
المحيط البيئي المدرسي
مستوى وقيمة الدالئل االرشادية

مي الجردي. د
كلية العلوم الصحية،أستاذ الصحة البيئية

الجامعة األميركية في بيروت



https://www.youtube.com/watch?v=QDXeq5S_J8A

Video:
Healthy Schools, Healthy Communities: How You Can Make A Difference (Ophea)



:مقدمة

٪ من العبء العالمي لألمراض يمكن 33٪ و 25أن ما بين منظمة الصحة العالمية تقدر 

 .أن ينسب إلى المخاطر البيئية

:أسبابالبيئة المدرسية الطبيعية لها تأثير قوي على صحة األطفال لعدة

أن تؤدي إمدادات يمكن :األطفالأوالً ، البيئة هي أحد المحددات األساسية لصحة ▪

التهابات تفاقمالىالمياه الملوثة إلى مرض اإلسهال ؛ تلوث الهواء يمكن أن يؤدي

الرصاص ، الزرنيخ ، لمادةالتعرض . الجهاز التنفسي الحادة ونوبات الربو

التي يمكن والمبيدات الحشرية يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من اآلثار الصحية 

.ان تؤدي الى الموت

ذلك يقضي االطفال الجزء األكبر من يومهم ضمن حدود البيئة المدرسية و, ثانيا▪

.مرحلة من نموهم العقلي والجسدياهم خالل

.وضروريلهذه المخاطر أمر أساسيألوقاية من تعرض األطفالفإنلذا



تم إعداد هذه المبادئ التوجيهية الموصى بها لمساعدة األفراد والمجتمعات ▪

ومسؤولي المدارس والحكومة على تحسين صحة األطفال من خالل الحد من 
.تعرضهم للمخاطر البيئية

يئة وسيتم تحقيق هذا الهدف من خالل مساعدة الناس على فهم العالقة بين الب▪

ة ، والصحة ، وتحديد جميع مكونات البيئة المادية التي تهدد السالمة والصح
.  والتأكد بأن هذه المخاطر تهدد صحة األطفال

ة من خالل أخذ المبادرة ، ستقود المدارس الصحية الطريق نحو توسيع رسال▪

اس لألسر والمجتمع بكل اطرافه ، تعزيز الوعي ، ووضع أس" الصحة للجميع"

ئة وبالتالي للمهارات التي يجب دمجها في حياتنا اليومية بحيث  تصبح حماية البي
.الصحة ثقافة ونمط حياة

:األهداف



مذةالتالوانصراف المساحة المتاحة لوصول السياج؛المساحة؛موقع المبنى؛1.

اع ولون الحجم و المساحة، ترتيب مقاعد الجلوس، موقع وارتفالخصائص العامة،)الصفوف 2.

.والصوتياتالتبريد ،التدفئة، ، اإلضاءة، التهوئة، (اللوح

.المالعب والقاعات الرياضية3.

إشارات وتجهيزات خطط الطوارئ الموثقة،سالمة الهواء،)إجراءات السالمة العامة 4.

(سالمة الساللم، وإبالغ وتوثيق الحوادثمطافئ الحريق،الخروج الطارئ،

؛ إدارة نظام الصرف الصحي؛سالمة الطعام والتغذية ؛ توفر ونوعية المياه؛5.
النفايات الصلبة

.  تنظيف المدرسة6.

.العاملون المجازون7.

ً أنظمة العناية الصحية الروتينية والطارئة؛ وخدمات التالمذة المعوقين8. .جسديا

: قدم في هذا التقرير دالئل ارشادية لمستويات وقيمة كل ما يتعلق بالمدرسة من حيثن



:موقع ومبنى المدرسة1-

من ( هيكلها)يعتبر تصميم المدرسة، موقعها، وبناؤها 

لى ي يؤثر عالتالعناصر االساسية للمحيط البيئي المدرسي

.الوضع الصحي، السالمة، والتحصيل األكاديمي للتالمذة

الصفوف، القاعات الرياضية،)يتألف المبنى من عدة أقسام 

...(.المكاتب، المكتبات، المراحيض، الخ

النوافذ والطالء :يتضمن الهيكل الخارجي للمبنى

الخارجي

سقف، الهيكل الداخلي فيتألف من البنية التحتية، اليتضمن

.واألرضيةالكهربائيةاإلمدادات 

تصميم المدرسة



.يجب ان ال تقع المدرسة على منحدر او مكان شديد اإلنحدار▪

للنشاطات ويجب ً ان يكون الموقع مناسباً اليجب ان يكون تصريف المياه من الموقع سه▪

.الترفيهية

كلم من اي من المرافق التي تقوم ببعث ملوثات الهواء3يجب ان ال يقع المبنى ضمن ▪

.الخطرة  والمضرة بالصحة

م من الطرقات العامة والطرقات السريعة كما يجب 10يجب ان تبنى المدرسة على مسافة ▪

مرسوم وزارة التربية رقم)من الطرقات الداخلية م  6ان تكون على مسافة

9090/2002.)

