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عبد هللا العطية، رئيسة اللجنة الوطنية سعادة الس يدة مرمي 

حلقوق الإنسان يف دوةل قطر، رئيسة التحالف العاملي 

 للمؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان؛

سعادة الس يد فولكر تورك، مفوض الأمم املتحدة السايم 

 حلقوق الإنسان؛ 

سعادة السفرية هيفاء أأبو غزاةل، مساعد الأمني العام ورئيس 

 الإعالم يف جامعة ادلول العربية؛ قطاع 

سعادة ادلكتور بيبلو ف شودري، املمثل الفين ورئيس 

 مكتب برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ يف ادلوحة؛ 

الس يد ميش يل فورست، املقرر اخلاص املعين ابملدافعني  

 عن البيئة؛ 
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 السادة ممثيل املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان؛ 

 احلضور الكرام،

 وبعد، حتية طيبة

ابدئ ذي بدء، أأود أأن أأعرب لمك عن غامر سعاديت ابملشاركة  

موضوع  ملناقشة  خصص  اذلي  الهام  املؤمتر  هذا  أأشغال  يف 

التغريات املناخية وحقوق الإنسان. كام أأنين سعيد لأن أأتقامس  

معمك جتربة اجمللس يف جمال حامية حقوق الإنسان وتعزيزها يف  

 التغري املنايخ.ظل تعاظم التحدايت اليت يطرهحا 

مبارش   بشلك  تؤثر،  املناخية  التغريات  أأن  من املعلوم للجميع 

ادلساتري   يف  املكرسة  احلقوق  من  مجموعة  عىل  مبارش،  وغري 

احلياة،   يف  احلق  رأأسها  وعىل  ادلولية،  الصكوك  ويف  الوطنية 
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يف  واحلق  املاء  يف  واحلق  الغذاء  يف  واحلق  التمنية  يف  واحلق 

الت  يف  واحلق  الزتامات  السكن  ادلول  عاتق  عىل  تقع  كام  بية. 

ابختاذ تدابري فعاةل ملنع هذه الآاثر املناخية ومعاجلهتا، وابلتايل 

عىل   البرش  مجيع  قدرة  وضامن  املناخ،  تغري  من  التخفيف 

التكيف مع أأزمة املناخ. كام تتطلب العداةل املناخية أأن يكون  

والالزتامات   التفاقات  مع  متسقًا  املنايخ  واملعايري  العمل 

 ادلولية حلقوق الإنسان. 

طار مالءمة الأعامل اليت تقوم هبا ادلوةل يف جمال التغريات   ويف اإ

مم املتحدة   املناخية يف ظل احتام أأهداف التمنية املس تدامة للأ

اليت لها عالقة مبارشة وغري مبارشة ابلبيئة والتغريات املناخية، 

ماكحف بغرض  جيابية  اإ خطوات  اختذ  املغرب  ن  التغريات  فاإ ة 

املناخية، وفق الهدفني الأساس يني املرتبطني ابلتغريات املناخية 



 

5 

التغري   آاثر  أ من  التخفيف  جمال  ففي  والتكيف.  التخفيف  وهام 

الغازية   الانبعااثت  خبفض  الزتامه  املغرب  واصل  املنايخ، 

  45,5بنس بة    2030املسببة لالحتباس احلراري يف أأفق عام  

ما خبصوص مسأأةل التكيف املنايخ، . أأ 2021ابملائة يف يونيو  

طار س ياسات معومية يف جمالت   فرمغ اختاذ تدابري هممة يف اإ

الأخرض   اجليل  )خمطط  والغاابت  2020  -  2030الفالحة   )

زالت   ما  اجملالت  هذه  ن  فاإ والواحات،  البيولويج  والتنوع 

آاثر التغريات املناخية لعدة أأس باب، أأمهها نقص   تواجه خماطر وأ

 ائية. املوارد امل

حبامية  الصةل  ذات  الواسعة  اجمللس  صالحيات  من  وانطالقًا 

س نة   دس تور  هل  خولها  اليت  وتعزيزها  الإنسان   2011حقوق 

رمق   الوطين   76.15والقانون  اجمللس  تنظمي  عادة  ابإ املتعلق 
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المتتع   شاكليات  اإ مقتبة  ىل  اإ اجمللس  يسعى  الإنسان،  حلقوق 

امل  بعض  اس مترار  ظل  يف  الأساس ية  املرضة ابحلقوق  امرسات 

حبقوقهم الأساس ية.   شأأهنا املس بمتتع الأفراد  من  واليت  ابلبيئة 

وتتجىل تدخالت اجمللس يف الرصد وتلقي الشاكايت والتفاعل 

اجلهات  خمتلف  ىل  اإ التوصيات  وتوجيه  القدرات  وتقوية  معها 

 الرمسية املعنية. 

