


 نقلنا العام

 تعبئة من أجل تدخالت في النقل العام

إذا أردنا تحقیق أھداف إتفاق باریس ومعالجة أزمة المناخ، فال بد من التوسع السریع والطموح في النقل العام 

ً فوائد إجتماعیة  على المستوى العالمي. والفوائد البیئیة للنقل العام الكبیر تعتبر ھائلة جداً، ولكن ھناك أیضا

وإقتصادیة من خلق حیاة أفضل للجمیع عن طریق تحسین فرص التنقل، والحد من اإلزدحام وتلوث الھواء في 

 المدن وخلق المالیین من الوظائف الالئقة الجدیدة.

) تم تقدیمھا قبل إجتماع NDC'sالتزام وطني محدد ( 30في النقل العام من قبل ما یقارب  وردت التداخالت

ى مؤتمر باریس للتغیر المناخي الحادي والعشرین. وبالنظر إلى الحاجة الملحة لتفادي ) لدCOP21األطراف (

وقوع كارثة مناخیة، فإن مستوى التفاصیل الكامنة وراء تلك التعھدات غیر كاف على اإلطالق. كما أن وسائل 

وال تزال غالبیة خدمات  ر.ات المدن الناتجة عن زیادة التحضالنقل العام ال تتوسع بسرعة كافیة لتلبیة إحتیاج

. %85النقل العام في البلدان النامیة غیر رسمیة، وتبلغ الخدمات غیر الرسمیة في بعض المدن ما نسبتھ 

ونتیجة لذلك ال یزال مالیین من الناس وبوجود نسب متفاوتة من النساء متضررین، وال یتمكنون من الوصول 

 ى نوعیة حیاة كریمة.بشكل سھل للخدمات والسلع الضروریة للحصول عل

 التنظیم وإطالق حمالت من أجل مالیین من الوظائف الجدیدة الالئقة 

رات عالیة الجودة في مجال النقل العام إلى خلق المالیین من الوظائف اإلستثما وعلى وجھ التحدید، ستؤدي

اثات. وقد خلص تقریر حول الوظائف المناخیة العالمیة إلى أن معظم المباشرة وفي الوقت نفسھ خفض اإلنبع

. ومع ذلك، 1ستعمل على خلق شبكات نقل عام أكبر وأفضل في البلدان الفقیرة ومتوسطة الدخلتلك الوظائف 

 : "توصلت دراسةجراھا معھد العمال في جامعة كورنیلووفقاً لدراسة أفالفائدة لن تقتصر على تلك الدول فقط. 

منطقة حضریة في الوالیات المتحدة األمریكیة  20قامت بھا شبكة المساواة في النقل إلى أنھ إذا ما قامت 

 1,123,674من التمویل المخصص للطرق السریعة إلى النقل، فإن ذلك سیعمل على تولید  %50بتحویل 

دینة نیویورك وظیفة مرور في م 155,824وظیفة على مدى خمس سنوات. وسوف یعمل ذلك على خلق 

لوحدھا. وباإلضافة إلى ذلك وبالمقارنة مع القطاعات األخرى، فإن الوظائف التي سیتم خلقھا من خالل 

من القطاعات األخرى، وسوف یجعل ذلك  %40اإلستثمارات في النقل سوف تكون نقابیة بنسبة أكبر بـ

 .2 التنمیة اإلقتصادیة في الدولة" اإلستثمار في النقل العام طریقة مثلى لخلق الوظائف الجیدة وتحفیز

ستثمار في البنیة التحتیة وخدمات النقل العام لھ تأثیر مباشر على خلق فرص العمل لدى سالسل التزوید. اإلإن 

 4)، فإن كل وظیفة مباشرة في النقل العام في أوروبا تعمل على خلق UITPووفقاً للرابطة الدولیة للنقل العام (
 .3 األخرىوظائف في القطاعات اإلقتصادیة 

إن التوسع الكبیر في النقل العام یشكل فرصة كبیرة للترویج للمساواة بین الجنسین عن طریق جذب فرص عمل 

ً تمرارالئقة من شأنھا أن تجذب النساء وإس تحدى الفصل المھني في القطاع الذي قد یسوء  ھن في العمل، وأیضا

وبوصفنا حركة نقابیة دولیة، فإننا نقوم بالتنظیم كي تقوم الحكومات وأصحاب العمل بإتخاذ  أیضاً بسبب األتمتة.

وزیادة عدد النساء العامالت والمدربات ، 11، 8، 5إجراءات بشأن أھداف التنمیة المستدامة ذات األرقام 

 أجوراً عادلة ویتمتعن بظروف عمل الئقة.دفع لھن یو

یوجد حالیاً المالیین من العمال یعملون في النقل العام. وتعمل النقابات العمالیة على تمثیل مصالحھم الجماعیة 

وسوف نستمر في حمالتنا من أجل العمل الالئق على أساس الحق في تأسیس النقابات واإلنتساب لھا، والقیام 

عیة واإلجراءات المتعلقة باإلضرابات. وفي حالة العمال غیر الرسمیین، سنتخذ اإلجراءات بالمفاوضات الجما
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من اإلقتصاد غیر الرسمي إلى بشأن االنتقال  204الالزمة لضمان تنفیذ توصیة منظمة العمل الدولیة رقم 

 اإلقتصاد الرسمي.

 إتخاذ إجراء من أجل االنتقال العادل

لنقل العام ھو البدیل الحقیقي الوحید للسیاسات الخاصة. یجب أن یحدث تحول التحسین الكبیر والتوسع في ا

 مشروط على نطاق واسع للحد من إنبعاثات النقل، ومنع وقوع كارثة مناخیة والوفاء بالتزامات إتفاق باریس.

تعبئة وبناء  وفي المدن والمجتمعات وأماكن العمل في جمیع أنحاء العالم، ستقوم الحركة النقابیة الدولیة في

 التحالفات من أجل إنتقال عادل یشمل ما یلي:

التزامات طموحة في مجاالت النقل العام من قبل الحكومات الوطنیة، بما في ذلك تخصیص موارد  -

 عامة كافیة لإلستثمار في أنظمة النقل العام الحدیثة عالیة الجودة وتطویرھا.

قتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة والوظیفیة الخاصة المنافع اإلملكیة عامة دیمقراطیة لضمان إیصال  -

 بالنقل العام للجمیع.

المشاركة الدیمقراطیة من جانب نقابات العمال ومنظمات المجتمع المحلي في إتخاذ القرارات المتعلقة  -

بسیاسات النقل العام والتخطیط لھ، بما في ذلك العمل الالئق مع حقوق العمالة والحقوق التنظیمیة 

 للرجال والنساء من القوة العاملة في قطاعات النقل الرسمیة وغیر الرسمیة.

دمج عمال النقل غیر الرسمیین مع ضمان الوصول إلى التمویل وتطویر المھارات والضمان  -

 اإلجتماعي وتحسین الدخل.
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