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أديناور مؤسسة كونراد مع وبتعاون  ، بشراكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،ينظم مجلس املستشارين

 ميدانالسياسة املغربية في "ضوع في مو  ادراسيا يوم ،في أوروبا والجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون 

البرملاني الدولي على  التحادل 137 مصادقة الجمعيةبمناسبة ذلك و  ،"فرص وتحدياتواللجوء، الهجرة 

تدعيم التعاون البرملاني وتعزيز الحكامة في مجال " : عنوانمقترح موضوع للدراسة مقدم من قبل املغرب ب

 الحتضانواستمرارا  ،"ومنتظمةالهجرة في أفق املصادقة على ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة 

، بخصوص القضايا ذات الصلة والتشاركي لنقاش املجتمعي التعدديلو  املؤسساتي لحوار العمومياملجلسل

تنفيذا أيضا و بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، 

 . 2018إلى  2016الستراتيجية العمل املرحلية للمجلس للفترة املمتدة من 

التصدي ألسبابها من  أوجهقبيل من  العديد من اإلشكاالتالهجرة باعتبارها ظاهرة بشرية عاملية  طرحت

في التعاطي معها الدولية املشتركة نزاعات وحروب واختالالت مناخية وبطالة ومجاعاٍت، واملسؤولية 

كما تمتحن  املجموعات البشرية.الشعوب و لعالقات بين اتجسير لو  يالثقافحاضنةللتبادل كظاهرة إنسانيٍة 

على اإلدماج،  تهاومعايير وقيم حقوق اإلنسان، وقدر  املجموعة الدولية في مدى التزامها بمبادئالهجرة 

 إلى هذا التضامن. 
ً
ل اآلخر، والتضامن مع اآلخر في زمن األزمات واللحظات التي يكون فيها محتاجا قبُّ

َ
 وت

ية،كإليها والتي ُينظر لهجرة في السياق الدولي الراهن، لسلبية التمثالت وتساهم ال َياتِّ ِّ
َعة حضارية وُهو 

َّ
ي ف َفزا

العديد من املشكالت الداخلية في بعض البلدان، وفي تحميلها سياسيا وانتخابيا لربح األصوات،  هافيتوظ

حدُّ من تنقالت  وجعلها سببا
َ
إلشاعة خطابات االنطواء وكراهية األجانب واستصدار التشريعات التي ت

 البشر، خاصة في سياق مطبوع بمخاطر اإلرهاب والتطرف.

التمثالت الخاطئة، توسيع قاعدة املؤمنين بإيجابيات الهجرة وفوائدها وقيمها ويقتض ي تصحيح هذه 

اع الرأي العام. فاملهاجرون، عكس الصورة  املضافة، من دول وتنظيمات سياسية وحركات مدنية، وصن 

ى عنهم، بعد أن ساهموا في املاض ي في بناء اقتصادات بلدان االستقبال، يساهمون ال
َ
ْعط

ُ
يوم النمطية التي ت

في رخائها وازدهارها، إن األمر يتعلق بقوى عاملة، وبطاقاٍت فكرية وعلمية وبعالمات نجاح، مما يتطلب 

 عن الخلط بين الهجرة من جهة، واإلرهاب والعنف والتطرف من جهة أخرى.
َّ
ف

َ
 الك

تضافر جهود جميع األطراف وإعادة النظر في السياسات االقتصادية هذه الظاهرة التعاطي مع فرض كما ي

واالجتماعية الدولية في اتجاه إقرار سياسة عاملية عادلة وقادرة على تدبير تدفقات املهاجرين واالستجابة 

 للرهانات التي يواجهها املصير املشترك الذي يربط شعوب الجنوب، وتجاوز املشاكل الهيكلية للدول املصدرة

للهجرة، وتدعيم برامج التشغيل وتعزيز اليد العاملة بدول االستقبال، مع ضرورة تحسين ظروف هذه الدول 

واالرتقاء بمستوى مواطنيها االقتصادي واالجتماعي في مقاربة شمولية تسعى إلى تسوية الصراعات 
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ليسود السالم  خية، وضمان العدالةاملنا والنزاعات السياسية والحروب والخالفات الدينية والعرقية

 واالستقرار كمرتكزات أساسية ألية تنمية اقتصادية أو اجتماعية.

