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 خالصات وتوصيات

   : تقرير
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 قوق إالنسان ومكتب املنظمةامللكفة حب، رمس اجمللس الوطين حلقوق إالنسان واملندوبية الوزارية 2013يوليوز  نرشها يفيف وثيقة مشرتكة مت 
حتتفظ براهينهتا، حول واقع الهجرة، اليت ٔاحضت تشلك اليوم، يف مجيع دول العامل تقريبا، موضوع الزالت ، 1ملغرب صورةاب للهجرات ادلولية

ان، انشغال ونقاش مسـمترين، بل ومصدرا لكثري من اجلدل، يساءل السلطات العمومية واجملمتع املدين والباحثني واالٓليات ادلولية حلقوق إالنس
، )مليون هماجر وهماجرة داخليا 740ابٕالضافة ٕاىل (مليون هماجر وهماجرة  240، ٕاىل 2012جرين عرب العامل وصل، ٕاىل حدود خاصة ٔان عدد املها

يف  البرشي التنقل يلعبه اذلي احملوري ادلور عىل الضوء سلط قد 2009 صدر سـنة) PNUD( للتمنية املتحدة أالمم ٔان تقريرا لربانمجورمغ 
  .ال زالت قامئة بل وتتقوى السجالية املقارابت، فٕان البرشية التمنية

 40و شامل-شامل مليون 37و جنوب-جنوب مليون 74و مليون هماجر مهنم من اجلنوب ٕاىل الشامل 97: متساو غري يتوزع املهاجرون بشلك
" من الغرب ٕاىل الرشق ،يتكون من هماجرين يتدفقون من دول رشقية ٕاىل دول غربية وآخرون، لكن اندرا البايق"و جنوب،-شامل مليون

  ).De Wenden( 2013(ويندن  ديادلولية يف جمال الهجرة اكترين  ةاخلبري (

اليشء اذلي ترتب عنه ٔان عددا مزتايدا من البدلان  عقدين ٔاو ثالثة، تعمتل منذاليت  الهجرة،تدفقات  ٔاول ما تشري ٕاليه هذه املعطيات هو عوملة
 ٕاقلميية ٔانظمة جهرة كام تعرب هذه املعطيات عن ظهور .ودول اسـتقبال وعبور جهرة دول تمنيهتا، مسـتوى عن النظر بغض ٔاصبحت تعد اليوم،

  .الاجتار يف أالشخاص متطورة متخصصة يف وشـباكت للمهاجرين وطنية عرب وشـباكت معقدة وشـبه ٕاقلميية

 الاجامتعي وارتفاع مسـتوامه والالجئني لمهاجرينل  صيةاملسارات الشخ وتنوع  اليت يسلكها املهاجرون الطرق يشلك ارتفاع جهرة النساء ومتديد
  .بوادرها يف مثانينات القرن املايض بدٔات واليت اليت نشهدها اليوم الثانية الهجرة وجةمل ٔاخرى ابرزة سامت والثقايف

 فٕاهنا الثقافية، مصدرا لتمنيهتاو  لالقتصادالاسـتقبال وحمفزا جملمتعات الهجرة و ٕاغناء عامل املطاف يف هناية تشلك البرشية التنقالت ٕاذا اكنتلكن، 
 صارمة، قانونية بروز ٕاطارات يؤدي ٕاىل مما الانتخابية، خالل الاسـتحقاقات بشلك مزتايد، انشغال وقلق ؤاداة يمت توظيفهام ذكل مصدر تبقى مع
  .ةأالشخاص املسـتقرين بصفة قانوني وٕاقامة الوطين الرتابٕاىل  خولادلملراقبة  مزتايد، حنو عىل

 للتنقالت البرشية متجددة تثار ٕاشاكلية اعامتد حاكمة دولية الهجرة، بشأن املسـتوى الرفيع للحوار املتحدة أالمم ٕاطالق ومنذ ادلويل، الصعيد عىل
  .منتظم بشلك

