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 النقلوزارة 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٣٧رار رقم ـق

  بإصدار المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين
  والمشغلين والعاملين فى مرافق ووسائل النقل

 النقلوزير 

   ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨بعد االطالع على قانون العقوبات رقم 
   بشأن الطرق العامة ؛١٩٦٨ لسنة ٨٤وعلى القانون رقم 

   بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات ؛١٩٧١ لسنة ٢٢رقم وعلى القانون 
   ؛١٩٧٣ لسنة ٦٦وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 

   بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛١٩٨٠ لسنة ١٥٢وعلى القانون رقم 
  نفاق ؛ بإنشاء الهيئة القومية لأل١٩٨٣ة  لسن١١٣وعلى القانون رقم 
   ؛٢٠٠٣ لسنة ١٢ رقم وعلى قانون العمل

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات            

   ؛٢٠١٨ لسنة ٨٧الصادر بالقانون رقم 
 النقل البرى    تنظيم از بإصدار قانون إنشاء جه    ٢٠١٩ لسنة   ٧٣وعلى القانون رقم    

  والداخلى والدولى ؛
   بتنظيم وزارة النقل ؛٢٠٠٢ لسنة ٥٧على قرار رئيس الجمهورية رقم و

 بإعادة تنظيم الهيئة العامـة      ٢٠٠٤ لسنة   ٣٣٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  للطرق والكبارى والنقل البرى ؛

  :رر ـــــــق
  )ى ـادة األولــامل( 

   للمستخدمين والمـشغلين والعـاملين      لقواعد السلوك   القومية يعمل بأحكام المدونة  
   .فى مرافق ووسائل النقل المشار إليها المرافقة لهذا القرار 

  )ة ـادة الثانيــامل(  
   . اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من

 النقلوزير 

 كامل عبد اهلادى الوزير/فريق
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  مدونة قواعد السلوك للمستخدمني
  مرافق ووسائل النقلىواملشغلني والعاملني ف

 ٢٠٢١بريل أ
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  رقم الصفحة  احملتويات
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معايير السلوك المهنى للمشغلين وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور         

 ٦   ............................................لركاب فى قطاع النقلوا
  ٦  ..............................السلوك المهنى للمشغلين  معايير )أ ( 
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  ٧  ................ ........ معايير التعامل مع السلوكيات المحظورة-٢
  ٧    .................. معايير السالمة والحفاظ على الصحة واألمن- ٣
  ٨   ....لفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهورى  معايير السلوك المهن)ب(
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صرفات المحظورة والتعامل الحسن     معايير تتعلق بالسلوكيات والت    -٢
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 معايير تتعلق بالعالقة مع الزمالء والـزميالت والحفـاظ علـى            -٣
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 معايير تتعلق بالسلوكيات والتصرفات المحظورة والتعامل الحسن        -٢

  ١١  .................................................... ....مع الجمهور
  ١٢   ......................... معايير المحافظة على الصحة والسالمة-٣

  ١٣   ........................................................آلية التطبيق
  ١٤  ........... ..............................آلية اإلبالغ وتلقى الشكاوى
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 : متهيد

ـ  /ات والمشغلين والعـاملين   /عد السلوك للمستخدمين  إن مدونة قوا   مرافـق  ى  ات ف
ووسائل النقل تهدف إلى توفير بيئة آمنة وخدمة تتميز بإحكام سالمة وأمن المـواطنين              

وسائل المواصالت العامة وتأتى هذه المدونة لوضع إطار عام للسلوك          ى  والمواطنات ف 
منظومة النقـل   ى  ات ف / والعاملين ات والمشغلين /المناسب المقتضى به بين المستخدمين    

أثناء أداء واجباتهم ومسؤولياتهم وترتكز هذه المدونة على قيم العدالة والمـساواة بـين              
أشكال للعنف والتحـرش والمـضايقات      ى  الجنسين وتكافؤ الفرص وعدم التسامح مع أ      

لة والنزاهة المهنيـة والحياديـة وضـمان حقـوق          ءوتؤكد على مبادئ الشفافية والمسا    
ـ        تمييز وفقً ى  لمواطنين والمواطنات دون أ   ا الدسـتور  ى  ا لما هو منـصوص عليـه ف

