




احلقوق  بجميع  حتتفظ  املنظمة  ب�أن  علًم�  اليوني�سف،  ملنظمة  الر�سمية  املن�سورات  من  امل�ستند  هذا  يعترب  ال 

املتعّلقة به. اإمن� ميكن مراجعة حمتوى هذا امل�ستند ب�سكل جزئي اأو كلي اأو تعديله اأو ترجمته اأو ن�سخه ولكن 

اأهمية تطوير هذا الدليل ب��ستمرار و�رضورة مراجعته كل خم�س �سنوات،  اإىل  لي�س الأهداف جت�رية. جتدر االإ�س�رة 

وذلك بغية مواكبة االأو�س�ع املتغرية والتطور التكنولوجي. لذلك، ميكنك امل�س�ركة يف هذا امل�رضوع من خالل اإر�س�ل 

WinSLebanon@gmail.com :تقييمك وتعليق�تك ومالحظ�تك اإىل العنوان االإلكرتوين الت�يل

اإن هذا الدليل هو ثمرة اجلهود املت�س�فرة وامل�س�ورات التي �سملت جه�ت معنية متعددة متّثل احلكومة اللبن�نية 

التنمية  ومنظم�ت  الع�ملية  ال�سحة  ومنظمة  والتع�ون  للتنمية  ال�سوي�رضية  والوك�لة  اليوني�سف  ومنظمة 

الثن�ئية ومراكز موارد توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سحية للجميع. ويتحمل امل�س�ركون يف 

هذا العمل امل�سرتك وحدهم م�سوؤولية وجه�ت النظر الواردة فيه.





تمهيد
بقلم معايل وزير الرتبية والتعليم العايل

امل�ستوي�ت  اأعلى  يالئم  معي�سي  مب�ستوى  التمّتع  يف  االأطف�ل  الطفل حق  اتف�قية حقوق  كّر�ست  لقد 

ال�سحية. وعلى هذا االأ�س��س ف�إن برن�مج توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سخ�سية 

)WASH( قد و�سع يف االأ�س��س لتطبيق هذه احلقوق.

ويعترب هذا الربن�مج اأحد العن��رض االأ�س��سية التي يت�ألف منه� جدول اأعم�ل االأهداف االإمن�ئية )لالألفية( 

وت�أمني  املي�ه  بتوفري  يتعلق  م�  يف  ملحوظ  تقدم  اإحراز  يتم  مل  اذا  ف�إنه  لذلك  والع�رضين،  احل�دي  للقرن 

خدم�ت ال�رضف ال�سحي ومم�ر�س�ت النظ�فة ال�سخ�سية، فلن تتحقق االأهداف االإمن�ئية لالألفية املرتبطة 

البيئية  التنمية  وتعزيز  االأمرا�س  من  واحلّد  االبتدائي  التعليم  وحت�سني  االأطف�ل  وفي�ت  ن�سبة  بخف�س 

امل�ستدامة والق�س�ء على الفقر.

من هذا املنطلق، ف�إن املب�دئ التوجيهية الفنية االأولية اخل��سة بتوفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي 

والنظ�فة ال�سخ�سية يف املدار�س من �س�أنه� توفري خمتلف جوانب اإ�ستخدام املي�ه يف املدار�س، وهذه املب�دئ 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  اليوني�سف  يف  والفنيون  املهنيون  يبذله�  التي  املت�س�فرة  للجهود  نتيجة  هي 

توفري  الربن�مج على  االأويل لهذا  الهدف  االآخرين. ويرتكز  الرئي�سيني  ال�رضك�ء  الع�يل ف�سالً عن عدد من 

من�س�آت مي�ه و�رضف �سحي مالئمة لالأطف�ل يف جميع املدار�س يف لبن�ن، ويرافق ذلك برامج توعية حول 

النظ�فة ال�سخ�سية.

واإين على يقني ب�أّن هذه اجلهود احلثيثة الإيالء قط�ع املي�ه وال�رضف ال�سحي يف املدار�س االأهمية من اأجل 

تعزيز مك�نة الطفل وحم�يته ومنوه، �سوف ت�سهم حتم�ً يف اإحداث التغرّيات ال�سلوكية اجلوهرية لالإف�دة 

اإىل اأق�سى حّد ممكن من برن�مج توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سخ�سية يف املدار�س.

واإنطالق�ً مم� تقدم ف�إنني لن اأوفر جهداً حتى اأرى اأّن جميع االأطف�ل يف املدار�س الر�سمية يف لبن�ن قد توفرت 

لهم خدم�ت املي�ه وال�رضف ال�سحي اجليدة ف�سال عن التوعية الالزمة حول النظ�فة ال�سخ�سية. وال 

�سك اأن من �س�أن توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سخ�سية يف املدار�س، توفري الفر�س 

املب��رضة حول حق الطفل يف التعّلم وال�سحة.

واإذا ك�نت الني�ت احل�سنة بهذا ال�س�أن متثل اخلطوة االأوىل يف رحلة االألف ميل، اإال اأنه� لن تكون ك�فية 

املب�دئ  االأهداف واالإجن�زات امل�ستدامة. لذلك وبغية حتويل  اإىل خطط �س�ملة حتقق  م� مل ترُتجم فعليً� 

واإلتزام جميع االأطراف املعنية، بدءًا ب�الأطف�ل  اإىل م�س�ركة  اإىل و�س�ئل فع�لة، ف�إنن� نحت�ج  التوجيهية 

و�سوالً اإىل اأولي�ء االأمور ومرورًا عرب االأ�س�تذة ومديري املدار�س، بل واملجتمع ككل، بحيث ي�س�هم اجلميع يف 

حتقيق هذا الهدف االأ�س��سي اأال وهو حت�سني خدم�ت املي�ه وال�رضف ال�سحي من اأجل حتقيق رف�ه االأطف�ل.

اأن اأخ�ّس ب�ل�سكر منظمة اليوني�سف والوك�لة ال�سوي�رضية للتنمية والتع�ون وال�رضك�ء  واأوّد يف اخلت�م 

االآخرين الذين قدموا، كّل بح�سب موقعه، م�س�همًة قيمًة يف جم�ل املي�ه، ينبوع احلي�ة.

الربوف�سور ح�سان دياب

وزير الرتبية والتعليم العـ�يل





شكر خاص

اأطلقت اليوني�سف حملة »الدعوة اإىل العمل من اأجل توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سحية 

 94 بتنفيذ هذه احلملة من خالل  2010. وتقوم املنظمة ح�لي�ً  للجميع )WASH( يف املدار�س« )WinS( يف الع�م 

برن�جم�ً قطري�ً حول الع�مل، وذلك بهدف تو�سيع نط�ق برن�مج املي�ه وال�رضف ال�سحي والنظ�فة وحت�سني ال�سحة 

وتعزيز تعّلم ومتكني االأطف�ل من امل�س�ركة كعن��رض تغيري �سمن بيوتهم وجمتمع�تهم.

واجلدير ب�لذكر اأن املب�دئ التوجيهية الفنية لهذا الربن�مج تغطي كل جوانب املي�ه يف املدر�سة وتعمل على مع�جلة 

عليه�  اال�ستن�د  اللبن�نية  لل�سلط�ت  ق�عدة ميكن  ت�سّكل  لبن�ن. كم�  ب�سكل خ��س يف  الر�سمية  املدار�س  و�سع 

لو�سع املع�يري الوطنية وتوفري االإر�س�د الالزم لبن�ء املدار�س واإع�دة ت�أهيله�. ويف هذا ال�سدد، اأظهر اال�ستطالع االأخري 

الوا�سع النط�ق اأّن املدار�س الر�سمية تعتمد ب�سكل اأ�س��سي على �سبك�ت االأن�بيب واملي�ه اجلوفية كم�سدر ملي�ه 

ال�رضب. ولالأ�سف، اإّن توفري املي�ه املحلية من قبل البلدي�ت ال يتم ب�سكل منتظم، مم� يجرب املدار�س على اال�ستع�نة 

االإ�س�بة  اأو  للوف�ة  عر�سًة  االأكرث  هم  االأطف�ل  اأن  املعروف  ومن  التلوث.  ب�لت�يل خطر  فريتفع  بديلة  مي�ه  مب�س�در 

اأف�سل  فيه  ي�ستحقون  الذي  الوقت  يف  مالءمته�،  عدم  اأو  ال�سحي  ال�رضف  من�س�آت  نق�س  جراء  من  ب�الأمرا�س 

اخلدم�ت و الوق�ية.

اإن هذا العمل هو ثمرة تع�ون وثيق بني مكتب اليوني�سف يف لبن�ن والوك�لة ال�سوي�رضية للتنمية والتع�ون ف�سالً 

عن وزارة الرتبية والتعليم الع�يل. ويف هذا االإط�ر، نوّد اأن نعرّب عن امتن�نن� العميق لكّل من �س�هموا يف اإجن�ز هذا 

واأم�نة �رض  والبن�ء  الهند�سة  اأي وحدة  اإىل خمتلف وحداته�  اإ�س�فًة  الع�يل  والتعليم  الرتبية  وزارة  العمل، ونذكر 

تطوير القط�ع الرتبوي واإدارة التوجيه الرتبوي املدر�سي واملركز الرتبوي للبحوث واالإمن�ء ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية 

االأمريكية للتنمية  والوك�لة  الع�ملية  واالأنروا ومنظمة ال�سحة  رئي�س احلكومة  واالإعم�ر ومكتب  االإمن�ء  وجمل�س 

الدويل للمي�ه  واملركز  التعليمي  التطوير  االأمريكية يف بريوت ومركز  االإيط�يل واجل�معة  التع�ون  الدولية ومكتب 

وال�رضف ال�سحي.

نود اأي�س�ً اأن نعرب عن تقديرن� للدعم الفني الذي وّفره االخت�س��سيون يف حملة اليوني�سف اله�دفة اإىل توفري املي�ه 

وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سحية للجميع يف املدار�س، وفريق عمل اليوني�سف يف العراق ولبن�ن وخرباء 

املي�ه والبيئة الت�بعني لالأنروا.

اأخرياً ولي�س اآخراً، ال ي�سعن� اإال اأن نثني على الدعم الفني املمت�ز الذي قدمته جو�ستني ه�ج، االخت�س��سية املنتدبة 

اخل��سة  التوجيهية  املب�دئ  اإعداد  ك�ن  مل�  فلواله�  لليوني�سف،  والتع�ون  للتنمية  ال�سوي�رضية  الوك�لة  قبل  من 

مب�رضوع WASH يف املدار�س ممكن�ً.

اإنن� نوؤمن ب�أّن هذه املب�دئ التوجيهية �ستكون م�سدر متكني وتعليم للجميع. ف�ملجتمع له م�سوؤولية م�سريية يف 

احلف�ظ على املي�ه، اأم� اإدارة املدار�س فهي م�سوؤولة عن �سم�ن نظ�فة املراحي�س لالأطف�ل. واأخرياً، ن�أمل اأن يُحِدث 

توفر املي�ه ذات اجلودة الع�لية تغيرياً ه�م�ً يف حي�ة الطالب واالأ�س�تذة واملجتمع. وال بد من االإ�س�رة اإىل اأن احلق يف املي�ه 

وال�رضف ال�سحي يرتبط ب�سكل وثيق ب�حلقوق االإن�س�نية االأخرى، مب� فيه� احلق يف ال�سحة واحلق يف ال�سكن واحلق 

يف الغذاء الك�يف والكرامة االإن�س�نية. 

