
 ا�لس الوطين حلقوق إال�سان رئيسة آٓمنة بوعیاش، ةلكمة الس�ید
 2019 ٔآ�ریل 23 مرص، 

 

 وٕاىل بدایة، ٔآتقدم �لشكر اجلزیل للم�لس القويم حلقوق إال�سان جبمهوریة مرص العربیة
، الس�ید محمد فایق، �ىل حسن التعاون من ٔآ�ل ٕاجناح هذه أ�خرئيسها، الصدیق  و

 للجنة إالفریقية حلقوق إال�سان والشعوب، 64الفعالیة اليت تنعقد �ىل هامش ا�ورة الـ
رصد مدى تفعیل املیثاق العاملي للهجرة من قبل املؤسسات الوطنیة حلقوق  حول موضوع

 إال�سان ومنظامت ا�متع املدين.

ٕان تنظمي هذا اللقاء یعد ٔآول �شاط موضو�ايت تعقده مجمو�ة العمل املعنیة �لهجرة بعد 
تأٔسيسها يف دجنرب املايض واليت نترشف �رئاس�هتا وتتأٔلف من الل�ان الوطنیة حلقوق 

إال�سان �لك من �ینيا، وزميبابوي والنیجر ومجهوریة الكونغو ا�ميقراطیة، �لام ٔآن هذه 
 ا�مو�ة منفت�ة �ىل مشاركة مؤسسات ٔآخرى ٕان رغبت �نضامم ٕا�هيا بصفة مراقب.

ة،  لرتصید املامرسات قوس�نعرض �لهيا خطة العمل  ونظا�ا ا�ا�يل من ٔآ�ل  املصاد
 الفضىل للمؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان يف حامیة حقوق املهاجر�ن وتعز�زها.

 �ىل املس�توى ا�ويل ٕان موضوع هذا اللقاء حيظى �ه�م �اص من قبل مجیع الفا�لني
ا�ي وافقت �لیه ٔآكرث  فاملیثاق العاملي للهجرة ا�ٓمنة واملنظمة واملنتظمة، والوطين وإالقلميي

، یعد الزتاما س�یاس�یا �متزي 2018 دو� يف مدینة مراكش املغربیة يف دجنرب 160من 
�شمولیته و�ع�ده �ىل مقاربة حقوقية ومبعاجلته مجلیع ٔآبعاد الهجرة ا�ولیة، رمغ ٔآنه یبقى 

صاك دولیا �ري ملزم ل�ول اليت وافقت �لیه. 

�لهجرة مسار  املعنیة العاملي الت�الف معل مجمو�ة �الل  وطنیة منوا�بنا مكؤسساتلقد 
 واليت حظي فهيا ا�لس الوطين فعال،التحضري الع�د هذا املیثاق وسامهنا فيه �شلك 

للش�بكة للمؤسسات الوطنیة إالفریقية  حلقوق إال�سان �ملغرب �رشف العضویة ممثال

حلقوق إال�سان. وقد معلت هذه ا�مو�ة �ىل الرتافع من ٔآ�ل ��رتاف بدور و�ام 
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املؤسسات يف هذا املیثاق، ومواءمة مقتضیات هذا املیثاق مع الصكوك ا�ولیة اليت 
دور املؤسسات  وقد ٔآسفر هذا الرتافع �ىل تضمني املیثاق ٔآمهیة اعمتدهتا أ�مم املت�دة سلفا.

 الوطنیة حلقوق إال�سان يف تنفيذ ٔآحاكمه. 

للمؤسسات الوطنیة   للت�الف العاملي13وقد رحبنا حنن مكؤسسات وطنیة �الل املؤمتر الـ
�ع�د املیثاق  حلقوق إال�سان ا�ي ُعقد يف جنیف يف مارس/آٓذار من العام اجلاري،

و�رابطها  العاملي املبادئ التوجهيیة املتدا�� واملرتابطة حلقوق إال�سان: �ونیة هذه احلقوق
�ر�اكز االتفاق العاملي �ىل  . كام رحبناللتجزيء و�دم قابلیهتا للترصف و�دم قابلیهتا

الصكوك واملعایري ا�ولیة، ومن بيهنا ميثاق أ�مم املت�دة وإال�الن العاملي حلقوق إال�سان 
واملعاهدات ا�ولیة أ�ساس�یة التسع حلقوق إال�سان، وكذ� خطة التمنیة املس�تدامة لعام 

واتفاقيات منظمة العمل ا�ولیة اليت تعزز العمل الالئق   واتفاق �ر�س �شأٔن املناخ2030
 وجهرة الید العام�.

