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نبذة عن اليوم العالمي لدورات المياه
ال يســتطيع نحــو  ٦.2مليــار إنســان الحصــول علــى مرافــق وخدمــات الصــرف الصحــي
(الحمــام) ،وفقــً لألمــم المتحــدة (.)٢٠١٦
الالزمــة ،بمــا فيهــا دورات الميــاه والمراحيــض
ّ
ّ
تتوفــر دورات الميــاه والمراحيــض ألكثــر مــن ثلــث ســكان العالــم ،بــكل
ـى آخــر ،ال
بمعنـ ً
مــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخاطــر متصلــة بصحــة اإلنســان وكرامتــه وأمنــه ،عــدا عــن
االنعكاســات الخطيــرة علــى البيئــة والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
كمــا يزيــد تــردي نظــام الصــرف الصحــي مــن خطــر اإلصابــة باألمــراض ،ال ســيما بيــن
لألطفــال .فقــد ذكــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون ،فــي رســالته
بهــذه المناســبة (ّ ،)2015
أن أكثــر مــن  800ألــف طفــل دون ســن الخامســة يموتــون
ســنويًا نتيجــة اإلســهال ،أي مــا يعــادل أكثــر مــن طفــل فــي الدقيقــة! ويصــاب أطفــال
آخــرون بأمــراض خطيــرة ،إذ يعانــي الكثيــر منهــم آثــارًا طويلــة األمــد علــى صحتهــم
ونموهــم ،والســبب الرئيســي فــي ذلــك هــو قلــة وســوء حــال المرافــق الصحيــة
١
والنظافــة العامــة.

إن تو ُّفــر ميــاه نقيــة يس ـ ُهل الحصــول عليهــا بالنســبة للجميــع هــو جــزء أســايس
مــن العــامل الــذي نريــد أن نحيــا فيــه .توجــد ميــاه عذبــة كافيــة عــى كوكــب
األرض لتحقيــق هــذا الحلــم .ولكــن نتيجــة ســوء الربامــج االقتصاديــة أو ضعــف
البنيــة التحتيــة ،ميــوت كل ســنة ماليــن مــن البــر ،معظمهــم أطفــال ،مــن جــراء
أمــراض مرتبطــة بقصــور إمــدادات امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة العامــة.
الهــدف  6مــن أهــداف التنميــة املســتدامة :ضــان
توافــر امليــاه وخدمــات الــرف الصحــي للجميــع.

ُ
حــق إنســاني أساســي للجميــع ،كمــا ينبغــي بــذل الجهــود
ودورات الميــاه اآلمنــة
بشــكل خــاص .وبحســب كلمــة
لتوفيــر منشــآت آمنــة ونظيفــة للنســاء والفتيــات
ٍ
األميــن العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون بمناســبة اليــوم العالمــي لــدورات المياه
فــي العــام َّ :2015
“إن واحــدة مــن كل ثــاث نســاء فــى العالــم ال تســتطيع الوصــول إلــى
دورة ميــاه آمنــة ،ونتيجــة لذلــك تواجــه تلــك النســوة األمــراض والعنــف المحتمــل أثنــاء
ســعيهن إليجــاد مــكان لقضــاء حاجتهـ َّ
ـن” .فقــد يتس ـبّب غيــاب دورات الميــاه اآلمنــة
فــي المدرســة مث ـ ً
ا فــي عــدم إتمــام الكثيــر مــن الفتيــات دراســتهن.

 .١موقع األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامةwww.un.org/sustainabledevelopment/ar/ :
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يتــم اإلحتفــال باليــوم العالمــي لــدورات الميــاه منــذ فتــرة طويلــة فــي  ۱۹تشــرين
ـم اعتمــاد نفــس التاريــخ مــن قِ َبــل األمــم المتحــدة ،بموجــب قــرار
الثاني/نوفمبــر .وتـ َّ
جمعيتهــا العامــة فــي العــام  ،۲۰۱۳بهــدف زيــادة الوعــي حــول حــق جميــع النــاس
فــي الحصــول علــى خدمــات الصــرف الصحــي .وقــد جــاء تخصيــص هــذا اليــوم نتيجــة
تفاقــم اآلثــار الخطيــرة الناتجــة عــن غيــاب خدمــات الصــرف الصحــي ،والتــي تؤثــر
ليــس فقــط علــى صحــة اإلنســان وأمنــه وتحــد مــن نمــوه االجتماعــي واالقتصــادي ،بــل
تنعكــس أيضــً علــى صحــة البيئــة مــن خــال تلويــث مواردهــا المائيــة وغيرهــا .ويأتــي
اليــوم العالمــي لــدورات الميــاه بمثابــة دعــوةٍ لنــا لمراجعــة عاداتنــا اليوميــة ،حتــى تلك
التــي ال نعتقــد بــأن لهــا تأثيــر كبيــر علــى محيطنــا ،لكــي نســاهم فــي بنــاء عالــم
أفضــل.

الصرف الصحي الجيد وشروطه
فعالة ،يتم فيها
يُشير مفهوم الصرف الصحي اآلمن إلى وجود مرافق صرف صحي ّ
بشكل صحي .وتشمل مرافق الصرف الصحي
التخ ُّلص من الفضالت ومعالجتها
ٍ
الجيدة:

•
•

وفعال
صممة بشكل جيد وتعمل بشكل جيد
َّ
شبكات صرف صحي ُم َّ
شــبكات نظــام الصــرف الصحــي ومراحيــض (بحفــرة أو مغطــاة) حســنة التهوئــة
وتتدفــق فيهــا الميــاه.