(.اإلزدحام)يجب ان يكون مبنى المدرسة بعيداً عن مصادر الغبار وحركة السير الكثيفة ▪

.دسيبل 70يجب ان يكون موقع المدرسة في مكان ال تتعدى فيه نسبة الضجيج الخارجي▪

:موقع ومبنى المدرسة

االرشاديةالقواعد 



ً المدرسةمبنىيكونانيجب▪ .الدوامعلىجيدةحالةفيونظيفا

ضمنتتاألعمالهذهالعامة؛السالمةلتأمينالمدرسةلمبانيدائمةصيانةتقامانيجب▪

يحاتالتصلوجميعاألرضياتتغطيةاألبواب،النوافذ،،المدرسةلطالءدائمفحص

.مناسببشكلالشقوقمعالجةينبغيكماالالزمة،

والحشراتالبعوضفيهاتتكاثراماكنالمدرسةمحيطضمنيكونالانيجب▪

.والقوارض

امكانيةمينلتخ(السنةفيمرتين)روتينيبشكلاآلفاتإنتشارتقييميتمانيجب▪
.األمراضلمسبباتالتعرض

:موقع ومبنى المدرسة



لتقليل)التاليةبالطريقةالمدرسةنطاقيحددانيجب

منذلكعنينتجوماوالسياراتالمشاةإلتقاءامكانية

:(حوادث

لزماتلمستاألدنىالحد)المدرسةالىتشيرالفتةوجود▪

،(العامةالسالمة

منطقةتحددالطريقعلىصفراءخطوطوجود▪

المدرسة،

فرضولالمدرسةمنطقةلتحديدالطريقمطباتاستعمال▪

السيارات،سرعةتخفيف

مداخلعلىالسياراتسرعةتحددواضحةالفتةوجود▪

.المدرسةومخارج

ىعلباستمرارتومضصفراءضوئيةإشاراتوجود▪

ةسالملتأمينللمدرسةالمحددةالمنطقةومخارجمداخل
.والموظفينالتالمذة

:موقع ومبنى المدرسة



 1500ذات الكثافة السكانية العالية وفي المناطق٢م 750يساوي الحد األدنى المقبول لمساحة المدرسة 
(. 9091/2002في باقي المناطق مرسوم وزارة التربية٢م

يات، المالعب، موقف ركن اآلل)باإلضافة الى ذلك يحدد المرسوم حجم المساحات المفتوحة في المدارس 
:(1جدول)كما يلي ( والمساحة الخضراء

١٥٠٠تتعدى مساحتها للمدارس التي ٩٠٩١/٢٠٠٢التوصيات كما حددها مرسوم وزارة التربية : ١جدول 

:موقع ومبنى المدرسة

مالعبالمستوى التعليمي

تلميذ/٢م

مواقف وتجول

تلميذ/٢م

مساحة الخضراء

تلميذ/٢م

3.0-9.01.6-1.84.8-1.2ما قبل اإلبتدائية

3.0-6.81.6-1.83.6-1.2المرحلة اإلبتدائية

3.0-9.01.6-1.84.8-1.2المرحلة المتوسطة

3.00-9.01.6-1.84.8-1.2المرحلة الثانوية



اء تخفّض مساحة موقف اآلليات والمساحة الخضر▪
.٪ 20بةفي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بنس

لخفض اضطراب إن المساحات الخضراء أساسية ▪

ا هي أيضاً اإلنتباه، ولتقليل التعب النفسي، كمنقص 

تطور أساسية لزيادة  اإلنضباط الذاتي، ولتشجيع ال

.الصحي والسلوك اإليجابي

:موقع ومبنى المدرسة

مساحة الخضراءالمستوى التعليمي

تلميذ/٢م

3.0-1.6ما قبل اإلبتدائية

3.0-1.6المرحلة اإلبتدائية

3.0-1.6المرحلة المتوسطة

3.00-1.6المرحلة الثانوية

توفر هذه المساحات ضروري ▪

جداً وال يجب ان يكون قابل 

.للتعديل

المساحات الخضراء 



ً المدرسةسياجارتفاعيكونانيجب :كالتالي9090/2002رقمالتربيةوزارةلمرسوموفقا

م١.٢وخالية،ارضبجانبكاناذااو(المؤسساتمننوعاي)مبنىبجانبكاناذام2▪

.طريقاوعامةحديقةبجانبكاناذا

.م1.2بارتفاعمعدنيةقضباناإلسمنتسياجعلىيضافانيجب▪

.م3.5-2.5بينللسياجاإلجمالياإلرتفاعيكونانيجب▪

إللتقاط الغبار، القذارة، والدخان المنبعث من السيارات )االنباتات الخضراء -يجب زرع سياج من األشجار
(المارة

سياج المدرسة2-

يجب ان يزرع سياج األشجار بطريقة مدروسة كما يجب صيانته بطريقة صحيحة ودائمة▪

.دسيبل، ويقلل بذلك من التعرض الى الضوضاء 35ال 30توفير هذا النوع من السياج يخفف من▪

اً لألطفال و ضمن يعتبر التلوث بالضوضاء عائقاً للتعلم الفعال ويؤثر على القدرات المعرفية خصوص)▪
.(البيئات المدرسية



Leylandi

• Dense foliage acts as sound barrier.

