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الهجرات المناخية  :االتجاهات والرهانات

شارك السيد ادريس اليزمي ،رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملسؤول
عن قطب املجتمع املدين بلجنة اإلرشاف عىل تنظيم مؤمتر األمم املتحدة
لتغري املناخ ( )COP22املزمع تنظيمه يف نونرب مبدينة مراكش ،يف أشغال ندوة
دولية نظمتها يوم الجمعة  20ماي  2016بالرباط الوزارة املكلفة باملغاربة
املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة حول موضوع «الهجرات املناخية  :االتجاهات
والرهانات» .ومتيزت الندوة مبشاركة جملة من الباحثني والخرباء الوطنيني
والدوليني ،املختصني يف مجال التغريات املناخية والهجرة من فرنسا وكندا وأملانيا
والدامنارك .وقد انكب املشاركون يف اللقاء عىل تدارس اتجاهات الهجرات عىل
املستوى الدويل واإلقليمي والوطني وعىل إبراز انعكاسات التغريات املناخية
عىل ظاهرة الهجرة .كام سعت الندوة إىل الوقوف عىل إسهام كل من مؤمتري
تغري املناخ سواء املنعقد يف بباريس السنة املاضية أو املرتقب تنظيمه يف
مراكش يف نونرب املقبل يف ما يتعلق بتعزيز حامية املهاجرين ألسباب مناخية.
مؤتمر تغير المناخ :السيد اليزمي يلتقي في ألمانيا
مع منظمات غير الحكومية

يف إطار مشاركة املغرب يف مؤمتر بون حول تغريات املناخ املنعقد من 16
إىل  26ماي ( 2016غرب أملانيا) ،عقد السيد اليزمي لقاء مع ممثيل تسع
شبكات للمنظامت غري الحكومية والفاعلني املستقلني املعتمدين من طرف
األمم املتحدة .
وقد مكن اللقاء من إطالع هذه املنظامت عىل التحضريات الجارية بالنسبة
لقطب املجتمع املدين ولجنة االرشاف عىل مؤمتر (كوب  ) 22لتسهيل مشاركتها
وحضورها  ،وكذا إطالعها عىل أولويات الرئاسة املغربية يف املؤمتر ،إىل جانب
بحث سبل تقوية عالقتها بشبكات املجتمع املدين املغريب.
واعترب السيد اليزمي أن هذه الشبكات « اضطلعت بدور هام يف تقوية الوعي
العاملي وأثرت بقوة عىل مسار املفاوضات بخصوص اتفاق املناخ « الذي تم
التوصل إليه بباريس.
اتفاقية للنهوض بحقوق اإلنسان داخل المقاولة

وقع السيد اليزمي ،والسيدة مريم بنصالح شقرون ،رئيسة االتحاد العام
ملقاوالت املغرب ،يوم  18ماي  2016بالدار البيضاء ،اتفاقية إطار حول
املقاوالت وحقوق اإلنسان .وترمي االتفاقية إىل تحسيس املقاوالت بشأن
املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة حول املقاوالت وحقوق اإلنسان باإلضافة
إىل العمل عىل النهوض باإلدماج املهني لألشخاص يف وضعية إعاقة وتثمني
املامرسات الفضىل للمقاوالت يف مجال تحقيق املساواة املهنية بني الرجال
والنساء داخل املقاولة فضال عن تحسيس املقاوالت مبسألة تشغيل األطفال.
وجرى توقيع هذه االتفاقية يف إطار ورشة حول موضوع «تشغيل وقابلية
تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب» متثل الهدف منها يف تحديد
التوجهات العملية للنهوض بعاملة األشخاص يف وضعية إعاقة عىل ضوء
خالصات تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان املنجز حول «قابلية تشغيل
األشخاص يف وضعية إعاقة».

