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بها للمقاولين الموصىالممارسات الجيدة   
 
 اآلمنة القيادة
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 الفهرس
 

 مقدمة
للسائقين السالمةعناصر الجزء )أ(:   

السالمة للمديرينالجزء )ب(: عناصر   
السالمة: إرشادات تطبيق عناصر 1ملحق   
  إرشادات إدارة مقاولي النقل: 2ملحق 
 المصطلحاتثبت : 3ملحق 

 
 ةؤوليإخالء مس

 
االشتتراطا  القانونيتة بمتا فتي لكافة وكذلك األنشطة المرتبطة بها ع األهداف المنصوص عليها في هذه الوثيقة جمي تمتثل

 اشتتراطا ستة  وذلتكس ستواي فتي  التة طرتباطهتا باألنشتطة األساستية مو بت   ذلك القتواني  واللتوا ا المنةمتة لمبتدم المناف
وعلى وجه الخصوصس فقد تم  عملية صياغة وت ريتر الوثيقتة . رشادا  مو ممارسا  تتعلق بقانو  المنافسةطمخرى مو 
الداخليي  والخارجيي  ختالل مص اب المصل ة فضالً ع  منه قد تم استشارة الوضوح والشفافية وعدم التمييز   بشكل م 

 عملية ت رير هذه الوثيقة.
  
 

 مقدمة
 

 نبذة:
 

 اال  الوفيا  التي ت دث في الشركا  األعضاي في راي والسبب الو يد األكبر هي   وادث المرتبطة بالقيادةتعد ال
موةف ومقاول  200مكثر م   س فقد 2008و 2007فخالل عامي  . التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن مبادرة 

  دث % م   اال  الوفاة 60مكثر م   دث    و مروا هم في  وادث مرتبطة بالقيادةوآخرو  م  الطرف الثالث 
التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  مبادرة منشطة زيادة  ه م  المتوقعمن ونةراً طلى . داخلها %40ع وخارج المواق

 طجرايا  فعالة.يزيد معدل هذه األرقام طذا لم يتم طتخاذ  ول العالم خالل األعوام القادمةس فقد 
 

التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  ادرة مبالمعنية بالسالمة بومع مخذ ما سبق في االعتبارس قام  مجموعة العمل 
 بوضع وت ديد هذه الممارسة الجيدة الموصى بها للقيادة اآلمنة "الممارسا  الجيدة".

  
 

 القيادة اآلمنةالتوعية بأساليب رسالة  مهمة
 

بتالتخلص مت   تدوث اإلصتابا   (CSI) التنمية المستدامة لتدعم صتناعة اإلستمن مبادرة معضاي يلتزم 
يمكتت  ت قيتتق هتتذا األمتتر متت  ختتالل تنفيتتذ ب نتته وفيتتا  الناتجتتة عتت   تتوادث القيتتادة. ون تت  نعتقتتد وال
الموض ة في هذه الوثيقة والتي مثبت  فعاليتها في التقليل م   وادث الطتر  داختل  "ةالممارسا  الجيد"

 .اإلسمن وخارج صناعة 
 

 
 تتضمنه الوثيقة:ما  نطاق

 
التنمية المستدامة لدعم  لدى معضاي مبادر خفيف )مثل السيارا  الخاصة بالشركة(بوسا ل النقل الثقيل والتعلقة األنشطة المتتناول هذه الوثيقة 
 . صناعة اإلسمن 
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وسا قيهاس فإ   النقل الثقيلتتعلق بمركبا   اإلسمن مجال صناعة في الغالبية العةمى م   وادث الطر  المميتة نةراً طلى م  غير منه س و
 . بوسائل النقل الثقيلي هذه الوثيقة سوف يكو  على األنشطة المتعلقة ف التركيز

 

  لمتعاقد عليها.وسا ل النقل ا 2ويتناول المل ق 

  
 

 التطبيق:
 :علىالوثيقة في هذه "الممارسا  الجيدة" تطبق 

  ( ...طلخانة الجاهزةس األسفلس الخرسالركام )اإلسمنتية مو غيرها م  الصناعا  غير اإلسمن  جميع األنشطة المتعلقة بصناعة  

    جميع مركبا  الشركة والسا قي 

  1العاملي  على اولي  م  الباط م  خالل مقاولي  ومقالمركبا  المتعاقد عليها والسا قي  المتعاقد معهم جميع بشكل غير مباشر: 
o  الشركةطرقا  وموقع   
o  فيما يتعلق ب عمال الشركة.والطرقا  واألماك  العامة 

 
ل كبير ي نصا بشكولك     على المركبا  المستخدمة ألهداف خاصة مو شخصيةالموض ة في هذه الوثيقة "الممارسا  الجيدة" طبق ال ت  

 بتطبيق ممارسا  مماثلة.
 

 التنفيذ:
ب وق  ممك  رمقفي  "الممارسا  الجيدة" اعتماد تنفيذالتنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  مبادرة يتعي  على الشركا  األعضاي في 

جدول الزمني ضم  ال  وكذلكس العمل على تنفيذ تلك الممارسا  بشكل كامل عملياً في جميع من اي مناطق العمليا  واألنشطة الخاصة بها 
 مدة خمس سنوا .ل العام
 

في عمليا   آخر التطورا تقارير سنوية بش   طعداد التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  مبادرة الشركا  األعضاي في ويتوجب على 
ارير   تقدم تلك التقمبالنسبة الم وية مو عدد المناطق المغطاة( على التنفيذ )على سبيل المثال: مدى تقدم عملية  "الممارسا  الجيدة"تنفيذ 
 لشركا .هذه ال CSR االجتماعية مسؤولية نشطة البالخاص التقارير  نةام ضم 

  
 الموافقة:
في شهر اإلسمن   التنمية المستدامة لدعم صناعةمبادرة لشركا  األعضاي في لالرؤساي التنفيذيي  م  قِبل  الوثيقة قة على هذهتم  المواف

ً تم وس  2009 / تشري  األول مكتوبر   . 2012 / آذار في مارس ت ديثها ال قا
 

 :التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت مبادرةنبذة عن 
 

ً رائداً لإلسمنت، تعود لهم مصانع في  24( هو جهد عالمي من قبل CSIلدعم صناعة اإلسمنت )مبادرة التنمية المستدامة  منتجا

ً نحو  100أكثر من  % من إنتاج اإلسمنت في العالم ويتراوح حجمها من الشركات متعددة 30دولة . وتمثل هذه الشركات معا

ع أعضاء مبادرة التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت بدمج الجنسيات الكبيرة جداً إلى منتجين محليين أصغر . وقد قام جمي

ً بالمسؤولية  التنمية المستدامة في استراتيجياتهم لألعمال والعمليات ، حيث يسعون لألداء المالي القوي مع االلتزام القوي أيضا

 مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت هي مبادرة من االجتماعية والبيئية .

(WBCSD) www.wbcsdcement.org . 

 

                                                 
ها إلى أن تلتزم الشركات المعنية بتقديم خدمات القيادة المتعاقد مع –في حدود اإلمكان والمسموح  –التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت مبادرة تتطلع  1  

المبادئ العامة ستكمالها ببل وتم اوتشير هذه الوثيقة إلى . 2على النحو الوارد في الملحق رقم  –داخل شركاتهم اآلمنة بتطبيق ممارسات جيدة مماثلة للقيادة 

 ن المقاولين.التخلص من حاالت الوفاة واإلصابة فيما بيعوامل السالمة للمقاولين والتي تركز على الجيدة الموصى بها في مجال إدارة للممارسات 

http://www.wbcsdcement.org/
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 :عناصر السالمة للسائقينالجزء )أ(: 

 
التنمية المستدامة لدعم صناعة مبادرة   األعضاي في الشركاتعتمدها التي يجب م   ممارسا  السالمة الجيدة للسا قي يوضا هذا الجزي 

ً الشتراطا  التشريع الم لي و/مو اإلسمن   اختالف وجود م  تضارب مو  ال وفي القواعد الم لية للمواقع.   وقد يكو  هذا األمر تكميليا
تنفيذ مع االلتزام ب ار  مو القواعد الخاصة بالمواقعتطبق م كام القانو  السس هذه العناصر والتشريع الم لي مو القواعد الم لية للمواقعبي  

مبادرة األعضاي في تنصا الشركا  س وتشجيعها وعند تنفيذ ممارسا  السالمة الجيدة .على األقل "الممارسا  الجيدة"ممارسا  مماثلة لتلك 
ما يكو  األمر س عنداإلسمن   صناعةفي مجال الهي ا  ب مع ال كوما  الم لية وم  تعمل ع  كثالتنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  

 .مناسباً وذا صلة 
  

 اليقظة الدائمة وتجنب اإلرهاق: .1

 عند تشغيل المركبة، يجب أن يكون السائق قد أخذ قسطاً معقوالً من الراحة وأن يكون في حالة يقظة.