• Best at filtering particulates (air pollution) from 

passing traffic

• shallow rooted

• Grows in any type of soil

سياج المدرسة



ً أساسالتالمذةوانصرافلوصولالمخصصةاألماكنفيالنقصان يا

منلذلك،.العمريةالفئاتلكلوذلكالعامةالسالمةلجهة
ظارلإلنتالمدرسةمدخلعندمناسبةمساحةتأمينالمسلمات
:التالمذةولتحميل

الحصىمنرصيفالمدرسةمبنىيحيطانيجب▪
.التالمذةتحميلعندخارجيكممريستعملالمرصوفة

.م1.5عنالرصيفهذاعرضيقلالانيجب▪

منعلوذلكمغطىاومظللالجانبيالطريقيكونانيجب▪
.وللمطرالشمسألشعةالتالمذةتعرض

.سفلتباإلمعبداً والسياراتالحافالتموقفيكونانيجب▪

منطقة وصول وانصراف التالمذة3-

القواعد االرشادية



:موقفباحةتصميميجب▪

.مباشرالاآللياتالنبعاثاتالتالمذةتعرضمنتقللبطريقةوالحافالتالسيارات•

.عاموديا ًالحافالتاصطفافيكونالبحيثالحافالت•

تعرضالوقتلتقليصوذلكالتالمذةتحميلعندمطفئا ًالحافلةمحركيكونانيجب▪

.المحترقةالغازاتإلنبعاثات

اآللياتموقفلباحةبهاالموصىالمساحة9090/2002التربيةوزارةمرسومحددلقد▪

عنتقلال)الصغيرالحجمذيوالمدارس(٢م1500مناكثر)الكبيرةالمدارسفي

.1رقمالجدولفيموضحهوكما(٢م750

منطقة وصول وانصراف التالمذة

االرشاديةالقواعد 



:الصفوف4-

: العامةالخصائص 

.يدةجوبحالةمستوية،نظيفة،الصفأرضيةتكونانيجب▪

وييساانعكاسعاملذاتفاتحبلونالسقفيطلىانيجب▪

.٪80األقلعلى

األخضراستعمال)٪60يساويانعكاسعاملعلىبناءالجدرانألواناختياريتمانيجب▪

.(المعتمةاألماكنفيوالبرتقاليواألصفرالمشمسة،األماكنفيالهادئةواأللوانواألزرق

.لعزل مناسب للصوت( انش8-7)يجب استعمال باب مزدوج ▪

يجب ان  يحتوى كل صف على سلة مهمالت مغطاة بشكل صحيح ▪

انت النافذة ؛ حتى ولو ك(كل المستويات التعليمية) يجب ان تغطى كل النوافذ بمنخل واقي ▪

قرب الباب الخارجي ( وحدة30)يجب توفير تعليقات للمعاطف على ارتفاع طابق واحد

.فللص



حة يعتمد حجم الصف على عدد التالمذة، ضوء نهار مناسب، المؤثرات الصوتية الجيدة، والمسا
.المطلوبة

.(9090/2002الصحةوزارةمرسوم(٢م42بهاالموصىالصفمساحةتساوي▪

هوممااصغرعامبشكلالحاليةالصفوفان(2009)الرسميةللمدارسالبيئيالمحيطتقييمنتائجتظهر
المرحلةصف،\تلميذ24:اإلبتدائيةقبلما)بالمرسومالمحددالصف/التالمذةعددلتالئممطلوب
.(صف\تلميذ35:الثانويةالمرحلةصف،\تلميذ35:المتوسطةالمرحلةصف،\تلميذ35:اإلبتدائية

.وتفاعليناجعتعليملتأمينتلميذاً 30الصففيالتالمذةعدديتجاوزالانالمفضلمن▪

.٢م2.8-1.85بينتتراوحانعلى٢م1.85التلميذ/للصفبهاالموصىاألدنىالمساحةتساوي▪

يؤديالذيالصدىارتدادلمنعوذلك٪5-+1.33عرضهالىالصفطولنسبةتتجاوزالانيجب▪
.التركيزفيونقصعام،راحةعدمضعيف،مدرسياداءالى

:الصفوف



:موقع، ارتفاع ولون اللوح في الصف

.للتالمذةوالمواجهللصفااْلماميالجدارعلىاللوحيوضعانيجب▪

الناتجعبوالتالساطعالضوءلتجنبوذلكالصفجانبعلىاوالنوافذبيناللوحيوضعالانيجب▪

.التحديقعن

:النظرتعبلتجنبوذلكيليكماللوحاألدنىالطرفارتفاعيكونانيجب▪

،اإلبتدائيةقبلماللمرحلةسم60•

والمتوسطة،واإلبتدائيةللصفوفسم70•

.الثانويةللمرحلةسم80•

األلواحباستعماليوصى.الضوءانعكاسلزيادةوذلك(اللونابيض)فاتحا ًاللوحلونيكونانيجب▪
والتالمذةاتذةاألسعندالحساسيةامراضمنبحاالتالمرتبطةالداخليةالغبارنسبةلتخفيضالبيضاء

