
 

  بالغ إخباري

شھر  في مراكش بمدینة الذي سینعقد )COP22(22 لمؤتمر األطراف المدني اإلعداد في إطار
التنظیمات النقابیة للمشاركة والمساھمة  انخراط وتكثیف جھود التحضیر تقویة دینامیة ومن أجل ،2016 نونبر

حضره للمركزیات النقابیة  اجتماعا 2016یونیو  29یوم األربعاء  بالرباط انعقد الفعالة في دینامیة التحضیر،
بالمغرب ، المنظمة الدیمقراطیة  للشغالین العام الدیمقراطیة للشغل،االتحاد الكنفدرالیة للشغل، االتحاد المغربي

لالئتالف  كأعضاء مؤسسین كنفدرالیة الفیدرالیات الدیمقراطیة للشغلو للشغل، الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل
 .المناخیة العدالة لالمغربي من أج

قبل  ما في اللقاءات الجھویة مشاركة التنظیمات النقابیة المغربیة نوعیة في التداول خالل ھذا االجتماع تم
 ، منMed-Cop المتوسطي  المؤتمر  وكذا  -Pré-Cop 22األطراف مؤتمر

األمر  تعلق سواء امالت،األخطار التي تتھدد صحة العمال والع  تھدف إلى مواجھة نقابیة اقتراحات بلورة أجل 
القدرات ونقل  بتقویة أو أیضا  atténuation بالتخفیف أو  adaptationبالجانب الخاص بالتكییف

  .التكنولوجیا
 النقابیة الھام للتنظیمات النقابیة المغربیة داخل الشبكات الموقع استحضار في ھذا الباب وتم

تعبئتھا للحضور المكثف لمؤتمر مراكش  قصد جھوداتالقیام بم وضرورة  الدولیة، العمالیة والدینامیات
دفع األطراف إلى تنفیذ  من أجل والعمل المشكلة للمؤتمر، داخل الفضاءات لتنظیم أنشطة مشتركة معھا والتنسیق

  .االلتزامات المتضمنة باتفاق باریس
من أجل تبني سیاسات  یھالد والترافع  الدولیةو الوطنیة  ضرورة محاورة األطراف الحكومیة ىالتطرق إلكما تم 

الحد من اآلثار  بھدف وقرارات لصالح المنظومات البیئیة والفئات االجتماعیة الھشة المتضررة،
  .شروط العمل على مستوى وللتغیرات المناخیة البیئي للوضع الخطیرة

  :عن وفي األخیر، عبر ممثلو التنظیمات النقابیة الحاضرة باالجتماع
والموقف  حول األكیاس البالستیكیة تثمینھم للحملة التي قام بھا االئتالف المغربي من أجل العدالة المناخیة  -

مواكبة القانون المتعلق بمنع األكیاس البالستیكیة،  الذي عبر عنھ االئتالف في ھذا الصدد والقاضي بضرورة
  وتوفر البدائل لألكیاس البالستیكیة؛ الشغلوتضمن فرص  بإجراءات وتدابیر انتقالیة تحفظ حقوق العمال

استعدادھم للحضور واالنخراط في مختلف المحطات التي سطرھا االئتالف المغربي من  -
بھدف  للمؤتمر المؤتمر أو في المرحلة الالحقة أثناءتعلق األمر باإلعداد القبلي، أو  سواء المناخیة، العدالة أجل

البرامج الوطنیة والسیاسات العمومیة،   الھیكلي للبعد البیئي في مختلف دماجاإل دفع المسؤولین الحكومیین إلى
  احترام الشروط البیئیة داخل وحدات اإلنتاج؛ والعمل على بھذا التوجھ وإلزام أرباب العمل بالتقید

یقیا في أفق تنظیم قمة إفر وبالخصوص اإلفریقیة  بذل الجھود الضروریة لتعبئة الشبكات النقابیة الدولیة -
واالنخراط في كل أنشطة وحركات المجتمع المدني المشارك  قصد حضور أشغال مؤتمر مراكش، للمجتمع المدني،

األطراف، خاصة منھا المصنعة  جمیع  في معركة العدالة المناخیة والعدالة االجتماعیة من خالل إلزام
األضرار  مما یلحق الحرارة، تفاع مستوىالغازات الدافئة المؤدیة إلى ار انبعاثات األولى في المسؤولیة  ذات

  الحیاة على األرض؛ ةویھدد استمراریبالقطاعات الحیویة لعیش اإلنسان 
صحة  تتھدد یترتب عن ذلك من أضرار أنیمكن  ، لما  من أي بلد للنفایات الصلبة مغربال استقبال رفضھم -

  ھذه المواد إحراقبالمصانع التي بتم فیھا  وسالمة المواطنات والمواطنین عموما، والعامالت والعاملین 
  .بالدنا لیست مزبلة للدول الصناعیة إن
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