشکارا خطر بیماری های واگیر، مثل شیستوزومیاس (نوعی آلودگی انگلی 

نواحی حاره) و کرم گینه ای یا لپتوسپیروز (که با قرار گرفتن در معرض ادرار پستاندارانی مثل موش منتقل 

می شود؛ رک. پیوست الف ٤: بیماری های مربوط به آب و مدفوع و راه های ابتال به آن). آژانس ها می 

توانند برای یافتن منابع جایگزین آب یا حصول اطمینان از اینکه آب برای همه مصارف، به خوبی تصفیه 

شده است، مشورت کند.

استاندارد ۳ کنترل ناقل بیماری: اقدامات حمایتی فیزیکی، محیطی و شیمیایی

محیطی که مردم آسیب دیده در آن سکونت دارند، آنان را در معرض ناقل های آزاردهنده و موجد بیماری 

قرار نمی دهد و تا جای ممکن، این ناقل ها باید کاهش یابند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 جمعیت آوارگان را در جایی اسکان دهی که قرار گرفتن آنان در معرض ناقل های بیماری، خصوصاً پشه ها، 

به حداقل برسد (رک. نکته راهنمای ١).

 تا جای ممکن، محل زادوولد و زیست ناقل های بیماری را، پاکسازی یا تعدیل کنید (رک. نکات راهنمای ٢ 

تا ٤).



 اگرخطر شیوع اسهال، ر محل های اسکان جمع متراکم وجود دارد، برای کنترل مگس اقدامات جدی به عمل 

آورید (رک. نکته راهنمای ٢).

 برای تشخیص و درمان سریع کسانی که به ماالریا آلوده شده اند، سازوکارهای مؤثر ارجاع ایجاد کنید (رک. 

نکته راهنمای ٥).

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 برای پرهیز از خطر سرایت و عفونت به میزان باال، تراکم جمعیت پشه ها پایین نگه داشته می شود (رک. نکته 

راهنمای ٤).

 جمعیت کمی تحت تأثیر مسائل سالمتی مرتبط با ناقل های بیماری قرار گرفته اند (رک. نکته راهنمای ٢تا ٥).

نکات راهنما

 انتخاب سایت در به حداقل رساندن تماس جمعیت آسیبدیده با خطر بیماری های ایجاد شده از سوی ناقل 

ها اهمیت دارد. هنگام تخصیص محل بری سایت ها، این مورد باید یکی از عوامل اصلی باشد. برای مثال، 

اگر امکان تخصیص منبع آب تمیز دیگری وجود دارد، برای کنترل ماالریا، اردوگاه باید در فاصله یک تا 

یک و نیم کیلومتری نقاط زادوولد پشه ها، مثل مرداب ها یا آبگیرها، احداث شود (رک. استاندارد ٢ 

سرپناه و اسکان، صص ٢٦٦).

 کنترل محیطی و شیمیایی ناقل های بیماری: تعدادی از اقدامات مهندسی محیط زیست هست که می

شود از آن ها بری کاهش فرصت های زادوولد ناقل های بیماری استفاده کرد. این اقدامات شامل دفع 

درست فضوالت بشری وحیوانی (رک. بخش دفع فضوالت، ص ١١٢)، دفع درست زباله ها به منظور 

کنترل مگس وجوندگان (رک. مدیریت زباله های جامد، ص ١٢٤)، خشکاندن آب های راکد و پاک 

کردن پوشش گیاهان هرز و آبگیرها به منظور کنترل پشه ها (رک. بخش کانال کشی آب های هرز، ص 



١٢٨)است. این گونه اقدامات بهداشتی که اولویت زیست محیطی دارد، بر تراکم جمعیت برخی ناقل ها 

مؤثر است. تأثیرگذاری کافی بر زادوولد، تغذیه و زیست همه حشرات در یک اردوگاه یا نزدیک آن، 

حتی در دراز مدت مقدور نیست و احیاناً اقدامات محلی کنترل شیمیایی یا اقدامات حفاظتی فردی نیز الزم 

است. به طور مثال، سمپاشی مناطق آلوده در زمان شیوع اسهال می تواند تعداد مگس های بالغ را کاهش 

دهد و از شیوع این بیماری بکاهد و یا میزان بیماری را به حدقل برساند.

 طراحی یک امداد: برنامه کنترل ناقل ها، اگر بر ناقل اشتباه هدف گیری و یا اگر در آن از شیوه های غیر 

مؤثر استفاده شود، ممکن است هیچ تأثیری نگذارد. برنامه های کنترل باید از آغاز در جهت رسیدگی به 

اهداف زیر تنظیم شود؛ کاهش تراکم جمعیت ناقل ها، کاهش تماس بشر با ناقل وکاهش نقاط زادوولد 

ناقل ها. برنامه ای که ضعیف اجرا شود، ممکن است غیرسازنده باشد. باید مورد را به دقت مطالعه کرد و 

بیشتر باید به اخذ توصیه های تخصصی سازمان های ملی و بین المللی توجه کرد. به عالوه، باید درباره 

الگوی محلی بیماری، سایت های زادوولد، تغییرات فصلی ناقل ها و مورد بیماری و غیره نیز، جویای توصیه 

های محلی شد.

 کنترل محیطی پشه: هدف کنترل محیطی اساساً حذف محل تخم گذاری پشه است. سه گونه اصلی پشه 

های مولد بیماری ها، عبارتند از: کولکس (فیالریاز یا بیماری کرم های مهره داران)، آنوفل (ماالریا و 

فیالریاز) و آدس (تب زرد و تب هموهژیک). پشه های کولکس در آب های راکد آکنده از مواد 

ارگانیک مثل مواد حاصل از سرویس های بهداشتی، پشه های آنوفل در آب های نسبتاً غیرآلوده مثل 

آبگیرها، نهرهای با جریان آرام و چاله ها و پشه های آدس ظروف و مخازن آب، مثل بطری ها، سطل ها، 

تایرها وغیر تخم می گذارند. نمونه های کنترل محیطی پشه شامل کانال کشی آب های هرز و تخلیه خوب 

و عملکرد درست سرویس های بهداشتی پیشرفته هواکش دار، درپوش گذاشتن بر نشیمن گاه سرویس های 



بهداشتی و ظروف آب و پوشیده نگه داشتن و حفاظت از آن ها، با استفاده از تخمکش ها (از جمله در 

مناطق شیوع تب زرد) است.

