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امللخص التنفيذي
تواجــه ليبيــا رصاعــات سياســية مســتمرة وتحديــات أمنيــة بعــد انتفاضــة عــام 2011. وتظــل قــدرة املؤسســات الحكوميــه و البلديــات 
محــدودة، فضــًال عــن عــدم اســتمرارية تقديــم الخدمــات االجتامعيــة الرئيســية وكفايتهــا، وعــدم قــدرة اســتثامر ليبيــا يف البنيــة التحتيــة 
للميــاه عــىل تلبيــة احتياجــات الــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة للســكان. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن 90 يف املائــة مــن األرايض الليبيــة 
ــا متزايــًدا بصفــة مســتمرة. كــام أن محدوديــة فــرص الحصــول عــىل ميــاه الــرشب النظيفــة وســوء  صحراويــة ومتثــل نــدرة امليــاه تحديً
ــا  ــر هــو أول دراســة اســتقصائية مــن نوعه ــال الليبيــني. وهــذا التقري ــة تهــدد صحــة األطف ــة الصحي أوضــاع الــرصف الصحــي والنظاف

للتحقيــق يف مســألة جــودة امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املــدارس الليبيــة.

ويف الفــرتة مــن ديســمرب 2016 إىل مايــو 2017 تشــارك كل مــن يونيســف ليبيــا واملركــز الوطنــي الليبــي يف إجــراء تقييــم عىل مســتوى البالد 
حــول نوعيــة امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة (WASH) يف املــدارس الليبيــة. واســتهدف املــرشوع التحقيــق يف 140 مدرســة تم 
اختيارهــا عشــوائيًا ولهــا مصــادر ميــاه متنوعــة، مبــا يف ذلــك ميــاه جوفيــه، وتحليــة امليــاه، وميــاه األمطــار. وتــم تقســيم املــرشوع إىل ثــالث 
مراحــل، حيــث اعتنــت كل مرحلــة بالتحقيــق يف منطقــة محــددة مــن البــالد (الغربيــة والرشقيــة والجنوبيــة). وقــد اشــتمل املــرشوع عــىل 
جمــع عينــات مــن ميــاه الــرشب، مــع إكــامل اســتبيان امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة مــن ِقبــل مديــر املدرســة، ثم تــم اختبار 

عينــات امليــاه يف مختــرب معتمــد لتحليــل وفهــم املعــامل الفيزيائيــة والكيميائيــة والبكترييــة يف ميــاه الــرشب يف كل مكان.

مــن حيــث نتائــج امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة عــىل مســتوى املدرســه، انتهــت هــذه الدراســة إىل أن ٪67 مــن املــدارس 
لديهــا مصــدر محــدود مــن ميــاه الــرشب1 . لــدى الغالبيــة العظمــى - ٪95.8 - خدمــات رصف صحــي محــدودة، بينــام نســبة الـــ 4.2٪ 
ــا2 . غــري أنــه ال ميكــن اســتخدام ســوى نســبة صغــرية مــن خدمــات الــرصف الصحــي القامئــة  املتبقيــة تفتقــر إىل تلــك الخدمــات متاًم
ــا، يف حــني أن معايــري وزارة  بســبب نقــص أعــامل الصيانــة والتنظيــف. ويبلــغ متوســط عــدد الطلبــة للمراحيــض قيــد الخدمــة 71 طالبً
الرتبيــة والتعليــم تنــص عــىل مرحــاض واحــد لــكل 25 طالبًــا فحســب. تفتقــر بعــض املــدارس إىل دورات الــرصف الصحــي العاملــة بالفعل. 
وخدمــات النظافــة الصحيــة غــري كافيــة عــىل اإلطــالق؛ ٪48 مــن املــدارس تفتقــر إىل خدمــات النظافــة، و٪35 لديهــا خدمــات النظافــة 
األساســية فحســب، و٪17 مــن املــدارس لديهــا خدمــات النظافــة املحــدودة، وفًقــا لتعريفــات مــؤرش التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة 
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أســفر اختبــار مختــربات نوعيــة امليــاه عــن أن ٪31 مــن املــدارس لديهــا مســتويات عاليــة مــن النــرتات، بينــام أظهــرت نســبة ٪54 مــن 
عينــات امليــاه وجــود بكترييــا. ومــام يثــري القلــق بصفــة خاصــة، أن ٪46 مــن عينــات امليــاه املدرســية قــد أظهــرت نتائًجــا إيجابيــة بالنســبة 
للعــدد الــكيل للكوليفــورم، مبــا يثــري القلــق مــن احتــامل حــدوث تلــوث ضــار. ولقــد أظهــرت نســبة عــرشة يف املئــة مــن عينــات امليــاه 
التــي شــملتها الدراســة نتيجــة إيجابيــة بالنســبة لبكترييــا E.Coli، مبــا يشــري إىل أن امليــاه ملوثة. وأظهــرت االختبــارات الكيميائية أن نســبة 
٪28 مــن عينــات امليــاه تحتــوي عــىل مســتويات عاليــة مــن الحديــد، و٪39 ذات معــدالت عــرس ميــاه عاليــة، ونســبة ٪34 مــن العينــات 
احتــوت عــىل مســتويات فلوريــد بــني 0.5 ملغم/لــرت – 1.5 ملغم/لــرت؛ ونســبة ٪47 تحتــوي عــىل مســتويات فلورايــد أقــل مــن 0.5 ملغــم/

لــرت (مبــا يشــري إىل خطــر متزايــد لتجاويــف األســنان)؛ ونســبة ٪9 بهــا أكــرث مــن 1.5 ملغم/لــرت (مبــا يشــري إىل خطــر متزايــد لإلصابة بتســمم 
األســنان بالفلــور). و٪4 فقــط مــن عينــات امليــاه يف املــدارس أظهــرت مســتويات عاليــة مــن األمونيــا و٪82 كانــت خاليــة مــن الكلــور متاًمــا

.مصدر ُمحّسن (مياه منقولة باألنابيب، وبرئ محمية أو ينبوع محمي، ومياه األمطار، أو املياه املعبأة يف زجاجات)، ولكن ال تتوفر املياه :SDG-JMP مياه محدودة وفًقا لتعريف  1
 مرافق محّسنة (مرّشات/تدفق املياه، مرحاض أريض حفرة من البالط، مرحاض مزّود بصندوق لحفظ الفضالت)، ولكن ليست منفصلة ومخصصة للجنسني أو غري :SDG-JMP خدمات رصف صحي محدودة وفًقا لتعريف  2

صالحة لالستعامل
مرافق غسل اليدين باملاء والصابون متاحة للطلبة. محدودة: مرافق غسل اليدين باملاء وال يوجد صابون :SDG-JMP النظافة األساسية بحسب  3
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ــة  ــة التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنمي ــه مــن اجــل مراقب ــه الليبي ــا للدول تدعــو هــذه النتائــج إىل القلــق وتضــع خــط أســاس هاًم
املســتدامة 3 و4 و6، والتــي يتعــني لتحقيقهــا ولتمكــني األطفــال الليبيــني مــن تحقيــق كامل إمكاناتهــم، النظــر يف التوصيات بالغــة األهمية 

التاليــة القريبــة والبعيــدة األمــد:

هناك حاجة إىل تدخالت عاجلة من أجل
1 ..E.coli عالج املدارس امللوثة بكترييا بـ
تنظيم حمالت إعالمية عىل الصعيد الوطني بشأن تعزيز الصحة والنظافة الصحية.. 2
توزيع املواد الصحية الهامة عىل املناطق املحددة.. 3
ضامن إنشاء نظام مناسب للتخلص من النفايات الصلبة يف جميع املدارس وإيقاف حرق النفايات الصلبة يف املدارس. 4

وهناك حاجة إىل خطط عمل متوسطة األمد من أجل: 
إصالح قضايا الرصف الصحي املزمنة يف املدارس الليبية.. 1
تعزيز برنامج جودة املياه يف املدارس الليبية عىل املستوى الوطني.. 2
تعزيز نظام الرقابة الصحية يف ليبيا للكشف عن األمراض املعدية ذات الصلة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، . 3

واالستجابة لها.

وهناك حاجة إىل خطط عمل بعيدة األمد من أجل 
حامية مصادر املياه يف املدارس امللوثة بالكوليفورم.. 1
ضامن أن جميع املدارس لديها مرافق محّسنة للمياه والرصف الصحي، امتثاالً للمعايري الوطنية.. 2
تحسني أنشطة تعزيز النظافة الصحية داخل املدارس حتى تصل إىل جميع األطفال.. 3
تخصيص ميزانية كافية لربامج املياه والرصف الصحي والنظافة املدرسية يف املدارس من أجل:. 4

تدريب موظفي املدرسة عىل إدارة برامج املياه والرصف الصحي والنظافة املدرسية، واإلرشاف عليها.• 
إدخال املوضوعات املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والنظافة الصحية يف املناهج الدراسية.• 
رفع مستوى الوعي املجتمعي حول برامج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.• 
ضامن مشارکة املجتمع املحيل يف األنشطة املتعلقة باملیاه والرصف الصحي والنظافة الصحية.• 

وضع خطة فعالة لصيانة مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ونظام الرقابة عليها.. 5
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االختصارات
 

الجراثيم القولونية E. Coli

صحة األم والطفل  MCH

األهداف اإلمنائية لأللفية MDGs

النهر الصناعي MMR

وزارة الرتبية والتعليم MOE

املركز الوطني ملكافحة األمراض NCDC

الرعاية الصحية األولية PHC

أهداف التنمية املستدامة SDGs

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية SPSS

مجموع العد البكتريي TC

إجاميل األمالح الذائبة TDS

االمم املتحدة UN

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) UNICEF

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية  WASH
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ملحة عامة
تعــد ليبيــا واحــدة مــن بــني عــدة بلــدان تعــاين مــن نــدرة امليــاه، حيــث ال تتجــاوز حصــة الفــرد مــن املــوارد املائيــة املتجــددة 108 مــرت 
مكعــب ســنويًا. ويــكاد البلــد يعتمــد بالكامــل عــىل امليــاه الجوفيــة التــي متثــل 97 يف املائــة مــن إجــاميل حجــم امليــاه املســتخدمة يف 
األغــراض الزراعيــة والصناعيــة واملنزليــة. وتســهم املــوارد األخــرى؛ مثــل ميــاه األمطــار وتحليــة امليــاه وامليــاه العادمــة املعالجــة، نســبة الـــ 
٪3 املتبقيــة. ومتثــل امليــاه املنزليــة بنســبة ٪12 مــن إجــاميل إمــدادات امليــاه يف ليبيــا، ولهــا ثالثــة مصــادر رئيســية هــي: مــرشوع النهــر 
الصناعــي (٪60)، وحقــول اآلبــار البلديــة (٪30)، ومحطــات تحليــة امليــاه (٪10). ومــن املتوقــع أن يصــل اســتخدام امليــاه املنزليــة إىل 860 

مليــون مــرت مكعــب يف الســنة بحلــول عــام 2025 مقارنــة بـــ 650 مليــون مــرت مكعــب يف الوقــت الحــايل.

