
 

 كلمة السيدة الرئيسة خالل الجلسة االفتتاحية 

 للمؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان  12للمؤتمر الـ

 

 ؛ االفريقية، رئيس الشبكة السيد الرئيس محمد فايق

 السيداتوالسادةالحضور،

 الزمالء والزميالت االعزاء
 

بشكري الخالص للمجلس  باسم مجموعة العمل حول الهجرة  ، بداية أن أتقدم  اسمحوا لي

القومي لحقوق اإلنسان بجمهورية مصر العربية على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة  

املعهودة فيه. كما ال تفوتني الفرصة ألتقدم بشكر وامتنان خاصين لرئيسه السيد محمد فايق  

تطورات لفاعلين في حقوق االنسان و أجيال من ا الذي نعتز بكونه ذاكرة مؤسساتية عايشت 

 وأحداث  عرفتها الحركة الحقوقية في املنطقة االفريقية والعربية.  
 

املؤتمر الثاني عشر لشبكة املؤسسات الوطنية  ، ألول مرة ، بولي عظيم الشرف أن أشارك 

مل األفريقية لحقوق اإلنسان وأن أتناول الكلمة في هذا املحفل اإلقليمي باسم مجموعة الع

املعنية بالهجرة، التي نتشرف برئاستها والتي أحدثتها الشبكة اإلفريقية بغرض تقديم  

يخص مساهمة املؤسسات في حماية حقوق املهاجرين  وتطويرالتوجهات االستراتيجية فيما 

  وتعزيزها.

 :على خطة عمل املجموعة التي تم إعدادها ، بالجمعية العمومية،صادقنا يوم أمسوقد 

للجنة   64أبريل املاض ي على هامش الدورة  فيشرم الشيخ  أوال اعتمادا على استنتاجات لقاء

 اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  



الشبكة بخصوص االنشغاالت  على استبيان تقاسمناه مع جميع املؤسسات أعضاء  ثانيا 

 واالولويات

أعضاء الشبكة   زمالئنا باملؤسسات الوطنيةمقاربة تشاركية وتشاورية مع  ر وثالثا على اختيا

 .، قناعة منا أنها املنهجية الضرورية لبناء مسار العمل املشترك بكل تعقيداتهاإلفريقية

 السيدات والسادة

باهتمام خاص من قبل جميع الفاعلين وعلى املستويات الدولية واإلقليمية  يحظىلقاءنا،

  160فامليثاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة، الذي وافقت عليه أكثر من والوطنية. 

يعد باألساس توافقاملجموعة الدولية لتدبير الهجرة، ، 2018دولة في مدينة مراكش في دجنبر 

الهجرة الدولية.   ألبعاديتميز بشموليته وباعتماده على مقاربة حقوقية وبمعالجته ميثاق 

تظم الدولي ونحن على مشارف الذكرى األولى للمصادقة، من حيث اعمال أهدافه ويساءل املن 

 كليا أو جزئيا
 

مسار التحضير العتماد  تواكب،كمؤسسات وطنية  ، أننا مطالبون كذلك،وال يخفى عليكم

فيه بشكل فعال من خالل مجموعة عمل التحالف العاملي املعنية   تهذا امليثاق وساهم

فيها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باملغرب بشرف العضوية ممثال   بالهجرة، والتي حظي 

، أن تعلن عن رأيها بهذا الخصوص، ملؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسانا لشبكة 

 .وهو ما سيكون موضوع اإلعالن شبكتنا في  نهاية االشغال
 

تشير إلى أن عدد املهاجرين على املستوى الدولي يبقى ضعيفا، حيث  ،إن اإلحصائيات العاملية 

مليون مهاجر  258% تقريبا من ساكنة العالم، وهي نسبة مثلت حوالي 3ال يمثلون سوى نسبة 

 عدد من البلدان  املهاجرين فيتزايد التضييق على  ورغم ذلك، فإننا نتابع بانشغال. 2017سنة 
 

لسياسية التي تحرض على كراهية األجانب وتعطي األولوية  وكذا تصاعد حدة الخطابات ا 

للمواطنين على حساب املهاجرين باعتبارهم مصدرا للمشاكل التي تعيق السياسات التنموية  

فقر بلدان االستقبال بل تساهم في تنميتها، حيث إن  قيقةبهذه البلدان. والح
ُ
  85أن الهجرة ال ت

 ي هذه البلدان. باملائة من مداخيل املهاجرين تبقي ف
 



املمارسة االتفاقية لدول الشمال في  محدوديةب، الزمالء والزميالت ، السياق الدولي ويتميز 

عن الوفاء بالتزاماتها الدولية من  ، لحد االن ،الدول  مجال حقوق املهاجرين، إذ تمتنع هذه

املهاجرين وأفراد خالل عدم التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 

 دولة معظمها من دول الجنوب.  51عدد الدول املصدقة على هذه االتفاقية  إذ يبلغ  أسرهم،

حول ، رفيع املستوى ،لقد عدت لتوي من فنلندا حيث شاركت األسبوع املاض ي في مؤتمر دولي 

حقوق  ة لحمايأن املجتمع الدولي لألسف قد فشل في واجبه  ، حيث أكدت ، خالله علىالهجرة 

التقنية أو  باألساس عاى الجوانبتركز  التيقاربات للمنظرا للمهاجرين،اإلنسان األساسية 

عين االعتبار املآس ي اإلنسانية املتمثلة في النزوح القسري واالتجار بالبشر  باألمنية، وال تأخذ 

 .الخطيرة االخرى  نتهاكاتوغيرها من اال 

 .كية حول موضوع الهجرة واالتجار في البشروقبل ذلك شاركنا في القمة االيبيرو أمري

أن التحديات املطروحة ال تخص منطقة بعينها، بل تتخطى الحدود   عن يوما،  ايتأكد يومو 

 .  ة،واملناطق الجغرافي

توجد في قلب التحديات املرتبطة بالهجرة،  الزمالء والزميالت، التيوبالنسبة لقارتنا اإلفريقية 

ا موحدا حول امليثاق العاملي للهجرة وآلية تنفيذه على املستوى  موقف 2018فإنها أقرت في 

اإلقليمي، وهو املوقف الذي تم التعبير عنه في وثيقة مرجعية تجعل من إفريقيا القارة 

 الوحيدة التي قدمت رؤية جماعية حول أوجه وتحديات تنفيذ هذا امليثاق.  