 درمان ماالریا: سیاست های کنترل ماالریا، با هدف کاهش تراکم جمعیت پشه، باید همزمان با تشخیص و 

درمان زودهنگام و با استفاده از داروهای ضد ماالریا باشد. این سیایت ها شامل حذف محل های زادوولد، 

کاهش نرخ روزانه وجود پشه و محدود کردن شرایط نیش زدن آن ها به انسان است. به منظور تشخیص و 

درمان سریع، باید تالش هایی مداوم به عمل آید. یک روش منسجم، شامل شناسایی فعال از سوی کارکنان 

غیر دفتری و درمان با استفاده از داروهای مؤثر ضد ماالریا است که احتمال کاهش پشه ماالریا را بیش از 

جستجوهای منفعالنه ای خواهد کرد که خدمات بهداشتی مرکزی انجام می دهند (رک. استاندارد ٢ 

خدمات ضروری بهداشتی، کنترل بیماری های واگیر، نکته راهنمای ٣، ص ٣٢٨). 

استاندارد ۳ کنترل ناقل بیماری: ایمنی کنترل شیمیایی

اقدامات کنترل شیمیایی به شکلی صورت می گیرد که حمایت کافی از کارکنان، جمعیت آسیب دیده و 

محیط زیست محلی و پیشگیری از ایجاد مقاومت شیمیایی در برابر مواد مصرف شده را تضمین می کند.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 با ارائه آموزش، لباس های محافظتکننده، امکانات استحمام و کاهش ساعات کار با مواد شیمیایی، از 

کارکنان حفاظت کنید (رک. نکته راهنمای ١).

 درباره خطرات بالقوه مواد مصرفی برای کنترل ناقل ها به مردم آسیبدیده آگاهی دهید. مطابق با روش های 

پذیرفته شده بین المللی در حین و پس از به کار بردن سموم یا حشره کش ها، از مردم حمایت کنید (رک. 

نکته راهنمای ١).



 شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 استانداردها و مقررات پذیرفته شده بینالمللی در انتخاب کیفیت، انباشت و حمل و نقل مواد شیمیایی، برای 

کنترل ناقل ها رعایت می شود. هیچ واکنش منفی که مربوط به کنترل ناقل ها با مواد شیمیایی باشد، 

گزارش یا مشاهده نمی شود (رک. نکته راهنمای ١).

 اطالعات مربوط به محل و مقدار همه مواد شیمیایی کنترل ناقل ها در هر لحظه موجود است (رک. نکته 

راهنمای ١).

نکته راهنما

۱. توافق نامه های ملی وبین المللی: توافق نامه ها ومقررات بین المللی صریحی وجود دارد که برنامه 

جهانی غذا منتشر کرده و همیشه باید رعایت شود. این توافق نامه ها مربوط به انتخاب و کاربرد مواد 

شیمیایی برای کنترل ناقل های بیماری است که شامل حفاظت فردی از پرسنل و نیازهای مربوط به آموزش 

ست. در اقدامات کنترل ناقل ها، باید دو نگرانی ساسیی را در نظر گرفت: تأثیر مطلوب و ایمنی. اگر سطح 

مقررات ملی مربوط به انتخاب مواد شیمیایی پایین تر از استانداردهای بین المللی و تأثیر آن نیز هیچ یا کم 

باشد ویا سالمتی و ایمنی را به خطر اندازد، آژانس باید برای گرفتن اجازه اعمال استانداردهای بینالمللی با 

مسئوالن دولتی مربوط، مشورت و رایزنی کند.

۶. مدیریت زباله های جامد

مدیریت زباله های جامد عبارت است از فرایند جمع آوری و حمل زباله های جامد ارگانیک و خطرناک؛ که 

اگر به طور مناسب صورت نگیرد، برای سالمتی عمومی جمعیت آسییب دیده خطراتی به وجود می آورد و 

تأثیری منفی بر محیط زیست می گذارد. چنین خطراتی می تواند تاشی از زادوولد مگس ها جانوران جونده ای 

باشد که در میان زباله ها به سر می برند (رک. کنترل ناقل های بیماری ص ١١٨) و یا در اثر آلودگی سطح و 



منابع آب زیرزمینی با شیرابه حاصل از مخلوط زباله های جامد و زباله های بیمارستانی یا صنعتی به وجود آمده 

باشد. زباله های بر جای مانده یا انباشته شده می تواند محیطی زشت و افسردهکننده به وجود آورد که به 

دلسردی در تالش برای ارتقاء شرایط جنبه های مختلف بهدشت محیطی منجر می شود. زباله های جامد، اغلب 

راه آب های سطحی را مسدود می کند و افزایش خطر سیل و در نتیجه بروز مسائل بهداشتی همراه با انباشتن 

آب های سطحی آلوده را در بردارد. ممکن است زباله گردهایی که از جمع آوری زباله پول کمی به دست می 

آورند نیز، در تماس با زباله های طبی مخوط با زبالههای خانگی در معرض خطر بیماری های عفونی قرار 

گیرند.

استاندارد ۱ مدیریت زباله های جامد: جمع آوری و دفع

جمعیت آسیبدیده محیطی دارد که در آن زباله های جمد، از جمله زباله های طبی بر جای مانده است و 

برای دفع آسان و مؤثر زباله های خانگی ایشان ابزارهایی وجود دارد.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 جمعیت آسیب دیده را در طراحی و اجرای برنامه دفع زباله های جامد شرکت دهید (رک. نکته راهنمای ١).

 برای نظافت عمومی تالش هایی را سازماندهی کنید (رک. همان).

 ظرفیت موجود برای فرصت های اشتغال یا درآمدهای کوچک از بازیافت را در نظر بگیرید (رک. نکته 

راهنمای ٣).

 همراه با جمعیت آسیب دیده، سازوکارهایی ایجاد کنید که اطمینان یابید، زباله های خانگی برای جمع آوری 

منظم در زباله دان های عمومی ریخته می شود تا برای سوزاندن یا دفن، به سوی چاله های مخصوص حمل 



شود و زباله های طبی و سایر زباله های خطرناک، در زنجیره دفع جداگانهای نگهداری می شود (رک. نکته 

راهنمای ٣).

 زباله ها را پیش از اینکه خطری برای سالمتی ایجاد کند، از اردوگاه خارج کنید (رک. نکات راهنمای ٢ تا 

.(٦

 با توجه به انباشت زباله بیشتر در شرایط بحرانی برای خانواده های میزبان، مکان جمع آوری زباله بیشتری را 

فراهم کنید.

 در اماکن عمومی، مثل بازارها و محل های فرآوری ماهی یا کشتارگاه ها، سطل یا جای مشخصی برای 

ریختن زباله ها و پسماندها در نظر بگیرید (رک. نکات راهنمای ٣ تا ٦).

 اطمینان یابید که برنامه منظمی برای جمع آوری زباله موجود است (رک. نکات راهنمای ٣ تا ٦).