وال تــزال نوعيــة امليــاه الســيئة وتلــوث امليــاه مــن بــني األســباب الرئيســية لوفيــات األطفــال واعتاللهم يف جميــع أنحــاء العــامل4 . ويف البلدان 
التــي تعــاين مــن نــدرة امليــاه مثــل ليبيــا، يعتــرب الوصــول اآلمــن إىل امليــاه النظيفــة ومرافــق الــرصف الصحــي والنظافــة املناســبة مســألة 

رضوريــة لتمكــني جميــع األطفــال مــن تحقيــق كامــل إمكاناتهــم5 .

وميكــن أن ينشــأ تلــوث امليــاه ســواء يف مصدرهــا أو داخــل نظــام توزيــع امليــاه. وميكــن أن تشــتمل امللوثــات عــىل مــواد كيميائيــة ومعادن 
طبيعيــة مثــل الرصــاص والزئبــق والزرنيــخ، وكذلــك املبيــدات الزراعيــة واألســمدة، وعمليــات الســحب مــن العمليــات الصناعيــة وتدفــق 

ــاه العادمة. املي

ميكــن أن يتســبب تلــوث امليــاه يف مجموعــه كبــرية مــن اآلثــار الصحيــة الضــارة، وميكــن أن يكــون مهــدًدا للحياة يف بعــض الحــاالت. وتعترب 
امليــاه امللوثــة هــي الســبب الرئيــيس ألمــراض اإلســهال6 ، وهــو الســبب الرئيــيس الثــاين للوفــاة بــني األطفــال دون ســّن الخامســة يف البلــدان 
الناميــة. وامللوثــات التــي تنقلهــا امليــاه مــن مبيــدات اآلفــات هــي املســؤولة عــن مشــاكل الصحــة اإلنجابيــة الكبــرية بــني الســكان املعرضني 

لهــا، كــام تتصــل العديــد مــن االضطرابــات العصبيــة بالتعــرض مليــاه الــرصف الصحــي التــي تحتــوي عــىل معــادن ثقيلة7 .

أقــرّت األمــم املتحــدة بأهميــة الوصــول إىل امليــاه وســالمتها يف عــام 1980، عندمــا أطلقــت الجمعيــة العموميــة العقــد الــدويل لتوفــري مياه 
الــرشب والــرصف الصحــي (1981 – 1990). وتهــدف هــذه املبــادرة إىل تزويــد جميــع البــرش باإلمــدادات الكافيــة مــن امليــاه املأمونــة 
ــاه  ــر الحصــول عــىل مي واملرافــق الصحيــة بحلــول عــام 1990. ثــم أصــدرت عموميــة الصحــة العامليــة رقــم 34 قــرارًا يف عــام 1981 يّق
الــرشب املأمونــة كعنــرص أســايس مــن عنــارص الرعايــة الصحيــة األوليــة. جعــل هــذا القــرار مــن امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحية 
(WASH) أحــد العنــارص الرئيســية والجوهريــة لتحقيــق "الصحــة للجميــع بحلــول عــام 2000". كــام ترتبــط الصحــة البيئيــة باملكونــات 
األخــرى للمبــادرات الصحيــة العامليــة نظــرًا للــدور الحاســم الــذي تضطلــع بــه WASH يف التثقيــف الصحــي والتغذيــة وصحــة األم والطفــل.

 ،(MDGs) ويف عــام 2000، أعلنــت األمــم املتحــدة واعتمــدت مجموعــة طموحــة مــن األهــداف العاملية، وهــي األهــداف اإلمنائية لأللفيــة
والتــي وضعــت أهدافـًـا محــددة وقابلــة للقيــاس للبلــدان مــن أجــل تحســني نوعيــة الفئــات األكــرث فقــرًا عــىل األرض بحلــول عــام 2015. 
وشــملت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الثامنيــة هدفـًـا يتنــاول امليــاه والــرصف الصحــي، فيــام يعــد اعرتافًا بالــدور الجوهــري للميــاه والرصف 
الصحــي يف صحــة اإلنســان ورعايتــه. وركّــز الهــدف الســابع مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة عــىل أهميــة امليــاه والــرصف الصحي يف ســياق 
ضــامن االســتدامة البيئيــة، فضــالً عــن الســعي إىل خفــض نســبة الســكان الذيــن ال يحصلــون بشــكل مســتدام عــىل ميــاه الــرشب املأمونــة 
وخدمــات الــرصف الصحــي األساســية إىل النصــف يف الفــرتة 1990 - 2015. ويعتــرب هــذا الهــدف قــد تحقــق يف عــام 2010 عندمــا أعلنــت 
األمــم املتحــدة أن 2.6 مليــار شــخص قــد متكنــوا مــن الحصــول عــىل ميــاه محســنة ومصــادر امليــاه وأن 2.1 مليــار شــخص قــد متكنــوا مــن 

الحصــول عــىل خدمــات الــرصف الصحي املحســنة.

4  Acosta CP, Benavides JA, Sierra CH. [Qualitative analysis of water quality deterioration and infection by Helicobacter pylori 
in a community with high risk of stomach cancer (Cauca, Colombia)]. Salud Colect. 2015 Dec;11(4):575–90.

5  Yates T, Lantagne D, Mintz E, Quick R. The impact of water, sanitation, and hygiene interventions on the health and well-being 
of people living with HIV: a systematic review. J Acquir Immune Defic Syndr 1999. 2015 Apr 15;68 Suppl 3:S318-330.

6  Aziz F, Parrado Rubio J, Ouazzani N, Dary M, Manyani H, Rodríguez Morgado B, et al. Sanitary impact evaluation of drinking 
water in storage reservoirs in Moroccan rural area. Saudi J Biol Sci. 2017 May;24(4):767–77.

7  Ch GR, ler. Water Contamination Causing Neurological Disease [Internet]. Issue Management. 2015 [cited 2017 May 2]. Avail-
able from: http://garychandler.com/water-contamination-causing-neurological-disease-in-mammals/
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ويف عــام 2015، اعتمــدت األمــم املتحــدة مجموعــة محدثــة مــن 17 هدفـًـا تعــرف بأهــداف التنميــة املســتدامة، بأهــداف يُعتــزم تحقيقهــا 
بحلــول عــام 2030. وتشــمل أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــرش عــىل الهــدف الســادس الــذي ينــص عــىل: "ضــامن توفــري امليــاه 
واملرافــق الصحيــة للجميــع وإدارتهــا عــىل نحــو مســتدام"8 ، مــع أهــداف ومــؤرشات محــددة تتبــع التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق اإلنجــاز. 
ولقــد تــم تحديــد تعــذر الوصــول إىل امليــاه املأمونــة ومرافــق الــرصف الصحــي املناســبة يف املــدارس باعتبــار ذلــك عائًقــا أمــام تحقيــق 
الهــدف (2) مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة: تحقيــق تعميــم التعليم االبتــدايئ؛ وهــدف التنمية املســتدامة (3): لصحــة الجيــدة والرفاهية. 
وال شــك أن توفــري امليــاه الصالحــة للــرشب وميــاه الــرشب املأمونــة ومرافــق الــرصف الصحــي املناســبة ومامرســات النظافة الصحيــة املالمئة 
ــم، وقــد أشــري إىل أن االفتقــار إىل املرافــق املناســبة هــو عامــل هــام يف معــدالت  هــي رشوط أساســية لضــامن حــق األطفــال يف التعلي
التــرسب مــن املــدارس. ونوعيــة امليــاه الســيئة ومصــادر امليــاه امللوثــة هــام مــن العوامــل الرئيســية التــي تســاعد عــىل انتشــار األمــراض 
املنقولــة عــن طريــق امليــاه واإلصابــات باإلســهال، مبــا ميثــل مخاطــر صحيــة كبــرية عــىل األطفــال يف ســن الدراســة. ويؤثــر املــرض املتكــرر 
مــن األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق امليــاه تأثــريًا ســلبيًا عــىل التحصيــل العلمــي للطلبــة بســبب انخفــاض معــدالت الحضــور، وتراجــع 

انتبــاه الطلبــة يف الصــف، وتقــزم النمــو املعــريف.

ويف ليبيــا، قبــل األزمــة السياســية عــام 2011 والرصاعــات التــي أعقبتهــا، تلّقــت املــدارس ميزانيــات محــدودة ومل تكــِف يف الغالــب ألغــراض 
الصيانــة العامــة. وكان الهــدف مــن ميزانيــات الصيانــة تلــك هــو تغطيــة مرافــق الــرصف الصحــي واملياه يف املــدارس العامــة يف ليبيــا، البالغ 
عددهــا 4800 مدرســة. ومل يعــرف حتــى اآلن مــدى الــرضر الــذي لحــق بالبنيــة األساســية للمــدارس يف جميــع أنحــاء البلــد إثــر املعــارك 
األخــرية. ويشــتمل ذلــك عــىل مــا إذا كان الــرضر الناجــم عــن القتــال قــد أثــر ســلبًا عــىل نوعيــة ميــاه الــرشب وســالمتها يف املــدارس، وإىل 
أي حــد. وبالنظــر إىل البيئــة الصحراويــة القاســية يف ليبيــا ونــدرة امليــاه، فــإن الصيانــة املســتمرة للبنيــة التحتيــة للميــاه رضورة لضــامن مــا 
يكفــي مــن املــاء الجيــد. وهنــاك بعــض التقاريــر غــري الرســمية التــي تشــري إىل انتشــار تلــوث امليــاه يف الوقــت الراهــن بســبب النــرتات 
وامللوحــة، وعــرس املــاء. وبــدون نظــام وطنــي لرصــد جــودة امليــاه أو تقييمهــا، ســوف تظــل قــدرة ليبيــا محــدودة عــىل منــع واكتشــاف 
واالســتجابة ألي تلــوث محتمــل قــد تتســبب يف تفــيش أمــراض اإلســهال أو األمــراض املعديــة األخــرى مثــل الكولــريا والتهــاب الكبــد (أ) 

والتيفوئيــد9 .

وبنــاء عــىل ذلــك، قــام املركــز الوطنــي الليبــي ملكافحــة األمــراض بــوزارة الصحــة، باالشــرتاك مــع اليونيســيف وبالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة 
والتعليــم، بإجــراء تقييــم أســايس لنوعيــة امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املــدارس العامــة الليبيــة. كام يســاهم هــذا التقرير 

يف رصــد التقــدم الــذي أحرزتــه ليبيــا نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 3 و4 و6.  

8    http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
9  Aziz F, Parrado Rubio J, Ouazzani N, Dary M, Manyani H, Rodríguez Morgado B, et al. Sanitary impact evaluation of drinking 

water in storage reservoirs in Moroccan rural area. Saudi J Biol Sci. 2017 May;24(4):767–77.
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األهداف
يتمثــل الهــدف العــام مــن هــذه الدراســة االســتقصائية يف جمــع وتحليــل وتوفــري بيانــات موثوقــة عــن نوعيــة امليــاه وســالمتها يف عينــة 
متثيليــة مــن املــدارس يف جميــع أنحــاء ليبيــا. ومــن املعتــزم اســتخدام هــذا الدليــل الجديــد يف توفــري املعلومــات وتركيــز االســتجابة الطارئة 
والتعــايف املبكــر ضمــن الربامــج اإلنســانية واإلمنائيــة لقطــاع امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة والتعليــم. كــام ميكــن االســتفادة 
مــن هــذه البيانــات حــول مرافــق امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املــدارس يف إكــامل التقييــامت املســتقبلية للبنيــة التحتيــة 

للميــاه يف ليبيــا وتعززهــا.

