
يحتاج العامل إىل اتخاذ إجراءات بشأن التغري املناخي:

NDCs ًأبجديات املساهامت املحددة وطنيا

إن تحول النقل يُعترب أمراً حيوياً للتصدي للتغري املناخي. حيث تحتاج جميع البلدان إىل أن تضع االنتقال العادل 

والطموح يف مجال النقل يف محور اهتامم خططها املناخية. وهذا يعني التخطيط لتحول جذري يف كيفية تنقل الناس 

والسلع من خالل املساهامت املحددة وطنياً NDCs للبلدان.

NDCs ًأبجديات املساهامت املحددة وطنيا

تحدد املساهامت املحددة وطنياً )NDC( الخطوط العريضة للكيفية التي سوف تساهم بها كل دولة من الدول الـ 190 التي وقعت 

عىل اتفاقية باريس من أجل إنجاز الهدف املشرتك املتمثل يف تجنب تغري املناخ الكاريث. وعادًة ما تحتوي املساهامت املحددة وطنيًا عىل 

أهداف لخفض االنبعاثات والخطط الالزمة لتحقيقها. 

ويتم ترك هذه التعهدات للبلدان كل عىل حده اعرتافاً بعدم تكافؤ الظروف والقدرات واملسؤولية التاريخية عن االنبعاثات بني البلدان. 

ومع ذلك، ونظرًا ألن املساهامت املحددة وطنيًا قد تُرك أمر تحديدها للبلدان، فال يتعني عليها أن تنتهي بإجراءات تفي بأهداف اتفاقية 

باريس. ويف الحقيقة، فإن املساهامت املحددة وطنيًا NDCs الحالية لن تخفض االنبعاثات إال مبقدار ربع ما هو مطلوب وفًقا لألمم 

املتحدة.

ويجب مراجعة املساهامت املحددة وطنيًا NDCs كل خمس سنوات، مام مينح النقابات العاملية فرًصا مستمرة ملطالبة الحكومات 

باتخاذ إجراءات مناخية أقوى وانتقال عادل. وميكنكم تتبع املساهامت املحددة وطنياً NDC التي تقدمها حكومتكم حالياً من خالل 

البحث يف سجل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )NDC  ) UNFCCC . كام أنه يوجد لدى الرشاكة بشأن النقل املستدام 

واملنخفض الكربون SLOCAT أداة تتبع خاصة بالنقل. كام أن االتحاد الدويل لنقابات العامل )ITUC( لديه سجل ألداء املساهامت 

املحددة وطنياً NDC والذي بدوره يحدد املساهامت املحددة وطنياً لكل بلد.

ماذا تقول املساهامت املحددة وطنيًا NDCs الحالية عن النقل؟

عىل الرغم من أن غالبية املساهامت املحددة وطنيًا NDCs تُشري اآلن إىل النقل بشكل ما، إال أن عدداً قليالً منها يتضمن أهدافاً محددة 

للنقل. ورغم أن هذا يُعترب تحسناً مقارنًة بالجولة األوىل من املساهامت املحددة مسبقاً NDCs والتي كان أقل من خمسها يشري إىل 

النقل، إال أن هذا ال يزال غري كاف.

كام أن املساهامت املحددة وطنيًا الحالية تفتقر أيًضا إىل الفرص لربط النقل باالسرتاتيجيات الوطنية. حيث يتطلب نزع الكربون من 

النقل املزيد من الكهرباء النظيفة، وإنتاج الوقود البديل الخايل من الكربون، وبنية تحتية جديدة ــ ابتداًء من محطات شحن الخاصة 

بالشاحنات والحافالت الكهربائية إىل محطات الوقود يف املوانئ التي تغذي سفن الحاويات عدمية االنبعاثات الكربونية. 
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ماذا ينبغي أن تقول املساهامت املحددة وطنيًا NDCs الحالية عن النقل؟

يجب أن تحتوي املساهامت املحددة وطنيًا NDCs عىل أهداف محددة لالنبعاثات يف مجال النقل. وهذا يعني عىل األقل انخفاض 

االنبعاثات إىل الصفر بحلول عام 2050 وانخفاضها بنسبة 45% عىل األقل مقارنة بعام 2010 بحلول عام 2030. ويجب أن تحدد املساهامت 

املحددة وطنيًا أهدافًا للنقل ال تتعلق بشكل مبارش بكمية االنبعاثات، مثل، الرسعة التي تنخفض فيها انبعاثات النقل والطريقة التي 

ستنخفض فيها. ويجب أن تتامىش املساهامت املحددة وطنياً NDCs مع الخطط املناخية الوطنية املوجودة مسبقاً ومع أطر سياسات النقل 

املستدامة. 

ماذا ينبغي أن تقول املساهامت املحددة وطنيًا NDCs الحالية عن االنتقال العادل؟

يجب أن تتضمن جميع املساهامت املحددة وطيناً NDCs تدابري االنتقال العادل. ويجب أن يتامىش الحد من االنبعاثات جنباً إىل جنب مع 

تحسني ظروف العمل. وهذا يعني زيادة األجور، وتعزيز الضامن االجتامعي، وتحسني سبل حامية الصحة والسالمة، واملساواة بني الجنسني، 

واألمن الوظيفي، وإضفاء الطابع الرسمي عىل العمل غري الرسمي. 