  . والقوانين الوطنية المصرية

للمـرأة  ى  تم إعدادها بالتعاون مع المجلس القوم     ى  ويسعدنا إطالق هذه المدونة الت    
ـ  ى  االعتبار تكليفات السيد رئيس الجمهورية والت     ى  أخذاً ف  احتفاليـة المـرأة    ى  أعلنها ف
ـ   ى   والت ٢٠٢١ية  المصر ى نصت على توفير أكبر قدر من األمان للنـساء والفتيـات ف

  .وسائل المواصالت العامة كافةى وسائل ومرافق النقل، إلحكام سالمتهن وأمنهن ف

  وسـائل المواصـالت العامـة كافـة       ى  هـذه المدونـة علـى مـستخدم       ى  تسر
 ٢٠١٩ لـسنة  ٧٣ رقم لقانونلن ون الخاضعو فيهم السائق نوعلى المشغلين والعاملين بم   
 بتنظـيم   ٢٠٠٢ لسنة   ٥٧والقرار رقم   ى  والدولى  الداخلى  بإنشاء جهاز تنظيم النقل البر    

وزارة النقل وأحكام لوائح شئون العاملين وجميـع القـوانين واللـوائح واإلجـراءات              
   .مرافق ووسائل النقلى المنظمة للعمل ف

 : أهداف املدونة

وسائل ومرافق النقل خالل التنقل وأثنـاء       ى  امة ف االرتقاء بالسلوكيات واآلداب الع   
  .لجميع المواطنين والمواطناتى ممارسة العمل وتعزيز بيئة آمنة تتميز بالرق

االرتقاء بالخدمة المقدمة وجعلها متاحة ومنتشرة وآمنة وإرساء مبادئ تتعلق بالمعـايير   
ت والمـشغلين والركـاب     ا/ات والعـاملين  /القانونية واألخالقية التى يتوقع من المـوظفين      

   . االلتزام بها ونشر القيم والثقافة المهنية العالية وترسيخ أسس الممارسات اإليجابية
ضايقات قد تقـع علـى الركـاب    مى مواجهة التمييز والعنف بكافة أشكاله ومنع أ  

اإلعاقة واألطفال وكبار السنى  على المرأة والفتاة وذواوخصوص.   
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يز بين الجنسين وفق القواعد والمعايير الوطنيـة والدوليـة     تعزيز مبادئ عدم التمي   
  .واحترام وحماية حقوق الكافة وخاصة المرأة المستخدمة لوسائل النقل

خالقيـات والـسلوكيات   قطاع النقـل نحـو األ     ى  رفع وعى العاملين والعامالت ف    
الدسـتور  تحكم سير العمل والمتسقة مـع  ى التى الوظيفية السليمة وأطر االنضباط الذات  

   .والقوانين واللوائح واإلجراءات المنظمة

ـ        ى  المساهمة ف  ى تحديد واجبات وحقوق الركاب والسائقين والمشغلين والعاملين ف
  .قطاع النقل ومسؤولياتهم الوظيفية وحث المشغلين على توفير بيئة آمنة

األسـس  تطبيق المدونة والقوانين والمعايير و    ى  لة والمحاسبة ف  ءتفعيل مبادئ المسا  
  .الجهات المعنيةى المعتمدة من خالل آليات تلقى الشكاوى والبالغات ف

تهم اتشجيع المواطنين والمواطنات على استخدام وسائل النقـل بـدالً مـن سـيار     
 المقدمة لهم بهدف التخفيـف مـن        الخاصة من خالل تحسين مستوى ونوعية الخدمات      

ر بيئـة آمنـة خاليـة مـن كافـة         وتـوفي ى  والحد من التلوث البيئ   ى  زدحام المرور اال
  .ات/المضايقات للمستخدمين

معايري السلوك املهىن للمشغلني وفئـات التـشغيل املتعاملـة مـع اجلمهـور 
 : والركاب فى قطاع النقل

