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مقدمة  	.1

نحن في سباق مع الزمن
من  للعديد  بالنسبة  عصيب�ة  أوقات  هي  األوقات  هذه 
العمال، حيث تسبب وباء كوفيد-19 في تعطيل حياة الناس 
وسبل عيشهم. لقد شهد الكثير منا تغييرات في أماكن عملنا 
األزمات  نعاني من  اليومية، كما أصبحنا  حياتن�ا  روتي�ن  وفي 
المتقاربة - جائحة ال نعرف تاريخ انتهاءها، وعدم المساواة 
حدوث  مع  المتزامن  المناخي  والدمار  الناس،  بي�ن  المدمرة 

ظواهر جوية قاسية ومواسم متغيرة.

واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  العواقب  أن  نعلم  نحن 
المترتب�ة على وباء كوفيد-19 تتطلب مستويات جديدة من 
الرعاية والحماية االجتماعية والتحفيز االقتصادي في جميع 

.
ً
 جديدا

ً
 اجتماعيا

ً
البلدان. وسوف يتطلب األمر عقدا

والذي  المناخ،  لتغير  لالستجابة  الزمن  مع  سباق  في  ونحن 
مناطق  وسيترك  الجميع  سيهدد  فإنه  ضوابط  بال  رك 

ُ
ت لو 

القاسية  المناخية  الظواهر  إن  للسكن.  صالحة  غير  بأكملها 
الوظائف  تدمير  في  أخذت  الدائمة  التخريبّي�ة  القدرة  ذات 

وسبل العيش بالفعل. 

يطلب االتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC دعمكم للمساعدة 
والتوظيف  المناخ  حماية  في  تساهم  أعمالنا  حملة  في 

.#CEPOW

حوار  أكبر  في  المشاركة  خالل  من  إلين�ا  االنضمام  يمكنك 
والشركات  عملكم،  أصحاب  مع  بمستقبلنا  تتعلق  عاليم 

الصغيرة اليت تدعموها، والحكومات المحلية والوطني�ة.

أصحاب  بدعوة  العالم  أنحاء  جميع  في  العمال  يقوم  سوف 
عمٍل  أجل  من  الخطط  فيها  ين�اقشون  محادثة  لتب�ادل  العمل 
والوظائف  بالسالمة  قة 

ّ
المتعل والخطط   — ومستدام  مرٍن 

قوة  هي  وهذه  للمستقبل.  اآلمن  والمسار  واالنبعاثات 
.

ً
القيادة المطلوبة منا جميعا

المتدهورة  كوكبن�ا  وقدرة  المناخ  تغير  تجاهل  يمكنن�ا  ال 
لصحتن�ا  تهديًدا  تمثل  األوبئ�ة  أن  كما  الحياة،  استدامة  على 

 أصبح اآلن أكبر من أن نتجاهله.
ً
واقتصاداتن�ا - تهديدا

وقد غضت الحكومات نظرها إلى حد كبير عن التغير المناخي 
الجبهتي�ن.  كلتا  على  العمل  إلى  العلماء  دعا  بينما  واألوبئ�ة، 
 في القيادة، حيث أن الحاجة إلى عكس اتجاه 

ً
وكان هذا فشال

العواقب االقتصادية واالجتماعية والبيئي�ة يتطلب قادة أكثر 
شجاعة من الذين نعرفهم حىت اآلن.

الحكومات بتحديث  المئات من  العام قامت  ← هذا 
 
ً
وطني�ا المحددة  )المساهمات  المناخية  خططها 
المستوى  إلى  يرتقي  ال  منها  العديد  أن  إال   ،)NDCs

المطلوب.

انبعاثات  لخفض  سنوات  عشر  سوى  لدين�ا  ليس   ←
وتحقيق   %50 عن  يقل  ال  بما  الكربون  أكسيد  ثاني 
ال  بحيث  الكوكب  حرارة  درجة  ارتفاع  في  االستقرار 

تتجاوز  1.5 درجة.

 لكي نصل إلى صافي 
ً
← ليس لدين�ا سوى ثالثي�ن عاما

الِصفر الكربوني بحلول عام 2050. 

