
   
 

                                

 العمل المتوفق علیھ للحركة النقابیة المغربیة حول التغیرات المناخیة

 للشغل، والكونفدرالیةالمغربي  االتحادلكل من  النقابیة، الممثلةعقدت مجموعة من الفعالیات 
تحت لواء الكونفدرالیة النقابیة  بالمغرب المنضویةالعام للشغالین  واالتحادللشغل، الدیمقراطیة 

وذلك بدعم من مؤسسة  2016ماي 7و 6 الدولیة، اجتماعا بالدار البیضاء (المغرب) یومي
 .فریدریك إیبرت

ضرون على قاعدة من المطالب النقابیة تھم موضوع التغیرات وخالل ھذا اللقاء توافق الحا
 :التزمت الفعالیات النقابیة الحاضرة بما یلي بالمغرب، كماالمناخیة 

احترام  واالزدھار للجمیع فيوحمایة البیئة  االجتماعيتشجیع نموذج تنموي یضمن الرقي  .1
بما ھو  الدولیة المتعلقةیر ، وفي توافق مع المعایلحقوق اإلنسان خاصة الجیل الثالث منھا

 في أماكن العمل الصحةاجتماعي وبیئي و
بالنسبة  2020٪ بحلول عام 32-13مطالبة الحكومة تنفیذ أھداف خفض االنبعاثات من  .2

٪ في 42لسیناریو عدم اللجوء لسیاسة حكومیة جدیدة، وتطویر الطاقات المتجددة إلى 
االجتماعیین والمجتمع المدني وتعزیز مع المتابعة المنتظمة بمشاركة الشركاء  2020

 التنسیق بینھما على المستوى الوطني.
المطالبة بترابط األھداف المعلنة في مجال التغیرات المناخیة والحاجة لتأمین انتقال عادل  .3

 .... التحتیة االستثمار، والبنیاتفي مجال  المتخذةالقرارات  بالنسبة
في كافة  لھا، وتعمیمھالضمان حكامة جیدة  عمومیة،دعم تطویر الطاقات المتجددة كخدمة  .4

 .أنحاء البالد
  المطالبة بتوقعات جیدة للتمویالت في المیزانیات الوطنیة لضمان انتقال إیكولوجي عادل .5
  االقتصادیةحول أثر التغیرات المناخیة على كل القطاعات  إنجاز بحوثتشجیع  .6
الھشة،  وفي القطاعاتالغیر المنظم  اداالقتصتنظیم وإعطاء األولویة لعمال وعامالت  .7

 .االجتماعیةالمنظم من أجل ضمان الحمایة  وباالقتصادمعابر  وخلق
إلى تشجیع  والتشجیر، باإلضافةالمعاشیة  المستدامة، والفالحةالمطالبة بتمویالت للفالحة  .8

 .اإلیكولوجیةالسیاحة 
 :یتضمنالعادل بالمغرب  االنتقالمطالبة بوضع استراتیجیة  .9

عند بلورة السیاسات الطاقیة  الشغل،قبلي للمخاطر المحتملة على مناصب  تحلیل •
 .یةوالمناخ
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لدعم  اإلجراءات الملموسة ال تخاد الوطني، والقطاعي كفضاءلحوار إرساء ا •
 .المرتبطة بالفروع المھددة بالزوال األقالیمالتحول في 

 االقتصاديوالتنوع  شغلال لسوق الفعالةوالسیاسات  االجتماعیةالحمایة ب النھوض •
   االقتصاد النظیف.عند االنتقال الى األجراء واألجیرات  كآلیة لمصاحبة

في الفروع المدعومة من المبادرة  مناصب شغل جیدةالمبادرات الھادفة إلى تأمین ب النھوض .10
 .العمومیة

المأجورین للوظائف الجدیدة التي خلقتھا  المالئمة لولوجالتكوین المھني  ضمان سیاسات .11
 .المناخیةالسیاسات 

سیاسات الالتغطیة ب القلیلةقطاعات ال حتى العمل، تشملالسیاسات البیئیة في أماكن ب لنھوضا .12
 .كالمصالح االداریة یةالمناخ

وسائل اإلعالم بھدف تطویر ثقافة  البیئة، عبرالحمالت التحسیسیة لحمایة ب النھوض .13
 .إیكولوجیة

 .الوطنيج التربیة البیئیة في جمیع مستویات التعلیم ادما .14
المواطنین بغایة  أنماط استھالكتنظیم حمالت تحسیسیة بشراكة مع المجتمع المدني لتغییر  .15

 "صفر تبذیر«نمط الوصول إلى 

 2016ماي  7البیضاء                           