 : معايير السلوك المهنى للمشغلين )أ ( 

   : معايير عامة- ١
   .تقديم أفضل خدمةى داء فلتحسين األى السع

خرين دون استثناء، والتعامل معهـم بـاحترام ولباقـة           اآل حاحترام حقوق ومصال  
،  ، أو الجـنس    ، أو العقيدة   وحيادية وتجرد وموضوعية بدون تمييز على أساس الدين       

،  ، أو المستوى االجتمـاعي     ، أو اإلعاقة   ، أو اللغة   ، أو اللون   ، أو العرق   أو األصل 
  .سبب آخرى أو الجغرافي، أو ألى أو االنتماء السياس

مواقع العمـل   ى  تمييز ف ى  توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان عدم ممارسة أ        
  .وبما يتالءم مع معايير العمل الالئق والقواعد المهنية

    .مرافق ووسائل النقلى االلتزام باألحكام والقواعد واللوائح الخاصة بالعمل ف
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ـ  ات بقطاع ال  /ات والموظفين /ات والعاملين /التعامل مع السائقين   كـل مـا    ى  نقل ف
يتعلق بأوضاعهم الوظيفية على أساس االستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفـرص           

   .وعدم التمييز

احتياجات المرأة العاملة أو المستخدمة لمرافق ووسـائل النقـل       ى  توفير بيئة تراع  
   .)لخإ  . . . . .مرافق صحية مستقلة للنساء العامالت والمستخدمات،(مثل 

 لمبادئ المـساواة وتكـافؤ   االمناسبة والمستمرة للجنسين وفقًرص التدريب  توفير ف 
ا لقواعد وأحكـام  وفقًى الفرص وعدم التمييز لتحسين فرص التقدم وتطوير المسار العمل    

   .العمل المنظمة

ات وفئـات التـشغيل     /ات والـسائقين  /على المشغلين وضع إجراءات للعـاملين     
  ن أو الـسائقين   فات للمدونة سواء كانت مـن المـشغلي       المتعاملة مع التجاوزات والمخال   

   .التدريب على المدونةى أو الركاب وتضمينها ف

 :  معايير التعامل مع السلوكيات المحظورة- ٢

منة لجميع العاملين والعامالت وفئات التـشغيل المتعاملـة مـع           آتهيئة بيئة عمل    
تنص علـى   ى  قوانين الوطنية الت  الجمهور والركاب واالمتثال ألحكام ومواد الدستور وال      

الحماية من كافة أشكال العنـف والتحـرش        ى  مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق ف     
  .والمضايقات والتعليقات العنصرية والترهيبيةى الجنس

 مع كافة أشكال العنف والتحـرش والمـضايقات         انشر سياسة عدم التسامح مطلقً    
ات وفئـات التـشغيل     /ات والـسائقين  /م العاملين والتعليقات العنصرية والترهيبية وإلزا   

ات /المتعاملة مع الجمهور على التعامل مع جميـع األفـراد مـن زمـالء ومـشرفين              
إطار من االحترام للكرامة والتـسامح      ى  ات وسائل النقل ف   /ات ومستخدمين /ومرؤوسين

  .وعدم التمييز والتحيز

 :  معايير السالمة والحفاظ على الصحة واألمن- ٣

المحطات الرسمية المقررة فقط وعـدم التوقـف بـين        ى  ام السائقين بالتوقف ف   إلز
  .تأخير زمن الرحلة المقررة وتعطل الركابى المحطات مما يتسبب ف

مقعد مستقل لكل فرد منهم وعدم إجبارهم علـى تحميـل           ى  احترام حق الراكب ف   
  .األحكام المتبعةا للشروط وهم وفقًتالمقعد أكثر من سعته والسماح لهم بتحميل أمتع
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  نقل حديثة ونظيفة وآمنـة بمـن فـيهم        المحافظة على حق الراكب بتوفير وسيلة       
شـخص بحاجـة    ى  األطفـال وأ  ى  اإلعاقة والنساء واألطفال ومرافق   ى  كبار السن وذو  

  .للمساعدة كالمرضى

 إلزام المشغل بتخصيص مقاعد محددة لالستخدام من قبل كبار الـسن وذوى اإلعاقـة            
  .شخص بحاجة للمساعدة كالمرضىى األطفال وأى لحوامل ومرافقوالنساء ا

