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بــــــاملغــــــرب الإن�ســــــان  وحــــــقــــــوق  الأجــــــانب 
من اأجل �سيا�سة جديدة قي جمال اللجوء والهجرة

ال�سياق

الوزارية  الإن�سان واملندوبية  الوطني حلقوق  املجل�س  2013، ر�سم  يوليوز  يف وثيقة م�سرتكة مت ن�رشها يف 
املكلفة بحقوق الإن�سان ومكتب املنظمة الدولية للهجرة باملغرب �سورة، لزالت حتتفظ براهينتها، حول 
واقع الهجرة، التي اأ�سحت ت�سكل اليوم، يف جميع دول العامل تقريبا، مو�سوع ان�سغال ونقا�س م�ستمرين، 
الدولية  والآليات  والباحثني  املدين  واملجتمع  العمومية  ال�سلطات  ي�ساءل  اجلدل،  من  لكثري  وم�سدرا  بل 
حلقوق الإن�سان، خا�سة اأن عدد املهاجرين عرب العامل و�سل، اإىل حدود 2012، اإىل 240 مليون مهاجرا 
ومهاجرة )بالإ�سافة اإىل 740 مليون مهاجر ومهاجرة داخليا(، ورغم اأن تقريرا لربنامج الأمم املتحدة للتنمية 
)PNUD( �سدر �سنة 2009 قد �سلط ال�سوء على الدور املحوري الذي يلعبه التنقل الب�رشي يف التنمية 

الب�رشية، فاإن املقاربات ال�سجالية ل زالت قائمة بل وتتقوى.

يتوزع املهاجرون ب�سكل غري مت�ساو: 97 مليون مهاجر منهم من اجلنوب اإىل ال�سمال و74 مليون جنوب-
جنوب و37 مليون �سمال-�سمال و40 مليون �سمال-جنوب، و”الباقي يتكون من مهاجرين يتدفقون من 
دول �رشقية اإىل دول غربية واآخرون، لكن نادرا، من الغرب اإىل ال�رشق” )اخلبرية الدولية يف جمال الهجرة 

.)De Wenden( 2013( كاترين دي ويندن

اأول ما ت�سري اإليه هذه املعطيات هو عوملة تدفقات الهجرة، التي تعتمل منذ عقدين اأو ثالثة، ال�سيء الذي 
ترتب عنه اأن اأعدادا متزايدا من البلدان اأ�سبحت تعد اليوم، بغ�س النظر عن م�ستوى تنميتها، دول هجرة 
ودول ا�ستقبال وعبور. كما تعرب هذه املعطيات عن ظهور اأنظمة هجرة اإقليمية و�سبه اإقليمية معقدة و�سبكات 

عرب وطنية للمهاجرين و�سبكات متطورة متخ�س�سة يف الجتار يف الأ�سخا�س.

ي�سكل ارتفاع هجرة الن�ساء ومتديد الطرق التي ي�سلكها املهاجرون وتنوع و�سعيات املهاجرين والالجئني 
وارتفاع م�ستواهم الجتماعي والثقايف �سمات بارزة اأخرى ملوجة الهجرة الثانية التي ن�سهدها اليوم والتي 

بداأت بوادرها يف ثمانينات القرن املا�سي.

لكن، اإذا كانت التنقالت الب�رشية ت�سكل يف نهاية املطاف عامل اإغناء ملجتمعات الهجرة وال�ستقبال وحمفزا 
لالقت�ساد وم�سدرا لتنميتها الثقافية، فاإنها تبقى مع ذلك م�سدر ان�سغال وقلق واأداة يتم توظيفهما ب�سكل 
متزايد،  نحو  على  �سارمة،  قانونية  اإطارات  بروز  اإىل  يوؤدي  مما  النتخابية،  ال�ستحقاقات  خالل  متزايد، 

ملراقبة الدخول اإىل الرتاب الوطني واإقامة الأ�سخا�س امل�ستقرين ب�سفة قانونية.

على ال�سعيد الدويل، ومنذ اإطالق الأمم املتحدة للحوار الرفيع امل�ستوى ب�ساأن الهجرة، تثار ب�سكل منتظم 
اإ�سكالية اعتماد حكامة دولية متجددة للتنقالت الب�رشية.

