اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
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المقدمة :
يُعد التخطيط واالستعداد املسبق من عوامل نجاح السيطرة عىل الحاالت
الطارئة حني وقوعها والتخفيف من وطأتها والحفاظ عىل األرواح ،ويُعد رسم مسار
البالغ والتخطيط املسبق لكيفيته من أهم العوامل التي تتطلبها إدارة الحاالت
الطارئة يف مختلف أنواعها وأحجامها .وللتخطيط املسبق لرسم مسار البالغات
وتوحيد إجراءات تعليق الدراسة عدة أهداف من أهمها توحيد اإلجراء ورسعة
األداء.
وإمياناً بأهمية تاليف الخطر قبل وقوعه وحسن الترصف والتعامل معه حني
يقع لتحقيق هدف السالمة والحفاظ عىل سالمة أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات,
ومن املعروف يف علم تحليل املخاطر أنها قد تبدأ صغرية ،أو تظهر لها عالمات
ودالالت  ،فإن تم التعامل معها وتالفيها قبل وقوعها أو كرب حجمها فذاك يعني
أننا تالفينا الخطر قبل وقوعه ،وإن تهاونا أو سوفنا فقد يقع الخطر بحجمه األكرب
الذي قد يؤثر عىل سالمة املوجودين يف املكان  .علامً بأنه هناك كوارث مل يشملها
الدليل مثل :الهزات األرضية والحروب ,ليس تهاوناً بأهميتها وما قد تخلفه من
أرضار ومخاطر عىل سالمة الطالب والطالبات ولكن كون مثل هذه الكوارث تتميز
بالتايل :
 mأرضارها تقع بشكل لحظي ومن اإلجراءات حني وقوعها إخالء املدرسة
واملحافظة عىل سالمة الطالب والطالبات وتطبيق كافة إجراءات الحاالت الطارئة.
 mهذه الكوارث ضمن ما يقع تحت مظلة خطة الطوارئ الوطنية وكافة
إجراءات الطوارئ الالحقة لحدوثها تعلن بشكل رسمي من الجهات املختصة
حيال املناطق املترضرة كون آثارها التدمريية ظاهرة للعيان والتوقعات املستقبلية
لتطورها تتعلق بالجهات ذات العالقة وهي من يتخذ القرار ويعلنه حول زوال
الخطر من عدمه .
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أهداف الدليل :
1-1توحيد اإلجراء والحد من االزدواجية يف اتخاذ القرار أو االجتهاد فيام يتعلق
بالعوامل التي تستدعي تعليق الدراسة وتحديد املسؤولية يف اتخاذ القرار
مبشاركة الجهات املختصة كالدفاع املدين وهيئة األرصاد وحامية البيئة وفق ما
تضمنه املحرض املعد يف ذلك واملوافق عليه من مقام وزارة الداخلية واملعمم
عىل جميع إدارات الرتبية والتعليم يف املناطق واملحافظات ويُعد املرجع الذي
اعتمد عليه هذا الدليل فيام يتعلق بتعليق الدراسة يف حالة التقلبات الجوية .
2-2الحد من الشائعات التي تنترش قبيل تقلب األحوال الجوية التي تبث عرب وسائل
اإلعالم املختلفة عن تعليق الدراسة.
3-3تحديد حاالت يقترص أثرها عىل املدرسة الواحدة قد يصل أثرها إىل إلحاق الرضر
بحياة الطالب أو الطالبات يف حالة عدم اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب
وتم تصنيفها ضمن الحاالت التي تستدعي تعليق الدراسة يف تلك املدرسة .
4-4رسم مسار البالغات التي ال تستدعي تعليق الدراسة ولكنها قد تستدعي حاالت
إخالء للمدرسة أو تتطلب تدخل رسيع من الجهات املختصة داخل الوزارة مثل
الصيانة أو خارجها مثل الجهات األمنية والدفاع املدين حسب نوع الحالة ومدى
ما تشكله من خطر عىل سالمة الطالب أو الطالبات.
5-5التخفيف عىل مديري ومديرات املدارس ،وتتويل الجهات ذات العالقة مسؤوليتها
يف مترير ومتابعة البالغات حتى يتم قفل البالغ من مصدره ( مديري ومديرات
املدارس ) .
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الحاالت التي تعلق فيها الدراسة:
أوال  :التقلبات الجوية:
يتم تعليق الدراسة ومترير البالغ وفق ما تضمنه املحرض املبني عىل برقية صاحب
السمو املليك ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع
املدين رقم (  /11234دف ) وتاريخ 1433/6/17هـ املعد بني وزارة الرتبية والتعليم
والرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة والدفاع املدين ويتم التعليق والبالغ يف الظروف
الجوية غري العادية وفقا ملا ييل :