 از بین بردن نهایی زباله را در محلی و با روشی انجام دهید که هیچ مسئله بهداشتی و محیطی برای میزبان 

وجمعیت آسیبدیده ایجاد نکند (رک. نکات راهنمای ٦ و ٧).

 به کارکنان جمع آوری و دفع زباله های جامد و کسانی که مواد بازیافتی را جمع آوری میکنند، لباسهای 

مناسب حفاظتی بدهید و آن ها را علیه کزاز و هپاتیت ب، واکسینه کنید (رک. نکته راهنمای ٧).

 در صورتی که دفن مناسب و همراه با حفظ کرامت اجساد در اولویت باشد، با مقامات و آژانس های مسئول 

این کار، هماهنگی کنید (رک. نکته راهنمای ٨).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 همه خانوارهای به کانتینرهای زباله که حداقل هفته ای دوبار تخلیه می شود و بیش از ١٠٠ متر با گودال های 

دفع زباله عمومی فاصله ندارد، دسترسی دارند (رک. نکته راهنمای ٣).



 همه زباله هایی که جمعیت ساکن در اردوگاه تولید می کنند، روزانه از محل زندگی جمعیت و دست کم 

هفته ای دوبار از اطرف منطقه مسکونی آن ها، جمع آوری می شود (رک. نکات راهنمای ١ تا ٣).

 در جایی که زباله در محل دفن نمی شود، حداقل یک کانتینر ١٠٠ لیتری زباله برای هر ١٠ خانوار در دسترس 

هست (رک. نکته راهنمای ٣).

 زباله های جامد به موقع و با ایمنی جمع آوری می شود و در نتیجه آلودگی محیط به پایین ترین حد می رسد 

(رک. نکات راهنامی ٤ تا ٦).

 همه زباله های طبی (از جمله زباله های خطرناک شیشه ای، سرنگ ها، پانسمان ها و داروها) دور از سایر زباله 

ها نگه داری و جداگانه در یک گودال که به صورت مناسب حفر شده دفن و یا در یک کوره دارای 

گودال عمیق، در محدوده مرکز بهدشت سوزانده می شود (رک. نکته راهنمای ٤ تا ٧).

نکات راهنما

۱. برنامه ریزی و اجرا: دفع زباله جامد باید با مشاوره و هماهنگی نزدیک با جمعیت آسیبدیده، آژانس ها 

و مسئوالن مربوط، برنامه ریزی و اجرا شود. این کار را باید در بدو ورود به محل فاجعه و پیش از این که 

مسئله زباله های جامد تبدیل به یک مسئله جدی بهداشتی برای جمعیت آسیبدیده شود، آغاز کرد. با 

توجه به شرایط و پس از مشورت با جمعیت و مقامات مسئول محلی، باید تالش هایی را برای نظافت دوره 

ای سازماندهی کرد.

۲. دفن زباله ها: اگر قرار است زباله در محوطه امداد، در مسکن ها یا گودال های عمومی دفن شود، باید آن 

را با الیه نازکی از خاک پوشاند تا مانع جذب ناقل های بیماری، مثل مگس ها و جوندگانی شود که ممکن 

است در آنجا زادوولد کنند. اگر مدفوع و پوشک کودکان هم در میان زباله ها ریخته می شود، باید آن ها 

را بالفاصله با خاک پوشانید. محل ریختن زباله ها را باید نرده کشی کرد تا از هر حادثه و یا دسترسی 



کودکان و ورود حیوانات به آن پیشگیری شود. باید دقت کرد تا از آلودگی آب های زیر زمینی به شیرابه 

زباله ها پیشگیری شود.

۳. نوع و مقدار زباله ها: زباله از لحاظ ترکیب و مقدار و با توجه به میزان و نوع فعالیت های اقتصادی، 

حجم غذاهای مصرفی، رسوم محلی مردم و اقدامات بازیافت و یا دفع آن در اردوگاه ها تنوع زیادی دارد. 

میزان تأثیری که زباله بر سالمتی مردم دارد، باید ارزیابی شود و در صورت لزوم اقدامات الزم انجام شود. 

باید زباله های خانگی را در ظروف حمل زباله جمع آوری کرد و برای دفتن یا سوزاندن، به یک گودال 

برد. اگر تهیه ظرف زباله برای هر خانوار ممکن نیست، باید کانتینرهای زباله عمومی گذاشت. باید بازیافت 

زباله را در سطح خانوارها در میان جمعیت تشویق کرد، مشروط به این که باعث هیچ خطر مهمی برای 

سالمتی نشود. باید از توزیع کاالهایی که بسته بندی یا فراوری آن ها در محل، مقدار زیادی زباله تولید می 

کند، پرهیز کرد.

۴. زباله های طبی: مدیریت ضعیف جمع آوری زباله های طبی مردم آسیبدیده، کارکنان بهداشت و 

کسانی را که به جمع آوری و دفع زباله ها می پردازند، در معرض آسیب های عفونی، سمی و جراحت قرار 

می دهد. در شرایط بحرنی، خطرناک ترین انواع زباله احتماالً زباله های سمی تیز با غیر تیز (مثل پانسمان 

زخم ها، پارچه های با لکه خون و مواد ارگانیک مثل جفت نوزاد و غیره) است. انواع مختلف زباله را باید 

در مبدأ تفکیک کرد. زباله های غیرسمی (مثل کاغذ، پالستیک، بسته بندی ها، پسماند غذا و غیره) و اشیاء 

تیز آلوده، خصوصاً سوزن ها و سرنگ های مصرف شده را بالفاصله پس از مصرف باید در یک جعبه 

یمنی گذاشت. جعبه های ایمنی و سایر زباله های عفونی را می توان به عنوان زباله جامد سوزاند و یا به 

شکل های ایمن دیگر دفع کرد (رک. استاندارد ١ نظام های بهداشتی، نکته راهنمای ١١، ص ٣١٤).

۵. زباله های بازار: با بیشتر زباله های بازار می تون به همان صورت زباله های خانگی رفتار کرد. ممکن است 

کشتارگاه ها و بازارهای فروش ماهی ، برای دفع زباله های تولید شده به صورت مایع و تضمین این که 



کشتار به صورت بهداشتی و مطابق با قوانین محلی صورت می گیرد، به تجهیزات جداگانه ای نیاز داشته 

باشد. ضایعات کشتار را اکثراً، در یک چاله بزرگ سرپوشیده، کنار مسلخ یا جایگاه فراوری ماهی می 

ریزند. خون و مواد دیگر از مسلخ یا جایگاه فراوری ماهی، از طریق یک کانال سیمانی سرپوشیده (که 

باعث دفع مگس از چاهک می شود )، به یک چاله دیگر می ریزند؛ برای نظافت هم باید آب در دسترس 

باشد.