فبخصوص الرصد وتلقي الشاكايت، تفاعل اجمللس مع العديد  

ال  ومجعيات من  الأفراد  خمتلف  من  به  توصل  اليت  شاكايت 

اجملمتع املدين يلمتس أأحصاهبا رفع الرضر املتعلق مبخالفة الضوابط  

الساكن   وتعرض  اجلائر  الرعي  قبيل  من  هبا  املعمول  البيئية 

الساكن   متتع  هتدد  ولكها  اجلائر،  والصيد  واحلرائق  للفيضاانت 

اجمللس وجلانه اجلهوية   ابحلق يف العيش يف بيئة سلمية. كام قام
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حسب  وخاصة  اجلوانب  خمتلف  من  املوضوع  هذا  مبقاربة 

بشلك سليب  السامت املمزية للجهات، وكذا القضااي اليت تؤثر

تفاعل  وقد  ومتوازنة.  وسلمية  حصية  بيئة  يف  ابحلق  المتتع  عىل 

حاةل مضاميهنا عىل اجلهات   اجمللس مع مجيع تكل الشاكايت واإ

 تعني. اخملتصة للقيام ابمل 

املعنية  اجملموعة  بعضوية  اجمللس  يمتتع  ادلويل،  الصعيد  وعىل 

العاملي   للتحالف  التابعة  املناخية  والتغريات  الإنسان  حبقوق 

اليت  اجملموعة  وهتدف  الإنسان.  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات 

من   املعارف    34تتكون  تبادل  ىل  اإ عضو،  وطنية  مؤسسة 

املؤس  بني  املثىل  واملامرسات  حلقوق  والتجارب  الوطنية  سات 

التغريات   مواهجة  جمال  يف  الأربع  املناطق  لك  يف  الإنسان 

ىل مقاربة قامئة عىل حقوق الإنسان.  املناخية ابلستناد اإ
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ىل ذكل، يشارك اجمللس بفعالية يف خمتلف الفعاليات  ضافة اإ اإ

وحقوق   املناخية  التغريات  ملناقشة  ختصص  اليت  ادلولية 

ندوة   يف  شارك  حيث  حلقوق  الإنسان،  الوطنية  للمؤسسات 

 الإنسان يف تقليص جفوة 

ومن أأجل تقوية قدرات اجملمتع املدين وتعريفهم بقضااي التغريات  

ادلورة   انعقاد  عش ية  لقاء  اجمللس  نظم  ملؤمتر   26املناخية، 

نونرب   شهر  يف  ملزتم  2021املناخ،  مغريب  "ش باب  مع   ،

مبشاركة  املناخية"  للتغريات  وشااب 27 للتصدي  ميثلون   شابة 

مجعية من اكفة هجات للمملكة. كام شارك اجمللس يف املؤمتر   17

الإطارية   املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  للأطراف  والعرشين  السابع 

 (COP27بشأأن تغري املنا. )
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ن اجمللس أأصدر العديد من   ىل جانب لك ما س بق ذكره، فاإ واإ

التوصيات تضمنهتا تقاريره الس نوية. ففي هذا الإطار، يويص  

املصنفة  املؤسسات  بتنظمي  املتعلق  القانون  بتعديل  اجمللس 

، لضامن مواكبته للتطورات   1914غشت   25الصادر بتارخي 

احلاصةل يف جمال حامية البيئة؛ والتعجيل ابعامتد مقتح قانون 

رمق   ويمتم مبوجبه القانون  املتعلق بتدبري النفاايت    28.00يغري 

ي  طار  اإ قانون  ومقتح  مهنا  الأخذ والتخلص  مع  ابملناخ،  تعلق 

بعني الاعتبار أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل؛ وحامية  

عن   تكوينات هتم املسؤولني  وتنظمي  مواقع التاث الصخري، 

وتعريفهم   الآاثر  هتريب  حول  امجلارك  ومصاحل  القانون  نفاذ  اإ

حداث واكةل خاصة حبامية خليج   مبكوانت التاث الصخري؛ واإ
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خةل؛ وعرض القوانني اليت لها ارتباط ابلبيئة  وادي اذلهب ابدلا

 عىل اجمللس لإبداء الرأأي فهيا من وهجة نظر حقوقية؛

فرباير  7وقدم اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، يوم الثالاثء 

، مذكرة حول احلق يف املاء بعنوان "احلق يف املاء:  2023

عداد هذه  مداخل ملواهجة الإهجاد املايئ ابملغرب". وقد مت  اإ

املذكرة اعامتدا عىل املقاربة القامئة عىل حقوق الإنسان يف تقيمي  

ىل املسامهة  الس ياسات العمومية. ويسعى اجمللس من خاللها اإ

يف النقاش العمويم اذلي يعرفه املغرب حول حتدايت الإهجاد  

شاكلية  املايئ وس بل مواهجهتا، حيث يتابع ابنشغال كبري اإ

ون املايئ الوطين والهتديدات اليت التاجع املطرد للمخز 

تنطوي علهيا ابلنس بة لالس تقرار الاجامتعي وتداعياته عىل 

 حقوق الإنسان.
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ويف اخلتام، يشدد اجمللس عىل أأمهية أأن تتافع املؤسسات 

الوطنية حلقوق الإنسان، حتت مظةل التحالف العاملي 

 اتفاقية الأمم للمؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان، دلى أأمانة

املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ من أأجل احلصول عىل 

وضع "مالحظ" ليك تمتكن املؤسسات الوطنية من املشاركة 

يف خمتلف دورات مؤمتر الأطراف بشأأن التغري املنايخ 

اليت س تعقد يف   28واجامتعاهتا التحضريية ابتداء من ادلورة 

 دوةل الإمارات العربية املتحدة هذا العام. 

 شكرًا لإصغائمك.


