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مع املقررة اخلاصة  التفا�يلملكة املغربیة �ملشاركة يف هذا احلوار �ملرشف ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یت

 قوق إال�سان والتضامن ا�ويل.املعنیة حب

تقر�رها ا�ي یقدم �ىل  ٕاىل الس�یدة فرجينیا دندن، �الص شكري وامتناين ٔأن ٔأعرب عن  يف البدایةٔأود

 كام ٔأذ�ر  التعاون ا�ويل �ىل حقوق إال�سان. جمال يفاليت تقوم هبا اململكة املغربیة�شطة ا�ٔ  ٔأ�ر عنصورة 

–ٔأنه اكن لنا رشف مقابلهتا ٔأثناء ز�رهتا للمغرب ٕاىل �انب اللجنة اجلهویة حلقوق إال�سان جبهة ا�ا�� 

 ٔأورسد �ٔ�قالمي اجلنوبیة.

ويف هذا إالطار، �ش�ید ا�لس الوطين �لتقدم احملرز يف املغرب يف جمال حقوق إال�سان والتضامن ا�ويل، 

وال س�� ما یتعلق �ال�رتاف ا�س�توري �لقمية أ�ساس�یة للتضامن و�خنراط إالجيايب للمغرب �ىل 

 املس�توى ا�ويل والزتامه �ملسامهة يف هذا التعاون، و�اصة التعاون جنوب-جنوب.

وحيث ا�لس الوطين احلكومة �ىل تنفيذ توصیات املقررة اخلاصة، و�اصة ت� املتعلقة بتعز�ز ٕادماج بعد 

�ىل ٔأساس  حقوق إال�سان يف مجیع الربامج والس�یاسات يف مجیع مرا�ل الصیا�ة والتفعیل والرصد والتقيمي

التشاور املوسع، وكذا ختصیص املزید من املوارد ٔ��شطة دمع القدرات من ٔأ�ل تنفيذ الس�یاسات املتعلقة 

�لتمنیة، ووضع ٕاطار ملراقبة ا�متویل من مصادر ٔأجنبیة مع احلرص �ىل ا�رتامه التام للمعایري ا�ولیة املتعلقة 

حبریة امجلعیات، والتصدیق �ىل الربتو�ولني �ختیاریني امللحقني �لعهد�ن ا�ولیني للحقوق �قتصادیة 

 و�ج�عیة والثقافية، واملدنیة والس�یاس�یة. 

كام حيث الرشاكء ا�ولیني يف جمال التمنیة �ىل تفعیل توصیات املقررة اخلاصة املتعلقة �لتشاور مع ٔأحصاب 

املصل�ة املعنیني بربامج التمنیة وضامن �اكفؤ الفرص يف احلصول �ىل ا�متویل ومرا�اة مقار�ت حقوق إال�سان 

 يف �راجمهم التمنویة.

اس�تعداده ملواص� لك ما یقوم به من ٔأ�شطة يف ٕاطار �القات التعاون  ویغتمن ا�لس ٔأیضا هذه الفرصة لیؤكد

والتضامن اليت �ربطه �لعدید من املؤسسات املامث� يف ٕاطار ش�باكت املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان 

إالقلميیة وا�ولیة، وكذا �يق الفا�لني ا�ولیني وإالقلميني ا�ي �ربطهم به رشااكت �روم تعز�ز حقوق إال�سان 

 يف بالدي.



 

ا�لس الوطين عن ارتیا�ه خبصوص تفعیل توصیاته املتعلقة �لهجرة واليت ٔأدت ٕاىل اع�د س�یاسة  یعرب كام

�دیدة يف جمال الهجرة، قوا�ا مقاربة حقوقية وٕا�سانیة. ویدعو الرشاكء ا�ولیني ٕاىل دمع �وده لضامن اندماج 

 هذه الفئة يف ا�متع املغريب. 

ٕاضافة ٕاىل ذ�، رشع مركز التدریب التابع للم�لس الوطين يف تنظمي دورات لتعز�ز قدرات فا�لني حملیني 

ؤأ�انب يف جمال حقوق إال�سان. ويه ا�ورات اليت سيس�تفيد مهنا ممثلون عن احلكومة والل�ان اجلهویة 

حلقوق إال�سان ومنظامت ا�متع املدين ومؤسسات ٔأجنبیة، و�اصة من منطقة ٕافریقيا جنوب الصحراء 

 ومنطقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریقيا.

 مسؤولیة الرشاكت يف جمال حقوق إال�سان، یتعاون ا�لس �شلك وثیق مع منظمة التعاون ٕاطارويف 

من ٔأ�ل تصممي ٕاصال�ات وس�یاسات تعزز املؤسسات وحتقق التمنیة �قتصادیة. كام ٔأن  ة�قتصادي والتمني

 �سامه يف حتسني تنفيذ املبادئ  الوطين، بصفته عضوا يف نقطة االتصال لهذه املنظمة �ملغرب،ا�لس

نظمة املو�ة للرشاكت املتعددة اجلنس�یات. لهذه املالتوجهيیة 

للمنتدى العاملي حلقوق إال�سان،  فضال عن ذ�، یذ�ر ا�لس الوطين �لن�اح ا�ي عرفته ا�ورة الثانیة

ا�ي شلك فرصة مواتیة �تلف الفا�لني ملناقشة العدید من الت�د�ت احلقوقية اليت توا�ه ا�متع ا�ويل 

اكلهجرة والتغريات املناخية وقضا� املرٔأة والطفل والش�باب وأ�ش�اص ذوي إال�اقة و�ريمه من ا�مو�ات 

 .2017الهشة، وستنظم ا�ورة املقب� من هذا املنتدى يف ماي أٓ�ر املقبل 

كام ستشلك مقة املناخ اليت ستنعقد مبدینة مراكش يف نونرب �رش�ن الثاين املقبل فرصة ٔأیضا مجلیع ٔأحصاب 

املصل�ة من ٔأ�ل وضع ٔأجندة لتفعیل اتفاق �ر�س، وهو ما یتطلب اخنراط وتضامن مجیع أ�طراف من 

ٔأ�ل احلد من أٓ�ر التغريات املناخية �ىل �و�ب أ�رض. وسينظم ا�لس ندوة �اصة �ملؤسسات الوطنیة 

 حلقوق إال�سان سرتكز �ىل ا�ور ا�ي ميكن ٔأن تقوم به هذه املؤسسات يف حامیة احلقوق البیئية وتعز�زها.

 وشكرا