ويمكــن للنفايــات بشــرية المصــدر (أي البــراز والبــول) أن تلــوِّ ث المياه والطعــام والتراب
بالجراثيــم والــدود ،مــا قــد يُسـبِّب مشــاكل صحيــة خطيــرة .لذلــك ،إن التخ ُّلــص اآلمــن
مــن تلــك النفايــات عــن طريــق بنــاء مراحيــض ومرافــق صــرف صحــي ســليمة ،والعمــل
ٌ
شــرط ضــروري لضمــان
المســتمر علــى صيانتهــا للوقايــة مــن إنتشــار الجراثيــم ،هــو
ـة جيــدة .ويشــمل مفهــوم الصــرف الصحــي اآلمــن توفــر العناصــر األساســية مــن
صحـ ٍ
ميــاه ومرافــق صــرف صحــي وســلوكيات النظافــة الشــخصية وطــرق التخ ُّلــص مــن
النفايــات والفضــات.
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المياه

تلعب إدارة المدرسة عمومًا ،والمرشد الصحي خصوصًا ،دورًا أساسيًا
في التنبه للمسائل األساسية المرتبطة بالمياه المتاحة في
المدرسة .وتساعد األسئلة التالية على تقييم خدمات المياه:

•
•
•
•
•
•

مرافق
الصرف
الصحي

ما هي مصادر المياه في المدرسة؟ وما نوعها (حفرة ،مثقاب
يدوي ،حنفية ،مضخة يدوية ،إلخ)؟
هل تعمل بشكل جيد؟
هل يوجد كمية مياه كافية في المدرسة (أي ما يعادل  5ليتر
مياه لكل طفل يوميًا)؟
هل مياه الشرب متوفرة ونظيفة وآمنة كل الوقت وعلى مدى
العام الدراسي (ما ال يقل عن ليتر واحد لكل طفل يوميًا)؟
هل يتم معالجة المياه وهل هي نظيفة وصالحة للشرب؟
هل مرافق المياه آمنة ومتاحة لألطفال ويسهل الوصول إليها،
ال سيما األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة؟

تلعب إدارة المدرسة عمومًا ،والمرشد الصحي خصوصًا ،دورًا أساسيًا
في التنبه للمسائل األساسية المرتبطة بدورات المياه والمراحيض
المتوفرة في المدرسة .وتساعد األسئلة التالية على تقييمها:
• هل لدى المدرسة دورات مياه ومراحيض؟
• هل دورات المياه مفتوحة وجاهزة لالستخدام متى احتاجها
األطفال؟
مخصصة للفتيات ومنفصلة عن تلك
• هل يوجد دورات مياه
ّ
المخصصة للفتيان؟
ّ
• هل دورات المياه مراقبة من الخارج من قبل أشخاص راشدين؟
• هل تراعي دورات المياه الموجودة خصوصية مستخدميها؟
• هل دورات المياه كافية لعدد األطفال ،بحيث يكون وقت
اإلنتظار قصيرًا؟
• هل مواد الالزمة لتنظيف وتعقيم هذه المرافق متوفرة كل
الوقت؟
• هل المواد الضرورية لغسل اليدين (صابون ومياه نظيفة)
متوفرة كل الوقت؟
• هل مرافق الصرف الصحي متاحة لألطفال ويسهل الوصول
إليها ،ال سيما األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة؟
• هل يمارس العاملون في المدرسة سلوكيات النظافة
الشخصية الصحية؟
• هل هناك إشراف لممارسات التنظيف والنظافة الشخصية؟
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النظافة
الشخصية

تلعب إدارة المدرسة عمومًا ،والمرشد الصحي والمعلمون
خصوصًا ،دورًا أساسيًا في تعزيز سلوكيات النظافة الشخصية
ّ
توفر الموارد
بين الطالب والعاملين في المدرسة والتأكد من
الالزمة لتطبيق هذه السلوكيات .وتساعد األسئلة التالية على
تقييم مدى توفر هذه المواد وتطبيق هذه السلوكيات في
المدرسة:

•
•
•
•
•
•
•
•

التخ ُّلص
من النفايات

تلعب إدارة المدرسة دورًا أساسيًا في المعالجة السليمة
لمخلفات الصرف الصحي في المدرسة ،من خالل ترسيخ أنظمة
تشجع على ذلك .وتساعد األسئلة التالية على
وسلوكيات
ّ
تقييم طرق التخلص من النفايات في المدرسة:

•
•
•
•
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هل يوجد مرافق جيدة لغسل اليدين؟
هل مرافق غسل اليدين تعمل بشكل جيد (مياه متوفرة،
مجاري المياه مفتوحة ،إلخ)؟
هل الصابون ومواد التنظيف متوفرة كل الوقت؟
هل مواد تجفيف اليدين متوفرة كل الوقت؟
هل المحارم (أو ورق التواليت) متوفرة كل الوقت؟
هل يتع َّلم األطفال سلوكيات النظافة الشخصية في
المدرسة؟
هل األطفال على دراية بطرق النظافة الشخصية؟
ّ
يتلقى الطاقم العامل (معلمون وعمال آخرون)
هل
تدريبات على النظافة الشخصية وأهميتها؟

فعالة في المدارس (ال آثار للبراز أو غيرها
هل هناك نظافة ّ
من النفايات)؟
هل هناك متابعة وإشراف لممارسات التنظيف الصحي؟
هل هناك آليات جيدة لتصريف المياه؟
هل يعمل األطفال ،فتيات وفتيان ،بالتساوي لتنظيف دورة
المياه بعد إستخدامها؟

اإلستخدام اآلمن لدورات المياه
يتط َّلب اإلستخدام اآلمن لدورات المياه إتباع أربع خطوات:

١

التخ ُّلص اآلمن من البراز
ُّ
ُّ
تم التخلص منه
التأكد أن كل البراز في المرحاض قد ّ

٢

النظافة الشخصية
إستخدام ورق الحمام وأداة التنظيف (الشط ّافة مث ً
ال) للتنظيف الشخصي

٣

تنظيف المرحاض
ُّ
والتأكد من نظافته من الداخل والخارج قبل وبعد
المحافظة على المرحاض
اإلستخدام

٤

غسل اليدين
ُّ
التأكد من غسل اليدين بالماء النظيف والصابون وتجفيفهما جيدًا بواسطة
محارم نظيفة في األماكن العامة أو بواسطة منشفة خاصة في المنزل.