جميع الحافالت والمركبات والمرافـق والمحطـات       ى  استخدام كاميرات مراقبة ف   
      .متى توافر ذلك لدى المشغل

التزام المشغل باإلعالن داخل وسائل النقل عن أرقام الهواتف الخاصة باسـتقبال             
  .ونة السلوك ومعالجتها بسرعة وكفاءةالشكاوى ومخالفات وتجاوزات مد

 علـى أحكـام قـانون    مدونة ، تتم محاسبة المخالف بناء حال مخالفة أحكام ال   ى  ف"
  ."العقوبات وقانون الخدمة المدنية والعمل والقوانين ذات الصلة

 : معايير السلوك المهنى لفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور )ب(

 :  معايير عامة-١

ـ          تشمل فئا  ذلـك  ى  ت التشغيل جميع العاملين المتعاملين مع جمهور الركاب بما ف
  .النقلى التذاكر ورؤساء القطارات ومفتشى التذاكر وصرافى السائقين ومحصل

ـ داء وتطوير القدرات واالالدائم لتحسين األ ى  السع ى طالع على آخر المستجدات ف
حسين أسـاليب العمـل ورفـع       من شأنها ت  ى  مجال العمل، والقيام بتقديم المقترحات الت     

   .المؤسسةى مستوى األداء ف

أداء الواجبات والمهام بنشاط وااللتزام بتوجيهات المشغلين المتعلقة بتنفيذ العمـل           
م القـوانين   ال تعرضه للخطر أو تخـالف أحكـا       ى  المتفق عليه وذلك ضمن الحدود الت     

  .مانة والنزاهة والدقة والمهنيةالمعمول بها وتوخى األ

خرين دون استثناء، والتعامل معهـم بـاحترام ولياقـة          ح اآل رام حقوق ومصال  احت
،  ، أو الجـنس  ، أو العقيدة اس الدينـوحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أس   

،  ، أو المستوى االجتمـاعي     ، أو اإلعاقة   ، أو اللغة   ، أو اللون   ، أو العرق   أو األصل 
  .سبب آخرى  ألأو الجغرافي، أوى أو االنتماء السياس
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  لتـصرفات المحظـورة والتعامـل الحـسن        معايير تتعلق بالسلوكيات وا    - ٢ 
 :  مع الجمهور

تصرفات أو ممارسـات أو أعمـال تنتهـك اآلداب واألخـالق            ى  االمتناع عن أ  
  .والسلوك القويم أو تخالف النظام العام

بمـا فيهـا    التعامل الحسن مع الركاب والحرص على سالمتهم أثناء عملية النقل           
   .سلوب قيادة سليمة ومتزنةأتباع االصعود والنزول من وإلى وسيلة النقل عبر 

  د الحاجـة سـواء كانـت مـساعدة جـسدية          توفير المساعدة الالزمة للركاب عن    
  .لحلها بلباقة وكياسةى أو إرشادية أو عند حدوث مشكلة بين الركاب والسع

بية أو خارجة بما فى ذلـك التعليقـات   عدم التلفظ على الركاب أو أمامهم بألفاظ نا  
 . الشفهية الخارجة عن النظام العام واآلداب العامة مثل التعليقات العنصرية أو السخرية 

عدم إيذاء الركاب واحترامهم من خالل المحافظة على الفضاء العام داخل وسـيلة         
 النقل والحرص على عدم ازعاج الركاب باألصوات المزعجة مهمـا كـان مـصدرها        

  .جهاز آخرى سواء كانت أجهزة التسجيالت الصوتية أو هاتف أو أ

ى أو بـدن  ى  أو بـصر  ى  سلوك شفه ى  الحرص على توفير وسيلة نقل خالية من أ       
  ع من شأنه أن يخلق بيئة غيـر آمنـة         نوى  سلوك آخر من أ   ى  يخالف النظام العام أو أ    

   .عدائية تهديدية أوو أ

والتنمـر  ى الحفاظ على وسيلة نقل خالية من كافة أشكال العنف والتحرش الجنـس    
ـ       ى  والمضايقات واألفعال الترهيبية وأ    ى أفعال أخرى يعاقب عليها القانون وبخاصة الت

