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ي يمكن 
صابات والوفيات ال�ت يمكن لتداب�ي مواجهة الوباء أن تعالج هذه االإ

تجنبها والعواقب الصحية الضارة االأخرى. ويتيح توف�ي مساحة للتباعد 
الجسدي وممارسة النظافة الجيدة ضمان سالمة وصحة الطالب الذين 

ي الذهاب إل المدرسة،
ي والدراجات والعجالت �ن

 يستخدمون المسڤ
،  فضالً عن توصيلهم من قبل آخرين إل المدارس. وهذا تدب�ي مثالي
ي الهواء الطلق أقل احتماالً.2 وزيادة المساحة

 الأن انتشار كوفيد 19 �ن
ن ي تحس�ي

 تقلل االزدحام المروري، فيما يساعد خفض الرسعة أيضاً �ن

ات  جودة الهواء والسالمة عىل الطرق.3 ويجب أن تصبح هذه التغي�ي
 دائمة لتعزيز المساواة وضمان حصول جميع الطالب عىل رحالت

آمنة وصحية يستحقونها.

ي الحفاظ عىل سالمة 
ومع إعادة فتح المدارس، عىل الجميع أن يساهم �ن

ي كل خطوة عىل الطريق. لذلك، تقوم اليونيسف،
 الطالب وصحتهم �ن

كائها، مثل منظمة أنقذوا االأطفال،  بدعم من مبادرة صحة الطفل و�ڤ

ي إدارة مخاطر كوفيد 19، لضمان أفضل
 بإصدار إرشادات تساعد �ن

ي الرحالت المدرسية.
مستويات االأمان والصحة �ن

 هذا الدليل موجه لسلطات التعليم وواضعي السياسات؛ ومديري
؛ وأولياء الطالب ومرافقيهم وأفراد المجتمع؛  ن ن والموظف�ي المدارس والمعلم�ي

طار العالمي لليونيسف واليونسكو والبنك الدولي  والطالب. وهو يكمل االإ
عادة فتح  ن الإ وبرنامج االأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
ن الوكاالت بشأن  كة ب�ي رشادات المؤقتة للجنة الدائمة المش�ت المدارس واالإ

ي المدارس. وتهدف هذه الوثيقة،
 الوقاية من كوفيد 19 والسيطرة عليه �ن

من خالل إصدار إرشادات عامة توضيحية، إل تلبية مختلف احتياجات 
ي ظروف مختلفة.

 االأطفال من مختلف االأعمار والقدرات ممن يعيشون �ن
ها،  ي مجاالت معينة دون غ�ي

فمن الواضح أن الحلول قد تكون مجدية �ن
ها. الأسباب متعددة، كمشاكل التمويل وغ�ي

ي حاالت عدم إعادة فتح المدارس، يجب ضمان وصول جميع االأطفال إل التعليم بوسائل بديلة.
ي التعليم. و�ن

 لالأطفال الحق �ن

غالق، دعت اليونيسف إل إعادة فتح المدارس. وعند إعادة فتحها، ي تخفيف تداب�ي االإ
 مع تطور جائحة كوفيد 19 وبدء البلدان �ن

ي المدرسة بل أيضاً أثناء ذهابهم إليها وإيابهم منها.
ي الحفاظ عىل سالمة الطالب ليس فقط �ن

 علينا التفك�ي بتطبيق تداب�ي تساعد �ن

ي معالجة مشكالت السالمة
ي الحفاظ عىل سالمة الطالب أثناء جائحة كوفيد 19 بل أيضاً �ن

 فمثل هذه التداب�ي تساعد ليس فقط �ن
ي تعد السبب االأول لوفاة أفراد الفئة العمرية 5–29 عاماً.1

االأخرى مثل حوادث المرور، وال�ت

مقدمة

معرفة آخر الحقائق
صابات عىل مستوى االأحياء والمدن والدول،  فهم الحقائق االأساسية حول كوفيد 19، مثل أعراضه، ومضاعفاته، وطرق انتقاله، واتجاه تطور االإ
وس. مواكبة آخر المعلومات عن كوفيد 19 من مصادر موثوقة  وطرق منع انتقال العدوى، وكيفية الترصف عند االشتباه بإصابة شخص ما بالف�ي
ي يتداولها 

كاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أنقذوا االأطفال وإرشادات وزارات الصحة. االنتباه إل المعلومات المضللة واالأساط�ي ال�ت
نت.4 ن�ت البعض ع�ب االأحاديث الشفهية أو الهاتف أو االإ

ي وضع حلول تضمن رحالت آمنة وصحية إل المدرسة أثناء الجائحة وبعد انتهائها، ع�ب قاعدة بيانات 
مواكبة أحدث المعلومات والمساهمة �ن

ي لمبادرة صحة الطفل. فهذا الموقع يُكمل إرشادات هذه الوثيقة ويتضمن دراسات عيانية وأمثلة مصنفة حسب وسيلة النقل، 
و�ن لك�ت الموقع االإ

ن جودة الهواء، وإيصال الطالب إل المدارس. ه عىل الفئات السكانية الضعيفة والمهمشة، وتحس�ي ن ضافة إل ترك�ي باالإ

،TUMI ،COVID Mobility Works ،NACTO ،Ped Bike Info ،Polis لالطالع عىل أمثلة عن السفر غ�ي النقل من وإل المدارس، يرجى زيارة 
.C40 و

https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools
https://www.cnn.com/2020/06/19/opinions/time-to-reopen-schools-covid-19-fore/index.html
https://www.transformative-mobility.org/corona
https://www.covidmobilityworks.org/
https://nacto.org/program/covid19/
http://pedbikeinfo.org/resources/resources_details.cfm?id=5209
https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-moving
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Prioritising-cyclists-and-pedestrians-for-a-safer-stronger-recovery?language=en_US
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ي منع انتشار كوفيد 19 أثناء الرحالت المدرسية
ي خطط إعادة فتح المدارس يساعد �ن

 إن إدراج التداب�ي الرئيسية �ن

ي معالجة مخاطر إصابات حوادث المرور وتلوث الهواء.
وأيضاً �ن

التداب�ي الرئيسية

اك مجتمع المدرسة  إ�ش
 بالكامل منذ البداية

وبشكل منتظم

ضمان التباعد الجسدي 
 أثناء نقل الطالب من

وإىل المدارس

إعطاء الأولوية للنقل 
 النشط بطرق أخرى

غ�ي السيارات لدعم 
التباعد الجسدي

ي 
ضمان سالمة الم�ش
وحركة الدراجات 

والعجالت والكراسي 
المتحركة

مساعدة الطالب 
مستخدمي الدراجات 

ي
ي �ف

 والعجالت والم�ش
اتباع القواعد

تقليص استخدام 
السيارات الخاصة

 معاملة الباصات
المدرسية مثل معاملة 

قاعة الصف

 تشجيع السالمة
ي النقل

 والنظافة �ف
ك العام والمش�ت

ضمان وصول متساو 
للفئات المهمشة

ات  ضمان استدامة التغي�ي
ي المدى البعيد
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اك مجتمع المدرسة بالكامل  إ�ش
منذ البداية وبشكل منتظم

 ضمان التباعد الجسدي أثناء نقل
الطالب من وإىل المدارس

عالم والتواصل  •  إعداد خطة إعالم وتواصل وتنفيذها. يجب أن يكون االإ

ي
 مبكراً ومنتظماً؛ ويصل إل العديد من الجهات المعنية للمساعدة �ن

جم إل لغات االأغلبية واالأقلية؛ ويتضمن آراء متنوعة ؛ وي�ت  النرسڤ
ي متناول السكان 

من مختلف الجهات المعنية والرد عليها؛ ويوضع �ن
عاقة. يجب مراجعة الخطة بانتظام ن واالأشخاص ذوي االإ  المهمش�ي

لضمان تحديث معلوماتها وتقديم رسائلها بوضوح.5

ن  ي جميع مراحل التنقل. عىل المعلم�ي
•  تشجيع النظافة والسالمة �ف

ن تذك�ي الطالب بقواعد النظافة والسالمة، وتوف�ي مصادر  والمرافق�ي
معلومات وتعليم وتواصل مناسبة الأعمار ولغات وقدرات الطالب 
ل. تذك�ي أفراد المجتمع ن  وعائالتهم، يأخذها الطالب معهم إل الم�ن
ي اتباع المتطلبات.