يحــوي غــرام واحــد مــن البــراز أكثــر مــن  10مليــون
فيــروس ومليــون بكتيريــا وألــف مــن األكيــاس
الطفيليــة و 100بويضــة طفيليــة .وبالتالــي ،فــإن
التخلُّــص غيــر اآلمــن مــن البــراز ُي ِّ
عــرض حيــاة
َّ
وصحتــه للخطــر.
اإلنســان
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َّ
ما يتوقعه الناس من دورات المياه
ّ
يتوقــع األفــراد
مــن أجــل حســن إســتخدام دورات الميــاه واإلقبــال علــى إســتخدامها،
ّ
تتوفــر فــي دورات الميــاه الشــروط التاليــة:
(ال ســيما األطفــال) أن

•

مراعِ يَة للخصوصية :يمكن أن تكون دورات المياه بسيطة جدًا ،لكن من
الضروري أن يكون لها أبواب وأقفال وأن تحافظ على خصوصية من يستعملها.

•

آمنة :ينبغي أن تكون دورات المياه في مكان آمن (غير بعيد وال يمكن أن يتعرّض
فيه األطفال للتحرش) وأن يكون تصميمها آمنًا وال يتسبّب بأي حوادث.

•

مريحة :يستعمل الناس دورات المياه أكثر إذا كانت مريحة ويسهل إستخدامها
والوصول إليها.

•

نظيفة :لن يستعمل األطفال دورات المياه إذا كانت متسخة وتنبعث منها روائح
كريهة .لذلك ،ينبغي تنظيف وتهوئة دورات المياه بشكل مستمر.

•

صممة بطريقة
ملبية إلحتياجات الجميع :ينبغي أن تكون دورات المياه ُم َّ
تناسب الفتيات والفتيان واألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة (إعاقات جسدية
َّ
مث ً
تتوفر دورات مياه منفصلة للفتيات والفتيان.
ال) .وينبغي أن

•

ِّ
كافية :ينبغي أال يكون وقت اإلنتظار طوي ً
يؤثر على إستعداد الناس
ال ألن ذلك
إلستخدام دورات المياه.

•

إنارة وتهوئة :ينبغي أن تكون دورات المياه ُمضاءة بشكل كافي وفيها شروط
التهوئة الصحية.
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دور المدرسة في الترويج للقيم
ُ َّ
المتصلة باليوم العالمي لدورات المياه
ّ
توفر حق طالبها وموظفيها بمرافق صحية من خالل ثالث طرق
على المدرسة أن
رئيسة:

إدخال تحسينات في البيئة المدرسية
ـجع األطفــال
ممــا يرَ ونــه حولهــم .فالبيئــة المدرســية النظيفــة تشـ ِّ
يتع ّلــم األطفــال َّ
ّ
ـكان يقصدونــه في حياتهــم اليومية،
توقــع نفــس مســتوى النظافــة في كل مـ
علــى
ٍ
وبالتالــي تب ّنــي ســلوكيات صحيــة واإلعتنــاء بنظافتهــم الشــخصية .وتشــمل شــروط
ّ
توفــر الميــاه والمرافــق الصحيــة ودورات الميــاه،
الصحــة فــي البيئــة المدرســية:
ونظافــة البيئــة المحيطــة بهــا (دورات الميــاه وغــرف الصفــوف وباحــات الملعــب)،
ا عــن تعزيــز النظافــة الشــخصية والســلوكيات الصحيــة ،وخاصـ ً
فضـ ً
ـة غســل اليديــن.

توفير الخدمات الصحية
يشمل ذلك خدمات الصرف الصحي:
• مكان آمن للراحة الذاتية (التغوّ ط) يتميّز بالخصوصية
• دورات مياه آمنة ونظيفة
• فصــل أماكــن تواجــد الطعــام والميــاه عــن مرافــق الصــرف الصحــي لمنــع تلوّ ثهــا
بالبــول أو البــراز
• طــرق آمنــة للتخ ّلــص مــن النفايــات وتحويــل البــول والبــراز إلــى مــوارد صحيــة عبــر
طــرق المعالجــة الســليمة للنفايــات
• طرق سليمة للتنظيف بعد إستخدام المرحاض

ُّ
توفير تعلم السلوكيات الصحية

يشــمل ذلــك تعليــم النظافــة الشــخصية عــن طريــق أنشــطة صف ّيــة وال صف ّيــة ،ضمن
دمجــة فــي مــواد المناهــج
برنامــج خــاص بتعزيــز الصحــة وأيضــً ضمــن أنشــطة ُم َ
المدرســية (كالعلــوم والتربيــة واللغــة ،إلــخ) .ويُس َتحســن أن تكــون األنشــطة مرتكــزة
النشــط ،ال ســيما نهــج «مــن طفــل إلــى طفــل»
إلــى الطفــل وتنتهــج طــرق التع ُّلــم
ِ
(.)peer to peer education
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 19تشرين الثاني /نوفمبر

األهداف
يهدف اليوم العالمي لدورات المياه إلى زيادة الوعي حول حق جميع
الناس في الحصول على خدمات الصرف الصحي .وتتنوَّ ع األنشطة التي
وتصب جميعها في
يمكن تطبيقها في المدرسة بمناسبة هذا اليوم،
ّ
إطار حق الجميع في الحصول على خدمات الصرف الصحي ومسؤولية
الجميع في الحفاظ على هذا النظام .كما تهدف األنشطة إلى شرح طرق
اإلستخدام الجيد واآلمن والصحي لدورات المياه.
وتهدف األنشطة المقترحة للمرحلة اإلبتدائية إلى مساعدة األطفال على
بشكل صحي من خالل أربع خطوات،
فهم كيفية إستخدام دورات المياه
ٍ
وتأثير تلوّ ثها على صحتهم .وتسعى أنشطة المرحلة المتوسطة إلى
إشراك الطالب بشكل فاعل في الحفاظ على خدمات صرف صحي آمنة
في مدرستهم .وتولي أنشطة المرحلة الثانوية مسؤولية أكبر للطالب،
ّ
فتحثهم على مالحظة أنظمة الصرف الصحي في مجتمعاتهم المحلية
والسعي لتحسينها قدر اإلمكان.
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أنشطة للمرحلة اإلبتدائية األولى ( 8 - 6سنوات)

النشاط :الحمام المثالي
النوع

رسم ونقاش

األهداف

َّ
يتمكن األطفال من فهم التالي:
أن
• أهمية خدمات الصرف الصحي
• العناصر األساسية للصرف الصحي ودورات المياه
• كيفيّة اإلستخدام اآلمن لدورات المياه

المدة
المواد
الضرورية

 60 - 45دقيقة
أوراق وأقالم رصاص وأقالم تلوين ،لوحة ورقيّة بحجم  ،A3أقالم حبر
عريضة وملوّ نةُ ،ملصق الحمام المثالي ص١٦.

