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 وتقدیر  شكر
 

یتقدم المؤلفون بالشكر من كل من أسھم في ھذه النسخة والنسخة السابقة من ھذه الخالصة، على الرغم من المواعید النھائیة الضیقة  
،  Arupظمة آغ خان، ومؤسسة آروب أبیمبوال أودوموسو، منظمة العمل ضد الجوع، ومن  وفي أوقات كانوا منشغلین فیھا كثیراً. 

المجلس السیاسي للوحدة الوطنیة أزرق وأبیض في نیكاراغوا، ومؤسسة بریان رید، ومؤسسة   والصلیب األحمر البلجیكي،
Concern Worldwide والمجلس النرویجي لالجئین، ومؤسسة ،Field Ready ومؤسسة ،Happy Tap  ومدرسة لندن ،
، ومؤسسة  SaniTapو ،Robert Chambersو ري، ومؤسسة أوكسفام، ومؤسسة بالن إنترناشینال،للنظافة العامة والطب المدا

SEED ،و مدغشقرSightsavers، وSNV، وSPATAP،  وS. Viswanath ، وTatirano Social Enterprise،  
  والیونیسف، ، والمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، The SMART Centre Groupمجموعة و ، Tearfundو
ً من ناعومي فیرنون على  .WaterSHED Asiaو ،WaterAid، ومؤسسة United Purposeو كما نتقدم بالشكر أیضا

االقتراحات التي قدمھا وعلى قیامھ بتحریر وتصمیم الخالصة، وكذلك من جانیتا بارتیل على دورھا في مراجعتھا، ومن روث  
 . ھاونشر  أفراد فریق مركز تعلم اإلصحاح البیئي على دعمھم في إعداد الخالصة واتسون على تصمیم الغالف، وكذلك نشكر باقي 
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 مقدمة .1
 

تُعتبر ممارسة غسل الیدین بالصابون بشكل مالئم ومتكرر واحداً من أكثر التدابیر أھمیة التي یمكن استخدامھا لمنع انتشار فیروس  
نظافة الجھاز   اتممارسااللتزام ب وجھ (العینین واألنف والفم) و، إلى جانب التباعد الجسدي وتجنب لمس الشخص لل 19-كوفید

  التنفسي الجیدة.
 

% منھا  18% من األسر المنزلیة تفتقر إلى الوصول إلى مرفق یتوفر فیھ الصابون والماء، حیث لیس لدى 40ومع ذلك، ما زالت 
 ). 2020أي مرفق من أي نوع (منظمة الصحة العالمیة والیونیسف، 

 
خالصة غسل الیدین  العالمي، سارع مركز تعلم اإلصحاح البیئي في معھد دراسات التنمیة إلى إعداد  19-إلى وباء كوفید واستجابة 

  ، وھي خالصة یمكن استخدامھا لدعم الوصول المتزاید إلى المرافق وتعزیز سلوكیات غسل الیدین اإلیجابیة.للبیئات متدنیة الموارد
 

ً حول مر افق غسل الیدین منخفضة التكلفة والتي یمكن استخدامھا بشكل واسع في البلدان متدنیة ومتوسطة  توفر الخالصة توجیھا
مشاركة ھذه الخالصة بشكل مكثف في الوقت الذي تعمل فیھ الحكومات والوكاالت على مواجھة ھذه األزمة  تم ت ونأمل أن  الدخل.

ق غسل الیدین في األسر المنزلیة والمجتمعات المحلیة والمدارس  حاجة ماّسة لمراف ثمةفي البلدان متدنیة ومتوسطة الدخل حیث 
  ومرافق الرعایة الصحیة.

 
 تشتمل الخالصة على معلومات ومراجع لمزید من القراءة حول: 

 
 بما فیھا المرافق المتاحة للجمیع.  -مرافق غسل الیدین  •
 تلمیحات بیئیة لتعزیز سلوكیات غسل الیدین.  •
  امة من خالل التباعد الجسدي.التشجیع على النظافة الع •

 
وھو المبرر إلعدادھا بحیث   -ھذه الخالصة ال تعید اختراع العجلة، لكنھا تجمع بین المعلومات المتوفرة حالیاً من مختلف المنظمات 

  یمكن الوصول على ھذه المعلومات في مكان واحد.
 

، والسجون،  بالسكانة لعدة مستخدمین (للمناطق المكتظة وھي تغطي المرافق الخاصة باألسر المنزلیة الفردیة وكذلك المعد 
ھذه الخالصة ال تتضمن الطرق التي یمكن من خاللھا زیادة مستوى الوصول إلى الماء، أو إلى أي معلومات   والمدارس، إلخ).

النظافة الحیضیة أو   وھي ال تتطرق إلى إدارة . 19-تتعلق بصحة الجھاز التنفسي، مع أن كالھما أساسیان لمكافحة فیروس كوفید
 التبول الالإرادي أو االستحمام أو غسل المالبس ومعدات الطھي. 

 
ومن أجل توفیر مورد سریع، تُعتبر ھذه الخالصة وثیقة حیویة وسوف تواصل تضمین الدروس واالبتكارات والممارسات المثلى  

عجل لالستجابة إلى األزمة الحالیة ولم یكن الغرض منھا  لقد تم إعداد ھذه الخالصة على  كلما ظھرت ھذه في مختلف أنحاء العالم.
وقد تم توزیعھا بشكل عاجل على صنّاع السیاسات والممارسین لیتسنى اتخاذ التدابیر ذات الصلة في الوقت   أن تكون منمقة أو مكثفة.

البتكارات، وذلك لمساعدة القطاع  تحفیز مزید من النقاشات ومشاركة األفكار والى إونحن نأمل أن تؤدي ھذه الخالصة  المناسب. 
انصّب تركیز النسخة األولى على جمع وعرض معلومات حول مرافق غسل الیدین  على التأقلم والتطور في ھذه األوقات االستثنائیة.

مختلف   أما ھذه النسخة الثانیة، فھي تتضمن تكنولوجیات إضافیة وكذلك أمثلة محلیة على مرافق غسل الیدین في منخفضة التكلفة.
  أنحاء العالم، إضافة إلى معلومات أخرى حول تعزیز نظافة التباعد الجسدي. 
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 األقسام الجدیدة في ھذه النسخة ھي على النحو التالي: 
 

 قنوات المجاري 2.1.3 
 الحنفیات والمضخات ومصارف المیاه الخاصة بغسل الیدین 2.1.4 
 فیة مضخة حنفیة تعمل بالقدم/خزان مع حن 2.2.1.3 
 لغسل الیدین Jenguمرفق جنجو  2.2.1.9 
 حامل أوكسفام لغسل الیدین2.2.2.4 
 (تم إضافة عدة أمثلة محلیة)  أمثلة محلیة على مرافق غسل الیدین2.3 
 أمثلة على المشاركة المجتمعیة 3.1 

 
 كما أن ھناك تركیز متزاید على الحّد من ھدر المیاه في ھذه المرافق. 

 
یرجى إرسال أي معلومات   تنقیح ھذه الوثیقة كل شھر تقریباً حتى شھر یولیو/تموز على األقل. لیخطط مركز تعلیم اإلصحاح البیئي 

أو التواصل معنا   SLH@ids.ac.ukلى العنوان أو اقتراحات ذات صلة إلى مركز تعلم اإلصحاح البیئي عبر البرید اإللكتروني ع
إذا رغبتم بمشاركة أي معلومات تتعلق بتكنولوجیا معینة، یرجى التقّید بالنموذج الوارد   .SanLearningHub@عبر تویتر على 

  . یا غسل الیدیننموذج تكنولوج: 1الملحق في 

mailto:SLH@ids.ac.uk
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 مرفق غسل الیدین  .2
 

من غسل أیدیھم بالصابون بشكل مالئم في األوقات الحرجة (انظر المربع أدناه)، من الضروري أن   األشخاص من أجل تمكین 
م ویجب أن تكون مرافق غسل الیدین متاحة للجمیع، وأن یت  یتمتعوا بالقدرة على الوصول إلى المرافق كلما احتاجوا إلى ذلك.

  على استخدامھا.  األشخاصتصمیمھا بما یشجع 
 

یعرض ھذا القسم معلومات حول مبادئ التصمیم واالعتبارات الرئیسیة لمرافق غسل الیدین، بما في ذلك معلومات حول خیارات  
كما أنھ   لمجاري. صدر المیاه والحنفیات وقنوات امكیفیة صنع الصابون أو الصابون السائل)، و ذلك  فيالصابون لغسل الیدین (بما 

مفیدة حول كیفیة تصمیم وتحدید موقع مرافق غسل الیدین بحیث یتم   اً یتضمن معلومات واقتراحات حول إمكانیة الوصول، وأفكار
  غسل أیدیھم بالصابون وحتى یتم أیضاً تضمینا واستخدامھا في أي من التكنولوجیات المذكورة. ب  األشخاص تذكیر 

 
ل حول تكنولوجیات متنوعة یمكن استخدامھا إلنشاء مرافق غسل الیدین في األسر المنزلیة واألماكن  بعد ذلك، یعرض القسم تفاصی 

ً مختصراً للمرفق إلى جانب عرض صور، وذكر   العامة والمؤسسات (المدارس، السجون، إلخ).  وتتضمن كل تكنولوجیا وصفا
 لتي یمكن إجراؤھا حسب السیاقات المحلیة والمواد المتوفرة.اإلیجابیات والسلبیات، واعتبارات إمكانیة الوصول، واالختالفات ا

كما تم   وتُعتبر ھذه التكنولوجیات نقطة انطالق یمكن ویجب مواءمتھا حسب السیاق وحسب تفضیالت المستخدم وإمكانیة التطبیق.
 . ت علیھاتعدیالإدخال  على عتشجی الم و اتضمین أمثلة محلیة على مرافق غسل الیدین في مختلف أنحاء العالم للحّث على اإللھ

 

 

 ؟صابوندین بالمتى ینبغي غسل الی
 

 یوصى دائماً بغسل الیدین بالصابون في األوقات الحرجة التالیة:
  قبل إعداد الطعام. •
 قبل تناول األكل أو إطعام األطفال. •
 م المرحاض.بعد استخدا •
 بعد تغییر حفاضة الطفل أو تنظیفھ أو مساعدتھ في استخدام المرحاض. •
  ة.بعد لمس الحیوانات والحیوانات المنزلیة األلیف •

 
 لغسل الیدین بالصابون ومنھا: إضافیة، ھناك اآلن أوقات حرجة 19-ومع ذلك، وبسبب فیروس كوفید

 بعد السعال أو العطس. •
 أو أي مبنى. عند دخول أو مغادرة المنزل •
  بعد التالمس الجسدي مع أي شخص من خارج أسرتك المنزلیة. •
 األبواب، الدربزین، النقود، إلخ).عند لمس األسطح عندما تكون خارج المنزل (مثالً مقابض  •
 بعد الذھاب إلى مكان عام، بما في ذلك المواصالت العامة، واألسواق وأماكن العبادة. •
  مریض.قبل وأثناء وبعد رعایة شخص  •

  )2020a، الیونیسف، 2020a ، 19-(مركز صحة كوفید
 

 صابونكیف ینبغي غسل الیدین بال
 

 ثانیة على األقل ویجب أن تشتمل على الخطوات التالیة: 30-20یجب أن تستغرق ممارسة غسل الیدین 
 تبلیل الیدین بالماء الجاري. :1الخطوة  •
  وضع الصابون. :2الخطوة  •
 ثانیة على األقل. 20لمدة  -بما في ذلك ظھر الیدین وبین األصابع وتحت األظافر  -طح الیدین فرك جمیع أس :3الخطوة  •
 جاري.غمرھا كاملة بالماء ال :4الخطوة  •
  تجفیف الیدین بمنشفة أو بمندیل یُستخدم لمرة واحدة. :5الخطوة  •

 .)2020a(الیونیسف، 
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 اعتبارات لجمیع مرافق غسل الیدین .2.1
 

 الصابون .2.1.1
 

 :19-یرتكز ھذا القسم إلى حّد كبیر على المعلومات الموجودة على موقع مركز صحة كوفید
https://resources.hygienehub.info/en/  

 
بغسل أیدیھم بمادة منظفة تعمل بشكل فعّال على التخلص من البكتیریا والفیروسات، بما فیھا   األشخاصي جداً أن یقوم من الضرور

مادة الفرك الكحولیة (تحتوي على األقل  من المعروف أن كالً من  . 19-الذي یتسبب في فیروس كوفید  2-كوفید-فایروس سارس 
  . 2-كوفید-التخلص بشكل فاعل من فیروس سارس إلى  انیؤدی  % من الكحول) والصابون 60على 

 
ً ومتوفر على نطاق أوسع من مادة الفرك الكحولیة. ، ومن ثمَّ  من المرجح أن یكون الصابون في البیئات منخفضة الموارد أقل ثمنا

  من غسل أیدیھم بفعالیة. األشخاصمرافق غسل الیدین لتمكین  جمیعیجب توفیر الصابون في 
 

ال یعطون أولویة استخدامھ حالیاً لغسل   األشخاص لدى معظم األسر المنزلیة في مختلف أنحاء العالم، وحتى لو أن الصابون متوفر 
یجب أن تعمل التدخالت، حیثما أمكن،  لیس لغسل الیدین).والیدین (على سبیل المثال، قد یستخدمونھ لغسل المالبس أو األطباق، 

تخدام الصابون لغسل الیدین وتشجیعھم على غسل الیدین بواحد من أنواع الصابون  على إعطاء أولویة اس األشخاصعلى تشجیع 
ویمكن الستخدام معّطر لطیف، حیثما توفر ذلك، أن یجعل غسل الیدین بالصابون ممارسة مرغوبة أكثر (مركز   المذكورة أدناه.

 ). 2020a ،19-صحة كوفید
 

 لیدین ھي: أنواع الصابون الثالثة التي یمكن استخدامھا لغسل ا
 

 قطع الصابون  •
 الصابون السائل  •
 الماء الصابوني  •

 
لكن لیس ھناك أدلة على   قد تكون ھناك مخاوف من أن تنتقل الجراثیم بین األشخاص الذین یتشاركون في استخدام قطعة الصابون. 

  فقد في قطعة الصابون، قلقین حیال السالمة عند التشارك  األشخاصومع ذلك، إذا كان  ).2020a ،19-ھذا (مركز صحة كوفید
ویمكن صنع الصابون السائل من قطع الصابون إذا لم   یكون الصابون السائل مقبوالً أكثر، وخاصة في مرافق غسل الیدین العامة.

من الجدیر بالمالحظة أن وعاء توزیع الصابون السائل قد یصبح نقطة تلوث   یكن متوفراً أو یمكن الحصول علیھ بأسعار میسرة.
على الرغم من أنھ یتم غسل الیدین بعد لمس وعاء توزیع الصابون لكن ھذا أقل إثارة للقلق من نقاط تلوث أخرى (مثل   محتملة،

مل بالقدم والتي  على معلومات حول آلیات الحنفیة التي تع 2.1.4یشتمل القسم  الحنفیات التي تحتاج إلى إغالقھا باستخدام الیدین).
  یمكن تطبیقھا على أوعیة توزیع الصابون السائل.

 
إذا لم تكن قطع الصابون أو الصابون السائل متوفراً أو میسور التكلفة، یمكن صنع الماء الصابوني من خالل مزج كمیة صغیرة من  

لماء الصابوني بدل أنواع الصابون األخرى  ویجب استخدام ا مسحوق الغسیل أو مادة منظفة أو أي نوع آخر من الصابون مع الماء. 
وكبدیل لذلك، یمكن صنع قطع الصابون باستخدام مكونات متوفرة محلیاً على   ویجب شطف الیدین بماء غیر صابوني بعد استخدامھ.

یة المستخدمة  ومع ذلك، یجب توخي العنایة عند تقریر ما إذا كان سیتم صنع الصابون في ضوء الوقت والمواد الكیماو نطاق واسع.
 ). 2020b ،19-(مركز صحة كوفید

 
 
 
 
 
 
 

https://resources.hygienehub.info/en/
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 أدناه كیفیة صنع الماء الصابوني:  1الشكل یعرض 
 

 
 Sultana, 2018 حقوق الصورة: كیفیة صنع الماء الصابوني: :1الشكل 

 
مع أن األدلة محدودة على   بأن یستخدموا الرماد والماء لغسل الیدین.  األشخاص یھ الصابون فعالً، یُنصح في الحاالت التي ال یتوفر ف

، إال أنھ فعّال لجراثیم أخرى ولعل استخدامھ أفضل من غسل  19-فعالیة الرماد المستخدم لغسل الیدین في مكافحة فیروس كوفید
  ). 2020a ،19-(مركز صحة كوفید  هوحدالیدین بالماء 

 
فمن المرجح أن   احرص على أن یستخدموا الرماد األبیض من وسط النار بعد تبریدھا.فإذا تم نصح األسر المنزلیة باستخدام الرماد، 

ً حیث تم تسخینھ على أعلى درجة حرارة. من المحتمل أن تسبب المواد الكیماویة   یكون الرماد األبیض ھذا ھو األكثر تعقیما
الیدین بالرماد   لغس أن  لكن اعلم أضرار للجلد، وذلك حسب طبیعة المواد الكیماویة التي تم حرقھا في النار. الموجودة في الرماد في 

ولذا، قد یؤدي التشجیع على استخدام الرماد   ال یخلّف شعوراً جیداً أو رائحة لطیفة في الیدین كما ھو الحال عند استخدام الصابون. 
 ). 2020a ،19-دین (مركز صحة كوفیدعن ممارسة غسل الی  األشخاص إلى عزوف 

 
ولھذا السبب، ال   یسبب تھیجاً في الجلد. فقد 19-لیس من الضروري غسل الیدین باستخدام محلول الكلور في سیاق فیروس كوفید

ول  ومع ذلك، وفي سیاقات التشجیع بشكل واسع على استخدام محل یُنصح باستخدامھ إذا ما توفر أي من البدئل المذكورة أعاله.
في حالة استخدام محلول الكلور لغسل الیدین،   .األشخاص الكلور استجابة النتشار فیروس إیبوال، قد یكون استخدمھ مقبوالً لبعض 

 ن على ھذا الرابط: یمكن االطالع على نصیحة حول اختیار طریقة صنع الصابو
-to-thing-right-the-making-soap-is-https://resources.hygienehub.info/en/articles/4106091

context-my-in-do 
 

على توجیھ حول صنع الصابون في المنزل على ھذا الرابط:  یمكن االطالع 
c/pdfs/technihttps://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/external/content/research/wed

calbriefs/08.%20Making%20soap.pdf 
 

ھذا الرابط:   یمكن االطالع على تعلیمات مبسطة لصنع الصابون السائل من قطع الصابون على
bar/-a-from-soap-liquid-emak-to-https://www.instructables.com/id/How 

 
 
 

https://resources.hygienehub.info/en/articles/4106091-is-soap-making-the-right-thing-to-do-in-my-context
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4106091-is-soap-making-the-right-thing-to-do-in-my-context
https://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/external/content/research/wedc/pdfs/technicalbriefs/08.%20Making%20soap.pdf
https://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/external/content/research/wedc/pdfs/technicalbriefs/08.%20Making%20soap.pdf
https://www.instructables.com/id/How-to-make-liquid-soap-from-a-bar/


 

 
 

 7 2020یونیو/ حزیران  :2النسخة               

الكلور مادة كیماویة خطرة، لذا یجب توخي الحذر وتحضیره بالطریقة الصحیحة، مع   % من الكلور. 0.05یجب استخدام ما نسبتھ 
 ي مكان آمن طوال الوقت. الحرص على إبقاء الكلور ف

 

 

 مصدر المیاه .2.1.2
 

وكما ھو موضح في مواضع وصف   لغسل الیدین بالصابون والماء، من المھم أن یكون الماء متوفراً مسبقاً في تقنیات غسل الیدین. 
 وھذه تشمل:  التكنولوجیا، یمكن أن یأتي الماء من مصادر مختلفة.