اأنّا ماريا لوريني

 ممثلة اليوني�سف

روث فلينت

ال�سفري ال�سوي�رضي

فادي يرق

املدير الع�م لوزارة الرتبية 

والتعليم الع�يل



الئحة المختصرات

اجل�معة االمريكية يف بريوت   AUB

جمل�س االإمن�ء واالإعم�ر    CDR

املركز الرتبوي للبحوث واالإمن�ء   CERD

مديرية االر�س�د والتوجيه  - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل   DOPS

الوحدة الهند�سية - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل   ECU

مركز التطوير الرتبوي   EDC

اأم�نة �رض تطوير القط�ع الرتبوي - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل    ESDS

دالئل جودة مي�ه ال�رضب )منظمة ال�سحة الع�ملية(   GDWQ

نهج ق�ئم على حقوق االإن�س�ن   HRBA

االأ�سخ��س الن�زحون داخليً�   IDP

ال�سبكة امل�سرتكة لوك�الت التعليم يف ح�الت الطوارئ   INEE

املركز الدويل للمي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي   IRC

مكتب اليوني�سف القطري يف لبن�ن   LCO

الر�سد والتقييم   M&E

االأهداف االإمن�ئية لالألفية   MDG

وزارة الرتبية والتعليم الع�يل   MEHE

ال�رضق االأو�سط و�سم�ل اأفريقي�   MENA

املكتب االإقليمي لل�رضق االأو�سط و�سم�ل اأفريقي�   MENARO

بلد متو�سط الدخل   MIC

وزارة البيئة   MoE

وزارة ال�سحة الع�مة   MoPH

وزارة ال�سوؤون االجتم�عية   MoSA

منظمة غري حكومية   NGO

وحدة قي��س التعّكر   NTU

الت�سغيل وال�سي�نة   O&M

مكتب رئي�س الوزراء   PMO

نقطة اال�ستخدام   POU

الوك�لة ال�سوي�رضية للتنمية والتع�ون   SDC

املنظمة ال�سوي�رضية للم�س�عدات االإن�س�نية   SHA

الوزن الكلي للجوامد الذائبة  TDS

منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سف(  UNICEF

وك�لة التنمية الدولية الت�بعة للوالي�ت املتحدة  USAID

اإ�سع�ع فوق البنف�سجي  UV

توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سحية للجميع  WASH

مرح��س  WC

منظمة ال�سحة الع�ملية  WHO

توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سحية للجميع يف املدار�س  WinS
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الصحية  الصحي والنظافة  الصرف  المياه وخدمات  توفير  برامج   .1
للجميع في المدارس: مبادرة اليونيسف

طلقت حملة »الدعوة اإىل العمل لتوفري املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع 
ُ
اأ

اليوني�صف  ت�صم  التي  الأ�صا�صية  املبادرة  هذه  واإن   .2010 العام  يف  ر�صمي  ب�صكل  املدار�س«  يف 

و�رصكاء رئي�صيني تنا�صد �صانعي القرارات لزيادة الإ�صتثمارات وكذلك املمار�صني وغريهم من اجلهات 

املعنية لتعزيز التعاون ب�صاأن فعالية الربامج. وتهدف هذه احلملة ب�صكل جوهري اإىل تو�صيع نطاق 

برامج توفري املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع يف املدار�س بغية حت�صني 

م�صتوى ال�صحة وت�صجيع التعليم وم�صاعدة الأطفال على امل�صاركة يف هذه احلملة لإحداث تغيري 

يف منازلهم وجمتمعاتهم. واجلدير بالذكر اأن اليوني�صف تو�ّصلت اإىل تطبيق توفري املياه وخدمات 

ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع يف املدار�س �صمن 94 برناجماً قطرياً حول العامل.

الر�سم 1: الت�أثريات ال�سحية وغري ال�سحية لربامج توفري املي�ه وخدم�ت ال�رضف ال�سحي والنظ�فة ال�سحية للجميع يف املدار�س

يكمن الدافع الرئي�صي وراء القيام بهذه املبادرة يف كون حت�صني م�صتوى توفري املياه وخدمات ال�رصف 

ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع، قد ي�صاهم يف تخفي�س معدلت الوفيات والأمرا�س الناجمة 

اأن املدار�س ت�صّم عدداً كبرياً من الأ�صخا�س، يرتفع فيها خطر الإ�صابة  عن حالت الإ�صهال. ومبا 

بالعدوى من �صخ�س لآخر، مما قد يوؤثر على التالمذة والإداريني وعائالتهم.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن التالمذة الذين يتعلّمون يف بيئة مدر�صية خالية من خماطر تهدد �صحتهم 

املياه  توفر  والتي  املدر�صية،  املباين  املالئمة يف  واملمار�صات  فالتجهيزات  للتغّيب.  عر�صًة  اأقل  هم 

وخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع، ترفع معدل احل�صور وتعزز قدرات التالمذة 

على التعّلم. فالأطفال يكت�صبون املهارات احلياتية، وبالتايل ميكن اإعتبارهم عمالء تغيري ي�صاهمون 

ال�صحة،  عن  مدافعني  ي�صبحون  اأنهم  ذلك  املجتمعات،  يف  وا�صع  نطاٍق  على  التوعية  ن�رص  يف 

ويعتمدون املهارات التي اإكت�صبوها ملدى احلياة �صمن عائالتهم، الأمر الذي ي�صاعد يف احلفاظ على 

نتائج م�صتدامة على مّر ال�صنوات.

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع - دليل المدارس في لبنان          13



2. المبادئ التوجيهية لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي 
والنظافة الصحية للجميع في المدارس: تعليمات اإلستخدام

كما هي احلال يف عدة مراجع ، نذكر منها املراجع التالية: »Sphere Project handbook« و»معايري 

توفري املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للمدار�س يف اأماكن غري مكلفة«، يعالج كل ق�صم 

من هذا الدليل، عن�رصًا حمدداً، ويعتمد هيكلية موحدة، وذلك على ال�صكل التايل:

التعريف: حتديد اجلوانب املتعلقة ب�صحة الأطفال.

املعي�ر: و�صف الو�صع املراد حتقيقه واحلفاظ عليه، مثل »تاأمني احل�صول على املياه ب�صكل دائم«.

املوؤ�رضات: مرجع قيا�صي يحدد القيم الدنيا املراد بلوغها بهدف حتقيق املعيار، مثل »20 ليرتاً من 

املياه ال�صاحلة لل�رصب يف اليوم الواحد للفرد الواحد«.

اإ�صافة معلومات حول كيفية الو�صول اىل القيم املثالية وحول املعايري  مالحظ�ت توجيهية: 

املهمة التي ينبغي اخذها بعني العتبار.

املراجع: قائمة امل�صتندات التي ميكن الإطالع عليها لأخذ معلومات اإ�صافية،  لكل عن�رص من 

عنا�رص هذا الدليل.

املالحق: ت�صري اإىل امل�صتندات الواردة �صمن الق�صم »C« واملكملة لكل عن�رص من عنا�رص هذا 

الدليل. وقد تتعلق هذه امل�صتندات باأكرث من عن�رص واحد، مبا اأن غالبية اجلوانب متداخلة يف 

ما بينها.

لل�صلطات  قاعدة ميكن  وي�صّكل  لبنان،  الر�صمية يف  للمدار�س  املحدد  الو�صع  الدليل  يعالج هذا 

ال�صحي  ال�رصف  وخدمات  املياه  بتوفري  اخلا�صة  الوطنية  املعايري  لو�صع  عليها  الإرتكاز  الر�صمية 

والنظافة ال�صحية للجميع يف املدار�س. اإل اأنه ميكن اأن يكون هناك اأوجه �صبه مع بلدان اأخرى يف 

منطقة ال�رصق الأو�صط و�صمال اأفريقيا اأو غريها من البلدان املتو�صطة الدخل. لذا، يجب األ يكون 

هناك اأي عائق اأمام تكييف املبادئ التوجيهية اخلا�صة بلبنان لتوفري املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي 

والنظافة ال�صحية للجميع يف املدار�س، بحيث ميكن تطبيقها يف اأي �صياق اآخر.

3. تحليل الوضع: التعليم وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي 
والنظافة الصحية للجميع في لبنان

ت�رصف وزارة الرتبية والتعليم العايل على اإدارة وت�صغيل و�صيانة املدار�س الر�صمية التي يبلغ عددها 

1366 مدر�صة يف لبنان. كما تراقب الوزارة عملية بناء مدار�س جديدة بالتعاون مع جمل�س الإمناء 
والإعمار.

ان املر�صوم رقم 9091 ال�صادر يف العام 2002، الذي متت �صياغته من قبل الوحدة الهند�صية التابعة 

لوزارة الرتبية والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث والإمناء، يحدد املعايري واملقايي�س املطلوبة لبناء 

جوانب  الر�صمي  امل�صتند  هذا  يغّطي  اجلامعي.  قبل  ما  العام  التعليم  جديدة يف جمال  مدار�س 

هند�صية عديدة، ولكن احلاجة  لتف�صيل املعايري املتعلقة بتوفري املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي 

والنظافة ال�صحية، هي �رصورية.

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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وبعد هذا التقييم الأويل، بداأ التعاون بني مكتب اليوني�صف القطري يف لبنان والوكالة ال�صوي�رصية 

للتنمية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل، يف �صبيل تقدمي مبادئ توجيهية تقنية ت�صمل 

اجلامعي  للتعليم ما قبل  ال�صحية  والنظافة  ال�صحي  ال�رصف  املياه وخدمات  توفري  كل جوانب 

)املراحل ما قبل الإبتدائية والإبتدائية واملتو�صطة والثانوية(.

بالعودة اإىل ال�صياق اللبناين، يتناف�س قطاع التعليم العام مع قطاع التعليم اخلا�س الذي ي�صتوعب 

وجتدر  املدار�س.  والإ�صتبقاء يف  النجاح  من حيث  اإرتفاعاً  اأكرث  ويّت�صم مبعدلت  الطالب،  %70 من 
من   30% حوايل  يف  اللبنانية  احلكومة  اإىل  تعود  الر�صمية  املدار�س  مباين  ملكية  اأن  اإىل  الإ�صارة 

احلالت. اأما يف ما تبقى منها، اأي %70، فيتم اإ�صتئجارها من القطاع اخلا�س اأو تاأمينها من قبل 

املنظمات غري احلكومية دون بدل اإيجار. ويف احلالة الأخرية، ل تكون املباين معّدة خ�صي�صاً لتكون 

وخدمات  املياه  توفر  التي  والتجهيزات  الإن�صاءات  رئي�صي،  ب�صكل  الدليل،  هذا  ويعالج  مدر�صة. 

ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع. فغالباً ما تختلف ال�صقق واملراكز التجارية )التي تتم 

اإعادة تاأهيلها لت�صبح مرافق للتعليم العام( الواحدة عن الأخرى، بحيث ي�صعب حتليلها ب�صكٍل 

عام. اإل اأن الهدف يكمن يف توجيه عملية بناء املباين املدر�صية واإعادة تاأهيلها، واإعتماد مرونة كافية 

يف �صنع القرارات، للتمكن من تكييف هذه العملية مع غالبية احلالت.

ال�صفوف  يف  اأي  ال�صاد�صة،  �صن  يف  الأطفال  من   88،5% يواظب  التعليم،  قطاع  اإىل  بالنظر 

البتدائية، على احل�صور يف ال�صنة البتدائية الأوىل مع تكافوؤ بني اجلن�صني. وتعترب معدلت التحاق 

الأطفال الذين يرتاوح عمرهم بني 6 �صنوات و11 �صنة يف التعليم الإبتدائي واملتو�صط مرتفعة جداً 

)%98،3(، وهي �صبه مت�صاوية لدى اجلن�صني. اأما بالن�صبة اإىل معدلت الإلتحاق باملرحلة املتو�صطة 

الثانوي مع  اأو  املتو�صط  بالتعليم  يلتحقون  و17 �صنة   12 الأطفال بني  %81،1 من  فاإن  والثانوية، 

بع�س الفروقات بني اجلن�صني )%85،2 لالإناث و%77،4 للذكور(.

املدار�س  اأن  ككل،  الدولة  نطاق  على  اأجريت  التي  الأخرية  الإح�صاءات  اأظهرت   ،2009 العام  يف 

 )18%( اجلوفية  املياه  وعلى   )67%( املياه  توزيع  �صبكات  على  اأ�صا�صي،  ب�صكل  تعتمد،  الر�صمية 

واملياه  املعّباأة  واملياه  بال�صهاريج،  املياه  نقل  فت�صمل  املتبقية  اخليارات  اأما  ال�رصب.  ملياه  كم�صادر 

ال�صطحية. ومبا اأن املياه التي توفرها البلدية تنقطع بانتظام، فقد ت�صطر املدار�س اإىل اإ�صتخدام 

م�صادر مياه اأخرى. وبالتايل، قد يرتفع خطر تلوث املياه املنقولة بالأنابيب )�صغط منخف�س وعدم 

دوران م�صتمر(. بالإ�صافة اإىل ذلك، ينبغي النظر يف تلّوث املياه اجلوفية، اإما ب�صبب الت�رصب من اجلور 

ال�صحية و�صبكات ال�رصف ال�صحي اأو ب�صبب ت�صلل املياه املاحلة اإىل املياه اجلوفية.

تتم مراقبة جودة املياه يف املدار�س عادةً مرة واحدة يف ال�صنة. وتبقى م�صاألة ال�صيانة العامة ملرافق 

 )Filtration( الرت�صيح  اأهمها  ال�رصب،  اأ�صاليب خمتلفة ملعاجلة مياه  اإىل  اللجوء  ويتم  املياه مهمة. 

والتطهري عرب اإ�صافة الكلور )Chlorination( التي ت�صل اإىل %25 من املوؤ�ص�صات. ويتوفر ال�صابون يف 

اأقل من %50 من املدار�س، مما ي�صّكل خطرًا كبرياً يتمّثل بانتقال عدوى مر�س الإ�صهال. ب�صورة عامة، 

اإن معدل املراحي�س ملئة طالب هو 9، ولكن ما من معطيات حول مدى اإ�صتخدامها فعلياً و�صالحيتها 

و�صهولة اإ�صتعمالها.

بالنظر اإىل قطاع املياه يف لبنان بوجه عام، %35 من الأ�رص ت�صتخدم ال�صبكة العامة كم�صدر 

ملياه ال�رصب، يف حني ان %50 منها تف�صل اإ�صتخدام املياه املعّباأة التي يتم �رصاوؤها من املتاجر لهذا 

الغر�س بالذات. يف ما يتعّلق باإمكانية احل�صول على املياه، ثمة %75 من الأ�رص مّت�صلة ب�صبكة 
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املياه، اإل اأنه ينبغي اأخذ فرتات الإنقطاع الطويلة يف الإعتبار، لتقييم امل�صتوى الفعلي للخدمة. 

