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 تقدیـــم:

التحوالت من مجموعة والعشرین الواحد القرن وبدایة العشرین القرن نهایة            شهدت

السیاسة شمولیة من بدایة العالمیة، السیاسة في مباشر بشكل أثرت التي الدولیة              والتغیرات

االقتصادیة العولمة نحو العالمي التوجه ظل في السیما اإلقلیمیة، نحو العالم واتجاه              الدولیة

كانت التي المفاهیم من مجموعة وتغیر الجدیدة، التحدیات من مجموعة ظهور في ساهم               مما
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واألزمة العولمة تداعیات وبفعل األمن، مفهوم توسع وبفضل ، الباردة الحرب خالل 1            سائدة

وغیرها، العوامل هذه كل البلدان، من مجموعة في السیاسي االستقرار وغیاب             االقتصادیة،

 زادت من عوامل الجذب والطرد، فارتفعت التدفقات البشریة.

نظرا الدولیة الساحة على المطروحة الهامة القضایا من اللجوء قضیة            وأصبحت

یخفي اللجوء لطالبي الهائل العددي التزاید ولعل والثقافیة... واالقتصادیة السیاسیة            ألبعادها

بسبب المهددین األشخاص على یقتصر یعد لم حیث اللجوء، أسباب وتعقد تنوع              وراءه

وحتى اقتصادیة ألسباب الجئین هناك بل الجنسي.... أو العنصري انتمائهم أو             آرائهم

2 الجئین أطفال، وأصبح العالم أمام موجة جدیدة ال ینظمها القانون الدولي بشكل دقیق.

في وهي اإلنسان، في فطري وسلوك وإنسانیة، اجتماعیة ظاهرة الهجرة            وتعد

في األحسن یعتقدونه عما بحثا الناس لتنقل حركیة التاریخیة، سیاقاتها وفي العام              مفهومها

الشمال من وحتى بل الجنوب إلى الجنوب من وأیضا الشمال، إلى الجنوب من العیش                مجال

االقتصادیة التحوالت من كبیر بشكل ارتفعت قد الظاهرة هذه حدة أن إال الشمال، 3              إلى

دول أغلب عملت إذ العالمیتان، والحربان الحدیث، العالم عرفها التي والثقافیة،             واالجتماعیة

الید من العدید استقطاب على المتوسط األبیض البحر على المطلة السیما الغربیة              أوربا

 العاملة، وذلك لما كانت تعانیه في هذا المجال من خصاص جراء نتائج الحرب.

مترابطة زمنیة محطات ثالث إلى الهجرویة التدفقات هذه تقسیم یمكن            وإجماال

 ومتداخلة وهي كالتالي:

العاملة- للید الملحة الدول بحاجة المرحلة هذه تمیزت :1985 قبل ما األولى              المرحلة

 القادمة من دول الجنوب المتوسطي وخاصة مواطني الدول المغاربیة.

العلوم1 في المتخصص الماستر دبلوم لنیل بحث والحقوقیة، األمنیة المقاربة بین بالمغرب الهجرة السالمي: محمد الطالب -                 
الصفحة ،2016/2017 الدراسیة السنة سطات، واالجتماعیة واالقتصادیة القانونیة العلوم كلیة األول الحسن جامعة               األمنیة،

.1 
والنصوص2 الدولیة االتفاقیات ضوء على والمهاجرین الهجرة قضایا الالجئ، لحمایة األساسیة الضمانات هربال : مونیة -               

 الوطنیة مع رصد ألهم االجتهادات القضائیة، العدد السادس، مطبعة األمنیة-الرباط 2017، الصفحة 7.
الصفحة3 2009 سنة 24 العدد واالقتصاد القانون مجلة الثالثة، األلفیة في العالمي التحدي والتنمیة، الهجرة صابر : حماد -                  

.61  
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توتر- في ساهمت تناقضات بظهور اتسمت :1995-1985 من الثانیة           المرحلة

الفعل هذا تزامن وقد األصلیین، البلد ألبناء مزاحمتهم في الشرعیین المهاجرین بین              العالقة

منهم، عدد أكبر آنذاك تستوعب كانت التي وبلجیكا فرنسا من كل في الفحم مناجم إغالق                 مع

حدودها. إغالق إلى األوروبیة الدول سارعت الشمال، دول نحو المهاجرین عدد تزاید             ومع

 4

الدول- انتهجته الذي الصارم بالطابع وتمیزت :1995 بعد ما مرحلة الثالثة             المرحلة

قوانین في النظر بإعادة قامت كما العائلي، التجمع بخصوص أمنیة كسیاسة             األوروبیة

5 الهجرة وأبرمت عدة اتفاقیات مع دول الجنوب قصد ترحیل المهاجرین غیر النظامیین.