 

 المواد المخدرة والكحوليات: .2

من المواد المخدرة أو أي من المواد األخرى أو تحت تأثير نوع و أي تحت تأثير الكحوليات أالسائقون ال يكون يجب أن 

 . أي من األدوية الطبية التي من شأنها أن تعوق قدرتهم على تشغيل المركبة بشكل سليم

 

 أحزمة األمان: .3

 . جميع المركبات مزودة بحزام أمان لكل راكبتكون 

 

 الركاب: .4

 .يتعلق بأعمال الشركة إال بسماح الشركة لذلكركاب فيما  التعامل مع أيالسائقون ال يقبل  

 

 األحمال: .5

أو في نطاق الحدود  عالُمصن  تؤمن األحمال التي تحملها المركبة ويجب أن تكون في حدود األوزان المحددة من قِبل  

ً في  المحليةالقانونية    . الحاالت األكثر تحفظا

 

 المرور:الطرق وإشارات احترام قواعد  .6

علررى درايررة تامررة بالقواعررد والقرروانين واللرروائم المنظمررة للمرررور )أي الحرردود القصرروى للسرررعة  كررونييحترررم السررائق و

فقر   إليهرا االنتقرالبما في ذلك األماكن التي من المحتمل ، التي يسيرون فيها بالمركبة المواقع وعالمات التوقف...الخ( في 

 . في بعض األحيان
 

 ائية:ل الثنالهواتف المحمولة وأجهزة االتصا .7

 يحظر استخدام الهاتف المحمرول وهرو محمروالً باليرد أثنراء القيرادة بمرا فري ذلرك إرسرال الرسرائل النصرية مرن خرالل الهراتف  

 المحمول.           

 

 والمركبات:السائقون  –السترات العاكسة  .8

 تكرون أورواء المركبرات و ن سترات فسرفورية عاكسرة أثنراء العمرل فري وسر  مركبرات متحركرة أو بجانبهرا.يرتدي السائقو 

 . التي يكون مسموح بذلك قانوناً مضاءة أثناء القيادة في كل األوقات            
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 :الجزء )ب(: عناصر السالمة للمديرين
 

التنميتة المستتدامة لتدعم صتناعة مبتادرة جزء ممارسات السالمة الجيدة للمديرين التي يجب علرى الشرركات األعضراء فري يووم هذا ال

 إتباعها لتحسين أداء طويل األجل للقيادة اآلمنة. اإلسمن  
 

 :مسؤوليةالفئة القيادية وال .1
  

بجتب فيما يتعلق بالقيادة اآلمنةس و.  بإدارة جميع جوانب التشغيل اآلم وواضا يلتزم جميع القادة على كل المستويا  بالشركة بشكل شخصي 
وكيفيتتة  ومستتؤولياتهم – اإلدارةبمتتا فتتي ذلتتك بتتاقي هيكتتل  –المتتديرو  الفرديتتو  بتته تعريتتف واضتتا للتتدور التتذ  ستتوف يقتتوم م  يكتتو  هنتتاك 

 م اسبتهم.
 
 السائق وكيفية اختياره: مؤهالت .2
 

 .المنصوص عليها منة وفقاً للمعاييراآلقيادة العلى م  شخص يؤد  عمالً يشمل القيادة مؤهالً ومناسباً وقادراً يكو  
 
 تدريب وتقييم السائق: .3
 

المبد ية الالزمة للقيادة )مقدمة( باإلضافة طلى التدريب المستمر بش   التدريبا  السا قي  المكلفي  ب عمال خاصة بالشركة كافة ع يتلقى جمي
 يكو  هناك  اجة لتدريبا  طضافيةفقد بالنسبة للبي ا  ذا  نسبة مخاطر عالية وفي  الة استخدام مركبا  متخصصةس مما تقييم المخاطر. 

 .خاصة
 
 ار المركبات ومواصفاتهااختي .4
 
يضم  س  يث سم  السا ق والمركبة(  لاختيار المركبة المناسبة لمهمة العمل التي تتناسب معها )مع مراعاة نوع الر لة وطول مدتها لكيتم 
 . اآلخري  مستخدمي الطريقوتنفيذ منشطة النقل بصورة فعالة وب قل قدر ممك  م  الخطر على السا ق وال مولة ذلك 
 
 :يانة وخدمة المركباتص .5
  

على  لمركبا  في  الة تسما لها بالسيرم  جميع االت كد م  التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  بمبادرة جميع الشركا  األعضاي على 
 . لها ومنه يتم تقييمها بشكل دور  كجزي م  برنامج الصيانة المخطط  الطر 

 
 

 فحوصات ما قبل تشغيل المركبة: .6
 

 . بإجرا هاالدورية للمركبة  يث يسجل معمال الف ص المطلوبة ومواعيدها وم  الذ  قام نةام لتنةيم معمال الف ص والمعاينة وجود ينبغي 
 
 :األسود(نظم تسجيل بيانات المركبات )الصندوق  .7
 

ي مناطق عالية المخاطر )مثل بعض مقاليم يجب م  تراعي الشركا  التي قد يكو  لديها ممور ما متعلقة بسلوكيا  السا قي  مو تلك التي تعمل ف
 يث ت تفة ببيانا  ع  الر لة يمك  س معتمدة  (VDR)مو تسجيل بيانا  المركبة  (IVMS)طفريقية( تزويد مركباتها ب نةمة متابعة المركبا  

 ت ليلها والرجوع بنتا ج الت ليل طلى السا قي  والمشرفي . 
 
 الشركة: موقعإدارة قواعد الطرق والمرور داخل  .8
 

 اد والمركبا  المت ركة عند القيادة.خطة إلدارة  ركة الطر  في جميع مواقع الشركة التي يجب فيها الفصل بي  األفريجب وضع 
 
 :إدارة مخاطر الرحالت .9

 
و ختالل منتا  خاصتة مثنتاي الليتل مو مصتنفة بكونهتا منتاطق عاليتة الخطتورةالدول في بعتض التيتم تقييم الر ال  التي تكو  على طر  عامة 

 ميضاً وضع خطط للسيطرة على المخاطر طذا لزم األمر. ويمك  متقلب 
 

 السالمة : إرشادات تطبيق عناصر 1ملحق 
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 إرشادات اإلدارة بشأن تطبيق عناصر السالمة للسائقينالجزء األول: 
 

 :على نحو فعال ئقينللسا السالمة عناصر المقترحة لضماناإلرشادات الموصى بها أنظمة اإلدارة  تستعرض هذه

 
 . اليقظة وتجنب اإلرهاق:1
 

 في حالة التمتع بقسط كبير من الراحة واليقظة الشديدة.إال ال يجب على سائقي السيارت تشغيل المركبة 
 

ة معرفتة وتوضتا الشتركة للستا ق كيفيت ع  الرغبة في مخذ قسط مناسب م  الرا ة خالل القيام بعملهتم.ع  اإلبالغ مسؤولي  قو  يكو  السا 
 السا ق مثناي القيادة باإلضافة طلى ت ديد وسا ل التعامل معها.م  مشاكل متعلقة بإرها  مو يقةة 

 

 الذ  قد يؤد  طلى القيادة األمر افيةس ضت فز السا قي  على العمل لساعا  ط يتعي  على الشركا  م  تت كد م  م  منةمة المكافآ  ال
 في  اال  اإلرها  والتعب.