اأنظمة ال�رصف ال�صحي يف منازلهم، علماً  اإىل  اإمكانية الو�صول  اأنه تتوفر لثلثي ال�صكان  كما 

.)Septic tanks( باأن %50 منهم مّت�صلون ب�صبكة مياه املجارير و%20 ي�صتخدمون اجلور ال�صحية

ال�رصب  مياه  م�صادر  اإىل  الو�صول  ن�صبة  تعك�س  ل  اأعاله،  املذكورة  البيانات  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

وخدمات ال�رصف ال�صحي املح�ّصنة، والتي تبلغ %97،7 ، بح�صب ما مت ن�رصه  عن لبنان يف تقرير 

الـ MDG. وبغية ت�صويب هذه امل�صاألة، ل بد من الأخذ بعني الإعتبار تعريف »اإمكانية الو�صول 

املح�ّصن وغري املح�ّصن اإىل خدمات املياه وال�رصف ال�صحي«، الذي قد يختلف من موؤ�ص�صة لأخرى.

4. قضايا متعددة الجوانب

النوع االجتماعي  4.1
وال�رصف  املياه  جتهيزات  ب�صعف  خمتلفة،  وبطرق  الذكور،  من  اأكرث  الإناث  تتاأثر  اأن  املحتمل  من 

ال�صحي والنظافة ال�صحية، و�صوء املمار�صات املتبعة يف جمال النظافة ال�صحية. ففي البلدان 

الفقرية، تتحّمل الن�صاء والفتيات عادةً م�صوؤولية جمع املياه. ول بد من الإ�صارة اإىل اأن الو�صع قد 

يختلف يف بلد متو�صط الدخل مثل لبنان. ولكن، فلنعترب اأن الو�صع كذلك، وبخا�صة بالن�صبة اإىل 

املناطق النائية، والتي تعاين نق�ًصا يف اخلدمات، حيث ل تزال �صبكات املياه غري متوفرة.

اإىل  اإ�صافة  واخل�صو�صية،  الأمان  اإىل  الذكور  من  اأكرب  ب�صكل  الطالبات  حتتاج  عامة،  وب�صورة 

اإمكانية الو�صول اإىل مرافق مالئمة، واحل�صول على اللوازم الطبية الإ�صتهالكية، ومعلومات ب�صاأن 

احلاجات  وتعترب هذه  الطمث.  ال�صحية خالل فرتة  النظافة  املعتمدة يف جمال  اجليدة  املمار�صات 

اأ�صا�صية، وبالتايل ينبغي ترجمتها على �صكل اإجراءات فّعالة تهدف اإىل تخفي�س معدلت الت�رصب 

املدر�صي لدى الإناث وحت�صني م�صتوى جناحهّن.

اإلعاقة  4.2
اأكرث من جمرد غرفة  تاأمني فر�س متكافئة لالأطفال ذوي الإعاقة اجل�صدية، فاملدر�صة هي  ينبغي 

�صف، وبالتايل، من ال�رصوري تاأمني الو�صول اإىل مرافق مالئمة توّفر املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي 

والنظافة ال�صحية، وذلك بغية تاأمني مرافق �صديقة لكل الأطفال، مبا يف ذلك التالمذة والإداريني 

ذوي الإحتياجات اخلا�صة.

السالمة العامة  4.3
وبعده.  التعليم وخالله  الإدراكية قبل وقت  العملية  تتم فيها  تعّلم عامة  بيئة  املدار�س  ت�صكل 

التعلم واللعب والتبادل �ضمن �رشوط  اإمكانية  وتعترب املدار�س ال�ضديقة للطفل م�ضاحات توفر 

اآمنة ب�صكل كامل. وميكن جتنب وقوع اأي اأ�رصار ج�صدية وعقلية من خالل العمل على حت�صني البيئة 

املدر�صية.

اإلستعداد واإلستجابة في حاالت الطوارئ  4.4
قابلة  الن�صائية  بنيتها  تكون  اأن  ينبغي  لذلك  املدر�صة،  يف  الوقت  من  الكثري  الأطفال  يق�صي 

ملقاومة املخاطر التي قد حتدث، مثل الفي�صانات واحلرائق والإنهيارات والهزات الأر�صية. وبالتايل، 
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ميكن تعزيز ال�صلوك املالئم يف هذه احلالت، من خالل تدريبات دورية على الإخالء يف حالت الطوارئ، 

اأو على �صكل األعاب اأثناء الن�صاطات الال�صفية.

الأ�صخا�س  ي�صتخدم  قد  الإقليمي،  امل�صتوى  على  اأو  البلد  داخل  م�صلحة  نزاعات  وقوع  حال  يف 

النازحون والالجئون اأبنية املدار�س. ويف هذه الظروف، غالباً ما تعترب متابعة الن�صاطات التعليمية، 

وتاأمني الو�صول ب�صكل كاٍف اإىل مرافق املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية، حتديًا 

كبريًا لإدارة هذه املوؤ�ص�صات التي مت اإ�صتخدامها من قبل النازحني.

اإن امل�صتندين الأ�صا�صيني اللّذين يحددان ا�صرتاتيجيات ومعايري التعليم وتقدمي اخلدمات يف حالت 

لوكالت  امل�صرتكة  التابعة »لل�صبكة  الطوارئ  حالت  يف  للتعليم  الدنيا  املعايري  هما:  الطوارئ 

الدنيا لالإ�صتجابة حلالت الطوارئ بح�صب م�رصوع  INEE« واملعايري  التعليم يف حالت الطوارئ - 

.»SPHERE«

نهج قائم على حقوق اإلنسان  4.5
للجميع احلق يف احل�صول على املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي. وقد �صدرت عدة معاهدات دولية 

تهدف اىل تاأمني خدمات �رصف �صحي ي�صهل احل�صول عليها، اإ�صافة اإىل توفري املياه ب�صكل كاٍف 

واآمن ومقبول وبكلفٍة معقولة. وجتدر الإ�صارة اإىل اأنه من ال�رصوري احل�صول على كمية كافية من 

املياه الآمنة، وذلك بغية جتّنب املوت من اجلفاف، واحلد من خطر الإ�صابة باأمرا�س مت�صلة باملياه، 

وتاأمني متطلبات النظافة ال�صحية اخلا�صة بالإ�صتهالك والطهو والإ�صتخدام ال�صخ�صي واملنزيل.

ومن املهم الإ�صارة اإىل اأن احلق يف املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي مت�صل حتماً بحقوق الإن�صان 

الأخرى، مبا يف ذلك احلق يف ال�صحة واحلق يف ال�صكن واحلق يف الغذاء املالئم. وهكذا، ي�صّكل هذا 

احلق جزءاً من ال�صمانات الأ�صا�صية لبقاء الإن�صان على قيد احلياة. لذلك، تتحمل الدول واجلهات 

غري احلكومية م�صوؤوليًة يف تاأمني احلق يف املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي. وخالل النزاعات امل�صّلحة، 

ر الإعتداء على من�صاآت مياه ال�رصب اأو اأعمال الري اأو تدمريها اأو اإزالتها اأو تعطيلها. يُحَظّ

كذلك، اإن للتالمذة والإداريني احلق يف املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي يف املدار�س. واإن النق�س يف 

اأو عدم مالءمة هذه  ال�صحية  والنظافة  ال�صحي  ال�رصف  وخدمات  املياه  توّفر  التي  التجهيزات 

التجهيزات اأو تعّطلها يوؤثر تاأثرياً مبا�رصاً على قدرة الطالب على التعلم وقدرة الإداريني على تاأمني 

اخلدمات املطلوبة منهم.
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1.نوعية المياه

التعريف  1.1

من ال�رصوري تاأمني مياه �رصب بجودة عالية بغية جتّنب اأي تلّوث عند نقطة الإ�صتخدام. وبح�صب 

امل�صدر ووجهة الإ�صتخدام، ينبغي مراعاة عدد من املوؤ�رصات التي قد توؤثر على الإجراءات الواجب 

اإتخاذها وعلى طرق املعاجلة املطلوبة.

تكون جودة مياه ال�رصب كافية عندما ل يكون هناك اأي خطر يتمّثل بالإ�صابة باأمرا�س الإ�صهال 

من جراء اإ�صتخدامها. وميكن للمياه امل�صتخدمة لأهداف اأخرى )كالغ�صيل والتنظيف وغريها من 

الإ�صتخدامات( اأن توؤّدي اإىل خطر التلوث من خالل ناقالت اأخرى )مثل الدودة الغينية(، اإل اأن هذه 

الأمرا�س غري موجودة يف لبنان.

وينبغي اأي�صاً اأن تُعترب املياه مقبولة من قبل امل�صتهلكني، واإل فقد يبحثون عن م�صادر بديلة ميكن 

اأن تكون غري اآمنة.

المعايير  1.2

املعي�ر االأول: نوعية املي�ه - تاأمني مياه اآمنة لكافة الإ�صتخدامات، �صواء لل�رصب اأو للنظافة 

ال�صخ�صية اأو للتنظيف.

المؤشرات  1.3

الإ�رصيكية  البكترييا  عن  الك�صف  اإمكانية  عدم  ال�رضب:  ملي�ه  امليكروبيولوجية  ال�سمة 

القولونية اأو بكترييا الكوليفورم التي تتحمل احلرارة يف عينة موؤلفة من 100 مل.

بهدف  حممية  غري  م�صادر  من  امل�صتخرجة  ال�رصب  مياه  معاجلة  ال�رضب:  مي�ه  مع�جلة 

�صمان ال�صالمة امليكروبيولوجية.

العاملية  ال�صحة  ملنظمة  التوجيهية  باملبادئ  الإلتزام  ال�رضب:  ملي�ه  الكيمي�ئية  ال�سمة 

املتعلقة بنوعية مياه ال�رصب على م�صتوى الدلئل الكيميائية اخلا�صة باملياه.

مظ�هر مقبولية مي�ه ال�رضب: عدم وجود نكهات اأو روائح اأو األوان تعيق اإ�صتهالك املياه.

للتنظيف  فقط  لل�رصب،  ال�صاحلة  غري  املياه  اإ�صتخدام  للمي�ه:  االأخرى  االإ�ستخدام�ت 

والغ�صيل وال�رصف ال�صحي.
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المالحظات التوجيهية  1.4
 

السمة الميكروبيولوجية لمياه الشرب  1.4.1
تعترب البكترييا القولونية الغائطية )املوؤلفة من البكترييا الإ�رصي�صيا كويل بن�صبة تفوق الـ 99%( 

موؤ�رصاً مل�صتوى تلوث املياه مبخلفات الإن�صان واحليوان، ولإمكانية وجود عوامل مر�صّية موؤذية. يف 

حال وجود اأي بكترييا قولونية غائطية، ينبغي عندها معاجلة املياه. حتى ولو كانت جودة املياه كافية 

عند نقطة الو�صول، فقد تتلّوث املياه لحقاً، اأي عند التخزين، اأي قبل بلوغ نقطة الإ�صتخدام. ومن 

اخلطوات التي ينبغي اإتخاذها بهدف احلد من هذا اخلطر: التغطية املالئمة خلزانات املياه وتطهريها 

وتنظيف نقاط التوزيع و�ضيانة �ضبكة التوزيع باإنتظام. ومن ال�رشوري اأخذ العينات ب�ضكل روتيني 

عند نقطة الإ�صتخدام بغية مراقبة مدى التلوث بعد الو�صول.

�صيانة نقاط توزيع املياه: ب�صكل روتيني، يف نهاية كل يوم درا�صي، مبا يف ذلك تنظيف امل�صارب 

 .)C 23 واحلنفيات والأحوا�س )راجع

�سي�نة خزان�ت املي�ه: وفًقا لالإجراء )راجع C 11(، ب�صكل مثايل 4 مرات يف ال�صنة، اأو مرة واحدة يف 

ال�صنة كحد اأدنى قبل بداية العام الدرا�صي اجلديد.

�سي�نة �سبكة املي�ه: اإجراء الت�صليحات مبا�رصة بعد الت�رصبات اأو غريها من الأعطال، وال�صيانة 

العامة مرة واحدة يف ال�صنة خالل العطلة ال�صيفية.

فح�س جودة املي�ه: عند نقطة الو�صول ونقطة اإ�صتخدام مياه ال�رصب، ب�صكل مثايل، مرة واحدة 

يف الأ�صبوع يف املدار�س الكبرية التي يتخّطى عدد تالمذتها الـ500. وب�صكل عام مرة واحدة يف 

ال�صهر على الأقل.

معالجة مياه الشرب  1.4.2
ينبغي معاجلة املياه بوا�صطة مطّهر )residual disinfectant( مثل الكلور يف حال كان هناك خطر 

كبري على م�صتوى التلوث عند امل�صدر اأو بعد التخزين. و ميكن حتديد هذا اخلطر بعد الأخذ بالإعتبار 

عدة عوامل منها الكثافة ال�صكانية، واآلية التخل�س من النفايات، ومدى تطبيق ممار�صات النظافة 

ال�صحية و مدى اإنت�صار مر�س الإ�صهال.

