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ما الهدف من هذا الدليل؟
حيين والمعلمين في مدارس األونروا  ل هذا الدليل أداًة مساِعدة للمرشدين الصِّ ُيشكِّ
النظافة  وتعزيز  الصحي  الصرف  وخدمات  اآلمنة  المياه  لتوفير  استراتيجية  لتطبيق 
الصحية )WASH( في الحرم الدراسي حيث يعملون، أو للتعاون مع إدارة المدرسة على 
تطوير إستراتيجية مماثلة. ويقّدم الدليل نماذج ألنشطة صفية والصفية تهدف إلى 
نقل المهارات الحياتية المتصلة بهذه المواضيع إلى الطالب من عمر 6 سنوات حتى 
عمر الـ17 سنة، من خالل اإلحتفال بمناسبات عالمية أطلقتها األمم المتحدة لجذب 

اإلنتباه إلى قضايا بيئية وصحية مختلفة. ويسعى الدليل إلى اإلسهام في ما يلي:

لتوفير  استراتيجية  وتطبيق  لتطوير  الالزمة  المهارات  وتطوير  المعرفة  زيادة   •
في   )WASH( الصحية  النظافة  وتعزيز  الصحي  الصرف  وخدمات  اآلمنة  المياه 

المدارس.
مدارس  في  الصحيين  والمرشدين  المعلمين  إلحتياجات  الدليل  هذا  يستجيب   
استراتيجية  وتطبيق  لتطوير  الضرورية  والمهارات  بالمعارف  المرتبطة  األونروا 
 )WASH( توفير المياه الصحية وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة الصحية
في المدارس، كما يتطّرق إلى إدارة المسائل المتصلة بالنظافة الشخصية خالل 

فترة الطمث لدى الطالبات.
 

توفيــر نمــاذج لتقنيــات وأنشــطة صفيــة والصفيــة تســاعد علــى تعليــم مهــارات   •
ــة للســلوكيات  حياتيــة تضمــن ممارســة األطفــال مــن مختلــف الفئــات العمري

ــة ــؤولية البيئي ــخصية والمس ــة الش ــة بالنظاف ــى المتصل الفضل
يوّفــر هــذا الدليــل إقتراحــات ألنشــطة وتماريــن مناســبة ألعمــار مختلفــة ومالئمــة   
للحساســيات الثقافيــة فــي مــدارس األونــروا فــي لبنــان، يمكــن تطبيقهــا أو 
ــوادي،  ــر أنشــطة أو تنظيــم أحــداث أو تأســيس ن اإلنطــالق منهــا مــن أجــل تطوي
ــة  ــة متصل ــادات إيجابي ــاج ع ــة النته ــارات الالزم ــارف والمه ــل المع ــأنها نق ــن ش م

بالنظافــة الشــخصية والمســؤولية البيئيــة.
 

المساعدة في ضمان حقوق األطفال بالصحة والتعلُّم والمشاركة  •
يدعــم هــذا الدليــل حــق األطفــال فــي الوصــول إلــى المعلومــات وإكتســاب   
المهــارات الالزمــة المرتبطــة بممارســات مفيــدة لصحتهــم وســالمة بيئتهــم 
ــً فــي تحســين صحــة أســرهم وأقرانهــم  المدرســية. كمــا يســاهم هــذا تلقائي

وإخوتهــم األصغــر ســنً.
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َمن يستطيع إستخدام هذا الدليل؟ 
ــم هــذا الدليــل أساســً ليكــون أداًة مســاعدة إلدارة مــدارس األونــروا والمعلميــن  ُصمِّ
والمرشــدين الّصحييــن فيهــا فــي تصميــم وتطبيــق أنشــطة ذات صلــة بمواضيعــه، 
لكــن ُيمكــن لجميــع األشــخاص العامليــن مــع األطفــال مــن ســن 6 حتــى 17 ســنة 
تطبيــق مقاريــات وأنشــطة هــذا الدليــل، ســواًء فــي المؤسســات التربوية الرســمية من 
ــات ومــدارس وغيرهــا، أو فــي المراكــز المجتمعيــة مثــل المســاحات الصديقــة  حضان

لألطفــال ومبــادرات الجمعيــات األهليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا. 

