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م لكريالكل األساتذة واألستاذات اللذين تعلمت منهم  وشكر خاص لألستاذ 

 الحسن الوارث الذي أشرف على انجازي لهذا البحث وللجنة المحترمة

وزميالت الدراسة ولكل من يسهر على   التي ناقشته، وشكرا لزمالء

 أو الجامعة...  في الكلية                 حسن سير الدراسة 

وأشكر والدتي ووالدي العزيزين، على دورهما في وصولي لهذا 

 المستوى التعليمي وإلخوتي وعائلتي

 ولكل من ساهم في ذلك.
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 مقدمة

 

وقد ساهمت في  القارات الخمسر تم تعميولولها لما  نسانقديمة قدم الا  الهجرة عادة

تهجيرات  ،، نزوحاتاٍستيطانا ألراضي جديدة ،متنوعةكانت الهجرات   تحريك التاريخ،

ويعد ااكتشاف أمريكا في القرن الخامس عشر  ...قسرية وهجرات بحثا عن عيش أفضل

كذلك أستراليا  ،بأعداد لم يسبق لها مثيل 19 قرنعرفت أوجها في ال ،بداية لهجرة أخرى

نجليز وباقي  هاته الهجرة التي عرفت أيضا  ،األوروبيينعرفت اٍستيطانا من طرف الا

ونتيجة  وة في المستعمرات الجديدة.ظاهرة غير اٍنسانية وهي اٍلسترقاق من أجل اٍنتاج الثر

 ،  ثم عرفت  أوروبا خاللة داخل البلدان األوروبية وبينهاحدثت هجر الثورة الصناعية 

فبعد الثورة  ،نزوحا من روسيا بعد الثورة الروسية ،النصف األول من القرن العشرين

أوروبا  وقد تم استقبالهم في عدد من البلدان  إلىالبلشفية نزح حوالي نصف مليون روسي 

سية حددته العالقات الديبلوماسية وفالتعاطي مع المسألة الر ،بشكل متفاوت وعلى العموم

ظهرت فكرة اتفاقية دولية من أجل هاته الحالة  1921 سنة مع روسيا ومنللدول األوروبية 

سميت فيما بعد بجواز  ،بالالجئين الروسخاصة  سفروثيقة  إصداروقد تم التفاق على 

اثر  نزوحا لاٍلسبان  فرنسا عرفت  1."نانسن" وهو أول اعتراف قانوني بوضع لجئ

الحرب العالمية الثانية لتتسبب ثم وقعت  ،لثانيةقبل الحرب العالمية ا وذلك الحرب األهلية 

سواء  ،بأرقام لم يسبق لها مثيل في التاريخ ،من الحرب نزوحات في هجرات أو باألحرى

لكن بشكل  ،الهجرات والنزوحات عاشت كذلك رات األخرىاالق، داخل القارة أو خارجها

التي كان ينظر اليها كمركز العالم، ثم  ،غير معروفة مثل المرتبطة بأوروباوهي   أقل كثافة

. ثم بعد الحرب العالمية الثانية ان أوروبا كانت مصدرة للمهاجرين للقارات األخرى

وهجرة اٍقتصادية تتميز بأنها اٍختيارية التي لة، امهجرة  الع والعالم بروزستعرف أوروبا 

البناء ومع النقص في اليد العاملة لى اٍعادة فأوروبا التي كانت في حاجة اا  ،وليست نهائية

فقد  ،أمريكا أيضا رغم أنها لم تصلها خسائر الحرب ،اٍستقطبت ماليين من المهاجرين

كما عرفت فترة ما بعد الحرب  ااستقطبت الماليين من العمال من الجنوب ومن باقي العالم.
                                                             

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=545962&r=01 بهون محمد، تطور ظاهرة اللجوء على المستوى الدولي  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=545962&r=0
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من طرف منظمة العمل اٍهتماما قانونيا بالهجرة واللجوء، هذا اٍلهتمام الذي كان من قبل 

 ،ومن خالل عدد من القوانين األوروبية في مجال اللجوء العمالية الدولية في مجال الهجرة

كي يبدأ التمييز  ،أسيس منظمة دولية  في هذا المجالتم وضع اٍتفاقية وتالحرب  وبعد مأساة 

 .القانوني الدولي بين الهجرة واللجوء

هجروي لمد الفي اٍستمرار ا الثانية ةبعد الحرب العالمي ساهم اٍلزدهار اٍلقتصادي  

 ،ة الكفاءاتوهجر   التجمعات العائلية  من خالل ،اٍلزدهار انحباس بل وما بعد ،طيلة عقود

نجلترا واٍ  وكانت البلدان الرئيسية في أوروبا في اٍستقبال المهاجرين هي فرنسا وألمانيا

لدول اضافة الى أن ا ،ثم ستلتحق بها اسبانيا وايطاليا سويسرا، و وهولندا وبلجيكا

 م تتوقفجوء لمع العلم أن ظاهرة اللالسكندنافية بها كذلك نسبة من المهاجرين والالجئين. 

   .مثال مع نهاية  الحرب العالمية بل ابتدأت مأساة الجئين الفلسطينيين

 قارةن المللمهاجرين  ة األولىفقد كانت فرنسا هي الوجه ،بالنسبة للقارة اٍلفريقية

بان ٍلسلكن هاته األخيرة اٍحتل فيها المهاجرون ا ،بسبب ارتباطات الماضي الستعماري

 سبةنحيث بدأت  ،المراتب األولى اٍلى غاية السبعينيات ،واٍليطاليون والبرتغاليون

سب بن ولو الجزائريين والمغاربة والتونسيين تتزايد واألفارقة من جنوب الصحراء أيضا

م ان ث ،سافرنفي  تواجدها أكثر من ،لكن هناك جنسيات افريقية تتواجد في بلدان أخرى ،أقل

 حراء،الص بما فيهم من جنوب ،فارقةأصبحت هي كذلك وجهة لأل ،ايطاليا واسبانيا فيما بعد

ن هجرة م ثانيةرب العالمية الثم بعد الح ،يرلنديينمن قبل هجرة الا  اٍنجلترا فقد شهدتأما 

ي من ه ،ددة في البلوولى الموججنبية األلث" ومن آسيا واآلن الجنسيات األوو"الكومندول 

طاليا حول اٍيتت قبل أن يرلندا والتحاد األوروبي..،الهند المستعمرة السابقة ومن باكستان فاا 

لنمو ة اففي فتر  ،نظاميةبما فيها غير ال ،واٍسبانيا االى بلدان مستقطبة للهجرة كذلك

 ،خرىن األكما سبق الحال في البلدا ،اٍلقتصادي السريع تم التساهل مع توافد المهاجرين

وبية أصبح تواجد المهاجرين غير الشرعيين يزعج البلدان األور "شينغن"لكن في نظام 

 رة .الهجتحاد األوروبي في مجال التي تطلب منهما اٍللتزام بتوجيهات الا  ،األخرى
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حتى المشروعة منها وباحثون  ،وفترة التسعينات ستعرف تعامال صارما مع الهجرة

ييد المتزايد التي تتميز بالتق ،بالنسبة للهجرة في العالم 1995يرون أن هناك مرحلة مابعد 

حيز التطبيق  "شينغن"، خصوصا بالنسبة ألوروبا مع دخول اٍتفاقية لهجرة اليد العاملة

التاريخ القريب للهجرة  ،لى اٍلتحاد األوروبيل أخرى من أوربا الشرقية اا واٍنضمام دو

حيث لحظ بعض  ،ضطرارقم هذه األخيرة جاء بسبب الحاجة والضيق والٍ ايسجل أن تف

ضافة وصف هو عصر الهجرة الجماعية البائسة والعدائية ويمكن اٍ  20المهتمين بأن القرن 

لكن هذا التشدد مع  2.خرىلة المسائل الطارئة األئة على شاكهو كونها هجرة طار ،آخر

مؤهلة وليس فيما اليد العاملة غير ال ل فيما يخص الهجرة القانونية والهجرة لم يحد منها إ

من شمال بطريقة غير قانونية ظل المهاجرون يتوجهون اٍلى أوروبا  يخص الكفاءات، كما

لتتفوق  في اتجاه أوروبا ترتفع أعداد المهاجرين من جنوب الصحراء اٍفريقيا وكذا بدأت

تحررت من كثير من القيود.   "شينغن"الهجرة في فضاء بالمقابل ف ،على هجرة شمال القارة

 ل توجد قوانين دولية لتنظيمها بل اانه  ،أما قوانين الهجرة على المستوى العالمي فلم تتطور

 . ن وضبط الهجرة المرتبطة بالجريمةول حقوق المهاجريمواثيق حباألخص ولكن توجد 

 2018في لذي أصدرته وكالة األمم المتحدة للهجرة حسب التقرير العالمي للهجرة  ا

في المئة  3,3 أي ما يمثل نسبة  ،امليون 233كان   2015 في سنة  المهاجرين  فٍان عدد

 هو القاعدة ول البقاء في بلد المنشاٍ اذ يبقى لم، من ساكنة العالم، وهي أقلية من سكان العا

وإنما داخل البلدان فقد كان عدد هؤلء المهاجرين في  ،تهاجر غالبية الناس عبر الحدود

 ،كبيرة في النزوحأيضا زيادة شهدنا  ،مليونا. وفي السنوات األخيرة 740يقدر ب  2009

بما في ذلك أعمال  ،طنيةة النزاعات األهلية وعبر الوالى حد كبير نتيج ،داخليا وخارجيا

ما  2016التطرف العنيف خارج مناطق النزاع. وتشير البيانات أنه كان هناك  في سنة 

عدد المليون لجئ ويعد  22,5و في جميع أنحاء العالم، نازح داخليمليون  40,3يقدر ب 

 3التقديري للنازحين على الصعيد العالمي أكبر عدد سجل الى اليوم.

                                                             
عمي علي، الهجرة بحثا عن العيش من أجل مقاربات اٍنسانية أكثر حقوقية الهجرة المغاربية الرهانات اآلنية والمنازعات. دفاتر مركز الدراسات 2 

  2005نونبر  25و  24, أعمال الندوة الدولية وجدة 2006ماي  8واألبحاث حول حركات الهجرة المغاربية, العدد   

 تقرير الهجرة في العالم لعام  2018، وكالة األمم المتحدة للهجرة3  
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ر و مصدب و معبر للهجرة وقبل ذلك فهموقعه اٍلستراتيجي هو جاذ عتبارالمغرب باٍ 

نب لى جااٍ اجرين السنوات األخيرة جعلت منه معبرا مهما للمهف السرية، نظامية والللهجرة 

ي ليبيا ف  خصوصا مع الوضع المضطرب ،اد عليه اٍلقبالزهذا األخير المعبر الليبي، لكن 

شكل ة بأصبحت مراقب كربيع العربي" فالحدود نتيجة ذلبعد أحداث ما سمي في البداية "ال

نه نحو ن متزايد المهاجرون القادمون اٍلى المغرب  والمنطلقو  ،2017في سنة أقل، أما 

لحوظا عا ماٍرتفانية  في ليبيا وقد عرفت هذه السنة أوروبا نظرا لتدهور األوضاع اٍلنسا

البحر  كبواوتزايد عدد المهاجرين الذين ر ،لذين قدموا للمغرب كي يعبروا منهللمهاجرين ا

رين لمهاجٍلستقرار اأصبح أيضا بلدا  البلدفي اتجاه اسبانيا وعدد الواصلين الى هناك. 

روج ما ييطول وأعدادهم تتزايد ومع ذلك ليوجد  اٍجتياح أو أعداد ضخمة ك ىفمكوثهم غد

ة داخل ي هجرفي اٍفريقيا مثال هكما أن ثلثي الهجرة  ،البعض للتشديد من المقاربة األمنية

التي  بابواألس ،ير سياسة الهجرةيشكل تحديا غير مسبوق مما تطلب تغي الوضع القارة، هذا

فصحيح أن أولها مرتبط   ،متعددة ،تجعل المهاجرين يفضلون المغرب ويستقرون به

ظرون ن ينتيجعل المهاجري ما تشهده من تشديد الدخول اٍليها،بالهجرة اٍلى  أوروبا و مع 

ان بلد لمدد طويلة في دول العبور وكذلك الوضع في المغرب الذي هو نسبيا أفضل من عدة

أما  ،نهاجريهذا من خالل اٍهتمامه بالمفي التعامل مع المهاجرين وللمجتمع المدني دور في 

عمل  يديألى من الناحية اٍلقتصادية فليس هناك اٍزدهار اٍقتصادي يجعل المغرب يحتاج اا 

 رغم أنه قد يحتاج اٍلى بعض الكفاءات في بعض الميادين وهاته الوضعية ،جنبيةأ

طاتهم مخط يغيرون رغم أنهم  ،اٍلقتصادية ل تجعل من المغرب الوجهة النهائية للمهاجرين

 اعيلدوسباب واومهما تكن األ ،قامة في المغربحيث أصبحوا يفكرون في الٍ  ،بهذا الشأن

لى اٍ  والتي تحتاج التي تساهم في اٍستقطاب و اٍستقرار المهاجرين في المغرب الدقيقة

هم وضعيتوفهم موجودون ويميلون اٍلى اٍلستقرار  ،سات سوسيولوجية واٍقتصادية واسعةدرا

 عامل معللت فللمهاجرين حقوق وأمام المغرب تحديات لى البلدفٍان ذلك يلقي أعباء ع ،تتحول

 .ة منهاستفادوالٍ  تكلفتها الجتماعية والقتصادية نفس الوقت تدبير  بإنسانية وفيالهجرة 

ل تنحصر في  ،مين الى المغربدتغيير سياسة الهجرة فيما يخص المهاجرين القا

الجراءات القانونية كتسوية وضعية المهاجرين القانونية ولكن العمل كي يندمجوا داخل 
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فمن الضروري  معرفة عوائقه  لهذا الندماج، جة القانونية مدخلالمجتمع ولو أن المعال

وحدوده ومعاينة تجارب أخرى، فهل هدفه الوصول الى مساواة شاملة بين المهاجرين 

أنه ليست هناك مساواة شاملة واقعية بين الدماج الناجح، مع العلم والمواطنين وهذا هو 

لكن تحدث المساواة حين يحصل المهاجر على  ،المهاجرين والمواطنين في أية تجربة

المساواة و من جانب مساواة بين المواطنينالاشكالية  البلد ويصبح مواطنا وهنا تبقى جنسية

التي هي جزء من سياسية الهجرة  و عملية الندماج  بين المهاجرين من جنسيات مختلفة،

لقاء الضوء على لهذا من المفيد اٍ  وغيرها، تتأثر بعالقة الدولة مع جيرانها في مجال الهجرة

يمنح شريك و ألنه  هاته العالقة وبالخصوص التي تربط المغرب مع التحاد األوروبي،

وهذا لن يعني أن  جرين المغاربة موجودون في أوروباالدعم للمغرب وماليين من المها

 .تطوروالذي عليه أن ي ل مع البلدان الفريقية ليس ضرورياالتعاون في هذا المجا

 :إلشكالية المطروحة هيفا

ادية  قتصاٍ  ،واٍلعتبارات األخرى، اٍجتماعية كيف يمكن التوفيق بين حقوق المهاجرين 

 التي تشكل تحديات  ؟ و

 :ولإلجابة على هذه اٍلشكالية سنجيب على األسئلة التالية 

 ؟ماهي حقوق المهاجرين ؟ وماهي ضمانات حمايتها؟ ما هي التحديات المطروحة 

 ستفادة منها ؟وكيف يمكن التعاطي معها ؟ وكيف يمكن تدبير الهجرة و الٍ 

 :هي والمناهج المستعملة

بجمع  ءتقراسالٍ  ،نها دراسة تهتم بحقوق المهاجرينالمنهج القانوني التحليلي، بما أ 

 لنقدمع التحليل وا ،لآلليات والمؤسسات وصف ،المقارنة مع تجارب أجنبية ،المعطيات

 والتركيب.

 تحديد المفاهيم : -
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 "ألفريد شوتز"من _وجهة نظر سوسيولوجية_ تبعا للمعنى الذي يقدمه  : األجنبي_ 

كل فرد "يحاول أن يكون )وجوده (  على األقل مسموحا به من قبل جماعة جديدة غير تلك 

 4التي ينتمي اٍليها.

 الهجرة : -

المعنى اللغوي هي الخروج من أرض ألخرى واٍنتقال األفراد من مكان آلخر  في 

 5.سعيا وراء الرزق

  حسب منظمة الهجرة الدولية

لي هي ترك البلد لالستقرار في بلد أجنبي والقانون الدو  emigration  الهجرة_

        .خريعترف بحق ترك بلد ما لكن هذا ل يعني في البداية الحق في الدخول الى بلد آ

هي الدخول اٍلى بلد ليمتلك الشخص جنسيته لغرض  immigrationالهجرة _

 .الستقرار

التنقالت بما فيها هجرات الجئين  التي تعني جميع Migration  الهجرة الشاملة _

 6 .الساكنة التي تؤدي اٍلى تغيير اٍعتيادي لمكان اٍلقامة والمهجرين وتحركات 

ات وليس هناك تعريف دولي متفق عليه للمهاجر، لكن توجد تعريفات لبعض الوضعي

 في القانون الدولي. 

هجرة دولية تتعارض مع اٍلطار القانوني لدولة  هي  : الهجرة غير النظامية_

وليس هناك تعريف دولي موحد  migration irriguliere األصل،  العبور أو الوجهة 

انونية الزمة للدخول، فهي عدم التوفر على الترخيص والوثائق الق ،بالنسبة لبلد الوجهة

وج من البلد بدون جواز سفر أو هي الخر ،العمل  في البلد. وبالنسبة لدولة األصلاٍلقامة و

رغم أن هذا المصطلح هو المستعمل من طرف المنظمات الدولية  .عدم ملئ الوثائق الزمة

مع  ،تستعمل الهجرة غير الشرعية أو المشروعة ،فالقوانين الوطنية والعالم وجهات أخرى

                                                             
 رشيد بن بيه، األجانب في المغرب : دراسة ببليوغرافية وتحليلية لسياقات التوافد اٍضافات المجلة العربية لعلم الجتماع العددان 33 و34 شتاء 4 

   202ص  2012ربيع 

https://www.almaany.com5     المعاني 

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration6 عنوان منظمة الهجرة الدولية  
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وا ولو أن العلم أن مفهومها واسع قد تعني أنه ليس من حق األشخاص اطالقا أن يهاجر

وهذا الشكال يطرح في اللغة العربية أكثر من  المشروعة قد تعني غير مشروعة قانونيا.

 أي غير القانونية.   illégalle ي تستعملتالفرنسية ال

ليس من  اطا بمقابل في بلدهو الذي يزاول نش،1990_ العامل المهاجر: في اٍتفاقية 

نية انونية ألن من ليسوا في وضعية قانوالعمال بصفة ق ه وهي ل تحصر ذلك فيارعاي

 حقوقهم كذلك كما سنرى فيما بعد. ويشتغلون على الدولة أن تحمي

ى بلد اٍل د أوتعني التنقل من مكان اٍلى مكان سواء في نفس البل ،فالهجرة بشكل عام 

 من يستقر في بلد أجنبي لمدة معينة . آخر ويعتبر مهاجرا

  asile اللجوء

و ه: هو من يبحث عن ملجا أو ملتجئ فيه والملجأ قد يعني ما  refugiéالجى  -

 مادي مكاني أو معنوي...

فهو شخص في حالة رجوعه الى بلده، يخشى امكانية  7أما في التعريف الحقوقي

اضطهاده بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه الى جماعة أو بسبب آرائه السياسية... مع 

العلم أن هذا التعريف يعتمد على القانون الدولي كما سيظهر لحقا في التفاقيات )مع 

أسباب النزاعات والعتداءات األجنبية الشارة الى أن التفاقية الفريقية لالجئيين، تضيف 

التي تحدث اضطرابات داخلية مما يوحي بالمعنى الجماعي للجوء رغم أن مصطلح 

الالجىء استعمل بشكل فردي كذلك(،  لكن المنظمات الحقوقية تستعمل وصف الجئ 

ترف بغض النظر هل هناك دولة منحته قانونيا، بل المفوضية السامية لالجئيين كذلك، قد تع

   بوضع  الالجىء  ولو بدون موافقة دولة ما. 

: هي حالة من يطالب بحق اللجوء ول ينطبق   Demande d’asile ب اللجوءلط _

لكنه يوجد في وضعية غير  ،الوضع فقط على من قدم طلبا لذلك أو حتى من رفض طلبه

 .قانونية ولم يحصل على صفة لجئ في البلد الذي تقدم فيه بالطلب
                                                             

 منظمة العفو الدولية  7
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وفر ل يجب الخلط بينه وبين الحق في اللجوء لمن يت :Droit d’asil اللجوء حق _

ن واٍلستفادة من مجموعة م  هو الحصول على وضع لجئ بصفة قانونيةف على شروطه،

 لقوانينها اللتي تمنحها هذه الصفة، هذا الحق الذي تمنحه دولة اللجوء التي تترك الحقوق ا

  حديد شروط الحصول عليه.الدولية والقليمية صالحية ت

  الجئين: يعني هذا المصطلح الذي تتداوله المفوضية السامية ل _الهجرة المختلطة 

ة لهجروالتي تعني مختلف أنواع المهاجرين سواء كانوا طالبي لجوء أو مهاجرين وهذه ا

  .المختلطة تتحقق في تدفقات الهجرة قبل أن يتم تحديد األوضاع المختلفة

 أهمية الموضوع   -

سوسيولوجي  ،حقوقي،كموضوع قانوني ،موضوع الهجرة مهم في حد ذاته

،  والىألن التغيرات ما تفتأ تت ،جددوفي الوقت الراهن فٍانه موضوع مت ...واٍقتصادي

ولية نين الدلقواافٍان المهاجرين يعتبرون من الفئات التي تهتم بها  ،وبالنسبة للمجال الحقوقي

قية لحقوافٍان المقاربة  ،تعني المهاجرين يوبما أن أي سياسة للهجرة ه ،لحقوق النسان

شكل بالقانونية تفرض نفسها. وبالنسبة لموضوع الهجرة نحو المغرب، فهي ظاهرة تبرز 

  .ربة ن موضوع هجرة المغامتزايد وهذا يطرح على البلد تحديات غير مسبوقة ومختلفة ع

ها  ؤثر فيفهي تتأثر بها وت ،ا بقضايا أخرىالهجرة مهمة ٍلرتباطهأيضا قضايا 

 في فهم  العالقات بين الدول واٍلقتصاد واٍلجتماع. فالهجرة كموضوع، مهم

 حدود الدراسة  -

وموضوع  للتعمق فيه أكثر ،لمقاربة أي موضوع علميا ل بد من تحديد مجال دراسته

لى بلد ٍلسقرار اٍ بما أننا ندرس تحول المغرب من بلد للعبور و  الهجرة هو شاسع

 باوفذلك يعني بالخصوص المهاجرين الذين يحاولون العبور اٍلى أور  المهاجرين كذلك،

لكن يوجد أيضا عابرون مثل الالجئين الذين قد  ،هم في غالبيتهم مهاجرو جنوب الصحراءو

 لءيحاولون العبور اٍلى أوروبا أو اٍلستقرار بالمغرب والفئة البارزة أكثر بالنسبة لهؤ

لكن يصعب  ،هم السوريون وهذا ل يعني عدم وجود لجئين من جنسيات أخرى مؤخرا
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أن المهاجرين يقصد بهم حتى  كما ،تمييزهم بما أن البلدان التي أتوا منها ليست في حرب

ذه الدراسة  ك الذين هم في وضعية غير قانونية وغالبيتهم من جنوب الصحراء وهأولئ

كن بداية حين سنتطرق للحماية الحقوقية للمهاجرين فهذه تعني ل ،تعنيهم أكثرمن غيرهم

  رغم أنه بالنسبة لهؤلء ،وروبيينن ولجئين وتعني كذلك األجانب األجميع األجانب مهاجري

نظرا ألنهم في وضعية  ،ل تطرح اٍشكالية حماية حقوقهم أو ل تطرح من نفس الزاوية

ورغم أن نسبة  تهم المادية ول يحتاجون لتأشيرةألنهم مستثمرون ولديهم اٍمكانيا ،متميزة

لى وثائق اٍلقامة منهم يشتركون مع المهاجرين في غرض العمل وضرورة التوفر ع

بالمهاجرين في المغرب بل باألجانب أما وزارة  اال أنهم ل يوصفون وتراخيص العمل،

و الطلبة غير المغاربة في المغرب أيضا  8"البعيدين"الفرنسيين تصفهم بفالخارجية الفرنسية 

  يوصفون باألجانب.

هجرة يس الفسنهتم بالهجرة الوافدة ول ،أما فيما يخص تحديات وآفاق الهجرة بالمغرب 

ا فيما يينهتعني الفئة من المهاجرين التي تم تع مما يعني أن هاته التحديات، ،املبشكل ش

 سبق.

 الدراسة  شروط_ 

ت منها موضوع صعوبات في دراسته وكل باحث يواجه صعوباأن لكل  من المعروف

فهناك دول توفر  ،يختلف البحث من دولة ألخرى ما هو شخصي وما هو موضوعي،

وهناك اختالف أيضا بين المؤسسات  أكثر من غيرها شروط البحث المادية والمعنوية

بالنسبة  البحث، ثر على جودةتذة وكل هذا يأواختالف بين األسا الجامعية في نفس البلد

فيه الكثير، إل لموضوع الدراسة هذا فهو ولو أنه يعني موضوع الهجرة الذي كتب وقيل 

وفيما يخص الهجرة نحو المغرب فهي ونظرا ألنها حديثة ومتحولة،  أنه موضوع متجدد. 

 ،في المجالمما يقلل من المراجع  المغاربة نحو الخارج، هجرة مثل لدراسةلم تحظى با

هي قليلة مقارنة بموضوعات  ،ات التي تناولت الهجرة نحو المغرب على حد العلمالدراس

الهجرة من المغرب وبالنسبة لمؤسسات الدولة لتوجد أي دراسة في هذا المجال، فيما 

                                                             
8 Les expatriés   



11 
 

مع  ،بدأ يهتم بالموضوع منذ بداية األلفية الجديدة وكذلك الباحثون ،يخص المجتمع المدني

 ات األجنبية أو تحت اٍدارة أجانبوتعتبر الكتاب ب الصحراء،وز ظاهرة الهجرة من جنوبر

في هذا المجال أو المكتوبة بغير العربية هي األكثر بما فيها حالة المغرب، وجل الدراسات 

التي تناولت الهجرة اٍلفريقية تعتبر المهاجرين األفارقة مجرد عابرين للحدود بالمغرب، 

  "ميشال بيردالي"باستثناء دراسة  ،ي المجتمع المحليوبالتالي غير معنيين باٍلستقرار ف

  .2011لسنة 

اهو وم  يةأو معنوية أو تواصلية أو معرفبالنسبة للصعوبات الذاتية فهي اما مادية  

مام حيث يواجه الباحث عدم اهت ،سواء مؤسسات أو أشخاص ،متعلق باآلخرين موضوعي

 ل ا بل،قلم تكن متوفرة من  د وسائلمع الشارة الى وجو أو أنظمة غير مسؤولة ومتخلفة،

عكس قد تنفوان لم يحسن استغاللها  بسبب الضغط عليها تعطلمنها ما قد ي هاته الوسائلأن 

 بحثقد وجدت شروطا ل بأس بها وبعضها محفز للفوعلى العموم  سلبا على جودة البحث

ء ة وزمالفي ذلك ألشخاص من أساتذويرجع الفضل  سواء في المحيط الضيق أو الواسع،

  األمل.  وغيرهم الذين يبثون

 والتصميم المعتمد هو على الشكل اآلتي :

 مهاجرينالقانونية والمؤسساتية لل حماية ال الفصل األول : 

 قليمية المبحث األول : الحماية الدولية و الا 

 المبحث الثاني : الحماية الوطنية  

 الفصل الثاني : تحديات وآفاق الهجرة بالمغرب 

  جرين وادماج المها المبحث األول : السياسة  الجديدة للهجرة بالمغرب

  المبحث  الثاني : التعاون المغربي األوروبي
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ي لعالماعالن على المستوى الدولي مع الٍ أت الحماية القانونية للمهاجرين اٍبتد  

ان كبلها لكن في هاته المرحلة و ق ،بل من خالل اٍنشاء األمم المتحدة ،نسانلحقوق اٍل 

ذا ه ،برزعلى المستوى األوروبي هو األ وحتى م بالالجئين على المستوى الدولي اٍلهتما

ت انرة ككما أن مسألة الهج ،بما فيها البحث عن عمل ،لم تكن مزدهرة ليعني أن الهجرة

هودات ن مجأرغم  ،لم يكن مشتركا عالميا  بها فاٍلهتمام ،تنظمها قوانين كل دولة على حدة

  1951 سنة لقد وضعت التفاقية الدولية لالجئين ،العمل الدولية ل يمكن اٍنكارها منظمة

رين هاجالعمال المخاصة ب 1949تفاقية سنة كما وجدت اٍ   ،اٍنشاء منظمة الهجرة الدولية

ة الدولي هجرةأما المفوضية السامية لالجئين ومنظمة ال ،منظمة العمل الدوليةلكنها  خاصة ب

نة ر إل سلنوام ترى ألمم المتحدة فلوبخصوص  اٍتفاقية ا  قد ظهرتا في نفس التاريخ تقريبا.ف

و بما  جرونالمها نسان بما فيهمقبلها فقد  توفرت اٍتفاقيات مهتمة بحقوق الٍ  أما  ،1990

 يرتبط بالهجرة من نشاطات.  

سب عملت الدول خصوصا األوربية على وضع مؤسسات تتنا ،على المستوى اٍلقليمي

اطا أشو فإذا كانت أوروبا قد قطعت ،كثر فاعلية وكانت في ذلك متفاوتةمع خصوصياتها وأ

سان في ٍلنبل اٍن بعض اٍلعالنات الخاصة بحقوق ا ،مهمة فٍان اٍلتحادات األخرى متعثرة

نظام  ديها أيلليس فأما القارة األسيوية  ،البلدان اٍلسالمية والعربية لم ترى النور إل مؤخرا

 مماثل للقارات األخرى. 

 لى تنظيم الهجرة على أراضيهاسعت الدول اٍ  ،أيضا على المستوى الوطني    

ة لهجرت التي عرفتها ظاهرة اسات والتي تطورت مع التحولٍاصدار قوانين وإنشاء مؤسب

 ن الدولأما ب ،هاته القوانين والتنظيمات لبد أن تراعي الحقوق العالمية للمهاجرين ،فيها

فسيادتها  منخرطة في المنظومة األممية وخصوصا بالنسبة لتلك المصادقة على اٍلتفاقيات،

 .لةوق اٍلنسانية التي أصبحت مدو  جال الحقفي تنظيم الهجرة مقيدة ألنها ترتبط بم

نسان ق الٍ تهتم بقضايا حقو ،اٍقليمية و محلية ،ا تأسست منظمات مجتمع مدني دوليةكم

 .ن تصور المنظومة الحقوقية بدونهاوالمهاجرين وحقوقهم ول يمك
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  ألول : الحماية الدولية والقليمية  المبحث  ا

عها  األساسية لألمم المتحدة والمنظمات التي تعمل م تعتبر الوثائق والمؤسسات

هم وهؤلء ل هي الضمانة األساسية  للمهاجرين ،وبالخصوص المتعلقة بحقوق اٍلنسان

 ها.   ى عنكما أن المنظمات العالمية غير الحكومية مساهمة ل غن ،ضماناتهم الخاصة كذلك

 جرينالمطلب األول : الحماية القانونية الدولية  للمها

كانت الحكومة التابعة  لها  ،من قبل عندما كانت أي حكومة تسيء معاملة األجانب 

 ،تباشر حمايتها الدبلوماسية بالتدخل لمعالجة األمر بخصوص رعاياها فقط ،هؤلء األجانب

 أما حاليا فالمنظومة القانونية الدولية تحد من سيادة الدولة.                                           9

ا أن كم ،زتتميز المنظومة الدولية بكونها تحمي المهاجرين في جميع الدول بدون تميي

 ااسعولكنها تتميز بالقصور وكذلك تترك المجال  ،هاته الحماية وضعتها الدول مجتمعة

 للدول لكي تترجم هاته الحماية على المستوى الوطني.  

 ثة :والقوانين الدولية التي لها عالقة  بحماية المهاجرين يمكن تصنيفها لثال

القانون الدولي لحقوق النسان، اٍلتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل الدولية 

 10.واٍتفاقية حقوق العمال  المهاجرين وأفراد عائالتهم

 الفرع األول : المواثيق الدولية العامة لحقوق النسان 

أول وثيقة وضعت من طرف األمم المتحدة أشارت لحقوق  العالمي يعتبر الميثاق

فهو  ،ي تعريف لمضمون الحقوق والحرياتنسان و يالحظ أن الميثاق جاء خاليا من أاٍل 

 11فقط ينص على الهدف واٍللتزام 

                                                             
   محمد بشير الشافعي، قانون حقوق النسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية. منشأة المعارف باإلسكندرية الطبعة الثالثة  2004 ص 99 9  

10Ahmed Halili, la protection  juridique  des migrants subsahariens au Maroc a la lumière des conventions .  
Internationales.  

 لقضائيةاتهادات ، قضايا الهجرة والمهاجرين على ضوء اٍلتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية مع رصد ألهم اٍلجمجلة العلوم القانونية
147ص   2017العدد السادس.    

 منذر  عنبتاوي، نظام حقوق اٍلنسان في األمم المتحدة األجهزة اٍختصاصها, طرق عملها ومنجزاتها حقوق النسان دراسات حول الوثائق 11    

ة األولى العالمية والقليمية _اٍعداد محمد شريف بسيوني _محمد سعيد الدقاق_عبد العظيم وزير. المجلد الثاني. دار العلم للماليين لبنان الطبع
    70ص  1989
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عالن العالمي ،فيما يعرف بالشرعة الدوليةثم تتجلى هاته الحماية   لحقوق أي الا

فية والثقا ماعيةالخاص بالحقوق القتصادية والجت ،ولالعهد األ ،ان والعهدين الدولييننساٍل 

ة من يلحمااتفاقيات الخاصة وسنعرض لهاته وعهد الحقوق المدنية والسياسية ثم عدد من اٍل 

 تصنيفات للحقوق.  ةل ثالثخال

 نسانيةالفقرة األولى : النواة الصلبة للحقوق الا 

نسان، كالحق في هاته الحقوق تتمثل في حقوق وردت في اٍلعالن العالمي لحقوق اٍل 

لمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة  ، منع اعدم التعذيب ،ق والستعبادعدم اٍلسترقا ،الحياة

فبما أنه   ،عالن العالميحول  اٍلزامية الٍ وضمان المحاكمة العادلة. لكن يطرح اٍلشكال 

 ، لكن هناك من يرى أنه ملزم،فاقية فهو مجموعة من المبادئ فقطمجرد اٍعالن وليس اٍت

في التفسير التحليل  لهذا اٍلعالن يومئ  بأن القول بتجريده من أي آثار قانونية قول يجاف

وة اٍللزام في حدود ٍلعالن يتمتع بقلينتهي بعد ذلك اٍلى أن ذلك ا ،المنطقي لهذه الوثيقة

كما قد يؤدي_ بشروط معينة_اٍلى اٍرساء قواعد قانونية تلزم الكافة بدخوله في اٍطار  ،معينة

  12.القواعد العرفية العامة

ق للحقو ففي العهد الدولي ،تم التنصيص عليها في وثائق لحقةكما أن هاته الحقوق 

ية القاس  لعقوبةالمعاملة أو ا ،منع التعذيب ،الحق في الحياةاسية تم النص على المدنية والسي

. ةالعادل حاكمةوضمان الم يجوز ااسترقاق أحد أو اٍستعبادهل  ،والحاطة بالكرامةالاٍنسانية 

 وكما يقال فالعهدين نقال الحقوق من اٍلختيار االى اٍللزام.

 وليات ال ،ثالرجة متفاوتة )فمن بددمان بقبول الدول فإذا كان العهدالكن العهدين يصط

لدول رف اول(  قد عرفا قبول واسعا من طليست مصادقة على العهد األ تحدة األمريكيةمال

 ن تفعيلمحد مما ي ،كمال لاٍلتفاقيات تلقى قبول أقلالتي تعتبر م ،فٍان البرتوكولت مثال

 اٍلتفاقيات. 

                                                             
  محمد سعيد الدقاق، التشريع الدولي في مجال حقوق النسان.  نفس المرجع السابق ص  7612
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عليقها مكن تالتي ل ياألساسية لكل اٍنسان وكما هناك اٍتفاقيات خاصة بعدد من الحقوق 

 1925ة قياتفكحرية النسان المتمثلة هنا في عدم اٍلسترقاق والذي ألغته اٍ  ،تحت أي ظرف

 1948 ة التي  أقرت وعرضت للتوقيع سنة ومعاهدة تجريم اٍلباد 1953والتي عدلت سنة 

 ،1984ة ة سننية والقاسية الصادرساو ااتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعامالت الاان

 . التي تجرم التعذيب

 الفقرة الثانية : الحقوق المدنية والسياسية   

انونية الشخصية الق ولى كالحق فياأل 21العالمي في مواده  اإلعالنوالتي وردت في 

هد علها  هاته الحقوق التي خصص التنقل والتصويت الخ، ،التجمع حرية المعتقد، التعبير،

ص ل تنخاص زاد في التفصيل فيها  وأنشأت لجنة خاصة بمتابعة تطبيق هذا  العهد وكمثا

 على : 12المادة 

تيار خة ا  حق  التنقل فيه وحري ،لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما"

 ذكورةلحقوق الماال يجوز تقييد  ،بلدهبما في ذلك  فرد حرية مغادرة أي بلد،لكل  ،إقامته مكان

 قوميمن الوتكون ضرورية لحماية األ غير تلك التي ينص عليها القانون،  ،أعاله بأية قيود

  تكونم، وأو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياته

                      .                      شية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهدامتم

 .ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلدهو

  :13 لمادةا  وتكمل

ال إلعهد اال يجوز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا "

، من الف ذلكمي خاألمن القوتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي تنفيذا لقرار ا  

ن معرض األسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على 

 "تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم

 .على الحق في الجنسية  15تنص المادة  و
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 جتماعية والثقافية قتصادية والا الفقرة الثالثة : الحقوق الا 

لتسع هي مجموعة من الحقوق التي صدرت في اٍلعالن العالمي في عدد من المواد ا

حق العمل  ،تغطية صحية جتماعي، مستوى معيشي كاف،خيرة كالحق في الضمان اٍل األ

هاته الحقوق التي أكد عليها العهد  نقابية وراحة  والحق في التعليم، وما يرتبط به من حقوق

  ضمانها، جتماعية وحث الدول على اٍتخاذ تدابير في سبيلقتصادية والٍ الدولي للحقوق اٍل 

قتصادي من طرف الدول المصادقة على العهد للمجلس اٍل  كما تقدم تقارير دورية

  13لتمييز"وما يثير التساؤل هو عبارة "ا .بخصوص اٍعمال هاته الحقوق جتماعيواٍل 

في عهد الحقوق المدنية والسياسية  14الواردة في العهد والتي تختلف عن عبارة "التمييز"

 اواحد انجليزية وليس العربية التي تستعمل مصطلحوهذا يالحظ في النسخة الفرنسية واٍل 

 وهو  التمييز. 

 : حقوق خاصة بالمهاجرينالفقرة الرابعة

، هذه لوطنيمغادرة أي  بلد  بما فيه بلده وحظر التمييز على األصل ا ،كحرية  التنقل

هذا  ،اسيةقوق المدنية والسيالحقوق  التي نص عليها العالن العالمي والعهد الدولي للح

  .األخير الذي فصل في هاته الحقوق كما سبق وأشرنا

لحق اهذا  ا ال أن ،ر سندا لمن يدافع عن حرية الهجرةورغم أن حرية التنقل التي تعتب

 ادةمفليس هناك   ،داخل الدولة يعني كما أشار ا لى ذلك البعض هو حق غير مكتمل فهو

 . ألشخاص الدخول ا لى أي بلد شاؤواتتحدث عن حق ا

جاءت  عينةات  منسان خاصة بمواضيع أو فئن ا تفاقيات  لحقوق اال  ا ضافة الى ذلك فا  

 ن.التي تحمي المهاجري فيها بعض الفصول

تجار باألشخاص وتحريم دعار  : والتي تنص على 1949ة الغير لسنة كا تفاقية حظر اال 

تفاقية بأن يتخذوا بصدد الهجرة من بلدانهم والبلدان المهاجر ا ليها وفي  "تتعهد أطراف هذه اال 

تفاقيةضوء ا   ص اشخ تجار باأللمكافحة اال   ،ما يتوجب من تدابير ،لتزاماتهم بمقتضى هذه اال 

                                                             
13 Discrimination  
14 Distinction  
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 ،وعلى وجه الخصوص ،ن األطراف يتعهدون أيضامن الجنسين ألغراض الدعارة" كما أ

خاصة النساء واألطفال في  ،بلدانهم أو منها بسن األنظمة االزمة لحماية المهاجرين اِلى

تكفل ممارسة رقابة في  ،أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر وبا تخاذ تدابير مناسبة

تجار  ،ق وفي غير ذلك من األماكن العامةل الطريالمحطات والموانئ وخال بغية منع اال 

 الدولي في األشخاص ألغراض الدعارة"

عبر  لمنظمةفحة الجريمة افالبرتوكول الألول المكمل ٍلتفاقية األمم المتحدة لمكا  

 دف اٍلى، يه2003الخاص بمنع ومعاقبة التجار باألشخاص دخل حيز التنفيذ في  ،الوطنية

ير غعدة لضحايا اٍلتجار كضمان الحماية والمسا حماية ضحايا اٍلتجار ومساعدتهم،

ت ويتعين على كل دولة طرف في الحال ،وذلك بٍاحترام حقوقهم األساسية ،المشروع

ار تجٍل أن تصون الحرمة الشخصية لضحايا ا ،وبقدر ما يتيحه قانونها الداخليالمناسبة 

 حتواءوأن تكفل اٍ  ،جراءات القانونية سريةمنها جعل اٍل بوسائل  ،باألشخاص وهويتهم

 :جارتا اٍل ضحايداري الداخلي على تدابير توفر في الحالت المناسبة لنظامها القانوني و اٍل 

رض عمساعدات لتمكينهم من  ،ات القضائية واإلدارية ذات الصلةمعلومات عن اٍلجراء

 ائية ضدلجنجراءات اآرائهم وشواغلهم وأخذها بعين اٍلعتبار في المراحل المناسبة من اٍل 

 الجناة بما ل يمس بحقوق الدفاع. 

عن  اجرينتفاقية الخاص بمكافحة تهريب المهثم البرتوكول الثاني الملحق بهاته اٍل 

 سانيةعلى معاملة  المهاجرين معاملة اٍنجة والبحر والجو، ينص في الديبا طريق البر

 حاياضكما أنه حسب المادة الخامسة ل يتعرض  ،اية حقوقهم النسانية حماية تامةوحم

رة حة للهجمكافالتهريب للمتابعة الجنائية وهذا عكس ما نجده في عدد من القوانين الوطنية ال

 غير النظامية. 