14 بتاریخ شنغن اتفاقیة اعتماد من ابتداء متوقعة غیر أبعادا الهجرة اتخذت ذلك               وبعد

األوروبي الفضاء إلى المنتمین األشخاص بتنقل السماح بموجبها تم التي ،1985             یونیو

حیز دخلت والتي ،1992 یونیو 25 في االتفاقیة هذه إلى إسبانیا انضمام وشكل               فقط،

قواعد باحترام ملزمة إسبانیا أصبحت إذ جدیدا، منعرجا 1995 مارس 25 في              التنفیذ

لجوء بعد خاصة آخر، منحى الهجرة اتخذت لذلك ترابها، إلى األجانب دخول              وشروط

األراضي من للمهاجرین تدفق أي لمنع احترازیة إجراءات اتخاذ إلى اإلسبانیة             السلطات

6 اإلسبانیة إلى الدول األوروبیة األخرى.

اجتماعي هو ما بین متعددة وأسباب عوامل النظامیة أو النظامیة غیر للهجرة              إن

اإلنسان كرامة تضمن ظروف في والعیش العمل عن البحث ویشكل وسیاسي...،             واقتصادي

للمملكة ومقلقة بالغة أهمیة ذات أصبحت فالظاهرة المهاجرین، لكل المشترك            الهدف

4،2012 سنة الجامعیة، المطبوعات دیوان السیاسي، دیوان السیاسي، واللجوء السریة الهجرة المخاذمي : رزیق القادر عبد -                
 الصفحة 20.

اإللكتروني5 الموقع عبر والبحوث، الدراسات قسم الجزیرة.نت، خاصة، ملفات الشرعیة، غیر الهجرة تاریخ في محطات -                
 للجزیرة: www.ALJAZERA.net تاریخ الزیارة یوم 28 ماي 2019.

 - محطات في تاریخ الهجرة غیر الشرعیة، ملفات خاصة، الجزیرة. نت6
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3-787d-45e2-953a-96a27069dbae 
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األمني االجتماعي، االقتصادي، المستوى على سواء تمثلها التي للتهدیدات نظرا            المغربیة،

7 والصحي.

في لها الحقیقیة األحجام تقدیر صعوبة إلى یؤدي المشروعة غیر الهجرة أشكال تعدد               إن

عن األحیان أغلب في یتوارون الشرعیین غیر المهاجرین أن ذلك الدول، من دولة               أي

أیة في معرضون فهم خاص، بشكل ومؤسساتها الدولة أنظار وعن عامة، بصورة              األنظار

من كثیر في السیئة والمعاملة والمحاسبة، اإلیقاف على فضال واإلبعاد، للترحیل             لحظة

بیان على تعمل إنما فیها، الهجرة ظاهرة لحجم كامال توصیفا تقدم ال فالدول لهذا و                 البلدان.

8 ما تمكنت من رصده عبر مؤسساتها المختلفة الداخلیة منها والحدودیة.

 أهمیة الموضوع:

وتستلزم والبحث المعرفة حب تثیر التي الشائكة المواضیع من الهجرة موضوع             إن

العابرة التهدیدات من جدید نوع تدبیر بكیفیة وتتعلق والموضوعي، العلمي والتحلیل             الدراسة

من ذلك یطرحه ما مع الجدیدة، المجتمعات في المهاجرین اندماج لمسألة باإلضافة              للحدود،

القضایا أهم من كونها على زیادة االجتماعیة، والعالقات والقیم، الحیاة، أسلوب في              تحدیات

السیاسة في أولویة الموضوع لهذا یجعل مما الجنوب، ودول الشمال دول بین              المشتركة

 الخارجیة لهذه الدول.

للمملكة بالنسبة كبیرة إشكالیة تشكل الهجرة أضحت فلقد العلمیة، لألهمیة بالنسبة             أما

من المغرب إلى الوافدین المهاجرین أعداد تزاید بفعل األخیرة السنوات خالل             المغربیة،

 دول إفریقیا جنوب الصحراء، وما نتج عنه من مشكالت عابرة للحدود.

 إشكالیة البحث :

7- Ilham Bouazza, le Maroc face à la migration subsaharienne, thèse pour l’obtention de              
doctorat nationale en droit public, faculté des sciences juridiques, Economique et sociales ,             
Oujda, 2004, page 4. 

 - أحمد عبد العزیز األصفر: ورقة عمل مقدمة لندوة الهجرة غیر المشروعة جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الهجرة غیر8
 المشروعة االنتشار واألشكال واألسالیب المتبعة.سنة 2011، الصفحة 8.
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تدفق وضعیة قارتین، بین كرابط المتمیز اإلستراتیجي موقعه نتیجة المغرب            یعیش

الضفة إلى بالعبور الحالمین الصحراء جنوب إفریقیا من القادمین المهاجرین من             متزاید

الوضع هذا ومع المراقبة، عوامل بفعل استقرار إلى تحول العبور واقع لكن              األخرى،

هذا سارع بالمغرب، المهاجرین أوضاع حول الحقوقیة والتقاریر الدولیة، الضغوط            وارتفاع

 األخیر إلى تبني قانون ینظم ظاهرة الهجرة.