 
 أو بدونھا) اآلبار أو اآلبار المحفورة (سواء مع مضخة  •
 أنظمة تجمیع میاه األمطار  •
 بأنابیب مصدر میاه متصالً  •
 المیاه السطحیة  •
 بعض المیاه الرمادیة (على سبیل المثال، من الماء المستخدم لغسیل المالبس)  •

 
یات غسل  بأنابیب تؤدي إلى موقع مالئم لغسل الیدین، تحتاج معظم تكنولوج میاه متصالً الما عدا الحاالت التي یكون فیھا مصدر 

ومن األھمیة بمكان ضمان إعادة تعبئة مرفق غسل الیدین بالماء كلما دعت الضرورة إلى ذلك بحیث یكون   الیدین إلى تعبئتھا بالماء.
ویجب أن تكون مھمة إعادة تعبئة الماء مشتركة بین الرجال والنساء الذین یستخدمون مرفق غسل   بشكل دائم فیھا.  اً الماء متوفر
من أجل  تشغیل اللعامل  ةوفیما یتعلق بمرافق غسل الیدین العامة، یجب دفع أجر  تقتصر ھذه المھمة على أحدھما فقط.الیدین وأال 

ویجب أن یتم وضع خّزان الماء الخاص بمرفق غسل الیدین في مكان مناسب یتیح إعادة   المرافق وإعادة تعبئتھا إذا أمكن.إدارة 
 تعبئتھ بسھولة. 

 
یجب الحرص دائماً   المصدر الذي یأتي منھ الماء المخصص لغسل الیدین عند اختیار تكنولوجیا غسل الیدین.من المھم التفكیر في 

على اختیار التكنولوجیات التي من شأنھا الحّد من استخدام المیاه، وھذا مھم على نحو خاص إذا كان ھناك شّح في المیاه أو إذا  
  كان مصدر الماء بعیداً. 

 
في الحاالت التي یكون   معاییر میاه الشرب أو أن یكون معقماً بالكلور.جودة الماء المستخدم لغسل الیدین لبي لیس بالضرورة أن ت 

ومع ذلك، یجب عدم استخدام الماء   فیھا مقبوالً للمستخدمین، یمكن استخدام المیاه الرمادیة الناتجة عن غسل المالبس لغسل الیدین.
 ). 2020c ،19-سل الیدین مجدداً (مركز صحة كوفیدالمھدور من غسل الیدین مرة أخرى لغ

 
 

 
ة لغسل الیدین في سیاق  معلومات أكثر حول المواد المنظفة المستخدم 19-یعرض ھذا التقریر المختصر من مركز صحة كوفید

on-report-summary-https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915684-: 19-فیروس كوفید
19-covid-and-handwashing 

 
مقطع الفیدیو القصیر ھذا من مدرسة لندن للنظافة العامة والطب المداري معلومات أخرى حول غسل الیدین  كما یعرض 

 share-https://vimeo.com/403090072?ref=tw: 19-باستخدام الصابون والماء في سیاق فیروس كوفید
 

معلومات إضافیة حول غسل الیدین بالصابون والماء   -المشمولة أیضاً في القسم المتعلق بالصابون أعاله  -د توفر ھذه الموار
 : 19-في سیاق كوفید

 
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915684-: 1-صحة كوفیدتقریر مختصر من مركز 

19-covid-and-handwashing-on-report-summary 
 

https://vimeo.com/403090072?ref=tw-حاح البیئي والطب المداري: مقطع فیدیو قصیر من مدرسة لندن لإلص
resha 

https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915684-summary-report-on-handwashing-and-covid-19
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915684-summary-report-on-handwashing-and-covid-19
https://vimeo.com/403090072?ref=tw-share
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915684-summary-report-on-handwashing-and-covid-19
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915684-summary-report-on-handwashing-and-covid-19
https://vimeo.com/403090072?ref=tw-share
https://vimeo.com/403090072?ref=tw-share
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 قنوات المجاري .2.1.3
 

ً في محطات غسل الیدین.  ً أساسیا ، إال أن  19-فیروس كوفیدلماء ال یُعتبر مصدراً لنقل افي حین أن  تُعتبر قنوات المجاري مكونا
إذا  حاجة إلى إجراء مزید من البحث حول ما  ثمةومعالجتھ، تم ت لمدة یومین إذا لم  أن یبقى في الماءیمكن  2-كوفید-فیروس سارس

). ومن شأن وجود نظام قنوات مجاري سيء المستوى  2020a ،19-(مركز صحة كوفید  األشخاص على كان ھذا یشكل خطراً 
كما أن ھذا من شأنھ أیضاً أن یجعل   حول مرافق غسل الیدین أن یؤدي إلى تجمع المیاه، ما یوفر أرضیة خصبة للذباب والناموس. 

  تخدمین إلیھا و/أو یثنیھم عن استخدامھا. من األرضیة حول مرفق غسل الیدین وحلة ما قد یقیّد وصول المس
 

فعلى سبیل المثال، یجري الماء بشكل أسرع وبسالسة   یعتمد نوع وحجم قنوات المجاري على ظروف التربة في أي سیاق معین.
 الطینیة.  مقارنة بالتربةأكبر في التربة الرملیة 

 
 ومن بین حلول قنوات مجاري المیاه المھدورة ما یلي: 

 أنواع النباتات في نقطة المیاه المھدورة للمساعدة في امتصاص الماء الزائد.  زراعة بعض  •
 بالحجارة والحصى. ھا ؤوملحفر حفرة في نقطة المیاه المھدورة   •
 . الحالیةالتخلص من المیاه المھدورة في شبكات المجاري أو البالعات  •

 
ل الیدین التي تكون مجھزة بنوع معین من األحواض  من المرجح أن یكون من األسھل تجمیع المیاه المھدورة من محطات غس

ومن ثّم یمكن تزوید األحواض بأنبوب خارجي یتصل بنقطة مجاري مناسبة أو استخدامھ لتجمیع المیاه المھدورة التي   لتجمیع المیاه.
 یمكن بعدھا التخلص منھا بشكل آمن في نقطة مجاري مناسبة. 

 

 
 

 میاه الخاصة بغسل الیدینالحنفیات والمضخات ومصارف توزیع ال .2.1.4
 

للحّد من إعادة التلوث، یجب حیثما أمكن استخدام الحنفیات   من المھم الحّد من من خطر إعادة تلوث الیدین بعد غسلھما بالصابون.
دم أو  التي ال تتطلب إغالقھا وفتحھا بعد غسل الیدین، أو الحنفیات التي یمكن تشغیلھا بواسطة أعضاء الجسم األخرى (مثالً، الق

كما من شأن المادة التي تُصنع منھا الحنفیة أن تساعد في ذلك: یتمیز النحاس (وغیره من صفائح النحاس) بصفات   الذراعین).
  ).Grass ،2010مضادة للمیكروبات ولذا فإن استخدام النحاس یقلل من احتمالیة إعادة التلوث ( 

 
 لمستخدمة لغسل الیدین بما یضمن الحّد من استھالك المیاه.اختیار الحنفیات وموزعات المیاه األخرى اأیضاً یجب 

 
 یشتمل الجدول التالي على االعتبارات والمصادر المقترحة عند اختیار وسائل توزیع الماء من أي مرفق لغسل الیدین: 

 

 الموارد  أمثلة  نوع التكنولوجیا 

الحنفیات التي تعمل بالضغط   • الحنفیات 
 علیھا دون الحاجة إلى لفّھا 

حنفیات الرافعة التي یمكن   •
 تشغیلھا بالذراع/المرفق. 

ھناك أنواع حنفیات مختلفة متوفرة في بیئات   •
صحیفة الوقائع الخاصة بالیونیسف ھذه   مختلفة. 

تتضمن خیارات شائعة، بما فیھا الخیارات التي  
تقلل من إعادة التلوث:  

https://www.unicef.org/media/68896
-Facility-/file/Handwashing
 Factsheet.pdf 

األجھزة التي  
 تعمل بالقدم 

یتم إضافة دعاسات قدم إلى   •
الرافعة التي تفتح الحنفیة/وعاء  

  توزیع الصابون السائل.
 مضخات القدم.  •

ابون السائل  یمكن توصیل الحنفیات وموزعات الص •
التي تعمل بالدفع بدواسات القدم بحیث تفتح عند  

تعرض مقاطع الفیدیو ھذه   الضغط على الدواسات.
أجھزة بسیطة للقیام بھذا:  

https://www.youtube.com/watch?v=
 VDWewp8yWmw

و 

)  WEDCیمكن االطالع على مزید من المعلومات حول قنوات المجاري في النبذة الفنیة الخاصة بمركز المیاه والھندسة (
 على العنوان:  

https://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/external/content/research/wedc/pdfs/tech
 20improved%20health.pdfnicalbriefs/32.%20Drainage%20for% 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847934
https://www.unicef.org/media/68896/file/Handwashing-Facility-Factsheet.pdf
https://www.unicef.org/media/68896/file/Handwashing-Facility-Factsheet.pdf
https://www.unicef.org/media/68896/file/Handwashing-Facility-Factsheet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VDWewp8yWmw
https://www.youtube.com/watch?v=VDWewp8yWmw
https://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/external/content/research/wedc/pdfs/technicalbriefs/32.%20Drainage%20for%20improved%20health.pdf
https://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/external/content/research/wedc/pdfs/technicalbriefs/32.%20Drainage%20for%20improved%20health.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=
. nkWLSGcgFnk قسم األمثلة المحلیة   انظر

 لمزید من األفكار. 
یتضم دلیل مركز المیاه وتكنولوجیات الصرف   •

ھذا على تعلیمات حول   الصحي میسورة التكلفة 
كیفیة صنع مضخة قدم باستخدام مواد متوفرة  

محلیاً:  
-https://globalhandwashing.org/wp

content/uploads/2020/04/Handwash
-04-Instructions_2020-Station-ing
 08_en.pdf 

د  بإعدا یضاً أ  Field Readyقامت مؤسسة  •
توجیھ حول كیفیة صنع مضخة قدم باستخدام مواد  

یمكنكم التواصل معھا على ھذا   متوفرة محلیاً.
العنوان:  

-https://www.fieldready.org/contact
us   

حاویة صغیرة یوجد فتحة في   • موزع ماء صغیر 
  قاعھا ویمكن تعبئتھا وتعلیقھا 

 على ارتفاع مناسب لغسل الیدین. 
یتدفق الماء من الحفرة ویمكن  
استخدامھ لغسل الیدین إلى أن  

 یفرغ الخزان. 

:  الصفیحصنع أجھزة غسل یدین من علب  •
nfo/uploads/3/4/2/5/http://aquamor.i

34257237/making_hand_washing_
devices_from_alloy_cans.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkWLSGcgFnk
https://www.youtube.com/watch?v=nkWLSGcgFnk
https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Handwashing-Station-Instructions_2020-04-08_en.pdf
https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Handwashing-Station-Instructions_2020-04-08_en.pdf
https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Handwashing-Station-Instructions_2020-04-08_en.pdf
https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Handwashing-Station-Instructions_2020-04-08_en.pdf
https://www.fieldready.org/contact-us
https://www.fieldready.org/contact-us
http://aquamor.info/uploads/3/4/2/5/34257237/making_hand_washing_devices_from_alloy_cans.pdf
http://aquamor.info/uploads/3/4/2/5/34257237/making_hand_washing_devices_from_alloy_cans.pdf
http://aquamor.info/uploads/3/4/2/5/34257237/making_hand_washing_devices_from_alloy_cans.pdf
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  مرافق غسل الیدین تسھیل الوصول إلى .2.1.5
 

ً لإلبقاء على سلوك غسل الیدین وضمان الوصول  تسھیل الوصول إلىیُعتبر   إلیھا.  العادل مرافق غسل الیدین للجمیع أمراً حیویا
ویجب   الوصول العمر واإلعاقة والموسمیة (مستوى سقوط األمطار والوحل) والموقع وغیرھا الكثیر.وتشمل اعتبارات إمكانیة 

ً إلى جانب تطویر مرفق غسل الیدین لجعلھ سھل الوصول أكثر بالنسبة لكبار السّن ومستخدمي   القیام بھذه التدخالت نموذجیا
  الكراسي المتحركة واألشخاص ذوي اإلعاقة.

 
 یاالتكنولوج تركیب .2.1.5.1

 
بصورة   ھا على سطح ما، یجب أن تكون مستقرة ومستویةتركیب وإذا تم  ھا أو تعلیقھا.تركیب بعض تكنولوجیات غسل الیدین یتم أیضاً 

یجب التفكیر   ھا/تعلیقھا على ارتفاع یضمن وصول األطفال إلیھا وأال یضطر طوال القامة إلى االنحناء كثیراً.تركیب ویجب  . نموذجیة
یاه المھدورة بشكل مالئم (سواء من خالل جمعھا في دلو أو وضع حجارة حول المرفق) لضمان خطر االنزالق في  بقناة مجاري الم

   حول المرفق.الموجودة  المنطقة 
 

 المسارات .2.1.5.2
 

إلى المرفق أن یضمن مسار وصول أكثر سالسة وأن یحّد من خطر المسارات الموحلة  سمنتي إمن شأن وجود مسار خشبي/
 موسم المطر. والمنزلقة خالل 

 
 المنحدرات .2.1.5.3

 
یمكن ُصنع المنحدرات من الخشب (حتى تكون قابلة للنقل) أو من اإلسمنت لمساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة ومن یعانون من  

  صعوبة في المشي على الوصول إلى مرفق غسل الیدین.
 

 الدرجات .2.1.5.4
 

ویمكن أن تشتمل على فتحات/عالمات متقاطعة على   لحجم.مع بعضھا البعض وبنفس االرتفاع وا متساوٍ یجب بناء الدرجات بشكل 
  للحّد من خطر االنزالق وعلى دربزین لتوفیر مزید من المساندة.سمنتي اإلسطحھا 

 
 نوع الحنفیة .2.1.5.5

 
یجب اختیار نوع الحنفیة بما یمكن كل شخص من تشغیلھا   قد یواجھ بعض المستخدمین صعوبة في تشغیل أنواع معینة من الحنفیات. 

في استخدام حنفیة تعمل بالضغط إذا كانت   فّكرففي لّف الحنفیة،  صعوبة مستخدم العلى سبیل المثال، إذا واجھ  كان ذلك ممكناً.إن 
 متوفرة. 

 
 وضع الصابون .2.1.5.6

 
ً ویجب أن یكون ھذا المكان مرئی  یجب أن یكون ھناك مكان مخصص لوضع الصابون فیھ بعد استخدامھ. وسھل الوصول لجمیع   ا

ً للمستخدمین الذین یعانون عجز للوصول إلى الصابون  .المستخدمین أي   دون مواجھة من كما أن ھذا المكان الثابت یتیح أیضا
  صعوبات. 

 

 

برنامج المیاه  خالصة التكنولوجیات سھلة الوصول في یمكن االطالع على مزید من المعلومات حول إمكانیة الوصول في 
of-https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-على الموقع: واإلصحاح البیئي 

technologies-wash-accessible 

https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-of-accessible-wash-technologies
https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-of-accessible-wash-technologies
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دریبیلبیس آر. وآخرون  حقوق الصورة: مرافق غسل یدین مع إرشادات. :2الشكل 
)2016(s://doi.org/10.3390/ijerph13010129http   

المیاه واإلصحاح البیئي مستخدمة للتشجیع على استخدام مرافق برنامج  نصائح :3الشكل 
 SEED Madagascar (2019) حقوق الصورة: لمدرسي في مدغشقر.

 

 تصمیم مرافق غسل یدین تشجع على استخدامھا .2.1.6
 

لقسم مزایا التصمیم  یلخص ھذا ا من األھمیة بمكان إیجاد واإلبقاء على بیئة تمكینیة لتشجیع وتعزیز سلوكیات غسل الیدین الجیدة. 
 والصیانة التي یجب أخذھا بعین االعتبار عند تركیب مرافق غسل الیدین.

 
 الوكزات والتلمیحات والتذكیرات .2.1.6.1

 
فعلى   على استخدامھا. األشخاصوالتلمیحات التي تؤدي أو تشیر إلى أو تؤكد على مرافق غسل الیدین تساعد في تذكیر  إن النصائح

أیدیھم بعد استخدام المرحاض، یمكن رسم خطوات أو أسھم على طول المسار من المرحاض  غسل ب  شخاص األسبیل المثال، لتذكیر 
  استخدامھا أیضاً.ب   األشخاصومن شأن رسم أیدي ملونة حول مرفق غسل الیدین أن یساعد في تذكیر  إلى مرفق غسل الیدین.

 
ساعد أیضاً في زیادة معدالت غسل الیدین بالصابون حیث  ی قد  على الحائط أمام محطات غسل الیدین كامیراتوكما أن وجود مرایا 

ووضع مرایا فوق مرافق غسل   بأن اآلخرین یتوقعون منھم غسل أیدیھم كما ینبغي إذ یشعرون بأنھم مراقبون. األشخاص یتم تذكیر 
حتمالیة أن یغسلوھا بشكل  على قضاء وقت أطول في غسل أیدیھم، ما یزید ا األشخاصالیدین ینطوي على فائدة مضافة بتشجیع 

 كامل. 
 
  

 

 

 

 الموقع .2.1.6.2
 

فإذا   على استخدامھا بشكل منتظم في األوقات المناسبة. األشخاصكما یجب وضع مرافق غسل الیدین في مواقع مالئمة لتشجیع 
شأن وضع مرافق  ومن  الجھد اإلضافي الالزم للوصول إلیھا.  األشخاص لن یبذل كثیر من فكانت بعیدة أو في موقع غیر مناسب، 

  أیدیھم عنما یشاھدونھا.غسل ب أیضاً  األشخاصغسل الیدین في موقع مرئي أن یذكر 
 

على غسل أیدیھم في أوقات مختلفة وعند قیامھم بمختلف المھام، قد یكون من المفید أن یكون ھناك أكثر من   األشخاصولمساعدة 
وضع مرفق غسل یدین بالقرب من المرحاض، ووضع آخر بالقرب من  على سبیل المثال، یمكن  مرفق لغسل الیدین داخل المنزل. 

لجمیع أجزاء األسرة المنزلیة أو المكان   -أو على األقل مرئي لھم  -في موقع مالئم  ّكر فإن تعذر ھذا، ف المطبخ وعلى مدخل المنزل.
 العام.

 
  نموذجي في موقع ظل بعیداً عن أشعة الشمس. ولتعظیم دورة حیاة مرافق غسل الیدین الموجودة في الخارج، یجب وضعھا بشكل 

 
 

 التجمیل .2.1.6.3
 

ومن شأن مرافق غسل الیدین التي یعتبرھا المستخدمون جذابة أن تشجعھم على   إلى اإلعجاب باألشیاء الجمیلة.  األشخاصیمیل 
الدراسات أن األطفال   وجدت إحدى  أن یشجع على استخدامھ.  ة جمیلذي الرائحة الوعلى نحو مشابھ، من شأن الصابون  استخدامھا. 

  یفضلون قضاء وقت أطول في استخدام صابون ذي جودة أعلى ولطیف الرائحة، حتى في البیئات متدنیة الموارد.
 
 

  وإذا ما تم إشراك المستخدمین في تزیین مرافق غسل الیدین بأنفسھم، فإن ھذا قد یزید من مستوى األلفة والقبول لدیھم للمرفق. 
 

https://doi.org/10.3390/ijerph13010129
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 ة جیدة وسھلة االستخدام مرافق تتمتع بصیان .2.1.6.4
 

وإضافة إلى وضع   أكثر میالً إلى غسل أیدیھم بالصابون إذا كانت مرافق غسل الیدین سھلة ولطیفة لالستخدام. األشخاصیكون 
مرافق غسل الیدین في أماكن مالئمة، من المھم أیضاً أن تتمتع مرافق غسل الیدین بصیانة جیدة، وأن تبقى نظیفة، وأن یتم تجدید  

وجود تصریف جید لمیاه   عالوة على ذلك، سیساعد صابون والماء كلما دعت الضرورة إلى ذلك لضمان توافرھا بشكل متواصل. ال
 الصرف من مرفق غسل الیدین في ضمان بقاء المنطقة المحیطة جافة وسھلة ولطیفة. 
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 تكنولوجیات غسل الیدین .2.2
 

على المرافق المخصصة لعدة   2.2.2باألسر المنزلیة، بینما یركز القسم  على تكنولوجیات غسل الیدین الخاصة  2.2.1یركز القسم 
  مستخدمین.

