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 مقدمة  -1
 في إمارة أبوظبي. وفي حال تعارض المتطلبات الواردة ى كافة أصحاب العمل وأماكن العملیسري هذا الدلیل عل )أ(

في هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، فإن على أصحاب العمل إتباع المتطلبات 
 األكثر صرامة من بینها.

إن الغرض من هذا الدلیل هو وضع إطار عمل یمكن ألصحاب العمل من خالله الحد من احتمالیة وقوع حوادث  )ب(
 القیادة المرتبطة باإلرهاق. 

ل المعاییر التشغیلیة الالزمة لتفادي اإلرهاق عالوة على المتطلبات األخرى إلدارة المسائل المرتبطة یضع هذا الدلی )ج(
 باإلرهاق.

 :الدلیل، تسري التعریفات التالیة ألغراض هذا )د(

 

أي فترة زمنیة متواصلة وغیر متقطعة یتم استخدامها ألغراض استعادة النشاط وال یقوم  استراحة
 بالقیادة أو بأداء أیة مهام عمل أخرى.  السائق أثناءها

أي سائق مركبة یقوم بذلك ألغراض تجاریة ولیس ألغراض خاصة. وهذا یتضمن  السائق
 الحاجة للقیادة سواء بصورة منتظمة أو من وقت آلخر ألسباب تجاریة.

أو مصطلح یستخدم لوصف الشعور العام بالنعاس، أو باإلرهاق الذهني أو الجسدي،  اإلرهاق
باإلنهاك والتعب. وهو یعكس وضعًا یكون الشخص فیه أضعف من وضعه عندما 

 یكون "مرتاحا".

برنامج إدارة 
 مخاطر اإلرهاق

برنامج إدارة متكامل یشمل السیاسة والممارسات واإلجراءات الموضوعة لرصد وٕادارة 
 ومراقبة المخاطر التي تؤثر على الصحة والسالمة بسبب اإلرهاق.

حت الوقوع ت
 تأثیر اإلرهاق

یعتبر السائق واقعًا تحت تأثیر اإلرهاق في حال أثر اإلرهاق سلبًا على قدرته على 
 قیادة وتشغیل المركبة بأمان.

 صباحًا  5:00(منتصف اللیل) والساعة  00:00الفترة ما بین الساعة  فترة اللیل

 أي شخص یعمل لمدة ساعتین أو أكثر خالل "فترة اللیل"  العامل اللیلي 

 الجهة المكلفة أو الموكل إلیها أو المسند إلیها عملیات تشغیل المركبات التجاریة  المشغل

الشخص 
 المسؤول

شخص یحدده صاحب العمل ویكون، من خالل التدریب والخبرة المناسبین، قادرًا على 
 اق التابع لصاحب العمل واإلشراف علیه وٕادارته تنفیذ برنامج إدارة مخاطر اإلره

فترة متواصلة غیر متقطعة یكون للشخص حریة قضائها فیما یحب. وهي ال تتضمن  فترة الراحة
االستراحات أو الوقت الذي یقضیه الشخص مقیدًا بالتزامات أو تعلیمات عمل صادرة 

 من أي صاحب عمل. 
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النمط الموضوع لعمل وراحة السائق على مدى فترة زمنیة معینة عادة ما تكون أسبوعًا  جدول العمل
 أو أكثر. 

 خطة الرحلة أو مجموعة الرحالت التي تهدف لتنفیذ مهمة نقل.  جدول الرحلة

مسؤول تخطیط 
 جداول العمل

الشخص المسؤول عن تنظیم مسارات العمل أو الرحالت أو جداول العمل أو أیة 
 متطلبات عمل أخرى للسائق.

أي شاحنة أو سیارة أو حافلة أو عربة كبیرة أو دراجة ناریة أو معدة بالموقع یقودها  المركبة
 سائق أو مشغل وتستخدم في األغراض التجاریة ال الخاصة. 