لماذا نحتاج مساعدتكم في حملة أعمالنا 
تساهم في حماية المناخ والتوظيف

يتعين على كل حكومة أن ترفع من مستوى طموحها من خالل 
ذلك  في  بما  المحدثة،   NDCs  

ً
وطني�ا المحددة  المساهمات 

تدابير االنتقال العادل لحماية العمال وأسرهم ومجتمعاتهم. 
ويجب أن يكون لدى كل صاحب عمل خطة للمناخ وللتوظيف 
تدابير  تكون  أن  ويجب  عملياته،  حماية  في  تساهم  بحيث 

االنتقال العادل في صميم هذه الخطط.

احتب�اس حراري عاليم ال يمكن عكس مساره 
انبعاثات  يخفض  أن  العالم  على  يتوجب   -
في   %50 بنسبة  الكربون  أكسيد  ثاني 

السنوات العشر المقبلة.

األرض الدفيئ�ة - تتراجع األنهار الجليدية في 
كل مكان تقريًب�ا حول العالم - بما في ذلك 
في جبال األلب، وجبال الهيمااليا، واألنديز، 
وسلسلة جبال روكي، وأالسكا، ونيوزيلندا، 

وإفريقيا.

 - المدن  يهدد  البحر  مياه  منسوب  ارتفاع 
ا  عالميًّ البحار  مياه  مستويات  ارتفعت  لقد 
 
ً
سنتيمترا عشرين  بوصات/  ثماني  بمقدار 

خالل القرن المايض.
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الحوار  من   
ً
جزءا العمالية  والنقابات  العمال  يكون  أن  والبد 

االنتقال  تدابير  تكون  أن  لضمان  مستقبلنا  يشكل  الذي 
العادل المتفق عليها كافية لبن�اء ثقة الناس في عملية ال بد 

أن يعرفوا أنها ضرورية. 

وبدون االنتقال العادل فإن الطموح الذي نحتاج إليه سوف 
الخوف  من  النوع  ذلك  يكون  ما   

ً
وغالبا الخوف،  يحجبه 

المتطرفين،  والسياسيي�ن  الشركات،  جشع  ُيغذيه  الذي 
وانتهاكات الحقوق.

كبار أصحاب  بالعمل الجماعي نستطيع أن نب�دأ حواراتن�ا مع 
القتصاداتن�ا،  حيوية  تعتبر  اليت  الصغيرة  والشركات  العمل 
بحملة  يتعلق  ما  كل  بشأن  والوطني�ة،  المحلية  والحكومات 
يقتيض  وهذا  والتوظيف.  المناخ  حماية  في  تساهم  أعمالنا 

.
ً
بذل الجهد منا جميعا

الوظائف  على  للحفاظ  جهودنا  جميع  لتنسيق  فرصة  لدين�ا 
صحي  اقتصادي  مستقبل  خالل  من  وتنميتها  الجيدة 
. وهذا هو الشكل الحقيقي لالنتفال 

ً
ومستدام وأكثر توازنا

العادل.

العمل  يوم  في  المشاركة  كيفية  يحدد  هذا  الحملة  دليل 
في  تساهم  أعمالنا  حملة  أجل  من  سبتمبر   22 في  العاليم 

حماية المناخ والتوظيف.

إن كل العمال والنقابات العمالية مدعوة للمشاركة بشكل 
افترايض أو وجاهي لمناقشة خطط التوظيف والعمل اليت 
الالزمة  الدليل األدوات  لكم هذا  المناخ، ويوفر  تحافظ على 

للمشاركة في هذا العمل.

حان اآلن وقت العمل
يشكالن  والتوظيف  العمل  فرص  أن  العام  هذا  نعلم  نحن 
الناس. لهذا السبب نحن  بالنسبة لمعظم  هواجس خطيرة 
إن  والتوظيف.  المناخ  من  كل  حول  حوار  إجراء  إلى  نحتاج 
أن  إلى  بحاجة  ونحن  جوهرية،  بتحوالت  تمر  اقتصاداتن�ا 
 من الفريق الذي يصمم مستقبلنا من خالل خطط 

ً
نكون جزءا

االنتقال العادلة.