من اأجل تطهري املياه بالكلور ب�صكل مالئم، ينبغي اأن تكون درجة التعكر اأدنى من 5 وحدات قيا�س 

التعكر - NTU 5 - )راجع C 10(. فغالباً ما تتواجد البكترييا على اجلزئيات، مما يخفف من فعالية 

املعاجلة وي�صّكل خطراً حمتمالً على ال�صحة. واإذا كان م�صدر املياه يحتوي على مواد �صلبة عالقة 

اأو   )filtration( الرت�ضيح  خالل  من  التعكر  مدى  من  التخفيف  اإىل  التو�ضل  ميكن  مفرط،  ب�ضكل 

.C04 ل يف امللحق الرت�صب )sedimentation( اأو التلبد )flocculation(،  كما هو مف�صّ

 

وغالباً ما يتم اإعتماد اأ�صلوب بديل للكلورة )chlorination( يف لبنان وهو الرت�صيح )filtration(، اإما 

عند نقطة الإ�صتخدام اإما على م�صتوى خزانات املياه. ولهذا الأ�صلوب فوائد متعددة، ومن بينها 

عدم اإ�صافة اأي مواد كيميائية اإىل مياه ال�رصب، وعدم تغرّي النكهة، وعدم ت�صكل اأي مواد ثانوية قد 

يكون لها اآثار جانبية. اإل اأنه ينبغي تغيري خراطي�س نظام الرت�صيح باإنتظام، عادةً بعد 3 اأ�صهر اإىل 

12 �صهراً. كما يجب تاأمني الأموال والدعم اللوج�صتي الالزم لل�صيانة الدورية )اخلراطي�س(.
وميكن اأي�صاً اإعتماد اأ�صاليب اأخرى لتحقيق جودة مالئمة ملياه ال�رصب، منها املعاجلة بالإ�صعاع فوق 

البنف�صجي اأو التعقيم بالأوزون )راجع C 07(. ويوؤّمن العديد من امل�صنعني هذا النوع من التجهيزات 

احلديثة. اإل اأنه ينبغي التخطيط لعملية ال�صيانة ب�صكل جيد. كما اأن احلاجة لوجود تيار كهربائي 

ب�صكل م�صتمر قد يودي اىل احلد من اإ�صتخدام هذا الأ�صلوب، خا�صة اأن اإنقطاع التيار الكهربائي 

�صائع يف لبنان.

l

l

l

l
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وميكن اأي�صاً اجلمع بني عدة طرق معاجلة، تبعاً مل�صدر املياه واجلودة املرجوة.

السمة الكيميائية واإلشعاعية لمياه الشرب  1.4.3
اأن  اإىل  اأو الع�صكرية  اأو املعرفة بالن�صاطات ال�صناعية  عندما ت�صري ال�صجالت الهيدروجيولوجية 

اإ�صعاعية على ال�صحة، ينبغي تقييمها ب�رصعة  اأو  اإمدادات املياه قد تت�صّمن خماطر كيميائية 

من خالل اإجراء حتليل كيميائي. ول بد من التو�صل اإىل اإتخاذ قرارات توّفق بني املخاطر التي تهدد 

ال�صحة العامة والفوائد. بالإ�صافة اإىل ذلك، ل بد من اإتخاذ القرار باإ�صتخدام مياهٍ من املحتمل 

اأن تكون ملّوثة يف اإمداداٍت تدوم فرتة اأطول بالإ�صتناد اإىل تقييٍم وحتليٍل �صاملني لإنعكا�صات هذه 

املياه على ال�صحة.

وتعترب العنا�رص الأ�صا�صية )اأي الأيونات الأ�صا�صية( والعنا�رص الزهيدة )مثل احلديد والزنك والنحا�س 

الكمية  توفر  اأن  املياه اجلوفية ميكن  اأن  اإىل  الإ�صارة  الإن�صان. وجتدر  اإلخ( مهمة ل�صحة  واملنغنيز، 

الأ�صا�صية ل�صتهالك هذه املعادن يومياً، اإل اأن اإتّباع حمية متنوعة ومتوازنة هو الطريقة الف�صلى 

لتاأمني كمية كافية. وقد توؤّدي العنا�رص ال�صامة اإىل خماطر �صديدة على ال�صحة اإذا ما مت تناولها 

بكميات كبرية، اأو قد تت�صبب باأمرا�س مزمنة يف حال مت تناولها بكميات �صغرية على فرتة طويلة. 

وقد متت �صياغة املبادئ التوجيهية والأنظمة املتعلقة بجودة مياه ال�رصب )مثالً، املبادئ التوجيهية 

ملنظمة ال�صحة العاملية واملعايري الوطنية( على اأ�صا�س املخاطر املعروفة اأو املفرت�صة على ال�صحة. 

باإ�صتثناء حالت التلوث الزراعي )عرب املبيدات اأو الأ�صمدة اأو الزبل(، يعود التلوث الكيميائي للمياه 

 leaching( اجلوفية اإىل اأ�صباب طبيعية تنجم عن التفاعالت بني الر�صح والتذويب لل�صخور وللمياه

اأن ين�صاأ عن هذه التفاعالت م�صاكل يوؤدي اإىل عدم قبول املياه )مثالً، يف  and dissolving(. وميكن 

حال الإي�ضال املفرط )excessive conductivity( اأو وجود كمية كبرية من احلديد(، مما يثني الأفراد عن 

اإ�صتخدام م�صدر مياه يعترب �صاحلاً لل�رصب على امل�صتوى ال�صحي. اإل اأن امل�صكلة الأكرب تكمن يف 

التلّوث امليكروبيولوجي للمياه.

وينبغي اأخذ املعايري التالية يف العتبار.

Chemical Guideline value (mg/liter)

Arsenic 0.01

Barium 0.7

Boron 0.5

Chromium 0.05

Fluoride 1.5

Manganese 0.4

Molybdenum 0.07

Selenium 0.01

Uranium 0.015

Source:
WHO,

GDWQ 2008,
Table 8.18

المواد الكيميائية غير العضوية التي تؤثر على الصحة في مياه الشرب الجدول 1 
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Inorganic chemicals Guideline value (mg/liter)

Cadmium 0.003

Cyanide 0.07

Mercury 0.006

Organic chemicals Guideline value (μg/liter)

Benzene 10

Carbon tetrachloride 4

Di(2-ethylhexyl)phthalate 8

Dichlorobenzene, 1,2 1000

Dichlorobenzene, 1,4 300

Dichloroethane, 1,2 30

Dichloroethene, 1,2 50

Dichloromethane 20

Dioxane, 1,4 50

Edetic acid (EDTA) 600

Ethylbenzene 300

Hexachlorobutadiene 0.6

Nitrilotriacetic acid (NTA) 200

Pentachlorophenol 9

Styrene 20

Tetrachloroethene 40

Toluene 700

Trichloroethene 20

Xylenes 500

Source: 
WHO, 

GDWQ 2008,
Table 8.21

Non-pesticides Guideline value (mg/liter)

Nitrate 50 (short-term exposure)

Nitrite 3 (short-term exposure)

Nitrite 0.02 (long-term exposure)

Pesticides used in agriculture Guideline value (μg/liter)

Atrazine 2

Carbofuran 7

Chlordane 0.2

Cyanazine 0.6

المواد الكيميائية الناتجة من المصادر الصناعية والمنازل والتي تؤثر على الصحة في مياه الشرب

المواد الكيميائية الناتجة من النشاطات الزراعية والتي تؤثر على الصحة في مياه الشرب

الجدول 2 

الجدول 3 
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Pesticides used in agriculture Guideline value (μg/liter)

Cyanazine 0.6

2,4-dichlorophenoxyacetic 30

2,4-DB 90

1,2-Dibromoethane 0.4

1,2-Dichloropropane  (1,2-DCP) 40

1,3-Dichloropropene 20

Endrin 0.6

Lindane 2

MCPA 2

Mecoprop 10

Methoxychlor 20

Metolachlor 10

Simazine 2

2,4,5-T 9

Trifluralin 20

Disinfectants Guideline value (mg/liter)

Chlorine 5

Monochloramine 3 

Sodium dichloroisocyanurate 50 As sodium dichloroisocyanurate
40 As cyanuric acid

Disinfection by-products Guideline value (μg/liter)

Bromate 10

Chlorate 700

Chlorite 2

Chloroform 7

Dibromochloromethane 0.2

N-Nitrosodimethylamine (NDMA) 0.6

Trichloroacetate 30

Trichlorophenol, 2,4,6 90

Contaminant from treatment chemicals Guideline value (μg/liter)

Acrylamide 0.5

Epichlorohydrin 0.4

Source: adapted 
from WHO, 

GDWQ 2008, 
Table 8.24

الجدول 3 

المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه أو في المواد المتصلة بمياه الشرب
والتي تؤثر على الصحة في مياه الشرب

الجدول 4 
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Contaminants from pipes and fittingsالجدول 4  Guideline value (μg/liter)

Antimony 20

Benzo[a]pyrene 0.7

Copper 2000

Lead 10

Nickel 70

Vinyl chloride 0.3

Source: adapted 
from WHO, 

GDWQ 2008, 
Table 8.2

اإ�رصاف وزارة ال�صحة العامة. وميكن  اأو حتت  ميكن حتليل عينات املياه يف خمتربات خا�صة حمرتفة 

مثل  العامة،  ال�صحة  وزارة  اإىل  اإ�صافة  متعددة  معنية  جهات  ال�صاملة  املراقبة  اآلية  ت�صم  اأن 

البيئة ووزارة الطاقة واملياه واجلامعة الأمريكية يف  الزراعة ووزارة  املياه الالمركزية ووزارة  �صلطات 

بريوت واملختربات اخلا�صة لفح�س جودة املياه.

مظاهر مقبولية مياه الشرب   1.4.4
على  ت�صكل خطراً  ل  قليالً  املاحلة  )فاملياه  مبا�رصة  ذاتها م�صكلة �صحية  بحد  النكهة  تعترب  ل 

ال�صحة(. ولكن، اإن مل تكن نكهة اإمدادات املياه الآمنة جيدة، فقد يلجاأ امل�صتخدمون اإىل م�صادر 

غري اآمنة ويعّر�صون �صحتهم للخطر. وبغية جتّنب هذه امل�صكلة، من ال�رصوري تنظيم ن�صاطات 

تعزز النظافة ال�صحية بهدف �صمان اإ�صتخدام الإمدادات الآمنة فقط.

اأو  امل�صادر  ومن  الع�صوية  وغري  الع�صوية  الكيميائية  امللوثات  من  والرائحة  النكهة  تن�صاأ  وقد 

العمليات البيولوجية )مثل الكائنات املائية الدقيقة(، اأو من التلوث باملواد الكيميائية الإ�صطناعية، 

اأو من تاآكل �صبكة الأنابيب اأو من معاجلة املياه )مثالً، ا�صافة الكلور(. وقد تن�صاأ النكهة والرائحة 

اأي�ًضا من التخزين والتوزيع، من جراء الن�ضاط اجلرثومي. وقد ت�ضري النكهة والرائحة يف مياه ال�رشب 

اإىل نوٍع من اأنواع التلوث اأو خلٍل ما اأثناء معاجلة املياه اأو توزيعها. وهذا يدل بالتايل على اإحتمال 

وجود مواد موؤذية. ول بد من البحث عن �صبب هذه امل�صكلة، علًما باأنه ينبغي مراجعة ال�صلطات 

ال�صحية املعنية وا�صت�صارتها يف هذا اخل�صو�س، ل �صيما يف حال حدوث اأي تغيري فجائي اأو كبري. 

كما اأن لون املياه وتعكرها ووجود املواد اجل�صيمية والكائنات املرئية فيها قد تثري اإنتباه امل�صتهلكني 

الذين قد ت�صاورهم ال�صكوك حيال جودة مياه ال�رصب التي يتم اإمدادهم بها وحيال مدى مقبوليتها.

Category Examples

Biologically derived contaminants Actinomycetes, fungi, animal life (invertebrates), 
cyanobacteria, algae.

Chemically derived contaminants

Aluminium, ammonia, chloride, chlorine, chloroph-
enols, color (organic matter, rust), copper, dichloroben-
zenes, dissolved oxygen, ethylbenzene, hardness (cal-
cium, magnesium), hydrogen sulfide, iron, manganese, 
monochloramine, monochlorobenzene, petroleum oils, 
pH, corrosion, sodium, styrene, sulfate, detergents, 
toluene, dissolved solids, trichlorobenzenes, turbidity, 
xylenes, zinc

Source:
WHO,

GDWQ 2008,
Table 8.18

الملوثات التي تؤثر على مقبولية مياه الشرب الجدول 5 
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االستخدامات األخرى للمياه  1.4.5
وري  والتنظيف  اليدين  وغ�صل  للمرحا�س  اأي  ال�رصب،  لغري  امل�صتخدمة  املياه  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

اإىل مياه ال�رصب. لذلك، يق�صي احلل الإقت�صادي  بالن�صبة  النباتات، ل تخ�صع للمعايري املعتمدة 

باإن�ضاء �ضبكتي مياه منف�ضلتني يف حرم املدر�ضة، ب�رشط اأن يتم التمييز بينهما بكل و�ضوح )مثالً، 

رعتماد رموز الألوان والإ�صارات والتحذيرات، راجع C 09 وC 22( ويتم توعية الطالب واملوظفني ب�صاأن 

النظافة  التوعية حول  ن�صاطات  اأثناء  بذلك  التذكري  مع  الدرا�صي،  العام  بداية  امل�صاألة يف  هذه 

ال�صحية و/اأو اأثناء الن�صاطات الال�صفية.