الحاالت التي ُيعلن فيها تعليق الدراسة :
 ) 1الحاالت التي يتم فيها التنبيه المتقدم هي :
يف حالة وجود رياح سطحية مثرية لألتربة والغبار تنعدم فيها الرؤية األفقية
ملسافة ( أقل من  500مرت ).
يف حالة وجود رياح وأعاصري تبلغ رسعتها من ( 69-50كم  /الساعة).
يف حالة وجود سحب ركامية يتوقع هطول أمطار غزيرة منها.
 ) 2الحاالت التي يتم فيها التحذير هي :
يف حالة وجود رياح سطحية تصل رسعتها إىل (  70كم  /ساعة ) فأكرث.
يف حالة انعدام الرؤية األفقية.
يف حالة وجود ظواهر جوية غري عادية قد ينتج عنها مضاعفات تؤثر سلباً
عىل سري الحياة مثل  :هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وسقوط الربد
بكميات كبرية وعند انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد.
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1ــ إجراءات وآلية تعليق الدراسة:
في حالة التنبيه المتقدم:

تتوىل الرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة إبالغ ( مركز القيادة والسيطرة يف
املديرية العامة للدفاع املدين ،ووزارة الرتبية والتعليم ).
يتوىل مديرو الرتبية والتعليم يف املناطق واملحافظات حال وصول التنبيه
املتقدم التواصل مع املعنيني يف الرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة (مركز التحليل
والتوقعات) ملزيد من اإليضاح حيال الحالة التي يف ضوئها يتم اتخاذ قرار التعليق.
املواقع التي تشملها التغريات املناخية معظم فرتات السنة يقيّم الوضع فيها
من مديري إدارات الرتبية والتعليم بالتنسيق مع املعنيني يف الرئاسة العامة لألرصاد
وحامية البيئة ( مركز التحليل والتوقعات ) .
في حالة التحذير:
تستمر الرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة يف إبالغ مركز القيادة والسيطرة
يف املديرية العامة للدفاع املدين فقط الذي بدوره يتوىل إبالغ وزارة الرتبية والتعليم.
تتوىل الرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة متابعة جميع الحاالت التي يصدر
عنها تنبيه متقدم أو تحذير واإلبالغ عن كل حالة حسب املرحلة الزمنية املتوقعة
من خالل الرسائل النصية ( )SMSملديري الرتبية والتعليم يف املناطق واملحافظات
ومن خالل نظام الرئاسة لإلنذار املبكر عىل الشبكة العنكبوتية وعىل الفاكس لكل
منطقة بوقت كاف حتى تتمكن الجهات املعنية من اتخاذ اإلجراءات االحتياطية
الالزمة يف الوقت املناسب.
تقوم وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف إدارة الطوارئ يف اإلدارة العامة لألمن