ه من المعامالت الاانسانية والقاسية الصادرة كما نصت اٍتفاقية مناهضة التعذيب وغير

حيث جاء في المادة الثالثة على أنه "ل يجوز ألية  ،على أحكام خاصة باألجانب 1984ة سن

دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه اٍلى دولة أخرى اٍذا توافر لديها أسباب 

 التعذيب.عتقاد أنه سيكون معرضا لخطر حقيقية تدعو لاٍل 
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"هذه  ورد فيها 1965و اٍتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة  

ين من واطنتفاقية ل تسري على أي تمييز أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير الماٍل 

ا بم ،قيةتفاجانب أي دولة طرف فيها " وتمنع المادة نفسها تفسير أي حكم من أحكام هذه اٍل 

جنسية بال فيما يتعلق ،على أي مساس باألحكام القانونية السارية في الدول األطرافينطوي 

من و ،ةمن أي تمييز ضد أية جنسية معين شرط خلو هذه األحكام ،أو المواطنة أو التجنس

 .نخالل هذه المادة يتبين أن اٍلتفاقية تمنع التمييز بين المواطنين والمهاجري

 بالعمال المهاجرين: حقوق خاصة الفرع الثاني 

 ،هاجرينل المتعتبر منظمة العمل الدولية سباقة االى اٍلهتمام بالحقوق الخاصة بالعما

ى اٍل تفاقيات التي تعنى بالعمال  المهاجرين، ااضافةحيث عملت على وضع عدد من اٍل 

تحدة الم من جهة أخرى أصدرت األمم ،رى التي تعني هؤلء وجميع العمالتفاقيات األخاٍل 

 .1990سرهم سنة ة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أتفاقية الخاصة بحماياٍل 

 تفاقيات منظمة العمل الدوليةالفقرة األولى : حقوق نصت عليها اا

عمال ة  للتوجد اٍتفاقيتان مهمتان بالنسب ،اٍلى جانب العديد من اٍتفاقيات المنظمة

فاقيات ل اتواتفاقيات أخرى بها مقتضيات تهم العمال المهاجرين وعلى العموم فك المهاجرين

ال  : المنظمة تعني المهاجرين اٍذا كانوا عم 

الة للعمال وضاع تعسفية وتعزيز تكافئ الفرص والعمأو الهجرة في أ 143 : ااتفاقية أول

 1975المهاجرين لسنة 

 مقسمة كالتالي : وهي مهاجرين حول العمال ال 1949ية تحيل على اٍتفاق  

 :  الهجرة في ظروف تعسفية .الجزء األول

هم ين وغير: تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال المواطنالجزء الثاني  

 من العمال المهاجرين الذين دخلوا بصفة شرعية

  .: التصديق والنسحاب وأحكام اٍضافية الجزء الثالث
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مال ة للعفهي تنص على  اٍلتزام عام  بٍاحترام الحقوق األساسي ،ومن ناحية المضمون

لتي اتتضمن بعض المقتضيات  ،عن كونهم مهاجرين نظاميين أم ل المهاجرين بغض النظر

ية، لوطناطراف والتشريعات تفاقيات الدولية المتعددة األتحدد وضعية المهاجر أمام اٍل 

رعي التعاون بين الدول للحد من الهجرة غير النظامية والتشغيل غير الش وتنص على 

 للمهاجرين. 

ة ينظاملى تبادل المعلومات بشكل منظم حول الهجرة غير الو دعت الدول األطراف اٍ 

ت ريعاكما تطالب التفاقية الدول األطراف بسن التش ،لتتبع ومعاقبة المسؤولين عنها

 ومشغلي المهاجرين غير عين على الهجرة غير النظاميةلمعاقبة المشج ، الضرورية

 النظاميين.

تفاقية رقم   المتعلقة بالهجرة من أجل العمل  97ثانيا : الا

  1949وتم تعديلها في سنة  1939صدرت سنة 

مساعدة نية لالدول بتقديم والتحقق من وجود اٍدارة مناسبة تقدم خدمات مجا فيها تتعهد

يل لتسه خاذ كافة التدابيراٍت ،جه خاص لتزويدهم بمعلومات صحيحةوالعمال المهاجرين وب

مواطنيها  بين عدم التمييز ،توفير الرعاية الطبية وسفر واٍستقبال العمال المهاجرين، مغادرة

جراءات لا ا ، الضرائب،الضمان اٍلجتماعي في األجور، العمل النقابي، السكن، والمهاجرين

 القانونية الواردة في التفاقية.

رين بالتفاقية فخصص لجلب وتوظيف وظروف عمل العمال المهاجول المرفق األأما 

 الذين ل يتم تعيينهم بموجب ترتيبات الهجرة التي تتخذ تحت اٍشراف الحكومات

ن خصص لجلب وتوظيف وظروف اٍستخدام المهاجرين الذين يجلبوالمرفق الثاني و 

 .ة التي تتخذ تحت اٍشراف الحكوماتبموجب ترتيبات الهجرة الجماعي

والتي  1988الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم لسنة   87هناك أيضا التفاقية رقم 

اصة بالمساواة في معاملة مواطني الخ 1962لسنة  118تعني المهاجرين كذلك والتفقاية 

 البلد في مجال الضمان الجتماعي.البلد واللذين ليسوا من مواطني 
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راد ين وأفالمهاجر الفقرة الثانية : ااتفاقية األمم المتحدة  لحماية جميع العمال    

 1990أسرهم  لسنة 

تي ا البما فيه ،أشارت في الديباجة اٍلى مجموعة من مواثيق حقوق النسان السابقة

ل  الل منواالى اٍيجاد حل ٍلستغعالنات  صدرت عن منظمة العمل الدولية والقررات والٍ 

 ريةالس تشجيع اٍلجراءات لمنع التنقالت من خالل ،يتوفرون على األوراق القانونية

اقية لتفمع حماية ما لهم من حقوق أساسية ونصت مواد  ا ،واٍلتجار بالعمال المهاجرين

  .قانونيةم العلى حقوق اٍنسانية وهي تعني الجميع والتي ل يمكن اٍنتهاكها حتى في حالة عد

يها مل علالعو العبور أو للمتمتعين بوضعية قانونية وكل دول األصل أ وحقوق اٍضافية

 ي حدود ماإل ف ،حق في مغادرة أي دولة والمنع، تم النص أيضا على ال30م المادة أن تحتر

ز الظروف وأخيرا نصت على تعزي تسمح به القوانين و الحق في دخول دولة منشئهم

 .اقيةاٍلتف تطبيقوقد أنشأت لجنة لانية والمشروعية في هجرة العمالة العادلة واٍلنس ،السلمية

 ي كليست هللكنها  ،المهاجرين حقوق  مايةهذه أبرز المواثيق القانونية التي تتعلق بح

قانون و الة أفي هذا المجال كما في مجالت أخرى من الحقوق النسانيف ،المرجعية الدولية

 . ة توصيةقرارات األجهزة األممية وكمثال ولو أنه بمثابمرجعية توجد  الدولي بشكل عام 

في  النساء خصص جزء منه ألوضاع ،1997سنة  52/97_ قرار الجمعية العامة 

 لكسب العيش نتيجة الفقر والبطالة.البلدان النامية اللواتي يهاجرن 

جل  أ( بشأن الهجرة من 86) وصدرت كذلك توصيات لمنظمة العمل الدولية كالتوصية

 . العمل

ن مهاجريتبنت األمم المتحدة باإلجماع نص اٍلعالن الخاص بالجئين وال 2016وسنة 

ة ن في سنجئيوقد تم تكليف المفوضية السامية لالجئين ٍلقتراح ميثاق عالمي للمهاجرين وال

. فاٍلعالن ليس نصا ملزما لكن يعتبر خطوة لبلورة نصوص أكثر فعالية في 2018

 المستقبل. 
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 : حقوق الالجئين  الفرع الثالث

وء حالة طالب اللج ،يضا لحقوق الجئين رغم أنه من الجانب القانونيسنتطرق أ

ل لتباس و جدل حولكن في الواقع يحدث هناك اٍ  ،مختلفة عن المهاجر الالجئومركز 

 وضعيات عدد من المهاجرين الذين يختلطون في تدفقات الهجرة. 

 لالجئينتفاقية الدولية  الفقرة األولى : الا 

 من طرف األمم المتحدة وتنص على :  1951تم اٍعتمادها في  

، أو 1928يونيه  30و  1926مايو  12عتبر لجئا بمقتضى ترتيبات أكل شخص  

و أ، 1939وبروتوكول سبتمبر  1938فبراير  10، و 1933أكتوبر 28تفاقيتي بمقتضى اٍ 

 .بمقتضى دستور المنظمة الدولية لالجئين

 فاٍلتفاقية تحظر الطرد أو الرد 

دود لى حاٍ جئا أو ترده بأية صورة من الصور وز ألية دولة متعاقدة أن تطرد ل"ل يج

ئه و اٍنتماأته  األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسي

 .اٍلى أي فئة اٍجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية "

 الملحق بالتفاقية 1967رة الثانية : برتوكول الفق

  اجة الديب ونصت قية سواء زمنيا أو مكانيا،تفاهذا البرتوكول وسع من نطاق اٍل 

طبق "وإذ ترى أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع الالجئين الذين ين

 ". 1952تفاقية بحد أول يناير عليهم التعريف الوارد في اٍل 

فإذا كان المجال القانوني األكثر تطورا يخص الهجرة من أجل العمل ففيما يخص  

الهجرة بشكل عام يوجد فراغ قانوني مقلق يترجم من خالل غياب تنظيم موحد في المجال 

بل يعتبر مبدأ عدم الرد  ،حيث يمنع صد الالجئين ،قوانين  اللجوء . يختلف األمر في15

                                                             
15  Martial Tchenzette , Immigration clandestine africaines et droit internationale : quels défis pour l’humanité. 

immigration et diaspora Un regard africain. Maisonneuve et la rose    2007.  p 158                                         
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ف ويتبين من هذا أن العر 16عد الدولية الآلمرة لدى األكثريةقاعدة عرفية أساسية من القوا

عرقلة  فاليوجد نص ملزم كهذا يسري على الهجرة و توجد يعتبر مرجعا قانونيا في اللجوء،

ستقبال بخالف قوانين  فحق الدخول اٍنتقائي و عدم اٍلزامية اٍل  ،لتبلور قانون دولي للهجرة

 اللجوء حيث يمنع صد الالجئين.  

 للمهاجرين المطلب الثاني : الحماية المؤسساتية

كالت والو تهتم عدد من األجهزة والمؤسسات األممية  الرئيسية والثانوية  والمنظمات

 .   سب ااختصاصاتها وقربها من المجالبالمهاجرين كل ح  خصصةالمت

 الفرع األول : في اِطار األمم المتحدة

طار الدولي الرئيسي لبحث قضايا حقوق النسان على مستوى  تعتبر األمم المتحدة الا

ختلف سعة وضيقا يمي والدولي وبدرجات وصيغ عديدة تالدول وعلى المستويين القل

فهناك أجهزة مختصة بحقوق النسان ولها ألجهزة التي تتكون منها المنظمة، بٍاختالف ا

حماية من خالل خرى لها دور غير مباشر في الر أساسي في حمايتها وهناك أجهزة أدو

 17.أدائها لوظائفها

لى كون الفرد هو بمثابة يعود أساسا اٍ  ،ة لآلليات الدولية لحقوق النسانفخضوع الدول

شخص تشمله المعايير الدولية بالرعاية والحماية الدولية وقد يكون من العسير على الدولة 

زامات الدولية التي  تقع لتالتستر وراء سيادة الدولة ومجالها المحفوظ من أجل التنكر لالٍ 

 18.على عاتقها أمام الجماعة الدولية في مجملها

 الفقرة الولى : األجهزة الرسمية

ن هنا ية لكاألجهزة الرسمية هي التي نص عليها الميثاق ومن بينها محكمة العدل الدول

 لى جهازين نشيطين فيما يخص حقوق النسان  سنشير اٍ 

                                                             
بو بكر الخصاصي ، مبدأ عدم رد الجئين المغرب والتحاد الوروبي دراسة مقارنة. رسالة لنيل الماستر في القانون العام كلية العلوم القانونية   

 16 والقتصادية والجتماعية فاس 2016-2017 ص57 

  عباس عبد األمير ابراهيم العامري، حماية حقوق النسان في القانون الدولي. منشورات الحلبي الحقوقية 2016 ص 88 17  

   18   يوسف البحيري، حقوق النسان المعايير الدولية وآليات الرقابة. مطبعة الوراقة الوطنية الداوديات_مراكش 2010 ص 205  
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 أول : الجمعية العامة 

الجمعية بدراسات وتقديم توصيات بقصد اٍنماء التعاون الدولي في الميادين تقوم 

نسان واإلعانة على تحقيق حقوق الٍ  ،عية والثقافية والتعليمية والصحةجتماقتصادية و اٍل اٍل 

و الدين والتفريق بين كافة بال تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أ والحريات األساسية للناس

   19.الرجال والنساء

لتناول موضوع  ،اٍجتماعا رفيع المستوى 2016اٍستضافت الجمعية العامة في 

التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين بهدف جمع البلدان حول نهج أكثر اٍنسانية  وتنسيقا 

وهي المرة األولى التي دعت فيها الجمعية العامة ٍلجتماع على مستوى رؤساء الدول 

وهي فرصة تاريخية للتوصل  ،ركات الكبيرة لالجئين والمهاجرينوالحكومات بشأن التح

اٍنها نقطة تحول لتعزيز اٍدارة الهجرة الدولية وفرصة فريدة  لمخطط اٍستجابة دولية أفضل.

إليجاد نظام يتسم بالمزيد من المسؤولية وإمكانية التنبؤ لالستجابة للتحركات الكبيرة لالجئين 

  20.والمهاجرين

 جتماعيقتصادي والا لس الا ثانيا : المج

 حدة فا ن سلطات ووظائف المجلس هي :من ميثاق األمم المت 62طبقا للمادة 

سائل جتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المقتصادي واال  للمجلس اال     

 .بها جتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصلقتصاد واال  اال   الدولية في أمور 

ضاء وإلى أع الجمعية العامة  توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلىوله أن يقدم 

 "األمم المتحدة"

ة بإشاع  وله أن يقدم توصيات فيما يختص نالشأوإلى الوكاالت المتخصصة ذات 

  .والحريات حترام حقوق اإلنسانا  

                                                             
  ميثاق المم المتحدة19 

20 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26983#.Wgcvx4_PbIU. مر كز أنباء األمم المتحدة    

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26983#.Wgcvx4_PbIU
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خل ي تدتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التوله أن يعد مشروعات ا  

التي تدخل  راسة المسائلوله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لد ..ختصاصها   دائرة  في 

   ."األمم المتحدة وفقا للقواعد التي تضعها ختصاصه،ا   في دائرة

أصبح  النسان الذيوكانت لجنة حقوق النسان تابعة له و التي عوضها مجلس حقوق 

   .لى الجمعية العامةتابعا مباشرة اٍ 

 الفقرة الثانية : األجهزة الفرعية 

ئفها بوظا يمكن للجمعية العامة أن تنشأ من األجهزة الفرعية ما تراه ضروريا للقيام

  .كما جاء في ميثاق األمم المتحدة

 أول : المفوضية السامية لحقوق النسان

خالل المؤتمر العالمي لحقوق  1993نسان سنة السامية لحقوق الٍ تم خلق المفوضية 

بقرار من الجمعية العامة وذلك لمواكبة التطورات التي عرفتها حقوق النسان  ،النسان

وهي جزء من األمانة العامة لألمم المتحدة وعدد من الهيئات التي تم اٍنشائها تتلقى من 

  21 .المفوضية الدعم الفني والخاص

قود يرأس المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وي ،لحقوق النسان مفوض الساميوال

تخذ تو بالتثقيفضطلع تو بموضوعيةعمل تو المتحدة في مجال حقوق اإلنسان.  جهود األمم

 .ناإلجراءات الالزمة لتمكين األفراد ومساعدة الدول في دعم حقوق اإلنسا

 ثانيا : مجلس حقوق النسان 

في  بصالحيات واسعة يتمتع المجلس ،2006لجنة حقوق النسان منذ مجلس عوض ال

أو  ،نتهاكات الجسيمة والمنهجيةبما في ذلك التصدي لالٍ  ،تعزيز حقوق النسان وحمايتها

والرد السريع على حالت حقوق النسان  ،نتهاكات حقوق النسانسهام في منع اٍ الٍ 

ضطالع بجميع وليات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الطارئة. ويقوم المجلس بالٍ 

                                                             
  http://www.ohchr.org 21 موقع المفوضية  

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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ستعراضها وكذلك عند القتضاء تحسينها وترشيدها وذلك بهدف المحافظة على نسان وباٍ اٍل 

المتعلقة بالشكاوى وينجز  نظام لإلجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء واإلجراءات

وقد تقرر في  األولىاد دورته ام واحد من اٍنعقستعراض في غضون عهذا اٍل المجلس 

من أجل تعزيزعملهم وسد  ،األولى للمجلس اٍنشاء فريق عمل المقررين الخاصين الدورة

 22.النقص في طرق عملهم وصالحياتهم

ا عليه وهناك عدد من اآلليات التي تعمل تحت اٍشراف المجلس وهي ل تتطلب تصديقا

  .تعاهديةتفاقيات والتي تسمى مثل تلك الخاصة باٍل 

 ستعراض الدوري الشاملأول : الا 

داف ستحداثها مع مجلس حقوق النسان وفي سياق تحديد المبادئ واألهآلية تم اٍ 

ن نساأصدر مجلس حقوق ال ،ستعراض الدوري الشاملجرائية والنمطية لالٍ والمساطر الٍ 

 والذي يتناول الجوانب اآلتية :  2007 لخامسة في يونيواقرار دورته 

طية أن يكفل التغ ،ستعراض عالمية حقوق اإلنسانالمبادئ : ينبغي أن يعزز الٍ 

ليات آن يكمل أ ،ةيه البلد بصورة كاملأن يشرك ف ،لمعاملة المتساوية لكافة الفرادالعالمية وا

 خرى ول يشكل تكرارا لها...نسان األحقوق اٍل 

لتزامات الدولة وتعهداتها باٍ  الوفاء ،نسان على أرض الواقعتحسين حالة الٍ  :األهداف

ور مع النهوض بقدرة الدولة والمساعدة التقنية المقدمة لها بالتشا ،نسانفي مجال حقوق الٍ 

 23.راض في الجولة األولى أربع سنواتو تكون دورية الستعالدولة المعنية وبموافقتها 

 اإلجراءات الخاصةثانيا: 

مكلفون بوليات  ،لمجلس حقوق اإلنسان خبراء مستقلون في مجال حقوق اإلنسان 

لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. 

                                                             
  22  القرارA /60/251 للجمعية العامة  

                                                                                                                                                            A/HRC /S/L2الصادرة عن الجمعية العامةالوثيقة   23
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ونظام اإلجراءات الخاصة عنصر أساسي في آلية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ويغطي 

 24ة.جتماعيقتصادية والسياسية واٍل افية والٍ جميع حقوق اإلنسان: المدنية والثق

 _المقرر الخاص  

 :مهام المقرر الخاص

  .تذليل العقبات أمام الحماية الكاملة والفعالة 

  نتهاكات لحقوق المهاجرين وأسرهم.أن يطلب ويتلقى معلومات عن الٍ 

  .نسان للمهاجرين وتداركهانتهاكات حقوق الٍ أن يضع توصيات مناسبة لمنع اٍ 

ضاء ي للققليمي والدولتخاذ اجراءات وتدابير على الصعيد الوطني و الٍ أن يوصي باٍ 

 نسان.نتهاك حقوق المهاجرين وتقديم تقارير دورية لمجلس حقوق الٍ اٍ  ىعل

يناقش ، 2015نسان للمهاجرين سنة المقرر الخاص المعني بحقوق اٍل ففي تقرير

 اإلنساناستقدام العمالة المهاجرة على حقوق  الجزء المواضعي من التقرير آثار ممارسات

 اإلعراب. ويتضمن ثناء هجرة اليد العاملةأ رين وخاصة العمال المنخفضي األجر،للمهاج

عن القلق اٍزاء ما يبدو أنه اٍنتشار متزايد لمستويات جسيمة من ااستغالل  المهاجرين 

ي العمالة المهاجرة من مستقدم ،والتعسف ضدهم على أيدي غير الملتزمين أخالقيا

ويوصي  والوسطاء والوكالء من الباطن في البلدان األصلية وبلدان المهجر على حد سواء.

خالقيا اٍنتقال ااجمالي نحو نظام ملتزم أبوضع ااطار شامل ومستند اٍلى حقوق النسان لتحقيق 

 25ستقدام العمالة.ٍل 

 _اِجراء الشكوى 

المعنون "بناء مؤسسات  5/1، القرار 2007 سنة عتمد مجلس حقوق اإلنساناِ 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"، الذي أنشئ بموجبه إجراء جديد للشكاوى من 

                                                             
  http://www.ohchr.org 24 أنظر موقع المفوضية السامية لحقوق النسان  

  25 التقرير الموضوعي اٍلى الجمعية العامة حول "ممارسات اٍستقدام العمالة المهاجرة وحقوق النسان للمهاجرين" )A /70/310( سنة 2015 

http://www.ohchr.org/
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نتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق أجل معالجة األنماط الثابتة لال  

التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من  ،اإلنسان وجميع الحريات األساسية

 .الظروف

ير غويعالج إجراء الشكاوى البالغات المقدمة من أفراد أو مجموعات أو منظمات 

لماً ها( عنتهاكات لحقوق اإلنسان أو أن لهم )لا   حكومية يدعون أنهم )تدعي أنها( ضحايا

 . نتهاكاتمباشراً بهذه اال  

بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية.  ،السابق، سري 1503مثل اإلجراء وهو

وجرى تحسين اإلجراء الجديد للشكاوى، عند االقتضاء، من أجل ضمان أن يكون اإلجراء 

 26 .محايداً وموضوعياً وفعاالً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب

  الفقرة الثالثة : اآلليات التعاهدية

اقيات ااتف من اآلليات  التعاهدية وهي عبارة عن لجان تم اانشاؤها من خالل توجد عدد

   .آللياتااته هها هي الملزمة أمام تفاقية أو برتوكولن الدول التي صادقت على اٍل ولهذا فاٍ 

 أول : اللجنة المعنية بحقوق المهاجرين 

على أن تقوم برصد  82تفاقية على عاتق الدول وتنص المادة تقع مسؤولية اٍعمال اٍل 

هذه العملية لجنة_هي اللجنة المعنية بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم_تتألف 

 14من عشرة خبراء تنتخبهم الدول األطراف ويعملون بصفتهم الشخصية ويرتفع الرقم الى 

د اٍعتبرت وق 2004بدأت عملها في   27 ،دولة 41تفاقية خبيرا عندما يبلغ عدد الدول في اٍل 

     .أن ظاهرة الهجرة عنصر اٍيجابي لتطور وااندماج العالم 2006في وثيقة لها في 

 2004وكان مرتقبا في  2012وللعلم فتقرير المغرب األولي أرسل في 

 

                                                             
26 http://www.ohchr.org 

نية بالتفاقية صحيفة وقائع رقم التفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واللجنة المعمفوضية األمم المتحدة السامية  لحقوق النسان.  27
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 لجنة القضاء على التمييز العنصري : ثانيا 

تم  ي وقدالعنصرتم اِنشاء اللجنة من طرف اِتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

قارير يم تجميع الدول األطراف ملزمة بتقدف ،تفاقيةالنص عليها في الجزء الثاني من اال  

ً أمنتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً  نة  بعد سوليا

لدولة توافي اورير تفاقية ثم تقدم تقريراً كل سنتين. وتفحص اللجنة كل تقنضمامها إلى اال  من ا  

 "الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل مالحظات ختامية

تفاقية ثالث آليات أخرى تؤدي اللجنة من ، تنشئ اال  راإلضافة إلى إجراء تقديم التقاريوب

 28.خاللها مهامها المتعلقة بالرصد

نشر تكما  ،األفراد وبحث الشكاوى بين الدول بحث الشكاوى بين ،ااِلنذار المبكر

 .نسانتوصيات عامة وتعليقات عامة وتفسيراتها لمحتويات األحكام المتعلقة بحقوق اال

ا يجوز لهامة ولى الجمعية العوتقوم اللجنة بتقديم تقرير سنوي عن طريق األمين العام ا  

لدول ن اواردة مال والمعلومات اِبداء التوصيات وآراءها العامة اِستنادا ا لى دراساتها للتقارير

  .طرافاأل

داريتين كونغ وماكاو اال  غ بخصوص منطقتي هونو 2009ففي تقرير يعود لسنة  

  .كونغغ العنصري في هون رحبت اللجنة بوضع قانون يكافح التمييز  ،الخاصتين

اعي جتمكما عبرت عن قلقها من عدم وجود بيانات ا حصائية مصنفة حول الوضع اال  

 . نالمواطنين وملتمسي اللجوء والالجئيواالقتصادي لألقليات وغير 

 : المنظمات والوكالت المتخصصة   الفرع الثاني  

 و سابقةأجئين سكو والمفوضية السامية لالهي منظمات ااما أنشأتها األمم المتحدة كاليون

ألمم امع  أو أنشأت بشكل مستقل لكنها تتعاون مم المتحدة كمنظمة العمل الدولية،على األ

  .ولديها اٍتفاقيات معها كمنظمة الهجرة الدوليةالمتحدة 
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 الفقرة األولى : منظمة الهجرة الدولية

ة وهي المنظمة الحكومي 1951في العام  (IOM) أنشأت المنظمة الدولية للهجرة

 الرئيسية التي تعنى بشؤون الهجرة.

 كرامةبما يحفظ ال ،لى تعزيز الهجرة وتنظيمهاتهدف المنظمة الدولية للهجرة ا   

 وماتاإلنسانية ويعود بالفائدة على الجميع، من خالل تقديم الخدمات والمشورة للحك

 هجرةوالمهاجرين على السواء، وتعمل المنظمة للمساعدة على ضمان إنسانية وإدارة ال

 وتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل

ن مقتلعي ، أوتقدم المساعدة اإلنسانية للمهاجرين، سواء كانوا الجئين، مشردين الهجرة، كما

 من ديارهم وأراضيهم.

ين بثيقة إن قانون المنظمة الدولية للهجرة يضم اِعترافا صريحا ينص على الصلة الو

نقل جتماعي والثقافي، إضافة إلى الحق في حرية التالهجرة والنمو االقتصادي واال  

 لألشخاص.

 هي:وتعمل منظمة الهجرة الدولية في أربعة ميادين تدخل تتضمنها إدارة الهجرة 

       الهجرة والتنمية 

       تنظيم الهجرة 

       تسهيل الهجرة 

       .معالجة الهجرة القسرية 

ة وهناك أنشطة متشابكة وشاملة تشمل التشجيع على نشر القانون الدولي للهجر

 لصلةوالتوجيهات وحماية حقوق المهاجرين والمعايير الصحية ذات ا ومناقشة السياسات

 فضال عن عالقة الهجرة بالنوع اإلجتماعي.

بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات  (IOM) تعمل منظمة الهجرة الدولية

 29والمنظمات الغير حكومية التي تعنى بشؤون المهاجرين وتنظيم أمورهم.

ربيع  28صادر في   0.06.116) ظهير شريف رقم  2005بالمغرب منذ  متواجدة

فبراير  22تفاق الموقع بجنيف في القاضي بنشر ا   2007بريل أ 17الموافق ل  1428ول األ

                                                             
 http://www.iom.org/المنظمة  للمزيد المرجو زيارة موقع  29
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ن فتح ممثلية للمنظمة ربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأبين حكومة المملكة المغ 2005

 .30بالرباط(

 السامية لالجئين الفقرة الثانية : المفوضية

لحرب في أعقاب ا ،1950 السامية لألمم المتحدة لالجئين سنةتم اانشاء المفوضية 

 و فقدواهم أن الذين فروا من دياروذلك لمساعدة الماليين من األوروبيي ،العالمية الثانية

 منازلهم.

تزال  ل ،عاما 66أعوام إلتمام عملها قبل حلها واليوم بعد  3وكان أمام المفوضية 

 لم.لعاانحاء ماية والمساعدة لالجئين في كافة أالمفوضية تعمل بجد ودون كلل لتوفيرالح

بجد ،ب اللجوء والهجرة ومقرها جنيفليعمل الموظفون المتمرسون ضمن وحدة ط

الجئين ة القليمية على تنفيذ تدابير حمايويساعدون الفرق الٍ  لمعالجة التحديات العديدة

 القانونية والمشورة الخاصة بالسياسات لعمليات المفوضية.ويقدمون المشورة 

تجاهات والتطورات  التي تؤثر على األشخاص الذين تعنى بهم وتحدد الوحدة أيضا الٍ 

 كما المفوضية وتساهم في المبادرات الهادفة اٍلى معالجة الثغرات القائمة في مجال الحماية.

 31أنها تمثل المفوضية في المنتديات الدولية المعنية بالهجرة.

 الفقرة الثالثة : منظمة العمل الدولية 

سسة ؤممية األولى من أجل متابعة رؤية بعد الحرب العال 1919المنظمة تأسست سنة 

 "ال يوجد سالم عالمي ودائم بدون معاملة الئقة للعمال"  على مبدا  

ومن  194632المنظمة أضحت الوكالة األولى المتخصصة لألمم المتحدة في  

قتصادية التنمية اال   ،، شروطه ومستقبله والقانون الذي ينظمهالعمل :ا هتمامات المنظمة

                                                             
كراهات األمنية.  بحث لنيل شهادة الماستر في 30   أحمد عمور الهجرة، غير النظامية ألفارقة جنوب الصحراء بالمغرب : بين الحماية الدولية والا

3 ص 2014/2015فاس السنة الجامعية -القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية     
http://www.unhcr.org/ar/ موقع المفوضية 31   السامية لالجئين  

 http://www.ilo.orgموقع المنظمة    32
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تعتبر العمل االئق مفتاح برنامج التنمية . الفقر ،المساواة والتمييز ،الهجرة ،جتماعيةواال  

 .وضعته األمم المتحدةالذي  2030المستدامة ل 

بين  من مليونا 150 يمثلون فهم كانوا ،في تقديرات المنظمة بالنسبة للعمال المهاجرين

ومع أن . من المهاجرين الدوليين وهم يساهمون في تنمية بلدانهم وبلدان عملهم مليونا 232

الروابط  ،حماية العمال  المهاجرين ،مسار الهجرة يفرض تحديات معقدة فيما يخص الحكامة

فالمنظمة تكافح لعمل سياسات تزيد من ا متيازات اليد  ،بين الهجرة والتنمية والقانون الدولي

  33 .العاملة المهاجرة لدى كل األطراف المتدخلة

 الفقرة الرابعة : اليونسكو

 :نص الميثاق التأسيسي لليونسكو في ديباجته على ما يلي 

موقعة ول البه الجميع، تعلن الديباجة أن الد ولكي تتاح إقامة سالم دائم وصادق يقبل

اس، الن " تعتزم تأمين فرص التعليم تأمينا كامال متكافئا لجميععلى الميثاق التأسيسي

  ف".لتبادل الحر لألفكار والمعارنصراف إلى الحقيقة الموضوعية واوضمان حرية اٍل 

 :وُحدد الهدف من إنشاء المنظمة، على النحو التالي

"المساهمة في صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على 

توثيق عرى التعاون بين األمم، لضمان الحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما 

 34م المتحدة لجميع الشعوب."أقرها ميثاق األم

ن العنصرية والتمييز العنصري سنة أعالنا بشصدرت اا أن أكما سبق لليونسكو 

، حترام حقوقهمالدول المتقبلة للمهاجرين على ضرورة اا  ،وتحث المادة التاسعة منه 1978

تخاذ التدابير ضافة الى اا اا  ،ثناء عودتهمأندماجهم في المهجر وهمية ضمانها لتيسير اا أوتؤكد 

حترام كرامتهم وقيمهم الثقافية وتيسير تكيفهم مع منهم واا أالمناسبة التي تستهدف ضمان 

لى بلدهم ، لكي يتمكنوا لدى عودتهم اٍ قبلهم وكفالة الترقي المهني  لهمالوسط الذي يست

                                                             
 http://www.ilo.orgموقع المنظمة    33

34http://www.unesco.org  
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ين للغتهم بناء المهاجرأكما ينبغي تسهيل تعلم  ،سهام في تنميتهندماج فيه واٍل صلي من اٍل األ

   .صليةاأل

 الفرع الثاني : المنظمات غير الحكومية

مع تدويل حقوق النسان أصبحت المنظمات غير الحكومية  تنشط على المستوى 

ي ا فدثت لها فروعخصوصا تلك التي ااستطاعت توسيع تواجدها في العالم وأح  ،العالمي

 قتصر، حيث أصبح دورها  بارزا في مجال حقوق النسان في العالم وسنعدد من البلدان

 قليمية الٍ  نتشار كبعض الشبكاتن األخرى المحدودة  اٍل األكثر حضورا وهذا ل يعني أعلى 

 ليس لها دور مهم. 

 الفقرة األولى : الفدرالية الدولية لحقوق النسان

منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان  الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان هي

، دأبت الفدرالية الدولية 1922دولة. منذ عام  120منظمة من  178تدخل تحت مظلتها 

جتماعية قتصادية والٍ لحقوق اإلنسان على الدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية واٍل 

 35.والثقافية كما وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

قالت الفدرالية الدولية لحقوق النسان ومجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة األجانب 

حول كشف حساب  ،والمهاجرين والدفاع عنهم بمناسبة  تقديم تقرير تم نشره في الرباط

تحويل الجهود  على الحكومة المغربية أن ،لسياسة الجديدة المتعلقة بالهجرةأولي لتطبيق ا

رتكاس واقع ملموس وتجنب اٍل  االى، 2014ياسة الهجرة منذ شتنبر المبذولة فيما يتعلق بس

اٍلى الخلف وترحب المنظمة في تلك الوثيقة بتنفيذ عملية ااستثنائية لتسوية الوضعية القانونية  

ف والحتجاز قها من عمليات التوقيالذين ليس لديهم أوراق رسمية لكن تبدي قل ،للمهاجرين

  36الجماعي.

 

                                                             
35 www. Fidh .org 
36     FIDH et GADEM 2015   تقرير بعنوان  “le Maroc entre rafles et régularisations"  
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 الفقرة الثانية : منظمة العفو الدولية 

يوجد مقرها في  1961خلقت سنة  ،نسان بشكل عاممن المنظمات التي تهتم بحقوق اٍل 

حيث دافعت عن المسجونين لهذا  ،كان ااهتمامها في البداية بالحريات كحرية المعتقد ،لندن

تقوم بإصدار تقارير سنوية  37،السبب ومن تم ااهتمت بفضح التعذيب والدفاع عن السجناء

  .عن وضعية حقوق النسان في كل بلد

عفو مة المافتئت منظ ،هتماماتها طالبو اللجوء والجئون والمهاجرونتعتبر من بين اٍ 

هي و ود.لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين منذ عقالدولية تذود عن الحقوق النسانية 

ت لسياساتجاه حماية حقوقهم وتشجب ان الحكومات تحترم مسؤوليتها اٍ أمن  تتأكدتعمل كي 

  .والممارسات التي تقوضها

ن الدول ل تسيطر على حدودها عن طريق جهة أكد من أذلك التمثلة على ومن بين األ

 لى حدودها.بلد اخر لمنع المهاجرين والجئين من الوصول اٍ لى موال اٍ أن تدفع أك ،خارجية

ساءة المعاملة اا ستغالل ون المهاجرين يحظون بالحماية من اٍل أكد من أكما تعمل على الت

 38.و تجار البشرأصحاب العمل أيدي أعلى 

  HRW الفقرة الثالثة : منظمة مراقبة حقوق النسان

هي أكبر منظمة  ،1978اٍبتدأت عملها عام  ،ظمة تهتم بحقوق النسان بشكل عاممن

أ ويجري باحثوها تحقيقات دورية حول اٍنتهاكات حقوق النسان  .م .نسان في الوحقوق اٍ 

عالمي بتقاريرها يؤدي اٍلى اٍحراج الحكومات المسيئة هتمام اٍل واٍل  العالم في جميع أنحاء

لى تغيير سياساتهم وفي الحالت في العالم وقد تلتقي بالمسؤولين الحكوميين لدعوتهم اٍ 

القصوى تمارس ضغطا لقطع المساعدات العسكرية والقتصادية على الدول التي تنتهك 

  39.حقوق النسان

 
                                                             

37 https://www.universalis.fr/encyclopedie/amnesty-international/موقع المنظمة   
38 https://www.amnesty.org/  موقع المنظمة 
39  http://pantheon.hrw.org/legacy/arabic/info/about-hrw.htmموقع المنظمة       

https://www.universalis.fr/encyclopedie/amnesty-international/
https://www.amnesty.org/موقع
https://www.amnesty.org/موقع
http://pantheon.hrw.org/legacy/arabic/info/about-hrw.htm
http://pantheon.hrw.org/legacy/arabic/info/about-hrw.htm
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 :  زيارة موقعها الرسمي نجد موضوعات مثلومن خالل 

  30 الجزائر زيادة كبيرة في ترحيالت المهاجرين2017كتوبر أ ،.  

  27  اٍصالحات عمالية تنتظر التنفيذ، قطر 2017كتوبر أ.  

 8  اليونان األطفال مهاجرون يحتجزون في ظروف مزرية2016سبتمبر ،.  

  6  40.وروبية تهدد األجانب في ليبياتحاد الوروبي/الناتو الخطة األالٍ  ،2016يوليوز 

 حمر ابعة : اللجنة الدولية للصليب األالفقرة الر

طبيق ام بتهتمحماية ضحايا النزاعات المسلحة والٍ ولو أن المهمة الرئيسية للجنة هو 

تمام ن والهالجئيبتقديم المساعدة لتقوم  ،إل أنها من خالل عملها ،نسانيالقانون الدولي اٍل 

ور في مجلة النساني يبين د 2016كما أصدرت عددا خاصا بالهجرة في شتاء  ،بوضعهم

 اللجنة في مساعدة المهاجرين. 

 المبحث الثاني :  حماية  المهاجرين اِقليميا  

من أشهر وأهم الضمانات القانونية  ،قليمية لحقوق النسانتعتبر الحماية الدولية اٍل 

الممنوحة للفرد للدفاع عن حقوقه وحرياته وعادة ما تتم عن طريق اابرام مواثيق دولية 

قليميين نظرا سنتطرق فقط لنظامين اٍ  41.قليميةلحقوق النسان في ااطار المنظمات اٍل 

فيوجد غيرها في األمريكيتين وعلى المستوى العربي  ،ألهميتهما في هذا الموضوع

 واألسيوي بشكل محدود.  واإلسالمي

 نسانالمطلب األول : النظام األوروبي لحقوق الا  

هو لزال نسان ااقليميا والنظام األوروبي كان سباقا لتأسيس نظام لحماية حقوق اٍل 

وااذا كان النظام  ،ك و العوائق التي تضعها التطوراترائدا في هذا المجال رغم نسبية ذل

                                                             
  2017تمت الزيارة في دجنبر   40

 رشيد المرزكيوي، النظام األوروبي لحماية حقوق النسان. رسالة لنيل دبلوم الدراسات الجامعية العليا في القانون العام جامعة محمد الخامس 41 

20ص   1991/1992كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية، السنة الجامعية الرباط    
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فهناك منظومة التحاد  ،باواألوروبي لحقوق النسان يضم جميع الدول التي تنتمي اٍلى أور

   .األوربي التي تضم عددا من الدول األوروبية والتي لها أنظمة خاصة في الهجرة واللجوء

 الفرع األول : المنظومة األوروبية لحقوق النسان

تفاقية األوروبية لحقوق النسان عرف تي تال ،تضم المنظومة الحقوقية األوربية الا

 ة ولجانروبيثم الميثاق الجتماعي وتوجد المحكمة األو ،خارج أوروبا ارا واسعا  حتىاانتش

 لتطبيق هاته المواثيق.

 ية ألساسنسان والحريات اتفاقية األوروبية لحقوق الا الفقرة األولى : الا 

بل اٍن  ،اليهوهي مفتوحة لجميع دول أوروبا لكي تنضم اٍ  1952تفاقية سنة تم وضع الٍ 

طلب بما فيها روسيا كما أن العضوية في مجلس أوروبا تت ،جميع الدول منضمة اٍليها

 ية :تفاقالمصادقة عليها ومن الحقوق التي نصت عليها اٍل 

 حرية ، حرية التعبير،الحق في محاكمة عادلة ذيب،حظر التع ،الحق في الحياة

ي فلكل شخص الحق في اٍنشاء نقابات و لكل شخص الحق  ،وتكوين الجمعياتجتماع اٍل 

نتماء اٍلى ٍل او تحظر التمييز بما فيه بسبب األصل الوطني أ 14ثم المادة  ،نتصاف الفعالاٍل 

 ..أقلية أو الولدة.

اطهم تنص على القيود على نش ،تفاقيةالتي تذكر األجانب في اٍل  16لكن المادة 

ى على أنه يحظر عل 14و  11و  10السياسي حيث "ل يجوز أخذ أي من أحكام المواد 

 األطراف المتعاقدة السامية فرض قيود على نشاط األجانب السياسي"

جانب في التفاقية، لكن األ ااذن ل يوجد أي مقتضى ولو مقتضب خاص  يحمي حقوق

التي تضمن حماية الحياة األسرية  8التي تحرم التعذيب والمادة  3هما المادة مقتضيان 

  42.والخاصة هي التي شكلت أساس ااعتبار حقوق المهاجرين كحقوق الشخص

                                                             
 42 Elspeth Guild , la migration, un défi pour la souveraineté nationale : le cas de l’Europe . les migrations 
internationales contemporaines une dynamique complexe au cœur de la globalisation, les presses de 
l’université de Montréal , 2009. P 116  
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ائدة لهجرة لفاالتجأت اٍليها المحكمة األوروبية في أول قضية لها في مادة ا 8فالمادة 

  وروبيةة األمقيم أجنبي في المملكة المتحدة حيث تم منعه من التجمع العائلي وحكمت المحكم

 لصالحه. 

   .ضافية التي تنص على حقوق األجانبثم جاءت البرتوكولت اٍل 

على  الضمانات اٍلجرائية في حال طرد األجانب و ينص  7فالبرتوكول رقم  

لحق االبرتوكول الرابع على  حرية التنقل "لكل شخص موجود قانونيا على أراضي دولة 

لك تل خص حرية مغادرة أي بلد بما فيه بلده ول يمكن وضع قيود إشفي التنقل ولكل 

 جانب.و يحظر عمليات الطرد الجماعي لأل المنصوص عليها في القانون

  تفاقية آليات تنفيذ اٍل 

دة المعاه ي هذهلتزامات التي تعهدت بها األطراف السامية المتعاقدة فحترام اال  لضمان اِ 

 تنشأ

  لجنة أوروبية لحقوق اإلنسان -أ

  محكمة أوروبية لحقوق اإلنسان -ب

ت قد كانووالبد أن تمر عبرها قبل عرضها على المحكمة   كانت اللجنة تتقبل الشكاوى

 لوكوهذه التصفية تؤخر وتمنع عددا منها من الوصول الى المحكمة،  اِلى أن جاء برت

حكمة تفاقية وقد عوض اللجنة والملتسريع المساطر والذي عدل من اال   11اِضافي رقم 

 نال لكوبرتووهذا ال فراد بااِللتجاء اِليها مباشرة ولجنة الوزراء بمحكمة دائمة وسمح لأل

 أخرى. تمصادقة جميع األعضاء بخالف برتوكوال

  الميثاق الجتماعي األوروبي  الفقرة الثانية :

 1961جتماعية الذي تم وضعه سنة قتصادية واٍل الميثاق الخاص بالحقوق اٍل 
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درة تسهيل المغا ،والمساعدةرين وأسرهم في الحماية نص على  حق العمال المهاج

:  ا يتعلقفيم والسفر وااستقبال هؤلء العمال وعائالتهم بما ل يقل عن ما توفره لمواطنيها

 .باتالنقاتسهيل لم شمل األسرة وعضوية   ،ت والشروط األخرى للتوظيف والعملالمكافآ

ما  ردهمم طضمان أن مثل هؤلء العمال الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضيها ل يت

و أأو يرتكبوا ما يخالف المصلحة العامة  قوموا بتعريض األمن القومي للخطر،لم ي

 ية. ألصلاألخالقيات و السماح لهم بتحويل أجزاء من أرباحهم ومدخراتهم اٍلى بلدانهم ا

تم  1993والذي أضاف عددا من الحقوق وسنة  1988وقد ألحقت به برتوكولت 

تم تعديل الميثاق لينص على لئحة من  1996غات الجماعية وسنة ااضافة آلية  حول البال

حيث سعى اٍلى اادماج حقوق  ،لصالح العمال المهاجرين وأسرهم 19الحقوق في المادة 

لكن ،1990نصت عليها ااتفاقية األمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين وأسرهم لسنة 

مكانااستعمل عبارات في حدود  مح به القوانين وما دام ذلك ل يعرض وبقدر ما تس ،الا

ن ذلك أن يقلص بشكل كبير من مضمون الحقوق التي فان من شأ ، األمن القومي للخطر...