الدويل،  اأو  الوطني  امل�ستوى  على  �سواء  الإن�سان،  حقوق  على  القائمة  املقاربة  ت�سكل  املنطلق،  هذا  من 
النظر عن و�سعهم  بغ�س  الأ�سا�سية،  املهاجرين  ي�سمن حقوق  اأن  �ساأنه  الذي من  الأ�سا�سي والوحيد  البعد 
الإداري، وبعدا �رشوريا لبلورة �سيا�سات يف جمال هجرة طويلة املدى ت�سمن احلقوق وتتيح اإمكانية التعاي�س 

الدميقراطي والتبادل املثمر بني الثقافات واحل�سارات.
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جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ل ميكننا فهم التغريات التي ي�سهدها املغرب يف جمال الهجرة واللجوء، اإل من خالل 
اعتبار تاريخ اململكة على امتداده من جهة والتحولت امل�سجلة على مدى العقود الأخرية على امل�ستوى 

الدويل يف املجال من جهة ثانية.

ذلك اأن املغرب يعد اأر�س هجرة بامتياز منذ موجة الهجرة الأوىل التي انطلقت مع احلرب العاملية الأوىل، 
واأر�س ا�ستقبال وتوافد، رغم اأن الوعي اجلماعي مل ي�ستوعب بعد هذا املعطى التاريخي.

بانتظام على وقع  التنمية وتعي�س  تواجه حتديات  التي  الإفريقية،  القارة  اإىل  ينتمي  للمغرب، كبلد  ل ميكن 
اأزمات �سيا�سية ونزاعات م�سلحة، اأن يظل بعيدا عن عواقب  هذا الو�سع امل�سطرب واملر�سح لال�ستمرار.

كما اأن املغرب يعاين مبا ل يدع جمال لل�سك من اآثار ال�سيا�سة ال�سارمة التي تعتمدها اأوروبا ملراقبة حدودها 
اخلارجية.

جلميع هذه الأ�سباب، اأ�سبح املغرب بدوره اأر�سا للجوء وال�ستقرار الدائم للمهاجرين، فقد بات ي�ست�سيف 
الأجانب  الطلبة  من  ن�سبيا  كبريا  وعددا  للعمل  املغرب  يق�سدون  الذين  النظاميني  املهاجرين  من  عددا 
بالإ�سافة  العبور،  اأجل  اأحيانا من  ل�سنوات عديدة  املغرب  ومهاجرين يف و�سعية غري نظامية، ميكثون يف 
التدفقات هناك جمموعات م�ستقرة منذ وقت طويل )مثل  اللجوء والالجئني. عالوة على هذه  اإىل طالبي 
اجلزائريني وال�سوريني ومهاجرين من جن�سيات اأوروبية خمتلفة( بالإ�سافة اإىل ت�سارع وترية التنقالت الب�رشية 
كما ت�سري اإىل ذلك، على �سبيل املثال، تنقالت النخب املهنية من ذوي املهارات العالية بني اأوروبا واملغرب 

اأو الإقامة املطولة للمتقاعدين الأوروبيني، خا�سة الفرن�سيون منهم. 

اإن كون املغرب اأ�سحى ملتقى لديناميات متنوعة للهجرة، يجعل من اململكة، ب�سكل تدريجي لكن ل رجعة 
فيه، بلدا متعدد الأجنا�س. فا�ستمرار هجرة املغربيات واملغاربة، ب�سكل نظامي اأو غري نظامي، وبروز تواجد 
مهاجرين من دول بعيدة )ال�سني والفليبني و النيبال، كما ك�سفت عن ذلك  بع�س التوقيفات التي طالت 
البع�س منهم( ي�سهد بدون �سك على دخول املغرب يف خانة الدول املعنية بعوملة التنقالت الب�رشية. بيد اأن 
هذا الواقع املعقد، الذي ي�سكل يف نف�س الوقت حتديا بالن�سبة للمغرب وعامل غنى، يختفي وراء ال�سورة 
اإفريقيا جنوب  بلدان  اأحد  من  املنحدر  املهاجر  لذلك  وا�سع،  ب�سكل  اإعالميا  واملتداولة  املختزلة،  النمطية 
ال�سحراء الهائم على وجهه يف الطرقات ول يعي�س اإل على اإح�سان الآخرين اأو جمموعات املهاجرين الذي 

يحاولون بانتظام اخرتاق �سياج الثغرين املحتلني �سبتة ومليلية.