والسالمة املدرسية بالعمل عىل مدار الساعة يف استقبال بالغات التنبيه املتقدم
والتحذيرات الواردة من الجهات املعنية ومتريرها إىل فروعها يف جميع مناطق
ومحافظات اململكة.
يتوىل مديرو الرتبية والتعليم يف املناطق واملحافظات تعليق الدراسة يف املناطق
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املشمولة بالتنبيه املتقدم بعد التأكد من احتاملية استمرار الظاهرة أو وصولها أثناء
أو بعد بداية الدراسة مع أهمية الرجوع إىل مديرية الدفاع املدين يف املنطقة للتأكد
من خطورة الحالة ومن ثم اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفق توجيهات الحاكم
اإلداري للمنطقة أو من يفوضه.
يتوىل مديرو الرتبية والتعليم يف املناطق واملحافظات العمل عىل تعليق
الدراسة يف املناطق املشمولة بالتحذير بعد التأكد من احتاملية استمرار الظاهرة أو
وصولها أثناء أو بعد بداية الدراسة.
يتوىل مديرو الرتبية والتعليم يف املناطق واملحافظات إيجاد آلية مناسبة
باستخدام وسائل تقنية يتم من خاللها التواصل عىل مدار الساعة مع مديري
املدارس.
إلزام جميع املدارس بإيجاد وسيلة اتصال رسيعة بني املدرسة وأولياء األمور
يتم من خاللها إبالغهم بالحالة والحاجة يف الحضور للمدرسة بأرسع وقت ممكن
لتسلم أبنائهم.
2ــ اإلجراءات واالحتياطات الواجب أن تتخذها مدارس التعليم
العام (بنين/بنات) في حالة ورود معلومات عن ظاهرة طبيعية:
تتوىل إدارات املدارس إبالغ أولياء األمور برسعة التوجه للمدرسة لتسلم أبنائهم
يف حال ورود تحذيرات عن توقع حدوث ظاهرة أثناء بداية الدراسة وقبل حدوثها
بوقت كاف.
يف حال ورود تحذيرات بعد بداية الدراسة أو وصول ظاهرة بشكل مفاجئ
فتتوىل إدارات املدارس عمل ما ييل:
1.1إبقاء الطالب والطالبات داخل الفصول (أو أي مكان آمن ) مع التأكيد عىل
املعلمني واملعلامت بعدم إخراجهم إال يف حالة الرضورة ،مع تهدئتهم وطأمنتهم.
2.2إغالق النوافذ واألبواب يف املبنى مع املحافظة عىل كمية األكسجني الالزمة يف
هذه املواقع مع تشغيل وسائل التهوية البديلة ما أمكن ذلك.
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3.3إذا كان هناك طالب وطالبات لديهم حاالت طبية معينة تتطلب إجراءات
إسعافيه عاجلة فيؤكد عىل أولياء األمور برضورة توفري احتياجات أوالدهم بشكل
دائم مثل البخاخات وغريه الخاصة لتلك الحاالت.
4.4يف حال احتاملية وصول الغبار إىل داخل املدرسة يتم إبالغ الطالب والطالبات