  43.أوردها الميثاق

 ت تنفيذ الميثاق _آليا

تفاقية األوروبية فاان الميثاق لم ينشئ محكمة تتولى السهر على تنفيذ الميثاق بخالف اٍل 

 1993التقارير من الدول ومالحظاتها ليست لها اٍجبارية التنفيذ، لكن سنة بل لجنة تتلقى 

في اٍجراءات طلقت دينامية والتي أالشكايات الجماعية الشبه قضائية فة آلية اتمت ااض

فالمحاكم  ،كما أن األخذ بالميثاق ومالحظات  اللجنة يختلف من دولة ألخرى ،الميثاق

فهي كانت  ،ترجع في قراراتها لمواد الميثاق الفرنسية بخالف محاكم دول أخرى التي

بل هناك ااختالف حتى بالنسبة للمحاكم  ،ستحضار مواد الميثاق في أحكامهارافضة ٍل 

لى الوطنية فإذا كانت محكمة النقض )الغرفة الجتماعية( قد رجعت في بعض األحيان اٍ 

                                                             
 محمد المرابطي، القواعد الدولية لحماية المهاجرين. أنظمة حقوق النسان الوطنية والدولية..نظرة مقارنة مسيرة حقوق النسان في الوثائق 43 

   al-siyassa al-dawliya    88ص   2009يناير  175الدولية، العدد 
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شكل ليه بأو تم في بعض الحالت الرجوع اٍ  2010ذا ليس إل مؤخرا في مواد الميثاق وه

   44.تحاد األوروبي فمجلس الدولة  الفرنسي يرفض ذلكٍل غير مباشر من خالل توجيهات ا

 منظومة اِلتحاد األوروبي  : الفرع الثاني

مجال كما أن وزنها في ال ،هاته المنظومة تضم عددا محدودا من الدول األوروبية

الذي  ،روبيالحقوقي أقل من المنظومة األساسية والتي تعتبر مرجعا بالنسبة لالاتحاد األو

 .بشكل متقدم تهتم بتدبير الهجرة واللجوء

 "شينغن"ولى : اِتفاقية الفقرة األ

 تحركوالتي تعطي حق ال 1986في  "نغنيش"اتفاقية وضعت عدد من الدول األوربية ا

من  ليهالكنها بالمقابل تشدد من ااجراءات الدخول اا داخل فضاء الدول المصادقة عليها، 

قد وعند دخولهم القانوني لهذا الفضاء  الذين يحظون أيضا بهذا الحق ،طرف األجانب

قية ع ااتفان تضأحاولت هاته الدول  من خالل ااتفاقية شينغن نفسها  تدبير اللجوء بينها  قبل 

 تحادالخاصة باللجوء وأغلبية الدول في هذا الفضاء هي من اٍل  1990 سنة "دبلن"

ا سويسر أما اإلتحاد،سالندا  ليستا داخل يالنرويج واٍ هما وبي، لكن هناك دولتان األور

تحاد لٍ افي  ة كشركاء واانجلترا رغم أنها عضوتفاقيفقد اانضموا االى اٍل  ،وليشنشتاين

 تفاقية. األوروبي فليست منضوية تحت ال

  "دبلن"الفقرة الثانية : ااتفاقية 

ى منح حيث يبق ،1951 سنةتفاقية الدولية لدون أن تذهب االى حد تأسيس بديل عن اٍل  

ل يلمس  أنه تفاق ولومن خالل قوانينها الوطنية، لكن هذا اٍل  حق اللجوء من سلطات الدولة

مسؤولية تنطلق من ااتفاقات الفانه يؤسس شكال من  ،العمق حول شروط منح حق اللجوء

                                                             
 article/-europeenne-sociale-charte-la-de-direct-http://www.revuedlf.com/cedh/leffet 44  

Carole nivard 2012 «L’effet  direct de la charte sociale européenne » 

 

http://www.revuedlf.com/cedh/leffet-direct-de-la-charte-sociale-europeenne-article/
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فهو يحدد الدول التي تنظر في  45،ثنائية موجودة مسبقا بين الدول  فيما يخص ااعادة القبول

 .تحاد األوروبيطلبات اللجوء لمواطني خارج اٍل 

سالندا يج وايتفاق لكن سويسرا وليشنشتاين والنروتحاد هي التي وقعت هذا اٍل اٍل  دول 

هذا  ة فيفهي موجود "شينغن"جلترا ولو أنها ل تتواجد في اتفاقية ن اانكما أ ،عضو كذلك

ع ه لتوزيوضع تفاق للمرة الثالثة منذو بعد موجات اللجوء األخيرة تم تعديل اٍل  تفاق،اٍل 

 أكثر عدالة لالجئين كي ل تتحمل دول بعينها العبء. 

 الفقرة الثالثة : ميثاق الهجرة واللجوء 

لى عيهدف االى تدبير مشترك لتدفقات الهجرة بما يرجع بالفائدة  ،2008صدر في 

 الوجهة والمهاجرين أنفسهم المبادئ التي يقوم عليها : ،ستقبالدول اٍل 

  ._ تنظيم الهجرة القانونية والمهنية وكل دولة تحدد احتياجاتها

 ة. خارجيوتقوية التعاون في ااطار مراقبة الحدود ال ،_مكافحة الهجرة غير الشرعية

 عضاء ألا_مسطرة موحدة للجوء للدول 

في  _خلق شراكة مع الدول األصل لصالح تنميتهم وتحقيق مقاربة أوروبية مشتركة

  .الهجرة والتنمية

نتقادات التي وجهت لهذا الميثاق هو حديثه عن سياسة مشتركة وفي نفس ومن اٍل 

فهاته السياسة تهدف  ،مستوى ااتحاديالوقت ليس هناك تقييد أو نقل لسيادة الدولة االى 

 46.باألساس االى مراقبة الحدود الخارجية

األشكال المعاصرة "إلدانة أممية من طرف المقرر األممي حول  الميثاق وقد تعرض

مخطط التوجيهي الذي تم وضعه " فالللعنصرية والتمييز العرقي وفوبيا األجانب والتسامح

 يعبر عن عنصرية سياسية. بقا والذي يقوم عليه الميثاق سا
                                                             

45  Fredirique Doublet, l’action de l’union européenne dans le domaine du droit d’asile, COLLOQUE de Caen 
droit d’asile et des refugies éditions Apédone 13 rue soufflet-paris, 1997 .  p 220  
46Aicha Belarbi, Mère ou marâtre ,  Réglementation et coopération en matière de migration en Méditerranée.la 
croisée des chemins , 2016  p 259 
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ادة ااع كاتفاقيات ،والمجتمع المدني األوروبي قام باحتجاجات على المخطط والميثاق

 لى دولاا جرة الذين ل يتوفرون على الوثائق ونقل تدبير اله القبول والتمييز ضد المهاجرين

 خرى.أ

 والدول يقيةفرٍل أما اٍفريقيا فقد كان هناك صمت لتفادي تعكير األجواء بين البلدان ا

 وصا فرنسا ألنها صاحبة المبادرة .األوربية خص

 وروبية محكمة العدل األالفقرة الرابعة : 

تحاد تتولى تفسير القوانين من أجل  تطبيق منسجم لها  داخل اال   1952تم خلقها سنة 

اللجوء ختالفات بين الدول الـأعضاء كما يمكن للخواص والشركات األوربي وتقرر في اال  

اِليها والمنظمات ضد مؤسسة ااِلتحاد اِذا مست بحقوقهم، من بين المواضيع التي تهتم بها 

رفضت المحكمة طلب سلوفينيا وهنغاريا اِلغاء الكوطا  2017نسان و في شتنبر حقوق اال  

 47.تحاد فيما يخص اِستقبال االجئينالتي وضعتها دول اال  

 نسان والشعوبلحقوق الا فريقي الفرع الثاني : النظام الا 

ى و ألخراقليمية يعتبر النظام األوروبي هو المثال الذي اٍستلهمت منه األنظمة اٍل 

، خرال متأقي اٍ سان الفرينالذي لم يهتم بحقوق اٍل نسان كذلك و فريقي لحقوق اٍل النظام الٍ 

تنصيصه  لميثاق هووما يميز ا 1967رغم أنه قد تم اٍصدار اٍتفاقية خاصة بالالجئين منذ 

  على حقوق الشعوب.

 1981نسان والشعوب لسنة الفقرة األولى : الميثاق الفريقي لحقوق الا 

ا مختيار دولة تنص مواد الميثاق على :  لكل شخص الحق في التنقل بحرية  واٍ  

حصل وي  لكل شخص عند ااضطهاده الحق في أن يسعى ،لتزام  بالقوانينإلقامته شريطة اٍل 

  .تفاقيات الدوليةملجئ في أي دولة أجنبية طبقا لقوانين كل بلد واٍل  على

                                                             
47 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr  
site de l‘union europeenne 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr
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ذا هل يجوز طرد األجنبي الذي دخل بصفة قانونية اٍلى أراضي دولة ما طرف في 

هو  ماعيإل بقرار مطابق للقانون و يحرم الطرد الجماعي لألجانب والطرد الج ،الميثاق

 الذي يستهدف مجموعة  عنصرية أوعرقية.

النساء وأيضا صياغة ااعالن خاص بحقوق  قد تم ااضافة برتوكول خاص بحقوقو

 الطفل. 

جمته في قوانينها رغم أنه وما يعرقل تنفيذ الميثاق هو اانخراط الدول في العمل به وتر

سياسية،  واألسباب،،ع المدني في القارةخلق عدد من المؤسسات و منظمات المجتم تم

مية وضعف التعليم ثم يرورة التاريخ والقتصاد وكذا األااديولوجية وثقافية  متعلقة بتصور س

 48أسباب عدم تالئم التقنيات في الخطاب , التربية , النشر...

 _آليات تنفيذ الميثاق

ون ة لكن دتفاقيالميثاق على نفس نهج التفاقية األوروبية في ااحداث لجنة لتنفيذ السار

  التي لم يوضع البرتوكول المنشئ لها إل ل حقا ودون أن يعوض اللجنة. ،محكمة

 .نسان تم ااحداثها مع الميثاقلحقوق اٍل فاللجنة اإلفريقية 

 وااختصاصاتها تتلخص في :

لوثائق وااجراء الدراسات نسان والشعوب وخاصة تجميع االنهوض بحقوق اٍل 

لى الحكومات وصياغة ووضع المبادئ التوصيات اٍ تقديم المشورة ورفع ، والبحوث

ب والشعو انسنلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق اٍل والقواعد التي تهدف اٍ 

 ساسية. والحريات األ

ويمكن أن تستعمل أية وسيلة مالئمة للتحقيق كما في اامكانها استقبال مراسالت الدول 

هاك الميثاق ويتضح أن اللجنة ليس لها أي مهمة قضائية نتاألطراف فيما بينها بخصوص اٍ 

 .أو قرارات ملزمة

                                                             
48 Mutoy Mubiola, le système régionale africain de protection des droits de l’homme, Bruxelles établissements 
emille bryylant, 2005. p 113  
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ص لخاال وكوترولبب اجوبم فتأسست وبلشعوا لحقوق النسان المحكمة الفريقيةأما 

أنشئت المحكمة  .2004 في التنفيذ ودخل حيز 1988بوركينا فاسو، في بقي. يرألفق ابالميثا

نهائية وملزمة للدول األطراف في  و تعتبر قراراتها  للجنةمن أجل استكمال ولية الحماية 

 49البروتوكول

. لجنة كوسيلة لضمان تطبيق الميثاقومن المعلوم أن المحكمة قد أنشأت اٍلى جانب ال

ى حد كبير مع األنظمة نسان والشعوب اٍلفريقي لحقوق الٍ يتشابه النظام اٍل  ،وفي هذا الصدد

جاز جاوز نظيره األمريكي من حيث أنه أفريقي قد تالنظام الٍ ن كان واٍ  خرى.الدولية األ

 50.ستثنائيةللفرد اللجوء الى المحكمة في حالت اٍ 

مشكالت بلخاصة اظاهر فريقية التي تحكم الم: ااتفاقية منظمة الوحدة الا الفقرة الثانية

  1969فريقيا لسنة الالجئين اا

 كالمنع من العبور الحدود أو جراءاتي شخص إلل يجوز لدولة عضو أن تخضع أ

ه أو حيات والبقاء في بلد تتعرض فيهلى العودة و الطرد وهي ااجراءات قد تضطره اٍ الصد أ

 (2ة)الماد نيةولى والثايه األسباب المبينة في المادة األو حريته للخطر كما تنص علسالمته أ

فريقية لخصوصيات الٍ تفاقية فهي بتمايز مع ااتفاقية جنيف تراعي ابالنسبة لهذه الٍ 

،  تم التفكير في المشكالت مسؤولية النازحين لد األصلحيث ل يتم تحميل ب ،الجوار كحسن

فهاجس األوضاع غير المستقرة في القارة كانت  ،التي قد يخلقها الجؤون مع البلد الجار

تتعلق  فتضع مسؤولية على بلد األصل ولكن هذه ل 5حاضرة في هذه الوثيقة، أما المادة 

  51.بأصل النزوح ولكن متمحورة حول توفير اامكانية رجوع الالجئين

ء لجوق الحع من تفاقية الدولية لالجئين بأنها توسفريقية عن الٍ تفاقية الٍ وتتميز الٍ 

 .فرادليشمل الجماعات وليس فقط األ

                                                             
  49 البرتوكول الملحق بالميثاق الفريقي المنشئ للمحكمة 

   أحمد ابو الحسن زرد، أنظمة حقوق النسان الوطنية والدولية.. نظرة مقارنة مسيرة حقوق النسان في الوثائق الدولية50  . مرجع سابق 

    56ص     
51  Vera Gowlland-Debbas, la responsabilité internationale de l’Etat des flux de refugiés droit d’asile et des 
refugiés. مرجع سابق P 102  
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 غربل تفاقيات  لمنظمات تحت_جهوية  ك منظمة دوشارة اٍلى وجود اٍ كما تجدر الٍ 

منتديات  حتى اانها تعقد حرية  التنقل  بين أعضاء المنظمة،حيث توجد   CEDEAOفريقيا اٍ 

 .تم ااقرار ااعالن لحقوق النسان 1999نسان وفي دورية حول حقوق اٍل 

 المبحث الثالث : الحماية الوطنية 

 من ،انسان داخل وفي تماس مع  حدودهلٍ الدول هي المعني الرئيسي بحماية حقوق ا

ل ووضع  القوانين والمؤسسات في سبيل ذلك ومن خالخالل المصادقة على المعاهدات 

في  سنتهاي الت نسان وتطبيق القوانينالتي عليها مراعاة القانون الدولي لحقوق اٍل  ،سياستها

ل ممية حواأل كما أنها مطالبة بتقديم تقارير دورية اٍلى األجهزة المجال وتفعيل المؤسسات،

 .نسانيةاتهما في مجال الحقوق الٍ اٍلتزام

نسان في ااطار ن  كل دولة هي التي تختص بتطبيق الصكوك الدولية لحقوق الٍ اٍ 

غير أن هذا  لتحديد نوع سلوكها اازاء رعاياها،التي تملك صالحية  أي ،ممارستها لسيادتها

لتزامات التي السلوك أصبح حاليا خاضعا لرقابة دولية بهدف التعرف على مدى تطبيق اٍل 

 52.تعهدت بها الدول المعنية

من العهد بأن "تتخذ ما يلزم من خطوات  2من المادة  1تلتزم الدول بموجب الفقرة 

وتالحظ  سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة " ،لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق

هو عمل المؤسسات  ،خاللهان ااتخاذ خطوات هامة من التي يمك اللجنة أن أحد هذه السبل،

 53.الوطنية لتعزيز حقوق النسان  وحمايتها

ن من القوانين المتعلقين بالهجرة واحد يهتم بتنظيم الهجرة ام يوجد نوعابشكل ع

يعني أن القانون الدولي هو مصدر  54.والمعاقبة في حالة المخالفة واآلخر بحماية المهاجرين

الهجرة فهومن ااختصاص القوانين الوطنية في جانب  الحقوق بالنسبة للمهاجرين أما تنظيم

 .منها وجانب آخر ينص على الضمانات الحقوقية متأثرا بالقانون الدولي

                                                             
   محمد البزاز، حقوق النسان. مطبعة سجلماسة مكناس 2012 ص 8552 

 62ص 2010ر الدولية وآليات الرقابة. مطبعة الوراقة الوطنية الداوديات،_مراكش يوسف البحيري، حقوق النسان المعايي 53
54 Khadija Elmadmad, les migrants et leur droit au Maghreb,  chaire Unesco  migration et droit humains,  la 
croisée des chemins, Casablanca 2004 p 147  
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 المطلب األول : حماية المهاجرين في المغرب

ا سترتهثم د التيتتمثل هاته الحماية في اانخراط المغرب في منظومة حقوق النسان 

ل ظوفي حقوق المهاجرين واان كان المغرب قد  .والعمل على مالئمة التشريعات معها

رب لم المغف، متأخرا في المصادقة على عدد من ااتفاقيات منظمة العمل الدولية فيما يخصهم

نه وقد أعلن مؤخرا أ ادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي ذكرت من قبليص

ماية العمال صادق على اٍتفاقية األمم المتحدة لح ، ال  أنه 87لتفاقية رقم ط في اسينخر

في  مما يعتبره البعض تعويضا عن عدم المصادقة على بعض الحقوق ،المهاجرين وأسرهم

 . لكن ترجمة ذلك فعليا لزال متأخرا ،اتفاقيات منظمة العمل

 الفرع األول : الحماية القانونية 

ى حت ،وقالحماية في الدستورالذي يعتبر أهم وثيقة ضامنة بالنسبة للحقتتمثل هاته 

 ،خليون الدالقاناخيرة هي ما يعطيها أثرها في ثيق الدولية فاإلحالة على هذه األبالنسبة للموا

مو بس نسان ويقرمع العلم أن الدستور المغربي يحيل على المواثيق الدولية لحقوق اٍل 

ارة " فعب لكن ذلك ليس صريحا ،ا المجال على التشريعات الوطنيةالمعاهدات الدولية في هذ

  نا.يدا وازقبقى ت" في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة

هم تويوجد قانون خاص باألجانب والهجرة و نصوص موزعة على عدد من القوانين والتي 

 األجانب. 

 : الدستورولىالفقرة األ

بل فقط بالشخص  ،طها بالمواطنةالدستور على مجموعة من الحقوق دون ربينص 

حة كل حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، حظر ومكاف ،مساواة الجميع أمام القانونمثل 

شكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة و النتماء الجهوي أو اللغوي أو أ

الذين يتمتعون بحريات أساسية شخصي مهما كان، بل يذكر األجانب ي وضع العاقة أو أ

حيث يتمتع األجانب بالحريات األساسية  ،المواطنين مع مراعاة بعض الشروط مثل

وفقا للقانون ويمكن لألجانب المقيمين  ،المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة
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و تفاقيات دولية أو تطبيقا لا ى القانون أبمقتض ،نتخابات المحليةبالمغرب المشاركة في الٍ 

  .ممارسات المعاملة بالمثل وليضمن الدستور التعليم والعمل والصحة إل بالنسبة للمواطنين

 الفقرة الثانية : القوانين  

لفة سنرى القانون الخاص باألجانب والهجرة غير الشرعية والمقتضيات المخت

 جميعفحتى مع قانون خاص باألجانب والهجرة ليمكن ت ،الموجودة في عدد من القوانين

 رتباط معألن كل مجال له نصيب من الٍ  ،جميع النصوص الخاصة بهؤلء في نص واحد

األجانب وذلك حتى من خالل تخصصه ول يمكن تصور نص خاص بكل حقوق  ،األجانب

بقى مجرد التي توبعض الحقوق في قانون األجانب تنص على  ،في قوانين دول أخرى

 مبادئ عامة.

غير  وبالهجرة جانب بالمملكة المغربيةالمتعلق بدخول وإقامة األ 02. 03القانون _

 2003 المشروعة الصادر في 

م كما أنه يهت ،هو أول قانون تعرفه البالد يوحد مقتضيات الهجرة في نص واحد

لخروج بالدخول أو اعلى من أقدم عليها سواء ة وألول مرة يعاقب وعشرمبالهجرة غير ال

 نه جاء ببعض الضمانات القانونية والقضائية لألجانب. كما أ

لى اٍ القسم األول  خصص لتنظيم دخول األجانب  ،لى ثالثة أجزاءالقانون مقسم اٍ 

ر رة غية المتعلقة بالهجالقسم الثاني نص على األحكام الزجري ،المملكة وإقامتهم بها

 .أحكام انتقالية لتطبيق هذا القانون على القسم الثالث ،المشروعة

اعد تص جة مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل اان هذا القانون جاء نتيقال 

ى ة علالهجرة السرية وما أصبحت تطرحه الهجرة من ااشكالية صعبة لها اانعكاسات دولي

ير دابتتخاذ عدة األمر الذي ااستدعى اا  ،مستوى عالقات  المغرب مع جيرانه األوروبيين

خول مهمة لمعالجتها ويأتي في طليعتها تحيين وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لد

 م مر بقانون رقنص قانوني واحد وموحد ويتعلق األ األجانب وإقامتهم وتجميعها في
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تفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرة الذي جاء في روحه متالئما مع الٍ  02. 03 

 55.رية مكرسا لما االتزمت به بالدنا في مجال ااحترام حقوق النسانالهجرة الس

هو حماية المصالح  ،الهم األول لفكر الذي أسس لهذا القانون يحملومن يعتبر أن ا

والهم الثاني عالئقي وهو  .العليا للبالد في عالقتها مع الوسط الدولي واألوروبي تحديدا

  56.الحفاظ عى العالقة األخوية للمغرب مع البلدان اٍلفريقية والعربية

على  ل بعض الكتابات فهذا القانون لم يأتي كرد فعلوبخالف ماتم تداوله من خال

في  رهابية حسب الباحث "بلكندوز" رغم أن سياق األحداث قد يكون ساهمالهجمات اٍل 

 حيث كان المشروع مبرمجا قبل ذلك. التسريع بإخراجه

 نه لأفاألكيد  ،بي وكونه زجريا وذا بعد أمني فقطوهناك من يعتبره ثمرة ضغط أور

 راج هذاااخ يتم اانكار )حتى ممن ل يعتبره زجريا ( دور التعاون األوروبي الذي أدى اٍلى

اك من يرى وهن   .ترةالقانون ألن الدول المغاربية أيضا أخرجت قانونا مشابها في نفس الف

نسان وذلك فيما يخص بأن القانون يجب تعديله بناء على توصيات مجلس حقوق الٍ 

 ضمانات وآجال التظلم لدى الهيئات القضائية.

ع جراءات الحمائية في القانون )وضلتطبق معظم الٍ  ،وبخصوص تطبيق القانون

 (لطعن...اءات والضمانات أثناء اٍجراءات الترحيل واٍجرا ،داريعتقال اٍل اٍطار قانوني لالٍ 

 ،حيل ومع ذلك في الممارسة العمليةعادة للحدود والترالقانون المغربي يفصل في الٍ 

 57عادة للحدود بطرق متباينة.قد تتخذ قرارات بالترحيل أو اٍل 

 ي.لحقوقالجانب افهذا القانون رغم أنه مأل فراغا موجودا، فقد تعرض لنتقادات من 

 

                                                             
   02_03الشرقاوي،  مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل،  إشكالية الهجرة على ضوء القانون رقم تقديم القانون من طرف  الطيب  55 

لداخلية دل ووزارة اارة العالمتعلق   بدخول واٍقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وز
. 2004_1لعدد منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات واأليام الدراسية ا 2003دجنبر  20و 19مراكش يومي 

      22ص

    عبد الكبير طبيح محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء قراءة للقانون رقم 03_02  على ضوء التشريعات المقارنة نفس المرجع ص 83  56 

الشبكة األورومتوسطية لحقوق النسان دراسة حول الهجرة واللجوء في    فيرونيكا بالنس,سارا كيي_نجالء سمكية_ بواساك ماتيو اندري _  57 

  24ص  2010بلدان المغرب العربي . كوبنهاغن 
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 الفقرة الثانية : مقتضيات متفرقة

نا األجانب حيث يصعب تجميعها كلها ه قانون هاته المقتضيات ليست كل ما يعني

    .وهذه أهمها

 _القانون الجنائي

ألصل على التمييز والتحريض عليه ويعتبر تمييزا كل تفرقة على أساس ا المعاقبة

و لدين ة أأو لسالل الوطني أو اللون أو بسبب النتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو ألمة

  .معين

وتجدر الشارة اٍلى أن الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي يتمتع 

في حالة المس بالحريات الشخصية أو  المهاجر على حد سواٍء،طن المغربي وبها الموا

ات حالة ااعتقال تحكمي لى ااثبستجابة لطلب يرمي اٍ الحقوق الوطنية. أو رفض أو اهمال الٍ 

 58.عتقال أو في أي مكان آخرسواء في األمكنة أو المحالت المخصصة لالٍ  ،غير مشروع

 _ قوانين الشغل

ل ة الشغأما مدون، العمومية فيتطلب شرط الجنسية المغربيةبالنسبة لقانون الوظيفة 

يات فاقتفجاء في تصديرها "ااحتراما لحقوق النسان كما هي متعارف عليها عالميا واٍل 

ة قابيالصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب كالممارسة الن

ي في مجال لى أساس األصل الوطنوتنص المدونة في موادها على حظر التمييز ع .."

عضاء تنص على شرط الجنسية المغربية في األ 416لكن المادة  ،التوظيف ومزاولة المهن

ية حماية العمال لتفاق 40المكلفين بإدارة وتسيير النقابات المهنية  وهذا يتعارض مع المادة 

 المهاجرين وأفراد أسرهم.

                                                             
حسن خطابي، مالئمة التشريع المغربي مع التفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة المجلة المغربية للدراسات القانونية والقتصادية. العدد الفتتاحي   

 58 يناير 2016 ص  56  
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اصا من السلطات وإل أعتبر عقد العمل كما أن  تشغيل  األجانب يتطلب تأشيرا خ

تثبت أن الخصائص المبحوث   ANAPECباطال  أو الحصول على شهادة من وكالة الشغل 

  59.عنها ل تتوفر لدى أي مواطن

 وهذا ما أكدته قرارات قضائية 

يقضي بتشغيل األجير  352/5/2/2012صدر قرار محكمة النقض  2012 ففي

بي األجنبي وجوب وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقد عمل األجن

   .2010وتحديد مدتها. وقد سبق أن صدر قرار ينص على نفس الموقف سنة 

 _ قانون الجنسية 

 ذي يطال األجانب من األمثلة في هذا القانون على التمييز ال

قامتها اٍ من سنوات على األقل  5يمكن للمرأة األجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور 

ر لى وزياٍ جية ن تتقدم أثناء قيام العالقة الزوأ ،نتظمةمعا في المغرب بكيفية ااعتيادية وم

اللغة بية العدل بتصريح لكتساب الجنسية المغربية ولكتساب الجنسية لبد من معرفة كاف

هذا  متلكيأما األجنبي المتزوج بمغربية فال  العربية والتوفر على وسائل كافية  للعيش.

  .قراره قريبالكن هناك ارادة ل الحق

 تأسيس الجمعيات قانون _

نالحظ أن الفرق بين الجمعية المغربية والجمعية  1958من ظهير  21الفصل في 

ولها على الوصل النهائي يرجع اٍلى كون األولى تمارس أعمالها بمجرد حص ،األجنبية

في حين أن  ،ى تاريخ الحصول على الوصل المؤقتيوما عل 60و بعد انتظار لإليداع أ

                                                             
59  Eba Nghema Nisrine, loi sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc : les conditions pour résider 
régulièrement au Maroc . Migrants au Maroc cosmopolitisme, présence d’étrangers et transformations 
sociales. sous direction de Nadia Khrouz et Nazarena Lanza Konrad-Adenauer-stiftung e.V 2015 P 99  
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فالجمعية  ،نشاط خالل ثالثة أشهر بمعنى آخر الثانية تكون ملتزمة بالمتناع عن أي

 60.شهرأ 3د مدة طابع الشرعية إل بع األجنبية ل تكتسي

تخابات ي النالمحلي فال يسمح بعد للمهاجرين في المشاركة ف القانون النتخابيأما  

 المحلية. 

اعي أو واألجانب في المغرب ل يتمتعون بالحق في الحصول عل الضمان الجتم

من  61و والمادة  28و  27و الالجئين بما يخالف المادتين سواء من المهاجرين أ السكن

 61.ااتفاقية حقوق العمال المهاجرين

يتم  لهذا فعندما ،ستفادة من بعض الحقوق تتطلب العمل بشكل قانونيرغم أن الٍ 

 ا منومن يشتغل قانوني ،الحديث عن المهاجرين فقد يكونون في وضعية عمل بدون تصريح

على المهاجرين فسيحصل على ضمان ااجتماعي ومن هو في وضعية قانونية سيحصل 

 األصلي هو تسوية وضعهم القانوني.فاإلشكال  ،سكن فالقوانين ل تمنع ذلك

 الفرع الثاني : الحماية المؤسساتية

كل لنسان أو مهتمة بالهجرة بشهاته المؤسسات هي ااما تشتغل في مجال حقوق ا

 . خاص

 نسانالفقرة األولى : المؤسسات الخاصة بحقوق الا 

 باريس كمؤسسة وازنة والذي يستجيب لمعايير ،نساناٍل هناك المجلس الوطني لحقوق 

  قطاع وزاري يهتم بحقوق النسان.يوجد كذلك  للمؤسسات الوطنية المستقلة،

 

 

 

                                                             
  عمر بندورو، حقوق النسان والحريات األساسية. مطبعة دار القلم-الرباط 200760    ص 172

  الشبكة األوروبية_المتوسطية لحقوق النسان "المغرب الحقوق القتصادية والجتماعية للمهاجرين والالجئين" 2015 61  
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 أول : المجلس الوطني لحقوق النسان

تتولى النظر  سان "مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة،نيعتبر المجلس الوطني لحقوق الٍ 

، وبضمان ممارستها نسان والحريات وحمايتهابالدفاع عن حقوق الٍ في القضايا المتعلقة 

أفرادا  اطنات والمواطنين،والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المو الكاملة،

وذلك في نطاق الحرص التام على ااحترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا  ،وجماعات

  62المجال"

ة بحقوق رسم المجلس والمندوبية المكلف 2013يوليوز في وثيقة مشتركة تم نشرها في 

يسائل  حول واقع الهجرة الذي صورة ،نسان ومكتب المنظمة الدولية للهجرة بالمغرباٍل 

من  عدد وانطالقا من ،السلطات العمومية والمجتمع المدني والباحثين واآلليات الدولية

ن بلداجتماعيين والفاعلين اٍل العناصر التي ذكرها دعا السلطات العمومية ومجموع ال

ع ،الشريكة للمغرب  والعمل تباراالى أخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الا

ية حمالضامنة  ،من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ،بشكل مشترك

لمجلس اتبر واٍع الحقوق ومرتكزة  على التعاون الدولي وقائمة على اادماج المجتمع المدني.

 أن هاته السياسة عليها أن ترتكز على األقل حول مكونات أربعة : 

ن في وضعية اادارية غير  األجانب الموجودي ،اللجوء يوضعية الجئين وطالب

األجانب في وضعية نظامية حيث دعى الحكومة  ،شخاصمكافحة التجار باأل قانونية،

  63.النقابات االى العمل بمجموعة من التوصياتووالبرلمان ووسائل العالم والمقاولت 

 اجرينوفي ااطار السياسة الجديدة للهجرة ومع ااستئناف عملية تسوية وضعية المه

وية ت تسنصب المجلس لجنة وطنية لتتبع ملفا ،الموجودين في وضعية اٍدارية غير قانونية

  .الوضعية والطعون

                                                             
                                                                                                                                                                   

  الفصل 161 من الدستور المغربي لسنة  201162

س الوطني لحقوق النسان، األجانب وحقوق النسان بالمغرب من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة. ملخص تنفيذي شتنبر  المجل 63 

2013   
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وتضطلع اللجنة الوطنية للطعون بإعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان 

اإلقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي 

تتبع عملية التسوية بلع اللجنة طكما تضعتبارات إنسانية. لحقوق اإلنسان أو على اا 

دراسة كل  ،الستثنائية والتقييم المنتظم ألعمالها وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسارها

المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين، إعداد مقترحات أو آراء في مجال  التظلمات

توعية المواطنين المغاربة تحسيس و ،إدماج المهاجرين الذي تتم تسوية أوضاعهم اإلدارية

  .64في مجال الهجرة واللجوء

لكن البعض يرى  ،لقد ساهمت دراسة المجلس في تغيير سياسة الهجرة في المغرب

، عتبر تدبير الهجرة فقط جزءا منهاالتي ي 65ياسيةن هذه السياسة حتمتها المتغيرات الجيوسأب

هذه تبقى هامشية غالبا  ،خيرةاألاك تحسنات لوحظت خالل السنوات ذا كانت هناا ومع ذلك 

  ا.نها  ليست مضمونة قانونيأمما يعني  66،نزياحية وليست مصاغةمحصل عليها بطريقة اا 

 ثانيا: على المستوى الحكومي

صية بة لتوستجااا والتي أحدثت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان  كانت توجد

ار وذلك في إط المدنيخاصة للمجلس الستشاري لحقوق اإلنسان وكذا لمطالب المجتمع 

منذ  ،ساننخرط فيها المغرب في مجال حقوق اإلناإلصالحات السياسية والمؤسساتية التي اا 

 ن وراءمتجاه المجتمع الدولي، إذ يكمن الهدف لتزامات المملكة اا واا  2000مطلع سنوات 

ت ياساهذه المندوبية في سد الحاجيات فيما يخص تنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ الس إحداث

دولية ال تفاقيةلتزامات اٍل ، وفي الوفاء بالٍ ية في مجال حقوق اإلنسان، من جهةالعموم

 .المتعلقة بإعداد التقارير والتفاعل مع المنظمات الدولية، من جهة أخرى

                                                             
  64 http://www.cndh.ma موقع المجلس  
65  Ali Bensaad ,  l’immigration subsaharienne au Maghreb . le Maroc entre dans le deuxième âge migrations en 
méditerranée permanences et mutations et évolutions a l’heure des révolutions et des crises. CNRS EDITIONS.  
2015  p251 
66 Nadia Khrouz, Le Maroc au présent d’une époque a l’autre , une société en mutation sous la direction de 
B .Dupret ,Z.Rhani , A.Boutaleb ,J .N.Ferrié fondation du roi AbdulAziz Al saoud. centre jaques Berque 2015 p 
854  
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مقراطية وحقوق اإلنسان )أول برنامج من نوعه وعقب إعداد خطة العمل الوطنية للدي

عتماد في البلدان العربية والثاني في منطقة البحر األبيض المتوسط(، ومباشرة بعد اٍ 

 21( الذي خصص بابا كامال للحريات والحقوق األساسية )2011الدستور الجديد )يوليوز 

وق اإلنسان خالل أبريل فصال(، كان يُتوخى من إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحق

نظام وطني متناسق وحديث وناجع في مجال حقوق وإحداث إطار مؤسساتي وطني  2011

 67.اإلنسان

ة ر الدولووزي الحكومة األخيرة نسان معوقد ثم اٍضافة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الٍ 

ب ندولكن الم ،ستعراض الدولي الشامل بجنيفيمثل المغرب في المنتديات الدولية كاٍل 

 .الوزاري لزال في منصبه ولم يتم اٍلغاء المندوبية بل اٍنهما حاليا مندمجتان

 ثالثا : مؤسسة الوسيط

وقد عوضت ديوان  2011سنة ثم احداث مؤسسة الوسيط بواسطة ظهير شريف 

في  ؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى،م المظالم، ينص الظهير على أن المؤسسة،

يادة سرسيخ والسهام في تمهمة الدفاع عن الحقوق  بين الدارة والمرتفقين، نطاق العالقة

دبير تة في والعمل على نشر قيم التخليق والشفافيالقانون، واشاعة مبادئ العدل والنصاف 

 ن،ارييالمرافق العمومية والسهر على تنمية تواصل فعال بين األشخاص، ذاتيين أو اعتب

ة تسوين تقديم الشكايات والتظلمات للمؤسسة تقوم المؤسسة ب... ويمكمغاربة أو أجانب

ت الوضعية مع األطراف ويمكن أن تطلب المساعدة القضائية للمشتكي وتحيل الشكايا

ية لجهواالمتعلقة بانتهاك حقوق النسان الى المجلس الوطني لحقوق النسان أو اللجنة 

 لحقوق النسان المعنية.

 الخاصة بالهجرةالفرع الثاني : المؤسسات 

والثانية  02_03توجد مؤسستان رسميتان تهتمان بالهجرة األولى سابقة على القانون 

     .تم اٍحداثها مع هذا القانون

                                                             
67 http://didh.gov.ma 
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 الفقرة األولى : مديرية الهجرة ومراقبة الحدود 

ة في لوطنياتناط بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود مهمة التطبيق العملي لالستراتيجية 

 .محاربة شبكات تهريب األشخاص ومراقبة الحدودميدان 

 : وتضم

  قسم األبحاث والتحريات 

 قسم توفير الوسائل اللوجيستيكية العملية  

 : يشتمل قسم األبحاث والتحريات على

  مصلحة التحريات 

 مصلحة الدراسات والتوثيق. 

 : يشتمل قسم الوسائل اللوجيستيكية العملية على

  مصلحة توفير الوسائل اللوجيستيكية 

 68مصلحة العمليات. 

ويجب التأكيد على ضرورة تفعيل عمل المديرية من خالل تقوية تدخل مصالحها 

في اٍطار سياسة القرب وتقوية قدرات العاملين  ،الممركزة على مستوى العمالت والقاليم

في هذا الحقل للتعامل مع ظاهرة الهجرة بما تتطلبه من حزم ومسؤولية. هذا اٍلى جانب 

تأخذ على عاتقها وضع الستراتيجيات العمومية حسب  ،اٍحداث مراصد جهوية للهجرة

ومراقبة  ظروف وخصوصيات كل جهة على حدة والتي يمكن أن تشكل اٍطارا لرصد

  69 .التدفقات الهجروية بمختلف الجهات وآلية للتعامل عن قرب مع الظاهرة

 الفقرة الثانية : المرصد الوطني للهجرة

 ،افحة الهجرة غير النظامية وضبطهاويأتي اٍحداث هذا المرصد قصد تسهيل عملية مك

 ،واإلحصائياتليله من حيث األرقام من خالل معرفة الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة وتح

                                                             
  مرسوم رقم 176-97-2 صادر في 14 من شعبان 1418 )15 ديسمبر 1997( في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية )ج. ر.عدد 68 

( 1998فبراير  5 - 1418شوال  7بتاريخ  4558  
أية آلية لحماية حقوق المهاجرين مجلة العلوم القانونية قضايا الهجرة والمهاجرين على ضوء التفاقيات الدولية والنصوص  ،أوبي عبد هللا  69

  85ص 2017الوطنية  مع رصد ألهم الجتهادات القضائية. العدد السادس مطبعة األمنية الرباط 
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كما أن وظيفة هذا المرصد ل تنحصر في اٍلحاطة  ،ورصد طرق اٍشتغال مافيات التهجير

بل تتجاوز ذلك اٍلى تناول وضعية وقضايا  ،في الموضوع معلومات الهجرة وإعطاءبملف 

اٍبتداء  ،عرفة دقيقة واٍلماما بكل الجوانبمما يستوجب م ،لجالية المغربية المقيمة بالخارجا

 70.ن المعرفة النظرية اٍلى المباشرة الميدانيةم

 لهجرة ؤون االفقرة الثالثة : الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وش

ين في لمقيمتناط بها مهمة اٍعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بكل المغاربة ا

ة بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوزاري ،الخارج والمهاجرين بالمغرب

 والمؤسسات المعنية داخل المغرب وخارجه :

 ولهذه الغاية يعهد اٍليها القيام بالمهام التالية 

السهر و جئين _اٍعداد السياسة الحكومية فيما يتعلق بالهجرة واٍندماج  المهاجرين وال

  .على تنفيذها

  .يدة لمنظومة الهجرة_العمل على اٍرساء حكامة ج

  ._تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية وفي الملتقيات المعنية بالهجرة

تربوي ي والالجتماعسياسات واٍتخاذ التدابير لتيسير اٍلندماج _اٍلشراف على وضع ال

  .والثقافي للمهاجرين والجئين المقيمين بالمغرب

لعالقات مع المؤسسات  والمنظمات تتبع وتنسيق السياسات الحكومية في مجال ا_

غير الحكومية المعنية بقضايا المهاجرين المغاربة في الخارج وشؤون الهجرة وعلى رأسها 

 71.المنظمة الدولية للهجرة

 

 

                                                             
سبانية. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تخصص المغرب في النظم القليمية بطي، اٍشكالية الهجرة في العالقات المغربية اإلمحمد المرا 70

   178ص  2015 2014والدولية. كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس السنة الجامعية 
71 http://www.marocainsdumonde.gov.ma/ar 
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 الفرع الرابع : القضاء 

 ،اديعوالحريات بأشكاله المختلفة  يعتبر القضاء مؤسسة أساسية في حماية الحقوق

 انوا فيذا كلكن بالنسبة للمهاجرين اٍلى أي حد يحمي القضاء حقوقهم ؟ اٍ  .اٍداري ودستوري

ور لدستوضعية قانونية فهم يتمتعون بكامل الحقوق أمام القضاء كجميع المواطنين ألن ا

ة لنسبأما الشكال فيطرح با ،نوالقوانين  في هذا ل تميز بين المواطن وغير المواط

دور  لمعرفة 02_03وهنا يجب الرجوع اٍلى القانون  للمهاجرين في وضعية غير قانونية

  .القضاء في هذا المجال

سند  على أن : لألجنبي الذي رفض طلبه الرامي اٍلى الحصول على  20تنص المادة 

ليغ قرار يوما من تاريخ تب 15اٍقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل 

 .البتدائية بصفته قاضيا للمستعجالت الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة

لى ي حقه قرار القتياد اٍ يمكن لألجنبي الذي صدر ف تنص على أنه 23والمادة 

يس رئ ، منبعين ساعة التي تلي تبليغه اٍليه، أن يطلب خالل أجل الثماني واألرالحدود

 دراية بصفته قاضيا للمستعجالت اٍلغاء القرار المذكور.المحكمة اٍل 

 قرارات الترحيل دراي هو المختص في البث في الطعن ضدأن القضاء اٍل يتضح 

فس التي تتخذها السلطات الدارية وهذه ن ،في وضعية غير قانونيةوالطرد لألجانب 

 ا سيأتيت كمٍلجراءافي االمسطرة القانونية التي تتبع في التجارب المقارنة مع اٍختالفات 

 لحقا.