 شأنه ٔان الوحيد اذلي منمن هذا املنطلق، تشلك املقاربة القامئة عىل حقوق إالنسان، سواء عىل املسـتوى الوطين ٔاو ادلويل، البعد أالسايس و 
 طويةل املدى تضمن احلقوق جهرةيف جمال  سـياسات لبلورة وبعدا رضوراي إالداري، وضعهم عن النظر بغض املهاجرين أالساسـية، حقوق يضمن

  .واحلضارات الثقافات بني املمثر والتبادل ادلميقراطي وتتيح ٕاماكنية التعايش

 امتداده من هجة عىل اململكة اترخي اعتبار خالل واللجوء، ٕاال من الهجرة جمال غريات اليت يشهدها املغرب يفجتدر إالشارة ٕاىل ٔانه ال ميكننا فهم الت
  .أالخرية عىل املسـتوى ادلويل يف اجملال من هجة اثنية املسجةل عىل مدى العقود والتحوالت

، رمغ ٔان الوعي اسـتقبال وتوافدو ٔارض ع احلرب العاملية أالوىل، جهرة ابمتياز منذ موجة الهجرة أالوىل اليت انطلقت م يعد ٔارضاملغرب  ذكل ٔان
  .بعد هذا املعطى التارخيي امجلاعي مل يسـتوعب

 مسلحة، ٔان يظل ونزاعات سـياسـية وتعيش ابنتظام عىل وقع ٔازمات التمنية ، كبدل ينمتي ٕاىل القارة إالفريقية، اليت تواجه حتدايتلمغربل ال ميكن
  .رحش لالسـمتراراملضطرب وامل لوضعاهذا   عواقب نع بعيدا

                                                            
املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالنسان واجمللس الوطين حلقوق  من دلن ابلرابط 2013يوليوز  5 املنظمة بتارخي" نسانحاكمة الهجرة وحقوق االٕ "قلميية حول االٕ ندوة ٔارضيىة ال   1

  .للهجرة ابملغرب ادلولية إالنسان ومكتب املنظمة
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  .اآثر السـياسة الصارمة اليت تعمتدها ٔاورواب ملراقبة حدودها اخلارجية من كيدع جماال للش الا يعاين مب ٔان املغربكام 

ظاميني اذلي عددا من املهاجرين الن للمهاجرين، فقد ابت يسـتضيفللجوء والاسـتقرار ادلامئ  ٔارضا بدوره املغرب ٔاصبح أالسـباب، هذه مجليع
عديدة ٔاحياان من ٔاجل  لسـنوات يبقون يف املغرب ،يف وضعية غري نظامية وهماجرين أالجانب الطلبة من نسبيا يقصدون املغرب للعمل وعددا كبريا

والسوريني  اجلزائريني مثل( طويل وقت منذ مسـتقرة مجموعات هناك التدفقات عالوة عىل هذه. والالجئني اللجوء ابٕالضافة ٕاىل طاليب العبور،
 النخب تنقالت املثال، سبيل عىل تشري ٕاىل ذكل، كام التنقالت البرشيةابٕالضافة ٕاىل تسارع وثرية ) ٔاوروبية خمتلفة وهماجرين من جنسـيات

  . مهنم خاصة الفرنسـيون أالوروبيني، إالقامة املطوةل للمتقاعدين ٔاو واملغرب ٔاورواب بني العالية املهارات ذوي من املهنية

 جهرة فاسـمترار .بدلا متعدد أالجناس فيه، رجعة لكن ال ، جيعل من اململكة، بشلك تدرجيية للهجرةتنوعٔاحضى ملتقى دليناميات م املغرب ون كٕان 
 بعض كشفت عن ذكل  كام النيبال، و والفليبني الصني( وبروز تواجد هماجرين من دول بعيدة بشلك نظايم ٔاو غري نظايم، املغربيات واملغاربة،

الواقع  هذا  بيد ٔان .البرشية التنقالت خانة ادلول املعنية بعوملة يف دخول املغرب بدون شك عىل يشهد) توقيفات اليت طالت البعض مهنمال 
تداوةل ٕاعالميا بشلك واسع، وامل ابلنسـبة للمغرب وعامل غىن، خيتفي وراء الصورة المنطية اخملزتةل،  حتداي الوقتاذلي يشلك يف نفس املعقد، 
ه يف الطرقات وال يعيش ٕاال عىل ٕاحسان االٓخرين ٔاو مجموعات املهاجرين اذلي عىل وهج الهامئ املهاجر املنحدر من ٕافريقيا جنوب الصحراء ذلكل

