ال تسمح للسائقين
بالقيادة تحت تأثير اإلرهاق
ملخص ألصحاب العمل والمدراء للوقاية من إرهاق سائقي الشاحنات.

www.freight2030.ae

ـد
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ُأعــد هــذا المنشــور ُ
ـن للحــرص علــى دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند ،إال أن هــذا ال يضمــن الدقــة التامــة أو اكتمــال هــذه المعلومــات أو مــدى فائدتهــا .كمــا ال تتحمــل دائــرة النقــل المســؤولية عــن أيــة خســارة أو أضــرار (مــن
ممكـ ٍ
أي نــوعٍ كانــت) تنتــج عــن اســتخدام المعلومــات التوجيهيــة فــي هــذا المســتند.
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إرشادات للشركات وأصحاب العمل والمدراء للوقاية من إرهاق سائقي الشاحنات.
إن الهدف من صياغة هذا المستند اإلرشادي هو توفير تعليمات عملية
فعالة حول كيفية وضع وتنفيذ خطة إلدارة إرهاق سائقي
وإرشادات ّ
الشاحنات.

ما هي خطة إدارة إرهاق سائقي الشاحنات؟
إن الخطــة عبــارة عــن مســتند خطــي ّ
الس ـبُل التــي يجــب
يوفــر معلومــات حــول ُ
أن تتبعهــا المؤسســات لمكافحــة إرهــاق ســائقي الشــاحنات أثنــاء القيــادة.

لمن هذا الدليل؟
يستهدف هذا الدليل مدراء النقل أو أي فرد مسئول أو مشرف على إدارة سائقي الشاحنات .ويطبَّق مضمونه على مركبات
حد سواء .ويتوجه ً
أيضا إلى المدراء من مستخدمي خدمات النقل إلطالعهم على
نقل البضائع الثقيلة والخفيفة على ّ
دورهم في مكافحة إرهاق السائقين لدى الشركات الموردة للخدمة.

ما الحاجة إلى اإلرشاد؟
ُتعــد إدارة ســاعات عمــل ســائقي الشــاحنات مســألة مهمــة تســتلزم المعالجــة بشــكل عاجــل؛ كــون هــذه المركبــات تســاهم
فــي نســبة كبيــرة مــن مجمــل حــوادث المــرور التــي تشــهدها طــرق أبوظبــي.
وتعد ق ّلة النوم من أكثر أسباب حوادث الشاحنات شيوعا ،وتنتج عن القيادة لساعات طويلة بدون استراحات كافية .حيث
يتسبّب النعاس أثناء القيادة في عدم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ،كما يؤثر سلبًا في سرعة ردة فعل السائق تجاه
المخاطر التي قد يواجهها أثناء قيادته للشاحنة ،وكل هذه األمور قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة وحصول
الحوادث .وفي الحاالت الخطيرة ،قد ينام السائق أثناء القيادة.
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يــزداد خطــر النــوم أثنــاء القيــادة عندمــا تقــوم بالقيــادة فــي أوقــات النــوم اإلعتياديــة عنــد
الســائقين ،خاصــة فــي الســاعات التــي تســبق الفجــر .ويتزايــد خطــر حصــول الحــوادث أيضــً
خــال فتــرات الظهيــرة وبعــد ســاعات الغــداء.

المرجعية القانونية إلدارة إرهاق
سائقي الشاحنات
يوفر هذا المستند إرشادات تطوعية ،وهو يتماشى مع (مسودة)
مدونة قواعد الممارسة رقم  25الخاصة بمركز أبوظبي للبيئة
والصحة والسالمة في ما يتعلق بإدارة إرهاق السائقين .كما يجب
أن ّ
يطلع المشرفون على سائقي الشاحنات على القوانين السارية
المفعول التي تتناول ساعات العمل والقيادة الخاصة بسائقي
الشاحنات من أمثلة قانون دول مجلس التعاون الخليجي الخاص
بمتطلبات السالمة للنقل البري ،وقانون العمل االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة  1980المتعلق بتنظيم
عالقات العمل .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن المادة  10.7من قانون السير
االتحادي رقم ( )21لعام  1995تقضي بعدم قانونية قيادة
السائقين لمركباتهم وهم تحت تأثير اإلرهاق.
وتنوي دائرة النقل بأبوظبي القيام باألبحاث وأخذ االستشارات في
ما يخص تحديد الحد األقصى لساعات عمل السائقين ،والتي من
المنتظر أن تدخل تحت طائلة القانون على مدار الوقت.