بوضع مناديل أو مناشف مبللة عىل األنف والفم.
5.5يف حالة تأزم بعض الحاالت الصحية للطالب والطالبات يتم العمل عىل نقلها
إىل أقرب مستشفى أو مركز صحي إلعطائهم العالج الالزم.
6.6تكليف املدارس بإجراء التدريب املستمر عىل وسائل السالمة للمعلمني
واملعلامت والطالب والطالبات ونرش ثقافة التعامل مع املخاطر بأنواعها.
7.7احتامل وقوع بعض املدن واملحافظات يف مناطق مدارية تتأثر بظواهر جوية
تزيد عن املعدل مام قد يتسبب يف آثار جانبية صحية عىل السكان يف هذه املواقع
و خاصة األطفال منهم أو من الذين يعانون من حاالت مرضية خاصة ،للمحافظة
عىل سالمة األطفال خاصة أثناء وجودهم يف املدارس فإن األمر يتطلب قيام وزارة
الرتبية والتعليم ممثلة يف إدارتها يف املناطق واملحافظات باتخاذ كافة االحتياطات
مبا يحقق عدم تعرض األطفال (الطالب والطالبات) إىل الغبار.
8.8تتوىل إدارات الرتبية والتعليم ممثلة يف مدارس التعليم العام (بنني/بنات) يف
حالة تزامن وصول موجات الغبار إليهم أثناء فرتة الدراسة بتنفيذ خطط الطوارئ
املعتمدة من وزارة الصحة لكل منطقة التي تهدف إىل االستعداد للتعامل مع ما
قد يصاحب املتغريات املناخية من آثار صحية عىل سكان هذه املناطق مع تحديد
اإلجراءات واإلسعافات األولية املطلوب منهم اتخاذها.
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ثاني ًا  :حاالت يقتصر ضررها على المدرسة الواحدة:
حدوث خلل يف مبنى املدرسة يشكل خطرا ً عىل حياة الطالب أو الطالبات
ويستغرق إصالحه وقتاً طويالً ميتد لفرتة اليوم الدرايس.
حدوث تلوث كيميايئ أو بيولوجي أو بكتريي أو ما يف حكمها من امللوثات التي
يخىش من رضرها عىل صحة الطالب أو الطالبات ويستغرق تطهريها والتخلص منها
فرتة طويلة متتد إىل فرتة اليوم الدرايس.
وقوع حادث أو ترسب مواد خطرة داخل املدرسة نتج عنه عملية إخالء كيل أو
جزيئ للطالب  /الطالبات وامتد رضره إىل خارج منطقة الترسب والتخلص من آثاره
متتد إىل فرتة يوم درايس .
وقوع حادث أو ترسب مواد خطرة خارج حدود املدرسة وميتد رضره إىل داخل
املدرسة ويستغرق السيطرة عليه فرتة متتد إىل فرتة اليوم الدرايس.
ويف هذه الحاالت يقوم مدير  /مديرة املدرسة بتعليق الدراسة حتى يزول الخطر
ومترير البالغ إىل مكتب الرتبية والتعليم إلبالغ مدير الرتبية والتعليم يف املنطقة أو
املحافظة وتزود إدارة األمن والسالمة املدرسية يف إدارة الرتبية والتعليم بصورة من
البالغ.