  .سبتة ومليلية سـياجحياولون ابنتظام اخرتاق 

 تتخذٔان  دون متتالية، خطوات لخال من تتدخل السلطات العمومية حسب احلاالت، املسـبوقة، غري هذه الوضعية التارخيية مواهجة ويف
  .اجلديد الواقع مع تكيفشامل وم  ، صبغة تصورمبادراهتا 

 املفوضية الحتضان مقر اتفاق توقيع 2007 سـنة يف ، كام مت"املرشوعة غري والهجرة أالجانب وٕاقامة دخول" بشأن قانون 2003 صدر سـنة
 .اللجوء وضية تفويض البت يف طلباتالالجئني ابملغرب مينح املف لشؤون املتحدة لٔالمم السامية

 كام هممة نتاجئ مكنت من حتقيق ،للحدود بشلك غري قانوين مت وضع سـياسة ملراقبة حماوالت العبور أالورويب، الاحتاد من وبدمع مبوازاة مع ذكل،
 .خمتلفة ةٔاوروبي دول ارتياح اليت تعرب عن والترصحيات املرتبطة إبهجاض مثل هذه العمليات أالرقام تبني ذكل

 تلهتا ومليلية، سبتةب  احمليطة الغاابت يف ٔاو احلرضية املراكز خمتلف ملراقبة الهوية وٕايقاف املهاجرين يف منتظمة محالت احلدود مراقبة تشديد رافق
يف وضعية غري نظامية  لقد خلفت هذه امحلالت العديد من حاالت انهتاك حقوق املهاجرين .املوريتانية ٔاو اجلزائرية احلدود ترحيل صوب معليات

، ينضاف ٕالهيا العنف املامرس عىل هذه الفئة من قبل املنحرفني ...)توقيف الالجئني، العنف وسوء املعامةل، الرتحيل دون حمك قضايئ(
  .وهلم الرتاب الوطينواملتاجرين يف البرش فضال عن ٔاشاكل العنف اليت يعاين مهنا املهاجرون طوال رحةل الهجرة واليت تطاهلم ٔاحياان حىت قبل دخ

قامة به بشلك غري قانوين، االٕ وتعلل السلطات هذا أالمر حبقها يف ممارسة اختصاصاهتا يف ما يتصل إبيقاع العقوبة جراء لك دخول ٕاىل البدل ٔاو 
كام تربر ذكل برضورة . سبتة ومليليةومبحاربة الاجتار يف أالشخاص وماكحفة حماوالت عبور احلدود ادلولية للبالد بشلك غري قانوين خاصة ب 

 . اليت تنظم تكل احملاوالت موعاتاجملمواهجة العنف الصادر عن 

وواجهبا املتعلق  وإالقامة بهٕان اجمللس الوطين حلقوق إالنسان، ودون اجملادةل يف مبدٔا حق السلطات املغربية يف مراقبة دخول أالجانب للبدل 
العمومية ال ميكهنا يف ٕاطار اضطالعها هبذه املهام عدم مراعاة املقتضيات ادلسـتورية يف جمال  مباكحفة الاجتار يف أالشخاص، يعترب ٔان السلطات

نسان حقوق إالنسان وحقوق أالجانب وكذا الالزتامات ادلولية للمغرب اليت تكرسها مصادقته عىل مجموع الصكوك ادلولية اخلاصة حبامية حقوق االٕ 
نية والسـياسـية والعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب السـامي العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املد

واالتفاقية ادلولية محلاية العامل املهاجرين ؤافراد ٔارسمه واالتفاقية املتعلقة  اتفاقية القضاء عىل مجيع ٔاشاكل المتيزي ضد املرٔاةو واتفاقية حقوق الطفل 
ٕالعالن مشرتك يضع ٔاسس  2013قد اكن آخر هذه املبادرات، توقيع املغرب والاحتاد أالورويب وست دول ٔاعضاء يف يونيو و . ابلالجئني
 .احلركية من ٔاجلالرشاكة 
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ٕاىل هذه العنارص، يدعو اجمللس الوطين حلقوق إالنسان السلطات العمومية ومجموع الفاعلني الاجامتعيني والبدلان الرشيكة للمغرب  انطالقا من
ة، ٔاخذ الواقع واملسـتجدات اليت يشهدها العامل بعني الاعتبار والعمل بشلك مشرتك من ٔاجل بلورة وتنفيذ سـياسة معومية فعلية يف جمال الهجر 