ما هي الفوائد؟
حد السواء ،حيث سيؤدي ذلك إلى:
إن تطبيق خطة إدارة إرهاق السائقين يؤول بالمنفعة على شركتك وموظفيها على ّ
• تقليل خطر حوادث الطريق.
• تخفيض طلبات وتكاليف التأمين.
• تحسين سمعتك وسمعة صناعتك.
• تحسين مستوى خدمة الزبائن.
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الجهات المسئولة ونطاق
المسئولية
من المهم جدً ا أن يدرك ّ
كل من في الشركة دوره
وواجباته نحو تج ّنب القيادة غير اآلمنة بسبب اإلرهاق.
ويجب أن يتخذ صاحب العمل أو أي شخص مسئول
عن عمل سائقي الشاحنات كل التدابير الالزمة لضمان
أن ممارسات أو سياسات العمل ال تتسبب في قيام
السائقين بـ:
القيادة على الطريق أو ضمن أمكنة العمل
وهم مصابين باإلرهاق.
القيادة خارج ساعات العمل المحددة لهم أو
خالل فترات االستراحة.

•
•

أصحاب الشركات
تقع على عاتق مالك الشركة واإلدارة العليا بها
المسؤولية الكاملة عن كل العمليات داخل الشركة
وأعمال الموظفين وسلوكهم ،بما في ذلك
المشرفين على السائقين والسائقين أنفسهم.

مدراء النقل
يجب أن يأخذ مدراء النقل في عين االعتبار ما يلي:
•
•
•
•
•
•

التأخيرات المحتملة بسبب حركة المرور.
ظروف التحميل والتفريغ.
النشاطات األخرى غير القيادة.
أي واجبات أخرى يكون السائق ملزمًا بأدائها
ضمن عمله.
أي تأخيرات أخرى متوقعة (بسبب ظروف التحميل
والتفريغ على سبيل المثال) .
اآلثار المحتملة جرّ اء االلتزامات الدينية ،كاإلرهاق
الناتج عن الصيام في شهر رمضان المبارك مث ً
ال.

إذا أدّ ت واجبات السائقين ،حسبما تفرضها شركاتهم،
إلى إرهاق السائقين لدرجة التأثير سلبًا على قيادتهم،
فعندئذ يُعتبر ك ً
ال من الشركة ومدرائها مسئولين عن
أي حادث ناجم عن ذلك.
وقوع ّ
على الرغم من أنه من الطبيعي أن تقوم الشركات
بتنظيم سير أعمالها عبر وضع جداول عمل واضحة،
وأن تطلب من موظفيها أداء مهامهم بإنتاجية عالية،
غير ّ
أن ذلك ال يجب أن يكون على حساب السالمة على
الطريق .إن تضاف َر جهود المدراء والسائقين يساهم
فعليًا في التخفيف من حوادث السير الناجمة عن
اإلرهاق .لذا يتوجب على المدراء وضع مجموعة من
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اإلجراءات والتدابير لمراقبة السائقين ،وكشف أي عوامل أو إشارات
على التعب أو اإلرهاق .كما ويجب عليهم إنشاء نظام عادل يقوم
على تلقي مالحظات السائقين واالستجابة بفعالية لها في حال
أبلغ أي سائق عن شعوره باإلرهاق المفرط.

سائقو الشاحنات
يجب أال يقود السائقون أو يستمرون بقيادة أي مركبة تجارية
أثناء شعورهم أو احتمال شعورهم باإلرهاق .إذا شعروا باإلرهاق
المفرط ،عليهم إبالغ مديرهم باألمر وأن يكونوا على ثقة بأن
ذلك لن يمسهم بسوء .يجب أن يعلم السائقون جدول عملهم
ويناقشونه مع المسئول عنهم ويح ّلون أي مسائل ذات صلة قبل
بدء تنفيذ مهام القيادة المعينة لهم.
يجب أن يحرص السائقون ً
أيضا على عدم إرهاق أنفسهم خارج
دوام عملهم وأن ي ّتبعوا أسلوب حياةٍ مريح يحافظ على صحتهم
كاف من الراحة قبل
وسالمتهم .يُطلب من السائقين أخذ قسط
ٍ
بدء نوبة عملهم واتباع حمية غذائية صحية والمحافظة على
لياقتهم البدنية عبر ممارسة الرياضة.
يجب أن يدرك السائقون كذلك أن بعض الوصفات أو األدوية التي
ّ
يفضل
ُتعطى من دون وصفة طبية قد تسبب لهم النعاس ،لذا
دائما مراجعة الطبيب أو الصيدلي للحصول على دواءٍ بديل ال
ً
يسبب النعاس.