وعــالوة عــىل ذلــك، تهــدف هــذه الدراســة إىل: (1) تحديــد االحتياجــات واألولويــات األكــرث إلحاًحــا مــن حيــث امليــاه والــرصف الصحــي يف 
املــدارس الليبيــة؛ (2) توفــري قاعــدة أدلــة مــن شــأنها تحديــد اســرتاتيجيات امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة عــىل املــدى القصري 
واملتوســط لــدى أصحــاب املصلحــة يف الحكومــة الليبيــة والــرشكاء الدوليــني؛ (3) وضــع توصيــات محــددة لتحســني نوعيــة امليــاه ومرافــق 
وخدمــات امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املــدارس مــن أجــل تحقيــق االمتثــال ملعايــري القطــاع وضــامن حصــول األطفــال 

عــىل ميــاه الــرشب املأمونــة.

الرشكاء
أصحــاب املصلحــة الرئيســيون الذيــن شــاركوا يف هــذه الدراســة؛ ومــن بينهــم املركــز الوطنــي ملكافحــة األمــراض غــري الســارية يف ليبيــا 
واليونيســيف - ليبيــا ووزارة التعليــم الليبيــة عــىل املســتوى املركــزي ومســتوى البلديــة والنهــر الصناعــي، والهيئــة العامــة للمــوارد املائيــة.
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منهجية املرشوع
ســعى فريــق الدراســة إىل الحصــول عــىل عينــة متثيليــة مــن جميــع املــدارس العاملــة حاليًــا يف ليبيــا. ولقــد حصل الفريــق من هــذه العينة 
عــىل بيانــات نوعيــة مــن املوظفــني واإلداريــني يف املدرســة، وحصلــوا عــىل البيانــات الكميــة مــن عينــات امليــاه. ومّكنــت هــذه البيانــات 
الفريــق مــن تقييــم حالــة امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املــدارس ووضــع خــط أســايس لرصــد التقــدم الــذي أحرزتــه ليبيــا 

نحــو تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة. 

عينات الدراسة االستقصائية
تــم اســتخدام تقنيــة ثالثيــة املرحلــة ألخــذ العينــات بهــدف اختيــار عينــة متثيليــة مــن املــدارس الليبيــة العاملــة. ووفًقــا لــوزارة الرتبيــة 
التعليــم، يوجــد حاليـًـا 000 4 مدرســة تشــغيلية عــىل مســتوى الجامهرييــة. وقــد اســتلزم تصميــم عينــة هــذه الدراســة 140 مدرســة عــىل 

األقــل (نحــو ٪3.5 مــن إجــاميل املــدارس) لتعكــس مصــادر امليــاه املختلفــة يف املــدارس العاملــة.

املرحلة األويل:

يف املرحلة األوىل من عملية أخذ العينات املقرتحة، تم تقسيم البلد بأكمله إىل ثالث مناطق جغرافية (غربية ورشقية وجنوبية).. 

املرحلة الثانية:

ــذي  ــاه ال ــوع مصــدر املي ــا لن ــة الثــالث إىل مجموعــات وفًق ــم تقســيم كل مــن املناطــق الجغرافي ــة، ت ــة العامــة للمــوارد املائي مبســاعدة الهيئ
ــة يف  ــة و15 مجموع ــة الرشقي ــة يف املنطق ــة و23 مجموع ــة الغربي ــة يف املنطق ــن 32 مجموع ــة ع ــذه العملي ــفرت ه ــة. وأس ــتخدمه املدرس تس

ــة.  ــة الجنوبي املنطق

املرحلة الثالثة من عملية أخذ العينات:

ويف هذه املرحلة، تم اختيار مدرستني من كل مجموعة بشكل عشوايئ. 

البلد بالكاملوحدة أخذ العينات األولية:
املنطقة الجغرافيةإطار أخذ العينات األولية: 

تقسيم البلد إىل ثالث مناطق عمل ميدانية جغرافيةعملية أخذ العينات:

املنطقة الجغرافيةوحدة أخذ العينات الثانوية:
جميع املناطق داخل املنطقة الجغرافية املحددةإطار وحدة أخذ العينات الثانوية: 

تقسيم مناطق العمل الجغرافية إىل مجموعاتعملية أخذ العينات:

مجموعة داخل منطقة جغرافية محددةوحدة أخذ العينات الثالثة:

جميع املدارس ضمن املجموعات املحددةإطار وحدة أخذ العينات الثالثة: 

عينة عشوائية بسيطة من مدرستني من كل مجموعة.عملية أخذ العينات:
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الشكل 1  توزيع املدارس الخاضعة للتقييم.

جمع املعلومات النوعية:
قــام مّســاح تابــع لقطــاع الصحــة العامــة بزيــارة كل مدرســة مســتهدفة وإكــامل اســتبيان WASH املُعّد ســلًفا (امللحــق 1) مبســاعدة مدير 

املدرسة. 

جمع البيانات الكميَّة:
حصل فني مخترب من النهر الصناعي عىل عينات املياه من كل موقع، وأجريت اختبارات تحليلية ميدانية ومختربية. 

الطرق املخربية:
أجريــت االختبــارات امليكروبيولوجيــة عــن طريــق حقــن 1 مــل مــن عينــة امليــاه يف لوحــات الوســائط الجافــة املدمجــة . ثــم تــم تحضــني 

اللوحــات يف حاضنــة محمولــة ملــدة 48 و24 ســاعة عــىل التــوايل، وفًقــا لتعليــامت الرشكــة املصنعــة.

تم تحليل العينات ملعلامت إضافية كام هو موضح يف الجدول 1.

الشكل 2ب  مخترب النهر الصناعي (طرابلس) الشكل 2أ  مخترب النهر الصناعي (بنغازي)

لـيـبـيـا
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الجدول 1 |  املعامل املقاسة وطريقة التحليل

املعداتاملنهجالوحدةالتحليلم

 الواليات املتحدة ,HACH HQ40d multiقياس كهربايئ الرقم الهيدروجيني1

   , الواليات املتحدةHACH  HQ40d multiقياس كهربايئملغم/لرتإجاميل األمالح الذائبة2

 ,USF Wallace & Tiernan  P15 plus (فوتومرتيك (ضويئملغم/لرت الكلور املتبقي3
اململكة املتحدة

 درجةدرجة الحرارة4
مئوية

الواليات املتحدة ,HACH  HQ40d multiقياس كهربايئ

 الواليات املتحدة ,HACH 2100 (فوتومرتيك (ضويئملغم/لرتالعكاره5

الواليات املتحدة ,HACH Digital iteratorالقياس باملعايرةملغم/لرتإجاميل العرس6

 , اململكة املتحدةJENWAY 6305 UV/VIS (فوتومرتيك (ضويئملغم/لرت(NO3) النرتات7

الواليات املتحدة ,HACH DR 890 (فوتومرتيك (ضويئملغم/لرت األمونيا8

الواليات املتحدة ,HACH DR 890 (فوتومرتيك (ضويئملغم/لرتالفلوريد9

الواليات املتحدة ,HACH DR 890 (فوتومرتيك (ضويئملغم/لرت الحديد10

التحليل اإلحصايئ:
تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (SPSS) لتحليل البيانات. 

الشكل ٣  االختبار امليداين يف إحدى املدارس
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التحديات والقيود:
تواجــه هــذه الدراســة العديــد مــن التحديــات والقيــود؛ ّشــكلت املســافات الجغرافيــة الواســعة يف ليبيــا واملناطق الصعبــة يف الصحــراء، إىل 
جانــب عــدم االســتقرار وانعــدام األمــن يف بعــض املناطــق املســتهدفة، شــّكلت عوائًقــا أمــام الوصول إىل بعــض املــدارس املختارة. وبالنســبة 
للمــدارس النائيــة أو املــدارس يف املناطــق غــري اآلمنــة، واجــه املــرشوع بعــض التحديــات يف الحصــول عــىل عينــات امليــاه إىل مختــربات 

معتمــدة ومجهــزة تجهيــزًا كافيًــا. كــام واجــه الفريــق تحديــات إضافيــة يف التنســيق مــع الســلطات والــرشكاء املعنيــني.

النتائج
الخصائص العامة للمدارس التي شملتها الدراسة

ُوزّعت املدارس عىل املناطق الجغرافية الثالث عىل النحو التايل (الشكل 4).

اختــريت املــدارس بشــكل عشــوايئ داخــل كل مجموعــة وتشــمل مــدارس مــن مختلــف املســتويات، حيــث غالبيتها مــن املــدارس االبتدائية 
واملتوســطة (الشــكل 5). وتعمــل العديــد مــن املــدارس يف ليبيــا عــىل اعتــامد فرتتــني دراســيتني أو أكــرث يف اليــوم الواحــد لزيــادة عــدد 
الطلبــة الذيــن ميكــن تدريســهم يف كل مبنــى مــدريس. وكانــت الفــرتات للمــدارس املختــارة هــي باألســاس فــرتة صباحيــة وأخــرى مســائية 
ــني  ــني الفرتت ــة يف كل مدرســة ب ــدد الطلب ــدارس مختلطــة تشــتمل عــىل الجنســني (الشــكل 7)، ويختلــف ع ــا م (الشــكل 6)، ومعظمه

الصباحيــة واملســائية (الشــكل 8). 