۶. کوبیدن کنترل شده و یا پوشیدن بهداشتی با خاک: حجم باالی زباله را یا باید بیرون از محل 

اسکان جمعیت، با کوبیدن کنترل شده و یا ریختن خاک بر آن به صورت بهداشتی، از میان برد. این روش، 

بستگی به دسترسی به زمین مناسب و تجهیزات مکانیکی دارد. به طور مطلوب، زباله ای را که کوبیده می 

شود، باید هر روز با خاک پوشاند تا از درسترس الشه خوارها، زباله گردها و زادوولد ناقالن بیماری ها دور 

بماند.

۷. رفاه کارکنان: باید به همه افراد فعال در کار جمع آوری، حمل، دفن و بازیافت زباله، لباس محافظ و 

دست کم دستکش، ودر صورت امکان، لباس فرم یکسره، چکمه و ماسک های محافظ داده شود. در 

صورت لزوم باید به آن ها واکسن کزاز و هپاتیت ب نیز زد. آب و صابون برای شستن دست و صورت باید 

موجود باشد. کارکنانی را که با زباله های طبی تماس دارند، باید از شیوه های درست انباشت حمل و دفع 

زباله و خطرات مدیریت نامناسب زباله آگاه کرد.

٨. مدیریت اجساد: مدیریت و یا دفن اجساد مردگان در اثر بالیای طبیعی، باید به صورتی مناسب و با حفظ 

کرامت انجام بگیرد. معموالً گروه های جستجو و تفحص٣، با هماهنگی آژانس های مسئول دولتی، این 

کار را انجام می دهند. افرادی را که در اثر ابتال به بیماری های واگیر فوت کرده اند، باید به صورت مناسب 

و با مشورت و هماهنگی مسئوالن بهداشتی تدفین کرد (رک. استاندارد ١ نظام بهداشت، نکته راهنمای ١٢، 



ص ٣١٤). اطالعات بیشتر مربوط به چگونگی رفتار برای دفن مناسب اجساد مردگان را در مطالب موجود 

در بخش مآخذ و مطالب برای مطالعه بیشتر، می توانید بخوانید.



۷. جمع آوری آب های سطحی (کانال کشی آب های هرز)

سرچشمه آب هایی که در اردوگاه یا مناطق نزدیک آن جمع می شود، ممکن است در محل سکونت خانوارها 

و شیرهای برداشت آب، نشت سرویس های بهداشتی و فاضالب ها، آب باران یا سیالب باشد. خطرت اصلی 

همراه با این آب های سطحی عبارتند از: آلودگی منابع آب و محیط زندگی، ورود خسارت به سرویس های 

بهداشتی و آلودگی خانه ها یا سرپناه ها، زادوولد ناقل های بیماری و غرق شدن. آب باران و سیالب در یک 

اردوگاه ممکن است، کانال کشی آب های هرز را خراب و خطر آلودگی را بیشتر کند. برای کاهش خطرات 

بالقوه ای که در برابر جمعیت آسیبدیده هست، باید یک نقشه کانال کشی  مناسب بری آب های هرز اجرا 

شود که در آن، تخلیه سیالب از طریق طراحی سایت و دفع آب های هرز با کانال کشی در سطح سایت با 

مقیاس کوچک، انجام شود. این بخش به مسائل کانال کشی در مقیاس کوچک می پردازد. کانال کشی های با 

مقیاس بزرگ، معموالً همزمان با انتخاب و ایجاد سایت تعیین می شود (رک. استاندارد ٢ سرپناه و اسکان، نکته 

راهنمای ٥، ص ٢٦۹).

استاندارد۱ جمع آوری آب های سطحی: کار کانال کشی

مردم محیطی دارند که در آن خطرات سالمتی و سایر خطرات ناشی از فرسایش آب روان و راکد، از جمله 

آب حاصل از طوفان و سیالب، آب خانگی و آب مصرف شده مراکز پزشکی، به پایین ترین حد رسیده است.

اقدامات کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)



 برای تخلیه آب های سطحی، امکانات کانال کشی مناسب فراهم کنید تا مناطق مسکونی و نقاط توزیع آب، 

عاری از آب های مصرف شده راکد باشد و راه های تخلیه سیالب، پاکیزه بماند (رک. نکات راهنمای 

١،٢،٤ و ٥).

 درباره چگونگی رسیدگی به مسئله کانال کشی آب های هرز با جمعیت آسیب دیده مشورت و به تعداد 

کافی ابزار مناسب برای خردهکاری های کانال کشی و در هر جا که الزم بود، تعمیر و نگه داری آن ها، 

فراهم کنید (رک. نکته راهنمای ٤).

 اطمینان یابید که همه نقاط برداشت آب و مجموعه سرویس های بهداشتی، کانال کشی مناسبی برای تخلیه 

آب مصرفی، جهت جلوگیری از تجمع گل والی دارد (رک. نکته راهنمای ٢).

شاخص های کلیدی (همراه با نکات راهنما برای مطالعه)

 کانال کشی تخلیه در نقطه برداشت آب به خوبی طراحی، ساخته و نگه داری شده است. طرح آن شامل 

جذب آب نقاط شستشو و استحمام و همچنین نقاط برداشت آب و امکانات فراهم شده برای دستشویی 

است (رک. نکات راهنمای ٢ و٤).

 آب های سطحی و یا زیرزمینی با آب های هرز آلوده نمی شود (رک. نکته راهنمای ٥).

 سرپناه ها، راه ها و سرویس های بهداشتی آب گرفتگی ندارد و با آب فرسوده نمی شود. (رک. نکات 

راهنمای ٢ تا ٤).

 آب های هرز هیچ فرسایشی را ایجاد نمی کنند (رک. نکته راهنمای ٥).

نکات راهنما

۱. انتخاب محل و برنامه ریزی: مؤثرترین راه کنترل مسئله آب های هرز در انتخاب سایت و موقعیت 

اردوگاه است (رک. استانداردهای ١ و ٢ سرپناه و اسکان، صص ٢٦١ تا ٢٦٦).



۲. آب های هرز: گندآب یا هرزآب های خانگی پس از امتزاج با مواد دفع شده بشری، به عنوان فاضالب 

طبقهبندی می شوند. تا زمانیکه اردوگاه محوطهبندی نشده و هنوز نظمی برای فاضالب وجود ندارد، نباید 

اجازه داد که آب های هرز خانه ها با مدفوع و ادرار انسانی مخلوط شود. تصفیه فاضالب دشوارتر از آب

های هرز خانگی است. برای بهرهبرداری از آب های هرز، از ایجاد باغچه های کوچک در نقاط برداشت 

آب و محل های استحمام، تا جای ممکن، باید حمایت کرد. برای پیشگیری از فرسایش آب های هرز و 

آلودگی منابع آب با پساب استحمام، باید  مراقب بود.