منوذجا  مفن خالل رفع هذا التحدي، ميكن للمغرب ٔان يشلك. ضامنة محلاية احلقوق ومرتكزة عىل التعاون ادلويل وقامئة عىل ٕادماج اجملمتع املدين
 .حيتذى به من دلن العديد من بدلان اجلنوب اليت تواجه ٕاشاكليات مماثةل

  :املكوانت أالربع التاليةحول عىل أالقل طين حلقوق إالنسان ٔان هذه السـياسة جيب ٔان تنتظم يعترب اجمللس الو 

 يف ما يتعلق بوضعية الالجئني وطاليب اللجوء .1

 :مة املغربية ٕاىل اختاذ التدابري التاليةيدعو اجمللس الوطين حلقوق إالنسان احلكو 

  بصفة الجئ اليت متنحها املفوضية السامية لٔالمم املتحدة لشؤون الالجئني من خالل منح احلاصلني عىل هذه الصفة بطاقة الفعيل الاعرتاف
 انوين ومؤسسايت وطين ينظم اللجوء؛إالقامة، وذكل يف انتظار وضع ٕاطار ق

 لالجئني ؤافراد ٔارسمه يف جمال السكن والصحة ومتدرس أالطفال والتكوين والشغل؛وضع سـياسة ٕالدماج هؤالء ا 
 دة من التجمع الاسـتفا التقدم بشلك قانوين بطلب متكني احلاصلني عىل صفة الجئ املزتوجني اذلين يصلون مبفردمه للرتب الوطين من

 ؛العائيل
 1951من اتفاقية جنيف لسـنة  33ابلالجئني كام تنص عىل ذكل املادة  تعلقلقانون امل ارتام مبدٔا عدم الرتحيل بوصفه جحر زاوية ضامن اح 

 تقدمي طلب اللجوء دلى وصوهلم للرتاب املغريب؛ٕاماكنية  متكني طاليب اللجوء احملمتلني من عربوذكل 
 وينظم من  2011غريب لسـنة وضع ٕاطار قانوين ومؤسسايت وطين منظم للجوء، يرتكز من هجة عىل املبادئ الواردة يف تصدير ادلسـتور امل

 من ادلسـتور؛ 30عرتف به يف الفصل هجة ٔاخرى وضع الالجئ ابملغرب ورشوط ممارسة حق اللجوء امل
  من العمل، يف انتظار وضع إالطار املذكور، عىل تعزيز الرشاكة مع املفوضية السامية لٔالمم املتحدة لشؤون الالجئني ومواكبة معلها السـامي

 .لطاليب اللجوء مبجموع الرتاب الوطينخالل تيسري وصولها 
  

الالجئني يشـيد اجمللس الوطين حلقوق إالنسان مبا ٔاعربت عنه بعض اجلهات املاحنة ادلولية من اسـتعداد للمشاركة ماليا يف اجلهود الالزمة ٕالدماج 
املتحدة لشؤون الالجئني ابملغرب واجملمتع املدين  بعد حصوهلم عىل بطاقة إالقامة ويدعو اجمللس الك من احلكومة ومكتب املفوضية السامية لٔالمم

 .كام يعرب عن اسـتعداده للمسامهة يف هذا العمل. االٓن من ٔاجل بلورة سـياسة ٕالدماج الالجئني وتنفيذها ٕاىل بدء املشاورات من املغريب

 يف ما يتعلق ابٔالجانب املوجودين يف وضعية ٕادارية غري قانونية  .2

احلكومة بشلك رمسي ٕاعداد وتنفيذ معلية للتسوية الاسـتثنائية لوضعية بعض  تبارشإالنسان ٔان الوقت قد حان ليك  يعترب اجمللس الوطين حلقوق
يري تأخذ بعني الاعتبار مدة إالقامة ابملغرب، احلق يف العيش يف كنف وذكل ارتاكزا عىل معا يف وضعية ٕادارية غري نظاميةالفئات من املهاجرين 