بمدى تتعلق البحث هذا خالل من معالجتها سیتم التي المركزیة اإلشكالیة فإن              وعلیه،

 مالئمة القوانین الوطنیة مع المیثاق العالمي للهجرة؟

 وتتفرع عن هذه اإلشكالیة مجموعة من التساؤالت الفرعیة:

▪03-02 رقم القانون ضمن المشرع تبناها التي الزجریة للمقاربة فعال یمكن             هل

 الحد من ظاهرة الهجرة؟

 ما مدى قدرة اآللیات القانونیة واألمنیة واألجهزة المؤسساتیة على مكافحة الهجرة؟▪

 هل تأثرت حقوق المهاجرین بالسیاسة المغربیة المتبعة في محاربة الهجرة؟▪

 وفقا للمنطق، ولإلجابة عن هذه اإلشكالیة واألسئلة الفرعیة، سوف نعتمد التقسیم اآلتي:

 المبحث األول: اإلطار القانوني والمؤسساتي لحمایة حقوق المهاجرین بالمغرب.

 المبحث الثاني: المنظومة القانونیة المغربیة ومالئمتها مع القوانین الدولیة.
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 .المبحث األول: اإلطار القانوني والمؤسساتي لحمایة حقوق المهاجرین بالمغرب

تفاقم إلى باإلضافة األوسط، والشرق إفریقیا شمال في السیاسیة التغیرات            ساهمت

تغییر في كبیر بشكل األوروبي، لإلتحاد الجدیدة والسیاسات أوروبا، في االقتصادیة             األزمة

 سیاق احترام الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة لألجانب في المنطقة األوروبیة المتوسطیة.

إال المنطقة، بلدان معظم في الحقوق بهذه والمهاجرین الالجئین من العدید یتمتع              ال

بالحقوق یعترف 1949 لعام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن بأن علما محدود، نحو              على

العهد في الحق وقت في ورودها أن كما أساسیة، حقوقا باعتبارها واالجتماعیة              االقتصادیة

قانونیة، قیمة منحها 1966 لعام والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص            الدولي

 وبالتالي فاحترام هذه الحقوق واجب على المجتمع الدولي.

موقعه بحكم وذلك الهجرة، ظاهرة من تعاني التي البلدان من المغرب أن              وبما

ملحة الضرورة أصبحت المتوسط، األبیض والبحر األطلسي المحیط على           اإلستراتیجي

لحمایة فعال الثاني ) (المطلب ومؤسساتي األول ) (المطلب قانوني إطار لوضع المغرب             على

حقوق مجال في المغرب التزامات یراعي الصحراء جنوب األفارقة المهاجرین            حقوق

 اإلنسان.
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  المطلب األول: اإلطار القانوني لحمایة حقوق المهاجرین بالمغرب.

وهو إقلیمها، داخل األجانب وإقامة لقبول محدد تشریعي تنظیم بوضع دولة كل              تقوم

9 تنظیم آمر بطبیعته ویخضع له جمیع األجانب أیا كانت جنسیتهم وأیا كان نوع إقامتهم.

مواكبة یستطع لم بطیئا تطورا الهجرة مجال في المغربي التشریع عرف             وقد

جیو - بموقع المغرب فیها یتبوء التي المنطقة في واالقتصادیة االجتماعیة            التحوالت

10 استراتیجي هام وحیوي.

بالمغرب، الهجرة مجال في التشریعي التطور على الوقوف سیتم أكثر، للتوضیح             و

بینما أولى )، المهاجرین( فقرة حقوق لحمایة الوطنیة القوانین على الضوء تسلیط خالل             من

  تخص ( الفقرة الثانیة ) االتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق المهاجرین.

 الفقرة األولى: القوانین الوطنیة لحمایة حقوق المهاجرین

مسألة فتنظیم اقتصادیة، أو سیاسیة أو مجتمعیة حاجة على جوابا القوانین سن مبادرة               تعتبر

الهواجس إحدى الوطني، التراب فوق األجنبي إقامة محددات وضبط بالمغرب            الهجرة

لذلك الوطنیة، التشریعات اهتمامات ضمن متمیزا موقعا تحتل أصبحت التي            األساسیة

 سنعمل على التطرق لظهیر 1949 في ( أوال )، ثم التطرق لقانون 02-03 (ثانیا ).

 أوال: ظهیر 1949

 - مصطفى عبد العزیز مرسي : قضایا المهاجرین العرب في أوروبا، منشورات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث9
 اإلستراتیجیة، أبو ظبي، الطبعة األولى، سنة 2010، الصفحة 156.

 - محمد المرابطي: إشكالیة الهجرة في العالقات المغربیة اإلسبانیة، رسالة لنیل أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة10
 العلوم القانونیة واإلقتصادیة واإلجتماعیةن جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا فاس، سنة 2015، الصفحة 134.
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حركة تنظیم بغیة الهجرة، كلمة استعمل من أول 1949 نونبر 8 ظهیر              یعتبر

12 في الظهیر هذا أحكام وردت وقد تنظیمیة، ضوابط عدة اتخاذ طریق عن               الهجرة

حدد حین في خاصة، بصفة أوروبا نحو للسفر الالزمة الوثائق الرابع الفصل یتناول               فصال،

الوثائق بیده تكون أن بدون المغرب غادر عامل كل على توقع التي العقوبة العاشر                الفصل

شهر من مدته تتراوح بسجن یعاقب حیث والسابع، الرابع الفصل في علیها              المنصوص

أو سنتیم 240.000 إلى سنتیم 12.000 بین یتراوح مبلغها وبدعیرة سنتین، إلى              واحد

11 إحدى هاتین العقوبتین فقط.