يتعين على جميع الحكومات أن تدرج خطط وتدابير االنتقال 
المحدثة   NDCs وطنًي�ا  المحددة  مساهماتها  في  العادل 
ـ  اآلن  العمل  وقت  حان  لقد  للمناخ.  باريس  التفاقية  ا 

ً
وفق

كما أن العلم يخبرنا بأن هذا األمر ال يمكنن�ا تأخيره أو تأجيله.

وكذلك  المناخ  تجاه  بلدك  التزامات  متابعة  يمكنك 
المساهمات المحددة وطنًي�ا NDCs من هنا.

في الفترة اليت تسبق انعقاد مؤتمر األطراف COP 26 لعام 
المحددة  المساهمات  مراقبة  في  نستمر  سوف   ،2021
بموجب  اللتزاماتها  الحكومات  تمتث�ل  وكيف   NDCs وطنًي�ا 
اتفاقية باريس.  وسوف نستمر في حشد الجهود بالطريقة 
التأكد  إلى  بحاجة  نحن  البداية،  في  والشخصية.  االفتراضية 
من أن أصحاب العمل لديهم خطط للسالمة، ولفرص العمل، 

وللحد من االنبعاثات، وللمسار اآلمن للمستقبل.

آمنة،  بوظائف  يتميز   
ً

مستقبال ونصمم  مًعا  نعمل  دعونا 
 يصلح للعيس بصحة وأمان. 

ً
واقتصادات مستدامة، وكوكبا

مستقبٌل يب�دأ من هذه اللحظة.

 شاران بورو، األمين العام 
لالتحاد الدولي لنقابات العمال.

@SharanBurrow

ثالثة  من  أكثر  فر   - والمشردون  الالجئون 
الكوارث  من  مناخي  الجئ  مليون  وثمانون 

وفقدوا مصادر أرزاقهم.

تغير  إن   - العامة  والصحة  المناخ  تغير 
المناخ يحمل في طياته عواقب صحية خارج 
 لتقديرات منظمة 

ً
الحدود الوطني�ة، ووفقا

الصحة العالمية فإنه سيكون هناك وفيات 
للتغير  الحساسة  األمراض  نتيجة  كبيرة 
وسوء  الحراري،  )اإلجهاد  مثل  المناخي 
اعتب�اًرا  والمالريا(  الضنك،  وحىم  التغذية، 

من عام 2030 فصاعًدا.

لنقابات  الّدولي  حاد 
ّ
لالت العاليم  االستطالع 

 %79 يعتقد   -  2020 لعام   )ITUC( الُعّمال 
للموظفين  يكون  أن  يجب  أنه  الناس  من 
لها  تخطط  اليت  التدابير  معرفة  في  الحق 
العمل  وأماكن  الوظائف  لحماية  شركاتهم 

من تغّير المناخ.

https://www.ituc-csi.org/scorecards-ndcs
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حول	يوم	العمل	العالمي	لحملة	أعمالنا	 	.2
CEPOW	والتوظيف	المناخ	حماية	في	تساهم

سوف ُيعقد يوم العمل العاليم لحملة أعمالنا تساهم في 
حماية المناخ والتوظيف في 22 سبتمبر.

وانعدام  عالمية،  جائحة   - متقاربة  أزمات  من  نعاني  نحن 
المساواة المدمر، وحالة الطوارئ المناخية. 

المصاعب.   هذه  على  نتغلب  أن  نستطيع  الجماعي  بالعمل 
في  االستقرار  وتحقيق  الوظائف،  حماية  علين�ا  يجب 
الوظائف  جميع  في  االنبعاثات  من  والحد  االقتصادات، 

وأماكن العمل من خالل إجراءات االنتقال العادل. 

الصغيرة،  والشركات  العمل،  أصحاب  على  يتعين 
ـ  للمستقبل  خطة  تضع  أن  والوطني�ة  المحلية  والحكومات 
ويتواجد العمال والنقابات العمالية هنا لدعم هذه الخطط 
 أن نؤدي دورنا في دعم األعمال 

ً
وتطويرها. ويمكنن�ا جميعا

التغيير هذه من خالل دعمهم  الصغيرة خالل فترة  التجارية 
كزبائن وأصدقاء وعمال.