ويف مواجهة هذه الو�سعية التاريخية غري امل�سبوقة، تتدخل ال�سلطات العمومية ح�سب احلالت، من خالل 
خطوات متتالية، دون اأن تتخذ مبادراتها، �سبغة ت�سور �سامل ومتكيف مع الواقع اجلديد.
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�سدر �سنة 2003 قانون ب�ساأن “دخول واإقامة الأجانب والهجرة غري امل�رشوعة”، كما مت يف �سنة 2007 
توقيع اتفاق لحت�سان مقر املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني باملغرب مينح املفو�سية تفوي�س 

البت يف طلبات اللجوء.
مبوازاة مع ذلك، وبدعم من الحتاد الأوروبي، مت و�سع �سيا�سة ملراقبة حماولت العبور ب�سكل غري قانوين 
العمليات  هذه  مثل  باإجها�س  املرتبطة  الأرقام  ذلك  تبني  كما  مهمة  نتائج  حتقيق  من  مكنت  للحدود، 

والت�رشيحات التي تعرب عن ارتياح دول اأوروبية خمتلفة.

احل�رشية  املراكز  املهاجرين يف خمتلف  واإيقاف  الهوية  ملراقبة  منتظمة  احلدود حمالت  مراقبة  ت�سديد  رافق 
اأو  تلتها عمليات ترحيل �سوب احلدود اجلزائرية  �سبتة ومليلية،  املحتلني  بالثغرين  املحيطة  الغابات  اأو يف 
املوريتانية. لقد خلفت هذه احلمالت العديد من حالت انتهاك حقوق املهاجرين يف و�سعية غري نظامية 
العنف املمار�س  اإليها  املعاملة، الرتحيل دون حكم ق�سائي...(، ين�ساف  العنف و�سوء  )توقيف الالجئني، 
على هذه الفئة من قبل املنحرفني واملتاجرين يف الب�رش ف�سال عن اأ�سكال العنف التي يعاين منها املهاجرون 

طوال رحلة الهجرة والتي تطالهم اأحيانا حتى قبل دخولهم الرتاب الوطني.

العقوبة جراء كل دخول  باإيقاع  يت�سل  ما  الأمر بحقها يف ممار�سة اخت�سا�ساتها يف  ال�سلطات هذا  وتعلل 
اإىل البلد اأو الإقامة به ب�سكل غري قانوين، ومبحاربة الجتار يف الأ�سخا�س ومكافحة حماولت عبور احلدود 
ب�رشورة مواجهة  تربر ذلك  ومليلية. كما  �سبتة  املحتلني  بالثغرين  قانوين خا�سة  ب�سكل غري  للبالد  الدولية 

العنف ال�سادر عن املجموعات التي تنظم تلك املحاولت. 

دخول  مراقبة  يف  املغربية  ال�سلطات  حق  مبداأ  يف  املجادلة  ودون  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  اإن 
الأجانب للبلد والإقامة به وواجبها املتعلق مبكافحة الجتار يف الأ�سخا�س، يعترب اأن ال�سلطات العمومية ل 
ميكنها يف اإطار ا�سطالعها بهذه املهام عدم مراعاة املقت�سيات الد�ستورية يف جمال حقوق الإن�سان وحقوق 
الأجانب وكذا اللتزامات الدولية للمغرب التي تكر�سها م�سادقته على جمموع ال�سكوك الدولية اخلا�سة 
اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ل�سيما  الإن�سان  حقوق  بحماية 
باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية واتفاقية مناه�سة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�ساء 
اأ�رشهم والتفاقية  التمييز �سد املراأة والتفاقية الدولية حلماية العمال املهاجرين واأفراد  اأ�سكال  على جميع 
املتعلقة بالالجئني. وقد كان اآخر هذه املبادرات، توقيع املغرب والحتاد الأوروبي و�ست دول اأع�ساء يف 

يونيو 2013 لإعالن م�سرتك ي�سع اأ�س�س ال�رشاكة من اأجل التنقل.

