 :مطالب الـ ITFالعاملية
للحكومات وأصحاب العمل

يُصدّر كوفيد  19للعالم حتديا ً جماعيا ً غير مسبوق.
يجب على العاملني وأصحاب العمل واحلكومات حول
العالم العمل سوية لتقليل األضرار الواقعة.
العاملي الذي
إن عمال النقل هم شريان احلياة لالقتصاد ٍ
ٍ
يربط سالسل التوريد ويحافظ على سير احلياة ،كما
بنجاح للتحدي الذي
إنهم عنصر ٌ حيويٌ لالستجابة
ٍ
يفرضه كوفيد .19
يوم مضى ،سيضمن عمال النقل
اليوم ،أكثر من أي ٍ
وصول اإلمدادات األساسية حملتاجيها ،سواء كانوا
بحارة أم عمال موانئ أم سائقي شاحنات أم عمال
مخازن أم سائقي توصيل .كما ستستمر طواقم

ُ
وعمال الطيران في إعادة الناس
الطائرات والطيارون
إلى أوطانهم .سيحرص عمال النقل العام كذلك على
أولئك الذين عليهم الذهاب إلى عملهم ،أو الوصول
إلى املستشفيات لتلقي العالج.
يؤمن الـ ITFأن معايير العمل الدولية احلالية وحماية
حقوق العمل أمران حاسمان لنجاح جهودنا في
احتواء كوفيد .19
ستلعب نقابات النقل على مستوى العالم دورها
في ربط سالسل التوريد العاملية واحلفاظ على تقدم
العالم.
يدعو الـ ITFكال ً من احلكومات وأصحاب العمل التخاذ
إجراءات فورية في خمسة مجاالت رئيسية.

 .1حماية العمال أمر أساسي في
االستجابة لكوفيد 19

 .2وضع الصحة والسالمة في
املقام األول

إن دور سالسل التوريد حاسم بالنسبة
حلركة البضائع حول العالم ،مبا في ذلك
األدوية واألغذية واملعدات واإلمدادات
الضرورية للتعامل مع كوفيد  .19يجب
االعتراف بعمال النقل إذ يقدمون خدمة
حيوية في النضال ضد كوفيد .19

يجب على أصحاب العمل واحلكومات العمل
مع النقابات لتحديد اخملاطر التي تتهدد
حقوق العمال ورفاههم .يجب أن يخططوا
ويتخذوا إجراءات للمساعدة في وقف انتشار
كوفيد .19

النقاط الرئيسة:
• ينبغي اعتبار دور عمال النقل حيوي في
جميع القطاعات لنجاح النضال العاملي
ضد كوفيد  19طوال فترة الوباء وإعادة
االستقرار لسالسل التوريد بعد الفيروس.
• يجب أن يحصل عمال النقل وغيرهم من
العمال احليويني املطلوب منهم العمل مع
أشخاص خارج املنزل على حماية معززة
للدخل وأن يضمنوا تعويضات مدفوعة
ألفراد أسرهم في حالة اإلصابة بكوفيد
صحي
وضع
 19قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى ٍ
ٍ
حرج.
• يجب أن يحصل العمال في جميع
الصناعات ،مبا في ذلك أولئك الذين
يقدمون خدمة حيوية للنضال ضد كوفيد
فحص مجاني منتظم للكشف
 ،19على
ٍ
عن اإلصابة بالفيروس ،باعتبار جزءا من
احترام حقوق عملهم األساسية.

النقاط الرئيسة:
• إدراك أن مشاركة العمال يجب أن تكون
املبدأ األساسي ألنظمة إدارة الصحة
والسالمة املتعلقة بكوفيد  .19يثبت
البحث الدولي أن هذه هي الطريق ُة املثلى
لضمان السالمة .يجب أن يكون ملُمثلي
القوى العاملة دور متساو في وضع تدابير
الصحة والسالمة املتعلقة بكوفيد 19
والتحقق منها.
• العمل مع النقابات لتحديد كل من
الضغوط اجلديدة التي يفرضها كوفيد
 19على العمال ،والتدابير الالزمة لتقليل
أثر هذه الضغوط (مثل تخفيض ساعات
العمل ،وزيادة أوقات الراحة دون فقدان
األجور ،تقدمي املشورة ،إلخ).
• إعداد طاقم تفتيش خاص بكوفيد 19
مكلف بالذهاب إلى خدمات التشغيل
والتحقق من استخدام العمال لألساليب
الصحيحة للحد من تعرضهم للفيروس
نطاق أوسع.
حتى ال يسهم بانتشاره في
ٍ