الثانوية 
االبتدائية و الثانوية
اإلعدادية و الثانوية

االبتدائية, اإلعدادية و الثانوية
حضانة

االبتدائية

اإلعدادية
االبتدائية و اإلعدادية

الشكل 4  توزيع املدارس حسب املنطقة الجغرافية

الغربية

الشرقية

الجنوبية

الشكل 5  مستوى املدارس يف املدارس التي تم اختيارها كعينة للدراسة

 مستوى 
المدارس

46%

32%

22%

15%

1%

2%

6%

1%

13%

2%

60%
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الفرتتان بعد الظهرالصباح

الشكل 7  نوع الطلبة يف املدرسةالشكل 6  الفرتة الدراسية  يف املدارس املختارة

إناثذكور مختلطة

 نوع الطلبة في 
المدرسة

الشكل 8  توزيع الطلبة حسب عددهم

 متوسط الذكورالحد األدىنالحد أقىصمتوسط
 لكل مدرسة

متوسط االناث لكل 
مدرسة

متوسط عدد الطالب 
يف الفرتة الصباحية  

لكل مدرسة

متوسط عدد الطالب 
يف الفرتة املسائية 

لكل مدرسة

الغربية

الشرقية

الجنوبية

32% 

1% 

67% 

14% 

8% 78% 

2500

2000

1000

1500

500
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:(WASH) النتائج من االستبيان القائم عىل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
النتائج املتعلقة باملياه

ــاه حســب املدرســة يف نفــس  ــاه عــىل األقــل. ويختلــف مصــدر املي ــا مصــدر واحــد للمي جميــع املــدارس التــي شــملتها الدراســة لديه
املنطقــة، وفًقــا للموقــع املعــني والبنيــة التحتيــة للميــاه املحليــة. أمــا بالنســبة لليبيــا ككل، فــإن مصــدر امليــاه األكرث شــيوًعا يف املــدارس هو 
ميــاه األنابيــب، تليهــا اآلبــار وامليــاه املنقولــة بالصهاريــج املنقولــة (الشــكل 9).  ومــع ذلــك، وجــدت هــذه الدراســة تبايًنــا كبــريًا حســب 
املنطقــة الجغرافيــة، حيــث تعتمــد املنطقــة الغربيــة عــىل اآلبــار وامليــاه املنقولــة بالشــاحنات بشــكل أكــرب منــه يف املناطــق الرشقيــة أو 
الجنوبيــة (الشــكل 10). ومــن بــني املــدارس املختــارة، ُوجــد أن ٪7 فقــط مــن تلــك املــدارس تعتمــد برنامًجــا فّعــاال ملراقبــة نوعيــة امليــاه، 

وإدارة الــرصف الصحــي عــىل مســتوى البلديــة هــي املســؤولة عــن هــذا الرصــد

نوع مصادر 
المياه

الجنوبيةالشرقيةالغربية

الشكل 9  نوع مصادر املياه يف املدارس التي شملتها الدراسة

الشكل 10  نوع مصادر املياه وفًقا للمنطقة

١

 األنابيب

 األنابيب

اآلبار

اآلبار

املياه املنقولة بالصهاريج

املياه املنقولة بالصهاريج

13% 61% 

26% 

18% 25% 
19% 20% 

4% 1% 
9% 

3% 1% 
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ويجــدر االنتبــاه إىل أن نــوع امليــاه الــذي أفــادت التقاريــر أن الطلبــة يرشبونــه بالفعــل يختلــف أحيانـًـا عــن نــوع مصــدر امليــاه املوجــود 
فعليًــا يف العديــد مــن املــدارس (الشــكل 11). عــىل ســبيل املثــال، أفــاد بعــض الطلبــة عــن رشب امليــاه املعبــأة بــدالً مــن امليــاه املتاحــة يف 
مدارســهم. ويف حــني أن هــذه الدراســة مل تتمكــن مــن استكشــاف هــذا االتجــاه بشــكل كامــل، إال أن األســباب األكــرث شــيوًعا هــي تصــور 
املجتمــع حــول ســالمة امليــاه أو طعــم امليــاه. ومــا يقــرب مــن ٪80 مــن املــدارس تســتخدم أنظمــة خزانــات امليــاه (الشــكل 13)، مــع تباين 
كبــري بــني املناطــق الجغرافيــة (الشــكل 14). وتُنشــأ خزانــات امليــاه يف جميــع أنحــاء ليبيــا مــن مــواد مختلفــة مثــل االســمنت واملعــادن 

والبالستيك.

 

مياه األنابيب

مياه محالة 

مياه محالة  اآلبار

مياه معبأة يف زجاجات

مياه معبأة يف زجاجات املياه املنقولة بالصهاريج

مصادر 
المياه 

الصالحة 
للشرب

الشكل 11  نوع مصادر املياه الصالحة للرشب

الشكل 12  نوع مصادر املياه الصالحة للرشب لكل منطقة

 األنابيب

اآلبار

املياه املنقولة بالصهاريج

الغربية

الشرقية

الجنوبية

24% 

8% 

40% 

8% 

20% 

6% 6% 
18% 

13% 
7% 

20% 

2% 6% 4% 1% 

16% 

1% 1% 4% 1% 
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خزان املياه

خزان املياه

ال خزان مياه

ال خزان مياه

توزيع المدارس 
التي بها خزانات 

للمياه

الشكل 13   توزيع املدارس التي بها خزانات للمياه

الشكل 14  توزيع املدارس التي بها خزانات للمياه حسب املنطقة

الجنوبيةالشرقيةالغربية

20% 80% 

30% 29% 

21% 
16% 

4% 
1% 
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النتائج املتعلقة بالرصف الصحي والنظافة الصحية 

أجــرت هــذه الدراســة االســتقصائية اســتبيانًا للتحقــق مــن حالــة الــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املــدارس التــي شــملتها الدراســة. 
واســتناًدا إىل البيانــات، بُنيــت معظــم املــدارس بحيــث تشــتمل عــىل مرافــق للمراحيــض ومرافــق غســل اليديــن. ومــع ذلــك، ال تلبــي 
ــا احتياجــات الــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة لجميــع الطلبــة بســبب نقــص الصيانــة واإلمــدادات – الصابــون  املــدارس الليبيــة حاليً

مثــال - الرضوريــة لعمــل تلــك املرافــق. 

دورات الرصف الصحي يف املدرسة. 1
أظهــرت البيانــات التــي تــم تحليلهــا أن جميــع املــدارس قــد صممــت مراحيــض بأعــداد مختلفــة وفًقــا لحجــم املدرســة وكثافــة الطلبــة. 
ومــع ذلــك، فــإن معظــم املــدارس (حــوايل ٪94) ليــس لديهــا برنامــج لصيانــة تلــك دورات الــرصف الصحــي، ومــن ثــم فــإن عــدد دورات 

الــرصف الصحــي العاملــة حاليًــا ال يلبــي احتياجــات اســتخدام الطلبــة يف معظــم املــدارس (الجــدول 2).

٢

الجدول ٢  | عدد دورات الرصف الصحي بالنسبة لعدد الطلبة والفرتات الدراسية.

النطاقالجنوبيةالرشقيةالغربيةالبيانات املتعلقة باملرحاض 
األقىصاألدىن

 متوسط عدد دورات الرصف الصحي
--11914 املوجودة يف املدرسة

 متوسط عدد دورات الرصف الصحي
الكل-677قيد الخدمة لكل مدرسة

 متوسط عدد الطلبة لعدد دورات
 الرصف الصحي املوجودة يف الفرتة

الصباحية
3854269125

 متوسط عدد الطلبة لعدد دورات
 الرصف الصحي املوجودة يف الفرتة

املسائية
365226790

 متوسط عدد الطلبة للمراحيض قيد
699154١٣375الخدمة يف الفرتة الصباحية

 متوسط عدد الطلبة للمراحيض قيد
6671519190الخدمة يف الفرتة املسائية
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منطقة غسل اليدين. 2
يوجــد لــدى جميــع املــدارس تقريبًــا مرفــق لغســل اليديــن، باســتثناء نســبة صغــرية (%5) مــن املرافــق حيــث منطقــة غســل اليديــن يف 
حالــة ســيئة. ومــع ذلــك، مل يكــن لــدى غالبيــة املــدارس أي صابــون متوفــر يف مرافــق غســل اليديــن (الشــكل 15). برغــم أن توافــر الصابون 
مســألة رضوريــة ملرافــق غســل اليديــن حتــى تكــون فعالــة. والســبب الرئيــيس الــذي ورد ذكــره لعــدم وجــود الصابــون هــو عــدم كفايــة 

األمــوال املخصصــة للصيانــة واللــوازم.

أنشطة تعزيز النظافة الصحية من قبل موظفي املدرسة. 3
انتهــى االســتبيان إىل أن أنشــطة تعزيــز النظافــة الصحيــة داخــل املــدارس غــري متســقة. وبعــض املــدارس ال تعتمد أنشــطة لتعزيــز النظافة، 

يف حــني أن بعضهــا اآلخــر يعتمــد أنشــطة تعزيز النظافــة اليوميــة للطالب (الشــكل 16).

الشكل 15   مرفق االغتسال بالصابون يف املدرسة حسب املنطقة

نعم

نعم

أحيانًا

ال

ال

الشكل 16  توافر أنشطة تعزيز النظافة الصحية يف كل منطقة

الغربية

الغربية

الشرقية

الشرقية

الجنوبية

الجنوبية

18% 

10% 7% 10% 6% 

1% 

19% 
16% 14% 

32% 

25% 

18% 
14% 

7% 
4% 
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أجــرت هــذه الدارســة االســتقصائية تحقيًقــا يف أنظمــة تنظيــف وصيانــة املــدارس. يتــم تنظيــف غالبيــة املــدارس مــن قبــل عــامل نظافــة 
مســتأجرين. ومــع ذلــك، يف بعــض املــدارس، يقــوم املعلمــون أو الطلبــة بالتنظيــف (الشــكل 17). وكثــريًا مــا ينجــم ذلــك عــن نقــص األموال 

املتاحــة لتوظيــف عــامل النظافة.

. التخلص من النفايات الصلبة . 4

تظهــر البيانــات الــواردة مــن االســتبيان مختلــف وســائل التخلــص مــن النفايــات الصلبــة املســتخدمة حاليًــا يف املــدارس. يــأيت جمــع تلــك 
النفايــات مــن ِقبــل الحكومــة يف املقــام األول ويعقبــه حرقهــا يف ســاحة املدرســة (الشــكل 18)، وهــي مامرســة غــري آمنــة. كــام أن املــدارس 

تتخلــص مــن تلــك النفايــات الصلبــة بوتــرية مختلفــة مــن مدرســة ألخــرى (الشــكل 19).

الشكل 17  مسؤوليات التنظيف يف املدارس

عامل نظافة

 املعلمون

الطلبة

من يقوم بتنظيف المدرسة

تُجمع من ِقبل الهيئة 
الحكومية املعنية

يتطوع أحد املعلمني  تُجمع من ِقبل تُحرق يف املدرسة
هيئة خاصة

الشكل 18  الوسائل املختلفة للتخلص من النفايات يف كل منطقة

الجنوبيةالشرقيةالغربية

الغربية

الشرقية

الجنوبية

36% 

25% 

13% 14% 
11% 15% 

5% 8% 
4% 2% 3% 0% 0% 

24% 21% 

5% 3% 
0% 5% 16% 

1% 
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التخلص من املياه العادمة . 5
أظهــرت البيانــات مــن املــدارس أن ٪56 مــن املــدارس متصلــة بنظــام الــرصف الصحــي العــام للتخلــص مــن امليــاه العادمــة. أمــا النســبة 
املتبقيــة مــن املــدارس فتســتخدم خــزان خــاص للــرصف الصحــي عــىل مســافة أكــرث مــن 15 مــرتا مــن مصــدر امليــاه يف املدرســة (الشــكل 
20). وتختلــف نظــم التخلــص مــن امليــاه العادمــة بــني املناطــق، حيــث تقــل احتامليــة ربــط املــدارس يف املنطقــة الغربيــة بنظــام الــرصف 

الصحــي العــام (الشــكل 21).

أسبوعيايوميا شهريانصف أسبوعيا

الشكل 19  وترية جمع النفايات الصلبة لكل منطقة

نوع نظام 
الصرف الصحي

الشكل 20  نوع نظام الرصف الصحي يف املدارس

خزان املياه العادمة

نظام الرصف الصحي العام

الغربية

الشرقية

الجنوبية 15% 
13% 

8% 14% 14% 
9% 13% 

4% 4% 4% 1% 0% 

44% 56% 
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الشكل 21  تباين نظم الرصف الصحي بني املناطق

خزان املياه العادمة

نظام الرصف الصحي العام

الجنوبيةالشرقيةالغربية

19% 21% 
16% 

28% 

11% 
5% 
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املعامل املخربية
بالنســبة للفحــوص املخربيــة، اســتخدمنا املبــادئ التوجيهيــة املعتمــدة لــدى مختــرب النهــر الصناعــي، والتــي تتامىش مــع املبــادئ التوجيهية 

ملنظمــة الصحــة العامليــة، بشــأن نوعيــة ميــاه الــرشب (امللحــق 4).