الفاعلني  وجمموع  العمومية  ال�سلطات  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يدعو  العنا�رش،  هذه  من  انطالقا 
العتبار  بعني  العامل  ي�سهدها  التي  وامل�ستجدات  الواقع  اأخذ  اإىل  للمغرب  ال�رشيكة  والبلدان  الجتماعيني 
والعمل ب�سكل م�سرتك من اأجل بلورة وتنفيذ �سيا�سة عمومية فعلية يف جمال الهجرة، �سامنة حلماية احلقوق 
ميكن  التحدي،  هذا  رفع  خالل  فمن  املدين.  املجتمع  اإدماج  على  وقائمة  الدويل  التعاون  على  ومرتكزة 

للمغرب اأن ي�سكل منوذجا يحتذى به من لدن العديد من بلدان اجلنوب التي تواجه اإ�سكاليات مماثلة.
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يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن هذه ال�سيا�سة يجب اأن تنتظم على الأقل حول املكونات الأربع 
التالية:

يف ما يتعلق بو�سعية الالجئني وطالبي اللجوء
يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان احلكومة املغربية اإىل اتخاذ التدابري التالية:

الالجئني من خالل  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  التي متنحها  ب�سفة لجئ  الفعلي  • العرتاف 
منح احلا�سلني على هذه ال�سفة بطاقة الإقامة، وذلك يف انتظار و�سع اإطار قانوين وموؤ�س�ساتي وطني ينظم 

اللجوء؛
• و�سع �سيا�سة لإدماج هوؤلء الالجئني واأفراد اأ�رشهم يف جمال ال�سكن وال�سحة ومتدر�س الأطفال والتكوين 

وال�سغل؛
ب�سكل  التقدم  من  الوطني  للرتاب  مبفردهم  ي�سلون  الذين  املتزوجني  �سفة لجئ  على  احلا�سلني  • متكني 

قانوين بطلب ال�ستفادة من التجمع العائلي؛
ذلك  على  تن�س  كما  بالالجئني  املتعلق  القانون  زاوية  حجر  بو�سفه  الرتحيل  عدم  مبداأ  احرتام  �سمان   •
املادة 33 من اتفاقية جنيف ل�سنة 1951 وذلك عرب متكني طالبي اللجوء املحتملني من اإمكانية تقدمي طلب 

اللجوء لدى و�سولهم للرتاب املغربي؛
ت�سدير  يف  الواردة  املبادئ  على  جهة  من  يرتكز  للجوء،  منظم  وطني  وموؤ�س�ساتي  قانوين  اإطار  و�سع   •
اللجوء  باملغرب و�رشوط ممار�سة حق  الالجئ  اأخرى و�سع  2011 وينظم من جهة  ل�سنة  املغربي  الد�ستور 

املعرتف به يف الف�سل 30 من الد�ستور؛
• العمل، يف انتظار و�سع الإطار القانوين املذكور، على تعزيز ال�رشاكة مع املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
ل�سوؤون الالجئني ومواكبة عملها ل�سيما من خالل تي�سري و�سولها لطالبي اللجوء مبجموع الرتاب الوطني.

ي�سيد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبا اأعربت عنه بع�س اجلهات املانحة الدولية من ا�ستعداد للم�ساركة 
ماليا يف اجلهود الالزمة لإدماج الالجئني بعد ح�سولهم على بطاقة الإقامة ويدعو املجل�س كال من احلكومة 
ومكتب املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني باملغرب واملجتمع املدين املغربي اإىل بدء امل�ساورات 
للم�ساهمة يف هذا  ا�ستعداده  يعرب عن  وتنفيذها. كما  الالجئني  لإدماج  �سيا�سة  بلورة  اأجل  من  الآن  من 

العمل.
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يف ما يتعلق بالأجانب املوجودين يف و�سعية اإدارية غري 
قانونية 

يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن الوقت قد حان لكي تبا�رش احلكومة ب�سكل ر�سمي اإعداد وتنفيذ 
عملية للت�سوية ال�ستثنائية لو�سعية بع�س الفئات من املهاجرين يف و�سعية اإدارية غري نظامية وذلك ارتكازا 
على معايري تاأخذ بعني العتبار مدة الإقامة باملغرب، احلق يف العي�س يف كنف العائلة، �رشوط الندماج يف 