مستخدمي خدمات النقل
إذا قامت شركة بشراء خدمة نقل بالشاحنة ،إما من شركة نقل
كبيرة أو من الباطن مع شركة صغيرة أو باالتفاق مع سائق يملك
شاحنة ،فهذه الشركة تتحمل المسؤولية كاملة نحو عدم إلزام
السائقين بالعمل أو القيادة تحت تأثير اإلرهاق.

اإلشارات الدا ّلة على إرهاق السائقين
دائما للسائقين ّ
توقع متى سيشعرون بالنعاس؛ وإذا قاموا بالقيادة بالرغم من شعورهم بالتعب ،فيعرضون
ال يمكن
ً
أنفسهم واآلخرين لخطر التسبب بحادث اصطدام.
ثمة إشارات تحذيرية لبدء الشعور باإلرهاق أو النعاس ،وينبغي إطالع السائقين عليها .وتشمل هذه المؤشرات التالي:
•
•
•
•
•
•

الشعور بالدوار/النعاس.
عدم وضوح الرؤية.
الصعوبة في إبقاء العينين مفتوحتين.
إطراق الرأس.
التثاؤب المفرط.
االنحراف باستمرار عن مسار الطريق.

المؤشرات التي تنذر بحدوث تعب أو إرهاق مزمن للسائق تتضمن:
•
•
•
•
•

عدم الشعور بالنشاط بعد النوم.
النزعة المتزايدة للنوم أثناء العمل.
فترات القيلولة المتزايدة خالل ساعات الفراغ.
النوم المتزايد أثناء اإلجازات.
األخطاء المتزايدة وفقدان التركيز أثناء العمل.

يجب أن يدرك السائقون أن تشغيل الراديو أو
أي من “الحيل” األخرى التي
مكيف الهواء أو ّ
يتبعونها للبقاء متيقظين لها تأثير محدود
وال تتغلب على شعورهم باإلرهاق .وقد تنفع
ّ
المنشطة ،مثل الكافيين،
المواد أو المشروبات
لبعض الوقت ،إال أنها لن تزيل الحاجة إلى
النوم .فالنوم المؤجل يجب تعويضه في
وقت الحق .كما أن استخدام الوصفات الطبية
أو األدوية غير القانونية لمحاولة التغلب على
مسموح إطالقًا.
اإلرهاق غير
ٍ
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ما الذي يجب أن تتضمنه خطة إدارة إرهاق السائقين؟
إن طريقة وضع الخطة والتفاصيل الموجودة بها يعتمد على عدة عوامل ،ولكن توجد بعض السمات المشتركة ،حيث
يجب أن تتضمن كل خطة ما يلي:

الخطوة

المعلومات الداعمة

1

تحديد ساعات القيادة والعمل واالستراحة

انتقل إلى الصفحة 7

2

التدقيق وحفظ السجالت

انتقل إلى الصفحة 9

3

الحوادث والتحسينات

انتقل إلى الصفحة 9

4

محل اإلقامة المقدم من قبل صاحب العمل

انتقل إلى الصفحة 10

5

التدريب والتعليمات والتواصل

انتقل إلى الصفحة 10

يرجى وضع المخطط التالي في االعتبار عند إعداد خطة إدارة إرهاق السائقين:

الحصول على موافقة اإلدارة للبدء في تنفيذ الخطة ،واستخدام
المعلومات الواردة في هذا المستند لتبرير أهمية إعداد تلك الخطة

إعالم الموظفين بنيتك إعداد تلك الخطة

وضع خطة وتوثيقها ،بما في ذلك األنظمة المستخدمة

دمج الخطة في ثقافة الصحة والسالمة بالشركة
التدقيق بانتظام
في فعالية لخطة
والسعي باستمرار
إلى تحسينها