النشاط األول
•

نبــدأ النشــاط بســؤال تمهيــدي لألطفــال“ :أيــن تقضــون حاجتكــم /تتغوّ طــون فــي
ـجع األطفــال علــى اإلجابة
المتوَ َّقــع :الحمــام)ُ .نشـ ِّ
البيــت؟ فــي المدرســة؟” (الجــواب ُ
دون إحراجهــم أو الضغــط عليهــم.

•

نســأل األطفــال عــن أهميــة دورات الميــاه“ :ومــا الــذي قــد يحصــل لــو لــم تكــن
موجــودة؟”.

•

نخبــر األطفــال بــأن عــددًا كبيــرًا مــن النــاس حــول العالــم (ثلــث الســكان تقريبــً)
ليــس لديهــم دورات ميــاه كتلــك المتوفــرة لنــا ،وهــذا يدفعهــم للتغــوّ ط فــي
الخــارج وإلتقــاط الجراثيــم وتلويــث البيئــة والميــاه الجاريــة.

•

نخبــر األطفــال بــأن كل غــرام مــن البــراز يحــوي أكثــر مــن  10مليــون فيــروس
ومليــون بكتيريــا وألــف مــن األكيــاس الطفيليــة و 100بويضــة طفيليــة (أي أوســاخ
غيــر مرئيــة تحمــل األمــراض) .وبالتالــي ،فــإن التخ ُّلــص غيــر اآلمــن مــن البــراز يُعـرِّض
حيــاة اإلنســان وصحتــه للخطــر.

•

بعــد شــرح أهميــة الحصــول علــى دورات ميــاه ومرافــق صــرف صحــي وأن ذلــك
حــق مــن حقــوق اإلنســان .ننتقــل لنتك ّلــم عــن خطــوات االســتخدام اآلمن لــدورات
الميــاه.
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النشاط الثاني
•

نــو ِّزع علــى األطفــال أوراق وأقــام رصــاص وأقــام تلويــن ،ونطلــب منهــم أن
الحمــام ومــا يوجــد فيــه وأن يرســموه (الحمــام فــي البيــت أو فــي
يتخيّلــوا
ّ
المدرســة) .نعطــي األطفــال الوقــت الكافــي للرســم (حوالــي عشــر دقائــق)،
وبعدهــا نطلــب منهــم أن يعرضــوا رســوماتهم وأن يتحدثــوا عنهــا .يمكننــا أن
نســألهم كيــف يحبّــون أن يكــون الحمــام الخــاص بهــم.

•
•

نسأل األطفال عن رسوماتهم ونستنج معهم ما ينبغي توافره في الحمام.
نعــرض علــى األطفــال ُملصــق الحمــام المثالــي ص ١٦.ونع ِّلقــه علــى اللــوح ،ثــم
يتضمــن ملصــق الحمــام المثالــي نوعــي
نــو ّزع علــى األطفــال قصاصــات أوراق.
ّ
المراحيــض (الحمــام العربــي والجمــام اإلفرنجــي) التــي يمكــن أن يســتخدمها
الطــاب فــي المدرســة أو خارجهــا.

•

نقســم األطفــال إلــى مجموعــات ،ثــم نعطــي كل مجموعــة قصاصــة ورقيّــة
تحمــل أحــد عناصــر الحمــام المثالــي .نطلــب مــن كل مجموعــة عندمــا يحيــن
دورهــا أن تقــرأ مــا هــو مكتــوب علــى القصاصــة الخاصــة بهــا وأن ُتع ِّلقهــا فــي
المــكان المناســب لهــا علــى ُملصــق الحمــام المثالــي.

•

الملصــق،
بعــد أن يتــم تعليــق قصاصــات األوراق فــي األماكــن المناســبة لهــا علــى ُ
ننتقــل لمناقشــة أهميــة كل عنصــر وخطــوات اإلســتخدام اآلمــن لــدورات الميــاه
(يمكــن اإلســتفادة مــن فقــرة “الصــرف الصحــي الجيــد وشــروطه” ص .)٤.مــن
الممكــن أيضــً التط ـرّق إلــى وضع ّيــة الجلــوس عنــد اســتخدام الحمــام العربــي
مــن خــال تماريــن رياضيــة تشــمل وضع ّيــة القرفصــاء.

•

ُن ِّ
ركز على الرسائل األساسية
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رسائل أساسية
مــن حــق كل إنســان وكل طفــل أن يحصــل علــى فرصــة إســتخدام
حمام/مرحــاض جيــد وآمــن ونظيــف.
ّ
هنــاك عــدد كبيــر مــن النــاس (ثلــث ســكان األرض) ال يمكنهــم الوصــول
حمــام جيــد وآمــن ونظيــف.
إلــى ّ
يحــوي غــرام واحــد مــن البــراز أكثــر مــن  10مليــون فيــروس ومليــون
بكتيريــا وألــف مــن األكيــاس الطفيليــة و 100بويضــة طفيليــة .وبالتالــي،
فــإن التخ ُّلــص غيــر اآلمــن مــن البــراز يُعــرِّض حيــاة اإلنســان وصحتــه
للخطــر.
الحمــام لقضــاء حاجتنــا ،ينبغــي أن نقــوم بأربــع
بعــد أن نســتخدم
ّ
خطــوات أساســية :نتخ ُّلــص مــن البــراز ،نتأكــد مــن ممارســة ســلوكيات
ّ
ننظــف المرحــاض ،نغســل أيدينــا بالمــاء والصابــون
النظافــة الشــخصية،
ّ
نجففهــا بواســطة محــارم نظيفــة فــي األماكــن العامــة أو
جيــدًا ،ثــم
بواســطة منشــفة خاصــة فــي المنــزل.
َّ
ّ
نتأكــد
نتأكــد أن المرحــاض نظيــف قبــل إســتخدامه ،وأن
ينبغــي أن
مــن أن نتركــه نظيفــً بعــد إســتخدامهّ ،
ألن المرحــاض النظيــف حــق لنــا
ولــكل إنســان.
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قصاصات أوراق
الحمام المثالي
كرسي الحمام

