
سكك حديدية آمنة ومستدامة
بيـــ�ان الرؤيـــة

يمكن أن تساعد السكك الحديدية اآلمنة والمستدامة في إخراج العالم من األزمات االقتصادية والمناخية واالجتماعية 
يعيد تحديد  التي نواجهها اليوم. إن السكك الحديدية اآلمنة والمستدامة تشكل نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً جديداً 

دور الركاب، والعمال، وأصحاب العمل، والدولة والبيئة. 

إن االستثمار العام في السكك الحديدية من شأنه أن يدفع عجلة تعافينا االقتصادي. في الهند على سبيل المثال، كل 
دوالر يتم استثماره في السكك الحديدية يساهم في إنتاج 5 دوالرات من الناتج المحلي اإلجمالي في باقي القطاعات 

االقتصادية. 

السكك الحديدية تقلل من انبعاثات الكربون. فالسكك الحديدية والمواصالت العامة هي مفتاح التحول النموذجي 
األخضر الذي نحتاجه في مجال النقل. لكل كيلومتر يقطعه الركاب، تطلق السكك الحديدية الثقيلة انبعاثات أقل من 

التي تطلقها السيارات بنسبة %75، أما السكك الحديدية الخفيفة فانبعاثاتها أقل بنسبة 57%. 

كما تعمل السكك الحديدية على تعزيز المساواة االقتصادية واالجتماعية من خالل تسهيل الوصول إلى فرص 
العمل، والوظائف التي تتطلب مهارات، واألجور األعلى. وفي المتوسط، فإن كل وظيفة يتم خلقها في قطاع السكك 
الحديدية تؤدي إلى خلق وظيفة أخرى في قطاعات التصنيع، أو الغذاء، أو التجارة، أو غيرها من القطاعات. كما 

توفر السكك الحديدية للمواطنين القدرة الالزمة على التنقل للحصول على الوظائف وسبل العيش.

آمنة
ثلثا  فقد شهدت  للجميع.  لتأمين السالمة  الموظفين  عمليات وخدمات سكك حديدية مزودة بطاقم كامل من  إلى  ونحن بحاجة 
النقابات المنتسبة التي شملتها الدراسة االستقصائية تخفيضاً في أعداد الموظفين في أماكن العمل. وقد كان العاملون في مجال 
بيع التذاكر والصيانة هم األكثر ُعرضة لخطر فقدان الوظائف، كما أن النساء أكثر عرضة لفقدان الوظائف وبشكل مفرط في 
للتنقل. كما أن  التي تستخدم السكك الحديدية  التذاكر. وهذا يهدد سالمة الركاب وأمنهم، ويهدد سالمة المجتمعات  مجال بيع 
انخفاض أعداد الموظفين في السكك الحديدية يُعّرض الركاب والعمال، وخاصة النساء، لخطر العنف والتحرش بدرجة أكبر. 

ونحن بحاجة إلى سد النقص في المهارات من خالل العمل الالئق والتعليم والتدريب المجاني حتى نتمكن من تجهيز قطاع 
السكك الحديدية للمستقبل. ويؤدي تراجع اإلجراءات الوظيفية واألجور والظروف والسالمة والصحة المهنية )OHS( إلى 
تفاقم النقص في العمالة والمهارات. فنحن في حاجة إلى عمال سكك حديدية ماهرين في قطاراتنا، وفي محطاتنا، ومن أجل بناء 
وإصالح مسارات القطارات. نحن بحاجة إلى التدريب المهني الخاص بالسكك الحديدية للنساء، والشباب، وجميع العمال الذين 

يواجهون عوائق كبيرة أمام دخول هذا القطاع أو التوظيف أو الترقية فيه. 

إن التكنولوجيا الجديدة في السكك الحديدية ليست بالضرورة أكثر أماناً أو "كفاءة" من أنظمة السكك الحديدية المزودة بطاقم 
الشباب(،  والعمال  للنساء  )المفرط  االستغالل  لوقف  الجماعية  المفاوضة  استخدام  بد  وال  الموظفين.  ماهر وكامل من  عمل 
المتزايدة  السالمة  أنظمة  الجنس، وفشل  نوع  القائم على  والفصل  واإلجهاد،  واإلعياء،  المفرط،  والعمل  األجور،  وانخفاض 

والمترافقة مع التكنولوجيا الجديدة. 