من انطالقا آخر بلد إلى سرا الهجرة یحاول الذي األجنبي بحالة یتعلق فیما               أما

الذي الحكم فإن المغربیة، األمن قوات طرف من علیه القبض ویتم المغربیة              األراضي

غرامة مع التنفیذ موقوفة شهران هو حقه في إصداره على المغربیة االبتدائیة المحاكم               جرت

12 مالیة مبلغها 600 درهم مع األمر بإبعاده من المغرب.

الحمایة عهد إلى الهجرة تنظیم بخصوص بالمغرب صدر تشریع أول            ویعود

العمال خروج تنظیم على تعمل قانونیة آلیة ،1931 أكتوبر 27 ظهیر ویعد              الفرنسیة،

علیها ینص لضوابط وفقا العملیة هذه وتتم األوروبیة، الدول إلى التوجه قصد              المغاربة

طرف من مسلم السفر جواز على الحصول ضرورة أبرزها الظهیر، من األول              الفصل

المعني خلو تثبت حدیثة طبیة شهادة إلى إضافة العدلیة، السوابق سجل من ونسخة               السلطة،

للتمكن أساسي شرط وهو عمل عقد على الحصول ضرورة مع معد، مرض أي من                باألمر

المغرب كان التي المرحلة أثناء بالهجرة المتعلق 1949 ظهیر صدر حین في السفر.               من

الدولة باعتبارها فرنسا حقوق حمایة هو منه الهدف الفرنسیة، الحمایة لنظام فیها              خاضعا

العاملة الید من حاجاتها بحسب المغرب في هجرویة سیاسة تنهج كانت والتي              المستعمرة،

 - الفصل العاشر، الفقرة الثانیة ظهیر 8 نونبر 11.1949
في12 المعمقة العلیا الدراسات دبلوم لنیل رسالة األوروبیة، المغربیة العالقات في السریة الهجرة إشكالیة الدباغ : جعفر -                 

 الحقوق، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد الخامس، أ:دال الرباط، 2001-2002، الصفحة 136.

8 
 



بالمملكة، مدن عدة في للتشغیل مكاتب عدة أقامت حیث استقطابها، في ترغب التي               المغربیة

 لتصدیر الید العاملة.

موجة بعد ،2003 غایة إلى الهجرة تجاه المحتشمة المغرب سیاسة استمرت             ولقد

الخارجي الضغط ننسى أن دون أوروبا، دول من والعدید المغرب طالت التي 13             اإلرهاب

بالتحرك المغاربة المسؤولون بدأ المعطیات هذه تراكم فبعد بروكسیل، قبل من             الممارس

الحقبة إلى تعود التي السابقة القوانین ویلغي الظاهرة هذه ینظم جدید قانون إصدار               نحو

البیضاء الدار أحداث بعد مباشرة بالبرلمان علیه المصادقة تمت القانون وهذا             االستعماریة،

 اإلرهابیة، ویتعلق األمر بالقانون 02-03 وهو ما سیتم التطرق له (ثانیا).

 

 ثانیا: القانون رقم 03-02

السریة، الهجرة ظاهرة من للحد وقضائیة إداریة تدابیر عدة المغربي، المشرع             أقر

التطورات یسایر یعد لم السریة الهجرة ینظم كان الذي ،1949 نوفمبر 8 ظهیر               وألن

ولكونه القانوني النص هذا لقدم نظرًا الشرعیة، غیر الهجرة میدان عرفها التي              المرحلیة

القانون وهو جدید تشریعا المغرب أحدث الحمایة، مرحلة إبان صدر تشریعیا             منتوجا

التحكم على وقادر للظاهرة مواكبا نصا فیه ویرى ،2003 نوفمبر 11 بتاریخ 02.03             

الضرب و الظاهرة من للحد الزجریة التدابیر و اإلجراءات من رزمة على فیه ونص                فیها،

 على ید المنظمین            والمساهمین في انتشارها.

الشرعیة غیر الهجرة 02.03 رقم القانون خالل من المغربي المشرع جرم             وهكذا

ومالیة حبسیة بعقوبات منه و52 51 ، 50 المواد تعاقب حیث وتنظیمها، علیها               والمساعدة

من آخر لشخص عونا أو مساعدة قدم أو سریة بصفة المغربي التراب غادر شخص                كل

إلیها ینتمي كان أو عمومیة قوة قیادة بمهمة یضطلع الشخص هذا كان سواء الغایة نفس                 أجل

أطروحة13 شینغن، فضاء إكراهات ضوء في دراسة األوروبیة، المغربیة العالقات في السریة الهجرة أثر الدیواني : عائشة -                 
2006 الرباط، الخامس، محمد جامعة أكدال، واالجتماعیة واالقتصادیة القانونیة العلوم كلیة العام، القانون في الدكتوراه                لنیل

 -2007، الصفحة 125.
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في العاملین المستخدمین أو األعوان أو المسؤولین من كان أو المراقبة بمهمة مكلفا كان                أو

الغرض كان أیا النقل وسائل من أخرى وسیلة أیة في أو الجوي أو البحري أو البري                  النقل

 من استعمال هذه الوسائل.