نقاط إضافية:
• العمل مع النقابات والعمال لتحديد
مستويات خطر كوفيد  19على جميع
العمليات واملهام.
فحص مجاني للعاملني في
• توفير
ٍ
اخلدمات احليوية للنجاح (مبا في ذلك النقل
والتوصيل واخلدمات اللوجستية).
• التدرب على املعدات ولوازم الوقاية
الشخصية الالزمة حلماية العمال في
املناطق/املهام املعرضة للخطر وتوفيرها
على أفضل وجه.
• إيالء اهتمام خاص للعمال ذوي األجور
املنخفضة ،مثل العمال الفرعيني
أو العمال املهاجرين ،وكذلك النساء
والعاملني الذين يعانون من ظروف صحية.
هؤالء العمال هم أكثر عرضة خلطر
العدوى ألن الفقر واعتالل الصحة يقلالن
مناعة الناس .كما يرتبط الفقر أيضا
بالسكن املزدحم وغير الصحي.
• املعلومات الطبية والشخصية للعمال
محمية ،وخاصة تلك اخلاصة بالعمال
املهاجرين .يجب أن يكون تبادل املعلومات
إفصاح عن
قائما على االحتياجات ودون
ٍ
الهوية قدر اإلمكان.

 .3توفير حماية الدخل جلميع
العمال

 .4حتفيز ٌ حكومي للحفاظ على
دوران عجلة االقتصاد

 .5احلفاظ على استدامة سالسل
التوريد

سيساعد دخل العمال وأسرهم في
استقرار االقتصاد العاملي .دعم الدخل
جلميع العمال ،مبا في ذلك العاملني بدوام
جزئي واملهاجرين وغير املقيمني وغير
املستقرين وأصحاب األعمال احلرة والعمال
غير الرسميني ،ضروري لتغطية تكلفة
السكن والكهرباء والغذاء واملواد األساسية
األخرى.

يجب على احلكومات أن تنفق األموال
حلماية الوظائف واالقتصاد ،مبا في ذلك
الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم،
وبالتالي حماية أجور العمال ورفاههم.

على جميع أصحاب العمل واجب رعاية
العمال في سالسل التوريد اخلاصة بهم،
خاصة أولئك الذين يعملون حلسابهم اخلاص
أو يعملون حلساب مقاولني مستقلني.
تُظهر األدلة أن سالسل التوريد اليوم مليئة
مبشكالت تتعلق بالصحة والسالمة .دون
حترك لضمان اتخاذ نفس خطوات الصحة
والسالمة املتعلقة بكوفيد  19عبر سالسل
بشكل
التوريد فإنه ال ميكن ضمان سالمتها
ٍ
كامل

نقاط رئيسة:
• يجب أن يكون دخل العمال املسرحني أو
الذين تراجعوا عن العمل بسبب كوفيد
 19محميا من خالل تدابير تشمل جميع
من تراجعوا عن العمل سواء من خالل
املفاوضات اجلماعية (مثل الدمنارك) أو
املدفوعات احلكومية (مثل نيوزيلندا).
• يجب أن يُدفع ملن يعملون في وظائف
غير معيارية أو غير مستقرة أجورا ً أعلى
أو تُعادل متوسط دخلهم على مدى
 12شهرا كي ال يعانون من أي خسارة
حقيقية في األجور.
• عبر مجتمعاتنا ،تتحمل املرأة العبء
األكبر في رعاية اآلخرين .ويجب تعويض
العبء اإلضافي الواقع على العامالت
بخطوات إضافية حلماية دخولهن
ووظائفهن.
• يجب أن يحصل العاملون املصابون
بكوفيد  19على إجازة مرضية مدفوعة
األجر من اليوم األول .يجب أن يُدفع ملن
يعملون في وظائف غير معيارية أو غير
مستقرة أجورا أعلى أو تُعادل متوسط
دخلهم على مدى  12شهرا.