 

 تكنولوجیات غسل الیدین الخاصة باألسر المنزلیة .2.2.1
 

 حنفیات الدلو القّالب .2.2.1.1
 

قدم، أو  ویمكن قلب الحاویة باستخدام دواسة  حاویة بسیطة یتم تعبئتھا بالماء الذي یتدفق إلى الخارج عند قلب الحاویة.  :الوصف 
ویجب أن تكون الفتحة   باستخدام حاویة یتم تشكیلھا خصیصاً یمكن قلبھا یدویاً إلطالق الماء قبل عودتھا إلى وضعھا األصلي تلقائیاً.

ویمكن ربط قطعة صابون أو صابون سائل بحنفیة الدلو القّالب   التي یتدفق منھا الماء إلى الخارج صغیرة للحّد من ھدر الماء. 
 ویجب أن تكون األرضیة تحت حنفیة الدلو القّالب مغطاة بالحجارة للمساعدة في تصریف میاه الصرف.  . بواسطة خیط

 
 الصورة: 

 
مؤسسة   حقوق الصورة: حنفیة دلو قّالب تعمل بدواسة القدم :4الشكل 

WaterAid 

 
  ماكماھون حقوق الصورة: ة التصویب.حنفیة دلو قّالب ذاتی :5الشكل 

 )،2019تشاتیرون (و
https://doi.org/10.17028/rd.lboro.7908797.v1 

https://doi.org/10.17028/rd.lboro.7908797.v1
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 السلبیات  اإلیجابیات 

یمكن بناؤھا بسھولة وبتكلفة رخیصة بمواد متوفرة   •
 محلیاً.

ل الیدین، ما یقلل من  ال تحتاج إلى لمسھا بعد غس •
 احتمالیة إعادة تلوث األیدي النظیفة. 

 فعّالة من حیث التكلفة.  •
حنفیات الدلو القّالب التي تعمل بالدواسة ھي حنفیات   •

 مناسبة للمستخدمین بأطوال مختلفة. 
 سھلة االستخدام.  •
ھدر محدود للماء، خاصة إذا كان تدفق میاه الحفرة   •

 صغیراً. 

 یان كثیرة بالماء یدویاً. یجب إعادة تعبئتھ في أح •
أقل استدامة من الخیارات األخرى، ویجب استبدال   •

  فيقد یؤثر ھذا  قطعھا أو إعادة بنائھا في أحیان أكثر.
من المحتمل أن یقلل  وإبقاء الحافز لدى المستخدمین، 

 وتیرة واستدامة سلوكیات غسل الیدین.
 فقط.  مؤقت قد تُستخدم كحل  •
ئم لتفادي وضعھ في  یجب تأمین الصابون بشكل مال •

 غیر محلھ. 
 یجب أخذ قناة المجاري بعین االعتبار.  •
قد تكون صعبة االستخدام على األطفال إذا كان ال   •

یمكن تدویر الخزان إذا كان ثقیالً جداً عند تعبئتھ 
 بالماء.

قد یواجھ مستخدمو الكراسي المتحركة صعوبة في   •
 القدم.  استخدام حنفیات الدلو القّالب التي تعمل بدواسة

 
 االختالفات: 

 
القناني والعلب الرخیصة ھي شائعة االستخدام في   یمكن استخدام أي خّزان یمكن تدویره لصنع حنفیة تعمل بالدلو القّالب.  •

  .االستخدام  ھذا
ورید  أو القناني الشكل المناسب لحنفیات الدلو القّالب ذات التصویب الذاتي، لكن من الصعب ت سطوانیة األتعتبر األشكال  •

 ھذه المواد في كثیر من األماكن. 
ویمكن وضع حنفیة دلو دوار ثانیة مملوءة بالماء الصابوني إلى جانب خزان المیاه الذي یمكن تدویره باستخدام دواسة   •

 كبدیل ال یحتاج إلى استخدام الیدین. 
 

 :إمكانیة الوصول 
 

إذا   القامة إلى االنحناء كثیراً لغسل أیدیھم. یجب وضع الخزان على ارتفاع مناسب بحیث ال یضطر المستخدمون طوال •
ً فكانت حنفیة الدلو القّالب تعمل بدواسة،  استخدام المرفق طالما أنھ مملوء   من سیتمكن المستخدمون األقصر قامة أیضا

  بالماء وأن الصابون مخّزن على ارتفاع منخفض مناسب لھم.

على دواسة القدم (مثل مستخدمي الكراسي المتحركة)، یمكن تحویل   وبالنسبة للمستخدمین الذین قد ال یتمكنون من الضغط •
  دواسة القدم إلى دواسة تعمل بمرفق الید یتم وضعھا على ارتفاع مالئم. 

على أال یؤدي الحوض أو الحجارة التي یتم وضعھا تحت الحنفیة لمجاري الماء إلى إعاقة الوصول إلى مرفق   احرص  •
 غسل الیدین. 

ً بصری  اً الذین یعانون عجز وبالنسبة لألشخاص •   ، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون.ا
 وكما ھو الحال في جمیع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع. •
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 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=C4d1nLpqx0Mالقدم:  مقطع فیدیو لحنفیة دلو دوار تعمل بدواسة  •
supply.net/en/training-water-alhttp://www.rur-مقطع فیدیو لحنفیة لوح قّالب ذات تصویب ذاتي:  •

devices-research/handwashing 
تعلیمات حول كیفیة صنع حنفیة لوح قّالب ذات تصویب ذاتي من قنینة بالستیكیة مع مقبض:   •

r.pdfhttp://hip.fhi360.org/file/12023/ENG_TippyTap_w 

https://www.youtube.com/watch?v=C4d1nLpqx0M
http://www.rural-water-supply.net/en/training-research/handwashing-devices
http://www.rural-water-supply.net/en/training-research/handwashing-devices
http://hip.fhi360.org/file/12023/ENG_TippyTap_wr.pdf
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 دلو/حاویة مع حنفیة .2.2.1.2
 

ویمكن أن تكون ھذه متوفرة للشراء جاھزة الصنع أو یمكن صنعھا  حاویة مملوءة بالماء، ویتم تزویدھا بحنفیة في قاعھا. :الوصف 
ة الماء أو  حیثما أمكن، یجب إغالق حاوی  عندما یتم فتح الحنفیة، یتدفق الماء إلى الخارج.  بسھولة بإضافة حنفیة إلى الدلو/الحاویة. 

ویجب وضع   ویمكن تخزین قطعة صابون أو صابون سائل إلى جانب الحاویة. تزویدھا بسدادة لمنع دخول األوساخ والمخلفات إلیھا.
 دلو أو وعاء تحت الحنفیة لتجمیع میاه الصرف، أو یجب تغطیة األرض تحت الحنفیة بالحجارة للمساعدة في تصریف میاه الصرف. 

 

 

 الصورة: 

 
حقوق   حاویة مزودة بحنفیة. :6الشكل 
 ,Shaw (2019) الصورة:

https://doi.org/10.17028/rd.lbor
 o.c.4334195.v2 

 
حقوق   ودة بحنفیة.حاویة مز :7الشكل 
 Oxfam Supply Centre الصورة:
(2019) 

             
 .مغسلة بدلوین - Tap Upحنفیة  :8الشكل 

 ,Lippincott (2011) حقوق الصورة:
CERN Open Hardware Licence

 موجودة حاویة  فيتثبیت حنفیة  
 

ً استخدم أنبوب  :1الطریقة  ً نی معد ا ویجب أن یتطابق حجم الفتحة مع حجم مدخل الحنفیة،   فتحة حیث سیتم تثبیت الحنفیة.  صنعل  ا
ً ما یكون عرضھا سنتیمتر سطوانة/العلبة  قم بتسخین طرف األنبوب المعدنیة واضغط علیھ في الدلو/األ  تقریباً. اً واحد اً وغالبا

قم بوضع مدخل الحنفیة في الفتحة وثبتھا في ذلك المكان بسدادة   فتحة في الحاویة.  لصنعقم بلف األنبوب  حیث توجد الفتحة.
ً مطاطیة ولف شریط  لخارج. داخل وخارج الحنفیة لمنع تسرب المیاه إلى ا ا

 
ومن ثم قم بلف المقص إلى أن یتم إنشاء فتحة بنفس حجم مدخل   سطوانة/العلبة. استخدم المقّص لخرق الدلو/األ :2الطریقة 
ً ل الحنفیة في الفتحة وثبتھا في ذلك المكان بسدادة مطاطیة ولف شریطقم بوضع مدخ الحنفیة. داخل وخارج الحنفیة لمنع تسرب   ا

 المیاه إلى الخارج. 
 

 ھامونتو كومار مولیك وإیفات نور، منظمة بالن إنترناشینال بنغالدش صدر: الم
 

https://doi.org/10.17028/rd.lboro.c.4334195.v2
https://doi.org/10.17028/rd.lboro.c.4334195.v2
https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/DANIELSSON%20and%20LIPPINCOTT%202012%20How%20to%20build%20a%20tap%20up%20hand%20sink.pdf
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 السلبیات  اإلیجابیات 
یمكن بناؤھا بتكلفة رخیصة وبسھولة باستخدام   •

خزانات متوفرة محلیاً إذا كانت الحنفیات میسورة  
 التكلفة متوفرة. 

األطفال   م فیھما ، باألشخاصسھلة االستخدام لمعظم  •
 وكبار السن عند وضعھا على ارتفاع مریح. 

مع حنفیة إلى   موجود یمكن تحویل أي خزان میاه  •
مرفق لغسل الیدین من خالل إضافة الصابون وقناة  

 المجاري. 
یمكن ربط الخزان مع نقطة تجمیع میاه األمطار   •

 للمساعدة في إعادة تعبئة خزان المیاه. 
 دلو القّالب. أكثر استدامة من حنفیة ال  •
الحّد األدنى من احتمالیة إعادة التلوث إذا كان  ضمان  •

الحنفیة المستخدمة مصممة بحیث یتم الضغط علیھا  
  مرة واحدة إلخراج الماء. 

 یمكن أن تكون حالً طویل األمد.  •
إذا تم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه الصرف، فإن قناة   •

عادة  المجاري والھدر لن یكونا مصدر قلق ویمكن إ
استخدام میاه الصرف ألغراض أخرى في المناطق التي  

 تشّح فیھا المیاه (على سبیل المثال، شطف المرحاض). 
 

 تعتمد على التوافر المحلي للحنفیات میسورة التكلفة.  •
وإذا لم یتم توصیلھا بنظام لتجمیع میاه   •

األمطار/مزراب، فیجب إعادة تعبئتھا بالماء یدویاً من  
 مصدر میاه آخر. 

إلى مرفق لغسل   موجودة إذا تم تحویل حاویة ماء  •
الیدین، فقد ال یتم وضعھا في المكان المثالي لتشجیع  

 غسل الیدین المنتظم في األوقات الحرجة. 
إذا كان ھناك ضرورة إلغالق الحنفیة بعد غسل   •

الیدین، فإن لمس الحنفیة قد یتسبب في إعادة تلوث  
تنظیف مقبض  وللحّد من ھذا، یجب  األیدي النظیفة.

 الحنفیة بشكل منتظم. 
یمكن أن تكون عرضة للتسریب وھدر الماء إذا لم یتم  •

تأمین مقابض الحنفیات كما ینبغي أثناء وبعد غسل  
  الیدین.

إذا لم یتم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه الصرف،   •
  یجب التفكیر في توفیر قناة مجاري. 

 

 االختالفات: 

من األمثلة على الحاویات التي یمكن استخدامھا الدالء واألواني الطینیة   ، وبأي حجم.حاویة نظیفةأي  یمكن استخدام •
 وكلما كانت الحاویة أكبر، كانت الحاجة إلى إعادة تعبئتھا أقل.  والبرامیل النظیفة والعلب. 

میمھ لیبقى تحت  وقد تم تص  حمل بسھولة على رأس الشخص. ال ) ھو منتج تم تطویره لیكون قابالً للطي و7دلو أوكسفام ( •
 ضمان تخزین الماء في بشكل آمن. ل أشعة الشمس لساعات طویلة و

ویمكن أن یكون ھذا خیاراً   وكبدیل للحاویات الصلبة، من الممكن تثبیت حنفیة في قاع كیس/جراب مانع لتسرب الماء.  •
ل الیدین بدالً من وضعھ على  مفیداً في الحاالت التي تتوفر فیھا األكیاس وحیث تكون ھناك ضرورة إلى تعلیق مرفق غس

 سطح ما. 
ومن  وھذا یجعلھا خفیفة الوزن وقابلة للطي  ھي منتج یحتوي على موزع ماء یتم تثبیتھ في قاع الجراب. Sanitapحنفیة  •

 یسھل نقلھا.  ثمَّ 
 ویمكن ربط الحاویة بنظام لتجمیع میاه األمطار أو مزراب لضمان ملئھا بالماء بشكل متواصل.  •
حنفیة، لكن استخدام حنفیات تُغلق بشكل تلقائي أو تقیّد تدفق الماء من شأنھا أن تساعد في الحّد من ھدر  أي  یمكن استخدام •

 الماء. 
حنفیة لكن إن كان ھناك خیارات تغلق الحنفیة بشكل تلقائي أو یمكن الضغط علیھا  أي  كما ھو الحال أعاله، یمكن استخدام  •

وھذا   ا سیكون أفضل من استخدام الحنفیات التي تحتاج إلى إغالقھا بشكل یدوي.باستخدام آلیة تتصل بدواسة قدم، فإن ھذ
لغسل الیدین ھي مثال على الحنفیة التي تُغلق   Oxfamحنفیة أوكسفام  ألنھا تحّد من خطر إعادة تلوث الیدین عند إغالقھا.

سة القدم) أفكاراً لآللیات التي تعمل  بشكل تلقائي، ویعرض الوصف التكنولوجي التالي (دلو/حاویة مع حنفیة تعمل بدوا
 بالقدم.

یمكن تثبیتھا  ھي حنفیة صغیرة وتدوم طویالً تُخرج كمیة صغیرة من الماء عند الضغط علیھا. Dropحنفیة دروب  •
 بحاویات بدالً من الحنفیة. 

 خروج الماء. وعند الضغط علیھ، یؤدي ھذا إلى  ھي نسخة أخرى حیث یتم وضع صمام تحت الدلو. " Tap up"حنفیة  •
 

 :إمكانیة الوصول 
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كثیراً، لكنھا مع ذلك یجب أن  النحناء لیجب أن تكون الحنفیة على ارتفاع كاٍف بحیث ال یضطر المستخدمون طوال القامة  •
وإذا كان ھناك فرق كبیر في الطول بین   تكون على مستوى منخفض كاٍف بحیث تناسب المستخدمین قصار القامة.

د درجة/مقعد بجانب المرفق بحیث یمكن للمستخدمین األقصر قامة الوقوف علیھ وللمستخدمین  المستخدمین، یمكن تزوی 
 ویجب اختیار مستوى ارتفاع مكان الصابون بناًء على اعتبارات مشابھة.  األطول قامة الجلوس علیھ.

ا یمكن كل شخص من  لذا، یجب اختیار نوع الحنفیة بم قد یجد بعض المستخدمون حنفیات معینة أسھل/أصعب للتشغیل.  •
في استخدام حنفیة تعمل   فّكرففي لّف الحنفیة،  صعوبةمستخدم العلى سبیل المثال، إذا واجھ  تشغیلھا إن كان ذلك ممكناً.
 بالضغط إذا كانت متوفرة. 

یؤدي الحوض أو الحجارة التي یتم وضعھا تحت الحنفیة لمجاري الماء إلى إعاقة الوصول إلى مرفق   على أا احرص •
 الیدین.  غسل

  وبالنسبة لألشخاص الذین یعانون من عجز بصري، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون. •
 وكما ھو الحال في جمیع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع. •

 

 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 

Oxfam :-200---litre-14-bucket-jerry-https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfamدلو أوكسفام  •
 p.asp-948-pce 
 Sanitap : overview-ttps://sanitap.org/producthحنفیة 

washing-hand-https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam-لغسل الیدین:  Oxfam أوكسفام  حنفیة •
p.asp-715-pce-50---tap 

Drop : drop.ch/-https://theحنفیة  •

https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam-jerry-bucket-14-litre---200-pce-948-p.asp
https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam-jerry-bucket-14-litre---200-pce-948-p.asp
https://sanitap.org/product-overview%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://sanitap.org/product-overview%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://sanitap.org/product-overview%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://sanitap.org/product-overview%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam-hand-washing-tap---50-pce-715-p.asp
https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam-hand-washing-tap---50-pce-715-p.asp
https://the-drop.ch/
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 دلو/حاویة مع حنفیة تعمل بالقدم .2.2.1.3

 
وتتصل الحنفیة بدواسة قدم بحیث تفتح الحنفیة   حاویة مملوءة بالماء، ویتم تزویدھا بحنفیة تعمل بالضغط علیھا في قاعھا. :الوصف 

حیثما أمكن، یجب إغالق حاویة الماء أو تزویدھا بسدادة  و ماء إلى الخارج.عندما یتم فتح الحنفیة، یتدفق ال عند الضغط على الدواسة. 
في حالة استخدام الصابون   ویمكن تخزین قطعة صابون أو صابون سائل إلى جانب الحاویة.  لمنع دخول األوساخ والمخلفات إلیھا.

ً توصیل الموزع مع دواسة قدم ثانیة.  تحت الحنفیة لتجمیع میاه الصرف، أو یجب  ویجب وضع دلو أو وعاء  السائل، یمكن أیضا
 تغطیة األرض تحت الحنفیة بالحجارة للمساعدة في تصریف میاه الصرف. 

 

 

 الصورة: 
   

 موجودة حاویة في   تثبیت حنفیة
 

ً استخدم أنبوب  :1الطریقة  ً معدنی  ا ویجب أن یتطابق حجم الفتحة مع حجم مدخل الحنفیة،   فتحة حیث سیتم تثبیت الحنفیة.  صنعل  ا
ً ما یكون عرضھا سنتیمتر سطوانة/العلبة  قم بتسخین طرف األنبوب المعدني واضغط علیھ في الدلو/األ  یباً.تقر اً واحد اً وغالبا

ل الحنفیة في الفتحة وثبتھا في ذلك المكان بسدادة  قم بوضع مدخ  فتحة في الحاویة.  لصنعقم بلف األنبوب  حیث توجد الفتحة.
ً مطاطیة ولف شریط  داخل وخارج الحنفیة لمنع تسرب المیاه إلى الخارج.  ا

 
ومن ثم قم بلف المقص إلى أن یتم إنشاء فتحة بنفس حجم مدخل   سطوانة/العلبة. استخدم المقّص لخرق الدلو/األ :2ریقة الط

ً ي الفتحة وثبتھا في ذلك المكان بسدادة مطاطیة ولف شریطقم بوضع مدخل الحنفیة ف الحنفیة. داخل وخارج الحنفیة لمنع تسرب   ا
 المیاه إلى الخارج. 

 
 و كومار مولیك وإیفات نور، منظمة بالن إنترناشینال بنغالدشھامونت  المصدر: 

 

: محطة غسل یدین تعمل بدواسة 11لشكل 
 Tearfund DRC حقوق الصورة: لقدم.

: محطة غسل یدین تعمل بدواسة القدم مع  10لشكل 
 ، نیبالWaterAidمنظمة  وق الصورة:حق خزان ضخم.