  .اإلعاقةى قد تتعرض لها النساء أو األطفال أو كبار السن أو ذو

عامـل مـع التجـاوزات      يحـددها المـشغل للت    ى  االلتزام بتطبيق اإلجراءات الت   
   .والمخالفات للمدونة

كالمـسكرات والمخـدرات والمـواد      ( ممنوعات أو استخدامها    ى  يحظر حيازة أ  
وسائل النقل، وعليه إبالغ الـسلطات      ى  أدوات تستخدم للعنف ف   ى  وأ) القابلة لالشتعال   

   .يحددها له المسئولين للتعامل مع هذه الحاالت ى المعنية واتباع اإلجراءات الت

  قل األخرى سـواء علـى تحميـل الركـاب         وسائل الن ى  تجنب المنافسة مع سائق   
  .أو أثناء القيادة
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االلتزام بمنع البيع داخل وسائل النقل ومنع الباعة الجائلين من الصعود إلى وسيلة             
  .حالة المخالفةى النقل وإبالغ السلطات المختصة ف

المتسولين من الصعود الى وسـيلة      االلتزام بمنع التسول داخل وسائل النقل ومنع        
  .حالة المخالفةى النقل وإبالغ السلطات المختصة ف

حالة اإلساءة لهم أو استخدامهم للبيع أو التسول داخـل  ى االلتزام بحماية األطفال ف  
  .حالة المخالفةى وسائل النقل وإبالغ السلطات المختصة لحمايتهم ف

والـزميالت والحفـاظ علـى بيانـات      معايير تتعلق بالعالقة مع الـزمالء       - ٣
  :ومستندات ووثائق العمل

تم الحصول أو االطالع    ى  عدم اإلفشاء للغير بالمعلومات والوثائق والمستندات الت      
، حتى بعد انتهـاء     اا أو إلكتروني  ا أو شفهي  يام بالعمل سواء أكان ذلك كتابي     عليها أثناء الق  

   .مدة الخدمة

ق مع الزمالء والزميالت والمحافظة علـى عالقـات     التعامل باحترام ولياقة وصد   
سليمة وودية معهم دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم واالمتنـاع عـن             

   .ن/ستغالل أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد اإلساءة لهما

التعاون مع الزمالء والزميالت ومشاركتهم اآلراء بمهنيـة وموضـوعية عاليـة            
مجـال العمـل،    ى  ن ف /تواجههمى  ن حيثما أمكن لحل المشاكل الت     /عدة لهم وتقديم المسا 

تصرف غير الئق قد يـضر      ى  والمحافظة على جو التنافس فيما بينهم واالمتناع عن أ        
   .ن/بمصالحهم

الحرص على االلتزام بالقوانين واألحكام واللوائح المنظمة للعمل وتطبيقهـا دون            
  .مييزتجاوز أو مخالفة أو إهمال أو تى أ

ير واألحكـام المتعلقـة بعملهـم       على السائق مواكبة كل ما يتعلق بأنظمـة الـس         
هذا المجال وااللتـزام بهـا، وعليـه التـصرف          ى  طالع على آخر المستجدات ف    واال

كمسؤول مسؤولية كاملة عن وسيلة النقل بكافة عناصرها بما فيها الركاب وتـصرفاتهم       
 . وسلوكياتهم المختلفة وسالمتهم العامة
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 :   معايير تتعلق بالحفاظ على الصحة والسالمة داخل وسيلة النقل-٤

  .المحافظة على نظافة وسيلة النقل وسالمة المقاعد والمرافق

ـ           وقـت مـن    ى  أى  عدم التدخين أو السماح للغير بالتدخين داخل وسيلة النقل وف
  .ذلكى ا للقواعد المقررة فاألوقات وفقً

  . قيادة وسيلة النقلأثناء استخدام الهاتف عدم تناول الطعام والشراب أو

التقيد باألحكام والتعليمات والقرارات الخاصة بالوقاية والسالمة والصحة المهنيـة          
  .للحفاظ على السالمة العامة

