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منشورات
. ، رام اهللا، فلسطیناللجنة الوطنیة للصحة المدرسیة/ لصحة البیئة المدرسیةوطنیة لاللجنة ا

یمكن الحصول على هذه المنشورات من مؤسسات أعضاء اللجنة الفنیة لصحة البیئة المدرسیة
.والعناوین موضحة في المرفق الخاص بذلك

عبد ، و بالل علیان، و مار جرار، وزهیر علي، وعزغلول سمحانو ،وردة أبو رقطي، و الخطیبأحمد عصام : إعداد
.ٕابراهیم عطیة، و مؤید بدرانو ، مصطفى إبراهیم، و عمر منصور، و ر أبو طیر، ومیسالكریم عوض اهللا

یمكن قراءة هذه الوثیقة، واالقتباس منها وٕانتاجها أو ترجمتها جزئیا أو كلیا، ولكن بشرط عدم استخدام ذلك ألغراض 
:یرجى اإلشارة إلى مصدر المواد المنقولة عن هذا الدلیل كما یلي. یع أو ألیة أهداف متعلقة بالتبادل التجاريالب

، بالل علیان، و مار جراروزهیر علي، وعورامز التیتي،،زغلول سمحان، و وردة أبو رقطي، و الخطیبأحمد عصام 
، ٕابراهیم عطیة، و مؤید بدرانو ، إبراهیممصطفى ، و عمر منصور، و ر أبو طیر، ومیسعبد الكریم عوض اهللاو 

اللجنة الوطنیة للصحة / لصحة البیئة المدرسیةوطنیة اللجنة ال،الدلیل اإلرشادي لمعاییر صحة البیئة المدرسیة
.المدرسیة، رام اهللا، فلسطین

: مراجعة التقریر
جامعة بیرزیت/ معهد الصحة العامة والمجتمعیة–ریتا جقمان 
وزارة التربیة والتعلیم العالي-نيریما الكیال

جامعة بیرزیت/ معهد الصحة العامة والمجتمعیة–سامیة حلیلة 
جامعة بیرزیت/ معهد الصحة العامة والمجتمعیة–سلفي منصور 

زیتر جامعة بی/ معهد الصحة العامة والمجتمعیة–عبد اللطیف الحسیني 
وزارة التربیة والتعلیم العالي-محمد الریماوي 

جامعة بیرزیت/ معهد الصحة العامة والمجتمعیة–میسون فلفل 
وزارة الصحة-ولید الخطیب 

:تدقیق لغوي
جامعة بیرزیت/ دائرة اللغة العربیة-نصر اهللا الشاعر
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

تقدیم

تملیها الظروف ،حاجة ملحة، تلبیًة لفي فلسطین"الدلیل اإلرشادي لمعاییر صحة البیئة المدرسیة"لقد جاء إصدار 
أو تها،من حیث حجم المشاكل البیئیة ونوعیأوضاع المدارس سواءُ -وما زالت تواكب-المختلفة التي واكبت

علمًا بأن القرار المتعلق بوضع معاییر وطنیة لصحة .من حیث غیاب معاییر وطنیة لصحة البیئة المدرسیة
ر على اعتبا،1997الذي عقد في غزة سنة ، البیئة المدرسیة قد تضمنته قرارات المؤتمر األول للصحة المدرسیة

. وٕاما مصریة،أن المعاییر التي عمل بها قبل ذلك كانت إما أردنیة

وكان التنفیذ الذي قامت به اللجنة الوطنیة لصحة البیئة المدرسیة تلك اللجنة ،وكان القرار،فمن هنا كانت الحاجة
عن خالص ة تعبر اللجنة الوطنیة للصحة للمدرسیومن هنا فإن. المنبثقة عن اللجنة الوطنیة للصحة المدرسیة

وفي مقدمتهم منسق اللجنة   ،صحة البیئة المدرسیةلاللجنة الوطنیةالشدیدین لجمیع أعضاءهاوعرفانها،تقدیری
وبقیة الزمالء ممثلي كافة األطر جامعة بیرزیت، /من معهد الصحة العامة والمجتمعیةالدكتور عصام الخطیب

الدلیل اإلرشادي لمعاییر صحة "لنسخة األولى من اجهدًا إلتمام الذین لم یدخروا،وغیر الحكومیة،الحكومیة
في ،على طریق تحسین وضع البیئة،كون محطة مهمةیس-بال شك-هذا الدلیل . وٕاصدارها" البیئة المدرسیة
.تهاأو إقام،عند التخطیط إلنشاء مدارس جدیدة،كون المرجع للجهات المعنیةیونأمل أن ،المدارس القائمة

سواء أیضا تعزیز التنسیق بین القطاعات المختلفة ذات العالقةو ؛من هنا تأتي أهمیة تسویق هذه المعاییرو 
.من أجل تطبیق هذه المعاییر. ، عاّمة أم خاصةغیر حكومیة، أم كانت حكومیةأ

) الیونیسف(للطفولة للتعاونیة اإلیطالیة ولمنظمة األمم المتحدة ناعبر عن شكر نوال بد أیضًا في هذا التقدیم أن 
منذ إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة وصحة ،مشروع الصحة المدرسیة الوطنينالذین دعموا وما زالوا یدعمو 

التي عقدت ،في الدعم المادي لورشة العمل الوطنیةأسهمواحیث ،البیئة المدرسیة إحدى عناصرها األساسیة
في صحة البیئة ،في توفیر بعض األدوات التي یستخدمها العاملونأیضاً أسهمواوقد . إلقرار المعاییر المقترحة

.أثناء الكشف عن صحة هذه البیئة،في وزارة الصحة،یةسالمدر 

اللجنة الوطنیة للصحة المدرسیة 
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Executive Summary

Introductory remarks

Environment is defined as all that which is external to the individual human host. It can be

divided into physical, biological, social, cultural, etc., any or all of which can influence

directly or indirectly the health status of populations. The aspect of public health concerned

with all the factors, cirumstances and conditions that can exert an influence on human health

and well being is called environmental health.

The school environment is a part of the general environment, and has its own characteristics

that are different from other environments. The school environment has its own elements

such as the location, structure, classrooms, sewage system, toilets, water supply system,  play

yards, and so on.

The school environment is considered a safe place for students where they spend time in

learning, studying and playing. Students in general have the readiness for learning, because

they have a clear mind.  The Chinese saying is “if you are planning for one year, you should

plant rice, and if you are planning for ten years, you should plant trees, and if you are

planning for hundreds of years, you should teach people”.

The situation of the Palestinian school environment can be explored through some of the

following facts and numbers that show the importance of school environment, and for the

need to care for it and to develop special guidelines:

a. One third of the Palestinian community are school students (1 million) in

addition to about 28,000 teachers.

b. The school environment is considered as a conducive place for the

transmission  of communicable disease due to direct contact between

students and overcrowding, and the time period spent by the students in

the schools (about five hours on average), which is compounded by the

fact that the immune system of a large portion of those students has not
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completely developed. Some of the statistics mention that the prevalence

of communicable diseases among the Palestinian students was 2% in the

academic year 1990/1991. In 1997, medical surveys report that more than

12.5% of the communicable diseases among school children were related

to the school environment such as scabies, lice, dermal fungi, and others.

c. The school environment is also considered as a conducive place for many

injuries.

According to the reports of the Palestinian Ministry of Education about the academic year

1990/1991, 1725 schools out of 2279 did not have an adequate environment for school health

promotion. This was measured in terms of school environmental elements (area, surrounding

wall, toilets, cafeteria, blackboards, and others). With the emergence of the Palestinian

National Authority, however, there was a clear improvement in the school environment.

Since then, many new schools have been established, and in many others the school

environment has been improved. The Ministry of Education in coordination with the Ministry

of Health are focusing their efforts for the improvement of school environmental health in the

various types of schools.

Methodolgy Used in Developing the Guidelines

In addition to the specifications of the Ministries of Education and Health for the

development of the “guidelines for school environmental health standards”, different

national, regional and internationl guidelines have been  reviewed and studied.

Criteria that have been considered in developing the guidelines are based on the current

Palestinian situation: an increasing shortage of water resources, incomplete infrastructure,

unstable political and economic situation, and the urgent need for increased environmental

health awareness in order to achieve a sound school environment. The decision to finalize the

guidelines was taken after conducting a special workshop on 25/4/2001  addressing this issue,

and taking into consideration all suggestions from the participants.

The main elements that have been conceptually  incorporated in these guidelines are:
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1- The school building

This includes the general specifications of the school building in terms of its location,

direction of building, type of building, and the classrooms. Many details about the

classrooms were included such as: the shape and area of the class room, ventilation,

lighting, blackboard, desks, and special purpose rooms. The latter include

laboratories, library, computer room, and administration rooms. Details about the

administration rooms such as the head office, the waiting and secretary’s rooms, the

primary health care room, the educational classroom, the store room and the cafeteria

are included. Also, details about the building structure such as corridors and stairs

were discussed and added.

2- The school squares (school yards?)

There are many types of school yards, the first type is the common yard in which the

students spend their time outside the class room for recreation and other purposes.

The second type is the playground for football, handball, basketball, etc. Many details

and specifications were included about the different types of the school yards.

3- Water supply and sanitation

This section includes the quantity of water that should be supplied to the school, its

sources, and the general specifications of water reservoirs in the school and the

specifications of water quality, as well as the number of water taps and their

specifications.

The details about the specifications of a healthy sanitary unit (toilets) include: its location,

finishing and the floor of toilets, ventilation, doors, seat of the toilet, number of toilets,

and the number of wash basins with respect to the number of students and teachers.

Specifications about the sewage system and the solid waste management system

concerning both the collection, treatment and disposal of wastewater and solid waste were

included in the guidelines.

4- Noise pollution control
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The different aspects of noise pollution impact on the students were discussed in this

section: for example, control methods of noise pollution such as utilizing natural

barriers, perfect structural engineering design and others.

5- Students with special needs (disabled students)

Specifications for the integration of the different types of students with special needs in

the schools have been recommended, as well as suggestions for the adaptive facilities of

existing schools to accommodate disabled students. These specifications comply with the

general policy of the Palestinian Ministry of Education.

6- General Safety

The existence of rules and regulations for the general safety in schools is considered

as an important element for the protection of students’ health and their psychological

well-being. For this reason, different specifications for the various elements of school

have been incorporated to ensure the safety of the students and others in the schools.

Details about such specifications include the school entrances and exits, school yards

and swimming pools, electrical sources and instruments, student transportation, fire

protection methods and instruments, stairs and corridors, furniture, chemical

materials, protection of students from exposure to heat and ultraviolet rays.



