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إن سكك احلديد لها اإلمكانية ألن تكون واحدة من 

اقوى األدوات لتغيير وعكس أزمات عدم املساواة، وتغير 
املناخ وكوفيد—19، وفي الوقت نفسه حتافظ على حركة 

االقتصاد العاملي. ميكن أن تكون البنية التحتية للسكك 
احلديدية هي األساس لسالسل التوريد املستدامة 

ولنموذج اقتصادي جديد قائم على السلع واالحتياجات 
العامة، بدالً من الربح واملصلحة اخلاصة. 

أدت اخلصخصة والتعاقد من الباطن إلى إضعاف سالسل التوريد 
العاملية، ونتيجة لذلك، فان استجابتنا لألزمات والتعافي منها 

يكون كالتالي: امللكية العامة واالستثمار هي الوسائل الوحيدة 
جلعل قطاع السكك احلديدية حالً مستداًما لهذه األزمات.

يعتبر قطاع السكك احلديدية الدميقراطي واملمول جيداً أحد أهم 
العوامل لتوازن اجملتمع. يزداد حترك الوظائف، والصحة العامة، 

والعمالة املاهرة ذات األجور اجليدة عندما تتعاون احلكومات مع 
النقابات العمالية ومع الركاب ومع اجملتمعات ذات الصلة لتطوير 

شبكات السكك احلديدية وصيانتها.

تشكل اخلصخصة والتعاقد من الباطن مخاطر كبيرة على صحة 
وسالمة الركاب وجميع عمال السكك احلديدية. تقلل اخلصخصة 

من املساءلة العامة والشفافية. من املرجح أن يتم بشكل أكبر 
مراقبة التهديدات اخلطيرة على الصحة والسالمة، مبا في ذلك 

نقل كوفيد—19، وحتديد هذه التهديدات ومعاجلتها في ظل أنظمة 
مملوكة للجمهور حيث يتم هناك حتديد ظروف وشروط العمل من 

خالل املفاوضات اجلماعية.

يتواجد عمال سكك احلديد املتعاقد معهم من الباطن، مبا فيهم 
عمال التنظيف واملطاعم واإلداريني، بنسب غير متكافئة في 

أشكال العمالة غير الرسمية وغير القياسية )NSFE(. وعندما 

ال يتوفر األمان الوظيفي الكافي واحلماية االجتماعية، فان أولئك 
العمال يجبرون أحياناً على العمل وهم في حالة تعب أو إجهاد أو 

مرض. ومن شان ذلك أن يفرض أخطاراً جدية على السالمة، وخاصة 
عند تواجد فيروس كوفيد—19 في مكان العمل، أو اجملتمع أو عبر 

سالسل التوريد.

تتواجد النساء بشكل كبير في الوظائف املتعاقد معها من 
الباطن مثل وظائف التنظيف واإلدارة. يسبب هذا األمر وبشكل 

غير متكافئ باستثنائهن من احلماية اإلضافية للسالمة، واملعايير 
األعلى لألجور، وحتسني ظروف وشروط العمل، واحلماية االجتماعية 

وكذلك من املفاوضة اجلماعية.

يجب أن تكون السكك احلديدية املتكاملة اململوكة ملكية 
عامة واملعاد استثمارها في صميم أي منوذج اقتصادي جديد. إن 
اخلصخصة والتعاقد من الباطن هي طرق غير آمنة وغير عادلة 

وغير مستدامة. يجب أن يكون الدعم املالي طويل املدى للسكك 
احلديدية مشروًطا بتحقيق املصالح العامة، مبا في ذلك املساءلة 

الدميقراطية والعمل الالئق واملساواة. إن السكك احلديدية هي 
منفعة عامة - يجب أن نعمل على التأكد من أن تكون قوية مبا 

يكفي للمساعدة في منع وعكس األزمات املستقبلية.

يدعو الـITF احلكومات وسلطات السكك احلديدية للتفاوض مع 
النقابات من أجل:
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االعتراف بكوفيد—19 على انه مرض   .1
مهني

2.  ضمان توفير معدات الوقاية 
 )PPE( الشخصية املناسبة واملالئمة
والوصول إلى املرافق الصحية جلميع 

العمال 1؛ 

3.  حتديد التهديدات والضغوط اجلديدة 
على صحة العمال وحقوقهم ورفاههم، 

وتطوير وتنفيذ االستجابات في مكان 
العمل، مبا في ذلك البروتوكوالت املوحدة 
للتباعد االجتماعي واحلماية من العنف 
في العمل والفصل املهني القائم على 