 
 المخدرة أو الكحوليات: . المواد2
 

تتسبب في إعاقة قد يل المركبة وهم تحت تأثير الكحوليات أو مواد مخدرة أو أي مادة أخرى أو عقاقير يجب على السائقين أال يقوموا بتشغ
 . تشغيله للمركبةسالمة 

 
 .ركة بش   المواد المخدرة والك وليا وكذلك اشتراطا  الشالداخلية اللوا ا  سب يتبع السا قي  ما يرد في هذا الدليل اإلرشاد  

 
 . أحزمة األمان: 3
 

 التعاقد أو المستأجرة( مجهزة بأحزمة أمان لجميع الركاب.بنظام المملوكة أو جميع المركبات )تكون 
 

 األوقات حيث تكون المركبة في حالة حركة. األمان في كل  المركبات أحزمة وركابيستخدم كل من سائقي 
 

عت  ضتما  م  مستؤوالً .  ولذلكس فإ  السا ق ي عتد في  ال التعرض ل ادث ألما  ط دى وسا ل ال ماية لكل شخص في المركبةوت عد م زمة ا
 المركبة في  الة  ركة.كلما كان  كافة الركاب بالمركبة يربطو  م زمة األما  

 

   في  الة عدم وجود بديل لها. وتقليالً للمخاطرس تستخدم سيارا  األجرة واألتوبيسا  والمركبا  غير المزودة ب  زمة األما  فقط
تةل مقاعد الركاب األمامية )القريبة م  زجتاج الستيارة األمتامي( ومقاعتد الركتاب القريبتة مت  األبتواب شتاغرة  تتى يتتم تزويتدها 

 ب  زمة مما .
 

 .م زمة األما   س  عمل وي ةر استخدام األدوا  التي تعمل على طيقاف مو طرخاي مو تغيير 
 

معينة  يث يتم استخدامها في م  وق  تستخدم فيه تلك المضاجع مثناي ت رك  بقيودمما المركبا  المزودة بمضاجع للنومس فتكو  مزودة ميضاً 
 المركبة.  

 
 . الركاب:4

 .لذلكالشركة بترخيص من ركاب فيما يتعلق بأعمال الشركة إال  أيالسائقون ال يقبل 
 
 :األحمال. 5

لتي تحملها المركبة ويجب أن تكون في حدود األوزان المحددة من قِبل الصانع أو في نطااق الحادود القانونياة الوطنياة فاي تؤمن األحمال ا
 الحاالت األكثر تحفظاً.

 
 :المرور )الموجودة على الطريق أو على الجانبين( وإشارات. احترام قواعد 6

)أي الحاادود القصااوى للساارعة وعالمااات ويحترمهااا ئح المنظمااة للماارور يكااون السااائق علااى درايااة تامااة بالقواعااد والقااوانين واللااوا

 .في بعض األحيان فق  لمحتمل السفر إليهاامواقع التي يسيرون فيها بالمركبة بما في ذلك األماكن التي من الالتوقف...الخ( في 

 
 :الثنائية . الهواتف المحمولة وأجهزة االتصال7

 محموالً باليد أثناء القيادة بما في ذلك إرسال الرسائل النصية من خالل الهاتف المحمول.يحظر استخدام الهاتف المحمول وهو 
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مو مجهزة  ع  بعد قد يكو  م  المسموح االستماع للخدمة الصوتية الخاصة بخدمة الطوارئ والرد عليها م  خالل استخدام السماعا  الهاتفية
يتعتي  تقليتل استتخدامها لل تد األدنتى  تتى فإنته (  ومتع ذلتكس Citizen Band (CB) radioالراديو ثنا ية اإلرسال مو سيتيز  باند راديو )

 يتمك  السا ق م  اإلبالغ ع  م  مخاطر تكو  وشيكة ال دوث والسيطرة عليها خالل الر لة.
 

 التنميتتةمبتتادرة ى ط  الهواتتتف الم مولتتة تشتتت  التتذه  والتركيتتز وتشتتكل خطتتورة كبيتترة  يتتث تتستتبب فتتي وقتتوع  تتوادث الستتيارا . وتتتر 

( مستموح بته hands-free devicesاالتصتال عت  بعتد ) مجهتزةمنته علتى الترغم مت  م  استتخدام  اإلستمن  صتناعة لدعم المستدامة

 يتتمالقيتادة. ولتذلكس مثنتاي بالت دث يتداخل مع مستوى اليقةة المطلتوب  لالنشغالالتشت  الذ  ي دث نتيجة  م قانوناً في العديد م  الدولس طال 
 م  استخدام للهاتف الم مول بما في ذلك األجهزة التي تستخدم ع  بعد.على  ةر الشركا  األعضاي في المبادرة تشجيع 

 
 والمركبات: السائقون –. السترات العاكسة 8

 مركبات متحركة أو بجانبها.خارج سترات فسفورية عاكسة أثناء العمل السائقون يرتدي 
 

 construction haulرية العاكسة على م  يعملو  على جانبي الطريق مو في الم اجر مو الطر  المنزلقة )ويطبق ارتداي السترا  الفسفو
roads )ركة في مواقع العمل.متو على المعدا  الم  

 
ر  م  ختالل على المرور في الطالرقابة اإلدارية م  مشكال  شكالً  –في م س   االتها  –ب الة جيدة  سفورية عاكسةوسترا  فارتداي وت عد 

 طنذار مستخدمي الطر  اآلخري  بوجود سا قي  على الطريق مو بالقرب منه.
 

  السترا  الفوسفورية العاكسة مع اشتراطا  النهار والليل  م  منها تتكو  م  مزيج م  مادة فوسفورية ومادة عاكسة.تتوافق 
 

 وناً:يضيئ السائقين أنوار المركبة في كل األوقات متى يكون مسموح به قان
 

 ويتعتي مت   توادث تصتادم الستيارا   يتث منهتا تعمتل علتى ت ستي  طمكانيتة رؤيتة المركبتا  األخترى. النهار تقلل طضاية منوار السيارة خالل 
لكنهتا  تى تجذب االنتباه وتلف  النةر طلى السيارا  القادمة  و م  تكو  مضي ة بالشكل الكافيالنهار فيجب  لوبالنسبة لألنوار التي تستخدم خال

 تكو  مضي ة بشكل زا د  تى ال ت دث وميضاً. ماليجب 
 

 :للمديرينالجزء )ب(: إرشادات تطبيق عناصر األمان 
 

 :مسؤوليةوال. الفئة القيادية 1

 
س بجتب يلتزم جميع القادة على كل المستويا  بالشركة بشكل شخصي وواضا بإدارة جميع جوانب التشغيل اآلم  . وفيما يتعلق بالقيادة اآلمنة

ومستتؤولياتهم وكيفيتتة  –بمتتا فتتي ذلتتك بتتاقي هيكتتل اإلدارة  –المتتديرو  الفرديتتو  م  يكتتو  هنتتاك تعريتتف واضتتا للتتدور التتذ  ستتوف يقتتوم بتته 
 م اسبتهم.

 
 واللجان التنفيذية:التنفيذيون  رؤساءال -

التزام وانخراط  –ذلك طرشادا  القيادة اآلمنة  بما في –لبرامج السالمة مستمر ومستديم نجاح لضما   الخاصةيعد م  مول ومهم االشتراطا  
 التنفيذيي .المسؤولي  وكبار   التنفيذيي الرؤساي

 
 ن:والمديرون اللوجيستيوالمسؤولين كبار  -

 . "الممارسا  الجيدة"تطبيق  مسؤولية  المسؤولي  والمديرو  اللوجيستيويت مل كبار 
 
 الصحة والسالمة:مسؤول  -

م  مجل طنجاح هذه المبتادرة. ومتع المديري  سالمة ويقوم بعمل تدريبا  ويخوض ت ديا  وكذلك يعمل ع  كثب مع الص ة والمسؤول يدعم 
 ما سبق. وتنفيذتطبيق  مسؤوليةهو الذ  يت مل المسؤول ذلكس فإ  المدير 

 
 
 السائق وكيفية اختياره: مؤهالت . 2
 

ً للمعايير المنصوص عليها .ومناسبي  وقادري  على القيادة اآلمؤهلي  السا قو  يكو   مؤهال  السا قس فهي  بت ديدمما فيما يتعلق  منة وفقا
 كاآلتي:

 