:الصفوف

االرشاديةالقواعد 



لالظالمنعخاللمنافضلإضاءةلتأمينقطريبشكلالمقاعدترتيبيتمانيجب▪

النافذةناحيةاليسرىالتلميذيدتكونبحيثالمقاعدترتيبيجب▪

.ونظيفالملمس،ناعمجيدة،بحالةالمقعدطاولةمناألعلىالجزءيكونانيجب▪

للكتابةاليسرىاليديستخدمونالذينللتالمذةمناسبةمقاعدتأمينيجب▪

.الصفأرضيةالتلميذقدمتالمسبحيثالمقعدوعمقحجميكونانيجب▪

المرحلةقبلماللتالمذة٢سم60األقلعلىكافية؛المقعدطاولةمساحةتكونانيجب▪

.اإلبتدائية

.جروحباإلصابةلخطرالتلميذيعرضممامسننة،المقعدطاولةأطرافتكونالانيجب▪

الحوادثهذهمثللتفاديدائريةالمقعدحافةتكونانويوصى

:فترتيب المقاعد في الص

:الصفوف

االرشاديةالقواعد 



:إضاءة الصف

اجلمنالداخليةوالطبيعةاإلضاءةبينتجمعمناسبةالصفإضاءةتكونانيجب•

بسببالعينينإجهادمنالمتأتيةالرأسوأوجاعبالتعباإلصابةامكانيةتخفيض

اإلنتباه،نويحسافضل،حضورذاتمتيقظاً،التلميذبقاءعلىيساعدمماالتحديق

.والدراسةالعملعاداتيحسنكماالزائدة،الحركةنسبةيقلل

منلتعزيزاإلستفادةوذلك٪20الزجاجيةالمناطقمنبهاالموصىالمساحةتساوي•

.الطاقةونفقاتالداخليةاإلضاءةوتخفيضالنهار،ضوء

والصفأرضيةمنسم120حواليالصففيالنوافذمساحةتمتدانيجب•

.النهارضوءمناإلستفادةلتعزيزوذلكالسقفمنسم15حوالي

:الصفوف



بقعشوءنامكانيةلتخفيضوذلكالصففيصحيحبشكلاإلضاءةتوزيعيجب•

شمعة-قدم30تأميناألقلعلىيجب.خافتةإضاءةذاتوأخرىقويةإضاءةذات

.دراسيمقعدلكلاإلضاءةمن

وال(شمعة-قدم300<مناكثر)جداً قويةالصففياإلضاءةتكونالانيجب•

.واتالمئةالتنغستنمنمصباحايقوةتتعدىانيجب

صابيحماستعماليجبلذاالفعالية،عاليةاإلضاءةتجهيزاتتكونانالمفضلمن•

Color)اداءمؤشرذاتT8وT5فلورية Rendering Index)80يساوي.

:الصفوف

:إضاءة الصف



:الصفوف

:إضاءة الصف

Bad Lightening Good Lightening 



Light Meter :إضاءة الصف

Recommended Classroom 
Illumination: 300 lx

:الصفوف



وإدراكيةنوعلتحسينوذلكمباشرةالغيرالضوءتثبيتاتاستعمالالمستحبمن▪

ً مباشرالغيرالضوءيساعد)الوهجولتخفيضالضوء ضوءمنادةاإلستفعلىجزئيا

.(فعالبشكلالنهار

انويجبالصفأرضيةمنم2.45المعلقةالضوءتثبيتاتارتفاعيساويانيجب▪

.الظاللتكونلمنعوذلكالسقفعنسم٤٥بعيدةأدنىبحدتكون

المظهر،٪60يساويانعكاسعاملحسبالجدرانألواناختياريجب▪

فيالخافتواألزرقاألخضراللوناستعمالالممكنمن.الصيانةوسهولةالجمالي،

وءالضذاتاألماكنفيوالبرتقالياألصفريستعملبينما،المشمسةاألماكن

لتخفيضوذلك(الهادئ)الخافتاألبيضفيبقىبهالموصىاألفضلاللونالخافت؛

.الطاقةنفقاتولتخفيضالمطلوبالداخليالضوءمستويات

:الصفوف



للموظفينليميةالتعالبيئةعلىلتأثيرهالهواءنوعيةلتحسينضروريصحيحةتهوئةعلىةالمحافظ

لىايؤديمماسواءحدعلىواألطفالالبالغينأمراضيفاقماويسببانالممكنمن.والتالمذة

:انيجبلذاضعيف،مدرسياداءالىويؤديالغيابنسبةزيادة

.تلميذ/٣م5.66للتلميذالمتاحللحجماألدنىالحديكون▪

.الدقيقةفيللتلميذالهواءمنمكعبقدم20-15بهالموصىالتهوئةمعدليساوي▪

ً وفالتالمذةبعمرتتأثرالتي"اإلرتياحمنطقة"ضمنوالرطوبةالحرارةعلىيحافظ▪ للمرحلةقا

.التعليمية

لتعرضالتفاديوذلكتباينيضغطعلىالمحافظةالىباإلضافةمناسبهواءعادمتأمينيتم▪

.الخارجيةالهواءلملوثات

(ppm)المليونفيجزء1الداخلفيالكربونأوكسيدثانينسبةتتجاوزال▪

: تهوئة الصف

:الصفوف



يادةلزوذلكالصفوففي(مناسبةحرارة)مريحةحراريةبيئةتأمينالضروريمن

ً والفعالية،المعنوياتورفعاألداء،تحسيناإلنتباه، :لألساتذةخصوصا

.لفصولاكافةخاللمنتظمةحرارةلضمانفعالةتدفئة/تبريدوحداتتوفيريجب▪

لتعرضالتفاديوذلكصحيحبشكلوالتبريدالتدفئةوحداتكافةتعزلانيجب▪

.للحوادث

.مئويةدرجة2حواليتساويمعتدلةحرارةعلىالصفوفكافةفييحافظانيجب▪

٪60و30بينتتراوحرطوبةدرجةعلىالصفوفكافةفييحافظانيجب▪

.(٪50تساويالمثلىالرطوبة)