المراجع  1.5

“Humanitarian Charter and Minimum Standards for Humanitarian Response”,  

The SPHERE Project, 2011.

“Water, Sanitation & Hygiene for populations at risk”, ACF, 2005.

“Guidelines for Drinking Water Quality”, WHO, 2008.

“Oxfam guidelines for water treatment in Emergencies”, Oxfam.

“Safe piped water – managing microbial water quality in piped distribution systems”, WHO, 2004

“Water safety in buildings”, WHO, 2011

C المستندات - قسم  1.6

Water quality assessment

Measurement of turbidity :C 01

Microbiological analysis drinking-water :C 02

Temperature, pH and conductivity measurement :C 03

Water sampling :C 08

Water treatment

Drinking-water treatment methods :C 04

Drinking-water chlorination and measurement of residual chlorine :C 06

Treatment byUV & ozonation :C 07

Other

Separation of water networks and signage :C 09

Different water sources and possible use :C 10

Tanks, specification, O&M :C 11

Pipes and fittings, which are the appropriate materials :C 16

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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2. كمية المياه

التعريف  2.1

ينبغي تاأمني كمية كافية من املياه بهدف تغطية كل حاجات الطالب واملوظفني يف املدر�صة خالل 

وقت التعليم والن�صاطات الال�صفية. ول بد من الأخذ يف الإعتبار اأي�صاً كمية املياه الإ�صافية التي 

قد تكون �رصورية لإجراء �صيانة عامة لكل التجهيزات املوجودة يف املدر�صة. لذلك، ميكن التزويد 

بالكميات الالزمة لالإ�صتخدامات املتنوعة من م�صادر اإنتاج خمتلفة ونقلها عرب �صبكات متعددة، 

العطل  اأيام  خالل  ال�صبكة  تعطيل  يتم  اأن  وميكن  الدرا�صة.  اأيام  كل  تتوفر يف  اأن  ينبغي  ولكن 

الر�صمية، اإل اإذا كانت املدر�صة ت�صتقبل ن�صاطات اأخرى )برامج املنظمات غري احلكومية و�صفوف 

باأكملها  ال�صبكة  تنظيف  ينبغي  يوماً(،   20 من  )اأكرث  اإنقطاع طويل  وبعد  الإ�صافية(.  التقوية 

وتطهريها بغية تاأمني جودة مياه كافية عند نقطة الإ�صتخدام.

المعايير  2.2

املعي�ر 2: كمية املي�ه- توافر كمية كافية من املياه يف جميع الأوقات لل�رصب والنظافة 

ال�صخ�صية والتنظيف وغريها من الإ�صتخدامات.

المؤشرات  2.3

كمي�ت املي�ه االأ�س��سية املطلوبة: 5 ليرتات للطالب واملوظف الواحد يف املدر�صة يف اليوم 

الواحد.

كمي�ت املي�ه االإ�س�فية املطلوبة:

10 ليرتات – 20 ليرتًا للفرد يف اليوم   :Flushing صحب مياه املرحا�س�

1.5 ليرت - 3 ليرتات للفرد يف اليوم  :Pour-flush ًصكب املياه يف املرحا�س يدويا�

1 ليرت – 2 ليرت للفرد يف اليوم   :Anal washing الت�صطيف

2 ليرت للفرد يف اليوم املخترب:  

5 ليرت للمرت املربع الواحد يف اليوم احلدائق:  

المالحظات التوجيهية  2.4

كميات المياه األساسية المطلوبة  2.4.1
يبلغ احلد الأدنى املطلق لكمية املياه التي ينبغي توفريها لكل طالب وموظف 5 ليرتات يف اليوم 

الواحد. وت�صتخدم هذه املياه لل�رصب وغ�صل اليدين، ينبغي اأن تكون �صاحلة لل�رصب ، خا�صة اإذا كان 

يتم اإ�صتعمال نف�س امل�صدر لل�رصب وغ�صيل اليدين.
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كميات المياه اإلضافية المطلوبة  2.4.2
من ال�رصوري تاأمني كميات اإ�صافية من املياه من اأجل ت�صغيل من�صاآت ال�رصف ال�صحي، مبا يف ذلك 

الغ�صيل يف حال مل يكن ورق احلمام م�صتخدماً )بح�صب الإطار الثقايف(. ول بد من الإ�صارة اإىل 

اأن نوع جتهيزات ال�رصف ال�صحي املعتمدة حتدد كمية املياه التي ينبغي توفريها، اإل اأن الإ�صتخدام 

املرجو ل يتطلب املياه ال�صاحلة لل�رصب، فما من حاجة اإىل معاجلة املياه وميكن اإ�صتخدام م�صادر 

بديلة.

االستخدامات األخرى للمياه  2.4.3
من ال�رصوري تاأمني كميات اإ�صافية من املياه لل�صيانة العامة وتنظيف مباين املدر�صة، مبا يف ذلك 

�صيانة جتهيزات ال�رصف ال�صحي. وغالباً ما ت�صّم مباين املدر�صة حديقة �صغرية قد تتطّلب الري 

طوال الفرتة احلارة من ال�صنة. اأما اإذا كان البواب يعي�س يف حرم املدر�صة، فينبغي تاأمني حاجاته 

ال�صخ�صية وحاجات اأ�رصته من املياه.

المراجع  2.5

“Towards better programming: A water handbook”, UNICEF, 1999.

“Minimum water quantities needed”, WHO, 2005.

C المستندات - قسم  2.6

 Separation of water networks and signage :C 09

Different water sources and possible use :C 10

Calculation of the water needs :C 12 

Calculation of the number and size of water tanks necessary to cover the needs :C 13

Interrupution of service delivery, which alternative sources to consider :C 14

Pipes and fittings: how to avoid water and pressure losses :C 15

l

l

l

l

l

l

l

l
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3. مرافق المياه وإمكانية الحصول على المياه

التعريف  3.1

ينبغي توفري مرافق املياه وتاأمني �صهولة اإ�صتخدامها لكافة الطالب والإداريني يف املدر�صة. ويف هذا 

الإطار، ينبغي اأن يكون الإ�صتخدام املرجو لكل م�صدر وا�صحاً، وامل�صافات حمددة، وطريقة الو�صول 

اإىل امل�صادر متاحة للجميع، مبا يف ذلك الطالب والإداريني ذوي الإحتياجات اخلا�صة.

يتم حتديد م�صتوى اإمكانية احل�صول على املياه من قبل منظمة ال�صحة العاملية كما يلي:

درجة امكانية الحصول 
قياس إمكانية الحصول كمية المياهعلى المياه

مستوى الخطرمالءمة الحاجاتعلى المياه 
على الصحة

ما من إمكانية للحصول 
على المياه

غالًبا ما تكون أقل
من 5 ليترات للفرد في 

اليوم

أكثر من 1000 متر
أو 30 دقيقة كوقت 

إجمالي للوصول

اإلستهالك: ال يمكن تأمينه
عاٍل جًداالنظافة الصحية: غير ممكنة

توفر حد أدنى من 
إمكانية للحصول على 

المياه

الكمية متوسطة ال 
تتجاوز 20 ليتًرا للفرد 

في اليوم

بين 100 و1000 متر أو 
من 5 إلى 30 دقيقة 

كوقت إجمالي للوصول

اإلستهالك: ينبغي تأمينه
النظافة الصحية: غسل 
اليدين وتأمين النظافة 

الصحية األساسية لألغذية 
ممكنة؛ الغسيل/اإلستحمام 

صعوبة تأمينهما

عاٍل

إمكانية مقبولة 
للحصول على المياه

الكمية متوسطة وهي 
حوالى 50 ليتًرا للفرد 

في اليوم

يتم توصيل المياه من 
خالل حنفية واحدة في 

المكان )أو خالل 100 
متر إلى 5 دقائق كوقت 

إجمالي للوصول(

اإلستهالك: مؤمن
النظافة الصحية: كل حاجات 
النظافة الصحية الشخصية 
أو الخاصة باألغذية مؤمنة؛ 

الغسيل واإلستحمام يجب 
تأمينها

متدنٍّ

إمكانية مثالية للحصول 
على المياه

الكمية متوسطة أي 
100 ليتر للفرد في 

اليوم وأكثر

يتم تأمين المياه من 
خالل حنفيات متعددة 

بشكل مستمر

اإلستهالك: كل الحاجات 
مؤمنة

النظافة الصحية: ينبغي 
تأمين كل الحاجات

متدنٍّ جًدا

تعريف مستويات إمكانية الحصول على المياه الجدول 6 

نظراً اإىل اأن املدار�س ل يُطلب منها تاأمني كل اأنواع احلاجات اإىل الطالب يف ما يتعلق باملياه )مثالً: 

ل يتم تاأمني خدمات الغ�صيل وال�صتحمام(، ل بد من اإقرتاح ما يلي:

توفري احلد الأدنى اىل املقبول للح�صول على املياه من حيث الكمية، مع هدف بلوغ 20 اإىل 50 

ليرًتا للفرد يف اليوم.

توفري اإمكانية مثالية للح�صول على املياه من حيث عدد وموقع حنفيات املياه، على اأن تكون 

�صاحلة لالإ�صتخدام ب�صكل متوا�صل.

ي�صمل  مبا  والتوزيع،  الإ�صتهالك  املياه من حيث  للح�صول على  املقبول  اىل  الأدنى  احلد  توفري 

حاجات ال�رصب والنظافة ال�صحية، اإ�صافة اإىل الكميات املخ�ص�صة للتنظيف.

l

l

l
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المعايير  3.2

املعي�ر الث�لث: مرافق املي�ه واإمك�نية احل�سول على املي�ه

اإتاحة نقاط كافية جلمع املياه ومرافق كافية لإ�ضتخدام املياه يف املدر�ضة بهدف تاأمني 

اإمكانية الو�صول املالئمة اإىل املياه واإ�صتخدامها لأهداف ال�رصب والنظافة ال�صخ�صية 

والتنظيف.

المؤشرات  3.3

غ�سل اليدين: اإتاحة نقاط املياه املوثوقة مع �ضابون اأو بديل اآخر مالئم يف كل النقاط 

املهمة يف املدر�صة، وخ�صو�ًصا يف املراحي�س. وينبغي النظر يف املعدلت التالية:

- مغ�صلة واحدة لكل 8 تالمذة يف مرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي.

- مغ�صلة واحدة لكل 15 تلميذاً يف باقي املراحل.

- مغ�صلة واحدة لكل 15 ادارياً.

مي�ه ال�رضب: اإتاحة م�صارب مياه موثوقة لالإداريني والتالمذة يف كل الأوقات، مبن فيهم 

اأولئك الذين لديهم اإحتياجات خا�صة. وينبغي النظر يف املعدلت التالية:

- م�رصب واحد لكل 12 تلميذاً يف مرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي.

- م�رصب واحد لكل 20 تلميذاً يف باقي املراحل.

- م�رصب واحد لكل 10 اإداريني.

المالحظات التوجيهية  3.4

غسل اليدين  3.4.1
تكون نقاط املياه لغ�ضل اليدين متوفرة مبا�رشةً بالقرب من املرحا�س وميكن الو�ضول اإليها يف كل 

طابق من املبنى. ويتم تاأمني ال�صابون و�صغط مياه كاٍف عند كل نقطة مياه ويف كل الأوقات. 

وتتم مالءمة اإرتفاع املغ�صلة وامل�رصب بح�صب امل�صتخدم، علماً باأن امل�صافة الق�صوى للو�صول اإىل 

املغ�صلة يجب اأن تبلغ 30 مرتاً.

مياه الشرب  3.4.2
اأعاله( على م�صتوى  املقرتحة  املعدلت  )راجع  ال�رصب بكميات كافية  تاأمني م�صارب لأهداف  يتم 

ال�رصب  املياه لأهداف  وتتوفر  املبنى.  اإ�صافية يف كل طابق من  اإتاحة م�صارب  املدر�صة ككل، مع 

يف كل الأوقات. ويكون اإرتفاع امل�صارب متوافقاً مع حجم الأطفال، بحيث يتم تخ�صي�س اأق�صام 

وتبلغ  املياه.  على  الأعمار  من خمتلف  التالمذة  كل  ح�صول  اإمكانية  لإتاحة  باإرتفاعات خمتلفة 

امل�صافة الق�صوى للو�صول اإىل امل�رصب 30 مرتًا.
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“Domestic water quantities, service level and health”, G. Howard, J. Bartram, WHO, 2003. 