لذلك نطالب بما يلي:

تزويد القطارات والمحطات وجميع عمليات الشحن وسكك حديد الركاب بالموظفين بشكل كافي، ووضع حد لعمليات   .1
تشغيل القطارات بدون سائق أو من قبل السائق فقط.

اتفاقيات  الجماعي، واحترام جميع  النقابات، والتفاوض  تكوين  العمال، من خالل حرية  لجميع  الالئق  العمل  توفير   .2
منظمة العمل الدولية ILO المتعلقة بالعمل وحقوق العمالة.
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د تـحـــــــــــــا ال  ا
لــــــــــــــي و لد  ا
 لـعـمــــــــــــــال

لـنـقـــــــــــــــل  ا

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter8.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter8.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_234880/lang--en/index.htm
https://www.itfglobal.org/ar/reports-publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/transport-including-civil-aviation-railways-road-transport/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/transport-including-civil-aviation-railways-road-transport/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/transport-including-civil-aviation-railways-road-transport/lang--en/index.htm
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معايير للصحة والسالمة المهنية )OSH( ، وحق الوصول إلى المرافق الصحية، وأنظمة استراحة وإجازات يتم   .3
التفاوض بشأنها واحترامها باعتبارها حقوقًا أساسية لجميع عمال السكك الحديدية.

قبل  من  الكامل  االعتراف  مع  العمل،  أماكن  كل  في  المنتخبين  وممثليها   OHS المهنية  والسالمة  للصحة  لجان   .4
صاحب العمل بالعامالت النساء وتمثيلهن. 

إجراء تحقيقات ثالثية في حاالت فشل أنظمة الصحة والسالمة المهنية OSH وحوادث السكك الحديدية  .5
حماية العمال من العنف والتحرش في العمل، من خالل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 190   .6

وإنفاذها.  
وضع حد للتمييز المهني القائم على نوع الجنس، من خالل تدريب وتمثيل العامالت النساء في أماكن صنع القرار   .7

وبين جميع الجهات صاحبة المصلحة
المساواة في األجور والشروط لألعمال ذات القيمة المتساوية لجميع عمال السكك الحديدية، بما في ذلك الخدمات   .8

المتعاقد عليها من مصادرة خارجية أو من الباطن، وأشكال العمل غير القياسية. 

عامة
إن الخصخصة تعرض الركاب، والعمال، ومجتمعاتنا إلى الخطر. وتُظِهر األمثلة التي ال حصر لها في مختلف أنحاء العالم أن 

القطاع الخاص في مجال السكك الحديدية:
فشل في االستثمار في عمليات الصيانة والتحديث 	
قام بالتعهيد والتعاقد من الباطن لمعظم العمليات والخدمات الرئيسية 	
جعل األسعار، والتذاكر والخدمات باهظة التكاليف، ومعقدة، ويصعب الوصول إليها  	
قام بتقسيم الشبكات إلى أنظمة نقل غير متكافئة وغير فعالة 	
عمل على تخفيض كمية المسارات، والمحطات ومرافق السكك الحديدية 	
قام بتحميل الموظفين فوق طاقتهم، وخفض أجورهم واستغاللهم 	
استولى على الدعم واإلعانات الحكومية وحولها إلى أيدي القطاع الخاص 	
اعتمد على السكك الحديدية التي تعمل بوقود الديزل وفشل في خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة عنها 	
قام بتقليل أعداد الموظفين، مما جعل السكك الحديدية أقل سهولة لألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة األخرى 	

ونتيجة لهذا فإن األميال التي يقطعها الركاب تميل إلى االنخفاض في السكك الحديدية المخصخصة. حيث أفاد سبعة وسبعون 
في المائة من النقابات المنتسبة التي شملتها الدراسة أن تحرير السكك الحديدية أدى إلى تدهور ظروف العمل. وبشكل أساسي، 
فإن السكك الحديدية المخصخصة غير آمنة وغير مستدامة. وهي ال يمكنها تقديم التخطيط طويل األجل واالستثمار المطلوبين 

للتحول األخضر النموذجي إلى السكك الحديدية. 