 ٕاخل... صديقةاملربمة بني اململكة املغربية وبدلان  املتعلقة ابالستيطان اتيالعائةل، رشوط الاندماج يف اجملمتع املغريب، االتفاق 

الرشيكة للمغرب خاصة أالوروبية والاحتاد أالورويب للعمل بشلك فعال عىل  ملنظامت ادلولية التابعة ملنظومة أالمم املتحدة والبدلاناباجمللس  هييب
تسوية املسـتوفني لرشوط  ٕاجناح هذه العملية من خالل تعبئة املوارد البرشية واملالية الرضورية من ٔاجل ٕارساء سـياسة فعلية ٕالدماج املهاجرين

 حميدللتعاون ادلويل ٔامر ال  والطموح واهجها بدل مثل املغرب، فٕان الاخنراط القويواعتبارا لٕالكراهات الاقتصادية والاجامتعية اليت ي. الوضعية
 .أالشخاص اليت مت ٕابراهما مؤخرا حركية من ٔاجلويرى اجمللس ٔان هذا البعد جيب ٔان ميثل ٕاحدى ٔاوليات الرشاكة . عنه يف هذا الصدد

تقبال مجموعات املهاجرين يف وضعية غري نظامية ودون مصادرة حق السلطات واعتبارا لكون املغرب، عىل غرار ابيق دول العامل، سيسـمتر يف اسـ 
متيزي يف مراقبة دخول أالجانب للبدل وٕاقامهتم به، فٕان اجمللس يذكر بقوة ٔان هؤالء أالجانب مشمولون مبجموع الضامانت ادلسـتورية املناهضة لل 
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االتفاقية ادلولية محلاية العامل املهاجرين  املنصوص علهيا يف القانون ادلويل خاصةوةل هلم اخملٕاخل وكذا ابحلقوق ...غري العادةل توسوء املعامةل واحملاكام
 .للجنة املعنية إبعامل االتفاقية اليت مت اعامتدها مؤخرا 2ؤافراد ٔارسمه واملالحظة العامة رمق 

 :لتدابري التاليةيف هذا إالطار، يدعو اجمللس الوطين حلقوق إالنسان احلكومة املغربية ٕاىل اختاذ ا

 ضامن حق املهاجرين املوجودين يف وضعية غري نظامية يف حاةل توقيفهم ٔاو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي ٔاو تقدميهم للمحامكة يف الولوج 
... للعالج ٕاماكنية الاسـتفادة من خدمات احملامني ومرتمجني ٔاكفاء والولوج للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء والولوج(الفعيل للعداةل 

 ؛)ٕاخل
  قوات أالمن، رشطة احلدود، موظفو السجون، القضاة، (تطوير برامج تكوين وحتسيس موهجة ملوظفي إالدارات امللكفة مبساةٔل الهجرة

 ؛)اخل... أالطر الصحية
  بشلك خاص عىل ضامن املواكبة ٕايالء ٔامهية خاصة للتكفل املادي والقانوين ابلقارصين أالجانب غري املرفوقني والنساء املهاجرات مع احلرص

 النفسـية والصحية لضحااي العنف؛
 ؛لك شلك من ٔاشاكل العنف املامرس عل املهاجرين يف وضعية غري نظامية خالل معليات التوقيف حظر 
  الاقتضاء ٕاىل وضامن حق هؤالء املهاجرين يف اللجوء عند ، النظامينياملشغلني اذلين يسـتغلون املهاجرين غري  كفيةل بزجراختاذ تدابري

 ؛دون خوف مفتشـية الشغل
  وفاةالتسهيل تسجيل الوالدات اجلديدة وٕاصدار شهادات . 
  