كيف تمَّ تطوير الدليل؟ 
موضوع  تتناول  معرفية  وموارد  أدبيات  مراجعة  بعد  الدليل  تطوير  تّم  لقد 
الصحية  النظافة  وتعزيز  الصحي  الصرف  وخدمات  اآلمنة  المياه  توفير 
بناًء على مشاورات  الدليل  َم  وُصمِّ  .)Water,  Sanitation  and  Hygiene  - WASH (
بين فريق عمل مشروع “تحسين الظروف الحياتية في التجمعات الفلسطينية” التابع 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( وقسمي التعليم والّصحة في وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين – األونروا )UNRWA( بين نيسان وتموز 2016. وقد أخذ 
العاملين  الّصحيين  المرشدين  فريق  وتعديالت  إقتراحات  اإلعتبار  بعين  الدليل  هذا 
في مدارس األونروا في شمال لبنان، والذين شاركوا في ورشة عمل تجريبية ألنشطة 

الدليل خالل شهر أيلول 2016.
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كيف أستفيد من أنشطة الدليل؟ 
يمكن اإلستفادة من أنشطة الدليل ضمن سلسلة فعاليات تنّفذها المدارس بهدف 
النظافة  وتعزيز  الصحي  الصرف  وخدمات  اآلمنة  المياه  توفير  استراتيجية  تعزيز 
جميع  يشمل  متكامل  أنشطة  برنامج  تطوير  عبر  إما  ذلك  ويكون   .)WASH( الصحية 
الطالب في كافة المراحل التعليمية على طول العام الدراسي، أو عبر تطبيق أنشطة 

متصلة بأحد المواضيع التي يشملها الدليل في برامج أو مناسبات خاصة.

دتهــا األمــم  وقــد تــّم تطويــر الدليــل علــى أســاس مناســبات وأيــام عالميــة حدَّ
المتحــدة بهــدف رفــع الوعــي حــول مواضيــع ذات أهميــة تنمويــة وحقوقيــة، وتشــمل:

اليوم العالمي للطفلة )11 تشرين األول/أكتوبر(

اليوم العالمي لدورات المياه )19 تشرين الثاني/ نوفمبر(

اليوم العالمي للمياه )22 آذار/ مارس(

ة )7 نيسان/ أبريل( اليوم العالمي للصحَّ

اليوم العالمي لألرض )22 نيسان/ أبريل(

الخمس  المناسبات  من  مناسبة  بكل  متصلة  أنشطة  نماذج  من  الدليل  ويتأّلف 
المذكورة أعاله. وتنقسم نماذج األنشطة الخاصة بكل مناسبة على المراحل العمرية 

المختلفة كالتالي:
المرحلة اإلبتدائية األولى )6-8 سنوات(  •

المرحلة اإلبتدائية الثانية )9-11 سنة(  •
المرحلة المتوسطة )12-14 سنة(  •

المرحلة الثانوية )15-17 سنة(  •
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بُنية الوحدة 
تمَّ تصميم كل وحدة خاصة بأحد المناسبات العالمية على الشكل التالي:

مقدِّمة عن اليوم العالمي

نبذة عن اليوم العالمي  

مفاهيم ومعلومات متصلة باليوم العالمي  

دور المدرسة في الترويج للقيم المتصلة باليوم العالمي  

أنشطة متصلة بموضوع اليوم العالمي

أنشطة للمرحلة اإلبتدائية األولى )6-8 سنوات(  

أنشطة للمرحلة اإلبتدائية الثانية )9-11 سنة(  

أنشطة للمرحلة المتوسطة )12-14 سنة(  

أنشطة للمرحلة الثانوية )15-17 سنة(   

١

2



المدرسة 
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لكــي تكــون صديقــة للبيئــة، ينبغــي علــى المدرســة أن تحــوي مرافــق صــرف صحــي 
اإلختالفــات  لخصوصيــة  مناســبة  المرافــق  هــذه  وتكــون  إليهــا  الوصــول  يســهل 
ــر داخــل هــذه المدرســة مرافق/مصــادر لميــاه صالحــة  ــة. كمــا يجــب أن تتوفَّ الجندري
للشــرب وغســل اليديــن ووســائل لجمــع النفايــات والتخلــص منهــا صحيــً. وفضــاًل عــن 
ــات  ــال الممارس ــة األطف ــم المدرس ــي أن تعلِّ ــا، ينبغ ــق وتجهيزه ــذه المراف ــر ه توفي

