
 
 

ا�لس الوطين حلقوق إال�سان للمملكة املغربیة  

 مؤسسة وطنیة للهنوض وحامیة حقوق إال�سان
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ود ٔأن يو التفا�يل مع الس�ید املقرر اخلاص،ملشاركة يف هذا النقاش� حلقوق إال�سان  الوطينیترشف ا�لس
تتأٔسس لهجرة لدیدة ج�الن عن س�یاسة االٕ  2013 منذ ٔأواخر �ام شهدتيف املغرب حقوق املهاجر�ن ؤكد ٔأن ي

ا�لس عقب صدور تقر�ر  إال�سان. وقد �اء اع�د هذه الس�یاسة  حقوقة وحترتم شام� وا�ساين�ىل مقاربة
 .2013" يف ش�تنرب ٔأیلول  "أ��انب وحقوق إال�سان يف املغربالوطين حول

 
الترشیعي والس�یاسات العامة رئيس�یة يه إالطار  حول ثالث موضو�ات وقد �ركز العمل امللموس للم�لس

 املهاجر�ن يف املغرب. ٔ�وضاعوالرصد املس�متر 
 

�لق �لهجرة واللجوء و�جتار تت العدید من مشاریع القوانني  ا�لس الوطين من ٕا�دادمكن تقر�روهكذا، فقد 
دور�ت تتضمن تعل�ت ع�د هذا التقر�ر �الوطين. كام مسح ا�لس مع خبصوصها مت التشاور ييف البرش، واليت 

 املدارس العامة.  بولوجٔأفریقيا جنوب الصحراء املن�در�ن من  ٔ�طفال املواطنني مسحت
 

 يف یولیو ة�ري رشعييف وضعیة املهاجر�ن �سویة �س�تثنائیة ٔ�وضاع للٕاطالق معلیة و�الوة �ىل ذ�، مت 
متت �سویة مس�ال، طلبا  27463  مجموعمنوقد حققت هذه العملیة نتاجئ مرضیة �دا، حيث ٕانه . 2014

ویعزى  من طاليب اللجوء. 577 صفة الجئ ٕاىل كام مت منح من النساء. 10201 بيهنممن ، ٪92وضعیة حوايل
 للمتابعة والطعن اليت یرتٔأسها ا�لس اللجنة الوطنیةارتفاع �دد الطلبات املقبو� ٕاىل العمل ا�ي قامت به 

ا�سمت مبرونة املعایري املعمتدة لقبول الطلبات. كام بدل ا�لس مساعٍ  تدابري �دیدة ذختا، واليت قامت �الوطين
معیات املهاجر�ن. جب�رتاف القانوين للوساطة من ٔأ�ل �

 
 وٕاذ �رحب ا�لس هبذا التقدم إالجيايب ا�ي ٔأحرزته اململكة املغربیة يف جمال تعز�ز حقوق املهاجر�ن وحام�هتا،فٕانه

 ، ٔأ�رزها:بعض الت�د�تما زالت تعرتضه یدرك ٔأن التنفيذ الفعال لس�یاسة الهجرة 
 

 للجوء والهجرة؛ أ�ساس�یة املتعلقة �قواننيالالتأٔ�ري يف اع�د  -
 ؛اكءوالرش�ن الفا�لبني خمتلف  التنس�یق رضورة -
 دمع وبناء قدرات ا�متع املدين؛رضورة  -
  للمهاجر�ن.والرتبیة املقدمةٕادماج املهاجر�ن الت�د�ت املرتبطة �س�یاسة  -
 شكرا