“Water safety in buildings”, WHO, 2011

C المستندات - قسم  3.6

 Separation of water networks and signage :C 09

Different water sources and possible use :C 10

Calculation of the number and size of water tanks to cover the needs :C 13

Interruption of delivery: which alternative sources to consider :C 14

Where to place water taps :C 17

Different types of water taps :C 18

Calculation the number of taps required :C 19

Dimension of washing basins :C 20

Technical options for drinking water points and handwashing facilities :C 21

Guidance system, signage :C 22

Maintenance of water points :C 23

المراجع  3.5
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4. تعزيز النظافة الصحية

التعريف  4.1

واملواد امل�صتهلكة مثل  واملراحي�س  املياه  اأي م�صارب  ذاته،  الالزمة بحد  التجهيزات  تاأمني  ل يعترب 

ال�صابون، كافياً لتجنب الإ�صابة باأمرا�س الإ�صهال. لذلك، ل بد من تعزيز النظافة ال�صحية بهدف 

املعتمدة  والأ�صاليب  املالئمة  الت�رصفات  ب�صاأن  توعية  عملية  خالل  من  الطالب،  �صحة  حت�صني 

عملية  وت�صمل  ال�صحية.  والنظافة  ال�صحي  ال�رصف  وخدمات  املياه  توفري  جتهيزات  لإ�صتخدام 

تعزيز النظافة ال�صحية كل التدخالت الهادفة اإىل تطوير مهارات احلياة لدى التالمذة، وزيادة الوعي 

والفهم لديهم يف ما يتعلق باإعتماد ال�صلوك املالئم ل�صالمتهم.

كذلك، �صوف يدرك املوظفون امل�صوؤولون عن �صيانة جتهيزات توفري املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي 

والنظافة ال�صحية للجميع، يف حرم املدر�صة، اأهمية دورهم يف جمال املحافظة على نظافة البيئة 

املحيطة و�صالمتها، والتاأثري الإيجابي لهذا الدور على م�صتوى ال�صحة العامة.

الر�سم 2: طرق انتق�ل االأمرا�س والعوائق التي حتول دون اإنتق�له�

بالإ�صارة اإىل ما ورد اأعاله، ينبغي اأن ت�صمل عملية تعزيز النظافة ال�صحية كل الطرق املوؤدية 

ال�رصجية: اإىل اإحتمال اإنتقال العدوى بالطريقة الفموية – 

ح�صن اإ�صتخدام مرافق ال�رصف ال�صحي و�صيانتها ب�صكل مالئم.

التخل�س من الرباز ب�صكل اآمن.

غ�ضل اليدين يف اأوقات اأ�ضا�ضية )بعد التغوط وقبل الأكل اأو حت�ضري الطعام(.

اإ�صتخدام املياه النظيفة وتخزينها.

ال�صيطرة على الذباب وغريه من احل�رصات التي تنقل الأمرا�س.

l

l

l

l 

l
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المعايير  4.2

املعي�ر 4: تعزيز النظ�فة ال�سحية

�صمان ح�صن اإ�صتخدام مرافق املياه وال�رصف ال�صحي و�صيانتها ب�صكل �صحيح، من 

ال�صحي  وال�رصف  املياه  مرافق  ت�صتخدم  امل�صتدامة.  ال�صحية  النظافة  تعزيز  خالل 

كموارد ل�صلوكيات حم�ّصنة على م�صتوى النظافة ال�صحية.

المؤشرات  4.3

املنه�ج: اإدراج التوعية حول النظافة ال�صحية يف منهاج املدار�س.

ال�سلوك: تعزيز ال�صلوكيات الإيجابية املتعلقة بالنظافة ال�صحية ب�صكل منهجي لدى 

الداريني والتالمذة، مبا يف ذلك ح�صن اإ�صتخدام املرافق و�صيانتها ب�صورة �صحيحة.

البيئة: تاأمني مرافق وموارد تتيح لالإداريني والتالمذة اإعتماد �صلوكيات مالئمة لل�صيطرة 

على اإنتقال الأمرا�س بطريقة �صهلة ومالئمة.

النظ�فة ال�سحية خالل فرتة الطمث: معاجلة الإحتياجات اخلا�صة لالإناث يف املنهاج والعمل 

على اإر�صاد املراهقات من قبل املعلمني املوجهني يف جمال ال�صحة يف املدار�س.

المالحظات التوجيهية  4.4

ضمان التوعية حول النظافة الصحية  4.4.1
مل�صاألة  حمددة  ح�ص�س  تخ�صي�س  ي�صعب  بحيث  مكّثفة  التعليمية  املناهج  تكون  ما  غالبًا 

النظافة ال�صحية. وحل�صن احلظ، ميكن اإدراج العنا�رص املت�صلة بال�صلوكيات اجليدة يف جمال النظافة 

ال�صحية يف اإطار ال�صفوف العامة كعلم الأحياء والبيئة والرتبية.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن مراجعة املناهج التعليمية ت�صّكل م�صاراً طويالً ي�صم جهات معنية عديدة 

ويتطلب دورات قد ت�صتغرق عقداً من الزمن. وبغية التعوي�س عن هذا النق�س، ميكن اإبتكار مواد 

تعليمية حول النظافة ال�صحية، من اأجل تطبيقها خالل الن�صاطات الال�صفية. ول بد من الإ�صارة 

ال�صحية  النظافة  حول  دورات  ولعقد  لالختبار  مالئمة  تعترب  املدر�صية  ال�صحية  النوادي  اأن  اإىل 

للج�صم واملياه واإنتقال العدوى واإ�صتخدام مرافق ال�رصف ال�صحي وغ�صل اليدين، بالإ�صافة اإىل 

اجلوانب البيئية املت�صلة بالتخل�س من مياه ال�رصف ال�صحي والقمامة.

واجلدير بالذكر اأن املعلم املوجه يوؤدي دوراً اأ�صا�صياً )راجع C 28( يف هذا الإطار. فمن خالل اجلمع بني 

التعليم وال�صحة العامة، ميكن للمعلم املوجه اأن ي�صّهل غالبية العمليات املت�صلة بالتوعية حول 

النظافة ال�صحية على م�صتوى املدر�صة، بحيث ت�صمل التالمذة والإداريني معاً، وذلك بالتعاون مع 

امل�صتفيدين الأ�صا�صيني.

إعتماد السلوكيات اإليجابية المتعلقة بالنظافة الصحية  4.4.2
بهدف حتفيز التالمذة على حت�صني موقفهم جتاه امل�صائل املتعلقة بالنظافة ال�صحية، ل بد من 
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اأف�صل من  فاملكافاأة  املالئمة.  املمار�صات غري  ذكر  الإيجابية عو�ًصا عن  ال�صلوكيات  على  الرتكيز 

العقاب. وميكن حتقيق ذلك من خالل و�صع لوحات اإعالنية يف اأماكن ا�صرتاتيجية يف حرم املدر�صة، 

ومن خالل الألعاب والن�صاطات اأي�ًصا.

السيطرة على إنتقال العدوى من خالل المرافق والموارد  4.4.3
من املعروف اأن الإن�صاءات الأ�صا�صية التي توّفر املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية 

للجميع )اأي التجهيزات(، ل ت�صمح بتحقيق النتائج اإل يف حال ترافقت مع تعزيز النظافة ال�صحية 

الربامج يف غياب جتهيزات  التدخالت على م�صتوى  اأن  اإىل  اأي�صاً  الإ�صارة  الربامج(. ول بد من  )اأي 

مالئمة لن يكون له التاأثري الإيجابي املرجو. لذلك، ينبغي اأن تتيح الإن�صاءات الأ�صا�صية للتالمذة يف 

املدار�س، تطبيق املعرفة املكت�صبة خالل الن�صاطات املنهجية و/اأو الن�صاطات الال�صفية. كما يجب 

اأن تكون جتهيزات ال�رصف ال�صحي وم�صارب املياه وبراميل القمامة بحالة جيدة، وتتم �صيانتها 

بال�صكل املالئم. ويجب اأن تكون متاحة للجميع وموجودة بكميات كافية، مع الإ�صارة اإىل اأن املواد 

الإ�صتهالكية مثل ورق احلمام وال�صابون ينبغي اأن تتوفر بكميات كافية ويف كل الأوقات.

النظافة الصحية خالل فترة الطمث  4.4.4
تعترب النظافة ال�صحية خالل فرتة الطمث م�صاألة ح�صا�صة ل بل مهمة. وبح�صب الإطار الثقايف، 

قد جتهل الفتيات التغيريات التي حتدث اأثناء فرتة البلوغ، وبالتايل قد يعجزن عن التعامل مع م�صاألة 

اأثناء فرتة الطمث ب�صكل مالئم. ويف هذا الإطار، ل بد من تنظيم ن�صاطات  النظافة ال�صحية 

التوعية يف املدار�س، علماً باأن التعامل ب�صورة غري مالئمة مع م�صاألة الطمث قد ل يوؤّدي فقط 

اإىل احلد من القدرات التعليمية والتغيب عن املدر�صة، بل اأي�صاً اإىل الإ�صابة بالأمرا�س. ول بد من 

الإ�صارة اإىل اأن �صمان حق التلميذات يف الكرامة هو من اأوىل الأولويات.

المراجع  4.5

“Life-skills based hygiene education”, IRC, 2004

“Vipindi vya maisha: girls puberty book, growth and change”, M. Sommer, 2009.

“Towards better programming: A manual on hygiene promotion”, UNICEF, 1999.

“Towards better programming: A manual on School sanitation and hygiene”, UNICEF, 1998.

“Hygiene and sanitation software: an overview of approaches”, WSSCC, 2010.

C المستندات - قسم  4.6

 Hygiene curricula, examples :C 24 

Extra-curricular activities, school health club :C 25

Menstrual hygiene :C 26

Supply of consumables :C 27

Role of the school health counselor :C 28
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5. المراحيض

التعريف  5.1

اإن احلق يف املراحي�س هو م�صاألة اأقل �صيوعاً من احلق يف املياه، اإل اأن اإتاحة مرافق ال�رصف ال�صحي 

مع  ومريحة.  اآمنة  تعلم  بيئة  �صمان  بهدف  وذلك  اأ�صا�صي،  اأمرٌ  املدر�صة  يف  والإداريني  للتالمذة 

الإ�صارة اإىل اأن اجلزء املتعلق باملراحي�س هو من اأهم العنا�رص الواردة يف هذا الدليل، ويتبني ذلك من 

خالل عدد املوؤ�رصات الواجب مراعاتها يف هذا اجلزء.

من هذا املنطلق، ينبغي اأن تكون مرافق ال�رصف ال�صحي متالئمة قدر امل�صتطاع مع املمار�صات 

املحلية اأو طريقة و�صع املراحي�س اأو غريها من املعايري الثقافية اأو الدينية. وامل�صتفيدون هم اأف�صل 

من يقّيم نطاق احللول التقنية التي تلبي اإحتياجاتهم.

المعايير  5.2

املعي�ر اخل�م�س: املراحي�س

تاأمني مراحي�س كافية، بالإمكان الو�صول اإليها �رصيعاً ويف كل الوقات، اآمنة ونظيفة، 

حمددة لكل نوع اإجتماعي، توؤمن اخل�صو�صية املطلوبة، ومتالئمة مع املعايري الثقافية 

لكل التالمذة والإداريني.

المؤشرات    5.3

عدد املراحي�س:

مرحا�س واحد لكل 8 تالمذة يف مرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي.

مرحا�س واحد لكل 20 تلميذة.

مرحا�س واحد لكل 10 موظفات.

مرحا�س واحد لكل 30 تلميذاً ومبولة واحدة لكل 20 تلميذاً.

مرحا�س واحد لكل 15 موظفاً ومبولة لكل 10 موظفني.

اإىل املراحي�س ب�صهولة للجميع، مبا يف ذلك  اإمكانية الو�صول  اإتاحة  اإمك�نية الو�سول: 

التالمذة والإداريني من ذوي الإحتياجات اخلا�صة، وحتديد مواقعها بحيث تبعد م�صافة 30 

مرتاً كحد اأق�صى عن كل م�صتخدم.

اخل�سو�سية واالأم�ن: 

توفري اخل�صو�صية والأمان عند اإ�صتخدام املراحي�س.

يجب اأن يكون لكل حمام باب بطول كاف لتاأمني اخل�صو�صية.

الباب  لإقفال  وفعالة  )اأنظمة �صهلة  اإ�صتخدامها  الأطفال  ي�صهل على  اأقفال  و�صع 

وفتحه(.
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النظ�فة ال�سحية: تاأمني مراحي�س �صهلة الإ�صتخدام والتنظيف.

تنظيف املراحي�س بعد كل فرتة اإ�صرتاحة، اأي تنظيفها 3 مرات يومياً.

تزويد املراحي�س مبرافق مالئمة لغ�صل اليدين جماورة للمراحي�س.

خ�سو�سية النوع االإجتم�عي: متييز مراحي�س الفتيات عن مراحي�س ال�صبيان.

متييز مراحي�س املعلمني والإداريني عن مراحي�س التالمذة.