11

مقدمة

وتؤثر في حیاته وتكوینه وسلوكه، ،والعوامل الخارجیة التي تحیط باإلنسان،البیئة هي مجموعة من الظروف
؛ فهي والطعام،والمأوى،والهواء،بمعنى آخر، فإن البیئة هي الماء.وأسباب رفاهیته،ویستمد منها مقومات بقائه

ان العمل واالستجمام، حیث یمارس اإلنسان نشاطاته كما أنها هي البیت ومك.مقومات البقاءبذلك تشّكل 
باإلنسان كما أنها هي جملة المخاطر التي تحیط .فات صلبة وسائلة وغازیةالمختلفة، وما یتخلف عنها من مخلّ 

وبیئة المدرسة هي جزء بسیط من . أو اجتماعي،أو نفسي،أو طبیعي،أو كیمیائي،وتأتي على شكل حیوي
ن غیرها من البیئات األخرى، فبیئة المدرسة عفهومها الشمولي، إال أن هناك ما یمیز بیئة المدرسة البیئة العامة بم

وما إلى ،والساحات،والمقصف المدرسي،ودورات المیاه،والصفوف،والبناء،لها عناصرها الخاصة بها، كالموقع
.ذلك

والطلبـة .فیمـا ینفـع الطلبـة،حا ومناسـبا لقضـاء األوقـاتومكانا صال،بیئة المدرسة مكانا آمنا یأوي إلیه الطلبةتعدّ و 
إذا كنـت تخطـط لعـام واحـد، فـازرع "التصـافهم بتفـتح الـذهن، یقـول المثـل الصـیني ؛بشكل عام لدیهم استعداد للـتعلم

".فازرع األشجار، وٕاذا كنت تخطط لمئات األعوام، فعلِّم الناس،األرز، وٕاذا كنت تخطط لعشرة أعوام

حیویــًا ومهمــًا فــي بیئــة المدرســة، إذ یســتطیع تنمیــة عــادات صــحیة طیبــة لــدى التالمیــذ، كمــا أنــه ر المــدّرسدو یعـدّ و 
على اكتشاف بعض المعوقات الصحیة المرتبطة بالعملیة التربویة، كضـعف البصـر -بحكم موقعه وعمله-أقدر

یة والتعلـیم العـالي، ووزارة الصـحة، وغیـرهم مـن ، باالضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به طواقم وزارة التربأو السمع
. ذوي العالقة؛ في االطالع على البیئة المدرسیة، وتحسینها

التــي ،واألرقــام التالیــة،فــیمكن اسـتطالعها مــن خــالل بعــض الحقــائق،وأمـا بالنســبة لواقــع صــحة البیئــة فــي فلســطین
:واإلرشادات الخاصة بها،الدالئلووضع ،تؤكد أهمیة بیئة المدرسة، وتدعو إلى االعتناء بها

.ألف مدّرس ومدّرسة28حوالي إضافة إلى ،غزةقطاع یتردد على بیئة المدرسة ثلث سكان الضفة الغربیة و .1
والمــدة الزمنیــة ،واالكتظــاظ،بســبب االتصــال المباشــر؛تعــّد بیئــة المدرســة مكانــًا مناســبًا النتقــال األمــراض المعدیــة

فقــد أشــارت . حــاب بیئــة المدرســة، التــي تبلــغ فــي معــدلها حــوالي خمــس ســاعات یومیــاً التــي یقضــیها الطالــب فــي ر 
حســـــب % 2كانــــت فلســــطین جمیعـــــاً اإلحصــــائیة إلــــى أن نســـــبة إصــــابات األمــــراض المعدیـــــة بــــین طلبـــــة مــــدارس 

مـن 12.5%دلـت التقـاریر الطبیـة علـى أن أكثـر مـن 1997وفـي العـام .1990/1991إحصائیات العـام الدراسـي 
.[1]األطفال لها عالقة بالبیئة المدرسیة، مثل الجرب، والقمل، والفطریات الجلدیة، وغیرها أمراض
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. من اإلصاباتكثیرتعّد بیئة المدرسة مكانًا مناسبًا  لحدوث ال.2

ناصر البیئة المدرسیةع
مدرســـة مـــن أصـــل 1725تبـــین أن 1990/1991تقریـــر وزارة التربیـــة والتعلـــیم لعـــام تـــي أشـــار إلیهـــا إن الحقـــائق ال

وتقـــاس هـــذه اعتمـــادًا علـــى التقریـــر . ال تلبـــي المتطلبـــات األساســـیة لبیئـــة مدرســـیة معـــززة للصـــحة؛مدرســـة2279
الســــاحات، والغــــرف الصــــفیة، والغــــرف (لــــذا، یؤخــــذ بعــــین االعتبــــار عناصــــر بیئــــة المدرســــة . المعتمــــد لــــدى الــــوزارة

إال أنــــه ومــــع قــــدوم الســــلطة ).وغیرهــــاوار، واآلبــــار، التخصصــــیة، والمرافــــق الصــــحیة، والحــــدائق المدرســــیة، واألســــ
الوطنیــة الفلســطینیة، حصــل تحســن واضــح فــي صــحة البیئــة المدرســیة، إذ تــم إنشــاء الكثیــر مــن المــدارس الجدیــدة، 

وتبـــذل وزارة التربیـــة والتعلــیم بالتعـــاون مـــع وزارة الصــحة جهـــودا كبیـــرة، . وتحســین البیئـــة المدرســیة فـــي الكثیـــر منهــا
.، بحیث ترتقي بنوعیة هذه البیئة، وتقلص نسبة النواقص، بمختلف أنواعهاصحة البیئة في المدارسلتحسین 

المرجعیة المعتمدة في الدلیل اإلرشادي
،وٕاقلیمیـــاً ،ً فــي وضـــع الـــدالئل اإلرشـــادیة لصـــحة البیئـــة المدرســـیة تمــت دراســـة المواصـــفات المختلفـــة المتـــوفرة محلیـــا

.وزارة الصحة الفلسطینیةالعالي، و وزارة التربیة والتعلیمبصفات الخاصة إضافة إلى الموا،وعالمیاً 

حیـث الـنقص فلسـطین،والوضـع الحـالي فـي ،إن المعیار الـذي تـم اعتمـاده أخـذ بعـین االعتبـار اإلمكانیـات المتاحـة
والحاجـة الملحـة إلــى ،المعوقـات السیاســیة واالقتصـادیةو البنیــة التحتیـة غیـر المكتملـة، و المتزایـد فـي مصـادر المیـاه، 

وقد تم إقرار هذا الدلیل بعد إجراء التعـدیالت . والنهوض بها للوصول إلى بیئة مدرسیة سلیمة،زیادة التوعیة البیئیة
.لمناقشته25/4/2001المقترحة في ورشة العمل التي عقدت بتاریخ 

:المدرسیة فهيأما النواحي اإلرشادیة التي رّكز علیها الدلیل اإلرشادي لصحة البیئة 
.المبنى المدرسي1-

.بما في ذلك الحدائق واألشجارالساحات المدرسیة-2
.والكهرباءالمیاه-3

.الصرف الصحي4-
.التخلص من النفایات-5
.التحكم بالضجیج-6

.االحتیاجات الخاصةوذو 7-
.السالمة العامة-8
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المدرسيیة للمبنى معاییر البیئال.1

دمةمق1-1

، والوحدات وغرف اإلدارة والمعلمینالتخصصیة،المبنى المدرسي هو عبارة عن البناء الذي یضم الغرف الصفیة و 
وهم فئة من الفئات ،والمدرسة هي مبنى خاص یضم قطاع األطفال في السن المدرسي. وغیر ذلكالصحیة

ویجب أن یكون المبنى مخصصا بأكمله للمدرسة، . صحیاالحساسة التي یلزم توجیه اهتمام خاص لرعایتها
:ویجب أن یحقق المبنى المدرسي األهداف التالیة.[2]ومستقال بساحاته ومداخله

بصفتهم في فترة،طبقا لتكوینهم الطبیعي، والسیكولوجیة، الفسیولوجیةالتالمیذ مع احتیاجات یتواءم أن1-
.واالجتماعي،ن النفسيوالتكوی،من فترات النمو البدنيمهمة

.التهویة واإلنارة السلیمة والتغلب على مشكلة االكتظاظ2-
.یكون مناسبا للعملیة التعلیمیةأن 3-

المعاییر العامة للمبنى المدرسي1-2
یراعى في مبنى المدرسة الشروط التالیة

الموقع
:یلياختیار موقع المدرسة مافيیراعى

.یسهل الوصول إلیهاةمنطقأن تكون في 1-
أن یكون موقع المبنى بالنسبة لقطعة األرض المقام علیها في الجهة البعیدة عن الطرق والشوارع 2-

.الرئیسیة
.كالمصانع وغیرهامصادر اإلزعاج،أن تكون في منطقة هادئة بعیدة عن 3-

.مدرسةالفي لتساعد على التهویة الداخلیة؛أن تكون في منطقة طلقة الهواء4-
.قریبا من الخدمات العامة، كالماء، والكهرباء، وغیرهاأن یكون الموقع5-
.واألتربة،واألدخنة،أن تكون بعیدة عن الصناعات ذات الروائح6-
.مما قد یعرض سالمة الطلبة للخطر،أن تكون بعیدة عن مستودعات المواد القابلة لالشتعال7-
لتعریض المبنى للغازات الناتجة عن للنفایات منعاً اً عامّ اً مكبت سابقاً قد استعملتكون األرض ال أ8-

.وكذلك تعرض المبنى للتصدع نتیجة عدم استقرار طبقات األرض،استمرار عملیة تحلل المواد العضویة
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ا وأال یكون إنشاء المدرسة مبرر ،والقوارض،أن تكون المدارس بعیدة عن مصادر معروفة لتوالد الحشرات9-
.أو تواجد القوارض،أو مسببا لوجود أماكن تسمح بتوالد الحشرات

اتجاه المبنى
مع االستفادة ،بحیث تدخل الشمس جمیع أركان المبنى،للشمس واتجاه الریح السائدةتبعاً یوجه مبنى المدرسة 
وٕاذا كانت غیر ذلك ، وینبغي أن تكون الصفوف من جهة الشمال،وتلطیف حرارة المبنى،من التهویة الطبیعیة

.فیجب معالجة أشعة الشمس، بوضع كاسرات على الشبابیك، أو أیة طریقة مناسبة أخرى

األرض مساحة
إلمكانیة التوسع في المستقبل إذا ،یراعى اختیار األرض التي ستبنى علیها المدرسة بحیث تكون كبیرة المساحة

.حسب نوع التعلیم،مترا مربعا لكل تلمیذ15و 10ما بین -بصفة عامة-ویخصص . استدعى األمر ذلك
.وتشمل المساحة المباني والمالعب والحدائق

نوع المبنى
من الحجر أو من الباطون   : على هیئتها، أهمها نوعانیمكن أن تبنى المدرسة،من المبانيأكثر من نوع هناك

[2, 3]:
المبنى بحیث تتوالى الصفوف على خط قاملحالة یوفي هذه ا): single band(المباني ذات الوحدات . 1

كما تقل ،وتزداد اإلضاءة،وفي هذا التركیب تسهل عملیة التهویة. طل على الساحةممر ییقابلها ،مستقیم
الضوضاء في الصفوف، وتتصل أجزاء المبنى بعضها ببعض على شكل زوایا قائمة، ویفضل أن یكون 

3یزید عن ال أو ،ارتفاع البنایة طابقینأن یكون -كذلك–یفضلو،زیادة في األمان،للمبنى سلمان