: محطة غسل یدین تعمل بدواسة القدم مع  9الشكل 
مؤسسة آغا خان،  حقوق الصورة: خزان ضخم.

 الھند 
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 السلبیات  اإلیجابیات 
یمكن بناؤھا بسھولة باستخدام خزانات متوفرة محلیاً   •

یھا میسورة  إذا كانت الحنفیات التي تعمل بالضغط عل 
 التكلفة متوفرة. 

مع حنفیة إلى   موجود یمكن تحویل أي خزان میاه  •
مرفق لغسل الیدین من خالل إضافة الصابون وقناة  

 المجاري. 
یمكن ربط الخزان مع نقطة تجمیع میاه األمطار   •

 للمساعدة في إعادة تعبئة خزان المیاه. 
 أكثر استدامة من حنفیة الدلو القّالب.  •
ا تتمیز بالحّد األدنى من احتمالیة إعادة  تعمل بالقدم ولذ  •

  التلوث.
تنغلق الحنفیة عند رفع القدم عن الدواسة، ما یقلل من   •

 ھدر الماء. 
 یمكن أن تكون حالً طویل األمد.  •
إذا تم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه الصرف، فإن قناة   •

المجاري والھدر لن یكونا مصدر قلق ویمكن إعادة  
ألغراض أخرى في المناطق التي   استخدام میاه الصرف

 تشّح فیھا المیاه (على سبیل المثال، شطف المرحاض). 

تعتمد على التوافر المحلي للحنفیات التي تعمل   •
 بالضغط میسورة التكلفة. 

ومن شأن آلیة دواسة القدم أن تجعل ھذا الخیار أكثر   •
 تكلفة من الخیارات األخرى. 

ه  وإذا لم یتم توصیلھا بنظام لتجمیع میا •
األمطار/مزراب، فیجب إعادة تعبئتھا بالماء یدویاً من  

 مصدر میاه آخر. 
مرفق لغسل الیدین،  ب  موجودة إذا تم تحویل حاویة ماء  •

  على تشجیعلفقد ال یتم وضعھا في المكان المثالي ل
 غسل الیدین المنتظم في األوقات الحرجة. 

إذا لم یتم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه الصرف،   •
  فكیر في توفیر قناة مجاري. یجب الت 

قد تكون دواسة القدم صعبة التشغیل على األشخاص   •
 الذین یعانون صعوبات في الحركة. 

 
 االختالفات: 

 
من األمثلة على الحاویات التي یمكن استخدامھا الدالء واألواني الطینیة   حاویة نظیفة، وبأي حجم.أي  یمكن استخدام •

 كانت الحاویة أكبر، كانت الحاجة إلى إعادة تعبئتھا أقل.  وكلما  والبرامیل النظیفة والعلب. 
 ویمكن ربط الحاویة بنظام لتجمیع میاه األمطار أو مزراب لضمان ملئھا بالماء بشكل متواصل.  •

 
 :إمكانیة الوصول 

 
نون صعوبات  یمكن استبدال دواسات القدم بدواسات تعمل بالذراع/مرفق الید على ارتفاع مالئم لتمكین األشخاص الذین یعا •

 في الحركة من استخدامھا. 
كثیراً، لكنھا مع ذلك یجب أن  النحناء لیجب أن تكون الحنفیة على ارتفاع كاٍف بحیث ال یضطر المستخدمون طوال القامة  •

وإذا كان ھناك فرق كبیر في الطول بین   تكون على مستوى منخفض كاٍف بحیث تناسب المستخدمین قصار القامة.
ن تزوید درجة/مقعد بجانب المرفق بحیث یمكن للمستخدمین األقصر قامة الوقوف علیھ وللمستخدمین  المستخدمین، یمك

 ویجب اختیار مستوى ارتفاع مكان الصابون بناًء على اعتبارات مشابھة.  األطول قامة الجلوس علیھ.
إعاقة الوصول إلى مرفق   على أال یؤدي الحوض أو الحجارة التي یتم وضعھا تحت الحنفیة لمجاري الماء إلى  احرص  •

 غسل الیدین. 
ً بصری  اً وبالنسبة لألشخاص الذین یعانون عجز •   ، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون.ا
 وكما ھو الحال في جمیع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع. •

 

 

 د إضافیة: تفاصیل أخرى وموار 

. المتعلق باألمثلة المحلیة لالطالع على مزید من التفاصیل حول المرافق الظاھرة في الصور 2.3القسم  انظر •
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 حنفیة تقلیدیة مع/بدون حوض .2.2.1.4
 

ألغراض غسل الیدین إذا كانت في موقع مالئم وتم توفیر الصابون   موجودحنفیة تتصل بمصدر میاه أي  یمكن استخدام: الوصف
إذا كانت الحنفیة   وھذا یشمل الحنفیات التي تكون فوق حوض أو مغسلة وكذلك الحنفیات التي تكون فوق أرضیة مفتوحة.  بجانبھا.

فوق األرضیة، یجب وضع دلو أو وعاء تحت الحنفیة لتجمیع میاه الصرف، أو یجب تغطیة األرض تحت الحنفیة بالحجارة للمساعدة  
 في تصریف میاه الصرف. 

 
 الصورة: 

 
حقوق  غسل الیدین في مرفق یشتمل على حنفیة وحوض. :12كل الش 

 UNICEF/UNI310746/Viet Hung (n.d.) الصورة:

   
  M. Coultas: حقوق الصورة دون حوض من حنفیة :13الشكل 

)2020 (

 السلبیات  اإلیجابیات 

  ثمةلیس فلیة متوفرة، إذا كانت البنیة التحتیة الحا •
 ضرورة لبذل أي جھد لبنائھ. 

فعّالة جداً من حیث التكلفة إذا كانت البنیة التحتیة   •
 موجودة مسبقاً. 

إذا كان یمكن االعتماد على مورد الماء الذي یزود   •
 الحنفیة، فإنھا ال تحتاج إلى إعادة التعبئة.

وھي أكثر استدامة من حنفیة الدلو القّالب وتحتاج إلى   •
 د أقل نسبیاً لصیانة مرفق غسل الیدین.جھ

، بما فیھم  األشخاصسھلة االستخدام بالنسبة لمعظم  •
األطفال وكبار السّن إذا كانت على ارتفاع مالئم وفي  

 مكان مناسب. 
  یمكن أن تكون حالً طویل األمد. •
إذا تم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه الصرف، فإن قناة   •

ر قلق ویمكن إعادة  المجاري والھدر لن یكونا مصد 
استخدام میاه الصرف ألغراض أخرى في المناطق التي  

 تشّح فیھا المیاه (على سبیل المثال، شطف المرحاض). 
 

 . الموجودة تعتمد على البنیة التحتیة  •
حسب نوع الحنفیة، یمكن تركھا مفتوحة وھدر الماء   •

 زیادة تكلفة فواتیر المیاه. 
، فقد تكون في  موجودةحتى إن كان ھناك بنیة تحتیة  •

 موقع ال یكون سھل الوصول للجمیع. 
ضرورة إلغالق الحنفیة بعد غسل    ثمةإذا كان  •

الیدین، فإن لمس الحنفیة قد یتسبب في إعادة تلوث  
وللحّد من ھذا، یجب تنظیف مقبض   األیدي النظیفة. 

 الحنفیة بشكل منتظم. 
إذا لم یكن ھناك حوض أو دلو/وعاء لتجمیع میاه  

 لتفكیر في توفیر قناة مجاري. الصرف، یجب ا 

 
 



 

 
 

 22 2020یونیو/ حزیران  :2النسخة               

 االختالفات: 
 

إذا كانت الحنفیة الحالیة في موقع غیر مالئم، یمكن تمدید األنبوب المثبت فیھا بحیث یمكن وضع الحنفیة في مكان آخر   •
 أكثر مالءمة. 

كل تلقائي بعد وقت  وإذا كان یجب إغالق الحنفیة الحالیة بشكل یدوي، فقد یكون من الممكن استبدالھا بحنفیة تنغلق بش •
ومن شأن ھذا أن یقلل من إعادة   معین أو بعد خروج كمیة معینة من الماء، أو بحنفیة یمكن تشغیلھا بواسطة دواسة القدم.

 تلوث الیدین النظیفتین عند إغالق الحنفیة. 
وباً (مع أن ھذا لیس  إذا كانت الحنفیة الحالیة فوق األرضیة، فقد یكون من الممكن تثبیت حوض تحتھا إن كان ذلك مرغ •

حاویة ذات فتحة كبیرة بما یكفي اللتقاط الماء من غسل كال الیدین  أي    یمكن صنع أحواض منخفضة التكلفة من ضروریاً).
ویجب تفریغ الحوض إما یدویاً في نقطة مجاري، أو یجب   زیت مفتوحة).سطوانة أأو  دلو بالصابون (على سبیل المثال، 

 خارجي حتى یتم تصریف الماء إلى نقطة مجاري آمنة.   أن یشتمل على أنبوب تدفق
 

 :إمكانیة الوصول 
 

كثیراً، لكنھا مع ذلك یجب أن  النحناء لیجب أن تكون الحنفیة على ارتفاع كاٍف بحیث ال یضطر المستخدمون طوال القامة  •
على ارتفاع ثابت،   موجودة إذا تم استخدام حنفیة تكون على مستوى منخفض كاٍف بحیث تناسب المستخدمین قصار القامة.

أو إذا كان ھناك فرق كبیر في الطول بین المستخدمین، یمكن تزوید درجة/مقعد بجانب المرفق بحیث یمكن للمستخدمین  
ویجب اختیار مستوى ارتفاع مكان الصابون بناًء   األقصر قامة الوقوف علیھ وللمستخدمین األطول قامة الجلوس علیھ. 

 على اعتبارات مشابھة. 
لذا، یجب اختیار نوع الحنفیة بما یمكن كل شخص من   حنفیات معینة أسھل/أصعب للتشغیل. ن ی المستخدمقد یجد بعض  •

في استخدام حنفیة تعمل   فّكرففي لّف الحنفیة،  صعوباتمستخدم العلى سبیل المثال، إذا واجھ  تشغیلھا إن كان ذلك ممكناً.
في استبدالھا   فّكرفمن الصعب على بعض األشخاص استخدامھا،  موجودة یة إذا تم استخدام حنف بالضغط إذا كانت متوفرة. 

 أو تعدیلھا لجعل استخدامھا أكثر سھولة بالنسبة إلیھم. 
على أال یؤدي الحوض أو الحجارة التي یتم وضعھا تحت الحنفیة لمجاري الماء إلى إعاقة الوصول إلى مرفق   احرص  •

 غسل الیدین. 
 نولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع.وكما ھو الحال في جمیع التك •
ً بصری  اً وبالنسبة لألشخاص الذین یعانون عجز •   ، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون.ا
ٍن في مكان یكون الوصول إلیھ  في تركیب مرفق غسل یدین ثا فّكرفإذا كانت الحنفیة الحالیة لیست سھلة الوصول للجمیع،  •

 أكثر سھولة باستخدام إحدى التكنولوجیات المذكورة في ھذه الخالصة. 
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 لغسل الیدین Happy Tap/LaBoboمرفق  .2.2.1.5
 

ً لجعل عملیة غسل الیدین ممتعة وسھلة االستخدام للجمیع.:الوصف  ویشتمل الجھاز على   مرفق غسل یدین متنقل ومصمم خصیصا
ویتمّیز  التعبئة مع حنفیة فوق صینیة تصریف، مع وجود مكان لتخزین قطعة الصابون أو الصابون السائل فیھ.خّزان قابل إلعادة 

 وبعض النسخ منھ تشتمل على حامل فرشاة أسنان ومرآة.  بألوانھ البراقة لجعلھا جذابة وتذكیر المستخدمین بغسل أیدیھم.
 

 الصورة: 

 
 HappyTap (n.d.) حقوق الصورة: لغسل الیدین Happy Tap/LaBoboق مرف :14الشكل 

 السلبیات  اإلیجابیات 

مصممة خصیصاً لجعل عملیة غسل الیدین ممتعة   •
 وسھلة. 

متنقلة بحیث یمكن وضعھا في أي مكان (ونقلھا ضمن   •
 المكان إذا لزم األمر). 

بغسل أیدیھم عندما  األشخاص جذابة للعین لتذكیر  •
 یرونھا.

 مرآة للتشجیع على غسل الیدین لفترة أطول.  تتضمن •
 تشتمل على مكان لتخزین الصابون.  •
متاحة للشراء عبر اإلنترنت وفي محالت البیع بالتجزئة   •

 التقلیدیة في بنغالدش وفیتنام وكمبودیا.
تخزین المیاه الرمادیة المدمج ھو اختیاري (في نسخة   •

 جنوب آسیا). 
ع یوجد فیھا  یمكن نقل مرفق غسل الیدین إلى مواق •

 تصریف جید للمیاه إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 
 

متوفرة بسھولة أكبر في جنوب وجنوب شرق آسیا،   •
 مع أنھ یتوفر خیار الشحن العالمي للطلبیات الكبرى. 

أكثر تكلفة من الخیارات المصنوعة منزلیاً، ویُقّدر   •
 دوالرات أمریكیة. 10نحو ب ثمنھا تقریباً 

 ي المنزل. من غیر الممكن صنعھا ف •
 تعبئة. التتطلب إعادة  •
بما أنھ یجب إغالق الحنفیة بعد غسل الیدین، فإن لمس   •

 الحنفیة قد یتسبب في إعادة تلوث األیدي النظیفة.
وللحّد من ھذا، یجب تنظیف مقبض الحنفیة بشكل  

 منتظم.
الذي  لماء ا تصریف لیجب التفكیر في توفیر قناة   •

 یتدفق خارج صینیة التصریف. 

 
 فات: االختال

 

 االختالفات متاحة لمختلف األسواق (حالیاً جنوب آسیا وجنوب شرق آسیا).  •
 

 :إمكانیة الوصول 
 

 متنقلة ویمكن وضعھا في أي مكان، وبأي ارتفاع لتلبیة احتیاجات المستخدمین المختلفة.  •
 
 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

/Happy Tap : https://happytap.net/enموقع  •

https://happytap.net/en/
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 تزوید القناني بصمام/حنفیة .2.2.1.6

 
ً مصمم قنینة بالستیكیة مع صمام أو حنفیة للسماح بتدفق الماء لغسل الیدین. :الوصف  ً ویمكن أن یكون الصمام أو الحنفیة منتجا   ا

ل، یمكن التحكم بتدفق الماء باستخدام  وعلى نحو بدی  أدناه).  االختالفات (انظر SPATAPخصیصاً بحیث یمكن تثبتھا بالقناني، مثل 
فتحة صغیرة في قاع القننیة (في الطرف المقابل   فیمكن صنعوإذا تم استخدام سدادة القنینة للسیطرة على تدفق الماء،  سدادة القنینة.

یمكن إما وضع   یتوقف تدفق الماء.سوعندما یتم إغالق السدادة،  یتدفق الماء. ستعبئة القنینة بالماء وفتح السدادة، تم ت وعندما  للسدادة).
ویمكن تخزین قطعة صابون أو صابون سائل إلى   القنینة على سطح مستٍو أو تعلیقھا من ھیكل ما مثل عمود الخیمة أو غصن شجرة. 

ویجب وضع دلو أو وعاء تحت الحنفیة لتجمیع میاه الصرف، أو یجب تغطیة األرض تحت   جانب الحاویة أو تعلیقھا مع الحاویة. 
  الحنفیة بالحجارة للمساعدة في تصریف میاه الصرف.

 
 الصورة: 

 

 
المتنقلة المتصلة بقنینة  SPATAPغسل الیدین باستخدام حنفیة  :15الشكل 

  حقوق الصورة: ماء وصابون.
SPATAP (n.d.) 

    
حقوق   بواسطة السدادة. فیھالذي یتم التحكم  تدفق الماء لغسل الیدین :16الشكل 

 ) M. Coultas  )2020 الصورة:

 السلبیات  اإلیجابیات 

الخیار الذي یتم التحكم فیھ بتدفق الماء عن طریق سدادة   •
القنینة یمكن إنشاؤھا بسھولة باستخدام مواد متوفرة  

 محلیاً.
وعادة ما تكون القناني البالستیكیة میسورة التكلفة   •

  ة بسھولة محلیاً. ومتوفر
التحكم في تدفق وحجم الماء،   SPATAPیمكن لحنفیة  •

  ما یقلل من ھدر الماء. 
وإذا تم تعلیقھا، یمكن تعلیق الصابون معھا وتأمینھا في   •

  الھیكل.
من السھل بناء الھیكل الذي یتم تعلیق مرفق غسل الیدین   •

علیھ، ویمكن بناؤه باستخدام مواد محلیة ومنخفضة  
  التكلفة.

من شأن التحكم في تدفق الماء أن یقلل من فرص ھدر   •
  الماء.

سھلة االستخدام بالنسبة لمعظم األطفال وكبار السن عند   •

یست كبیرة جداً، فإنھا ستحتاج إلى  وإذا كانت القنینة ل •
كما أن ھذا یجعلھا أقل   تعبئة بشكل متكرر.الإعادة 

مالءمة كمورد مجتمعي إال إذا تم تعلیق/وضع ھیاكل  
 متعددة في محطة غسل یدین واحدة. 

وإذا تم التحكم في تدفق الماء من خالل سدادة   •
القنینة، فإن إغالق السدادة بعد غسل الیدین قد یؤدي  

وللحّد من ھذا،   إعادة تلوث الیدین النظیفتین. إلى 
 یجب تنظیف السدادة بشكل منتظم. 

في حالة استخدام قنینة مع سدادة، تكون ھناك فرص   •
لسقوط السدادة وتلطخھا بالتراب ووضعھا في غیر  

  مكانھا. 
فعالة من حیث التكلفة كما   SPATAPال تُعتبر حنفیة  •

ث یبلغ ثمنھا  ھو الحال في التكنولوجیات األخرى، حی
ً أمریكی اً دوالر 21   .ا
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 وضعھا وتعلیقھا بشكل مالئم. 
 تدوم طویالً.  SPATAPحنفیات  •
 صغیرة وسھلة النقل.  SPATAPحنفیات  •
إذا تم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه الصرف، فإن قناة   •

الھدر لن یكونا مصدر قلق ویمكن إعادة  المجاري و
استخدام میاه الصرف ألغراض أخرى في المناطق التي  

 تشّح فیھا المیاه (على سبیل المثال، شطف المرحاض). 
إذا لم یتم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه التصریف،   •

یمكن نقل المرفق إلى مواقع تتمتع بتصریف جید حسب  
 الحاجة. 

 
 

  االختالفات:

وتشمل المنتجات موزع   الصمامات والحنفیات التي یمكن تثبیتھا على فتحات القناني متوفرة في السوق في بعض المواقع.  •
SPATAP وCSIR.  ویمكن لحنفیةSPATAP .یجب   توزیع الماء بثالثة أحجام مختلفة حسب احتیاجات االستخدام

  إلحداث فراغ. SPATAPُعنق القنینة إلى داخل فوھة حنفیة  إدخال 
ولتوجیھ تدفق الماء من القنینة إذا تم استخدام السدادة للتحكم في تدفق الماء، یمكن تثبیت أنبوب قلم الحبر أو قطعة أنبوب   •

  ما یزید من ھدر الماء.  الالزمومع ذلك، یقتضي ھذا جعل الفتحة أكبر من  في الفتحة. 
  لیس من فیھ السدادة للتحكم في تدفق الماء، و تُستخدمحاویة ذات سدادة محكمة لصنع الخیار الذي أي  ستخدام یمكن ا •

  الضروري أن تكون ھذه الحاویة قنینة.
 

