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 .Iالخلفية
ُ َ
ع ِقد اجتماع ثالثي الخبراء في منظمة العمل الدولية ( )ILOفي
سبتمبر  2019العتماد المبادئ التوجيهية بشأن تعزيز العمل
ُ
الالئق والسالمة على الطرق في قطاع النقل (يشار إليها فيما
يلي بـ "المبادئ التوجيهية")؛ وترأس االتحاد الدولي لعمال
النقل ( )ITFوفد مجموعة العمال لحضور هذا االجتماع ،والذي
اشتمل على مفاوضات مع أصحاب العمل وممثلي الحكومات
دامت ألسبوع ،ونتج عن االجتماع اتفاقية ثالثي�ة حول المبادئ
التوجيهية ،واليت تحتوي على مجموعة واسعة من التوصيات
حول "أفضل الممارسات في مجال السالمة على الطرق" ،مع
الهدف المعلن المتمثل في "حماية المجتمع وعمال نقل الطرق
من جميع مخاطر الصحة والسالمة ،وتعزيز السالمة واألجر
العادل "(الفقرة .)7

الحصول على موافقة صاحب العمل والحكومة على قرار ألزم
منظمة العمل الدولية ودساتيرها بتطوير واعتماد "قواعد
السلوك المهين أو المبادئ التوجيهية حول أفضل الممارسات
في مجال سالمة النقل على الطرق"؛ وفيما بي�ن االجتماعين،
انخرط الـ ITFوالنقابات المنتسبة له في البحث والمناقشة
حول الموضوعات الرئيسية اليت تغطيها المبادئ التوجيهية،
مع استمرار إطالق الحمالت الفعلية على أرض الواقع إلرساء
الكثير من الحقوق واألنظمة اليت تعززها المبادئ التوجيهية.

ً
ينخرط الـ ITFحاليا في مرحلة تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية،
ويهدف هذا الملخص إلى مساعدة النقابات المنتسبة في
فهم المحتوى الرئييس لتلك المبادئ التوجيهية ،مع التركيز
على األجزاء اليت تدعم استراتيجية الـ ITFتجاه أصحاب العمل
االقتصاديي�ن ،الموضحة في قوة العمال في سالسل التوريد:
استراتيجية الـ ITFتجاه أصحاب العمل االقتصاديي�ن.

تلك المبادئ التوجيهية هي حصاد عدة سنوات من العمل قام
ً
به الـ ،ITFبدءا من التحضير الجتماع سابق حول السالمة والصحة
ُ َ
في قطاع نقل الطرق ،والذي ع ِقد في عام 2015م؛ وقد نجح
ً
وفد مجموعة العمال (بقيادة الـ ITFأيضا) في هذا االجتماع ،في
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 .IIIأهمية المبادئ
التوجيهية
واستخدامها

 .IIنطاق المبادئ
التوجيهية
أشكال التوظيف

تغطي هذه المبادئ التوجيهية جميع سائقي المركبات التجارية
اللذين يقدمون خدمات الشحن البري وخدمات نقل الركاب
لمسافات طويلة ،بغض النظر عن شكل توظيفهم (الفقرة
 .)20ويشمل هذا النطاق بشكل صريح جميع العاملين لحسابهم
الخاص ،والعاملون المستقلون (مالك -أو مشغل) ،والعاملون
لحساب مقاولين مستقلين ،وسائقو المركبات التجارية CMV
غير الرسميي�ن ،ومن يصنفون على أنهم سائقو المركبات التجارية
ً
الذين ال يتقاضون أجورا ،وغيرهم من السائقين في أشكال العمل
غير القياسية.

على الرغم من أن المبادئ التوجيهية غير ملزمة ،إال أنها مهمة
من ناحيتي�ن ،الناحية األولى تتمثل في أنها تحدد المبادئ
والممارسات الموىص بها والمتفق عليها من قبل العمال
وصاحب العمل والممثلين الحكوميي�ن في أعلى سلطة دولية في
ً
عالم العمل ،واليت تربط صراحة بي�ن التعاقد من الباطن وضغوط
خفض التكاليف ،وانخفاض معدالت األجور وغيرها من "االفتقار
للعمل الالئق" ،والسالمة على الطرق ،الناحية الثاني�ة تتمثل في
كون تلك المبادئ التوجيهية هي النص األول الذي وافقت عليه
دساتير منظمة العمل الدولية واليت تنص على مسئوليات ليس
فقط الحكومات ،وأصحاب العمل في شركات النقل ،والنقابات،
ً
ولكن أيضا "أطراف سلسلة نقل الطرق" ،وعلى وجه الخصوص،
"مشترو خدمات النقل" –وهي الشركات في أعلى سالسل
مقاوالت نقل الطرق اليت تتعاقد على خدمات النقل ولكنها ال
تستخدم عمال النقل بشكل مباشر ،وكما هو موضح أدناه ،فإن
مفهوم مشتري النقل المستخدم في المبادئ التوجيهية هو
في األساس نفس مفهوم صاحب العمل االقتصادي المستخدم
بشكل استراتيجي من قبل الـ ITFلتحديد األطراف اليت تتحمل
المسئولية النهائي�ة عن سالسل التعاقد الكاملة لألجور والسالمة
وظروف العمل.

القطاع

وعلى الرغم من الجهود الحثيث�ة اليت بذلها وفد مجموعة العمال،
ً
فإن تطبيق هذه المبادئ التوجيهية كان مقتصرا على الشحن
البري وخدمات نقل الركاب لمسافات طويلة ،ومن الناحية
الفني�ة يستثىن من ذلك السائقين العاملين في خدمات الحافالت
اإلقليمية والمشتركة بي�ن المدن والسائقين الذين يقودون
المركبات ذات العجالت الثن�ائي�ة والثالثي�ة (الفقرة  )9وعلى
الرغم من عدم تضمين هذه المجموعات بشكل رسيم ،إال أنه
يمكن اإلشارة إليها بسهولة في المناقشات الدائرة حول أفضل
السبل لحماية هذه المجموعات المهمة من العمال.

يمكن أن تكون المبادئ التوجيهية أداة مهمة كجزء من
استراتيجية أوسع لبن�اء القوة الجماعية للعمال لتحميل
أصحاب العمل االقتصاديي�ن والحكومات المسئولية عن العدل
والسالمة والفوز بمعايير الصناعة وإعادة تنظيم األسواق على
الرغم من أنها ال تخلو من القيود ،وعلى وجه الخصوص ،يمكن
استخدام المبادئ التوجيهية كأساس للمطالب والمفاوضات
مع الحكومات وأصحاب العمل ،وعلى وجه الخصوص ،أصحاب
العمل االقتصاديي�ن بشأن معدالت األجور والسالمة والصحة
المهني�ة وحقوق النقابات العمالية.

األعمال الحرة

ويستطيع سائقو المركبات التجارية الذين تشملهم هذه
المبادئ التوجيهية أن يقودوا المركبات المملوكة لهم ملكية
عامة أو خاصة ،طالما أنها "تستخدم عادة في النقل التجاري"
لصالح صاحب العمل أو لصالح أي طرف في سلسلة النقل البري
(الفقرة  .)9وتشمل األطراف في سلسلة النقل البري أي طرف
يمكنه أن يعطي تعليمات لسائق المركبة التجارية و/أو عقود
لخدمات النقل (الفقرة  12و .)16وبالتالي ،يمكن فهم المبادئ
التوجيهية على أنها تنطبق على العمال والشركات العاملة ضمن
اقتصاد األعمال الحرة في قطاع النقل البري ،على الرغم من أنها
ال تذكر على وجه التحديد األعمال الحرة .وعلى الرغم من القيود
القطاعية ،فإن المبادئ التوجيهية يمكن أن تنطبق فقط على
أعمال الشحن الحرة (مثل أمازون فليكس وشحن أوبر) وليس
على الركاب في المناطق الحضرية (مثل ركاب تطبيق أوبر) إال أنه
ينبغي للنقابات أن تستخدمها كمرجع للمبادئ والممارسات اليت
َ
يمكن تنفيذها من ِقبل الحكومات ومشغلي المنصات لحماية
جميع السائقين العاملين على التطبيقات.
تغطي المبادئ التوجيهية مجموعة من الموضوعات المهمة بما
في ذلك دين�اميكيات الصناعة وظروف العمل والصحة والسالمة
المهني�ة والتدريب والتأهيل المهين وحقوق النقابات العمالية
والحوار االجتماعي ،ومن بي�ن أمور أخرى ،تشجع المبادئ
التوجيهية الحكومات والشركاء االجتماعيي�ن على وضع نهج
يتمحور حول الجانب البشري للتكنولوجيات الجديدة والمشاركة
في إنعاش قطاع نقل الطرق بما يتماىش مع المبادئ التوجيهية
لالنتقال العادل الخاصة بمنظمة العمل الدولية ،ومع أخذ الغرض
من هذا الملخص في عين االعتب�ار ،فإن المحتوى الوارد أدناه يركز
على مسئوليات الشركاء االجتماعيي�ن ،وخاصة أصحاب العمل
االقتصاديي�ن ،فيما يتعلق باألجور وظروف العمل ونواحي الصحة
ً
والسالمة ،ولكن يجب على النقابات أيضا مراجعة األقسام األخرى
ذات الصلة بمجاالت عملهم.
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 .IVالمحتوى الرئييس
للمبادئ التوجيهية
الجزء األول :المفاهيم الرئيسية

سلسلة المسئولية :مفهوم في القانون الدولي والوطين يعترف
بالمسئوليات المحددة لجميع األطراف في سلسلة التعاقد (بما
في ذلك أصاب العمل االقتصاديي�ن) لزيادة السالمة وتقليل
مخاطر إصابة األشخاص المشاركين في السلسلة والجمهور
العام (الفقرة .)178

 )1التعريفات الرئيسية

سائق المركبة التجارية على الطرق :هو أي شخص يقوم بقيادة
مركبة تجارية على الطرق أو يتم حمله في مركبة تجارية بهدف
قيادتها .ويمكن أن تكون المركبة التجارية مملوكة ملكية عامة
أو خاصة طالما أنها "تستخدم بالعادة في النقل التجاري للركاب
و  /أو الشحن .ويمكن أن يعمل سائق المركبة التجارية لدى
صاحب عمل مباشر أو لصالح طرف آخر يعمل في النقل البري
(انظر أدناه).

الشركاء االجتماعيي�ن :في منظمة العمل الدولية ،يشير مصطلح
"الشركاء االجتماعيي�ن" إلى منظمات العمال (النقابات
العمالية) ومنظمات أصحاب العمل ،واليت تعد مع الحكومات
األطراف الرئيسية في الحوار االجتماعي والمجموعات الثالثة
المكونة لمنظمة العمل الدولية.

سائقي سيارات الطرق التجارية على الطرق الذين يتقاضون
رواتب مقابل سائقي سيارات الطرق التجارية على الطرق بدون
أجر :تستخدم المبادئ التوجيهية مصطلح "كسب األجر" لإلشارة
إلى السائقين الموظفين و "وبدون أجر" لإلشارة إلى العاملين
لحسابهم الخاص والمستقل (مالك مشغل) والمقاول التابع
وسائقي المركبات التجارية على الطرق غير الرسميي�ن (الفقرة
 ،)17تشمل المصطلحات األخرى لمجموعات السائقين في هذه
الفئة "المالك المشغل" والعاملين "الذين تم تصنيفهم بشكل
ً
خاطئ" أو في "عالقات تختلف عن ظاهرها" ،وغالبا ما تكون
هذه المصطلحات متداخلة ويتم استخدام مصطلحات مختلفة
في سياقات مختلفة على المستوى الوطين .كما أن سائقي
المركبات التجارية على الطرق الذين ال يتقاضون أجر هم عمال،
ً
ولكن أصحاب العمل وأطراف سلسلة توريد نقل الطرق غالبا ما
يرغبون في القول بأنهم ليسوا كذلك.

أشكال التوظيف غير القياسية :مصطلح تستخدمه منظمة
العمل الدولية لتغطية مجموعة واسعة من أشكال التوظيف
غير المستقرة ،بما في ذلك "العقود محددة المدة وأشكال
أخرى من العمل المؤقت ،وعمل الوكالة المؤقت والترتيب�ات
التعاقدية اليت تنطوي على أطراف متعددة ،وعالقات العمل
الغير مماثلة لظاهرها ،والعمل المستقل التابع والعمل بدوام
جزئي (الفقرة .)61

ً
على الرغم من أن المبادئ التوجيهية ال تنص صراحة على أن
سائقي المركبات التجارية على الطرق بدون أجر غير الربحية
ُ
يجب أن يفهموا على أنهم جزء من هذه الفئة ،تستخدم منظمة
ً
العمل الدولية أيضا مصطلح "أشكال العمل الجديدة والناشئة"
ً
لإلشارة تحديدا إلى أشكال العمل الجديدة اليت ال تتلاءم بسهولة
مع المفهوم التقليدي "للتوظيف" ،مثل عمال األعمال الحرة
(الفقرة .)61

تتمثل إحدى نقاط قوة المبادئ التوجيهية في أنها تدرك نقاط
ضعف سائقي المركبات التجارية على الطرق بدون أجر (الفقرة
ً
 )26-25وتوفر حماية كبيرة ،باستخدام كلمة "سائق" ،بدال
من "عامل" ،وتتجنب المبادئ التوجيهية مسألة وضعهم ،مع
استمرار تقديم مجموعة واسعة من الحقوق والحماية اليت
ينبغي ضمانها لهم.

عجز العمل الالئق :مفهوم مهم يستخدم على نطاق واسع في
المبادئ التوجيهية ،والتعريف التقليدي لمنظمة العمل الدولية
هو "عدم وجود فرص عمل كافية ،عدم توافر الحماية االجتماعية
الكافية ،إنكار الحقوق في العمل وأوجه القصور في الحوار
االجتماعي".

ً
مشترو خدمات النقل :فرد أو شركة تتعاقد تجاريا مع شركة تقدم
خدمات الشحن البري أو نقل الركاب ،وبشكل ضمين يتضمن هذا
التعريف التكافؤ في أعلى سالسل التعاقد اليت تتحكم في ظروف
العمل واألجور على مستوى السالسل ،واليت يشير إليها الـITF
باسم "أصحاب العمل االقتصاديي�ن" (الفقرة .)16

 )2االرتب�اط بي�ن ضغوط سلسلة التوريد وعجز
العمل الالئق والسالمة على الطرق
تتمثل أهم نقطة أولية للمبادئ التوجيهية في االعتراف
بضغوط خفض التكلفة المتأصلة في سالسل التعاقد في مجال
نقل الطرق ،واليت تنشأ من أصحاب العمل االقتصاديي�ن ،مما
يؤدي إلى انخفاض معدالت األجور وظهور وأوجه عجز أخرى
في العمل الالئق ،مما يجبر السائقين على االنخراط في ممارسات
القيادة غير اآلمنة ،ومما يعرض بالتالي جميع مستخديم الطريق
للخطر (الفقرات  ،)70 ،29 ،27 ،7 ،1تم إرفاق قائمة بالمصادر
األكاديمية والحكومية اليت تثبت هذا االرتب�اط في الملحق األول
لهذا الملخص ،وتنص المبادئ التوجيهية على أن "المسئولية
المشتركة للحكومات والشركاء االجتماعيي�ن وأطراف سلسلة
نقل الطرق هي حماية الجمهور والركاب ومستخديم الطرق من
حوادث التصادم واألخطار اليت يمكن الوقاية منها ،بما في ذلك
تلك اليت تنجم عن عجز العمل الالئق لسائقي المركبات التجارية
على الطرق "(الفقرة .)19

أطراف سلسلة نقل الطرق :أي طرف في سلسلة مقاوالت
يمكنه إعطاء تعليمات لسائق المركبات التجارية على الطرق بما
في ذلك مشترو خدمات النقل (أصحاب العمل االقتصاديون)
وكذلك شركات النقل والخدمات اللوجستي�ة والشحن (الفقرة
.)12
من األهمية أن نعي أنه عند اإلشارة إلى مسئوليات أطراف
سلسلة نقل الطرق في المبادئ التوجيهية فإنها تشير إلى
مسئوليات أصحاب العمل االقتصاديي�ن.
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الجزء الثاني :تنظيم سالسل التعاقد من
أجل االستدامة وبن�اء أواصر قوة العمال

االجتماعي ،ومستويات المعيشة النسبي�ة للفئات االجتماعية
األخرى ،واألهم من ذلك ،احتي�اجات العمال وعائالتهم ،وحسابات
تكلفة العمالة المرتبطة بالحد األدنى لألجور اليت ال تفي بهذه
كاف ال ينبغي اعتب�ارها مستدامة.
المتطلبات بشكل
ٍ

عمليات السداد المستدامة تعين معدالت آمنة لألجور

يجب أن يكون الحد األدنى من التعويضات للسائقين الذين
ً
ً
يتقاضون أجورا كافيا وعلى قدم المساواة مع سائقي المركبات
ً
التجارية على الطرق الذين ال يتقاضون أجورا (الفقرات .)81-80

 )1عمليات السداد المستدامة

ً
تحدد المبادئ التوجيهية إطارا لـ "عمليات السداد المستدامة"
لسائقي المركبات التجارية على الطرق الذين يتقاضون والذين ال
ً
ً
يتقاضون أجورا استن�ادا إلى نفس مبادئ نموذج معدالت األجور
اآلمنة ،حيث تحدد أنظمة معدالت األجور اآلمنة الحد األدنى من
معدالت األجور الالزمة لضمان عدم تعرض السائقين للضغط في
ممارسات القيادة غير اآلمنة ،وتشمل آليات سلسلة المسئولية،
واليت تضمن أن أصحاب العمل االقتصاديي�ن وأطراف سلسلة نقل
الطرق اآلخرون يتحملون مسئولية سداد معدالت األجور هذه،
(للحصول على شرح مفصل لنموذج معدالت األجور اآلمنة ،بما
في ذلك كيفية تنفيذه في دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبي�ة،
يمكنك االطالع على ،بن�اء أواصر قوة العمال في سالسل التوريد:
استراتيجية الـ ITFألصحاب العمل االقتصاديي�ن ،الفصل الخامس:
معدالت األجور اآلمنة).

 )2وقت العمل والقيادة ،والسرعة والحمل الزائد
العمل اآلمن وأوقات القيادة
تقر المبادئ التوجيهية بضرورة قيام الحكومات بتنظيم أوقات
العمل والقيادة لكل من سائقي المركبات التجارية على الطرق
ً
ً
الذين يتقاضون أجورا والذين ال يتقاضون أجورا ،وتطبيق هذه
اللوائح بطريقة تجعل جميع أطراف نقل الطرق مسئولين
(الفقرات  ،)89 ،88 ،87 ،86 ،84 ،83يجب على أصحاب العمل
وأطراف سلسلة نقل الطرق التأكد من أن سائقي المركبات
التجارية على الطرق ال يقومون بالقيادة وهم متعبون (،)83 ،42
يتم توفير إرشادات حول أدوات منظمة العمل الدولية المعمول
بها في الفقرتي�ن  83و.86

إشراك النقابات العمالية في آليات عمليات السداد المستدامة

تعزز الفقرتان ( 39هـ) و 41مسئولية جميع أطراف سلسلة
نقل الطرق لضمان حصول السائقين ،بما في ذلك السائقون
من البلدان األجنبي�ة ،على مدفوعات كافية (مستدامة) وعدم
إجبارهم على انتهاك القواني�ن المحددة للقيادة أو أوقت العمل
أو السرعة والحجم والوزن وأنظمة التحميل ،وتقر الفقرة 49
(ح) بأن القضاء على الضغوط لالنخراط في هذه الممارسات
وغيرها من الممارسات غير اآلمنة على الطريق والسماح بالراحة
الكافية يتطلب "تحسين ممارسات إدارة سلسلة التوريد" من
قبل أصحاب العمل وأطراف سلسلة نقل الطرق.

بالنسبة لسائقي المركبات التجارية على الطرق الذين ال يتقاضون
ً
أجورا ،تدعو المبادئ التوجيهية الشركاء االجتماعيي�ن وأطراف
ً
سلسلة نقل الطرق والحكومات إلى العمل سويا إلنشاء آليات
سداد مستدامة ،حيث أن حقيقة المبادئ التوجيهية تعترف
ً
صراحة بضرورة مشاركة النقابات العمالية وأصحاب العمل
االقتصاديي�ن في إنشاء آليات (أو نماذج) للدفع المستدام لها
أهمية خاصة ،ومن وجهة نظر النقابات العمالية ،فإن إشراكها
في هذه العملية يضمن لها الحصول على مقعد على طاولة
المفاوضات مع أصحاب العمل االقتصاديي�ن.

 )3شفافية التوثيق والتعاقد وخطط القيادة
اآلمنة

إن تضمين أصحاب العمل االقتصاديي�ن في العملية يجبرهم
على االنخراط مع النقابات العمالية في نظام يمكن من خالله
ً
مساءلتهم ،وتؤكد المبادئ التوجيهية أيضا على وجوب إنفاذ
عمليات السداد المستدامة من خالل أنظمة التفتيش اليت
تنطبق على جميع أطراف سلسلة نقل الطرق (الفقرتان 77
و.)82

شفافية حفظ الدفاتر والتعاقد
تدرك المبادئ التوجيهية أن حفظ السجالت بشكل جيد وشفاف
من قبل أطراف سلسلة نقل الطرق وأصحاب العمل وسائقي
مركبات الطرق التجارية والشفافية حول كيفية تنفيذ العمل
والتعاقد عليه ،وتنظيم عقود خدمة نقل الطرق ،بما في ذلك
توفير الحكومات للعقود النموذجية ،تعتبر أدوات مهمة لتعزيز
العمل الالئق والسالمة (الفقرتان  163و ،)176توفر الفقرتان
ً
 68و 69شروطا محددة للتوظيف وعقود الخدمة اليت تتسم
بالشفافية لسائقي المركبات التجارية على الطرق اليت يتقاضون
ً
ً
رواتب�ا منهم والذين ال يتقاضون رواتب�ا.

استرداد التكاليف والدفع مقابل وقت عمل سائقي المركبات
التجارية على الطرق بدون أجر
تستن�د عمليات السداد المستدامة في المبادئ التوجيهية إلى
مبدأ "استرداد التكاليف" ،يجب أن يتم الدفع لسائقي المركبات
ً
التجارية على الطرف الذين ال يتقاضون أجرا في غضون 30
ً
يوما (الفقرات  )75وأن يكونوا قادرين على استرداد المركبة
والتكاليف األخرى الثابت�ة والمتغيرة واالستثمارية ذات الصلة
اليت يتعين عليهم تحملها بسبب عدم االعتراف بهم كموظفين.

تقدم الفقرة  138أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة
بشأن التوظيف العادل والمشتريات عند التعاقد على خدمات
نقل الطرق ،وعلى وجه الخصوص ،تنص المبادئ التوجيهية على
أن اتفاقية بنود العمل (العقود العامة) لعام ( 1949رقم ،)94
يمكن استخدامها كخريطة طريق للتعاقد مع سائقي المركبات
التجارية بدون أجر عبر القطاعين العام والخاص ،تنص هذه
االتفاقية على أن عقود الخدمات يجب أن تتضمن بنودا تضمن
السداد ،وتحدد ساعات العمل ،وظروف العمل األخرى للعمال
المعنيي�ن بما يتوافق مع المعايير الصناعية والعمالية المعمول
بها.

ً
يجب أيضا تعويض السائقين بشكل مناسب عن كل الوقت الذي
يعملون فيه سواء في القيادة أو غير القيادة (الفقرتان  76و،)81
وتنص المبادئ التوجيهية على أن التعويض عن تكاليف العمالة
الشخصية يجب أن يكون حسب الحد األدنى لألجور المعمول به
ً
وطني�ا أو أعلى منه ،وتشترط اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور
لعام 1970م (رقم  ،)131المشار إليها في الفقرة  ،78أن يأخذ
الحد األدنى لألجور في االعتب�ار ت كلفة المعيشة ،ومزايا الضمان

6

(الفقرة  .)39يشير مصطلح العناية الواجبة بحقوق اإلنسان إلى
مسؤولية الشركات في تحديد ومنع وتخفيف وتحمل مسؤولية
اآلثار السلبي�ة على حقوق اإلنسان المرتبطة بأعمالها وسلسلة
التوريد الخاصة بها ،حىت لو لم تتسبب مباشرة في هذه اآلثار أو
تساهم فيها .وتدعو المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة إلى إجراء
مشاورات مع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك النقابات العمالية،
في كل مرحلة من مراحل عملية تصميم نماذج العناية الواجبة
ورصد اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان ومعالجتها .باإلضافة إلى
ً
المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة ،يمكن للنقابات أيضا الرجوع
إلى إعالن المبادئ الثالثي الصادر عن منظمة العمل الدولية بشأن
الشركات متعددة الجنسيات والسياسة االجتماعية (إعالن
الشركات متعددة الجنسيات) فيما يتعلق بمسئوليات العناية
الواجبة للشركات متعددة الجنسيات.

خطط القيادة اآلمنة
باإلضافة إلى شفافية العقود الشفافة ،تدعو المبادئ
التوجيهية إلى االستخدام واإلنفاذ والمراجعة المنتظمة لخطط
القيادة اآلمنة وتحديثها (الفقرات  ،)173-171 ،157حيث توفر
خطط القيادة اآلمنة معلومات حول خدمة نقل الطرق اليت
يتم تنفيذها ،بما في ذلك األطر الزمني�ة والمسافات والظروف
ً
وطرق إدارة اإلجهاد ،ويرد أيضا إطار عمل لتطوير خطط القيادة
اآلمنة في الملحق د المرفق بالمبادئ التوجيهية ،ويشتمل
المحق الثاني لهذا الملخص على العديد من األمثلة األخرى األكثر
ً
تفصيال.

 )4التفتيش واإلنفاذ ،وسلسلة المسئولية
التفتيش واإلنفاذ

في حين أنها ال تتعمق بما يكفي في االعتراف بالدور الحيوي الذي
يمكن أن تلعبه النقابات في التفتيش واإلنفاذ ،فإن المبادئ
ً
التوجيهية توفر أساسا لتعزيز نموذج تفتيش العمال الذي يقوم
ً
االتحاد الدولي لعمال النقل ( )ITFحاليا بتطبيقه من خالل نموذج
العناية الواجبة للنقل البري( ،للحصول على شرح مفصل لهذا
النموذج ،راجع ،بن�اء أواصر قوة العمال في سالسل التوريد:
استراتيجية أصحاب العمل االقتصاديي�ن في الـ ،ITFالفصل :4
العناية الواجبة المرتكزة على العمال).

تدعو المبادئ التوجيهية الحكومات إلى التمويل الكافي (الفقرة
 )157وضمان جودة أنظمة اإلنفاذ والتفتيش (الفقرة  )42وسن
وتطبيق عقوبات فعالة على االنتهاكات (.)165
سلسلة المسئولية

ً
ً
تؤكد المبادئ التوجيهية مرار ا وتكرار ا على أنه يجب إجراء
التفتيش واإلنفاذ على أساس "مبادئ سلسلة المسئولية"،
مما يعين أن جميع أطراف سلسلة نقل الطرق يجب أن يكونوا
مسئولين عن أي انتهاكات ،وينطبق هذا على انتهاكات عمليات
السداد المستدامة ،ووقت العمل والقيادة ،واألنظمة المحددة
للسرعة وقواعد المرور ،وأنظمة حجم ووزن المركبات التجارية،
وأنظمة نقل الركاب والبضائع الخطرة ،وما إلى ذلك ،وتسبب
سائقي المركبات التجارية في إصابة أو ضرر لشخص آخر (مثل
حوادث التصادم) (الفقرات .)179 ،176 ،98 ،82 ،77

يستمد نموذج العناية الواجبة للنقل البري قوته من حقيقة
أن العمال والنقابات يعرفون في كثير من األحيان ما يحدث
في سالسل التعاقد أكثر من أصحاب العمل االقتصاديي�ن الذين
يعتمدون عليهم ،ويمكن أن تشكل المعلومات اليت تجمعها
النقابات من خالل المراقبة والتفتيش النظاميي�ن النتهاكات
هذه المبادئ التوجيهية األساس لمفاوضات وضع المعايير
مع الحكومات وأصحاب العمل االقتصاديي�ن ،مما يؤدي إلى
ً
المعالجة وفي نهاية المطاف تحقيق سالسل تعاقدية أكثر أمانا
واستدامة ،وباتب�اع اإلرشادات ،يمكن أن يركز التفتيش بقيادة
العمال على انتهاكات:

آليات التظلم والتعويض
يجب أن تكون أنظمة التفتيش واإلنفاذ مصحوبة بآليات تعويض
وشكاوى يمكن الوصول إليها وأن تكون منصفة ومستقلة
وحيادية بالنسبة لجميع سائقي المركبات التجارية ،واليت يمكن
للسائقين استخدامها دون خوف من التعرض للعقاب (الفقرتان
 49و ،)56وعلى وجه الخصوص ،تقترح المبادئ التوجيهية
لوائح نقل الطرق بحيث تتضمن توفير الوصول إلى آليات تسوية
المنازعات والتعويض ،أي من خالل المحاكم والهيئ�ات القضائي�ة
(الفقرة .)176

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مشاركة النقابات العمالية في عمليات التفتيش واإلنفاذ
تدعو المبادئ التوجيهية الحكومات إلى تعزيز التعاون وتب�ادل
المعلومات بي�ن وكاالت التفتيش واإلنفاذ ومع النقابات
العمالية ومنظمات أصحاب العمل (الفقرة  ،)159كما تدعو
أصحاب العمل ،ومنظمات أصحاب العمل ،وأطراف سلسلة
ً
نقل الطرق بتعزيز وتنفيذ العناية الواجبة وفقا إلطار مبادئ
األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان

•
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عمليات السداد المستدامة.
العمل اآلمن ووقت القيادة.
حدود السرعة.
اللوائح المنظمة للحجم والوزن والحمولة.
الممارسات التعاقدية الشفافة والعادلة.
بروتوكوالت السالمة والصحة المهني�ة.
تغطية األمراض واإلصابات المهني�ة.
الحماية من العنف والتحرش.
المرافق الصحية ومرافق الراحة الالئقة.
حقوق العمل األساسية (حرية تكوين النقابات والمفاوضة
الجماعية).
احترام النشاط النقابي.

الجزء الثالث :مسئولية الحكومة وصاحب
العمل وأصحاب العمل االقتصاديي�ن عن
الصحة والسالمة المهني�ة والمساواة بي�ن
الجنسين

ومع ذلك ،فإن المبادئ التوجيهية تقصر من حيث أنها تحدد فقط
مسئوليات أصحاب العمل لضمان تغطية سائقي سيارات الطرق
التجارية الذين يحصلون على أجر من خالل هذه األنظمة (الفقرة
 )128دون التطرق لمسئوليات أطراف سلسلة نقل الطرق تجاه
سائقي المركبات التجارية بدون أجر ،ومع ذلك ،فإنها توفر
نقطة انطالق جيدة للنقابات اليت تمثل السائقين في أشكال
التوظيف غير القياسية الذين ال يغطيهم التأمين االجتماعي في
أغلب األحيان بشكل كامل.

 )1الصحة والسالمة المهني�ة)

بروتوكوالت الصحة والسالمة المهني�ة والتدابير الوقائي�ة

 )2العنف والتحرش

تدعو المبادئ التوجيهية الحكومات والشركاء االجتماعيي�ن
وأطراف سلسلة نقل الطرق إلى تحمل مسئولية وضع
بروتوكوالت الصحة والسالمة المهني�ة بما يتماىش مع المعايير
الدولية ،وتوفير التدريب على الصحة والسالمة المهني�ة واتخاذ
التدابير الوقائي�ة ،خاصة فيما يتعلق بالتصادم أو الحوادث وزيادة
ساعات العمل وقلة فترات الراحة وما إلى ذلك (الفقرات -91
 ،)93وبالنظر إلى أن األقسام السابقة من المبادئ التوجيهية
تربط بشكل واضح بي�ن ضغوط سلسلة التوريد ،وعدم توافر العمل
الالئق ،وحوادث التصادم أو الحوادث ،فإن هذه الفقرات تعزز
مسئولية أصحاب العمل االقتصاديي�ن عن إدارة سلسلة التوريد
المستدامة ،والسداد المستدام ،وتوفير ظروف العمل اآلمنة.

تدعو المبادئ التوجيهية الحكومات والشركاء االجتماعيي�ن
وأطراف سلسلة نقل الطرق إلى اتخاذ إجراءات مختلفة للحد
من العنف والتحرش ضد سائقي المركبات التجارية ،بما في
ذلك تقييمات المخاطر ،وإدارة اإلجهاد وخطوط السير ،واعتماد
ً
سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف والتحرش في مكان
العمل ،واتخاذ التدابير الوقائي�ة للحد منها ،والتدخل لمعالجة
المشاكل الناشئة عن حوادث العنف ،بما في ذلك سرقة البضائع،
وتوفير التدريب للمديرين وسائقي المركبات على الطرق التجارية،
وتسهيل الحوار االجتماعي (الفقرة .)103
تقدم الفقرة  101إشارة إلى اتفاقية العنف والتحرش لعام 2019
(رقم  )190والتوصية المتعلقة بالعنف والتحرش لعام 2019
(رقم  )206لفهم ما يشكل على أنه عنف وتحرش ،بما في ذلك
"العنف والتحرش القائمين على النوع االجتماعي " ومسئوليات
الدول األعضاء اليت صادقت على االتفاقية.

ً
تقر المبادئ التوجيهية أيضا بأن الحكومات والشركاء االجتماعيي�ن
وأطراف سلسلة نقل الطرق مسئولون عن تعزيز وفرض التحميل
والتفريغ اآلمن ،وتوفير واستخدام معدات الحماية الشخصية،
وحق سائقي المركبات التجارية في إبعاد أنفسهم عن المواقف
اليت يتعرضون فيها لإلكراه أو حيث تكون حياتهم أو صحتهم
معرضة للخطر (الفقرة  ،)100وتوضح المبادئ التوجيهية أن
سائقي المركبات التجارية يجب أن يكونوا قادرين على اإلبالغ عن
مشكالت السالمة دون خوف من العقاب كجزء أسايس لضمان
السالمة لعامة الناس (الفقرة  ،)98مع العلم بأن هذه الفقرات
لها أهمية خاصة في سياق جائحة كوفيد.-19

 )3المرافق الصحية
تقر المبادئ التوجيهية بأن الوصول إلى مرافق الرعاية (المرافق
الصحية) الالئقة أمر ضروري لضمان صحة العمال وعافيتهم
وتوافر ظروف العمل الالئقة ،وال سيما للنساء العامالت
(الفقرات  ،)114-112حيث أقرت المبادئ التوجيهية بمسئوليات
الحكومات وأصحاب العمل وأطراف سلسلة نقل الطرق إلدارة
الموارد من أجل توفير مرافق الرعاية الالئقة والسماح لسائقي
المركبات التجارية باستخدامها ،وتضمين سائقات المركبات
التجارية النساء في خطة وتصميم المرافق (الفقرة  ،)116كما
ً
أقرت أيضا بمسئوليات الحكومات في إتاحة األرايض العامة وبن�اء
المرافق وتحسينها (الفقرة .)115

تتن�اول فقرات أخرى من المبادئ التوجيهية مسئوليات الحكومة
حول تنظيم المواد الخطرة (الفقرات  )107-106وسالمة
ً
المركبات (الفقرة  ،)111ومعالجة األمراض المنقولة جنسيا
(الفقرات  ،)110-109ومنع تعاطي المخدرات والكحول (،)100
وفي معظم هذه الحاالت ،تدعو المبادئ التوجيهية إلى التشاور
الحكويم مع الشركاء االجتماعيي�ن ،أو بي�ن الشركاء االجتماعيي�ن
وأطراف سلسلة نقل الطرق .RT

يعدد ميث�اق الـ ITFللمرافق الصحية القضايا والحقوق المتعلقة
ً
بالمرافق الصحية ،ويمكن أن يكون مرجعا بجانب المبادئ
التوجيهية.

أنظمة التأمين االجتماعي ،وإصابات العمل ،واألمراض
تدعو المبادئ التوجيهية الحكومات إلى إنشاء "خطط تأمين
اجتماعي و /أو تعويضات وطني�ة قوية وشاملة ومستدامة"
بما في ذلك "خطط الحماية من إصابات العمل لجميع سائقي
المركبات التجارية" (الفقرتان  127و.)129

 )4معالجة الفصل والتمييز المهين على أساس
النوع االجتماعي
تشير المبادئ التوجيهية إلى أن "عدم مشاركة المرأة يعين
فشل قطاع نقل الطرق في االستفادة من قوة عاملة تمثيلية
كاملة ،حيث تقدم العديد من اإلجراءات اليت يجب على الحكومات
وأصحاب العمل وأطراف نقل الطرق اتخاذها لمعالجة هذه
المشكلة وخلق مجال عمل أكثر جاذبي�ة بشكل عام ،ويشمل ذلك
جذب المزيد من النساء والمجموعات األخرى الممثلة تمثيلا ناقصا
وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع ،وتوفير إجازة الوضع واإلجازة
الوالدية وإجازات الرعاية ،وتحسين ممارسات إدارة سلسلة
التوريد للسماح بالتوازن بي�ن العمل والحياة ،واتخاذ إجراءات
لتخفيف العقبات اليت تعترض التقدم الوظيفي ،وتوفير أماكن
للراحة ،واستخدام سياسات السالمة والصحة المهنيتي�ن المراعية
للنوع االجتماعي والتصدي للعنف في العمل ،وما إلى ذلك
(الفقرات .)90 ، 55 ، 49

تؤكد الفقرة  123على أن الحكومات ،بالتشاور مع الشركاء
االجتماعيي�ن ،يجب أن تسعى إلى توسيع أنظمة الضمان
االجتماعي ،بما في ذلك ضمان توفير الدخل لجميع سائقي
المركبات التجارية في حالة المرض ،والوالدة ،والبطالة ،وإصابات
العمل (بما في ذلك الناتجة عن حوادث التصادم وإصابات
الدخول والخروج [أي اإلصابات أثن�اء دخول الكابين�ة أو الخروج
منها] اإلصابات الناتجة عن أعمال والتحميل والتفريغ) واألمراض
المهني�ة والعجز والشيخوخة ،والحماية ألفراد األسرة المعالين
في حالة الوفاة ،بما في ذلك سائقي المركبات التجارية بدون أجر.
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الجزء الرابع :حماية حقوق العمال في
أشكال التوظيف غير القياسية

 )1حماية حقوق العمل األساسية

•

تقر المبادئ التوجيهية بمسئوليات أطراف سلسلة نقل الطرق،
وأصحاب العمل ،ومنظمات أصحاب العمل إلزالة العقبات
والتدخل في أنشطة النقابات العمالية اليت تمثل سائقي
المركبات التجارية ،وتوفير التسهيالت اليت تحتاجها للنقابات
للقيام بأنشطتها (الفقرة  ،)39هذه المسئوليات هي إلى
النطاق الوارد في القانون الوطين أو المبادئ حقوق العمل
األساسية ،وتشتمل المبادئ وحقوق العمل األساسية لمنظمة
العمل الدولية على حرية جميع العمال في تكوين النقابات،
بما في ذلك أولئك الذين ليسوا في عالقة عمل ،وبالتالي ،فإن
أطراف سلسة نقل الطرق مسئولين عن ضمان أنشطة النقابات
اليت تمثل سائقي المركبات التجارية بدون أجر.

•

•

تؤكد الفقرة  130على أحقية جميع العمال ،بغض النظر عن
عالقة العمل الخاصة بهم ،في حرية تكوين النقابات ،والمفاوضة
الجماعية ،والمشاركة في الحوار االجتماعي ،كما تحدد المبادئ
التوجيهية صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن
المبادئ وحقوق العمل األساسية والمسئوليات الواقعة على
الحكومات بموجبها (الفقرتان  37و.)38

ترشد المبادئ التوجيهية الحكومات والشركاء االجتماعيي�ن
وأطراف سلسلة نقل الطرق إلى استنت�اجات اجتماع الخبراء
بشأن األشكال غير القياسية للتوظيف التخاذ تدابير لحماية
والحفاظ على العمل الالئق للعمال في هذه الفئة ،وتشمل ما
يلي:

•

تصميم وموائمة أنظمة الضمان االجتماعي لتزويد العمال في
أشكال التوظيف غير القياسية بظروف مكافئة للعاملين في
الوظائف القياسية.

•

•

القضاء على أشكال العمل غير القياسية اليت ال تحترم حقوق
العمل األساسية.

بالنسبة لسائقي المركبات التجارية في االقتصاد غير الرسيم
على وجه الخصوص ،تقر المبادئ التوجيهية بالحاجة إلى تحسين
المهارات واالنتقال إلى االقتصاد الرسيم ،حيث تدعو الحكومات
إلى خلق بيئ�ات تمكيني�ة تدعم ممارسة العمال غير الرسميي�ن في
التنظيم والمفاوضة ومشاركة منظمات العمال غير الرسمية
الممثلة في الحوار االجتماعي المتعلق باالنتقال إلى االقتصاد
ً
الرسيم ،جنب�ا إلى جنب مع الشركاء االجتماعيي�ن اآلخرين
(الفقرات .)65-64

العاملين في أشكال التوظيف غير القياسية

•

تفتيش العمل المزود بالموارد الكافية والذي يأخذ في االعتب�ار
التوسع في أشكال التوظيف غير القياسية مع ارتفاع معدل
عدم االمتث�ال.

العاملين في االقتصاد غير الرسيم

 )2أشكال الحماية األخرى للعاملين في أشكال
التوظيف غير القياسية

سوق العمل والسياسات األخرى ،والحماية المناسبة في
العمل بهدف ضمان التقدم المستمر نحو الوظائف الالئقة.

توفير الوصول إلى التدريب ،ومعدات الوقاية الشخصية،
والمشاركة في أنظمة وعمليات الصحة والسالمة في مكان
العمل.
ُ ُ
إطالق المبادرات التنظيمية والنهج المبتكرة األخرى ،من خالل
الحوار االجتماعي ،لتمكين العاملين في أشكال التوظيف غير
القياسية من ممارسة حقوقهم في حرية تكوين النقابات
والمفاوضة الجماعية والتمتع بالحماية الممنوحة لهم بموجب
االتفاقات الجماعية المعمول بها ،ويجب أن تشتمل هذه
المبادرات على أنظمة وآليات لتحديد صاحب (أصحاب) العمل
ذي (ذوي) الصلة لغرض المفاوضة الجماعية.

اتخاذ إجراءات تعزيز المساواة وحماية جميع العمال من
التمييز بغض النظر عن ترتيب�اتهم التعاقدية.

اتخاذ تدابير لضمان أن العاملين في أشكال التوظيف غير
القياسية لديهم بيئ�ة عمل آمنة وصحية ،بما في ذلك
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الملحق  :IIأمثلة على خطط القيادة اآلمنة

 .1خطة القيادة اآلمنة المدرجة في صناعة النقل في نيو ساوث ويلز -المسؤولية
المتب�ادلة عن تحديد عقد سالمة الطرق (على مستوى الوالية)
ANNEX II:

1. Safe Driving Plan including in the New South Wales Transport Industry – Mutual
Responsibility for Road Safety (State) Contract Determination

اﻟﻤﻠﺤﻖ )أ( -ﺧﻄﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻵﻣﻨﺔ )ﻣﺜﺎل(
ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞُ /ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ

ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ وﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﻊ
ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم PUD

ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ

XYZ
>اﻟﻌﻨﻮان<

ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻼم:
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻮل
ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺒﺮي

ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺮﺳﻮم
>اﻟﻌﻨﻮان<

ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ:
ﻣﺘﺠﺮ  XYZﻓﻲ واﺟﺎ واﺟﺎ

اﻟﻔﺘﺮة:
 12:30م -ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ

اﻷﺟﺮ
ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻷﺟﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،واﻷﺟﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻛﻞ
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ /اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ /اﻻﻧﺘﻈﺎر
طﺮﯾﻘﺔ دﻓﻊ اﻷﺟﺮ وﻣﻌﺪﻟﮫ:
ﻗﺮار ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ )اﻟﻮﻻﯾﺔ( –ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻌﺪﻻت أﺟﻮر اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت طﻮﯾﻠﺔ ) 29.54ﺳﻨﺖ ﻟﻜﻞ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺟﺮ ﻗﺪره ) 17.25دوﻻر( ﻧﻈﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ /اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ /اﻻﻧﺘﻈﺎر
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻗﯿﺎس اﻷﺟﻮر:
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) ،(GPSﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ،
ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﺪاد ،اﻟﺴﺠﻼت ،اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ
اﻟﺸﺤﻨﺔ ،ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺤﺮك وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )،(GPS
ﻣﻨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ )(SDP
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺟﮭﺎت اﺗﺼﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﯾﺮ )>أدﺧﻞ
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ<( ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وإﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ
اﻟﺮﺣﻠﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮫ 11.75 :ﺳﺎﻋﺔ
 7ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ  15-دﻗﯿﻘﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ
ظﮭﺮا )ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺒﯿﺮي –واﺟﺎ واﺟﺎ(  4:45ﺳﺎﻋﺔ ﻗﯿﺎدة
ﻣﻦ  7:15ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ إﻟﻰ 12:00
ً
 30دﻗﯿﻘﺔ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ
 01:30 – 12:30م ﺗﻔﺮﯾﻎ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ
 1:30ﻣﺴﺎ ًء إﻟﻰ  4:15ﻣﺴﺎ ًء )واﺟﺎ واﺟﺎ  /ﻣﺎروﻻن(
 30دﻗﯿﻘﺔ ﻣﺎروﻻن ) 4:45ﻣﺴﺎ ًء(
 6:45- 4:45ﻣﺎروﻻن -ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺒﯿﺮي ،ﺳﺎﻋﺘﺎن
ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ وﺗﺪرﯾﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ وﺗﺪرﯾﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪرات  D & Aاﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
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اﻟﺠﺪول ب -ﻧﻤﻮذج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ  LINFOXﺧﻄﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻹﻋﯿﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ
)(LIN0045F
اﻟﺘﺎرﯾﺦ:
ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ:
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ:
اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ:
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ:
ﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻼم:
ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ:
اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ:
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﺧﻼف اﻟﻘﯿﺎدة:
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة:
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ:

ﺧﻄﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻹﻋﯿﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ

ﺷﺎﺣﻨﺔ أ

ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
ﺳﺎﻋﺎت
ﺳﺎﻋﺎت
ﺳﺎﻋﺎت

ﺷﺎﺣﻨﺔ ب

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺪة  30دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز  5ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ و  /أو
وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺮاﺣﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﮭﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﺨﻼف اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺳﺎﻋﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮫ:
ﺟﺪاول اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ وأوﻗﺎت اﻻﻧﺘﻈﺎر.
وﻗﺖ اﻹﻧﮭﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﻗﺖ اﻟﺒﺪء اﻟﻔﻌﻠﻲ:
وﻗﺖ إﻧﮭﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ
وﻗﺖ ﺑﺪء اﻟﺮﺣﻠﺔ:
اﻷﺟﺮ -ﺳﯿﺘﻢ ﺳﺪاد أﺟﺮ اﻟﻘﯿﺎدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﺪد اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات واﻷﺟﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻤﯿﻞ  /اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ  /أوﻗﺎت اﻻﻧﺘﻈﺎر
أُﺧﺮى
أﺟﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ
أﺟﺮ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ
اﻷﺟﺮ ﻟﻜﻞ ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ
اﻷﺟﺮ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ
ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) (GPSوﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺸﺤﻦ
ﻻ
ﻧﻌﻢ
إﻗﺮار اﻟﺴﺎﺋﻖ
ھﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺳﺎرﯾﺔ؟
ھﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ )ﻧﯿﻮ ﺳﺎوث وﯾﻠﺰ ﻓﻘﻂ(؟
ھﻞ ﺗﻠﻘﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺐ  Linfoxﻟﯿﻨﻔﻮﻛﺲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻹﻋﯿﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ؟
ھﻞ ﺗﻢ اطﻼﻋﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮاﺣﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؟
إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻚ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ أو ﻋﯿﺐ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺘﻚ ،ھﻞ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻨﮫ أو ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﻼﺣﮫ؟
ﻣﻨﺬ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﺎوﺑﺔ ﻋﻤﻠﻚ اﻷﺧﯿﺮة ،ھﻞ:
ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻨﻮم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة  6ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ )إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ  12ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ إﻟﻰ  6:00ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ.
•
أو
ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻨﻮم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة  8ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ )إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ  12ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ إﻟﻰ  6:00ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ.
•
ھﻞ أﻧﺖ ﺧﺎ ٍل ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺤﻮل و  /أو اﻟﻤﺨﺪرات )ﺗﺘﺒﻊ وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ( واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﯿﺎدة؟ )راﺟﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ
 Linfoxﻟﻠﻤﺨﺪرات واﻟﻜﺤﻮل  HRM-LFX-POLIC.002إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺿﯿﺢ(.
ھﻞ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﺤﺼﺎ ً ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻤﺮﻛﺒﺘﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ؟
ﻻ
ﻧﻌﻢ
إﻗﺮار ﻟﯿﻨﻔﻮﻛﺲ Linfox
ﺷﮭﺮا اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ )إذا ﻛﺎن ﻋﻤﺮه  49-ﻋﺎ ًﻣﺎ أو
ﺧﻀﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻔﺤﺺ طﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ )إذا ﻛﺎن ﻋﻤﺮه أﻗﻞ ﻣﻦ  49ﻋﺎ ًﻣﺎ( أو ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ً
أﻛﺜﺮ( ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﮫ وﻟﯿﺎﻗﺘﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :إذا أﺟﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑـ "ﻻ" ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ إﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ أو أﺟﺎﺑﺖ إدارة  Linfoxﺑـ "ﻻ" ﻋﻠﻰ ﺳﺆال إﻗﺮار  ،Linfoxﻓﻼ ﯾﺠﺐ إﺳﻨﺎد اﻟﻌﻤﻞ إﻟﯿﮭﻢ.
ﺗﻢ ﻓﺤﺺ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺮادﯾﻮ اﻟﻌﺎﻣﺔ )(GPRS
ﺗﻢ ﻓﺤﺺ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﺗﻢ ﻓﺤﺺ دﻓﺘﺮ اﻟﺴﺠﻞ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻋﻄﻞ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ و /أو ﺗﺄﺧﯿﺮ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه:
ﺧﻂ رﺣﻼت ﺳﯿﺪﻧﻲ
ﺧﻂ رﺣﻼت ﻣﻠﺒﻮرن
ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﻄﺔ إدارة إﻋﯿﺎء اﻟﺴﺎﺋﻖ ھﺬه ﻛﺪﻟﯿﻞ ﻹدارة إﺟﮭﺎد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﺪﯾﻜﻢ ،وﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﮭﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،وﺗﺮاﻋﻲ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻓﺘﺮات اﻟﻘﯿﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ،
ﺣﯿﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻟﻺﺟﮭﺎد ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺘﺮات راﺣﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ آﺛﺎر اﻹﻋﯿﺎء ،وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ:
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮف /اﻟﻤﺪﯾﺮ:
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ﺧﻄﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻵﻣﻨﺔ )(SDP
ﯾﺘﻢ إﻛﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﻤﺸﺮف

ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻵﻣﻨﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ )اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪء اﻟﺮﺣﻠﺔ
اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول
رﻗﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻧﻮع اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﻤﻘﻄﻮرات
رﻗﻢ /أرﻗﺎم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎطﺮة
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﺨﻄﻂ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻘﯿﺎدة

ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
وﺟﮭﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ
اﺳﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ

ﻓﺌﺔ /درﺟﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ
ﻣﻔﺮدة

SH
اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ

ﻓﻲ وﻗﺖ ﺑﺪء ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ،ﺣﺪد ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻚ ﺧﻼل اﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ طﻮﯾﻠﺔ ،أي ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  7ﺳﺎﻋﺎت

أﺧﺮى

ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
BFM
إدارة
اﻹﻋﯿﺎء
اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﻤﻞ )س س  :د د(

وﺻﻒ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة
واﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة ،واﻟﻤﺴﺎر
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،وﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻼم واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ،
وﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات ﻟﮭﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺔ

ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻘﻄﻮرة
 AFMإدارة
اﻹﻋﯿﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪم أو
أﺧﺮى
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﯿﻠﻲ )س س  :د د( ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ )اﻟﺼﻨﻊ واﻟﻄﺮاز(
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ
 BFMأو AFM
ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ

وﻗﺖ اﻟﻤﻐﺎدرة

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺴﺮﯾﺎن
رﻗﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ

ﻗﺮاءة
اﻟﻌﺪاد

ﺗﻘﺪﯾﺮ وﻗﺖ اﻟﺪوام = ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ،أي ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  12ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻼل
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ﻓﺤﺺ اﻟﻌﺪاد
)س س  :د د(

أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ /
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻷﻣﺎن
إﺟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻔﺘﺮات
اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة )اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻔﺘﺮات
اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ )اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(
وأي ﻓﺘﺮات راﺣﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ
ﺗﻘﺪﯾﺮ وﻗﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﯿﻮم

ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪاد ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج
ﻗﺮاءة
وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻘﺪر وﻓﻘﺎ ً اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻌﺪاد
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻮﺻﻮل ھﻮ وﻗﺖ وﺻﻮل ﻣﻘﺪر وﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ،وﺳﻮف ﯾﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺄي ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻮﺻﻮل
اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ؟
ﯾﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أول ﻓﺮﺻﺔ إﻟﻰ
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ
إﻗﺮار اﻟﺴﺎﺋﻖ )ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺎدرة(
ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮات وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻤﻠﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.
إذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  24ﺳﺎﻋﺔ ،ﻓﺴﻮف أﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻓﺘﺮة راﺣﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ  24ﺳﺎﻋﺔ.
أﻧﮭﯿﺖ ﻣﮭﺎﻣﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ،وأﺧﺬت ﻓﺘﺮات راﺣﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وأﻧﺎ ﻣﺆھﻞ وﻻﺋﻖ ﻷداء ھﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ )ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺮق( وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ آﻣﻨﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻞ :اﻟﻄﺮق واﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻠﻘﯿﺖ ﺗﻘﯿﯿ ًﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎر )إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ( ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أو أﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﻤﺔ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻟﻘﺪ أﺧﺬت أي ﻣﺨﺎطﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة ﻟﯿﻼً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،وأﻗﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ وأﺧﺬ ﻗﺴﻂ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﻋﯿﺎء.
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوراق اﻟﻼزﻣﺔ وإﺗﻤﺎم ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺎدرة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ.
رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدﺗﻲ ﺳﺎرﯾﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﮭﻤﺔ.
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮف
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ھﻞ ﺗﻢ إﺗﻤﺎم ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺎدرة؟
اﻻﺳﻢ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ
اﻻﺳﻢ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ
ھﻞ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷوراق؟
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل اﻹﻋﯿﺎء ،راﺟﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ " NTCإرﺷﺎدات ﻹدارة إﻋﯿﺎء ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ"
http://www.ntc.gov.au/filemedia/bulletins/Guidelines_Fatigue_August07.pdf
اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺴﺎﺋﻖ )اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ( ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺨﺘﺺ" ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎرك ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
أدرج ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﯿﻮم
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ﺗﻌﺪﯾﻞ أو اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺨﻄﺔ
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺸﺮﻓﯿﮭﻢ ،وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ داﺋ ًﻤﺎ اﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﻋﯿﺎء ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻧﺘﮭﺎك ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ،
وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺟﺮاء ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ وﻛﺎن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗُﻨﺘَ َﮭﻚ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺸﺮﻓﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت /ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺮﺣﻠﺔ :اﺳﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻼء وﻣﻐﺎدرﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻼم واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ) ،ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ أو اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺸﮭﻮد(.
إذا ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﺎﺋﻖ دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻣﯿﺎت ﻋﻤﻞ وطﻨﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ d-ﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺑﻊ إدﺧﺎل ﻗﺮاءات ﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ووﻗﺖ وﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ھﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺰودة ﺑﺠﮭﺎز اﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﯾﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) (GPSﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻓﻼ ﯾﻠﺰم ﺗﺴﺠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ.

ﺗﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮد ﻓﻲ

ﻋﺪد
اﻟﻠﺘﺮات

ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪاد

ﻣﻜﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺻﻮل
اﻻﺳﺘﻼم
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل ،ﻛﻢ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ؟
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮف /ﻣﺴﺌﻮل
اﻷﻣﻦ
اﻻﺳﻢ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ

اﻟﻮﻗﺖ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

ﻧﺠ َﺰت اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ؟
ھﻞ أ ُ ِ

ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪاد ﻋﻨﺪ
اﻟﻮﺻﻮل

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻜﯿﻠﻮ
ﻣﺘﺮات

ھﻞ ﻗﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؟

ﻧﻌﻢ /ﻻ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ "ﻻ" أدرج اﻷﺳﺒﺎب ﺿﻤﻦ "ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺮﺣﻠﺔ"

ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ
أﻛﻤﻠﺖ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ /اﻟﺘﻮارﯾﺦ /اﻷوﻗﺎت /ﻗﺮاءات ﻋﺪاد
ﻧﻌﻢ /ﻻ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط .وﺗﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﻄﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  48ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
إﻛﻤﺎل اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺮﺣﻠﺔ )اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت /اﻟﺤﻮادث /اﻟﻤﺨﺎطﺮ /اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت  /ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺋﻖ  /اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(
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ﻧﻌﻢ /ﻻ

حول الـITF
االتحاد الدولي لعمال النقل (  )ITFهو اتحاد
ديمقراطي يقود النقابات المنتسبة ومعترف به
على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم.

نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمل؛ وربط

النقابات العمالية من  147دولة لتأمين الحقوق

والمساواة والعدالة ألعضائها.
ّ
إنن�ا صوت ما يقارب الـ 20مليون عاملة وعامل في

صناعة النقل في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات

inlandtransport@itf.org.uk
www.itfglobal.org/en/sector/road-transport