ــليمة. ــة الس ــة والبيئي الصحي

تشمل تدخالت توفير المياه الصحية وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة الصحية 
)WASH( ما يلي:1

اليدين والصرف الصحي تكون آمنة ونظيفة  توفير مصادر مياه ومرافق لغسل   •
ومستدامة

ــم الطــالب  ــى تعلي ــز عل ــة فــي المناهــج والتركي ــم المهــارات الحياتي دمــج تعلي  •
الســلوكيات الصحيــة والبيئيــة المرتبطــة بالنظافــة الشــخصية والعامــة بطــرق 

ــا ــن تطبيقه ــد م ــطة والتأك ــة ونِش ــاركية وتفاعلي تش

إشراك العائالت والمجتمع المحلي  •

ما هي استراتيجية توفير المياه وخدمات الصرف الصحي 
وتعزيز ممارسات النظافة الصحية في المدارس )WASH(؟

 
وسالمتهم.  األطفال  صحة  على  كبير  بشكٍل  ومرافقها  المدرسية  البيئة  تؤثِّر 
الصحي،  الصرف  خدمات  وسوء  جودتها،  وسوء  لإلستخدام  المتوفرة  المياه  ة  فقلَّ
وسلوكيات النظافة الشخصية والعامة غير السليمة، جميعها عوامٌل لها تداعيات 
األمراض بينهم، السيما  رئيسة إلنتشار  بالنسبة لألطفال، كما تشّكل أسبابً  كارثية 
األطفال دون سن الخامسة. إنَّ كل هذه الظروف هي ُمسيئة لصحة األطفال الذين 

َيقضون ساعات طويلة في المدرسة ألعواٍم متتالية، تمامً كما ألسرهم وبيئتهم.

من جهٍة أخرى، تؤثِّر هذه الظروف والمشكالت الناتجة عنها على أداء الطالب الدراسي 
بهم عن المدرسة، وقد تؤدي في بعض األحيان إلى  بشكل سلبي وتزيد من نسب تغيُّ

ب المدرسي.  التسرُّ

1.   توفيــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع - دليــل المــدارس فــي لبنــان: 
ــة ووزارة التربيــة  وضــع المعاييــر المالئمــة لضمــان صحــة األطفــال. منطمــة األمــم المتحــدة للطفول

والتعليــم فــي لبنــان، 2013 
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د صحتهم، هم  فالطالب الذين يتعّلمون في بيئة مدرسية خالية من مخاطر تهدِّ
أقل عرضًة للتغّيب. إنَّ توفير التجهيزات والتوعية على الممارسات الصحية الفضلى 
الصحي والنظافة  الصرف  اآلمنة وخدمات  المياه  المدرسية، مثل توفير  المباني  في 
على  الطالب  قدرات  ز  وتعزِّ المدرسة  إلى  الحضور  معدل  من  ترفع  للجميع،  الصحية 
الصحية  المياه  لتوفير  باستراتيجية  المدارس  إلتزام  إعتبار  يمكننا  لذلك،  م.  التعلُّ
وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة الصحية )WASH( معبرًا إلى تعزيز مؤسسات 

صحية وآمنة وضمانة لحقوق األطفال األساسية وأداء دراسي أفضل للطالب.

بالنظافة  المرتبط  والتعليم  الصحي  الصرف  وخدمات  الصحية  المياه  توفير  ع  ُيشجِّ
المجتمعات.  في  والبيئية  الصحية  السلوكيات  تنمية  على  المدارس  في  الصحية 
وتصب جميع اإلجراءات واألنظمة المتبعة في المدارس لتوفيرها في إطار ما يسمى 
النظافة الصحية  المياه اآلمنة وخدمات الصرف الصحي وتعزيز  استراتيجية توفير 
حماية  في  االستراتيجيات  هذه  وتساعد   .)Water, Sanitation and Hygiene - WASH(
التنمية  بأهداف  وثيقً  إرتباطً  ترتبط  كما  والمشاركة،  والتعلُّم  بالصحة  الطفل  حق 
الجّيد،  والتعليم  والرفاه،  الجيدة  بالصحة  المتصلة  تلك  خاصًة  الـ17،  المستدامة 
النظيفة،  والطاقة  الصحية،  والنظافة  النظيفة  والمياه  الجنسين،  بين  والمساواة 
في  والحياة  الماء،  تحت  والحياة  المناخي،  والعمل  المسؤولين،  واإلنتاج  واإلستهالك 

البر.

