
 

 

 ائد املستديرة الوطنيةو برنامج امل                                                                                 

 الهجرة  حول 

 والعدالة املناخية والاجتماعية

 في الرباط 5252يونيو  52

 
 : السياق

ديناميات  «لسلسلة من الدراسات البحثية حول " مجاالت " هذه املائدة املستديرة الوطنية يأتي تنظيمها في إطار الاصدارات الاخيرة ل 

حيث  تتناول هذه البحوث الديناميكيات الحالية للهجرة والعدالة .  » املدني في منطقة جنوب البحر ألابيض املتوسطاملجتمع 

الاجتماعية واملناخية في املنطقة ، إذ تعمقت التوصيات الرئيسية التي قدمتها منظمات املجتمع املدني في ما يخص هذه املحاور ، منذ 

وكذلك تجديد الشراكة بين  COVID-21كما تأخذ التوصيات بعين الاعتبار تأثير ألازمة الصحية . 5222في سنة " مجاالت "إطالق 

 .متوسطية والاتصاالت املشتركة للمفوضية ألاوروبية بشأن هذه القضايا-الاتحاد ألاوروبي واملنطقة ألاورو

الهدف من هذه املائدة املستديرة الوطنية (. ا.ج.س)وروبي الهجرة والعدالة الاجتماعية واملناخية هي ثيمات مركزية في سياسة الجوار ألا 

هو عرض توصياتها وأبحاثها ، كما سيجري تباحث أبعادها الاقليمية وسبل تفعيلها في املغرب في حوار منظم يشارك فيه صناع القرار 

 .السياس ي الوطني ، ووفد من الاتحاد ألاوروبي واملجتمع املدني في املغرب

 :ئيسية ألبحاث مجاالتاملحاور الر 

 الهجرة: 

ا أدى الوضع املتغير في الجوار الجنوبي لالتحاد ألاوروبي في السنوات ألاخيرة فيما يتعلق بالهجرة إلى دفع الاتحاد بمعالجة هذه القضاي 

. وفي بلدان املنشأ والالجئين في عدد من القرارات والسياسات ، والتي تم تجسيدها في تبني تدابير مختلفة في البلدان املضيفة في أوروبا

 :تم إيالء اعتبار خاص للنقاط التالية

 حماية العمال و العامالت املوسميين املستخدمين في أوروبا واملنطقة• 

 .تداعيات الشراكة الجديدة لالتحاد ألاوروبي مع جواره الجنوبي على حماية املهاجرين• 

 العدالة  املناخية  والاجتماعية : 

من ارتفاع حيث تعاني معظم بلدان جنوب البحر ألابيض املتوسط . ملناخ تحديا كبيرا ملنطقة البحر ألابيض املتوسطيمثل تغير ا

تؤثر الظواهر الجوية الكارثية املتكررة بشكل متزايد على نوعية الحياة والقطاعات . درجات الحرارة وندرة املياه وزيادة التصحر

 :محور الدراسة. الرئيسية لالقتصاد



 

 

 NDICIالتمويل والاستثمار فيما يتعلق بـ • 

 الاتفاق ألاخضر وسياسات التكييف الوطنية• 

 تقييم بيئة عمل املنظمات غير الحكومية ومساهمتها من أجل العدالة املناخية• 

 
 البرنامج 
 
 

 التسجيل 30: 9 – 00: 9

9 :30 – 10 : 30 

الافتتاحية الجلسة  

 

 منتدى بدائل املغرب ومجاالتممثل  كمال لحبيب:  كلمة ترحيب 

 حميد عشاق.   مداخلة وزارة الدولة املكلفة بحقوق إلانسان والعالقات مع البرملان 

 مداخلة الاتحاد ألاوروبي في املغرب 

 مداخلة  رئيسة املجلس الوطني لحقوق إلانسان 

 دقيقة 02: استراحة 50 :10 - 30: 10

10 :50 – 13 : 00 

 

 الهجرة: ألاولى الجلسة

 

 نادية خروز : املسيرة

 

  (دقيقة 40)عرض حول أبحاث الهجرة ، بولين فيشر 

    مهدي منشيدـ (دقيقة 25)ملجلس الوطني لحقوق إلانسان امداخلة 

  ـ ايريك بيتوا(دقيقة 25)ممثل الاتحاد ألاوروبي 

 (دقيقة 52)ركين مناقشة مع املشا 

 مريم خروز: المقررة
 
 
 
 
 

10:50 – 13 :00  



 

 

 والاجتماعية املناخية العدالة: الثانية الجلسة

 

 خبير في التحوالت املناخية و التنمية املستدامةسعيد شكري  -: املسير

 

  (دقيقة 52)عرض البحث من قبل الخبيرة مريم هوزير 

  ـ نعيمة اومناس(دقيقة 52)  واملعادن والبيئة قطاع البيئةوزارة الطاقة مداخلة ممثل 

  (دقيقة 52)دالي مادالينا -ممثل الاتحاد ألاوروبي 

  (دقيقة 52)مناقشة مع املشاركين 

 املقرر عبد السالم بن ابراهيم
 

 الغداء استراحة 30: 14 – 13:00

14 :30 – 15 :15 

 

 (دقيقة 54) الدورتين ومناقشات توصيات عرض
 

 (FMAS)حمودة صبحي : المسي  
 

 مريم خروز : الهجرة 

 عبد السالم بن إبراهيم : العدالة املناخية  و الاجتماعية(CMJC) 

 
 
 

 