 :إمكانیة الوصول 
 

ً لمختلف المستخدمین بما فیھم األطفال والبالغین وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة حسب   • یمكن جعل ھذا مالئما
  كما أنھا متنقلة. الرتفاع الذي یتم تعلیقھا علیھ.ا

كثیراً، لكنھا مع ذلك یجب أن  النحناء لیجب وضع القنینة على ارتفاع كاٍف بحیث ال یضطر المستخدمون طوال القامة  •
ویجب اختیار مستوى ارتفاع مكان الصابون   تكون على مستوى منخفض كاٍف بحیث تناسب المستخدمین قصار القامة. 

 ًء على اعتبارات مشابھة. بنا
ً بصری  اً وبالنسبة لألشخاص الذین یعانون عجز •   ، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون.ا
على أال یؤدي ذلك إلى إعاقة الوصول إلى مرفق   احرص فإذا تم وضع حجارة أو دلو بجانب المرفق لتصریف الماء،  •

 غسل الیدین. 
 ع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع.وكما ھو الحال في جمی  •
 
 

 
 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

 /SPATAP https://spatap.comموقع  •
SPATAP -activities-handwashing-https://forum.susana.org/160على موقع  SuSanAنقاش  •

-rural-in-water-to-ssacce-transforming-instantly-tap-portable-spatap-schools/21701-at
hygiene-handwashing-for-used-schools 

 
 

https://spatap.com/
https://forum.susana.org/160-handwashing-activities-at-schools/21701-spatap-portable-tap-instantly-transforming-access-to-water-in-rural-schools-used-for-handwashing-hygiene
https://forum.susana.org/160-handwashing-activities-at-schools/21701-spatap-portable-tap-instantly-transforming-access-to-water-in-rural-schools-used-for-handwashing-hygiene
https://forum.susana.org/160-handwashing-activities-at-schools/21701-spatap-portable-tap-instantly-transforming-access-to-water-in-rural-schools-used-for-handwashing-hygiene
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 الدلو والكوب .2.2.1.7
 

ویجب تخزین الصابون بجانب الدلو   دلو أو حوض ماء، مع كوب أو إبریق صغیر لغرف وصّب الماء لغسل الیدین. :الوصف 
ولتجنب تشبع األرضیة حول المرفق بالماء، ینبغي وضع دلو أو وعاء ثاٍن بجانب المرفق لجمع میاه   لتسھیل غسل الیدین بالصابون.

 األرضیة حول المرفق بالحجارة للمساعدة في عملیة التصریف.  التصریف، أو یجب تغطیة 
 

 الصورة: 
 

    

 H. Chaplin (2020 حقوق الصورة: غسل الیدین بالصابون باستخدام دلو وكوب. :17الشكل 

 

 السلبیات  اإلیجابیات 

یمكن صنعھا بسھولة وبتكلفة رخیصة باستخدام مواد   •
 ً (والمتوفرة أصالً لدى كثیر من األسر   متوفرة محلیا

 المنزلیة) ومنتجات من األسواق المحلیة. 
سھلة اإلعداد كمرفق غسل یدین مؤقت إلى حین تركیب   •

 تكنولوجیا أخرى. 
 فعّالة من حیث التكلفة.  •
من غیر المرجح ھدر الماء حیث یستخدم المستخدمون   •

  الكمیة الالزمة من الماء فقط. 
عاء لتجمیع میاه الصرف، فإن قناة  إذا تم استخدام دلو/و •

المجاري والھدر لن یكونا مصدر قلق ویمكن إعادة  
استخدام میاه الصرف ألغراض أخرى في المناطق التي  

 تشّح فیھا المیاه (على سبیل المثال، شطف المرحاض). 
إذا لم یتم استخدام دلو/وعاء لتجمیع میاه التصریف،   •

صریف جید حسب  یمكن نقل المرفق إلى مواقع تتمتع بت 
 الحاجة. 

 

دون مساعدة  من یتعذر غسل كال الیدین بالصابون معاً  •
 من شخص آخر لصّب الماء. 

یمكن استخدام الحاویات المستخدمة ألغراض أخرى   •
من حین إلى آخر، ما یجعل مرفق غسل الیدین غیر  

 متاحاً.
 یجب إعادة تعبئتھا في أحیان كثیرة بالماء یدویاً. •
المستخدم لصّب الماء أن یتلوث  یمكن للكوب األصغر  •

 بسھولة ویجب تنظیفھ بشكل منتظم. 
یمكن للكوب األصغر تلویث الماء المخّزن إذا تم   •

 وضعھ داخل الدلو بعد استخدامھ. 
یمكن وضع الكوب األصغر في غیر مكانھ في حاالت   •

  كثیرة عندما یكون ھناك عدة مستخدمین.
تم غسل  عادة ما یستخدم كمیة ماء أكبر في كل مرة ی  •

 تكنولوجیات أخرى. مقارنة ب الیدین فیھا 
إذا لم یكن ھناك دلو/وعاء لتجمیع میاه الصرف، یجب   •

 التفكیر في توفیر قناة مجاري. 
 
 
 

 االختالفات: 
 

یمكن استخدام حاویات نظیفة طالما أن ھناك حاویة كبیرة بما یكفي لتخزین الماء وأن ھناك حاویة صغیرة بما یكفي  •
 بسھولة. لرفعھا وصبّھا 

 
 :إمكانیة الوصول 
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وإذا لم یكن   لغسل كال الیدین بالصابون معاً، سیحتاج المستخدمون إلى مساعدة من شخص آخر لصّب الماء على أیدیھم. •
قد یواجھ   ھناك شخص آخر، یجب على المستخدم غسل كل ید وحدھا، ما یجعل غسل الیدین بفعالیة أكثر صعوبة. 

 ع الحاویة األصغر وصّب الماء منھا صعوبة في استخدام ھذا المرفق بشكل مستقل. األشخاص الذین ال یستطیعون رف
قد تكون الحاویات ذات المقابض أسھل للمسك بید واحدة،   لذا، اختر حاویة أصغر یمكن لجمیع المستخدمین رفعھا بسھولة.  •

 ة لجمیع األشخاص. ومن المرجح أن تكون الحاویات األصغر أخف وزناً ویمكن مسكھا بسھولة أكبر بالنسب 
كثیراً، لكنھا مع ذلك یجب  النحناء لویجب أن تكون الحنفیة على ارتفاع كاٍف بحیث ال یضطر المستخدمون طوال القامة  •

ویجب اختیار مستوى ارتفاع مكان الصابون   أن تكون على مستوى منخفض كاٍف بحیث تناسب المستخدمین قصار القامة. 
 بناًء على اعتبارات مشابھة. 

ً بصری  اً لنسبة لألشخاص الذین یعانون عجزوبا •   ، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون.ا
على أال یؤدي ذلك إلى إعاقة الوصول إلى مرفق   احرص فإذا تم وضع حجارة أو دلو بجانب المرفق لتصریف الماء،  •

 غسل الیدین. 
 المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع. وكما ھو الحال في جمیع التكنولوجیات، یجب أن یكون  •
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 حوض المخیم .2.2.1.8
 

ماء  یحتوي الدلو السفلي على  سدادات یتم وضعھما فوق بعضھما ویتم تزویدھما بمضخة ومخرج ماء. مزودان ب دلوان  :الوصف 
ویتم ضخ الماء النظیف عبر المخرج   دم. نظیف یقوم بتغذیة مضخة یدویة یتم توصیلھا بالمخرج، ویتم تشغیلھا بواسطة قدم المستخ 

یجب تخزین الصابون قرب الحوض لتسھیل عملیة   یجري الماء المستخدم من خالل الحوض إلى الدلو العلوي.  ویتدفق إلى حوض. 
فق  مر وعندما یمتلئ الدلو العلوي، یجب التخلص من الماء المصّرف في منطقة ذات تصریف جید بعیداً عن  غسل الیدین بالصابون. 

 غسل الیدین. 
 

 الصورة: 

  Sink-https://www.instructables.com/id/CampWaterWorksLife (n.d.)-حقوق الصورة: حوض المخیم.18 :لشكل 
 Station/-Washing-Hand-Temporary 

https://www.instructables.com/id/Camp-Sink-Temporary-Hand-Washing-Station/
https://www.instructables.com/id/Camp-Sink-Temporary-Hand-Washing-Station/
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 السلبیات  اإلیجابیات 

  یمكن بناؤھا من مواد متوفرة بشكل كبیر محلیاً. •
فإن قناة المجاري  لذا  تقوم بتجمیع میاه الصرف،  •

والتصریف لن یكونا مصدر قلق ویمكن إعادة استخدام  
میاه الصرف ألغراض أخرى في المناطق التي تشّح  

 المثال، شطف المرحاض). فیھا المیاه (على سبیل 
 أكثر استدامة من حنفیات الدلو القّالب.  •
متنقلة ویمكن وضعھا في مناطق سھلة الوصول   •

 ومالئمة للجمیع. 
 یمكن تعدیل االرتفاع. •
 تعمل بالقدم ما یحّد من خطر إعادة التلوث.  •

 قد ال تكون مضخة القدم متوفرة بشكل جاھز.  •
 إعدادھا.  أكثر تعقیداً من الخیارات األخرى من حیث  •
 أكثر تكلفة من الخیارات المصنوعة منزلیاً. •
 یجب إعادة تعبئتھا في أحیان كثیرة بالماء یدویاً. •
قد ال تكون سھلة االستخدام بالنسبة  فتعمل بالقدم ولذا  •

 لمستخدمي الكراسي المتحركة. 
تكون مستقرة عند تصریف الماء   ال أمن المحتمل  •

اه فارغاً إذا  بشكل كامل وعندما یكون دلو مصدر المی 
 تم تكدیسھا فوق بعضھا البعض. 

 
 

 االختالفات: 
 

 لیس بالضرورة تكدیس الدالء فوق بعضھا البعض إذا كان ھذا یعني أن الحوض ال یكون موضوعاً على ارتفاع مالئم.  •
انب  البدائل وضع دلو وحوض ماء التصریف فوق طاولة بحیث یكون دلو مصدر الماء تحتھا، أو وضع الدالء بجتشمل 

 بعضھا البعض. 
 

 :إمكانیة الوصول 
 

 أعاله).  االختالفات  یمكن تعدیل ارتفاع الحوض حسب احتیاجات مختلف المستخدمین (انظر •
 في موقع مالئم لجمیع المستخدمین. وضعھ المرفق متنقل بحیث یمكن   •
وبالنسبة للمستخدمین   قد یتعذر على جمیع المستخدمین تشغیل مضخة القدم وقد یحتاج بعضھم إلى المساعدة في ذلك. •

الذین قد ال یتمكنون من الضغط على دواسة القدم (مثل مستخدمي الكراسي المتحركة)، یمكن تحویل دواسة القدم إلى  
  دواسة تعمل بمرفق الید یتم وضعھا على ارتفاع مالئم.

ً بصری  اً وبالنسبة لألشخاص الذین یعانون عجز •   ول وثابتة للصابون.، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصا
 وكما ھو الحال في جمیع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع. •

 
 
 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

Hand-Temporary-Sink-https://www.instructables.com/id/Camp-تعلیمات تفصیلیة للبناء:  •
Station/-Washing 

 
dwashing.org/wphttps://globalhan-تعلیمات حول كیفیة صنع مضخة قدم:  •

08_en.pdf-04-Instructions_2020-Station-content/uploads/2020/04/Handwashing

https://www.instructables.com/id/Camp-Sink-Temporary-Hand-Washing-Station/
https://www.instructables.com/id/Camp-Sink-Temporary-Hand-Washing-Station/
https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Handwashing-Station-Instructions_2020-04-08_en.pdf
https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Handwashing-Station-Instructions_2020-04-08_en.pdf
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 لغسل الیدین  Jenguمرفق جنجو  .2.2.1.9
 

ویمكن توصیل مرفق غسل الیدین مع   مرفق غسل یدین مصمم خصیصاً لبیئات العمل اإلنساني والتنمیة تم اختباره فیھا. الوصف:
ویتم تدعیم الحوض   مضخة قدم تقوم بتغذیة الماء عبر أنبوب فوق حوض لتسھیل عملیة غسل الیدین. أي خّزان ماء ویشتمل على

ویشتمل التصمیم على مرآة ومكان لوضع   على أرجل بارتفاع قابل للتعدیل، والتي یمكن تثبیتھا في األرضیة للحیلولة دون سرقتھا. 
التصمیم الذي   الحوض في ضمان التخلص اآلمن من میاه التصریف.ووجود أنبوب تصریف من  قطعة الصابون والصابون السائل.

والصلیب األحمر البریطاني، ھو مصدر مفتوح وقابل للتعدیل،   Arupطورتھ مدرسة لندن للنظافة العامة والطب المداري ومؤسسة 
 ما یسمح بتعدیلھ وبنائھ محلیاً في مختلف السیاقات. 

 

 الصورة: 

   

 السلبیات  اإلیجابیات 

 تج مفضل مصمم لتشجیع سلوك غسل الیدین. من •
 یمكن وضعھا في أي مكان.  •
 تعمل بالقدم/الذراع للحّد من إعادة التلوث.  •
ارتفاع قابل للتعدیل مما یجعل أسھل لالستخدام بالنسبة   •

 لكبار السن واألطفال 
 متینة ومستدامة وتدوم طویالً.  •
ال یتم تغذیة الماء من خالل الجاذبیة، ما یزید من   •

 استقرارھا.   درجة
 یمكن تثبیتھ في األرضیة للحّد من احتمالیة السرقة.  •
نموذج قابل للتعدیل یمكن مواءمتھ حسب االحتیاجات   •

 والمواد المحلیة. 
 تصمیم مفتوح المصدر یمكن صنعھ محلیاً.  •
  مضغوطة وقابلة للتكدیس. •
 یشتمل على أنبوب تصریف.  •

 تكلفتھ أعلى من بعض المرافق األخرى.  •
 من حیث البناء من بعض المرافق األخرى. أكثر تعقیداً  •
قد ال تكون بعض المواد الالزمة للبناء متوفرة في   •

 جمیع المواقع. 
 

 

لذین یعانون صعوبة في الیدین (من الیسار إلى الیمین: لألشخاص ا  للغس  Jenguمتصلة بعلب مملوءة بالماء؛ تعدیالت جھاز  Jenguحنفیة   :19لشكل 
 Arupجي روز، الصلیب األحمر البریطاني؛   حقوق الصورة: لحركة، واألطفال والبالغین)
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 االختالفات: 
 

تشتمل التصمیمات مفتوحة المصدر على اختالفات تناسب البالغین واألطفال واألشخاص ذوي القدرات الحركیة المتدنیة   •
 الصور أعاله).  (انظر 

 ابل للتعدیل إجراء تغییرات بناء على المتطلبات المحلیة والمواد المتوفرة. ویتیح التصمیم الق •
 

 :إمكانیة الوصول 
 

 یمكن تعدیل ارتفاع الحوض حسب احتیاجات مختلف المستخدمین.  •
 المرفق متنقل بحیث یمكن وضھا في موقع مالئم لجمیع المستخدمین.  •
 ع أو القدم. یمكن وضع المضخة على أي ارتفاع ما یتیح تشغیلھا بالذرا  •
وكما ھو الحال في جمیع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول   •

 للجمیع.  واالستخدام 
 

 
 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

كن طلبھا من خالل التواصل على  تتوفر رسومات وقائمة المواد المستخدمة وكذلك إرشادات التجمیع ومقاطع فیدیو، ویم •
 apilanez@arup.com-inigo.ruizالعنوان 

be.com/watch?v=oTFvoShttps://www.youtu-مقطع فیدیو یشتمل على تعلیمات االستخدام والتجمیع:  •
IkEA&feature=youtu.be 

mailto:inigo.ruiz-apilanez@arup.com
https://www.youtube.com/watch?v=oTFvoS-IkEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oTFvoS-IkEA&feature=youtu.be
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 تكنولوجیات غسل یدین مناسبة لعدة مستخدمین .2.2.2

 
عند وجود مرفق غسل یدین مناسب لعدة مستخدمین، من الضرورة بمكان االتفاق على أدوار ومسؤولیات تشغیل وصیانة المرفق  

 جب االتفاق مسبقاً على الجھة التي تتحمل تكلفة التشغیل والصیانة. كما ی  مسبقاً وتحدید أشخاص معینین لھذه األدوار والمسؤولیات.
وحسب نوع التكنولوجیا المستخدمة، یمكن أن تشتمل المھام على ضمان توفر الصابون والماء، وتنظیف المرفق بشكل منتظم،  

  ح أو استبدال القطع المتعطلة.كما سیكون ھناك ضرورة إلجراء صیانة أطول أمداً إلصال  وتشغیل/اإلشراف على استخدام المرفق.
 

 تعدیل التكنولوجیات المنزلیة لتناسب عدة مستخدمین .2.2.2.1
 

عند إعداد   یمكن تكرار أي من التكنولوجیات الخاصة باألسر المنزلیة المذكورة في األقسام السابقة لتوفیر مرافق لعدة مستخدمین.
 بعضھا البعض:  عدة مرافق غسل یدین بجانب

 
ن الفصل بین كل مرفق على مسافة مناسبة (بما یتماشى مع التوجیھ الوطني وعلى مسافة متر واحد  على التأكد م احرص  •

  على األقل) لضمان تقیّد المستخدمین بالتباعد الجسدي. 
قم ببناء أكبر عدد ممكن من المرافق للتقلیل من الطوابیر وضمان التباعد  فإذا كان من المحتمل تشّكل طوابیر عند المرفق،  •

 من ممارسة التباعد الجسدي أثناء االصطفاف في الطابور.  األشخاصین لتمك
 دون استخدام الیدین حیثما أمكن للحّد من إعادة تلوث یدي المستخدمین بعد غسلھا. من اختر تكنولوجیات تعمل  •
 ولة. اختر التكنولوجیات التي تحّد من استھالك الماء للتقلیل من ھدر المیاه وجعل عملیة التصریف أكثر سھ •
 على ضمان وجود تصریف كاٍف من مرافق غسل الیدین. احرص  •
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 حاویة وماء مزودة بأنبوب مع عدة حنفیات .2.2.2.2
 

یمكن أن یكون   مصدر میاه متصل بأنبوب مزود بحنفیات على طولھ للسماح لعدة مستخدمین بغسل أیدیھم في نفس الوقت.  :الوصف 
ومن األھمیة بمكان أن   یاه عن طریق أنبوب أو نظام لتجمیع میاه األمطار. مصدر المیاه الذي یتصل بھ األنبوب حاویة أو مصدر م

إذا كان مصدر الماء   ومن ثمَّ یتمیز مصدر المیاه بضغط عاٍل بما یكفي لجعل الماء یتدفق على طول األنبوب عند فتح عدة حنفیات، 
أن تكون المسافة بین كل حنفیة وأخرى متراً  ویجب  من حاویة ما، فإن ھذا المصدر یجب أن یوضع في مكان أعلى من الحنفیة.

یجب توفیر الصابون عند كل   استخدام المرفق. أثناءواحداً على األقل على طول األنبوب لضمان تقیّد المستخدمین بالتباعد الجسدي 
ً حنفیة، ومن المفضل أن یكون صابون  وب مع حنفیات لتقنین میاه ویجب تثبیت حوض تحت األنب  إذا توفر ذلك. اً صابونی  أو ماءً  سائالً  ا

وإذا تعذر تثبیت حوض، یجب وضع حجارة تحت األنبوب الذي یشتمل على الحنفیات   التصریف إلى نقطة تصریف آمنة أو خّزان.
 للمساعدة في تصریف میاه الصرف. 

 
  الصورة:

 السلبیات  اإلیجابیات 

یمكن التحكم في تدفق الماء عند كل نقطة غسل یدین   •
بوب ما یجعل ذلك مفیداً إذا لم یتم  على طول األن

 . ھنفس  استخدام جمیع النقاط في الوقت
 بسیطة بحیث یمكن صنعھا من المواد المتوفرة محلیاً.  •
یمكن تثبیت األنبوب بحیث یكون منحنیاً إلى األسفل، ما   •

ینشئ نقاط غسل یدین على ارتفاعات مختلفة على  
 طولھ. 