وتعزيز  الصحي  الصرف  وخدمات  الصحية  المياه  توفير  استراتيجية  تطبيق  يساهم 
النظافة الصحية )WASH( بشكٍل فّعال في المدارس مباشرًة في تحسين ما يلي:2

صحة الطالب وسالمتهم  •
أداء الطالب الدراسي  •

المدرسة  في  والبيئية  الصحية  والممارسات  الشخصية  النظافة  سلوكيات   •
والبيت والمجتمع

تصحيح السلوكيات الخاطئة المرتبطة بالنظافة الشخصية والعامة واإلستمرار   •
بتطبيقها في المستقبل

الصحي  والصرف  بالمياه  المرتبطة  األمراض  من  الحّد  عبر  الطالب  أُسر  صحة   •
والممارسات غير الصحية والبيئية

2.    المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس، منظمة األمم المتحدة للطفولة، تموز 2012. 



9

ز استراتيجية توفير المياه الصحية وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة  كما ُتركِّ
الصحية )WASH( على تعزيز المهارات الحياتية لدى الطالب، وإشراك األهل والمجتمع 
العمل معً  المختلفة، وتشجيعهم على  المحلية والمؤسسات  المحلي والسلطات 
من أجل تحسين شروط النظافة الصحية والمياه والصرف الصحي في مجتمعاتهم 
المحلية. فتأمين التجهيزات الالزمة بحد ذاته، أي مشارب المياه والمراحيض والمواد 
المستهلكة مثل المحارم والصابون، ال يعتبر كافيً لتجنُّب اإلصابة باإلسهال أو األمراض 
الناتجة عن الجراثيم. لذلك، ال بد من تعزيز النظافة الصحية بين الطالب أيضً، من خالل 
توعية منهجية على انتهاج السلوكيات الفضلى المتصلة بالنظافة والمحافظة على 

البيئة والطرق األفضل إلستخدام مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي. 

إرشادات تطبيق إستراتيجية WASH في المدرسة
إرشادات  العالمية، بتطوير  بالتعاون مع منظمة الصحة  اليونيسيف،  قامت منظمة 
مرتبطة بمعايير تطبيق استراتيجية لتوفير المياه الصحية وخدمات الصرف الصحي 
ز هذه المعايير على أبرز الخطوات إلدارة وتطبيق  وتعزيز النظافة الصحية )WASH(. تركِّ

استراتيجية WASH في المدارس.3

أبرز اإلرشادات المتعلقة بالتنفيذ:

ينبغي أن تعمل كل مدرسة على تطوير المعارف والمهارات واإلتجاهات الالزمة   •
المهارات  تعليم  ترتكز على  برامج  الصحية، من خالل  الشخصية  النظافة  حول 
الحياتية وعلى مبدأ مشاركة الطفل. واإلهتمام بالتعليم المبني على المهارات 
الحياتية يرتكز بدوره على مبدأ أن المعرفة الجديدة المكتسبة ال تؤدي بالضرورة 
والسلوكيات  المعرفة  هذه  دمج  إلى  حاجة  فهناك  السلوكيات.  تغيير  إلى 
المرتبطة بها في ممارسات األطفال في المدرسة والبيت، كما في كافة جوانب 
أنشطتهم الحياتية، ما يسمح للطفل بترجمة المعارف المكتسبة إلى ممارسات 

وعادات.
 

الصحية  المياه  توفير  استراتيجية  المحلي في تدخالت  والمجتمع  األهل  إشراك   •
وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة الصحية )WASH( في المدرسة. فاألهل 
المدرسة  نظافة  على  الحفاظ  في  بارز  دوٌر  لديهم  المحلي  المجتمع  وأفراد 
للنظافة  تبّني سلوكيات سليمة  أطفالهم على  ومرافقها، من خالل تشجيع 
في  اكتسبوها  التي  والمهارات  المعارف  تطبيق  وعلى  والبيئية  الشخصية 

المدرسة داخل بيوتهم.

3.    ُمقتَبس من صفحة WASH في المدارس في موقع منظمة األمم المتحدة للطفولة
 https://www.unicef.org/wash/schools/  
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العمل مع السلطات المحلية ومختلف الجهات المعنية بقطاع المياه والصرف   •
المحلية،  الحكومية  غير  المنظمات  ذلك  في  بما  الصحية،  والنظافة  الصحي 
والمنظمات الدولية، ووكاالت األمم المتحدة، والمؤسسات األكاديمية والبحثية، 

والمؤسسات الرسمية.