.أن یكون المبنى مقاوما للزالزلعلى . طوابق

وهي كالنظام السابق ولكن تكون الوحدات متقابلة یربطها ):double band(المتقابلةالمباني ذات الوحدات. 2
. ي المناطق المناخیة الباردة، أو ألسباب أخرىممر وسطي، وتستعمل عندما تكون األرض صغیرة، أو ف

.ویمكن استخدام هذا النموذج في مدارس البنات

،وفي هذه الحالة تكون المدرسة وفصولها على نظام المساكن أي عبارة عن صالة متوسطة: الشكل المركزي. 3
في الصیف وما هو ولذلك یكون اتجاه الصفوف مختلفا من فصل آلخر، فمنها ما هو حار .وحولها غرف

لفصول األخرى إلى ابارد في الشتاء، كما تتفاوت اإلضاءة بینها ویساعد على انتقال الضوضاء من فصل 
وهذا النظام مریح في المناطق الباردة حیث تكون المدرسة مغلقة وغیر معرضة للهواء . وكذلك انتشار العدوى

.اوهذا النظام غیر مستعمل تقریب. أو الریاح بشكل مباشر
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غرف الدراسة1-3
فیما یلي عرض لبعض المعاییر للغرف المدرسیة، ویمكن الرجوع إلى الكتاب الذي تم إعداده من قبل وزارة التربیة 

.[4]والتعلیم العالي والیونسكو للمزید من التفاصیل 

:تقسم المدارس في وزارة التربیة والتعلیم العالي من حیث المرحلة إلى ثالثة أقسام
4-1رحلة من الم-أ

9-5المرحلة من -ب

12-10المرحلة من -ت

حیث توجد . ولكل مرحلة من هذه المراحل متطلبات خاصة من حیث الغرف التخصصیة، والغرف الصفیة
.[4]جداول خاصة تحدد  هذه المتطلبات في المرجع 

[5]شكل الصف ومساحته وعدد الغرف

وذلك لتهیئة الظروف المساعدة على ؛ة واالرتفاعومتوسط السع،یفضل أن یكون الصف مستطیال. 1
.ورؤیة ما یكتب على اللوح دون صعوبة،استماع الدروس

.2م1.5-1الصف تتراوح بین في یخصص لكل تلمیذ مساحة . 2
متر ارتفاع وذلك في حالة التشكیالت 3متر طول، 1 .8متر عرض، 6.3األبعاد المناسبة للفصل هي . 3

7متر عرض، 6.3فتصبح أبعاد الغرفة الصفیة ،أما إذا كانت أعداد الطلبة قلیلة.طالبا36الصفیة 

.م6.3ویفضل المحافظة على العرض ) مx 7م6.3(متر طول 
یخصص بعضها لإلدارة ،رورة أن یكون المبنى مؤلفا من عشر غرف على األقلض. 4

.كما هو موضح الحقا،أو التدبیر المنزلي،والتربیة المهنیة،والمختبر،والمكتبة،المعلمات/والمعلمین
وعالقات ،بما فیها من أحزمة خشبیة،فرش غرفة صفیة والواجهات الداخلیة لها) 1(یوضح الشكل . 5

.مقطعا أفقیا لغرفة صفیة مع توزیع للمقاعد داخلها) 2(كذلك یوضح الشكل . وشبابیك خارجیة
في حالة ) 1(الممر في حالة واجهة حجر والشكل واجهة الشبابیك المطلة على) 3(یوضح الشكل .6

.واجهة طوب
:[6]فینبغي أن تتوفر فیه الشروط التالیة أما في حالة ریاض األطفال.7

.أن یكون المبنى مؤلفا من ست غرف على اقل تقدیر-أ
.أن یكون المبنى مستقال بساحاته ومداخله-ب
.أن یكون المبنى طابقا ارضیا-ت
على أال یزید ارتفاع الدرجة الواحدة عن ،بدرج یتعدى أربع درجاتى المبنىل إلیصعد أو ینز أن ال-ث

.حاط بحمایة من النواحي المكشوفةم، وأن ی0.15
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.في الساحة2م2داخل الغرفة الصفیة و 2م1أن یخصص للطالب في الروضة ما ال یقل عن -ج
ستیعاب الغرف الصفیة مع ساحة سماویة وتتناسب مع ا2م200أال  تقل ساحة الروضة عن -ح

.األطفال
.صفیة أو إداریةاً أال تحسب الممرات والموزعات والشرفات والمطابخ غرفیجبوبشكل عام . 8
سم 40، ویمكن أن تكون  عن متر واحدهاال یقل ارتفاع جدرانأیجب )برندات(شرفات في حالة وجود . 9

.فوقها) درابزین(من الباطون أو الحجر مع حمایة 
[5]التهویة

بالمراوح وتكییف ةاآللیةباستخدام النوافذ أو بالطریقةالطبیعیةیتم تهویة الصفوف بطریقتین إما بالطریق. 1
عن طریق نوافذ ،المتقابلةالطبیعیة فضل أنواع التهویة في الصفوف هو التهویة وأ. أجهزةوغیرها من ،الهواء

وتكون مساحة . على الساحة واألخرى على الجهة المقابلةمتقابلة على الضلعین  للفصل جهة منها تفتح
لتفادي م بجانب اللوح0.80مع ترك مسافة هاالنوافذ متراوحة ما بین خمس مساحة أرضیة الصف و ربع
في تلك وضع خزانة أو رفوف للصفویمكن . حصول تشویش في الرؤیة على اللوح بسبب إضاءة الشباك

. المساحة
م1.5الشبابیك متقابلة في الصف، بحیث تكون الشبابیك الخارجیة كبیرة االرتفاع یراعى أن تكون . 2

،م1.5وتفتح على الممر وترتفع) م0.5(عن مستوى أرضیة الصف واألخرى صغیرة االرتفاع م1وترتفع 
فعال في حالة البناء الحجر، وذلك لتساعد على تهویة الصف بشكل أو ستة مدامیكفي حالة البناء الطوب 

.وسریع
ومتحركة بعرض،م0.30م مكون من ضلفتین ثابتة بعرض 1.2یكون باب الغرفة الصفیة بعرض . 3

أما االرتفاع فیعتمد حسب ما إذا كان البناء إذا كان الباب خشبیا،م1أو ضلفة واحدة بعرض م،0.90
.م1 .2، وان ال یقل عن )3(الشكل.باطونا أو طوبا أو إذا كان البناء حجرا

. (single band)إذا كانت المدرسة خارجیة مكشوفةم1.2بعرض ا ییكون باب الغرفة الصفیة حدید4.
.(double band)مصممة بنظام إذا كانت المدرسة داخلیةم1بعرض ایوخشب

اإلضاءة
اعى أن تكون النوافذ عند الحاجة، ویر و المصابیح الكهربائیةأ،یفضل استعمال اإلضاءة الطبیعیة من النوافذ

وذلك حتى ال یتسبب ؛أو خلف ظهورهم،وعدم وجود نوافذ أمام التالمیذ،كون عن اللوحتوابعد ما ي الصفجانبی
طالب ویفضل أن تكون اإلنارة الطبیعیة على الجهة الیسرى لل.ألعیناإرهاق بلمعان اللوح و انعكاس الضوء 

.الجالسین أمام اللوح

ةتشطیب الغرفة الصفی
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یجب دهن الغرف الصفیة من الداخل بألوان تتناسب مع أعمار الطالب، :یكون تشطیب الغرف كما یلي
أما بالنسبة لألرضیة فینبغي أن تكون من بالط مناسب ذي . ومریحة للنفس والنظر، وان تكون سهلة التنظیف
.ألوان مریحة، وال یشكل خطرا على سالمة الطلبة

[5]األثاث المدرسي1-4

الحاجات تلبیةو ،مع المحافظة على الجودة، والتوحید،التكالیفقلةو ،یراعى في األثاث المدرسي البساطة
.الحقیقیة للتالمیذ، و فیما یلي توضیح ألهم األثاث المستعمل

اللوح
.عدة شروط أهمهاهیراعى فی

.ر المعًا غیأو اخضر ًا،أن یكون لونه اسود. 1
كون على ارتفاع مناسب وأن ی. وضع جانبیا مطلقایلأوضع في منتصف الحائط المواجه للتالمیذ و یأن .2

.)4(مرفق الشكل )م0.8–م 0.75(و ذوي االحتیاجات الخاصة ،للتالمیذ
.متر تقریبا2-1.8وبین الصف األول من األدراج هأن یترك بین.3
)حامل طباشیر على طولها(یه ذرات الطباشیر أن یعمل له مجرى تترسب ف.4
.مع اللوح الخاص بهایفضل استعمال األقالم التي ال ینتج عنها غبار.5
م والجزء الثاني مغناطیسي بطول 25 .3حدهما عادي بطول أمن جزأین اً م مكون4كون بطول یأن .6

. م0.75

المقاعد واألدراج
بطریقة ،وبشرط أن یكون التلمیذ مستریحا في جلسته،طبیعة نموهمو للتالمیذ طبقا للتكوین البدنيأیجب أن تهی
:ویتم ذلك بمراعاة ما یلي،صحیة سلیمة

بحیث إذا جلس علیه كانت رجاله مستقرتین على ،أن یكون ارتفاع المقعد مناسبا لطول ساق التلمیذ. 1
.األرض وكان جسمه معتدال وظهره مستریحا على المسند

.كون المقعد مقوسا قلیال من األمام للخلف لیناسب تقوس فخذ التلمیذأن ی.2
.یكون عرض المقعد مناسباأن .3
تكون حافة المقعد األمامیة مستدیرة حتى ال تضغط على األوعیة الدمویة واألعصاب فتؤثر على أن .4

.حیویة الساق والقدم
لظهر وتصل حافته العلیا إلى مستوى الطرف بحیث یالقي منحنى ا،یكون ارتفاع المسند مناسباأن. 5

.األسفل لعظمتي لوحة الكتف
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عند القراءة ،حتى ال یضطر التلمیذ إلى االنحناء لألمام؛تكون حافة المقعد متداخلة تحت حافة الدرجأن.6
.والكتابة

.درجة، وان یكون أملس15یكون سطح الدرج مائال لألمام بزاویة أن . 7
. ترتیب األدراج في الصف أن یكون اغلب الضوء على یسار التالمیذیراعى في أن.8
.م0.60بعرضریفصل بین كل صفین من األدراج مم.9

.م75 .0یترك بین الصف الجانبي والحائط مسافة مقدارها .10
.یترك بین الصف األخیر والحائط متر واحد.11
اء أولویة في الصفوف األمامیة لضعاف البصر وضعاف یراعى عند تحدید أماكن جلوس التالمیذ إعط.12

.وقصیري القامة،السمع
.أن تكون مصنوعة من مواد سهلة التنظیف. 13

[5]الغرف التخصصیة 1-5

یفضل أن تكون الغرف التخصصیة في الطابق األرضي؛ وذلك حتى یتمكن ذوو االحتیاجات الخاصة الوصول 
: یة ما یليتشمل الغرف التخصصو . إلیها بسهولة

المختبر
:یراعى في المختبر المواصفات التالیة

.2م81وحدة صفیة أي حوالي 1.5مساحة المختبر . 1
وبشكل عام تعتمد طریقة فرشه على .المرفق) 5(تأثیث المختبر یكون كما هو موضح في الشكل .2

