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  مقدمة -1
 حددوهو ی ئة.السیالجویة حوال ظل تواجد األ المدرسي في للنقلمن لتشغیل اآلل الالزم إطار العمل هذا الدلیل یحدد )أ(

. لمدرسيبالنقل ااألطراف الرئیسیة المعنیة عالوة على مهام ومسؤولیات  یئةالس الجویةألحوال لالتعریفات الرئیسیة 
افالت حمساعدتهم على قیادة وتشغیل ال بغرض المدرسيالنقل حافالت مشغلي لأیضًا إرشادات عامة  الدلیلویتضمن 

  .یئةالس الجویةحوال تواجد األفي ظل بأمان 

رد ضمن الو ا، ئةالسیالجویة حوال األمع  التعامل حولالفني لدلیل اإلرشادي با على أنه ملحقالدلیل  یجب التعامل مع هذا )ب(
ات مزید من التفاصیل حول متطلبللوالذي یجب الرجوع إلیه ة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، نظام إمار اإلطار العام ل
 . المعنیةمسؤولیات مختلف األطراف  لتعرف علىول ،تلك األحوالالتعامل مع 

 التعریفات  -2
 ما یلي:  الدلیلهذا التي یشملها األحوال الجویة السیئة تتضمن  )أ(

 الضباب  )1(
 الریاح الشدیدة العواصف الرملیة/ )2(
 األمطار/الفیضانات  )3(

مل مع التعاحول الفني الدلیل اإلرشادي "من األحوال الجویة السیئة تم أخذ التعریفات الخاصة ب ،هذا الدلیل ألغراض )ب(
التي تستلزم اتخاذ إجراءات األحوال الجویة السیئة ارد أدناه مستویات الو  )1(ویستعرض الجدول  ".السیئةاألحوال الجویة 

 بشأنها: 

 الجویةحالة ال
 الخطورة مستوى

 كارثي كبیر

یف ومستوى الرؤیة یقل یوجد ضباب كث • الضباب
 .متر 100عن 

ایة ومستوى الرؤیة یوجد ضباب كثیف للغ •
 .متر 30یقل عن 

العواصف الرملیة و/أو 
 الریاح الشدیدة 

زید تقصوى هبوب توجد ریاح قویة (سرعة  •
 كم/ساعة). 75كم/ساعة حتى  50 عن

مستوى عواصف رملیة تخفض توجد  •
 .متر 100الرؤیة عن 

هبوب (سرعة للغایة  شدیدةتوجد ریاح  •
 كم/ساعة). 75تزید عن قصوى 

عواصف رملیة تخفض مستوى الرؤیة توجد  •
 .متر 30عن 

 األمطار الغزیرة/الفیضان
 توجد أمطار غزیرة. •
 توجد فیضانات عارمة.  •
 .متر 100مستوى الرؤیة یقل عن  •

 .توجد أمطار شدیدة الغزارة •
 فیضانات عارمة للغایة. توجد  •
 .متر 30مستوى الرؤیة یقل عن  •

 األحوال الجویة السیئة : )1(الجدول   
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 المهام والمسؤولیات -3
األفراد دید تح علیهم التأكد منیجب الذین و المعنیة،  لألطرافالوارد أدناه المهام والمسؤولیات الرئیسیة  )2(یحدد الجدول  )أ(

  تنفیذ تلك المتطلبات: العاملین لدیهم الذین سیتولون 

 المسؤولیات الجهة

المركز الوطني لألرصاد 
 الجویة والزالزل

 .توفیر نشرات جویة دقیقة ومحدثة •
 .المتوقعةاألحوال الجویة السیئة توفیر تنبیهات بشأن  •

 شرطة أبوظبي
 . المدرسي بالنقلالمعنیة  طرافتقدیم اإلرشادات والدعم الالزم لأل •
 .(حسبما یلزم)األحوال الجویة السیئة التعامل مع الحوادث أثناء  •

 دائرة النقل
 . المدرسي بالنقلالمعنیة  طرافتقدیم اإلرشادات والدعم الالزم لأل •
 .المعنیة (حسبما یلزم) طرافإجراء التنسیق بین األ •
 .الدلیلاالمتثال لمتطلبات هذا  مستویاتمراقبة  •

 دائرة التعلیم والمعرفة

 هات الطقستنبیللتأكد من استالم  المركز الوطني لألرصاد الجویة والزالزلالتنسیق مع  •
 وتعمیمها على المدارس. 