نوع اجلنس؛

4.  توفير إمكانية الوصول إلى رعاية 
صحية مجانية، والوصول إلى 

االختبارات الطبية والعالج والتدريب 
واملعدات واملرافق لتدريب جميع 

العاملني؛

5.  ضمان إجازة مدفوعة األجر، على 
شكل إجازة مرضية أو عطلة، ابتداًء من 

اليوم األول لإلجازة وجلميع العمال؛

6.  حتسني جداول العمل وأيام العمل 
وساعات العمل حلماية الوظائف وصحة 

وسالمة العمال؛
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7.  احترام احلق في عدم أداء أي عمل من 
شأنه أن يشكل خطراً وشيكاً وجدياً 

على حياتهم أو صحتهم، دون اخلوف من 
االنتقام؛

تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل   .8
الدولية املتعلقة بحرية تكوين النقابات، 

واملفاوضة اجلماعية، والعمل القسري، 
والتمييز، والعنف التحرش في العمل، 

والفصل املهني القائم على نوع اجلنس، 
والصحة والسالمة املهنيتني وجلميع 

العمال؛

9.  حماية اخلصوصية واملعلومات 
الشخصية للعاملني، ومشاركة أي 

بيانات تساهم في صنع القرار املؤسسي 
مع النقابات.
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10.  ضمان الدخل الكامل والشروط 
والظروف والوظائف جلميع عمال سكك 

احلديد خالل أزمة كوفيد—19وعند 
حصول أي اضطرابات مستقبلية في 

السكك احلديدية؛

االعتراف بالدور األساسي لعمال النقل   .11
وتعويضهم أثناء فترة خدمتهم وحتسني 

التعويضات واملزايا، مبا في ذلك احلصول 
على التعويض في حالة اإلصابة أو 

الوفاة؛

التفاوض على التوزيع العادل والشفاف   .12
لآلثار املترتبة على أزمة كوفيد—19 وأي 

اضطرابات مستقبلية عبر القطاع؛

13.  إنهاء أشكال العمل غير املستقرة 
وغير القياسية في شبكة السكك 

احلديدية وسلسلة التوريد حلماية صحة 
وسالمة ورفاهية جميع العمال والركاب؛
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14.  االعتراف وممارسة واجب الرعاية جلميع 
العمال في أعمالهم وفي سلسلة 

التوريد؛ احلد من التعاقد من الباطن 
واالستعانة مبصادر خارجية خلدمات 

السكك احلديدية والوظائف؛ وعندما 
يكون ذلك مناسباً،

15.  زيادة امللكية العامة للسكك احلديدية 
وتفويض سلطات السكك احلديدية 

إلدارة و/أو توظيف جميع العمال مباشرة 
داخل شبكة السكك احلديدية، مبا 
في ذلك االستعانة مبصادر خارجية 
واستقدام العمال من خالل وكاالت 

التوظيف؛

ضمان املساءلة الدميقراطية عند   .16
تخطيط وتطوير وحتديد مستقبل 

السكك احلديدية من خالل متثيل العمال 
لدى سلطات السكك احلديدية وإدارتها؛

االعتراف بالسكك احلديدية كبنية   .17
حتتية خالية من الكربون، مع االستثمار 

في الكهرباء، كجزء من أي أهداف 
وسياسات واستراتيجيات ونفقات 

تهدف لتحسني البيئية وإزالة الكربون؛

تعزيز النقل العادل مبا في ذلك   .18
التسعير العادل والضرائب عبر نظام 

النقل بأكمله وعبر سلسلة التوريد؛

املفاوضة اجلماعية مع النقابات   .19
العمالية حول أي إدخال أو استخدام 

جديد للتكنولوجيا والبيانات، أو 
تغييرات على التكنولوجيا املوجودة في 

شبكة السكك احلديدية؛ و،

إعادة استثمار األرباح في تخفيض   .20
الديون، وحتديث السكك احلديدية، 

وتدريب املوظفني، والتعليم، وتقييمات 
األثر اجلندري، والتدابير التي تزيد من 

استدامة السكك احلديدية على املدى 
الطويل.

يجب أن تنطبق هذه التدابير على جميع 
عمال السكك احلديدية وعلى جميع عمال 
سلسلة التوريد بالسكك احلديدية بغض 

النظر عن الوصف الوظيفي والترتيب 
التعاقدي وحالة التوظيف وأن تكون لها 

املقدرة على االستجابة خملتلف أنواع اجلنس 
وحاالت الهجرة.

إرشادات إضافية حول معدات الوقاية 
الشخصية املناسبة، وتدابير الصحة 

والسالمة واملرافق الصحية:

https://www.itfglobal.org/en/reports-
publications/itf-sanitation-charter

https://www.itfglobal.org/en/news/
public-transport-workers-worldwide-
demand-protection-covid-19

https://www.itfglobal.org/en/focus/covid-19/global-demands :1 أنظر


