
7/15/2015

1

بـرنــامـج

سالمــة التنـقــل المـدرسي



7/15/2015

2

أھداف برنامج سالمة التنقل المدرسي

تأمین وتطویر سالمة النقل المدرسي§
تالفي الحوادث عن طریق توعیة إدارة المدارس، المعلمین، سائقي §

الباصات واألھل والتالمیذ
تطویر النقل المدرسي ورفع مستوى األمان والسالمة على الطرق§
مساعدة المدارس الخاصة والرسمیة لتفادي االصابات المدرسیة والتنقل §

المدرسي
اقامة ندوات حوار حول مفھوم واھمیة السالمة المدرسیة والتنقل المدرسي§

أسباب الحوادث–المدرسي تحدّیات سالمة التنقل 

السرعة والحمولة الزائدة§
عدم االلتزام بأنظمة السیر§
اھمال جوانب الصیانة الفنیة للسیارات والمركبات§
عدم التفكیر في سیاسة االستبدال والتجدید لآللیات والمركبات§
السرعة والقیادة تحت تأثیر المخدرات والكحول§
عدم استخدام خوذات الرأس و أحزمة االمان§
القیلولة الخاطفة§
عدم وجود شبكات طرق بشكل واف داخل المدن§
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1996/551السیر قانون –المدرسي تحدّیات سالمة التنقل 

تطویر االنظمة المتبعة حالیا في اجراءات السالمة§
منع نقل التالمیذ من والى المدرسة من دون وجود مراقب مسؤول§
وجوب اجراء مالك وسیلة النقل، عقد تأمین لوسیلة النقل المستخدمة §
اھلیة حافلة النقل أي توفّر عناصر السالمة باالضافة الى احزمة االمان §

أھمیة التوعیة –المدرسي تحدّیات سالمة التنقل 

تكثیف عملیات التوعیة المستمرة حول سالمة النقل المدرسي نظرا لتفاقم §
الحوادث

نشر الثقافة المروریة بین السائقین وتطویر معاییر الفحص الفني للباصات§
لتطویر اداء سائقي المركبات عبر  LASSAو   YASAمجھود كبیر من§

منشورات حول تعلّم القیادة و المؤتمرات والندوات التدریبیة
نشر مبادئ وثقافة السالمة والتربیة المروریة في المدارس §



7/15/2015

4

الوقایة من حوادث التنقل في الباص المدرسي 
مسؤولیات ادارة المدرسة

التأكد من فصل مواقف الباصات عن ساحة المدرسة§
االشراف على عملیة صعود التالمیذ الى الباص والنزول§
وضع مراقب داخل كل باص§
التأكد من الطریق التي تسلكھا الباصات §
تقیّد السائقین بقوانین السیر§
توعیة سائق المدرسة حول طبیعة مھمتھ كسائق مركبة نقل تالمیذ§
التزام سائقي المدارس بالسلوك الحسن واالخالق§
االھتمام بالباصات وحالتھا المیكانیكیة والعمل على تجدیدھا او تبدیلھا والمثابرة على §

...االبواب وغیرھاتبدیل الدوالیب، الفرامل، الصیانة الدوریة، اصالح : صیانتھا

الوقایة من حوادث التنقل في الباص المدرسي 
مسؤؤلیات سائقي الباصات

اغالق باب المركبة عند السیر وعدم فتحھ اال عندما یتوقف الباص§
مراعاة شروط التوقف الصحیح واضاءة االشارات§
عدم ترك المفاتیح في الباص عند الخروج منھ§
ایقاف الباص بجانب الرصیف االیمن عند صعود ونزول التالمیذ§
ان یكون باب الباص محاذیا لباب المدرسة اثناء النزول والصعود§
حصول السائقین على دورات تدریبیة في السالمة والحریق واالسعافات االولیة§
التركیز على مواصفات السائق الشخصیة فھو الحلقة االھم§
التشدید على اھمیة وجود مراقب في الباص وتنشئتھ على مدى اھمیة دوره الفعال في §

سالمة التلمیذ
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الوقایة من حوادث التنقل في الباص المدرسي 
مسؤولیات االھل