مياه لتنظيف كرسي
التغوط
الحمام بعد
ّ

مغسلة

صابون

مواد تنظيف

سلة النفايات

حمام للفتيات

حمام للفتيان

حمام خاص لألطفال ذوي
اإلحتياجات الخاصة
ّ
يسهل وصولهم
أو منحدر

(الحمام)
باب دورة المياه
ّ

قفل

ورق تواليت

ضوء

شباك للتهوئة

منشقة خاصة

محارم لتجفيف اليدين
15

الحمام المثالي

16

الحمام المثالي
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أنشطة للمرحلة اإلبتدائية الثانية ( 11 - 9سنة)

النشاطّ :
الحمام اآلمن
النوع

عمل مجموعات  -مشروع جماعي  -عرض ونقاش

األهداف

َّ
يتمكن األطفال من فهم التالي:
أن
• أهمية خدمات الصرف الصحي
• العناصر والشروط األساسية للصرف الصحي اآلمن
• كيفية اإلستخدام اآلمن لدورات المياه

المدة

 60- 45دقيقة (يمكن تقسيم تطبيق النشاط ،لكونه مشروع جماعي ،على
مدى أيام)

المواد
الضرورية

لوحة ورقيّة بحجم  ،A3أقالم حبر عريضة وملوّ نة ،فقرة “ما يتوقعه
الناس من دورات المياه” ص ،8.فقرة “الصرف الصحي الجيد وشروطه”
ص٤.

•

نبــدأ النشــاط بســؤال تمهيــدي“ :اليــوم هــو اليــوم العالمــي لــدورات الميــاه .لمــاذا،
برأيكــم ،هنــاك يــوم عالمــي لــدورات الميــاه؟ هــل دورات الميــاه ضروريــة؟ لمــاذا؟ مــاذا
قــد يحصــل إن لــم تكــن موجــودة ومتاحــة؟”

•

نخبــر األطفــال بــأن عــددًا كبيــرًا مــن النــاس حــول العالــم (ثلــث الســكان تقريبــً)
ليــس لديهــم دورات ميــاه كتلــك المتوفــرة لنــا ،وهــذا يدفعهــم للتغــوّ ط فــي
الخــارج وإلتقــاط الجراثيــم وتلويــث البيئــة والميــاه الجاريــة.

•

نخبــر األطفــال بــأن كل غــرام مــن البــراز يحــوي أكثــر مــن  10مليــون فيــروس
ومليــون بكتيريــا وألــف مــن األكيــاس الطفيليــة و 100بويضــة طفيليــة (أي أوســاخ
غيــر مرئيــة تحمــل األمــراض) .وبالتالــي ،فــإن التخ ُّلــص غيــر اآلمــن مــن البــراز يُعـرِّض
حيــاة اإلنســان وصحتــه للخطــر .نشــرح لألطفــال اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن
التخ ُّلــص غيــر اآلمــن مــن البــراز.

•

نســأل األطفــال عــن الظــروف التــي قــد تمنــع األطفــال ،والفتيــات تحديــدًا ،مــن
اســتخدام دورات الميــاه (عــدم وجــود دورات ميــاه منفصلــة وخاصــة بالفتيــات،
عــدم وجــود أقفــال وأبــواب ،بُعــد دورات الميــاه والخــوف مــن التعــرُّض لــأذى،
ُّ
ُّ
توفــر شــروط النظافــة فــي
توفــر الميــاه أو المحــارم أو الصابــون ،عــدم
عــدم
ُشــجعهم علــى اســتخدام دورات الميــاه
عمــا ي
ِّ
المراحيــض .)...نســأل األطفــال ّ
ونعــرض عليهــم فقــرة “مــا يتوقعــه النــاس مــن دورات الميــاه ص.”٨.
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•

نطلــب مــن األطفــال تصميــم صــور وملصقــات يمكــن اســتخدامها لتوعيــة
األطفــال فــي المدرســة أو األهــل أو الجيــران حــول مواصفــات الحمــام اآلمــن
وشــروطه.

•

بعــد أن ينتهــي األطفــال مــن عملهــم ،نطلــب مــن كل مجموعــة عــرض نتائــج
عملهــا ونناقــش .ثــم ُن ِّ
لخــص و ُن ِّ
ركــز علــى الرســائل األساســية.

رسائل أساسية
مــن حــق كل إنســان وكل طفــل أن يحصــل علــى فرصــة إســتخدام
حمام/مرحــاض جيــد وآمــن ونظيــف.
ال يســتطيع ثلــث ســكان األرض الوصــول إلــى تواليت/مرحــاض جيــد
وآمــن ونظيــف.
قــد يتســبب غيــاب دورات الميــاه فــي عــدم إتمــام كثيــر مــن الفتيــات
لدراســتهن.
يؤثــر غيــاب دورات الميــاه علــى صحــة اإلنســان ويقلــل مــن أمنــه وتمتعــه
ببيئــة نظيفــة ويحــد مــن نمــوه االجتماعــي واالقتصــادي ،وهــو بالطبــع
يؤثــر علــى صحــة البيئــة ،مــن خــال تلويــث مواردهــا المائيــة وغيرهــا.
ينبغــي أن تكــون دورات الميــاه آمنــة ،مريحــة ،نظيفــة ،مناســبة
ً
نســبة ألعــداد الطــاب ،تحافــظ علــى
إلحتياجــات الجميــع ،كافيــة
الخصوصيــة الفرديــة وتتمتــع بإنــارة وتهوئــة كافيــة.
يحوي غرام واحد من البراز أكثر من  10مليون فيروس ومليون بكتيريا
وألف من األكياس الطفيلية و 100بويضة طفيلية .وبالتالي ،فإن التخ ُّلص
غير اآلمن من البراز يُعرِّض حياة اإلنسان وصحته للخطر.
الحمــام لقضــاء حاجتنــا ،ينبغــي أن نقــوم بأربــع
بعــد أن نســتخدم
ّ
خطــوات أساســية :نتخ ُّلــص مــن البــراز ،نتأكــد مــن ممارســة ســلوكيات
ّ
ننظــف المرحــاض ،نغســل أيدينــا بالمــاء والصابــون
النظافــة الشــخصية،
ّ
نجففهــا بواســطة محــارم نظيفــة فــي األماكــن العامــة أو
جيــدًا ،ثــم
بواســطة منشــفة خاصــة فــي المنــزل.
َّ
ّ
نتأكــد
نتأكــد أن المرحــاض نظيــف قبــل إســتخدامه ،وأن
ينبغــي أن
ّ
ُ
مــن أن نتركــه نظيفــً بعــد إســتخدامه ،ألن المرحــاض النظيــف حــق لنــا
ولــكل إنســان.
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أنشطة للمرحلة المتوسطة ( ١٤ - ١٢سنة)