إعداد جلسات تدريبية لتوعية كل العاملين في الشركة فور
الموافقة على الخطة

إعالم العمالء بالخطة ،السيما عند احتمال تعديل
جداول السائقين

تحديد فترة تجريبية ،وليكن شهر واحد ،وجمع المالحظات حول
نتائج تنفيذ الخطة لتقييمها

إذا كانت شركتك تملك بالفعل سياسة تتعلق بإدارة إرهاق السائقين ،فيجب االطالع عليها ومقارنتها بالتوجيهات الواردة في هذا
المستند والعمل على تحديث الخطة كما يلزم.
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الخطوة  :1تحديد ساعات القيادة والعمل واالستراحة
المبادئ األساسية لتحديد ساعات القيادة والعمل واالستراحة
قبل وضع خطة إدارة إرهاق سائقي الشاحنات ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار المبادئ التالية وكيفية تضمينها في عملياتك.
يوصى بالرجوع إلى اللوائح التنظيمية السارية لتنفيذ التالي:
•

تحديد الحد األقصى من ساعات القيادة ،والحد األدنى من فترات االستراحة.

•

وضع فترة استراحة واحدة أو أكثر ضمن يوم عمل السائق.

•

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

•

بذل الجهد للتقليل من جداول العمل غير االعتيادية أو غير الطبيعية.

•

إعالم السائق قبل يوم كامل على األقل ،للتحضير ليوم عمل يمتد بعد أوقات العمل االعتيادية.

•

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

•

التقليل من الرحالت المبكرة قدر اإلمكان إلعطاء السائقين فرصة جيدة للنوم تحضيرًا للرحلة.

•

عند عودة السائقين من إجازاتهم ،ق ّلل قدر اإلمكان من جداول العمل الليلية ،وذلك لمنحهم فرصة
للتأقلم مع ساعات العمل الطويلة ،خاصة أثناء الليل.

•

تأمين أو الموافقة على ترتيبات نوم مناسبة في حال كان على السائقين النوم بجوار مركباتهم .

•

عند تخطيط جداول عمل السائقين ،من األفضل دومًا جعل أوقات بداية العمل تتناوب تدرّجيًا إلى
األمام ال إلى الخلف.

•

لكل من المدراء والسائقين.
شرح خطة إدارة إرهاق السائقين شرحًا واضحًا
ٍ

•

إعداد واإلعالن عن سياستك الخاصة للتعامل مع أي خرق للخطة.

ثمة عوامل عديدة أخرى ،مثل انقطاع النفس النومي والتوتر ،قد تؤثر على درجة يقظة السائقين .يجب أن تبين خطة إدارة
إرهاق السائقين العوامل التي سوف تأخذها بعين االعتبار وكيفية تطبيقها على الوجه الصحيح.
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تحديـد مخاطـر إصابـة السـائقين
باإلرهـاق وتقييمهـا
لتحديــد ســاعات القيــادة والعمــل والراحــة ،يجــب
تحديــد المخاطــر ذات الصلــة مــن البدايــة .فــي
حــال عــدم تحديــد المخاطــر ،لــن يكــون باإلمكان
ـد منهــا.
وضــع إجــراءات للحـ ّ

جدولة عمليات تشغيل الشاحنات
ّ
تشكل الطريقة التي تتبعها الشركات لوضع جداول
العمل أو للتخطيط لرحالت الشاحنات الفردية عام ً
ال
أساسيًا في إدارة إرهاق السائقين.

قــد تختلــف مخاطــر إرهــاق الســائقين بحســب
ســير عمليــات شــركتك وأنــواع األنشــطة التــي قــد
يقــوم بهــا ســائقيك.
علــى ســبيل المثــال ،إذا كانــت معظــم تحــركات
مركباتــك تتــم خــال ســاعات الليــل ،فهــذا خطــر
يجــب تحديــده ،أمــا إذا كانــت العمليــات تتــم فــي
النهــار ،فبالتالــي تقـ ّ
ـدة الخطــورة فــي هــذه
ـل حـ ّ
الحالــة.
مــن جهــة أخــرى ،إذا كانــت عملياتــك تتطلــب
التنقــل لمســافات بعيــدة ،فقــد يكــون خطــر
دخــول الســائق فــي النــوم أعلــى مــن عمليــات
النقــل لمســافات أقصــر داخــل المدينــة .وتشــمل
المخاطــر المحــددة:
•

عدم توافر أماكن ثابتة لمبيت
للسائقين ،وعدم توفر اإلمكانيات الالزمة
ألخذ أقساط كافية من النوم خالل ساعات
الليل.