ٔان فٕانه يعترب وطاليب اللجوء،  واملهاجرات هجود اجملمتع املدين العامل يف جمال ادلفاع عن حقوق املهاجرين اجمللس الوطين حلقوق إالنسان حيييٕاذ و 

للتشاور بني  يدعو ٕاىل ٕانشاء ٔارضية دامئةكام . التحوالت التارخيية املذكورة ٔاعاله ملواهجةمر رضوري أ  والتشاور معه فعالبشلك  ٕارشاكه
 الرضوريتني تبادل املعلومات وتعبئة املساعدة إالنسانية واخلربة القانونيةب  مبا يسمحالوطين وادلويل عىل املسـتوى واجملمتع املدين  السلطات العمومية
 ...واملساعدة عىل العودة الطوعية  الفضىلونرش املامرسات 
وضعية بعض امجلعيات العامةل يف جمال ل القانونية تسويةال ٔامرا ٔاساسـيا ابٕالضافة ٕاىل يف هذه العملية  واملهاجرات مجعيات املهاجرين ويبقى ٕادماج

  .(GADEM)  واملهاجرين أالجانب  مواكبةادلفاع و و  مجموعة مناهضة العنرصيةمساعدة املهاجرين مثل 
  

  فامي يتعلق مباكحفة الاجتار يف أالشخاص .3

من اجلزء أالول من الكتاب الثالث من القانون اجلنايئ تنص عىل  7احلكومة ٕاىل ٕادراج مقتضيات يف الباب  اجمللس الوطين حلقوق إالنسان يدعوا
ٔاو غري ذكل من ٔاشاكل ا القوة ٔاو اسـتخداهمسـتخدام اب أالشخاص عن طريق الهتديد قبالاسـت  ٔاو نقل ٔاو حتويل ٔاو ٕايواء ٔاو معاقبة اسـتقطاب

، ٔاو إبعطاء ٔاو تلقي مبالغ ت الهشاشةاسـتعامل السلطة ٔاو اسـتغالل حااليف  الاختطاف ٔاو الاحتيال ٔاو اخلداع ٔاو الشطط عن طريقالقرس 
 . مالية ٔاو مزااي لنيل موافقة خشص هل سلطة عىل خشص آخر لغرض الاسـتغالل

ٔاشاكل يف عارة ٔاو الغري يف ادلاسـتغالل ، عىل أالقل ،مبوجب ٔاحاكم هذا البابتعريف الاسـتغالل،  يشملس ٔان ، يقرتح اجمللذاتهيف السـياق 
 . ٔاو الاسرتقاق ٔاو املامرسات الشبهية ابلرق، ٔاو الاسـتعباد ٔاو نزع أالعضاء السخرةوخدمات عامل االٔ ٔاخرى لالسـتغالل اجلنيس، ٔاو 

القارصين عىل وجه اخلصوص، واعتبار ارتاكب جرمية  املهاجرين حتمي القانون اجلنايئ مقتضيات تضمنيب  يويص اجمللس الوطين حلقوق إالنسان
 .هبم ٔامرا موجبا ٕالعامل ظروف التشديدالاجتار 

 يضمنمبا من قانون املسطرة اجلنائية  7-82، يقرتح اجمللس تعديل املادة املفرتضني الاجتار يف أالشخاص لضحااي الفعليةمن ٔاجل ضامن امحلاية 
 . ابالجتار يف أالشخاص اجلرامئ املرتبطة يف ما خيصحامية الضحااي والشهود واخلرباء واملبلغني 



 
 

6 
 

ن تسرتشد مبقتضيات القانون المنوذيج ملاكحفة أ عىل احلكومة  تسهيل تنفيذ التوصيات املذكورة ٔاعاله، يقرتح اجمللسومن ٔاجل ، يف أالخريو
 . 2009خملدرات واجلرمية سـنة املعين ابمم املتحدة مكتب االٔ ي ٔاعده اذل ابٔالشخاصالاجتار 

 : ا ييلإالصالحات الترشيعية املقرتحة، يويص اجمللس احلكومة مب واكبةمل

 ؛ابٔالشخاصث وطين حول ظاهرة الاجتار حبٕاطالق  -

 تشاورية؛ابٔالشخاص عىل ٔاساس مقاربة خطة معل وطنية ملاكحفة الاجتار  بلورة -

 ؛ابٔالشخاصاملرتبطة مباكحفة الاجتار  القوانني ٕانفاذقدرات املسؤولني عىل  وضع برانمج تكوين خاص لتعزيز -

 ادلرك املليك، القضاءالوطين،  مراقبة احلدود، أالمن رشطة( ابٔالشخاصتعزيز التعاون بني خمتلف املصاحل املعنية مباكحفة الاجتار  -
 ؛)ٕاخل....