درجة الحرارة
تــم قيــاس درجــة حــرارة امليــاه عنــد مصــدر امليــاه، وتراوحــت بــني 9,2 و29.1 درجــة مئويــة، حيــث ســّجلت املنطقــة الجنوبيــة أعــىل 

درجــة حــرارة، وســّجلت املنطقــة الغربيــة أدىن درجــة حــرارة

معايري املخاطر الصحية
النرتاتأ. 

كشــف قيــاس النــرتات (املحســوبة واملعــرب عنهــا بالرمــز NO3) أن ٪31.4 مــن عينــات امليــاه لديهــا مســتويات مصنفــة بكونهــا مســتويات 
"عاليــة" حســب املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة، مــع أعــىل قــراءة عنــد 72 ملغم/لــرت (الشــكل 22). وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن 

معظــم العينــات امللوثــة بالنــرتات كانــت مــن املنطقــة الغربيــة (الشــكل 23).

النترات 

الشكل 22  النسبة املئوية ملستوى النرتات يف جميع العينات

عايل

عايل

مقبول

مقبول

الشكل 23  النسبة املئوية ملستوى النرتات حسب املنطقة

الجنوبيةالشرقيةالغربية

31% 69% 

19% 
29% 

21% 27% 

4% 1% 
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مجموع العدد البكترييب. 

كشــف التحليــل املختــربي عــن وجــود مســتويات خطــرة مــن البكترييــا يف حــوايل ٪54 مــن املــدارس (الشــكل 24)، مبتوســط عــدد 48 
.MPN/100mL 337 ــر إىل ــن صف ــاق م ــرتاوح النط MPN/100mL وي

مجموع الكوليفورمج. 

كانــت نتائــج اختبــار مجمــوع الكوليفــورم إيجابيــة يف ٪46 مــن املــدارس (الشــكل 25). ووجــدت عينــات إيجابيــة يف املناطــق الثالثــة 
جميعهــا، حيــث ســجلت أعــىل معــدالت االنتشــار يف املنطقتــني الغربيــة والرشقيــة (الشــكل 26).

نتيجة 
كوليفورم 
)MPN/100ML(

الشكل 25  العينات البكتريية بنتيجة كوليفورم إيجابية

إيجابية

إيجابية

سلبية

سلبية

الشكل 26  العينات البكتريية بنتيجة كوليفورم إيجابية وفًقا للمنطقة

الشكل 24  النسبة املئوية إلجاميل عدد البكترييا

سلبية

إيجابية

الجنوبيةالشرقيةالغربية

53.6%

46.4%

46% 54% 

21% 
15% 12% 

26% 
20% 

6% 
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E.coliد. 

كان اختبــار تقييــم الجراثيــم القولونيــة إيجابيًــا يف ٪10 مــن عينــات امليــاه (الشــكل 27)، وكانــت العينــات إيجابيــة مــن املناطــق الغربيــة 
ــة  ــة، ويتطلــب اتخــاذ إجــراءات فوري ــري عــىل الصحــة العامــة لهــؤالء الطلب ــدل عــىل وجــود خطــر كب ــة (الشــكل 28)، مبــا ي والجنوبي

للتخفيــف مــن التهديــد.

املؤرشات العامة لنوعية املياه
الرقم الهيدروجينيأ. 

أســفرت قياســات الرقــم الهيدروجينــي عــن أن مــا يقــرب مــن ٪81 مــن العينــات تقــع ضمــن نطــاق منظمــة الصحــة العامليــة املقبــول 
لنوعيــة ميــاه الــرشب (6.5 - 8.5)، مــع نســبة ٪6.4 فقــط أقــل مــن ذلــك النطــاق ونســبة الـــ ٪12.8 املتبقية تتجــاوز النطاق (الشــكل 29). 
وعــالوة عــىل ذلــك، تقــع جميــع عينــات امليــاه ذات درجــة هيدروجينيــة منخفضة يف املنطقــة الجنوبيــة، يف حــني أن العينــات ذات الدرجة 

العاليــة تقــع يف املنطقتــني الغربيــة والرشقيــة (الشــكل 30). 

E. COLI

E.COLI الشكل 27  النسبة املئوية للعينات اإليجابية يف اختبار

الشكل 28 عينات اختبار الجراثيم القولونية وفًقا للمنطقة

إيجابية

إيجابية

سلبية

سلبية

الجنوبيةالشرقيةالغربية

10% 90% 

42% 

27% 
21% 

4% 5% 
0% 
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العكارهب. 

كانــت نســبة العــكارة ضمــن نطــاق مقبــول يف %94 مــن العينــات، وأظهــرت مثــاين عينات فقط نســبة عــكارة عالية (الشــكل 31)، وســبعة 
مــن بــني تلــك العينــات الثامنيــة كانــت مــن املنطقــة الجنوبية.

الرقم 
الهيدروجيني

 نسبة
 العكارة

الشكل 29  قيم الرقم الهيدروجيني إلجاميل العينات التي تم جمعها

الشكل 31  نسبة العكارة

الشكل 30  قيم الرقم الهيدروجيني وفًقا للمنطقة

مقبول

مقبول

مقبول

عايل

عايل

عايل

منخفض

منخفض

الجنوبيةالشرقيةالغربية

11% 

6% 

53% 

94% 

36% 

0% 0% 6% 

29% 
36% 

15% 

3% 
10% 

0% 
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إجاميل األمالح الذائبةج. 

كان مســتوى إجــاميل األمــالح الذائبــة يف ٪54 مــن العينــات ضمــن الحــد املقبــول، يف حــني أن النســبة املتبقيــة كانــت أعــىل مــن ذلــك الحد 
(الشــكل 32). وعــالوة عــىل ذلــك، كانــت معظــم العينــات التــي تشــتمل عــىل نســبة عاليــة مــن إجــاميل األمــالح الذائبــة مــن املنطقــة 

الغربيــة (الشــكل 33).

امللوثات الضارة:
الحديدأ. 

كانــت مســتويات الحديــد املقاســة أعــىل مــن الحــدود املقبولــة يف حــوايل ٪28 مــن العينــات (الشــكل 34). مل يتــم العثــور عــىل مســتويات 
عاليــة مــن الحديــد إال يف املنطقتــني الرشقيــة والجنوبيــة (الشــكل 35).

 إجمالي
ا^مالح الذائبة

الشكل 33  توزيع إجاميل األمالح الذائبة وفًقا للمنطقة

الشكل 32  قيم إجاميل األمالح الذائبة يف العينات

مقبول

مقبول

عايل

عايل

الجنوبيةالشرقيةالغربية

54% 46% 

7% 

28% 

11% 

39% 

4% 11% 
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. العرس الكيل يف املاءب. 

الحديد

العسر الكلي

الشكل 35  مستويات الحديد يف املناطق املختلفة

الشكل 34  مستويات الحديد يف العينات

الشكل 36  نسبة العرس الكيل يف العينات التي تم جمعها

مقبول

مقبول

مقبول

عايل

عايل

عايل

الجنوبيةالشرقيةالغربية

28% 72% 

61% 39% 

46% 

10% 16% 

0% 

22% 

6% 
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أظهــر قيــاس العرس(القســاوه) الــكيل أن حــوايل ٪61 مــن العينــات كانــت ضمــن الحــدود املقبولــة، يف حــني أن ٪39 تجــاوزت الحــّد املقبول 
(الشــكل 36). وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن معظــم القياســات األعــىل كانــت يف املنطقــة الغربيــة، وشــّكلت نســبة ٪76 مــن جميــع العينــات 

التــي ســّجلت قــراءات عاليــة لعــرس املــاء (الشــكل 37).

الفلوريدج. 

أظهــرت قياســات الفلورايــد أن حــوايل %9 مــن العينــات كانــت تحتــوي عــىل مســتويات فلورايــد أعــىل مــن 1.5 ملغم/لــرت، و٪57 كانــت 
تحتــوي عــىل مســتويات فلورايــد أقــل مــن 0.5 ملغم/لــرت، ونســبة الـــ %34 املتبقيــة تشــتمل عــىل مســتويات ضمــن النطــاق املقبــول 

(الشــكل 38). ومجــدًدا، كانــت معظــم مســتويات الفلوريــد غــري املقبولــة مــن املنطقــة الغربيــة (الشــكل 39).

 أقل من 0.5 ملغم/لرت

أعىل من 1.5 ملغم/لرت

ضمن النطاق املقبول

الشكل 37  نسبة العرس(القساوه) الكيل لكل منطقة

للفلورايد

الشكل 38  النسبة املئوية للفلورايد يف العينات التي تم جمعها

الجنوبيةالشرقيةالغربية

16% 

29% 

16% 

30% 

3% 6% 

9% 57% 

34% 
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األمونيا (NH3)د. 

أســفر قيــاس األمونيــا الحــرة (NH3) يف عينــات امليــاه عــن أن ٪4 فقــط مــن العينــات كانــت تشــتمل عــىل مســتويات أمونيــا فــوق الحــد 
املقبــول (الشــكل 40)، وكانــت تلــك العينــات مــن املنطقتــني الرشقيــة والجنوبيــة (الشــكل 41).

الشكل 39  النسبة املئوية للعينات بقيم فلورايد مختلفة وفًقا للمنطقة

)NH3( أمونيا

الشكل 40  النسبة املئوية للعينات مبستويات أمونيا مختلفة

الشكل 41  املئوية للعينات مبستويات أمونيا مختلفة وفًقا للمنطقة

الغربية

الغربية

الشرقية

الشرقية

الجنوبية

الجنوبية

مقبول

مقبول

عايل

عايل

 أقل من 0.5 ملغم/لرت

أعىل من 1.5 ملغم/لرت

ضمن النطاق املقبول

11% 

27% 

9% 

47% 

12% 
21% 

7% 6% 
0% 

4% 96% 

46% 

29% 

21% 

0% 3% 1% 
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الكلور الحر املتبقيه. 

مل تشــتمل معظــم عينــات امليــاه عــىل الكلــور. ومــع ذلــك، تــم الكشــف عــن كميــات ضئيلــة مــن الكلــور الحــر املتبقــي يف حــوايل 18٪ 
مــن العينــات عنــد مســتويات أقــل مــن 0.2 ملغم/لــرت، وكانــت معظــم هــذه العينــات مــن املنطقــة الرشقيــة. وأظهــرت أربــع عينــات مــن 

املنطقــة الغربيــة مســتويات أقــل مــن 0.03 ملغــم / لــرت.