)مثالً   املحلية  املمار�صات  مع  املراحي�س  تتالءم  ان  يجب  املحلية:  الثق�فية  املع�يري  تلبية 

مراحي�س اجللو�س اأو القرف�صاء(.

توفري معدات الت�صطيف بح�صب املعايري الثقافية.

كل  اإليها يف  الو�صول  وي�صهل  ونظيفة  لالإ�صتخدام  �صاحلة  مراحي�س  توفري  املالءمة: 

الأوقات، ولي�س فقط خالل فرتات الإ�صرتاحة.

المالحظات التوجيهية  5.4

عدد المراحيض  5.4.1
يعتمد عدد املراحي�س املالئم على عدد الأ�صخا�س الذين ت�صمهم املدر�صة، الأمر الذي قد يختلف 

من �صنة اإىل اأخرى. اإل اأن املعطيات متوفرة ويتم ن�رصها �صنوياً من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل 

)املركز الرتبوي للبحوث والإمناء واأمانة �رص تطوير القطاع الرتبوي(.

الذين  الأ�صخا�س  اإىل ن�صبة  بالإ�صتناد  املراحي�س،  العدد الإجمايل لوحدات  واإذا كان ي�صهل حتديد 

اإ�صافية حول  فاإن هذا ل يكفي لتوفري معلومات  الإ�صتيعاب،  املوؤ�ص�صة وقدرتها على  ت�صمهم 

وموقع  �صحي،  �رصف  جمموعة  كل  يف  توفريها  يجب  التي  الوحدات  عدد  اأي  املراحي�س،  مواقع 

املجموعات �صمن املبنى.

ينبغي اإتاحة الو�صول، ب�صكل مي�رص، اإىل املراحي�س املنف�صلة املخ�ص�صة للفتيات والفتيان يف كل 

طابق من املبنى، كما اإىل جمموعات املراحي�س الأكرب على م�صتوى املدر�صة. وقد تبنّي اأن املراحي�س 

التي كانت خم�ص�صة يف الأ�صل للتالمذة على م�صتوى الطوابق قد ُخ�ص�صت اأخرياً للمعلمني 

فقط، مما اأدى اإىل معدل اإ�صتخدام غري كاٍف للتالمذة. وينبغي جتنب ذلك مبختلف الو�صائل. ول بد 

من متييز مراحي�س التالمذة واملعلمني وغريهم من املوظفني بح�صب النوع الإجتماعي، واإقامتها يف 

مواقع خمتلفة يف املبنى، باإ�صتثناء املوؤ�ص�صات ذات القدرة الإ�صتيعابية ال�صغرية )بع�س ال�صفوف 

فقط(.

إمكانية الوصول  5.4.2
ينبغي  لذلك  لالأطفال،  املخ�ص�صة  املراحي�س  اإ�صتخدام  العمرية  الفئات  لكل  ميكن  انه  حيث 

تخ�صي�س جمموعات مراحي�س منف�صلة لالأطفال يف مرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي. على ان 

ل يتجاوز اإرتفاع مراحي�س اجللو�س الـ 30 �صم تقريباً، يف حني يبلغ قطر فوهة مراحي�س القرف�صاء 

15 �صم كحد اأق�صى. كما يكون اإرتفاع حو�س الغ�صيل 50 �صم كحد اأق�صى. وينبغي اأن تف�صل 
م�صافة ق�صرية بني ال�صفوف واملراحي�س املخ�ص�صة ملرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي )اأي 10 اإىل 15 

مرتاً كحد اأق�صى(.
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يتم تزويد املراحي�س املخ�ص�صة ملراحل التعليم البتدائي واملتو�صط والثانوي بتجهيزات وفق املعايري 

املحددة، اأي مراحي�س اجللو�س اأو القرف�صاء واأحوا�س الغ�صيل وامللحقات بالقرب منها. وتكون امل�صافة 

  )toilet cabin( الق�صوى للو�صول لهذه التجهيزات حواىل 30 مرتاً. اأما احلد الأدنى مل�صاحة كل وحدة

فيبلغ 1،4 × 0،75 مرتاً، مع اإرتفاع اأدنى يبلغ 1،80 مرتاً عن ال�صقف. ويرتك ارتفاع قدره 10 �صم من 

الباب مفتوحاً فوق الأر�س، بهدف ت�صهيل عملية تنظيف الوحدات.

يف كل طابق من طوابق املدر�صة، ينبغي تخ�صي�س مرحا�صني منف�صلني بح�صب النوع الإجتماعي 

)اأو %10 من جمموع املراحي�س( لتلبية حاجات الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�صة. وينبغي اأن تكون 

م�صاحة كل وحدة اأكرب من 1،30 × 1،50 مرتاً، وعر�س الباب على الأقل 90 �صم، من اأجل التمّكن من 

اإف�صاح املجال اأمام الكر�صي النقال. ول بد من تخ�صي�س م�صاحة حرة موؤلفة من 1،30 × 0،80 مرتاً 

من اأجل اإجراء ن�صف دورة على الكر�صي، علماً باأنه يجب و�صع التجهيزات الداخلية وفقاً لذلك، مبا 

يف ذلك املرحا�س بحد ذاته وق�صيب جانبي )بطول 40 �صم على الأقل، مع نقطة و�صطية باإرتفاع 

50 اإىل 70 �صم(. وينبغي األ يتخطى اإرتفاع املرحا�س 45 اإىل 50 �صم، والرتفاع املثايل للمغ�صلة هو 
0،85 مرتاً فوق م�صتوى الأر�س. وينبغي اأن تفتح الأبواب نحو اخلارج.

وبغية اإف�صاح املجال اأمام التجهيزات الدقيقة التي ترتافق مع الكر�صي النقال، ل بد من التخطيط 

ملنحدرات بدرجة 1:12 كحد اأق�صى )اأو حتى اأف�صل، 1:20( ودرابزين متوا�صل بقطر 4 اإىل 6 �صم. واإذا 

كان ل بد من ال�صالمل، فينبغي اأن تكون باإرتفاع 16 �صم كحد اأق�صى وبعمق 26 �صم كحد اأدنى. 

ويجب اأن تكون الرباطي�س مب�صاواة الأر�س وعر�س الباب 90 �صم كحٍد اأدنى، بهدف �صمان �صهولة 

الو�صول يف كل اأنحاء املدر�صة. كما ينبغي، ب�صكل عام، جتنب وجود اأي عوائق على الأر�س ، مبا يف 

ذلك م�صارف املياه، كما ميكن اإ�صتعمال اللون الفاحت لدرجات ال�صالمل.

الخصوصية واألمان  5.4.3
ينبغي جتهيز وحدات املراحي�س بفوا�صل )separation walls( واأبواب واأقفال بهدف �صمان اخل�صو�صية. 

كما اأنه يجب و�صع اأقفال ي�صهل على الأطفال اإ�صتخدامها، اأي اأنظمة فعالة ي�صهل التحكم 

بها. خالل مرحلة الت�صميم والتخطيط للوحدات �صمن املبنى، ل بد من التنبه اإىل موقع النوافذ 

وال�صالمل واملمرات. وينبغي اأن تكون املراحي�س يف م�صاحات اآمنة داخل حرم املدر�صة، بحيث تتعذر 

اإمكانية و�صول اأي �صخ�س من اخلارج اإليها. وعلى اأبواب الوحدات اأن تفتح نحو اخلارج.

النظافة الصحية  5.4.4
يف الغرف التي تت�صمن جتهيزات ال�رصف ال�صحي، ينبغي اأن يتم تبليط اجلدران باإرتفاع يبلغ 1،50 

مرتاً كحٍد اأدنى، وذلك بهدف ت�صهيل عملية التنظيف وال�صيانة. ويجب اأن تتوفر املواد والتجهيزات 

على  ال�صحي  ال�رصف  جتهيزات  تنظيف  عليهم  التنظيفات  عمال  باأن  علماً  للتنظيف،  الالزمة 

الأقل 3 مرات يف اليوم. ول بد من توعية التالمذة واملوظفني حول كيفية الإ�صتخدام ال�صحيح 

للمراحي�س، بغية احلفاظ على نظافتها و�صالحيتها يف كل الأوقات. ويجب تزويد كل حمام ب�صلة 

مهمالت وورق حمام وخرطوم مياه اأو دلو للمياه، بهدف ت�صهيل عملية التنظيف ب�صكل مالئم. 

كما اأن املغا�صل املجّهزة بال�صابون ينبغي اأن تكون متوفرة مبا�رصة بالقرب من جمموعات املراحي�س 

لغ�صيل اليدين.

خصوصية النوع االجتماعي  5.4.5
ل بد من متييز مراحي�س الفتيات عن مراحي�س ال�صبيان. كما يجب اأن تكون بعيدةً بع�صها عن 

بع�س اإذا اأمكن ذلك. كذلك، ل بد من توفري مراحي�س م�صتقلة للمعلمني واملعلمات واملوظفني.
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تلبية المعايير الثقافية المحلية  5.4.6
الفعال.  بالأمر  دائًما  »الأوروبية« لي�س  فاإن تركيب مراحي�س اجللو�س  املدار�س،  زيارة  تبنّي خالل  كما 

ففي حني اأن العن�رص الأول مت�صل مبا�رصةً باملعايري الثقافية )اأي الوجهة التي يعرف امل�صتخدمون 

كيفية اإ�صتخدامها(، يكمن العن�رص الثاين يف معرفة اإمكانية احل�صول على م�صادر املياه ب�صكل 

.)Flushing( كاٍف وموثوق ومتوا�صل ل�صحب املياه

واإذا كان من املتعذر تاأمني العن�رص الثقايف وعن�رص اإمكانية احل�صول على املياه، يكون احلل الأف�صل 

يف تركيب مراحي�س القرف�صاء التي تتمّيز ب�صهولة التنظيف وال�صيانة، وبالتايل، تعترب اأف�صل من 

الناحية ال�صحية.

ورق  فتاأمني  التنظيف.  اإىل  بالن�صبة  الأف�صل  الو�صيلة  اختيار  قرار  امل�صتفيدين  اإىل  يعود  وكذلك، 

احلمام اأو خراطيم املياه يتم بح�صب املنطقة اأو اجلماعة املعنية.

المالءمة  5.4.7
ينبغي اأن تكون كل املراحي�س نظيفة و�صاحلة لالإ�صتخدام يف كل الأوقات.

المراجع  5.5

“Normes de construction scolaires à l’usage des gens intéressés à la construction d’écoles en 

Haïti”, Ministère de l’Education Nationale et de Formation Professionnelle, 2010.

“Accessibilty in Emergency – Technical sheets – WASH infrastructure Pakistan”, 

Handicap International, 2010.

“Compendium of Sanitation Systems and Technologies”, EAWAG, 2008.

“Towards better programming: A sanitation handbook”, UNICEF, 1997.

C المستندات - قسم  5.6

 Technical options for drinking water points and handwashing facilities :C 21 

Supply of consumables :C 27

Toilets, different types of user interface :C 29

Options for anal cleansing and related supplies :C 30

Flushing systems :C 31

Toilet cabins dimensions and equipments  :C 32

Special equipments for girls :C 33

Special equipments for people with disabilities :C 34

Maintenance of toilet blocks :C 35
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6. التحكم باألمراض المنقولة

التعريف  6.1

ومعاجلتها  وتخزينها  ال�صحي  ال�رصف  مياه  نقل  هي  بالأمرا�س  للتحكم  الأ�صا�صية  العنا�رص  اإن 

والأمرا�س  املر�س  يحمل  الذي  العامل  هو  الناقل  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر  مالئم.  ب�صكل  وت�رصيفها 

املنقولة هي ال�صبب الأ�صا�صي للمر�س والوفاة يف العامل باأ�رصه. وي�صاهم الذباب ب�صكل كبري يف 

نقل عدوى الإ�صابة مبر�س الإ�صهال. كما اأن اجلرذان والفئران تنقل الأمرا�س، مثل داء الربمييات وداء 

ال�صلمونيالت، وقد تكون م�صيفة لناقالت اأخرى. غالباً ما تكون طبيعة الأمرا�س املنقولة معّقدة. 

ما ميكن جتنب  اإمنا غالباً  العناية من قبل الإخت�صا�صيني.  املنقولة  وقد تتطّلب معاجلة امل�صاكل 

اإنت�صار هذه الأمرا�س من خالل اإعتماد اإجراءات ب�صيطة وفعالة، بعد حتديد املر�س وناقله وتفاعله 

مع البيئة. ويف ما يتعلّق بالبيئة املدر�صية، ينبغي الرتكيز على جتنب اإنتقال اأمرا�س الإ�صهال عرب 

الذباب.

المعايير  6.2

املعي�ر 6: االأمرا�س املنقولة

حماية الطالب واملوظفني والزوار من ناقالت الأمرا�س.

المؤشرات  6.3

الكث�فة: احلد من كثافة الناقالت يف املدر�صة

نقل مياه ال�رصف ال�صحي والنفايات ال�صلبة خارج حرم املدر�صة اأو ح�رصها.

احلم�ية: حماية الطالب واملوظفني من ناقالت الأمرا�س املحتملة.