 أي وقت یعمل الشخص خالله تحت تصرف صاحب العمل ویؤدي مهام عمله. ساعات العمل

تقتصر على ساعات القیادة فقط، بل تشمل أیضًا المهام المرتبطة وساعات العمل ال 
 بها مثل أعمال التحمیل والتفریغ وأعمال التنظیف واإلصالح والمعاینة وغیرها.
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  والكفاءةالتدریب  -2
 : على أصحاب العمل التأكد من توافق التدریب المتعلق بالسالمة والصحة المهنیة مع متطلبات )أ(

 والكفاءة والتوعیة التدریب –)5(العنصر – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام اإلطار  )1(

تسجیل المؤسسات المهنیة  -)7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )2(
 العاملة في مجال السالمة والصحة  المهنیة.

تسجیل ممارسي السالمة ، )8.0اآللیة ( –للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي )3(
 والصحة المهنیة 

 على أصحاب العمل التأكد من قدرة كافة العاملین لدیهم على أداء المهام والمسؤولیات الموكلة إلیهم في هذا الدلیل. )ب(

هم مهام ومسؤولیات محددة على أصحاب العمل التأكد من أن األشخاص المحددین في هذا الدلیل والموكل إلی )ج(
 حاصلون على المستوى الالزم من التدریب الذي یؤهلهم لتنفیذ تلك المهام والمسؤولیات بأمان وكفاءة وسرعة. 

 یجب توثیق برنامج التدریب بشأن مخاطر اإلرهاق. )د(

ات والتدریبات یجب لألشخاص المسند إلیهم مسؤولیات بشأن برنامج إدارة مخاطر اإلرهاق أن یحصلوا على المعلوم )ه(
 الالزمة والكافیة لتمكینهم من أداء تلك المسؤولیات بأمان.

 یجب لبرنامج التدریب بشأن مخاطر اإلرهاق أن یشمل األشخاص التالیین على األقل:  )و(
 السائقین  )1(
 الشخص المسؤول  )2(
 مسؤولي تخطیط جداول العمل  )3(

 یجب لبرنامج تدریب السائقین أن یشمل على األقل العناصر األساسیة التالیة:  )ز(

 كیفیة التعرف على عالمات اإلرهاق  )1(

 نأثیر العقاقیر والمواد، بما في ذلك الكحول، على اإلرهاق  )2(

 متى وكیف یتم اإلبالغ عن حاالت الشك بحدوث اإلرهاق، واإلجراء المطلوب اتخاذه )3(

 وب المعیشة والصحة التي من شأنها التأثیر على اإلرهاق العوامل المتعلقة بأسل )4(

 اآلثار المحتملة لإلرهاق على الصحة والسالمة )5(

 اإلجراءات الالزمة للوقایة من اإلرهاق، ومنها على سبیل المثال اإلبالغ عن الحوادث )6(

علیها في القسم یجب توفیر التدریب التنشیطي على فترات زمنیة مناسبة، على أن یتضمن المعاییر المنصوص  )ح(
 (ز) من هذا الدلیل.2

 على أصحاب العمل االحتفاظ بسجل للتدریب المطلوب، بما في ذلك المعلومات التالیة: )ط(

 االسم ورقم هویة العمل )1(
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 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة )2(

 موضوعات التدریب  )3(

 تاریخ/تواریخ التدریب  )4(

 الشخص الذي قدم التدریب )5(
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  متطلباتال -3
 المهام والمسؤولیات  3-1

على أصحاب العمل والعاملین أداء مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات المحددة الواردة في هذا الدلیل والمتطلبات  )أ(
وار والمسؤولیات والتنظیم األد –) 1العنصر ( –العامة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 .الذاتي

 السائقون 3-1-1

من مسؤولیة كافة السائقین عدم قیادة أو مواصلة قیادة مركبة تجاریة أثناء وقوعهم تحت تأثیر اإلرهاق أو إن كان  )أ(
 من المتوقع وقوعهم تحت تأثیره. 

على أي سائق یرى أنه واقع أو من المتوقع أن یقع تحت تأثیر اإلرهاق اإلبالغ عن ذلك إلى الشخص المسؤول  )ب(
 في جهة العمل.