 بأنهم قدوة للطالب، ويستطيعون مساعدتهم �ن
 تزويد الطالب بقائمة تحقق واقعية ومناسبة ثقافياً وتراعي الموارد

ي رحالتهم، مثل الكمامة ومعقم لليد ومناديل.6 
لما يجب إحضاره �ن

 وبالنسبة للطالب الذين يستخدمون الدراجات بأنواعها، يجب إضافة
ات عاكسة للضوء. وضع نقاط لغسيل  ي معاي�ي السالمة وس�ت خوذة تل�ب

اليدين والتعقيم عىل مداخل المدارس ومخارجها.

ف الجهات المعنية بما فيها سلطات النقل، وعقد اجتماعات  •  التنسيق ب�ي
ي اعتبارك تشكيل فريق عمل متعدد الجهات المعنية.7 

منتظمة. ضع �ن
 استخدام الهاتف والشبكات االجتماعية والخيارات االأخرى غ�ي

 التكنولوجية )كالملصقات( لتعميم رسائل تذك�ي واضحة بشأن
 الممارسات االآمنة وأهمية الجهود الجماعية لضمان سالمة وصحة

الطالب وفائدتها للجميع.8, 9

اك الطالب وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم،8 وطلب آرائهم لتعزيز  •  إ�ش
اقتناعهم وشعورهم بالمسؤولية تنفيذ رحالت تجريبية إل المدارس قبل 

 إعادة فتحها. تعليم الطالب كيفية الترصف االآمن عىل الطرق. استطلع
آراء الطالب ومرافقيهم بشأن أفضل الطرق، والبدائل، والتحديات، 

يجابية والسلبية، والمواقف من التعديالت بطريقة تسمح  والجوانب االإ
 لجميع الطالب ومرافقيهم بالتعب�ي عن آرائهم. تعميم النتائج عىل
. إيجاد ن  الجميع. تكامل هذه الجهود مع مجموعات االآباء والمعلم�ي

ي لديها طالب
اك منظمات الفئات الضعيفة والمهمشة، واالأ� ال�ت  وإ�ڤ

عاقة. تشجيع الطالب عىل أن يدعوا بمسؤولية إل رحالت  من ذوي االإ
اك الطالب وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. آمنة وصحية. إ�ڤ

•  تحديد نظام اصطفاف الطالب عند الوصول وعملية تنظم استقبال 
ورة )تالميذ صغار، إلخ(  ف لهم ومرافقتهم فقط عند ال�ف الموظف�ي

 ووضع نقاط لغسيل اليدين والتعقيم عند المداخل والمخارج.
التأكد من أن مناطق اصطفاف الطالب تسمح بتباعد قدره م�ت واحد عىل 
ي دخول 

االأقل وال تعيق س�ي المارة.10 استخدام11 مسار ذي اتجاه واحد �ن
ن االأفواج وتجمهر الطالب ومرافقيهم.12 المدرسة للحد من التماس ب�ي

ي جميع الممرات من أجل
 •  وضع عالمات تحدد المسافات �ف

" بالتباعد الجسدي )باستخدام طالء أو طباش�ي عىل  "التذك�ي
سبيل المثال(.5, 11 استخدم أشياء ال تتعدى عىل المساحة المخصصة 

 للتباعد الجسدي، ويمكن تخزينها ولكن ال يمكن إزالتها بسهولة،
 وال تقيد الوصول إل المدرسة، وتكون آمنة ومرئية للجميع.13 يجب

 أن ترشد العالمات المرسومة عىل االأرض الطالب إل مب�ن المدرسة،
بعاد الطالب عن السيارات. بعيداً عن حافة الطريق، الإ

ورة عدم التجمع عند مداخل المدرسة لتجنب  ف ب�ف •  إخبار المرافق�ي
انتشار العدوى أثناء توصيل الطالب إىل المدرسة. عدم السماح 

ي المدرسة12, 14 وثنيهم عن القيام بذلك
ن بدخول مبا�ن  للمرافق�ي

 أو ح�ت منعهم إن أمكن. وعليهم استخدام نقاط التوصيل
واالستالم المعينة قبل بوابات المدرسة أو نقاط الدخول والخروج،15 

عاقة الذين يحتاجون إل مساعدة.  باستثناء مرافقي الطالب ذوي االإ

 •  تجنب الزدحام العام وسد الطريق أثناء التوصيل والستالم،
ف المجموعات ع�ب جداول زمنية متداخلة  والحد من التصال ب�ي

أو متناوبة.12, 16, 17 وعند تنظيم مواعيد الوصول، يجب أخذ مستويات 
ي الحسبان عند تحديد االأوقات المثىل

 حركة مرور المركبات والمشاة �ن
ورة الحفاظ عىل مسافة بعيداً عن  لفتح المدرسة وإغالقها. مراعاة �ن

أنشطة الشوارع المحاذية للمدرسة، مثل وجود سوق مزدحم أو محطة 
نقل غ�ي رسمية. التعاون مع السلطات واالأطراف المعنية وقادة المجتمع 

ي 
وقطاع االأعمال للتأكد من أن سياراتهم ال تشغل مساحة، وخاصة �ن

ي تحمل عالمات واضحة خاصة بتوصيل الطالب واستالمهم، 
االأماكن ال�ت

ي الشوارع المحيطة بالمدارس.
و�ن
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https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.easst.co.uk/easst-road-safety-education-pack/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_covid-19_v1.0_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_covid-19_v1.0_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_covid-19_v1.0_pdf.pdf
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 إعطاء الأولوية للنقل النشط بطرق أخرى
غ�ي السيارات لدعم التباعد الجسدي

ي الحافالت 
ي واستخدام الدراجات لتقليل الزدحام �ف

•  تشجيع الم�ش
 المدرسية ووسائل النقل العام، وتوف�ي مساحة أك�ب للذين يضطرون

ي 
إىل استخدام هذه الوسائط.17 فاستخدام النقل النشط يساعد أيضاً �ن

 تقليل حركة السيارات، ويسمح بإعطاء االأولوية لعمليات التسليم
ي وركوب الدراجات الطالب 

ورية وخدمات الطوارئ.18 ويساعد المسڤ الرصن
ي الهواء الطلق. وهذا أمر بالغ االأهمية لصحتهم 

ي قضاء بعض الوقت �ن
�ن

ات الراحة والرياضة فرصاً  الجسدية والنفسية، خاصة عندما ال توفر ف�ت
عادة بناء الروابط المجتمعية  . كما يوفر فرصة الإ ي