جميع تدابير اإلنفاق
الحكومية يجب أن تضع
المواطني�ن قبل األرباح.
جميع حزم المساعدات
اليت تقدمها الشركات
يجب أن تضع رعاية ً
العمال ودخلهم أوال.
ويجب على الحكومات
أن تتولى زمام ملكية
شركات النقل الرئيسة
إذا اقتضت الحاجة.

نقاط رئيسة:
• جميع تدابير اإلنفاق احلكومية يجب
أن تضع املواطنني قبل األرباح .جميع
حزم املساعدات التي تقدمها الشركات
يجب أن تضع رعاية العمال ودخلهم
أوالً .ويجب على احلكومات أن تتولى
زمام ملكية شركات النقل الرئيسة إذا
اقتضت احلاجة.
• العمل مع النقابات لتحديد من تقطعت
أعمالهم وإعادة تعيينهم في اخلدمات
احليوية خالل األزمة.
• ضمان نقل سريع للمعرفة والتكنولوجيا
الحتواء كوفيد  .19التعاون والعمل
اجلماعي يجب أن يوجه االستجابة
الدولية ،وليس الربح.
• يجب عدم السماح للملكية الفكرية،
واللوائح والعقوبات التجارية بإبطاء نقل
تدابير العالج واالحتواء.
• للتأكد من إمكانية تركيز البلدان
الفقيرة اهتمامها وإنفاقها على
اإلجراءات احليوية  -مثل تدابير االحتواء
والرعاية الصحية وحركة البضائع -
يجب أن تسقط ديونها احلالية .ال ميكن
استغالل األزمة ملراكمة املزيد من الديون.

نقاط رئيسة:

• يجب أن تضمن العقود أن كل صاحب
عمل في السلسلة يتخذ إجراءات حلماية
العمال من كوفيد  19ومخاطر السالمة
األخرى .بهذه الطريقة فقط ميكن ألصحاب
العمل الوفاء بواجبهم في الرعاية.
• يجب على أصحاب العمل في كل مرحلة
من مراحل سلسلة التوريد االلتزام مبعايير
العمل القائمة.
• يجب احلفاظ على أنظمة إدارة الصحة
والسالمة القائمة على مشاركة العمال
داخل الشركات وبينها في سلسلة
التوريد.

نقاط إضافية:
•

•

نقاط إضافية:
• يجب على املؤسسات متعددة األطراف أن
تضمن حصول جميع البلدان على املوارد
الالزمة الحتواء الفيروس كوفيد .19
• حتديد املهارات املطلوبة القتصاد ما بعد
كوفيد  19وتخصيص تدريب للعمال غير
القادرين حاليا على العمل (من انقطعت
أعمالهم).

•

•

•

يجب توفير التدريب الضروري ومعدات
الوقاية الشخصية واملطهرات للمقاولني
الصغار (مثل سائقي التوصيل) في
شبكات التوصيل.
يجب على أصحاب العمل التعاون مع
النقابات لتقييم مستوى خطر ظروف
املعيشة املباشرة ملوظفيهم .إذا وُجد أن
هناك مخاطر عالية (اكتظاظ ،ظروف
غير صحية) ،فيجب على أصحاب العمل
املساعدة في إنشاء مساكن مؤقتة وفي
هذه احلالة ميكن اتباع إرشادات الرعاية
الصحية ملنظمة الصحة العاملية.
يجب على أصحاب العمل مشاركة
املعلومات حول اإلجراءات التي اعتمدوها
مع الشركات ،أو العاملني حلسابهم اخلاص
(مثل سائقي التوصيل) في سلسلة
التوريد اخلاصة بهم.
يجب على أصحاب العمل التعاون
مع النقابات للسماح للعاملني الذين
بإمكانهم إجناز أعمالهم عن بعد بالعمل
من املنزل ،وتزويدهم باملعدات الالزمة.
يجب على أصحاب العمل التحقق من أن
املوردين واملقاولني وغيرهم في سلسلة
التوريد اخلاصة بهم يتبعون هذه اإلرشادات.