•

عدم توافر طريقة دقيقة لتعقب
حركة السائقين وبالتالي إلدارة ساعات
القيادة أو العمل.

يجب أن تشمل ممارسات الجدولة خططًا مناسبة قبل
الرحلة أو إجراءات استباقية للتقليل من اإلرهاق .يجب أال
يُطلب من السائقين القيادة لمسافات غير معقولة في
كاف ومن دون ِإشعار مسبق أو راحة كافية.
وقت غير
ٍ
يجب أال تعطي ممارسات الجدولة األولوية لتسليم
الحمولة على حساب سالمة السائقين أو صحتهم .إذا
كانت ممارسات الجدولة غير مالئمة وغير مراعية لما ورد
أعاله ،فال معنى للنظام بأكمله.
تنحصر أسباب وعوامل الخطر الرئيسية لحوادث
االصطدام بسبب اإلرهاق بالتالي:

•
•

كاف من النوم لليلة واحدة أو أكثر.
عدم نيل قسط
ٍ
العمل خالل ساعات نوم السائقين االعتيادية.

يجب أن تضمن إجراءات الشركة حصول السائقين على 6
ساعات على األقل من النوم لي ً
ال لتخفيف الشعور باإلرهاق.
لذا يجب التخطيط لمدة  8ساعات متواصلة من الراحة
يوميًا على األقل بهدف ضمان حصول السائقين على 6
الفعلي ،تلك هي أقل مدة مطلوبة،
ساعات من النوم
ّ
ومع ذلك فقد ال تكون كافية لمنع رفع مستوى اإلرهاق
على مدى األيام الالحقة.
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إن عامل الخطر الرئيسي الثاني لالصطدامات بسبب اإلرهاق هو عمل السائقين في أوقات نومهم االعتيادية .إن األشخاص
ً
ً
مسبقا،
قسطا من النوم
المطالبون بالعمل خالل ساعات الليل يواجهون صعوبة في ضبط ساعاتهم البيولوجية .فحتى لو نالوا
سيشعرون بالنعاس بين الساعة الواحدة والسادسة صباحًا.
يجب أن تأخذ الشركات بعين االعتبار ،لدى صياغتها لإلجراءات والممارسات ،أن القيادة خالل هذه الفترة من اليوم تعرّ ض السائقين
وسائر الناس على الطريق للخطر .وبالتالي ،يجب أن تبيّن هذه اإلجراءات الخطية بوضوح أنه تم وضع الجداول مع مراعاة هذه
الحد من القيادة تحت تأثير اإلرهاق والنعاس.
المخاطر بهدف المساعدة على
ّ

الخطوة  :2التدقيق وحفظ السجالت
يجب أن يحافظ أصحاب العمل على سجالت لكل الرحالت المنتظمة وغير المنتظمة وجداول السائقين والئحة بأسمائهم .من
الممكن أن تكون هذه السجالت إلكترونية تم إنشاؤها بواسطة أنظمة المعلومات واالتصاالت ،أو آلية تم إنشاؤها بواسطة جهاز
قياس وتسجيل سرعات المركبات (التاكوغراف) ،أو يدوية تم جمعها من جداول الرحالت و سجالت الدفع وإشعارات االستالم.
يجب تسجيل المعلومات ذات الصلة بما يلي:
•
•
•

أوقات العمل.
أوقات الراحة من القيادة.
أوقات عدم العمل.

يظهر تطبيق هذه الممارسات أن الشركة وسائقي المركبات التجارية التابعين لها
يتقيدون بخطة إدارة إرهاق السائقين.
عند اإلمكان ،يمكن استخدام المعدات واإلجراءات والمستندات الموجودة .لكن،
إذا لزم وضع نماذج جديدة ،يجب تضمين عينات تلك النماذج كجزء من الخطة.
تفصل المستندات والسجالت طريقة تلبية المعايير التشغيلية المتفق عليها.
يجب أن
ِّ
يجب أيضًا أن ُتشرح الضوابط وإجراءات المراقبة بوضوح في حاالت عدم التقيّد
بالمعايير المتفق عليها .يجب تدريب جميع األشخاص المسئولين في مكان
العمل والمدراء والمشرفين والسائقين على إكمال النماذج والمستندات والحفاظ
عليها بحسب إجراءات التوثيق المعمول بها.