دخول سهل أو نظم شخص كل والغرامة بالحبس القانون نفس من 52 المادة               وتعاقب

كان سواء منه خروجهم أو المغربي التراب إلى سریة بصفة أجانب أو مغاربة               أشخاص

تلك ارتكبت إذا والغرامة السجن إلى الحبس من العقوبة في شدد بل بعوض، أو مجانا                 ذلك

إلى العقوبة وتصل مسبق، اتفاق على بناء أو عصابة طرف من أو اعتیادیة بصفة                األفعال

القانون نفس من 53 المادة خولت كما الموت، إلى األفعال تلك أدت إذا المؤبد                السجن

كان أیا السریة الهجرة جرائم ارتكاب في المستعملة النقل وسائل مصادرة حق              للمحكمة

بكیفیة تحددها التي بالجرائد اإلدانة قرارات بنشر األمر وكذا خاصة) أو (عامة              نوعها

 صریحة.

أیة في النظر حق المملكة لمحاكم المغربي المشرع أعطى فقد االختصاص إطار              وفي

خارجه، أو الوطن في ارتكابها مكان كان أیا القانون هذا في علیها منصوص               جریمة

عدم على یتوقف المقتضیات هذه تطبیق أن غیر مقترفیها، جنسیة عن النظر              وبغض

14 مخالفتها لالتفاقیات الدولیة ذات الصلة .

كل على یجب أنه على القانون نص فقد للمغرب، األجانب دخول یخص فیما               أما

لدن من مسلم سفر جواز على یتوفر أن المغربیة المملكة إلى الدخول في رغب                أجنبي

من المغربیة الدولة لدن من بها معترف أخرى سفر وسیلة أیة أو إلیها، ینتمي التي                 الدولة

من مسلمة بتأشیرة ومصحوبة قائمة صالحیتها تكون أن بشرط المملكة، إلى الدخول 15            أجل

 - علي كراجي- توفیق بوعیشي ،  ملف: الهجرة السریة للقاصرین والشباب.. فشل المقاربتین القانونیة واألمنیة یعید14
 الظاهرة إلى الواجهة

https://www.nadorcity.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87
-%D8%AC%D8%B1%D8%A9 

 
 - المادة الثالثة من القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة األجانب بالمغرب وبالهجرة غیر المشروعة.15

10 
 

https://www.nadorcity.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_a56899.html
https://www.nadorcity.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_a56899.html
https://www.nadorcity.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_a56899.html


دولة إلى ینتمي باألمر المعني الشخص كان إذا إال بالخارج، المغربیة القنصلیات              إحدى

 أعفي مواطنوها من التأشیرة بموجب اتفاقیة ثنائیة مع المغرب.

حقوق حمایة على 03-02 رقم القانون في المغربي المشرع حرص المقابل في              لكن

علیه تنص ما مع بموازاة وذلك المغربیة، المملكة لدخول طلبه رفض تم الذي               األجنبي

قرارات تكون أن یجب وعلیه المغرب، علیها صادق التي اإلنسان لحقوق الدولیة              االتفاقیات

الوقت نفس في لهم وتوفر قانونیة، بصفة متخذة األجانب مواجهة في العمومیة              السلطات

16  ضمانات مسطریة للحفاظ على حقوقهم ومنها:

الضرورة● حالة في ویستعان یفهمها، بلغة معقول، زمن في باألمر المعني             إخبار

 بالمترجم؛

  من حقه االستعانة بمحامي ومن اختیاره أو أي شخص آخر؛●

  حق إشعار الشخص الذي كان یعتزم الذهاب إلیه؛●

  الحصول على المساعدة الطبیة والصحیة المناسبة؛●

  إشعار السلطات الدبلوماسیة لبلده؛●

ینوب● الذي القاضي أو االبتدائیة المحكمة رئیس عن الصادرة األوامر استئناف              حق

في تفوق التي االنتظار مدة تمدید أوامر یخص فیما للمستعجالت قاضیا بصفته              عنه

 األصل ثمان وأربعین ساعة؛

17  یجب أن یكون قرار رفض الدخول كتابیا ومعلال.●

بشكل بالمغرب األجانب بإقامة یتعلق فیما أما للمغرب، األجانب دخول یخص فیما              هذا

بطاقة وهي 03-02 القانون حددها التي اإلقامة سندات على التوفر من بد فال               قانوني،

األجانب بسجل األجنبي تقیید العلمیة، الناحیة من بالتسجیل یقصد اإلقامة، وبطاقة             التسجیل

وتاریخ العائلیة وحالته األجنبي هویة تخص التي المعلومات من مجموعة فیه تدون              الذي