اوالدھم شخصیا الى المدرسة واستعمال جسور المشاة واالرصفة ایصال §
في حال المشي الجماعي یجب السیر واحد خلف اآلخر§
عدم وضع سماعات االذن واالستماع الى الموسیقى على الطریق§
طلب المساعدة من شرطي السیر§
في حال ایصالھم في السیارة القیادة بحذر وتجنب السرعة واستعمال حزام االمان§
...عدم وضع الصغار في المقعد االمامي او حملھم او مد رؤوسھم من النوافذ§
ایصال التلمیذ الى داخل حرم المدرسة§
استعمال القفل المركزي §
ارتداء ثیاب ضوئیة في حال المشي في اللیل§

الوقایة من حوادث التنقل في الباص المدرسي 
تعلیمات للتالمیذ

عدم ركوب أو مغادرة الباص قبل التوقف التام§
عدم مد االیدي والرأس من الشباك§
عدم دفع اصحابھم او رمي اشیاء من النوافذ§
وضع حزام االمان§
الجلوس وعدم الوقوف او المشي في الباص§
عدم احداث ضجة داخل الباص§
التقیّد بتعلیمات سائق الباص ومراقب المدرسة§
وضع الشنط المدرسیة تحت المقاعد§
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لھیكلیة والحالة المیكانیكیةا–توصیات حول حالة الباص المدرسي

فرامل، دوالیب، اشارات§
اصالح االبواب§
حمایة حدیدیة على الشبابیك§
صیانة اسبوعیة للمقاعد§
تزویدھا باحزمة امان§

اھمیة الصیانة الدوریة–توصیات حول حالة الباص المدرسي

الحصول على الخدمة االفضل للباص§
الحفاظ على السالمة التقنیة للباص §
استبدالھالحفاظ على أعلى قیمة للباص عند قرار §
قطع غیار اصلیة وضمان على القطع المستبدلة§
باحدث الوسائل التشخیصیة التأكد من مراكز الصیانة  وبأنھا مجھّزة §

للمركبات 
التأكد من تدریب العاملین في مراكز الصیانة وأھلیتھم حسب المعاییر §

العالیة المتبعة من قبل الشركات المصنعة لھذه المركبات
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میزات السالمة للحافلة المدرسیة
ینعمونمن المھم ان یعرف االھل أن أوالدھم 

آمنة من والى المدرسةبرحلة 
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التجھیزات األساسیة–میزات السالمة للحافلة المدرسیة  
قفل مركزي§
+ ABSنظام الفرامل  § EBD
وسندات الرأس للسائق والركاباحزمة امان §
جھاز التكییف أمامي وخلفي§
)سیكوریت(حمایة الشبابیك §

مفتاح فك العجالت، رافعة مع عدة إصالح، مطفأة حریق§
مصابیح احتیاطیة، حبل متین وكابل كھربائي§
علبة االسعافات االولیة وسترة السالمة الفوسفوریة اللون§
خریطة الطرق الرئیسیة والفرعیة§

اللون االصفر الالمع–میزات السالمة للحافلة المدرسیة  

لیكون من السھل مالحظتھا§
تمییزھا عن غیرھا من الحافالت الصغیرة المخصصة للنقل العام§
عبارة حافلة مدرسیة على جانب الحافلة لتكون واضحة للعین§



7/15/2015

9

األضواء البرتقالیة–میزات السالمة للحافلة المدرسیة  

اداة اضافیة لسالمة التالمیذ على الطریق§
یضيء في حاالت التوقف المتكررة لتنبیھ السائق الخلفي واألمامي§

الصق تنبیھي على الزجاج –میزات السالمة للحافلة المدرسیة  

یظھر رقم ھاتف في حال المخالفة§
دعوة الناس للتبلیغ عن اي مخالفة§
متابعة اداء سائق الحافلة والتنبھ ألي أخطاء یرتكبھا§
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قفإشارة –میزات السالمة للحافلة المدرسیة  

مھمة للمركبات واالفراد المحیطة للتنقل بحذر حول الحافلة واثناء الصعود §
والنزول

مجھزة باضواء تجعلھا اكثر وضوحا في اللیل§
درجة لتأمین الحمایة االضافیة للتالمیذ 90متحركة تدور في قطر §

شـــكـــرا

:لمزید من المعلومات عن سالمة التنقل المدرسي

YASA & LASSA
Hazmieh, St. Rock Street, Akl
Building, 2nd Floor
P.O.Box: 45-083 Hazmieh, Lebanon

Tel: 05 452 587
Fax: 05 952 587
Email: yasa@yasa.org