 أصحاب العمل 3-1-2

على صاحب العمل اتخاذ كافة الخطوات المعقولة للتأكد من أن ممارسات أو سیاسات العمل لن تتسبب، سواء من  )أ(
 خالل الفعل أو بسبب اإلغفال، في جعل السائق یقوم بما یلي: 

 القیادة على الطریق أو ضمن أي مكان للعمل وهو تحت تأثیر اإلرهاق )1(

 بشأن ساعات العمل أو ساعات الراحة القیادة بما یخالف أي لوائح  )2(

 على صاحب العمل أن یطبق برنامجًا إلدارة مخاطر اإلرهاق وأن یعین الشخص المسؤول عن إدارته. )ب(

على صاحب العمل أن یطبق برنامجًا للتأكد من لیاقة السائقین ألداء مهام العمل ومن خضوعهم للفحوصات الطبیة  )ج(
) 5.0دلیل الممارسة الفني ( –م لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة الالزمة وفقًا لمتطلبات اإلطار العا

 مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیة. –

 مسؤولو تخطیط جداول العمل  3-1-3

على المسؤول عن تخطیط جدول العمل ألي سائق أن یتخذ كافة الخطوات المعقولة للتأكد من أن جدول عمل  )أ(
 ، في جعل السائق یقوم بما یلي: سواء من خالل الفعل أو بسب اإلغفالالسائق أو جدول رحلته لن یتسبب، 

 القیادة على الطریق أو ضمن أي مكان للعمل وهو تحت تأثیر اإلرهاق )1(
 ة بما یخالف أي لوائح بشأن ساعات العمل أو ساعات الراحة القیاد )2(

 في وضع جداول العمل وجداول الرحالت، یجب على مسؤول التخطیط أن یراعي ما یلي:  )ب(
 أي مهام عمل أخرى مطلوب من السائق أداؤها  )1(
 أي تأخیر یمكن توقعه في حركة المرور أو في أي شيء آخر (مثل التحمیل والتفریغ)  )2(
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 ولیات األشخاص اآلخرین مسؤ  3-1-4

ال یجوز ألي شخص آخر أن یكلف أو یوجه أو یجبر السائق أو أي طرف آخر مكلف بمهام وفقًا لهذا الدلیل بأن  )أ(
  یقوم بما یلي: یفعل شیئًا یعرف ذلك الشخص، أو ینبغي علیه أن یعرف، أنه سوف یتسبب في جعل السائق

 وهو تحت تأثیر اإلرهاقالقیادة على الطریق أو ضمن أي مكان للعمل  )1(

 القیادة بما یخالف أي لوائح بشأن ساعات العمل أو ساعات الراحة  )2(

  برنامج إدارة مخاطر اإلرهاق 3-2

على أي جهة توظف أو تستعین بخدمات أحد السائقین أن تضع وتوثق وتطبق برنامجًا مناسبًا وكافیًا إلدارة مخاطر  )أ(
اإلرهاق. والغرض من هذا البرنامج هو تمكین الجهة من إثبات قیامها برصد العوامل المسببة لمخاطر اإلرهاق 

امتالك الجهة إلجراءات لمراقبة مستوى أن یثبت نامج وقیامها بوضع وتطبیق أدوات التحكم الالزمة. كما یجب للبر 
 فعالیة تلك األدوات والتخاذ اإلجراءات التصحیحیة عند الضرورة.  

 العناصر األساسیة التالیة:  أن یتضمنكحد أدنى، یجب للبرنامج الخاص بالجهة  )ب(

 سیاسة إدارة اإلرهاق  )1(

وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي مخاطر اإلرهاق ووضع أدوات التحكم، وتقییم آلیة رصد  )2(
 إدارة المخاطر -) 2العنصر ( –للسالمة والصحة المهنیة 

 ) من هذه الوثیقة2البرنامج الموثق للتدریب بشأن مخاطر اإلرهاق وفقًا لمتطلبات القسم ( )3(

ت اإلطار العام لنظام إمارة وفقًا لمتطلباالتحقیق واإلبالغ عن الحوادث الناتجة عن اإلرهاق أثناء القیادة  )4(
 فیها ورفع التقاریراإلبالغ عن الحوادث والتحقیق  -) 11اآللیة ( –أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

وفقًا لمتطلبات اإلطار العام  برنامج التدقیق/التفتیش للتأكد من تطبیق أدوات التحكم في مخاطر اإلرهاق )5(
 التدقیق والتفتیش -) 8العنصر ( –یة لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهن

دلیل الممارسة  –المتطلبات ذات الصلة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )6(
 إدارة حركة المرور والخدمات المساندة  -) 44.0الفني (

 یجب لبرنامج إدارة مخاطر اإلرهاق أن یتضمن ما یلي كحد أدنى من أدوات التحكم: )ج(

 )) 4-3إجراءات إلعداد جداول عمل السائقین (القسم ( )1(

 ))5-3إجراءات للتأكد من مراعاة احتیاجات العاملین اللیلیین في أي سكن یوفره صاحب العمل (القسم ( )2(

 سیاسة إدارة اإلرهاق 3-3

 اإلدارة العلیا بما یلي:على التزام أن تنص سیاسة إدارة اإلرهاق المعتمدة من اإلدارة العلیا والموثقة والمتاحة لیجب  )أ(

 تكلیف "شخص مسؤول" باإلشراف على متطلبات برنامج إدارة مخاطر اإلرهاق )1(

 توفیر الموارد الكافیة  )2(
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 اتخاذ الخطوات الالزمة لتحدید مجاالت تواجد مخاطر اإلرهاق  )3(

 االلتزام بتفادي/خفض المخاطر المتعلقة باإلرهاق )4(

 اسبة التأكد من تحدید وتطبیق أدوات التحكم المن )5(

 توفیر التدریب المناسب والكافي )6(

 التأكد من إجراء التحقیق الكافي في الحوادث لبیان إن كان اإلرهاق عامل مؤثر فیها )7(

 تقییم لیاقة السائقین للعمل  )8(

 جداول العمل وجداول الرحالت 3-4

یجب تنظیم كافة جداول العمل وجداول الرحالت بحیث تتوافق مع أي لوائح أو متطلبات قانونیة بشأن ساعات  )أ(
العمل للسائقین الذین ینفذون عملیات النقل المختلفة (المسافات الطویلة/الطرق السریعة، وسیارات األجرة، والحافالت 

 داول الرحالت بحیث تضمن فترات راحة كافیة.   المحلیة، ووسائل النقل العامة، وغیرها). ویجب تنظیم ج

 ینبغي أیضًا مراعاة اإلجراءات التالیة كجزء من جدولة عمل السائقین: للحد من مخاطر اإلرهاق،  )ب(

 وضع جداول الرحالت التي تخفض أوقات القیادة اللیلیة قدر اإلمكان  )1(

 احاً صب 5:00وضع جداول الرحالت التي تتفادى بدء الرحالت قبل الساعة  )2(

 وضع جداول رحالت مرنة تتیح الوقت للقیادة ولالستراحة في األوقات والمواقع التي تعتبر األنسب لذلك )3(

 تقسیم الرحالت إلى فترات أقصر من القیادة المتواصلة فیما بین فترات الراحة )4(

 وضع جداول الرحالت بالتشاور مع السائقین وممثلیهم  )5(

سمح بمراعاة الظروف غیر المتوقعة التي قد تتطلب إجراء إتاحة المرونة في جداول الرحالت بما ی )6(
 تغییرات على الجداول

 إلزام السائقین باتباع جداول الرحالت المتفق علیها ولیس اإلسراع بتنفیذ المهمة في وقت أقصر  )7(

التأكد من إتاحة وقت كاف لالستراحة والتأقلم عند مطالبة السائقین بإجراء تغییرات كبیرة على أنماط  )8(
 العمل المتبعة، مثال عند االنتقال من فترة العمل النهاریة إلى اللیلیة أو العكس

وضع آلیات لإلجراءات التصحیحیة وٕاعادة الجدولة عند مطالبة السائق بالعمل خارج جدول الرحالت  )9(
 الموضوع 

ن العاملین بدوام التأكد من تنظیم جداول رحالت كافة السائقین وفقًا لنفس المتطلبات، بما في ذلك السائقی )10(
 جزئي والبدالء والمتعاقد معهم

یجب تنظیم جداول العمل بحیث تسمح أیضًا بتعظیم الفرصة أمام السائق للحصول على قسط وافر من النوم  )ج(
 لیتمكن من التعافي من حال الشعور باإلرهاق أو من آثاره المحتملة، وذلك عن طریق ما یلي:   