  التي م  المتوقع م  يعمل عليها مو  (المقطورا نية المال مة لقيادة السيارا  )ورخصة الف ة القانوالت كد م  م  المتقدم لديه
  (معدا  مت ركةيشغلها المتقدم )

  قبل طجراي المقابلة معه  هوالمقاضاة الخاصة ب سجال  ال وادثث في الب 
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   بشكل عام للقيادة ماليمته ص ة المتقدم وقوة نةره ومدى الت كد م 

  الت كد م  ص ة موراقه وم  سريا  رخصة القيادة الخاصة به 

  التعيي  تقييم طمكانياته وسلوكياته عند القيادة خالل مر لة  

 ط  وجد. –مو قانو  الطر  السريعة لية للطر   اختبار معرفة المتقدم بالقواعد الم 
 

 
 . تدريب وتقييم السائق:3
 

بش    يتلقى جميع السا قي  المكلفي  ب عمال خاصة بالشركة كافة التدريبا  المبد ية الالزمة للقيادة )مقدمة( باإلضافة طلى التدريب المستمر
وفي  الة استخدام مركبا  متخصصةس فقد يكو  هناك  اجة لتدريبا  طضافية  تقييم المخاطر. مما بالنسبة للبي ا  ذا  نسبة مخاطر عالية

 خاصة.
 

  وفي ميل( في السنة الوا دة  10,000كم ) 16,000يقطع مكثر م  تدعيماً لتطبيق اإلرشادا س ينصا ب   م  سا ق نقل ثقيل

ً معمال متعلقة بالشركة )مو نفس عدد األميال خالل م  فترة في السنة( يتم تدري التنمية مبادرة إلرشادا  به وتقييمه وفقا
  وعلى مساس تقييم المخاطر.المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  

 
م  ساعا  العمل )مو ما يساو   %15يتولى يقود مركبا  ألكثر م   –كجزي م  عمله  –الذ   مشغل المعدا  المت ركةيتلقى وكذلكس 

 لتدريب ويتبع طرشادا  التقييم على الن و الوارد معاله.اذا  نفس عدد الساعا  خالل م  جزي م  السنة( 
 

 يتضم  تدريب القيادة ما يلي:

  اإلطالع على سياسة الشركة والمعايير المرتبطة بالقيادة 

   األ داث السابقة وم  منماط ال وادث.اإلطالع على الدروس المستفادة م 

   (والكباالبعد البؤر  والتوقع ي  و ركة العومسافة السفر اآلمنة القيادة الدفاعية )تقنيا  

  طدارة مخاطر الر ال  مو السفر  تقنيا 

   منع مو تجنب التعب واإلرها 

  ت ثير العقاقير وسوي استخدام بعض المواد 

 ) ومعدا  السالمة  انةمة كبا المركبة )م زمة األما 

  الص ياالمقعد ف وصا  ما قبل السفر ووضع . 

 الم لية  الثقافةو( واللوا ا الشخصي ألما مخاطر القيادة )بما في ذلك ا  

 تقييم مهارة وسلوك القيادة وفقاً لسجل األ داث. 
 

على فترا  تجديد التدريب المبرمج مدا ه وتقييم المخاطر  هذا باإلضافة طلى على  السا ق تقييموطلى تجديد المعلوما  وتدريب  ال اجةتستند 
غير المرضية باألساس م  خالل عمليا  التدريبس يتم استبعاد لم تت س  مهارا  وسلوك القيادة طذا مناسبة بعد تلقي التدريب المبد ي. و

 مهام القيادة.السا قي  م  
  

  التنمية المستدامة لدعم صناعة م تواها با تياجا  وتوقعا  معضاي مبادرة و لقا  التدريب مؤهال  مقدم يجب م  تفي
 :. ويقوم معضاي المبادرة باألتياإلسمن 

  م  المعتمدي  م  جها  معروفة م د تعيي  مدرب داخلي مؤهل مو 

  ا تياجاتها الخاصة توى المنهج التدريبي بما يتماشى مع تزويد م 

  ارتباطه با تياجا  الشركة.مراجعة مستوى التدريب بشكل منتطم بهدف ت سي  جودة المنهج ومدى 
 

 اختيار المركبات ومواصفاتها .4
م  السا ق والمركبة( س  يث  لمناسبة لمهمة العمل التي تتناسب معها )مع مراعاة نوع الر لة وطول مدتها لكيتم اختيار المركبة ال

 سيضم  ذلك تنفيذ منشطة النقل بصورة فعالة وب قل قدر ممك  م  الخطر على السا ق وال مولة ومستخدمي الطريق اآلخري . 
 

( وتوفر كذلك سترا  عاكسة ويتم 3م استخدامه )انةر عنصر األما  في القيادة رقم يثب   زام مما  ثالثي النقاط لجميع المركبا  ويت
في  ال كو  ذلك ممكناً مو عملياً  آم  سوتثبيتها على ن و المعدا  التالية تركيب ويقترح  . (8استخدامها )انةر عنصر األما  في القيادة رقم 

 على المركبا  الخفيفة الجديدة التي تم شراؤها:س 
 

 ساند للرمس )لجميع المقاعد(م 

 )وسادا  هوا ية )للسا ق على األقل 

 والركاب مرايا جانبية للسا ق 

 فرامل -المكابا  مانع انغال   نةامABS  . 
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   في ممور المركبا  الخاصة بالموةفي  على استخدام  قيوداً التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  األعضاي بمبادرة تضع الشركا
 سالفة الذكر.  "الممارسا  الجيدة"مل طال طذا كان  المركبا  تستوفي خاصة بالع

 
بالمركبا  وتدريب السا قي  على السالمة واألما  اإلضافية التالية  توافر تجهيزا وفقا لطبيعة ومتطلبا  الر لةس تنصا الشركا  بمراعاة 

 ة مفضل. استخدامها لمساعدتهم على التعامل مع المخاطر والةروف الطار ة بصور

 (الماليمة طفاية ال ريق )وفق 

  كشاف /ومصباح يدو  قيبة اإلسعافا  األولية 

 عجلة وططار ا تياطي )استب ( مناسب 

  لمبا س صماما  )فيوزا (س سيور للمراوح(.مدوا  وقطع غيار للمركبة )عدة مو  قيبة 

 مثلث عاكس  
 
 

ً ألولويا  التي يتم ت ديثها س وذلك بناًي على االمركبا  الموجودة  وما تم شراؤهيالمعدا  التالية أل  مركبة جديدة توفير ويقترح  مع  وتماشيا
 في الشركة:والتكاليف المخاطر عمليا  تقييم 

  

   المراياالرجوع طلى ال  ة االت اد األوروبي بش   يرجى )مال ةة:  النقاط العميايومرايا م دبة لكشف مرايا جانبية جهة اليسار واليمي 
  (الجديدة في جميع المركبا  النقاط العميايلزاوية لكشف واسعة ا

 فرامل( مكابا غير قابلة لالنغال(   

  للرجوع للخلف )جميع المركبا  الجديدة ذا  الرؤية الخلفية الم دودة( صوتينةام طنذار  

 لزوم عمليا  الت ميل والتفريغ االعتياد (  سنادا  للعجال(  

 ز تسجيل المسافا  التي تقطعها المركبة والزم  المستغر ()جها (تاكوجرافعداد السرعة )ال  

  لمنع االنزال  ((الفراملالمكبا )و (الديبرياجالقابض ))مثل الدواسا  لقم مطاطية على جميع  

   نةام ال ماية الت تي بمؤخرة المركبة ل مايتها ضد التلف بسبب تصادم م  الخلف و ماية المالمسة م  تصادم مركبة مع قضبا
 ط (  12.5سبة للسيارا  األكبر م  لشاسيه )بالنا

  اإلطارا  المعادة التصنيع في الم ور األمامي اإلطارا  التي تستوفي ال د األدنى القانوني لعمق النقشة )عدم استعمالsteer 
axles)  

  واألدوا ( -  الرافعا –داخل الكابينة )مثل الكوريك  المعدا مجهزة تثبي  ال مولة لضما  عدم طمكانية ت رك  

   رفارف اإلطارا 

   يثما ممك عالما  الت ذير لقا د  الدراجا   

  نبعاثا  األنقاض.في الطر  العامة للتقليل م  األتربة وا اللجزي الخاص باأل مال الستخدامهمغطية 
 

مو نوع المركبة ( terrainاألرض ) لعدم استواي سطا( نتيجة rolloverخطورة  دوث انقالب جانبي )معدل م  يثب  تقييم المخاطر  عندما
لل ماية م   دوث مثل هذا االنقالب )تثب  داخلياً يتم تزويد المركبة ب داة مصممة بشكل مال م مو ةروف العمل معلى م  المعدل الطبيعيس 

  تطبيقها.يتعي  فة صارمة بش   ال ماية م   وادث االنقالب الجانبي للمركبا س وفي  الة وجود اشتراطا  قانونيمو خارجياً(. 
 