االتفاقية ا�ولیة محلایة  ؤآصدر هذا املؤمتر توصیات مهنا دعوته ا�ول ٕاىل املصادقة �ىل
 املؤسساتوتقدمي  حقوق مجیع العامل املهاجر�ن ؤآفراد ٔآرسمه، �عتبارها صاك دولیا ملزما؛

الوطنیة املشورة واملسا�دة التقنیة للحكومات �الل وضع قوانني وس�یاسات وخطط معل 
ومؤرشات وطنیة تتعلق �لهجرة؛ والقيام بتدریب الفا�لني املعنیني �ىل ا�رتام حقوق 

ورصد حقوق إال�سان للمهاجر�ن  إال�سان للمهاجر�ن وحام�هتا وٕاعاملها وبناء قدراهتم؛
وتلقي الشاك�ت والتحقيق يف  وإالبالغ عهنا عن طریق التقار�ر الس�نویة واملوضو�اتیة؛

 مزامع انهتااكت حقوق إال�سان ضد املهاجر�ن والتحري فهيا.

 الس�یدات والسادة

یبقى ضعیفا،  ٕان إالحصائیات العاملیة �شري ٕاىل ٔآن �دد املهاجر�ن �ىل املس�توى ا�ويل
 258% تقریبا من ساكنة العامل، ويه �س�بة مثلت حوايل 3حيث ال ميثلون ٕاال �س�بة 

 موضوع  �عتبارمهالتضییق یزتاید �ىل املهاجر�ن،  . ٕاال ٔآن2017ملیون �اجر س�نة 
ليس فقط املهاجر لكوهنا  تیارات س�یاس�یة ميینية وقومية تناهضلمزایدات س�یاس�یة 
 �دة �لتايلتصا�دت  ش�اص من حضارة خمتلفة وثقافة ٔآخرى،آٔ تناهض اس�تقبال 
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وتعطي أ�ولویة للمواطنني �ىل  اخلطا�ت الس�یاس�یة اليت حترض �ىل �راهیة أ��انب
 حساب املهاجر�ن �عتبارمه مصدرا للمشالك اليت تعیق الس�یاسات التمنویة هبذه الب�ان.

 �ملائة من 85واحلال ٔآن الهجرة ال تُفقر ب�ان �س�تقبال بل �سامه يف �منیهتا، ؤآن 
مداخيل املهاجر�ن تبقي يف هذه الب�ان.  

ا�ول عن الوفاء �لزتاماهتا ا�ولیة يف جمال حقوق  امتناع هذه و�س�ل �س�تغراب اس�مترار
إال�سان من �الل �دم التصدیق �ىل االتفاقية ا�ولیة محلایة حقوق مجیع العامل املهاجر�ن 

 دو� معظمها من دول 51ؤآفراد ٔآرسمه،  فعدد ا�ول املصدقة �ىل هذه االتفاقية یبلغ 
اجلنوب. 

 دول اجتاه يف اجلنوب دول من وینصب النقاش العمويم يف هذه ا�ول حول فقط الهجرة
 والس�یايس املعطیات احلقيقية، ذ� ٔآن معظم إال�اليم الشامل، كام یت�اهل اخلطاب

 ساكنة من  �ملائة3.4 حوايلاملهاجر�ن إالفریقية، ویقدر �دد  القارة دا�ل تمت الهجرات
 دا�ل �اجر�ن ٔآربعة، یتنقل �اجر�ن مخسة لك ٕافریقيا. ومن من  �ملائة14بيهنم  من العامل،
 ٔ�خرى.  دو� من إالفریقية القارة

و�لنس�بة لقارتنا إالفریقية اليت تو�د يف قلب الت�د�ت املرتبطة �لهجرة، فٕاهنا ٔآقرت يف 
 وهو إالقلميي، املس�توى �ىل تنفيذه وآٓلیة للهجرة العاملي املیثاق حول مو�دا  موقفا2018
 قدمت اليت الوحيدة القارة ٕافریقيا جتعل من مرجعیة وثیقة يف التعبري عنه مت ا�ي املوقف

 املو�د املوقف هذا اختاذ تنفيذ هذا املیثاق. ومت وحتد�ت ٔآو�ه حول جامعیة رؤیة
 �ىل مس�توى أ�ش�اص للك التنقل وحریة احلركة سهو� اليت تفيد بأٔن �حلقيقة اسرتشادا

التمنیة  ٔآجندة ٕالیه هتدف ما وفق أ�فریقي التاكمل ٔآسس ٔآ�د ٕان ميثل إالفریقية القارة
2063 . 