:الصفوف

:تبريد الصفوف/ تدفئة



:الصفوف

Humidity Meter

▪ Classrooms should be 

maintained at 20°C

▪ Humidity should be 

maintained between 30 and 

60%



يطةالمحالضوضاءنسبةتتعدىالانيجب

.(المقبولالمعدل)دسيبل٧٠بالمدرسة

مختلففيالمقبولالضوضاءمعدل▪

:المدرسةأقسام

oدسيبل40-35:الصفوف

o55-50:(المقصف)الكافيتيريا

دسيبل

oدسيبل<70منقلأ:المالعب

o40منقلأ:الموسيقىقاعات>

دسيبل

:  الصوتيات   5-

:القواعد االرشادية

Noise Meter



صدىلتخفيفوالسقوفالجدرانعلىللصوتعازلةمواداستعماليجب▪

الصوت

الانويجبثواني0.4الصدىيتعدىانيجبالواضحصوتاجلمن)▪

Signal)للضوضاءاإلشارةمعدليتعدى to Noise Ration (SNS))قرب

.(دسيبل15+التلميذأذن

.الضوضاءتأثيرلتخفيفوذلكاإلصطناعيةاألسقفاستعماليجب▪

معدالتيفلتخفوذلكاألرضياتلتغطيةالصفوففيالسجاداتاستعماليجب▪
.الضوضاء

قاعة،المقصفالموسيقى،قاعات)للضوضاءالمسببةاألماكنتكونانيجب▪

.التدريسمنطقةعنبعيدة(…الملعب،الرياضة،

: الصوتيات





:المالعب والقاعات الرياضية6-

ً عنصراً المدنيةالتربية▪ وثيقبشكلالمدنيةةالتربينوعيةوترتبطاألطفالونمولتطوراساسيا

.المستجدةالمشاكلحلعلىوالقدرةالتشاركية،اإلجتماعية،الكفاءاتبتعزيز

يئةبلخلقذلكالمدرسةبقيةعنمنعزلمكانفيللرياضةمخصصةمنطقةتأمينيجب▪

.الرياضيةالنشاطاتللتمارينومشجعةمحفزة

.٢م650الى325بينالرياضيةللقاعةاألدنىالمساحةتكونانيجب▪

.م2.4ارتفاععلىالطاباتبارتدادللسماحوذلكصلبةالجدرانتكونانيجب▪

ً توفيريجب▪ .بيرةالكوالصاالتالرياضيةللقاعاتالخارج،الىيؤديمباشراً،مخرجا

.الحوادثخطرلتخفيضحديديمثبكبواسطةالكهربائيةاألجهزةجميعحمايةيجب▪

وجوديجبكما،(Lockers)المعدنيةللخزائنمكانالمالبس،لتبديلمكانتوفيريجب▪

.الرياضيةالقاعاتكافةفيلإلغتسالواماكنمراحيض



األرضألنصحيحبشكلالمالعبصيانةيجب▪

روحبجاإلصاباتلخطرالتالمذةتعرضالمشققة

.للحوادثالتعرضنسبةتزيدكما

موادباوالصغيرةباألعشابالملعبتغطيةيجب▪

المطاطتشبهاومطاطيةمواد)للضرباتماصة

اختيارعاملان.(مدروسةسالمةمعاييرذات

.اإلصاباتخطورةلتخفيفجداً مهمالموادهذه

:المالعب والقاعات الرياضية

• Slip resistant.

• Easy to maintain and available 

in a variety of thicknesses to 

meet varying needs.

• Drain well.

• Provide an even surface for 

playing.

• wheelchair and stroller 

accessible.

Rubber tiles 



األخرىوالتجهيزاتالمراجيحوضعيجب▪

.الملعبباقيعنمنفصلةمنطقةفيالمماثلة

ستقلها ان ال يتعدى ارتفاع التجهيزات التي ييجب ▪

.وذلك لضمان سالمتهمم 1.8األطفال ال 

ل يجب وضع التجهيزات المعدنية في مكان مظل▪

النه من الممكن ان تصل حرارة المعدن الى 

وق مئوية وهذ الحرارة كفيلة بتسبب حردرجة 120

.لألطفال

الءطالىالمعدنيةالتجهيزاتتحتاجانالممكنمن▪

الرصاصمعدليتعدىالانيجب.دوريبشكل

الجافللوزن٪0.06نسبةالطالءموادجميعفي

.للطالء

:المالعب والقاعات الرياضية



ً الملعبيكونانيجب▪ واالخشبمنشظايااوصدأ،تصدعات،ايمنخاليا

.المعدن

المياهجمعتتالانويجب.صحيحبشكلالمياهمنالملعبتصريفيتمانيجب▪
ً التجهيزات،قرباوتحت .المراجيحاوالمزالقتحتخصوصا

دونللحوؤلخاصةالتالمذةلمراقبةالمقبولاألساتذةعددتخمينالصعبمن▪
تلميذ150لكلمراقبنسبةالدراساتبعضتحدد.التالمذةبين(التنمر)الهيمنة
وقداإلبتدائيةالمرحلةفيتلميذ٤٠لكلمراقببنسبةاخرىدراساتتوصيبينما
تلميذ90لكل1الىالنسبةتصل

وذلكالمالعبفيإصاباتحصولدونللحوؤلناجعةخططاعداديجب▪
قبلمنالصحيحةالمراقبةتشجيعيجبكماالمالعبفيالعامةالسالمةلتأمين