وال ميكننا أن نسمح لخفض االنبعاثات بأن يؤدي إىل انخفاض معدالت التوظيف. والبد من إعادة تدريب العامل املترضرين من دون 

تكبيدهم أي تكاليف. وإذا كان من الرضوري نقل أو إعادة توزيع عامل النقل، فال بد من وضع اسرتاتيجية لحاميتهم، وتوفري فرص عمل 

جديدة لهم ذات جودة مامثلة.

العامل الشباب هم الضامنة ملستقبل مستدام. يحتاج العامل الشباب إىل دعمهم يف عمليات صنع القرار، وتزويدهم باملهارات، والتعليم، 

والتدريب الالزم لتلبية متطلبات الوظائف الجديدة التي تنشأ يف إطار منوذج النقل املستدام. ويتعني عىل عملية إزالة الكربون أن تتصدى 

أيضاً للتمييز القائم عىل نوع الجنس والعنف يف العمل: وينبغي أن يكون التصديق عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن 

العنف والتحرش وتنفيذها جزءاً من عملية االنتقال.

وينبغي أن تكون النقابات أقوى املدافعني عن االنتقال العادل. وميكن للمبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية بشأن االنتقال العادل أن 

تعمل كإطار لدعم الحكومات وجميع أصحاب املصلحة.

ما هي قطاعات النقل التي يجب إدراجها يف املساهامت املحددة وطنيًا NDCs؟

يجب إدراج كل وسائط النقل العاملة يف البلد ضمن مساهامت البلد املحددة وطنياً NDC. واليوم، تركز املساهامت املحددة وطنيًا بشكل 

أسايس عىل النقل الربي للركاب. وعىل النقيض من ذلك، نادراً ما يتم ذكر السكك الحديدية عالية الرسعة، والطريان، وشحن البضائع. لذلك 

يجب إدراج هذه الوسائط كام يجب توسيع وسائل النقل العام، وهذا أمر بالغ األهمية ملعالجة االنبعاثات يف قطاع النقل برمته
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ما الذي يتطلبه إزالة الكربون من النقل أيضاً؟

يتوجب عىل جميع البلدان أن تعتمد نهج »االقتصاد بالكامل« - إذ أنه يجب إزالة الكربون من قطاع النقل باإلضافة إىل بقية القطاعات 

األخرى يف االقتصاد ومصادر الطاقة التي تعتمد عليها - ويجب عىل املساهامت املحددة وطنياً أن تعكس هذا النهج أيضاً. 

ويتعني عىل البلدان أن تنتهج سياسة صناعية خرضاء تعمل بنشاط عىل خلق الظروف الالزمة إلزالة الكربون من قطاع النقل وغريه من 

القطاعات برسعة وبشكل متوازي فيام بينها. والبد أن تشمل هذه السياسة كل يشء ابتداًء من البحث والتطوير إىل االستثامر الضخم يف البنية 

التحتية العامة إىل إنتاج الوقود البديل. وقد أصبح اآلن وجود برنامج لالستثامر، وسياسة صناعية، وسياسة مالية للتصدي لتغري املناخ أكرث 

رضورة يف ظل التعايف من كوفيد-19. 

والبد أيضاً من االعرتاف بأن بعض صناعات النقل سوف تحتاج إىل النمو أو االنكامش. وحيثام يلزم حدوث انتقال منوذجي، ينبغي أن يكون 

هناك إطار عمل يف املساهامت املحددة وطنياً أو الخطة املناخية الوطنية لتعزيز التعاون، وليس املنافسة، بني وسائط النقل. إن النقل منفعة 

عامة ويجب أن يلبي االحتياجات اإلنسانية لجميع فئات املجتمع، وأن يوفر إمكانية التنقل لجميع الناس يف املناطق الريفية والحرضية، وأن 

يحرص عىل حصول جميع الناس عىل السلع التي يحتاجونها.

كيف سندفع التكلفة؟

حتى اآلن، مل تعلن سوى ِقلة قليلة من املساهامت املحددة وطنياً عىل وجه التحديد عن دعم حكومي لتمويل االنتقال الالزم أو دعم خطط 

االستثامر املحددة. ويجب أن تتضمن املساهامت املحددة وطنيًا NDCs أرقاًما محددة وآليات مالية أو نقدية لتحقيقها. ويتوجب عىل 

البلدان الغنية أن تلتزم بتخصيص مساهامت مالية من أجل املناخ يف البلدان النامية ضمن مساهامتها املحددة وطنياً. وباملقابل، يتوجب عىل 

البلدان النامية أن تحدد احتياجاتها من أجل دعم االستثامر )مببالغ محددة( ضمن مساهامتها املحددة وظنياً.