املجتمع املغربي، التفاقيات املتعلقة بال�ستيطان املربمة بني اململكة املغربية وبلدان �سديقة ...اإلخ

يهيب املجل�س باملنظمات الدولية التابعة ملنظومة الأمم املتحدة والبلدان ال�رشيكة للمغرب خا�سة الأوروبية 
والحتاد الأوروبي للعمل ب�سكل فعال على اإجناح هذه العملية من خالل تعبئة املوارد الب�رشية واملالية ال�رشورية 
لالإكراهات  واعتبارا  الو�سعية.  ت�سوية  ل�رشوط  امل�ستوفني  املهاجرين  لإدماج  فعلية  �سيا�سة  اإر�ساء  اأجل  من 
القت�سادية والجتماعية التي يواجهها بلد مثل املغرب، فاإن النخراط القوي والطموح للتعاون الدويل اأمر 
ل حميد عنه يف هذا ال�سدد. ويرى املجل�س اأن هذا البعد يجب اأن ميثل اإحدى اأولويات ال�رشاكة من اأجل تنقل 

الأ�سخا�س التي مت اإبرامها موؤخرا.

واعتبارا لكون املغرب، على غرار باقي دول العامل، �سي�ستمر يف ا�ستقبال جمموعات املهاجرين يف و�سعية 
املجل�س  فاإن  به،  واإقامتهم  للبلد  الأجانب  دخول  مراقبة  يف  ال�سلطات  حق  م�سادرة  ودون  نظامية،  غري 
املعاملة  و�سوء  للتمييز  املناه�سة  الد�ستورية  ال�سمانات  م�سمولون مبجموع  الأجانب  هوؤلء  اأن  بقوة  يذكر 
خا�سة  الدويل  القانون  يف  عليها  املن�سو�س  لهم  املخولة  باحلقوق  وكذا  العادلة...اإلخ  غري  واملحاكمات 
التفاقية الدولية حلماية العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم واملالحظة العامة رقم 2 املعتمدة موؤخرا من لدن 

اللجنة املعنية باإعمال هذه التفاقية.

يف هذا الإطار، يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان احلكومة املغربية اإىل اتخاذ التدابري التالية:

العتقال  رهن  و�سعهم  اأو  توقيفهم  حالة  نظامية يف  غري  و�سعية  املوجودين يف  املهاجرين  �سمان حق   
املحامني  خدمات  من  ال�ستفادة  )اإمكانية  للعدالة  الفعلي  الولوج  يف  للمحاكمة  تقدميهم  اأو  الحتياطي 

ومرتجمني اأكفاء والولوج لل�سلطات القن�سلية وم�ساطر اللجوء والولوج للعالج... اإلخ(؛
�رشطة  الأمن،  )قوات  الهجرة  مب�ساألة  املكلفة  الإدارات  ملوظفي  موجهة  وحت�سي�س  تكوين  برامج  تطوير   

احلدود، موظفو ال�سجون، الق�ساة، الأطر ال�سحية... الخ(؛
مع  املهاجرات  والن�ساء  املرفوقني  غري  الأجانب  بالقا�رشين  والقانوين  املادي  للتكفل  اأهمية خا�سة  اإيالء   

احلر�س ب�سكل خا�س على �سمان املواكبة النف�سية وال�سحية ل�سحايا العنف؛
 حظر كل �سكل من اأ�سكال العنف املمار�س عل املهاجرين يف و�سعية غري نظامية خالل عمليات التوقيف؛
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 اتخاذ تدابري كفيلة بزجر امل�سغلني الذين ي�ستغلون املهاجرين غري النظاميني، و�سمان حق هوؤلء املهاجرين 
يف اللجوء عند القت�ساء اإىل مفت�سية ال�سغل دون خوف؛

 ت�سهيل ت�سجيل الولدات اجلديدة واإ�سدار �سهادات الوفاة.

حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  العامل  املدين  املجتمع  جهود  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يحيي  واإذ 
املهاجرين واملهاجرات وطالبي اللجوء، فاإنه يعترب اأن اإ�رشاكه ب�سكل فعال والت�ساور معه اأمر �رشوري ملواجهة 
العمومية  ال�سلطات  بني  للت�ساور  دائمة  اأر�سية  اإن�ساء  اإىل  يدعو  كما  اأعاله.  املذكورة  التاريخية  التحولت 
واملجتمع املدين على امل�ستوى الوطني والدويل مبا ي�سمح بتبادل املعلومات وتعبئة امل�ساعدة الإن�سانية واخلربة 

القانونية ال�رشوريتني ون�رش املمار�سات الف�سلى وامل�ساعدة على العودة الطوعية ...

ويبقى اإدماج جمعيات املهاجرين واملهاجرات يف هذه العملية اأمرا اأ�سا�سيا بالإ�سافة اإىل الت�سوية القانونية 
لو�سعية بع�س اجلمعيات العاملة يف جمال م�ساعدة املهاجرين مثل جمموعة مناه�سة العن�رشية والدفاع ومواكبة  

.)GADEM(  الأجانب واملهاجرين

فيما يتعلق مبكافحة الجتار بالأ�سخا�ص
يدعوا املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان احلكومة اإىل اإدراج مقت�سيات يف الباب 7 من اجلزء الأول من الكتاب 
الأ�سخا�س  ا�ستقبال  اأو  اإيواء  اأو  اأو حتويل  نقل  اأو  ا�ستقطاب  معاقبة  على  تن�س  اجلنائي  القانون  من  الثالث 
اأو  اأ�سكال الق�رش عن طريق الختطاف  اأو ا�ستخدامها اأو غري ذلك من  عن طريق التهديد با�ستخدام القوة 
الحتيال اأو اخلداع اأو ال�سطط يف ا�ستعمال ال�سلطة اأو ا�ستغالل حالت اله�سا�سة، اأو باإعطاء اأو تلقي مبالغ 

مالية اأو مزايا لنيل موافقة �سخ�س له �سلطة على �سخ�س اآخر لغر�س ال�ستغالل.

الأقل،  على  الباب،  هذا  اأحكام  مبوجب  ال�ستغالل،  تعريف  ي�سمل  اأن  املجل�س  يقرتح  ذاته،  ال�سياق  يف 
اأو  ال�سخرة  وخدمات  اأعمال  اأو  اجلن�سي،  لال�ستغالل  اأخرى  اأ�سكال  يف  اأو  الدعارة  يف  الغري  ا�ستغالل 

ال�سرتقاق اأو املمار�سات ال�سبيهة بالرق، اأو ال�ستعباد اأو نزع الأع�ساء.

يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بت�سمني القانون اجلنائي مقت�سيات حتمي املهاجرين القا�رشين على 
وجه اخل�سو�س، واعتبار ارتكاب جرمية الجتار بهم اأمرا موجبا لإعمال ظروف الت�سديد.

من اأجل �سمان احلماية الفعلية ل�سحايا الجتار بالأ�سخا�س املفرت�سني، يقرتح املجل�س تعديل املادة 82-7 
من قانون امل�سطرة اجلنائية مبا ي�سمن حماية ال�سحايا وال�سهود واخلرباء واملبلغني يف ما يخ�س اجلرائم املرتبطة 

بالجتار يف الأ�سخا�س.
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ويف الأخري، ومن اأجل ت�سهيل تنفيذ التو�سيات املذكورة اأعاله، يقرتح املجل�س على احلكومة اأن ت�سرت�سد 
مبقت�سيات القانون النموذجي ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س الذي اأعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية �سنة 2009.

ملواكبة الإ�سالحات الت�رشيعية املقرتحة، يو�سي املجل�س احلكومة مبا يلي :

 اإطالق بحث وطني حول ظاهرة الجتار بالأ�سخا�س؛
 بلورة خطة عمل وطنية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س على اأ�سا�س مقاربة ت�ساورية؛

الجتار  مبكافحة  املرتبطة  القوانني  اإنفاذ  على  امل�سوؤولني  قدرات  لتعزيز  خا�س  تكوين  برنامج  و�سع   
بالأ�سخا�س؛

 تعزيز التعاون بني خمتلف امل�سالح املعنية مبكافحة الجتار بالأ�سخا�س )�رشطة مراقبة احلدود، الأمن الوطني، 
الدرك امللكي، الق�ساء ....اإلخ(؛

 تعزيز ال�رشاكة مع املنظمات العاملة يف جمال مكافحة الجتار بالأ�سخا�س وحماية ال�سحايا.