 جتمع المدني الفرع الثالث : مؤسسات الم

هاته  الفترة مع مرحلة  وتتزامن ،التي بدأت حوالي نصف التسعينيات الفترة الحالية

خالل العقدين  زدهار الحركة الجمعوية المغربية،تكرس تأكيدا فعليا لٍ  ،من النضج

عرف نشاط المجتمع المدني توسعا كبيرا. وأصبحت هاته الدينامية التي واكبت  ،الماضيين

سواء كانت  ،قليمي والوطني "عمل الجمعيات بارزة على كل من المستوى المحلي والٍ 
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واضعة بذلك المجتمع  فئات الضعيفة أو في أعمال تنموية،تعمل في مجال الدفاع أو دعم ال

   .المغاربية والعربية 72المنطقة المدني المغربي في الطليعة في

 الفقرة األولى : الجمعية المغربية لحقوق النسان 

التي تهتم نسان بشكل عام ليست الجمعية هي الوحيدة من جمعيات حقوق الٍ 

 ،نهاجريبالم أيضا تهتممثال  لحقوق النسان فالمنظمة المغربية ،بالمهاجرين في المغرب

 .المهمة للجمعية كمثال ألنه يتناول مجموعة من النقطعلى عرض تقرير لكن نقتصر 

في المحور الخاص باللجوء  2015جاء في تقرير الجمعية للوضعية خالل سنة 

    : والهجرة

فكثيرة هي حقوق المهاجرين التي تنتهكها الدولة  بخصوص قضايا الهجرة واللجوء،   

عن مطاردة المهاجرين/ات غير األجهزة األمنية  المغربية بشكل سافر حيث ل تتوقف 

ضمنهم قاصرون/ات ونساء وأطفال  أحيانا يكون  النظاميين/ات وترحيلهم/ن جماعيا، حيث 

وحتى ممن يتوفرون على وثائق اإلقامة بالمغرب وجرحى، قسريا وبالعنف والتهديد في 

دن الشمال ظل ظروف ل إنسانية في اتجاه المدن الداخلية أو الجنوبية للمغرب انطالقا من م

 1200أو الشرق وخاصة من الناظور التي عرفت ترحيالت متكررة )رحل أكثر من 

تجازهم/ن في إحدى المراكز بعد اح 2015مهاجر ومهاجرة دفعة واحدة في شهر فبراير

( مقارنة مع المدن األخرى. ويتم الترحيل بعد اقتحام -قرب مدينة الناظور -ركمان )أبقرية 

فيها األفارقة جنوب الصحراء، وتفكيكها وإحراق أمتعتهم وتعريض  المخيمات التي يحتمي

النساء واألطفال للخطر، كما حدث في مدينة الناظور، وكذا إخالء المهاجرين/ات من الشقق 

التي كانوا يقيمون فيها وهي ملك الغير )نموذج طنجة( وتتم هذه اإلجراءات دون حل بديل 

  . يحفظ كرامة الضحايا

حتقاري، هو العقاب الجماعي ومعلوم أن الهدف من هكذا ترحيل كسلوك تمييزي اٍ        

يجهل الوجهة التي  الذي يرهب الشخص المرحل ويحدث له أضرارا نفسية خاصة وأنه

  .ايقتادونه إليه

                                                             
  محمد خشاني, بحث النسيج الجمعوي المغربي وقضايا الهجرة بالمغرب. 2010  ص  2972
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كما تعرض المهاجرون/ات غير النظاميين/ات ضمنهم نساء وأطفال وحتى من       

بمدينة الناظور إلى اإليقاف والحتجاز والعتقال بل تم توقيف  يتوفرون على وثائق اإلقامة

ليطلق سراحهما فيما  18/06/2015ناشطتين في مجال الهجرة "مارتينا" و"ايفرا" بتاريخ 

وكان يطلق سراح النساء واألطفال وحاملي وثائق اإلقامة بعد تدخل الجمعية لدى  بعد.

   .المسؤولين باألمن والدرك الملكي

نتهاكات حقوق المهاجرين وهم في وضعية هشة، لم تتوقف الدولة عند هذا الحد من اٍ        

عتراض سيارة مندوبية بل أقدمت من خالل عناصر القوات المساعدة بإقليم الناظور على اٍ 

الهجرة اإلسبانية ومنعها من إيصال المساعدات اإلنسانية للمهاجرين بمخيمات سلوان 

  73.بالناظور

 الفقرة الثانية : مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الهجرة

ة أصدقاء وعائالت الهجرة الجمعيات التي تتعامل مع الهجرة غير النظامية مثل جمعي

 2003خيرة سنة حيث وجهت هذه األ ،الفرنسية  CIMAD  وجمعية السيماد  AFICالسرية 

لخلق اٍطار للتنسيق يوحد الجمعيات  دعوة للجمعيات المغربية المهتمة بحقوق المهاجرين

فرنسية طار دخلت الجمعية الوفي هذا اٍل  ،ن األفارقة جنوب الصحراء بالمغربالمدافعة ع

صدقاء وعائالت ضحايا الهجرة السرية وجمعيات مغربية في عالقة تنسيق مع جمعية أ

ه التنسيقية من التي وفرت موارد مالية هامة لهذ ،أخرى بدعم من الشبكة الدولية للكنائس

 74.أجل دعم وحماية المهاجرين األفارقة جنوب الصحراء بالمغرب

المهاجرين  ومجموعة المنظمة المدنية لمناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق

 18بتاريخ  GADEM  تأسست هذه المنظمة المعروفة اٍختصارا ب  ،واألجانب بالمغرب

                                                             
  الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان, التقرير السنوي حول وضعية حقوق اإلنسان بالمغرب خالل سنة  201573

 
 كمال المسعودي، تعامل المغرب مع ملف الهجرة السرية بين البعد الحقوقي والبعد األمني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص 74 

 2015_2014حقوق النسان والقانون الدولي النساني، كلية العلوم القانونية و القتصادية والجتماعية جامعة مولي اسماعيل. السنة الجامعية   

   48 ص
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أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين من طرف مجموعة من الناشطين من ، 2006دجنبر 

 75:األفارقة جنوب الصحراء بالمغرب ومن أهدافها

 2015نشرت المنظمة عدة تقارير ووثائق حول المهاجرين والهجرة نذكر منها تقرير 

يتحدث عن  ،المعنون ب سبتة ومليلية "مراكز لاٍلنتقاء بسماء مفتوحة على أبواب اٍفريقيا"

نتهاكات الحقوقية التي تحصل ي مجال الهجرة غير القانونية والٍ سبانية فتشديد السياسة الٍ 

في اٍطار تعاونهما األمني  ،و المغربيةسبانية في هذين المعبرين من طرف قوات األمن اٍل 

 76.نتهاكاتفي مكافحة الهجرة غير القانونية ومستفيدين من عدم المتابعة على هاته اٍل 

توجد بعض مجموعات البحث حول الهجرة  اٍلى جانب الجمعيات السالفة الذكر 

 ا فيتلعب دورا رائد ،تحت اٍشراف المؤسسات األكاديمية وحقوق المهاجرين التي تعمل

ت ؤسسانسان من خالل برامجها التعليمية وتوجد في العديد من المنشر ثقافة حقوق اٍل 

 الجامعية نذكر منها في الدار البيضاء توجد المؤسسات التالية : 

في  ديمية تم الترخيص لهارة وحقوق النسان" مؤسسة أكااليونيسكو "الهج _كرسي

لعلوم ايوجد مقرها في كلية  ،يونسكو بموافقة الحكومة المغربيةمن طرف ال 2002يونيو 

 القانونية والقتصادية والجتماعية.

جد كومية يومنظمة غير ح ،ألبحاث حول الهجرة وحقوق النسان_مركز الدراسات وا

ذه هجزت وأخيرا وحدة التكوين والبحث "الهجرة والحقوق" وقد أن ،ها في كلية الحقوقمقر

هاجرين المجموعات مجموعة من األبحاث حول الطار القانوني للهجرة وحقوق الم

وغير  اميةكما تقوم بتنظيم ندوات ومؤتمرات حول الهجرة النظ ،النظاميين وغير النظاميين

 .النظامية

مقر  ،جتماعية أكدالقتصادية والٍ كلية العلوم القانونية والٍ  وفي الرباط تحتضن

أنجزت هذه الجمعية سنة ،  AMERM الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة 

الذين يوجدون في  ،دراسة حول المهاجرين من بلدان اٍفريقيا جنوب الصحراء 2007

                                                             
75 Gadem –asso .org  
76 Ceuta et Melilla , centres de tri a ciel ouvert aux portes de l’Afrique rapport conjoint , décembre 2015 
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والتي مكنت  ،نوعها في هذا المجال ة األولى منوتعد هذه الدراس، غربوضعية عبور بالم

وقد تطرق البحث  ،قادمة من هذه البلدان نحو المغربمن تقديم رؤية شاملة حول الهجرة ال

ل المهاجرين عن تصوراتهم نحو عدة أوجه حيث سـأ شكالية من خاللاٍلى هذه اٍل 

 77.المغاربة

 كمثال odt  المنظمة الديموقراطية للشغل، الفقرة الثالثة : النقابات

بتها تبدي النقابات اٍهتماما بقضايا المهاجرين نظرا لعدم مواك على العموم ل

   .للمستجدات الطارئة على المجتمع وتخبطها في مشاكل عديدة

اٍنشقت عن الكونفدرالية   2006،78راطية للشغل التي تأسست سنة أما المنظمة الديموق

من خالل تبنيها لعدة ملفات نقابية لم يسبق  اطية للشغل فتميزت في هذا المجال،الديموقر

كملف الخادمات الفلبينيات وملف المهاجرين القادمين من  ،لباقي النقابات أن اٍشتغلت عليها

وتعتبر المنظمة أول نقابة في المغرب اٍحتضنت نقابة خاصة  ،اٍفريقيا جنوب الصحراء

المجلس الوطني "بروز وكما جاء في دراسة  79.بالمهاجرين المتواجدين فوق ترابه

 .مجموعة نقابية للعمال المهاجرين داخل المنظمة الديموقراطية للشغل مبادرة ممتازة"

ن نخرطووقد زرت فرعا نقابيا من نقابة أخرى لكي أسألهم عن المهاجرين هل لديهم م

 ي التيت فهوهل هم نشيطون نقابيا، فأجابني نقابيون كانوا هناك بأن علي أن أتجه للجمعيا

لزال  مغربتهتم بالمهاجرين، فيبدو أن دور النقابات في الدفاع عن حقوق المهاجرين في ال

 في بداياته.  

 المطلب الثاني : حماية المهاجرين في ااسبانيا

تفاقيات الدولية التي صادقت عليها اٍذا كانت حقوق المهاجرين تجد لها ضمانة في اٍل 

لك وهي أكثر اٍتفاقيات اقليمية تعتبر مصدرا لقوانينها كذاٍسبانيا فهي كذلك مرتبطة في 

                                                             
محمد الخشاني و حرية العلمي،  المغاربة ومهاجرو بلدان افريقيا جنوب الصحراء : أية  عالقة ؟  منسقة البحث مليكة بن الراضي.             77 

   17ص  2009منشورات الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة     

   www .odt.ma 78 موقع المنظمة   
 حنان المنيعي، الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من افر يقيا جنوب الصحراء بالمغرب،  بحث لنيل شهادة الماستر في 79  

دهللا  نون العام تخصص القانون الدولي والعالقات الدولية المعاصرة. كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبالقا
   44ص  2013_2012السنة  الجامعية 
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مع العلم أن البلد ليس مصادقا على اٍتفاقية األمم المتحدة لحماية العمال  ،اٍلزامية في التطبيق

  .المهاجرين وأسرهم

 الفرع األول :  الحماية القانونية 

يقر بسمو  ينص الدستور على مجموعة من الحقوق التي تعني األجانب كما أنه

ر لك تتوفكذ ،دون قيود كما هو الحال في المغربالتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية ب

   .انب ومقتضيات متفرقة تهم هؤلءاٍسبانيا على قانون خاص باألج

 الفقرة األولى :الدستور 

عنون فالفصل األول م ،للحقوق والحريات األساسية  سباني بنداخصص الدستور اٍل 

هذا )نين لكن الفصل الثاني  معنون بحقوق وواجبات المواط ،سبانيين واألجانببحقوق اٍل 

صة، ، حقوق الملكية الخاونجد فيه حقوقا من مثلدل على وجود فوارق في الحقوق (  ي

مة كرا، الحق في المقاولة ،المنفعة العامة الحق في العمل، تأسيس مؤسسات ،اٍلرث

اٍلى  اطنينفالمالحظ أنه يذكر حقوقا خاصة بالمو ،وحقوق اآلخريناٍحترام القانون  الشخص،

يجبر  ل أحد ،في الحياة وعدم التعرض للتعذيب جانب حقوق للشخص فلكل شخص الحق

ي حق فالسبان لهم ال ،منلكل شخص الحق في الحرية واأل ،على التصريح برأيه ومعتقده

خص ل ش، لكلسباني والخروج من البلداختيار اٍقامتهم والتنقل بكل حرية على التراب ا

 ون.ن متساوون أمام القانأن  اٍلسبانيي 14كما نجد في المادة  ،الحق في التربية

كن فقط ل ،بالبندبالحريات العامة المضمونة ينص كذلك على أن األجانب يتمتعون    

مع ، لعامعلى حق المشاركة في الشأن ا التي تنص 23السبان يتمتعون بما جاء في المادة 

ساسية األ . و تفسر معايير الحقوقمراعاة المعاملة بالمثل فيما يخص النتخابات المحلية

 ا.والحريات بما يتماشى مع اٍلعالن العالمي واٍلتفاقات الدولية المصادق عليه

 الفقرة الثانية : القوانين

 ،جتماعية  للهجرة في اٍسبانياته التحولت اٍل يوجد القانون الخاص باألجانب الذي أوجب

 ضافة لعدد من المقتضيات المتفرقة.اٍ 
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 عيجتماالمسمى قانون حقوق وحريات األجانب وإدماجهم الٍ    04/2000_القانون 

التجمع العائلي،  ،قامة الدائمةفي اٍل  ،دما مهما في مجال حقوق المهاجرينيعتبر تق 

فس السنة  بعد صعود هذا القانون الذي تم تعديله بسرعة في ن ،اإلدماج التربوي والثقافي

حق التجمع  ،من الحقوق والحريات كحق التظاهر حيث تم التراجع عن عدد ،اليمين للحكم

هذا القانون الذي تم  80ر.وعدد من الحقوق المنصوص عليها في الدستو والعمل النقابي..

وقع ثم   ،داريةالمهاجرين من خالل المساطر اٍل وزاد من التضييق على  2003تعديله في 

حيث تم تبني العديد  ،ما عرفته قضية الهجرة من تطورات نتيجة  2009تعديل القانون في 

من قرارات المحكمة الدستورية في هذا المجال وتم أيضا التكييف مع التوجيهات األوروبية 

  81.قوق والحريات والتجمع العائليفي مجال الهجرة فكان القانون أقل تشددا في مجال الح

 ،يةعائل ان هناك عقد عمل أو روابطفيمكن طلب تسوية الوضعية غير القانونية اٍذا ك

 تى يمكنح ،نيمكن منح رخصة اٍستثنائية لإلقامة والعمل لمدة سنة ويمكن تمديدها لمدة سنتي

مس ة خسباني لمدللمهاجر أن يطلب رخصة القامة الدائمة بعد التواجد فوق التراب اٍل 

 سنوات متتالية. 

مل الل عخاألجنبي يمكنه أن يطلب تسوية وضعيته من خالل اٍثبات اٍندماجه الكلي من 

 هر. اٍذا أثبت أنه أقام بصفة منتظمة لمدة سنتين مع عالقة عمل على األقل لستة أش

يقل  ل ملأو من خالل اثبات اٍقامته لمدة ثالث سنوات متتالية مع التوفر على عقد ع

 .أشهر 10عن 

  الجنسية _

ن أسنوات متتالية بشكل قانوني  10يمكن لكل مقيم لمدة ، ينظمها القانون المدني

 يحصل على الجنسية لكن هاته المدة تخفض اٍلى سنتين : 

                                                             
80 Abdelkarim Belguendouz , l’ahrig du Maroc , l’Espagne et l’UE . Boukili impression , Edition et distribution 
2002 p 179 
81 http://blogs.u-paris10.fr/article/la-legislation-espagnole-en-matiere-dimmigration-depuis-la-fin-du-xxeme-
siecle-0     
Maud  thiry ,la  l’egislation espagnole en matiere d’immigration depuis la fin de 20 eme siecle. 2016 

http://blogs.u-paris10.fr/article/la-legislation-espagnole-en-matiere-dimmigration-depuis-la-fin-du-xxeme-siecle-0
http://blogs.u-paris10.fr/article/la-legislation-espagnole-en-matiere-dimmigration-depuis-la-fin-du-xxeme-siecle-0
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يطرح ف ائية..ستوغينيا اٍل  ،البرتغال ،الفلبين ،يبيروأمريكيةبالنسبة لعدد من البلدان الٍ 

   السؤال حول هذا التمييز ؟

 عنصريجاءت به اٍتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ال فهذا متناقض مع ما 

حكم بباني س، أو أن هاته الجنسيات تعتبر مؤهلة أكثر لالندماج في المجتمع الٍ 1965لسنة 

يا في كاف اٍندماجاو  الجنسية تتطلب  اٍثبات سلوك مدني جيدالروابط التاريخية ألن شروط 

 ؟ وهل هذا مبرر كاف ؟ المجتمع

 الجنسية بٍارتكاب جرائم الحق العام. تسقط كما ل

املة س المعلمحلية على أسانتخابات ابالنسبة لحق النتخاب تمنحه الدولة في الٍ أما 

 .بالمثل

 الفرع الثاني : الحماية المؤسساتية  

وق ن الحقعبالهجرة وعلى مؤسسة وطنية مدافعة تتوفر اٍسبانيا على كتابة دولة مكلفة 

 را مهما في حماية حقوق المهاجرين.ومجتمع مدني جهوي والقضاء يلعب دو

 الفقرة األولى : المؤسسات الرسمية 

 مؤسسةو الحامية لحقوق المهاجرين في الحكومة والتتمثل أهم المؤسسات المهتمة أ

  .الوطنية والقضاء

 التابعة لوزارة العمل المكلفة بالهجرةأول: كتابة الدولة 

لى اسبانيا أو من اٍسبانيا سبانية حول الهجرة اٍ التي تهتم بالتنمية وسياسة الحكومة الٍ  

لشؤون الخارجية والتعاون ويرجع تواجد هذا التنظيم ابتنسيق مع تدخالت وزارة الداخلية و

  2004.82لسنة 

 
                                                             

82 Allocution de Marina del Corral Tellez , secrétaire générale de l’immigration, ministère de l’emploi et de la 
sécurité sociale, royaume d’Espagne.  Actes du séminaire international sur l’intégration des immigrés au Maroc 
sous le thème :  la nouvelle politique migratoire au Maroc quelle stratégie d’intégration ? 2O14 
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 ثانيا: المدافع عن الشعب

 ،  لكنه مذكور في بنذخاص بندل يوجد له  ،1978والذي تمت دسترته سنة   

افع عن لمدوتسميته با و يمكنه أن يحيل اٍليها عدم دستورية القوانين ة الدستورية،المحكم

 .الفرنسي ”تسمية لتحيل على األجانب بخالف تسمية "المدافع عن الحقوق الشعب،

 ثالثا: القضاء 

 ،نب في وضعية قانونية  في التقاضيل يميز بين المواطنين واألجاسباني القضاء الٍ 

تبدأ مسطرة الطرد من  ،األجانب في وضعية قانونية نزاعيةأما في المسطرة الخاصة ب

، قرار الطرد الذي جه ضد مسطرة الطرد بمؤازرة محاميالشرطة حيث يقدم األجنبي حج

داري في غضون شهرين ومؤخرا الٍ يتخذه مفوض حكومي يمكن الطعن فيه أمام القضاء 

المحكمة العليا اٍعتبرت أنه يمكن أن تطبق على  أجنبي في وضعية غير قانونية غرامة فقط 

تحاد وعلى اٍثر هذا كانت محكمة العدل األوربية قد اٍعتبرت اسبانيا ل تستجيب لمعايير الٍ 

م يكتفي بالغرامة يمكن ويمكن التوجه بالطعن ضد قرار الطرد والقرار الذي ل ،األوروبي

 83.الطعن فيه من هذه الزاوية

 الفقرة الثانية : منظمات المجتمع المدني

 هي من الجمعيات التي تضم عددا من AEDHنسان الجمعية األوروبية لحقوق الٍ 

    .تحاد األوروبينسان على مستوى اٍل العصب المهتمة بحقوق اٍل 

ورغم أنها من األندلس إل أن نشاطها   APDHA نسان األندلسجمعية حقوق اٍل   

 1990تأسست سنة  ،نسان من طابع عالمييمكن أن يمتد خارجا، نظرا لما لحقوق اٍل 

نسان زارت  في اٍطار "الجمعية األوروبية لحقوق الٍ  ،ومعترف لها بصفة المنفعة العامة

والمدينة من  وقد تم وصف حال المهاجرين هناك وما يشهده المعبر 2014معبر سبتة سنة 

من طرف الشرطة السبانية وقد تم اٍصدار بالغ في هذا الشأن ومما جاء  اٍنتهاكات لحقوقهم
                                                             

83 www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/APDHA3Spain94_fr.pdf. 

 procédés d’explulsion et centres d’internement et retention en Espagne.  p : 2     
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خرق حقوق المهاجرين كالحق في  ،المالزم للمعاناة والموتفيه تنديد بتشديد غلق الحدود 

الحياة والكرامة وحق تقديم طلب اللجوء ووجهت توصيات اٍلى السلطات منها تسهيل 

وهذه نفس الجمعية التي أنجزت التقرير حول  84.ة الوضعية القانونية للمهاجرينمعالج

 . 2015المغربية في  Gademأوضاع المهاجرين في سبتة ومليلية مع مؤسسة 

تها قامة غير متشددة مقارنة مع نظيريظهر أن القوانين اٍلسبانية بخصوص اٍل 

ا نظرففرنسا لم تقبل على تسوية وضعية األجانب بشكل جماعي وهذا أيضا  ،الفرنسية

ي ين فبدون وثائق كانوا مستغل لكن  المهاجرين العمال ،لحتياجات كل بلد من الهجرة

عض ب   كما يوجد تمييز في شغل ،نسانية وبتواطئ مع السلطاتاٍنتهاك صارخ للحقوق الٍ 

سباني ور اٍ مهاجرين ولو ظل المنصب شاغرا اٍلى حين ظهاألعمال التي ل يتم فيها تشغيل ال

 لتفضيل الوطني الموجود في المغرب.سيشغله فهذا بمثابة ا

 المطلب الثالث : حماية المهاجرين في فرنسا 

ت ليس وهي كذلك تحاد األوروبيفرنسا مثل اٍسبانيا بما أنها تنتمي ألوروبا والٍ 

ية وإقليمية ورغم اٍلتزام فرنسا في معاهدات دول 1990مصادقة على التفاقية الدولية لسنة 

في  ألقلفإنها متمسكة بسيادتها وقوانينها الوطنية أكثر من بلدان أوروبية أخرى على ا

   .الممارسة

 الحماية القانونية  الفرع األول:

 عاهدات على القوانين  ينص الدستور  بشكل عام على سمو الم

 ،شرها لها سلطة عليا على القوانين"المعاهدات والتفاقات المصادق عليها بمجرد ن 

" في حالة مخالفتها للدستور 54مع التحفظ بخصوص تطبيقها من األطراف األخرى المادة 

فمسألة تطبيقها من طرف األطراف األخرى تلقى رفضا  ،وهذا يحد من سريان هاته الحقوق

                                                             
84 Communiqué ;  Ceuta positionnement commun de l’AEDH et de L’ APDHA  sur la situation a Ceuta. 2014 
http://www.aedh.eu/positionnement-commun-de-laedh-et-de-lapdha-sur-la-situation-a-ceuta/ 
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في القوانين النسانية وتتوفر فرنسا كذلك على قانون خاص باألجانب ومقتضيات مختلفة 

   .تنطبق على األجانب

 الفقرة األولى : الدستور 

 واثيقالدستور الفرنسي ل يخصص بابا للحقوق والحريات كما أنه ل يحيل على الم

ديباجة و 1789طن ل سنة بل على اٍعالن حقوق النسان والموا ،نسانالدولية لحقوق الٍ 

ق فال أحد يمكن أن يعتقل مع وجود بعض المقتضيات التي تهم الحقو ،1946دستور 

تحاد ي الٍ حق التصويت في النتخابات المحلية ل يمكن أن يمنح اٍل اٍلى مواطنتعسفيا، 

دم أي في حالة ع ،لبعض المناصب مع التحفظ المقيمين في فرنسا ول يمكنهم الترشح

 املة بالمثل.المع

 الفقرة الثانية : القوانين 

 القانون الخاص باألجانب هو نفسه الذي يحدد شروط الجنسية 

 المتعلق بحقوق األجانب وإدماجهم  2016مارس  7_قانون  

قامة في أفضل اٍستقبال وإدماج من لهم الحق في اٍل أهداف رئيسية :  3والذي ينهج  

ومكافحة التدفقات الهجروية غير  ،في المعرفة والعلمرين المتميزين جذب المهاج ،فرنسا

 85.النظامية في اٍطار اٍحترام حقوق األشخاص

س القانون توجد وفي نف الثاني يتناول الهجرة غير النظامية وكيفية اٍلبعاد البنذأما 

اٍذ يمكن الحصول على الجنسية من خالل الزواج بفرنسي مع أن مدة  ،شروط منح الجنسية

ومستوى معين من اٍتقان   2006سنوات  قد مددت منذ تعديل  4واج  التي هي هذا الز

بوين ولد في فرنسا األ الفرنسية وللحصول على الجنسية للذين ولدوا في فرنسا من أحد 

قامة دائمة مع معرفة باللغة اسنوات ٍ  5أيضا بعد  ،( double droit du sol ويسمى ب)

  واٍلنخراط في قيم الجمهورية.رنسي والثقافة والتاريخ الف

                                                             
85 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/La-loi-du-7-mars-
2016-relative-au-droit-des-etrangers. loi du 7 mars relative au droit des etrangers 2016 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/La-loi-du-7-mars-2016-relative-au-droit-des-etrangers
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/La-loi-du-7-mars-2016-relative-au-droit-des-etrangers
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 ،سافي فرن قامةكما سعى اٍلى اٍدماج من يحق لهم اٍل  ذا القانون يعتمد هجرة اٍنتقائية،ه

و أهذا الحق يصعب الحصول عليه بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين عن طريق العمل 

  .قامة الطويلة غير القانونية كما الحال عليه في القانون السبانيالٍ 

 _الحق في تأسيس الجمعيات  

يحق لألجانب تأسيس جمعية كما هو الحال بالنسبة للفرنسيين وحتى المهاجرين غير 

   86.النظاميين مبدئيا يمكنهم تأسيس جمعية مع بعض الستثناءات

بالنسبة لقوانين العمل لألجانب عدد من المقاييس تهدف بوضوح اٍلى التقييد من ولوج 

فولوج األجانب الى  ،القتصادية 1930نذ تداعيات أزمة العمل وذلك ماألجانب اٍلى سوق 

مدونة أساسا في قانون الشغل أما قانون لعمل منظم من خالل مقتضيات خاصة سوق ا

و القانون الفرنسي ل يسمح لألجانب بالمشاركة في  87نب فال يذكر اٍل المبادئ العامةاألجا

 نتخابية التي قدمت. نتخابات المحلية رغم الوعود الٍ اٍل 

 الفرع الثاني  : الحماية المؤسساتية

ا انت تتوفر على وزارة لكنهلدى فرنسا مكتب وطني خاص بٍادماج المهاجرين وك

جتمع م ومداري دور مهنسان وللقضاء اٍل لديها مؤسسة وطنية مدافعة عن حقوق الٍ  ،ألغيت

  .مدني نشيط في هذا المجال

 المؤسسات الرسمية الفقرة األولى :

  .تتمثل هاته المؤسسات في مؤسسة عمومية ومؤسسة وطنية والقضاء

 أول: المكتب الفرنسي للهجرة واادماج المهاجرين 

وزارة للهجرة واإلدماج والهوية الوطنية وجدت في عهد الرئيس "ساركوزي" 

 وهو 2009تم خلقه سنة  الذي المكتبوالتنمية لكن تم التخلي عنها فيما بعد. واآلن يوجد 

                                                             
86 http://www.droitissimo.com/associations/creation-association/etrangers-constituer-association-france 
Philippe fraisse, Des etrangers peuvent-ils constituer une association en France ? 2011 
87  Vincent Tchen . droit des étrangers.  ellipses Editions 2006 p 87  

http://www.droitissimo.com/associations/creation-association/etrangers-constituer-association-france
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هو فاعل الدولة فيما يخص الهجرة الشرعية حيث  ،يشتغل تحت وصاية وزارة الداخلية

 .جراءات في موضوع الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير النظاميةيسهر على الٍ 

 ثانيا: المدافع عن الحقوق

عن الحقوق الذي  نسان وهي المدافعوتتوفر فرنسا على مؤسستها الوطنية لحقوق اٍل  

ينص الدستور على أنه يسهر على اٍحترام الحقوق والحريات ومن بين اٍختصاصاته مكافحة 

فرنسا يتطرق ببعنوان "الحقوق األساسية لألجانب   2016صدر له تقرير في و 88التمييز

بعاد والحقوق األساسية لألجانب ،القامة ،رير في محوريه الرئيسيين  للدخولالتق   .الا

 ثالثا: القضاء 

 الخاص باألجانب  2016من  قانون  27طبقا للمادة 

ا أن يوم 15فاألجنبي الذي يلزم على مغادرة التراب  الفرنسي يمكن له في غضون 

 ذي يبينف الن يتسلم الملية اٍلغاء القرار ويمكن لألجنبي أداريطلب من رئيس المحكمة اٍل 

  .رارعتماد عليها في القالوثائق التي تم الٍ 

 ،ستئناف ومجلس الدولة كمحكمة نقضدراية هي المختصة بالٍ ستئناف الٍ ومحاكم اٍل 

مع العلم بوجود لجان اٍدارية يتم اللجوء اٍليها قبال بخصوص رفض التأشيرات أو حق 

 89.اللجوء

 الفقرة الثالثة : مؤسسات المجتمع المدني 

اٍهتماماتها الرئيسية حقوق من بين ، 1898نسان التي تأسست سنة عصبة  حقوق اٍل 

األجانب حيث تكافح ضد التمييز والعنصرية وتدافع عن العلمانية ضد توظيفاتها الفوبية من 

هذا  ،عدة جمعيات يسمى مراقب سجن األجانب تشارك الجمعية في اٍئتالف يضم ،األجانب

نتظار بجانب مطار "رواسي" األخير اٍنتقد لجوء القضاء الفرنسي اٍلى اٍنشاء ملحقة منطقة اٍل 

                                                             
  www.defenseurdesdroits.frموقع المؤسسة  88

89 https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2010-3-page-36.htm Jean_michelle Belogey, la justice et les 
etrangers moins egaux que d’autres 2010 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2010-3-page-36.htm
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التي تصدر قرارات تمنع على األجانب من دخول التراب اٍعتمادا فقط على اٍجراءات  

 90.الشرطة

enfermement des ’observatoire d’L"ومرصد سجن األجانب 

étrangers" قامة غير داري والمعاقبة على الٍ مبدأ المرصد هو اٍدانة تبخيس السجن الٍ ف

 91.كوسيلة إلدارة األجانبالقانونية 

 المطلب الرابع : حماية المهاجرين في تونس 

قليمية تونس تشهد اٍلتزاما منخفضا بشكل خاص بالصكوك الدولية العالمية أو الٍ 

. ات محددة في مجال حقوق المهاجرينفليس لديها تشريع ،الخاصة بحماية المهاجرين

بل يضمهم لألجانب  ،نسانيةالمهاجرين الٍ  بحقوق 1990فالقانون ل يعترف خالفا لتفاقية 

جتماعي الخاص بهم الذين تنظم تونس شروط دخولهم وإقامتهم وعملهم والضمان الٍ 

  92.بصرامة

لمدني ل و المجتمع اكما أن الهيئات الرسمية أ 2004نذ ولديها قانون زجري للهجرة م

لكن الوضع بدأ يتغير خصوصا من طرف  ،تهتم كثيرا بموضوع المهاجرين األجانب

  .المجتمع المدني

 الفرع األول : الحماية القانونية 

ن قوانيينص الدستور التونسي على سمو المعاهدات التي تمت المصادقة عليها على ال

رة للهجوكذلك تتوفر تونس على قانون لألجانب  ،دنى من الدستور و بدون تقييد ذلكوهي أ

  .يات قانونية مختلفة تهم المهاجرينغير الشرعية ومقتض

 

 

                                                             
90 https://www.ldh-france.org/justice-les-tribunaux-pas-tarmac-2/ conference de presse de l’observatoire de 
l’enfermement des etrangers. 2017  
91 http://observatoireenfermement.blogspot.com/ موقع المرصد 

  26مرجع سابق ص   حول اللجوء والهجرة في بلدان المغرب العربي. دراسة 92

https://www.ldh-france.org/justice-les-tribunaux-pas-tarmac-2/
http://observatoireenfermement.blogspot.com/
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 الفقرة األولى : الدستور   

  ،صص الباب الثاني للحقوق والحريات، خ2014الدستور الحالي وضع سنة 

 حميت ،الحق في الحياة مقدس ات متساوون في الحقوق والواجبات،فالمواطنون والمواطن

لتنقل مته واالحرية في اٍختيار مقر اٍقالكل مواطن  الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن..

 داخل الوطن ومغادرته.

لى نتخاب بٍاقتراع والترشح مضمونة  طبق ما يضمنه القانون و ينص عحقوق اٍل 

  .شرط المواطنة فيما يلي من األبواب  في اٍنتخابات البرلمان والسلطة المحلية

ضعية والدولة الوقاية و الرعاية الصحية لكل مواطن وهنا يتم التنصيص على  تضمن

يم لتعلاتضمن الدولة الحق في  ،ولة العالج المجاني لفاقدي السندمواطن ولكن تضمن الد

 .العمومي المجاني والعمل حق لكل مواطن ومواطنة

 الفقرة الثانية : القوانين المختلفة 

ية ي تونس تعتبر متقدمة مقارنة مع البلدان العرببعض المقتضيات القانونية ف

  .والمغاربية

الذي يعاقب المهاجرين على الدخول والخروج واإلقامة غير  2004قانون _

  93الشرعية

قب  يعا فهو ي نشاط الهجرة غير الشرعية اٍضافة الى معاقبة القانون على ممارس

 التونسيين في حالة عدم تبليغهم عن المهاجرين غير الشرعيين.

 _ بالنسبة للجنسية  

سنوات  5قامة نجد في اٍكتساب الجنسية  عن طريق التجنيس :  تتحدد المدة في اٍل 

مقيمين في  معفي من هذه المدة على أن يكونا متتالية إلمكانية التجنيس والمتزوج بتونسية

                                                             
نالحظ أن القانون التونسي يسميها الهجرة غير الشرعية ذات المفهوم الواسع، بخالف مصطلح غير المشروعة التي ينص عليها القانون   93

 المغربي والتي قد تفيد  غير مشروعة قانونيا كما سبقت الشارة.
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يتضح من هذا أن  ،على معرفة كافية باللغة العربية مع  التنصيص  ،م الطلبتونس عند تقدي

 .المشرع التونسي ل يوافق المشرع المغربي في منع الجنسية عن األجنبي المتزوج بمواطنة

 قانون الشغل_ 

 ون منوفقا لمجلة الشغل يمكن للمهاجرين ممارسة النشاط النقابي لكن يجب أن يك 

لى أن عابة يدير ويسير النقابات من جنسية تونسية ويمكن تعيين األجانب لخطة ا دارة النق

عية ي وضأيضا تشغيل األجانب ولو الموجودون ف ،يحصلوا على موافقة كاتب الدولة المعني

     .قانونية يتطلب ترخيصا خاصا وشروطا كما هو الحال في المغرب

  وبالنسبة للزواج_

  .ة بالزواج من األجنبي غير المسلمفقد تم السماح مؤخرا للتونسي

 الفرع  الثاني  : الحماية المؤسساتية

 مجتمعونسان ووزارة مكلفة بالهجرة اٍل  توجد لدى تونس مؤسسة وطنية لحماية حقوق

  .مدني صاعد يهتم بحقوق المهاجرين

 ولى : المؤسسات الرسمية الفقرة األ

 ،128سية خصص لها الدستور المادة  نسان والحريات األساالهيئة العليا لحقوق اٍل 

بحقوق النسان ستقالل المالي تهدف اٍلى النهوض هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والٍ 

 94.سهام في ضمان ممارستهاوحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها واٍل 

هتمام الهيئة بقضايا المهاجرين وكمثال فالتقرير الوطني للهيئة لم نجد ما هو بارز في اٍ 

خصص محورا للهجرة يتعلق  بتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية ويدعو في  2008لسنة 

فلم  2011حترام حقوق المهاجرين من طرف دول الشمال أما تقرير توصية مقتضبة الى اٍ 

 95.يخصص أي محور لقضايا الهجرة

                                                             
 المتعلق بالهيئة  2008سنة  37قانون عدد   94

95 www.droits de l homme.org موقع الهيئة  
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الخارج ب والتونسيين بالهجرة مكلفة الجتماعية الشؤون وزير لدى دولة وتوجد كتابة

ارج ين بالخمقيمهو الحال بالنسبة لوزارة المغاربة ال والتي تهتم أكثر بهجرة التونسيين  كما

  .وشؤون الهجرة

 الفرع الثالث : حماية المهاجرين من طرف المجتمع المدني 

ي نسان" التفي تونس "الرابطة التونسية لحقوق الٍ  حقوقية أعرق وأشهر جمعية

لطة عالقتها بالسمن طرف شخصيات قادمة من الحركة الليبرالية كانت  1976تأسست في 

قت خترأ، كما أنها "بن علي" اٍلى الرئاسة تتميز بالمواجهة إل في وقت محدد عند صعود

ع تم من ،2005رفت اٍنشقاقات فيما بعد سنة فيما بعد من طرف حزب في السلطة وقد ع

ة في سن ،ابق "المرزوقي" أن كان رئيسا لهاوسبق للرئيس الس 2006مؤتمرها في سنة 

ليس رأة وجتماعية وقضايا المالهتمام أكثر بالقضايا الٍ  مؤتمرها بإرادة  ، عقدت2016

ان في لنسلديها  بخصوص الهجرة  اٍهتمام ملحوظ مقارنة مثال بالجمعية المغربية لحقوق ا

  .المغرب

منتدى تسمى " ال 2011هتمام بالهجرة فنجده واضحا لدى جمعية أنشأت سنة أما اٍل 

طلق فقد أ ،ئيسةجتماعية " والهجرة من بين اٍهتماماتها الرتصادية والٍ قالتونسي للحقوق الٍ 

النواة  1720سنة قتصادية والجتماعية ومنتدى بدائل المغرب المنتدى التونسي للحقوق اٍل 

ة لهجراألولى للمرصد المغاربي للهجرة وهو هيكل يعنى بالرصد و التحليل لكل قضايا ا

يقع وسط. سفريقيا جنوب الصحراء والبحر األبيض المتالمغاربية واٍ  في المنطقة  واللجوء 

ت دعم المرصد تدريجيا بخبراء ومختصين مع توسيع مجال عمله بالشراكة مع الجمعيا

 نويةصدار تقارير شهرية وسومراكز البحث والمخابر العلمية المختصة و سيعمل على اٍ 

 لهجرةوكل ماله عالقة با” الحرقة“رة وبحوث ميدانية وتنظيم لقاءات وندوات حول ظاه 

 .في تونس” الحرقة“صدار تقارير حول وينطلق أوليا في اٍ 

حول المهاجرين الموجودين في تونس وقد أعتبرت  2013أعد المنتدى دراسة في 

أن تسوية أوضاع المهاجرين في تونس أن الثورة لم تؤثر بشكل اٍيجابي على أوضاعهم و

شوة، موضحة أن شهادات بعض من شملتهم المعاينة رالغرامة والمعقدة ألنها تتراوح بين 
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ولئك المنحدرين من دول أ، خاصة غربنتقال المهاجرين من تونس إلى المأظهرت اٍ 

 .الساحل اإلفريقي

 .96ل يوجد إقصاء للمهاجرين في المجال الصحي إل أن األولوية للعيادات التجاريةو

قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق ن المغرب قد يتضح من خالل ما سبق أ

، لعمل بهالكنه متأخر في ا 1990بمصادقته على اٍتفاقية األمم المتحدة لسنة  ،المهاجرين

اني سنوات ، كما أنه لم يرسل التقرير األولي إل بعد ثم2003حيث لم يتم نشرها إل سنة 

 لمصادقةب ايبقى مكتس لكن ،تفاقيةمن موعده والقوانين لزالت تنتظر مالءمتها مع هذه اٍل 

قط يوجد ف ير لالدستور اٍهتم باألجانب كذلك  كما أن التغ .عليها الذي ينبغي اٍلنطالق منه

ن.  يهاجرفي القوانين بل في اٍشتغال مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال حقوق الم

ن أبين كورة يالحماية لحقوق المهاجرين في  البلدان المذو المقارنة بين بعض مقتضيات 

قانون  ة فيالهجرة غير الشرعي نة مع تونس كما أن البلدان يقحمانهناك تقدما ملحوظا مقار

 خرى غيراأل والبلدان .وفرنسا يتم التنصيص على اٍلدماج كذلك األجانب في المقابل اسبانيا

تقدمة ت ممما  يدل على أن هاته الدول لتريد أن تعطي ضمانا 1990مصادقة على اٍتفاقية 

جانب ألا فٍان كان ،وللمهاجرين غير القانونيين ،جتماعيللمهاجرين خصوصا في المجال اٍل 

ان عدد يا فبحماية للحقوق والحريا ت متقدمة في فرنسا واسبان  في وضعية قانونية يتمتعون

 .قوانين الجتماعية لزالت محافظةمن ال

 خاتمة الفصل األول 

وحقوقهم تحظى بٍاهتمام متزايد  في قوانين ومؤسسات يمكن أن نعتبر أن المهاجرين 

ق العام األمم المتحدة ولدى المنظمات الدولية والمجتمع المدني في العالم وهي مواكبة للسيا

. وأصبحت حقوق األجانب تتسع داخل العديد من البلدان الذي تعرفه حقوق النسان

وفي الدول الديموقراطية على  خصوصا تلك التي تعرف تواجدا أجنبيا مهما لمدة طويلة

فهناك عدد من الحقوق  ،ن الوطنية األهم في هذا المجاللعموم، ورغم ذلك فالزالت القوانيا

ية والمرتبطة بالمواطنة والحريات ل تمنحها حتى هاته البلدان لألجانب كالحقوق السياس

                                                             
96 https://nawaat.org/portail/2013/11/13/ دراسة-حول-وضعيات-المهاجرين-في-تونس 

https://nawaat.org/portail/2013/11/13/دراسة-حول-وضعيات-المهاجرين-في-تونس
https://nawaat.org/portail/2013/11/13/دراسة-حول-وضعيات-المهاجرين-في-تونس
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ى معايير في لكن  الدول  قد تتيح لألجانب الحصول على جنسيتها بناء عل ،بشكل عام

المتناول مقارنة مع دول أخرى مع أنه توجد تمييزات بين األصول الوطنية في منح حق 

 الجنسية.

تنص  عالميةجتماعية واٍن كانت النصوص الالمدنية والٍ  ،خرى األساسيةأما الحقوق األ

 في جانبفٍان البلدان لزالت تعمل بذلك نسبيا خصوصا بالنسبة لأل ،عليها لكل األجانب

وق لتي تحرم هؤلء من حقبما في ذلك البلدان الديموقراطية ا ،وضعية غير قانونية

 اقتصادية ومدنية منصوص عليها في وثائق عالمية. ،اجتماعية

ين وفق ببالنسبة للمغرب فهو يحاول مواكبة المواثيق الدولية لحقوق النسان وأن ي

لكن الوضعية  ،حي في ذلكالحقوق والتحديات األخرى وهو متقدم في عدد من النوا

اصة خوهم يالقون أيضا صعوبات الحقوقية بشكل عام هي التي يتأثر بها األجانب كذلك 

هذا  نظاميينر ال.  والبلد تحول اٍلى بلد اٍقامة عدد من المهاجرين غيونية ومؤسساتيةقان ،بهم

ألخرى ان اوالبلدالت هو العدد الذي تزايد وجعل البلد يتعرض ٍلنتقادات في كثير من الح

 خصوصا وأن هؤلء المهاجرون ل يقصدون المغرب فقط ولكن لديهم مشروع ،الشريكة

أو  وباأور الهجرة الى أوروبا في النهاية وهذا يخلق مشاكل للمغرب على حدوده سواء مع

 لتحدياتامن  مما حتم تغيير القوانين والسياسات  وهذه الوضعية تزيد ،مع الجيران األفارقة

رى لها اٍرتباطات بمجالت أخ ق المهاجرين والهجرة هي فقط حلقةمطروحة ألن حقوال

 وهذا ما سنحاول اٍلقاء الضوء عليه في الفصل الثاني.
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تحديات وآفاق الهجرة 
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 ام هياٍن التحديات التي تواجه المغرب في مجال حقوق المهاجرين والهجرة بشكل ع

لت هذه التحديات مرتبطة  بالمجا ،لكن للمغرب أيضا وضعيته الخاصةتحديات عالمية 

ن حقوق ضمفإذا كان على الدولة أن ت السياسية...، قتصاديةاٍل ، األمنية ،جتماعيةاٍل 

ي سة فرادة السياتضمن حقوق المواطنين ولكن رغم وجود اٍل ن لمهاجرين فعليها أيضا أل

كل لن نتطرق لوتحقيق ذلك فٍان اٍعتبارات أخرى لها دورها سواء داخلية أو دولية. 