ِّ
الصحي في مدرستي
النشاط :الصرف
النوع

عمل مجموعات  -مشروع جماعي  -عرض ونقاش

األهداف

َّ
يتمكن اليافعون واليافعات من فهم التالي:
أن
• الحق بالحصول على خدمات الصرف الصحي الجيد واآلمن
• أهمية الصرف الصحي الجيد واآلمن على الصحة والبيئة
• العناصر والشروط األساسية للصرف الصحي الجيد واآلمن
• أهمية اإلستخدام اآلمن لدورات المياه

المدة

 60-45دقيقة (يمكن تقسيم النشاط ،لكونه مشروعًا جماعيًا ،على مدى
عدة أيام)

المواد
الضرورية

لوحة ورقيّة بحجم  ،A3أقالم حبر عريضة وملوّ نة ،فقرة “ما يتوقعه
الناس من دورات المياه” ص ،٨.فقرة “الصرف الصحي الجيد وشروطه”
ص٤.

•

نبدأ النشاط بسؤال تمهيدي“ :اليوم هو اليوم العالمي لدورات المياه .لماذا ،برأيكم،
هناك يوم عالمي لدورات المياه؟ هل دورات المياه ضرورية؟ لماذا؟ ما الذي قد يحصل إن
لم تكن موجودة ومتاحة؟”

•

نخبر اليافعين واليافعات بأن عددًا كبيرًا من الناس حول العالم (ثلث السكان
تقريبًا) ليس لديهم دورات مياه كتلك المتوفرة لنا ،وهذا يدفعهم للتغوّ ط في
الخارج ،وإلتقاط الجراثيم وتلويث البيئة والمياه الجارية.

•

نخبر اليافعين واليافعات بأن كل غرام من البراز يحوي أكثر من  10مليون فيروس
ومليون بكتيريا وألف من األكياس الطفيلية و 100بويضة طفيلية (أي أوساخ غير
مرئية تحمل األمراض) .وبالتالي ،فإن التخ ُّلص غير اآلمن من البراز يُعرِّض حياة
اإلنسان وصحته للخطر .نشرح لهم اآلثار السلبية الناتجة عن التخ ُّلص غير اآلمن
من البراز.

•

نسأل اليافعين واليافعات عن الظروف التي قد تمنع األطفال واليافعين،
والفتيات تحديدًا ،من استخدام دورات المياه (عدم وجود دورات مياه منفصلة
وخاصة بالفتيات ،عدم وجود أقفال وأبواب ،بُعد دورات المياه والخوف من
ُّ
ُشجعهم
عما ي
التعرُّض لألذى ،عدم
ِّ
توفر المياه أو المحارم أو الصابون .)...نسألهم ّ
على استخدام دورات المياه ونعرض عليهم فقرة “ما يتوقعه الناس من دورات
المياه” ص ،٨.ونناقشها.
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مشروع جماعي :تقييم خدمات الصرف الصحي في المدرسة
•

نشرح لليافعين واليافعات ،عن طريق نقاش جماعي ،العناصر األساسية لخدمات
الصرف الصحي:
 .1المياه
 .2مرافق الصرف الصحي
 .3النظافة الشخصية
 .4التخ ُّلص من النفايات

•

عما يشمله كل عنصر ،ونساعدهم بإلقاء الضوء على الشروط
نسأل الطالب ّ
ّ
ُّ
والتأكد منها.
توفرها
األساسية التي ينبغي

•

خبر اليافعين واليافعات بأنهم سوف يعملون في هذا النشاط على مشروع
ُن ِ
ُّ
للتأكد من حسن خدمات الصرف الصحي في مدرستهم .نو ِّزعهم إلى أربع
مجموعات كالتالي:
 .1المجموعة المسؤولة عن المياه
 .2المجموعة المسؤولة عن مرافق الصرف الصحي
 .3المجموعة المسؤولة عن النظافة الشخصية
 .4المجموعة المسؤولة عن التخ ُّلص من النفايات

•

ّ
نطلب من كل مجموعة أن ُت ِّ
ّ
توفر عناصر
للتأكد من
حضر األسئلة الضرورية
خدمات الصرف الصحي في المدرسة .يمكنهم اإلستفادة من فقرة “الصرف
الصحي الجيد وشروطه” ص ٤.في هذا الفصل.

•

خبر اليافعين واليافعات بأنهم في هذا النشاط سيحتاجون إلى العمل بشكل
ُن ِ
جماعي وإلى تقسيم العمل فيما بينهم ،فعلينا مث ً
ال أن نزور دورات المياه
ونالحظ أحوالها معًا ،أو أن نزور الصفوف وباحات الملعب ونقيّمها ،أو حتى أن
ُنقا ِبل المدير ونسأله عن بعض المسائل أو نتكلم مع المعلمين والمعلمات أو
العمال المسؤولين عن التنظيف.

•

ُنعطيهم الوقت الضروري إلتمام عملهم ونخبرهم بأننا موجودون لمساعدتهم
إن احتاجوا ذلك (قد يتط ّلب األمر يومين أو أكثر).

•

بعد أن ينتهي اليافعون واليافعات من عملهم ،نطلب من كل مجموعة عرض
نتائج عملها ونناقش.

•

ُن ِّ
لخص مع اليافعيين واليافعات الشروط األساسية للصرف الصحي السليم
واآلمن.