دان األجندات الدولية والنقاش العمومي في العديد من البل ،اليومالهجرة، ظاهرة تتصدر من هذا املنطلق، 

عامي الهجرة في املغرب  2018و 2017يمكن اعتبار سنتي . وفي هذا السياق وعلى مستوى املنظمات الدولية

باختيار صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا من طرف االتحاد من جهة تميزتا إذ بامتياز 

اختيار الجمعية العامة لألمم املتحدة ومن جهة ثانية ب ،تحاد في مجال الهجرة في إفريقيااإلفريقي رائدا لال

، وسيتم 2018دجنبر  11و 10أشغال املؤتمر الدولي للهجرة، والذي سوف ينعقد يومي لمغرب، الحتضان ل

سيستكمل أشغال املنتدى الذي و خالله إقرار "ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة"، 

في  11ـالعالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى املغرب وأملانيا رئاسته املشتركة، والذي ستنعقد قمته ال

 .املقبل دجنبر 7إلى  5راكش في الفترة من م

التدفق الهجروي الذي يعرفه التراب الوطني سواء من ة واكبمعلى املغرب منذ سنوات،  عمليو 

دول أسيوية تعيش أزمات  من أو حروبالصحراء أو من بلدان عربية تعرف نزاعات و  جنوب بلدان

ة صعبة، من خالل االهتمام أكثر بفئة املهاجرين النظاميين الذين اختاروا املغرب بلدا ياجتماعية وسياس

مع إشكالية املهاجرين الوافدين على املغرب بطريقة إنسانية  ىتعاطيلإلقامة واالستقرار، وفق تصور 

 .ولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد األطرافوشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الد

 وقد اعتبر، التقرير املوضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول وضعية املهاجرين والالجئين باملغرب

يعد أرض هجرة بامتياز منذ موجة الهجرة األولى التي انطلقت مع الحرب العاملية "هذا األخيرأن  2013لسنة 

أضاف و  ."استقبال وتوافد، رغم أن الوعي الجماعي لم يستوعب بعد هذا املعطى التاريخياألولى، وأرض 

ال يمكن للمغرب، كبلد ينتمي إلى القارة اإلفريقية، التي تواجه تحديات التنمية وتعيش بانتظام "التقرير أنه 

واملرشح  على وقع أزمات سياسية ونزاعات مسلحة، أن يظل بعيدا عن عواقب هذا الوضع املضطرب

 ".لالستمرار

، سياسة واستراتيجية جديدة للهجرة واللجوء، تروم أوال 2013اعتمد املغرب منذ شتنبر في هذا اإلطار، 

اإلطار  ، حماية حقوق األشخاص الذين قرروا االستقرار باملغرب وكذا الالجئين، انسجاما مع ش يءوقبل كل 

، الذي سجل قفزة نوعية في مجال مقاربة 2011ر يوليوز القانوني املتعلق بالهجرة واللجوء في إطار دستو 

اململكة لهذه الظاهرة، بعد أن نص في ديباجته على تمتع األجانب بالحريات األساسية املعترف بها للمواطنات 

 .واملواطنين املغاربة، واتخذ موقفا واضحا وصريحا بخصوص التصدي لجميع أشكال التمييز

https://www.maghress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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منذ شتنبر ،ساميةملكية إعداد هذه االستراتيجية وفق مقاربة تشاركية بتوجيهات الشروع في تم  وقد

على التجارب الدولية وانطلقت من تشخيص للوضعية وتوجت بتقرير املجلس الوطني  تح،انفت2013

لحقوق اإلنسان حول وضعية املهاجرين والالجئين باملغرب، وخلصت إلى اعتماد استراتيجية تقوم على أربعة 

اف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق املهاجرين في إطار احترام حقوق اإلنسان، وإقامة إطار مؤسساتي مالئم، أهد

 وتسهيل اندماج املهاجرين الشرعيين، وتأهيل اإلطار القانوني.