.األساتذة

:المالعب والقاعات الرياضية



:التاليالمالعبفيالتالمذةسالمةخطةتتضمنانيجب

برامج تدريبية لألساتذة المراقبين والتالمذة عن سالمة المالعب،▪

مفصلة يجرى اتباعها في حال حصول أية إصابة، توثيق إجراءات طوارئ ▪

؛ والذي يتضمن( نموذج إخبار في حال حصول إصابة بين التالمذة)اإلصابات 

ي اسمه، عمره، مكان وزمان اإلصابة، اإلسعافات األولية الت) معلومات عن التلميذ 

جراءات ؛ اإل(أجريت للتلميذ، تحديد الجزء المصاب من الجسد، نوع اإلصابة المحتملة

تطم التي اتخذت؛ شرح عن كيفية وقوع الحادث؛ موقع الحادث؛ نوع السطح الذي ار

ل وجود في حا)به التلميذ؛ النشاط الذي سبب الحادث؛ التجهيزات المسببة للحادث 

؛ ووصف مفصل عن كيفية وقوع الحادث؛ و(تجهيزات

.مالعبالقيام بتقييم سنوي على األقل مرة في السنة لتحديد نجاح خطة سالمة ال▪

:المالعب والقاعات الرياضية



إجراءات السالمة العامة7-

:إجراءات سالمة الهواء

يةوالحساسالربوحاالتيفاقمكمابالهواءالمنقولةاألمراضانتشارالملوثالهواءيعزز

ويقللاءسوحدعلىواألساتذةالتالمذةعلىيؤثرملوثلهواءالتعرض.أخرىتنفسيةوأمراض

:حفظوالالحسابيةالعملياتاجراءالتركيز،منهمتتطلبمحددةبمهامالقيامعلىقدرتهممن

.الجومعطراتاستعمالمنع▪

.الغباريسببالطبشورواستعمالسامةغير(فنية)للرسممواداستعمال▪

وقاتأفياوالمدرسيةالعطلخاللوالترميمواألرضيةالجدرانبطالءالقيامموعدتحديد▪

.مفتوحةالنوافذبإبقاءتسمح

كريوزوتالزرنيخي،النحاسبكروماتالمعالجةالخشبيةالمفروشاتتجنب▪

.والبنتكلوروفينول

نالطيمثلاإلستنشاقعندخطراً تسببانالممكنمنالتيالمواداستعمالتجنب▪

الحنطة،معجونةالخضاب،الصقل،موادالطالء،(مسحوق)بودرةالجاف،(الصلصال)

..الجوياءالهبتسببالسائلةاورطبةبموادواستبدالهاوالمثبتاتالرذاذفيالجويالهباء



.طفالاألعنبعيدمكانفيتخلطانعندهايجبالجافة،المواداستعمالمنبدالكاناذا▪

استبدالهاوالتجاريةالصبغاتاوالباردالماءفيتذوبالتيالصباغاتاستعمالتجنب▪

.نباتيةبصبغات

.المائياألساسذاتالدهاناتاستعماليجب▪

زيتة،المرققومادتهاإلسمنتيالمطاطمثلالمصدرالمذيبةالمواداستعمالتجنبيجب▪

.قيلةثمعادنتحتويالبموادواستبدالهااألخرىللطالءالمرققةوالموادالتربنتين

موادد،وقو)صحيحبشكلاألخرىالتخزينوأماكنالتنظيفاتعمالغرفةتهوئةيجب▪

.(الخالحشرات،مبيداتمنظفة،

إجراءات السالمة العامة

:إجراءات سالمة الهواء



محكمةأوعيةفياألخرى(volatile)المتقلبةوالموادالتنظيفموادخزينتيجب▪

.اإلغالق

التدخينمناألساتذةلمنعالتدخينعدمسياساتتتطبيقيجب▪

ً التدخينويعتبرالمدرسةفي .الداخليللهواء"اساسياملوثا

وذلكسالمدارفيالمبيداتاستعمالمنوالحداآلفاتلمنعمتكاملةخطةتنفيذيجب▪
.خطرةموادلهكذاالتالمذةتعرضامكانيةلتخفيض