۳. دفع هرزآب ها و فضوالت: به منظور پیشگیری از ورود خسارت به ساختمان ها، باید از نشت وجاری 

شدن گنداب سرویس های بهداشتی فاضالب ها، جلوگیری کرد.

۴. همگانی کردن فعالیت ها: به کار گرفتن جمعیت آسیب دیده در امور کوچک مربوط به تعمیر و نگه

داری فاضاب ها وکانال های آن، اهمیت زیادی دارد، زیرا آنها اغلب از دانش خوبی درباره جریان 

طبیعی آبهای هرز و محل قرار گرفتن کانال ها دارند. همچنین اگر مردم خطرات فیزیکی و بهداشتی 

مرتبط را درک کنند ودر احداث نظام فاضالب نقش داشته باشند، احتمال محافظت از آن بیشتر خواهد 

بود (رک. بخش کنترل ناقل های بیماری، ص ١١٨)، در چنین حالتی حمایت فنی و ابزار، الزم است.

٥. دفع در محل سایت: در هر جای ممکن که خاک شرایط مساعدی دارد، دفع هرزآب های نقاط 

برداشت آب، محل های شستشو و دستشویی ها، در محل خود سایت، بهتر از انتقال آن ها از طریق کانال 

های روباز است که هم نگهداریشان دشوارتر است و هم اغلب مسدود می شوند. از روش های ساده و 

ارزان، مثل کندن چاله های جذب آب یا کاشتن درخت موز، می توان برای دفع آب در محل استفاده 

کرد. اگر تنها راه ممکن دفع خارج از سایت است، کندن کانال نسبت به لوله کشی اولویت دارد. کانال ها 

را باید طوری طراحی کرد که هم سرعت مورد نیاز بری حرکت گندآب را در آب و هوای خشک تأمین 

و هم سیالب ها را هدایت کند. اگر شیب زمین بیش از ٥ درصد است، برای پیشگیری از فرسایش بیش از 



حد، باید روش های مهندسی را به کار برد. در خصوص پسماندهای فرایند تصفیه آب، باید مراقب بود تا 

مردم از آن استفاده نکنند و ضمناً آب های سطحی یا زیرزمینی نیز آلوده نشود.



پیوست ۱

چک لیست نیازها اولیه ارتقاء شرایط تأمین آب، فاضالب و بهداشت

فهرست پرسش های زیر، پیش از هر چیز، برای استفاده در برآورد نیازها، شناسایی منابع بومی و توضیح شرایط 

محلی است؛ بنابراین شامل پرسش هایی مربوط به تعیین منابع خارجی -که عالوه بر منابع موجود محلی و در 

دسترس فوری الزم است-، نمی شود.

۱. نکات عمومی

 چه تعداد از مردم از واقعه آسیب دیده اند و اکنون کجا هستند؟ اطالعات را تا جای ممکن از لحاظ 

جنسیت، سن، ناتوانی و غیره تفکیک کنید.

 جابجایی های احتمالی مردم کدام است؟ معیارها یا مالک های ایمنی برای جمعیت آسیب دیده در 

امدادسانی های بالقوه چیست؟

 بیماری های موجود، شایع یا ممکن مربوط به آب و فاضالب کدام است؟ دامنه احتمالی مسائل و میزان 

تکامل مورد انتظار آن ها چقدر است؟

 اشخاص اصلی که باید با آن ها تماس گرفت و مشورت کرد، چه کسانی هستند؟

 مردم آسیب پذیرتر در میان جمعیت چه کسانی هستند و علل آسیب پذیری آن ها چیست؟

 آیا همه به امکانات موجود، از جمله مکان های عمومی، مراکز بهداشت و مدارس دسترسی دارند؟

 زنان، دخترن و افراد آسیب پذیر، در معرض کدام خطرات امنیتی خاص قرار دارند؟

 مردم، پیش از وقوع حادثه به کدام اعمال مربوط به آب و فاضالب عادت داشتند؟

 ساختارهای رسمی و غیررسمی قدرت (از جمله در میان رهبران، سالمندان و گروه های زنان) کدام 

است؟



 تصمیم گیری ها در سطح خانوار و جامعه چگونه است؟

٢. افزایش و ارتقا وضع بهداشت

 جمعیت پیش از وقوع حادثه به کدام رفتارهای مربوط به آب و فاضالب عادت داشتند؟

 کدام رفتارها برای سالمتی مضر است، چه کسانی و چرا دست به این رفتارها می زنند؟

 چه کسانی هنوز رفتارهای بهداشتی مثبت دارند و چه انگیزه هایی باعث این رفتارها می شود؟

 در هر یک از تغییرات پیشنهادی، چه مزایا و معایبی وجود دارد؟

 کانال های ارتباطی رسمی و غیررسمی موجود برای تماس با بیرون (کارکنان بهداشتی جامعه، قابله ها، 

درمانگران یا حکیمان، باشگاه ها، تعاونی ها، مساجد، کلیساها و غیره) کدام ها هستند؟

 آیا در محل به رسانه ها (رادیو، تلویزیون، ویدیو، روزنامه و غیره) دسترسی هست؟

 کدام سازمان رسانه ای و یا سازمان غیردولتی محلی (NGO) در منطقه حضور دارد؟

 کدام بخش از جمعیت (مادران، کودکان، رهبران جامعه یا کارکنان آشپزخانه های عمومی) باید مورد 

هدف قرار بگیرد؟

 در شرایط موجود برای تماس با بیرون (به صورت داوطلبانه یا از طریق باشگاه های سالمتی، کمیته ها و 

غیره) چه راهکاری مفید خواهد بود؟

 کسانی که برای ارتقاء وضع بهداشت کار می کنند، چه چیزهایی را باید یاد بگیرند؟

 چه اقالم غذایی در دسترس هست و ضروری ترین اقالم بر اساس پسند و نیاز کدام ها هستند؟

 رفتارهای بهداشتی (خصوصاً در شریط شیوع بیماری ها)، در امکانات بهداشتی تا چه حد تأثیرگذار 

است؟

٣. تأمین آب

 منبع تأمین آب موجود کجا است و کاربران کنونی آن چه کسانی هستند؟



 روزانه برای هر نفر چه مقدار آب موجود است؟

 روال دسترسی روزانه،یا هفتگی به منبع تأمین آب چیست؟

 آب موجود در منبع، برای رفع نیازهای کوتاه مدت و درازمدت همه گروه های جمعیعت کافی است؟

 آیا نقاط برداشت آب به جایی که مردم زندگی می کنند، نزدیک است و مردم از این امر راضی اند؟