 .ار ابٔالشخاص وحامية الضحاايمع املنظامت العامةل يف جمال ماكحفة الاجت ةتعزيز الرشاك -

  

 نظاميةيف ما يتعلق ابٔالجانب يف وضعية  .4

  :العمل عىل ما ييل يدعو اجمللس احلكومة ٕاىل

بتنظمي حق  )1958نونرب  15( 1378جامدى أالوىل  3 الصادر يف 376-58-1من الظهري الرشيف رمق  26و 25و 24واد امل مراجعة -
لجمعيات أالجنبية مع ل  الوضع القانوين طابقةممبا يضمن  09-07و 00-75 مبوجب القانونني رمق تأسيس امجلعيات كام وقع تعديهل وتمتميه

 الوطنية؛ نظريهتا

، مبا 08-36و 06-23 القانونني رمق وتمتميه مبوجبالانتخاابت كام مت تعديهل  مدونة مبثابة 97-9من القانون رمق  4و 3مراجعة املادتني  -
 ممارسات ٔاو دولية التفاقيات تطبيقا ٔاو القانون مبقتىض ٕاما ملشاركة يف الانتخاابت احملليةا ٕاماكنيةملغرب ابأالجانب املقميني  منح يضمن
 من ادلسـتور؛) 4§( 30 الفصلوفقا ملقتضيات  ابملثل ، املعامةل

مناصب ب إالدارية و ملناصاولوج بيسمح للعامل املهاجرين  بشلك الشغل مدونة مبثابة 65.99من القانون رمق  416مراجعة املادة  -
 ؛ينضوون حتت لواهئالنقاابت املهنية اليت اب التسـيري

 الهيلكي عىل ضامن احلقوق ام، ابلنظر لتأثريهحول العامل املهاجرين ملنظمة العمل ادلولية 143و 97املصادقة عىل االتفاقيتني رمق  -
من ادلسـتور املتعلقة  8 الفصلانت اجلديدة املنصوص علهيا يف ويف نفس السـياق، ونظرا ٔالمهية الضام. الاجامتعية لهذه الفئة من العامل

 . حول احلرية النقابية وحامية احلق النقايب 87ابحلرايت النقابية، يويص اجمللس ابملصادقة عىل االتفاقية رمق 

عىل و متعددة أالطراف  وأ ثنائية  اقتصادية يةاتفاق مبناسـبة ٕابرام ٔاي تفاوض خالل لك معلية احلرص  ويف أالخري، يدعو اجمللس احلكومة ٕاىل
  .للعامل الاجامتعية قوقاحل عىل فتح سوق الشغل مع ٕادماج مقتضيات مالمئة حتمئاساس املعامةل ابملثل، 
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شلك قطيعة مع ت ومن ٔاجل ٕاجناح هذا العمل، يعترب اجمللس ٔان هذه السـياسة العمومية اجلديدة، اليت ابت ٕاعاملها مسـتعجال واليت جيب ٔان 
يقدم اجمللس لهؤالء  دويف هذا الصد. واملامرسات احلالية، تقتيض ٕارشااك فعليا جملموع الفاعلني الاجامتعيني والرشاكء ادلوليني للمغرب الوضعية

  :الفاعلني التوصيات التالية 

  :ابلنسـبة للربملان

مصادقة عىل القوانني ية من خالل اعتبارها املصدر الوحيد للملؤسسة الربملان عىل ا املؤسساتية  البارزة اليت ٔاضفاها ادلسـتور اجلديد اعتبارا للماكنة
  :، يدعو اجمللس الربملان ٕاىل ما ييل 

 ؛التفاعل الرسيع والفعيل مع املشاريع احملاةل عليه من دلن احلكومة، وذكل ٕاعامال للتوصيات الواردة ٔاعاله -

 .ة المتيزي وماكحفة الاجتار ابٔالشخاصخبصوص مناهض هتا فرق برملانيةمإالرساع ابلنظر يف مقرتحات قوانني قد -