تبر العلوم العامة للمرحلة مخ: الغرض من استخدامه، حیث یوجد عادة ثالثة أنواع من المختبرات، هي
.األساسیة، ومختبر الفیزیاء، ومختبر الكیمیاء واألحیاء

.والثاني قاعة المختبر،األول مكون من غرفة تحضیر ومخزن،یقسم المختبر إلى جزأین. 3
.سطح الطاوالت یكون من مادة مقاومة لألحماض والكیماویات.4
).6(تفصیلة طاولة المعلم كما هي في الشكل .5
یتم تزوید كل مجموعة بتمدیدات غاز، كهرباء، ماء، تصریف، مع مفاتیح تحكم مركزیة للكهرباء والغاز .6

.من طاولة المعلم، مع مراعاة أن یكون مصدر الكهرباء في مكان آمن وبعید عن الماء
.ضرورة وجود اكثر من مدخل للمختبر.7
.أن تكون أرضیة المختبر مقاومة للكیماویات.8
.وجود مراوح شفط للتهویة.9

.لغرض اإلسعاف األولى عند تعرض الطالب للكیماویات)حنفیة أو صنبور(وجود دوش. 10
.وجود مراییل خاصة للطلبة والمدرسین.11
.مثل إطفائیة حریق وغیرها،وجود معدات األمن والسالمة العامة. 12
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.بخط واضحضرورة كتابة اسم المواد الكیماویة على العبوات. 13
.المواد الكیماویة القابلة لالشتعال عند تفاعلها مع مواد أخرىعزلضرورة .14
. ألغراض التجارب،ونظارات زجاجیة،ضرورة وجود كفوف مطاطیة.15

المكتبة
:یراعى في المكتبة المواصفات التالیة

.2م81وحدة صفیة، أي حوالي 1.5مساحة المكتبة .1
. والفرش لمكتبة نموذجیة،یوضح األبعاد) 7(الشكل . اً حرك ولیس ثابتفرش المكتبة مت.2
أن ال تصل أشعة الشمس إلى رفوف الكتب، حتى ال تتلف، وأن تكون اإلضاءة على طاوالت المطالعة . 3

.غیر مباشرة

 التدبیر المنزليغرفة
:یراعى في غرفة العلوم المنزلیة المواصفات التالیة

.2م81حدة صفیة أي حوالي و 1.5المساحة . 1
).8(كما هو موضح في الشكل مقترح الفرش .2

 غرفة الحاسوب
:یراعى فیها المواصفات التالیة

.تساوي مساحة غرفة الحاسوب مساحة غرفة صفیة. 1
جهازا  في 20-13بحیث یتراوح عدد أجهزة الحاسوب ما بین ،یراعى توفیر جهاز حاسوب لكل طالبین.2

.الغرفة
.یفضل وجود حراسة للشبابیك وستائر.3
وفي هذه الحالة یفضل أن تكون الكراسي ذات )موكیت(فرش أرضي یمكن فرش غرفة الحاسوب ب. 4

.عجالت
.یوضح فرش غرفة الحاسوب) 9(مرفق الشكل 5.
.ولیس طباشیر) الفلوماستر(یكون لوح الشرح في غرفة الحاسوب من النوع الذي یكتب علیه بأقالم . 6
.یفضل تكییف غرفة الحاسوب في األماكن الحارة، كأریحا مثال. 7

 اإلدارة
تتألف اإلدارة من الغرف التالیة
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16یفضل أن یكون متصال بغرفة األساتذة مع إشراف على باحة التسلیة ومساحته حوالي : مكتب المدیر. 1

).10(، انظر الشكل 2م
وهي مخصصة لسكرتیر المدیر والنتظار الضیوف . 2م15مساحتها حوالي : غرفة انتظار وسكرتیر.2

. واألهالي
، سریر )صنبور بارد وساخن(یتوفر فیها حوض غسیل مع خالط 2م10مساحتها : غرفة إسعاف أولي. 3

.تمریض طبي، خزانة إسعاف أولي، مكتب موظف و مأخذین للتیار الكهربائي
وكذلك . ویفضل وجود مكتبة صغیرة. الساحاتطل على أن تكون نوافذ الغرفة ال تیفضل: غرفة معلمین. 4

من مضاعفات أو أجزاء الوحدة (أو حسب حجم المدرسة 2م30ومساحة الغرفة حوالي . مغاسل مناسبة
.ویفضل أن تكون المكتبة متاخمة لغرفة األساتذة). الصفیة

.ویفضل أن تكون في موقع بعید عن اإلدارة: المرشد التربويغرفة .5
ویفضل أن تكون . وتفضي إلى ساحة المدرسة،یفضل أن تكون قریبة من مدخل المدرسة: ة البوابغرف.6

.ومزودة بتلفون2م9متمیزة عن المدرسة ومفصولة ومساحتها 
.الخدمات الخاصة باإلدارة كالمطبخ والحمامات وغیرها. 7

المخازن
حجم المدرسة ویجب أن تكون جیدة التهویةحسب2م40-20تحتاج المدرسة إلى مخازن بمساحة تتراوح من 

.وذات نوافذ مؤمنة

[7]المقاصف

؛انطالقا من ضرورة معرفة واقع األداء في المقاصف المدرسیة ومقارنتها مع المقاصف في الدول العربیة المجاورة
:منهاقبل قدوم السلطة الفلسطینیةتعاني من مشاكل كثیرة جداكانتن المقاصف في فلسطینأوجد 

. ومنتهیة الصالحیة،أطعمة غیر مراقبةمع وجود عدم نظافة المقصف بشكل عام . 1
.وٕانما وجد باعة متجولونللبیعمقاصف في العدید من المدارس أو باألحرى مكان عدم وجود.2
.بعض المقاصف ال توفر بعض الحاجات المهمة للطلبة مثل القرطاسیة.3

تم فقد؛إحداث عملیة تطویر شاملة لموضوع المقاصفلتربیة والتعلیم العالي فيتوجه وزارة اوانطالقا من
باإلضافة إلى ،سالفة الذكرتالمشكالالعدید منلأسهمت في حالمقاصف المدرسیة التعاونیة التي إنشاء 

:تحقیق األهداف التربویة التالیة
.إكساب الطلبة عادات وسلوكیات جیدة. 1
.والمشاركة الجماعیة مع اآلخرینخلق روح التعاون .2
.بسعر مناسب، حصول الطلبة على نوعیة جیدة وصحیة من الغذاء.3
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.تعزیز اتجاهات االنتماء للمؤسسة التعلیمیة والمجتمع.4
.وٕادارة المدرسة،و معلمین،من طلبة،تنمیة روح العمل المنظم لدى المشرفین على المقاصف.5

 [7]مدرسيالالمواصفات الصحیة للمقصف

المبنى. أ
مثل ،تكون فیه التمدیدات الصحیة مناسبة.ویكون داخل سور المدرسة،یتالءم مع الغایة المحددة. 1

.والتهویة،واإلضاءة،والصرف الصحي،میاه الشرب
دون دخول ،لكي یتمكن الطلبة من شراء حاجیاتهم؛لمدرسةساحة انوافذ مواجهة للهیكون . 2

.ة تناسب عدد هذه الشبابیك وارتفاعاتها مع عدد الطلبة وطولهم، مع ضرور المقصف
.و مطر الشتاء،وجود مظلة أمام المقصف لحمایة الطلبة من حر الصیف.3

األثاث. ب
.لوضع األطعمة علیها)یفضل أن تكون معدنیة(تثبیت رفوف أو خزائن. 1
.وجود ثالجة، غاز، مروحة تبرید في فصل الصیف.2
.أو الحشرات،وذلك للتأكد من عدم تعرضها للذباب؛ألطعمة في أوعیة مغلقةتحفظ ا.3
.یفضل وجود مروحة سحب للمقصف.4
.ضرورة وجود مطفئة حریق في حال وجود غاز في المقصف.5

مشرف المقصف. ت
.أن یكون خالیا من األمراض والئقا صحیا.1
.أن یظهر بصورة حسنة و بمالبس مناسبة. 2
.تزوید مسؤول المقصف بمریول خاص ومناسب وغطاء للشعریفضل . 3

شروط أخرى. ث
ة والطلبة الذین تم تعیینهم من قبل المدرسة لمساعدة /أن ال یسمح ألحد بدخول المقصف إال للمشرف. 1

.ة/المشرف
.ة التعلیمات الخاصة بالمقاصف/أن ینفذ المشرف.2
.ووزارة الصحةوالتعلیم العالي، بل وزارة التربیةمن ق،یكون المقصف خاضعا للمراقبة الصحیة.3
السریع مثل وغیر قابلة للتلف،ومن ناحیة القیمة الغذائیة،تكون األطعمة مناسبة من الناحیة الصحیة.4

. وتكون األسعار مناسبة للطلبة،اللحوم والسلطات والحلویات المكشوفة

مواصفات(مدرسي الشروط الصحیة الواجب توفرها في المقصف ال(
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.أن یكون المبنى من الباطون أو الحجر ومسقوفا بالباطون. 1
أو من البالط الصیني بارتفاع مترین، ودهان ،الجدران مقصورة و مدهونة بالدهان الزیتي بلون فاتح. 2

.و بقیة الجدران،السقف
.وناعمة وسهلة خالیة من الشقوق أو الكسور،أرضیة المقصف سلیمة. 3
) المجلفن(و خالیة من الشقوق، ویفضل أن تكون من الحدید غیر القابل للصدأملساء،اوالت العمل ط.4

.أو الرخام
.ال تكون مكشوفةأن ، و ، أو الحفرة الصماءمیاه الصرف الصحي بشبكة المجاريربط.5
إضافة . وابواألب،والفتحات،بوضع شبك نملي على النوافذ،تحصین المقصف ضد الحشرات والقوارض.6

.ن أمكنإإلى وجود القط كهربائي للحشرات 
.استعمال القفازات أثناء العمل.7
.أو أحدهماالوقود المستخدم هو الغاز والكهرباء.8
).حنفیة و مغسلة متصلة بالمجاري(تزوید المقصف بمصدر للمیاه .9

:ن المقصف بحاجة إلىإف-كالفول أو الحمص أو طعام مطهي-تحضیر أي طعامبداخلهإذا تم.10
.مصدر دائم للمیاه الساخنة بواسطة الكهرباء أو الغاز أو الشمس. أ

.حوض غسیل ذي شقین األول للمیاه الساخنة واآلخر للمیاه الباردة.ب
.علیه صحیاو موافقٍ ،تزوید المقصف ببرمیل للنفایات ذي غطاء.ج
.شبك مناسببعلیها باب مغطى،للخبزخزانةتزوید المقصف ب.د
.ضرورة إجراء الفحوصات الطبیة لجمیع العاملین بالمقصف.ه
.)مریول ابیض وغطاء للرأس وقفازات لألیدي(العمل الخاص ر زيّ توفّ .و
.ر ثالجات لحفظ المواد الغذائیة حسب الحاجةتوفّ .ز

 قاعة متعددة األغراض
.[4]حل التعلیمیة الموجودة فیهاضرورة وجود قاعة متعددة األغراض في المدرسة حسب المرا