كافية للنشاط البد�ن
رساء عادة جديدة هي النقل النشط.11, 17, 19, 20 واالجتماعية، والإ

•  استخدام جزء من الشارع قرب المدرسة )مثالً رصيف أو ساحة 
انتظار أو جادة مرور(.11 تعريض االأرصفة أو المداخل،13 مع التأكد 

طفاء.  عاقة والتنسيق مع نقاط االإ من إزالة العوائق أمام الطالب ذوي االإ
ن  عاقة الحركية، وتمك�ي إيالء اهتمام خاص الحتياجات الطالب ذوي االإ

 مستخدمي الكراسي المتحركة من التباعد الجسدي. إضافة مزيد من
ي نقاط العبور إذا لزم االأمر،21 أو استخدام طالب أك�ب  مراق�ب

 . ن سناً أو أشخاص متطوع�ي

 •  إغالق الشوارع حول المدارس قبل 15–90 دقيقة من بداية الدوام
 ومن الن�اف، مع مراعاة تأث�ي حركة النقل والأعمال المحلية.22, 23

 إنشاء شوارع مدرسية من خالل العمل مع السلطات لتغي�ي مسار
 حركة المرور وتغي�ي سياسات وقوف السيارات إذا لزم االأمر.17

عاقة ولسكان المنطقة.11  ومنح استثناءات للطالب ذوي االإ

•  تحديد وتعليم حدود منطقة المدرسة بوسائل يستطيع الطالب 
 بمختلف القدرات التعامل معها )مثال: لفتات منخفضة التكلفة،
 أعمدة معدنية، أحواض ورود(. اختيار بنية تحتية دائمة إن أمكن.

 فالبنية التحتية المؤقتة قد ال تكون أسهل إطالقاً من ناحية االأمان
ي ضمان السالمة

 أو التمويل، بينما تساعد البنية التحتية الدائمة �ن
بعد انتهاء الجائحة لدعم النقل النشط. )انظر دليل شوارع من أجل 

 )NACTO( ي المدينة
االأطفال الصادر عن الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل �ن

) ودليل Urban 95 Starter Kit الصادر عن مؤسسة برنارد فان ل�ي

P
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https://www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/pdf/back_to_school_2020_final.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/07/200708_School-Streets.pdf
http://schoolstreets.org.uk/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
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ي وحركة الدراجات
 ضمان سالمة الم�ش

والعجالت والكراسي المتحركة

•  عىل السلطات، بالتعاون مع المدارس، توسيع البنية التحتية الآمنة، 
ف وسياسات تسمح بزيادة  وتشجيع السلوك الآمن، وتطبيق قوان�ي

ف جميع الطالب، مع إيالء اهتمام  مستويات النقل النشط ب�ي
خاص للفئات الضعيفة من السكان، أثناء الوباء وبعده. )متوفر عىل: 

ي 
ي أفريقيا؛ شوارع للمسڤ

دليل مبادرة صحة الطفل؛ صحة الطفل والتنقل �ن
ي المدن االأفريقية الصادر عن معهد سياسات النقل 

وركوب الدراجات �ن
 والتنمية )ITDP(( تذك�ي الطالب بارتداء الكمامات وممارسة التباعد

 الجسدي )أثناء االنتظار عند المعابر وإشارات المرور مثالً(، وغسل
أو تعقيم اليدين بمجرد الوصول إل وجهتهم.6 

•  تخفيض حدود الرسعة إىل 30 كم/ساعة أو أقل الرسعة العالية أك�ب 
مصدر للخطر عىل االأطفال بسبب صغر أجسادهم وسلوكهم المتهور 

أحياناً. فإذا تعذر إجراء تخفيض دائم، يجب تخفيض الرسعة أثناء توصيل 
الطالب إل المدرسة وأثناء انرصافهم. استخدام بنية تحتية منخفضة 
التكلفة كاالأعمدة المعدنية، ومطبات تخفيف الرسعة وممرات المشاة 
ي 

ات لمراقبة الرسعة �ن ام ع�ب وضع كام�ي ن المخططة، و/أو فرض االل�ت
ي أظهرت البيانات أنها عرضة لحوادث س�ي متكررة. التفك�ي 

المواقع ال�ت
طة المرور  ي المدارس، حيث تكتفي �ڤ

بإطالق مبادرة فرض حدود الرسعة �ن
ي مناطق المدارس، 

ي االأسبوع االأول ببث رسائل تذك�ي بحدود الرسعة �ن
�ن

اك مرافقي االأطفال إل  ثم تبدأ بعدها تطبيق الغرامات والعقوبات. إ�ڤ
ي إطار حملة للحد من الرسعة 

ي مراقبة الرسعة �ن
طة المحلية �ن المدارس والرسڤ

قرب المدارس. تثقيف الجمهور بأهمية خفض الرسعة ع�ب نصب الفتات 
حول المدارس، وعالمات عبور المشاة، ولوحات تباطؤ الرسعة ولوحات 

ام حدود الرسعة أثناء القيادة.  ن إعالنية.11 الطلب من االآباء توقيع تعهد بال�ت
جمع بيانات الرسعة المصنفة ومراقبتها الستهداف المناطق المعرضة 

للخطر والفئات المهمشة.

ي الدراجات عن حركة مرور المركبات بواسطة  •  فصل المشاة وراك�ب
ف ف اليسار واليم�ي ي الطرق ب�ي

 الأرصفة والخطوط الوسطى �ف

والجزر والممرات. استكمال الطرق القائمة المحاذية للمدارس بمناطق 
مشاة جديدة أو توسيع الموجود منها، والتفك�ي بإنشاء خطوط مرغوبة من 

المشاة، وهي مسارات غ�ي ممهدة يستخدمها أغلب المشاة. االنتباه إل 
ي 

ات �ن أن أك�ڤ الممرات أماناً يجب أن تكون االأسهل حركة. )انظر ستة تغي�ي
))WRI( تصميم الطرق يمكنها أن تنقذ الحياة، معهد الموارد العالمية

ا عىل الأقدام أو عىل دراجات"،  •  توف�ي "رحالت جماعية إىل المدرسة س�ي
اف  �ڤ يقوم فيها شخص راشد محدد سلفا باستالم االأطفال وقيادتهم واالإ
ي 

ون عىل طريق آمن اختاروه بأنفسهم.21 وهذا يساعد �ن عليهم وهم يس�ي
ن االآمن،12 وهي مجموعة محددة  الحفاظ عىل نفس دائرة التعرض، أو الح�ي

 من االأشخاص الذين يتواصلون اجتماعياً و/أو لديهم تالمس جسدي
ام بجميع التداب�ي  ن فقط فيما بينهم. يتفق أعضاء هذه المجموعة عىل االل�ت

ازية عندما يكونون خارجها – كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات،  االح�ت
ي إذا أصيب أي شخص منهم 

وغسل اليدين أو تعقيمهما – وبالحجر الذا�ت
وس أو ظهرت عليه أعراضه.24 ويمكن لمرافقي االأطفال التناوب عىل  بالف�ي

مرافقة هذه المجموعات خالل أيام االأسبوع، مما يسمح للقادرين عىل 
اً عىل االأقدام إل المدرسة بمساعدة العائالت غ�ي  مرافقة أوالدهم س�ي

القادرة عىل ذلك.11 ويتم تبادل االأدوار أثناء االنرصاف من المدرسة. 