سلوك كان أثناء استخدامهم لوسيلة النقـل       ى  عدم تعريض حياة الركاب للخطر بأ     
   .والمحافظة على سالمتهم

نقل الركـاب مـن نقـاط     ى  دام وسيلة النقل للغاية المحددة لذلك وه      االلتزام باستخ 
ى نطالق إلى نقاط الوصول المقررة، وعدم اسـتخدامها ألغـراض شخـصية أو أ             اال

   .أغراض أخرى

 علـى أحكـام قـانون    مدونة ، تتم محاسبة المخالف بناء حال مخالفة أحكام ال   ى  ف"
   ."انين ذات الصلةالعقوبات وقانون الخدمة المدنية والعمل والقو

 : معايير السلوك للركاب فى مرافق ووسائل النقل )ج(

  : معايير عامة- ١

   .االلتزام بالقانون والحفاظ على مرافق ووسائل النقل

احترام الركاب والسائقين وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور ومعاملتهم بلباقـة           
إلـى إيـذاء    ى  كنولوجية بطريقة تؤد  واحترام خصوصيتهم، وعدم استخدام الوسائل الت     

   .خرينوإزعاج الركاب اآل

  لتـصرفات المحظـورة والتعامـل الحـسن        معايير تتعلق بالـسلوكيات وا     - ٢
 :  مع الجمهور

ى مخـالف للنظـام العـام أو أ       ى  أو بدن ى  أو بصر ى  سلوك شفه ى  االمتناع عن أ  
   .ة أو عدائيةنوع من شأنه أن يخلق بيئة غير آمنة أو تهديديى سلوك آخر من أ

ى  مع كافة أشكال العنـف والتحـرش الجنـس         التزام بقاعدة عدم التسامح مطلقً    اال
   .والمضايقات والحفاظ على وسيلة النقل خالية من تلك األفعال والسلوكيات المحظورة
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  .يخدش الحياء العام ويعاقب عليه القانونى و بدنأى سلوك شفهى االمتناع عن أ

و وضـع   أوسيلة النقل واالمتناع عن الكتابة على جـدرانها         المحافظة على نظافة    
  .شكل من األشكالى ملصقات عليها بأ

 . تالفها أو العبث بها  إالمحافظة على سالمة مقاعد ومرافق وسيلة النقل واالمتناع عن

 :   معايير المحافظة على الصحة والسالمة- ٣

  .قاتوقت من األوى أى عدم التدخين داخل وسيلة النقل وف

  .مراكز االنطالق والوصول من مواقف الصعود والنزولى احترام الدور ف

اإلعاقـة  ى  المقاعد لكبار السن وذو   ى  إعطاء األولوية أثناء انتظار وسيلة النقل وف      
   .شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى ى األطفال وأى والنساء الحوامل ومرافق

لصعود والنزول فارغة وذلـك لغايـات       إبقاء المقاعد األمامية والقريبة من منافذ ا      
ـ ى استخدامها من قبل كبار السن وذو    ى األطفـال وأ ى اإلعاقة والنساء الحوامل ومرافق
  .شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى

على الراكب االلتزام بالصعود والنزول من وسيلة النقل من األماكن المخصـصة            
  .لهذه الغاية

   .ر أثناء الصعود والنزول من الحافلةخرين للخطعدم تعريض سالمة الركاب اآل

إلـى  ى تجنب إغالق منافذ الصعود والنزول من وإلى وسيلة النقل بطريقـة تـؤد     
   .عرقلة حركة الركاب اآلخرين

حالـة وجـود    ى  االلتزام بمقعد واحد للراكب وعدم إشغال أكثر من مقعد وذلك ف          
   .خرين بحاجة لهذه المقاعدآركاب 

/ المـشغل المهنيـة كـون الـسائق       / يهات وتعليمات السائق  ة بتوج /التزام الراكب 
  .المشغل مسؤول مسؤولية كاملة عن سالمتهم وراحتهم