 آیا منبع تأمین آب فعلی قابل اتکا است؟ این منبع تا چه زمانی دوام می آورد؟

 آیا مردم ظرف های آب مناسب، با گنجایش های مختلف دارند؟

 آیا منبع آب، آلوده است و یا د ر برابر خطر آلودگی (میکروبیولژیک، شیمیایی و یا رادیولوژیکی) لزوم 

چه نوع تصفیه ای الزم است؟

 حتی اگر منبع آلوده نباشد، آیا ضدعفونی کردن ضروری است؟

 آیا در آن اطراف، منبع آب جایگزین دیگری هم وجود دارد؟

 برای برداشت، ذخیره و استفاده از آب، چه آداب و رسوم سنتی وجود دارد؟

 آیا برای استفاده از منابع آب موجود، موانعی هست؟

 اگر منابع آب موجود کافی نیست، آیا امکان جابجایی مردم یا آوردن آب با تانکر وجود دارد؟

 اصلی ترین موضوعات بهداشتی مربوط به تأمین آب کدام ها هستند؟

 آیا مردم دارای وسایل استفاده بهداشتی از آب هستند؟

 در صورت جابجایی روستاییان، منابع آب موجود برای دام ها کدام است؟

 آیا به د لیل دخالت در امور آب، تصفیه و استفاده از آن، تأثیری بر محیط زیست گذاشته خواهد شد؟

 در حال حاضر چه کسان دیگری از منبع آب موجود استفاده می کنند؟ اگر جمعیت تازه وارد از این منبع 

آب استفاده کنند، خطری برای برخورد میان دو گروه مردم، وجود خواهد داشت؟

۴. دفع فضوالت



 روال فعلی دفع فضوالت چیست؟ اگر تخلیه مزاج در فضای باز صورت می گیرد، آیا منطقه خاصی برای 

این کار در نظر گرفته شده و یا آین منطقه امن است؟

 باورها و رسوم حاضر، از جمله باورها و رسوم مخصوص جنسیت ها، درباره تخلیه مزاج چیست؟

 آیا در حال حاظر امکاناتی وجود دارد؟ اگر هست، کاربرد دارد، کافی است و یا درست کار می کند و 

میتوان آن را توسعه داد یا مناسب تر کرد؟

 آیا عادات فعلی دفع فضوالت، به طور کلی خطری برای منابع آب (سطحی یا زیرزمینی)، مناطق مسکونی 

و محیط زیست ایجاد می کند؟

 آیا مردم پس از تخلیه و پیش از تهیه و خوردن غذا، دست هایشان را می شویند؟ آیا صابون یا سایر 

وسایل ضدعفونی کننده در دسترس هست؟

 آیا مردم با ساخت سرویس های بهداشتی آشنایی دارند؟

 برای ساخت سرویس های بهداشتی چه مصالحی ساختمانی در محل موجود است؟

 آیا مردم آمادگی استفاده از سرویس های بهداشتی گودالی، محل ها و شیارهای تخلیه و غیره را دارند؟

 آیا برای محل تخلیه، گودال ها و سرویس های بهداشتی فضای کافی وجود دارد؟

 میزان شیب زمین چقدر است؟

 سطح آب زیرزمینی چقدر است؟

 آیا شرایط خاک برای دفع فضوالت در محل ، مناسب است؟

 آیا نحوه دفع فضوالت، فعالیت ناقل های بیماری را تشویق می کند؟

 آیا برای نظافت مقعد، آیا یا مواد شوینده دیگر ی هست؟ مردم این مواد را معموالً چگونه دور می 

ریزند؟



 زنان امور قاعدگی خود را چطور مدیریت می کنند؟ آی برای این کار مواد و امکانات مناسبی وجود 

دارد؟

 آیا هیچ امکانات یا تجهیزات خاصی برای افراد معلول یا فاقد توان حرکت در مراکز بهداشت هست؟

 کدام مالحظت زیست محیطی بید ارزیابی شود؟

۵. بیماری های حاصل از ناقالن

 خطرات بیماری های حاصل از ناقالن بیماری چیست و تا چه حد جدی است؟

 آیا رفتارها و باورهای سنتی (مثل اعتقاد به این که ماالریا از آب آلوده تولید می شود) مرتبط با ناقل ها و 

بیماری های حاصل از آن ها، در جامعه دارد؟ این باورها مفید یا مضر؟

 اگر خطر بیناری های حاصل از ناقالن باال استف آیا مردمی که در معرض این خطر هستند به حفاظت 

فردی دسترسی د ارند؟

 آیا امکان تغییر در محیط (بهخ وسیله زه کشی، جاروکشی، دفع فضوالت و زباله و غیره) وجود دارد؟

 آیا کنترل ناقل های بیماری با مواد شیمیایی ضروری است؟ برای استفاده از مواد شیمیایی چه برنامه ها، 

مقررات و منابعی وجود دارد؟

 چه اطالعات و توصیه های ایمنی باید در اختیار خانوارها قرار داده شود؟

۶. مدیریت دفع زباله های جامد

 آیا زباله های جامد متراکم، مشکلی ایجاد می کند ؟

 مردم زباله هایشان را چگونه دفع می کنند؟ نوع زباله های تولید شده چیست و مقدار آن چقدر است؟

 آیا زباله را می توان در محل تولید آن، معدوم کرد یا باید آن ها را برای دفع، جمع آوری کرد و به بیرون 

از سایت برد؟



 روش معمول دفع زبغاله مردم آسیب دیده چیست (دفن در چاله های تولید کمپوست و یا گودال زباله، 

دستگاه جمع آوری و غیره)؟

 آیا مرکز بهداشتی یا طبی نیز، مولد زباله است؟ این زباله ها را چگونه دفع می کنند و چه کسی مسئول 

آن است؟

 زباله های نوار بهداشتی را در کجا می ریزند؟ آیا آن ها را پنهانی دمعدوم می کنند و آیا نحوه انهدام آن 

ها بهداشتی است؟

 شیوه های از بین بردن زباله های جامد، چه تأ ثیری بر محیط زیست دارد؟

۷. زه کشی فاضالب

 آیا در زه کشی فاضالب مشکلی (مثل سرازیر شدن فاضالب خانه ها یا سرویس های بهداشتی، زادوولد 

ناقل های بیماری، آب کثیف آلوده کننده ممناطق مسکونی یا منابع آب) وجود دارد؟

 آیا خاک مستعد جذب آب هست؟

 آیا مردم مجهز به ابزار محافظت از مسکن خود، در برابر طغیان سیالب محلی هستند؟

 آیا محل برداشت آب و استحمام، به خوبی زه کشی شده است؟



پیوست ۲

کمترین مقدار آب برای مؤسسات و سایر مصارف

٥ لیتر برای هر بیمار سرپایی
٤٠ تا ٦٠ لیتر برای بیماران بستری

ممکن است بر ای شستشوی پوشاک، تجهیزات، سیفون سرویس های بهداشتی و غیره مقدار آب بیشتری 
الزم باشد