الخطوة  :3الحوادث والتحسينات
وفعالة وجدية .يجب على جميع الشركات فرض نظام
إن نظام التبليغ عن الحوادث يزيد من فرص االستجابة لها بطريقة كاملة
ّ
للتبليغ عن الحوادث بما فيها اإلبالغ عن حاالت التعب واإلرهاق .يجب أن تتضمن الخطة بوضوح آلية عمل هذا النظام.
يجب أن تشمل التقارير المتعلقة بالحوادث بسبب اإلرهاق اإلصابات أو األضرار الناجمة عنها كما ويتوجب اإلبالغ عن
الحوادث التي كانت لتسبّب بإصابات أو أضرار .بالتالي ،من المطلوب جمع المعلومات الكافية حول الممارسات غير اآلمنة
للوقاية من اإلصابات واألضرار في المستقبل.

التدقيق والمراجعة
كاف وأنــه يتــم تنفيذهــا علــى
يجــب إجــراء مراجعــة للتحقــق مــن أن الخطــة جيــدة بشــكل
ٍ
أكمــل وجــه .يجــب أن تهــدف المراجعــة إلــى توفيــر معلومــات كافيــة لدعــم أي إجــراء إضافــي
ـد مــن وقــوع حــوادث غيــر آمنــة وأي أضــرار أو إصابــات أخــرى.
للحـ ّ
قد ينفع إنشاء نماذج قياسية للتبليغ عن الحوادث و قائمة تحقق بغرض التدقيق.
ال تسمح للسائقين بالقيادة تحت تأثير اإلرهاق

9

الخطوة  :4محل اإلقامة المقدم من قبل صاحب العمل
إذا كانت الشركات تقوم بتأمين المساكن لسائقيها ،فيجب أن تخضع تلك المساكن للمعايير القياسية .يجب أن تمتثل كل
المساكن الموفرة من أصحاب العمل لمتطلبات مدونة الممارسات رقم  18الخاص بنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة
ّ
الموفرة من صاحب العمل)  -المتطلبات العامة.
( )EHSMSإلمارة أبوظبي (اإلقامة
إذا كانت الشركة توظف عما ً
ال ليليين ،فيجب أخذ التدابير الالزمة الخاصة بهؤالء العمال بعين االعتبار ،وذلك لضمان حصولهم
كاف من الراحة بين نوبات عملهم من دون أي إزعاج.
على قد ٍر
ٍ
إن العوامل التي يجب مراعاتها عند تأمين مسكن للعمال الليليين هي كالتالي:
•
•
•
•
•

تظليل النوافذ لمنع نفاذ الضوء منها إلى داخل الغرف.
تنظيم وتوزيع الغرف المشتركة بطريقة صحيحة لتجنب إزعاج العاملين الليليين من قبل العاملين الصباحيين.
جدولة أعمال التنظيف ،الصيانة ،إلخ .على نحو ال يزعج العاملين الليليين.
للحد من الضجيج في المساكن لتجنب إزعاج العاملين الليليين أثناء نومهم.
فرض قيود صارمة
ّ
الحرص على أن تكون درجة حرارة الغرف مالئمة للنوم بسهولة وراحة.

الخطوة  :5التدريب والتعليمات والتواصل
يعتري التدريب أهمية فائقة في ضمان تقيّد جميع الموظفين باإلجراءات الصحيحة .يجب أن ّ
توثق خطة إدارة إرهاق السائقين
اإلجراءات الم ّتبعة للتدريب والتدريب التذكيري.
ويجب أن تتضمن الخطة ً
أيضا التدابير التي تتخذها شركتك لتذكير السائقين باستمرار بأعراض اإلرهاق وبواجبهم والتزامهم
بعدم القيادة لدى الشعور بالنعاس.
يجب أن يخضع السائقون وجميع الموظفين المسئولين عن إدارة اإلرهاق للتدريب السيّما المسئولين عن جدولة الرحالت
ً
وفقا لإلجراءات الخطية الخاصة بالشركة.
ووضع لوائح سائقي المركبات التجارية .يجب إجراء التدريب