األدراج والممرات1-6
:یراعى في األدراج والممرات ما یلي

حیث توضع األدراج في مكان مناسب ،م لكل شاحط1.6م من الداخل بعرض 3.4یكون عرض الدرج . 1
في حالة وأن یكون الوصول إلیها سهًال، وعملیًا . أو إزعاج للصفوف،ال یسبب أي ضوضاء،من المبنى

. الطوارئ
) Single band(م على األقل في حالة المدارس ذات الممرات الخارجیة2تكون الممرات بعرض . 2

) Double band(م في حالة المدارس ذات الممرات المغلقة 3وبعرض 
.م0.17–م0.15یتراوح ما بین ارتفاع الدرجة الواحدة . 3
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.م0.30عمق الدرجة ال یقل عن .4
.درجات10د الدرجات في الدرج الواحد ال یزید عن عد.5
و أوتبنى من الباطون أومن الحجر م 1.0-م90 .0بین)دربزینات الدرج(ارتفاع حوائط الدرج تتراوح.6

.الحدید

[5]مالحظات عامة1-7

لصفوف في یفضل أن یراعى في المدرسة وأبعادها أعمار الطلبة الذین سوف یدرسون فیها، فارتفاع ا. 1
المدارس األساسیة یفضل أن یكون اقل منه في المدارس الثانویة، غیر أن ذلك ال یطبق حالیا بسبب 

.الرغبة في توحید معاییر المدارس قدر اإلمكان
یفضل أن تكون المدرسة جذابة من الخارج، حیث یمكن استعمال األلوان والرسومات المختلفة؛ لجذب . 2

.أنظار التالمیذ إلیها
.یفضل عدم استعمال شبك على الشبابیك، واستعمال الحمایة العادیة بدال منه، إذا لزم األمر. 3
.عند تصمیم البناء، ال بد من اخذ الزیادة السكانیة المستمرة بعین االعتبار. 4
إذا ،عن المالعب تجنبا لإلزعاج،ویتم فصل ساحة االصطفاف،وساحات خارجیة،یتم عمل مالعب. 5

.، ویفضل أن تكون المالعب بعیدة عن الصفوف الدراسیة؛ لتجنب اإلزعاجاحة األرض بذلكسمحت مس
،ضرورة ذكر قوة تحمل التربة، مع التصمیم اإلنشائي للمدارس الجدیدة عن أربعة طوابقأال یقل .6

.، وأن تكون مقاومة للزالزلوالخرسانة
لتقید باآللیات التي تعمل بها، أو توافق علیها وزارة یجب ا،أو التوسعة،في حالة البناء الجدید للمدارس. 7

التربیة والتعلیم العالي، وذلك فیما یتعلق بالترخیص، والمسلكیة، واإلشراف الهندسي، والتصمیم المعماري 
.واإلنشائي، وكل ما یتعلق بالمبنى من ناحیة هندسیة

الساحات المدرسیة.2

مقدمة2-1
ن األجزاء المهمة التي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار في المدارس، حیث یجد فیها الساحات والمالعب هي م

وأوقات اللعب المخصصة في ،والمكان الذي یقضون فیه أوقات االستراحة بین الدروس،الطالب المتنفس
عن تبعدهو ،تفتح عقلهو ،من الراحةوأخذ قسطٍ ،تساعد الطالب في الترویح عن نفسهو . المنهاج المدرسي

.الضیق والضجر الذي قد ینتج عن ضیق المكان
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.وفیما یلي المعاییر الخاصة بالساحات والمالعب

أنواع الساحات2-2
:یمكن تقسیم الساحات في المدارس من حیث االستعمال إلى األنواع التالیة

الساحات العامة
. أو االستراحة أو غیرها،االصطفافألغراض ،وهي الساحات التي یقضي فیها الطالب أوقاتهم خارج الصفوف

:وتقسم هذه الساحات إلى نوعین
الساحات الخضراء. 1
الساحات المرصوفة. 2

الساحات الخضراء-
:یراعى في الساحات الخضراء ما یلي

.ض الطالب للماء مباشرةأن تكون طریقة الري بحیث ال یعرّ . 1

الساحات المرصوفة-
:ما یليیراعى في الساحات المرصوفة 

للطین أو الوحل اً ال تكون مصدر أو ،أن تكون أرضیة هذه الساحات من مواد ال تثیر الغبار في الصیف. 1
.في الشتاء

.یفضل أن تكون أرضیة هذه الساحات من اإلسفلت أو الباطون. 2
.ضرورة إضافة أماكن خاصة للسیارات، غیر تلك المعدة للطلبة. 3

 المالعب(ساحات اللعب(
الكرة و ضمن برنامج الدروس األسبوعي من كرة القدم، ،وهي الساحات التي یقضي فیها الطالب أوقات اللعب

أما بالنسبة ألبعاد هذه المالعب .، أو غیرها من النشاطات الریاضیةأحیاناكرة الیدو كرة السلة،و الطائرة، 
في ،ها دولیا، مع مراعاة وجود ساحات منفصلةفقد تم اعتماد المواصفات القانونیة المتعارف علیها،ومساحات

.المدارس المختلطة

ملعب كرة القدم-
:یراعى في ملعب كرة القدم ما یلي
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.م120-م90ن مالطول . 1
.م90-م45ن مالعرض . 2
.ال یقل عن درجة واحدة على أحد جانبي الملعب،أن یزود الملعب بمدرج بسیط. 3
.وخالیة مما قد یؤذي الالعبین،ملعب مستویةأن تكون أرضیة ال. 4
فال مانع من أن یكون من ال أو العشب الصناعي، وإ ،أن تكون أرض الملعب من العشب الطبیعي. 5

.التراب الخالي من الحجارة
. خشنة أو زلقةأن ال تشكل أرضیة الملعب أي خطر إلصابة الالعبین، ویمنع اللعب على أراضٍ . 6
.ن توجیه الملعب شمال جنوبیفضل أن یكو . 7

ملعب كرة الید-
:یراعى في ملعب كرة الید ما یلي

.متر20متر وعرض 40أن یكون الملعب مستطیل الشكل بطول . 1
2متر على األقل خلف خطي الجانب و1بمنطقة أمان خارج حدود الملعب بمسافة اً أن یكون محاط. 2

.متر على األقل خلف خطي المرمى
، كما یمكن أن إذا كانت داخلیة (PVC)ون أرضیة الملعب من الخشب أو مغطاة بالبالستیك أن تك. 3

.تكون من اإلسفلت المتقن بما یتناسب مع أغراض اللعب وبشرط أن ال یؤذي الالعبین
.  أن ال تشكل أرضیة الملعب أي خطر إلصابة الالعبین، ویمنع اللعب على أراضي خشنة أو زلقة. 4
.ن یكون توجیه الملعب شمال جنوب إذا كان خارجیایفضل أ. 5

ملعب الكرة الطائرة-
:یراعى في ملعب الكرة الطائرة ما یلي

.أمتار9وعرض اً متر 18أن یكون الملعب مستطیل الشكل بطول . 1
أمتار من الخطوط 8-3أمتار من خطوط الجوانب و 5-3بمنطقة حرة بعرض اً أن یكون محاط. 2

.خالي من أي عوائقو متر من سطح الملعب 12.5-7وبارتفاع .  الخلفیة
.متجانسةو ،وأفقیة،ضرورة أن تكون أرضیة الملعب مسطحة. 3
أو من األلیاف الصناعیة، وٕاذا تعذر ذلك فیمكن استخدام اإلسفلت ،أن تكون أرضیة الملعب من الخشب. 4

.المناسب ألغراض اللعب
. ر إلصابة الالعبینأن ال تشكل أرضیة الملعب أي خط. 5
.یفضل أن یكون توجیه الملعب شمال جنوب إذا كان خارجیا. 6

ملعب كرة السلة-
.اً متر 15وعرض اً متر 28أن یكون الملعب مستطیل الشكل بطول . 1
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.متر على األقل من كل الجوانب1بمنطقة حرة بعرض اً أن یكون محاط. 2
.فقیة وموحدةضرورة أن تكون أرضیة الملعب مسطحة وأ. 3
استخدام اإلسفلت أو من األلیاف الصناعیة، وٕاذا تعذر ذلك فیمكن،أن تكون أرضیة الملعب من الخشب. 4

.المناسب ألغراض اللعب
. أن ال تشكل أرضیة الملعب أي خطر إلصابة الالعبین. 5
.یفضل أن یكون توجیه الملعب شمال جنوب إذا كان خارجیا. 6

فانه باإلمكان جمع كل المالعب المذكورة ،إمكانیة توفیر مساحات خاصة بكل المالعبفي حالة عدم:مالحظة
تهعلى أن تتوفر فیه شروط أبعاد الملعب األكبر ومساح،في ملعب واحد-باستثناء ملعب كرة القدم-أعاله 

األلعاب المذكورة دون بشكل یخدم فیه كل هبینها وهو ملعب كرة الید، هذا باإلضافة إلى تخطیط الملعب وتجهیز 
.أي إعاقة

عامةمعاییر2-3
.أو المنحدرات،وخالیة من الحفر،وسهلة،أن تكون الساحات مستویة. 1
الباطون، وأن یعلو م ویكون السور إما من الحجر أو2-م 1.5أن تكون محاطة بسور على ارتفاع . 2

.م على األقل1بارتفاع حدیديكبالسور ش
.ون محاطة من داخل السور بأشجار غیر مثمرة كالسرو مثالأن تك. 3
.حول المدرسة من الساحاتاالرتداداتدّ ال تع. 4
.أن تكون مزودة بمقاعد ومظالت خاصة. 5

.أن تكون مزودة بنظام تصریف لمیاه األمطار بشكل یضمن عدم تجمع المیاه6.