تثليث/ تأكيد النتائج
ميثــل تلــوث ميــاه الــرشب بالبكترييــا القولونيــة مصــدر قلــق كبــري، ويشــري إىل تهديــد كبري عــىل الصحة العامــة للطلبــة. وتحتاج الســلطات 
الليبيــة إىل اتخــاذ خطــوات فوريــة لتحســني هــذا الوضــع وحــل املشــاكل املحتملــة للتلــوث. ولذلــك، اســتخدمنا البيانــات النوعيــة والكمية 

األخــرى لتاكيــد النتائــج مــن أجــل تحديــد خصائــص مصــادر امليــاه امللوثــة، ومــن ثــم فهــم املصــادر املحتملــة للتلوث.  

تســتخدم الـــ 73 مدرســة التــي أســفرت اختباراتهــا عــن نتائــج إيجابيــة فيــام يتعلــق بالتلــوث الجرثومــي القولــوين أنواًعــا مختلفــة مــن 
مصــادر امليــاه (الشــكل 42) وأنــواع مختلفــة مــن امليــاه الصالحــة للــرشب (الشــكل 43). وعــالوة عــىل ذلــك، بالنســبة للمــدارس التــي 
تســتخدم اآلبــار كمصــدر للميــاه، يــرتاوح عمــق البــرئ مــن 2.5 مــرت إىل 300 مــرت، حيــث يبلــغ متوســط عمقهــا 63 مــرتًا. كــام زعمت خمس 

مــن تلــك املــدارس أن لديهــا برنامًجــا ملراقبــة نوعيــة امليــاه وأنهــا تختــرب امليــاه مــرة واحــدة عــىل األقــل عــىل مــدار العامــني املاضيــني.

أنواع مصادر 
المياه للمدارس 

الملوثة بالجراثيم 
القولونية

أنواع مصادر المياه 
الصالحة للشرب 

في المدارس 
الملوثة بالجراثيم 

القولونية

الشكل 42  أنواع مصادر املياه للمدارس امللوثة بالجراثيم القولونية

الشكل 43  أنواع مصادر املياه الصالحة للرشب يف املدارس امللوثة بالجراثيم القولونية

 األنابيب

 األنابيب

اآلبار

اآلبار

املياه املنقولة بالصهاريج

19% 

48% 

55% 

52% 

26% 



31

وعــالوة عــىل ذلــك، 55 مدرســة - مــن أصــل 73 مدرســة ثبــت أن لديهــا ميــاه ملوثــة – تســتخدم خزانــات لتخزيــن مياهها قبل االســتخدام، 
مــع وجــود تســع مــدارس تعتمــد خزانــني أو أكــرث (الشــكالن 44 و45). تســتخدم املــدارس أنواعــا مختلفــة مــن املــواد لخزاناتهــا (الشــكل 

46)، وزعمــت بعــض مــن تلــك املــدارس أنهــا تنظــف الخزانــات بصفــة دوريــة، إمــا كل 6 أشــهر أو كل عــام (الشــكالن 47 و48).

عــالوة عــىل ذلــك، فــإن معظــم املــدارس امللوثــة مياههــا بالجراثيــم القولونيــة تعتمــد حاليًــا أنشــطة للنهــوض بالنظافــة والتشــجيع عــىل 
غســل اليديــن داخــل املدرســة (لشــكالن 49 و50).

الشكل 44  استخدام خزانات املياه يف املدارس

الشكل 45  عدد خزانات املياه يف املدارس التي تستخدم خزانات املياه

نعم

نعم

نعم

1 فقط

ال

ال

ال

أحيانًا

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

2 أو أكرث

كل عام
كل 6 أشهر

الشكل 46  نوع مادة خزان املياه

الشكل 48  وترية تنظيف خزانات املياه للمدارس التي تقوم بتنظيف خزانات املياه بها

الشكل 49  املدارس امللوثة بالجراثيم القولونية والتي تعتمد أنشطة لتعزيز النظافة 

الشكل 47  ما إذا كانت املدرسة تقوم بتنظيف دوري لخزان املياه أم ال

بالستيك

أسمنت 

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

عدد املدارس

معادن

55

46

4

54

18

9

24

19

28

16

32

27

5

12
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تــم تقســيم ميــاه الــرصف الصحــي يف املــدارس امللوثــة مياههــا بالجراثيــم القولونيــة بشــكل متســاو تقريبًــا بــني شــبكات الــرصف الصحــي 
العامــة وخزانــات الــرصف الصحــي املدرســية (الشــكل 51). وبالنســبة للمــدارس التــي تســتخدم خزانــات الــرصف الصحــي، كان مصــدر 

امليــاه يبعــد دامئـًـا ملســافة تزيــد عــن 15 مــرتَا (الشــكل 52).  

وبنــاء عــىل تثليــث البيانــات هــذا، يبــدو أن ســبب تلــوث امليــاه بالبكترييــا القولونيــة يختلف من مدرســة ألخــرى. وتظهــر املــدارس امللوثة 
تبايًنــا كبــريًا يف نــوع مصــدر امليــاه وطريقــة التخلــص مــن امليــاه العادمــة، وهــام الســببان األكــرث شــيوعا للتلــوث بالجراثيــم القولونيــة. كام 
أن ارتفــاع النســبة املئويــة للمــدارس التــي تعــزز أنشــطة النظافــة الصحيــة والتشــجيع عــىل غســل اليديــن قد يفــرس املســتويات املنخفضة 
نســبيًا لتفــيش األمــراض املتصلــة بامليــاه، عــىل النحــو املتوقــع خــالف ذلــك مــع هــذا املســتوى مــن التلــوث. ومــع ذلــك، مــن املحتمــل أن 
تفــيش األمــراض املنقولــة عــن طريــق امليــاه يحــدث بالفعــل ولكــن مل يتــم تعقبــه بعــد مــن قبــل نظــام املراقبــة الصحيــة الضعيــف يف ليبيــا.

الشكل 50  املدارس امللوثة بالجراثيم القولونية والتي تعتمد أنشطة للتشجيع عىل غسل اليدين

عدد املدارس
عدد املدارس

 ٪٤٨٪ ٥٢  التخلص من 
المياه العادمة

الشكل 51  التخلص من املياه العادمة يف املدارس امللوثة بالجراثيم القولونية

الشــكل 52   املســافة التــي تفصــل خــزان امليــاه العادمــة عــن مصــدر امليــاه يف املــدارس امللوثــة بالجراثيــم القولونيــة والتي تســتخدم 
هــذا الخــزَّان للتخلــص مــن امليــاه العادمة

15 مرت
>15 مرت

عدد املدارس
عدد املدارس

عدد املدارس <15 مرت

نعم

ال

خزان املياه العادمة

نظام الرصف الصحي العام

58
15

35
1

2



33

النتائج والتوصيات
ال شــك أن النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة االســتقصائية تثــري القلــق وتضــع خطـًـا أساســيًا هاًمــا لليبيــا لرصــد التقــدم املحــرز 
نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 3 و4 و6. ويف حــني أن ليبيــا لديهــا بنيــة تحتيــة واســعة النطــاق للميــاه والــرصف الصحــي داخــل 
مدارســها، إال أن البنيــة التحتيــة الحاليــة غــري كافيــة لتلبيــة احتياجــات الســكان، ونوعيــة امليــاه يف املــدارس ال ترقــى إىل املعايــري الدوليــة 
يف عــدة طــرق كلهــا مثــرية لالنزعــاج. واملــدارس يف املنطقــة الغربيــة أســوأ بشــكل عــام منهــا يف املنطقتــني الرشقيــة والجنوبيــة. وعــالوة 
عــىل ذلــك، فــإن وجــود نســب عاليــة مــن البكترييــا القولونيــة، مبــا يف ذلــك نتائــج محــددة مــن البكترييــا القولونيــة املســتمدة مــن الــرباز، 
تتطلــب اهتامًمــا فوريـًـا لتجنــب أزمــة الصحــة العامــة. ولتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة بامليــاه والــرصف الصحــي يف ليبيــا 

ومتكــني األطفــال الليبيــني مــن تحقيــق كامــل إمكاناتهــم، فــإن التوصيــات القصــرية واملتوســطة والطويلــة األجــل التاليــة بالغــة األهميــة:

وهناك حاجة إىل تدخالت عاجلة من أجل:
اتخاذ خطوات فورية ملعالجة وحل جميع حاالت التلوث بالجراثيم القولونية املعروفة يف املدارس.. 1
تعزيز وتنفيذ حمالت تعزيز الصحة الجامهريية والنظافة الصحية عىل الصعيد الوطني؛. 2
توزيع الصابون ومستلزمات النظافة الصحية األساسية عىل املناطق التي تفتقر إليها.. 3
ضامن إنشاء نظام مناسب للتخلص من النفايات الصلبة يف جميع املدارس لوقف حرقها يف املدارس. 4

وهناك حاجة إىل خطط عمل متوسطة األجل من أجل: 
إصالح مشاكل الرصف الصحي املزمنة يف املدارس الليبية.. 1
تعزيز برنامج رصد جودة املياه يف املدارس الليبية عىل املستوى الوطني.. 2
تعزيز نظام الرقابة الصحية يف ليبيا للكشف عن األمراض املعدية املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية . 3

واالستجابة لها
وهناك حاجة إىل اسرتاتيجيات طويلة األجل من أجل: 

ضامن حامية مصادر املياه يف جميع املدارس امللوثة بالكوليفورم.. 1
التأکد من أن جمیع املدارس قد عمدت إىل تحسني مرافق املیاه والرصف الصحي والبنیة التحتیة من أجل االمتثال للمعاییر . 2

الوطنیة.
تحسني أنشطة تعزيز النظافة الصحية يف جميع املدارس بغية الوصول إىل جميع األطفال؛. 3
تخصيص ميزانية كافية لربامج املياه والرصف الصحي والنظافة املدرسية يف املدارس من أجل:. 4

تدريب موظفي املدرسة عىل إدارة برامج WASH واإلرشاف عليها،• 
إدخال املوضوعات املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية (WASH) يف املناهج الدراسية،• 
 •،WASH رفع مستوى الوعي املجتمعي حول برامج
ضامن مشارکة املجتمع املحيل يف األنشطة املتعلقة باملیاه والرصف الصحي والنظافة املدرسیة.• 

وضع خطة فعالة لصيانة مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ونظام الرقابة عليها.. 5
اتخاذ خطوات ملعالجة الفوارق اإلقليمية واملحلية يف نوعية املياه واملرافق الصحية واملرافق الصحية، مع الرتكيز بوجه . 6

خاص عىل املدارس يف املنطقة الغربية..

الشكل 50  املدارس امللوثة بالجراثيم القولونية والتي تعتمد أنشطة للتشجيع عىل غسل اليدين
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امللحق (1): خطة عمل املرشوع

نوع النشاطرقم املرحلة
الفرتة بالشهور

Nov

2016

Dec

2016

Jan

2017

Feb

2017

Mar

2017

Apr

2017

May

2017

Jun

2017

        XXتصميم االستبيان والتدريب1

  XXXX جمع البيانات والعينات2

  XXXX   العمل املختربي3

  XXXX  إدخال البيانات4

XX      التحليل اإلحصايئ5

XXXX      إعداد التقارير6

Xالتقرير النهايئ والنرش7
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WASH امللحق (2): استبيان تقييم
مراقبة جودة املياه يف املدارس الليبية

استبيان 2017
املدينة: …………………………… العنوان: ……………………………………….…      

اسم املدرسة: …………………………….........      تاريخ الزيارة: …… /…… /………

النتيجةالوصف:م

1
ما هي الصفوف التي تدرس يف املدرسة؟ 

 1. االبتدائية |  2. اإلعدادية |  3. الثانوية |  4. [1 و2] |  5. [1 و3] |  6. [2 و3] 
 7. غري ذلك (حّدد: ____________________).  