المركبا  وينبغي تزويد   الخاص بالركاب القسمفي با  عند وقوع  ادث شياي مفككة قد تتسبب في  دوث طصامفردا  مو ميتم ت ميل م  ال 

 .مكا  الركاب بالمركبةوهذا ليتم فصل مكا  التخزي  ع   األ مال عليهالوضع مو ما شابه ال يوجد لديها جزي منفصل لأل مال بشبكة التي 
 

مفريقيا(س يتم لصق شريط عاكس بشكل كبير  ول جسم المركبة لت سي  وضوح جنوب ينص على ذلك القانو  )على سبيل المثال في و ي  
 .الرؤية ليالً 

 
 :صيانة وخدمة المركبات .5
 

م  جميع المركبا  في  الة تسما لها بالسير على الت كد م  تنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  البمبادرة على جميع الشركا  األعضاي 
وطضافة طلى خفض مدى التعرض للخطورة على الطريق مو تعرض المركبة لألعطالس فإ  المركبة التي تخضع لصيانة جيدة م  .  الطر 

 .  ة مكبرش نها م  تعمل بدرجا  كفاية معلى وتكو  اقتصادية بصور
 

خطة لصيانة المركبا  تشمل الف ص اليومي واألسبوعي بمعرفة السا قس طلى جانب برامج صيانة تراعي معايير تقوم الشركا  بتوفير نهج 
واض ة وال د األدنى للفترا  التي تفصل بي  معمال الخدمة مو الصيانة. وتقوم الجها  ال كومية المختصةس  يثما يتطلب القانو  ذلكس 

 عاينة المركبا  وطصدار شهادا  معاينة سارية لكل مركبة. بم
 

استخدام نوعية جيدة لقطع الغيار في . ويشمل ذلك ضما   مستوى عال على لضما  منهايتم تقييم معمال الصيانة بشكل منتةم وتوثيقها 
رامل واإلطارا س طلى جانب متابعة قدرة مجزاي المركبة مثل الف مركبا  الشركة والسيما األجزاي مو العناصر ذا  الصلة الوثيقة بسالمة
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المركبة على الت مل وم  عيوب قد تطرم على المركبة. وعلى هذاس يمك  ت ديد م  مشاكل بما يتيا رفع كفاية المركبا  واألجزاي المكونة 
 لها وم  ثم برامج الصيانة.

 
ً س مفراد مدربي  ومؤهلي  ومعتمدي  للقيام بذلك  وال يتم طجراي معمال الخدمة مو الصيانة "داخل الشركة" طال بمعرفة مماك  في طال  وال تتم ميضا

 مخصصة لذلك. ويجب عند ذ الرجوع لدليل خدمة الم صن ِع واالسترشاد به.
 

  طجراي م  معمال صيانة على سبيل "الهواية" في مواقع التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  ت ةر الشركا  األعضاي بمبادرة
 سا قي الشركة مو سا قي المقاولي  مو العمالي. م  قبل شركة سواي تم ذلك ال
 في مقرب فرصة.  قد يجريها مفراد آخرو  بمعرفة فنيي  معتمدي  طار ة مراجعة م  طصال ا س وعلى الفور س يجب 
 

 فحوصات ما قبل تشغيل المركبة: .6
 

معمال الف ص والمعاينة الالزمة ومواعيدها وم  يقوم بإجرا ها. ويتم نةام لتنةيم يوضع تتطلب المركبا  ف ص ومعاينة دوريةس  يث 
 .لتقوم اإلدارة بمراجعتها في  ال ال اجة لذلك بالسجال  وتقديمها اال تفاة 

 
ً شرطوتعتبر معمال الصيانة  تسما لها بالسير على الطر  دو  مخاطر قبل بدي لجميع الشركا   تى تت كد م  كو  المركبة في  الة  ا

مو تجرى بصورة يومية طذا كان  كل ر لة مساسية قبل الشروع في المعي  مركبة اللر لة. وتجر  معمال الف ص قبل التشغيل بمعرفة سا ق ا
 ساعة.  24الر لة تستغر  مكثر م  

 
 لـ:هو عبارة ع  ف ص نةر  والف ص قبل التشغيل 

 وعمق نقش العجل(  واإلطارا  )صواميل العجال  العجال 

 والعواكساالضايا   

  الزجاج والمرايا والمسا ا 

 )البو  )الكالكس 

  السوا لومنةمة الهيكل والجسم الخارجي 

 اليد المكابا ومكابا 

 قيادة السيارة(ال ركة مو التسيير   الة( 
 

 
تملة. ويجب م  ويجب م  تجر  الصيانة قبل التشغيل في مكا  جيد اإلضاية  تى يتمك  م  يقوم بالف ص م  رؤية م  مخطاي مو عيوب م 

يقوم السا ق بتصويب م  ممر صغير )مثل تزويد مستوى السوا ل( وطكمال قا مة مهام العمل الخاصة بالمركبة لإلبالغ ع  عيب. مما العيوب 
عمل  تى المركبة م  الخدمة على الفور وال تعاود الطخراج ذا  الصلة الوثيقة بسالمة المركبةس مثل عطل المكاباس فيجب اإلبالغ عنها مع 

 يتم طصالح العيوب. و تى يتيسر ذلك:
 

 يلزم على الفنيي  والسا قي  اإلبالغ ع  عيوب المركبة 

 " الالفتا " على جميع المركبا  المعطلة للت كد م  م  األفراد يستطيعو  معرفة م  المركبة اإلغال  ووضع يلزم تطبيق نظام

 خارج الخدمة. 
 

 ت ديد وهو ما يضم  لمركبا  الشركة س   لضما  طجراي معمال الف ص قبل التشغيل ويوصى في هذا السيا  بوضع نةام طدار
 . لم يتنبه طليه السا قو  خالل الف صم  ممر 

 
 

 :نظم تسجيل بيانات المركبات )الصندوق األسود( .7
 

مناطق عالية المخاطر )مثل بعض مقاليم يجب م  تراعي الشركا  التي قد يكو  لديها ممور ما متعلقة بسلوكيا  السا قي  مو تلك التي تعمل في 
معتمدة  يث ت تفة ببيانا  ع  الر لة يمك  ت ليلها  (VDR)مو تسجيل بيانا  المركبة  (IVMS)فريقية( تزويد مركباتها ب نةمة متابعة المركبا  م

 والرجوع بنتا ج الت ليل طلى السا قي  والمشرفي . 
 

ة الخاص بالسا ق والسرعة وم  زيادة مو انخفاض مل وة ع  السرعة المقررة والطريق الذ  تسلكه وتسجل هذه البيانا  ب يث تتضم  رقم الهوي
 المركبة وعدد الكيلومترا  مو األميال المقطوعة وعدد ساعا  القيادة. 

 
 ما يلي: نةم طدارة البيانا وتتضم   
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  ومؤمنة ضد السرقة وت تو  على مستويا  طنذار تتوافق مع اإلجرايا  المتخذة لضما  تركيب مجهزة المتابعة ومنها تعمل بشكل ص يا
 الشروط الم لية للقيادة.

 

   وتطوير مدا ه يتم تفريغ البيانا  م  مجهزة المتابعة وت ليلها والتبليغ بها  تى تتوافر معلوما  ع  مداي كل سا ق  تى يتسنى ت سي
 مهاراته.

 
في بعض  (VDR)تسجيل بيانا  المركبة لمخاطر لتصنيف وت ديد سرعة تركيب منةمة ويمك  م  يتبع ذلك تطبيق منهجية قا مة على  صر ا

 األساطيل مو مواقع العمل الخاصة بالشركة. 
 