وذلك إذا توفرت مساحة األرض ،زعاجتجنبا لإل،أن یتم فصل ساحات االصطفاف عن المالعب7.
.، ویفضل أن تكون المالعب بعیدة عن الصفوف؛ لتجنب اإلزعاجالمناسبة

.أن تكون مهیأة لوصول ذوي االحتیاجات الخاصة إلیها، واستعمالها بسهولة8.
.طالب/2م1.5أن ال تقل مساحة الساحات والمالعب عن . 9

المیاه واإلصحاح. 3

ةمقدم3-1
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إذ یشكل .وكائنات حیة دقیقة،ونبات،وحیوان،من إنسان،الماء أساسیا لحیاة جمیع أنواع الكائنات الحیةیعتبر
، "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، یقول اهللا عز وجل في القرآن الكریم من جسم اإلنسان% 70الماء حوالي

كما ،لمنع انتشار األمراض؛ًا خالیًا من التلوثنظیف،االستعماالتمناسبا لجمیع یجب أن یكون الماء لذلك و 
.9]،[8ویجب أن تكون كمیاته كافیة 

الالزمة ألغراض ،َوَجَب تزویدهم بالكمیات الكافیة من الماء،الطالب وقتًا طویًال في المدارسبسبب قضاء و 
.وري الحدائق،وٕاطفاء الحریق،كمیات أخرى تلزم ألعمال التنظیفى لإباإلضافة ،الشرب والنظافة

المیــاه3-2

كمیـة المیــاه
.[5]یوم لكافة االحتیاجات/ تلمیذ/ لترا15-10ما بین أن تكون كمیة المیاه المتوفرة یفضل 

مصادر المیاه
لجمع میاه ) بئر(، ویفضل وجود خزان یجب أن تكون میاه الشرب مأخوذة من مصدر آمن من الناحیة الصحیة

.االستفادة منه عند الحاجةاألمطار، حیث یمكن

المواصفات العامة للخزانات
.ومطابقة للمواصفات الفلسطینیة،أن تكون الخزانات مناسبة. 1
.أن تكون محكمة اإلغالق. 2
.أو كائنات حیة،أو رمال،عوالقةأن تكون نظیفة وخالیة من أی. 3
.لیهإ عدم وجود تسرب للمیاه من الخزان و . 4

.یوم/تلمیذ/لتر10ال تقل سعة الخزانات المتوفرة عن ضرورة أن .5

مواصفات میاه الشرب
.ضرورة أن تكون میاه الشرب المتوفرة ذات مواصفات مطابقة للمواصفات الفلسطینیة لمیاه الشرب. 1
.وكیماویًا مرتین في السنة،یتم فحص میاه الشرب بیولوجیًا مرة في الشهر.2

[5]ستعمال عدد الصنابیر الصالحة لال

م 20وبعیدة عن مبنى الوحدة الصحیة ،خارج مبنى المراحیض) المشربیات(ضرورة أن تكون الصنابیر . 1
.وعلى ارتفاع مناسب للطلبةعلى األقل، 
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أو ومتصلة بشبكة الصرف الصحي، أو بالط الصیني،ضرورة أن تكون مزودة بحوض من الرخام. 2
.في ري أحواض النباتاتةاه المعالجبمحطة معالجة إلعادة استخدام المی

لتجنب وضع ،مع وجوب تزوید كل صنبور بمانعصف/صنبور1ضرورة أن ال یقل عدد الصنابیر عن . 3
.الفم علیه

.یجب عمل صیانة دوریة للمشربیة؛ للتأكد من سالمة صنابیر المیاه، من حیث الكسر والصدأ. 4
.ة؛ وذلك لتوفیر المیاهیفضل استعمال صنابیر الضغط ولیس العادی. 5
.ضرورة توفیر مشارب خاصة بالطلبة الصغار، وأخرى خاصة بالطلبة الكبار. 6
.أن یكون للمشربیة غطاء معدني یفتح لألسفل، بحیث تتم تغطیتها بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي. 7

]5،11[الوحدة الصحیة3-3

الموقع
انت داخلیة یفضل أن تكون بعیدة عن الصفوف، وان كانت خارجیة یمكن أن تكون داخلیة أو خارجیة، فان ك

أن تكون مفصولة عن تلك یفضلكما و . وتقع في الركن الجنوبي الشرقي للمدرسة،الساحاتتكون بجوار 
في المدارس المختلطة، وفصل وحدات الكبار ،مع مراعاة فصل مراحیض اإلناث عن الذكور،الخاصة بالمعلمین

.ا كانت المدرسة شاملةإذ،عن الصغار

الجدران
. وذلك لسهولة التنظیف،متر2.2ضرورة تبلیط الجدران بالبالط الصیني الرتفاع ال یقل عن 

األرضیة
ومانع للتسرب، ویجب أن تكون األرضیة ذات میل ،وسهل التنظیف،یجب تبلیطها ببالط أرضي مانع لالنزالق

.بحیث یسهل تصریف المیاه للمصرف،خفیف

التهویة
.ویفضل تركیب شفاطات هوائیةشبك نملي،یجب وجود فتحات تهویة مزودة ب

األبواب
سم، ویكون الجزء األسفل من الباب 10یفضل أن تكون أبواب الوحدة الصحیة مرتفعة عن أرضیة الحمام، بمقدار 

تغلقویفضل أن . الحمامسم للمحافظة على الباب من الرطوبة داخل 10مغلقا بصفیحة من األلمنیوم بارتفاع 
.ذي مغالق من الداخلإشارةبواسطة مفتاح
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مواصفات كرسي المرحاض
یفضل أن یكون كرسي المرحاض من النوع العربي. 1
.لمنع تلوث المیاه؛وأن ال یستعمل شطاف ثابت داخل الكرسي،من الكسورالیًا وخ،ً ضرورة أن یكون نظیفا. 2
.)اغارانی(ضرورة تزوید كل مرحاض ب. 3
. و سلة نفایات،ضرورة تزوید كل مرحاض بفرشاة. 4
.توفیر مقعد إفرنجي في كل وحدة صحیةضرورة.5

عدد المراحیض
:ضرورة أن یكون عدد المراحیض مناسبا بحیث یحقق ما یلي

لة مًا، أما بالنسبة لطلبة المرحمعل20لكل إضافة إلى مرحاضًا،تلمیذ30ضرورة توفر مرحاض لكل . 1
طالبًا   25راحیض هو مرحاض لكل ماألساسیة من الصف األول إلى الصف الرابع، فیفضل أن یكون عدد ال

4][.
.أو شطاف یدوي متحرك،وٕابریق من البالستیك،ضرورة تزوید كل مرحاض بصنبور میاه. 2
ضرورة أن یكون ارتفاع المغسلة متناسبا مع أعمار الطلبة. 3
.وذجا للمراحیضیمثل نم) 11(الشكل . 4

 عدد المغاسل
وأن تكون المغسلة متصلة بشبكة ،ن أمكنإمزودة بمیاه ساخنة وباردة اً تلمیذ30ضرورة توفر مغسلة لكل . 1

.أو الحفرة الصماء،أو الحفرة االمتصاصیة الصحیة،الصرف الصحي المؤدیة إلى الشبكة العامة
.لغسل األیدي بعد االستعمال؛دة الصابونضرورة تزوید كل مغسلة بما. 2

الصرف الصحي   3-4

 مقدمــة
والمیاه العادمة هي المیاه الناتجة عن . عملیة جمع المیاه العادمة والتخلص منها: نعني هنا بالصرف الصحي
وتشمل . فضًال عن إفرازات الحیوانات؛أو المزرعة،أو المدرسة،أو المصنع،أنشطة اإلنسان في المسكن

،أو حراریة،أو إشعاعیة،أو جرثومیة،أو غیر عضویة،الملوثات الموجودة في المیاه العادمة ملوثات عضویة
والمیاه .بحسب مصدر هذه المیاه، وتعد المیاه العادمة أهم مصدر من مصادر تلوث المیاه في معظم دول العالم

باإلضافة ،والبول،والغائط،والورق،ي تتكون من بقایا الطعاموه،العادمة المدرسیة مشابهة للمیاه العادمة المنزلیة
.[10]وطفیلیات،وحیوانات أولیة،إلى أعداد كبیرة جدًا من مسببات األمراض
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ومعالجتها بدرجة كبیرة من ،وتصریفها،فیجب علینا معاملتها،ولما كانت المیاه العادمة بهذه الدرجة من الخطورة
في المناطق ،والمعالجة الموقعیة،والقیام بالجمع،ارسنا بشبكات الصرف الصحي في المدنإن ربط مد. االهتمام
.وخالیة من األمراض،من الضروریات التي تضمن لنا المحافظ على بیئة مدرسیة سلیمة؛الریفیة

مجارٍ من خالل توصیل تمدیدات المبنى الداخلیة بشبكة) المیاه العادمة(ویجب أن یكون تصریف المجاري 
.أو آبار صرف خاصة) في حال وجودها( متصلة بشبكة المجاري العامة 

 [10]المجاري العامة.
.أو المخطط إلقامتها،یراعى قربها من شبكة المجاري العامة القائمة،عند إنشاء مدرسة جدیدة. 1
.ضرورة التأكد من عدم وجود تسرب للمجاري من خالل األنابیب. 2
.اتإنش8قل قطر األنابیب عن ضرورة أن ال ی. 3
.ضرورة أن تكون المناهل محكمة اإلغالق.4
. إن أمكنضرورة أن یكون منسوب أرضیة المدرسة أعلى من منسوب الشارع المجاور.5
یفضل فصل المیاه الخارجة من المشارب، والمغاسل، عن المیاه العادمة الخارجة من المراحیض؛ . 6

.في ري الحدائقإلمكانیة االستفادة منها 

حفر الصرف الصحي
، وأن تكون في مكان آمن وصیانتها بشكل دوري،یتم تفریغها،ضرورة أن تكون الحفر المستخدمة حفرًا صماء. 1

.ومناسب
.في حالة توفر المساحة واإلمكانیات المادیة والفنیة، یجب التأكد من وجود حفر التحلیل العضوي. 2

لصلبة التخلص من النفایات ا3-5

 مقدمة
وتكون مثل فضالت الطعام، الورق، ،المخلفات الناجمة عن بعض نشاطات اإلنسان: یقصد بالنفایات الصلبة

.[12]وغیره… الزجاج، البالستیك 

یؤدي إلى زیادة كمیة النفایات بشكل تهاومعالجهاإن عدم اتباع الطرق المالئمة في جمع النفایات الصلبة ونقل
. في مناطق عدیدة،واستنزاف المصادر الطبیعیة،وهواء،ٍ وماء،ٍ لي تلوث عناصر البیئة من أرضوبالتا،هائل
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للمحافظة على الصحة ،وقد أصبحت الیوم إدارة النفایات الصلبة في جمیع دول العالم من األمور الحیویة
.والسالمة العامة

لمنع انتشار األوبئة ؛والصناعیة،ن المناطق السكنیةم،وتهدف إدارة النفایات الصلبة إلى إزالة المواد المتعفنة
وأقل ،بأعلى كفاءة،باإلضافة إلى معالجة النفایات بطریقة مقبولة،وٕاعطاء المنطقة منظرًا حضاریاً ،واألمراض

.تكلفة

في المدارس حیث ترتكز  هذه الطرق على الخطوات،ضرورة اتباع الطرق الصحیة للتخلص من النفایات الصلبة
-:التالیة

 الجمع و التخزین
و ،ویحبذ أن تكون من البالستیك لسهولة  التنظیف،ضرورة توفر سلة مهمالت في كل فصل دراسي.1

.وتزویدها بأكیاس نایلون،الحمل
.بعد انتهاء الدوام،ً یراعى تفریغ هذه السالل یومیا.2
.وغطاء متحرك،سعة مناسبةيذیراعي وجود برمیل بالستیك،بالنسبة للمقصف والكافتیریا.3
.یتم جمعها یومیاً ،توضع في هذه البرامیل أكیاس من النایلون. 4
.مزودة بكیس نایلون یفرغ یومیاً ،ضرورة توفر سلة مهمالت لكل مرحاض. 5
وتخزین ،لتفریغ الحاویات الصغیرة،لكل عشرة فصول دراسیة3م1ضرورة توفر حاویة كبیرة بسعة .6

، قابلًة لإلغالق، عن سطح األرضتكون هذه الحاویة مرتفعةً .لحین نقلها إلى أماكن المعاملة،محتویاتها
. سهلة التنظیف