اك الطالب ع�ب تقديم مسابقات مسلية ومكافآت وإجراء  •  إ�ش
استطالعات رأي. استخدام مسابقات حماسية لتوعية الطالب بأهمية 

ي ودية، مثل منح 
ي مناطق المدارس. استخدام ألعاب مسڤ

خفض الرسعة �ن
" للصف المدرسي الذي يضم أك�ب عدد من المشاة.  ي جائزة "الحذاء الذه�ب

عند اختيار نشاط لجذب مشاركة الطالب، يجب تصميمه بحيث يناسب 
عاقة.  الجميع، بمن فيهم ذوي االإ

ي يرغبون باستخدامها حول 
•  السماح للطالب بتصميم الشوارع ال�ت

ي يحبونها أو ال يحبونها عىل 
مدارسهم. سؤال الطالب عن االأشياء ال�ت

ي الهند ومعهد 
طريق المدرسة. )انظر مشاريع من معهد الموارد العالمية �ن

 ،Vision Zero for Youth ي مكسيكو ضمن إطار
سياسات النقل والتنمية �ن

) وكذلك دليل Urban 95 Starter Kit الصادر عن مؤسسة برنارد فان ل�ي
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https://www.itdp.org/publication/africa-streets-walking-cycling/
https://www.itdp.org/publication/africa-streets-walking-cycling/
https://www.itdp.org/publication/africa-streets-walking-cycling/
https://www.itdp.org/publication/africa-streets-walking-cycling/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/2pager-Speed-final.pdf?ua=1
https://www.childhealthinitiative.org/connect/publications/speed-kills-children-use-the-vaccine
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/2pager-Speed-final.pdf?ua=1
https://www.amend.org/
https://www.childhealthinitiative.org/connect/publications/speed-kills-children-use-the-vaccine
https://www.starratingforschools.org/
https://www.starratingforschools.org/
https://www.starratingforschools.org/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://www.wri.org/blog/2018/10/6-road-design-changes-can-save-lives
https://www.wri.org/blog/2018/10/6-road-design-changes-can-save-lives
https://www.wri.org/blog/2018/10/6-road-design-changes-can-save-lives
https://www.flickr.com/search/?user_id=87760245@N03&sort=date-taken-desc&text=Walk%20Wise%20Project%20Schools%20celebrate%20National%20Road%20Safety%20Day&view_all=1
https://www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/resource_files/step-by-step-walking-school-bus.pdf
https://www.aip-foundation.org/photo-contest-in-vietnam-reaches-more-than-6-million-people-to-raise-awareness-about-speed-reduction-at-school-zones/
http://guide.saferoutesinfo.org/case_studies/encouragement.cfm
https://www.itdp.org/publication/vision-zero-youth-making-streets-safer-one-school-zone-time/
https://wri-india.org/blog/why-children-matter-street-design-experiment-medium-exploration
http://www.visionzeroforyouth.org/
https://www.itdp.org/publication/vision-zero-youth-making-streets-safer-one-school-zone-time/
https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
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مساعدة الطالب مستخدمي الدراجات 
ي اتباع القواعد

ي �ف
والعجالت والم�ش

تقليص استخدام السيارات الخاصة

•  رصف الطالب الذين يركبون الدراجات والعجالت من المدرسة عىل 
ة لدعم التباعد  دفعات، وتقسيم مواقف السيارات إىل مناطق صغ�ي

ن كل  الجسدي. إذا سمحت المساحة بذلك، يفضل ترك مكان فارغ ب�ي
ن للوقوف، وتخصيص أماكن للطالب الفرادى وترك أماكن أخرى  مكان�ي

 فارغة. تطه�ي مواقف الدراجات يومياً أو قبل كل وصول. تخصيص
مواقف إضافية، بمحاذاة السياج مثالً، أو إضافة أمكنة وقوف جديدة.11, 21

•  وضع إشارات لتذك�ي الطالب بالتباعد الجسدي أثناء الركوب )عند 
ي مواقف السيارات، وبارتداء خوذة أثناء

 إشارات المرور مثالً( أو �ف
ي حال 

ركوب الدراجات وغسل اليدين أو تعقيمهما بعد الوصول.6 و�ن
ورة غسل  هم برصن استخدام الدراجة من قبل أك�ڤ من طالب، يجب تذك�ي

ي يتم لمسها بشكل متكرر )المقود، مقابض الفرامل، 
أو تعقيم االأسطح ال�ت

االأقفال، إلخ( واستخدام الدفع بدون لمس إن أمكن.25 

•  تشجيع ركوب الدراجات، مثالً من خالل قروض الدراجات وفرص 
، ودروس قيادة الدراجات، وتقديم خوذ مجانية، أو منح  التأج�ي

اكة مع مؤسسات أخرى كحافز عىل  تراخيص لدراجات الطالب بالرسش
 زيادة الركوب الآمن. تحديد وسائل توف�ي الخوذات والدراجات الجديدة

ات العاكسة للضوء للطالب الذين ال  أو المستخدمة برفق والس�ت
 يستطيعون امتالكها. توفر مساحة للطالب من أجل تعلم ركوب

الدراجات، بتخصيص مواقف السيارات الفارغة، والتعاون مع المدينة 
 لتخصيص يوم خاٍل من السيارات أو شوارع خالية من السيارات،
ها من التدخالت قليلة التكاليف مثل إنشاء مسارات خاصة  أو غ�ي

ي الطرق. بالدراجات عىل جان�ب

ف إليها، مثل ذوي  •  ق� استخدام السيارات الخاصة عىل المحتاج�ي
ي مناطق بعيدة عن المدرسة. تحد السيارات 

ف �ف عاقة أو القاطن�ي الإ
ي والتباعد الجسدي عند مداخل المدارس،

 الخاصة من النشاط البد�ن
ن أن تلوث الهواء  وتزيد مخاطر الطرق والتلوث بالضجيج.13 وقد تب�ي
صابة والوفاة بسبب كوفيد 19، مما يرتب مجموعة  يزيد معدالت االإ

 واسعة من النتائج الصحية السلبية،26 ويؤثر بشكل غ�ي متناسب
عىل االأطفال والفئات الضعيفة.27

نزال الطالب بعيدة عن المدرسة، وحظر تشغيل  •  إنشاء أماكن لإ
السيارات أثناء النتظار، وإغالق الشوارع حول المدارس لتقليل 
كات المحلية والمؤسسات الدينية  النبعاثات.11, 28 التعاون مع الرسڤ

هم من أصحاب مواقف السيارات عىل الطرق  والحكومات وغ�ي
ن من إنزال الطالب ن المرافق�ي ي إل المدرسة، لتمك�ي

ي تسمح بالمسڤ
 ال�ت

اً عىل االأقدام.11 تثقيف  بعيداً كي يكملوا الطريق إل المدرسة س�ي
ورة عدم قطع الطريق بصورة غ�ي آمنة  الطالب ومرافقيهم برصن

للوصول إل سيارة خاصة أو إل المدرسة.28 يمكن طلب المساعدة من 
ي الوصول إل المدرسة.