ف، فإن قناة  إذا تم استخدام خّزان لتجمیع میاه الصر •
المجاري والھدر لن یكونا مصدر قلق ویمكن إعادة  

استخدام میاه الصرف ألغراض أخرى في المناطق التي  
 تشّح فیھا المیاه (على سبیل المثال، شطف المرحاض). 

 

حسب نوع الحنفیة، یمكن تركھا مفتوحة وھدر الماء   •
 زیادة تكلفة فواتیر المیاه. ومن ثمَّ 

یب وتحتاج على األغلب إلى  وقد تكون معرضة للتسر •
 فحوصات صیانة منتظمة. 

قد یكون في موقع  فإذا كان ھناك مصدر میاه متوفر،  •
 ال یكون سھل الوصول للجمیع. 

قد ال تكون سھلة  ف إذا تم تركیبھا على ارتفاع معین،  •
  الوصول لجمیع األطفال. 

سھل  حیث یكون من الیجب وضع الصابون في أماكن  •
 رؤیتھ والوصول إلیھ. 

ذا كان ھناك ضرورة إلغالق الحنفیة بعد غسل  إ •
الیدین، فإن لمس الحنفیة قد یتسبب في إعادة تلوث  

وللحّد من ھذا، یجب تنظیف مقبض   األیدي النظیفة. 
 الحنفیة بشكل منتظم. 

إذا لم یكن ھناك خّزان لتجمیع میاه الصرف، یجب   •
 التفكیر في توفیر قناة مجاري. 

إعادة تعبئتھا یدویاً ما  وإذا تم استخدام حاویة، فیجب  •
 قد یجعل األمر أكثر صعوبة حیث یجب رفعھا. 

  

 ل لمرفق غسل یدین معّد لعدة مستخدمین مع حنفیات (یمكن تغییر األبعاد).شك :20لشكل 
)  GIZ )2016الیونیسف ومؤسسة  حقوق الصورة:

-l.international/wphttp://www.fitforschoo
content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_

 WEB_new.pdf 

http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf
http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf
http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf
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 االختالفات: 

 
مصدر الماء الحالي في موقع غیر مالئم، یمكن تمدید األنبوب المثبت فیھا بحیث یمكن وضع مرفق غسل الیدین  كان إذا  •

 في مكان آخر أكثر مالءمة. 
ً بعد وقت معین أو في حال توفرھا، یجب استخدام الحنفیات التي تُغ • خروج كمیة معینة من الماء،  التي تسمح ب لق تلقائیا

 وذلك للمساعدة في الحّد من إعادة تلوث الیدین عند إغالق الحنفیة ولتجنب ھدر الماء إذا تم ترك الحنفیات مفتوحة. 
م مواد تمنع تسّرب  یمكن صنع أحواض بتكلفة منخفضة لتجمیع الماء المصّرف من غسل كال الیدین بالصابون باستخدا •

ً ھذا أنبوب قد یشمل و الماء.  ً بالستیكی  ا أو عود خیزران یتم تقطیعھ نصفین ووضعھ تحت الحنفیات، وصفیحة معدنیة یتم   ا
ً ، أو لوحVطیّھا على شكل حرف  ً بالستیكی   ا  . سمنتیةإتحت الحنفیات، أو قناة  Uیتم تعلیقھ على شكل حرف  ا

ي خّزان وإعادة استخدامھا ألغراض معینة (مثل تنظیف المرحاض) أو عبر أنبوب إلى  ویمكن تجمیع المیاه المصّرفة إما ف  •
 نقطة تصریف آمنة. 

 
 :إمكانیة الوصول 

 
كثیراً، لكنھا مع النحناء لیجب أن یكون األنبوب ذو الحنفیات على ارتفاع كاٍف بحیث ال یضطر المستخدمون طوال القامة  •

إذا كان ھناك فرق كبیر في الطول   بحیث تناسب المستخدمین قصار القامة.  ذلك یجب أن تكون على مستوى منخفض كافٍ 
  ب بین المستخدمین المتوقعین، یمكن تثبیت األنبوب ذي الحنفیات بحیث یكون مائالً نحو األسفل حتى تكون الحنفیات األقر 

ویجب اختیار مستوى ارتفاع مكان   المیاه في مكان أعلى بینما تكون الحنفیات األبعد في مكان أكثر انخفاضاً.  إلى مصدر
 الصابون عند كل حنفیة بناًء على اعتبارات مشابھة. 

ویمكن أن یكون ھذا على  ومن المھم صیانة المرافق المصممة لعدة مستخدمین وذلك لتسھیل وتعزیز سلوك غسل الیدین. •
  وضمان توفر الصابون.شكل فحوصات دوریة، وترقیع أماكن التسریب، واستبدال القطع، والتنظیف المنتظم، 

لذا، یجب اختیار نوع الحنفیات بما یمكن كل شخص من   حنفیات معینة أسھل/أصعب للتشغیل. ن ی المستخدمقد یجد بعض  •
في استخدام   فّكرف على سبیل المثال، إذا واجھ المستخدمون المتوقعون صعوبة في لّف الحنفیة،  تشغیلھا إن كان ذلك ممكناً.

 ا كانت متوفرة. حنفیة تعمل بالضغط إذ
على أال یؤدي الحوض أو الحجارة التي یتم وضعھا تحت الحنفیة لمجاري الماء إلى إعاقة الوصول إلى مرفق   احرص  •

 غسل الیدین. 
ً بصری  اً وبالنسبة لألشخاص الذین یعانون عجز •   ، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون.ا
  لوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع.وكما ھو الحال في جمیع التكنو •

 
 
 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

خالصة مرافق غسل الیدین الجماعي في   ) توسیع نطاق غسل الیدین الجماعي في المدارس. GIZ )2016و  الیونیسف •
 كیة، إیشبورن، ألمانیانیویورك، الوالیات المتحدة األمری  جمیع أنحاء المعمورة.

 

 حاویة وماء مزودة بأنبوب مع ثقوب .2.2.2.3
 

عندما یتم فتح الحنفیة، یتدفق الماء على   مصدر میاه متصل بأنبوب مزود بحنفیة في أحد أطراف وعدة ثقوب على طولھ. :الوصف 
صدر المیاه الذي یتصل بھ  یمكن أن یكون م  . ھ نفس طول األنبوب وخارج الثقوب بما یمكن عدة أشخاص من غسل أیدیھم في الوقت 

ً األنبوب حاویة أو مصدر میاه عن طریق أنبوب أو نظام ومن األھمیة بمكان أن یتمیز مصدر المیاه بضغط   لتجمیع میاه األمطار.  ا
ي  إذا كان مصدر الماء من حاویة ما، فإن ھذا المصدر یجب أن یوضع ف ومن ثمَّ عاٍل بما یكفي لجعل الماء یتدفق على طول األنبوب 

ویجب أن تكون المسافة بین كل ثقب وآخر متراً واحداً على األقل على طول األنبوب لضمان تقّید   مكان أعلى من الحنفیة.
ً ویجب توفیر الصابون عند كل ثقب، ومن المفضل أن یكون صابون  المستخدمین بالتباعد الجسدي أنثاء استخدام المرفق.  أو   سائالً  ا

 ویجب تثبیت حوض تحت األنبوب ذي الثقوب لتقنین میاه التصریف إلى نقطة تصریف آمنة أو خّزان.  إذا توفر ذلك.  اً صابونی  ماءً 
 وإذا تعذر تثبیت حوض، یجب وضع حجارة تحت األنبوب الذي یشتمل على الثقوب للمساعدة في تصریف میاه الصرف. 

 
 الصورة: 
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)،  GIZ )2016الیونیسف ومؤسسة  حقوق الصورة:  لعدة مستخدمین مع ثقوب (یمكن تغییر األبعاد). شكل لمرفق غسل یدین معدّ  :21الشكل 
-http://www.fitforschool.international/wp

ntent/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdfco 

 

 السلبیات  اإلیجابیات 

یمكن التحكم بالماء من نقطة واحدة، وزیادة مستوى   •
 تقلیل من التلوث المحتمل للحنفیة. الالتحكم و

وال یحتاج المستخدمون إلى لمس مرفق غسل الیدین،   •
 ما یحّد من أي تلوث محتمل. 

 سیطة بحیث یمكن صنعھا من المواد المتوفرة محلیاً. ب •
یمكن تثبیت األنبوب بحیث یكون منحنیاً إلى األسفل، ما   •

ینشئ نقاط غسل یدین على ارتفاعات مختلفة على  
 طولھ. 

إذا تم استخدام خّزان لتجمیع میاه الصرف، فإن قناة   •
المجاري والھدر لن یكونا مصدر قلق ویمكن إعادة  

الصرف ألغراض أخرى في المناطق التي  استخدام میاه 
 تشّح فیھا المیاه (على سبیل المثال، شطف المرحاض). 

في حالة عدم استخدام جمیع نقاط غسل الیدین على   •
طول األنبوب في أي وقت من األوقات، فإن ھذا قد  

 یؤدي إلى ھدر الماء وزیادة تكلفة الفواتیر. 
موقع ال  إذا كان ھناك مصدر میاه متوفر، قد یكون في  •

 یكون سھل الوصول للجمیع. 
ً ما   • وإذا تم استخدام حاویة، فیجب إعادة تعبئتھا یدویا

 قد یجعل األمر أكثر صعوبة حیث یجب رفعھا. 
قد ال تكون سھلة  فإذا تم تركیبھا على ارتفاع معین،  •

  الوصول لجمیع األطفال. 
سھل رؤیتھ  كون من الیجب وضع الصابون في أماكن ی •

 والوصول إلیھ. 
ذا لم یكن ھناك خّزان لتجمیع میاه الصرف، یجب  إ •

 التفكیر في توفیر قناة مجاري. 
 

 االختالفات: 
 

مصدر الماء الحالي في موقع غیر مالئم، یمكن تمدید األنبوب المثبت فیھا بحیث یمكن وضع مرفق غسل الیدین  كان إذا  •
 في مكان آخر أكثر مالءمة. 

ھناك أعداد مختلفة من المستخدمین بحاجة إلى استخدام مرفق   ت ب إذا كان یمكن وضع حنفیات إضافیة على طول األنبو  •
 بعض الثقوب.  غسل الیدین في أي مرة، وفتح/إغالق تدفق الماء في

یمكن صنع أحواض بتكلفة منخفضة لتجمیع الماء المصّرف من غسل كال الیدین بالصابون باستخدام مواد تمنع تسّرب   •
ً أنبوب ھذا یشمل  قد و الماء.  ً الستیكی ب  ا أو عود خیزران یتم تقطیعھ نصفین ووضعھ تحت الحنفیات، وصفیحة معدنیة یتم   ا

ً ، أو لوحVطیّھا على شكل حرف  ً بالستیكی   ا  . سمنتیةإتحت الحنفیات، أو قناة  Uیتم تعلیقھ على شكل حرف  ا
ف المرحاض) أو عبر أنبوب إلى  ویمكن تجمیع المیاه المصّرفة إما في خّزان وإعادة استخدامھا ألغراض معینة (مثل تنظی  •

 نقطة تصریف آمنة. 
 

 :إمكانیة الوصول 

http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf
http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf
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كثیراً، لكنھا مع النحناء لیجب أن یكون األنبوب ذو الثقوب على ارتفاع كاٍف بحیث ال یضطر المستخدمون طوال القامة  •

فرق كبیر في الطول  إذا كان ھناك  ذلك یجب أن تكون على مستوى منخفض كاٍف بحیث تناسب المستخدمین قصار القامة. 
  ب بین المستخدمین المتوقعین، یمكن تثبیت األنبوب ذي الحنفیات بحیث یكون مائالً نحو األسفل حتى تكون الحنفیات األقر 

ویجب اختیار مستوى ارتفاع مكان   المیاه في مكان أعلى بینما تكون الحنفیات األبعد في مكان أكثر انخفاضاً.  إلى مصدر
 ة بناًء على اعتبارات مشابھة. الصابون عند كل حنفی 

یجب اختیار نوع الحنفیات المستخدم لتشغیل المرفق بما یتیح  قد یجد بعض المشغلین حنفیات معینة أسھل/أصعب للتشغیل.  •
  فّكر فعلى سبیل المثال، إذا واجھ المشغلون المتوقعون صعوبة في لّف الحنفیة،  لمن سیقومون بتشغیلھا القیام بذلك بسھولة.

 تخدام حنفیة تعمل بالضغط إذا كانت متوفرة. في اس
إعاقة الوصول إلى مرفق   على أال یؤدي الحوض أو الحجارة التي یتم وضعھا تحت الحنفیة لمجاري الماء إلى  احرص  •

 غسل الیدین. 
ً بصری  اً وبالنسبة لألشخاص الذین یعانون عجز •   ، یجب االتفاق على تحدید نقطة سھلة الوصول وثابتة للصابون.ا
  ما ھو الحال في جمیع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع.وك •

 
 
 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

خالصة مرافق غسل الیدین الجماعي في   ) توسیع نطاق غسل الیدین الجماعي في المدارس.GIZ  )2016و الیونیسف •
 ك، الوالیات المتحدة؛ إیستشبورن، ألمانیاجمیع أنحاء المعمورة، نیویور
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 حامل أوكسفام لغسل الیدین  .2.2.2.4
 

یأتي المرفق على شكل   مرفق غسل یدین مصنوع لغرض معین ومنخفض التكلفة مصمم لعدة مستخدمین في بیئات المخیم. :الوصف 
ون سائل، ومكان لقطعة الصابون،  وھو یشتمل على خّزان ماء، وموزع صاب  حقیبة مضغوطة ما یجعلھ سھل النقل والتجمیع. 

للمرفق ثالثة   ممارسة غسل الیدین. على تشجیعلكما أنھ یشتمل على مرایا وألوان براقة ل وحنفیتین وحوضین، وأنبوب تصریف.
وعند وضعھا في مكانھا، یمكن غرس أرجل الجھاز في األرض   أرضیة غیر مستویة. أي  أرجل لزیادة مستوى استقراره على

ھي ال تحتاج إلى لفّھا إلغالقھا  من ثمَّ فالحنفیات النحاسیة مضادة للبكتیریا وتعمل بلمسة واحدة و حولھا لمنع سرقتھا.  سمنتأ ووضع 
ویجب توصیل أنبوب التصریف بنقطة تصریف   بعد غسل الیدین، ما یضمن الحّد األدنى من استخدام المیاه ویحّد من إعادة التلوث.

 حجارة. آمنة أو حفرة یتم تغطیتھا بال
 

 الصورة: 

 

 ) 2018حامل أوكسفام لغسل الیین (الحقوق: أوكسفام،  :22الشكل 

 

 السلبیات  اإلیجابیات 

حنفیات تعمل بلمسة واحدة للماء والصابون ما یحّد   •
 من احتمالیة إعادة التلوث وھدر الماء. 

 سھلة النقل والتجمیع.  •
  مختلف اسب االرتفاع قابل للتعدیل بما ین •

 المستخدمین. 
 مستقرة على األرضیة غیر المستویة. •
تشتمل على خیار استخدام الصابون السائل أو قطعة   •

 الصابون. 
تشتمل على مرآة وتصمیم ملّون یشجع على غسل   •

 الیدین. 
 تشتمل على أنبوب تصریف.  •
خیار وضع أسمنت حول األرجل في األرضیة مما   •

 یقلل من احتمالیة سرقتھا. 
 الً ومتینة لعدة مستخدمین. تدوم طوی •

 یجب إعادة تعبئة خّزان الماء یدویاً.  •
متوفرة فقط من مركز تورید أوكسفام وتحتاج إلى   •

  شحن
)

https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxf
spw.a-32-stand-handwashing-am .( 

ً مقارنة  غالیة قد تكون  • النماذج المنتجة  بالثمن نسبیا
 محلیاً. 

قد ال تتیح ممارسة التباعد الجسدي إذا استخدمھا   •
 . ھنفس شخصان في الوقت 

  

https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam-handwashing-stand-32-w.asp
https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam-handwashing-stand-32-w.asp
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 االختالفات: 
 

ً اختالفات یمكن إدخالھا في ھذه التكنولوجیا، مع أن تفاصیل النماذج األولیة السابقة متوفرة ھنا:   • ال تتوفر حالیا
https://oxfam.app.box.com/s/web3ayngprjaj7xqzujk7fykil30aczg 

 
 :إمكانیة الوصول 

 
 المرافق متنقلة بحیث یمكن وضھا في مواقع مالئمة لجمیع المستخدمین.  •
وقد یتطلب ھذا وجود عدة مرافق على ارتفاعات   ئمة لجمیع المستخدمین. یجب تركیب ھذه المرافق على ارتفاعات مال •

 مختلفة، على سبیل المثال لألطفال والبالغین ومستخدمي الكراسي المتحركة. 
على أال یؤدي ذلك إلى إعاقة الوصول إلى مرفق غسل   احرصفوإذا تم وضع حجارة تحت المرفق لتصریف الماء،  •

 الیدین.
  یع التكنولوجیات، یجب أن یكون المسار المؤدي إلى مرفق غسل الیدین سھل الوصول للجمیع.وكما ھو الحال في جم •

 
 

 تفاصیل أخرى وموارد إضافیة: 
 

tap-washing-hand-https://supplycentre.oxfam.org.uk/oxfam---50-حامل أوكسفام لغسل الیدین:  •
p.asp-715-pce 

 

https://oxfam.app.box.com/s/web3ayngprjaj7xqzujk7fykil30aczg
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 مرافق غسل الیدینعلى أمثلة محلیة  .2.3
 

 ببنائھا ویستخدمونھا في شتى أنحاء العالم.  األشخاصقام  التيمل ھذا القسم على صور ووصف مختصر لمرافق غسل الیدین یشت 
ة من الحلول التي یمكن توظیفھا في مختلف السیاقات، وللتشجیع  عمشاركتھا ھناك لتوفیر أفكار ملھمة حول مجموعة متنو ت وقد تم

 .على التعدیل واالبتكار المحلي فیھا
 

 
محطات غسل الیدین في نیكاراغوا التي تم بناؤھا من خالل الحركة الوطنیة الموحدة التي یقودھا  .2.3.1.1

 المواطنون
 

 (الحقوق: المجلس السیاسي للوحدة الوطنیة أبیض وأزرق في نیكاراغوا)

C:\Users\jamiem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-
20200401-

WA0012.jpgC:\Users\jamiem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\I
MG-20200401-WA0004.jpg 

رجى مشاركتھا  إذا كان لدیكم أمثلة یمكن إضافتھا إلى ھذا القسم، یُ  من ھذا القسم في النُسخ المستقبلیة.نأمل أن نواصل االستفادة 
 . 1باستخدام النموذج الوارد في الملحق  SLH@ids.ac.ukمع مركز تعلم اإلصحاح البیئي 
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 أجھزة غسل الیدین المنزلیة في بنغالدش .2.3.1.2
 

 إي. نور) و (الحقوق: مؤسسة بالن إنترناشینال بنغالدش / أتش مولیك

 

جانب وعاء  برمیل مع حنفیة، یتم تركیبھ داخل المطبخ إلى
 بالستیكي كحوض

دلو مع حنفیة، یتم تركیبھ داخل المطبخ إلى جانب وعاء 
 بالستیكي كحوض

خل المطبخ  ستخدام حاویات الدھان مع حنفیة، یتم تركیبھا دا
 إلى جانب وعاء بالستیكي كحوض

 حنفیةزودة بمعلبة 
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 بالمرافق غسل الیدین العامة التي تعمل بدواسة القدم في نی .2.3.1.3
 

 في نیبال) WaterAid(الحقوق: مؤسسة  
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 محطات غسل الیدین العامة في مدغشقر .2.3.1.4
 

 )Tatirano/H. Chaplin(الحقوق: 
 

ھا في األماكن العامة المزدحمة مثل األسواق في  تركیب تم ی محطات غسل یدین بسیطة تشتمل على دالء وأكواب وصابون وماء و
ویتم توظیف معلمي المدارس االبتدائیة، الذین ال یتلقون   قر بالتنسیق مع الحكومة المحلیة. جمیع أنحاء بلدة فورت داوفین في مدغش

ً بسبب إغالق المدارس، إلدارة كل محطة، واالعتناء بالصابون وصّب الماء لغسل الیدین للحّد من التلوث من لمس   رواتب  حالیا
ستخدام صھریج على عربة یتم ملؤه من خزان مركزي (موجود  كما تم توظیف فریق لضمان توفر الماء في كل محطة با المرافق.