إجراءات السالمة العامة

:إجراءات سالمة الهواء



:خطط الطوارئ الموثقة

إجراءات السالمة العامة

:التاليئيةالبيالطوارئحالفيلإلستجابةالتدقيققائمةتتضمن▪

كيفيةوالطارئةالحالةطبيعةتحددالتي"القرارشجرة"تقديم•

الخارجية،المساعدةطلب

للطوارئ،اإلستجابةهواتفأرقامتحديد•

مراقةالالكيميائيةالموادتنظفالتيالتجهيزاتمكانتحديد•

والكيميائية،الموادتخزينمناطقتحددخريطةاعداد•

لبشكالطارئةالحاالتفيالمدرسة،إلخالءموثقةخطةاعداد•

.خاصبشكلالحرائقحاالتوفيعام،

يجبكماواإلجراءات،الخططبهذهالمدرسةموظفيإعالميجب▪

.ناجحبشكلتنفيذهايستطيعوالكيتدريبهم

تأمينلوذلكالسنةفيمرتينزائفةإخالءخطةعلىالتدربيجب▪

صحيحةإستجابة



إجراءات السالمة العامة

:يجب

.طوارئبسلمالطابقينتتجاوزالتيالمدرسيةالمبانيتجهيز▪

واباألبذاتالثانويةالمنافذتفتحانيجب.صحيحبشكلالطوارئمرافقتصميم▪

.الثانويوالرواقاألساسيالرواقالىيؤديالذيالدرجعن"ًبعيداالمزدوجة

مضادةتكونانويجبواضح،مكانفيالطوارئحالفيالخروجإشاراتوضع▪

.للحرائق

نتكوانيجبكمااألخير،الطابقحتىاألولالطابقمنمتواصلةالساللمتكونان▪

ً ويجبللحرائقمضادةموادمنمصنوعة .ةاألروقعنومنفصلةمغلقةتكونانايضا

ً الساللمحجميكونان▪ .دقائقثالثغضونفيالمدرسةإلخالءكافيا

:خطط الطوارئ الموثقة

:إشارات ومرافق الخروج الطارئ 



إجراءات السالمة العامة

منالقائمللجزءسم17.5-15معم،1.5األقلعلىالساللمعرضيكونانيجب▪

.(الساللمطولكلعلى)الدرجاتمناألفقيللجزءسم30-25والدرجات

منهمواحد)بابينللصفوفيكونانيجبانه9091/2002التربيةوزارةمرسوميحدد▪

ألفتتالتيالمدارسمبانيتتضمنانيجبانهيحددكما.(الطوارئلحاالتمخصص

ً طابقينمناكثرمن ً سلما .للطوارىءاضافيا

جانبعلىخزائنتتضمنالتياألروقةخاصةم،3-2األروقةعرضيكونانيجب▪

كانتاذام1.5بالرواقعرض9090/2002المرسوميحدد.الجانبينعلىاوواحد

العرضهذا.الجهتينعلىموجودةالصفوفكانتاذا1.8وواحدةجهةعلىالصفوف

 ً .كاف  غيرنسبيا

إعالناتومعارضهم،مشاريعهم،التالمذة،اعماللعرض"مكانااألروقةتأمنانيجب▪
.األنشطةهذهمثلإلتاحةالكافيالعرضتأمينيجبلذلكالصفوف،

االرشاديةالقواعد 



لتنظيفاتاعمالغرفةالتدفئة،/التبريدوحداتمثلمختلفةاماكنفيالمدارسفيعادةالحرائقتبدأ

:يجبلذلك...المدرسةمطابخالتنظيف،موادتخزنحيث

.المدرسةطوابقمنطابقكلعلىمطافئتأمين▪

.عملهامنلتتأكد(السنةفيمرتين)دوريبشكلالمطافئفحص▪

.المطافئفوقمباشرةالصيانةأوقاتيحددجدولوضع▪

فيصحيحةةإستجابلتأمينالسنةفيمرةاألقلعلىالحرائقحالفياإلخالءبتدريباتالقياميجب▪
.الطوارئحال

يعجمتكونانيجبكماجيدة،حالةفي،(اإلسمنت)الخرسانةمنالساللمدرجاتجميعتكونان▪

.كافعرضوذاتمدورةالحافات

.الساللمطولعلىيمتدواحدبدرابزيناألقلعلىالساللمجميعتزودان▪

إجراءات السالمة العامة

الحرائق



إجراءات السالمة العامة

اطرالمخنوعلتوثيقجداً مهمالحوادثعنالتبليغان

يطتخطبهدفالتالمذةلهايتعرضانالممكنمنالتي

:لذاالوقائية،التدخالتوتنفيذ

بشكلالحوادثعناإلبالغسجالتحفظيجب•

.المدرسةفيصحيح

تتعلقمعلوماتعلىالسجالتتحتويانيجب•

تملالمحالتأثيرالحادث،نوععمره،اسمه،:بالتلميذ

مدىالوعلىالقصيرالمدىعلى)صحتهعلىللحادث

خذتاتالتيوالخطواتالحالة،معالجةكيفية،(الطويل

المستقبلفيمماثلةحوادثحصوللمنع

Student Medical Form
الحوادثتوثيق



:توفر ونوعية المياه 8-

:افير مياه الشرب أنواع خزانات المياهنو

عددةمتارتفاعاتذاتمياهبنوافيرالمدرسةتزويديجب▪

عنالنظربغضاألطفالجميعاستخدامهايستطيعلكي

.(التعليميةالمراحلكافة)طولهم

UV(16<استعماليجب▪ Rating,Food Safe UV

Stabilized Polyethylene Resin)مالئملتخزين

الشربلمياه

المقاومالفوالذاستعماليجب▪



باشرالمالشمسضوءعنبعيدااليهاالوصوليسهلمنطقةفيالمياهخزاناتوضعيجب▪

.(الظلفياومقفلمكان)

تكونمنعلنمرتيويفضلالسنةفيمرةاألقلعلىالمياهخزاناتكافةوصيانةتنظيفيجب▪

.الجرثوميوالتلوثالمياهتعكرعنالناتجالسيءوالطعمالكريهةالروائح

: تنظيف وتطهير خزانات المياه

:توفر ونوعية المياه 

: تطهيرًمياهًالشفةًفيًالمدارس

كونيانعلىالكلورباستعمالبتطهيرالمياهالقيامالممكنمن:الكلورباستعمالالتطهير▪

1عنالتعكردرجةتزيدالوان8مناقلللمياهالهيدروجينيالرقم NTU.