مراکز بهداشت و بیمارستان ها

٦٠ لیتر در روز برای هر بیمار
١٥ لیتر در روز برای مراقبت از هر بیمار مراکز مبارزه با ویا

٣٠ لیتر در روز برای هر بیمار بستری
١٥ لیتر در روز برای مراقبت از هر بیمار مراکز درمانی و تغذیه

١٥ لیتر در روز برای هر نفر، اگر اقامتش بیش از یک روز طول می کشد 
٣ لیتر در روز برای هر نفر، اگر اقامتش محدود به یک روز است

مراکز ترانزیت موقت (یا پذیرش 
موقت)

٣ لیتر در روز برای آشامیدن و شستشوی دست هر دانش آموز
استفاده برای سرویس بهداشتی منظور نشده است: به سرویس ای بهداشتی عمومی در پایین نگاه کنید مدارس

٢ تا ٥ لیتر در روز بر ای هر نفر جهت شستشو و آشامیدن مساجد
١ تا ٢ لیتر در روز برای شستن دست، ٢ تا ٨  لیتر در روز برای شستشوی اتاقک های سرویس های بهداشتی سرویس های بهداشتی عمومی
٢٠ تا ٤٠ لیتر در روز برای سیفون های فشاری در سرویس های بهداشتی متصل به فاضالب، ٣ تا ٥ لیتر در 

روز برای سیفون های مخزن دار
همه سرویس های بهداشتی 

سیفون دار
١ تا ٢ لیتر در روز برای هر نفر شست و شوی مقعد

٢٠ تا ٣٠ لیتر در روز برای حیوانات بزرگ یا متوسط و ٥ لیتر در روز برای حیوانات کوچک دام ها



پیوست ۳

کمترین تعد اد  سرویس های بهداشتی در اماکن عمومی و مؤسسات در شرایط بحران

درازمدت کوتاه خمدت مؤسسه
١ سرویس بهداشتی برا هر ٢٠ دکه ١ سرویس بهداشتی برای هر ٥٠ دکه محوطه بازار

یک سرویس بهداشتی برای ١٠ تخت یا ٢٠ 
بیمار سرپایی

یک سرویس بهداشتی برای هر ٢٠ تخت یا هر ٥٠ بیمار 
سرپایی مراکز بیمارستانی/درمانی

١ سریوس بهداشتی برای هر فرد بالغ
یک سرویس بهداشتی برای هر ١٠ کودک

١ سرویس بهداشتی برای هر فرد بالغ
یک سرویس بهداشتی برای هر ٢٠ کودک مراکز تغذیه

یک سرویس بهداشتی برای هر ٥٠ نفر، نسبت ٣ برای 
زنان و ١ برای مردان

مراکز پذیرش یا مراکز ترانزیت 
موقت

سرویس بهداشتی برای هر ٣٠ دختر
١ سرویس بهداشتی برای هر ٦٠ پسر

١ سرویس بهداشتی برای هر ٣٠ دختر
١ سرویس بهداشتی برای هر ٦٠ پسر  مدارس

سرویس بهداشتی برای هر ٢٠ شاغل دفاتر

مرجع: برگرفته از هابر، باگری و رید (٢٠٠٢)



پیوست ۴

کمترین تعداد  سرویس های بهداشتی در اماکن عمومی و مؤسسات در شرایط بحران

آلودگی آب، بهداشت ضعیف، 
بهداشت شخصی ضعیف، آلودگی 

محصوالت کشاورزی

مدفوعی- دهانی باکتریایی
مدفوعی - دهانی غیرباکتریایی

ویا، اسهال شیگالیی، اسهال سالمونال و 
غیره

حصبه، شبه حصبه و غیره
اسهال آمیبی، اسهال ژیاردیاز

فلج اطفال، هپاتیت آ، اسهال ویروسی، 
اسهال غیرویروسی

بیماری های تولید یا منتقل 
شده با آب

آب غیرکافی
بهداشت فرد ی ضعیف عفونت های پوستی یا چشمی، حصبه و تب نوبه منتقل شده با کک بیماری های منتقل یا 

متراکم با آب
تخلیه مدفوع در فضای باز، آلودگی 

زمین کرم های منتقل شده از خاک کرم حلقوی، کرم نواری، کرم قالب دار 
و غیره کرم های مدفوع

گوشت نیم پز
آلودگی زمین بشر- حیوان کرم کدو کرم های نواری خوکی یا 

گاوی

آلودگی آب ماندن زیاد در آب آلوده شیسستوسومیاز، کرم گینه ای، کرم کبد 
و غیره موجود در آب

زادوولد و نیش زدن در کنار آب با نیش پشه و مگس مالریا، تب دانگ، بیماری خواب، 
فیالرزیا و غیره

ناقل های بیماری مرتبط با 
آب

محیط کثیف سرایت با مگس و سوسک اسهال و دیزانتری حشرات ناقل مرتبط با 
مدفوع



پیوست ۵

کمترین فعالیت های مربوط به بهداشت، زه کشی و فاضالب و عایق بندی در مراکز درمان وبا 

(CTCs) یا سی تی سی ها

١. موارد شدید را عایق بندی (یا قرنطینه) کنید.

٢. همه فضوالت و استفراغ ها را در ظروف بسته بریزید.

٣. برای هر بیمار فقط یک مراقب بگمارید.

٤. دست ها را با آب کلرزده بشویید.

٥. کف همه اتاق ها باید قابل شستشو باشد.

٦. هنگام خروج از مراکز، پاها را ضدعفونی کنید.

٧. لباس افراد آلوده را پیش از ترک مرکز (با جوشاندن یا مواد پاک کننده) ضدعفونی کنید.

٨. کف و همه جاهای مراکز را به طور منظم بشویید.

۹. برای بیماران و مراقبان آنها سرویس های بهداشتی مجزا در نظر بگیرید.

١٠. غذا را در مراکز تهیه کنید. اگر غذا از بیرون خریداری می شود، باید در ورودی محل، از ظرف تخلیه 

شود تا از بردن میکروارگانیسم های مولد وبا (یا ویبرو) با آن به بیرون از محل پیشگیری شود.

١١. پیگیری کنید تا مطمئن شوید که در میان خانواده و اقوام فرد مبتال، فرد دیگری وجود ندارد. خانه او را 

ضدعفونی کنید و به افراد خانوار اطالعات بهداشتی دهید.

١٢. اگر افراد با وسایل نقلیه عمومی می آیند، وسایل نقلیه را نیز ضدعفونی کنید.