ثالث ًا :البالغات :
خالفاً لبالغات تعليق الدراسة يف األحوال الجوية السيئة التي يحدد البالغ فيها وفق
ما تضمنه املحرض املعد يف ذلك ووفق اآللية املحددة فيه ،إال أنه هناك بالغات أخرى
تتعلق بأمور تؤثر عىل سالمة الطالب والطالبات وذلك بحسب أنواع البالغات التالية:
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( أ ) الحوادث :
• دور مدير /مديرة المدرسة :
1-1مترير البالغ إىل عمليات الدفاع املدين ( ،)998وإعالن حالة الطوارئ داخل املدرسة
وتطبيق خطة الطوارئ .
2-2إبالغ مكتب الرتبية والتعليم .
•دور مكتب التربية والتعليم:
1-1مترير البالغ ملدير إدارة الرتبية والتعليم يف املنطقة أو املحافظة .
2-2مترير البالغ إلدارة األمن والسالمة املدرسية.
3-3متابعة الحدث وتنفيذ كافة املهام املناطة بهم يف الحاالت الطارئة.
•دور مدير إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة:
-1مترير البالغ للجهات العليا يف الوزارة.
-2متابعة الحدث والتوجيه بتنفيذ كافة املهام يف الحاالت الطارئة حسب حجم الحالة.
•دور مدير إدارة األمن والسالمة المدرسية :
 -1مترير البالغ إىل اإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية  /إدارة الطوارئ.
-2متابعة الحالة والتأكد من صحة إجراءات التعامل معها وجمع املعلومات وتدوينها.
-3إشعار مدير الرتبية والتعليم يف املنطقة أو املحافظة مبجريات الحدث ومستجداته.
-4تنفيذ كافة مهامه املتعلقة بالحاالت الطارئة حسب حجمها.
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•دور مدير اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية:
-1متابعة الحالة وجمع املعلومات واملستجدات ومتريرها للجهات العليا يف الوزارة .
 -2متابعة الحدث وتطبيق كافة املهام يف الحاالت الطارئة حسب حجم الحالة .
( ب ) أعطال إنشائية وكهرو ميكانيكية لها أثر مباشر على سالمة
مستخدمي المدرسة أو أعطال تجهيزات السالمة واإلطفاء:
• دور مدير/مديرة المدرسة :
 .1إبالغ مسؤول الصيانة يف إدارة الرتبية والتعليم.
 .2تزويد مكتب الرتبية والتعليم وإدارة األمن والسالمة املدرسية بصورة من البالغ .
.3إقفال البالغ بعد انتهاء الحالة أو إصالح العطل .
• دور مدير إدارة األمن والسالمة المدرسية:
 .1إبالغ مدير الرتبية والتعليم.
 .2متابعة إصالح األعطال مع مسؤول الصيانة يف إدارة الرتبية والتعليم .
 .3إبالغ مدير اإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية عند حدوث الحالة ،وكذلك عند
انتهائها.
• دور مدير اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية:
 .1املتابعة مع إدارة األمن والسالمة املدرسية للتأكد من إصالح العطل.
 .2التنسيق مع مدير الرتبية والتعليم يف حالة عدم إصالح العطل لبحث املعوقات
والرفع للجهات العليا يف الوزارة يف حالة تأخر اإلصالح .
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( ج ) تصرفات خاطئة تضر باآلخرين :
• دور مدير /مديرة المدرسة :
يكلف املرشد /املرشدة بالتعامل مع الحالة .
• دور المرشد  /المرشدة:
 -1تسجل الحالة لدى مسؤول /مسؤولة األمن والسالمة يف املدرسة .
 -2يبلغ إدارة األمن والسالمة املدرسية.
 -3يف حالة تكرار الترصف يُبلغ ويل األمر  ،وإدارة الشؤون املدرسية يف مكتب
الرتبية والتعليم لتمرير البالغ ملدير إدارة الرتبية والتعليم وتنفيذ التعليامت لديهم يف
مثل هذه الحاالت.
 -4إذا بلغ الترصف خطورة عالية مثل استخدام السالح أو حيازته أو محاولة
إشعال الحريق تبلغ الجهات األمنية املختصة  :الرشطة أو الدفاع املدين حسب نوع
الحالة  .وتطبق الضوابط املعتمدة يف الئحة السلوك .
•دور مدير إدارة األمن والسالمة المدرسية :
-1مترير البالغ لإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية.
-2متابعة الحالة وتدوينها وتحديد مسبباتها ومدى خطورة هذا الترصف .
-3إعداد التقارير الالزمة عن الحالة وكيفية حدوثها وطرق التعامل معها وترفع
عن طريق التسلسل اإلداري لإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية.
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•دور مدير اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية:
إذا بلغ الترصف خطورة عالية مثل استخدام السالح أو حيازته أو محاولة إشعال
الحريق تجمع كافة التقارير وتدرس الحالة ومسبباتها وتبحث الحلول مع الجهات
املختصة داخل وخارج الوزارة لتاليف مثل هذه الحاالت .