  .االمتناع عن الحديث مع السائق أثناء قيادته وسيلة النقل

ـ          ـ  عدم ترك األطفال من قبل مرافقيهم بدون رقابة وذل  علـى سـالمتهم    اك حفاظً
   . والمرافق العامةوسائل النقلى ب اآلخرين فاكوسالمة الر
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ا المشغل ووفقً / ال بموافقة السائق  نوع من الحيوانات إ   ى  على الراكب عدم تحميل أ    
 على راحة وسالمة الركاب اآلخرين والحفـاظ علـى نظافـة            اللشروط المقررة حفاظً  

  .وسيلة النقل

 للشروط واألحكـام المتبعـة وااللتـزام        ااكب االلتزام بتحميل أمتعته وفقً    على الر 
   .ألماكن المخصصة لذلك والحرص على عدم سد منافذ الصعود والنزول والممراتبا

كالمسكرات والمخـدرات   (ممنوعات أو استخدامها    ى  يحظر على الراكب حيازة أ    
األسـلحة الناريـة واألسـلحة      (أدوات تستخدم للعنـف     ى  وأ) والمواد القابلة لالشتعال  

   .لجهات المعنية والسائق عن المخالفاتوسائل النقل وإبالغ اى ف) لخإ  . . .البيضاء 

عدم استخدام مرافق ووسائل النقل لغايات أخرى غير التنقل مثل ممارسة األعمال            
  .وجدت من أجلهى أعمال أخرى منافية للغرض الذى التجارية والتسكع وأ

عدم استخدام مرافق ووسائل النقل للركاب لإلعالن وألغراض دعائية وترويجيـة           
 . للشروط المقررة فى ذلك اسبق من الجهات المعنية وذلك وفقً على إذن مدون الحصول

  .غير المحطات الرئيسية المقررةى عدم مطالبة السائقين بالتوقف ف

 خـل  المتواجـدة دا  " بلف الخطر " استخدام أو العبث بفرامل الخطر       اا باتً يمنع منع
يهدد حيـاة الركـاب     ى  قحالة وجود خطر حقي   ى   إال ف  عربات المترو والسكك الحديدية   

  .الحاالت المقررة لذلكى داخل العربات وف

 استخدام أو العبث بطفايات الحريق وأنظمة األمان المتواجدة داخـل        اا باتً يمنع منع 
حالة وجـود خطـر     ى  عربات المترو والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل إال ف         

  .المقررة لذلكالحاالت ى يهدد حياة الركاب داخل وسيلة النقل وف

 علـى أحكـام قـانون    مدونة ، تتم محاسبة المخالف بناء حال مخالفة أحكام ال   ى  ف"
  ."العقوبات والقوانين ذات الصلة

   :آلية التطبيق

تقوم الجهات المختصة بإضافة مهام متابعة تطبيق مدونة السلوك ورصد ومتابعـة     
   .شرافيةاإلجراءات والشكاوى ضمن المهام اإللزامية للجهات اإل
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  :آلية اإلبالغ وتلقى الشكاوى

تهدف آلية االقتراحات والشكاوى لتوفير أداة لضمان االلتزام بتطبيق مدونـة الـسلوك        
والحد من المخالفات لقواعدها وإتاحة قناة تواصل لجميع األطراف من مستخدمين وعـاملين     

بـة ومتابعـة المدونـة    ومشغلين فى مرافق ووسائل النقل مع الجهات المعنية بتطبيق ومراق       
 .لإلبالغ عن المخالفات أو االقتراحات لتحسين العمل ولمراقبة التطبيق 

تلتزم الجهات باإلعالن عن األرقام المخصصة الستقبال الـشكاوى واالقتراحـات     
وسـيلة  ى  لكترونيـة وأ  رشادية وعلى المواقع اإل   إداخل وسيلة النقل من خالل لوحات       

   .قد تكون متاحةى خرأ
ى الجهات المعنية المختـصة داخـل وزارة النقـل الـشكاوى واالقتراحـات          تتلق

    .والتجاوزات والمخالفات الناشئة عن عدم تطبيق مدونة السلوك
ة الشكوى فى قطاع النقل بالتبليغ عن أية مخالفات وتجـاوزات           /ضمان كفالة حق مقدم   
 .البالغات والشكاوى لمنظمة وسرعة االستجابة لمعالجة لهذه المدونة وفقاً للقواعد ا