العالج: توفري املعاجلة املنا�صبة للتالمذة واملوظفني الذين مت ت�صخي�س الأمرا�س املنقولة 

لديهم. اأما يف حال اإنت�صار الوباء، فتتم معاجلة كل املوظفني والتالمذة واأقاربهم ب�صكل 

مالئم.

المالحظات التوجيهية  6.4

الكثافة  6.4.1
فاإن  ال�صحي لفرتة طويلة.  ال�رصف  الأمرا�س من خالل جتنب تخزين مياه  بناقالت  التحكم  ميكن 

خالل  من  الناقالت  كثافة  يخفف  مما  التخزين،  من  اأدنى  م�صتويات  ي�صمن  دوري  ب�صكل  اإزالتها 

التخل�س من مركزها. يف ما يتعلق مبياه ال�رصف ال�صحي، يكمن احلل الأف�صل لهذه امل�صاألة يف 

لرتكيب  بكميات كافية  املياه  واحل�صول على  املجاري،  ملياه  ب�صبكة �رصف �صحي  الت�صال  تاأمني 
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املراحي�س مع نظام ل�صحب املياه )flushing(. ويتم نقل الرباز مبا�رصة خارج حدود املدر�صة. وطاملا اأن 

مياه ال�رصف ال�صحي ل يتم التخل�س منها يف حفرة �صحية جماورة، فما من خطر يتمثل بالتلوث 

املبا�رش. ويف حال مل يتوافر �رشط واحد اأو اإثنني من ال�رشوط الأولية، ينبغي اللجوء اإىل حل تقني من 

اأجل جتنب التلف ال�رصيع لتجهيزات ال�رصف ال�صحي. اإذا كان التخل�س من مياه ال�رصف ال�صحي 

يف ال�صبكة غري ممكن و/اأو كانت كميات املياه املخ�ص�صة لل�صحب )flushing( غري كافية، ينبغي 

جمع مياه املجارير اخلام يف اجلورة ال�صحية الذي مت بناوؤها وفق اأحدث التقنيات. وجتدر الإ�صارة اإىل 

اأن البناء غري املالئم لهذه اخلزانات قد يوؤدي اإىل ت�رصّب مياه ال�رصف ال�صحي وبالتايل اإىل تلّوث املياه 

اجلوفية بح�صب الو�صع اجليولوجي. ول بد من تفريغ خزانات التحليل باإنتظام بوا�صطة �صهاريج 

التفريغ خالل اأيام العطلة. اأما بالن�صبة اإىل التخل�س من النفايات، فال بد من تفريغ الرباميل بعد 

كل يوم درا�صي، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املراحي�س.

6.4.2  الحماية
تتم حماية الأ�صخا�س الذين ت�صمهم املدر�صة من الناقالت من خالل العوائق الأ�صا�صية والثانوية، 

كما هو مبنّي يف الر�صم 2 يف املقطع 4.1. وميكن اأن ت�صاهم اإجراءات ب�صيطة يف حماية التالمذة 

واملوظفني، على �صبيل املثال تغطية براميل النفايات وتركيب ال�صبكات على النوافذ ور�س املواد 

الطاردة للح�رصات، اإلخ. اإ�صافة اإىل ذلك، ل بد من الت�صديد على اأهمية ال�صلة بني كل ما �صبق 

يدركوا  اأن  املدر�صة عليهم  ت�صمهم  الذين  فالأ�صخا�س  ال�صحية.  النظافة  والتوعية حول  ذكره 

املخاطر املتعلقة بالناقالت وي�صاركوا ب�صكل فّعال يف احلفاظ على احلواجز املعتمدة. وهذا ال�صلوك 

اجليد قد يعود بالفائدة على املجتمع ككل.

6.4.3  العالج
اإن توفر الأدوية لعالج اأمرا�س الإ�صهال با�رصاف املر�صد ال�صحي يف املدر�صة ، ميكن اأن يكون له اأثر 

مهم يف احلد من الأمرا�س التي يعانيها الأ�صخا�س املوجودون يف املدر�صة، مما يوؤثر اإيجابياً على البيئة 

املدر�صية ككل. وميكن الوقاية من الأمرا�س، مبا يف ذلك بع�س الأمرا�س املت�صلة باملياه، من خالل 

حمالت التح�صني، وذلك بالإ�صرتاك مع وزارة ال�صحة العامة.

المراجع  6.5
“Global burden of disease and risk factors”, World Bank, 2006.

“Humanitarian Charter and Minimum Standards for Humanitarian Response”, 

The SPHERE Project, 2011.

C المستندات - قسم  6.6
 Wastewater storage :C 36

Wastewater conveyance :C 37

Wastewater treatment :C 38

Solid waste disposal, recycling :C 39

Treatment of diarrheal diseases :C 40

Treatment of worms and helminthes :C 41

Immunization :C 42
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7. التنظيف والصرف والتخلص من النفايات

التعريف  7.1

العنا�رص  كل  ال�صحية  والنظافة  ال�صحي  ال�رصف  وخدمات  املياه  لتوفري  الأخري  العن�رص  ي�صم 

الالزمة للتوافق مع املعايري ال�صتة ال�صابقة. فال بد من املحافظة على نظافة املدار�س والتجهيزات 

وجفافها واأمنها، بغية تاأمني بيئة فّعالة ومالئمة ل�صحة التالمذة.

اإن تنظيف الإن�صاءات والتجهيزات التي توفر املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية 

للجميع لي�ضت باملهمة ال�ضهلة، ولكنها �رشورية. واإذا مل تكن املراحي�س ونقاط املياه نظيفة، فلن 

للمحافظة على كل  اأ�صا�صياً  اأمراً  اإ�صتخدامها ب�صكل وا�صع. لذلك، ي�صّكل دعم املوظفني  يتم 

الإن�صاءات الأ�صا�صية التي توفر املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للجميع بحالة 

واملعلمون  املدار�س  ومدراء  واملعلمون  التنظيفات  عمال  يتعاون  واإذا مل  املالئم.  لال�صتخدام  جيدة 

واملر�صدون ال�صحيون، ف�صيكون من ال�صعب جداً احلفاظ على نظافة هذه الإن�صاءات الأ�صا�صية 

املوؤ�ص�صات بو�صع خطة عامة  اإدارة  اإ�صتخدامها. ويتمثل احلل الأمثل يف قيام هيئات  و�صالحية 

لل�صيانة. فالتنظيف وال�صيانة العامة يتطلبان مواد اإ�صتهالكية وقطع تبديل، علماً باأن الأدوات 

الفعالة ت�صمن باأن التجهيزات لن تتعّطل عن العمل ب�صورة متوا�صلة.

وقد تاأتي املياه ال�صطحية يف حرم املدر�صة اأو بجانبه من نقطة مياه ال�رصف ال�صحي اأو ت�رصيب 

املراحي�س واملجاري اأو مياه الأمطار اأو اإرتفاع مياه الفي�صانات. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن املخاطر ال�صحية 

الأ�صا�صية املرتبطة باملياه ال�صطحية هي تلوث متديدات املياه والأ�رصار الالحقة باملراحي�س وتكاثر 

اأكرب. ول بد من تطبيق خطة �رصف  احل�رصات الناقلة لالأمرا�س، مما يزيد من خطر التلوث ب�صكل 

مالئمة ملعاجلة م�صاألة �رصف مياه الأمطار من خالل و�صع خمطط ملوقع املدر�صة وطريقة التخل�س 

من مياه الأمطار ونقلها، وذلك بهدف احلد من املخاطر ال�صحية املحتملة على الأ�صخا�س الذين 

ت�صمهم املدر�صة.

ب�صورة  ال�صلبة،  النفايات  من  التخل�س  كيفية  معاجلة  اأي  ال�صلبة،  النفايات  اإدارة  تتم  مل  واإذا 

مالئمة، فقد ي�صكل ذلك خماطر على ال�صحة العامة لالأ�صخا�س املتواجدين يف املدر�صة، ويكون له 

اأثر �صلبي على البيئة املدر�صية ككل. اإ�صافًة اإىل ذلك، فاإن عدم جمع النفايات ال�صلبة وتكدي�صها 

قد ي�صّوه البيئة، مما يثبط العزمية لتح�صني اجلوانب الأخرى من ال�صحة البيئية. وغالبًا ما تعيق 

النفايات ال�صلبة قنوات ال�رصف وتوؤّدي اإىل اإرتفاع خطر الفي�صانات، الأمر الذي يت�صبب مب�صاكل 

على م�صتوى ال�صحة البيئية املرتبطة باملياه ال�صطحية الراكدة وامللوثة.

وقد ي�صكل عدم اأو �صوء التخل�س من النفايات خماطر كبرية، مثل تلوث املياه ال�صطحية واملياه 

اجلوفية والبيئة ب�صكل عام. وبالتايل، يكون هذا التلوث اأر�ًصا خ�صبة للذباب، و ي�صتقطب الفئران 

وغريها من القوار�س الناقلة لأمرا�س متنوعة.

المعايير  7.2

املعي�ر ال�س�بع: التنظيف وال�رضف والتخل�س من النف�ي�ت

احلفاظ على نظافة البيئة املدر�صية واأمنها.
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المؤشرات  7.3

ال�سفوف: تنظيف ال�صفوف وغريها من م�صاحات التعليم باإنتظام للحد من الغبار 

والعفن.

اأمن املدر�سة: الإبتعاد عن الأج�صام اأو الأطراف احلادة يف ما يتعّلق باأثاث ال�صفوف 

وبامل�صاحات الداخلية واخلارجية وغريها من املخاطر املادية.

النف�ي�ت ال�سلبة: جمع النفايات ال�صلبة من ال�صفوف واملكاتب واملالعب يوميًا 

والتخل�س منها ب�صورة اآمنة.

مي�ه ال�رضف ال�سحي: التخل�س من مياه ال�رصف ال�صحي ب�صورة اآمنة و�رصيعة.

ال�رضف: ت�رصيف مياه الأمطار واملياه املتبقية من ال�صيانة على كل �صطوح مباين 

املدر�صة )ال�صقوف وامل�صاحات الداخلية واخلارجية( ب�صورة اآمنة و�رصيعة.

المالحظات التوجيهية  7.4

الصفوف  7.4.1
يجب تنظيف ال�صفوف يومياً لإزالة الغبار والقمامة.

أمن المدرسة  7.4.2
عن  البتعاد  من  بد  ل  لذا،  التالمذة.  اإىل  بالن�صبة  الأمن  م�صتوى  زيادة  بهدف  الأثاث  اإختيار  يتم 

الأطراف احلادة واإعتماد الأحجام املالئمة وهند�صة الأمان. ويجب التخل�س من الأثاث القدمي ب�صورة 

اآمنة يف مواقع ل ميكن للتالمذة الو�صول اإليها. ومن املهم اإقفال الأبواب ملنع التالمذة من دخول 

الغرف التقنية اأو الو�صول اإىل ال�صطوح. وبغية جتنب اإ�صابة التالمذة باأي �رصر، ل بد من احلر�س على 

اأن يتم اإجناز عملية البناء ب�صورة كاملة ومالئمة )مثل التنبه اإىل عدم بروز احلديد من اخلر�صانة اأو 

الكابالت الكهربائية الظاهرة اأو الأطراف احلادة(.

النفايات الصلبة  7.4.3
ال�صلبة  نفاياتهم  من  للتخل�س  الالزمة  بالو�صيلة  املدر�صة  الأ�صخا�س يف  يحظى  اأن  من  بد  ل 

ب�صورة مالئمة وفّعالة، وذلك بهدف جتنب تلوث البيئة التي يعي�صون فيها. وينبغي جمع النفايات 

ال�صلبة من املختربات ب�صكل م�صتقل ومعاجلتها بح�صب تعليمات املعلمني امل�صوؤولني عن ذلك.

ول بد اأن يكون معّدل برميل واحد �صعته 100 ليرت لكل 50 �صخ�ًصا كافيًا حلاجات تخزين النفايات 

ب�صورة يومية.

مياه الصرف الصحي  7.4.4
ل بد من اأن يحظى الأفراد ببيئة تنخف�س فيها املخاطر ال�صحية وغريها من املخاطر املرتبطة مبياه 

ال�رصف ال�صحي. ول بد من الإ�صارة اإىل اأن املخلفات ال�صائلة الناجتة من �صف الكيمياء ينبغي 

جمعها ب�صكل م�صتقل، ومعاجلتها وفق تو�صيات املعلم امل�صوؤول قبل التخل�س منها نهائياً.
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الصرف  7.4.5
املرتبطة  الأفراد ببيئة تنخف�س فيها املخاطر ال�صحية وغريها من املخاطر  اأن يحظى  ل بد من 

بجرف الرتبة ب�صبب املياه او املخاطر املرتبطة باملياه الراكدة، كذلك مياه الأمطار ومياه الفي�صانات.

المراجع  7.5

“Primary school physical environment and health”, WHO, 1998.

C المستندات - قسم  7.6

 Wastewater storage :C 36

Wastewater conveyance :C 37

Rainwater drainage :C 43

Waterproofing :C 44

Rainwater harvesting :C 45

WinS survey tool :C 46

Furniture :C 47

Emergency exits :C 48

Access to dangerous zones :C 49

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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