في   
ً
حاليا الطموح  العمل  غياب  وفي  يداهمنا.  الوقت  إن 

نقطة  نتجاوز  سوف  فإنن�ا  المناخ،  تغير  قضية  مع  التعامل 
 ال يمكن إصالحه بالنسبة لكوكبن�ا.

ً
الالعودة اليت قد تلحق ضررا

العمال يطالبون بأن يكون لهم رأي في مستقبلنا.

الكبار   – العمل  أصحاب  مع   
ً
عالميا  

ً
حوارا نب�دأ  أن  نريد  نحن 

حول   – والوطني�ة  المحلية  الحكومات  ومع  والصغار،  منهم 
أعمالنا  لحملة  نخطط  أن   

ً
معا بها  نستطيع  اليت  الكيفية 

تساهم في حماية المناخ والتوظيف.

وظائفنا  في  موجودة  العالمية  األزمات  هذه  طليعة  إن 
وفي عملنا. ولهذا السبب يريد العمال ونقاباتهم أن يكونوا 
 من الحوار حول كيف تساهم أعمالنا في حماية المناخ 

ً
جزءا

والتوظيف.

.#CEPOW شارك في أكبر حوار عاليم حول مستقبلنا

https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/23/climate-change-dangerous-thresholds-un-report
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/23/climate-change-dangerous-thresholds-un-report
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	من	يمكنه	المشاركة؟
النقابي�ة  واالتحادات  المنتسبة  نقاباته   ITUC العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  يدعو 
مع  باالجتماع  العمل  أصحاب  جميع  لمطالبة  النقابات  ممثلي  مع  للعمل  العالمية 
العمال ونقاباتهم لمناقشة خطط حملة أعمالنا تساهم في حماية المناخ والتوظيف. 
ا إجراء الحوار مع الشركات المحلية اليت تدعمها أو مع الحكومة المحلية 

ً
يمكنك أيض

كيفية  حول  بمعلومات  نقابتك  أعضاء  لتزويد  الدليل  هذا  استخدم  والوطني�ة. 
المشاركة في يوم العمل. 

 
ً
وبوسع أصدقائن�ا في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني أن يستخدموا أيضا

هذا الدليل لتشجيع مؤيديهم على المشاركة في يوم العمل العاليم.

كيفية	المشاركة؟

التسجيل

آخر  على  وأحصل  والتوظيف  المناخ  حماية  في  تساهم  أعمالنا  حملة  في  اهتمامك  إلظهار  بالتسجيل  قم 
المستجدات حول يوم العمل العاليم.

 
ب أن تتحّدث مع صاحب عملك، أو صاحب الشركة المحلية أو أّي أحٍد يعمل في حكومتك 

ُ
اطل

المحلية أو الوطني�ة في 22 سبتمبر.

إذا كنت ستطلب عقد اجتماع فأخبرنا بذلك، ألنن�ا سنحتفظ بسجلٍّ لجميع األماكن حول العالم اليت ستشارك في 
شاط. 

ّ
اليوم العاليم للن

ا أو اجتماًعا افتراضًيا باستخدام إحدى المنصات اإللكترونّي�ة مثل   وجاهيًّ
ً
يمكن الجتماعك هذا أن يكون اجتماعا
.Zoomو Whats Appو Teamsو Skype

شارك ملصقنا عبر وسائل التواصل االجتماعي، أو ضع الملصق على نافذة منزلك أو في مكان عملك، إلظهار أنك 
تشارك في اليوم العاليم للعمل.

أخبرنا كيف كان االجتماع.

شارك صورة/فيديو الجتماعك الوجاهّي أو االفترايض وبي�ن لنا أبرز ما جرى مناقشته.

1
2

3
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االتصال	بصاحب	عملك

من الذي ينبغي أن أرسل له الرسالة؟
حماية  في  تساهم  أعمالنا  لحملة  العاليم  العمل  يوم  يدور 
المناخ والتوظيف CEPOW حول بدء الحوار. إن كل العاملين 
لديهم الحق في معرفة ما هي الخطط اليت سوف تستخدم 

لحماية أعمالنا ووظائفنا من التغيرات المناخية. 