 ألحوال الجویةإغالق المدارس (على مستوى اإلمارة) تحسبًا لالسماح بقرارات إصدار  •
  .المتوقعةالسیئة 

حوال أللتشاور مع إدارة المدرسة) تحسبًا السماح بإغالق المدارس في أماكن معینة (بال •
 . في تلك األماكنالجویة السیئة 

 .ویة السیئةالجحوال األ بسبب الیوم الدراسي أو تعطیل الدراسةبدء تأخیر متابعة عملیات  •
 .الدلیلمراقبة مستویات االمتثال لمتطلبات هذا  •
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 المسؤولیات الجهة

 المدارس

وتحدید  ،ألحوال الجویة السیئةالمحتملة لثار اآلتطبیق مبادئ إدارة المخاطر بهدف تقییم  •
یة خطط أ في ذلكبما ، الحاالتاإلجراءات المطلوب تنفیذها قبل وأثناء وبعد حدوث تلك 

ومتطلبات التعامل مع أصحاب الهمم (األشخاص ذوي ، الطوارئلالستجابة لحاالت 
 . االحتیاجات الخاصة)

 .الجویة السیئةحوال األالتكلیف بأداء مهام ومسؤولیات محددة بهدف التعامل مع  •
ألحوال ابدء اإلجراءات والتنسیق بشأنها عند حدوث ة یمسؤولتتولى تحدید نقطة اتصال  •

 . الطقس بشأن تنبیهاتصدور  /الجویة السیئة 
رصاد /التنسیق مع المركز الوطني لألألحوال الجویة السیئة بامتابعة التنبیهات الخاصة  •

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب. ضمان ل الجویة والزالزل
ائرة التعلیم دحدده تحسبما األحوال الجویة السیئة بسبب تنفیذ إي قرار بإغالق المدارس  •

 .والمعرفة
غالق بشأن أي إ المدرسيالنقل  حافالتومشغلي  دائرة التعلیم والمعرفةمع التنسیق  •

 مقرر للمدارس. 
ي فألحوال الجویة السیئة لنتیجة تأخیر بدء الیوم الدراسي  من الالزمتحدید ما إذا كان  •

 ). المدرسيالنقل  حافالتمشغلي (بالتعاون مع معنیة  منطقة
بشأن أي إغالق للمدارس أو تأخیر في مواعید الحافالت أولیاء األمور و الطلبة  إبالغ •

 المدرسیة. 

النقل  حافالتمشغلي 
 المدرسي

وتحدید  ،ألحوال الجویة السیئةالمحتملة لثار اآلتطبیق مبادئ إدارة المخاطر بهدف تقییم  •
یة خطط أ في ذلك، بما الحاالتاإلجراءات المطلوب تنفیذها قبل وأثناء وبعد حدوث تلك 

ومتطلبات التعامل مع أصحاب الهمم (األشخاص ذوي  ،لالستجابة لحاالت الطوارئ
 . االحتیاجات الخاصة)

 .الجویة السیئةحوال األالتكلیف بأداء مهام ومسؤولیات محددة بهدف التعامل مع  •

 أو المدارس. دائرة التعلیم والمعرفةالتأكد من إتباع التعلیمات الصادرة عن  •

اد التنسیق مع المركز الوطني لألرص /ألحوال الجویة السیئة ابشأن  التنبیهاتمتابعة  •
 . التنبیهاتستالم الجویة والزالزل ال

د قفي منطقة معینة سیئة أحوال جویة  بشأن أيالتواصل مع إدارات المدارس وٕابالغها  •
 تستلزم تأخیر عملیة اصطحاب الطلبة من منازلهم. 

ویة ألحوال الجافي ظل  هموالمرافقین مدربین على أداء مهامالتأكد من كون السائقین  •
 . السیئة
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 المسؤولیات الجهة

أن تأخیر بش أو المدارس دائرة التعلیم والمعرفةإتباع التعلیمات الصادرة عن التأكد من  • أولیاء األمورو الطلبة 
 . المدرسي النقلأو تعطیل خدمات 

 يالمدرسالنقل حافالت سائقو 

 فحص والمعاینة الیومیة المطلوبة.إجراء المن جیدة و  كون الحافالت بحالةالتأكد من  •
 السائدة.  الحاالت الجویة أثناءالقیادة بأمان  •
 والطلبة. المدرسي  النقلومشرف عنهم  المسؤولسلیمة مع  بصورةالتواصل  •
 إتباع تعلیمات السالمة الصادرة.  •

 المدرسي النقلمشرفو 
 سلیمة. بصورة الموكلة إلیهم تنفیذ كافة المهام  •
 إلهاء السائق. بالتأكد من عدم تسبب الطلبة  •
 .والمدرسة والطلبةعنه  والمسؤولالحافلة  سائقالتواصل بصورة سلیمة مع  •

 : المهام والمسؤولیات)2(الجدول   
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 إجراءات التصعید -4
 : ئةسیال الجویةحوال األ إدارةفي الواردة أدناه العملیة  یجب اتباع )أ(

كارثیة جویة حوالأتوقع 

تقرر دائرة التعلیم والمعرفة مدى الحاجة إلى إغالق المدارس   
)سواء على مستوى اإلمارة أو في مناطق معینة(