واالتفاقیات16 المواثیق ضوء على 03-02 رقم القانون یكفلها التي األجنبي حقوق بعنوان: مداخلة بالماحي : إدریس -                
بعنوان ،2003 دجنبر 20 و 19 یومي بمراكش الداخلیة ووزارة العدل وزارة نظمتها التي الوطنیة الندوة أشغال                   الدولیة،

 "إشكالیة الهجرة على ضوء القانون رقم 02-03، سلسلة الندوات واألیام الدراسیة، ع 1،2004، الصفحة 99.
  - المادة 38 من القانون 17.03-02
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به خاص تسجیل رقم ذلك إثر على له یمنح حیث محددة، طریقة وفق للمغرب                وصوله

من 8 المادة سمحت ولقد مستمر. بشكل األجنبي وضعیة مراقبة في العملیة هذه 18              وتساهم

تسلیمه اإلدارة من یطلب أن المغربي بالتراب اإلقامة في الراغب لألجنبي 03-02              القانون

ثمانیة ظرف في تقدیمها بإمكانه یكون أو یحملها أن وعلیه للتجدید قابلة التسجیل               بطاقة

تقدیم من ویعفى تجدیدها، أو تسلیمها طلب وصل مقامها یقوم أن ویمكن ساعة،               وأربعین

لمدة بالمغرب المقیمین واألجانب وعائالتهم الدبلوماسیة البعثة أعضاء علیها الحصول            طلب

لإلقامة األجنبي رخصة بمثابة التسجیل وبطاقة للسفر، صالحة وثیقة بموجب یوما             تسعین

مكان بتغییر التصریح األجنبي وعلى سنوات، وعشر واحدة سنة بین تتراوح لمدة              بالمغرب

باألمر المعني على یجب سحبها أو التسجیل بطاقة تسلیم رفض تم وإذا للسلطات،               إقامته

طرف من السحب أو الرفض تاریخ من ابتداء یوما 15 أجل في المغربي التراب                مغادرة

19 اإلدارة.

ال متواصلة لمدة المغربي بالتراب أقام أنه أثبت الذي لألجنبي فتسلم اإلقامة بطاقة               أما

المعني للشخص العیش وسائل بتوفر مشروطة البطاقة هذه وتكون سنوات، أربع عن              تقل

دائمة بصفة اإلقامة في رغبته لیبرر بها یحتج التي الوقائع و عمله مزاولة وظروف                باألمر،

20 في المغرب.

تمنح أن یمكن الذین األشخاص بعض 03-02 رقم القانون من 17 المادة حددت               وقد

  لهم بطاقة اإلقامة بصفة تلقائیة ویتعلق األمر ب:

على● ویجب مغربي لمواطن األجنبیة الزوجة أو مغربیة لمواطنة األجنبي            الزوج

مدونة من 2 المادة لمضمون طبقا الزواج بعقد اإلدالء الحالة هذه في              الزوجین

 األسرة المغربیة؛

العلوم18 كلیة الحقوق، في الدولة دكتوراه لنیل أطروحة االستقالل، منذ بالمغرب األجنبي وضعیة الفلوس : المنعم عبد -                 
 القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد الخامس السویسي الرباط 2007، الصفحة 271.

 - عبد الحلیم نسیم : قراءة في القانون المتعلق بدخول وإقامة األجانب وبالهجرة غیر المشروعة، سلسلة ندوات محكمة19
 الرماني، ع4، نونبر 2004، الصفحة 153.

 - المادة 16 من القانون 20.03-02
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ال● الذي مغربیة أم عن الجنسیة عدیم والطفل مغربیة، أم من األجنبي الطفل               

 یستفید من أحكام البند األول من الفصل السابع من ظهیر 6 شتنبر 1958؛

الجنسیة● ومكتسب بالمغرب وموجود مقیم لطفل أما أو أبا یكون الذي األجنبي              

 المغربیة؛

  الزوج واألطفال القاصرین ألجنبي حامل لبطاقة اإلقامة؛●

  األجنبي الذي حصل على صفة الجئ؛●

هو● االعتیادیة اإلقامة مكان أن الوسائل من وسیلة بأي أثبت الذي األجنبي              

 المغرب، منذ أكثر من خمس عشرة سنة.

وإداریة قانونیة تدابیر سن أن یرون بالظاهرة مهتمین أن إال القوانین هذه              ورغم

بنفسه الرمي و المغامرة یقرر فالذي الشرعیة، غیر الهجرة نسبة لتقلیص كافیة غیر               وحدها،

العقوبات أو بالقانون إقناعه صعب عینیه، بین الموت أو الحیاة خیار واضعًا البحر               في

عن التراجع إلى القانون یدفعهم لن الحیاة في لآلمال الفاقدون و بذلك، القیام عن                الناتجة

فرص توفیر و العیش ظروف بتحسین تتعلق موازیة تدابیر هناك كانت إذا باستثناء               فكرتهم،

 الشغل و الخدمات االجتماعیة لعامة المواطنین. 