 
 الشركة:موقع إدارة قواعد الطرق والمرور داخل  .8
 

   المت ركة عند القيادة.اد والمركباخطة إلدارة  ركة الطر  في جميع مواقع الشركة التي يجب فيها الفصل بي  األفر تنفذيجب وضع 
 

 التالية في مواقع الشركة: تتوافر التدابيرينبغي م  
 

  موض ة على ن و مناسب عند مدخل الموقع – اتمسارال / مرورال /الطرق خطة  
 

  عالمة طخالي الطريق لمرور )الطر  قواعد كذلك ومنماط  ركة المرور واض ة وموضوعة بشكل مناسب  –العالمات اإلرشادية
وال دود  ومكا  المكتب الخاص بالموقع( PPEكبة مخرى( وقواعد الموقع )االشتراطا  الخاصة بمعدا  ال ماية الشخصية مر

 الم ةورة  االنتةار والمناطقمناطق ط الدورا  ونقاو القصوى للسرعة
 

   لموقع وم  تتاليم مع ةروف الموقعا داخل األماك يجب طيضاح سرعة المركبة في جميع  –السرعة  
 

  السالمة ال ركة ومسارا  المشاة واألرصفة ونقاط االنتةار م  مجل ت سي  مستوى الرؤية واإلضاية الجيدة لمسارا   –اإلضاءة
 األما  لألفراد ومركباتهم.و

 

  ة تكو  في مكا  واضا ومتوافر به عالما  طرشادية ويبعد ع  المسارا  الر يسي – راحة السائقيناست أماكن /االنتظار أماكن
بذل  في هذا المكا  باالتجاه العكسي  يث يتمم  تقف في المكا  المخصص لوقوف السيارة على م  تدخل ويشترط  والمناطق الخطرة.

 مول  ركة لها طلى األمام عند مغادرة م  مكا  لالنتةار. بالشكل الذ  تكو  فيهالمركبة  صفكل جهد ممك  م  مجل 
 

 اآلمنة م  مجل الفصل بي  األفراد والمركبا  المت ركة في جميع  السيراك  المشاة ومسارا  يجب اإلشارة طلى مم – المشاة أماكن
 األوقا .

 

  مكبر ططار في نصف قطر ما يواز  متر مو  1.5طما ال اجز المصنوع م  مواد صخرية مو  جرية  ارتفاع يبلغ –حاجز حماية
المصنوعة م  صخر الجلمودس فيجب م  يساو  قطر مكبر ططار للمركبة وم  مما ارتفاع ال واجز ذا  الواجها  ميهما مكبر.  –المركبة 
وهي مادة تستخرج م  الم اجر وهي ليس  م  المواد عالية القيمة وطنما يتم طزالة الطبقة األولى منها )السكالبينج  بصخور اً معززيكو  

 ماية . ويتم بناي  واجز مرضية ذا  ارتفاع معلى م   اجز ال(للوصول طلي الطبقة الجيدة منها ليتم استخدامها كمادة مساعدة فيما بعد
  تمال م  تتجاوز المركبة  اجز ال ماية.  في  ال وجود ا 

 

 بالنسبة للمسار : النقل تصميم طر  لللممارسا  الجيدة  طرشاديةعرض الطر  التالية كمبادئ يوصى بمقاييس المعبدة )المقالع(  الطرق
(  ركة اتجاهي ) تي ل ارتبلغ مسا ة ال ارة مرتي  ونصف التساع مكبر مركبة . مما المسار ذو اينبغي م    ارة وا دة )اتجاه وا د(ب

وتصل هذه المسافا  طلى مربعة مضعاف اتساع مكبر . فتبلغ مسا ة ال ارة فيه ثالث مضعاف ونصف اتساع مكبر مركبة المرورس 
 مركبة عند االن نايا  والزوايا.

 

    تخلي الطريق للشا نا  والقاطرا  الكبرى )بغض النةر عما طذا كان  تزم جميع المركبا  في كل األوقا  م  تل –حق المرور
 م ملة م  عدمه( 

 

 األنةمة ذا  االتجاه يمك  التقليل م  ال اجة طلى القيادة باالتجاه العكسي ع  طريق استخدام  - ()إلى الخلفاالتجاه العكسي القيادة ب
في المناطق ذا  االن نايا  المخصصة لذلك الغرض. و ينما تكو  القيادة باالتجاه العكسي مو طلى الخلف ضروريةس بالسير الوا د مو 

  بما في ذلك: للسيطرة على األمر ذلك مع توفير التدابير الضرورية في الموقعيجب تقييم مخاطر ف
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o ة اإلضايا  المناسبة والمرايا الم دبة والدا رة التليفزيونية المغلقCCTV  مسموعة ومنةمة الرادار للمسا وآال  تنبيه
)نةام اختيار ( )ويمك  استخدام مجهزة االستشعار بالموجا  فو   back scan radar systemsالخلفي 
 الصوتية(

o  تكو  مزودة بمسا ا  كافية و واجز  ماية.التي المخصصة للقيادة في االتجاه العكسي المناطق 
 

  :المت ركة األفراد داخل مواقع المصانعال اجة لتواجد ال واضا وكذلك بروتوكال  لتجنب طنشاي تةام اتصاالتصال. 
 

  :يجب م  تتضم  عملية التعريف بنةام السالمة والتدريب عليه المقدمة للموةفي  والمقاولي  والعمالي والزا ري   الوعي والتدريب
 األخرى الخاصة بالسالمة المرورية بالموقع: والقواعدخطة مرور المركبا  في الموقع اآلخري  معلوما  ع  

 
o   ربط م زمة األما  طوال الوق 
o بشكل غير رسمي في الموقع  شا نةعدم القيام بصيانة ال 
o   الواقفة عدم النوم ت   مو  ول المركبا 
o ةر استخدام سماعا  األذ  مثل الـ iPods  آو الـMP3 . 

 

 الخدما ( م  القيادة في مكا  العمل تشترط  ووالعمالي ومقدم ولو   والمقاوةفلجميع م  يدخل مقر الشركة )المو ايجب التوضي
 . المتبع في الطر  العامة –طذا لم يك  مكثر م  ذلك  –ال رص ذا  المستوى العالي م  

 
 :إدارة مخاطر الرحالت .9
 

التي  الخطرة مو س والسيما في الةروفطريقطويلة على الالسا قو  والمركبا  لفترا  يسافر  وادث الطر  مكبر عندما يكو  خطر وقوع 
التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  تشوبها المخاطر في البلدا  النامية. ويوصى هنا ب   تراجع جميع الشركا  األعضاي بمبادرة 

ريد والتسليم يمكنه تقليل مدى التعرض ودراسة ما طذا كا  تغيير نمط النقل مو نوع المركبا  مو نةام التو بشكل عام ةطستراتيجياتها اللوجيستي
 طلى الخطر الناجم ع  القيادة على الطر  بدو  الت ثير على مداي العمل بشكل عام.

 
المتعلقة بالر ال  الطويلة والقيادة مثناي الليل واستخدام مسارا  ومناطق مكثر  المخاطرو يثما تكو  الر لة ضروريةس يتم تقييم جميع 

ً  خطورةس وةروف الطقس ً  – تم وضع خطةي...الخ. و ميضا الر لة المخطط لها و ر لة تقوم على تقييم المخاطرال دارةإل – متى يكو  مال ما
 ب يث تضم  ال فاة على ساعا  عمل آمنة.

 
  :تضم  خطة طدارة الر لة ما يليو
 

 على سبيل المثال مشرف نوبة العمل( ت ديد مدير للر لة(  
 

  نوبة العمل لمناقشة م  تغيرا  فيما يتعلق بالمسارا  مو مرا  التوقف مو المخاطر مو ال موال  مو عقد جلسة بي  السا ق ومشرف
 مثل طجرايا  التعامل مع األعطال( عارضة على الطريق )األفراد مو خطط الطوارئ الالزمة أل  ةروف 

 

 ت ديد المسار وت ديده على الخريطة بوضوح  
 

 االعتبار طبيعة المكا  والوق  م  اليوم مع األخذ بالخطرة  مناطق تقاطع الطر لة للقيادةس والسيما التعرف المسبق على المخاطر الم تم
 فيهاالتي يشيع في المناطق والطقس والمناطق الخطرة المعروفة )النقاط السوداي( وال دود القصوى للسرعة والعطال  الرسمية )والسيما 

 الصوم مو تعاطي الك وليا (.
 