تعليــم المهــارات الحياتيــّة المرتبطــة بالنظافــة 
الشــخصّية والصحــة البيئّيــة

ال ينحصر تعليم األطفال عن النظافة الشخصية بتزويدهم بالمعلومات والحقائق 
فالمقاربة  السليمة.  غير  والممارسات  السلوكيات  عن  الناتجة  بالمخاطر  المرتبطة 
األطفال  لدى  السلوكيات  هذه  تغيير  على  ز  ُتركِّ الحياتية  المهارات  على  المبنية 
هذا  ويتطلَّب  الحياة.  نوعية  تحسين  منظور  من  ومحيطهم  أسرهم  في  وبالتالي 

التغيير من المدرسة تحقيق التالي بين طالبها:

المرتبطة  والتطبيقية  النظرية  المعلومات  فهم  من  والتأكد  المعارف  نقل   •
بالنظافة الشخصية

تكوين إتجاهات ومواقف شخصية مرتبطة بالنظافة الشخصية تؤثِّر في أفعالهم   •
واستجاباتهم للمواقف والشروط الصحية غير السليمة

نقل مهارات تطبيقية تساعد على ممارسة سلوكيات النظافة الشخصية  •

البيئية  والصحة  الشخصية  بالنظافة  المرتبطة  الحياتية  المهارات  تعلُّم  يساعد 
والممارسات  الصحي  والصرف  بالمياه  المرتبطة  المواضيع  فهم  على  األطفال 
تربط  التي  األسباب  فهم  على  تساعدهم  كما  صحتهم.  على  تؤثِّر  التي  المختلفة 
نوعية هذه الخدمات والممارسات بالصحة الجيدة أو السيئة. فعندما يفهم األطفال 
ويفّكرون سويً بظروف الخدمات المتاحة لهم وكيفية تحسينها، يمكنهم التخطيط 
والعمل والوقاية من بعض األمراض في الحاضر والمستقبل. يشمل ذلك التعلُّم عن 
أثناء  والعاطفية  الجسدية  التغييرات  وعن  الطمث،  فترة  خالل  الشخصية  النظافة 
فترة البلوغ )مثاًل تساعد المعلومات حول كيفية تجنُّب الروائح الكريهة أثناء فترة 
الطمث الناتجة عن إهمال النظافة الشخصية، والوقاية من العدوى واألمراض البولية 
أو المهبلية، على تشجيع الفتيات على ارتياد المدرسة أثناء فترة الطمث، كما تحد 

من حاالت التسرب المدرسي بين الفتيات بعد البلوغ(.
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ويرتبط اعتماد السلوكيات اإليجابية والصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية بشكل 
مباشر بتعزيز الصحة، من خالل:

السيطرة على إنتقال العدوى من خالل المرافق والموارد المشتركة في المدرسة  •
المحافظة على النظافة الشخصية بين الفتيات خالل الطمث  •

المحافظة على تجهيزات المراحيض والمغاسل  •
)الذكور،  المجموعات  مختلف  من  للطالب  األمان  وتوفير  الخصوصية  إحترام   •

اإلناث، األطفال ذوي الحاجات الخاصة وغيرهم(
مراعاة المعايير الثقافية الشائعة محليً  •

التنظيف بعد اإلستخدام والتخلص السليم من النفايات  •

مشاركة األطفال
الصحية  المياه  توفير  استراتيجية  مراحل  مختلف  في  األطفال  مشاركة  تعتبر 
وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة الصحية )WASH( في المدارس شرطً أساسيً 

لتطويرها وتطبيقها. فالمشاركة تساعد األطفال على التفكير واإلبتكار، كما أنها:

تمّكن األطفال من إتخاذ قراراتهم بأنفسهم وجعل أنشطة النظافة الشخصية   •
ممتعة ومسلية

تساعد األطفال على المساهمة في المحافظة على نظافة المرافق في المدرسة   •
واإلستفادة منها بشكِل مناسب

ن شروط المرافق الصحية في المدرسة بشكل يناسب إحتياجات األطفال  تحسِّ  •
وخصوصية أوضاعهم على اختالفها. فلألطفال نظرتهم الخاصة لألمور مقارنًة 

بالكبار، وما يهّمهم )أو ُيخيفهم مثاًل( قد ال يكون في حسبان الكبار.