( د ) اإلصابات الفردية :
• دور مدير /مديرة المدرسة :
 .1إبالغ الهالل األحمر إذا كانت اإلصابة تحتاج إىل إسعاف (.)997
 .2إبالغ الدفاع املدين إذا كانت الحالة تحتاج إنقاذ مثل  :االحتجاز ،أو نشوب أحد
األطراف وما إىل ذلك.
 .3إبالغ ويل أمر الطالب/الطالبة ،مكتب الرتبية والتعليم  ،وإدارة األمن والسالمة
املدرسية يف املنطقة أو املحافظة.
• دور مدير إدارة األمن والسالمة المدرسية:
-1إبالغ اإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية .
-2متابعة الحالة وإعداد تقارير عن أسباب اإلصابة والعمل عىل تالفيها .

٭٭٭
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جدول توضيحي للمهام وفق الحاالت
الحالة

مستواها

جهة البالغ

الجهة
المبلغة

دور إدارة
التعليم

التواصل مع الرئاسةال��ع��ام��ة ل�لأرص��اد
( م��رك��ز التحليل
والتوقعات)

وج��ود رياح سطحية مثريةلألتربة والغبار تنعدم فيها
الرؤية األفقية ملسافة أقل من
و زا رة
ت��ن��ب��ي��ه  500م.
األرص���������اد
ال�ترب��ي��ة -تعليق الدراسة
وحامية البيئة
متقدم
والتعليم
 رياح وأعاصري تبلغ رسعتهامن
 69-50كم /س

التحذير

التواصل مع مركز
رياح سطحية تصل رسعتهاالقيادة والسيطرة
إىل
يف ال��دف��اع امل��دين
والتأكد من احتاملية
70كم/س فأكرث
استمرار الظاهرة أو
وجود سحب ركامية يتوقعوصولها للمناطق
هطول أمطار غزيرة منها
املشمولة بالتحذير
مركز القيادة و ز ا ر ة أث���ن���اء أو ب��داي��ة
 انعدام الرؤيا األفقية وج��ود ظواهر جوية غري وال��س��ي��ط��رة ال�ترب��ي��ة الدراسةالدفاع املدين والتعليم
عادية قد ينتج منها مضاعفات
تعليق الدراسةتؤثر سلبا عىل سري الحياة مثل
هطول أمطار غزيرة مصحوبة
برياح شديدة وسقوط الربد
بكميات كبرية وعند انخفاض
درجات الحرارة بشكل حاد
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جدول توضيحي للمهام وفق الحاالت
دور مكتب التربية

دور المدرسة

 1إبالغ أولياء األمور برسعة التوجه للمدرسة الستالم أوالدهم يف
متابعة مدراء  /مديرات حال ورود تحذيرات عن توقع حدوث ظاهرة أثناء بداية الدراسة
امل���دارس والتأكد من وقبل حدوثها بوقت كاف.
وصول البالغ إليهم.
 2يف حال ورود التحذيرات بعد بداية الدراسة أو وصول الظاهرة
بشكل مفاجئ فتتوىل إدارة املدرسة عمل التايل :
إبقاء الطالب أو الطالبات داخل الفصول مع التأكيد عىل هيئةالتدريس بعدم إخراجهم إال يف حالة الرضورة مع املحافظة عىل
هدوئهم وطأمنتهم.
إغ�لاق النوافذ واألب��واب يف املبنى مع املحافظة عىل كميةاألكسجني الالزمة يف هذه املواقع مع تشغيل وسائل التهوية
البديلة ما أمكن ذلك.
يف حال وجود أطفال لديهم حاالت طبية معينة تتطلب إجراءاتمتابعة مدراء  /مديرات إسعافيه عاجلة يتم التأكيد عىل أولياء األمور بتوفري البخاخات
امل���دارس والتأكد من الخاصة لتلك الحاالت مع أبنائهم بشكل دائم.
وصول البالغ إليهم
يف حال احتامل وصول الغبار إىل داخل املدرسة يتم إبالغ الطلبةبوضع مناديل باملاء عىل األنف والفم.
يف حال تأزم بعض الحاالت الصحية يتم العمل عىل نقلها إىلأقرب مستشفى أو مركز صحي إلعطائهم العالج الالزم
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فريق العمل
امل�شرف العام
وكيل الوزارة امل�ساعد امل�شرف العام على الأمن وال�سالمة املدر�سية
ماجد بن عبيد احلربي

الإعداد
امل�ست�شار  /عبداهلل بن علي معدي

املراجعة الفنية واللغوية:
الأ�ستاذة  /منى بنت �سلطان باهربي

الأ�ستاذ  /يو�سف بن ح�سن القحطاين

الأ�ستاذة  /هدى بنت حممد املقرن

الأ�ستاذ � /سليمان بن �شايع املطرفـي

الأ�ستاذة  /هيله بنت ظافر الأحمري

