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ملّخص إرشادات ألصحاب األعمال والمدراء لضبط ساعات عمل سائقي 
الشاحنات لتجنب القيادة تحت تأثير اإلرهاق.

ال تكن مسئواًل عن وضع أرواح اآلخرين في خطر! 



ُأعــد هــذا المنشــور الُمعنــَون “ال تكــن مســئوال عــن وضــع أرواح اآلخريــن فــي خطــر- ملّخــص إرشــادات ألصحــاب األعمــال والمــدراء لضبــط ســاعات عمــل 

ــة  ــى دق ــرص عل ــٍن للح ــٍد ممك ــذل كل جه ــم ب ــد ت ــي. وق ــي أبوظب ــل ف ــرة النق ــل دائ ــن ِقَب ــاق” م ــر اإلره ــت تأثي ــادة تح ــب القي ــاحنات لتجن ــائقي الش س

ــرة النقــل  ــواردة فــي هــذا المســتند، إال أن هــذا ال يضمــن الدقــة التامــة أو اكتمــال هــذه المعلومــات أو مــدى فائدتهــا. كمــا ال تتحمــل دائ المعلومــات ال

ــتند. ــذا المس ــي ه ــة ف ــات التوجيهي ــتخدام المعلوم ــن اس ــج ع ــت( تنت ــوٍع كان ــن أي ن ــرار )م ــارة أو أض ــة خس ــن أي ــؤولية ع المس
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لمن هذا الدليل؟

يتوجه هذا الدليل إلى مدراء النقل أو أي شخص يقوم بإدارة أو التأثير على سائقي الشاحنات.

ما الحاجة إلى اإلرشاد؟

أحد أسباب حوادث الشاحنات هو نعاس السائق بسبب القيادة لساعات طويلة جًدا دون 
الحصول على فترات استراحة مناسبة.

حيث يتسّبب النعاس أثناء القيادة في عدم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، كما  
يؤثر سلبًا في سرعة ردة فعل السائق للتعامل مع المخاطر التي قد يواجهها أثناء 

قيادته للشاحنة، وكل هذه األمور قد تتسّبب في فقدان السيطرة على المركبة وحصول 
الحوادث المميتة.

يزداد خطر النوم أثناء القيادة عندما تقوم بالقيادة في أوقات النوم االعتيادية عند 
السائقين، خاصة في الساعات التي تسبق الفجر.

ويتزايد خطر حصول الحوادث خالل فترات الظهيرة وبعد ساعات الغداء.

المرجعية القانونية

القيادة أثناء الشعور باإلرهاق ليست خطرة فحسب، بل هي مخالفة للقانون كذلك.

ــاء  ــة أثن ــة تجاري ــادة مركب ــي قي ــتمرار ف ــادة، أو االس ــوب القي ــدم وج ــى ع ــون عل ــص القان ين
ــاق. ــعور باإلره ــن الش ــراب م ــعور أو االقت الش

المادة 10.7 من قانون المرور االتحادي رقم 21  لعام  1995

يلتزم السائق، عند قيادة أية مركبة على الطريق بما يأتي:

أال يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه قي قيادتها.   
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مسؤوليات الشركة والمدير

من المهم جدًا أن يكون كُل َمْن في الشركة مدركًا لدوره الشخصي في تجّنب القيادة 
غير اآلمنة بسبب اإلرهاق.

كصاحب عمل أو مدير لسائقين، أنت مسئول عن سائقيك عندما يكونوا على الطريق. 

ال يجب أن تسمح لهم بالقيادة لمسافات كبيرة دون أخذ استراحات مناسبة
أو بالعمل لساعات طويلة.

في حال كانت واجبات السائقين، كما تتطّلبها الشركة، تتسّبب بتعب السائقين إلى الحد 
الذي تتأثر فيه قيادتهم، فإن الشركة ومديريها سيعتبرون أحد أسباب حصول أي حادث. 

من الطبيعي أن تضع الشركات جداول العمل وأن تطلب إنتاجية جيدة من موظفيها، 
ولكن يجب أال يكون هذا على حساب األمان والسالمة على الطرقات.

ويجب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للتأكد من أن ممارسات وسياسات العمل لن 
تتسّبب في جعل السائق: 

•   يقود على الطريق، أو في أي موقع عمل، وهو في حالة نعاس أو إرهاق. 
•   يقود بما يخرق أي مخطط لساعات عمل واستراحة متناوبة.

ما الذي عليك فعله؟

يجب عليك ابتكار خطة إدارة إرهاق السائق.

ما هي خطة إدارة إرهاق السائق؟

إنها وثيقة مكتوبة تعطي معلومات عن كيفية تغّلب مؤسستك على إرهاق سائق 
الشاحنة.
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يجب أن تعتمد هذه الخطة على ما يلي :

•   تحديد الحد األقصى من ساعات القيادة، والحد األدنىمن فترات االستراحة. 

•   وضع فترة استراحة واحدة أو أكثر ضمن يوم عمل السائق. 

•   إتاحة الفرصة للسائق للحصول على 8 ساعات نوم متواصلة على األقل،  خالل 
   24 ساعة، من األفضل أن تكون بين الساعة 10مساًء و 8 صباحًا.

•   بذل الجهد للتقليل من جداول العمل غير االعتيادية أوغير الطبيعية. 

•   إعــالم الســائق قبــل يــوم كامــل علــى األقــل، للتحضيــر ليــوم عمــل يمتــد بعــد أوقــات  
     العمل االعتيادية. 

•   تنظيم جداول عمل مرنة تتيح فترات استراحة مناسبة من القيادة أو النوم المضطرب. 

•   التقليــل مــن الرحــالت المبكــرة قــدر اإلمــكان إلعطــاء الســائقين فرصــة جيــدة للنــوم   
تحضيرًا للرحلة.

•   عنــد عــودة الســائقين مــن إجازاتهــم، قّلــل قــدر اإلمــكان مــن جــداول العمــل الليليــة، 
وذلــك لمنحهــم فرصــة للتأقلــم مــع ســاعات العمــل الطويلــة، خاصــة أثنــاء الليــل. 

•   تأميــن أو الموافقــة علــى ترتيبــات نــوم مناســبة فــي حــال كان علــى الســائقين النــوم 
بجــوار مركباتهــم . 

•   عنــد تخطيــط جــداول عمــل الســائقين، مــن األفضــل دومــًا جعــل أوقــات بدايــة العمــل 
تتنــاوب تدّرجيــًا إلــى األمــام ال إلــى الخلــف.

•   شرح خطة إدارة إرهاق السائقين شرحًا واضحًا لكاًل من المدراء والسائقين. 

•   اإلعداد واإلعالن عن سياستك الخاصة للتعامل مع أي خرق للخطة. 
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ما هي الفوائد؟

إن لتنفيذ خطة إدارة إرهاق السائق فوائد كثيرة، منها:

•   تقليل خطر حوادث الطريق.

•   تخفيض مستحّقات وتكاليف التأمين.
•   تطوير سمعتك وسمعة صناعتك.

•   تحسين مستوى خدمة الزبائن.
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  معلومــات إضافية

لمعلومات إضافية عن كيفية الوقاية من إرهاق سائقي الشاحنات، وكيفية إعداد خطة 
للسيطرة على إرهاق سائقي الشاحنات احصل على نسخة من “ال تسمح للسائقين 

المرهقين بالقيادة - إرشادات ألصحاب العمل والمدراء للوقاية من إرهاق سائقي 
الشاحنات”.
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