2
ما هي ساعات الدراسة 

1. الصباح  |  2. بعد الظهر  | 3. الفرتتان

3
ما هو نوع الطلبة يف املدرسة؟  
1. ذكور  | 2. إناث  | 3. مختلطة

4
ما هو العدد اإلجاميل للطلبة؟  , 

(___) ذكور و(___) إناث

عدد الطلبة يف الفرتة الصباحية (___) وعددهم يف الفرتة املسائية (__)5

املاء:

6
هل لدى املدرسة مصدر مياه؟

 1. نعم  |  2. ال

7
ما هو نوع مصدر املياه املتاح يف املدرسة؟    

 1. مياه منقولة باألنابيب  |  2. مياه محالة  | 3. مياه اآلبار  | 4. األمطار   | 5. النهر الصناعي*   | 6. منقولة بواسطة خزانات
    7. أكرث من مصدر واحد   | 8. غري ذلك (حّدد _______) 

8
يف حالة اآلبار، كم يبلغ عمقه؟ 

 ____ مرتًا

9
هل مصدر املياه يف حالة عمل جيدة؟

 1. نعم  |  2. ال   | 3. أحيانًا
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10
هل كمية املياه كافية لتلبية الطلب؟ 

 1. نعم  |  2. ال

11
هل املياه قابلة للرشب؟ 

 1. نعم  |  2. ال

12
ما هي املسافة التقريبية من مصدر مياه الرشب الرئييس إىل املدرسة؟ 
1. داخل املدرسة  | 2. بضعة كيلومرتات  |  3. أكرث من 10 كيلومرتا

13
هل هناك أي برنامج لرصد نوعية املياه؟؟ 

 1. نعم  |  2. ال
إذا كانت اإلجابة بـ (ال)، انتقل إىل السؤال رقم 16.

14
ما هي وترية الرصد؟ 

(1. شهريا، 2. سنويا، 3. متى كان هناك تغيري)

15
من يقوم برصد املياه؟ 

1.  مسؤول الصحة والنظافة يف املدرسة  | 2.  وكالة حكومية  |  3. مقاول مستقل  |  4.  غري ذلك (حّدد: ________________)

16
ما الذي تبحث عنه يف عملية؟ 

1. الفحص البرصي  |  2. مخترب التحليل

17
ما هو مصدر املياه الصالحة للرشب يف املدرسة؟؟ 

1. مياه األنابيب  |  2. آبار  |  3. مياه معبأة يف زجاجات  |  4. مياه منقولة بخزانات  |  5. غري ذلك (حّدد: ________________)

18
هل يوجد خزان مياه صالحة للرشب يف املدرسة؟ 

 1. نعم  |  2. ال
إذا كانت اإلجابة بـ (ال)، انتقل إىل السؤال رقم 10.

19
ما هو نوع خزان املياه؟ 

1. أسمنت  | 2. بالستيك  | 3. معادن

20
هل تجري تنظيف دوري لخزان املياه؟ 

1. نعم  |  2. ال   | 3. أحيانًا

21
كم مرة تقوم بتنظيفه؟ 

1. شهريا  | 2. نصف سنوي  |  3. سنويا

22
من يقوم بعملية التنظيف؟ 

1.  موظف يف املدرسة  |  2.  مقاول مستقل
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24
هل كان هناك أي حادث ألمراض مرتبطة باملياه يف املدرسة؟ 

1. نعم  |  2. ال   |3. ال أعرف
إذا كانت اإلجابة بـ (ال)، انتقل إىل السؤال رقم 26.

25
ما هي األعراض؟             

1. اإلسهال  |  2. القيء  |  3. ُحمى  | 4. تشنجات البطن   |  5. غري ذلك (حّدد: ________________)

26
هل أبلغت السلطات الصحية املحلية؟ 

 1. نعم  |  2. ال

النظافة:

27
يف رأيك، هل املعايري الحالية للنظافة الصحية يف املدرسة؟    

1.  جيدة جدا  |  2. جيدة  |  3. متوسطة  | 4. سيئة وتحتاج إىل تحسني 

28
هل نقطة املياه الصحية صحية؟؟ 

 1. نعم  |  2. ال

29
30

هل يوجد حوض لغسل اليدين يف املدرسة؟ 
 1. نعم  |  2. ال

إذا كانت اإلجابة بـ (ال)، ملاذا؟ ________________________

31
32

إذا كانت اإلجابة عىل السؤال رقم (29) بنعم، هل يتوافر الصابون؟ 
 1. نعم  |  2. ال

إذا كانت اإلجابة بـ (ال)، ملاذا؟ ________________________

33
هل منطقة غسل اليد متاحة لألطفال الصغار؟ 

 1. نعم  |  2. ل

34
هل يشجع األطفال بشكل فّعال عىل غسل أيديهم بالصابون بعد التغوط وقبل تناول الطعام؟ 

 1. نعم  |  2. ال

35
هل هناك أي ملصقات أو مواد تشجع عىل غسل اليدين موضوعة بالقرب من مرافق املرحاض؟

 1. نعم  |  2. ال

36

37

هل قامت املدرسة بأي مبادرات لتعزيز املامرسات الصحية الجيدة؟ 
 1. نعم  |  2. ال

إذا كانت اإلجابة بـ (نعم)، متى كانت آخر مبادرة للتشجيع عىل النظافة الصحية؟ 
1. عىل أساس يومي  |  2. أسبوعيا  |  3. شهريا  |  4. سنويا
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:الرصف الصحي

38
ما هو عدد دورات الرصف الصحي يف املدرسة؟ 

اإلجاميل (_____): ذكور (______) إناث (______)

39
ما هو عدد دورات املياه التي تعمل بشكل جيد اليوم؟ 

.…………

40
ما هو نوع نظام التخلص من املياه العادمة؟ 

1. نظام الرصف الصحي العام  |  2. خزان املياه العادمة
إذا كانت اإلجابة هي خزان املياه العادمة، انتقل إىل السؤال رقم (41).

41

42

ما هي املسافة بني مصدر املياه وخزان الرصف الصحي؟  
1. أقل من 15 مرتًا  |  2. 15 مرتًا  |  3. أقل من 20 مرتًا

ما هي وترية تفريغها؟ 
1. شهريا  |  2. كل 3 أشهر  |  3. كل 6 أشهر  |  4. سنويا  |  5. عندما تكون هناك عالمات عىل امتالئها

43
هل هناك أي فيضان أو ترسب من نظام الرصف الصحي يف املدرسة؟     

 1. نعم  |  2. ال   | 3. أحيانًا

44
أين يتم التخلص من القاممة؟ 

1. تُجمع من ِقبل الهيئة الحكومية املعنية | 2. تُجمع من ِقبل هيئة خاصة  |  3. تُحرق يف املدرسة
4. يتطوع أحد املعلمني للتخلص منها

45
كم مرة يتم التخلص من القاممة بعيدا عن املدرسة؟ 

1. يوميا  |  2. نصف أسبوعيا  |  3. أسبوعيا  |4. شهريا

أعامل الصيانة:

46
هل لديك شخص معني لصيانة املرفق؟ 

 1. نعم  |  2. ال

47
هل هناك برنامج صيانة وقطع غيار متاح إلصالح الخزانات والصنابري املكسورة؟ 

 1. نعم  |  2. ال

48
هل تعمل جميع صنابري املياه حاليًا؟ 

 1. نعم  |  2. ال

49
هل هناك ترسب يف الصنابري أو األنابيب؟ 

 1. نعم  |  2. ال
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50
هل تعمل جميع دورات الرصف الصحي؟ 

 1. نعم  |  2. ال

ما هي املسافة إىل أقرب صناعة؟ (__________)51

ما هو نوع تلك الصناعة؟؟52

53
من املسؤول عن التنظيف؟ 

1. موظف مسؤول عن التنظيف يف املدرسة  |  2. املعلمون  |3. الطلبة

كم عدد املسؤولني عن التنظيف؟ (_________)54

أجرى االستبيان: ………………………………………………………………………………
 اسم ووظيفة موظف املدرسة الذي أجاب عىل االستبيان:

………………………………………………………………………………
تم التأكيد من ِقبل املسؤول يف املدرسة: ……………………………………………………………………………….

هاتف املدرسة: ………………………………………………………………………………
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امللحق (3)
أسامء ومواقع املدارس املستهدفة
مدينةاملنطقةاسم املدرسة

Alkarama  (the previous الكرامة(الشعلة سابقاٌ)
(name:  AshollaتاجوراءالغربيةTajoura

TajouraتاجوراءالغربيةOmar  Almokhtar عمر المختار

TajouraتاجوراءالغربيةAlkodsالقدس

TajouraتاجوراءالغربيةSidi  Abdullkarimسيدي عبدالكريم

Ain Zaraعين زارةالغربيةShohadaa   Attahreerشهداء التحرير

Central Tripoliطرابلس المركز الغربيةAlalamaineالعلمين

Bashir  Allosta (female high بشير األسطى الثانوية بنات
(schoolسوق الجمعة الغربيةSouk Aljuma, Tripoli

Ain Zaraعين زارةالغربيةAlforkanالفرقان

Central Tripoliطرابلس المركزالغربيةTripoli  (female  high  school)طرابلس الثانوية للبنات

Central Tripoliطرابلس المركز الغربيةTripoli  (male  high  school)طرابلس الثانوية بنين

Central Tripoliطرابلس المركز الغربيةAsad  Alforaatأسد الفرات

Central Tripoliطرابلس المركز الغربيةAlhorriaالحرية

Central Tripoliطرابلس المركز الغربيةNidaa  libyaنداء ليبيا

Abu Saleem, Tripoliطرابلس أبوسليمالغربيةAlhosainالحسين

Abu Saleem, Tripoliطرابلس أبوسليمالغربيةAlmashroo  Azeraeeالمشروع الزراعي

Hai Alandalus, Tripoliحي األندلسالغربيةOmar  Almokhtar عمر المختار

TripoliطرابلسالغربيةAlkefahالكفاح

JanzoorجنزورالغربيةAttahreerالتحرير

Shohadaa   Merbat  (primary شهداء مرباط للتعليم األساسي
( & preparatoryمصراتةالغربيةMisrata