مخالفات ى  ات عن أ  /حماية وضمان سرية بيانات المبلغين والمبلغات من العاملين       
والمـضايقات وذلـك    ى  أوتجاوزات وخاصة المتعلقة بأشكال العنف والتحرش الجنـس       

  .أفعال انتقامية أو شخصية أو وظيفية طوال فترة عملهمى أى لتفاد
لسلوك غير مقبول أن يخطـر أو يبلـغ         راكب يشاهد أو يتعرض     ى  على أ ى  ينبغ

الجهات المختصة على الفور وعلى الجهات المختصة حماية وضمان سـرية بيانـات             
  .ة وسرعة االستجابة/المبلغ

حال ى  حال مخالفته لهذه المدونة، وف    ى  ممثل المشغل تنبيه الراكب ف    / على السائق 
ـ   تاممثل المـشغل  / إصرار الراكب على المخالفة فعلى السائق     ى بـاع اإلجـراءات الت
  .يحددها المشغل لذلك بحسب طبيعة المخالفة

ممثل المـشغل فعلـى الجهـة    / حالة ورود شكوى عن مخالفة من قبل السائق   ى  ف
المخالفات والتجاوزات وتقرير الجـزاءات     ى  المعنية اتخاذ إجراءات التحقيق الالزمة ف     

ودون اإلخـالل بقواعـد وأحكـام    ا لقواعد التحقيق المعمول بهـا    التأديبية المناسبة وفقً  
  .القوانينى المسئولية الجنائية المنصوص عليها ف

 ازم من حيث إجراء التحقيقات مـرور حال ورود شكاوى داخلية يتم اتخاذ الال      ى  ف
باتخاذ الجزاءات التأديبية المناسبة لكل مخالفة ودون اإلخالل بأحكام المسئولية الجنائية           

  .القوانينى المنصوص عليها ف



 ٢٠٢١ سنة  یولیة٢٧فى ) تابع (١٦٤ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٥

  :نشر وتعميم مدونة قواعد السلوك

ات وفئات التشغيل المتعاملـة     /ات والموظفين /االلتزام بنشر المدونة لدى العاملين    
ى مرافق النقـل أو أ    ى  مع الجمهور وللركاب سواء داخل وسيلة النقل، أو خارجها أو ف          

   .وسيلة أخرى

الخاصـة  ى  مـاع نشر المدونة على المواقع اإللكترونية ومنصات التواصل االجت       
   .النقلى بوزارة النقل ومشغل

مـسموعة،  (تعميم المدونة على الجهات المعنية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة           
وتزويدهم بهذه المدونة والتعاون مع الجهات المعنية على نشرها مـن           ) مرئية، مقروءة 

  .حمالت توعوية إعالمية إن طلب منهم ذلكى خالل المشاركة ف

  .ر المطبوعات عن مدونة قواعد السلوكإعداد ونش

 :  التوعية وبناء القدرات والتدريب

ات وفئات التـشغيل    /ات والموظفين /يلتزم المشغل بتوعية وتدريب جميع العاملين     
بهـا وذلـك مـن      لتزامهم  االمتعاملة مع الجمهور بشكل مستمر حول المدونة وضمان         

   . تدريبيةخالل عقد برامج وورش

 دورية تستهدف بناء قدرات جميع العاملين والعـامالت وفئـات           تنفيذ ورش عمل  
ى التشغيل المتعاملة مع الجمهور وتوعيتهم بمختلف أشكال العنـف والتحـرش الجنـس        

    .والمضايقات وكيفية الوقاية والحماية واإلبالغ عنها

 . التعريف بمدونة قواعد السلوك بالبرامج التأهيلية الخاصة بااللتحاق بقطاع النقل

  :املتابعة والتقييم

على وزارة النقل إخطار الجهات المعنية والمختصة بعد إصدار المدونـة بقـرار             
  .وزير النقل بااللتزام بتطبيق مدونة السلوك

إعداد التقارير عن التجاوزات والمخالفات وعدد الشكاوى وكيفية التعامـل معهـا            
  .والمختصةبهدف تحسين وتطوير الخدمة وتقديمها للجهات المعنية 

  .تعديل وتحديث المدونة عند الحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات فى قطاع النقل 
 