 منتظمة قدر اإلمكانتنظیم جداول العمل بحیث تكون  )1(



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیةم العام لنظااإلطار 
 14من10صفحة               2019 یولیو 21 ، )3.1(اإلصدار  ،وقایة السائق من اإلرھاق – )25.0دلیل الممارسة الفني (

یبدأ في أوقات التأكد قدر اإلمكان عند وضع جداول عمل غیر منتظمة أو جداول تبادلیة من أن التنفیذ  )2(
 أبعد من أوقات الجداول القائمة، ولیس في أوقات أقرب من أوقات تلك الجداول

إلعادة التكیف مع ساعات التأكد من إتاحة الوقت أمام السائقین العائدین من فترات غیاب مثل اإلجازات،  )3(
 العمل الطویلة أو العمل أثناء اللیل، وذلك من خالل البدء بتنفیذ جداول عمل نهاریة إن أمكن 
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للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي العمل أن یلبي متطلباتلسكن الذي یوفره صاحب لیجب  )أ(
 المتطلبات العامة للسكن المقدم من صاحب العمل.  -) 18.0دلیل الممارسة الفني ( –

وفر صاحب العمل السكن، فإن علیه اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان مراعاة احتیاجات العاملین اللیلیین یعندما  )ب(
 بغرض توفیر فترة الراحة الكافیة لهم. 

عوامل تقییم مدى مالءمة السكن الذي یوفره صاحب العمل للعاملین اللیلیین تشمل، على سبیل المثال ال الحصر،  )ج(
 ما یلي:  

 توفیر أغطیة مناسبة للنوافذ لمنع دخول الضوء  )1(

 تنظیم وتوزیع الغرف المشتركة بحیث یتم تفادي إزعاج العاملین اللیلیین من قبل العاملین النهاریین )2(

 ترتیبات للنظافة والصیانة وغیرها بحیث یتم تفادي إزعاج العاملین اللیلیینوضع  )3(

 اتخاذ الخطوات الالزمة للحد من الضوضاء داخل السكن لتفادي إزعاج العاملین اللیلیین )4(

 التأكد من توفیر الالزم لضمان الحرارة المناسبة في السكن إلتاحة النوم المریح  )5(
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  حفظ السجالت -4
على كافة السائقین االحتفاظ بسجالت لساعات عملهم، بما في ذلك فترات القیادة واالستراحات والوقت المبذول في  )أ(

غیر العمل (أیام الراحة وغیرها). ویجب االحتفاظ بهذه السجالت وفقًا لمتطلبات دائرة النقل أو أي أحكام قانونیة 
 أخرى.  

ل سائق في جهة العمل، وأن ذلك السجل معد بشكل واضح على الشخص المسؤول التأكد من وجود سجل لك )ب(
 وممنهج. 

 (ج) یجب االحتفاظ بسجالت التدریب لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
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 المراجع  -5
 وار والمسؤولیات والتنظیم الذاتياألد –) 1العنصر ( –إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ا •

 إدارة المخاطر  –) 2العنصر ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 التدریب والتوعیة والكفاءة -) 5العنصر ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 یق والتفتیش التدق -) 8العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة  -) 7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 في مجال السالمة والصحة  المهنیة.

تسجیل ممارسي السالمة والصحة  -) 8.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
  المهنیة

اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها  -) 11اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 ورفع التقاریر 

مسوحات الصحة  –) 5.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 المهنیة والرقابة الطبیة.

المتطلبات العامة  -) 18.0دلیل الممارسة الفني ( – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام •
 المقدم من صاحب العملللسكن 

حركة المرور إدارة  -) 44.0دلیل الممارسة الفني ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 والخدمات المساندة

 الصادرة عن االتحاد األوروبي  2003لعام  88الخاصة بأوقات العمل رقم  تالتعلیما •

  1995) لعام 21القانون االتحادي رقم ( •

 2004إدارة اإلرهاق لسائقي المركبات التجاریة  –حكومة أسترالیا الغربیة، وزارة التجارة، دلیل الممارسة الفني  •
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 سجل تعدیل الوثیقة -6
 

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت المراجعةتاریخ  رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول باللغة العربیة 2019یولیو  21 3.1
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