 المخاطر التي تم ت ديدها با  المناسبة للقيام بالر لة مع األخذ في االعتبار اختيار المرك 
 

  المركبة التي سوف يتم استخدامها. صال ة لنوعكو  لديهم شهادة تكليف السا قي  المؤهلي  فقط وييتم 
 

 على سبيل المثال االتصال بجهة ق عليه )ويتم العمل وفقاً لبروتوكول اتصاال  متف مال مة بي  السا ق ومدير الر لة اتصالوسا ل  توافر
  (المنش داراتها م  نقطة طالمقصد مو ال فاة على عملية الت كم في المركبة طذا تم 

 

  ف وصا  ما قبل البدي( يتم ف ص المركبا  قبل بدي الر لة )منةر 
 

  ت ديد م طا  االسترا ة 
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  الموعد   ويجب م  يقوموا بإعداد خطة بديلة طذا لم يصل السا ق في العاملي  هناك بهوق  الوصول طلى جهة المقصد وطخطار تقدير
  المتوقع 

 

  تتم خالل ساعا  الليل مو خالل األوقا  التي تقل فيها الرؤية طلى المراجعة الدورية للمخاطر  فضالً ع  منه تخضع جميع الر ال  التي
الثلج هبوب  اال  وعند تقييم المخاطرس يجب األخذ في االعتبار بش نها م  اإلدارة قبل م  تبدم. رسمية يجب ال صول على موافقة 

 اشتراطا  القيادة الم لية.الغزيرة وكذلك التهديدا  األمنية باإلضافة طلى واألتربة واألدخنة والضباب واألمطار 
 

  عدد ساعا  دد ساعا  العمل السابقة وعاألخذ في االعتبار بشكل خاص الت كد م  م  السا قي  مؤهلي  جسدياً ونفسياً للقيام بالر لة مع
 النوم والتوقي .

 

  ع  ت ديد المواعيد بانتهاي الر لة.المسؤول ع  طبالغ مدير الر لة مو مسؤول جيداً منه يعلم السا ق 
 
وقبل  نتةار.مول  ركة لها طلى األمام عند مغادرة م  مكا  لال بالشكل الذ  تكو  فيهالمركبة  صفكل جهد ممك  م  مجل السا ق ذل بب 

 ت   مو بجانب المركبة.مو مستر ٍ  ترياسمالبدي في تشغيل المركبةس ينبغي الت كد م  عدم وجود م  شخص نا م مو 
 

وتشجعهم على طبداي آرا هم باستمرار مما يساعد على ت ديد جميع مخاطر الر ال  تستشير الشركة السا قي  عند ت ديد مواعيد الر ال س 
 والتقليل منها. المعلومة والمتوقعة

 
رشادا  عالما  اإلشبكة الطر  وسالمة مستوى مع الوكاال  موالهي ا  الم لية للمساعدة في ت سي   –عند الضرورة  –تعمل الشركا  

 المرورية.
 

  ضغط ال تفويض مو م  الضرور  تذكر منه ال يجب على المديري  مو القا مي  على ت ديد مواعيد الر ال  مو م  م  العاملي طنه
 قد تتسبب في  دوث مخاطر غير مقبولة. م  قرارا اتخاذ للتسرع مو على م  م  السا قي  
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إرشادات إدارة مقاولي النقل(: 2ملحق )  
 

 س  يث يمك  م  تطرح عملية النقلة مؤسسالفي  كبيراً  لنقل المنتجا  والمواد المختلفة خطراً العمليا  قد يمثل استخدام المقاولي س في كثير م  
 يث م  معمال النقل م  قبل  ت ديا  كبيرة فيما يتعلق بالت كم في عملية طدارة السالمة التي يجب التعامل معها جيداً الموقع بمعرفة المقاولي  خارج 

 .الطرف الثالثالمقاولي  قد تنطو  على  اال  وفاة وطصابا  بي  العاملي  لدى 
 

فيذ شركا  القيادة المتعاقدة في هذا اإلطار م  سالمة الجميع سوف تشهد ت سينا  في  الة تنسمن  التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلوترى مبادرة 
 مماثلة فيما يتعلق بالقيادة اآلمنة داخل شركاتها خالل نفس فترة الخمس سنوا . جيدة سا  ممار
 

  الخاص به ومنشطته المختلفةس يجب م  تشجع م  شركة تنفيذ هذه الممارسا  على مسطول المركبا مسؤوليةوفي  ي  م  المقاول يت مل بوضوح 
م  عملية طدارة عقد  اً بوصفها جزيالجيدة المقاول على تبني الممارسا  التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  م  الشركا  األعضاي في مبادرة 

التنمية المستدامة في مبادرة العضو م تملة على الشركة  ؤوليةمسمو يخلق م   ةالم ليالعقود مال يتعارض هذا التشجيع مع قانو  شريطة القيادةس 
 . لدعم صناعة اإلسمن 

 
 تت كد الشركا  األعضاي بالمبادرة مما يلي: ويوصى على وجه الخصوص ب  

 

  طدراج القيادة اآلمنة للمقاول ضم  الشروط المؤهلة للمقاول 

 ة طرساي العطايا  طدراج القيادة اآلمنة للمقاول في تعريف العقد وفي مر ل 

 المخاطر لمر لة ما قبل بدي التنفيذ  استعراضم   اً اعتبار القيادة اآلمنة للمقاول جزي 

  ل خالل فترة تنفيذ العقد اآلمنة للمقاوالدور  للقيادة االستعراض 

   مراجعة ما بعد التعاقد.طدراج القيادة اآلمنة للمقاول كجزي م 
 

سالمة معمال بش   طدارة التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن  مبادرة  في وثيقةبها  الجيدة الموصىسا  تتفق الخطوا  سالفة الذكر والممار
    يث يوجد في تلك الوثيقة تفاصيل مكثر ع  طدارة سالمة معمال المقاول.المقاول

 
التعاو  ع  كثب مع مجموعا  دامة لدعم صناعة اإلسمن  التنمية المستألعضاي مبادرة يمك  المقاول لتقديم خدما  النقلس ماليمة وعند تقييم مدى 

م  خالل طدراج كل ما تلك المجموعا  على دعم نطا  العمل وتعمل مشتريا . مثل اإلدارا  القانونية وطدارا  الشركاتهم الدعم األساسية لدى 
وكذلك تقديم خدما   عاقدية وتوسيع نطا  العقود مو تعديلهاومداي واشتراطا  الضما  في المفاوضا  الت توقعا منة م  يتعلق ببرنامج القيادة اآل

  يصبا طدراك الخطر ممراً ضرورياً.عندما التدريب واإلرشاد 
 

 :المقاولي  ومقدمي خدما  النقل ختيارالللمعايير الموصى بها عرض وفيما يلي 

  سياسة القيادة اآلمنة التي:تطبق الشركة المتعاقدة 
o  الصلة ذ  تتطلب االمتثال للتشريع 
o  تعد مال مة لطبيعة الشركة ونطا  المخاطر لديها 
o  تراعي االشتراطا  الخاصة للعميل 
o .تؤكد على التزام الشركة بت سي  األداي المتعلق ببرنامج القيادة اآلمنة 

 

 :تتبع الشركة المتعاقدة عملية م ددة إلدارة برنامج القيادة اآلمنة 
o م  النا ية الطبية للعمل على المركبة وتشغيلها الت كد م  منهم مؤهلو مادهم وكذلكيتم تدريب السا قي  واعت   
o درجة كافية م  اليقةة وب يتمتع السا قو  بقسط م  الرا ة 
o  يتم ف ص المركبا  وتدارك األخطاي بها 
o  المتعلقة ب وادث المركبا  تمام وسالمة طجرايا  االستجابة ل اال  الطوارئ 
o ما يلزم م  تدابير للتعامل معها ناي الر ال  واتخاذ تقييم المخاطر المتوقعة مث 
o ) تققيم مداي السا قي  بشكل مال م والتعامل على هذا األساس )بمنا مكافآ  مو فرض جزايا  
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  :المصطلحاتثبت : 3ملحق 
 