عاقة �ن شخص متفرغ لمساعدة الطالب ذوي االإ

•  استخدام سيارة واحدة لنقل أك�ش من طالب ينتمون إىل مجموعة واحدة. 
إذا اضطررت للركوب مع آخرين من غ�ي مجموعتك، يجب فتح النوافذ 
وإبقاء وجوه الطالب بعيدة فيما بينها، وزيادة المسافة بينهم، وارتداء 
ي 

ن عىل االأسطح ال�ت ك�ي الكمامات، وتنظيف السيارة بعد كل رحلة، مع ال�ت
تتعرض للمس متكرر )عجلة القيادة، ناقل الحركة، إطار الباب والمقابض، 

ان الحرارة، حلقات حزام االأمان(.6, 25 يجب أن تأخذ  ن النوافذ، الراديو / م�ي
ي االعتبار أن تداخل مواعيد بدء الدوام واالنتهاء منه يشكل 

المدارس �ن
ي لديها أك�ڤ من طالب وتحتاج إل استخدام السيارة مرات 

تحدياً لالأ� ال�ت
ي نفس جدول المدرسة بالتناوب. 

ي اليوم، ومحاولة تجميع العائالت �ن
عدة �ن

 أثناء استخدام سيارة واحدة لنقل أك�ڤ من طالب، يجب التأكد من
جلوس الجميع ومن وضعهم أحزمة االأمان الخاصة بمقاعدهم.

5
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https://la.streetsblog.org/2020/07/10/gosgv-e-bike-share-launches-in-south-el-monte-first-city-in-expected-regional-system/
https://la.streetsblog.org/2020/07/10/gosgv-e-bike-share-launches-in-south-el-monte-first-city-in-expected-regional-system/
https://smartnet.niua.org/indiacyclechallenge/content/home
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 معاملة الباصات المدرسية مثل
معاملة قاعة الصف

 •  دراسة إيجابيات وسلبيات مواعيد الحافالت المدرسية.29
 قد يكون جدول المواعيد المتناوبة مع تقليل عدد الحافالت أك�ڤ

 جدوى اقتصادياً من دوام واحد بسفرة مزدوجة للحافالت.
ي تقليل كثافة المرور. 

كما أن ذلك يقلل التالمس ويسهم �ن

 •  إذا تقرر تنظيم الدوام عىل دفعات لتقليل التعرض للمخاطر،
يجب مراجعة جدول مواعيد النقل لضمان عدم تداخل تلك الدفعات. 
ن محددين، ما أمكن، لكل حافلة ولكل طريق )لتقليل االختالط  ن سائق�ي تعي�ي

ن المجموعات(. تنظيف وتعقيم المركبات بعد كل رحلة،  ب�ي
ن عىل االأسطح المعرضة للمس متكرر، مثل مقابض ك�ي  مع ال�ت
ن مساك.14 تحديث قوائم الركاب والسائق�ي  االأبواب وقضبان االإ

ن تتبع جهات االتصال إذا اكتشفت إصابة أحد الركاب. باستمرار لتمك�ي

ي محطات الحافالت بزيادة عدد المحطات ومواقع 
•  تجنب الزدحام �ف

الوصول وعدد الحافالت إذا لزم الأمر.16 

ي لأعراض كوفيد 19 قبل كل 
•  تشجيع سائقي الحافالت عىل الفحص الذا�ت

ل وطلب المشورة الطبية عند ظهور أي أعراض.  ف ي الم�ف
وردية، والبقاء �ف

 يجب أن يكون لدى أصحاب عمل سائقي الحافالت المدرسية تداب�ي
، مثل توف�ي المواد الالزمة للوقاية من ن  سالمة ورفاهية للعامل�ي

ي
 العدوى ومكافحتها، والتدريب عىل االستخدام المناسب، والمرونة �ن

. ن المر�ن االإجازة المرضية، وسياسات وممارسات داعمة للموظف�ي

•  الحد من التعرض للمخاطر باستخدام طرق أق�، وتقليل العدد، 
وتخصيص المقاعد، وتوف�ي أدوات التعقيم، والحفاظ عىل النضباط 

أثناء الصعود، ووضع حاجز )زجاجي شبكي مثال( يفصل السائق عن 
ي 

ي تصميم الطرق للحافالت ال�ت
الآخرين إن أمكن.15 إعطاء االأولوية �ن

تخفض وقت النقل لتقليل زمن التعرض إذا صدف أن كان أحد الركاب 
10 واحد عن طريق  مصاباً. ضمان التباعد الجسدي لمسافة ال تقل عن م�ت

ن الصفوف،  جلوس طالب واحد عىل كل مقعد، أو الجلوس بالتناوب ب�ي
ي 

ن يعيشان �ن أو ترك بعض الصفوف فارغة، إن أمكن.30, 31 يمكن لشقيق�ي
ل نفسه الجلوس عىل مقعد واحد لزيادة السعة، إذا لزم االأمر.  ن الم�ن

يط مثالً(.15 منع الطالب من  تحديد أمكنة الجلوس )باستخدام �ڤ
التقارب الجسدي أثناء الحركة ع�ب بدء الجلوس من الخلف إل االأمام، 

تيب الذي سيتم فيه صعود الطالب إل الحافلة  والصعود وفق ال�ت
 أو إنزالهم منها.31 توقع حصول مشاكل متعلقة بصحة وسالمة

هم من موظفي النقل. ن وغ�ي السائق�ي

ف شخص مساعد يتوىل تطبيق قواعد السالمة والنظافة.31  •  تعي�ي
 وهو الذي يفرض ارتداء الكمامة، وتخصيص المقاعد، وغسل اليدين

ي
 أو التعقيم قبل الرحلة وبعدها، والتباعد الجسدي أثناء الوجود �ن

ول. إذا كان الفحص الصحي للطالب يُجرى  ن الحافلة وأثناء الصعود وال�ن
قبل الصعود، فيجب أن يتول المساعد إجراؤه، الأن جعل السائق 

يؤدي هذه المهمة قد يسبب مشاكل تتعلق بالسالمة، مثل ترك الطالب 
ي الحافلة إذا كشف الفحص إصابة أحد الطالب.15 إذا تعذر 

بمفردهم �ن
ن موظف آخر أو طالب واحد أو  إيجاد شخص مساعد، يجب تعي�ي

ن لكل حافلة. وعىل المساعد والسائق معرفة الخطوات المطلوبة  اثن�ي
بموجب سياسة المدرسة عند اكتشاف إصابة طالب ما بأعراض كوفيد 19.

، وتزويد السائق  ف اط لبس الكمامات لجميع الطالب والموظف�ي •  اش�ت
 بمطهر يدوي بال رائحة وكمامات إضافية ليعطيها لأي طالب

 ل يحملون كمامة.31 من المرجح أن يكون السائقون والمساعدون
 أك�ڤ عرضة للخطر من الطالب الأنهم أك�ب سناً ويقابلون عدداً أك�ب

ن والمساعدين بمعدات الحماية  من االأشخاص. يجب تزويد السائق�ي
ي للوجه. 

الشخصية – كالقفازات والمطهرات والكمامات، وأحياناً قناع وا�ت

اب والتحدث بصوت مرتفع  •  الحد من أو منع الطعام والرسش
اح القيام بالتأمل أو سماع الموسيقا  ضمن الحافالت.6 اق�ت

لتقليل الرغبة بالحديث. 