ى بعض الجوانب المهمة  المستطاع عل درالتحديات كي نتجنب التكرار وللتركيز ق

 .والمستجدة

  ج المهاجرينوإدما المبحث األول : السياسة الجديدة للهجرة

 تعتبر السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة مواجهة للتحديات المطروحة

 جاحها،اٍن من أجل أيضا في ذاتها لكن هاته السياسة هي تحد  ية،نسانية والحقوقخصوصا اٍل 

ضمون يز متمي ،د تساهم في اٍنجاحها أو اٍفشالهافهي محاطة بمجموعة من المؤثرات  التي ق

من جال، والدولية في المالعمل باٍللتزامات الجانب الحقوقي و تأكيد فيالالسياسة بهذه 

نب في ألجااجراءات غير المسبوقة لتفعيل هاته السياسة تم اٍطالق عملية تسوية وضعية اٍل 

 جرين منلمهاوضعية غير قانونية  وتم أيضا  اٍطالق برامج وتدابير حكومية ألجل اٍستفادة ا

 دولةلكن عملية الندماج معقدة فهي تتطلب مجهودات من ال ،ق وإدماجهمعدد من الحقو

 مع المدني والمجتمع  والمهاجرين.والمجت

 المطلب األول : السياسة الجديدة للهجرة

هن ي تراهاته السياسة هي األولى من نوعها في شمال اٍفريقيا والشرق األوسط والت 

   في مجال الهجرة. تعتبر نقلة نوعيةعلى اٍندماج المهاجرين و

 الفرع األول : مضمون السياسة الجديدة للهجرة

اٍلى المغاربة المهاجرين كانت كل السياسات والبرامج موجهة   2014اٍلى حدود سنة 

ومنذ   ،الهجرة خاصة بالمغاربة المهاجرينالدراسات التي تم اٍجرائها في مجال كما أن 

 ة. تم وضع سياسة في مجال هجرة المغارب 2001
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بضغط  2003ستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية سنة اٍل  كما تم رسم

مغرب حول دخول واٍقامة األجانب بال 03-02واٍصدار القانون  ،تحاد األوروبيمن اٍل 

وق يصدر تقرير المجلس الوطني لحق والهجرة غير الشرعية ومرت عشر سنوات  قبل أن 

 .2013النسان حول "الهجرة و اللجوء" سنة 

قد عة تم نسان و بتعليمات ملكيوبعد الضطالع على تقرير المجلس الوطني لحقوق اٍل 

ر جلسة عمل خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة على ضوء تقري

شتنبر  11وجيهات الملكية اٍلى المجلس الحكومي في واٍثر الت 2013شتنبر  10المجلس في 

 تم وضع سياسة جديدة للهجرة هدفها :

ي فمن جنوب الصحراء معاملة اٍنسانية و الشروع  معاملة المهاجرين المنحدرين

وذلك  نونيني وغير القاوبلورة وتنفيذ سياسة جديدة وشاملة في مجال الهجرة بشقيها القان

تراعي ن ونسالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق اٍل ترم اٍل وفق مقاربة اٍنسانية تح

لدانهم لى بمع تقديم المساعدة للذين يريدون العودة اٍ  ،نوب الصحراءحقوق المهاجرين من ج

 .ومعاملتهم كجميع المغاربة بدون تمييز

شمل ت وفي هذا السياق تم اٍطالق عملية تسوية لألجانب في وضعية غير قانونية و 

 لية التسوية : عم

 األجانب المتزوجين من أجانب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب.  

 زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين. األطفال من 

 األجانب الذين يتوفرون على عقد عمل فعلي.  

  سنوات 5األجانب المقيمون بالمغرب بصفة مستمرة ألكثر من. 

 األجانب المصابون بأمراض خطيرة.  

  .يمديرية العامة لألمن الوطنالاٍصدار بطاقة اٍقامة مدتها سنة من طرف وتم 

تراتيجية الخاصة ستم عرض اٍل  2014ديسمبر  18وفي مجلس حكومي بتاريخ 

الشباب  ،التربية والثقافة ،برنامجا وفعال 11تتكون من ستراتيجية هاته اٍل ، باللجوء والهجرة
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تدبير التدفقات  ،الشغل ،التكوين المهني ،جتماعيةالمساعدة اٍل  ،السكن ،الصحة ،والرياضة

 ،تفاقياتطار القانوني واٍل اٍل  ،ت الدوليةالتعاون والشراكا ،شخاصتجار باألومكافحة اٍل 

  .الحكامة والتواصل

 الفرع الثاني : تفعيل السياسة الجديدة للهجرة 

ا أهم مثالث سنوات منذ أن اٍنطلقت السياسة الجديدة للهجرة  و أكثر من اآلن مرت

ا كم ،ميزها هو اٍطالق عملية تسوية وضعية األجانب الموجودين في وضع غير قانوني

غيرت السلطات أسلوب تعاملها مع المهاجرين ووضعت الدولة بعض البرامج للهجرة 

مام د الهتزداربة الشمولية للهجرة واٍ واللجوء  كما أن الخطاب الرسمي يسير في اٍتجاه المقا

 بٍاندماج المهاجرين.    

األولى لألجانب في وضعية غير قانونية  التي التسوية القانونية فبخصوص  مرحلة 

أنه في  المجلس الوطني لحقوق النسان  ، أعلن2015في فبراير   2014دامت طيلة سنة 

حصلوا  1697  180تب األجانب وفي مكا  اطلب  27  130تم وضع    2014دجنبر  31

عن  2015على قبول اٍيجابي أما وزارة الداخلية في بالغ لها كانت أعلنت في فبراير 

 طلب. 27332تم قبولها من  مجموع   17916حوالي 

و تفسير  98تم التشدد في الشروط ،وقد وجهت اٍنتقادات لعملية التسوية هاته  فمثال

متتالية دون اٍنقطاع وفي حالة وجود مؤشر  على أنها وات  سن 5اٍذ ثم تفسير مدة   ،المعايير

واحد على مغادرة المهاجر المغرب والرجوع اٍليه يتم الرجوع بالعداد اٍلى الصفر وطالبت 

  .رغم أن ذلك ل يدخل في الشروط 99،السلطات  بسنتين في الحياة الزوجية وعقد الزواج

غاليين في لسينسنرى لحقا نجد أن اعند قراءة نسب من تم تسوية وضعيتهم كما 

 8في المئة ثم النيجيريين ب  18,4في المئة متبوعين بالسوريين ب  27المرتبة األولى ب 

                                                             
 97  http://telquel.ma/2015/01/23/campagne-regularisation-migrants-16000-demandes-acceptees_1431411  
Ameta Chapon, campagne de regularisation des migrants 16 000 demandes acceptees .  janvier 2015 
98  cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/.../MPC_PB_2016_05.pdf    P 7  

. Imprimerie  Maroc entre rafles et régularisations bilan d’une politique migratoire indécise ,Fidh et Gadem  99 

de la Fidh 2015 p 19 PDF   
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في  6 4من خمس سنوات بنسبة قامة لمدة أكثرفي المئة، أما الشروط األكثر اٍعتمادا فهي اٍل 

لم تحدث في تجارب دول في المئة وهذه الحالة  4أما شرط  العمل فحضي  فقط ب  ،المئة

وبالنسبة لالجئين  ،ية المهاجرين حيث شر ط العمل مهمكانت قد سوت بشكل جماعي وضع

سبة شرط اٍلقامة لمدة خمس فالسوريون الذين يمثلون نسبة مهمة وهم أثروا في اٍرتفاع ن

 2014لمغرب في نهاية سنة هل هؤل ء السوريون قضوا خمسة سنوات كاملة في ا ،سنوات

أو كان هؤلء  السوريون في المغرب قبل  2011ن النزوح من سوريا اٍبتدأ في علما أ؟ 

 ذلك.

اٍن الشروع في هاته السياسة الجديدة خطوة أولى للتعامل مع الهجرة بمقاربة أكثر 

كما أنها كسر نسبي للسياسة القمعية التي مثلها قانون الهجرة السرية  ،اٍنسانية وحقوقية

لكن تبقى هاته  ،واٍلجراءات التي تبعته والتعاون مع أوربا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

ن يتراجع المغرب فيمكن في أي ظرفية أ ،مضمونة ألنها غير مشَرعة قانونياالسياسة غير 

ما هذا التأخر في تقنين الشروط الجديدة هو بغرض التريث عن بعض المقتضيات فيها ورب

ي مجال لها فيه السلطة لتقييم أثر هاته السياسة وعدم تقييد سياسة الدولة بالقوانين ف

ن تضع سياسة هجرة خاصة حق كل أمة أ عمل الدولية  تعترف ب"فمنظمة ال  ،التقديرية

متعلقة بالمواضيع التالية "عمل  ،رةم مبادئ وخطوطا موجهة ليست مجببها" و هي فقط تقد

زيز الروابط بين الهجرة تع ،، حماية العمال المهاجريناٍدارة الهجرات ،لئق للجميع

  100وتقوية التعاون الدولي" ،والتنمية

ا أن كم ،ةبالموازاة مع ذلك فالمغرب قد شدد من المراقبة على حدوده البرية والبحري

 منطقة ،هجرةتحاد األوروبي للتصدي للنقطتي سبتة ومليلية اللتين  تعتبران كرأس حربة لالٍ 

 تنتهك فيها قوانين الهجرة واللجوء من طرف المغرب واٍسبانيا.

فمن جانب آخر تستمر السلطات المغربية في قمع المهاجرين قرب هذين الثغرين 

فبراير  12الغ لها في لتسوية األولى للمهاجرين في بفمباشرة بعد انتهاء عملية ا ،المحتلين

فاع عن حقوق األجانب مجموعة مناهضة العنصرية و مواكبة والدأدلت " 2015

                                                             
100 , 2011 p 22 Lama Kabbanji, politiques migratoires en Afrique de l’ouest. éditons Karthala  
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فبراير قامت السلطات بشن حملة على مخيمات بالقرب من  9أنه في ب 101"والمهاجرين

عد ذلك تم شخص ومن ب 1200مليلية المحتلة خصوصا في غابة "غوروغو" وقد تم اٍعتقال 

ن تنقيل المهاجرين قد اٍختلف منذ مع العلم أ 102نقلهم وتوزيعهم على مختلف المدن الجنوبية"

 اٍنطالق السياسة الجديدة حيث ل يتم طردهم خارج الحدود المغربية.

طلب وكان من  25600م وضع و ت 2016تم اٍطالق عملية تسوية ثانية في دجنبر  

لكي تنظر في هاته العملية الثانية ، 2018الثانية  في يناير نة للمرة أن تجتمع اللجالمنتظر

   104.ألف مهاجر 45وبلغ عدد اللذين تم تسوية وضعيتهم في المجموع  103.من التسوية

خصوصا على بعض  ،اٍن مدة اٍنطالق هاته السياسة  ل تكفي لتقييم كاف لها

ي حقوقأما الجانب ال ،تماعية التي تحتاج اٍلى مدة أطولالمستويات القتصادية والج

د حضيت قو ايجابية والسلبية أكثر اتضاحواإلنساني والقانوني فاألمر مختلف اٍذ النقط ال

 هاته السياسة بتنويه العديد من  األطراف الدولية الحكومية وغير الحكومية. 

 ل ي قد تعتبر هاته المبادرة جريئة وطموحة ولكي تنجح فهي تحتاج لإلمكانيات والت

رنامجا ناك بمع العلم أن ه ،الشراكة األوروبية لمغرب توفيرها ذاتيا وهنا أهمية يستطيع ا

وفير تيضا أتحاد األوربي لفائدة المجتمع المدني خاص بإدماج المهاجرين وعلى الدولة لاٍل 

   روع.مكان منتج لهؤلء المهاجرين ودور جميع قوى المجتمع أساسي ٍلنجاح  هذا المش

 ثاني :  اادماج وااندماج المهاجرينالمطلب ال 

. التعريف األكثر شيوعا المقصود باٍلندماج اختلفة عممجابات في دول لقد تفاوتت اٍل  

للعملية هو "التكامل أو توحيد المجتمع" ولكن من الممكن أن يشير هذا التعريف اٍلى فكرة 

ة اٍندماج يفضل اٍستخدام كلمتؤدي هذه العملية لذلك هناك من  محددة وهي االى أين يمكن أن 

                                                             
101GADEM  

102 Fidh et  Gadem.  Maroc entre rafles et régularisations 2015  ibid.  
103  http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/22/regularisation-migrants-maroc-25600-dossiers-deposes-
en-2017_n_18624394.html.  Anaise Lefebure , regularization des migrants au Maro 25 600 dossiers deposes en 
2017. 

104  http://www.alyaoum24.com/1149932.html   ألف مهاجر.. وزارة يتيم تقر أنها لم تدمج سوى  45بعد تسوية المغرب وضعية

 منهم في سوق الشغل 40

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/22/regularisation-migrants-maroc-25600-dossiers-deposes-en-2017_n_18624394.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/22/regularisation-migrants-maroc-25600-dossiers-deposes-en-2017_n_18624394.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/22/regularisation-migrants-maroc-25600-dossiers-deposes-en-2017_n_18624394.html
http://www.alyaoum24.com/1149932.html
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ين بٍاعتبارهم فالقضية الرئيسية هي هل ينبغي دمج المهاجر ،فهو مصطلح أكثر حيادية

المجموعة  عتبار اٍلختالف الثقافي  أو _بمعنى بدون األخذ في اٍل  أفرادا من المجتمع

تميل اٍلى التجمع   عتراف بهم كمجموعة عرقية أي اٍل ية التي ينتمون اٍليها  كجماعات_ العرق

 105.واٍلى المحافظة على كل من ثقافتها ولغتها ودينها الخاص

  يراعيلذي لابنموذج اٍلدماج أو اٍلستيعاب  ويعتبر النموذج الفرنسي هو األكثر أخذا

ات ستيعاب قد أستعمل حتى في الوليمع العلم أن مصطلح اٍل  ،الخصوصيات الثقافية

 نسا. المتحدة األمريكية وقبل فر

وفي بريطانيا يستطيع الفرد أن يكون عضوا حاصال على كامل حقوقه في المجتمع و 

فالنموذج  ،دينية مختلفة كان منتميا الى مجموعة ثقافية أوفي السياسة الوطنية حتى ولو 

عتراف باألقليات اٍلثنية ويتبنى سياسة مساواة الفرص حيث تتدخل البريطاني معروف باٍل 

. ورغم ذلك  برهنت األقليات في مجموعة من المجالت توفير نسب لهاته الدولة من أجل

 106.خرعن وجود  اٍشكالية ما بشكل أو بآ ندماججميع المناهج المختلفة لاٍل 

 ،بل بينهما تكامل وتعاضد ،المقاربتين الحقوقية والندماجيةليس هناك تعارض بين 

مثلما أن المقاربة  ،جتماعيندماج اٍل اٍل ذلك أن المقاربة األمنية الفعلية ترتكز على منطق 

ليس من أجل تحقيق فندماج عندما يتعلق األمر بالٍ  ،ستتباب األمناٍلندماجية هي أداة ٍل 

يضا من أجل الوقاية من المخاطر المحتملة وما يعزز هذا التكامل بين وإنما أ ،فقط التنمية

خل قبل بذلك التمييز التقليدي بين ما يدالمقاربتين هو أن معالجة المسائل األمنية لم تعد ت

فهناك تداخل وثيق بين اٍلشكالت األمنية الداخلية  ،ضمن اٍهتمام نظيرتها الخارجية

، والهجرة غير الشرعية بشكل خاص ولعل موضوع الهجرة عموما واألخرى الخارجية 

 107.أبرز مثال على ذلك

 

                                                             
  ستيفن كاستلز, مارك ميللر، عصر الهجرة.  المركز القومي للترجمة القاهرة. ترجمة منى الدروبي  2013 ص  548                  105 
  نفس المرجع ص    553                                                                                                                          106

  فوزي بوخريص، الهجرة غير الشرعية بالمغرب وإشكالية الندماج الجتماعي هجرة القاصرين من دون مرافقة نموذجا. مجلة سياسات107

      40ص   2016رين, تصدر سنويا عن مركز األبحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد األول يناير الهجرة, تعنى بقضايا الهجرة والمهاج 
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دماج فرع األولال  : دور الدولة في الا

رين لمهاجاالفاعل الرئيسي في اٍلدماج وهي التي توفر األرضية ٍلندماج  الدولة هي

تي تأ ثم ،انونهاجرين وحقوقهم وحمايتها بالقفأي اٍندماج يتطلب بداية اٍلعتراف بهؤلء الم

مع لمجتن افاٍ  وإذا لم تكن للدولة اارادة في اٍدماج المهاجرين ،السياسات والبرامج لإلدماج

عامالت ض المفذلك سيبقى هامشيا يتحدد في الترحاب والتسامح و بعواٍن أراد اٍدماج فئة ما 

ياسة ضا سكما أن المجتمع يعكس أي ،والمساعدات... لكن لن يستفيدوا من حقوقهم األساسية

في  هاونفال يمكن لمجتمع يت ،الدولة فإذا لم تسعى الدولة إلدماجهم وتنشر الوعي بذلك

  اع عن حقوقه أن يدافع عن حقوق األجانب.الدف

 اجرين  ج المهدمالا : الخطوات التي تم القيام بها في عدد من القطاعات الفقرة األولى 

مة فيما قطاعات أخرى مهت ،ض لما تقوم به بالنسبة للمهاجرينهناك قطاعات تعر

  ،جيةستراتيه البما أن الحكومة كلها معنية بتفعيل هات ،للهجرة بتفعيل اٍلستراتيجة الجديدة

 لتياعات لهذا لم نذكر هنا اٍل القطا ،لكنها ل توضح ما يتعلق بالمهاجرين كفئة خاصة

 .يتضح فيها اٍلهتمام بالمهاجرين

 _وزارة الصحة 

السل ك ،ساكنة هشة في برامج لوزارة الصحةك تم دمج المهاجرين 2002منذ 

  .ومخطط مكافحة السيدا والمالريا

  أجريت ورشة وطنية للتفكير في الهجرة التنقل والسيدا 2007في. 

  ااصدار  دورية لوزارة الصحة ألجل ولوج المهاجرين للعالج 2008في.  

  دراسة بيوسلوكية حول صحة  المهاجرين وخطاطة الفاعلين 2013في.  

  المهاجرةبرامج الوقاية الخاصة بالساكنة تم مراجعة  2014وفي.  
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ن نسبة مهاجرا غير نظامي اٍتضح أ 687كما تم اٍجراء دراسة بيوسلوكية شارك فيها 

ي الطب ف في المئة أغلبها في القطاع الخاص والجمعيات أما  40الذين تلقوا عناية صحية 

 الذين تلقوا عناية به. 29العمومي 

بكة ية  وتقوية شوصدرت توصيات لتقوية اٍستفادة المهاجرين من البرامج الوزار

فضل أالعاملين مع المهاجرين وتنمية الخدمات وتقوية كفاءات مستخدمي الصحة من أجل 

 خدمات للمهاجرين ومكافحة التمييز والتعيير. 

ين في وضعية اٍدارية وضعت خطة عمل مدمجة من أجل الرفع من الصحة للمهاجر

 ،مراضن األظام الصحة والوقاية من ين بالولوج اٍلىتحسيس و اٍعالم المهاجر ،غير قانونية

م تقييوتقوية التنسيق ومتابعة  ،فل بالمهاجرين في البنيات الصحيةتحسين وتقوية التك

  .التدخالت في موضوع صحة المهاجرين

 _جهاز اٍدارة التربية غير النظامية

 دار فتحت عدد من األقسام كتجربة  ألطفال من جنوب الصحراء وتم اٍص 2014منذ  

وزارة ة لقليميللتربية غير النظامية  تحث األكادميات الجهويات والمندوبيات الٍ  دورية

تربية ام التسجيل األطفال المهاجرين في أقسالتربية الوطنية لتطلب من الجمعيات الشريكة 

  .غير النظامية كٍانتقال إلدماجهم في التربية النظامية

 _شعبة الطفولة بوزارة الشباب والرياضة

ي، النسائ التكوين المهني ،التنشيط الرياضي والسوسيوثقافي ،تشجيع الجمعياتب  تقوم

ية تسو ، حماية الطفولة من خالل التعاون مع السفارات األجنبية من أجلالعطلة للجميع

  .وضعية القاصرين غير المرافقين

عض لبية ضعية القانونوتحديات اإلدماج حسب الوزارة تتمثل في عراقيل قانونية كالو

  .جنبية التعدد الثقافي للمهاجرينالجمعيات األ
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 _ وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اٍلجتماعية  

حترام دولة القانون في اٍطار اٍ  ،2011على موجبات دستور بمقاربة اٍنسانية مؤسسة 

لس لمغرب الدولية في حقوق اٍلنسان وبتوصيات تقرير المجاوبٍانسجام مع اٍلتزامات 

تم اٍدراج قضية المهاجرين في سياسات وبرامج القطب اٍلجتماعي  ،الوطني لحقوق اٍلنسان

 108.التابع للوزارة اٍل أن فئة المهاجرين غير واضحة في اٍستراتيجية الوزارة

تحتاج اٍلى اٍجراءات فعلية ألن الكثير من  ،تها مطامح فقطوتبقى هذه البرامج رغم قل

ثم اٍن اٍلندماج يحتاج اٍلى متابعة لكي  ،الحقوق تجد أمامها عراقيل اٍدارية كما سبقت اٍلشارة

مهاجرا  40فمثال في مجال الشغل تم ادماج  لى أي حد نجحت سياسة اٍلدماجيتم معرفة اٍ 

من  650ية ومن مقابالت تشخيص 500ألفا تمت تسوية وضعيتهم واستفادة  45فقط من 

بعض األمثلة التي  حسب المتحدث باسم وزير الشغل، وهناك  ،ورشات البحث عن الشغل

  .لوضعية هؤلء المهاجرين في غياب تقييم شامل 109اعالميا يتم اٍظهارها

دماج  الفقرة الثانية : تكلفة الا

يف مصار أي سياسة لإلدماج تتطلب تكاليف اٍقتصادية وبالمنظور اٍلقتصادي فٍان أي

ما يهم فحقة ل بد أن تكون لها عائدات اٍذا كانت عبارة عن اٍستثمار أما  المصاريف المست

 .لها ول ينتظر منها مردود مباشر فيها باألساس هو توفير ميزانية 

ذي تتطلبه الهجرة وطبيعة اٍلنغالق الذي يميز من الصعب التوفيق بين اٍلنفتاح ال

ألن مهمتها باألساس هو ضمان  ،الدولة التي تميزت بها  أوروبا هاته 110.الدولة الحامية

لكن حينما يكون هؤلء  ،ل الضغط على الرعاية اٍلجتماعيةيطرح ااشكارعاية المواطنين اٍذ 

هاته اٍلشكالية طرحت لدى عدد من المهاجرون مساهمين فذلك أيضا دخل لهاته الصناديق، 

                                                             
                    http://www.social.gov.ma/  108 يمكن الضطالع على اٍستراتيجية الوزارة على الموقع اللكتروني للوزارة   

 المهاجرين في المجتمع المغربي  عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لندماج ,روبورتاج  109 
https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s 

110 Han Entzinger, l’ouverture des frontières et l’Etat providence,  migrations sans frontières. Essais sur la 

libre circulation des personnes. Editions Unesco 2009  
  p 170   

https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
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البلدان األوروبية ليس مع العمال المهاجرين المنفردين ولكن باألخص عندما بدأت 

 . تأخذ حيزا مهما. .التجمعات العائلية والتعويضات عن البطالة.

يطرح اٍشكالية التكاليف اٍن اٍدماج العمال المهاجرين في الرعاية اٍلجتماعية  قد ل         

جتماعية ،اهمةالعمال هم فئة نشيطة مس ألن  يمكن في البداية أن يضع    لكن من الناحية الا

واٍندماجهم مع الوقت في المجموعة هو مسار  ،لجدد  في التساؤل القيم المشتركةالقادمون ا

يمكن أن يكون مفيدا للمجموعة بنفسها ومن أجل تطوير قيمها : الحركية عوض أن تخرب 

  111.أسس مجموعة تخلق شكال جديدا للمجموعة مؤسسة على قيم اٍلنفتاح والعدالة

نية لعدد من وية القانوتميل اٍلى اٍعطاء اٍهتمام أكثر اٍلى التسوالدولة المغربية 

يعتبر ريمون بودون >> أن  ،ولكن هل يمكنها أن تذهب بعيدا بعد التسوية ،المهاجرين

سياسة جيدة هي التي تجاهد من أجل نتائج جيدة وليس التي تعتمد على مبادئ جيدة <<  

نتائج عملية التسوية الوضعية المهاجرين يمكن أن تكون متطرفة وتخلق ل توازنات 

 112.اٍجتماعية كبيرة

أ : هل الهجرة يطرح الجدل بين المصابين برهاب األجانب والتقدميين السؤال الخط

جيدة أو رديئة ؟ بينما يكون السؤال المناسب ألغراض سياسة التعامل مع الهجرة ليس ما 

السؤال  باألحرى عن التأثيرات المحتملة "عند  ،الهجرة سيئة أم رديئة اٍجمال  ااذا كانت

 113 .الهامش في حال اٍستمرار الهجرة وتسارعها

قتصادية فٍان من الناحية اٍل  ،نب اٍلجتماعيب اٍلقتصادي والجاالتكلفة تعني الجان

لكن اٍقتصاديا  ل يرى  ،التكاليف التي تصرف على الهجرة بدون مقابل وربح تعتبر عبئا

 ،رة في اٍطار القانون والمخطط لهاهذا يعني الهج حثون في المجال مساوئ للهجرة، والبا

ثم تطرح  ،أول بالحالة القتصاديةالتكاليف تعني أيضا  الناحية الجتماعية  والتي تتأثر 

ن  الذين ويالهجرة غير القانونية  المهاجرون السر اٍشكالت اٍجتماعية متعلقة باٍلدماج وفي

                                                             
111  Antoine Pecoud et Paul de Guchteneire. ibid   P 25  
112  Rachid benbih, migrants de l’Afrique de l’ouest au Maroc , l’harmattan. 2015  P 174  
 بول كولير، ترجمة مصطفى ناصر الهجرة كيف تاثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة  113 

  246ص  2016اغسطس  439والفنون   واآلداب الكويت. العدد 



86 
 

، لوكات مزعجة وربما مضرة بالمجتمعيدفعهم وضعهم غير القانوني الهش اٍلى س

لم تتم عملية  واٍلشكالت يمكن أن تطرح كذلك مع المهاجرين في وضعية قانونية،  فإذا

بشكل جيد والتي تتطلب  تجاوب  ر عليها عدم التوفر على نشاط قاراٍلندماج التي قد يؤث

و أن  وراء هاته السياسة اٍلدماجيةن ل أغراض سياسية الذي عليه أن يقتنع بأ المجتمع

   .وإل سيرجع ذلك  بالسلب على الجميع ع سيستفيد منهاالمجتم

ندماج الثاني الفرع  : دور المهاجرين في الا

ما اا ديهم للمهاجرين دورهم في اٍندماجهم في المجتمع المستقبل فهناك خصائص مسبقة ل

ا رادوأتساعدهم في اٍلندماج أو تصعب عليهم ذلك وهناك خصائص عليهم اٍكتسابها اٍذا 

ندماج من  أولوبما أننا بصدد موضوع حول المهاجرين من جنوب الصحراء فسنعرف  ،الا

 ثم ما هو الفرق بينهم والسكان المحليون لكي نجيب عن واجبات هؤلء ،هم هؤلء

 المهاجرين. 

 ؟ : من هم المهاجرونىاألول الفقرة

يوجد في المغرب أجانب من جنسيات مختلفة وهناك الذين هم في وضع قانوني ومن 

، متطابقة مع عملهمهم ليست دخلوا بصفة قانونية لكنهم  لم يعودوا كذلك و من وضعيت

عدد األجانب  2014مندوبية السامية للتخطيط اٍستنادا على اٍلحصاء العام للسكان الوتقدر 

  31,9يقيون و في المئة  اٍفر 41,6،  في المئة أوربيون 40و  ،84 000في المغرب في

باألرقام ،  رنسيون من أكثر الجنسيات الموجودة في المغربيعتبر الف ،في المئة مغاربيون

الرسمية للخارجية الفرنسية حددت رقم الفرنسيين األجانب الموجودين في المغرب في 

ن العديد ان فتبين أن عددهم أهم من ذلك حيث أأما تحقيقات الميد  ،2016نهاية   52728

 114.منهم يهملون التصريح في القنصلية فاإلجراءات ليست اٍجبارية ويبقون  في وضع سائح

بصدد دراسة المهاجرين  والذين هم جزء من األجانب   فٍان هؤلء يوجد  لكن بما أننا

منهم من هو في وضعية قانونية ويوجد كثيرون سريون. وحسب وزارة الداخلية 

                                                             
114  Terrazzoni Liza, les nouveaux migrants  français a Marrakech Migrants au Maroc cosmopolitisme , présence 
d’étrangers et transformations sociales, sous la direction de Nadia khrouz et Nazarena lanza, Konrad-Adenauer-

stiftung e.V  2015 p 24   
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 15000الى  10000يتراوح عددهم من  المهاجرون السريون من جنوب الصحراء ف

اته األرقام ترجع لسنة وه 20000اٍلى  10000وبالنسبة لمنظمة الهجرة الدولية بين 

فما يصعب من  ،40000س ووتش" فقد يصل عددهم الى و حسب "هيومان رايت ،2006

أما عدد الجئين المسجلين   ،تغيرهم الدائم فالعدد ينقص ويزيدمعرفة أعدادهم هو تحركهم و

فبعد الحرب في سوريا  ،لجئ 4277الجئين بالمغرب يقدر ب لدى  المفوضية السامية ل

فٍان عدد السوريين الذين وصلوا المغرب يقدر بالمئات ولو أنهم يعتبرون طالبي لجوء اٍل 

أنه يبقى لكل فئة وضعيتها أن السياسة الجديدة للهجرة تجمع بين المهاجرين والالجئين رغم 

 . الخاصة

نة سجانب بلغ وهناك أرقام أمنية عن عدد الموقوفين من المهاجرين السريين األ 

 وهي أعلى نسبة تم تسجيلها اسري امهاجر 29.808من بين  مجموع  ، 21.894  2005

  .2017وقد اٍنخفضت األرقام بعد ذلك لتعاود اٍلرتفاع شيئا ما في سنة 

ي فخيرة بعد  األحداث األ هذه األرقام مرشحة لاٍلرتفاع خصوصا مع توافد الجئين 

فيها  بالغامدراسات ميدانية وليس فقط اٍلى تقديرات  قد تكون لكن ذلك يحتاج اٍلى  ،ليبيا

فرة لمتووتذهب في اٍتجاه فرضية التهويل من وجود اٍجتياح من جنوب الصحراء واألرقام ا

ن ا ماٍلى حد م أيضا يمكن أن نقدره ،حاليا حول نسبة األجانب في وضعية غير قانونية

 .رسمي ء شامل لهم رسمي أوغيرخالل عملية تسوية الوضعية فليس هناك اٍحصا

 الجنسية والجنس   

حسب البحث الميداني الذي قامت به الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث حول 

     2008" سنة 115الشعوبيطالية "اللجنة الدولية لتنمية بشراكة مع الجمعية الٍ    الهجرة

بالمئة    13,1متبوعين بالماليين   بالمئة، 15,7يريا هم األكثر نسبة فٍان مواطني نيج

 بالمئة والكنغوليون )جمهورية الكونغو الديموقراطية (  12,8فالسينيغاليون  

                                                             
115 CISP 
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 7فالكامرونيون  ،بالمئة 7,3فالغينيون   ،بالمئة 9,2 بالمئة، فاٍلفواريون  10,4    

المئة،  السيراليونيون ب  4,5بالمئة، الغانيون 3,8بالمئة، الليبريليون  4,6بالمئة،  الغامبيون 

ون تلك التي تم .  وقد مكن البحث من تحديد ثالث عشر هوية اخرى بنسب أضعف د3,1

كما تبرز تركيبة هؤلء  116جنسية  40يحتمل أن يهم األمر ما يقرب من  ، ذكرها. وإجمال

 .في المائة 79,7وري حيث يمثلون  المهاجرين هيمنة العنصر الذك

 _التوزيع حسب السن

بهم جد ظل نسلمغرب والذين تطفال الذين ولدوا أثناء السفر أو في األاٍذا اٍستثنينا ا

ي ففٍان سن المهاجرين األفارقة جنوب الصحراء المتواجدين في وضعية عبور  ضئيلة،

كثرمن أفاألغلبية الساحقة  27,7 لى ويصل معدل العمر اٍ  47و  15يتراوح بين  ،المغرب

  .في المئة 0,7أما القاصرون فهم   36في المئة دون سن  95

 الخصائص السوسيو تربوية 

 ختلفيوهذا  ،دى الخصائص الرئيسية لهذه الهجرةيشكل المستوى الدراسي المميز اٍح

عن التصورات الشائعة حول نموذج المهاجر السري الذي عادة ما يكون دون مستوى 

بالمئة   32,4بالمئة مستواهم يفوق اٍلبتدائي  48,5دراسي أو ذو مستوى دراسي متواضع، 

ى بالمئة  مستواهم جامعي والذين ل يتوفرون على أي مستو 16,1مستواهم ثانوي و 

 .بالمئة 31,7ثلث دراسي ل يتعدى ال

 

 

 _مدة اٍلقامة في المغرب 
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قامتهم اٍ في المئة تتراوح معدل  24، سنة 2,5وا بين قضحوالي الربع من المستجو    

 76و  سنوات 3و  1وح معدل اقامتهم بين سنة وما يقرب من الثلثين تترا 12و  4مابين 

  .في المئة يوجدون في وضعية غير قانونية

 _مصادر الدخل 

 .يعيشون من التسول 18,8ل يتوفرون على أي مصدر دخل و   59,4

يتلقون مساعدات من جمعيات مختلفة ومن  79يمتهنون مهن صغيرة  11,5    

 .يستفيدون من التضامن العائلي 44,4مصادر أخرى و من بين هؤلء 

 _نسبة النشاط المهني 

 117.لهم عمل قار 2,3فقط 

مؤخرا و في اٍجابة عن سؤال "عند القدوم اٍلى المغرب هل كان  جرت وخالل دراسة

في  67,64ول  اٍختار  الجواب األ ؟ تقبال أو عبورالمهاجر)ة( له هدف العيش به كبلد اٍس

 وهذا يختلف كثيرا عن نسبة من كانوا يعتبرونه   بلدا لإلقامة فالدراسة أعاله التي 118المئة 

 119 فقط. في المئة  2,3  كانت النسبة   2007أجريت سنة 

كما يوجد العديد من المهاجرين الذين هم في وضعية قانونية ويشتغلون ولديهم كفاءات 

، حوالي المشتغلين في مراكز النداء فقطكان عدد السينيغاليين  2013سنة في فمثال  ،وطلبة

  ثم هناك أطر في مجموعة من القطاعات. 10000.120

                                                             
CISP 117 بحث ل   

 من المهاجرين   1453وقد شارك فيه في خمس مدن هي الدار البيضاء _ المحمدية _الرباط_سال_طنجة   2016وشتاء البحث أجري خريف  118
119 Fouzi mourji ; Jean-noel ferrié ; Saadia rabi ; Mehdi alioua , les migrants subsahariens au Maroc enjeux d’une 
migration de résidence, konard adenauer stiftung e.v bureau de rabat  2016الجامعة الدولية للرباط    impression 
lawne rabat , Maroc . p 38 
120 WEYEL SILJA ,  Labour market situation of sub-saharan migrants in Morocco : the case of call centres 
migrants au Maroc cosmopolitisme , présence d’étrangers et transformations sociales sous la direction de 
Nadia khrouz et Nazarena lanza , Konrad-adenauer-stiftug E.V bureau du Maroc .  2015 p 88 
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جنوب  كان عدد الطلبة من 2014الدولي ففي سنة  و حسب الوكالة المغربية للتعاون

منهم  6000( واجنبيا أطالب 10600) مما مجموعه 7500الصحراء في المغرب حوالي 

 ممنوحون وهو نفس العدد تقريبا من الطلبة الموجودين في الجزائر.

     : واجبات المهاجرين ةالثاني الفقرة  

ي يتواجدون فيه فعليهم بداية أن ل البلد الذجرين اٍللتزام بقوانين من واجب المها

 ،أم ل ملتزمة بالحقوق هل قوانينها اٍنسانية بغض النظر  121،يدخلوا البلد بشكل غير قانوني

ألنها متعلقة بالفكر الحقوقي فمدى أحقية  ،لهاته الزاوية لكن لن نتطرق في هذا المحور

شارة هناك  ،األفراد في التحرك ودخول أي بلد أرادوا يبقى موضوع جدل فكما سبقت  الا

غياب ألي تنصيص صريح على حق التنقل بين البلدان، لكن حين يتعلق األمر بمهاجرين 

 يتمتعون بحقوق فذلك ليعني أيضا أنهم ل ،متواجدين بشكل غير قانوني في بلد معين

الفرق بين واجبات المهاجرين  عية وحتى بعض الحقوق اٍلجتماعية وعليه سيتم تناولطبي

هاجرين أن يحترموا قيم البلد وبما أنه على الم  ،المقيمين  والمواطنين من زاوية قانونية

  .سنتطرق اٍلى واجباتهم اٍلجتماعية

 : المهاجرون والمواطنة  أول

مرتبط بالمدينة وهو يعني من يشارك في سياسة  ظهر في اليونان، المواطنة مفهوم

المدينة و في روما كان المواطنون أيضا يختلفون عن العبيد واألجانب والنساء أيضا كن 

مستثنيات من المواطنة، فكان لديهم واجبات وحقوقا سياسية، فالمواطنة كانت مقتصرة على 

 الثوريواطن هو البرجوازي، الفرنسية فالمأقلية، ثم عاد المصطلح للظهور مع الثورة 

وفي اٍنجلترا كانت المواطنة مقتصرة  والذي يعيش تحت حكم القانون ولديه حقوق سياسية

لكن عرفت وجود ممثلين للعامة في البرلمان مما يعني أن المواطنة كانت أكثر  ،على النبالء

نتخابات ناك اٍل فلم تكن ه ،كذلك على العموم كانت محدودةقبل الثورة و تساعا من فرنسااٍ 

العامة ول حق النساء في النتخاب ول األجانب قبل أن تمتد اٍلى جميع األفراد بما فيهم 

 .       األخيرين في حدود معينة

                                                             
  بالنسبة لالجئين، ل يشترط القانون الدولي دخولهم اٍلى البلد بصفة  قانونية لدراسة طلبهم في حق اللجوء 121 
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 ،فالمواطنة تتجدد يوميا 1892_1823حسب الفيلسوف الفرنسي "اٍرنيست رينان"   

طابق بينها وبين المركز ، فمنهم من وم المواطنةوذهب الباحثون مذاهب شتى في تحديد مفه

المواطنة هي النشاط ، وذهب آخرون اٍلى أن ومنهم من ماثل بينها وبين الحقوق، القانوني

 122شكال الهوية والشعور الجماعيين.وليزال بعضهم يعتبرها شكال من أ ،السياسي ذاته

ة من الحقوق التي وهي تمنح مجموع  ،له اٍلنتماء اٍلى بلد معين والتبعيةهي المواطنة 

فالمواطن كما يتم اٍلشارة له في القوانين لديه حقوق  ،أصبحت تتميز بها و ترتب واجبات

كما قد يكتسب الشخص صفة مواطن من  ،قانونيا يه واجبات وقد ل يوجد تعريف له وعل

هذا من الناحية القانونية  ،خالل الجنسية وتصبح له نفس الحقوق مع المواطنين األصليين

ألن المواطن المكتسب للجنسية قد يجد صعوبات في ممارسة مواطنته  ،الوضعية على األقل

ألن هناك  ،ومع ذلك فٍان العديد من القوانين تضيق على الجنسية المكتسبة حديثا ،الكاملة

صليين  لمواطنين األاٍمكانية فقدانها أو بالنسبة لألبناء حيث لتنتقل لهم الحقوق كما بين ا

، حيث قد ينص القانون على ضرورة طلب الجنسية لألبناء حين يصلون اٍلى بشكل مباشر

 جيلين أو أكثر. كاملة سيتطلب مما يعني أن اٍكتساب مواطنة  ،سن معين

نية ة ومدللمواطنين حقوق مدنية وسياسية والمهاجرون أيضا يكتسبون حقوقا اٍجتماعي 

تي ل الى حق اٍلنتخاب على المستوى المحلي ولو أن عددا من الدوويمكن أن يكتسبوا حت

الحقوق ب يزة لكن تبقى المواطنة في كل البلدان متم ،هذا الحق تشترط المعاملة بالمثل تمنح

امن كما أنها تفرض واجبات الدفاع عن الوطن والتض ،السياسة وشغل المناصب الرسمية

هاجرون الم رك فيهالكن هذه قد يتشا ،أخرى اٍجتماعيةوالتعبير عن اٍلنتماء وهناك واجبات 

بعض ل ال، اٍذن فحقوق المهاجرين والمواطنين تتقاطع وتتمايز وهذا ما جعأيضا كالضرائب

    .يعتبرون بأن المهاجر المقيم يمتلك مواطنة جزئية

 :  واجبات  ااجتماعية   ثانيا

اٍلجتماعية سواء بالنسبة للمواطنين أو يدخل اٍللتزام بالقوانين ضمن الواجبات 

لقد ركزنا في الفصل األول على حقوق  ،اء كانوا في وضعية قانونية أم لاألجانب سو

                                                             
كز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية الطبعة الدولة في عالم متغير، الدولة الوطنية والتحديات العالمية الجديدة مر الصديقي،سعيد   122

   103ص  ، 2008الولى  
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المهاجرين وهاته الحقوق تفرض واجبات ويبقى القانون ملزما حتى عند خرقه ألنه سيطبق 

 الجزاء.

 للشخص ألنه يترك حرية ،القانون واجب فليس مثل العام أما عن الواجب اٍلجتماعي

لشخص لبة فبالنس ،في السلوك لكن ذلك ل يعني أن هذا السلوك ل يواجه بالقبول أو الرفض

لكن  ،كلسلواي تؤثر في اٍختيار نوع من المواطن أو األجنبي، المعاملة اٍلجتماعية هي الت

و ماه مع أن ،من اآلخر األخالق السليمة ل تقبل التصرف بدون أخالق كرد على ضرر

هم لدي هذا اٍلشكال مطروح مع األجانب أكثر ألن لت ليس بديهيا،أخالقي في بعض الحا

ن أنها عرفويااما ألن السكان المحليين ل  ،ة وتصرفاتهم قد تعتبر ل أخالقيةقيمهم الخاص

. قهمأخالقهم أو أنهم يرفضونها في كل األحوال  ويريدون أن يتصرف األجانب وفق أخال

لتخلي الى ره عأخالقه ول قانون يجب له طرف اآلخرتين ل تفيدان الندماج، فالالنزع كال

مع لمجتاالعالقات اٍلجتماعية تتطلب منه اٍذا أراد الندماج مع  مع عنها في المهجر،

   .المضيف أن يحترم أخالقهم أول وأن يحاول التقارب معها

 الثالث :  دور المجتمع ومؤسساته الفرع

ن لمهاجرياؤلء ينجح اٍلندماج اٍذا لم يقم المجتمع بدوره في العملية ألن ه ل يمكن أن

ها متعوا بن يتلفإذا أعطتهم الدولة حقوقا فإنهم   ،بالمجتمع ويتعاملون مع المغاربة سيتصلون

ساتي لمؤساثم هناك دور المجتمع المدني ذو الطابع  ،ذا كان المجتمع يجهلها أو يرفضهااٍ 

نه في تي مرة تأكما أن المباد  ،ذلك في الميدان الذي يمكن أن يساهم فيوالمنظم  المختص 

  ماورب لكن أطرافا من هذا الجسم قد يتعامل بسلبية مع هاته القضية ،األحيان كثير من

 تخوفات من الهجرة. معرقل لها اٍذا هيمنت عليه

 : المجتمع المدني ىاألول لفقرةا

      أنشأت  أو تحولت جمعيات مجتمع مدني اٍلى الاٍلهتمام بالهجرة   2000اٍبتداء من سنة 

  123.جمعية تهتم بالجالية والهجرة 33ف 
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زن يكمن دور مؤسسات المجتمع المدني في كونها فاعال مجتمعيا لها دورها الوا

بة بالنسوهو قد يؤثر في السياسات العمومية كذلك ومقارنة مع مجتمع من المواطنين فقط 

يت حض يلقضية المهاجرين كما قضايا أخرى فقد كان لهذه المؤسسات دور في الهتمام الذ

و ولة هيتميز بنشاطه عن نشاط الدوالمجتمع المدني الذي  به مع الوقت من طرف الدولة،

 كل التي يمكن أن تصادفيضا شريك للدولة على مجموعة من المستويات  ومن المشاأ

 لدانيين وهذا يحدث حتى في البهتمام بحقوق المهاجرين السرالمجتمع المدني هو اٍل 

نها غم أفالمجتمع المدني أتهم مرارا بتقديم المساعدة للمهاجرين السريين ر ،وربيةاأل

  مساعدات اٍنسانية.

