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املغرب , الرباط   5252يونيو  52  

 

ل باسم  منتدى بدائل املغرب 
ُّ
الغير  العربية وشبكة املنظمات  يضم  الشبكة الاورومتوسطية للحقوق   الذي "مجاالت"تكت

 و الشبكة الاورومتوسطية بفرنسا سوليدار " والاتحاد العربي للنقابات و شبكة منتدى بدائل املغربو الحكومية 

 املغرب –ة الرباط  5252يونيو  52

 

 :املغرب  حول  -،في فندق فرح بمدينة  الرباط   5252يونيو  52موضوعاتية  يوم  موائد مستديرة وطنيةينظم 

 

 أدى الوضع املتغير في الجوار الجنوبي لالتحاد ألاوروبي في السنوات ألاخيرة فيما يتعلق بالهجرة إلى دفع   : الهجرة

الاتحاد بمعالجة هذه القضايا في عدد من القرارات والسياسات ، والتي تم تجسيدها في تبني تدابير مختلفة في البلدان 

ما هي الروابط بين مختلف . وخاصة خالل هذه الفترة من الجائحة   .الاصلية لالجئين بلدان الاملضيفة في أوروبا وفي 

 لضمان حماية حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء؟ الفاعلين

 

  حيث تعاني معظم . يمثل تغير املناخ تحديا كبيرا ملنطقة البحر ألابيض املتوسط : املناخية و الاجتماعيةالعدالة

تؤثر الظواهر الجوية . بلدان جنوب البحر ألابيض املتوسط من ارتفاع درجات الحرارة وندرة املياه وزيادة التصحر

الهيئة الحكومية الدولية رسمت  .والقطاعات الرئيسية لالقتصاد  الكارثية املتكررة بشكل متزايد على نوعية الحياة

ا لألملوضًعا م املعنية بتغير املناخ
ً
طلق الاتحاد ألاوروبي الاتفاقية الخضراء وتتخذ دول ا. روًعا ولكنه يفتح آفاق

مستوى التحدي والالتزامات التي تم التعهد بها  فيهل هم . الجنوب درجات متفاوتة من إلاجراءات ملواجهة هذا التحدي

 من خالل التوقيع على ميثاق مراكش؟

وياتم تنظيمهاا فاي إطاار , سلسلة اللقاءات التي نظمت في املغرب و تونس و لبنان و الاردن و فرنساا و بلجيكاا  جزء منهذين اللقاءين 

فاي املغارب فاي سابل تفعيلهاا و . الاذي ههادإ إلاى تقاديم التوصايات والبحاور ، ودراساة البعاد إلاقليماي لهاا MAJALATاملشروع إلاقليمي 

 .حوار منظم يشارك فيه صناع القرار السياس ي الوطني واملجتمع املدني في املغرب

 .المرفقات  فيالبرنامج 