 سابقاً) لتجمیع میاه األمطار. 
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 محطة غسل الیدین التي تعمل بدواسة القدم لبیئات الرعایة الصحیة .2.3.1.5
 

 مؤسسة آغا خان، الھند)  (الحقوق: 
 

یة بالستیكیة متدنیة االستھالك للماء (تستخدم  ویتصل الخزان بحنف لتر مثبت على حامل معدني محلي مصنّع. 500خّزان میاه بسعة 
وقد تم ربط دواستي قدم منفصلتین ذات رافعات معدنیة بموزع   بشكل شائع في أنظمة المیاه المنزلیة) وحوض اغتسال معدني. 

ة لتشغیل  توزیع الصابون السائل، بینما الدواسة الیمنى مخصص ھو الغرض من الدواسة الیسرى  الصابون السائل وموزع الماء. 
دون استخدام الیدین ویساعد في الحفاظ على تدابیر  تلبیة الغرض منھذا التصمیم الذي یتمیز بمیزة عدم اللمس یتیح  حنفیة الماء. 

وقد تم أخذ االحتیاطات للسماح بتصریف المیاه الرمادیة، وذلك من خالل توصیلھا بمصرف أو یمكن تقنینھا إلى   النظافة العامة. 
افة إلى ذلك، یتم استخدام مواد المعلومات التي توضح الخطوات الصحیحة لغسل الیدین، وذلك للترویج لخطوات غسل  إض حفرة نقع.

مثل األسھم لتوجیھ المستخدمین إلى استخدام الصابون وتشغیل الحنفیة   األشكال والرسومات كما یتم استخدام  الیدین المالئمة.
 باستخدام دواسات القدم. 

 

خّزان ماء كبیر السعة  
مثبت على ھیكل إطار  

 معدني

لقدم  رافعة تعمل با
لتوزیع الماء والصابون  

دون    من آلیة تعمل -
 لمس 

مواد إعالمیة  
تذكیریة لتوضیح  

الخطوات الصحیحة  
 لغسل الیدین

حوض اغتسال وموزع  
لقدم  صابون یعمل با

إضافة إلى إرشادات  
 لالستخدام المالئم 
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 محطة غسل یدین تعمل بدواسة القدم في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة .2.3.1.6
 

 )Tearfund DRC(الحقوق: 
  

 

 
 
 
 
 

 محطة غسل یدین تعمل بمضخة القدم في تشاد .2.3.1.7
 

Unit Quantity  
Frame Ossature
Square metal tube 
(0,02x0,02x4)m

Tube carré 20x20 
mm x4m pce 1.5

Square metal tube 
(0,016x0,016x4)m

Tube carré 16x16 
mm pce 1   

(0,02x4)m 1,5mm 
thick

Fer plat 25 mm 
épaisseur 1.5 pce 0.5

Metal iron sheet 
1,5mm thick

Tôle métallique 
plate lisse m2 0.25

Welding rod; 
diameter 1,5mm Bagette pce 15

Control linkage
Tringlerie de 
commande

Iron bar; diameter 
8mm smooth round

Fer à béton de 8 
mm rond lisse pce 0.16

Clutch cable ( used 
for motcycle)

 
d'embrayage 
moto avec gaine pce 1

Spring for treadle 
control

Ressor de rappel 
de pédale de frein pce 2

Plumbing_Fitting
s_hygiene

Plomberie et 
Accessoires

20 liters-Plastic 
bucket

Sceau plastique 
de 20 litres pce 1

15 liters_Plasic bin

  
poubelle de 15 
litres pce 1

10 liter -plastic 
basine

Bassin plastique 
de 10 litres pce 1

valve-tap with push-
button

  
poussoir en 
plastic pce 1

Napkin paper Papier serviette box 1  
dispenser

   
ml pce 1  

painting
  

Visibilité
Anti-rust painting Peinture antirouille litre 1
Yellow oil-painting

   
jaune litre 0.25  

painting
   

vert litre 0.5

 

Description & Specifications
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 (تشاد))  Concern Worldwide(الحقوق: منظمة 
 

  

أنبوب 
  
  
  

 
  
 

ملم، بطول   40زاویة 
 سم  15

 سم  15ملم، بطول  40زاویة 

أنبوب 
  
  
  

 
 

أنبوب 
  
  
  

 
  
 

 

مسند قدم 
 دراجة ناریة

 

أنبوب: 
  ط 
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لھا باستخدام الذراع/مرفق محطة غسل یدین مع مصرف وحنفیات بمقبض طویل/رافعة یمكن تشغی .2.3.1.8
 الید في الصومال

 

 (الصوامل) / أسامة محمد وھارون أیموكولي)  Concern Worldwide(الحقوق: منظمة 
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 مرافق غسل یدین لعدة مستخدمین في بنغالدش .2.3.1.9
 

 في بنغالدش)  WaterAid(الحقوق: مؤسسة  
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باعد الجسدي والمشاركة لحفاظ على النظافة العامة من خالل التلالترویج  .3
 المجتمعیة 

 

، من المھم الترویج لممارسة غسل الیدین بالصابون في األوقات الرئیسیة بین أفراد  لھاوالترویج  إلى جانب توفیر مرافق غسل الیدین
في  الجمیع اك ویجب أن تسعى جھود الترویج للنظافة العامة إلى إشر المجتمع المحلي لتعظیم مدى ممارسة غسل الیدین بالصابون. 

من جمیع   األشخاصأي مجتمع محلي، بما فیھم الرجال والنساء واألوالد والفتیات؛ واألشخاص ذوي اإلعاقة واألمراض المزمنة، و
 األعمار، ومن الجنسین، ومن مختلف الخلفیات االقتصادیة، والتوجھات الجنسیة، واألعراق، واإلثنیات، ومن مختلف الدیانات. 

 
ً لتلبیة فومع ذلك،  عیة ھي أمر ضروري لنجاح أنشطة الترویج للنظافة العامة.المشاركة المجتم قد ال یكون التواصل التلقیني كافیا

ومن المفید تصمیم عملیة اتصال وتواصل تناسب الواقع المحلي بناًء على السیاق المجتمعي السریع   االحتیاجات السریعة والمتغیرة. 
ھذه العملیة تكراریة وبقاء عملیة التواصل قابلة للتعدیل حسب الحاالت التي تنشأ أن یضمن   ومن شأن ضمان جعل  وتحلیل المخاطر. 

)، یمكن للجمھور تقدیم  2020cوباستخدام عملیة اتصال وتواصل ثنائیة االتجاه/الحوار (الیونیسف،  بدوره بقائھا ذات صلة ومفیدة.
  االحتیاجات المحلیة.  یلبيحول كیفیة تصمیم الرسائل بما  مالحظات تقییمیة حول مخاوفھم وواقعھم لبلورة أفكار أعمق 

 
وقنوات االتصال الحالیة التي تم إنشاؤھا   الموجودة لضمان مواكبة الوقت، عملت معظم الوكاالت على تشجیع استخدام أنظمة التنبیھ 

االجتماعیة والمجتمعات المحلیة التي قد ال   ومع أنھا مفیدة، إال أنھ من المھم أیضاً تقییم المجموعات  . 19-قبل انتشار فیروس كوفید
المدني التي  منظمات المجتمعشراكات مع  أقیمتومن بین طرق معالجة ھذه الفجوة،  تستطیع الوصول إلى وسائل بث الرسائل ھذه. 

  تشارك أصالً مع ھذه المجتمعات المحلیة والمجموعات االجتماعیة.
ویتم إجراؤھا من خالل قنوات مقبولة وموثوقة من شأنھا أن تعظم من األثر إلى أكبر حّد   التعمیمات التي تستفید من اللغات المحلیة

أمام تقبل المواضیع التي یتم تعمیمھا بسبب مسائل اجتماعیة/أعراف ثقافیة معینة وتعدیل   المعوقات كما أنھا مفیدة في تحدید  ممكن.
  التعمیمات وفقاً لذلك.

 
فیما یلي أمثلة   أن نركز على نُھج التباعد الجسدي للترویج للنظافة العامة والمشاركة المجتمعیة. ، یجب 19-وفي سیاق فیروس كوفید

من خالل   األشخاصاستخدام قنوات متعددة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من  من المقترحی حیثما أمكن،  على قنوات االتصال.
 مبادرات الترویج/المشاركة: 

 
 ر، فیسبوك، تیك توك، یوتیوب تویت  -وسائل التواصل االجتماعي  •
 واتس آب، الرسائل النصیة القصیرة  -تطبیقات التراسل عبر الجوال  •
 االتصال بھ  لألشخاصخط معلومات ساخن یمكن  •
  الجرائد والمجالت -وسائل اإلعالم المطبوعة التقلیدیة   •
 الكتیبات والنشرات  •
 اإلشارات ولوحات اإلعالنات  •
 الرادیو •
 الموجودة البنیة التحتیة  االستفادة من، دور العبادةكبات،  على المر -مكبرات الصوت  •
 األغاني •
  المشاھیر المحلیون •
 ن والمؤثراألشخاص المجتمعوین  •



 

 
 

 50 2020یونیو/ حزیران  :2النسخة               

 

  لعلوم االجتماعیة في العمل اإلنساني، ویشمل: توجیھ حول إشراك المجتمعات المحلیة والتواصل معھا عن بُعد من منصة ا

تتقید عملیة وقد یتم تعدیل ھذه بحیث  طرق التواصل الموثوقة، والقنوات والشبكات التي یجب استخدامھا حیثما أمكن.  •
  المشاركة بمتطلبات السیاسات المحلیة الخاصة بالتباعد.

ومات بشكل آمن ضمن منطقتھم من خالل قنواتھم  یجب تشجیع األفراد المؤثرین المرموقین على مشاركة المعل  •
مخاوف  ویجب حثھم على مشاركات المالحظات التقییمیة وال المحلیة الخاصة بھم، أو عبر الھاتف وشبكات اإلنترنت.

  التي یتلقونھا من األشخاص الموجودین في شبكاتھم.
من خالل خطوط الھاتف الساخنة  ومن طرق التواصل األخرى عن بُعد على مسافة آمنة التفاعالت الشخصیة  •

ً مشاركة المعلومات عبر   واستخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لالتصال ثنائي االتجاه. كما یمكن أیضا
لصوت ومن خالل المواد المطبوعة (مثل البوسترات والنشرات التي یتم توزیعھا على المرافق الصحیة أو  مكبرات ا

  القیام بذلك).المحالت إذا كان من اآلمن 
وقد یكون من الممكن العمل بشكل تعاوني مع  من المھم العمل مع المؤسسات الدینیة لضمان تقدیمھا لمعلومات دقیقة.  •

توفیر معلومات محّدثة وللتواصل مع المجتمعات المحلیة من خالل منصات المشاركة المتنوعة  الكنائس والمساجد ل
  الرادیو.  محطاتوالتلفاز نوات قبما فیھا وسائل التواصل االجتماعي و

الذین یعملون في الخطوط األمامیة وغیرھم من العاملین  بمجال الرعایة الصحیة یمكن وضع قائمة بالعاملین  •
، وذلك إلشراكھم بشكل فاعل مع أفراد المجتمع األشخاصلذین یضطرون إلى التالمس الجسدي مع األساسیین ا

بوسائل التواصل الشخصي الجیدة، وتزویدھم بمعلومات دقیقة ومحّدثة، وأن   ویجب إحاطتھم المحلي القریبین منھم.
  تزویدھمویجب  ى وكیفیة التعامل معھا.یكونوا على درایة بكیفیة تسجیل المالحظات التقییمیة أو المخاوف أو الشكاو

 جتمعي. على المستوى الم األشخاصبالمھارات التي تمكنھم من الحفاظ على سالمتھم عند تعاملھم مع 
 

 ) Anthrologica ،2020(المصدر: 

) معلومات إضافیة وخطوات مقترحة حول تصمیم برامج  2020bست صفحات (الیونیسف، یعرض التوجیھ الذي یتكون من 
COVID-SHhttps://www.unicef.org/media/66401/file/WA-: 19-الصحة العامة في سیاق فیروس كوفید

 2020.pdf-guidance-programming-hygiene-19 

https://www.unicef.org/media/66401/file/WASH-COVID-19-hygiene-programming-guidance-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66401/file/WASH-COVID-19-hygiene-programming-guidance-2020.pdf
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 أمثلة على المشاركة المجتمعیة .3.1
 

  2015الذي أنشأتھ وزارة الصحة في كمبودیا في عام  115لقد تم تعمیم وتوسیع نطاق الخط الصحي الوطني الساخن  .1
وقد تم استخدامھ سابقاً للكشف   . 19-تصال والتواصل ثنائي االتجاه كجزء من االستجابة الرقمیة لفیروس كوفیدلتمكین اال

، بدأ خط  19-بعد انتشار فیروس كوفید عن حاالت االنتشار ضمن المجتمعات المحلیة وإبالغ المراكز الصحیة عنھا. 
ویُعزى نجاح خط   .600-500وة من رقم الھاتف االعتیادي مكالمة في أیام الذر 8,000المساعدة في استقبال أكثر من 

المساعدة إلى إعادة استخدام التكنولوجیا الموجودة والمعتادة، وملكیة الدولة ودمج ھذا التدخل مع التدخالت التي تقودھا  
اكز الصحة على  وقد ضمن ھذا مراقبة المكالمات كما ینبغي وبقیت مر الدولة ورفع مستوى ثقة المواطن في ھذه الخدمة.

  آخر المستجدات.ب اطالع 
 

 digital-hotline-115-https://www.ictworks.org/cambodia-المصدر: 
 response/#.Xs_KQ2hKg2x 
 

على تنفیذ التدخالت   GSF) المدعوم من مؤسسة RUSHPINلنظافة العامة (یعمل برنامج تعزیز اإلصحاح البیئي وا .2
  التالیة:

 
ة المحلیة. وتكون ھذه رسائل مراقبة  ی الحكوم المؤسسات طباعة البوسترات التي تعدھا حكومة الوالیة وتوزیعھا في  •

  .19-من قبل الحكومة، وتشتمل على معلومات صحیحة حول فیروس كوفید
 على الرادیو.   19-س كوفیدرسائل خاصة بفیرو  •
ً إلى جانب عروض توضیحیة عامة حول الطریقة   • أنظمة الخطاب العام التي تعلن رسائل حكومیة مسجلة مسبقا

المناطق الحضریة من خالل الحملة التي ینفذونھا في جمیع أنحاء ب الصحیحة لغسل الیدین في مواقف السیارات 
  المدینة.

 
 في األردن والعراق:   Ohoneلعمل ضد الجوع لمواجھة المخاطر من خالل مؤسسة برنامج التواصل الخاص بمنظمة ا .3

 
، وطرق  19-یھدف إلى نشر الوعي حول فیروس كوفید ھاتفيلضمان التباعد الجسدي واحترام الحظر، تم إعداد نص 

یھ مكالمات إلى األسر المنزلیة  وقد تم استخدام ھذا النص لتوج انتقالھ، وتدابیر الوقایة منھ، وآثاره على األفراد والعائالت.
وقد تم تضمین رسائل رئیسیة تتعلق بالصحة النفسیة والدعم   التي سبق لھا المشاركة في مشاریع منظمة العمل ضد الجوع.

النفسي االجتماعي وإدارة التوتر ومسارات اإلحالة، وذلك بناًء على توصیات منظمة الصحة العالمیة واللجنة الدائمة  
ومن خالل ھذا   ن الوكاالت، وكذلك تضمین أدوات تضمن توفیر دعم الحمایة العاجلة للفئات األكثر استضعافاً. المشتركة بی 

النھج، استطاعت منظمة العمل ضد الجوع من اإلبقاء على التواصل مع الفئات المستفیدة الحالیة والسابقة من خالل نھج  
 في ذلك القدرة على مراقبة االحتیاجات واالتجاھات المتغیرة. اتصال ثنائي االتجاه ما ییتح إجراء حوار حقیقي، بما

 
 
 

 

 الخطوات الالحقة  .4
 

تُعتبر ھذه وثیقة حیویة ومتواصلة ولذا سنواصل اإلضافة إلیھا كلما تلقینا تكنولوجیات أقل تكلفة، وتلمیحات بیئیة وأمثلة على تعزیز  
ب أخرى، بما في ذلك المبادرات المحلیة والقائمة على المجتمع  الصحة العامة من خالل التباعد الجسدي، وكلما ظھرت تجار

ً حتى شھر یولیو/تموز  المحلي.  على األقل.  2020ویخطط مركز تعلیم اإلصحاح البیئي على تنقیح ھذه الوثیقة كل شھر تقریبا
كتروني على العنوان  معلومات أو اقتراحات ذات صلة إلى مركز تعلم اإلصحاح البیئي عبر البرید اإللأي  یرجى إرسال 

. SLH@ids.ac.uk 1الملحق معلومات تتعلق بتكنولوجیا معینة، یرجى التقّید بالنموذج الوارد في أي  وإذا رغبتم بمشاركة: 
  .نموذج تكنولوجیا غسل الیدین

https://www.ictworks.org/cambodia-115-hotline-digital-response/#.Xs_KQ2hKg2x
https://www.ictworks.org/cambodia-115-hotline-digital-response/#.Xs_KQ2hKg2x
mailto:SLH@ids.ac.uk
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 موارد مفیدة .5
 

موارد إضافیة یمكن إضافتھا في النُسخ المستقبلیة  أي  نرحب بأي اقتراحات حول  ھنا مجموعة متنوعة من الموارد العملیة.  تجدون
 SLH@ids.ac.uk .من ھذه الخالصة، یرجى إرسالھا عبر البرید اإللكتروني على العنوان:  

 مرفق غسل الیدین .5.1
 

1. WashEm )2019(   .كیفیة تصمیم مرافق غسل یدین تؤدي إلى تغییر السلوك
-links-https://files.globalwaters.org/water

files/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf   
خالصة التكنولوجیات سھلة الوصول في برنامج المیاه واإلصحاح البیئي  ) 2014، جیھ (ویلبورو  جونز أتش .2

)WASH(.   مؤسسةWaterAid   ) ومركز المیاه والھندسةWEDC ومؤسسة (SHARE  
-wash-accessible-of-.wateraid.org/publications/compendiumhmatterswashttps://

technologies  
خالصة مرافق غسل الیدین الجماعي في   ) توسیع نطاق غسل الیدین الجماعي في المدارس. GIZ )2016و  الیونیسف .3

نیویورك، الوالیات المتحدة، إیستشبورن، ألمانیا.   . العالمجمیع أنحاء 
-http://www.fitforschool.international/wp
 content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf 

 كیفیة صنعھا واستخدامھا، الیدین: أجھزة غسل) 2010مورغان، بي. ( .4
-booklet-1490-https://www.susana.org/_resources/documents/default/2
 handwashing.pdf 

5. Sswm.info (2020)  ،أجھزة غسل یدین مبسطةMSSW،-https://sswm.info/humanitarian 
-emobilisation/important/simpl-community-promotion-settings/hygiene-crises/rural
 devices-handwashing 

 خالصة المخططات الداللیة، والتصامیم، وعناصر التكلفة،  مرافق غسل الیدین بالصابون:) 2020الیونیسف في الھند ( .6
 d19/mobile/index.htmlhttp://www.fountainheadsolution.com/draft/covi 

 