أما خدمات النظافة، وتقديم الطعام، والصيانة وغيرها من خدمات السكك الحديدية المتعاقد عليها من الباطن فهي أقل أمناً وتعتمد 
على استغالل العمالة غير الماهرة. وهذه الوظائف التي يعاد تشكيلها أو التعاقد عليها من الباطن و/أو يتم استغاللها، في جميع 
المهن المتعلقة بالسكك الحديدية، فإنه يتم إشغالها من قبل النساء والشباب بشكل مفرط وغير متناسب. كما أن التعاقد من الباطن 
يشكل عائقاً رئيسياً أمام التحول النموذجي من الشحن البري إلى السكك الحديدية. كما أن ثلثي النقابات التي شملتها الدراسة 
االستقصائية اعتبرت أن االستعانة بمصادر خارجية )التعهيد( يشكل مشكلة بالنسبة ألعضائها العاملين في السكك الحديدية. وتم 

تحديد وظائف الصيانة ووظائف البنية التحتية باعتبارها الضحية الرئيسية لعملية االستعانة بمصادر خارجية. 

تلبية احتياجات العمال والركاب والمجتمعات  السكك الحديدية هي منفعة عامة. والبد من تصميم السكك الحديدية من أجل 
المحلية، وليس احتياجات الشركات ورأس المال الخاص. 

وأكثر خضوعاً  إليها،  للوصول  وأكثر سهولة  وأعلى جودة،  كفاءة،  وأكثر  تخطيطاً،  وأفضل  أماناً،  أكثر  العامة  الملكية  إن 
للمساءلة، وهي أحد أكبر عوامل المساواة في المجتمع. 

والبد من إعادة استثمار األرباح في السكك الحديدية، أو استخدامها لدعم وسائل النقل العامة الخضراء األخرى، أو إعادتها إلى 
الصناديق العامة. إن التمويل العام هو السبيل الوحيد لضمان أن تكون السكك الحديدية آمنة وممولة وقوية بما يكفي إلخراجنا 

من األزمات التي نواجهها اليوم وغداً. 

إن السكك الحديدية المأمونة والمستدامة تتجاوز مسألة الحد من االنبعاثات. فهي تقدم نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً جديداً للتنقل 
يعمل على إعادة تحديد دور العمال والدولة والبيئة. 

ويمكن لهذا النموذج االجتماعي أن يعمل على تسخير التكنولوجيا الجديدة لزيادة مهارات العمال، وخلق العمل الالئق، وجعل 
السكك الحديدية أكثر أماناً. وهو يتطلب المشاركة النشطة من جانب العمال، وتسخير معارفهم ومهاراتهم من أجل المصلحة 

العامة، وتوفير وظائف الئقة وصحية وآمنة وُمرضية. 

https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/itf-sanitation-charter
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm
https://www.itfglobal.org/ar/sector/railways/%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753597000143
https://econpapers.repec.org/paper/darwpaper/66161.htm
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/page/files/Chapter%201%20Public%20Ownership.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=&Target=11.2
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/page/files/031119%20PUBLIC%20FINANCING.pdf
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لذلك نطالب بما يلي: 

الملكية العامة للسكك الحديدية كمنفعة عامة، وإنهاء كافة مجاالت خصخصة السكك الحديدية.   .1

أنظمة سكك حديدية موحدة وذات بنية تحتية، ومعدات دارجة، وعمليات كلها مملوكة لكيان عام واحد.   .2

التمويل العام للسكك الحديدية، مع إعادة استثمار األرباح في السكك الحديدية، أو وسائل النقل العام الخضراء، أو   .3
إعادتها إلى الصناديق العامة. 

دمج السكك الحديدية مع وسائط النقل العام األخرى لتوفير خدمات معقولة التكلفة وآمنة ويسهل الوصول إليها.  .4

التشاور والتفاوض الجماعي مع النقابات لتحديد احتياجات العمال والركاب والمجتمعات المحلية في مجال النقل   .5
وغير ذلك من االحتياجات. 

إن كل االستثمارات العامة واإلنفاق العام البد وأن يضمن حرية تكوين النقابات، والمفاوضة الجماعية، وحقوق   .6
العمل في كافة أقسام سلسلة التوريد. 

مستدامة
نحن في حالة طوارئ مناخية. ونحن في حاجة إلى تحول اقتصادي جوهري لتجنب الكارثة. يجب أن تكون السكك الحديدية 

اآلمنة والمستدامة في صميم هذا النموذج االقتصادي الجديد.