Shohadaa  Gasir Ahmed  روضة شهداء قصر أحمد
preschoolمصراتةالغربيةMisrata

Misrataمصراتةالغربية6Marris  primary education   6 مارس للتعليم األساسي

MisrataمصراتةالغربيةAlyarmook اليرموك

AlkhomisالخمسالغربيةAlisteklal high schoolاالستقالل الثانوية

AlkhomisالخمسالغربيةAbobaker  Asideek أبوبكر الصديق

ZleetinزليتنالغربيةJaber ben hianجابر بن حيان 

ZleetinزليتنالغربيةAlemam Naffaاالمام نافع

AlkhomisالخمسالغربيةAlsaiadaa Khadiga  Alkobraالسيدة خديجة الكبرى

AlkhomisالخمسالغربيةIbraheem Mohamed Arrefaeابراهيم محمد الرفاعي

Algarabolliالقرة بولليالغربيةAlhai  Assinaaeالحي الصناعي

Algarabolliالقرة بولليالغربيةOmar Almokhtar عمر المختار

Al-alloseالعلوصالغربيةAlmoaserالمعاصر
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Gasir-khiarقصر خيارالغربيةGaser Khiar  high schoolقصر خيار الثانوية

Algarabolliالقرة بولليالغربيةAlraajaaالرجاء

MisellataمسالتةالغربيةAlfaasiالفاسي

MisellataمسالتةالغربيةAljaaraniالجعراني

IsbaiaaاسبيعهالغربيةShohadaa Abo argoobشهداء أبوعرقوب

Gasir-bengisheerقصر بن غشيرالغربيةSoog Assabit  (female school)سوق السبت للبنات

Omran ben rabehaa high عمران بن رابحة الثانوية
schoolقصر بن غشيرالغربيةGasir-bengisheer

Souk- alkhameesسوق الخميس امسيحلالغربيةSanaa Mohaidliسناء محيدلي

Benwalidبني وليدالغربيةKhalid ben Alwaleedخالد بن الوليد

Benwalidبني وليدالغربيةAlemam Malik ibn anaasاالمام مالك ابن أنس

TarhonaترهونةالغربيةSolaiaman Albarooniسليمان الباروني

TarhonaترهونةالغربيةAltathaamenالتضامن

KikklaككلهالغربيةAlmarhoom Khaleefa Ahmedالمرحوم خليفة أحمد

-Shohadaa Libya / the previشهداء ليبيا (شهداء غريان سابقاٌ)
ous name: Shohadaa ghirianغريانالغربيةGhirian

GhirianغريانالغربيةAl ineetakاالنعتاق

GhirianغريانالغربيةAloorobaالعروبة

NalootنالوتالغربيةJaber ben zaidجابر بن زيد

NalootنالوتالغربيةAlkaserالقصر

Yefrenيفرن الغربيةRabeia  Aladawia / Eathraanرابعة العدوية/ ايثران

ZintaanالزنتانالغربيةAlmagedالمجد

AlharabaالحرابةالغربيةAljoosh  (east)الجوش الشرقية

JadooجادوالغربيةAbee Alkhair Aljanowniأبي الخير الجناوني

Bader- Batin Aljabalبدر، باطن الجبلالغربيةAlmostakbelالمستقبل

TijiتيجيالغربيةTeeji  (central)تيجي المركزية

West  Zawiaغرب الزاويةالغربيةAssaberiaالصابرية 

ZawiaالزاويةالغربيةOmar ben Yahiaعمر بن يحي

ZawiaالزاويةالغربيةMohamed Kamel  Mostafaمحمد كامل مصطفى

-Ashaheed  Abdullaziz  haالشهيد عبدالعزيز حنيش
niashزوارةالغربيةZwara

Zwaraزوارةالغربية20February 20 فبراير

SormanصرمانالغربيةZakariaزكريا

SabrataصبراتهالغربيةNosaiba bentkaabنسيبة بنت كعب

AlejeelatالعجيالتالغربيةAjeelaat (central)العجيالت المركزية

RegdaleenرقدالينالغربيةAttahreerالتحرير

AljmailالجميلالغربيةAli  Alayadiعلي العيادي

SabhaسبهاالجنوبيةOmar ben khattabعمر بن الخطاب

SabhaسبهاالجنوبيةShohadaa janeenشهداء جنين
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SabhaسبهاالجنوبيةJamal Abdullnaserجمال عبدالناصر

SabhaسبهاالجنوبيةSokkaraسكرة

SabhaسبهاالجنوبيةAlwehdaالوحدة

SabhaسبهاالجنوبيةTarek ben ziadطارق بن زياد

SabhaسبهاالجنوبيةAnnasirالنصر

SabhaسبهاالجنوبيةGhodwaaغدوة

Braak ashaatiبراك الشاطئالجنوبيةShohadaa ashekdaشهداء أشكدة

Braak ashaatiبراك الشاطئالجنوبية2424th December ديسيمبر

Braak ashaatiبراك الشاطئالجنوبيةAlafia high schoolالعافية الثانوية

Braak ashaatiبراك الشاطئالجنوبيةJamal Abdullnaserجمال عبدالناصر

Braak ashaatiبراك الشاطئالجنوبيةThat Aneetakainذات النطاقين

Wadi albawaneesوادي البوانيسالجنوبيةOmar ben Abdullazizعمر بن عيدالعزيز

Wadi albawaneesوادي البوانيسالجنوبيةAlbawanees high schoolالبوانيس الثانوية

Agaar- ashaatiأقارالجنوبيةAljeel Assaedالجيل الصاعد

Edree- ashaatiإدريالجنوبيةOthman ben Affanعثمان بن عفان

Algarda- ashaatiالقرضة، الشاطئالجنوبيةShohadaa Alkarraشهداء القارة

TazirboتازربوالجنوبيةAlkhawarezmiالخوارزمي

Wadi ashaatiوادي الشاطئ الغربيالجنوبيةGazwat Bader Alkobraaغزوة بدر الكبرى

AshwairefالشويرفالجنوبيةAshwaref high schoolالشويرف الثانوية

AshwairefالشويرفالجنوبيةAlkadisiaالقادسية

AljufraالجفرةالجنوبيةAbobaker Asideekأبوبكر الصديق

AljufraالجفرةالجنوبيةAlkodisالقدس

AlkufraالكفرةالجنوبيةShohadaa Afiaشهداء عافية

AljufraالجفرةالجنوبيةAbobaker Alfadeelأبوبكر الفضيل

AljufraالجفرةالجنوبيةAlhamam Almoshtarakaالحمام المشتركة

AljufraالجفرةالجنوبيةAhfaad  Almokhtarاحفاد المختار

AljufraالجفرةالجنوبيةWaddan high school ودان الثانوية

AljufraالجفرةالجنوبيةAlemam Ali ben abi talebاالمام علي بن ابي طالب

BenghaziبنغازيالرشقيةAlkefahالكفاح

BenghaziبنغازيالرشقيةAlkaaheraالقاهرة

AlbaidaالبيضاءالرشقيةAlhorriaالحرية

AlmarjالمرجالرشقيةAlbashaayerالبشائر

الجبل األخضر، الرشقيةAnnasirالنصر
Aljabal Al Akhdarالبيضاء

Aljabal Al Akhdarالجبل األخضر، شحاتالرشقيةZaid ibn taabetزيد ابن ثابت

Aljabal Al Akhdarالجبل األخضر، شحاتالرشقيةAshaheed  Almyaarالشهيد الميار

Jerdis alabeedجردس العبيدالرشقيةAlenitaakاالنعتاق

BaneenaبنيناالرشقيةShohadaa Baneenaشهداء بنينا

BenghaziبنغازيالرشقيةAshaheed Alfadeel bo-omarالشهيد الفضيل بو عمر
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AlbaidaالبيضاءالرشقيةAlkholoodالخلود

TobrukطبرقالرشقيةAzohoorالزهور 

TobrukطبرقالرشقيةOsama ben zaidأسامة بن زيد

TobrukطبرقالرشقيةTobruk   high schoolطبرق الثانوية

Jerdis al-ahrarجردس االحرارالرشقيةTaaknisتاكنس

AlmarjالمرجالرشقيةAnnahdaaالنهضة

AlmarjالمرجالرشقيةKhalid ben Alwaleedخالد بن الوليد

AlbaidaالبيضاءالرشقيةEbn  Khaldonابن خلدون

TobrukطبرقالرشقيةNosaiba  bentkaabنسيبة بنت كعب

MissaمسةالرشقيةKhawlla bent alazharخولة بنت األزهر

BenghaziبنغازيالرشقيةBelal ben rabahبالل بن رباح

-Alfath Aleslami (Abnaa ashoالفتح االسالمي (ابناء الشهداء)
(hadaaشحاتالرشقيةShahat

BenghaziبنغازيالرشقيةAl –intisarاالنتصار

ShahatشحاتالرشقيةAbnaa  Ashohadaaأبناء الشهداء

BenghaziبنغازيالرشقيةShohadaa  Annawafiaشهداء النوافية

BenghaziبنغازيالرشقيةMosaab ben omairمصعب بن عمير

SoloogسلوقالرشقيةAl magzaha   Almoshtarakaالمقزحة المشتركة

BenghaziبنغازيالرشقيةAl –isteklalاالستقالل

SoloogسلوقالرشقيةSolog (primary school)سلوق االبتدائية

BenghaziبنغازيالرشقيةShohadaa  Jandobaشهداء جندوبة

BenghaziبنغازيالرشقيةAshaheeda Sanaaالشهيدة سناء

OjlaaأوجلةالرشقيةAbdullah ben abisarhعبدهللا بن أبي سرح

JaaloجالوالرشقيةAli ben abitaleb علي بن أبي طالب

EgkhirraإجخرةالرشقيةRowaifaa  Alansariرويفع األنصاري

IjdabiaإجدابياالرشقيةAlkadesiaالقادسية

IjdabiaإجدابياالرشقيةAish Om momeneenعائشة أم المؤمنين

AlabiarاألبيارالرشقيةOkbaa bennafaaعقبة بن نافع

AlabiarاألبيارالرشقيةArrajmaa  (primary school)الرجمة االبتدائية

Gameenisقمينس الرشقيةNosaiba bentkaabنسيبة بنت كعب

Al-kwaifiaالكويفيةالرشقيةShohadaa Alkwayfiaشهداء الكويفية

AlqubaالقبةالرشقيةShohadaa 20 February شهداء 20 فبراير

AlbaidaالبيضاءالرشقيةAlmojahed  Annajiالمجاهد الناجي

AlbaidaالبيضاءالرشقيةAbdullsalam  Moftahعبدالسالم مفتاح

AlbaidaالبيضاءالرشقيةAshoraaالشورى

AlbaidaالبيضاءالرشقيةThat Assawarriذات الصواري
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امللحق (4)
معيار جودة مياه الرشب

الوحدةاملَعلَم

 اإلصدار األخري ملنظمة الصحة العاملية
اإلصدار الرابع (٢٠١١)

املبادئ التوجيهية
القيمة

املستويات 
املعتمدة يف 
مخترب النهر 

الصناعي

0.50.5 1.5-ملغ/لرتكلور

+ %10 من املستوى العاديملغ/لرتفلوريد
الحايل (0.5)

-1.5 0.5

5045ملغ/لرتنرتات

0.20.3ملغ/لرتأمونيا

10001000ملغ/لرتإجاميل األمالح املذابة

500500ملغ/لرتالعرس الكيل

0.3ال يتجاوز 0.1 ملغ/لرتالحديد

NTU55العكارة

6.5 8.5-6.5 8.5--الرقم الهيدروجيني

CFU--100 50إجاميل عدد امليكروبات الهوائية

صفرصفر-مجموع الكوليفورم والجراثيم القولونية