التنفيذي للشركة CEO، أو مديرك،  المدير  يمكنك أن تسأل 
أو  العمال،  من  وأصدقائك  زمالئك  مع  بالحوار  تب�دأ  حىت  أو 
مع الشركات المحلية اليت تدعمها، أو مع ممثلي الحكومات 

المحلية والوطني�ة. 

وال يهم إذا كنت تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص 
أو إذا كنت تعمل لحسابك الشخيص أو كنت تعمل بموجب 
 لنا رأي في مستقبلنا. يمكن أن تعمل 

ً
عقد ما ــ فنحن جميعا

صغيرة؛  عائلية  شركة  ضمن  تعمل  أو  كبرى  شركة  لصالح 
ويمكن أن تكون وظائفنا مختلفة، ولكن جميع أعمالنا اليت 
من  الحد  على  تعمل  أن  البد  عملنا  أماكن  وكذلك  بها  نقوم 

االنبعاثات.  

مىت يجب أن أرسل الرسالة؟
يمكن عقد  اإلشعارات حىت  أكبر قدر ممكن من  بتوجيه  قم 
 - في 22 سبتمبر أو بموعد 

ً
 - أو افتراضيا

ً
االجتماع وجاهيا

قريب منه. أخبرنا إذا كنت قد طلبت عقد اجتماع، وسوف 
من  تتمكن  حىت  المشاركة  األماكن  لجميع  بسجل  نحتفظ 
البلدان األخرى المشاركة في  إعالم صاحب عملك عن جميع 

يوم العمل.

من الذي ُيرسل الرسالة؟
يمكن أن تأتي الرسالة من مجموعة من العمال أو من العمال 
ألنفسكم  تنظيمكم  كيفية  إلى  يرجع  وهذا  ونقاباتهم، 
للمشاركة في يوم العمل العاليم لحملة أعمالنا تساهم في 

.CEPOW حماية المناخ والتوظيف

هل يتعين علين�ا أن نجتمع في 22 
سبتمبر؟– ماذا لو كان صاحب العمل يريد 

االجتماع في يوم آخر؟
 

إذا لم تتمكن من االجتماع في 22 سبتمبر، فقم بإجراء الحوار 
في أقرب موعد ممكن. ومن خالل المشاركة في هذا العمل 
وفي نفس اليوم، نستطيع أن نظهر أن هذا الحوار العاليم 
المناخ  حماية  في  تساهم  اليت  األعمال  بشأن  األضخم  هو 

والتوظيف وأن جميع العمال لديهم نفس التساؤالت.

ماذا سنفعل بعد االجتماع؟
إن هذا االجتماع يشكل بداية لحوار يهدف إلى معرفة ما هي 
من  الموضوع  متابعة  ويمكنك  االنبعاثات.  من  للحد  الخطة 

خالل اجتماعات المتابعة.

يمكنك أنت أو نقابتك طلب الدعم من مركز االنتقال العادل 
تعتقد  كنت  إذا   ITUC العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  في 
أن صاحب عملك لديه الرغبة في الحصول على خطة انتقال 
تنظيم  في  يساعد  أن  العادل  االنتقال  لمركز  ويمكن  عادلة. 
اجتماع مائدة مستديرة وتقديم المشورة بشأن عملية الحوار 

االجتماعي حىت يكون للعمال رأي في مستقبلهم.

أن  نقاباتكم  ومن  منكم  نطلب  سوف  القادم  العام  وفي 
تشاركوا في يوم العمل العاليم القادم من أجل االطالع على 

التقدم الذي تم إحرازه. 
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ً
 ومستداما

ً
الموضوع: دعونا نتحدث عن جعل مستقبلنا آمنا

عزيزي >>أدرج االسم<<،

هذه األوقات هي أوقات عصيب�ة بالنسبة للعديد من العمال واألعمال التجارية، حيث تسبب وباء كوفيد-19 
في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم. لقد شهد الكثير منا تغييرات في أماكن عملنا وفي روتي�ن حياتن�ا اليومية، 
كما أصبحنا نعاني من األزمات المتقاربة - جائحة ال نعرف تاريخ انتهاءها، وعدم المساواة المدمرة بي�ن الناس، 

والدمار المناخي المتزامن مع حدوث ظواهر جوية قاسية ومواسم متغيرة.