لن تعمل التكنولوجيا وحدها على الحد من االنبعاثات إلى المستوى الذي نحتاج إليه إلزالة الكربون من وسائل النقل. ويجب 
أن يحل النقل الجماعي محل غالبية السيارات ونماذج توزيع البضائع غير الفعالة من أجل تقليل انبعاثات الكربون في وسائل 

النقل بالشكل الكافي. والسكك الحديدية اآلمنة والمستدامة هي مفتاح هذا التحول النموذجي إلى النقل الجماعي. 

باإلضافة إلى التحول النموذجي إلى السكك الحديدية، يجب علينا أيًضا أن نعمل على إزالة الكربون من السكك الحديدية 
نفسها، ومن نظام الطاقة الذي تعتمد عليه. كما أن السكك الحديدية الكهربائية والهيدروجينية )Hydrail( تتمتع بتكاليف أقل 
واستثمارات أعلى في أكبر أسواق السكك الحديدية. ويمكن أن يؤدي إنشاء وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات السكك الحديدية 

الكهربائية والشبكات الهيدروجينية إلى خلق واستدامة ماليين الوظائف الماهرة. 

االستثمار في السكك الحديدية العالية السرعة يعمل على الحد من االنبعاثات الناتجة عن مركبات النقل لمسافات بعيدة، 
ويفتح المجال أمام قدرة السكك الحديدية الحالية على نقل البضائع. في ألمانيا، تؤدي الزيادة بنسبة %1 في إمكانية الوصول 
إلى السكك الحديدية عالية السرعة إلى زيادة بنسبة %0.25 في النمو االقتصادي. والبد أن تكون السكك الحديدية العالية 

السرعة في قلب أي اقتصاد وطني ودولي مستدام. 

لذلك نطالب بما يلي:

خطة جديدة خضراء للنقل، مع إنفاق تحفيزي عام بنسبة %5 من الناتج المحلي اإلجمالي لما قبل كوفيد19- من   .1
أجل التحول النموذجي إلى السكك الحديدية.

الكهرباء، كجزء من أي أهداف وسياسات  كبنية تحتية خضراء، مع االستثمار في  الحديدية  بالسكك  االعتراف   .2
ونفقات تهدف لتحسين البيئية وإزالة الكربون. 

االستثمار في نظم النقل متعددة الوسائط ومشتركة الوسائط، التي تغذي شبكات السكك الحديدية الحالية والجديدة   .3
لكل من الركاب والبضائع. 

استثمارات عامة ضخمة وعاجلة في السكك الحديدية عالية السرعة كبنية تحتية خضراء مهمة للتحول النموذجي   .4
الخاص بالنقل للمسافات الطويلة. 

توفير ضمانات العمل الالئق من جانب مشغلي السكك الحديدية وأصحاب العمل لجميع االستثمارات والعمليات في   .5
البنية التحتية، بما في ذلك االلتزام بالتحول من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي. 

االستثمار العام في السكك الحديدية التي تعمل على الكهرباء، والطاقة الشمسية والهيدروجين وملكيتها كجزء من   .6
نظام طاقة عام أخضر. 

توفير الطاقة المتجددة للسكك الحديدية عن طريق:  .7

– وضع صناعات الوقود األحفوري تحت ملكية األغلبية العامة.
– السيطرة العامة على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة واالستثمار فيها.

https://unionsforenergydemocracy.org/resources/tued-working-papers/tued-working-paper-12/
http://eprints.lse.ac.uk/39722/1/blogs.lse.ac.uk-The_economic_benefits_of_high_speed_rail_in_Europe_can_now_be_demonstrated_beyond_doubt_Now_the_UK_sh.pdf
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العدالة االجتماعية
إن حجم االستثمار في السكك الحديدية الذي تحتاجه البيئة واالقتصاد يتطلب الدعم من العمال والركاب والمواطنين. وال يمكن 

دعم أي مشروع بهذا الحجم إال على أساس الشفافية والديمقراطية والمساءلة في جميع المراحل. 