التغيير  التغيير وعلى استمرار هذا  التعلُّم على  التشاركية في  هذا وتساعد الطرق 
ز إستكشاف الذات بين األطفال  المبني على الفهم واإلحساس بالمسؤولية. فهي تعزِّ

وإحساسهم بالمسؤولية في التخطيط والتنفيذ.
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ــق بتوفيــر الميــاه اآلمنــة وخدمات الصرف 
َّ
قضايــا تتعل

الصحــي وتعزيــز النظافــة الصحّيــة في المدرســة
المدارس.  الصحية في  المرافق  ينبغي مراعاتها عند تصميم  إعتبارات عديدة  هناك 
المدرسة،  في  الصحية  المرافق  بموقع  المرتبطة  الشروط  االعتبارات  هذه  وتشمل 
وسهولة الوصول إليها في الظروف المناخية المختلفة، وتلبيتها الحتياجات وقدرات 
وخصوصيات كل فئة عمرية، وخصوصيات كل من الذكور واإلناث. كما ينبغي صيانة 
األساسية  الشروط  بعض  تلخيص  ويمكن  الحاجة.  وعند  دوري  بشكل  المرافق  هذه 

كالتالي:

المرحلة اإلبتدائية األولى )8-6 سنوات(

ويسهل  نظيفة،  العمرية  الفئة  لهذه  المخّصصة  الصحية  المرافق  تكون  أن  ينبغي 
استخدام  ُيمِكن  الالزمة.  والتهوئة  اإلضاءة  فيها  تتوفر  وأن  إليها،  األطفال  وصول 
النظافة  بسلوكيات  والتذكير  المرفق  لتزيين  والصور(  )كالملصقات  إيضاحية  مواد 
تسمح  بطريقة  مة  ُمصمَّ المرافق  تكون  أن  ويجب  السليمة.  والممارسات  الشخصية 
بوقوف المعلِّم )أو المرشد الصحي( إلى جانب الطفل لتعليمه طرق استخدام ورق 
الحمام أو غسل اليدين مثاًل، مع العلم أنه بامكان معظم األطفال في هذه المرحلة 
أن يقوموا بهذه األنشطة بمفردهم أو بوجود مساعدة بسيطة. كما ينبغي أن يكون 
هناك إشراف على األطفال عند استخدامهم للمرافق والمشرفين عليهم من قبل 
شخٍص راشد تعّينه المدرسة، وينبغي عدم تزويد أبواب دورات المياه باألقفال، حفاظً 

على سالمة األطفال الصغار.

المرحلة اإلبتدائية الثانية )9-11 سنة(

والتهوئة  باإلضاءة  ع  وتتمتَّ إليها  الوصول  يسهل  مرافق  المدرسة  ر  توفِّ أن  ينبغي 
والنظافة الضرورية. كما ُيمِكن استخدام مواد إيضاحية )كالملصقات والصور( لتزيين 
المرفق والتذكير بسلوكيات النظافة الشخصية والممارسات السليمة. من الضروري 

ر المرافق الخصوصية للطالب، وأن تكون آمنة. أن توفِّ

المرحلتين المتوسطة )12-14 سنة( والثانوية )15-17 سنة(

والتهوئة  واإلضاءة  بالنظافة  متعلقة  شروط  من  توّفره  ينبغي  ما  إلى  باإلضافة 
وسهولة الوصول إلى المرافق، ينبغي أن تتوّفر الخصوصية للطالب، وأن تكون دورات 
صة للفتيات والفتيان منفصلة ومجّهزة بأقفال. كما ينبغي أن تتوّفر  المياه الُمخًصّ
خالل  الصحية  الشخصية  للنظافة  الالزمة  المواد  للفتيات  الُمخّصصة  المرافق  في 

فترة الطمث.



هذا المشروع ممكن بفضل دعم

أعــدَّ هذا الدليــل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في إطار مشــروعه 
“تحسين الظروف الحياتية في التجمعات الفلسطينية الُمضيفة”.

ُيسمح بإستخدام هذا الدليل ألهداف تعليمّية، ولكن ليس للبيع والتسويق.

جميع الحقوق محفوظة  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي © 2016.

implemented by:


