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ُعِقَد اجتماع ثالثي الخبراء في منظمة العمل الدولية )ILO( في 
سبتمبر 2019 العتماد المبادئ التوجيهية بشأن تعزيز العمل 
الالئق والسالمة على الطرق في قطاع النقل )ُيشار إليها فيما 
الدولي لعمال  االتحاد  التوجيهية"(؛ وترأس  بـ "المبادئ  يلي 
النقل )ITF( وفد 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 
واألجر  السالمة  وتعزيز  والسالمة،  الصحة  مخاطر  جميع  من 

العادل ")الفقرة 7(.  

تلك المبادئ التوجيهية هي حصاد عدة سنوات من العمل قام 
 من التحضير الجتماع سابق حول السالمة والصحة 

ً
به الـITF، بدءا

في قطاع نقل الطرق، والذي ُعِقَد في عام 2015م؛ وقد نجح 
ا( في هذا االجتماع، في 

ً
وفد مجموعة العمال )بقيادة الـITF أيض

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 الـITF والنقابات 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. 

 في مرحلة تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية، 
ً
ينخرط الـITF حاليا

ويهدف هذا الملخص إلى مساعدة النقابات المنتسبة في 
فهم المحتوى الرئييس لتلك المبادئ التوجيهية، مع التركيز 
على األجزاء اليت تدعم استراتيجية الـITF تجاه أصحاب العمل 
االقتصاديي�ن، الموضحة في قوة العمال في سالسل التوريد: 

استراتيجية الـITF تجاه أصحاب العمل االقتصاديي�ن.   

الخلفية    .I

https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_742633/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_742633/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_742633/lang--en/index.htm
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/resources/files/ITF-Economic-Employer-Strategy_AR.pdf
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_337096/lang--en/index.htm
http://\\ITFH-FP01\Users\Lauren.Usher\EESC Meeting docs\Oct 1\final docs\EESC Strategy Paper Annex 3.docx
http://\\ITFH-FP01\Users\Lauren.Usher\EESC Meeting docs\Oct 1\final docs\EESC Strategy Paper Annex 3.docx
http://\\ITFH-FP01\Users\Lauren.Usher\EESC Meeting docs\Oct 1\final docs\EESC Strategy Paper Annex 3.docx
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أشكال التوظيف
تغطي هذه المبادئ التوجيهية جميع سائقي المركبات التجارية 
الركاب  نقل  وخدمات  البري  الشحن  خدمات  يقدمون  اللذين 
)الفقرة  توظيفهم  شكل  عن  النظر  بغض  طويلة،  لمسافات 
20(. ويشمل هذا النطاق بشكل صريح جميع العاملين لحسابهم 
الخاص، والعاملون المستقلون )مالك- أو مشغل(، والعاملون 
 CMV لحساب مقاولين مستقلين، وسائقو المركبات التجارية
غير الرسميي�ن، ومن يصنفون على أنهم سائقو المركبات التجارية 
، وغيرهم من السائقين في أشكال العمل 

ً
الذين ال يتقاضون أجورا

غير القياسية.  

القطاع
وعلى الرغم من الجهود الحثيث�ة اليت بذلها وفد مجموعة العمال، 
 على الشحن 

ً
فإن تطبيق هذه المبادئ التوجيهية كان مقتصرا

الناحية  ومن  طويلة،  لمسافات  الركاب  نقل  وخدمات  البري 
الفني�ة يستثىن من ذلك السائقين العاملين في خدمات الحافالت 
يقودون  الذين  والسائقين  المدن  بي�ن  والمشتركة  اإلقليمية 
9( وعلى  )الفقرة  الثن�ائي�ة والثالثي�ة  العجالت  المركبات ذات 
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. 

األعمال الحرة
هذه  تشملهم  الذين  التجارية  المركبات  سائقو  ويستطيع 
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 9(. وتشمل األطراف في سلسلة النقل البري أي طرف 
يمكنه أن يعطي تعليمات لسائق المركبة التجارية و/أو عقود 
لخدمات النقل )الفقرة 12 و16(. وبالتالي، 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 ِقَبل 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 
المبادئ  تشجع  أخرى،  أمور  بي�ن  ومن  االجتماعي،  والحوار 
نهج  وضع  على  االجتماعيي�ن  والشركاء  الحكومات  التوجيهية 
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 
ا مراجعة األقسام األخرى 

ً
والسالمة، ولكن يجب على النقابات أيض

ذات الصلة بمجاالت عملهم. 

نطاق المبادئ   .II
التوجيهية

على الرغم من أن المبادئ التوجيهية غير ملزمة، إال أنها مهمة 
المبادئ  تحدد  أنها  في  تتمثل  األولى  الناحية  ناحيتي�ن،  من 
العمال  قبل  من  عليها  والمتفق  بها  الموىص  والممارسات 
وصاحب العمل والممثلين الحكوميي�ن في أعلى سلطة دولية في 
 بي�ن التعاقد من الباطن وضغوط 

ً
عالم العمل، واليت تربط صراحة

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، 
ا "أطراف سلسلة نقل الطرق"، وعلى وجه الخصوص، 

ً
ولكن أيض

سالسل  أعلى  في  الشركات  –وهي  النقل"  خدمات  "مشترو 
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 
الـITF لتحديد األطراف اليت تتحمل  بشكل استراتيجي من قبل 
المسئولية النهائي�ة عن سالسل التعاقد الكاملة لألجور والسالمة 

وظروف العمل. 

من  كجزء  مهمة  أداة  التوجيهية  المبادئ  تكون  أن  يمكن 
لتحميل  للعمال  الجماعية  القوة  لبن�اء  أوسع  استراتيجية 
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. 

أهمية المبادئ   .III
التوجيهية 

واستخدامها

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
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الجزء األول: المفاهيم الرئيسية
1( التعريفات 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 
لدى  التجارية  المركبة  سائق  يعمل  أن  ويمكن  الشحن.  أو   / و 
صاحب عمل مباشر أو لصالح طرف آخر يعمل في النقل البري 

)انظر أدناه(. 

يتقاضون  الذين  الطرق  على  التجارية  الطرق  سيارات  سائقي 
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 
التابع  لحسابهم الخاص والمستقل )مالك مشغل( والمقاول 
وسائقي المركبات التجارية على الطرق غير الرسميي�ن )الفقرة 
17(، تشمل المصطلحات األخرى لمجموعات السائقين في هذه 
الفئة "المالك المشغل" والعاملين "الذين تم تصنيفهم بشكل 
خاطئ" أو في "عالقات تختلف عن ظاهرها"، وغالًبا ما تكون 
هذه المصطلحات متداخلة  ويتم استخدام مصطلحات مختلفة 
أن سائقي  الوطين. كما  المستوى  في سياقات مختلفة على 
المركبات التجارية على الطرق الذين ال يتقاضون أجر هم عمال، 
 ما 

ً
ولكن أصحاب العمل وأطراف سلسلة توريد نقل الطرق غالبا

يرغبون في القول بأنهم ليسوا كذلك. 

تتمثل إحدى نقاط قوة المبادئ التوجيهية في أنها تدرك نقاط 
ضعف سائقي المركبات التجارية على الطرق بدون أجر )الفقرة 
 
ً
25-26( وتوفر حماية كبيرة، باستخدام كلمة "سائق"، بدال

من "عامل"، وتتجنب المبادئ التوجيهية مسألة وضعهم، مع 
اليت  والحماية  الحقوق  من  واسعة  مجموعة  تقديم  استمرار 

ينبغي ضمانها لهم. 

مشترو خدمات النقل: فرد أو شركة تتعاقد تجارًيا مع شركة تقدم 
خدمات الشحن البري أو نقل الركاب، وبشكل ضمين يتضمن هذا 
التعريف التكافؤ في أعلى سالسل التعاقد اليت تتحكم في ظروف 
 ITFالعمل واألجور على مستوى السالسل، واليت يشير إليها الـ

باسم "أصحاب العمل االقتصاديي�ن" )الفقرة 16(. 

مقاوالت  سلسلة  في  طرف  أي  الطرق:  نقل  سلسلة  أطراف 
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

أطراف  مسئوليات  إلى  اإلشارة  عند  أنه  نعي  أن  األهمية  من 
إلى  تشير  فإنها  التوجيهية  المبادئ  في  الطرق  نقل  سلسلة 

مسئوليات أصحاب العمل االقتصاديي�ن. 

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

العام )الفقرة 178(. 

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

المكونة لمنظمة العمل الدولية.

منظمة  تستخدمه  مصطلح  القياسية:  غير  التوظيف  أشكال 
العمل الدولية لتغطية مجموعة واسعة من أشكال التوظيف 
وأشكال  المدة  محددة  "العقود  ذلك  في  بما  المستقرة،  غير 
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(. 

أن  على   
ً

صراحة تنص  ال  التوجيهية  المبادئ  أن  من  الرغم  على 
الربحية  غير  أجر  بدون  الطرق  على  التجارية  المركبات  سائقي 
يجب أن ُيفهموا على أنهم جزء من هذه الفئة، تستخدم منظمة 
ا مصطلح "أشكال العمل الجديدة والناشئة" 

ً
العمل الدولية أيض

لإلشارة تحديًدا إلى أشكال العمل الجديدة اليت ال تت�الءم بسهولة 
مع المفهوم التقليدي "للتوظيف"، مثل عمال األعمال الحرة 

)الفقرة 61(.

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 
الحوار  في  القصور  وأوجه  العمل  في  الحقوق  إنكار  الكافية، 

االجتماعي".

وعجز  التوريد  سلسلة  ضغوط  بي�ن  االرتب�اط   )2
العمل الالئق والسالمة على الطرق

االعتراف  في  التوجيهية  للمبادئ  أولية  نقطة  أهم  تتمثل 
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 1، 7، 27، 29، 70(، تم 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(. 

IV. المحتوى الرئييس 
للمبادئ التوجيهية
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من  التعاقد  سالسل  تنظيم  الثاني:  الجزء 
أجل االستدامة وبن�اء أواصر قوة العمال

1( عمليات السداد المستدامة  
عمليات السداد المستدامة تعين معدالت آمنة لألجور  

تحدد المبادئ التوجيهية إطاًرا لـ "عمليات السداد المستدامة" 
لسائقي المركبات التجارية على الطرق الذين يتقاضون والذين ال 
 استن�اًدا إلى نفس مبادئ نموذج معدالت األجور 

ً
يتقاضون أجورا

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 الـITF ألصحاب العمل االقتصاديي�ن، الفصل الخامس: 

معدالت األجور اآلمنة(.  

إشراك النقابات العمالية في آليات عمليات السداد المستدامة

بالنسبة لسائقي المركبات التجارية على الطرق الذين ال يتقاضون 
، تدعو المبادئ التوجيهية الشركاء االجتماعيي�ن وأطراف 

ً
أجورا

 إلنشاء آليات 
ً
سلسلة نقل الطرق والحكومات إلى العمل سويا

سداد مستدامة، حيث أن حقيقة المبادئ التوجيهية تعترف 
العمل  وأصحاب  العمالية  النقابات  مشاركة  بضرورة   

ً
صراحة

االقتصاديي�ن في إنشاء آليات )أو نماذج( للدفع المستدام لها 
أهمية خاصة، ومن وجهة نظر النقابات العمالية، فإن إشراكها 
طاولة  على  مقعد  على  الحصول  لها  يضمن  العملية  هذه  في 

المفاوضات مع أصحاب العمل االقتصاديي�ن.

يجبرهم  العملية  في  االقتصاديي�ن  العمل  أصحاب  تضمين  إن 
على االنخراط مع النقابات العمالية في نظام يمكن من خالله 
 على وجوب إنفاذ 

ً
مساءلتهم، وتؤكد المبادئ التوجيهية أيضا

اليت  التفتيش  أنظمة  خالل  من  المستدامة  السداد  عمليات 
 77 )الفقرتان  الطرق  نقل  سلسلة  أطراف  جميع  على  تنطبق 

و82(. 

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 
 30 غضون  في   

ً
أجرا يتقاضون  ال  الذين  الطرف  على  التجارية 

يوًما )الفقرات 75( وأن يكونوا قادرين على استرداد المركبة 
والتكاليف األخرى الثابت�ة والمتغيرة واالستثمارية ذات الصلة 
اليت يتعين عليهم تحملها بسبب عدم االعتراف بهم كموظفين. 

ا تعويض السائقين بشكل مناسب عن كل الوقت الذي 
ً

يجب أيض
يعملون فيه سواء في القيادة أو غير القيادة )الفقرتان 76 و81(، 
وتنص المبادئ التوجيهية على أن التعويض عن تكاليف العمالة 
الشخصية يجب أن يكون حسب الحد األدنى لألجور المعمول به 
 أو أعلى منه، وتشترط اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور 

ً
وطني�ا

لعام 1970م )رقم 131(، المشار إليها في الفقرة 78، أن يأخذ 
الحد األدنى لألجور في االعتب�ار ت كلفة المعيشة، ومزايا الضمان 

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 

المتطلبات بشكل كاٍف ال ينبغي اعتب�ارها مستدامة. 

الذين  للسائقين  التعويضات  من  األدنى  الحد  يكون  أن  يجب 
 وعلى قدم المساواة مع سائقي المركبات 

ً
 كافيا

ً
يتقاضون أجورا

 )الفقرات 81-80(. 
ً
التجارية على الطرق الذين ال يتقاضون أجورا

2( وقت 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 
، وتطبيق هذه 

ً
 والذين ال يتقاضون أجورا

ً
الذين يتقاضون أجورا

مسئولين  الطرق  نقل  أطراف  جميع  تجعل  بطريقة  اللوائح 
)الفقرات 83، 84، 86، 87، 88، 89(، يجب على أصحاب العمل 
المركبات  سائقي  أن  من  التأكد  الطرق  نقل  سلسلة  وأطراف 
التجارية على الطرق ال يقومون بالقيادة وهم متعبون )42، 83(، 
يتم توفير إرشادات حول أدوات منظمة العمل الدولية المعمول 

بها في الفقرتي�ن 83 و86.

سلسلة  أطراف  جميع  مسئولية  و41  )هـ(   39 الفقرتان  تعزز 
السائقون  ذلك  في  بما  السائقين،  حصول  لضمان  الطرق  نقل 
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 
الممارسات  هذه  في  لالنخراط  الضغوط  على  القضاء  بأن  )ح( 
وغيرها من الممارسات غير اآلمنة على الطريق والسماح بالراحة 
الكافية يتطلب "تحسين ممارسات إدارة سلسلة التوريد" من 

قبل أصحاب العمل وأطراف سلسلة نقل الطرق.

القيادة  وخطط  والتعاقد  التوثيق  شفافية   )3
اآلمنة

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 163 و176(، توفر الفقرتان 
68 و69 شروًطا محددة للتوظيف وعقود الخدمة اليت تتسم 
بالشفافية لسائقي المركبات التجارية على الطرق اليت يتقاضون 

 منهم والذين ال يتقاضون رواتًب�ا.  
ً
رواتب�ا

الصلة  ذات  الدولية  العمل  منظمة  أدوات   138 الفقرة  تقدم 
بشأن التوظيف العادل والمشتريات عند التعاقد على خدمات 
نقل الطرق، وعلى وجه الخصوص، تنص المبادئ التوجيهية على 
أن اتفاقية بنود العمل )العقود العامة( لعام 1949 )رقم 94(، 
يمكن استخدامها كخريطة طريق للتعاقد مع سائقي المركبات 
هذه  تنص  والخاص،  العام  القطاعين  عبر  أجر  بدون  التجارية 
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. 

Power in Supply Chains: the ITF Economic Employer
Power in Supply Chains: the ITF Economic Employer
Power in Supply Chains: the ITF Economic Employer
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/resources/files/ITF-Economic-Employer-Strategy_AR.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312239
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312239
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خطط القيادة اآلمنة  

المبادئ  تدعو  الشفافة،  العقود  شفافية  إلى  باإلضافة 
التوجيهية إلى االستخدام واإلنفاذ والمراجعة المنتظمة لخطط 
القيادة اآلمنة وتحديثها )الفقرات 157، 171-173(، حيث توفر 
اليت  الطرق  نقل  اآلمنة معلومات حول خدمة  القيادة  خطط 
يتم تنفيذها، بما في ذلك األطر الزمني�ة والمسافات والظروف 
 إطار عمل لتطوير خطط القيادة 

ً
وطرق إدارة اإلجهاد، ويرد أيضا

ويشتمل  التوجيهية،  بالمبادئ  المرفق  د  الملحق  في  اآلمنة 
المحق الثاني لهذا الملخص على العديد من األمثلة األخرى األكثر 

 .
ً
تفصيال

4( التفتيش واإلنفاذ، وسلسلة المسئولية
التفتيش واإلنفاذ

تدعو المبادئ التوجيهية الحكومات إلى التمويل الكافي )الفقرة 
157( وضمان جودة أنظمة اإلنفاذ والتفتيش )الفقرة 42( وسن 

وتطبيق عقوبات فعالة على االنتهاكات )165(.  

سلسلة المسئولية

إجراء  يجب  أنه  على  وتكراًرا  مراًرا  التوجيهية  المبادئ  تؤكد 
المسئولية"،  التفتيش واإلنفاذ على أساس "مبادئ سلسلة 
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 77، 82، 98، 176، 179(.

آليات التظلم والتعويض

يجب أن تكون أنظمة التفتيش واإلنفاذ مصحوبة بآليات تعويض 
ومستقلة  منصفة  تكون  وأن  إليها  الوصول  يمكن  وشكاوى 
وحيادية بالنسبة لجميع سائقي المركبات التجارية، واليت يمكن 
للسائقين استخدامها دون خوف من التعرض للعقاب )الفقرتان 
التوجيهية  المبادئ  تقترح  الخصوص،  وجه  وعلى  و56(،   49
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 
النقابات  ومع  واإلنفاذ  التفتيش  وكاالت  بي�ن  المعلومات 
159(، كما تدعو  العمل )الفقرة  العمالية ومنظمات أصحاب 
سلسلة  وأطراف  العمل،  أصحاب  ومنظمات  العمل،  أصحاب 
 إلطار مبادئ 

ً
نقل الطرق بتعزيز وتنفيذ العناية الواجبة وفقا

اإلنسان  وحقوق  األعمال  بشأن  التوجيهية  المتحدة  األمم 

)الفقرة 39(. يشير 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 
إلى  باإلضافة  اإلنسان ومعالجتها.  الضارة بحقوق  اآلثار  ورصد 
ا الرجوع 

ً
المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، يمكن للنقابات أيض

إلى إعالن المبادئ الثالثي الصادر عن منظمة العمل الدولية بشأن 
)إعالن  االجتماعية  والسياسة  الجنسيات  متعددة  الشركات 
الشركات متعددة الجنسيات( فيما يتعلق بمسئوليات العناية 

الواجبة للشركات متعددة الجنسيات.

في حين أنها ال تتعمق بما يكفي في االعتراف بالدور الحيوي الذي 
يمكن أن تلعبه النقابات في التفتيش واإلنفاذ، فإن المبادئ 
التوجيهية توفر أساًسا لتعزيز نموذج تفتيش العمال الذي يقوم 
 بتطبيقه من خالل نموذج 

ً
االتحاد الدولي لعمال النقل )ITF( حاليا

العناية الواجبة للنقل البري، )للحصول على شرح مفصل لهذا 
التوريد:  سالسل  في  العمال  قوة  أواصر  بن�اء  راجع،  النموذج، 
 :4 الفصل   ،ITFالـ العمل االقتصاديي�ن في  استراتيجية أصحاب 

العناية الواجبة المرتكزة على العمال(.  

حقيقة  من  قوته  البري  للنقل  الواجبة  العناية  نموذج  يستمد 
يحدث  ما  األحيان  من  كثير  في  يعرفون  والنقابات  العمال  أن 
في سالسل التعاقد أكثر من أصحاب العمل االقتصاديي�ن الذين 
تجمعها  اليت  المعلومات  تشكل  أن  ويمكن  عليهم،  يعتمدون 
النتهاكات  النظاميي�ن  والتفتيش  المراقبة  خالل  من  النقابات 
المعايير  وضع  لمفاوضات  األساس  التوجيهية  المبادئ  هذه 
إلى  يؤدي  مما  االقتصاديي�ن،  العمل  وأصحاب  الحكومات  مع 
ا 

ً
المعالجة وفي نهاية المطاف تحقيق سالسل تعاقدية أكثر أمان

واستدامة، وباتب�اع اإلرشادات، يمكن أن يركز التفتيش بقيادة 
العمال على انتهاكات:

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.  •

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_579896/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_579896/lang--en/index.htm
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/resources/files/ITF-Economic-Employer-Strategy_AR.pdf
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الجزء الثالث: مسئولية الحكومة وصاحب 
عن  االقتصاديي�ن  العمل  وأصحاب  العمل 
الصحة والسالمة المهني�ة والمساواة بي�ن 

الجنسين
1( الصحة والسالمة المهني�ة(

بروتوكوالت الصحة والسالمة المهني�ة والتدابير الوقائي�ة  

االجتماعيي�ن  والشركاء  الحكومات  التوجيهية  المبادئ  تدعو 
وضع  مسئولية  تحمل  إلى  الطرق  نقل  سلسلة  وأطراف 
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-
93(، وبالنظر 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. 

ا بأن الحكومات والشركاء االجتماعيي�ن 
ً

تقر المبادئ التوجيهية أيض
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 
صحتهم  أو  حياتهم  تكون  حيث  أو  لإلكراه  فيها  يتعرضون  اليت 
أن  التوجيهية  المبادئ  100(، وتوضح  للخطر )الفقرة  معرضة 
سائقي المركبات التجارية يجب أن يكونوا قادرين على اإلبالغ عن 
مشكالت السالمة دون خوف من العقاب كجزء أسايس لضمان 
السالمة لعامة الناس )الفقرة 98(، مع العلم بأن هذه الفقرات 

لها أهمية خاصة في سياق جائحة كوفيد19-. 

تتن�اول فقرات أخرى من المبادئ التوجيهية مسئوليات الحكومة 
وسالمة   )107-106 )الفقرات  الخطرة  المواد  تنظيم  حول 
 
ً
جنسيا المنقولة  األمراض  ومعالجة   ،)111 )الفقرة  المركبات 

)الفقرات 109-110(، ومنع تعاطي المخدرات والكحول )100(، 
وفي معظم هذه الحاالت، تدعو المبادئ التوجيهية إلى التشاور 
الحكويم مع الشركاء االجتماعيي�ن، أو بي�ن الشركاء االجتماعيي�ن 

 .RT وأطراف سلسلة نقل الطرق

أنظمة التأمين االجتماعي، وإصابات العمل، واألمراض

تأمين  إنشاء "خطط  إلى  الحكومات  التوجيهية  المبادئ  تدعو 
اجتماعي و/ أو تعويضات وطني�ة قوية وشاملة ومستدامة" 
بما في ذلك "خطط الحماية من إصابات العمل لجميع سائقي 

المركبات التجارية" )الفقرتان 127 و129(.  

الشركاء  مع  بالتشاور  الحكومات،  أن  على   123 الفقرة  تؤكد 
الضمان  أنظمة  توسيع  إلى  تسعى  أن  يجب  االجتماعيي�ن، 
سائقي  لجميع  الدخل  توفير  ضمان  ذلك  في  بما  االجتماعي، 
المركبات التجارية في حالة المرض، والوالدة، والبطالة، وإصابات 
وإصابات  التصادم  حوادث  عن  الناتجة  ذلك  في  )بما  العمل 
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. 

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 
128( دون التطرق لمسئوليات أطراف سلسلة نقل الطرق تجاه 
توفر  فإنها  ذلك،  ومع  أجر،  بدون  التجارية  المركبات  سائقي 
نقطة انطالق جيدة للنقابات اليت تمثل السائقين في أشكال 
التوظيف غير القياسية الذين ال يغطيهم التأمين االجتماعي في 

أغلب األحيان بشكل كامل.  

2( العنف والتحرش  
االجتماعيي�ن  والشركاء  الحكومات  التوجيهية  المبادئ  تدعو 
للحد  اتخاذ إجراءات مختلفة  إلى  الطرق  وأطراف سلسلة نقل 
في  بما  التجارية،  المركبات  سائقي  ضد  والتحرش  العنف  من 
ذلك تقييمات المخاطر، وإدارة اإلجهاد وخطوط السير، واعتماد 
ا تجاه العنف والتحرش في مكان 

ً
التسامح مطلق سياسة عدم 

التدابير الوقائي�ة للحد منها، والتدخل لمعالجة  العمل، واتخاذ 
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 101 إشارة إلى اتفاقية العنف والتحرش لعام 2019 
)رقم 190( والتوصية المتعلقة بالعنف والتحرش لعام 2019 
)رقم 206( لفهم ما يشكل على أنه عنف وتحرش، بما في ذلك 
"العنف والتحرش القائمين على النوع االجتماعي " ومسئوليات 

الدول األعضاء اليت صادقت على االتفاقية. 

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

ً
أقرت أيضا

المرافق وتحسينها )الفقرة 115(. 

يعدد ميث�اق الـITF للمرافق الصحية القضايا والحقوق المتعلقة 
المبادئ  بجانب  مرجًعا  يكون  أن  ويمكن  الصحية،  بالمرافق 

التوجيهية.

4( معالجة الفصل والتمييز المهين على أساس 
النوع االجتماعي

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

)الفقرات 49 ، 55 ، 90(.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R206:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R206:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R206:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R206:NO
https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/itf-sanitation-charter
https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/itf-sanitation-charter
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في  العمال  حقوق  حماية  الرابع:  الجزء 
أشكال التوظيف غير القياسية

1( حماية حقوق العمل األساسية
تقر المبادئ التوجيهية بمسئوليات أطراف سلسلة نقل الطرق، 
العقبات  إلزالة  العمل  أصحاب  ومنظمات  العمل،  وأصحاب 
سائقي  تمثل  اليت  العمالية  النقابات  أنشطة  في  والتدخل 
المركبات التجارية، وتوفير التسهيالت اليت تحتاجها للنقابات 
إلى  هي  المسئوليات  هذه   ،)39 )الفقرة  بأنشطتها  للقيام 
النطاق الوارد في القانون الوطين أو المبادئ حقوق العمل 
األساسية، وتشتمل المبادئ وحقوق العمل األساسية لمنظمة 
النقابات،  تكوين  في  العمال  جميع  حرية  على  الدولية  العمل 
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. 

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

الحكومات بموجبها )الفقرتان 37 و38(. 

2( أشكال الحماية األخرى للعاملين في أشكال   
التوظيف غير القياسية

العاملين في أشكال التوظيف غير القياسية

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

يلي: 

•  سوق العمل والسياسات األخرى، والحماية المناسبة في 
العمل بهدف ضمان التقدم المستمر نحو الوظائف الالئقة.
العمال من  المساواة وحماية جميع  اتخاذ إجراءات تعزيز   •

التمييز بغض النظر عن ترتيب�اتهم التعاقدية.
تصميم وموائمة أنظمة الضمان االجتماعي لتزويد العمال في   •
أشكال التوظيف غير القياسية بظروف مكافئة للعاملين في 

الوظائف القياسية. 
اتخاذ تدابير لضمان أن العاملين في أشكال التوظيف غير   •
ذلك  في  بما  وصحية،  آمنة  عمل  بيئ�ة  لديهم  القياسية 

الوقاية الشخصية،  التدريب، ومعدات  إلى  الوصول  توفير 
والمشاركة في أنظمة وعمليات الصحة والسالمة في مكان 

العمل.
ُهج المبتكرة األخرى، من خالل 

ُ
إطالق المبادرات التنظيمية والن  •

الحوار االجتماعي، لتمكين العاملين في أشكال التوظيف غير 
النقابات  تكوين  حرية  في  حقوقهم  ممارسة  من  القياسية 
والمفاوضة الجماعية والتمتع بالحماية الممنوحة لهم بموجب 
أن تشتمل هذه  بها، ويجب  المعمول  الجماعية  االتفاقات 
المبادرات على أنظمة وآليات لتحديد صاحب )أصحاب( العمل 

ذي )ذوي( الصلة لغرض المفاوضة الجماعية.
تفتيش العمل المزود بالموارد الكافية والذي يأخذ في االعتب�ار   •
التوسع في أشكال التوظيف غير القياسية مع ارتفاع معدل 

عدم االمتث�ال. 
القضاء على أشكال العمل غير القياسية اليت ال تحترم حقوق   •

العمل األساسية. 

العاملين في االقتصاد غير الرسيم

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 
الرسمية  غير  العمال  منظمات  ومشاركة  والمفاوضة  التنظيم 
الممثلة في الحوار االجتماعي المتعلق باالنتقال إلى االقتصاد 
اآلخرين  االجتماعيي�ن  الشركاء  مع  جنب  إلى  جنًب�ا  الرسيم، 

)الفقرات 65-64(.    

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm
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الملحق II: أمثلة على خطط القيادة اآلمنة
-المسؤولية  ويلز  ساوث  نيو  في  النقل  صناعة  في  المدرجة  اآلمنة  القيادة  خطة   .1

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

خطة القیادة اآلمنة (مثال)-الملحق (أ) 

الدفع فترة التسلیم وبیانات ھویة المشغل/ ُمرسل الشحنة
PUDعند االستالم 

األجر

كیف یتم دفع األجور نظیر العمل مع مراعاة الصحة والسالمة
األجر نظیر المسافة التي یتم القیادة فیھا بالكیلومتر، واألجر نظیر كل 

ساعة عمل في التحمیل/ التفریغ/ االنتظار
     XYZمرسل الشحنة

<العنوان>
موقع االستالم:

تول مركز التوزیع في
مینشینبري

طریقة دفع األجر ومعدلھ:
من الدرجة السابعة–قرار صناعة النقل (الوالیة) 

سنت لكل كیلومتر) 29.54معدالت أجور القیادة لمسافات طویلة (
دوالر) نظیر كل ساعة عمل في 17.25باإلضافة إلى أجر قدره (

التحمیل/ التفریغ/ االنتظار
الرسوممشغل النقل

<العنوان>
عنوان التوصیل:

في واجا واجاXYZمتجر 
أنظمة مراقبة وقیاس األجور:
)، كمبیوتر على متن المركبة، GPSنظام تحدید المواقع العالمي (

تدقیق عملیات التحقق من السداد، السجالت، الجدول الزمني، بولیصة 
)، GPSالشحنة، سجالت المحرك ونظام تحدید المواقع العالمي (

)SDPالتوصیل (منصة خدمات 
الفترة:

نافذة التسلیم  -م 12:30
وسائل تحدید ساعات العمل وجھات اتصال العمل مع المدیر (<أدخل 

رقم الھاتف>) لإلبالغ عن التأخیرات غیر المتوقعة وإعادة جدولة 
الرحلة إذا لزم األمر

التطبیق المخطط للساعات
ساعة11.75إجمالي وقت الرحلة المخطط لھ: 

دقیقة فحص ما قبل الرحلة15-صباًحا 7
ساعة قیادة4:45واجا واجا) –ظھًرا (مینشینبیري 12:00صباًحا إلى 7:15من 
دقیقة استراحة قبل التفریغ30

م تفریغ الحمولة01:30–12:30
مساًء (واجا واجا / ماروالن)4:15مساًء إلى 1:30

مساًء)4:45دقیقة ماروالن (30
مینشینبیري، ساعتان-ماروالن 4:45-6:45

تأكید على أن السائق قد تم تعلیمھ وتدریبھ على سیاسة الصحة والسالمة المھنیة
الخاصة D & Aتأكید على أن السائق قد تم تعلیمھ وتدریبھ على سیاسة الكحول والمخدرات 

بالشركة
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LINFOX Driver Fatigue Safe Journey Plan .22. خطة LINFOX لحماية السائق من اإلنهاك أثن�اء الرحلة

خطة حمایة السائق من اإلعیاء أثناء الرحلة LINFOXنموذج برنامج التشغیل -الجدول ب 

(LIN0045F)

خطة حمایة السائق من اإلعیاء أثناء الرحلة
التاریخ:

مرسل الشحنة:
عنوان مرسل الشحنة:

المرسل إلیھ:
عنوان المرسل إلیھ:

مكان االستالم:
مكان التفریغ:

وعنوان المقاول من الباطن:اسم 
شاحنة بشاحنة أعامل النقل الرئیسيتسجیل المركبة

ساعاتعدد ساعات العمل المخطط لھا خالف القیادة:
ساعاتساعات العمل في القیادة:

ساعات بعد بدء العمل و / أو 5دقیقة في موعد ال یتجاوز 30ملحوظة: یجب أن تأخذ استراحة لمدة ساعاتساعات الراحة المخطط لھا:
وفقًا لمرافق الراحة ووسائل الراحة المحددة.

بما في ذلك مع األخذ في االعتبار مھام العمل األخرى بخالف القیادةملحوظة: الوقت المقدر للرحلة ساعاتإجمالي وقت الرحلة المخطط لھ:
جداول التحمیل والتفریغ وأوقات االنتظار.

وقت اإلنھاء الفعليالفعلي:وقت البدء 
وقت إنھاء الرحلةوقت بدء الرحلة:

سیتم سداد أجر القیادة وفقاً لعدد الكیلومترات واألجور نظیر كل ساعة عمل في للتحمیل / التفریغ / أوقات االنتظار-األجر 
أُخرىأجر الرحلةأجر التحمیلاألجر لكل كیلو متراألجر لكل ساعة

) ومراجعة السجالت والجداول الزمنیة ومذكرات الشحنGPSتتم مراقبة المھمة عن طریق على سبیل المثال ال الحصر تتبع نظام تحدید المواقع العالمي (سوف 
النعمإقرار السائق

ھل رخصة القیادة الخاصة بك ساریة؟
ویلز فقط)؟ھل تحمل البطاقة الزرقاء الحالیة الخاصة بصناعة النقل (نیو ساوث 

لحمایة السائق من اإلعیاء أثناء الرحلة؟لینفوكسLinfoxھل تلقیت تدریب 
ھل تم اطالعك على مرافق الراحة ووسائل الراحة المناسبة؟

إذا تبین لك وجود خلل أو عیب ما في مركبتك، ھل تبلغ عنھ أو تقوم بإصالحھ؟
ھل:منذ االنتھاء من مناوبة عملك األخیرة، 

صباًحا.6:00منتصف اللیل إلى 12ساعات على األقل (إذا كنت تعمل خارج نطاق الساعات من 6قمت بالنوم المستمر لمدة •
أو

صباًحا.6:00منتصف اللیل إلى 12ساعات على األقل (إذا كنت تعمل في نطاق الساعات من 8قمت بالنوم المستمر لمدة •
سیاسة ھل أنت خاٍل من آثار تناول الكحول و / أو المخدرات (تتبع وصفة طبیة أو غیر ذلك) والتي قد تضعف قدرتك على العمل أو القیادة؟ (راجع 

Linfox للمخدرات والكحولHRM-LFX-POLIC.002.(إذا كنت بحاجة للتوضیح
ھل أجریت فحصاً كامالً لمركبتك قبل الرحلة؟

النعمLinfoxلینفوكسإقرار
عاًما أو 49-عاًما) أو خالل االثني عشر شھًرا الماضیة (إذا كان عمره 49خضع السائق لفحص طبي في السنوات الثالث الماضیة (إذا كان عمره أقل من 

أكثر) لتحدید مدى مالءمتھ ولیاقتھ للعمل.
، فال یجب إسناد العمل إلیھم.Linfoxبـ "ال" على سؤال إقرار Linfoxر برنامج التشغیل أو أجابت إدارة ملحوظة: إذا أجاب السائق بـ "ال" على أي من أسئلة إقرا

)GPRSتم فحص خدمة حزمة الرادیو العامة (تم فحص ورقة عمل السائقتم فحص دفتر السجل
المدرجة أدناه:في حالة حدوث عطل میكانیكي و/ أو تأخیر وما إلى ذلك، یرجى االتصال باألرقام

خط رحالت سیدنيخط رحالت ملبورن
نیة، وتراعي ھذه الخطة فترات القیادة األساسیة، یتم توفیر خطة إدارة إعیاء السائق ھذه كدلیل إلدارة إجھاد الموظفین لدیكم، ویجب توفیر فترات الراحة لھم وفقًا للوائح القیادة الوط

تستوجب توفیر فترات راحة كافیة لمعالجة آثار اإلعیاء، وقد تم إعدادھا وفقًا لورقة عمل تقییم المخاطر ذات الصلة.حیث اآلثار التراكمیة لإلجھاد 
تعلیقات على االختالف في الخطة

توقیع السائق:
توقیع المشرف/ المدیر:
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Australian Logistics Compliance Safe Driving Plan Template .33. نموذج خطة القيادة اآلمنة لالمتث�ال اللوجسيت األسترالي

)SDP(اآلمنةخطة القیادة 
من قبل السائق والمشرفإكمالھیتم 

تم إعداد خطة القیادة اآلمنة 
بواسطة (اسم صاحب العمل 

أو المستأجر

عنوان صاحب العمل أو المستأجر

وجھة الرحلةموقع بدء الرحلة
اسم السائقاسم المقاول

السریانتاریخ انتھاء فئة/ درجة الرخصةرقم رخصة السائق
مزدوجة نوع المركبة

المقطورات
رقم الرحلةأخرىمفردة

القاطرة رقم/ أرقام التسجیل
الرئیسیة

تعقب المركبة بالنظام 
العالمي لتحدید المواقع

تسجیل المقطورة

SHمخطط ساعات القیادة
الساعات 

القیاسیة

BFM
إدارة

اإلعیاء
األساسي

AFMإدارة
المتقدم أو اإلعیاء
أخرى

تعریف المركبة (الصنع والطراز)ساعات العمل اللیلي (س س : د د)العمل (س س : د د)
ساعة 24في وقت بدء ھذه المھمة، حدد عدد الساعات المتاحة لك خالل الـ 

ساعات7القادمة قبل أن تحتاج إلى أخذ استراحة طویلة، أي بحد أدنى 
تسجیل الساعات 

اذا كانتاللیلیة 
BFM أوAFM

وصف مھمة السائق للعمل في القیادة 
والعمل غیر المتعلق بالقیادة، والمسار 

المتوقع، وجمیع مواقع االستالم والتسلیم، 
وتقدیر بالكیلومترات لھذا الجزء من المھمة

فحص العدادكیلومترات

س س : د د)(
وقت الدوام = مالحظة اآلثار المترتبة على السائق الذي یعملتقدیر تقدیر متوسط سرعة القیادة

ساعة عمل خالل 12وفقاً لساعات العمل القیاسیة، أي بحد أقصى 
24

العملمساحة
أوقات العمل األخرى

على سبیل المثال التحمیل / 
فحوصات األمان

إجمالي وقت العمل
الحد األدنى اإللزامي لفترات 

الراحة القصیرة (اإلجمالي)
الحد األدنى اإللزامي لفترات 

الراحة الطویلة (اإلجمالي) 
وأي فترات راحة تقدیریة

تقدیر وقت الرحلة
قراءة وقت المغادرة

العداد
التاریخالیوم

قراءة العداد عند الخروج
وقت الوصول المقدر وفقاً 

للمعلومات الواردة أعاله
قراءة الوقت

العداد
التاریخالیوم

وغیر ملزم للسائق، وسوف یتم إخطار الفرع المتلقي بأي تأخیر من شأنھ تغییر الوقت المقدر للوصولمقدرملحوظة: الوقت المقدر للوصول ھو وقت وصول 
التعلیقات على سبیل 

المثال موعد الوصول 
المتفق علیھ؟

التأخیرات غیر المتوقعة في أول فرصة إلىیجب اإلبالغ عن جمیع 
ضع عالمةإقرار السائق (قبل المغادرة)

تم االنتھاء من مذكرات ومالحظات عملي وفقًا للتشریعات ویمكن توفیر نسخة عند الطلب.
ساعة.24ھناك فترة راحة إلزامیة مدتھا ساعة، فسوف أضع في االعتبار وقت العمل المتاح قبل أن تكون 24إذا استغرقت ھذه المھمة أكثر من 

أنھیت مھامي السابقة وفقًا للتشریعات، وأخذت فترات راحة مطلوبة وأنا مؤھل والئق ألداء ھذه الرحلة (خدمة نقل الطرق) وفقًا للخطة
ال الحصر الطقس والبیئة والظروف المادیة مثل: الطرق والبنیة بطریقة آمنة وقانونیة مع األخذ في االعتبار جمیع المخاطر المعروفة بما في ذلك على سبیل المثال 

التحتیة، وما إلى ذلك.
ة المناسبة.لقد تلقیت تقییًما للمسار (إذا لزم األمر) مع تحدید مناطق الراحة المناسبة أو أنني على درایة بالمھمة وأنا على درایة بمناطق الراح

قیادة لیالً في االعتبار، وأقر بأنھ یجب علي التوقف وأخذ قسط إضافي من الراحة في حالة الشعور باإلعیاء.لقد أخذت أي مخاطر إضافیة مرتبطة بال
تم تقدیم جمیع األوراق الالزمة وإتمام فحص المركبة قبل المغادرة بما في ذلك تقریر حالة المركبة للسائق.

رخصة قیادتي ساریة ومناسبة للمھمة.
ھل تم إتمام فحص المركبة قبل المغادرة؟توقیع المشرفتوقیع السائق

ھل تم تقدیم األوراق؟االسم بخط واضحاالسم بخط واضح
"إرشادات إلدارة إعیاء سائقي المركبات الثقیلة" NTCالھیئة الوطنیة للنقل  للحصول على نصائح حول اإلعیاء، راجع موقع

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.
والسالمة في مكان العمل ذات الصلة.
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تعدیل أو استبدال الخطة

تغییرات في انتھاك ساعات القیادة المنظمة، ویجب علیھم دائًما الراحة عند الشعور باإلعیاء، ومع ذلك، یجب أال تتسبب المشرفیھم،یحق للسائقین تعدیل الخطة دون الرجوع إلى 
رفھ للحصول على التعلیمات.وإذا كان من الضروري إجراء تغییر جوھري في الخطة وكان ھناك احتمال أن تُنتََھك ساعات القیادة المنظمة، یجب على السائق االتصال بمش

استخدم ھذا القسم لتسجیل معلومات الوصول إلى مباني العمالء ومغادرتھا في حالة إجراء عملیات االستالم والتسلیم، (یمكنك أن تطلب تعلیقات/ مالحظات بخصوص الرحلة:
من المرسل أو المرسل إلیھ التوقیع علیھا كشھود).

قراءات عداد المسافات لكل مركبة یتم قیادتھا، باإلضافة إلى ووقت وموقع كل تغییر جب علیھ في ھذا المربع إدخالd-إذا لم یستخدم السائق دفتر یومیات عمل وطني لھذه الرحلة 
) یستخدمھ صاحب العمل أو المستأجر لیتمكن من تتبع ومراقبة GPSفي نشاط ھذه الرحلة، وإذا كانت السیارة مزودة بجھاز اتصال عن بُعد یدعم نظام تحدید المواقع العالمي (

ي، فال یلزم تسجیل ھذه المعلومات في ھذه الخطة.المركبة في الوقت الفعل

عدد تم تعبئة المركبة بالقود في
اللترات

قراءة العداد

مكان معلومات الوصول
االستالم

التاریخالوقت

عند الوصول، كم عدد ساعات العمل المتبقیة للسائق 
في المناوبة الحالیة؟

قراءة العداد عند 
الوصول

إجمالي عدد الكیلو 
مترات

توقیع المشرف/ مسئول 
األمن

االسم بخط واضح

نعم/ الھل قد السائق تقریراً عن حالة المركبة؟نعم/ الھل أُنِجَزت الرحلة فعلیاً وفق الخطة؟

إذا كانت اإلجابة "ال" أدرج األسباب ضمن "مشكالت الرحلة"
توقیع السائق

العمل الوطنیة التي تتضمن رقم تسجیل المركبة/ التواریخ/ األوقات/ قراءات عداد أكملت مذكرات 
ساعة من 48المسافات لجمیع التغییرات في النشاط. وتم استكمال خطة القیادة اآلمنة في غضون 

إكمال الرحلة
نعم/ ال

/ االعتراضات، وما إلى ذلك)مشكالت الرحلة (التعلیقات/ الحوادث/ المخاطر /االنتھاكات / مخالفات السائق



ITFحول الـ
اتحاد  هو   )ITF ( النقل  لعمال  الدولي  االتحاد 
به  ومعترف  المنتسبة  النقابات  يقود  ديمقراطي 

على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم.
وربط  العمل؛  حياة  لتحسين  بحماس  نكافح  نحن 
الحقوق  لتأمين  دولة   147 من  العمالية  النقابات 

والمساواة والعدالة ألعضائها.
ن�ا صوت ما يقارب الـ20 مليون عاملة وعامل في 

ّ
إن

صناعة النقل في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات
inlandtransport@itf.org.uk

www.itfglobal.org/en/sector/road-transport

https://www.facebook.com/ITFRoad/
https://twitter.com/ITFglobalunion
mailto:inlandtransport%40itf.org.uk?subject=
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