•

نسأل اليافعين واليافعات إذا كانوا يعتقدون بأن لديهم دور يلعبونه في
منازلهم ومجتمعاتهم لزيادة الوعي عن شروط الصرف الصحي السليم واآلمن.
نناقش معهم األنشطة التي يمكنهم القيام بها.
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رسائل أساسية
من حق كل إنسان وكل طفل أن يحصل على فرصة إستخدام حمام/
مرحاض جيد وآمن ونظيف.
ال يستطيع ثلث سكان األرض الوصول إلى تواليت/مرحاض جيد وآمن
ونظيف.
جاء تخصيص اليوم العالمي لدورات المياه نتيجة تفاقم اآلثار السلبية
والخطيرة الناتجة عن غياب خدمات الصرف الصحي إذ تشير األرقام إلى
ُعد عام ً
ال رئيسًا في وفاة نحو  2000طفل يوميًا
أن انعدام هذه الخدمات ي َ
ً
باإلسهال ( 800منهم دون الخامسة) ،فضال عن كثير من اآلثار السلبية
األخرى ،خاصة على األطفال والنساء.
قد يتسبب غياب دورات المياه في عدم إتمام كثير من الفتيات
لدراستهن ،ويؤدي أحيانًا إلى زيادة التسرُّب المدرسي واإلنقطاع عن
التع ُّلم.
يؤثر غياب دورات المياه على صحة اإلنسان ويقلل من أمنه وتمتعه
ببيئة نظيفة ويحد من نموه االجتماعي واالقتصادي ،وهو بالطبع يؤثر
على صحة البيئة بتلويث مواردها المائية وغيرها.
ينبغي أن تكون دورات المياه آمنة ،مريحة ،نظيفة ،مناسبة إلحتياجات
ً
نسبة ألعداد الطالب ،كما تحافظ على الخصوصية
الجميع ،كافية
الفردية وتتمتع بإنارة وتهوئة كافية.
يحوي غرام واحد من البراز أكثر من  10مليون فيروس ومليون بكتيريا
وألف من األكياس الطفيلية و 100بويضة طفيلية .وبالتالي ،فإن
وصحته للخطر.
التخ ُّلص غير اآلمن من البراز يُعرِّض حياة اإلنسان
َّ

الحمام لقضاء حاجتنا ،ينبغي أن نقوم بأربع خطوات
بعد أن نستخدم
ّ
أساسية:
ُّ
تم
1.1التخ ُّلص اآلمن من البراز:
التأكد أن كل البراز في المرحاض قد ّ
التخ ُّلص منه
2.2النظافة الشخصية :إستخدام ورق الحمام وأداة التنظيف
(الشط ّافة مث ً
ال) للتنظيف الشخصي
ُّ
3.3تنظيف المرحاض :المحافظة على المرحاض والتأكد من نظافته
من الداخل والخارج قبل وبعد اإلستخدام
ُّ
التأكد من غسل اليدين بالماء النظيف والصابون
4.4غسل اليدين:
وتجفيفهما جيدًا بواسطة محارم نظيفة في األماكن العامة أو
بواسطة منشفة خاصة في المنزل.
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أنشطة للمرحلة الثانوية ( ١٧ - 15سنة)

ِّ
الصحي في مجتمعي المحلي
النشاط :الصرف
النوع

عمل مجموعات  -مشروع جماعي  -عرض ونقاش

األهداف

َّ
يتمكن اليافعون واليافعات من فهم التالي:
أن
• الحق بالحصول على خدمات الصرف الصحي الجيد واآلمن
• أهمية الصرف الصحي الجيد واآلمن على الصحة والبيئة
• العناصر والشروط األساسية للصرف الصحي الجيد واآلمن
• أهمية اإلستخدام اآلمن لدورات المياه

المدة

 60-45دقيقة (يمكن تقسيم النشاط ،لكونه مشروعًا جماعيًا ،على مدى
عدة أيام)

المواد
الضرورية

لوحة ورقيّة بحجم  ،A3أقالم حبر عريضة وملوّ نة ،فقرة “ما يتوقعه
الناس من دورات المياه” ص ،٨.فقرة “الصرف الصحي الجيد وشروطه”
ص٤.

•

نبدأ النشاط بسؤال تمهيدي“ :اليوم هو اليوم العالمي لدورات المياه .لماذا ،برأيكم،
هناك يوم عالمي لدورات المياه؟ هل دورات المياه ضرورية؟ لماذا؟ ما الذي قد يحصل إن
لم تكن موجودة ومتاحة؟”

•

نخبر اليافعين واليافعات بأن عددًا كبيرًا من الناس حول العالم (ثلث السكان
تقريبًا) ليس لديهم دورات مياه كتلك المتوفرة لنا ،وهذا يدفعهم للتغوّ ط في
الخارج ،وإلتقاط الجراثيم وتلويث البيئة والمياه الجارية.

•

نخبر اليافعين واليافعات بأن كل غرام من البراز يحوي أكثر من  10مليون فيروس
ومليون بكتيريا وألف من األكياس الطفيلية و 100بويضة طفيلية (أي أوساخ غير
مرئية تحمل األمراض) .وبالتالي ،فإن التخ ُّلص غير اآلمن من البراز يُعرِّض حياة
اإلنسان وصحته للخطر .نشرح لهم اآلثار السلبية الناتجة عن التخ ُّلص غير اآلمن
من البراز.

•

نسأل اليافعين واليافعات عن الظروف التي قد تمنع األطفال واليافعين،
والفتيات تحديدًا ،من استخدام دورات المياه (عدم وجود دورات مياه منفصلة
وخاصة بالفتيات ،عدم وجود أقفال وأبواب ،بُعد دورات المياه والخوف من
ُّ
ُشجعهم
عما ي
التعرُّض لألذى ،عدم
ِّ
توفر المياه أو المحارم أو الصابون .)...نسألهم ّ
على استخدام دورات المياه ونعرض عليهم فقرة “ما يتوقعه الناس من دورات
المياه” ص ،٨.ونناقشها.
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•

ُن ِّ
ركز مع هذه الفئة العمرية على مسائل الخصوصية ،ال سيَما أهمية فصل دورات
المياه وتخصيص دورات خاصة للذكور وأخرى خاصة لإلناث .كما ُن ِّ
ركز مع الفتيات
ّ
توفر فوط صحية وما يمكن أن تحتاجه الفتيات أثناء فترة الطمث.
على أهمية
ونعطي أهمية لمسائل الحماية الضرورية لتشجيع الفتيات على إستخدام
دورات المياه.