يف ما يتعلق بالأجانب يف و�سعية نظامية

يدعو املجل�س احلكومة اإىل العمل على ما يلي:

 مراجعة املواد 24 و25 و26 من الظهري ال�رشيف رقم 376-58-1 ال�سادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 
)15 نونرب 1958( بتنظيم حق تاأ�سي�س اجلمعيات كما وقع تعديله وتتميمه مبوجب القانونني رقم 75-00 

و09-07 مبا ي�سمن مطابقة الو�سع القانوين للجمعيات الأجنبية مع نظريتها الوطنية؛
 مراجعة املادتني 3 و4 من القانون رقم 97-9 مبثابة مدونة النتخابات كما مت تعديله وتتميمه مبوجب 
القانونني رقم 06-23 و08-36، مبا ي�سمن منح الأجانب املقيمني باملغرب اإمكانية امل�ساركة يف النتخابات 
املحلية اإما مبقت�سى القانون اأو تطبيقا لتفاقيات دولية اأو ممار�سات املعاملة باملثل، وفقا ملقت�سيات الف�سل 30 

)§4( من الد�ستور؛
 مراجعة املادة 416 من القانون رقم 65.99 مبثابة مدونة ال�سغل ب�سكل ي�سمح للعمال املهاجرين بولوج 

املنا�سب الإدارية ومنا�سب الت�سيري بالنقابات املهنية التي ين�سوون حتت لوائها؛
 امل�سادقة على التفاقيتني رقم 97 و143 ملنظمة العمل الدولية حول العمال املهاجرين، بالنظر لتاأثريهما 
الهيكلي على �سمان احلقوق الجتماعية لهذه الفئة من العمال. ويف نف�س ال�سياق، ونظرا لأهمية ال�سمانات 
اجلديدة املن�سو�س عليها يف الف�سل 8 من الد�ستور املتعلقة باحلريات النقابية، يو�سي املجل�س بامل�سادقة على 

التفاقية رقم 87 حول احلرية النقابية وحماية احلق النقابي.
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ويف الأخري، يدعو املجل�س احلكومة اإىل احلر�س خالل كل عملية تفاو�س مبنا�سبة اإبرام اأي اتفاقية اقت�سادية 
ثنائية اأو متعددة الأطراف، وعلى اأ�سا�س املعاملة باملثل، على فتح �سوق ال�سغل مع اإدماج مقت�سيات مالئمة 

حتمي احلقوق الجتماعية للعمال.

ومن اأجل اإجناح هذا العمل، يعترب املجل�س اأن هذه ال�سيا�سة العمومية اجلديدة، التي بات اإعمالها م�ستعجال 
الفاعلني  ملجموع  فعليا  اإ�رشاكا  تقت�سي  احلالية،  واملمار�سات  الو�سعية  مع  قطيعة  ت�سكل  اأن  يجب  والتي 
الجتماعيني وال�رشكاء الدوليني للمغرب. ويف هذا ال�سدد يقدم املجل�س لهوؤلء الفاعلني التو�سيات التالية :

بالن�سبة للربملان:

اعتبارا للمكانة املوؤ�س�ساتية  البارزة التي اأ�سفاها الد�ستور اجلديد على املوؤ�س�سة الربملانية من خالل اعتبارها 
امل�سدر الوحيد للم�سادقة على القوانني، يدعو املجل�س الربملان اإىل ما يلي :

الواردة  للتو�سيات  اإعمال  احلكومة، وذلك  لدن  من  عليه  املحالة  امل�ساريع  مع  والفعلي  ال�رشيع  التفاعل   
اأعاله؛

الجتار  ومكافحة  التمييز  مناه�سة  بخ�سو�س  برملانية  فرق  قدمتها  قوانني  مقرتحات  بالنظر يف  الإ�رشاع   
بالأ�سخا�س.