 •  التهوية بفتح النوافذ. زيادة دوران الهواء إذا سمح الطقس
 وجودة الهواء والسالمة بذلك.15 عىل الطالب ارتداء مالبس

مناسبة عند احتمال الطقس البارد أو الممطر أثناء فتح النوافذ.
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ي
 تشجيع السالمة والنظافة �ف

ك النقل العام والمش�ت

 •  الطلب من مختلف الوزارات تعميم معلومات النقل الآمن
 وتطبيق القواعد الجديدة عىل مختلف أنواع النقل. إن العديد

 من التوصيات المتعلقة بالحافالت المدرسية مناسب لوسائل النقل
ي يستخدمها الطالب. 

االأخرى ال�ت

ي تعزيز بيئة داعمة ووقائية للطالب
اك الجهات المعنية �ف  •  إ�ش

ن  الذين يحاولون اتباع القواعد. يجب أن تدعم المدارس التعاون ب�ي
ن لتقليل الطلب عىل كات النقل والسلطات والطالب والمرافق�ي  �ڤ

ن  وسائل النقل العام، وزيادة السعة لتسهيل التباعد الجسدي ب�ي
 الطالب.12 توعية مشغىلي وسائل النقل وأفراد المجتمع بأهمية اتباع
 قواعد صحة الطالب وسالمتهم لغرس الشعور بالمسؤولية وضمان

عالنات  رشادات. استخدام االإ طرف يدعم الطالب الذين يحاولون اتباع االإ
ي وسائل النقل العام لتعزيز القواعد المذكورة. إلغاء أو تخفيض

 �ن
 رسوم النقل العام للطالب الذين يضطرون الستخدامه إذا لم

تتوفر الحافالت المدرسية.34 

ي تطبيق التباعد الجسدي. عىل سبيل المثال، يمكن لسائق 
•  البتكار �ف

ن السائق والركاب،  ي ب�ي
العربة المكشوفة تركيب لوح بالستيكي أو معد�ن

ي مثال آخر، يمكن رسم خطوط توقف
ن الركاب. و�ن  وستائر تفصل ب�ي

عىل مداخل المدارس للدراجات النارية من أجل تخفيض االزدحام.

ي الدراجات النارية وتخفيض �عتها.
 •  فرض ارتداء الخوذ �ف

صابة ويقلل الطلب عىل النظام  ن المرور يقلل مخاطر االإ فتطبيق قوان�ي
ي ال 

ي البلدان ال�ت
الصحي لرعاية مر�ن كوفيد 19. إصدار قانون للخوذ �ن

ي ارتدائها. 
يوجد فيها مثل هذا القانون، وفرض تطبيق معاي�ي الجودة �ن

ي تتحرك أو تقف
 فرض غرامات صارمة عىل الدراجات النارية ال�ت

 عىل االأرصفة. إغالق الطرق المحاذية للمدارس لتسهيل التباعد
الجسدي أثناء ركن الدراجات النارية.

 •  فرض تطبيق معاي�ي السالمة. يجب صيانة المركبات بشكل صحيح
موا بجميع  معاي�ي النظافة ن  وأن يمتلك السائقون مؤهالت مناسبة ويل�ت

ي تفرضها السلطات المختصة. عدم السماح للمركبات بدخول
 ال�ت

ن  حرم المدارس. )انظر دليل سالمة الدراجات النارية ذات العجلت�ي
والثالث عجالت، الصادر عن منظمة الصحة العالمية(

•  السفر خارج ساعات الذروة وفقاً لجداول زمنية متداخلة أو متناوبة.12 
ي ساعات النهار أك�ڤ أماناً لالأطفال. والذهاب إل المدرسة

 السفر �ن
 خارج ساعات الذروة يقلل احتماالت التحرش و/أو العنف، وال سيما

ضد الفئات المهمشة والفتيات. تشجيع الطالب ومرافقيهم عىل حجز 
وسائل النقل العام للطالب ذوي القدرة المحدودة عىل التنقل. 

•  تزويد الطالب بنصائح تحفظ سالمتهم وسؤالهم عن التحديات. 
التواصل مع مرافقي الطالب لفهم الصعوبات وتقديم الدعم ح�ت 

 يتمكنوا من التخطيط لرحلة أك�ڤ أماناً، وإدراج المعلومات بصيغة
عاقة االطالع عليها. تذك�ي الطالب ومرافقيهم  تستطيع أ� الطالب ذوي االإ

ة لتقليل تعرضهم للمخاطر. عىل سبيل المثال،  أن هناك طرقاً كث�ي
ارتداء الكمامة طوال وقت الرحلة؛ وإبعاد الوجه عن االآخرين؛ وتجنب 

لمس الوجه.6, 25 ولتجنب التعرض، عليهم قطع أك�ب مسافة ممكنة من 
ط أن تكون آمنة؛ وتجنب المواقف المزدحمة  اً عىل االأقدام �ڤ الرحلة س�ي

ة وأماناً؛ والحد  ع�ب مغادرة الموقف مبكراً؛ واتباع الطريق االأك�ڤ مبا�ڤ
ي يلمسها الطالب، وغسل أو تطه�ي اليدين بعد لمسها؛ 

من االأسطح ال�ت
ة للحفاظ عىل مسافة أك�ب ي المقعد الخلفي للسيارات الكب�ي

 والجلوس �ن
ورة؛  ن حافلة وقطار مثالً( إال عند الرصن عن السائق؛25 وعدم التنقل )ب�ي

واختيار المقاعد ونقاط الدخول االأك�ڤ بعداً عن االآخرين. عند التخطيط 
كة النقل،  للرحلة، يجب مراجعة أحدث إرشادات السفر من �ڤ
نت أو بالدفع بدون تالمس إن أمكن، ن�ت  وحجز التذاكر ع�ب االإ

ي الطقس العاصف.
، خاصة �ن والسماح بالتأخ�ي
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 ضمان وصول متساو
للفئات المهمشة

ي المدى البعيد
ات �ف ضمان استدامة التغي�ي

ي السفر 
•  تحديد فئات السكان الذين سيواجهون أك�ب الصعوبات �ف

ي العملية منذ البداية. وهذا يشمل، عىل سبيل المثال 
اكهم �ف وإ�ش

، واالأقليات العرقية، والمهاجرين،  ن عاقة، والسكان االأصلي�ي الطالب ذوي االإ
هم،4, 8  دين، والفتيات، وغ�ي ، والطالب المرسڤ ن ، والنازح�ي ن والالجئ�ي

ي لجان التخطيط. التعاون مع قنوات تواصل مهمة لضمان 
اكهم �ن وإ�ڤ

 توفر معلومات عن رحالت آمنة وصحية للطالب وأ�هم.4, 35 والعمل
ام الصمت والتباعد الجسدي. ن كات النقل العام لتشجيع ال�ت  مع �ڤ

ي مكافحة العنف القائم 
فهذا من شأنه أن يعيق انتشار كوفيد 19 ويساعد �ن

. تقليل احتماالت المضايقة  عىل النوع االجتماعي,،والتنمر والتحرش الجنسي
عالنات  ي المجموعة نفسها. استخدام االإ

عن طريق السفر مع عضو �ن
لتشجيع االأفراد عىل التحدث إذا شهدوا انتهاكات للحقوق.

ي 
هم ممن يواجهون صعوبة �ف •  لمستخدمي الكراسي المتحركة وغ�ي

التنقل، إزالة العوائق أو توسيع المسارات أو إنشاء ممرات مشاة 
ول عن ن  محاذية لالأرصفة. يتيح ذلك التباعد الجسدي وتجنب ال�ن

ي نقاط قد تكون صعبة. إتاحة االأرصفة فقط لمستخدمي
 الرصيف �ن

الكراسي المتحركة والمشاة ومستخدمي عربات االأطفال. 