هذه الهجرات تطرح العدید من إالشاكلیات اليت تتطلب �لوال �ذریة، من بيهنا رضورة 
تعز�ز البحث ا�ٔاكدميي وجتمیع املعطیات، وتطو�ر س�یاسات وطنیة حول الهجرة حترتم 

مجع املعلومات وتعز�ز   للهجرة مبهمةإالفریقيمبادئ حقوق إال�سان. وس�یضطلع املرصد 
 الثقافية تبادلها، وكذا �سهیل التنس�یق بني ا�ول إالفریقية حول الهجرة، جبوانهبا

3 

 



 وقد مت التوقيع �ىل اتفاقية املقر بني اململكة املغربیة و�حتاد و�ج�عیة. و�قتصادیة
 لالحتاد 31املايض. ویأٔيت ٕا�شاء هذا املرصد جتس�یدا لتوصیة القمة الـ دجنرب  يفإالفریقي

إالفریقي �لعامصة املوریتانیة نواكشوط، وذ� بناء �ىل اقرتاح من صاحب اجلال� امل�  
محمد السادس. 

 ٔآهيا الس�یدات والسادة

يف بالدي املغرب، مل نعد كام یعرف امجلیع،  فقط ب� عبور ومصدر، وٕامنا ٔآیضا ب� 
�البیة املهاجر�ن یأٔتون من ٕافریقيا جنوب الصحراء دفعهتم ٕاما ظروف اس�تقبال، حيث ٕان 

اج�عیة ٔآو اقتصادیة ٔآو مناخية للبحث عن مس�تقبل ٔآفضل، وٕاما عوامل ٔآخرى �رتبط 
هؤالء املهاجرون یعتربون املغرب ٔآول خطوة يف طریق الهجرة حنو  .ٔآساسا ��راسة

وتبين حزمة من  ٔآورو�، �ري ٔآن أ�وضاع �قتصادیة الصعبة �الیا يف دول الشامل
 جتعل �حتاد أ�ورويب من ٔآ�ل احلد من الهجرة الرسیة، إالجراءات الصارمة من قبل

 .الكثري مهنم یت�ذون من املغرب ٔآرضا لالس�تقرار

اسرتاتیجیات وس�یاسات يف جمال الهجرة، ختتلف  إالفریقية ا�ول من مجمو�ة  اعمتدتلفد 
يف املغرب، مت اع�د س�یاسة �ر�كز من ب� �ٓخر من حيث أ�هداف واملقار�ت املعمتدة. ف

�ىل املقاربة احلقوقية مت تفعیلها اس�ت�ابة لتوصیات ا�لس الوطين حلقوق إال�سان الواردة 
ٕاطالق معلیتني  و مت .2013يف تقر�ره املوضو�ايت حول وضعیة أ��انب يف املغرب س�نة 

 50لتسویة وضعیة املهاجر�ن يف وضعیة �ري قانونیة ٔآسفرت عن �سویة وضعیة حوايل 
ٔآلف �ا�، وٕایالء مسطرة �اصة �لنساء وأ�طفال.  ووضع �ر�مج لتعز�ز القدرات من  

عرش جمال،  كام مت ٕاطالق ٔآوراش ٕالصالح الرتسانة القانونیة املتعلقة �لهجرة، ٕا�دى 
قانون الهجرة  واع�د قانون ملاكحفة �جتار يف البرش وهناك قانونیني �الیا جيري ٕا�دادهام:

 وقانون اللجوء. 

ٕان هذا الس�یاق یطرح �لینا العدید من الت�د�ت �اصة ما یتعلق �ع�د س�یاسات �حجة 
لالندماج ومتتیع املهاجر�ن �اكفة حقوقهم. وهو ما �س�تدعي تعز�ز التعاون شامل-جنوب، 
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والتعاون جنوب-جنوب، �اصة بني دول القارة إالفریقية. وینبغي ٔآن یمت هذا التعاون �ىل 
 ٔآساس التضامن الفعال و�ري املرشوط، وٕارشاك اكفة املتد�لني املعنیني دون ٕاقصاء.

 ٔآهداف حتدد واليت ارة،قال للك معل وخمطط رؤیة  �عتبارها2063ٔآفریقيا  ٔآجندةٕان 
 �ىل �ر�كز بأٔفریقيا التمنیة ٔآن ٕاىل �شري مهنا، واليت البعید املدى �ىل معلهإاسرتاتیجیة 

 .والش�باب النساء �اصة الساكنة

سيسامه ال حما�  يف صیا�ة  ٕان ٕاقرار موقف مو�د للقارة �فریقية يف موضوع الهجرة،
لنبلور  لهجرة�وطنیة، ومجمو�ة العمل اخلاصة الة للمؤسسات بلنس�مر�كزات العمل القاري 

شلك جامعي خطة معلنا و�ر�مج تنفيذه مبا یدمع موقعنا الرتافعي دولیا، وتقدمي املامرسات ب
 فالهجرة ليست مرشوع ،صوص ليس تدبري الهجرة بل حامیة املهاجر�ن ودمعهمخبالفضىل 

  . ٕانه مرشوع حياة �ٔ�ساس،اقتصادي فقط
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