رة بمبتتاد األعضتتاي يقصتتد بتته م  متت  األشتتخاص مو الشتتركا  مو المؤسستتا  التتتي تتعاقتتد متتع م  متت  الشتتركا  المقاول
على مساس قصير األجل )مهمتة م تددة( مو  للقيام ب عمال م ددة سوايً  التنمية المستدامة لدعم صناعة اإلسمن 

 .(مطقم الصيانةطويل األجل )مثل السا قي  و

التنمياااااة شاااااركة بمباااااادرة 
المساااتدامة لااادعم صاااناعة 

 اإلسمنت

 .صناعة اإلسمن التنمية المستدامة لدعم يقصد بها م  م  الشركا  األعضاي بمبادرة 

إحاااااادى شااااااركات موقااااااع 
التنميااة المسااتدامة مبااادرة 

 لدعم صناعة اإلسمنت

التنميتة المستتدامة لتدعم صتناعة بمبتادرة  دى الشتركا  األعضتاي إليقصد بها م  موقع مو مكا  يكو  مملوكاً 
  لصال هاجهة مخرى مو م  يكو  خاضعاً إلدارتها مو إلدارة اإلسمن  

يصل و  لتشغيل ف ة م  المركبتا . ويتضتم    ورسمي للت كد م  م  السا قي  مؤهلوبه برنامج تدريبي  يقصد تدريب السائقين
ً البرنامج مزيج  م  التدريب النةر  وتقييماً عملياً في الطر . ا

   بتشغيل المركبة فيما يتعلق ب عمال الشركة.ألشخاص المعنيويقصد به ا السائق

)المواقاااااع حااااااجز حماياااااة 
 (لركامباالممهدة 

ها م  مواد مال مة مثل السكالبينج على ستبيل مو يتم بناؤ واجز ال ماية لتكو  بمثابة مانع لالصطدام يتم تشييد 
الطتر  المنزلقتة  المثال. وال تصلا صخور الجلمود في م  تكو   واجز  ماية وطنمتا يمكت  استتخدامها لت ديتد

  ول المناطق المسط ة للم جر. 
مو  مو متا يتواز  نصتف قطتر مكبتر ططتار فتي المركبتةمقتدام(  5)متتر  1.5ال اجز طما ارتفاع ويجب م  يكو  

ي مي المركبة م  الصعود عالياً وتصنع واجهة  اجز ال ماية بالشكل الذ  مكبر.  اميهم – ارتفاع م ور العجلة
  مو الصعود على ال اجز.

التنميتة المستتدامة لتدعم  شركا  األعضاي في مبادرةيقصد به الشخص الذ  يتم تعيينه مباشرة م  قِبل ط دى ال الموظف
 و بشكل مؤق .على مساس دوام كامل دوام جز ي ميعمل هذا الشخص  م   ويجوز صناعة اإلسمن  

مو مقطورة مت ركتة  وتتضتم  ثاب   (شاسيهذا  جسم )ط  وتكو   3.5يقصد بها م  مركبة بزيد وزنها ع   ات النقل الثقيلمركب
وكتتذلك الستتا ب اإلستتمن  ونتتاقال  اإلستتمن  الموقتتع مثتتل شتتا نا  ختتالط المستتتخدمة داختتل  مركبتتا  الت ميتتل

كانت  مملوكتة للشتركة مو متعاقتد  ستوايً  مركبا  النقل البتر  مثتل الشتا نا  القالبتة والرافعتا  ذا  العجتال 
 عليها.

 

مخاطر خطة إدارة 
 الرحالت

تقييمها ومنته يتتم العمتل علتى التقليتل مت  مخاطرهتا بشتكل يقصد بها نةام طدارة للت كد م  م  كافة الر ال  يتم 
 مال م ومنه يتم تنفبذها وتوثيق كل ما يخصها م  تفاصيل.

يقصد بها بطاقة تعريف شخصية قانونية وموثقة والتي بموجبها يتم الترخيص للشخص المذكور طستمه م  يقتود  الرخصة
 كا نة على الطريق.ف ا  م ددة م  المركبا  في المواقع الكا نة وغير ال

طت   وتتضتم   3.5توبيسا  الصغيرة )ميني باص( التي ال يزيد وزنها ع  ويقصد بها المركبا  )بما فيها األ مركبات النقل الخفيف
المتعاقتد عليهتا للقيتام غير العا دة للشركة وسيارا  الركاب والعربا  المستخدمة في معمال الشركة والمركبا  

 واقع مو طلى مواقع الشركة.عمال النقل بي  الم ب

 يقصد به الطريق المسموح للعامة استخدامه ولكنه يكو  خارج نطا  المواقع الخاضعة لسيطرة ما.  طريق عام

ضم  هذا مدة اإليجتارا  ملوكة للشركة والتي يتم ت جيرها لمدة م ددة م  الوق  ويتيقصد بها المركبة غير الم مركبة مؤجرة
بمتا فتي ذلتك المركبتا  المجتدد طيجارهتا التتي ترعاهتا  ل الخاصة بمركبا  النقتل الخفيتفالطويلة وقصيرة األج

 الشركة.
 

العداد الرسومي 
Tachograph 

المركبة ب يث يقوم  موتور. ويتم تثبي  هذا الجهاز في عداد السرعةو الساعةيقصد به جهاز يجمع بي  وةا ف 
ركبتتة فتتي  التتة ثبتتا  مو  ركتتة. ويمكتت  استتتخدامه ميضتتاً ستترعة المركبتتة وي تتدد متتا طذا كانتت  تلتتك المبتستتجيل 

 ساعا  القيادة للمركبة. ل ساب عدد 
وهتو  Tachometerومقياس سترعة التدورا   Tachograph)مل وةة: ال يجب الخلط بي  عداد السرعة 
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 جهاز يستخدم لقياس سرعة دورا  الم رك مو الموتور(.
 

جهتتزة الم متتول مترونتتي بتتي  شخصتتي  مو مكثتتر: وتتضتتم  إللكز يتتتم استتتخدامه لالتصتتال ايقصتتد بهتتا م  جهتتا أجهزة االتصال الثنائية 
جهزة الراديو ثنا يتة اإلرستال مو)الخلوية والتي تعمل م  خالل األقمار الصناعية( واألجهزة الرقمية الشخصية 

 ومجهزة طرسال الرسا ل النصية.
 

أجهزة الراديو ثنائية 
 اإلرسال

 الذ  يستخدم لالتصاال  الثنا ية. –الف الهاتف الم مول بخ –يقصد بها م  جهاز 

بيانات المركبة  مسجل
(VDR) 

 يستخدم لتسجيل البيانا  األساسية التالية لكل سا ق: طلكترونييقصد به نةام ميكانيكي و/مو 

  ساعا  القيادة 

  السرعة 

  التغير ال اد مو المفاجئ للسرعة 

 .التباطؤ المفاجئ 
 الدنيا . تلبي هذه المتطلبا   Tachograph السرعة   قياسويعتبر م  معةم آال

يقصتتد بهتتا ستتنادا  مصتتنوعة متت  متتادة قويتتة توضتتع خلتتف العجتتال  لمنتتع ال ركتتة الفجا يتتة. ويتتتم وضتتع تلتتك  تعجالالسنادات 
اطية بمادة مط ىً مغطم ياناً يكو  السطا السفلي و. وعادة  المكاباباإلضافة طلى تثبي  السنادا  بهدف السالمة 

إليقتاف بمكتابا فتي العجتال  الخلفيتة عادة مزودة السيارا  وتكو  على األرض بشكل م كم.   تثبي  العجالل
ت ترك الستيارة علتى العجتال  تس فقتد  ا فقتطالمكتابطذا تم تثبي  م ور العجل الخلفي بجهتاز و. مو رك  السيارة

 هذا الشئ.األمامية وتسقط. ولذلكس تعمل تلك السنادا  على منع  دوث مثل 
 

 هي ساعا  العمل المدفوعة بما فيها فترا  الرا ة. ساعات العمل

 
 