ولكن ال يمكنن�ا تجاهل تغير المناخ وقدرة كوكبن�ا المتدهورة على استدامة الحياة، كما أن األوبئ�ة تمثل تهديًدا 
فه كوفيد-19 سوف 

ّ
لصحتن�ا واقتصاداتن�ا - تهديد أصبح اآلن أكبر من أن نتجاهله. ونحن نعلم أن الدمار الذي خل

العالم  إن  البلدان.  جميع  في  االقتصادية  والتحفيز  االجتماعية  والحماية  الرعاية  من  جديدة  مستويات  يتطلب 
مستوى  وارتفاع  الشديدة،  الحرارة  بموجات  ابت�داًء  المناخ،  تغير  عن  ناجمة  شديدة  تأثيرات  من  بالفعل  يعاني 
سطح البحر، وانتهاَء بتلف المحاصيل الزراعية. ويخبرنا علماء المناخ في الفريق الحكويم الدولي المعين بتغير 
المناخ IPCC بأنه يجب علين�ا التحرك بسرعة من أجل تثبيت درجة اإلحترار العاليم دون مستوى 1.5 درجة لتجنب 

التهديدات الهائلة.  

من  خالية  مستقبلية  اقتصادات  إعداد  اتجاه  في  العمل  وأماكن  المنظمات  بعض  أحرزته  الذي  التقدم  ورغم 
الكربون، إال أنن�ا بحاجة ألن نرى المزيد من الطموح بينما نعمل على إعادة تشكيل اقتصاداتن�ا ومجتمعاتن�ا من أجل 

عالم ما بعد الجائحة. 

وكذلك من واجبن�ا التأكد من أنن�ا لن نقوم بتوريث أبن�ائن�ا وأحفادنا تلك الديون المتعلقة بالتغير المناخي. ولهذا 
السبب فإنن�ا كعمال نرعب في العمل معكم للتخطيط لكيفية الحد من االنبعاثات وتحقيق مستقبل مستدام.

ونود أن نجتمع معكم كجزء من يوم العمل العاليم لالتحاد الدولي لنقابات العمال في 22 سبتمبر لمناقشة كيف 
يمكنن�ا المساهمة في حملة أعمالنا تساهم في حماية المناخ والتوظيف. إن العمل الجماعي ال يمكن إال أن يكون 

 بالنسبة للمناخ.
ً
 بالنسبة للعمالة، وجيدا

ً
 لألعمال التجارية، وجيدا

ً
جيدا

واآلن أكثر من أي وقت مىض في تاريخنا الحديث، يريد العمال، مثلهم مثل أصحاب العمل، الشعور باألمان، حيث 
 بالنسبة لنا ولعائالتن�ا. 

ً
أن تغير المناخ يدفعنا لمستقبل أكثر غموضا

االتحاد  حقق  وقد   - والئقة  خضراء  الوظائف  جميع  لجعل  بحمالت   ITUC العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  يقوم 
العادل يضمن مستقبل  االنتقال  إن  لعام 2015.  للمناخ  باريس  اتفاقية  العادل بموجب  باالنتقال  التزاًما عالمًيا 

العمال ومجتمعاتهم وسبل عيشهم من خالل االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وللوصول إلى هذه المرحلة، يتوجب علين�ا أن نعمل على وضع خطة، وفيما يلي خمسة أسئلة للمناقشة:

؟. 1
ً
كيف يمكنن�ا جعل وظائفنا وأماكن عملنا أكثر أمانا

كيف يمكنن�ا تأمين فرص العمل والتوظيف وجعلها أكثر استدامة؟. 2
هل تقيسون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2؟ . 3

←  إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل يمكنن�ا وضع خطة لخفض االنبعاثات؟    
←  إذا كانت اإلجابة بال، فهل يمكنن�ا االتفاق على عملية لقياس انبعاثاتن�ا؟   