١٣. آب حاصل از باران، در داخل اردوگاه قرنطینه را جمع آوری و در محوطه، داخل ظرفی بریزید.

١٤. زباله های داخل اردوگاه قرنطینه را ضدعفونی کنید.



محلول های کلرین برای مراکز درمان وبا

محلول ٠/٠٥ درصد محلول ٠/٠٢ درصد محلول ٢ درصد درصد کلر برای مصارف 
خانگی

دست ها، پوست اشیاء روی کف، تختخواب ها، 
رختخواب ها، پاشویه و پوشاک

زباله، مدفوع، اجساد مردگان

محلول ها را باید هر روز تازه به تازه تهیه کرد، چون نور و گرما محلول را ضعیف می کند.



پیوست ۶

تصفیه آب خانوار و نودار تصمیم گیری برای نگه داری آن

آیا منبع آلوده شده است؟

بلی خیر

آب سالم را ذخیره و از آن استفاده 

آیا در پاسخگویی بشردوستانه برای تصفیه آب از اقالم موجود بازار استفاده می کنید؟کنید؟

بلی خیر

تصفیه از پیش: آیا آب گل آلود یا کدر است؟آیا آب گل آلود است؟

بلی خیر بلی خیر

جداسازی ذرات معلق در آب، 
ضدعفونی ساده، ریختن آهسته، 
بدون مخلوط شدن مواد ته نشین، 
یا شیوه سه ظرفی و پیرو آن ریختن 
دو برابر کلر و همچنین ذخیره و 

نحوه برداشت را رواج دهید.

صاف کردن، ته نسین کردن و 
ریختن هسته و عدم اختالط مواد 
ته نشین، شیوه سه ظرفی یا 
فیلترهای ساده همراه با پاک 

کردن چندین باره را رواج دهید.
آیا آب کدر است؟

بلی خیر

ضدعفونی: هیزم یا سایر سوخت ها پیشاپیش آماده 

بلیاست؟ خیر
از فیلتر کردن (با فیلترهای شنی 
تمیز یا سیلور سرامیک* و غیره) 
یا از مقدار عادی ضدعفونی 
کننده های شیمیایی استفاده 
کنید. ذخیره و برداشت درست و 

سالم آب را نیز رواج دهید.

از فیلتر کردن (با فیلترهای شنی 
تمیز یا سیلور سرامیک* و غیره) 
یا از مقدار عادی ضدعفونی 
کننده های شیمیایی استفاده 
کنید. ذخیره و برداشت درست و 

سالم آب را نیز رواج دهید.

جوشاندن و ذخیره و برداشت 
درست و سالم آب و همچنین 
جمع آوری مسئوالنه هیزم را 

رواج دهید.
ضدعفونی زیر آفتاب را رواج 

دهید.

مرجع: برگرفته از IFRC (٢٠٠٨)، تصفیه آب خانوار و ذخیره ایمن در کتاب های راهنمای بحران ها
* نوعی ظرف تصفیه آب نقره ای رنگ ساخته شده از سرامیک با چگالی باال



مآخذ و منابع برای مطالعه بیشتر

مآخذ

اسناد حقوق بین المللی

حق اب مطرح در (موارد ١١ و ١٢ عهدناغمه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) توضیح عمومی 

شماره ١٥ حق آب CESCR، مصوب ٢٦ نوامبر ٢٠٠٢، سند شماره ١٢/٢٠٠٢/١١ E/C سازمان ملل.

کلی

دیویس ج، و لمبرت آر، (٢٠٠٢)، مهندسی در بحران Engineering Emergencies: یک راهنمای عملی 

برای کارکنان امدادی. چاپ دوم. انتشارات Red R/IT. لندن.

Inter-Agency Network for Education in Emergencies (کار شبکه ای میان آژانس ها برای 

آموزش در بحران ها) INEE، ٢٠١٠، حداقل استانداردها برای آموزش در بحران ها، بحران مزمن و بازسازی 

سریع، نیویورک.

www.ineesite.org

پزشکان بدون مرز (١۹۹٤)، مهندسی بهداشت عمومی در شرایط بحران. چاپ اول. پاریس والدن وی ام، ا ریلی 

ام و یتر ام، برنامه های بشردوستانه و HIV و ایدز، نگرشی عملی به روند کلی. اکسفام انگلستان، آکسفورد.

www.oxfam.org.uk/what_we_do/emergencies_we_work_/resources/health.ht

m

پژوهش های بهداشتی

پژوهش جغرافیایی انگلستان (٢٠٠١)، کتاب راهنمای آرگوس (ARGOSS) لندن.



www.bgs.ac.uk

جنسیت

کمیته دائمی میان آژانس ها (IASC)(بدون تاریخ)، جنسیت و آب، بهداشت و فاضالب در بحران ها. کتاب 

راهنمای IASC. ژنو.

www. 

Humanitarianform.org/humanitarianform/Portals/1/cluster%20approch%20pa

ge/clusters%20/WASH/Gender%Handbook_Wash.pdf

ارتقاء شرایط بهداشت

آلمدوم ای، بلومنتال یو، مندرسون ال (١۹۹٧)؛ فرایندهای ارزیابی وضع بهداشت: روش ها و شیوه های ارزیابی 

شرایط آب و کارهای مربوط به فاضالب و زه کشی، بنیاد بین المللی برای کشورهای در حال توسعه. انتشارات 

به طور ویژه Practical action (اقدام عملی) انگلستان.

فرون اس، مورگان جف و ارایلی ام، (٢٠٠٧)، افزای شبهداشت: یک کتاب راهنمای عملی برای امداد و توسعه، 

انتشارات پراکتیکال اکسن، انگلستان. واحد حمایت از اصالحات بشردوستانه. پر.ژه ارتقائ وضع بهداشت 

خوشه ای واش.

www.humanitarianreform.org/humanitarianreforn.Default.aspx?tabid=160

تأمین آب

اقدام علیه گرسنگی (Action against Hunger)(٢٠٠٦)، آب، فاضالب و بهداشت برای جمعیت مو اجه با 

خطر، پاریس 

www.actioncontrolafaim.org/English/



هائوس اس، رید آر (١۹۹٧)، منابع آب، بحران ها: قوانینی برای انتخاب و تصفیه. مرکز مهندسی آب و توسعه 

(WEDC)، دانشگاه الفبوروم. انگلستان.

نیاز به آب برای امنیت

سازمان خواروبار سازمان ملل متحد:

www.fao.org/water/undex.html

نیاز های دامی به آب

لگز (Livestock Emergency Guidelines and Standards)(٢٠٠۹). انتشارات اکشن، انگلستان.

www.livestock-emergency.net/userfile/legs.pdf