 تشجیع غسل الیدین والمشاركة المجتمعیة .5.2
 

: تغییر السلوك  19-) “إبطاء وتیرة انتشار فیروس كوفید2020روبین جیھ (و آلموت، آر. و ویست، آر،و  میتشي، أس، .1
covid-the-down-https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/11/slowing-19-من خالل فھمھ” (مدونة)، 

 it/-understanding-by-behaviour-changing-outbreak 
عد،  دلیل للمشاركة المجتمعیة عن بُ  : 10-) “كوفید2019العمل اإلعالمي لھیئة اإلذاعة البریطانیة ( .2

https://www.dropbox.com/s/ao086yqa6un3mcq/Community%20engagement%20from
%20EN.pdf?dl=0-%20a%20distance%20 

وتبعاتھ لبرنامج التواصل    19-تدابیر التباعد الجسدي لمواجھة فیروس كوفید) “2020اني ( علم االجتماع في العمل اإلنس .3
والمشاركة المجتمعیة لمواجھة المخاطر في شرق وشمال أفریقیا”، 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP
:19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y-%20COVID 

 عیة التي تواجھھ،للطواقم المجتم 19-توجیھ االستجابة لفیروس كوفید) 2020أوكسفام ( .4
 19-types/covid-https://www.oxfamwash.org/response 

 مذكرة الیونیسف التوجیھیة لبرامج النظافة العامة، :19-االستجابة الطارئة لفیروس كوفید) 2020bالیونیسف ( .5
-programming-hygiene-19-COVID-https://www.unicef.org/media/66401/file/WASH
 2020.pdf-guidance 

واجھة المخاطر لفیروس  ) جاھزیة واستجابة برنامج التواصل والمشاركة المجتمعیة لم2020منظمة الصحة العالمیة ( .6
kdetail/ris-https://www.who.int/publications-): توجیھ مرحلي. 19-كورونا (كوفید

mailto:SLH@ids.ac.uk
https://files.globalwaters.org/water-links-files/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf
https://files.globalwaters.org/water-links-files/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf
https://washmatters.wateraid.org/publications/compendium-of-accessible-wash-technologies
http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf
http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/giz_unicef_Catalogue_WashingFacilities_FINAL_WEB_new.pdf
https://www.susana.org/_resources/documents/default/2-1490-booklet-handwashing.pdf
https://www.susana.org/_resources/documents/default/2-1490-booklet-handwashing.pdf
https://sswm.info/humanitarian-crises/rural-settings/hygiene-promotion-community-mobilisation/important/simple-handwashing-devices
https://sswm.info/humanitarian-crises/rural-settings/hygiene-promotion-community-mobilisation/important/simple-handwashing-devices
https://sswm.info/humanitarian-crises/rural-settings/hygiene-promotion-community-mobilisation/important/simple-handwashing-devices
http://www.fountainheadsolution.com/draft/covid19/mobile/index.html
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/11/slowing-down-the-covid-19-outbreak-changing-behaviour-by-understanding-it/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/11/slowing-down-the-covid-19-outbreak-changing-behaviour-by-understanding-it/
https://www.dropbox.com/s/ao086yqa6un3mcq/Community%20engagement%20from%20a%20distance%20-%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ao086yqa6un3mcq/Community%20engagement%20from%20a%20distance%20-%20EN.pdf?dl=0
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.oxfamwash.org/response-types/covid-19
https://www.unicef.org/media/66401/file/WASH-COVID-19-hygiene-programming-guidance-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66401/file/WASH-COVID-19-hygiene-programming-guidance-2020.pdf
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
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-for-response-initial-and-readiness-engagement-community-and-communication
ncov)-(-coronaviruses-novel 

 المشاركة المجتمعیة والتواصل عن بُعد،) 2020dمركز الصحة العامة ( .7
-community-https://resources.hygienehub.info/en/collections/2337334
-9e498cd9engagement?utm_source=WASH%27Em&utm_campaign=f8

EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b91
160728893-f89e498cd9-484770a 

) توجیھة خطة العمل للتواصل والمشاركة المجتمعیة لمواجھة المخاطر،  2020cالیونیسف ( .8
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response

19).pdf-%20to%20coronavirus%202019%20(COVID 
ناجحة واألمور غیر الناجحة،  ما األمور ال ) حمالت تغییر السلوك الجماھیریة:2017نورھوفر، أتش (و  فیلیمان واي .9

 WaterAidمذكرة موجزة، مؤسسة  
  موامبولي كیھ، وغوش مولیك أس،و بونیل سي، و كاردوسي جیھ، وسارة جیھ،و سیدیبي أم،و  دریبیلبیس آرو  كورتس في، .10

  مخطط لتنفیذ حمالت تواصل وطنیة للصحة التفكیر االستراتیجي في حاالت الوباء:) 2020أونغر آر (و وایت أس، و
  :doi) 2020،2020050042، نسخ مطبوعة مسبقاً  19-العامة بقیادة الحكومة لمكافحة فیروس كوفید

)10.20944/preprints202005.0042.v1 
 

 توجیھ البرامج .5.3
 

فھم   :19-الستجابة الطارئة لفیروس كوفید ) المذكرة التوجیھیة لبرامج الیونیسف للصحة العامة ل2020الیونیسف ( .1
بة في  الترویج للصحة العامة في سیاق برنامج التواصل والمشاركة المجتمعیة لمواجھة المخاطر ومكافحة انتشار اإلصا

-https://www.unicef.org/media/66401/file/WASH-COVID-19 ،19-ظل انتشار فیروس كوفید
hygiene-programming-guidance-2020.pdf  

نشرة العمل الفعلي،   المیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا في االستجابة اإلنسانیة، روغبي:  ) دلیل إسفیر:2028إسفیر ( .2
 EN.pdf-2018-Handbook-econtent/uploads/Spher-https://spherestandards.org/wp 

البنك الدولي،   )، حقیبة أداوت غسل الیدین بالصابون، واشنطن دي سي:2018برنامج المیاه واإلصحاح البیئي ( .3
-rg/sites/wsp/files/Sanitation%20Marketing%20Toolkits/hwwshttps://www.wsp.o

home.html-tk-toolkit/hwws 
امج لتشجیع النظافة العامة لزیادة معدالت غسل الیدین دلیل لتطویر برن  )، دلیل غسل الیدین:2005البنك الدولي ( .4

البنك الدولي،   ي: بالصابون (باإلنجلیزیة)، برنامج المیاه واإلصحاح البیئي، واشنطن، دي س
-99225/Thehttp://documents.worldbank.org/curated/en/6815014681412
-to-program-promotion-hygiene-a-developing-for-guide-a-handbook-handwashing
 soap-with-handwashing-increase 

) تقریر موجز حول أخذ اإلعاقة بعین االعتبار في برامج النظافة العامة الخاصة بفیروس  0202مركز الصحة العامة ( .5
 on-report-summary-nehub.info/en/articles/4097594https://resources.hygie-،19-كوفید

programmes-hygiene-19-covid-in-disability-considering 
 
 
 
 

 19-د فیروس كوفیدصفحة موار .5.4
 

من خالل النظافة العامة: تبادل النصائح والمعلومات السریعة والخبیرة   19-مركز النظافة العامة، مكافحة فیروس كوفید .1
)19-https://hygienehub.info/covid( 

 ): 19-كورونا (كوفید منظمة الصحة العالمیة، توجیھ فني حول مرض فیروس  .2
a.  منع ومكافحة اإلصابة / برنامج المیاه واإلصحاح البیئي

)-2019/technical-ruscoronavi-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
)control-and-prevention-guidance/infection 

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2337334-community-engagement?utm_source=WASH%27Em&utm_campaign=f89e498cd9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b91484770a-f89e498cd9-160728893
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2337334-community-engagement?utm_source=WASH%27Em&utm_campaign=f89e498cd9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b91484770a-f89e498cd9-160728893
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2337334-community-engagement?utm_source=WASH%27Em&utm_campaign=f89e498cd9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b91484770a-f89e498cd9-160728893
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2337334-community-engagement?utm_source=WASH%27Em&utm_campaign=f89e498cd9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b91484770a-f89e498cd9-160728893
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%20coronavirus%202019%20(COVID-19).pdf
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%20coronavirus%202019%20(COVID-19).pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp/files/Sanitation%20Marketing%20Toolkits/hwws-toolkit/hwws-tk-home.html
https://www.wsp.org/sites/wsp/files/Sanitation%20Marketing%20Toolkits/hwws-toolkit/hwws-tk-home.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/681501468141299225/The-handwashing-handbook-a-guide-for-developing-a-hygiene-promotion-program-to-increase-handwashing-with-soap
http://documents.worldbank.org/curated/en/681501468141299225/The-handwashing-handbook-a-guide-for-developing-a-hygiene-promotion-program-to-increase-handwashing-with-soap
http://documents.worldbank.org/curated/en/681501468141299225/The-handwashing-handbook-a-guide-for-developing-a-hygiene-promotion-program-to-increase-handwashing-with-soap
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4097594-summary-report-on-considering-disability-in-covid-19-hygiene-programmes
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4097594-summary-report-on-considering-disability-in-covid-19-hygiene-programmes
https://hygienehub.info/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
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b.   التواصل والمشاركة المجتمعیة لمواجھة المخاطر
)-2019/technical-coronavirus-www.who.int/emergencies/diseases/novelhttps://
)engagement-community-and-communication-guidance/risk 

موارد للممارسین   ):19-ونا فیروس (كوفیدالیونیسف مرض كور  .3
)https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-resources-practitioners ( 

 19-) موارد برنامج المیاه واإلصحاح البیئي لفیروس كوفید WASHالمي لبرنامج المیاه واإلصحاح البیئي (القطاع الع .4
(https://washcluster.net/Covid-19-resources ( 

 ) /https://globalhandwashing.org/responding-to-covid-19شراكة غسل الیدین العالمیة ( .5
6. SWA  واإلصحاح البیئي (وبرنامج المیاه  19-فیروس كوفیدWASH) 

(https://www.sanitationandwaterforall.org/about/about-us/water-sanitation-
hygiene/covid-19-and-wash ( 

 19-یة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان موارد برنامج المیاه واإلصحاح البیئي لفیروس كوفید المفوضیة السام .7
(https://wash.unhcr.org/covid-19-resources/ ( 

): موارد عن فیروس كورونا واإلعاقة  19-جائحة مرض فیروس كورونا (كوفید .8
)https://asksource.info/covid-resources/search ( 

 
 

 

 المراجع  .6
 

Anthrologica )2020 وتبعاتھ لبرنامج التواصل والمشاركة   19-) “التقیّد بتدابیر التباعد الجسدي لمواجھة فیروس كوفید
 ، علم االجتماع في العمل اإلنساني،)”2020لمواجھة المخاطر في شرقي وشمالي أفریقیا (أبریل المجتمعیة 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP
%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 ) 2020أبریل  21(تم الوصول إلیھ في 
محطة غسل الیدین التي تعمل بمضخة   ) دلیل خطوة بخطوة: 2020مركز المیاه وتكنولوجیا الصرف الصحي میسورة التكلفة (

-https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Handwashingالقدم، 
Station-Instructions_2020-04-08_en.pdf  2020ایو م 22(تم الوصول إلیھ في ( 

 ،19-تقریر موجز عن غسل الیدین وفیروس كوفید ) 2020) 19-مركز النظافة العامة، كوفید
-on-report-marysum-https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915684

(accessed 26 May 2020) 19-covid-and-handwashing 
 ة في سیاقي؟،ھل استخدام الصابون ھو الطریقة الصحیح) 2020) 19-مركز النظافة العامة، كوفید

-thing-right-the-making-soap-is-https://resources.hygienehub.info/en/articles/4106091
20)(accessed 28 May 20 context-my-in-do-to 

 ھل یمكنني استخدام المیاه الرمادیة أو الماء غیر النظیف لغسل الیدین؟،) 2020) 19-مركز النظافة العامة، كوفید
-water-or-greywater-use-i-can-.hygienehub.info/en/articles/3915822https://resources

2020)(accessed 22 May  handwashing-for-clean-not-is-that 
دور المنتجات التمكینیة في توسیع نطاق وتعزیز ممارسة غسل الیدین”،   ) “ما وراء حنفیات الدلو القّالب: 2010دیفاین جیھ (

Waterlines, 29.4 : 304-314. 
Dreibelbis, R., Kroeger, A., Hossain, K., Venkatesh, M. and Ram, P. (2016) ‘Behavior 

change without behavior change communication:   التأكید على غسل الیدین بین طلبة المدارس
 129 :13.1االبتدائیة في بنغالدش”، المجلة الدولیة لألبحاث البیئیة والصحة العامة  

https://doi.org/10.3390/ijerph13010129   
Grass, G., Rensing, C. and Solioz, M. (2010) ‘Metallic Copper as an Antimicrobial Surface’, 

Applied and Environmental Microbiology, doi: 10.1128/AEM.02766-10 
 ) pers. comm. 2020إیفات نور، منظمة بالن إنترناشینال بنغالدش ( و  ھامونتو كومار مولیك

Hulland, K.R., Leontsini, E., Dreibelbis, R., Unicomb, L., Afroz, A., Dutta, N.C., Nizame, F.A., 
Luby, S.P., Ram, P.K. and Winch, P.J. (2013) ‘Designing a handwashing station for 

infrastructure-restricted communities in Bangladesh using the integrated behavioural 
model for water, sanitation and hygiene interventions (IBM-WASH)’, BMC Public 

Health, 13.1: 877 
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 نموذج تكنولوجیا غسل الیدین  :1الملحق 
 

تكنولوجیات معنا یمكن بناؤھا بتكلفة منخفضة، باستخدام  أي  یرجى مشاركة  م في ھذه الخالصة. فیما یلي نموذج للمھتمین في اإلسھا 
  مواد متوفرة بشكل واسع. 

 اسم مرفق غسل الیدین؟ ما االسم: 
 

  یمكنك أیضاً إضافة تغییرات مختلفة  وصفاً مكتوباً لطبیعة التكنولوجیا، وكیف یتم بناؤھا وكیف یتم استخدامھا. اذكر : الوصف 
 
 
 

ي  أ  نظراً لقوانین النظام األوروبي العام لحمایة البیانات، لن نستطیع نشر صور لدیك الحق في نشرھا. أي  قم بإضافة  الصور: 
 صور ألشخاص یمكن التعرف على ھویتھم

 
 
  
 

 السلبیات:  اإلیجابیات: 
 أضف إیجابیات ھذه التكنولوجیا المعینة

•   
•   
•   
•   
•   

 المعینة أضف سلبیات ھذه التكنولوجیا
•   
•   
•   
•   
•  

   
 

 ؟ما ھي االختالفات التي تم إجراؤھا في ھذه التكنولوجیا المعینة :االختالفات 
 
 
 

ھذه التكنولوجیا (مختلف األعمار، األشخاص ذوو اإلعاقات المختلفة،   إلى مدى سھولة وصول الجمیع ما : إمكانیة الوصول 
   تكون المرافق سھلة الوصول بالنسبة للجمیع؟ ما ھي التعدیالت التي قد تكون ضروریة بحیث  )؟وغیرھم

 
 
 

الحصول على مزید من المعلومات حول   ما ھي الموارد اإلضافیة الالزمة لمن یرغبون في تفاصیل أخرى وموارد إضافیة:
دیو، والشركات  ھذا یمكن أن یشمل أدلة للبناء، واألبحاث ذات العالقة، والمدونات، والصور/الرسومات، ومقاطع الفی  التكنولوجیا؟

 التي تنتج تكنولوجیات منخفضة التكلفة، إلخ. 
 
 
 

مع بیانات االتصال في حالة كنّا بحاجة إلى   SLH@ids.ac.uk: إلى مركز تعلم اإلصحاح البیئي Wordیرجى إرسال وثیقة  
  المتابعة.

mailto:SLH@ids.ac.uk


االقتباس الصحيح: كولتاس أم )Coultas, M( ولري آر )Iyer, R( مع مايرز 
جيه )Myers, J( )2020( خالصة غسل اليدين للبيئات متدنية املوارد: 

وثيقة حيوية، النسخة 2، مركز تعلم اإلصحاح البيئي، برايتون: معهد 
دراسات التنمية

.
نرُشت ألول مرة يف عام 2020
معهد دراسات التنمية 2020

بعض الحقوق محفوظة – انظر ترخيص حقوق التأليف ملزيد من 
التفاصيل

ISBN 978-1-78118-656-5

ملزيد من املعلومات يرجى التواصل مع:
مركز تعلم اإلصحاح البيئي، معهد دراسات التنمية، جامعة ساسيكس، 

BN1 9RE ،برايتون
هاتف: 44+ )0(1273 606261

SLH@ids.ac.uk :بريد إلكرتوين

Creative Commons تتمتع هذه السلسلة برتخيص مبوجب
 Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 3.0 Unported

License
.)/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0(

النسب: يجب أن تنسب العمل عىل النحو املحدد من قبل املؤلف أو 
جهة الرتخيص

ليس لالستخدام التجاري: ال يجوز لك استخدام هذه العمل ألغراض 
تجارية. ال أعامل اشتقاقية: ال يجوز لك تغيري أو نقل أو البناء عىل هذا 

العمل.
ميكن للمستخدمني نسخ أو توزيع أو عرض أو ترجمة أو أداء هذا العمل 

دون إذن خطي. ويف حالة إعادة االستخدام أو التوزيع، يجب عليك 
التوضيح لآلخرين رشوط ترخيص هذا العمل. وإذا قمت باستخدام 

العمل، ينبغي عليك اإلشارة إىل مركز تعلم اإلصحاح البيئي وإرسال نسخة 
 The :عن العمل أو رابط له الستخدامه عىل اإلنرتنت إىل العنوان التايل

  Sanitation Learning Hub, Institute of Development Studies,
.)SLH@ids.ac.uk( University of Sussex, Brighton, BN1 9RE

لقد تم متويل هذه الوثيقة من قبل الوكالة السويدية الدولية للتنمية 
والتعاون، سيدا. وال تتبنى وكالة سيدا بالرضورة وجهات النظر الواردة يف 
هذه املادة. واملسؤولة عن محتويات هذه الوثيقة تقع كاملة عىل عاتق 

املؤلفني.

@SanLearningHub

@SanLearningHub

/SanLearningHub

عىل مدى أكرث من عرش سنوات، دأب مركز تعلم اإلصحاح البيئي  التابع ملعهد دراسات التنمية 

)الذي كان يُعرف سابقاً باسم مركز املعرفة CLTS( عىل دعم التعلم ومشاركته عرب القطاع 

الدويل لإلصحاح البيئي والنظافة العامة. ويستخدم مركز تعلم اإلصحاح البيئي نُهجاً تشاركية 

مبتكرة إلرشاك املامرسني وصّناع السياسات واملجتمعات املحلية التي يرغبون يف خدمتها.

نحن نؤمن بأن تحقيق برنامج إصحاح بيئي ونظافة عامة ُمدار بشكل آمن للجميع بحلول 

عام 2020 يتطلب تعلاّمً يف الوقت املناسب وذا صلة مقرتناً بالعمل. وتعني رسعة التنفيذ 

والتغيري املطلوبني رضورة التعلم بشكل رسيع عام هو رضوري، وتحديد األمور الناجحة واألمور 

غري الناجحة، وسد الفجوات يف املعرفة، وإيجاد اإلجابات التي توفر أفكاراً عملية حتى يكون 

للسياسات واملامرسة األثر االستثنايئ الواسع.

تتمثل مهمتنا يف متكني قطاع اإلصحاح البيئي والنظافة العامة من االبتكار واملواءمة والتعاون يف 

ظل سياق رسيع النشوء، ورفد السياسات واملامرسة بالتعلم. ورؤيتنا هي أن يكون كل شخص 

قادراً عىل مامرسة حقه يف الحصول عىل خدمات رصف صحي ونظافة عامة جيدة اإلدارة، 

والتأكد من عدم تجاهل أي شخص يف املسعى الهادف إىل إنهاء ظاهرة التغوط يف العراء.
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