.وأماكن تجمع الطالب،الحاویات الكبیرة تكون بعیدة عن ممرات المدرسة. 7

ترحیل النفایات
راف لجنة صحیة تشرف بإش) مرات أسبوعیاً 4-3(ضرورة أن تخضع عملیة الترحیل لبرنامج أسبوعي . 1

ویكون هذا النظام تابعا لنظام الترحیل المعمول به في البلدیة أو المجلس . على التقید بنظام الترحیل
).إن وجد(البلدي أو القروي 

ضرورة أن یكون نظام الترحیل كفیًال بعدم تلوث البیئة المدرسیة وأن ال یسمح بتساقط النفایات داخل .2
.هاالمدرسة أو خارج

بحیث ،وأماكن تجمع الطالب،بعیدة عن ممرات المدرسة،ضرورة أن تتم عملیة الترحیل عبر ممرات خاصة.3
.تكون فرص تلویث األماكن بأقل درجة ممكنة

لیقوم ؛أو بالتعاقد مع أحد المقاولین،و المجالس المحلیة،تكون عملیة الترحیل باستخدام وسائل نقل البلدیات.4
.عملیات النقلترتیب في بدوره 



32

 المعاملة و التخلص من النفایات
التخلص منها في حیث جرت العادة،والتجاریة،تعامل نفایات المدارس نفس معاملة النفایات الصلبة المنزلیة.1

واستنزاف مساحات واسعة من ،وهذه الطرق تؤدي إلى تلوث الهواء الجوي،أو الردم غیر الصحي،بالحرق
فضل التنسیق مع البلدیات أو المجالس المحلیة عند إجراء اإلتالف، وعدم اللجوء إلى ، ولذلك یاألراضي

.الحرق
و التجاریة من الطرق المثلى ،واستخدامها في بعض األغراض الصناعیة،تعتبر طریقة طحن القمامة. 2

لمنوي معاملتها وبالتالي تقلیص حجم النفایات ا،وذلك بإعادة تصنیعها،للتعامل مع النفایات المدرسیة
.بالطرق الصحیة
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التحكم بالضجیج.4
مقدمة4-1

،رتباكاالتسبب فهي ،لضوضاء یؤثر تأثیرا سلبیا على حاسة السمع عند اإلنسانلمن المعلوم أن التعرض
ى ذلكمما یترتب عل،وتجعل الطالب غیر قادر على التركیز في المادة العلمیة التي بین یدیه،وتشویش التفكیر

.وتعرض الطالب للعدید من األخطار،عف التحصیل العلميض

[13]الضوضاءبالخطوط الرئیسیة للتحكم 4-2

تفادي التعرض لألصوات التي تؤدي للضوضاء
حین التخطیط ،یجب أن یؤخذ هذا األمر في االعتبار،لتفادي التعرض ألصوات تؤدي إلى ضوضاء. 1

المدارس بعیدا عن الطرق المعرضة لحركة نقل مزدحم أو حیث یجب أن یكون مكان ،إلنشاء المدارس
.والورش،مصادر الضوضاء مثل المصانع

استخدام القوانین التي تمنع إقامة مصانع وورش جدیدة بالقرب من المدارس، وٕالزام أصحاب المصانع . 2
.والورش المقامة باالنتقال للمناطق الصناعیة المعدة لهذا الغرض

المخططات الصحیة التي تكفل وجود فصول ،المدرسة بوضعفي وضاء الداخلیةالتخفیف من الض.3
ووضع األنظمة الداخلیة ،وممرات العبور،والمدخل الرئیسي للمدرسة،الدرس بعیدة عن المالعب

.للمدرسة التي تحد من صدور أصوات تؤدي إلى الضوضاء
الدوام المدرسي، وذلك منعا لإلزعاج والتأثیرات القیام بأعمال الصیانة التي تسبب اإلزعاج بعد انتهاء . 4

.السلبیة على الطلبة

حواجز مانعة للموجات الصوتیة
:وهذه الحواجز متنوعة ویمكن أن تكون

في اتجاه ) بدون نوافذ(ومثال ذلك إقامة المبنى بحیث تكون الحوائط المغلقة ،حواجز مانعة في التصمیم. 1
.والفتحات في اتجاه بعید عن مصادر الضوضاءوتكون النوافذ،مصادر الضوضاء

.عالیةه إال أن تكالیف،عازال للصوتدّ وهذا یع،حواجز فعلیة مثل الزجاج المفرغ من الهواء. 2
على أن ال تشكل مانعًا . حواجز نباتیة مثل األشجار التي تزرع بین مصدر الضوضاء وفصول الدراسة.3

.لإلضاءة أو التهویة
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ندسي المناسب التصمیم اله
التصمیمات الهندسیة التي تؤدي النتقال الحد األدنى من الموجات الصوتیة المنقولة عبر الحواجز واألجسام وهي 

،واستخدام مواد البناء التي تعني بهذا الغرض،الصلبة ویتم الوصول لهذا الغرض بوضع التصمیمات المناسبة
.ومواد ماصة للصوت،مواد شمعیة الصقةواستخدام ،كاستخدام الطوب المفرغ من الهواء
م وذلك لتفادي ارتداد 8.1ال یزید طولها عن ،بتصمیم فصول دراسیة،هذا ویمكن تفادي صدى الصوت

، ماصة للصوت فیجب في مثل هذه الحالة وضع مواد خاصة،أما إذا توجب استخدام قاعات طویلة. األصوات
.مما یؤدي إلى تفادي صدى الصوت،منع انعكاس موجات الصدىوذلك ل؛مبطنة للجدار المقابل للمتحدثینو 
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االحتیاجات الخاصةوذو .5

مقدمة5-1
منذ إنشاء وزارة التربیة والتعلیم العالي في السلطة الوطنیة الفلسطینیة، تم اعتماد سیاسة دمج ذوي االحتیاجات 

مساعدة  قطاعدّ تعدا خالقة في هذا المجال، إذ  الخاصة في المدارس، وتبذل وزارة التربیة والتعلیم العالي جهو 
من ،في الحصول على حقهم في التعلم مسؤولیة مشتركة للجمیع، أفرادا ومؤسساتذوي االحتیاجات الخاصة 

خالل تضافر الجهود باتجاه الدمج لهذا القطاع في كافة الفعالیات المختلفة على اختالفها وتنوعها، و مسؤولیة 
.   الكامنة في المجتمع بكافة قطاعاتهاستحثاث الطاقات

لسیطرة على العدید من المعوقات إلى افي المدارس تحتاج ذوي االحتیاجات الخاصة إن عملیة دمج الطلبة 
بما یتالءم مع احتیاجات ،وتطوریها أیضا،الفنیة، وبحاجة إلى إدخال األنظمة والتعلیمات، والسهر على تطبیقها

. وبما یضمن لهم حقهم في التعلم،ةهذا القطاع من الطلب

تأهیل مباني المدارس الستقبال ذوي اإلعاقة5-2
- :أنواع اإلعاقات المتوقع وجودها بین صفوف الطالب في المراحل المختلفة

.اإلعاقة الحركیة وتشمل استعمال الكرسي المتحرك أو العكازات. 1
.)السمع عند الطالبأو انعدام/ المتمثلة بضعف و( اإلعاقات السمعیة. 2
.)أو انعدام البصر عند الطالب/ المتمثلة بضعف و( اإلعاقات البصریة . 3
.إعاقات بطیئي التعلم. 4

لتهیئة ةواضحمواصفاتنه من أجل الحصول على إ: بعد استعراض اإلعاقات السابقة فإننا نستطیع القول
تقسیم جسم المدرسة إلى الهیكل المناسب لهذا الغرض، -ببساطة–یمكننا؛مدارسنا الستقبال ذوي اإلعاقات

مما یمكننا من الحصول على الدلیل المطلوب، وعند الحدیث عن ،ومن ثم الخوض في كل نقطة من هذا الهیكل
الستقبال ذوي االحتیاجات الخاصة، فان المقصود هو إمكانیة الحصول على ،دلیل واضح لتهیئة  المدارس

ئات الطلبة، ولیس مدارس خاصة بذوي االحتیاجات الخاصة، سواء أكان عن طریق مدارس تستقطب كافة ف
.إنشاء مباني مدارس جدیدة أو محاولة تأهیل القائم منها

وللوصول إلى مراعاة ذوي االحتیاجات الخاصة بحیث یمكنهم استخدام مرافق المدرسة كافة بشكل سهل، یمكن 
.[14])أبنیة المدارس(الجزء الثالث " اقینمواصفات األبنیة المخصصة للمع"اعتماد 
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على مرافق صحیة آمنةالسالمة العامة والمحافظة6.

مقدمة6-1
یقضي التالمیذ جزءا كبیرا من وقتهم في المدرسة، سواء في غرفة الدراسة أو في أي من مرافق المدرسة 

رس ركنا أساسیا في المحافظة على صحة في المداهاتوفر وسائل السالمة العامة و قواعددّ المختلفة، ویع
وال تشكل أي .صحیا،وراحتهم النفسیة، إذ یجب أن تكون المدرسة بكل مرافقها مالئمةتهمالتالمیذ وسالم

.تهممصدر للخطر على صحة التالمیذ وراح

داخل المدرسة6-2
:تالفیهاویجب التي قد تكون مصدر خطر على الطلبة داخل المدرسة ، من المظاهر غیر الصحیة

.أو األسقف،وجود تشققات واضحة في الجدران. 1
.أو األسقف،وجود قضبان حدید بارزة في الجدران. 2
أو اختالف ارتفاع ،أو صالحیة العتبات،من حیث ارتفاع الدرجة،مناسبةالمواصفات األدراج غیر .3

.)الدربزین(، أو جدران الحمایة أو الدرجات نفسها
.وغیرها ال تكون ذات ارتفاع مناسب،)برنداتال(شرفات مایة للجدران الح.4
. ، خاصة الطوابق المرتفعةعدم وجود حدید حمایة للشبابیك.5

مخارج المدرسة6-3
وكذلك یفضل وجود ساتر حدیدي مقابل . یفضل أن ال تفضي مخارج المدرسة إلى طریق مزدحم بالمرور

كذلك .اعهم خارج المدرسة، بحیث یكون أطول من عرض باب المدرسةلحمایة الطلبة أثناء اندف؛البوابة
.یفضل وجود أكثر من مخرج لكل مدرسة، مع وجود أكثر من درج لكل طابق

ساحات اللعب الخارجیة والبرك 6-4
إصابات المالعب السبب الرئیسي لإلصابات الخطرة في مرافق رعایة األطفال، ولتجنب مثل هذه اإلصابات دّ تع

. یجب القیام بخطوات تجعل هذه الساحات الخارجیة أكثر أمنا
م على 1.2على ارتفاع ) سیاج شجري ( أو حاجز طبیعي ،التأكد من إحاطة الساحة الخارجیة بسور. 1

. م  من األرض0.15بحیث ال یعلو الجزء األسفل منه عن ،األقل
.عن متناول الطفلمع قفل بعید،ضرورة أن یكون للسور بابان على األقل. 2
.ضرورة التأكد من أن تكون التربة خالیة من أي مواد كیماویة ضارة. 3
،أو األدوات المكسورة،أو األشیاء المتداعیة للسقوط،أن تكون الساحة نظیفة وآمنة، خالیة من الفضالت. 4