أنصار بني بمیناء القاصرین و الشباب مئات وجود هو المواقف، هذه یؤكد ما               ولعل

فرصة انتظار في األرض افتراش بعیدة مدن من قدموا بعدما فضلوا وملیلیة،              بالناظور

بهم ستلحق التي باألضرار مبالین غیر اسبانیا، إلى متجهة باخرة أو شاحنة بداخل               التسلل

التي العقوبات أو بالقانون تمامًا مبالیة غیر الفئة هذه المحاولة. في فشلهم حالة               في

الوصول هو الشاغل شغلهم بل الهجرة، بمحاولة متلبسین ضبطهم حالة في لها              سیتعرضون

21 إلى الفردوس األوربي ألن أحالهم لم یكتب لها النجاح في الوطن األم.

 - علي كراجي- توفیق بوعیشي ،  ملف: الهجرة السریة للقاصرین والشباب.. فشل المقاربتین القانونیة واألمنیة یعید21
 الظاهرة إلى الواجهة

https://www.nadorcity.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87
-%D8%AC%D8%B1%D8%A9 
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 .الفقرة الثانیة: االتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق المهاجرین

(ثانیا) شنغن اتفاقیة و (أوال) جنیف اتفاقیة على التركیز الفقرة هذه خالل              سیتم

 واللتان كان لهما دور مهم في حمایة قضایا المهاجرین والهجرة.

 أوال: اتفاقیة جنیف.

التي التوجیهیة والمبادئ واالتفاقیات القوانین من مجموعة وضع عملیة           بدأت

وهى األمم، عصبة ظل فى العشرین القرن من األول الشطر في الالجئین حمایة               تستهدف

وافقت عندما ،1951 یولیو 25 یوم ذروتها وبلغت المتحدة، األمم سبقت التي الدولیة               الهیئة

 الجمعیة العامة لألمم المتحدة على االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین.

من ذلك وغیر القانونیة، الحمایة ونوع الالجئ هو من بوضوح االتفاقیة             وتبین

الموقعة الوطنیة األطراف من علیها یحصل أن یجب التي االجتماعیة والحقوق             المساعدات

كما المضیفة، الحكومات تجاه الالجئ التزامات متساو، بقدر تحدد، وهي الوثیقة. هذه              على

صفة على للحصول المؤهلین غیر اإلرهابیین قبیل من األشخاص، من الفئات بعض              تحدد

 الجئ.

المتحدة لألمم السامیة المفوضیة بدأت االتفاقیة، هذه على الموافقة من شهور             وقبل

هذه ظلت التالیة، الخمسة العقود وأثناء ،1951 ینایر من األول في عملها الالجئین               لشؤون

لما والحمایة المساعدة توفیر أجل من المفوضیة تبذلها التي الجهود أساس تشكل              االتفاقیة

 یقدر بـ 50 ملیون الجئ.

لالجئین أساسیة بصفة الحمایة توفیر على مقصورا األول الصك هذا            وكان

بدرجة وسع 1967 عام بروتوكول أن غیر الثانیة، العالمیة الحرب أعقاب في              األوروبیین

مختلف في النزوح مشكلة انتشرت أن بعد بالمفوضیة المنوطة الوالیة نطاق من              كبیرة

قبیل من اإلقلیمیة الصكوك من لعدد أیضًا ملهمة األصلیة االتفاقیة كانت ولقد العالم.               أرجاء
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بالجئي الخاص 1984 لعام كارتاخینا وإعالن ،1969 لعام اإلفریقیة الوحدة منظمة             اتفاقیة

22 أمریكا الالتینیة.

مع أنه بید كلیهما. أو المتحدة األمم صكي أحد على دولة 139 مجموعه ما وقع                 وقد

على الهجرة نمط وتغیر آخر، إلى مكان من یتنقلون الذین األشخاص أعداد تزاید               مع

مناسبة مدى حول شكوك ثارت العهد، القریبة السنوات في جذریًا، تغییرًا العالمي،              الصعید

من ذلك علیه ینطوي بما تعتبر التي أوروبا، في سیما وال الجدیدة، األلفیة مع 1951                 اتفاقیة

 مفارقة، مكان مولدها.

وال شخص، ملیون 22 على یزید لما المساعدة الحاضر الوقت في المفوضیة              وتوفر

تشكل التغیر، السریعة األوقات في ملحوظ بقدر مرونتها أثبتت التي االتفاقیة، هذه              تزال

 حجر الزاویة في والیة المفوضیة الخاصة بالحمایة.

حیاة من الجوهریة النواحي تتناول حقیقیة دولیة اتفاقیة أول االتفاقیة هذه كانت              لقد

األقل على تكون أن یجب التي األساسیة اإلنسان حقوق من مجموعة بینت وقد               الالجئ.

الحاالت، من العدید وفى ما، بلد في األجانب الرعایا بها یتمتع التي للحریات               معادلة

الالجئین، ألزمات الدولي بالنطاق االتفاقیة هذه وتعترف الدولة. تلك لمواطني            الممنوحة

معالجة أجل من الدول، بین األعباء اقتسام ذلك في بما دولي، تعاون توافر               وضرورة

 المشكلة.