هل نحن على استعداد لخفض االنبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030 والوصول لصافي الِصفر . 4
الكربوني بحلول عام 2050؟

ما الذي يمكنن�ا فعله مًعا للوصول إلى تلك المرحلة؟ . 5

مع أطيب التمني�ات،

 ]االسم و/أو النقابة[

رسالة	نموذجية
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المواعيد	الرئيسية	للعمل	المناخي	في	 	.3
عام	2021

أسبوع المناخ/الجمعية العامة لألمم المتحدة 20UNGA-26 سبتمبر

مؤتمر COP26 غالسكو31 أكتوبر - 12 نوفمبر 

إن تغير المناخ يؤثر على الجميع، 
بما في ذلك جميع العمال وأسرهم 

ومجتمعاتهم، في مختلف أنحاء العالم. 
كل شخص لديه دور ليلعبه

البي�انات من: مشروع الكربون العاليم )2019( في البنك الدولي؛ 
www.villeseppala.fi :الصورة من

http://www.villeseppala.fi
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موارد	الحملة 	.4

الملصقات الرقمية والمطبوعة
اليوم  في  والنقابات  وزمالئك  أصدقائك  باشراك  وقم  الفكرة  نشر  في  ساعدنا   –  1 ومطبوع  رقيم  ملصق 
العاليم للعمل بهذا الملصق/الرسومات، والذي يمكنك مشاركته مع األشخاص عبر البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل 

االجتماعي – أو خالل حياتك العملية.

الملصق/الرسومات، والذي يمكنك  باستخدام هذا  العاليم  العمل  يوم  أنك تشارك في  – أظهر  ملصق رقيم ومطبوع 2 
استخدامه في منزلك أو في مكان عملك أو على وسائل التواصل االجتماعي.

وسائل التواصل االجتماعية
#CEPOW واستخدم الهاشتاغ @ITUC تابعنا على

.https://trello.com/b/q2I5lfD3/ituc-social-media Trello سيتم نشر رسومات الوسائط االجتماعية على

 – يتطرق هذا الفيديو لتغير المناخ في المايض والمستقبل في 191 دولة
ً
العالم يزداد إحترارا

https://vimeo.com/318046497?fbcl id=IwAR22v1p2GryQJmUcbjnLiowbAwz-sPwdl7u5JGKvZzr_
LMa8gWD0uRDWg6o

المصدر: أنيت ليبونن 

ما هو االنتقال العادل؟ )اإلنجليزية(
https://www.youtube.com/watch?v=NVReaELr3yo

FNV Mondiaal :المصدر

https://trello.com/c/X4rUJ2QC
https://vimeo.com/318046497?fbclid=IwAR22v1p2GryQJmUcbjnLiowbAwz-sPwdl7u5JGKvZzr_LMa8gWD0uRDWg6o
https://vimeo.com/318046497?fbclid=IwAR22v1p2GryQJmUcbjnLiowbAwz-sPwdl7u5JGKvZzr_LMa8gWD0uRDWg6o
https://www.youtube.com/watch?v=NVReaELr3yo
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المزيد	من	مواد	القراءة	والدعم 	.5

مركز االنتقال العادل
www.justtransitioncentre.org 
info@justtransitioncentre.org

 
تواجه العديد من أماكن العمل والصناعات تغييرات كبيرة للحد من االنبعاثات. تم إنشاء مركز االنتقال العادل في عام 2016 
من قبل االتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC وبعض الشركاء. ويجمع المركز بي�ن العمال ونقاباتهم، ومجتمعاتهم المحلية، 
التخطيط  التفاوض عند  طاولة  على  على مقعد  العمال  لضمان حصول  اجتماعي  التجارية والحكومات في حوار  واألعمال 

لالنتقال العادل إلى عالم منخفض الكربون.

التدريب،  الحماية االجتماعية، والمزيد من فرص  الالئقة، وتضمن  الوظائف  العادل توفر  االنتقال  إلى  الهادفة  الخطة  إن 
 أكبر من األمان الوظيفي لكل العمال المتضررين من االحتب�اس الحراري العاليم وسياسات تغير المناخ.