.اً مكن أن تسبب جروحیأو مواد أخرى ،أو أي نباتات سامة
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أو الروضة غیر حادة الزوایا وأن ال تحتوي على مسامیر ، داخل المدرسةوات األدضرورة أن تكون .5
،أو قطع صغیرة سهلة االبتالع، كذلك أن ال تحتوي على مواد سامة،أو براغي أو أي أجزاء صدئة،بارزة

.مثل الدهان الذي یدخل الرصاص في صناعته
ا، ویجب أن تحتوي هذه الساحات على وذلك بردمه،أو اآلبار المهجورة،ضرورة إغالق الفتحات. 6

.تحول دون وجود ماء راكد مع وجود مناطق معرضة ألشعة الشمس وأخرى ذات ظالل،مصارف للمیاه
أو زرعها ، مثل الرمل،مغطاة بمواد ناعمة،مرنة،مثل المراجیح،ضرورة أن تكون أرضیة األلعاب. 7

.السقوط على األرضوالتي تعمل على تخفیف حدة،ببساط من العشب األخضر
الدالئل اإلرشادیة إلنشاء الواردة في،والمعاییر،ضرورة مراعاة المواصفات،في حالة وجود برك للسباحة. 8

.[15]من أعداد اللجنة الوطنیة للمسابح، فلسطینهاالمسابح العامة و ترخیص

[5]األدوات والمآخذ الكهربائیة6-5

على أمن التالمیذ والتمدیدات الكهربائیة مصدر خطر،بائیة، أسالك الكهرباءیمكن أن تكون األدوات الكهر 
،الخدمة الكهربائیة في المدرسةأن التأكد من يضرور فانه من ال،ومن أجل ضمان سالمة التالمیذ،وسالمتهم

:یة، مع ضرورة توفر الشروط التالعلیها من قبل فني كهرباء مختصاً التمدیدات كافة مفحوصة ومصادق
المآخذ الكهربائیة القریبة من متناول الطفل مغطاة، وأن توضع سدادات أمان على المآخذ غیر أن تكون . 1

.المستعملة
.م عن سطح البالط1.6) اإلبریز(أن یكون ارتفاع المأخذ . 2
.م عن سطح البالط1.5أن یكون ارتفاع المفاتیح . 3
. ن متناول الطفلكل األسالك الكهربائیة بعیدة عأن تكون . 4
. عدم وجود اهتراء في األسالك. 5
فیجب عدم وضع هذه األسالك ،ال بد منهاكان نإ عدم وجود تمدیدات إضافیة ما لم تكن ضروریة، و . 6

. تحت السجاد أو في منطقة مبتلة
.إن أمكنولیست خارجیة على الجدران،مراعاة أن تكون التمدیدات الكهربائیة داخلیة. 7
، بحیث أو الحائط،وأن تكون مرفوعة على السقف،مساحة ثقوبه ربع بوصة مربعة،ایة المراوح بشبكحم. 8

.  م2.5یكون أدنى مستوى ارتفاع للمروحة عن األرض 
. أو أفران غاز،متنقلة مفتوحةمدافئ ال تستخدم أ. 9

وبعیدة ،نة من قبل الشركة الصانعةإذا تم التأكد بأنها مؤم،الكهرباء كخیار ال مفر منهمدافئاستخدام . 10
،واألوراق،بعیدة عن الستائر،وموضوعة على سطح مستقر،عن متناول األطفال، ولها غطاء واقٍ 

.، إذا تعذر استعمال التدفئة المركزیةواألثاث ثالثة أقدام على أقل تقدیر

نقل األطفال 6-6
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ویجب إعطاء اهتمام . اب اإلصابات والموت لألطفالهي أحد أهم أسب-تصادم السیارات-حوادث السیر أو
:، ولتحقیق هذا الهدف یجب االهتمام بما یليخاص للتقلیل من حوادث المركبات

واستمرار استخدامه حتى یصبح حجم الطفل مناسبا ،كغم9استخدام كرسي خاص للطفل األقل وزنا من . 1
. بالغین استخدام حزام األمانو ،وعلى كل ركاب الحافلة من أطفال، ألن یجلس بدونه

.و ساریة المفعول للمركبة التي یقودها،على السائق أن یمتلك رخصة قیادة مناسبة. 2
. وعقل سلیم یؤهله لقیادة الحافلة،على السائق أن یكون متمتعا بصحة سلیمة. 3
.مفعولقانونیا وساري الهاضرورة أن یكون ترخیص السیارة التي تنقل األطفال وتسجیل. 4
.ضرورة وجود صندوق إسعاف أولي في السیارة التي تنقل األطفال.5
.للمحافظة على درجة حرارة مناسبة؛یفضل استخدام مكیف داخل الحافلة. 6
.حین نقل الطالبأو فتح جهاز الرادیو بشكل عالٍ ،ضرورة أن ال یسمح بالتدخین.7
.ادةضرورة عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القی.8
.ضرورة مالحظة األطفال في السیارة باستمرار. 9

.هامنهم المركبة وخروجفي ضرورة مالحظة دخول األطفال . 10
.علیه التأكد بأن كل األطفال خرجوا من السیارة،قبل نزول السائق من السیارة.11
.تربیة والتعلیم العالي وتنشیطهااالستمرار في دعم فرق السالمة على الطرق المدرسیة التي أنشأتها وزارة ال.12

السالمة من الحریق 6-7
سم من السقف، و یتم وضع مجس 30-سم15ضرورة وضع مجسات للحریق في السقف أو على بعد . 1

.، وفي المختبرات بشكل أساسيم في الطابق الواحد12كل 
. ضرورة توزیعها في كل الطوابق.2
السقف الساقط أو خلف الجدران المانعة للصوتخلفالحریقوضع مجساتضرورة عدم . 3
.ضرورة فحص المجسات كل شهر. 4
.ضرورة تغییر البطاریات مرة في السنة على األقل. 5
.من نوع یتوافق مع وسائل األمان،ضرورة وضع مطافئ للحریق. 6
.أو بالقرب منها،لحریقامطافئ ى ضرورة وضع تعلیمات االستعمال عل. 7
.من الطلبة أو العاملینسواءُ ،مطافئهذه الیب طاقم معین على كیفیة استعمالضرورة تدر . 8
، وتوعیتهم باإلجراءات المطلوبة في حالة حدوث طوارئ،ضرورة تنبیه الطلبة إلى خطر حدوث الحرائق. 9

. عیلهاالمدرسیة التي أنشأتها وزارة التربیة والتعلیم العالي، وتفئمع ضرورة استمرار دعم لجان الطوار 
.ضرورة وجود أسطوانات الغاز خارج مبنى المدرسة وفي مكان آمن. 10

الدرج والممرات 6-8
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، لدرج المكون من ثالث درجات فأكثرلوٕاضاءة جیدة ،ضرورة المحافظة على الدرج والممرات بحالة جیدة. 1
. الدرجن یكون مثبتا بأمان على أو ،على الجهتین)درابزین(حمایة یجب أن یوضع له و 

وأي أجزاء أخرى یجب أن تحاط ) البلكونات(والشرفات ) لیس بین حائطین ( كل أنواع الدرج المعلق . 2
.ال یقل ارتفاعه عن مترأو حمایةبجدار من الباطون

األثاث واألدوات الداخلیة 6-9
الذي لألطفال هو مثل االاألثاث .ضرورة أن یكون األثاث واألدوات المستخدمة في مدرسة األطفال آمنة. 1

.هأو وقوعتهإصابالطفل أوجرح ال یؤدي إلى 
أو األجزاء المتداعیة، أو الحواف، أو المسامیر أو البراغي البارزة، يضرورة تجنب استخدام األثاث ذ. 2

.أو المواد السامة كالدهان الممزوج بالرصاص،المواد الصغیرة سهلة االبتالع
.یكیة لألرجل الحدیدیة للمقاعد واألدراجضرورة وجود قواعد بالست. 3
وأن ،المسحسهل،في وضع جید،واألسقف ذات سطح أملس،والجدران،ضرورة أن تكون األرضیة. 4

والسجاد سهل ،الصغیرةاألجزاءو الرطوبة، و والحطام، ،تكون األرضیة خالیة من اإلسمنت المكشوف
.أو من مآخذ التلفون أو الكهرباء،االنزالق

ن تكون أو ، وغیر سامة،من مادة غیر مشتعلةاً مصنوع،وفي وضع جید،ضرورة أن یكون السجاد نظیفا.5
.حبال الستائر بعیدة عن متناول األطفال

.ضرورة عدم تخزین األثاث الزائد، وغیر المستعمل في الغرف الدراسیة. 6

المواد الكیمیائیة6-10
مواد التلوین و مضادات الحشرات، و مثل مواد التنظیف، ،یائیةالطالب معرضون للمواد السامة الكیم. 1

قد تكون ذات التيعض أنواع النباتاتباإلضافة إلى بمواد شائعة موجودة في المدرسة،دّ والرسم التي تع
.خطر على األطفال

، وبناءً ویمكن التعرض للمواد السامة عن طریق استنشاقها، ابتالعها، أو دخولها إلى العین أو الجلد. 2
.واتباع طرق السالمة والحفظ الجیدة،خذ االحتیاطات الالزمةأعلیه یجب 

.لطلبة على إجراءات اإلسعاف األوليلوتدریب .ضرورة وجود خزانة إسعاف. 3
، وأن یكون باب المختبر مصمما بحیث یكون فیه فتحة ضرورة وجود شفاط غاز في غرفة المختبر. 4

.رب لهالخروج الغازات، إذا حدث تس
.من مادة مقاومة للمواد الكیمیائیةةضرورة وجود طاوالت في مختبر الكیمیاء مصنوع. 5
قبل استعمالها خوفا من وجود آثار لمواد ،ضرورة غسل األدوات الزجاجیة المستخدمة في التجارب. 6

.كیماویة سابقة
.ضرورة تهویة غرفة المختبر بشكل جید قبل الدخول إلیها. 7
.تنبیه الطلبة باستمرار إلى خطورة العبث بالمواد الكیماویةضرورة. 8
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التعرض للحرارة واألشعة فوق البنفسجیة 6-11
،نهم یمكن أن یفقدوا سوائل الجسم بسهولةإأشعة الشمس أكثر من البالغین، حیث بیتأثر األطفال بالحرارة و 

عن طریق أشعة ،حرق جلدهم الحساسوبالتالي التعرض لضربة شمس، وقد یؤدي إلى،للجفافاویتعرضو 
خاصة ،و سطوح ساخنة،ن طریق موادإلى حروق أیضا عاألطفالتعرض وقد ی،الشمس فوق البنفسجیة

تم الربط ما بین التعرض بشكل مكثف ألشعة الشمس الضارة . التي شحنت بفعل أشعة الشمس،السطوح المعدنیة
ولتقلیل .   التي تتطور خالل حیاة الشخص ووجد عالقة بینهماخالل فترات الطفولة وأنواع السرطان األخرى 

،تقتضي الضرورة توفیر مظالت طبیعیة للطلبة داخل المدارس،اإلصابات المسببة من الحرارة والشمس
.واألسقف وغیرها،كاألشجار
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