  :يومن األمثلة على ما يقوم به المجتمع المدني في المجال النقاب

يا قضال المنظمة الديموقراطية للشغل  هي الوحيدة في المغرب التي أعطت األولويةف

لمطالبة ابق قف التي تتعللموا، اشتغلت على اٍعداد التصورات واالعمال المهاجرين وإدماجهم

 صاديةأجل تسوية الوضعية القانونية وإدماجهم في المجتمع واٍحترام الحقوق القتمن 

ية ة الدولفاقيتبالموافقة مع تنصيصات الٍ  ،للعمال المهاجرين وأفراد عائالتهمجتماعية واٍل 

في  رينجل المهاجة عقد مؤتمر وطني وخلقت نقابة من أمن الناحية التنظيمي ،في الموضوع

ل غالستوحمايتهم من اٍل  ،هاجرين العمال والدفاع عن حقوقهمتأطير الم ،حضن المنظمة

ل من أجل تحسين تدبير ملف المهاجرين وفق توصيات النضا ،وتحسين ظروف عيشهم

  .واٍتفاقيات منظمة العمل الدولية

 ولديها مطالب بشأن اٍعداد سياسات الشغل تتمثل في :

انونين لتسوية المشاركة في اٍعمال التواصل والتحسيس ودعم المهاجرين غير الق

اسية المعنية لدى تفتيشيات ات الدرتنظيم الحلق ،التكوين والتأطير النقابي ،وضعيتهم القانونية

نسان المساندة في المساعدة الدعم القانوني بتنسيق مع جمعيات حقوق اٍل  ،الشغل

لى مواكبة المهاجرين في حالة العودة الطوعية اٍ  ،طفال والطلبةتدريس األ ،جتماعيةالٍ ال

العمال المهاجرين عالم الوطنية والدولية فيما يخص قضية التواصل مع وسائل اٍل  ،بلدانهم

  .في المغرب من أجل عرض قضاياهم ومشاكلهم
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 دماج الجتماعي فهي :طلبات المنظمة من أجل الٍ أما مت

مراجعة وفحص ضعف القوانين الوطنية التي تحد من قدرات العمال المهاجرين في 

ماية ح ،تنظيم ووضع حل  لعقود عملهم ومالئمة القوانين مع المواثيق الدولية اإلنسانية

 ،معايير تسوية وضعية المهاجرين مراجعة ،المهاجرين من السلوكات التمييزيةالعمال 

ملتها السيئة للمهاجرين التحقيق من طرف مفتشي الشغل في كل الحالت المشتبه بمعا

 ،واألعمال الشاقة وتعويض الضحايا مراقبة ممارسات  المعاملة السيئة ،م لنظاميين أ

حقوق المهاجرين العمال من خالل وضع برامج تسهل الولوج  اٍليها تحسيس الرأي العام ب

ة اٍلى ك أرباب العمل  في برامج موجهاٍشرا ،ومصالح حماية الطفولة ،ليم اللغة العربيةتع

لى اٍشراك النقابات في برامج المساعدة وخدمات حماية العمل ع ،ل المهاجرينالعما

   124.المهاجرين

حيث تعمل العديد من  ،غربي بالنشاط والفاعلية الكبيرينيتسم المجتمع المدني الم

تدمج القليل  ،ومع ذلك اجرين والدفاع عن حقوقهم.الجمعيات في مجال تقديم المساعدة للمه

جتماعي التي تستهدف المواطنين المغاربة المهاجرين في من الجمعيات ذات التوجه اٍل 

يب المهني وتوفير والتدر ،ومحو األمية ء،اية األطفال والنساأنشطتها.ل سيما في مجال حم

. وقد شجع هذا الوضع على خلق برامج محددة لصالح المهاجرين واٍنشاء الخدمات الصحية

اٍشكالية اٍحترام  على جمعيات متخصصة في هذا المجال. ومع ذلك يقتصر هذا الوضع

معرفة أنشطتها الحقوق األساسية للمهاجرين في مجال نقابي معين ويحد من مدى ظهورها و

وضعت المفوضية العليا لالجئين بالتعاون  ،كاليةعلى المستوى الوطني. واٍستجابة لهذه اٍلش

ستراتيجيات لتوعية الجمعيات نسان وكريتاس( اٍ مع عدد من الجمعيات )جمعية أرض اٍل 

 نسان،تعمل عدة جمعيات الرابطة المغربية لحقوق الٍ  وبالمثل  التي ل تعمل مع المهاجرين.

دعم والدفاع عن لالمجموعة المناهضة للعنصرية ل نسان،المنظمة المغربية لحقوق اٍل 

ومؤسسة   ABCDSاألجانب والمهاجرين وجمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن 

   على رفع درجة الوعي العام. والغرب...( الشرق )

                                                             
124 Ali lotfi, secrétaire générale de L’odt , actes du séminaire international sur l’intégration des immigrés au 
Maroc sous le thème : la nouvelle politique migratoire au Maroc quelle stratégie d’intégration ?             2014  
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رة مبادوء بال حدود اس وأطباالدولية)من بينها كاريت وقد وضعت العديد من المنظمات

 ية التيلمادنجيلية ( برامج اٍنسانية وأخرى لتقديم المساعدات اوسط أوروبا والكنيسة اٍل 

كز في تتر . بيد أن هذه البرامجاللجوء والمهاجرين غير الشرعيين تستهدف الجئين وطالبي

 ة،وجد في نشطةلديها أال حدود وجمعية بني زناسن الرباط والدار البيضاء ولكن منظمة ب

ع افي مهذا التركز الجغر للهجرة  والتنمية في العيون ويتوافق وتتدخل جمعية الجنوب 

ن ومع ذلك  يواجه المهاجرو ،ية المهاجرين والجئين في المغربقدام غالبتثبيت أ

المستقرون في المراكز الحضرية الكبرى األخرى )فاس مكناس ومراكش وطنجة( على 

اطة لسيما في المجالت التي تكون فيها وس ،من الصعوبات لهذا السبب  الخصوص وجه

 ئات المجتمع المدني أمر جوهري )كالحصول على الرعاية الصحية والتعليم وحماية الف

 األ كثر ضعفا...(

أي  يقدم ول يحظى مجال التسكين بٍاهتمام و اٍستثمار المجتمع المدني المغربي فلم

ا حتى محال منهجيا لمسألة اٍستضافة أوسكن المهاجرين والجئين وطرف فاعل في المغرب 

 نظمةموتسعى بعض األطراف الفاعلة )مثل  ،يتعلق بالفئات األكثر اٍستضعافا من بينهم

حلول  يجادكاريتاس والمفوضية السامية لالجئين ومنظمة خدمة الجئين اليسوعية ( اٍلى اٍ 

ي منظمة من التي ، ومع ذلك ل تملك أخاصة داخل المجتمعات في حالت الطوارئ

لك نها يمتعض ماٍلتقيناها برامج محددة تكرس ٍلستقبال المهاجرين أو الجئين في حين أن الب

حاولة ي مدا عن أبعي ت في حالت الطوارئ يمكن أن نذكر،مراكز اٍستقبال للنساء المغربيا

مة مدني وقد وضعت المنظعدة أنشطة قامت بها منظمات المجتمع ال للتغطية الشاملة،

جئين لال المغربية لحقوق النسان )شريك المفوضية( برنامجا لتقديم المساعدة القانونية

لبي وطا وطالبي اللجوء في الرباط ووجدة وأخيرا يتم اٍعادة توزيع الجئين والمهاجرين

 معيات منالج اللجوء ل سيما القادمين من البلدان الناطقة بالفرنسية في غرب اٍفريقيا على

 الناحية القانونية .

عالوة على ذلك نجد في المغرب أكبر عدد من المنظمات في اٍطار "برامج الحماية" 

على وجه الخصوص" التي تتناول مشكلة العنف ضد النساء الجئات أو المهاجرات من 
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واألنشطة المدرة جتماعي ستماع النفسي_اٍل خالل أنشطة الوقاية واٍعادة التأهيل )خدمة اٍل 

 125يواء غير الرسمية (للدخل ومراكز اٍل 

جمعيات المجتمع المدني قبل السياسة الجديدة للهجرة كانت تساعد المهاجرين في 

لكن من جانب اٍنساني  ،ختباء والهروبو اٍل قانونية ليس مساعدة على الهجرة أ وضعية غير

كالتطبيب مثال والتدخل لحماية حقوقهم اٍذا كانت لديهم مشاكل مع األمن مع العلم أن الحق 

التي تتغاضى الدول األوروبية عن اٍستفادة  لتطبيب والتعليم تعتبر من الحقوقفي ا

 126 .من طرف المجتمع المدني  ولو كانوا سريين منها المهاجرين

ا مع هتمام بالمهاجرين من خالل مؤسساتها وذلك تماشيى اٍل لقد عملت الدولة عل

ن لمهاجريبة لمع أن هذا اٍلهتمام يبقى غير كاف نظرا لغياب مواك ،السياسة الجديدة للهجرة

اء ستثنالذين تسوى وضعياتهم كي يندمجوا في سوق العمل والمجتمع ويتوفروا على سكن با

الذي تمع ووالمهاجرون يواجهون المج  ،لعدد منهمقليلة كتوفير التكوين بعض المبادرات ال

ية لكن انونخصوصا ااذا كانوا في وضعية ق ،يعلن أن ليس لديه مشكل في اٍستقبال المهاجرين

دماج مما ينعكس على اان ،اإلمكانات وعدم توفر الشروط هي التي تحد من هذه الضيافة

كن لجال كما أن جزءا من المجتمع المدني يقوم بمجهودات معتبرة في هذا الم ،المهاجرين

 أغلبية مكونات هذا الجسم ل تهتم بقضايا المهاجرين من جنوب الصحراء.

 : دورالمجتمع ككل  ةالثاني الفقرة

في المئة من الذين شملهم  66اٍعترف  2004أجري في   127سيماد "" في بحث ل

في المئة    32. في المقابل يعتقد فون وطيبون ويكنون لهم اٍلحترامالبحث أن المغاربة مضيا

في المئة من  2فيما أكد  ،يحتقرونهم بٍاعتبارهم أدنى مرتبةمن المهاجرين أن المغاربة 

 المستجوبين أنهم ضحايا سلوكات عنصرية. 

                                                             
  مرجع سابق, دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي 2010 ص46 125 

126  Andrea Rea et Maryse Tripier , Sociologie de l’immigration.   Editions la découverte Paris  2008 . P 37 
127 CIMAD 
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يقة يتعايش المجتمع مع األجانب لبد من وجود قيم تنظر اٍلى األجانب بطر لكي

وهذا  مجتمعيةت الاٍيجابية وهاته القيم اٍما هي متأصلة في المجتمع أو يتم تكييفها مع التحول

 التكييف غير ممكن اٍذا لم تتوفر معرفة ولو نسبية بالتغيرات في المجتمع. 

 رقلة لالاندماج  : العوامل المساهمة والمعأول

و قد توجد خصائص لدى المجتمع قد تساهم في اٍندماج األجانب أو أجانب معينين أ

عض تعرقل هذا اٍلندماج وهذه الخصائص اٍما قديمة أو حديثة وتعني عدة مجالت وب

  .الخصائص قد تأثر بشكل مختلف حسب السياق والحالت

يجابية _    العوامل الا

إلفريقيا وهناك روابط تاريخية حصلت مع بعض البلدان  بما أن المغرب ينتمي

ذلك من هيمنة للمغرب مع ما واكب   ،تجارية مبادلت اٍسالمية أو اتاٍلفريقية من فتوح

كما أن  المغرب لديه  ،اٍلى حد اٍلستغالل الكولونيالي على بعض البلدان إل أنها لم تصل

جنوب صحراوي وسكانه لديهم اٍتصال بالجنوب اٍلفريقي وتشابه بين سكان هاته األقاليم 

وسكان الجنوب اٍلفريقي، فليس الدين فقط الذي وصل مناطق في  اٍفريقيا بل اللغة العربية 

ا أن كم 128 ،الذي حارب هاته اللغة اركذلك كانت تدرس في بعض المدارس قبل اٍلستعم

أما المهاجرون والجؤون القادمون من بلدان  ،لمغربي أيضا له وجود في اٍفريقياالتصوف ا

 عربية ومسلمة فالصعوبات ستكون أقل من اآلخرين.

ن بل الدي ،فمن الناحية الدينية ليس هناك تمييزعلى أساس عرقي بين المسلمين

ت نصرية بسبب العرق ذاكل عاٍلسالمي ينص صراحة على النهي عنه وبالتالي لم تتش

 أ وجنوب اٍفريقيا ضد األفارقة السود. .م.كما حدث في الو طابع ايديولوجي 

المغرب كذلك بلد نامي يتقاسم مع عدد من البلدان مشاكل التنمية والتاريخ الكولونيالي 

كما أن المغرب  ،ولزال لديه جالية مهمة بالخارج وعرف أيضا الهجرة بما فيها السرية

على عالقات دبلوماسية واٍقتصادية مع عدد من البلدان اٍلفريقية رغم أنه اٍنسحب من حافظ 
                                                             

 علي يعقوب، نبذة تاريخية للغة العربية في منطقة غرب اٍفريقيا "النيجر نموذجا" المغرب الفريقي مجلة متخصصة في التراث والدراسات 128  

78ص  2007_   8اإلفريقية, عدد   
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منظمة الوحدة اٍلفريقية واآلن عزز هذا الحضور من خالل العودة اٍلى اٍلتحاد اٍلفريقي و 

والتعاون مع الدول 129يعمل على اٍلنضمام اٍلى  "المجموعة اٍلقتصادية لدول غرب اٍفريقيا"

مما يعطي مؤشرات من الدولة للمجتمع بالتقارب المغربي مع  ،قية في مجال التنميةاٍلفري

 .جنوب الصحراء

 العوامل السلبية  _ 

هاجرين ينا ماٍن بعض العوامل اٍليجابية نفسها يمكن  تتحول اٍلى عوامل سلبية ألن لد

قد ين ففإذا كان عامل قد يساهم في التقارب مع مجموعة من المهاجر ،من جنسيات مختلفة

 ل يكفي ذلك مهاجرين آخرين بل ويهمشهم.

أن  مكنهمبا كان هناك تمييز ضد المهاجرين بٍاعتبارهم ليسوا مواطنين ول يوفي أور

 ت بينانكلتي يستفيدوا  من نفس الحقوق كما بقيت رواسب من العالقة الكولونيالية الحديثة ا

ير عية غصلية والتمييز الذي حصل من بعد على أساس الوضبلدان الهجرة والبلدان األ

 القانونية.

سالم المتشدد با والذي لزال مستمرا بقوة حاليا هو اٍل ولكن اٍلشكال األكبر لدى أور

د . و مازاد من تعقيوروبي كما تراه الدول  األوروبيةالذي يرفض اٍلندماج في المجتمع األ

الفرصة التي وجدها بعض  ،لذي أصبح يشكله بعض من المتشددينالوضع هو الخطر ا

سالمي والعربي هذا المحافظين المتشددين لمهاجمة كل ما هو أجنبي وقادم من العالم اٍل 

أيضا أدى اٍلى خلق توتر في جانب المهاجرين المسلمين وجعل منهم من يرفضون اٍلندماج 

يعني أن الدين اٍلسالمي في أوروبا  ،اٍنتمائهم باعتباره حقايصرون على أكثروأصبحوا 

أصبح عامال لنظرة مشككة من طرف بعض المجتمع، فالجالية المسلمة في أوروبا تعتبر 

من أشد الجاليات مقاومة لاٍلندماج سواء في الدول التي اٍعتمدت اٍلنصهار أو اٍلندماج وهذا 

رق هو أن التمييز ها دور في هذه الوضعية لكن الفال يعني أن السياسات العمومية ليس ل

يتم فرز متشددين و ألمانيا كانت تعاني منه  أقليات أخرى غير مسلمة ولم مثال في فرنسا أ

 .خطيرين من ضمنها

                                                             
129 CEDEAO 
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هجرة ن الفترضنا أأما في المجتمع المغربي فالدين اٍلسالمي هو المهيمن وحتى لو اٍ 

 ر فيعني غير المسلمين ول يتصواحية الدينية فسيفإذا وجد تمييز من الن ،قد تتطور

 على أن يصل الوضع االى تهديد خطير من طرف المهاجرين في المغرب المستقبل المنظور

 أساس ديني أو اٍيديولوجي.

ا عن يؤدوا شعائرهم ويعبرو المغاربة يتسامحون مع الديانات األخرى ويمكنهم أن

ي حد ألى ز ذلك التسامح وعدم اٍلكتراث لآلخر فاا رغم أن مسألة اٍلندماج تتجاو ،دينهم

و أيمكن مصاحبة من هو من دين آخر دون نظرة دونية وربما هاجس اٍدخاله اٍلسالم 

 ح خياررا طفكلم ،ي العالقات اٍلجتماعية بشكل عامالزواج من غير المسلم أو اٍستئمانه  ف

ر في بالنسبة للنساء ومن يفكخصوصا  الزواج بغير المسلم،الزواج فالمغاربة يرفضون 

القة ر عا قد يوتفقد يرجو أن تسلم على يديه في المستقبل وهذا م ،الزواج بغير المسلمة

 .الزواج

ل يمكن الحكم في هاته المواضيع في غياب دراسات دقيقة في المجتمع صحيح 

نها في المغربي وكيف يتعامل مع المهاجرين لكن طبيعة المجتمع المحافظة والتي يعبر ع

مناسبات مختلفة تجعلنا نتوقع الموقف من عدد من القضايا وهناك بعض الدراسات الجزئية 

ففي البحث الذي أجري من طرف "الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث   تؤشر على ذلك، 

في المئة من  23,9أكد  2007و"اللجنة الدولية  لتنمية الشعوب" سنة  130حول الهجرة"

النساء يرفضن أكثر المغاربة أنهم يقبلون ااحتمال زواجهم من أفارقة جنوب الصحراء فيما 

 131.من الرجال ذلك

دد من د وعبالنسبة للغة فهي تشكل عائقا رغم أن الفرنسية هي اللغة الثانية في البال

غة لكثيرون اللداخل المجتمع المغربي ل يتقن  ا ،لكن ،المهاجرين هم فرنكوفونيون

 صعب. بالنسبة لألنغلوسكسونيين فاألمر أالفرنسية، أما 

 

                                                             
130 AMERM 

  محمد الخشاني وحرية العلمي، المغاربة ومهاجرو بلدان اٍفريقيا جنوب الصحراء : أية عالقة ؟ مرجع سابق ص 80  131 
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 : الثقافة الحقوقية  ثانيا

لى ة اٍ نظرحقوق المهاجرين من حقوق النسان والتوفر على ثقافة حقوقية يؤثر في ال

افة لثقنسان فااألكيد أن الثقافة في مجموعها تشكل نظرة الٍ  ،المهاجرين بشكل عقالني

ل بشك تتعامل مع الهجرةالمنفتحة التي تقبل اآلخر ول تنظر اٍليه بتعال أو بتخوف س

أبعاد عرفة بمأهميتها اٍنها تواكب العصر ولديها فلها الثقافة الحقوقية بخاصة  متحضر، أما

قافة ثففي مجتمع ليست فيه  ،مع قضايا أخرىعاصرة واٍرتباطها تميز ظاهرة الهجرة الم

 .ررةتبدو له مصالحه المباشرة متض بمجرد أن ،يدير ظهره للمهاجرينحقوقية معاصرة س

ى ظر الالحقوقية مهمة أيضا لمعرفة حقوق المهاجرين وواجباتهم أيضا ألنها تنالثقافة 

  قوق الحقوق بشكل متكامل كما أن النظرة المنفتحة الساذجة قد تبحث للمهاجرين عن ح

 على حساب حقوق أخرى مهمة في المجتمع. 

 ثقافةمعا يجهل فيه األغلبية حقوقهم وحدود هاته الحقوق وذلك لغياب التاٍن مج 

رف يعت لن يعرف حقوق المهاجرين وهذا ل يعني أنه سيرفضهم أو لن ،الحقوقية المعاصرة

يل لكن لن يستوعب أنه في عالم اليوم المهاجر ليس هو فقط عابر سب ،لهم بأي حقوق

لء ثر ويؤثر بالمجتمع وسيمكنه أن يصبح مواطنا وهؤبل اٍنه سيتأ ،والعامل المؤقت

هاجرين الم المهاجرون مختلفون في الثقافة والديانة وقد يتعامل المجتمع بتمييز مع هؤلء

 .المختلفين

وبشكل ملموس حصلت بعض الوقائع واألحداث التي حركت مخاوف تتعلق بإشكالية 

األحداث وقعت مع مهاجرين في وضعية  اٍندماج هؤلء المهاجرين في المجتمع وأخطر هاته

حيث دارت مواجهات عنيفة بين مهاجرين في  ،غير قانونية وآخرها ما حدث بالدار البيضاء

وضعية غير قانونية يسكنون في حديقة قرب المحطة الطرقية ومغاربة، وقد صرح شهود 

لنيران مما شعال ابأن السبب في اٍندلع هاته المواجهات التي تم فيها الضرب بالحجارة واٍ 

هو أن بعض المهاجرين تحرشوا بفتاة من الحي وقاموا  ،منأدى الى تدخل قوات األ

فيما صرح المهاجرون بأن بعض المغاربة تعمدوا اٍحراق أمتعتهم، وكان تدخل  ،بسرقتها

السلطات بأن عزلت المهاجرين في ملعب للكرة كي ل يحتكوا بالمغاربة وقد تم فيما بعد 
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ومهما كانت األسباب الحقيقية التي أدت الى اٍندلع  .اٍلى عدد من المدن المغربيةترحيلهم 

 ،هاته المواجهات فما حدث يؤشر على وجود اٍختاللت في التعايش مع هؤلء المهاجرين

كما أن العديد من المغاربة اٍشتكوا من كونهم منزعجين من اٍقامتهم بذلك الشكل ومن 

صصين فقد اٍعتبروا أن ما حدث ليس باألمر الجلل ويجب على تصرفاتهم، أما بعض المتخ

ويمكن القول بأن المجتمع قد يرد بٍانفعال على تصرفات يعتبرها  132.الدولة أن تجد لهم حال

لكن  ،ات التي قد يمارسها  مغاربة كذلكهاته التصرف ،غير سوية تصدر من المهاجرين

يساهم في هذه اٍلتهامات هو اٍنزعاج العديد المهاجرين هم األكثر عرضة اٍلى اٍلتهام وما 

ل ومن خال ،ح نظرة  الناس أكثر سلبية للهجرةمن الحالة التي يعيشها المهاجرون فتصب

اد راء بعض المغاربة حول الهجرة يالحظ وجود تخوفات من اٍزدياد أعدمتابعتي آل

 133.على معطيات خاطئة وجزئية مبنية آراءهم المهاجرين غير النظامين و

ر األخبا فنقل واإلعالم له دور مهم في التأثير في تصور المجتمع للقضايا التي يتناولها

لى ل اٍ فهناك اٍعالم قد يخوف من الهجرة بطرق قد تص ،أول يتطلب دقة وعدم اٍلنحياز

ة أيضا للمثقفين والباحثين دور في مقارب ،نصرية وقد حدث مثل هذا في المغربالع

تلفة من أجل فهم موضوعي وشامل في صالح المهاجرين الموضوع من مجالت مخ

 والمواطنين.   

 اادماج المهاجرين  رابع : التجارب المقارنة في مجالالفرع ال

ندماج المطروحة اآلن بالنسبة للمغرب تختلف عن الاٍن مسأ تجارب التي عرفتها لة الا

ل مرحلة ما كن مطروحة خالمسألة الندماج بالنسبة لعدد من دول القارة لم ت اٍذ ،أوروبا

رة قادمة من التي عرفت تقدما اٍقتصاديا كبيرا ويدا عاملة كثي ،134ةسمي بالثالثين العظيم

                                                             
                               www.infomigrants.net/..    2017 ما-هي-أسباب-المواجهات-بين-مهاجرين-أفارقة بالدار البيضاء؟132/. نونبر  

133 Radio Atlantic  
-https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/5507-2017-02-09-09-52-54 ي ظل ف

واش المغرب قادر يستوعب المهاجرين االفارقة ديال جنوب ... الشرعيين  سياسة الهجرة اللي ناهجها المغرب لتسوية وضعية المهاجرين غير

؟ الصحراء   
-https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/6032-2017-02-09-09-52-54 رايكم  ما

واش فنظركم هاد االسباب ... مستمعينا في رفض اغلبية المغاربة لهجرة افارقة جنوب الصحراء الى المغرب بسبب البطالة و عدم الشعور باالمن 

 ماشي فحد ذاتها ميز عنصري ؟

 
134  Les trentes glorieuses  

http://www.infomigrants.net/..%20نونبر%202017%20%20%20%20./%20ما-هي-أسباب-المواجهات-بين-مهاجرين-أفارقة
http://www.infomigrants.net/..%20نونبر%202017%20%20%20%20./%20ما-هي-أسباب-المواجهات-بين-مهاجرين-أفارقة
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/5507-2017-02-09-09-52-54
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/5507-2017-02-09-09-52-54
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/6032-2017-02-09-09-52-54
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/6032-2017-02-09-09-52-54
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ليهم على أنهم مؤقتون وسيعودون لكن هؤلء العمال كان ينظر اٍ  ،الجنوب ساهمت في ذلك

المرتبطة بالعمل نهم حصلوا على عدد من حقوقهم مع أ ،ى أوطانهم عندما ينتهي عملهماٍل

لكن الدول المستقبلة كانت تستبعد التجمع العائلي كي ل تزيد من التكاليف  ،في هاته المرحلة

لمانيا وسويسرا كانت مصممة على أن تبقى الهجرة مؤقتة بل اٍن أ ،جتماعية عليهااٍل 

خرى من اف بمسألة الندماج. هناك مرحلة أعتروتأخرت مقارنة مع فرنسا واٍنجلترا في اٍل 

يطاليا سبانيا واٍ وروبية لبعض الدول والتي عرفت أيضا هجرة كثيفة واا قتصادات األنمو اٍل 

حرموا من  العمال غير القانونيين الذينحيث عرفت مهاجرين موسميين و  برز مثالين،أ

سبانيا لة الندماج بدأت تطرح مع تسوية وضعيتهم القانونية في اٍ حقوقهم لمدة طويلة ومسأ

ن ج في البلدان المنضوية تحته دون أتحاد األوروبي يهتم بسياسات اٍلدمان اٍل كما أ ،مثال

  .يفرض نموذجا معينا

ا هناك أيضا دول بشمال اٍفريقيا والشرق األوسط تعرف هجرات عمالية أو غيره

   .وروبادماجية أو حتى حقوقية مقارنة مع أوهي بعيدة عن تبني سياسة اٍ 

 والكونية  الفقرة األولى : فرنسا اادماج متأثر بمركزية الدولة

 19فرنسا بلد عرف قدوم العديد من المهاجرين منذ النصف الثاني من  القرن 

بيون ومهاجرو ثم المغار ،أوروبيون في البداية ،عشروقد مرت جنسيات مختلفة من فرنسا

خالل الحربين العالميتين في الجيش  جانبحتاجت لألكانت فرنسا قد اٍ  ،المستعمرات السابقة

يدي العاملة والنمو لى األحتاجت اٍ ستعانت بالمستعمرات وبعد الحرب العالمية اٍ وقد اٍ 

كانت الهجرة متيسرة  ،قتصادي المدهش الذي عرفته زاد في الطلب على اليد العاملةاٍل 

لى غاية السبعينات واٍ تفاقات عمل مع بلدان المستعمرات السابقة بالجواز فقط ومن خالل اٍ 

فلم يكن موضوع الهجرة  ،هتمام السياسيقتصادية فقط و ل تحظى باٍل لة الهجرة اٍ كانت مسأ

نه تم وضع عدد من هتمامات النقاشات السياسية أو مهما في البرامج السياسية رغم أمن اٍ 

جرين جزءا من عتبار المهاالقوانين قبل السبعينات لفائدة المهاجرين وكان البعض ينادي باٍ 

زءا من الطبقة العاملة مع وفي العمل النقابي أيضا لم يكن المهاجرون يعتبرون ج ،المجتمع

  ،ستثناء كان مختلفا حولهنه في هاته الفترة كانت الحركات النقابية نشيطة لكن هذا اٍل العلم أ
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الهجرة يولوجيا وسسأما  135كذلك. فالعمال المهاجرون يمكن اعتبارهم من البروليتاريا

عتبر ذ أيضا لم يكن مطروحا اٍ سا مقارنة مع الو.م.أ واٍلدماج أفٍابتدأت متأخرة في فرن

لفرنسا نموذجها اٍلدماجي الخاص  نتهاء عملهم، لى بلدانهم حين اٍ العمال الفرادى سيعودون اٍ 

الذي ينطلق من مبادئ الجمهورية والمركزية والقيم العلمانية كما أن العديد من 

لى المهاجرين كأفراد هذا النموذج ينظر اٍ  ،حات أستعملت في سياسات اٍلدماجالمصطل

ن يعتنقوا مبادئ توصف بالكونية وهي تنطبق على كامل الفرنسيين والمقيمين في عليهم أ

فرنسا، اٍن النموذج الفرنسي ااتسم بمعارضة التعبير عن  الثقافات المختلفة بما فيها األقليات 

يجابيات عاتية، لكن لهذا النموذج سلبيات واٍ ومعارضة  للحقوق الجمافي الفضاء العام 

ليس  ,ح مثل الفرنسيينن يصبكوني والفردي الذي يعتمده يسمح ألي كان أفالندماج ال

ختالفات يهتم باٍل  ل نهأ ،في القيم المشتركة لكن مساوئه ما يؤمنون به ولكن لدرجة اٍعتناق

يجابي كما هو الحال في التمييز اٍل ب ل يأخذ  وتمع أليحافظ على التنوع داخل المجو

نه يمارس نوعا ن هدفه الحماية في بريطانيا فاٍ ان كيجابي واٍ ن التمييز اٍل مع العلم أ ,اٍنجلترا

دماج ومن المصطلحات التي راجت في فرنسا حول عملية اٍل  136،من العزل ومفروض

 حيث كانت العملية تجري تحت مسمى الزاوية التي ينظر  والتي يختلف كل واحد حسب

مثل بالموازاة :   تستعملمصطلحات اخرى ا وتوجدintegration الدماج 

137assimilation و inclusion 138  عتباره اٍحتواء للثقافات األخرى باٍ  اٍن النظر لاٍلدماج

   .عرفته أيضا الو م أ قبل الثمانينيات

ذا في ه وسنرى من الناحية العملية ما يقوم به المكتب الفرنسي للهجرة واٍلدماج 

 .المجال

هو فاعل الدولة  ،ت وصاية وزارة الداخليةوهو يشتغل تح 2009المكتب تم خلقه سنة 

مية جراءات في موضوع الهجرة النظافيما يخص الهجرة الشرعية حيث يسهر على اٍل 

                                                             
135  Cathrine wihtol de weden, Les immigres et la politique, presse de la fondation nationale des sciences 
politiques. 1988 
136 Emmanuel todd, le destin des immigrés assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales, 
Editions le seuil. 1997  

 مصطلح معناه أقرب الى الدمج والحتواء 137
 مصطلح معناه أقرب اٍلى الضم   138
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. يدبر المساعدة من أجل العودة وإدماج المهاجرين في ميةومكافحة الهجرة غير النظا

ستقرار الدائم في البلد ويعقد بلدانهم األصلية ويستقبل المهاجرين الذين تم السماح لهم باٍل 

 معهم اٍتفاقا لالستقبال واإلدماج وهناك مرحلتين:

ي دة وفي خمس سنوات متجدافدين الذين سيستقرون بشكل دائم أاألولى: اٍستقبال الو

 وط. ذا ما رغب الشخص في الحصول على الجنسية اٍذا استوفى الشرالحالة  الثانية اٍ 

زارة و ،لةختلفة ) الدوالمتدخلون في هاته السياسة متعددون ويتدخلون في  مستويات م

ى وعل دماج ومكتب الشغل (مكتب اٍل  ،الصحة..(  الفاعلون )الدولة غل،الش ،الداخلية

 الجماعات والجمعيات لكن من خالل الوليات والمحلي من خالل مركزيالمستوى ال

  .بطريقة متمايزة

الفكرة األساسية للنموذج أن  األشخاص مهما كان المحفز لمسيرتهم يبدؤون اٍندماجهم 

لى الجماعة الوطنية و يتمتعون بنفس فينتمون مؤقتا أو نهائيا اٍ   ،منذ وصولهم لفرنسا

ل الحياد في السلوك في حية ( وملتزمون بنفس الواجبات مثص الحقوق) اٍجتماعية تربوية

العملية تبدأ  قبل  ،حترام قيم الجمهوريةالفضاء العام وهذا من خالل تعلم اللغة الفرنسية واٍ 

قوانين أسست سياسة  3مغادرة انطالقا من البلد األصلي في العشرة سنوات الخيرة ال

قانون  ،حول اٍعطاء بطاقة القامة 2003 قانون فياٍلدماج وحددت دور المكتب في المجال 

يضع مقتضيات جديدة حول اٍلدماج    2007و سنة  2005جتماعي من أجل النسجام اٍل 

 139.في الجمهورية

 ي لثقافاالفقرة الثانية : ااسبانيا اادماج متاثر بالنظام الجهوي والتنوع 

 وقراطيللهجرة ومع التحول الديمكانت اٍسبانيا قبل منتصف السبعينات بلدا مصدرا 

 ،وبيألورافي السبعينات وماواكبه من تحولت اٍقتصادية واٍجتماعية واٍلنضمام لالتحاد 

  .جعلها تنتقل من بلد مصدر للهجرة الى قبلة للهجرة

                                                             
139 Sami boubakeur, directeur Maroc de l’office français de l’immigration et de l’intégration ; actes du séminaire 
international sur l’intégration des immigrés au Maroc. مرجع سابق   



105 
 

ي المئة ف 22 ،في المئة من أمريكا الجنوبية 37 والجنسيات المتواجدة في البلد هي :

ني بعد  الثاهو في المئة من اٍفريقيا و المغرب على رأسها و 19بي و من التحاد األورو

لون  يمث با الشرقية الذينوصعود مهاجري أور  تسجيل مع ،اليكواتور في ترتيب الجنسيات

ان يشتغلون .  فاٍلنجليز واأللمالسنين األخيرةمرة خالل  20في المئة لكنهم تضاعفوا  13

ي تينية فال والمهاجرون من أمريكا حرة أو مقيمون لالستجمامة و المهن الفي المال والتجار

اع القطومن أوربا الشرقية في البناء ومن المغرب الفالحة و ،الفندقة والعمل المنزلي

  .البدائي

فٍاسبانيا بلد حديث في الهجرة الوافدة فهي لم تعرف زخما هجرويا إل مع التسعينات  

في المئة من مجموع السكان  كما  10ماليين وحوالي  4كان عدد المهاجرين  2007وفي 

وسياستها في الهجرة أيضا حديثة وهي من  1985لم تحظى بقانون للهجرة إل في سنة 

ثيرة ومتالحقة في هذا المجال خصوصا مع اٍنضمامها البلدان التي عرفت تطورات ك

وقد تميزت   ،ما ألزمها بمجموعة من اللتزاماتم األوروبية واٍتفاقية شينغن،للمجموعة 

ولى من الهجرة باعتبار المهاجرين كعمال والتهميش بالنسبة لمن ل يتكلمون المرحلة األ

اٍنتشارهم في المجال  ،المهاجرين ثانية فقد عرفت بتثقيفما المرحلة ال، أاٍلسبانية

تتميز بالندماج  ،، ثم بدأت تتشكل مرحلة ثالثةظهور مؤسسات تهتم بشؤونهم ،الجتماعي

  140.الجتماعي المشترك مع السكان المحليين ومشاركة المهاجرين في المجال السياسي

م لذي تكما سبق أن ذكرنا يتطرق قانون األجانب في اٍسبانيا إلدماج المهاجرين وا

 أما ،لك ألسباب سياسية داخليةوعرف تعديالت بعد ذ 2000تعديله بشكل كبير  سنة 

 حافظتففي مجال الدماج  ،وروبيالمتمثلة في توجيهات التحاد األ سباب الخارجيةاأل

سية م األساالقياسبانيا على سياستها الخاصة كما باقي الدول األوروبية فمثال شرط اٍللمام ب

ديد ي تجفستقبال الذي تحدده توجيهات التحاد األوروبي ل يعتبر شرطا مهما لدولة الٍ 

 وثائق اٍلقامة.

                                                             
140 https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-9-page-177.htm  
Sylvie Koller, politiques d’integration en Espagne. 2007 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-9-page-177.htm
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 الدولة فدور تختلف ااسبانيا عن فرنسا في دور الدولة في تشكيل األمة والهوية الوطنية

لحكومة ج ادمافي سياسة اٍل  ،ستقالل ذاتيفي اٍسبانيا يوازيه دور األقاليم المتمتعة باٍ 

  المركزية تعلن عن مبادئ ليست ملزمة وفي اٍطارها تتدخل الجماعات الترابية.  

 وقالحق والمجتمع في اٍسبانيا يتميز بالمرونة الثقافية، رغم ذلك فليس هناك سمو 

ع ل للقطالمجاكما أنها تبتعد عن الدولة الحامية بترك ا  ،الجماعية بل سمو الحقوق الفردية

قوق م بحلكن المهاجرين بإمكانهم ااكتساب نوع من المواطنة اٍلجتماعية بتمتعه ،الخاص

   .سبان نظريا، فعمليا توجد فروقات معترف بها أو مسكوت عنهامتماثلة مع اٍل 

ابعة وسنرى دور جهاز حكومي في سياسة اٍلدماج وهو الكتابة العامة للهجرة الت

 .لوزارة الشغل واألمن الجتماعي

يتكلف  الذي هذا التنظيم ،لكتابة  التي تقابل وزارة الهجرة والجالية في المغربهذه ا

نسية ج 120جنبي وماليين أ 5مع   ،2004تأسيسه الى  بتنسيق السياسة في الهجرة  يرجع

دماج اٍ الل بتداءا من اللفية الثالثة سعت اٍسبانيا إليجاد سياسة مناسبة للهجرة من خاٍ 

ر المحاو على السياسة التي اتبعتها الحكومة مؤسسة ،نسجام الجتماعيالمهاجرين وتدبير اٍل 

 التالية : 

جتماعية للذين يتوفرون على اٍقامة قانونية مع توفير وضع قائمة للحقوق المدنية واٍل 

هاته السياسة  ،مشاريع المنبثقة عن هاته السياسةالدعم للمنظمات غير الحكومية لدعم ال

جتماعي الممولة من صناديق الدعم األوروبي في مجال العمل اٍل  ،تعتمد على دعامتين

العمل  من امجال واسع تتضمن هاته المحاور ة المهاجرين،اٍلدماج والعمل اٍلنساني لفائد

فيهم الذين يبحثون اٍستقبال المهاجرين الوافدين اٍلى اٍسبانيا بمن  والبرامج والمشاريع هدفها: 

ين يتواجدون في نسانية لألشخاص في وضعية هشة والذاٍل المساعدة ال ،عن آفاق أفضل

المتابعة  ،لى بلدهمالدعم لمن يريدون العودة طوعيا اٍ  ،اٍلدماج ،وضعية غير نظامية

جتماعي وبالخصوص العنصرية والخوف نسجام الٍ المستمرة من خالل تقرير سنوي عن اٍل 

والرهاب  مخالفات الجنائية المحفزة بالعنصريةمن األجانب، تحسين أدوات رصد ومتابعة ال

 ،ترقية مشاركة األجانب في السياسة الجتماعية بشكل عام ،وكذا وضع أدوات التحسيس



107 
 

ى لشخص في المجتمع هو ن درجة الدماج الكبرعة لفائدة مجموع الساكنة ايمانا أالموضو

تشغيل األجانب  ،ف بشكل مستقل وبمساواة مع باقي المواطنين و كمثالحينما يتصر

كميكانيزم لغنى عنه إلدماج أي شخص من خالل مشاركته في السياسات في مجال الشغل 

الحوار المؤسساتي من  ،ن جنسيته بمساواة مع اٍلسبانييناٍنطالقا من وصفه عامال مستقال ع

  .طرف ممثلي المجتمع المدني وأخذ موقفهم قبل اٍتخاذ القرارات السياسية

 تتدخل ثالث اٍدارات  في عملية اٍلدماج 

، حق ، الحصول على الجنسيةبعلى المستوى الوطني يتم اٍلهتمام بٍاقامة األجان

 والتربية شروط العمل.. ،قواعد الصحة اللجوء،

 ،حةالص لىالسكن والولوج اٍ  ،جتماعيةالجماعات المستقلة تعمل على ) المساعدة الٍ 

 لية )اعمال برنامج الستقبال وخدمات القرب(والتربية( والجماعات المح

التي توصلت اٍليها الملتقيات في  ةمن خالل  التجربة اٍلسبانية يمكن تأكيد الخالص

أوربا أو األمم المتحدة الروابط بين التنمية والتقدم والهجرة هذه المساهمة في التنمية 

و الدول األصل ليس فقط بالعمل أو قتصادية هي واقع بالنسبة لدول المهجر أجتماعية الٍ اٍل 

 141.التحويالت  ولكن من خالل التبادل المعرفي الثقافي القيمي للدول الديمقراطية

توجد أيضا مخططات اٍستراتيجية فهي مرسومة في القانون التنظيمي لحقوق   

الهدف منه  2014الى  2011الذي اٍمتد من  4/2000األجانب وحرياتهم واٍدماجهم 

 لفاعلينامع  دارة والعالقاتالتنسيق من خالل ثالث مستويات في اٍل  ،اٍلجتماعي نسجاماٍل 

  .جتماعييناٍل 

العيش  ،الصحة ،التربية ،الشغل والنمو القتصادي ،وفي مجال الفعل يهتم  بالستقبال

 ،النوع ،الطفولة والشباب والعائلة ،مييزالمعاملة ومكافحة التالمساواة في  ،المشترك

 كة والتكوين المدني.المشار

                                                             
141Allocution de MARINA del Corral téllez , secrétaire générale de l’immigration et de l’émigration, ministère de 
l’emploi et de la sécurité sociale , royaume d’Espagne.  actes du séminaire international sur l’intégration des 
immigrés au Maroc .  مرجع سابق  P25  
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ت داراويعمل مجلس اٍلدماج الجتماعي للمهاجرين الذي  يتكون من ممثلين عن اٍل 

 والجماعات وجمعيات المجتمع المدني والشركاء على المهام التالية :

عية اٍصالح القوانين والمراسيم التي لها عالقة بالهجرة و تقرير سنوي حول وض

 المهاجرين 

 دارة العامة للهجرات : ج  لاٍل دماوبرامج اٍل  

 برامج ممولة بشراكة مع الصندوق الجتماعي األوروبي.   

  من طرف الصندوق الوروبي لإلدماج.برامج ممولة 

 .برامج الستقبال المندمج 

 برامج استقبال طالبي اللجوء.  

  غير  لكية بتلى مراكز اٍلستقبال القانوننساني تهتم اٍضافة اٍ ستقبال اٍل برامج اٍل

  .القانونية

 142 .برامج العودة الطوعية 

ة ريقيفومكتب التكوين المهني واٍنعاش الشغل يسعى لتكوين ألف شاب من الدول اٍل 

 مقعد بداغوجي لفائدة متدربين. 700و تخصيص  ،2006منذ 

 : المرشحون الذين ليس لهم أي مستوى دراسي أو مهني وفئات 4وهو يميز بين 

 بلدان اٍفريقية.