مشــروع جماعــي :تقييــم خدمــات الصــرف الصحــي فــي المدرســة
أو البيــت أو فــي مــكان عــام فــي المجتمــع المحلــي
•

نشرح لليافعين واليافعات ،عن طريق نقاش جماعي ،عناصر خدمات الصرف
الصحي:
 .1المياه
 .2مرافق الصرف الصحي
 .3النظافة الشخصية
 .4التخ ُّلص من النفايات

•

عما يشمله كل عنصر ،ونساعدهم بإلقاء الضوء على المسائل
نسألهم
ّ
ّ
ُّ
األساسية التي ينبغي توفرها والتأكد منها.

•

خبر اليافعين واليافعات بأنهم سوف يعملون في هذا النشاط على مشروع
ُن ِ
ُّ
للتأكد من حسن خدمات الصرف الصحي في مدرستهم .نو ِّزعهم إلى أربع
مجموعات كالتالي:
 .1المجموعة المسؤولة عن المياه
 .2المجموعة المسؤولة عن مرافق الصرف الصحي
 .3المجموعة المسؤولة عن النظافة الشخصية
 .4المجموعة المسؤولة عن التخ ُّلص من النفايات

•

نطلب من كل مجموعة أن ُت ِّ
ّ
للتأكد من حسن عناصر
حضر األسئلة الضرورية
خدمات الصرف الصحي في المدرسة أو في البيت أو في مكان عام في
مجتمعهم المحلي .يمكنهم اإلستفادة من فقرة “الصرف الصحي الجيد
وشروطه” ص ٤.في هذا الفصل.

•

ُّ
التأكد من الشروط الصحية لخدمات
نطلب من اليافعين واليافعات ،إلى جانب
الصرف الصحي ،التفكير ببعض الحلول واقتراح بعض التعديالت الممكنة
والضرورية لتحسين هذه الشروط.
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•

خبر اليافعين واليافعات بأنهم في هذا النشاط سيحتاجون إلى العمل بشكل
ُن ِ
جماعي وإلى تقسيم العمل فيما بينهم ،فعلينا مث ً
ال إذا إخترنا المدرسة أن نزور
دورات المياه ونالحظ أحوالها معًا ،أو أن نزور الصفوف وباحات الملعب ونقيّمها،
أو حتى أن ُنقا ِبل المدير ونسأله عن بعض المسائل أو نتكلم مع المعلمين
والمعلمات أو العمال المسؤولين عن التنظيف.

•

ُنعطيهم الوقت الضروري إلتمام عملهم ونخبرهم بأننا موجودون لمساعدتهم
إن احتاجوا ذلك (قد يتط ّلب األمر يومين أو أكثر).

•

ُن ِّ
لخص مع اليافعيين واليافعات الشروط األساسية للصرف الصحي السليم
واآلمن.

•

نسأل اليافعين واليافعات إذا كانوا يعتقدون بأن لديهم دورًا في زيادة الوعي
في منازلهم ومجتمعاتهم حول شروط الصرف الصحي السليم واآلمن .نناقش
معهم األنشطة التي يمكنهم القيام بها.

•

ُن ِّ
ركز على الرسائل األساسية.
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رسائل أساسية
من حق كل إنسان وكل طفل أن يحصل على فرصة إستخدام حمام/
مرحاض جيد وآمن ونظيف.
ال يستطيع ثلث سكان األرض الوصول إلى تواليت/مرحاض جيد وآمن
ونظيف.
جاء تخصيص اليوم العالمي لدورات المياه نتيجة تفاقم اآلثار السلبية
والخطيرة الناتجة عن غياب خدمات الصرف الصحي إذ تشير األرقام إلى
ُعد عام ً
ال رئيسًا في وفاة نحو  2000طفل يوميًا
أن انعدام هذه الخدمات ي َ
ً
باإلسهال ( 800منهم دون الخامسة) ،فضال عن كثير من اآلثار السلبية
األخرى ،خاصة على األطفال والنساء.
قد يتسبب غياب دورات المياه في عدم إتمام كثير من الفتيات
لدراستهن ،ويؤدي أحيانًا إلى زيادة التسرُّب المدرسي واإلنقطاع عن
التع ُّلم.
يؤثر غياب دورات المياه على صحة اإلنسان ويقلل من أمنه وتمتعه
ببيئة نظيفة ويحد من نموه االجتماعي واالقتصادي ،وهو بالطبع يؤثر
على صحة البيئة بتلويث مواردها المائية وغيرها.
ينبغي أن تكون دورات المياه آمنة ،مريحة ،نظيفة ،مناسبة إلحتياجات
ً
نسبة ألعداد الطالب ،كما تحافظ على الخصوصية
الجميع ،كافية
الفردية وتتمتع بإنارة وتهوئة كافية.
يحوي غرام واحد من البراز أكثر من  10مليون فيروس ومليون بكتيريا
وألف من األكياس الطفيلية و 100بويضة طفيلية .وبالتالي ،فإن
وصحته للخطر.
التخ ُّلص غير اآلمن من البراز يُعرِّض حياة اإلنسان
َّ

الحمام لقضاء حاجتنا ،ينبغي أن نقوم بأربع خطوات
بعد أن نستخدم
ّ
أساسية:
ُّ
تم
1.1التخ ُّلص اآلمن من البراز:
التأكد أن كل البراز في المرحاض قد ّ
التخ ُّلص منه
2.2النظافة الشخصية :إستخدام ورق الحمام وأداة التنظيف
(الشط ّافة مث ً
ال) للتنظيف الشخصي
ُّ
3.3تنظيف المرحاض :المحافظة على المرحاض والتأكد من نظافته
من الداخل والخارج قبل وبعد اإلستخدام
ُّ
التأكد من غسل اليدين بالماء النظيف والصابون
4.4غسل اليدين:
وتجفيفهما جيدًا بواسطة محارم نظيفة في األماكن العامة أو
بواسطة منشفة خاصة في المنزل.
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ـد هذا الدليــل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في إطار مشــروعه
أعـ َّ
المضيفة”.
“تحسين الظروف الحياتية في التجمعات الفلسطينية ُ
يُسمح بإستخدام هذا الدليل ألهداف تعليميّة ،ولكن ليس للبيع والتسويق.
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