: بإبالغ األطراف المعنیة ةتقوم الدائر

المدارس
أولیاء األمور
دائرة النقل

:المدرسة بإبالغ األطراف المعنیة تقوم إدارة
المدرسي النقل مشغلو حافالت

أولیاء األمور
العاملین

المدرسي بتنفیذ التعلیمات النقل حافالت مشغلو یقوم

 حوال جویة سیئة في منطقة معینةأ

دائرة بالتشاور مع (تقرر إدارة المدرسة الحاجة إلى إغالق المدرسة 
أو تأخیر بدء الیوم الدراسي  )التعلیم والمعرفة

:المدرسة بإبالغ األطراف المعنیة تقوم إدارة
المدرسي النقل مشغلو حافالت

أولیاء األمور
 العاملین

المدرسي بتنفیذ التعلیمات النقل یقوم مشغلو حافالت

یصدر المركز الوطني لألرصاد الجویة والزالزل تنبیھاً حول 
)الكارثیة(األحوال الجویة 

یصدر المركز الوطني لألرصاد الجویة والزالزل تنبیھاً حول 
األحوال الجویة السیئة أو یتم رصد األحوال الجویة السیئة في 

منطقة معینة
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 مواقع الصعود إلى الحافالت والنزول منها  -5
لصعود ل المحددة نقاطال أن، من هاونالتي یجر  ، من خالل عملیة تقییم المخاطرالتأكد المدرسيالنقل حافالت  مشغلي على )أ(

مان من أجل ضعند الضرورة یمكن اختیار نقاط صعود بدیلة و  .األحوال الجویة السیئةمنة أثناء آ تبقىإلى الحافلة 
 ویجب لعملیة تقییم المخاطر مراعاة متطلبات أصحاب الهمم (األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة). . السالمة

 األحوال الجویة السیئة القیادة في ظل  -6
حوال األفي سلیمة الالسائقین األكفاء والمؤهلین القادرین على القیادة بفقط االستعانة  المدرسيالنقل حافالت  يمشغل على )أ(

 : من حیث، وخاصة یئةالس الجویة

 . األمامیةالمركبة االلتزام بالسرعات المحددة وزیادة المسافة عن  )1(
 فماسحات البخار المتكثالضباب و  ومصابیحاالستخدام السلیم ألدوات السالمة مثل ماسحات الزجاج واألضواء  )2(

 وغیرها. 
 متطلبات ، بما في ذلكیئةالس الجویةحوال األإجراءات الطوارئ في حال تعطل الحافلة أو تعرضها لحادث في ظل  )3(

 . أصحاب الهمم (األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة)

 حالة الحافالت -7
جراء ویجب على السائقین إ .فالت بحالة جیدة في كافة األوقاتالتأكد من كون الحا المدرسيالنقل حافالت على مشغلي  )أ(

 بشأن أي عیوب تحتاج إلى إصالح.  مسؤولیهمالفحص الیومي للعناصر الهامة للسالمة في الحافالت وٕابالغ 

 تشمل العناصر الهامة للسالمة ما یلي:  )ب(

  عجلة القیادةنظام  )1(
 نظام المكابح  )2(
 العجالت واإلطارات  )3(
 الضباب والمؤشرات) مصابیحاألضواء (بما یشمل  )4(
 والمرایات وماسحات الزجاج البوق )5(
 متطلبات أصحاب الهمم (األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة) )6(
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 المراجع  -8
 الذاتي  والتنظیموالمسؤولیات  األدوار  -) 1العنصر ( -نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام ل •

 إدارة المخاطر   -) 2العنصر ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •

 والتشاور   التواصل  -) 4العنصر ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •

 والكفاءة والتوعیة التدریب   -) 5العنصر ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •

 الطوارئ   حاالت إدارة  -) 6العنصر ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •

 المراقبة والتحقیق واإلبالغ   -) 7العنصر ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •

ورفع داء السالمة والصحة المهنیة أمراقبة   -) 6.0(اآللیة  -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •
 التقاریر

والتحقیق فیها ورفع الحوادث  اإلبالغ عن  -) 11.0اآللیة ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •
 تقاریرال

متطلبات السالمة والصحة  -) 16.0( دلیل الممارسة الفني –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام ل •
  )ألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصةألصحاب الهمم (ا المهنیة

 سیئة األحوال الجویة الالتعامل مع  –الفني الدلیل اإلرشادي  –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •

 ،یةالرؤ تعذر و األحوال الجویة السیئة في للموظفین بشأن السالمة المروریة  2016) لعام 1لمجلس التنفیذي رقم (ا تعمیم •
  2016ینایر  28 بتاریخ
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 2017مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  ©
وهي مملوكة للمركز، وال یجوز استخدامها لغیر األغراض  .بإعداد هذه الوثیقةدائرة النقل و قام مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 المخصصة لها. ویحظر استخدام هذه الوثیقة أو نسخها بدون إذن من المركز.
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