ة يجب ديهم مكتسبات مهنيالمترشحون الذين ل_مشروع اٍدماج المهاجرين في المغرب 

شروع مهم والذين لدي ،اسي يسمح لهم بمتابعة تكوين مهنيالذين لديهم مستوى در ،اٍثباتها

  .مهني

 

                                                             
142 Francisco garcia villar , directeur de l’intégration au secrétariat générale di l’immigration et de l’émigration 
ministère de l’emploi  , Espagne actes du séminaire international sur l’intégration des immigrés au Maroc .  مرجع
 p 91  سابق
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  مطروح ن غير: شمال اافريقيا والشرق األوسط, ااندماج المهاجري الفقرة الثالثة

قارنة اٍفريقيا والشرق األوسط تأخرا كبيرا في حقوق األجانب متعرف منطقة شمال 

قات عال مع أوروبا لكونها مجتمعات مغلقة ل تسمح لألجنبي باٍلندماج في المجتمع رغم

 هؤلء مع البلد والمجتمع.

ية لسعوداففي  ول عليها هو جد معقد أو غير ممكن،فالبنسبة لحق الجنسية مثال فالحص

 ة فيل على الجنسيأما مدة اٍمكانية الحصو يحصل على الجنسية،ة ل المتزوج من سعودي

اهد على الشو سنوات لكن يتم ذلك بالنقاط وهاته يتم اٍلعتماد فيها 10فهي  الحالت األخرى

 والروابط القرابية.

 ذكراك مارات مدد طويلة لاٍلقامة للحصول على الجنسية، من الزواج ليس هناٍل في 

نوات س 7ي فمتياز ويمكنه الحصول عليها العربي يحظى باٍل  ،ن اٍيماراتيةلزواج األجنبي م

 .من اٍلقامة

وج جنبي المتزسنة  ول يحصل األ 25وفي  قطر مدة اٍلقامة للحصول عليها هي  

سب اٍكت ووفقا للدستور والقانون القطري ل يجوز التسوية بين من ،بقطرية على الجنسية

وقبل  عام قطري بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل بشكلالجنسية القطرية وبين ال

اٍنقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه  ول يكون لمن ااكتسب الجنسية القطرية حق 

  .نتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعيةاٍل 

زاحم يسنوات، أن ل  4أما في  األردن فالتجنس يتطلب اٍلقامة قي البلد لمدة  

 الحصول ردنيو يمكن لألجنبية المتزوجة بأ ،األردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم

 وا.على الجنسية بينما ل يحصل عليها األجنبي وأولد األردني أردنيون أينما ولد

ى العمال المهاجرين ذوي الكفاءات المتدنية  دفع تكاليف في ميدان العمل يفرض عل

 143.عن توظيفهم في دول الخليج بٍاستثناء اٍلمارات التي تمنع قبض مصاريف من العمال

                                                             
  2016في ممر آسيا والدول  العربية  ف العمال المهاجرين من ذوي المهارات  المتدنية منشور لمنظمة العمل الدولية، السبل للتقدم في توظي 143   

          3ص
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طر قيما ه تدريجيا فو تعرف دول الخليج ما يعرف بنظام الكفيل  فالبحرين بدأت تلغي

مل بعد موافقة فٍان الوافد للع 2015في  حسب قانون األجانب الذي تم اٍصدارهفألغته نهائيا، 

خر مل آيمكنه أن ينتقل اٍلى رب ع ،جتماعية والجهة المختصةوزارة العمل والشؤون اٍل 

                      فور اٍنتهاء مدة العقد أو بعد خمس سنوات في حالة كان العقد غير محدد.

العام  يعملن في األردن فيجنبيات الالتي وصل عدد عامالت المنازل األفي األردن 

وقامت  ندونيسيا.أبين وسيريالنكا ويلف عاملة، معظمهن من الفلأ 70كثر من ألى اٍ  2014

تي الال منظمات غير حكومية مراراً وتكراراً بإستقبال حالت عديدة من عامالت المنازل

شي فتتعرضن إلنتهاكات مختلفة ومتعددة، وقامت المنظمات بإحالة تلك الحالت إلى م

مة جريارها ضحايا لعتبوزارة العمل والذين نادراً ما يقومون بتصنيف تلك الحالت باٍ 

و أات هاكنت، وبدلً من ذلك يتم التعامل بشكل منفصل مع كل جانب من الٍ راإلتجار بالبش

ز حيان يتم إحتجاساءات مثل عدم دفع الرواتب على سبيل المثال، وفي بعض األالٍ 

 .لهروب من صاحب العملالعامالت بتهمة ا

من الجئين   618 000 ،2014 سنةاألردن يستقبل في من جهة أخرى كان 

كما أن لبنان يستقبل ما نسبته الثلث من مجموع سكان البلد وتركيا التي ل  ،السوريين

في المقابل فٍان دول الخليج مسيجة بالحواجز في   ،تحسب على الشرق األوسط  مليونين

   144.وجه الجئين

ٍلنتفاضات التي عرفتها عدد ا بالنسبة لليبيا كانت قطبا للمهاجرين من أجل العمل قبل

لكن المهاجرين من جنوب   "الربيع العربي" في البداية ما سمي المنطقة أو دولمن 

 ،الصحراء كانوا يعانون من هضم لحقوقهم وتمييز ضدهم مقارنة مع المهاجرين العرب

فمثال كان هؤلء معفيين من تأشيرة الدخول اٍلى ليبيا وسبق ل"هيومان رايتس واتش" أن 

بتزاز وسوء معاملة ن، مثل اٍل يوالالجئ من طرف المهاجرين نتهاكات اٍ ب نشرت أنها أبلغت 

نتهاكات مستوطنة في ليبيا بسبب ضعف الشرطة، وتجاوز اإلجراءات القانونية الواجبة، اٍ 

نتهاكات ترجع فيما يبدو إلى كون الضحايا من األجانب ن. ولكن الكثير من اٍل سيادة القانو
                                                             

144 https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268124#ea451f  التقرير العالمي 2015 األردن
 هيومان رايتس ووتش

https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268124#ea451f
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أو هو يؤدي إلى تفاقمها على األقل، فأبناء البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى 

يفتقرون إلى دعم حكوماتهم لهم، ويعتبرهم كثيرون من الليبيين أجانب غير مرغوب فيهم، 

 145.نوع خاصمما يجعلهم عرضة لإليذاء ب

والتي تعتمد على مهاجرين  146كما تعرف دول الخليج ما يسمى بالهجرات الدائرية

بل يتم تجميعهم في معسكرات وليس  ،ليس لديهم أية وسائل إلعادة اٍلنتاج في بلد الهجرة

 لديهم أي اٍتصال بالمجتمع المحلي.

 ه هذاالذي سيتم فيمسألة الندماج تتعلق بمن هم معنيون بها من األجانب وفي الوسط 

التي ل  ئية،الندماج و نجد دول تحاول ضبط  تدفقات المهاجرين اليها من خالل هجرة انتقا

في  ألخذاذا كانت مبنية على الجنس والعرق والثقافة دون ا ال   يمكن اعتبارها عنصرية

ماج في تمييزية غير معلنة تساعد على اند العتبار الضرورات العقالنية، وقد تسقط

رف طاآلخر وفهم ثقافته من مهاجرين محددين على حساب حقوق آخرين. كذلك التآخي مع 

 ،جنبيعامل مهم في اندماج األوتملك ثقافة معاصرة وخصوصا حقوقية المجتمع المستقبل 

 لكاف لكي  لكن ما يعزز هذا القبول من طرف األغلبية هو توفرها على مستوى معيشي

قد شتغلون في مناصب ما تضييقا عليهم، ويعتبر األجانب المقيمون بدون عمل أو الم

تعصت ة اسين حيث ل يعيرون انتباها للكفاءة ومع ذلك فعملية الندماج معقديكونون مخطئ

فعة نسبة المهاجرين بها مرت وضعها مختلف حيث على بلدان ذات دخل فردي عال ولو أن

ت مكانياا الأما الدولة فله ة مختلفة.مع بلد كالمغرب ولديها اشكالت ثقافي كثيرا مقارنة

ن ها أوالصالحيات لدماج المهاجرين من خالل القوانين والسياسات والبرامج ولكن علي

ر دولة ز دوتراعي حاجات المجتمع ألن الندماج يتم داخله، كما أن هاته العملية قد تتجاو

  .جيرانها وهذا ما سنتناوله في المبحث الموالي لوحدها الى العالقات مع

 

 

                                                             
145https://www.hrw.org/ar/report/2006/09/12/255403  

    2006 . وقف التدفق النتهاكات ضد المهاجرين   وطالبي اللجوء   والجئين  هيومان رايتس ووتش
146  Andrea maryse tripier,  Sociologie de l’immigration .  la découverte  2008  P 37 

https://www.hrw.org/ar/report/2006/09/12/255403
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 المبحث الثاني : التعاون المغربي األوروبي 

ادية قتصٍل وجل مبادلته التجارية وا ،متقدما لالتحاد األوروبييعتبر المغرب شريكا 

 في هذا هميةوالهجرة من بين المجالت األكثر أ ،تحاد خصوصا فرنسا و اٍسبانيامع هذا اٍل 

ذا ه ين،ي أقرب قارة غنية تغري المهاجرنسان وأوربا هالتعاون ألنها تتعلق بهجرة اٍل 

 حلولتحاد هو أساسي لفهم التحولت التي تعرفها الهجرة واٍيجاد الالتعاون مع اٍل 

 تحادٍل اظمة  يخضع لقوانين وأنفٍاذا كان المغرب ل ،شكاليات المطروحة في هذا المجاللالٍ 

 ة مرتبطهجري مجال الفما كان يقوم به المغرب ف ،فٍانه يتأثر بها بل تربطه اٍتفاقيات معه

 لدولالكن هذا التعاون يختلف من الهجرة التي تتعلق بالمغاربة الموجودين في  ،بذلك

ن مون الذين يمر األوروبية والتي تعني فقط هذه الألخيرة والمغرب وبين هجرة األجانب

أن بالمغرب حيث تدخل في المعادلة دول هؤلء المهاجرين كذلك،  توجد تحليالت ترى 

هجرة دة للستراتيجية الجديما تم تجسيده في اٍل   ،غرب يحاول أن يرسم سياسته الخاصةالم

 .رةكاملة في مجال تدبير الهجالتأكيد على التوفر على سيادة   السابق ألوانه لكن

القة عانيا وسيتم التطرق اٍلى هذا التعاون من خالل بسط مفهوم المقاربة الشمولية وث

 التنمية والهجرة. 

 المطلب األول : المقاربة الشمولية

مفهوم المقاربة الشمولية أو النظرة الشمولية للهجرة بدأ يبرز خالل األلفية الجديدة مع 

منها وكانت الدول النامية التي تنطلق منها اٍستمرار تدفقات الهجرة رغم كل محاولت الحد 

ل اٍلعتماد فقط على الهجرة تطالب بالبحث عن حلول عميقة للهجرة غير الشرعية بد

منية، ومما ساهم في اٍنتشار هاته المقاربة هو اٍلهتمام بالتنمية من طرف األمم المقاربة األ

لية في اٍطار األمم المتحدة في تدبير المتحدة واٍعتبارها مهمة بالنسبة للهجرة فالنظرة الشمو

تسهيل اٍرسال التحويالت واٍلنكباب على التنمية  الهجرات تضم تنظيم تدفقات الهجرة،

 147.المشتركة

                                                             
147 Maxime Tandonnet, Mère ou marâtre, régularisation en matière de migrations en Méditerranée ,  

مرجع سابق  P 269  
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في تقرير مجلس حقوق اٍلنسان اٍعتبر أن "السياسات والمبادرات في  2008وفي سنة 

ن تعلي من تبني مناهج أ متعلقة بحسن تدبير الهجرة عليهاموضوع الهجرة خصوصا تلك ال

تأخذ في اٍلعتبار األسباب ونتائج هاته الظاهرة أيضا اٍحترام حقوق النسان  ،شمولية

  148"والحريات األساسية للمهاجرين

الث ثعلى  2005تحاد األوروبي سنة المقاربة الشمولية التي  وضعها  اٍل  ترتكز

 :عناصر

 نيا :ثالقبول، الحدود واٍتفاقات اٍعادة امكافحة الهجرة غير القانونية مراقبة  أول:  

ن لرابط بياقية تر ثالثا : ،لهجرات المؤهلة والهجرات المؤقتةتدبير الهجرة القانونية تنقل ا

قط ول فنقل األموال و ااستثمارات منتجة ونحن سنتنا الهجرة والتنمية، نقل المؤهالت،

لدول األن العنصر الثاني يهم بالخصوص  من خالل خمسة فروع، العنصرين األول والثالث

كن يم  يظهر كيفومواطنيها في عالقتهم بدول اٍلستقبال والهجرة من جنوب الصحراء ول

رين لمهاجانب المواطنين المغاربة تعنيه أيضا من جا فيها، مع أنهاللمغرب أن يلعب دورا 

  .وعليه سيتم دراسة بعض النقط المهمة في هذا الموضوع

 الفرع األول : تطورالسياسات األوروبية في مجال الهجرة 

لكن األمر يختلف  ،ليست هناك سياسة موحدة بالنسبة للهجرة أو اللجوء في أوروبا

الذي يعرف مجموعة من اٍلتفاقات والمواثيق  ،حينما يتعلق األمر بالتحاد األوروبي

من وعة أو مع الخارج وذلك اٍبتداء المشتركة المتعلقة بالهجرة واللجوء سواء داخل المجم

 ،تأسيس اٍلتحاد اٍتفاقات الهجرة واللجوء فبعد أن كانت هناك حرية تنقل منذ الثامنينيات

ة التي عرفت موجات هجرة متأخر بدأت تتغير سياسات دول اٍلتحاد حتى بالنسبة للدول

من أجل  2000و 1990أخرى على المستوى األوروبي مابين كٍاسبانيا وقد اٍتخذت قرارات 

مع ذلك فهذه السياسات ل تلقى اجماعا  149.عضاءوائمة سياسات الهجرة في الدول األم

الدول حولها بين دول التحاد، خصوصا بين المستقبلة للمهاجرين كاايطاليا واليونان و

                                                             
  2008شتنبر  18"تقرير للمجلس >حقوق النسان للمهاجرين <   148

149 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/contexte-europeen/ 
La politique d’immigration dans le contexte europeen.  2016 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/contexte-europeen/
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ول التي تعرف استقبال الرافضة لتوزيعهم على أعضاء التحاد األوروبي كهنغاريا وكذا الد

 150ين كالمانيا والسويد والنمسا...اكبر لالجئ

ة عقدت اٍتفاقية ماستريخت التي  تجعل من الهجرة مادة للمصلح 1993في سنة  

 .المشتركة وتم التخلي عن هدف الهجرة صفر

ضغطت كل من اٍسبانيا واٍيطاليا من أجل أن يأخذ  ،2000األوروبية بٍاشبيليا في القمة 

رؤساء الدول والحكومات األوروبية في الحسبان اٍمكانية فرض عقوبات على دول جنوب 

المتوسط التي "لتتعاون بما فيه الكفاية" أو التي يكون"تعاونها غير ناجع " في مجال 

 151من المغرب وتونس.مقاومة الهجرة السرية القادمة 

اٍتفاق نيس الذي نص على أن قرارات  قضايا اللجوء والهجرة تتخذ  ،2001في 

تعدد السنوات  تبنى   المجلس األوروبي برنامج  لهاي الم  2004وسنة  152بأغلبية مؤهلة 

 وضع برنامج في نفس السنة ثم ، رهانات الهجرةويركزها على السياسات األمنية 

 Frontex  للدول العضاء في مراقبة الحدود الخارجيةوالذي ينسق جهود.        

 رين فيالبرلمان األوروبي يتبنى برنامجا توجيهيا حول عودة المهاج ،2008في سنة 

 تبنىفي نفس السنة المجلس األوروبي ي ،قانونية سواء طوعية أو اٍجبارية وضعية غير

لمجال ذا االميثاق األوروبي حول الهجرة واللجوء والذي يسعى اٍلى مالئمة السياسات في ه

 .تحادبين دول اٍل 

لسرية نصت على بنود خاصة بالهجرة بما فيها  الهجرة ااٍتفاقية لشبونة  2009 في

 اٍلتحاد وكذلك اٍعتماد تقنياتختصاصات واسعة لمؤسسات حيث أعطيت صالحيات واٍ 

  .قانونية ملزمة ٍلتخاذ قرارات ملزمة في مكافحة هاته األخيرة

  .تبني النظام األوروبي لمراقبة الحدود وإنقاذ المهاجرين تم ،2013في 

                                                             
 29/11/2017 3451بد هللا بوصوف اليوم العالمي للمهاجر.. ذكرى بطعم النكسار المساء العدد ع 150
                                                                      المغاربية ودورها في التنمية موارد مجلة             -حسن البوبكري، الهجرة الدولية في المنطقة المغاربية : تأثيراتها المتصاعدة في العالقات األوروبية 151

 176ص     2004سنة  9كلية اآلداب والعلوم النسانية بسوسة. عدد 
152 Majorité qualifiée : Désigne soit un mode de calcul de la majorité absolue effectué sur le nombre 
d’inscrits ou l’effectif légal d’une assemblée, soit un nombre de suffrages exigés (2/3, 3/5...) pour que 
le vote soit acquis. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html
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اقبة اللجنة األوروبية  قدمت مذكرتها حول الهجرة والتي تعنى بالمر 2015في و 

يل عند لتسجلمراكز  ،بالهجرة وفي نفس السنة تم تفعيل واٍلهتمامالمشتركة وتوزيع الجيئن 

ظام نتطوير "فرونتكس" اٍلى  ،مساعدة الدول ،ام بعزل المهاجرينألول والقيالدخول ا

 .وتعزيز التعاون األمني ،أوروبي لحراسة الحدود

 : مكافحة الهجرة غير القانونية  الفرع الثاني

كانت  بالنسبة للدول األوروبية تحولت كثيرة، هذا اٍنلقد عرفت سياسات الهجرة 

هتماما ت اٍ هناك فعال سياسات بالنسبة لهاته الدول، في مرحلة ما قبل السبعينات التي عرف

نا همتصاعدا بالهجرة ألنها أصبحت ظاهرة اٍجتماعية وليس فقط حالة اٍقتصادية، من 

 تهم،حوا مقيمين دائمين مع عائالاٍنطلقت سياسات اٍلدماج كذلك ألن المهاجرين أصب

وء اللجتطورت أيضا تدابير الهجرة على المستوى األوروبي من خالل اٍتفاقية "شينغن" و

ية وروبأالتي بموازاتها تم تشديد شروط  الهجرة من الخارج وبهذا بدأت تتبلور سياسات 

  لمشتركةت اتفاقاموحدة أو هذا ما يسعى اٍليه اٍلتحاد األوروبي، من خالل مجموعة من اٍل 

لة ن كل دو، ألوالتعاون والتدابير المشتركة لكن اٍلى حد اآلن لتوجد سياسة موحدة لاٍلتحاد

د ضوية تحافظ على سيادتها في هذا المجال واٍلتفاقات المشتركة يتم العمل بها من زا

ل بين دو وجوداٍلى جانب اٍلتفاقات والتعاون الم ،الهجرة أكثر من  زاوية اٍلنفتاح عليها

ها ل نتطرقتي سمع الدول المجاورة وال  التحاد والتي تعني دوله فان له اٍتفاقات في الهجرة

جرة في اله في المحور الثاني، هذا ل يعني أن "سياسة التحاد" في مجال الهجرة تعني فقط

 فيل أثرها المعقو فقد تتجاوز حتى أوروبا ومنفصلة عن التعاون مع الدول المجاورة،

 التعاون مع الدول المجاورة لكي تصبح هي المنطلق على حساب اٍلتفاقات مع دول

 الجنوب.  

 : التعاون مع الدول مصدر الهجرة  الفرع الثالث

تعاون شمال جنوب وشمال  ،يوجد تعاون أوروبي متنوع مع الدول مصدر الهجرة

تحاد األوروبي ودولة دون اٍغفال التعاون الثنائي سواء بين اٍل  ،شرق وفي اٍطار المتوسطي

كما أن الدول لزالت  ،واحدة أو بين دولة من التحاد األوروبي ودولة مصدر للهجرة
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انيا والمغرب أو اٍسب ، بينمثال ،تفضل هذا التعاون الثنائي اٍذا كانت هناك قضايا متقاربة

تحاد ل يعارض التعاون الثنائي بل قد يحث عليه اٍذا كان اٍل  مع العلم أنه حتى ،اٍيطاليا وليبيا

 وربية.الهجرة األ خط اٍستراتيجية في نفس 

األسس لشراكة مع  التحاد األوروبي أرسى  1995سنة  من  ،ففي اٍلطار المتوسطي

تحاد منذ اٍعالن برشلونة الذي وعد بإدماج الدول المعنية في سوق اٍل الدول المتوسطية، 

ة هاته الشراكة األورومتوسطية شرعت بروح أمني ،تسهيل تنقل األشخاص ألوروبي وكذاا

شراكة  الباحث المغربي بلكندوز يعتبرها ،تهدف لضمان أمن األوروبيين وليس التعاون

واٍختيار المغرب  153ل متساوية و مفروضة من اٍلتحاد ،مركزية_ أوروبية  متفاوتة

ه اٍلى لعبك  دور بديل للقمع.  شريك متميز لجر 

حيث أن التعاون  ،اٍنطلقت في برشلونة "  5ئد زا 5فمبادرة "أمن الدفاع" ضمن "

ألن الهجرة  قاومة الهجرة السرية وغير السرية،األمني يعني وضع ترسانة لوجيستكية لم

وترغب أوروبا بأن تعهد اٍلى الدول المصدرة  ،األوروبي هي قضية أمنية باألساس ومبالمفه

  154.اجرين لتقوم بالوكالة عنها بمهمة التصدي للهجرةللمه

بين التحاد الألوروبي ودول الجنوب    "كوتونو"وعلى المستوى الفريقي تم عقد اٍتفاق 

ة والتعاون حول الدعم العمومي للتنمي 2000سنة فريقي والمحيط الهادئ والكراييب اٍ 

األسس الرئيسية في هذا التفاق أما  ، في البداية كانت التنمية منالمشترك والتبادل الحر

أزمة الهجرة في أوروبا أخرى خصوصا مع تنامي أسس اليوم فهي فقط أساس من بين 

وروبية أصبحت تطالب بمقاربة أمنية أكثر وتشديد المشروطية لتلقي الدعم فالدول األ

مجال  ين واٍلفريقيين فييوقد عقدت عدة قمم أخرى بين األوروب 155والتعاون اليجابي.

ثم في   في الرباط 2006الهجرة واللجوء  ومن أهمها  مؤتمرات "الهجرة والتنمية"  في سنة 

  .تونس وليبيا

                                                             
153 Claire Escoffierier, transmigrant-e-s africain-e-s au Maghreb, Lharmattan. 2008 p 33  

بمدريد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  11/03/2004ورومغربي لمكافحة الهجرة غبر الشرعية بعد أحداث نبيل زكاوي، التعاون األ 154

  81ص 2008 / 2007فاس.  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية .المعمقة المتخصصة في القانون العام
155 https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/migration-control-must-be-at-heart-of-next-
eu-africa-pact-says-eu/  
 Benjamin Fox et Charley Rountree , l’immigration au cœur de l’accord post-cotonou. 2018 

https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/migration-control-must-be-at-heart-of-next-eu-africa-pact-says-eu/
https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/migration-control-must-be-at-heart-of-next-eu-africa-pact-says-eu/
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لحوار بين اٍلتحاد األوروبي والدول اٍلفريقية في اٍطار ا 2015قمة مالطا في 

د زمة تح، أعتبرت  األ2006الفريقي األوروبي حول الهجرة والتنمية المشروع فيه منذ   

ة هي مخطط العمل المغلف بالتنمية والهجرة الشرعية وباألخص الخصائص القمعي ،مشترك

أن  روبيةمرتبط بتعاون الدول  وهذا ما سبق للجنة األوهو التي تتحكم في تحويل الدعم و

 أشارت اٍليه بوضوح.

رة فاق شراكة لتدبير الهجوقع المغرب مع عدد من الدول التحاد اٍت 2013وفي 

  .وهو أول بلد متوسطي يوقع مثل هذا التفاق لوالتنق

اٍن  الحضور الكثيف والمستمر إلشكاليات وتحديات الهجرة غير النظامية التي 

هو خير دليل على فشل السياسات  ،ت األخيرة وبشكل لم يسبق له مثيلتضاعفت في السنوا

ينم عن وجود قصور  ، وهو مان الظاهرة وعجزها عن منع تفاقمهااألوروبية المتبعة للحد م

في المقاربات المعتمدة في التعاطي معها سواء منها المقاربة األمنية السيئة السمعة 

 156.والاٍنسانية أو المقاربة التنموية المختلة والغارقة في الطوباوية

ديد ومؤخرا اٍنضافت أزمات أخرى لكي تعقد من ملف الهجرة أكثر حيث اٍنضاف الع

ن ئيلج سوريا واليمن كذلك مع وجودهجرة مع ما يحدث في ليبيا ومن الجئيين لحركات ال

من  أفارقة، فالوضع  في ليبيا يساهم في جذب المرشحين للهجرة السرية كما أن عددا

لتركي اوروبي ق األالجئين أيضا كانوا يختارون اليونان جاؤوا  اٍلى شمال اٍفريقيا بعد اٍلتفا

يما دل ففي اٍستمرار الهجرة رغم المجهودات التي تب للحد من تدفقهم عبرها، فما يساهم

ما يخصها هي أسباب عميقة تهم مجالت أخرى مما يجعل هاته المجهودات جد سطحية  ك

  .سنرى لحقا

 : مراقبة الحدود  الفرع الرابع

اٍن مراقبة الحدود فيما يخص الهجرة، تهم الهجرة السرية ومقاربتها األمنية وهاته 

قبل أن تصبح  ،تحاد األوروبيكانت  دوما حاضرة  في سياسات واٍستراتيجيات اٍل المقاربة 

                                                             
محمد الهزاط، السياسة األوروبية في مجال الهجرة غير النظامية  وفشل "خيار  الهجرة صفر" قضايا الهجرة والمهاجرين على ضوء   156  

 97مرجع سابق ص  .التفاقيات الدولية والنصوص الوطنية
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فٍان اٍلهتمام  2008تحاد  ففي مؤتمر باريس جزءا من المقاربة الشمولية التي اٍعتمدها اٍل 

 بمكافحة الهجرة غير الشرعية يوجد اٍلى جانب ربط الهجرة بالتنمية. 

والتي  areaشكل خط التي تتطلب حراسة  تتخذ   ونظرا ألن مراقبة الحدود البحرية  

فٍان  ،lineخط  بحرية التي تستدعي حراسة على شكلعن مراقبة  الحدود ال جذرياتختلف 

تدفق المهاجرين متكاملتين لمنع  تحاد األوروبي تبنيا منذ التسعينات اٍستراتيجييناٍسبانيا واٍل 

عالية من األسالك الشائكة على طول  تمثلت األولى في بدئ اٍسبانيا بناء سياجات ،األفارقة

تحاد األوروبي واٍسبانيا فتتمثل في اٍنفاق اٍل  حدود سبتة ومليلية. أما الستراتيجية الثانية

أموال كثيرة لتعزيز مراقبة الحدود البحرية واٍنشاء بعض النظم المتكاملة للمراقبة  ،أيضا

 157.الخارجية بٍاستخدام تكنولوجيا متقدمة جدا البحرية

وفي اٍطار مراقبة الحدود سواء البرية أو البحرية فٍان الدول األوروبية تعول على 

مساعدة دول جنوب المتوسط من تحميلها مسؤولية مراقبة حدودها ولهذا تم تبني قوانين 

تحاد األوروبي الدعم وأيضا يمنح اٍل  ،الدول لتجريم الهجرة غير الشرعيةزجرية في هاته 

رع بغياب اٍلمكانيات تتذ كي ل ،المادي واللوجيستيكي لدول الجنوب كي تقوم بهاته المهمة

المراقبة في كامل حدوده  وروبي كاف مثال للمغرب لضبطتحاد األلكن هل ما يقدمه اٍل 

بط الحدود التي قد تكون رغم أن اٍلشكال ليس بالضبط في التكاليف الموجهة لض ،الطويلة

لكن مدى صواب هاته اٍلستراتيجية التي تبالغ في المقاربة  ،من التحاد األوروبي مهمة

ول المتعاونة بأنها األمنية على حساب المقاربات العميقة والتي توصف بموجبها هاته الد

با وفيد منها أورمع أنه ل يمكن اٍعتبار مراقبة الحدود الوطنية ولو كانت تست ،دركي ألوروبا

بشكل غير قانوني هو مس بسيادة  الوطنية با فاختراق الحدودوبأن الدولة هي دركي أور

حيث أن قوانين الدولة تجرم الهجرة غير القانونية ولو أن القانون الدولي ل  ،الدولة أول

هذا لها الدول األوروبية في  ل يطرح في المبالغات التي قد تلجألكن الشكا يجرم ذلك، 

المجال  كأن تطالب المغرب بغلق حدوده في وجه األجانب من بعض الدول ألنهم يصبحون 

حيث يطلب من المغرب مثال فرض التأشيرة على بعض الدول أو  ،مرشحين للهجرة السرية

                                                             
ية سعيد الصديقي، تشديد الرقابة على الحدود وبناء األسوار لمحاربة الهجرة : مقارنة بين السياستين األمريكية والسبانية، رؤى استراتيج157

   2013يونيو  3دورية  علمية فصلية محكمة يصدرها مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية  العدد 
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مع أن هاته  ،يتم الضغط  من أجل اٍنتهاك حقوق المهاجرين في حماية حدود سبتة ومليلية

لت والتعاون غير المعلن االخطاب الرسمي فقد توجد في اٍلتص الضغوطات ل تظهر في

    .أي فقط من خالل قرارات أمنية أو اٍدارية ل تراعي القوانين

بعد  لتدبير أكثر نجاعة  لقد اٍقترحت الدول األوربية بريطانيا أول ثم ألمانيا فيما

لدول   158التدبير أو تصديرهفي مجال تدبير التدفقات الهجروية أن يتم نقل هذا  لصالحها

متعاونة لكن هذا المشروع لم يجد تعاونا من الدول المتوسطية وظل مقتصرا على الدعم 

تحاد عاد اٍل  2011المسماة أزمة الهجرة منذ ، ومع دالمادي واللوجيستي لمراقبة الحدو

لحدود األوروبي ودوله لشرعنة توسعة جديدة  إلستراتيجية تصدير ونقل سياسات مراقبة ا

 2000.159الموجودة منذ  

منح التحاد األوربي لكل من ليبيا وتونس ومصر  2015وعلى هامش مؤتمر مالطا 

كما  ،ل اٍعادة أولئك الذين يتم ضبطهممساعدات مالية لوقف تدفق الهجرة نحو اٍيطاليا وقبو

اجرين يتم البحث في اٍمكانية توفير مراكز اٍيواء في ليبيا ودول أخرى من أجل اٍيواء المه

مع العلم أن مراكز اٍليواء لتكون مخصصة للمهاجرين بل  لحين البث في طلباتهم للجوء،

لطالبي اللجوء أما المهاجرون ألجل العمل فليس هناك في القانون الدولي ما ينص على 

، فالمهاجرون المضبوطون عون اللجوء ويختلطون مع الالجئينجئ لهم لكن قد يدتوفير مال

ل خاصة اٍلى حين عتقافي حالة خرق القوانين تقوم الدول األوروبية  بوضعهم في مراكز اٍ 

تغيى أما الرئيس الفرنسي مؤخرا قال بأن توفير هاته الخدمة التي ت البث في ترحيلهم،

 المهمة على طالبي اللجوء وأن يوفرن العبور غايته تسهيل ادراسة طلبات اللجوء في بلد

مدني  وتوجهات لكن  منظمات المجتمع ال خطر مغامرة غير محسوبة في البحر، عليهم

  160 .بناء مراكز اٍيواء في ليبيا غير ممكن حاليا فالدولة مفككةف ،سياسية  تعارض ذلك

                                                             
158ationexternaliz  

159 Claudia charles , pascaline chappart l’UE prends les frontiers africaines pour les siennes  P 7 

https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2017-3-page-7.htm 
موسم الهجرة أمام الحوائط | السلطة العالقون في   تدخل بيرغيت زيبل عضو البرلمان األوروبي_الحزب االشتراكي الديموقراطي بألمانيا.  160

 DW   7Luhg-https://www.youtube.com/watch?v=BbA6Iعربية  الخامسة

https://www.youtube.com/watch?v=BbA6I-7Luhg
https://www.youtube.com/watch?v=BbA6I-7Luhg


120 
 

عن مشاكل الهجرة وتتعاطى معها فقط من خالل  بلدان المتقدمة عليها أل تتخلىفال

                                       161اٍجراءات مراقبة أكثر وأكثر تشديدا وحتى لديموقراطية.

لوسائل التحذير بالنسبة لمن ل يريد التعاون معه في  يلجأ ضاوروبي أيتحاد األاٍل  ويلجأ

مكافئة الدول التي تتعاون بتدبير " صراحة وربية لهجرة وهذا ماعبرت عنه اللجنة األتدبير ا

التدفقات الهجروية والتي تأخذ اٍجراءات اٍيوائهم والدول التي ل تتعاون تتحمل أيضا 

 ".162العواقب

ورغم أنه يتم اٍلشادة بمجهودات التعاون المغربي في مجال مراقبة الحدود وذلك نظرا 

الهجرة السرية وهناك من  ينسبها لتشديد المراقبة للنتائج الواضحة في  الحد من عمليات 

تحول التجاه  على الحدود أو ألن أوروبا تعيش أزمة اٍقتصادية ل تشجع على الهجرة أو

الحظات على مسؤولية المغرب في أبدت م 2017الفرونتيكس في سنة  ،نحو المعبر الليبي

واٍعتبرت سبب ذلك هو القمع  سبانيا رين السريين في اٍتجاه اٍ اٍلرتفاع الطفيف لنسبة المهاج

الذي يتعرض له المهاجرون في كل من المغرب والجزائر، الذي يدفعهم لتسريع هجرتهم 

 163.في حين أن اٍسبانيا لم  تذهب في نفس اٍتجاه الوكالة

ي ا التومثل هاته المالحظات ل تحدث فقط في مجال الهجرة ولكن في كثيرمن القضاي

ى ة علتربط اٍلتحاد األوروبي مع المغرب وقد تستعمل كوسائل ضغط سياسية وليست مبني

  معطيات موضوعية.   

                                                                              réadmission : ااتفاقيات ااعادة القبول الفرع الخامس 

البرنامج التوجيهي حول عودة المهاجرين في  تبنى البرلمان األوروبي 2008سنة 

وضعية غير قانونية سواء طوعية أو اٍجبارية و في نفس السنة المجلس األوروبي يتبنى 

الميثاق األوروبي حول الهجرة واللجوء والذي يسعى اٍلى مالئمة السياسات في هذا المجال 

 .بين دول اٍلتحاد

                                                             
161 Sous la coordination de Claudio bolzman,  Theogene-octave gakuba et Ibrahima guissé , Migrations des 
jeunes d’Afrique subsaharienne l’harmattan. 2011 P 13   
162 Communication de la commission au parlement  européenne. juin 2016  
163 http://www.leseco.ma/maroc/59774-immigration-irreguliere-le-frontex-epingle-la-gestion-du-maroc.html 
Amal baba ali Immigration irreguliere : le frontex epingle la gestion du Maroc. Septembre 2017 

http://www.leseco.ma/maroc/59774-immigration-irreguliere-le-frontex-epingle-la-gestion-du-maroc.html
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 من دولة ع  المهاجرين الذين أتوا أو مرواجااٍن اٍتفاقيات اٍعادة القبول تقتضي اار

 ،لو كان األمر مقتصرا على  اٍرجاع مواطني الدولة فذلك ليطرح اٍشكال كبيراف عبور، 

،  وعدد من الدول وقعت مع أخرى دولةمن  لكنه يمتد اٍلى مواطني دول أخرى عبروا

توقيع هاته اٍلتفاقات رغم أنه التحاد األوروبي اٍتفاقات اٍلعادة  أما المغرب فالزال يرفض 

تحاد األوروبي وقد كان اٍل   ،مهاجرين المغاربة مع دول أوروبيةوقع على اٍتفاقات ٍلعادة ال

قتصار على مواطني الدولة يحث على اٍبراٍم اٍتفاقات شاملة فيما يخص اٍعادة القبول وعدم الٍ 

ذلك نظرا ألنه قد يصعب اٍثبات عبور الحدود المغربية وقد يخلق  والمغرب لزال يرفض

من جهة أخرى الطبقات  ،ة للمهاجرين وغيرها من التعقيداتذلك مشاكل مع الدول األصلي

على حساب أسئلة التنمية ذلك يهيمن عليها الرهانات األمنية و التحتية لهذا المشروع 

  164 .نسانوالخصائص اٍلنسانية وحقوق اٍل 

 ي فيتحاد األوروبنسان من الشروط التي ينص عليها الٍ يعتبر اٍحترام حقوق اٍل 

ل التعامل في قضايا الهجرة لكن ما يحدث من أفعال يناقض ذلك وقد يتم ذلك من خال

كن أن يم للسريع والفعال للمهاجرين" وهذااٍلرجاع ااٍتفاقات ثانوية كٍاتفاقات  تضم "

يين في اٍلتفاق مع تركيا بخصوص الجئ هذا حدثنونية، اٍحترام المساطر القا يضمن

 حدود سبتة ومليلية المحتلتين. سباني علىويحدث في التعاون المغربي اٍل 

حول اٍعادة قبول المهاجرين من الدول  1992يوجد اٍتفاق بين المغرب واٍسبانيا منذ 

لكن ، 2012في سنة  ى ورق ولم ينشر اٍلاألخرى الذين عبروا المغرب لكنه ظل حبرا عل

دون يتم الترحيل والطرد بشكل فوري وبشكل جماعي للمهاجرين  هالواقع في مليلية أن

اٍحترام اٍلجراءات القانونية سواء قانون األجانب السباني أو التفاقيات الدولية أو اٍتفاقات 

 165.اٍعادة القبول

                                                             
164  Abdelkarim Belguendouz, la gouvernance migratoire au Maroc entre imperatifs internes et exigences 
externes + gouvernance développement economique du Maroc et migrations. Coordination khalid Moukite. 
Bultin economique et social du Maroc, publications de l’institut universitaire de la recherche scientifiques. N° 
168 dec 2011. P 56 
165Elza Tyszler ,(Migreurop+Gadem)  Ceuta et Melilla de tri a ciel ouvert aux portes de l’Afrique.   rapport 
conjoint 2014 
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أن  ي إلتحاد األوروباٍن وضع سبتة ومليلية خاص رغم أنهما مبدئيا داخل حدود اٍل 

ما أ ،يالمغاربة المسموح لهم بدخولهما ل يسمح لهم بالضرورة بدخول التحاد األوروب

من  المهاجرون اآلخرون فيمكنهم ذلك لكن السلطات اٍلدارية هناك تلجئ إل مجموعة

 تفاقيات الدولية واألوروبية.  المراوغات كي تعرقل طلبات اللجوء في خرق لالٍ 

 لتاليات األوروبية في مجال الهجرة تؤثر في العالقات مع دول الجوار وباالسياس

ن ماك بل هن ،فالتعاطي مع الهجرة في دول الجنوب ومنها المغرب مرتبط بهاته العالقات

اون ذا التعة فهلكن المسألة ليست بهذه البساط ،وروبا في هذا المجاليعتبر أنه توجد تبعية أل

لجنوب ول اليس مجانيا  ألن هناك مصالح متبادلة كما أن المغرب ليس وحده المعني بهذا فد

 فمثال المغرب بقي يرفض ،تعاني نفس الوضع رغم أن لكل دولة هامش تحركها الخاص

عددا  م أنره مع أوروبا رغ)ليس وحده( أن يبرم اٍتفاقيات قبول المهاجرين الذين مروا عب

                . تصدير تدبير الهجرة اٍلى أراضيه من الدول قد أبرمتها ويرفض أيضا أن يتم

 المطلب الثاني : التنمية والهجرة

 ،ةلتنميان منذ أن أضحت الهجرة في صلب اٍهتمامات ن متداخالالتنمية والهجرة مجال

والتي  نميةفهناك دور الهجرة في الت ،فالعالقة بين الهجرة والتنمية هي عالقة في منحيين

ور سواء تنمية دول اٍلستقبال أو دول األصل من خالل د ،حظيت باٍلهتمام من قبل

ية بالتنم تمامقتصاد العالمي ككل. ومع بداية اٍلهتمام بأسباب الهجرة العميقة تم اٍلهلا

ب األسبا واجهةمفإذا كانت األمم المتحدة تدعو اٍلى  الهجرة من البلدان النامية،لوقف  كمدخل

سية ضطرابات السياالعميقة للهجرات فٍان الفقر والتخلف االى جانب النزاعات واٍل 

ة التنمي على لكن اٍذا كانت األمم المتحدة تشدد ،ماعية تعتبر من بين هاته األسبابجتواٍل 

ه تكون ل لن وروبيتحاد األٍلطار فٍان األطراف المانحة بما فيها الٍ والمساعدات في هذا ا

 ن التطبيق تتدخل فيه مجموعة من العوامل.نفس الرؤية أو أل

فالتنمية مسألة معقدة فشلت في البلدان اٍلفريقية قبل أن ترتبط بهذا الشكل مع الهجرة  

فالمساعدات  ،دي العالمي برمتهقتصاواإلشكال ليس في هاته الدول فقط بل في النظام الٍ 

المعتبرة بأنها ألجل التنمية ليست هي ما سيحقق التنمية وهاته األخيرة قد تتطلب زمنا 
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 طويال لكي تعطي فعاليتها وبالنسبة  لالتحاد األوربي اٍذا كان يتغيى حلول قصيرة األمد

لكن مفعول  مية لوحدها،المراهنة على التن بأشكال أخرى غيرفسيستعمل اٍمكانياته أو أغلبها 

فهل هي تنمية  ،التنمية التي تتطلب مراحل ل يحقق تراجعا للهجرة في الكثير من الحالت

غير كافية أم هناك عوامل جذب مرتبطة بتحسين ظروف العيش أكثر وأكثر فمستويات من 

 التنمية قد تشجع المزيد من الهجرة كما يتضح في عدد من الحالت.  