دعم ثقافة التدريب والتوعية بالمخاطر والعوامل المنبهة وأعراض إرهاق السائقين من خالل
إرسال رسائل منتظمة إلى السائقين على شكل موجزات شفهية ،ملصقات على الجدار،
وجداول ساعات عمل السائقين.
إرسال رسائل توعية إلى السائقين حول أثر النوم غير الكافي ،والضغط ،وتعاطي الكحول
وغيرها من األدوية أو العقاقير على راحتهم وقدرتهم على العمل بفعالية.
قد تتسبب هذه األنشطة بالتعب واإلرهاق المتراكم وعلى القدرة على القيادة بأمان.
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جدا أن يخضع الموظفون الجدد للتدريب فور إنضمامهم إلى الشركة لتوعيتهم بشأن خطة الشركة إلدارة إرهاق
من المهم ّ
السائقين.
في حال إدخال أي تغييرات على اإلجراءات نتيجة التحقيق في حادث أو مالحظات السائقين ،فيجب أن يخضع الموظفون للتدريب
المعدلة والتأكد من كيفية تنفيذها.
من جديد لإلطالع على اإلجراءات
ّ
يجب على جميع الموظفين ً
أيضا الخضوع لتدريب تذكيري.

شكل التدريب ومضمونه
يجب أن يتضمن التدريب تعليمات رسمية وخطية وعملية مما يساعد في مزج النظرية بالتطبيق العملي .ومن جهة أخرى ،يجب
تقييم السائق بطريقة موضوعية للتأكد من حصول المتدرّب على الكفاءات الضرورية وبالتالي يكون التدريب فعا ً
ال.
قد يتم ذلك عبر قيام المشرف بالحرص على إتباع المتدرّبين لإلجراءات بشكل صحيح ،وفي حالة السائقين ،قد يشمل ذلك مراجعة
سجالت الرحلة للتأكد من تطبيقهم لإلجراءات بالصورة الصحيحة.

يجب أن يتضمن التدريب معلومات حول:
•

تفاصيل الواجبات المفروضة على السائقين والشركات بحسب سياسة الشركة
الم ّتبعة.

•

الواجبات العامة المفروضة بموجب لوائح مجلس التعاون الخليجي والقانون
االتحادي اإلماراتي ولوائح أبوظبي ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة (.)EHSMS

•

جراء اإلخفاق في االمتثال لهذه اإلرشادات ،وذلك بموجب القوانين
العقوبات المترتبة ّ
أو بموجب سياسات الشركة نفسها.

•

األسباب المؤدية إلى شعور السائقين باإلرهاق ،واألعراض المشيرة إلى التعب،
والتأثيرات ذات الصلة على السالمة المرورية.

•

السياسة والعوامل اإلجرائية التي قد تزيد من خطر إرهاق السائقين أثناء العمل.

•

إدارة إرهاق سائقي المركبة التجارية  ،بما في ذلك أخذ القيلولة وإتباع االستراتيجيات
المالئمة لتحسين نمط الحياة.

ّ
عال من
يجب أن يكون مستوى التدريب ونوعه حسب المستوى المتفق عليه ويجب أن
يمكن المتدرِّبين من بلوغ مستوى ٍ
مهارات التدريب والمعرفة الفنية المطلوبة المتعلقة بسير عمليات الشاحنات بهدف نقل هذه المعرفة إلى اآلخرين.
ّ
تمكن بعض الموظفين من فهم التعليمات
من المهم استخدام أمثلة عملية من واقع مكان العمل والتنبّه الحتمال عدم
الخطية بسهولة بسبب عوائق اللغة واختالف الثقافة .بالتالي ،قد تساعد الدورات الموجزة أو التدريبية على تجاوز المشاكل
التي يواجهونها .لذلك يُعد تقديم التدريب بلغة السائقين األم أو توفير دعم للترجمة إلى لغتهم األم استراتيجية معقولة
ومفيدة.
ال يكفي نشر اإلجراءات الجديدة على لوح اإلعالنات أو تضمين التعليمات الجديدة في الدليل ببساطة.