عاقات الب�ية أو الحركية،  •  بالنسبة للطالب ذوي الإ
 توف�ي طريق آمن وأقل ازدحاماً ومنفصالً عن حركة المرور.

 إدراج إرشادات مستمرة لالتجاهات عن طريق اللمس و/أو السمع،
ي أو الرصيف أو عنا� الحماية عىل ممرات

 مثل واجهات المبا�ن
 المشاة. تعقيم إشارات لغة بريل بانتظام. أخذ احتياجات

ن االعتبار عند تخصيص مقاعد الحافالت المدرسية.  الطالب بع�ي

•  للطالب الذين يعانون من إعاقات سمعية أو معرفية أو عقلية، توف�ي 
أنظمة سهلة للتوجيه وتحديد الطريق طوال الرحلة، تتضمن إشارات 

 مرئية ومسموعة ولمسية. تقديم معلومات شاملة باستخدام رموز
ورسائل واضحة وبسيطة وجيدة االإضاءة. وضع خطة للطالب الذين 

يرغبون بالتقارب أك�ڤ مما تسمح متطلبات التباعد الجسدي. توف�ي أقنعة 
ن الأن العديد من الطالب يستطيعون قراءة الشفاه وتعاب�ي  شفافة للسائق�ي

الوجه. يستفيد الطالب المصابون بالتوحد من تقليل المنبهات الخارجية 
از  ن بالجلوس بعيداً عن النوافذ، وأقرب إل مقدمة الحافلة لتقليل االه�ت

ي الصفوف االأول 
والضوضاء. وقد يفضلون تغطية النوافذ. حجز مقاعد �ن

ية كالنجوم  ن عاقة باستخدام رموز غ�ي تمي�ي من الحافالت للطالب ذوي االإ
ي الفصل الدراسي 

أو الزهور. إدراج النقل ضمن خطط دعم السلوك �ن
ن بشكل متكرر.9 وتقديم تقارير عن سلوك الطالب إل المعلم�ي

كات النقل وإجراء اختبار للرحالت. العمل مع مرافقي  •  التعاون مع �ش
كات النقل لتحديد محطات التوقف المناسبة، وتخصيص  الطالب و�ڤ

كات ي التعاقد مع �ڤ
ي ومساعدة إضافية للطالب. النظر �ن

 وقت إضا�ن
ن الذين ينقلون  نقل عامة أو خاصة إذا لزم االأمر. يمكن لالأهالي والسائق�ي

طالباً ذوي إعاقة ملء استمارات معلومات لتسهيل الرحالت.9

•  تكرار الخطوات الجيدة وتعميمها. تطبيق تداب�ي مؤقتة تجريبية لتسهيل 
ي الخطط

ي المدى القريب، إدراج التوصيات �ن
 التغي�ي بعيد المدى. �ن

ي مراحل معينة
عادة فتح المدارس وتحديد ما يجب إدراجه �ن  الحالية الإ

ات طويلة االأجل ي والتغي�ي ن تمويل للتنفيذ التجري�ب  من إعادة الفتح. تأم�ي
ي المدى البعيد،

 من خالل تحديد الفوائد لمختلف أهداف الموازنة. �ن
ي أطر السياسات،

 إدراج سياسات النقل الجديدة والتقييم والموارد �ن
مثل الصحة المدرسية، والنقل، والسالمة عىل الطرق، والمدن الصحية 

 لضمان رحالت مدرسية آمنة لجميع االأطفال بمن فيهم الفئات الضعيفة.
ي المالئم لالأطفال(

)انظر دليل اليونيسف للتخطيط العمرا�ن

 •  تحديد الفجوات. تحديد مختلف الأطراف المعنية للمساعدة
ي ردم الفجوات. عىل سبيل المثال، تشجيع وتعزيز السالمة

 �ف
ي هذا الرابط. 

ن �ن عىل الطرق وجودة الهواء كما هو مب�ي

•  استخدام بيانات الرسعة وجودة الهواء لتعميم المنافع طويلة الأجل 
ف تغي�ي السياسات. الدعوة إل بنية تحتية وسياسات وسلوكيات آمنة  وتحف�ي
ي وركوب الدراجات، و�عات منخفضة، ومركبات أنظف، ومعاي�ي 

ي المسڤ
�ن

انبعاثات أشد �امة. االنتباه إل أن تغي�ي السياسات يحظى عموماً بقبول 
أك�ب عند تقديم معلومات واضحة ومتسقة ومدعمة باالأدلة قبل إصدار 

اللوائح. تعميم البيانات واالأدلة عىل السكان لدعم أفعالهم ودمج الرسائل 
ي حمالت العودة إل المدرسة.8 )انظر المؤ�ڤ العالمي لجودة الهواء(

�ن

ي المدى البعيد. التعاون مع بنوك 
ام وتمويل القيادة �ف ف •  التطلع إىل ال�ت

ن قروض لبناء طرق جديدة فيها مساحات  تنموية متعددة االأطراف لتأم�ي
اكات والنشاطات متعددة  ي وركوب الدراجات. االستفادة من الرسڤ

آمنة للمسڤ
القطاعات. المطالبة بزيادة الموارد والسياسات لتعميم نماذج العمل. 

دراج أحكام عن رحالت آمنة وصحية للجميع. التعاون مع المدارس الإ

9

10

https://www.globalride-sf.org/rnl.html
http://www.transaid.org/knowledge-centre/mamscale-covid-19-response-gender-based-violence-poster/
http://www.transaid.org/knowledge-centre/mamscale-covid-19-response-gender-based-violence-poster/
https://www.unicef.org/publications/index_103349.html
https://www.who.int/publications/i/item/save-lives-a-road-safety-technical-package
https://nmttoolkit.itdp.org/
https://nmttoolkit.itdp.org/
https://nmttoolkit.itdp.org/
https://waqi.info/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/2pager-Leadership-final.pdf?ua=1


 وضع قوائم تحقق
 لدعم رحالت آمنة

وصحية إىل المدارس
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وضع قائمة تحقق للسلطات التعليمية وواضعي السياسات

ف  ف والموظف�ي دارات المدارس والمعلم�ي وضع قائمة تحقق لإ

إدراج الرحالت الآمنة والصحية إىل المدارس ضمن خطط إعادة فتح المدارس

• الحصول عىل مدخالت من مدراء المدارس واالأهالي والطالب من أجل رحالت آمنة وصحية

• تخطيط الرحالت المدرسية واختبارها وتنفيذها ومراقبتها

ي بروتوكولت مناسبة للنظافة والتباعد الجسدي ضمن عقود نظام النقل المدرسي
تب�ف

، وزيادة التهوية عن طريق فتح النوافذ. ن ن الطالب والسائق�ي ن سائقي الحافالت من الحصول عىل معقمات االأيدي والكمامات و/أو الفصل ب�ي  •  تمك�ي
ورة وتدريبهم عىل استخدامها بشكل سليم ن عند الرصن تقديم قفازات إل السائق�ي

ي عدد الرحالت ومواعيدها وأعداد الركاب من الطالب لدعم
ات �ف ي مرن مع أنظمة النقل المدرسي لستيعاب التغي�ي