 وضعية دول المصدر :الفرع  األول

جرة قتصادي خصوصا بالنسبة لهالدول المصدرة للهجرة ليست في نفس المستوى اٍل 

ندما عباألخص ية وأما بالنسبة للهجرة ذات الكفاءة المتدنية فإنها تطبع الدول النام ،الكفاءات

دول ل كل الن همتقدمة لكفهي تتم من الدول النامية اٍلى الدول ال ،يعني األمر الهجرة السرية

دة ة الوارلدراسااٍذا عاينا ؟ لمتدنية لها نفس المستوى التنمويللهجرة ذات الكفاءة ا المصدرة 

 مويالتن المستوى ، فسنرى بأن المتواجدين في المغربأعاله بخصوص جنسية المهاجرين 

اٍن تحقيقا  ،فقرا ليست من الدول األكثر حضورا دون المتوسط لكن الجنسيات األكثر لبلدانهم

 دمةهم في مق أجري مؤخرا تم ذكره أيضا أعاله يبين أن السينيغاليين واٍليفواريين

ن أن يمك من الدول األكثر فقرا وأيضا ليس القرب وحده ما الموجودين بالمغرب وهم ليسوا

يين يغالسينن الأيفسر ذلك فالنيجيريون أبعد لكنهم كانوا في  المقدمة في الدراسة األولى كما 

لعالقة ايعة واٍلفواريين حاليا ل يعيشون اٍضطرابات سياسية وما يمكن أن يفسر ذلك هو طب

ن لدارنة مع البالتي تربط المغرب مع هذين البلدين من تسهيالت في منح التأشيرة مقا

 .قانونيةن أغلبهم يدخل بطريقة األخرى مما يعني أ

ل الشبكات اٍلجتماعية الموجودة بين هناك مقاربة تفسر اٍستمرار الهجرة من خال

ف المهاجرين في الخارج والمواطنين في بلدان األصل هذا بالنسبة للدول المتقدمة وقد يعر

لدى بعض الجنسيات من المهاجرين مما يعني أن الدول  المغرب ذلك أيضا بل هذه موجودة

ات رغم وجود نسبة التي يأتي منها المهاجرون للمغرب ليست األفقر أو التي تعرف نزاع

لى المغامرة أيضا فهناك جنسيات تتطلع اٍ  ،أخرى ا محفزات وأسبابلكن هناك أيض ،منها

  .وأخرى تحظى بٍامتياز العالقة بين البلدان
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 التنمية للحد من الهجرة الفرع  الثاني:

اٍن اٍلهتمام في البداية بالتنمية من طرف اٍلتحاد الألوروبي كان من خالل بعض 

التي كانت رائدة في  كفرنسا د مستعمراتها السابقة وعالقتها بالدول النامية وبالتحدي الدول

وكان ذلك منذ  الثمانينيات أثناء تواجد اليسار   166،وقد سميت  بالتنمية المشتركة هذا التوجه

وكان الهدف جعل المهاجرين  1998في الحكم وتم اٍعادة تشكيل هذا المصطلح في 

فاٍلهتمام كان منصبا على دور الهجرة في التنمية ولم  تكن  167،بلدانهميساهمون في تنمية 

خيرة لم تكن تطرح مشاكل بالنسبة مشاريع التنمية  مسألة الهجرة ألن هاته األ من اٍهتمامات

 .مية تهتم بالهجرة كزاوية اٍضافيةصبحت  التنوروبية كما حدث فيما بعد واآلن أللبلدان األ

 0,7ل في لمتقدمة والذي يتمثللتنمية والذي تقدمه بعض الدول افهناك الدعم الشامل 

 .في المئة 1,5فقد كانت طالبت ب  77الداخلي الخام أما دول  هاناتجمن 

 روبيحاد األوتومن توصيات المفوضية السامية لالجئين للمؤتمر الوزاري بين اٍل 

طة عمل خقدمت المفوضية المنعقد في الرباط   2006سنة  وإفريقيا حول الهجرة والتنمية 

لى ععضاء في التحاد األوروبي واإلفريقي  نقاط  "تحث المفوضية الدول األ 10من  

نه م اٍعالما تكقتصادي وذلك الذي يتجاوز بعد النمو  الٍ  ،التفسير الواسع والشامل  للتنمية

 تصرفللفي اٍعالن الحق في التنمية  والذي يعتبره " كحق من حقوق النسان غير قابل 

ماعية جتقتصادية والٍ وبموجبه يحق لكل اٍنسان ولكافة الشعوب المشاركة في التنمية اٍل 

نسان ق الوالثقافية  والسياسية والمساهمة فيها والتمتع بمزاياها بحيث تتحقق كافة حقو

 .والحريات األساسية بصفة كاملة"

في الحسبان المزيد من  أن تأخذ برامج وسياسات التمويل الخاصة بالتحاد األوروبي

مساعدة لالجئين والنازحين بما في ذلك توفير ال ،ين الهجرة والتنميةالوضوح العالقة ب

حصل جانب المعونات اٍلنمائية التي ت على أن تكون تلك المساعدات اٍضافية اٍلى ،داخليا

 عليها البلدان المعنية عادة.
                                                             

166 Codéveloppement  
167J érôme Audran, gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de codéveloppement 
annuaire suisse de politiques de développement .   Aspd.revues.org /187 . 2008 
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ي ك فشاملة للهجرة والمغرب كذليضا كانت تطالب بمقاربة بلدان أخرى متوسطية أو

سنة  فيف،  ةن يعلن التحاد األوروبي عن مقاربته الشموليالعديد من المناسبات وذلك قبل أ

  اف األوروبية التي من خاللها  يشرحكان المغرب قد بعث مذكرة اٍلى األطر 2003

بة قارمبني اٍنشغالته وكذا المبادئ التي يجب أن تعرفها المفاوضات في هذا المجال وت

 شمولية. 

لتنمية كانت اٍفريقيا جنوب الصحراء هي المستهدفة من مشاريع ا 2001اٍبتداءا من 

مع  تم تجميع المشاريع 2013اٍلى   2007في اٍطار برنامج جديد يمتد من  2007ومنذ 

 في المئة لهذه األخيرة.  34شمال اٍفريقيا حيث تم تخصيص 

ن طرف هذا مرامج للتنمية من أجل البلدان النامية واٍذن هناك اٍهتمام في الخطاب و ب

لك ذمن  الذي اٍعترف بفشل المقاربات األمنية وقد ظهرت نتائج ،التحاد األوروبي كذلك

ة لبعض لنسبالدعم على بعض البلدان كما جاء ذلك في التقارير األممية حول التنمية لكن با

 في سنة نتهتاٍ متوقعا فأهداف األلفية التي الدول فٍان النتائج جد ضعيفة مقارنة مع ما كان 

 ،ولالد كما أنه يوجد اٍختالفات بين المناطق بالخصوص وكذا ،لم تتحقق إل جزئيا 2000

  فريقياي اٍ ه ففمنطقة كشرق آسيا حققت تنمية سريعة اٍعتمادا على الدعم الخارجي في حين أن

 .حققت نتائج طفيفةهي التي  فقط بعض الدول

  الثالث : معوقات  التنمية وأثرها على الهجرة الفرع    

 لهجرةاطار الهجرة بضرورة التعاون في مكافحة لقد تم ربط مساعدات التنمية في اٍ 

رين لمهاجمراقبة الحدود ولكن عن طريق اٍتفاقيات اٍعادة قبول ابليس فقط  ،غير الشرعية

كان  لعامالتنمية في اٍطاره غير الشرعيين والمساهمة في ترحيلهم كما أن الدعم من أجل ا

 دوما مشروطا.

وقبل أن توجد هاته المشروطية المرتبطة بالهجرة فإنها اٍرتبطت بالديموقراطية 

تقويتها  ،فمبدأ المشروطية الديموقراطية ثم التوسيع فيها ،نسان والقيام بإصالحاتوحقوق اٍل 

حمل الدول المستفيدة اٍختيار اٍصالحات  ل اٍدخال عنصر الفعالية التي ترميوتقنينها من خال
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هيكلية وتطبيع معايير التقييم التي تضمن اٍلنتقال من تقدير المشروطية باألهداف الوسيطة 

اٍلى تقدير المشروطية من خالل النتائج المنتظرة في األمد المتوسط والطويل من دعم 

 .168التنمية

ي يه وهفونا أمنيا مبالغا ول تعاتعتبر بعض الشروط معقولة لكن بعضها يطلب من الد

هذه ببطة فالتنمية أصبحت مرت ،شكال الذي كانت تطرحة المقاربة األمنية لوحدهانفس الٍ 

ما ب انحةالمقاربة في اٍطار مقاربة شمولية وفي اٍطار الشروط أيضا قد تطالب الدول الم

 يضر المصالح الخارجية للدولة.

نة سففي  ،قل من ما يخصص لمراقبة الحدودأبر النسبة المخصصة لدعم التنمية تعت

ورو مليون أ 20ب ميزانية المخصصة لضبط الحدود تفوق البالنسبة لفرنسا كانت  2009

 تنزفاٍضافة االى ذلك فٍان صرف هاته األموال يتطلب اٍجراءات تس ،ما يخصص للتنمية

 هاته األموال أو تأخر برامج التنمية.

كي  "ميدا"لم يتلقى المساعدة الكافية فيما قدم اٍليه في اٍطار برنامج   ،فالمغرب مثال 

 169يقوم  بتنمية مناطق اٍلنطالق للحد من النزيف الهجروي الذي تعرفه هاته المناطق 

مليون أورو كدعم من التحاد األوروبي للحد من الهجرة لكنه  100ومؤخرا تلقى المغرب  

 6000كاف مقارنة مثال مع ما منح لتركيا أي  حسب مختصين  ومسؤولين اسبان غير

 مليون أورو لصد الجئين. 

ثم هناك اٍشكالت عميقة تحد من تنمية البلدان النامية وهي مرتبطة بطبيعة المصالح 

فكرة خاطئة " فهو كمن  من يقول أن الدعم ل يوجد، هو قتصادية للبلدان المتقدمة بلاٍل 

                                                             
168 Moncef Hammi, l’aide au développement et l’immigration (cas de la coopération de l’union européenne et 
de l’Afrique ) mémoire présenté pour l’obtention du master des études diplomatiques approfondies université 
Mohammed 5 de rabat faculté faculté des sciences juridiques, économique et sociales souissi année 
universitaire 2008_ 2009. p 22 
 عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العالقات  المغربية األوروبية "دراسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن". أطروحة لنيل الدكتوراه في 169 

199. ص 2006_  2007سنة الجامعية   القانون العام،  جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية أكدال الرباط ال   
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فرنك بضاعة منه" حيث يتم فعل كل ما يتطلب  100فرك لزبون كي يشتري  100يعطي 

 170.لكي تبقى النقود الممنوحة في البلدان المتقدمة

دعم ذا الهناك من جانب آخر السلطة في هاته البلدان النامية التي ل تحسن توظيف ه

 لدولأو أن المسؤولين يقومون بتحويله ألغراض أخرى بما فيها الخاصة وهذا بتواطئ ا

يست كن لها تدعم األنظمة السلطوية فهي تظهر بأنها تمنح الدعم للتنمية لالمتقدمة ألن

     مسؤولة عن عدم الاٍلستفادة منه.

مع العلم أن التجارب بينت أن تنمية محدودة لن تحد من الهجرة فكلما كان البلد فقيرا 

توسط كلما وصل من نمو نسبي م ره للمهاجرين ضعيفا وكلما اٍقتربكلما كان  تصدي

مثل ما حدث مع اٍسبانيا والبرتغال لكن تبين األرقام من جهة أن الدول  ،اٍلى أوجه تصديره

في المئة،  51في المئة،  سيراليون  83هايتي  الفقيرة تعرف أكبر نسبة من رحيل الكفاءات،

 171.في المئة 34في المئة  و أوغندا    88في المئة، غويان  37لووس 

ليم هناك تسية ولثانتنمية والهجرة بما فيها أثر األولى على اهناك اارتباط ول شك بين ال

ثر ن األمووطني بذلك. ومع ذلك  يتم اٍلعتراف بوجود عدد من العراقيل  التي تحد  دولي

رة ه األخيهاتلية واٍليجابي على دول األصل فالدول المتقدمة قد تحمل الدول النامية المسؤو

ن ما أ ماممية فتعتبر أن ما يتم القيام به غير كاف كأما المؤسسات األ ،أيضا تفعل ذلك

 توصي به ل يلقى تفعيال من طرف الجهات المعنية.

  الفرع الرابع : أي دور للمغرب

تم  2006  لقد عبر المغرب على ضرورة المقاربة الشمولية للهجرة منذ سنوات وفي

نوب في الرباط والذي أسس لتعبئة حذرة وبطيئة للج عقد مؤتمر الهجرة والتنمية

هاته التعبئة تهدف اٍلى تأسيس أرضية للهجرة والتي  ،صحراويين داخل منظمات متخصصة

تضم مختلف الفاعلين األوروبيين واٍلفريقيين ومقر لجنة المتابعة يوجد في المغرب  والتي 

                                                             
170  Fweley Diangitukwa, migrations internationales codéveloppement et coopération décentralisée, 
L’harmatan 2008. P 84 

171: paradoxes et impasses des politiques  migratoires  El mouhoub Mouhoud, migrations internationales  
internationales : un enjeu nord-sud ? Alternative sud, volume 22_2015  P 34 
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األوروبي اٍلى وضعية المهاجرين  تحادتلفت المؤسسات المغربية ووسائل اٍلعالم واٍل 

اٍستقبل  2008وتجعلهم محط اٍهتمام وتشجع على الحوار بين مختلف الفاعلين وفي يونيو 

  172.البرلمان المغربي جمعيات من جنوب الصحراء

ة  مثل لتنميطار الهجرة واتقوم منظمة الهجرة الدولية بتعاون مع المغرب ببرامج في اٍ 

 كي تعطيجح لوهاته المواكبة عليها أن تن ،تهدف اٍدماج المهاجرينج" الذي يسبرنامج "اٍدما

لك المثال بصواب مقاربة المغرب للهجرة وبما أن البرنامج هو على مستوى جهوي فذا

 يتطلب تمكين الجهات من اٍختصاصات مهمة كي تقوم بدور حقيقي وفعلي.  

 جرتلتي تحاد اإلفريقي، القمة رؤساء دول وحكومات اٍل  30الدورة العادية الـوفي 

األجندة "بعث الملك رسالة  2018في بداية   أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس أبابا

 الفريقية حول الهجرة "  

حيث تستلزم هذه األجندة تغيير النموذج  السائد وتحديد مفهوم جديد للهجرة يقوم على 

قية للدول التي من مصلحتها أن تتم عملية مقاربة اٍشتشرافية واٍيجابية واٍرادة سياسية حقي

كما تسعى هذه األجندة إلى جعل نسان هجرة سليمة وقانونية ونظامية تحترم حقوق اٍل 

وفي هذا  جنوب، وأداة للتضامن –الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب 

إحداث مرصد إفريقي للهجرة: يرتكز  ةقترح العاهل المغربي على القمة اإلفريقياٍ الصدد، 

وسيعهد إليه بتطوير عملية ”. ستباق والمبادرةالفهم والٍ “: هي عمله على ثالثة محاور

ة الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان اإلفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحرك

 المرصد ذاحتضان هستعداده لٍ اٍ  المهاجرين. وإن المغرب ليعبرعن

تحاد اإلفريقي المكلف بالهجرة: من أجل تنسيق إحداث منصب المبعوث الخاص لالٍ  

يتضح من هذا أن المغرب يريد أن ينفتح على الهجرة  173.تحاد في هذا المجالسياسات اٍل 

 ويتعاطى معها بمقاربة شمولية والعمل على وضع آليات تهتم بالظاهرة.

                                                             
172 P 52 Michel Peraldi, D’une Afrique a l’autre migrations subsahariennes au Maroc, éditions Karthala. 2011   

 http://24saa.ma/category/panorama  الملك محمد السادس يقدم األجندة الفريقية حول الهجرة بقمة أديس أبابا    173

http://24saa.ma/category/panorama
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منتدى لهجرة والتنمية وخالل هذا السيستضيف المغرب المنتدى العالمي ل 2018وفي 

 ةنظري، الذي قد يجيب حتى عن بعض المسائل الواللجوء للهجرة سيتم تبني ميثاق عالمي

 جنوبوهي فرصة كي يلعب المغرب دورا في الدفاع عن مصالح القارة اٍلفريقة ودول ال

مجال لتزام أكثر من طرف الدول المتقدمة في ألجل اٍ  وعرض تصوره حول الهجرة 

  .الهجرة واللجوء

 خاتمة الفصل الثاني

ي هلمواجهة تحدي التوفيق بين حقوق المهاجرين وحقوق المواطنين وألن الحقوق 

من  طاراٍ لبد من مقاربة للهجرة بعالقة مع مجموعة من المجالت وفي  ،المبتغى األساسي

التشارك سواء شمال_جنوب أو جنوب_جنوب كما لبد من سياسة خاصة متميزة غير 

ة قاومممفروضة من الدول الشمالية وهذا ما يحاول المغرب القيام به، وكمثال على ذلك 

 غراءاتم اٍ رغ ،ل حول اٍعادة قبول المهاجرينرغبة اٍلتحاد األوروبي في توقيع اٍتفاق شام

ة لهجراتحاد في مجال مع العلم أن المغرب قد وقع شراكة مع الٍ   ،مساعدات "التنمية"

مثل  ويدخل فيها هجرة الكفاءات والمغرب أول دولة متوسطية  توقع 2013سنة  والتنقل

 .تحاد األوروبيتفاق مع اٍل هذا اٍل 

كما أن السياسة الجديدة للهجرة هي رد متمايز مع رغبة اٍلتحاد االزام المغرب وبلدان  

أخرى بتحمل عبئ الهجرة غير النظامية على حساب مصالحها وسمعتها و في تصدير 

فمساهمة الهجرة في التنمية من خالل المغاربة  ،اٍلى دول أخرى 174تدبير الهجرة

مية البلد يمكن أن يحد من الهجرة غير النظامية بالنسبة موجودة وتن الموجودين في الخارج 

ن يقوم به لى تنمية في بلدانهم وما يمكن أجانب فهم يحتاجون اٍ لمهاجرين األلما أ ،لمغاربةل

سباب العميقة معالجة األ لكن يمكن المساهمة في  ،يلالمغرب ماديا في هذا المجال ضئ

ايجاد حلول للشباب  سياسةانجاح هاته التطلب يكما    ،للهجرة كالنزاعات والفقر واألمية

جرة هل ملموسة كي ل يقبل على الهجرة السرية حيث لحظنا مؤخرا عودة ،المغربي أول

                                                             
 هذا التصدير يعني تدبير اللجوء حيث تتولى الدول التي تختار لعب هذا الدور، الذي يتمثل في توفير صالة انتظار لطالبي اللجوء قصد دراسة 174 

ذا قبل البلد ا يتم قبولهم كالجئين في أوربا أو يمنحون حق اللجوء في البلد الذي قدموا فيه طلب اللجوء، اٍ طلباتهم من البلدان األوروبية وبعدها اٍم
 ذلك ويتلقى بلد العبور الدعم في هذا المجال.
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المغاربة بطريقة غير قانونية، هذا يكشف عن تناقض بين الواقع والهدف و ل يشجع على 

اٍشراك المجتمع بشكل فعلي   الثقة في نجاح استيعاب المهاجرين األجانب و ومن المهم أيضا

 وديموقراطي وليس فقط اٍنتظار تفاعله اٍليجابي.
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 ةــمــاتـخ

وق المواثيق الدولية لحق يتوفر المهاجرون على حقوق وحماية دولية تنص عليها

ة نظمن األهاته الحقوق ترجمت أيضا في أنظمة اٍقليمية ووطنية مع اٍلختالف بي ،النسان

ولم  عالمرغم هذا فحقوق المهاجرين تطورت في أنحاء ال ،والبلدان في ترجمة هاته الحقوق

ر ع الكثيم وضتعد شأنا سياديا لكل دولة حرية مطلقة لكي تدبر الهجرة لديها. فطيلة سنوات ت

 1990لسنة  تحدةمن المواثيق في هذا المجال وصول اٍلى أهم اٍتفاقية وهي اٍتفاقية األمم الم

ة ل لهجرائالتهم، لكن يبقى المهاجرون بشكل عام واالخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد ع

 أنشأت قد مثال 1990تحظى بقوانين دولية تحدد الحقوق وتنظم الهجرة فٍاذا كانت اٍتفاقية 

لبعض عتبره اما يمتفاقية وهذا ل يتوفر في اٍتفاقية  الالجئين لتزام الدول باٍل لجنة تتبع اٍ 

 ل يخص اٍل العمال المهاجرين.اٍمتيازا بالنسبة للمهاجرين فٍان ذلك 

ين مهاجرورغم عدم مصادقة عدد من البلدان المتقدمة على اٍلتفاقية فٍان أوضاع ال

ا وألن وروبألن هناك أنظمة اٍقليمية فعالة تحمي الحقوق كما في أ ،فيها تحسنت عن ذي قبل

وق ية لحقمة العالمالمنظو قبل أن تنخرط في ،الديمقراطية أنظمة وطنية اٍنخرطت في

م في لذين هالمهاجرون ا ايستفيد منهالمزدهرة قتصادية وضعيتها اٍل  النسان و حين تنضاف

 وضعية قانونية.

أم  نونيةلكن لزال يوجد فراغ قانوني في حماية المهاجرين سواء كانوا في وضعية قا

ت يارانظرا لوجود ت ،فالقوانين ل يتم اٍحترامها حتى من طرف بلدان ديموقراطية ،ل

ة وفي غياب حماي تبرز أكثر خالل وجود أزمات. في هاته البلدان  محافظة ومتطرفة

تمثال محلي فٍان المجتمع المدني سواء على المستوى العالمي والم ،رسمية كافية للمهاجرين

د وق ،ليقوم بالكثير من المجهودات في هذا المجا  ،ي عدد من المنظمات غير الحكوميةف

 بيعةديد من المبادرات ويختلف عمل هذا الكيان حسب البلدان أيضا وطيعمل كمحرك للع

ن ميق ويتعرض لتضي لكن اٍلشكال في عمل المجتمع المدني تنقصه اٍلمكانيات ،المنظمة

 .طرف السلطات
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 فٍاذا كانت وضعية الهجرة والمهاجرين في العالم معقدة وليست هناك قوانين

جموعة اذ متخفٍان الدول تجد نفسها مجبرة على اا  ،يكفيومؤسسات تهتم بهاته المواضيع بما 

سؤولية ممام أ، واٍذا أعتبرت هذه من سيادة الدولة فٍانها كذلك تضعها من المبادرات الخاصة

يات خصوصا بالنسبة للدول ذات اٍلمكان ،تتطلب مجهودات واٍمكانيات لتدبير الهجرة

ين يا الهجرة والمهاجراثيف مع قضالمحدودة والتي تجد نفسها في اٍحتكاك مباشر وك

 .غرب من بين هاته البلدان بشكل ماوالم

ي فارات طرح اٍشكاليات جديدة والقر ،اٍن بروز ظاهرة الهجرة الوافدة اٍلى المغرب

لمغرب ل افبخصوص تحو ،نه معبر للهجرة نحو أوروباأل ،هذا المجال ليمتلكها البلد لوحده

دد من مما يعني أن الدولة ستصير في تعامل مع ع ،عدد من المهاجرين إلقامةاٍلى بلد 

 ة منالمهاجرين الذين لديهم حقوق وهم في وضعيات معقدة يحتكون بالمغاربة في مجموع

الميادين وعندما تقرر الدولة أيضا الشروع في سياسة تخصهم فذلك يطرح ضرورة 

ع نة مرب متقدم في هذا المجال مقارن المغا ولو أنه لحد اآلن يمكن القول بأاٍنجاحه

لك ذفي  كما أنه يحاول التأسيس لمنهجه الخاص ،مجموعة من البلدان وذلك بٍاعتراف دولي

ستمر ية ي التبعار فوهذا مهم ألنه يسمح بتبني ماهو مناسب ٍلحتياجات الخاصة للبلد بدل الا

 غير المنتجة.

واحد حتى فيما يخصه وبالنسبة اٍن اٍشكاليات الهجرة لن يتم حلها من طرف بلد 

للمغرب فلديه اٍرتباطات ااقليمية تنصب على مجموعة من المجالت التي  من بينها الهجرة 

هذا األخير قد  ،، فهو شريك ااستراتيجي مهمالعالقات هي مع التحاد األوروبيوأهم هاته 

ه بارز على دول طور سياساته في مجال الهجرة اٍستجابة للتحولت العالمية ولو أن أثر

تحاد األوروبي فٍان هاته األخيرة رغم ذلك تؤثر في عالقتها مع الٍ  ،الجنوب في هذا المجال

و يمكن اٍدخال تغييرات على مجموعة من  ،المجالت ولو بشكل محدود ومتفاوت في بعض

تحاد أيضا ليس متفقا حول سياسة موحدة  للهجرة  وهو في حاجة االى القرارات ألن اٍل 

تحاد رغم أن اون دول الجنوب. وٍلن أصبحت المقاربة الشمولية متبناة من طرف اٍل تع

سواء على المستوى النظري أو العملي، ولذلك  الحلول العميقة ليست من أولويتها،التنمية و
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الحفاظ على التعاون مع الدول األوروبية  على  أن تستمر في  ،على الدول المعنية كالمغرب

قات األخوية مع دول على العال ،ل قراراتها في هذا المجال والحفاظ أيضاالتشبت بٍاستقال

 و رغم أن ما يصعب المسألة هو شراكة دول منفردة  ،ذا التعاون مثمر أيضاالجنوب ألن ه

اٍقليمية على البلد أن يكتسب  تكتالتوفي اٍنتظار أن تتحقق مع اٍتحاد متكتل ومع هذا الوضع 

سمعة جيدة بالديموقراطية واٍحترام حقوق النسان والتحديث كي يحمي مصالحه ويكتسب 

 ثقة الشركاء.
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 توصيات ومقترحات

في  تجارومكافحة ال _ العمل على الحد من الهجرة السرية من األصل بمراقبة الحدود

سباب األ لتعاون الدولي على القضاء علىوالعمل في اطار ا ،ودراسة منح التأشيرات البشر

                                             العميقة للهجرة السرية من حروب وفقر وغياب الحكامة الجيدة.                

 .وقية جدية وليس ألغراض سياسية بسياسة حقالتعامل مع الهجرة  _  

مكانية لوالديموقراطية الريع ومكافحة الفساد شروط اقالع اقتصادي بالقطع مع لق خ _  

 الستفادة من الهجرة الوافدة.

ها ر فانفإذا كانت متخلفة عن العص ،السياسة العامة للدولة لها تأثيرات على الهجرة_ 

  .تنعكس على سياسة الهجرة و في تنقل الناسستتسب في ظواهر سلبية 

ه أن الذي علي) وتقييم تسوية وضعية األجانب بالمغرب ليس فقط من جانب حقوقي_ تتبع 

 لك علىذولكن انعكاسات   (أحوال المعنيينيرى الى أي حد انعكست الوضعية الجديدة على 

  .وحتى المجتمع المدني له دور في هذا المجتمع اقصاديا واجتماعيا

 ،لسريةاجرة لقوانين الدولية في مكافحة اله_ عدم النسياق مع التحاد األوروبي في خرق ا

 ألنه بلد افريقي. غرب أشد من الدول األوروبيةكما أن تبعات ذلك على الم

حقوق  يةما_ الدول األوروبية والدول المتقدمة بشكل عام عليها أن تتحمل مسؤوليتها في ح

ألسباب ى القضاء علايجاد حلول للهجرة غير القانونية من خالل ا المهاجرين كيفما كانوا و

لية تغالالعميقة في ذلك ليس فقط من خالل مساعدات التنمية ولكن بتغيير سياساتها الس

 والمصلحية اتجاه البلدان النامية.

د م وق_ ل بد من وضع اتفاقية لحماية جميع المهاجرين وتأطير ظاهرة الهجرة بشكل عا

ر جنبدفي  مؤتمر عالمي في المغرب يشكل ميثاق عالمي بداية ذلك ونحن قريبون من تنظيم

 .فهي فرصة لكي يتم وضع ميثاق واعدحول الموضوع  2018
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ع وتوسي السياسة الجديدة في المجال تالئم _ مراجعة قوانين الهجرة في المغرب لجعلها 

جوء الل وقانون وليس التركيز على الزجرالقوانين كي تهتم بوضعيات المهاجرين المختلفة 

ي نبي فمنح حق نقل الجنسية من المغربية لزوجها األجالذي تأخر اخراجه معني كذلك ثم 

 أقرب وقت والمساواة في الزواج من األجانب بين الرجال والنساء. 

لدولية اعمل _ المصادقة على الحقوق النقابية للمهاجرين التي تنص عليها اتفاقية منظمة ال

اية حق الخاصة بالحرية النقابية وحم 87التفاقية ، عدالتي لم يصادق عليها المغرب ب

 ومالئمة قوانين العمل مع التفاقيات التي صادق عليها. التنظيم

يجب  نهام _ الهجرة سنة من سنن الحياة والقوانين هي فقط لتنظيمها وحتى غير القانونية

لتعامل ايقة فهي ظاهرة سلبية أو ايجابية حسب طر ،ل معها بإنسانية في اطار القانونالتعام

                                                                                                 معها. 
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 الئحة المراجع

 الكتب  

 رفةالهجرة كيف تأثر في عالمنا ؟ عالم المع .ترجمة مصطفى ناصر .بول كولير _

لعدد يت اسلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكو

 2016أغسطس  439

دولي عباس عبد المير اٍبراهيم العامري. حماية حقوق النسان في القانون ال _

  2016منشورات الحلبي الحقوقية 

 هجرة  المركزعصر ال  .ىترجمة منى الدروب _  ستيفن كاستلز، مارك ميللر. 

 2013 القومي للترجمة القاهرة 

  2012محمد البزاز. حقوق النسان مطبعة سجلماسة مكناس  _

ة الوراق حقوق النسان المعايير الدولية وآليات الرقابة  مطبعة يوسف البحيري.  _

 2010 .الوطنية الداوديات_مراكش

   2010 .بحث النسيج الجمعوي المغربي وقضايا الهجرة بالمغرب محمد خشاني. _

:  لصحراءالمغاربة ومهاجرو بلدان اٍفريقيا جنوب ا رية العلمي.محمد الخشاني و ح _

راسات منشورات الجمعية المغربية للدأية  عالقة ؟  منسقة البحث مليكة بن الراضي.  

 2009واألبحاث حول الهجرة 

جديدة المية الالدولة في عالم متغير، الدولة الوطنية والتحديات العالصديقي. _  سعيد  

  2008مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية الطبعة الولى  

  2007الرباط -عمر بندورو. حقوق النسان والحريات الساسية مطبعة دار القلم _

دولية اته الوطنية والقانون حقوق النسان مصادره وتطبيقالشافعي محمد بشير.  _

  2004منشأة المعارف بالسكندرية الطبعة الثالثة  
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 طرق ، ألمم المتحدة األجهزة اٍختصاصهامنذر عنبتاوي. نظام حقوق النسان في ا _

محمد  عدادا.ول الوثائق العالمية والقليميةعملها ومنجزاتها حقوق النسان دراسات ح

يين لمالالمجلد الثاني دار العلم ل .العظيم وزير شريف بسيوني _محمد سعيد الدقاق_عبد

 1989لبنان الطبعة الولى 

 الرسائلو  األطروحات 

ل حة لنيبطي. اٍشكالية الهجرة في العالقات المغربية السبانية أطرومحمد المرا _

لوم الع تخصص المغرب في النظم القليمية والدولية كلية ،الدكتوراه في القانون العام

 .عيةلجاماالقانونية والقتصادية والجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس السنة 

2014 2015  

ي فلسرية اأثر الهجرة  لنيل الدكتوراه في القانون العام،أطروحة  عائشة الديواني. _

د اسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن" جامعة محموروبية "درالمغربية األ العالقات

   جامعية ال السنة .الرباط كدالأ .انونية والقتصادية والجتماعيةالخامس كلية العلوم الق

2007 / 2006                                                                                     

 ية ألفارقة جنوب الصحراء بالمغرب : بينالنظام _ أحمد عمور. الهجرة غير 

كلية  لخاصبحث لنيل شهادة الماستر في القانون ا ية واٍلكراهات األمنية،الحماية الدول

                      2014/2015فاس السنة الجامعية -العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية

د والبع لسرية بين البعد الحقوقيكمال المسعودي. تعامل المغرب مع ملف الهجرة ا_ 

 الدولي انوناألمني, رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص حقوق النسان والق

ة السن .لماعيالنساني كلية العلوم القانونية و اٍلقتصادية والجتماعية جامعة مولي اٍس

   2014/2015الجامعية 

يقيا اٍفر ن غي الشرعيين المنحدرين منالوضعية القانونية للمهاجري حنان المنيعي. _

نون جنوب الصحراء بالمغرب،  بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القا

عة عية جامجتماالدولي والعالقات الدولية المعاصرة كلية العلوم القانونية والقتصادية وال

   2012/2013جامعية سيدي محمد بن عبدهللا  السنة  ال
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اث ورومغربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد أحدنبيل زكاوي. التعاون األ_ 

ن لقانوابمدريد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة المتخصصة في  11/03/2004

تصادية القالعام السنة الجامعية جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية العلوم القانونية و

      2008 /2007 .جتماعية فاسوال

بلوم رسالة لنيل د ،_ رشيد المرزكيوي. النظام األوروبي لحماية حقوق النسان 

ونية لقاناالدراسات الجامعية العليا في القانون العام جامعة محمد الخامس كلية العلوم 

 1991/1992السنة الجامعية الرباط   .والقتصادية والجتماعية

 مجالت 

لدولية االعلوم القانونية. قضايا الهجرة والمهاجرين على ضوء التفاقيات مجلة _ 

نية العدد السادس مطبعة الم ،والنصوص الوطنية مع رصد ألهم الجتهادات القضائية

 2017الرباط 

ركز تصدر سنويا عن م ،_ مجلة سياسات الهجرة. تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين

 2016البحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد الول يناير 

 

 2016يناير  _ المجلة المغربية للدراسات القانونية والقتصادية. العدد اٍلفتتاحي /

 طبع األحمدية 

 

ان واللجوء في بلد الشبكة األورومتوسطية لحقوق النسان. دراسة حول الهجرة_

س_ فيرونيكا بالن  بواساك ماتيو اندري _ سارا كيي_نجالء سمكية   ،الغرب العربي

       2010كوبنهاغن 

سات دورية علمية فصلية محكمة يصدرها مركز المارات للدرا ._ رؤى إستراتيجية

  2013يونيو  3والبحوث الستراتيجية  العدد 

 _  al-siyassa al-dawliya     2009يناير  175العدد   

                                 .   2004سنة  9مجلة كلية اآلداب والعلوم النسانية بسوسة عدد  .موارد _
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 مقاالت 

  ما هي أسباب المواجهات بين مهاجرين أفارقة ومغاربة بالدار البيضاء؟_  

 /https://www.infomigrants.net/ar/post/6274 2017بوعالم غبشي نونبر  

_  http://www.alyaoum24.com/1149932.html_ بعد  ،يومية أخبار اليوم

منهم في  40ألف مهاجر.. وزارة يتيم تقر أنها لم تدمج سوى  45تسوية المغرب وضعية 

 2018شتنبر. سوق الشغل

د العد المساءيومية  ،رى بطعم النكسار_ عبد هللا بوصوف اليوم العالمي للمهاجر.. ذك

3451 29/11/2017 

 /https://nawaat.org/portail/2013/11/13 تونس-في-المهاجرين-وضعيات-حول-دراسة_ 

بهون محمد، تطور ظاهرة اللجوء على المستوى الدولي _ 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=545962&r=0 

 تقارير  

 مهاجرة ال استقدام العمالةمة حول "ممارسات الموضوعي الى الجمعية العا_ التقرير 

   (     2015سنة  A /70/310تقرير  ) "  للمهاجرينوحقوق النسان  

 سياسة األجانب وحقوق اٍلنسان بالمغرب من أجل س الوطني لحقوق النسان.المجل _

  2013ملخص تنفيذي شتنبر  ،جديدة في مجال اللجوء والهجرة

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان: التقرير السنوي حول وضعية حقوق اإلنسان  _

    2015بالمغرب خالل سنة 

األردن هيومان رايتس ووتش 2015_ التقرير العالمي   

https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268124#ea451f 

 

 

 ندوات              

http://www.alyaoum24.com/1149932.html_
https://nawaat.org/portail/2013/11/13/_دراسة-حول-وضعيات-المهاجرين-في-تونس
https://nawaat.org/portail/2013/11/13/
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=545962&r=0
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268124#ea451f
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جانب قامة األالمتعلق بدخول واٍ  02_03إشكالية الهجرة على ضوء القانون رقم  _ 

ل رة العدا وزاشغال الندوة الوطنية التي نظمتهالمغربية وبالهجرة غير المشروعة. أبالمملكة 

منشورات جمعية نشر المعلومة  2003دجنبر  20و 19ووزارة الداخلية مراكش يومي 

  2004_1القانونية والقضائية سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد 

 تلفزية واذاعية  برامج 

وروبي_الحزب االشتراكي الديموقراطي دخل بيرغيت زيبل، عضو البرلمان األت _

 DWعربية  موسم الهجرة أمام الحوائط | السلطة الخامسةالعالقون في   بألمانيا .

7Luhg-https://www.youtube.com/watch?v=BbA6I                                                    

 _ Radio Atlantic 

    
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/5507
في ظل سياسة الهجرة اللي ناهجها المغرب لتسوية وضعية المهاجرين  2017-02-09-09-52-54-

؟ واش المغرب قادر يستوعب المهاجرين االفارقة ديال جنوب الصحراء... الشرعيين  غير   
-

https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/6032
-2017-02-09-09-52-54 رايكم مستمعينا في رفض اغلبية المغاربة لهجرة افارقة جنوب  ما

واش فنظركم هاد االسباب ماشي فحد ذاتها ... الصحراء الى المغرب بسبب البطالة و عدم الشعور باالمن 

 ميز عنصري ؟
 

_  روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لندماج  المهاجرين في المجتمع المغربي 

https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s 

 

 موقع الكتروني  

 https://www.almaany.com   معجم                     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BbA6I-7Luhg
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/5507-2017-02-09-09-52-54
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/5507-2017-02-09-09-52-54
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/6032-2017-02-09-09-52-54
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/6032-2017-02-09-09-52-54
https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/houriytek/item/6032-2017-02-09-09-52-54
https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
https://www.almaany.com/
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 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي  

( الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي87الاتفاقية )رقم    

 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

والثلاثين، في دورته الحادية 1948تموز/يوليه  9في    

15، وفقا لأحكام المادة 1950تموز/يوليه  4تاريخ بدء النفاذ:   

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي االنعقاد في سان فرانسيسكو، وانعقد فيها في دورته الحادية والثالثين يوم 

،1948حزيران/يونيه  17  
تمد، علي شكل اتفاقية، مقترحات معينة تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وهو وقد قرر أن يع

 موضوع البند السابع من جدول أعمال الدورة،
وإذ يري أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر "االعتراف بمبدأ الحرية النقابية" وسيلة لتحسين أوضاع العمال 

م،وإلقرار السال  
 وإذ يري أن إعالن فيالدلفيا قد أكد مجددا أن "حرية التعبير والحرية النقابية" شرطتان أساسيان الطراد التقدم،

 ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد أقر باإلجماع، في دورته الثالثين، المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي،
متحدة، في دورتها الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل وإذ يري أن الجمعية العامة لألمم ال

 بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية،
ة التي ستدعي "اتفاقية يعتمد، في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، االتفاقية التالي

"1948 الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام  

 

 الباب األول: الحرية النقابية

1المادة   

.التنفيذ يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه االتفاقية نافذة إزاءه بوضع األحكام التالية موضع  

2المادة   

من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز 

.يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في االنضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق  

3المادة   

حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في .1

.نشاطها، وصياغة برامجها  

تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.2   

4المادة   

.ال تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية  

5المادة   

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حالفية واالنضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو 

.اتحاد حالفي من هذا النوع حق االنتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل  

6المادة   

.تها الحالفيةالعمال وأصحاب العمل واتحادامن هذه االتفاقية علي اتحادات منظمات  4و  3و  2تنطبق أحكام المواد   

7المادة   
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ال يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحالفية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها 

.من هذه االتفاقية 4و  3و  2الحد من تطبيق أحكام المواد   

8المادة   

ولئك وهؤالء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية أن علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أ.1

.يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من األشخاص والجماعات المنظمة  

.ال يجوز للقانون الوطني، وال لألسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه االتفاقية.2   

9المادة   

د القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه االتفاقية علي القوات المسلحة تحد.1

.والشرطة  

من دستور منظمة العمل الدولية، ال يعتبر تصديق أي عضو لهذه  19من المادة  8طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة .2 

عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة  االتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو

.بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه االتفاقية  

10المادة   

في هذه االتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو ألصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب 

.العمل والدفاع عنها  

ق التنظيم النقابيالباب الثاني: حماية ح  

11المادة   

يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه االتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير الالزمة والمناسبة 

.لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية  

 الباب الثالث: أحكام متنوعة

12المادة   

من دستور منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدلة بصك تعديل دستور  35يتعلق باألقاليم المشار إليها في المادة في ما .1

من المادة المذكورة المعدلة علي النحو  5و  4، عدا األقاليم المشار إليها في الفقرتين 1946منظمة العمل الدولية لعام 

هذه االتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب العمل الدولي، لدي التصديق، أو المذكور، يقوم كل عضو في المنظمة يصدق علي 

 في أقرب وقت ممكن بعده، بيانا يحدد فيه
 أ( األقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية دون تعيير،

ر تفاصيل هذه التغييرات،ب( األقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية مع تغييرات، مع ذك  
 ج( األقاليم التي ال تنطبق عليها االتفاقية، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحاالت،

.د( األقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره  

من التصديق، من هذه المادة جزءا ال يتجزأ  1تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من الفقرة .2

.ويكون لها مثل آثاره  

ألي عضو، في أي حين، أن يلغي بإعالن الحق، كليا أو جزئيا، أية تحفظات أوردها في إعالنه األصلي عمال بالفقرات .3

.من هذه المادة 1الفرعية )ب( و )ج( و )د( من الفقرة   

، أن يوجه إلي المدير العام إعالنا 16ام المادة ألي عضو، في أي حين يجوز فيه االنسحاب من هذه االتفاقية طبقا ألحك.4

.جديدا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعالن سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها  

13المادة   

م غير متروبولي، حين تكون المسائل التي تعالجها هذه االتفاقية داخلة في اختصاصات الحكم الذاتي التي يملكها أي إقلي.1

يجوز للعضو المسؤول عن العالقات الدولية لهذا اإلقليم أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، باالتفاق مع حكومة 

.اإلقليم المذكور، إعالنا يقبل به، باسم ذلك اإلقليم، التزامات هذه االتفاقية  

:ي إعالنا بقبول التزامات هذه االتفاقيةيمكن أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدول.2   

  أ( أي اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة، بصدد أي إقليم موضوع تحت سلطتهما أو سلطتهم المشتركة، أو
ب( أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم بمقتضى ميثاق األمم المتحدة أو بمقتضى أي حكم آخر، بصدد هذا 
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.اإلقليم  

تذكر اإلعالنات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عمال بالفقرتين السابقتين من هذه المادة هل  يجب أن.3

ستطبق أحكام االتفاقية في اإلقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر اإلعالن أن أحكام االتفاقية 

.يذكر تفاصيل هذه التغييرات ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها وجب أن  

للعضو أو األعضاء أو السلطة الدولية المعنيين باألمر، أن يتخلوا كليا أو جزئيا، في أي حين، بإعالن الحق، عن حق .4

.اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في أي إعالن سابق  

ه االنسحاب من هذه االتفاقية طبقا ألحكام للعضو أو األعضاء أو السلطة الدولية المعنيين باألمر، في أي حين يجوز في.5

، أن يوجهوا إلي المدير العام إعالنا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعالن سابق، ويحدد 16المادة 

.الموقف الراهن بشأن تطبيق االتفاقية  

 الباب الرابع: أحكام ختامية

14المادة   

.يلهاالتصديق الرسمية لهذه االتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسج توجه صكوك  

15المادة   

.ال تلزم هذه االتفاقية إال أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.1   

.نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين ويبدأ.2  

وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك .3

.تصديقه  

16المادة   

ها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه ألي عضو صدق هذه االتفاقية أن ينسحب من.1

.إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. وال يسري مفعول هذا االنسحاب إال بعد سنة من تاريخ تسجيله  

العشر المذكورة في الفقرة كل عضو صدق هذه االتفاقية ولم يمارس، خالل السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات .2

السابقة، حق االنسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له 

.االنسحاب من هذه االتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة  

17المادة   

عمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق واإلعالنات يقوم المدير العام لمكتب ال.1

.والتحفظات ووثائق االنسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة  

علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الموجهة إليه، أن يسترعي نظر أعضاء .2

.يخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقيةالمنظمة إلي التار  

18المادة   

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع األمين العام لألمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق 

حكام المادة واإلعالنات ووثائق االنسحاب التي قام بتسجيلها ووفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا األخير بتسجيلها وفقا أل

.من ميثاق األمم المتحدة 102  

19المادة   

لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه االتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام 

مؤتمر حول تقريرا حول سير تطبيق هذه االتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال ال

.تنقيحها كليا أو جزئيا  

20المادة   

إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص االتفاقية الجديدة علي خالف .1

 ذلك،
ن أحكام أ( يستتبع تصديق أي عضو لالتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر ع

أعاله، انسحابه الفوري من هذه االتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت االتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة  16المادة 
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 المفعول،
.ب( تصبح هذه االتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل األعضاء  

االتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء األعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم تظل هذه .2

.يصدقوا االتفاقية المنطوية علي التنقيح  

21المادة   

.يكون النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويين في الحجية  
التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا لألصول في دورته  النص الوارد أعاله هو النص الرسمي لالتفاقية

.1948الحادية والثالثين المنعقدة في سان فرانسيسكو والتي أعلن اختتامها في اليوم العاشر من تموز/يوليه   

.1948وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الحادي والثالثين من آب/أغسطس   
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