ال تسمح للسائقين بالقيادة تحت تأثير اإلرهاق
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دراسات الحاالت
تم أخذ دراسات الحاالت الواردة في هذا القسم من شركات تعمل في المجال اللوجستي والنقل الثقيل والبناء في أبوظبي.

أمثلة على طرق تسجيل ساعات عمل سائقي الشاحنات
ً
طرقا مختلفة لتسجيل ساعات القيادة ومراقبتها.
تتبع الشركات في أبوظبي حاليًا

التقنية المتقدمة:
الشركة أ – يتم تثبيت أجهزة قياس وتسجيل سرعات المركبات (التاكوغراف) على ما يقارب  % 50من أسطول الشاحنات.
ً
مباشرة بالمكتب وتوفر تفاصيل كاملة حول
مضمنة في لوحة معلومات الشاحنات تتصل
ويتم اآلن تثبيت أنظمة كمبيوتر
ّ
ساعات القيادة وسلوك السائقين من دون الحاجة إلى تدخل السائقين إلدخال المعلومات.
مضمن .يمكن لهذا النظام إنشاء تقرير يومي لكل مركبة يظهر بوضوح
الشركة ب  -يتم تزويد كل الشاحنات بكمبيوتر
ّ
عدد ساعات القيادة.

التسجيل اليدوي:
الشركة ج – يتم تسجيل ساعات القيادة من قبل السائق عبر تعبئة دفتر سجالت يومي بساعات العمل وأوقات االستراحة.
الشركة د – يحافظ مدير عمليات النقل على دفتر سجالت يسجل فيه أنشطة السائقين بشكل يومي.

قد تمزج بعض الشركات بين المقاربتين:
ّ
تعقب مثبت
الشركة هـ – تتم مراقبة ساعات السائقين وتسجيلها يدويًا في جدول ساعات السائقين وباستخدام جهاز
في المركبات.

فعالة لمراقبة ساعات القيادة إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح.
قد تكون طرق التسجيل الخمسة
المفصلة أعاله ّ
ّ

أمثلة على تحديد ساعات قيادة الشاحنات
حاليًا ،تحدد بعض الشركات في أبوظبي ساعات عمل سائقيها لتعزيز السالمة على الطرق.

*

الشركة

أ

ب

ج

الحد األقصى لنوبة العمل*
ّ

 11ساعات

 10ساعات

 11ساعة و  30دقيقة

الحد األقصى للقيادة في كل نوبة عمل
ّ

 8ساعات

 10ساعات

 9ساعات

الحد األقصى للقيادة قبل االستراحة
ّ

 4ساعات

 4ساعات

ساعتان و  30دقيقة

الحد األدنى ألوقات الراحة
ّ

 30دقيقة

ساعة واحدة

 45دقيقة

الحد األدنى للراحة يوميًا
ّ

 10ساعات

 12ساعة

 8ساعات

بما في ذلك أوقات االستراحة

** ينص القانون االتحادي رقم (  )8لعام  1980أنه يجب أخذ ساعة واحدة للراحة بعد ما ال يقل عن  5ساعات من العمل
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تظهر تلك األمثلة من الشركات أن الحدود الموضوعة ثابتة للغاية:

•
•
•
•
•

الحد األقصى لنوبة العمل  -يتراوح بين  10و  11ساعة ونصف.
ّ
الحد األقصى للقيادة في كل نوبة عمل  -يتراوح بين  8و  10ساعات.
ّ
الحد األقصى للقيادة قبل وقت االستراحة  -يتراوح بين ساعتين و  30دقيقة و  4ساعات.
ّ
الحد األدنى لوقت الراحة  -يتراوح بين  30دقيقة وساعة واحدة**.
ّ
الحد األدنى للراحة يوميًا  -يتراوح بين  8ساعات و 12ساعة.
ّ

ينبغي على صانعي القرار في كل شركة تحديد عدد ساعات القيادة المناسبة لسير أعمالهم .فباإلشارة إلى ما سبق ،من
شأن تحديد عدد ساعات العمل ،والقيادة على وجه الخصوص ،أن يخفف من خطر احتمال وقوع حوادث مرورية بسبب اإلرهاق أو
اإلجهاد بسبب العمل.

معلومات إضافية
للحصول على مزيد من المعلومات واالطالع على المواد المتعلقة بخطط إدارة إرهاق

السائقين ،قم بزيارة www.freight2030.ae
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