w w w . c n d h . m a

تكوين الموارد البشرية والتنافسية المستدامة
للمقاولة المغربية

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم  20ماي  2016مبراكش يف الدورة
 21مللتقى الجمعية الوطنية ملدبري ومكوين املوارد البرشية املنظمة تحت
شعار «املوارد البرشية وتحديات التنافسية املستدامة للمقاولة املغربية».
وقد أبرز السيد اليزمي ،رئيس املجلس ،يف كلمة ألقاه نيابة عنه السيد مصطفى
العريصة ،رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش ،االهتامم الكبري الذي
يوليه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ملسألة حامية حقوق اإلنسان والنهوض
بها داخل املقاولة .وهو اهتامم مبرب ومرشوع  -يضيف السيد اليزمي – عىل
اعتبار أن قضية حقوق اإلنسان يف أوساط املقاوالت تساؤلنا جميعا  :سواء
الدولة والهيئاتها أو الفاعلون االقتصاديون أو املجتمع املدين ،وأن إعاملها مير
بالرضورة عرب ضامن التنظيم والتنظيم الذايت والتفتيش واملراقبة.
في ضيافة المجلس

رئيسة برملان فلندا ( 17ماي  :)2016استقبل السيد محمد الصبار ،أمني عام
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،مبقر املجلس بالرباط ،وفدا فلنديا ترتأسه
السيدة ماريا لوهيال ،رئيسة برملان فلندا ،بحضور سفرية فلندا باملغرب السيدة
آن فاسارا .وقد تناول اللقاء باإلضافة إىل أدوار املجلس ومساهامته ،مجموعة من
القضايا املتعلقة بتطور حقوق اإلنسان باملغرب وأبرز التحديات املطروحة يف هذا
املجال ،مع الرتكيز بالخصوص عىل قضايا حقوق املرأة ،عالقة املؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان بالربملان ومؤسسة الوسيط ،قضايا الهجرة واللجوء باملغرب،
واإلرهاب وحقوق اإلنسان.
مجموعة من التالميذ من املحمدية ( 10ماي  :)2016استقبل السيد بوشعيب
ذو الكيفل ،إطار مبديرية النهوض بحقوق اإلنسان ،مجموعة من نحو عرشين
تلميذا من مؤسسة املعارف الخصوصية باملحمدية .ومتكن التالميذ خالل هذا
اللقاء من االطالع عىل أنشطة املجلس يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض
بها .كام قدم هؤالء الشباب خالل هذه الحصة عروضا حول قضايا حقوقية من
قبيل تشغيل األطفال ،االستغالل الجنيس السيام يف حق األطفال ،اإلرهاب.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان
طانطان -كلميم
المعرض الجهوي السادس للكتاب

شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطان -كلميم يف املعرض الجهوي
السادس للكتاب الذي نظمته املديرية الجهوية للثقافة بساحة الق ََسم مبدينة
كلميم من  16إىل  21ماي  2016تحت شعار «ال غنى عن الكتاب» .وسعت
اللجنة من خالل هذه املشاركة إىل تعزيز التواصل مع محيطها وكذا التعريف
باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان وباختصاصات اللجنة الجهوية ومهامها
وإسهامها يف توطني ثقافة حقوق اإلنسان محليا وجهويا وتعبئة الفاعلني والرشكاء
املحليني من أجل حاميتها والنهوض بها وإثراء الفكر يف مجال الدميقراطية
وحقوق اإلنسان.

مراكش
لقاء مفتوح حول مشروع قانون هيئة المناصفة
ومكافحة التمييز

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش ،برشاكة مع شبكة نساء
متضامنات وبتعاون مع املدرسة العليا للفنون السمعية البرصية لقاء مفتوحا
حول مرشوع القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة التمييز تحت شعار
«قانون املناصفة  : 79.14أي ضامنة للمساواة بني الجنسني» ،و ذلك يوم  19ماي
 2016باملدرسة العليا للفنون السمعية البرصية .ويندرج اللقاء يف إطار أنشطة
اللجنة الرامية إىل اإلسهام يف ترسيخ وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان والتفاعل مع
النقاش الراهن حول قضايا املساواة واملناصفة.
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الحسيمة –الناظور
تقييم مشروع التربية على حقوق اإلنسان والمواطنة
التشاركية