بالن�سبة لو�سائل الإعالم:

يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان و�سائل الإعالم وال�سحافيني املغاربة اإىل ما يلي:

والعن�رشية  الأجانب  وكراهية  واحلقد  والعنف  الت�سامح  عدم  على  يحث  خطاب  اأي  ن�رش  عن  المتناع   
ومعاداة ال�سامية والتمييز اإزاء الأجانب؛

 اعتماد معاجلة �سحافية وحتليالت متوازنة لظاهرة الهجرة مع الرتكيز اأي�سا على جوانبها الإيجابية؛
 حماربة ال�سور النمطية واخلطابات ال�سلبية حول الهجرة؛

 امل�ساهمة ب�سكل فعال يف حت�سي�س ال�ساكنة حول العن�رشية وكراهية الأجانب.

ويو�سي املجل�س ال�سحفيني ب�سكل خا�س بال�سرت�ساد، يف اإطار ممار�ستهم لأن�سطتهم املهنية، بالتوجيهات 
الواردة يف “اإعالن املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة مب�ساهمة و�سائط الإعالم اجلماهريي يف توطيد ال�سلم والتفاهم 
الدويل ويف تعزيز حقوق الإن�سان ومناه�سة العن�رشية والف�سل العن�رشي والتحري�س على احلرب” و “اإعالن 

املبادئ املتعلقة بالت�سامح” املعتمدان على التوايل من لدن منظمة اليوني�سكو �سنتي 1978 و1995.
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واأخريا، يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، خمتلف موؤ�س�سات تكوين ال�سحفيني املهنيني �سواء العمومية 
اأو اخل�سو�سية باتخاذ كل التدابري الالزمة الكفيلة بتعزيز وتطوير مواقف و�سلوكات لدى الطلبة ال�سحفيني 
املكونني، قائمة على العرتاف بامل�ساواة  مع احلر�س  ب�سكل  خا�س وعرب و�سائل بيداغوجية مالئمة على 

مناه�سة الأحكام امل�سبقة وال�سور النمطية اإزاء الأجانب.

بالن�سبة للمقاولت:

يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، املقاولت اإىل:

 المتناع عن  ت�سغيل الأ�سخا�س املوجودين يف و�سعية غري قانونية والعمل على ت�سوية و�سع امل�ستخدمني 
املوجودين يف نف�س الو�سعية؛

 �سمان امل�ساواة يف املعاملة من حيث الأجور واحلقوق الجتماعية؛

 تنفيذ برامج خا�سة بالتوعية والتكوين حول عدم التمييز خا�سة بالن�سبة للمقاولت املتعاملة مع الأجانب 
على غرار الربنامج الذي �سيتم تنفيذه لفائدة امل�سيفات وباقي العاملني يف قطاع النقل اجلوي بناء على مبادرة 

من اخلطوط امللكية املغربية ب�رشاكة مع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.

بالن�سبة للنقابات: 

ي�سكل ا�سطفاف النقابات يف جميع بقاع املعمور اإىل جانب ق�سايا املهاجرين قيمة م�سافة لي�س فقط للدفاع 
اإدماجهم يف العمل املدين الدميقراطي. ويف هذا ال�سدد ي�سكل  اأي�سا كبنيات لتي�سري  عن حقوقهم، ولكن 

بروز جمموعة نقابية للعمال املهاجرين داخل املنظمة الدميقراطية لل�سغل، مبادرة ممتازة. 
ويف هذا ال�سياق، يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، املنظمات النقابية اإىل:

  اأخذ الو�سع اله�س للعمال املهاجرين بعني العتبار واإدماج هذه الإ�سكالية يف عملهم النقابي؛
 تنظيم حمالت حت�سي�سية لت�سجيع انخراط العمال املهاجرين يف النقابات؛

 دعم املهاجرين يف م�ساعيهم للبحث عن ت�سويات عادلة لنزاعات ال�سغل. 
 







املـمــلــكـة املـــغربية

الأجــــانب وحــــقـــــوق الإن�ســــــان بـــاملغـــــرب
من اأجل �سيا�سة جديدة قي جمال اللجوء والهجرة

ملخ�ص تنفيذي - �شتنرب 2013