  :وسائل الاعالمابلنسـبة ل

  :يدعو اجمللس الوطين حلقوق إالنسان وسائل إالعالم والصحافيني املغاربة ٕاىل ما ييل

عىل عدم التسامح والعنف واحلقد وكراهية أالجانب والعنرصية ومعاداة السامية والمتيزي ٕازاء الامتناع عن نرش ٔاي خطاب حيث  -
  جانب؛االٔ 

  اعامتد معاجلة حصافية وحتليالت متوازنة لظاهرة الهجرة مع الرتكزي ٔايضا عىل جوانهبا الاجيابية؛ -

  حماربة الصور المنطية واخلطاابت السلبية حول الهجرة؛ -

  .نة حول العنرصية وكراهية أالجانباملسامهة بشلك فعال يف حتسيس الساك  -

ٕاعالن املبادئ أالساسـية املتعلقة "يف ٕاطار ممارسـهتم ٔالنشطهتم املهنية ابلتوجهيات الواردة يف ويويص اجمللس الصحفيني بشلك خاص ابالسرتشاد 
ض مبسامهة وسائط إالعالم امجلاهريي يف توطيد السمل والتفامه ادلويل ويف تعزيز حقوق إالنسان ومناهضة العنرصية والفصل العنرصي والتحري

  .1995و 1978دان عىل التوايل من دلن منظمة اليونيسكو سنيت متع امل " تسامحٕاعالن املبادئ املتعلقة ابل " و" عىل احلرب

ؤاخريا، يويص اجمللس الوطين حلقوق إالنسان، خمتلف مؤسسات تكوين الصحفيني املهنيني سواء العمومية ٔاو اخلصوصية ابختاذ لك التدابري 
مع احلرص  بشلك  خاص   مرتكزة عىل الاعرتاف ابملساواة ،املكونني الصحفينيدلى الطلبة الالزمة الكفيةل بتعزيز وتطوير مواقف وسلواكت 

  .وعرب وسائل بيداغوجية مالمئة عىل مناهضة أالحاكم املسـبقة والصور المنطية ٕازاء أالجانب

  :لمقاوالتابلنسـبة ل

  :يدعو اجمللس الوطين حلقوق إالنسان، املقاوالت ٕاىل

عية غري قانونية والعمل عىل تسوية وضع املسـتخدمني املوجودين يف نفس املوجودين يف وض  تشغيل أالشخاص الامتناع عن  -
  ؛الوضعية



 
 

8 
 

  ؛ضامن املساواة يف املعامةل من حيث أالجور واحلقوق الاجامتعية -

 تنفيذ برامج خاصة ابلتوعية والتكوين حول عدم المتيزي خاصة ابلنسـبة للمقاوالت املتعامةل مع أالجانب عىل غرار الربانمج اذلي سيمت -
مع اجمللس الوطين  تنفيذه لفائدة املضيفات وابيق العاملني يف قطاع النقل اجلوي بناء عىل مبادرة من اخلطوط امللكية املغربية برشاكة

  .حلقوق إالنسان

   :لنقاابتابلنسـبة ل 

حقوقهم، ولكن ٔايضا كبنيات لتيسري يشلك اصطفاف النقاابت يف مجيع بقاع املعمور ٕاىل جانب قضااي املهاجرين قمية مضافة ليس فقط لدلفاع عن 
   .ويف هذا الصدد يشلك بروز مجموعة نقابية للعامل املهاجرين داخل املنظمة ادلميقراطية للشغل، مبادرة ممتازة . ادماهجم يف العمل املدين ادلميقراطي

  :ويف هذا السـياق، يدعو اجمللس الوطين حلقوق إالنسان، املنظامت النقابية ٕاىل

  ؛لهش للعامل املهاجرين بعني الاعتبار وٕادماج هذه إالشاكلية يف معلهم النقايبلوضع اأاخذ  -

  ؛محالت حتسيسـية لتشجيع اخنراط العامل املهاجرين يف النقاابتتنظمي  -

   .عادةل لزناعات الشغلللبحث عن تسوايت دمع املهاجرين يف مساعهيم  -

   