شاركت السيدة سعاد اإلدرييس رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان
بالحسيمة-الناظور ،يوم  10ماي  2016يف لقاء تقييمي حول مرشوع الرتبية عىل
حقوق اإلنسان و املواطنة التشاركية ،نظم من قبل جمعية الريف للتضامن
والتنمية « »ARIDبالحسيمة .وأبرزت السيدة اإلدرييس يف مداخلة لها ،جهود
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية يف مجال تتبع وضعية الطفل
وحامية حقوقه والنهوض بها ال سيام من خالل نرش ثقافة حقوق الطفل ،مضيفة
أن العمل التحسييس املهم الذي يقوم به املجلس من خالل الرشاكة مع قطاع
الرتبية الوطنية ،أفىض إىل انخراط العديد من املؤسسات التعليمية يف تعزيز
الرتبية عىل املواطنة .وذكرت يف هذا السياق بإنجاز املجلس ملجموعة من الدالئل
البيداغوجية يف هذا املوضوع من قبيل دليل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق
اإلنسان ودليل الشباب يف مجال الدميقراطية وجقوق اإلنسان ودليل حقوق
اإلنسان (كتاب املدرس).

العيون -السامرة
بوجدور  :الملتقى اإلقليمي للتغيرات المناخية

يف إطار التحضريات الجارية ملؤمتر األمم املتحدة ملكافحة تغري املناخ ()COP22
الذي ستحتضن فعالياته مدينة مراكش يف نونرب  ،2016نظمت اللجنة الجهوية
لحقوق اإلنسان العيون -السامرة امللتقى اإلقليمي للتغريات املناخية ،وذلك يوم
 17ماي  2016مبدينة بوجدور .وتضمن برنامج امللتقى تقديم عروض علمية
حول جملة من املواضيع ،أبرزها التنوع البيولوجي ودوره يف التغريات املناخية
وتأثري التغريات املناخية عىل الوسط ،الرتبية البيئية والتغريات املناخية وأخريا
الطاقات املتجددة ودورها يف التغريات املناخية ،كام سيتم خالل هذا امللتقى
التعريف مبختلف املبادرات والربامج يف مجال حامية البيئة والتكيف مع تغري
املناخ وصياغة مقرتحات وتوصيات إقليمية يف هذا املجال .

الرشيدية-ورزازات
دور البحث العملي في رفع الوعي بالتغيرات
المناخية

نظمت كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان الرشيدية-ورزازات ،يوم  17ماي  2016بفضاء الكلية ،لقاء حول موضوع
«دور فريق البحث بالكلية يف رفع الوعي بالتغريات املناخية وآثارها عىل حقوق
اإلنسان والتنمية» ،وذلك يف إطار التحضري ملؤمتر األمم املتحدة للمناخ .ومتثل
الهدف من هذا اللقاء ،الذي نشط أشغاله مجموعة من الخرباء واألساتذة
الجامعيني والفاعلني املؤسساتيني والجمعويني والطلبة ،يف تقديم تجارب الباحثني
يف مجال التغريات املناخية وتأثريها عىل الحق يف التنمية ،وكذا الرفع من الوعي
بهذه الظاهرة بالجهة من خالل التحسيس والتعريف بدور جميع املتدخلني من
قطاعات حكومية وغري حكومية وجامعات ومجتمع مدين يف مؤمترات األطراف
حول املناخ.

طنجة
الجامعة ورفع الوعي بالتغيرات المناخية وآثارها على
حقوق اإلنسان

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة ،برشاكة مع املدرسة الوطنية
للتجارة والتسيري وبتعاون مع جامعة عبد املالك السعدي ،يوم  14ماي ،2016
امللتقى الجهوي الجامعي الثاين تحت شعار« :من أجل تعزيز دور الجامعة
يف رفع الوعي بالتغريات املناخية وآثارها عىل حقوق اإلنسان» ،وذلك يف إطار
االنخراط يف االستعدادات لتنظيم مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ وكذا
تحضري قمة «ميدكوب ( »22منتدى املجتمع املدين باملتوسط) الذي سينظم
مبدينة طنجة يف يوليوز املقبل.
ومتثل الهدف من هذا امللتقى يف تعبئة وتحسيس الطلبة بالجامعة بالتغريات
املناخية وتأثريها عىل الحق يف التنمية املستدامة ،وعالقتها بالنوع االجتامعي،
وكذا الرفع من الوعي بهذه الظاهرة فضال عن التعريف بدور املجتمع املدين يف
مؤمترات األطراف حول املناخ.
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