المفاوضة الجماعية هي أكثر أشكال الديمقراطية والمساءلة فاعلية وقوة في مكان العمل، وبالتالي يجب أن تكون في صميم 
العمالية  النقابات  مع  والتعاون  الجماعية  المفاوضة  إلى  العام  القطاع  مشغلو  ويحتاج  والمستدامة.  اآلمنة  الحديدية  السكك 

لالتفاق على معايير السالمة والعمل والفحص واإلصالح في السكك الحديدية. 

النموذجي غير المسبوق إلى السكك الحديدية لسد احتياجاتنا  التحول  ولذلك، فإن  إن السكك الحديدية هي احتكار طبيعي. 
المناخية يتطلب كياناً عاماً واحداً منسقاً ومسؤوالً عن التخطيط والتنفيذ العادل. 

وال يمكن أن تنتهي الشفافية عند محطة القطار. فالبد من أن تكون هناك عدالة اجتماعية في سالسل توريد السكك الحديدية. 
 ITFالـ مع  العمل  يشمل  وهذا  والتحسينات.  والتدقيق  المعايير،  لنفس  الحديدية  السكك  توريد  سالسل  تخضع  أن  ويجب 
والنقابات المنتسبة له حول العالم لضمان التمويل المستدام وممارسات الشراء األخالقية والعناية الواجبة بحقوق اإلنسان 

عبر جميع أنحاء سالسل توريد أنظمة السكك الحديدية. 

التي  البلدان  العمل والسالمة في جميع  مسؤولين عن معايير  الجنسيات  الحديدية متعددي  السكك  يجب أن يكون مشغلو 
يعملون فيها. يجب على أصحاب العمل والمشغلين متعددي الجنسيات العمل مع الـITF لضمان تطبيق المعايير والعمل 

الالئق عبر البلدان. 

والبد من استخدام التكنولوجيا الجديدة لتحقيق الصالح االجتماعي، وليس لتحقيق المكاسب االقتصادية. ويتعين على عمال 
السكك الحديدية التفاوض وتلقي التدريب وتلقي المكافآت عند العمل مع أي تكنولوجيا جديدة يتم إدخالها في أنظمة السكك 

الحديدية. وال ينبغي أن يكون هناك أتمتة من دون التفاوض عليها.

ويجب على العمال مراقبة بياناتهم وكيفية استخدامها. فالتطبيقات والخوارزميات الجديدة تحمل في ثناياها عوامل التحيز 
الجنساني والثقافي والعرقي، وهي تتخذ قرارات تتعلق بالحياة والموت دون إشراف يُذكر. إن المراقبة والتحكم في الركاب 
التغيير شفافاً  ويجب أن يكون  الكاملة.  تداعياتها  الجديدة مشكلة جديدة ال نعرف حتى اآلن  التكنولوجيا  والعمال باستخدام 

وخاضعًا للمساءلة. 

لذلك نطالب بما يلي:

السكك  هيئات  مع  الجماعية  المفاوضة  خالل  من  الحديدية  السكك  وتطوير  تخطيط  عند  الديمقراطية  المساءلة   .1
الحديدية وإداراتها والعمال الممثلين فيها.

كيان عام واحد مسؤول عن تخطيط وتطوير وإدارة التحول النموذجي إلى السكك الحديدية وغيرها من وسائط   .2
النقل العام، وإزالة الكربون من النقل. 

إجراء تقييمات األثر على العمالة ونوع الجنس بالشراكة مع النقابات العمالية في جميع أنظمة السكك الحديدية   .3
والنقل العام وسالسل التوريد التابعة لها. 

التعاون مع الـITF والنقابات المنتسبة له للقيام بالعناية الواجبة بحقوق اإلنسان في مجال المشتريات والتمويل   .4
وسلسلة التوريد للسكك الحديدية العامة. 

رقابة العمال على بياناتهم وطرق استخداماتها، والرقابة على الملكية العامة، وأنظمة البيانات وتخزينها.  .5
عدم إدخال أو تغيير أي أتمتة أو تكنولوجيا دون التفاوض مع النقابات العمالية عليها.   .6

ذلك  في  بما  الحكومات،  و/أو  العمل  أصحاب  يوفره  بحيث  العمال،  لجميع  التدريب  و)إعادة(  المجاني  التعليم   .7
المهارات المطلوبة للعمل مع التكنولوجيا الجديدة. 

https://www.itfglobal.org/en/focus/future-work/positions-and-responses