ي تفيد بأن سهولة الحركة وحرية التنقل  وتم اتخاذ هذا املوقف املوحد استرشادا بالحقيقة الت

لكل األشخاص على مستوى القارة اإلفريقية يمثالن أحد أسس التكامل األفريقي وفق ما  

 .  2063تهدف إليه أجندة التنمية 

من خمسة  يتنقل أربعة  اإلفريقية، حيث أن معظم الهجرات تتم داخل القارة  ونعرف جميعا، 

يتم تجاهلها  غالبا ما إال أن هذه الحقيقة  اإلفريقية من دولة ألخرى.مهاجرين داخل القارة 

 سواء من طرف الخطاب السياس ي او اإلعالمي بالدول املتقدمة.

، مما جعلنا ننكب  داخل القارة  إننا كمجموعة عمل حول الهجرة ، واعون بهذه التحديات 

ضرورة تعزيز   ي، بما فيهاعاى بلورة جماعية ملخطط عملنا  كشبكة افريقية  وتحالف عامل

البحث األكاديمي وتجميع املعطيات، وتطوير سياسات وطنية حول الهجرة تحترم مبادئ  

 حقوق اإلنسان.  



والذي  لالتحاد اإلفريقي،  ،فريقي للهجرة اإل رصدوسنعمل على التفاعل مع امل

على . 2018 ضيمنسنة تمالتوقيععلىاتفاقيةاملقربيناململكةاملغربيةواالتحاداالفريقيفيدجنبراملا

يضطلع بمهمة جمع املعلومات هامش مؤتمر األمم املتحدة بمراكش, والذي من املنتظر ان 

تسهيل التنسيق بين الدول اإلفريقية حول الهجرة، ويأتي إنشاء هذا املرصد و وتعزيز تبادلها، ،

 نواكشوط. لالتحاد اإلفريقي بالعاصمة املوريتانية   31تجسيدا لتوصية صدرت عن القمة الـ 

 أيها السيدات والسادة

مجموعة من الدول االفريقية استراتيجيات وسياسات في مجال الهجرة، لكنها لقد اعتمدت 

في املغرب، تم اعتماد سياسة تختلف من بلد آلخر من حيث األهداف واملقاربات املعتمدة. ف

ان ، املجلس الوطني لحقوق اإلنسترتكز على املقاربة الحقوقية تم تفعيلها استجابة لتوصيات 

وأخرى  2014سنة وضعية املهاجرين القانونية ل تسوية لإطالق عمليتين ل،فيهذااإلطار،تم و 

ألف حالة، مع إيالء اهتمام خاص بالنساء   50أسفرت عن تسوية وضعية حوالي  2017سنة 

إطالق أوراش  ،و، ووضع برنامج لتقوية القدرات للمهاجرين الذين قرروا االقامة واألطفال

إلصالح الترسانة القانونية املتعلقة بالهجرة، حيث تم اعتماد قانون ملكافحة االتجار في البشر  

و وانطلق تعديل قانون الهجرة يما يستجيب   قانون  اللجوءسيطرح على مسطرة املصادقة  و

 للسياسة العمومية املغربية الجديدة

وع بشأن تعديل القانون الجنائي املغربي، تضمنت  كما أن املجلس قدم مذكرة خالل هذا األسب

توصيات تغطي عدة مجاالت بما في ذلك تجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز وكذا  

 إعادة النظر ببعض املقتضيات املتعلقة بالهجرة.  

إن هذا السياق يطرح علينا العديد من التحديات خاصة ما يتعلق باعتماد سياسات ناجحة  

جنوب، -دماج وتمتيع املهاجرين بكافة حقوقهم. وهو ما يستدعي تعزيز التعاون شماللالن

دول القارة اإلفريقية.  ا،  أوال كمؤسسات وطنية وبين بين أي جنوب، -التعاون جنوبخاصة و 

 على أساس التضامن الفعال وغير املشروط، وإشراك كافة املتدخلين املعنيين دون إقصاء. 

 

 السيدات والسادة



 كبرى في ضمان مراقبة إعمال مقتضيات امليثاق وتحقيق أهدافه 
ٌ
تقع على عاتقنا مسؤولية

ِة والعشرين )
َ
ث
َ
ال
َّ
فيما بينها، تمكننا من صياغة مساراتلإلشكاليات  (، والتي تتقاطع 23الث

 ق املهاجريَن. شأنها حماية حقو  الهجرة، ومقاربات مناملترتبة عن املتشعبة 

يغني ، ال محالة ،مخطط  سبه لقائنا بالقاهرة،التوصيات التي سيخرج على يقين بأن أني لو 

تعزيز  عمل مجموعة العمل وستفتح امام املؤسساتالوطنيةلحقوقاإلنسانإمكانيات جديدةل

 .وضمانها في حماية حقوق املهاجرين هادور 

 التوفيق والنجاح.  ناأتمنى ألشغال •

 والسالم عليكم 

 