مليون مهاجر إفريقي  32ارتفاع مضطرد، حيث يوجد من الحركية اإلفريقية  هتشهدما  اإلشارة إلىوجدير ب

مليون، مهاجرين داخل إفريقيا، الش يء الذي يمثل ضعف  16,5منهم، أي حوالي  % 50عبر العالم، وأزيد من 

إفريقيا على الجارية بالتحوالت االقتصادية والديموغرافية تعمل ينتظر أن و عدد املهاجرين األفارقة بأوروبا. 

جه، لهذا ينبغي أن يشكل ارتفاع وتيرة الهجرة في إفريقيا، فرصة للتنمية االقتصادية هذا التو  تقوية

 .واالجتماعية بالقارة. وأنه من األهمية أن تدعم السياسات الوطنية للهجرة هذه الحركية

حاد االت -أوضح جاللة امللك محمد السادس في رسالته إلى القمة الخامسة لالتحاد االفريقي  في هذا اإلطارو

"الهجرة االفريقية ال تتم بين القارات في غالب األحيان. ن أبأبيدجان  2017نونبر  29األوروبي املنعقدة يوم 

منهم يبقون في  4 أفارقة مهاجرين 5فهي تقوم قبل كل ش يء داخل البلدان االفريقية إذ أنه من أصل 

% فقط من الحجم االجمالي 20إفريقيا. والهجرة غير الشرعية التشكل النسبة الكبرى، فهي تمثل 

% من عائدات الهجرة تصرف داخل 85للهجرة الدولية، والهجرة التسبب الفقر لدول االستقبال ألن 

 .هذه الدول"

 :إلىأهمية فائقة بالنظر  هذا اليوم الدراس ي ويكتس ي موضوع

من و  ،الوطنية الضروريةصدار التشريعات جهة إمن ، في مجال الهجرةالبرملان  مساهمته في تقوية دور أوال:

 املتخذة في هذا امليدان؛جهة الرقابة على السياسات العمومية 

 ؛دينامية امليثاق العالمي للهجرةإعداد استراتيجية تدخل واضحة املعالم لتعزيز نيا: مساهمته في ثا

احتضان فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية الذي  ساهمته في مواكبةمثالثا: 

، والذي سيجعل من أولوياته تعزيز البعد التنموي من خالل األهداف 2018سيحتضنه املغرب في دجنبر 

 ؛2030اإلنمائية ملا بعد 

 الهجرة. حول ظاهرةتنمية املعارف مساهمته في ا: رابع
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السياسة املغربية في ميدان الهجرة واللجوء فرص "اليوم الدراس ي لهذاالذي اختير وضوع امليطرح و 

 :قبيلمن إشكاليات وأسئلة عميقة، " وتحديات

 ؛العابرة للقارات غير القانونيةالهجرة  ستراتيجية اململكة في معالجة ظاهرةا -

 غير النظامية؛املعالجة القانونية لظاهرة الهجرة  -

 التنموية للهجرة؛األدوار  -

 ؛منة ومنتظمةمساهمة املغرب في إعداد امليثاق العالمي من أجل هجرات آ -

 ؛اتها على دول املصدر واالستقبالاألسباب االجتماعية لظاهرة الهجرة وانعكاس -

 ؛العابرة للقاراتغير الشرعية املقاربات الحقوقية واإلعالمية واألمنية لظاهرة الهجرة  -

 ن.تدبير التدفقات الهجروية وتيسير عمليات إدماج املهاجري الترابية واملؤسسات املنتخبة في دور الجماعات-

ة لها، موضوعيإلى القيام بقراءة  اليوم الدراس ييهدف هذا  اإلشكاالت التيو مجموعة من التساؤالت  متلك 

التحديات التي تفرضها الهجرة الفعالة في صياغة ميثاق عالمي يكون شامال ومستجيبا لكل املساهمة  بغية

سياسيين فاعلين  ، وذلك عبر اإلسهام القيم املتوقع للمتدخلين، منزاوية الخصوصيات املغربية من

 املنتدى:تتوزع عليها أشغال هذا  ةأساسي تالحظثالث ومدنيين...، وذلك في  واقتصاديين واجتماعيين

 ؛تحوالت سياسة املغرب في مجال الهجرة واللجوء. 1

 ؛االندماج واألمنو التنقل  هجرة وتحدياتال. 2

 .هجرة كرافعة للتنميةال.3

 