 تنسيق برنامج زم�ف
التباعد الجسدي

ف  مناقشة ودعم احتياجات الطالب الضعفاء والمهمش�ي

• توف�ي دعم هيكىلي واجتماعي لضمان رحالت عادلة وآمنة وصحية إل المدارس

ي
ك�ب عدد ممكن من الطالب بالم�ش ي تسمح لأ

ف بشأن كيفية دعم السياسات والستثمارات ال�ت ف المجتمعي�ي  النقاش مع المخطط�ي
وركوب الدراجات والعجالت بأمان إىل المدرسة

ي الساعة أو أقل، ليس فقط بتحديد الرسعة بل أيضاً من خالل البنية التحتية
• تقليل الرسعة قرب المدارس إل 30 كم �ن

ي والدراجات عن السيارات 
• تشجيع فصل مسارات المسڤ

• إغالق الشوارع المحاذية للمدارس أو تقليص عدد السيارات فيها أثناء بداية الدوام وانتهائه

توف�ي موارد كافية 

 •  دعم توفر الدراجات والخوذات واالألبسة العاكسة ودروس ركوب الدراجات بأسعار معقولة؛ وتوف�ي نقاط غسل يدين وتعقيم مالئمة الأعمار
ن قبل الرحلة إل المدرسة وأثناءها وبعدها ن والمرافق�ي ن والمساعدين والسائق�ي ي المدرسة؛ وكمامات للطالب والمعلم�ي

ن �ن المستخدم�ي

ي توفر فوائد طويلة االأجل للطالب واالأ� والمجتمع؛ وتخفيف الرسعة؛ وإدراج تداب�ي أخرى للتنقل االآمن؛
 •  دعم سياسات النقل المدرسي ال�ت

ي وركوب الدراجات؛ وتعميم الممارسات السليمة
وزيادة المسڤ

• تخصيص أموال لتوف�ي المعلومات بأشكال متعددة – مكتوبة وشفهية ورسوم بيانية – للوصول إل مختلف االأشخاص ذوي احتياجات التواصل

ف التواصل منذ البداية وبشكل متواتر مع الطالب ومرافقيهم ومع السكان المحلي�ي

ات ودعم المدرسة ي مواعيد النقل المدرسي وإجراءات النقل وعملياته، بحيث يعلم الجميع مسبقاً ويتأهبوا للتأقلم مع التغي�ي
ات �ن  •  تعميم التغي�ي

وجميع الطالب

ي تنظيم الرحالت إل المدارس خارج ساعات الذروة
• تخطيط مواعيد حصص الدراسة وتعميمها للمساعدة �ن

ي تخطيط الرحالت المدرسية
اك الطالب واالأ� والمجتمع واالستماع الآرائهم �ن • إ�ڤ

ي النظافة والتباعد الجسدي، ومراقبة الستيعاب
اك مجتمع المدرسة بأكمله لتشجيع وممارسة القواعد السليمة �ف إ�ش

ي المدرسة وتشجيع الطالب عىل استخدامها قبل الرحلة وبعدها
• توف�ي نقاط لغسيل االأيدي وتعقيمها �ن

• االستعانة بمساعد الحافلة لضمان الجلوس والتباعد الجسدي، وفرض ارتداء الكمامة وغسل اليدين أو التعقيم قبل الرحلة وبعدها

• تعقيم أمكنة وقوف الدراجات يومياً أو قبل كل وصول وتحديدها بعالمات واضحة لتعزيز التباعد الجسدي

• وضع رسائل تذك�ي بقواعد النظافة مثل غسيل اليدين والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات

ي المدرسة
ن �ن ن والعامل�ي ي السلوك من قبل المدرس�ي

• تقديم مثل أعىل �ن

• النهي عن استخدام السيارات الخاصة وتوف�ي مناطق التوصيل واالصطحاب عىل مسافة قريبة من المدرسة يمكن قطعها مشياً

ي وركوب الدراجات الآمن والستخدام الآمن للكراسي المتحركة لجميع الطالب
دعم الم�ش

• تشجيع النقل النشط وتقليص استخدام السيارات الخاصة

• توف�ي طرق آمنة وصحية للطالب ومرافقيهم لدعم تخطيط الرحالت

يجاد حلول منصفة للرحالت ف والتفاعل مع أ�هم لإ تحديد الطالب الضعفاء والمهمش�ي

ي وسائل النقل والطرق ومساعدات الدعم قبل الرحلة المدرسية وأثناءها وبعدها
• النظر �ن
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وضع قائمة تحقق لأهاىلي الطالب ومرافقيهم وأفراد المجتمع

وضع قائمة تحقق للطالب

مراقبة صحة طفلك وعدم إرساله إىل المدرسة إذا كان مريضاً أو لديه حالة طبية معينة تزيد احتمالت تعرضه للمخاطر

ي ممارستها
ب مثل أعىل �ف تدريس قواعد النظافة ورصف

ي االأماكن العامة
• غسيل اليدين وتعقيمهما قبل الرحلة المدرسية وبعدها و�ن

ي االأماكن العامة
ام بالتباعد الجسدي قبل الرحلة المدرسية وأثناءها وبعدها و�ن ن • االل�ت

• استخدام الكمامة أثناء الرحلة

ي وركوب الدراجات والعجالت بدلً من النقل بالمركبات
تشجيع الم�ش

• استخدام طرق منفصلة عن السيارات أو فيها عدد أقل من السيارات أو �عات أقل

تشجيع أولدكم عىل ذكر مخاوفهم وهمومهم، والعمل عىل معالجتها

• االإصغاء إل الطفل ودعمه والتواصل مع إدارة المدرسة إذا لزم مزيد من المساعدة

امهم استخدام معلومات من مصادر موثوقة والطلب من أولدكم مراعاة الآخرين واح�ت

التنسيق والتعاون مع المدرسة

ي الرحالت المدرسية
• االطالع عىل مواعيد بدء الدوام وانتهائه الأنها قد تتغ�ي لتخفيف االزدحام ودعم التباعد الجسدي وتنسيق عضوية المجموعات �ن

ات مواعيد النقل عالنات والتحديثات من المدرسة بشأن تغي�ي • متابعة االإ

التحدث إىل شخص تثق به، كالمرافق أو المعلم

• طرح االأسئلة وتثقيف النفس والحصول عىل المعلومات من مصادر موثوقة

ل ن ي الم�ن
• عندما تشعر بالمرض، اطلب البقاء �ن

احم نفسك والآخرين

• غسيل اليدين وتعقيمهما قبل الرحلة المدرسية وبعدها

ام بالتباعد الجسدي قبل الرحلة وأثناءها وبعدها ن • االل�ت

اب من آخرين • ارتداء الكمامة قبل الرحلة وأثناءها وبعدها وكذلك عند االق�ت

اب أثناء الرحلة • عدم التحدث بصوت مرتفع أو تناول الطعام أو الرسڤ

ام ورعاية النفس والآخرين ع�ب المحافظة عىل السالمة والصحة اح�ت

ن والمساعدين ام مع جميع الزمالء والسائق�ي • التعامل باح�ت

ام المقعد طوال الرحلة ن • ال�ت

ي يجب أن يعرف بها الآخرون
ف الرحلة ع�ب مراقبة المخاطر ال�ت تحس�ي

ي يمكن أن تؤذيك أو تؤذي االآخرين
• إخبار المرافق أو المعلم بالقضايا ال�ت
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