ً
وتوفر قدرا

إذا كنت أنت أو نقابتك بحاجة إلى المساعدة في إعداد عملية انتقال عادلة مع صاحب العمل، فاتصل بمركز االنتقال العادل 
أو ابحث على صفحة الويب الخاصة بهم للحصول على أمثلة لخطط االنتقال العادل.

االتحاد الدولي لنقابات العمال.
www.ituc-csi.org

التابع لالتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC يمكنه أن يوفر الدعم والمشورة في  قسم السياسة االقتصادية واالجتماعية 
مجال المناصرة وسياسة المفاوضات مع حكومتك أو صاحب عملك.  إن فريقنا يمثل النقابات في المفاوضات العالمية مع 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن العمل المناخي UNFCCC، وهو مسؤول عن السياسة العالمية بشأن قضايا المناخ 

والبيئ�ة، إلى جانب الصحة والسالمة المهني�ة.  
esp@ituc-csi.org

للمنظمين وتدعم  القيادة  العمال ITUC تقوم بتطوير مهارات  لنقابات  الدولي  التابعة لالتحاد  العالمية  التنظيم  أكاديمية 
العمل  مكان  في  للنشطاء  التدريب  فريقنا  يقدم  للمنظمين.  واإلرشاد  المكثف  التدريب  خالل  من  النقابي  العمل  تنظيم 

.CEPOW المشاركين في أعمالنا تساهم في حماية المناخ والتوظيف
goa@ituc-csi.org

http://www.justtransitioncentre.org
http://info@justtransitioncentre.org
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دراسات	الحالة:	شركات	قامت	بخفض	االنبعاثات			
انضمت المئات من الشركات إلى تعهد الشركات التجارية من أجل االنتقال العادل وتوفير فرص العمل الخضراء 

الالئقة.

وقد التزمت شركة أورستي�د Orsted وشركة إني�ل Enel بأربعة معايير عمل رئيسية في جميع أعمالها، وهذه 
المعايير هي الحوار االجتماعي، وحقوق العمال، والحماية االجتماعية، وضمانات األجور.

وقد انطلقت مجموعة إنجكا )ايكيا IKEA( نحو التزامها بأن تكون الكهرباء اليت تستخدمها 100% من مصادر 
الطاقة المتجددة، حيث عملت على تأمين 25% من طاقتها المستخدمة من ثاني أكبر مزرعة رياح على سطح 

البحر في ألماني�ا.

وفي مجال النقل، تعهدت أكبر شركة شحن في العالم، مايرسك Maersk بوضع هدف مبين على رؤية علمية 
كجزء من رؤيتها الجريئ�ة لعام 2050 للوصول إلى صافي الصفر الكربوني. 

وتقول شركة فولكس فاجن أن سيارتها الكهربائي�ة الجديدة ستكون خالية من االنبعاثات الكربوني�ة طوال دورة 
حياتها إذا ما تم إعادة شحنها من خالل الطاقة المتجددة. 

والتزمت شركتان من أكبر الشركات الياباني�ة للبن�اء والهندسة بوضع أهداف مبني�ة على روية علمية، وهذه 
الشركات هي شركة ــ ديتو تراست للبن�اء Daito Trust وشركة تاييس Taisei. كما تعهدت شركة ديتو تراست 

بالتحول إلى الطاقة الكهربائي�ة المتجددة بنسبة %100.

شركة دالميا Dalmia لإلسمنت التزمت بأن تكون خالية من االنبعاثات الكربوني�ة بحلول عام 2040.

https://bteam.org/our-thinking/news/join-the-business-pledge-for-just-transition-and-decent-green-jobs
https://bteam.org/our-thinking/news/join-the-business-pledge-for-just-transition-and-decent-green-jobs
http://set a science-based target 
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=b29f6ae39a&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=b29f6ae39a&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=2fa26f5f9d&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=550fd37521&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=550fd37521&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=550fd37521&e=420c04819b
https://wemeanbusinesscoalition.us9.list-manage.com/track/click?u=76c36fc06021998c0283a1dac&id=550fd37521&e=420c04819b