البنفسجيةفوقاألشعةباستعمالالتطهير▪



المدارسمراقبةًنوعيةًمياهًالشفةًفيً▪

والتغذيةالطعامًسالمةً▪

الصلبةإدارةًالنفاياتً▪

صيل بالتفهذه المواضيع سوف يتم التطرق الى 
من ضمن النشاطات التي )الحقة ورشاتفي

.(حيةستعقد في اطار الشبكة المدرسية لبيئة ص

School 

Network for 

a Healthy 

Environment 

للمستقبل



.والفتياتللصبيانمنفصلةغرففيالمراحيضتوزعانيجب▪

.وافرشمسضوءتتلقىانويجبخارجيةواجهاتللمراحيضيكونانيجب▪

النهارضوءانعدامبسببوذلكاألرضيالدورفيالمراحيضوضعتفادييجب▪

.التهوئةوصعوبةالمباشر

.يجب ان تكون أبواب المراحيض ذاتية اإلغالق▪

.(فطالشمراوح)فعالةومراوحالنوافذبواسطةصحيحبشكلالمراحيضتهوئةيجب▪

.المراحيضغرفبينمتساو  بشكلالصحيةالتجهيزاتتقسيميجب▪

مناسبةمساحةلتأمينوذلكوآخرمرحاضبينسم60مسافةعلىالمحافظةيجب▪

.والصيانةللتنظيف

مراحيض(وفتياتصبيان)المختلطةالمدارسفيالصحيةالتجهيزاتتتضمنانيجب▪

.ومباول

النظافةممارساتلتعزيزوذلكحمامأوراقعلىالمراحيضجميعتحتويانيجب▪

.الشخصية

:نظام الصرف الصحي10-



ً القياميجب▪ المراحيض،المختبراتالسجادات،األرضيات،األرصفة،بتنظيفيوميا

.المهمالتسالتوإفراغوالكراسيالطاوالتعنالغبارومسح

ً القياميجب▪ .ألرضياتاوكشطالمهمالتوسالتوالزجاجالستائربتنظيفاسبوعيا

ً القياميجب▪ غسلواإلضاءةتجهيزاتتنظيفالجدران،عنالغباربإزالةشهريا

.النوافذ

: تنظيف المدرسة11-



الصحيةالخدماتلتقديموذلكمدرسةكلفيمجازةممرضةتتوفرانيجب▪

.الطارئةالصحيةالخدماتوتوفيرالصحيةالملفاتوتوثيقاألساسية،

.أوليةإسعافاتوعدةمجهزةممرضةغرفةالمدرسةفيتتوفرانيجب▪

فسيةناستشاراتلضمانوذلكالمدرسةفينطقمعالجونفسيمحللتوفريجب▪

اءالقضمستوىعلىكبدايةالخدماتهذهتأمينالممكنمن.صحيحةنطقومعالجة

.جيدبشكلموثقتحويلنظامعلىبناءً 

ينالعاملمنالفئةهذه.صحيونمستشارونالمدارسجميعفييتوفرانيجب▪

ةصحيمدرسيةبيئةتعزيزاجلمنوتنظمتدربانويجبجداً مهمةالمجازين

األمراضحولالوعيونشرالجنسيةالتربيةالعنف؛تفاديحولالوعينشر)

.(والتدخينالمخدرات؛جنسياً؛المنقولة

: العاملون المجازون في المدرسة12-



:رئةأنظمة العناية الصحية الروتينية والطا13-

.يجبًاجراءًفحصًسريريًروتينيًموثقًلكلًالتالمذةًفيًكافةًالمدارس▪

.يجبًانًتؤمنًهذهًالخدماتًوحداتًمرخصةًمنًوزارةًقبلًالصحةًالعامة▪

يمًالمخاطرًيجبًالمحافظةًعلىًجميعًالسجالتًالصحيةًفيًالمدارسًبشكلًصحيحًلتقي▪

وجيهًمنًالممكنًاستعمالًهذهًالسجالتًكنظامًتنبيهًلت. البيئيةًوالصحيةًالمحتملة

.التدخالتًالبيئيةًونقليلًالمخاطرًالصحيةًالمحتملة

.تالمذةاللجميعالوفاة،حالوفيالحوادثضدالصحيالتأمينالمدرسةتوفرانيجب▪

لقياماتشملالصحيةالطوارىءمعللتعاملموثقةعمليةخطةالمدرسةتضعانيجب▪

.باألهلالواإلتصالمستشفىالىالطوارىءبسيارةالمصابونقلاألوليةباإلسعافات



:  تأمين المرافق للتالمذة المعوقين جسديا  14-

.المدرسةمدخلعندالمتحركالكرسيلدخولخاصمنحدريتوفرانيجب▪

ً المعوقينللتالمذةيُسمحانيجب▪ .توفرهحالفيالمدرسةمصعدباستعمالجسديا

.بدرابزينالمدرسيةالساللمتزودانيجب▪

معوقينالالتالمذةقبلمنلإلستعمالخاصمسندالمراحيضفييتوفرانيجب▪

 ً .جسديا

كافةتأمينالمدارسعلىيجبانه9091/2002الصحةوزارةمرسوميحدد▪

ً المعوقينالتالمذةتالئمالتيالضروريةالخدمات .جسديا



شكراً إلصغائكم