حقوقه ذلك في بما الالجئ، حقوق وتجمل “الجئ” بلفظة المقصود االتفاقیة             تعرف

ووثائق التعلیم، على الحصول في والحق آخر، إلى مكان من والتنقل العقیدة حریة قبیل                من

الحكومة تجاه التزاماتها / التزاماته أهمیة على تشدد أنها كما للعمل، الفرصة وإتاحة               السفر،

ـ الالجئین إعادة جواز عدم على االتفاقیة هذه في الرئیسیة األحكام أحد وتنص               المضیفة.

التعرض من فیه تخشى أو / یخشى بلد إلى ـ الرد أو الطرد حظر هو القانوني                  والمصطلح

االتفاقیة هذه تشملهم ال الذین األشخاص مجموعات أو األشخاص تحدد أنها كما              لالضطهاد.

 - المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، ما هي إتفاقیة عام 1951 الخاصة بوضع الالجئین،22
 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html تاریخ اإلطالع 15/05/2019
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جرائم أو حرب، جریمة أو السالم، ضد جرائم ارتكبوا الذین األشخاص في یتمثلون               واللذین

23 ضد اإلنسانیة، أو جرائم جسیمة غیر سیاسیة خارج بلد اللجوء.

 ثانیا: اتفاقیة شنغن لحمایة حقوق المهاجرین

بلدة من اسمها أخذت ،1995 عام مارس في التنفیذ حیز شنغن اتفاقیة              دخلت

قبل من 1985 یونیو بتاریخ االتفاقیة توقیع تم حیث لوكمسبورغ في الصغیرة              "شنغن"

الدول بین الحدود وكانت لوكسمبورغ). هولندا، بلجیكا، فرنسا، ألمانیا، ) دول             خمس

السفر جوازات فحص ویتم شدیدة ورقابة لحراسة تخضع باالتفاقیة، العمل قبل             األوروبیة

 على المعابر الحدودیة.

المرء یحتاج ال إذ فیها، األطراف البلدان بین التنقل حریة شنغن اتفاقیة              تضمن

التي الوحیدة الحالة أن غیر سفره. جواز عن السؤال أو للتفتیش یخضع  وال دخول                لتأشیرة

الذي شنغن، في بلد أول دخول عند هي شنغن منطقة في السفر وثیقة إظهار فیها                 یتوجب

البلد هذا عن صادر بختم  السفر جواز یصدق حیث للمنطقة، الخارجیة الحدود باسم               یعرف

أو وثائق، أي من التحقق یتم لن شنغن، منطقة داخل إضافیة حدود عبور وعند دخله.                 الذي

24 وضع أختام.

داخل نسمة ملیون 400 من أكثر تضم التي شنغن منطقة داخل السفر              وحریة

ینصح ذلك، رغم ولكن المنطقة. إلى دخولهم بمجرد البلدان جمیع لمواطني متاحة              حدودها،

أثناء دائمًا الشخصیة الهویة بطاقة أو السفر، جواز بحمل شنغن، منطقة في التواجد               عند

  التنقل بین بلدان شنغن - كإجراء وقائي.

الالجئین بآالف 2011 منذ دفعت التي العربي الربیع أحداث تداعیات بسبب             لكن،

أو الیونان سیاسة و والیونان، إیطالیا إلى إفریقیا شمال من شرعیة غیر بصفة العبور                إلى

 - المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، ما هي إتفاقیة عام 1951 الخاصة بوضع الالجئین،23
 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html تاریخ اإلطالع 15/05/2019

 - االتحاد األوروبي یعدل إتفاقیة شنغن: هل هو تعدیل أم تحصین؟24
-https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF 
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داخل كبیرة انتقادات موجة أثارت التي األفارقة الالجئین أفواج مع تعاملهما في              إیطالیا

كبیرة أعداد وتوجهت االتفاقیة، على تعدیالت إدخال ضرورة طرح تم األوروبي،             االتحاد

كما ، مع حدودها وأغلقت سریعة فعلها ردة جاءت التي فرنسا إلى الالجئین أولئك                من

حدودها على السفر حركة مراقبة بتدابیر العمل وأعادت شنغن، اتفاقیة عن الدنمارك              تخلت

 مع ألمانیا.

بعدم المتهمة الیونان حالیا األوروبي االتحاد دول داخلیة وزراء من كبیر عدد              وینتقد

بمتابعة وآسیا إفریقیا من لالجئین تسمح حیث كاف، بشكل تركیا مع حدودها مراقبة               تأمین

على القرار اتخاذ على األوروبي االتحاد دول داخلیة وزراء واتفق أوروبا. نحو              طریقهم

إجراءات اعتماد إلى شنغن اتفاقیة في عضو دولة أیة لجوء قبل أوال األوروبي               المستوى

المرور حركة تراقب أن دولة أیة بإمكان أنه معتبرین الخارجیة، حدودها لمراقبة بها               خاصة

 عبر حدودها الخارجیة إذا كانت تخشى تسلل مهاجرین غیر شرعیین إلى أراضیها.

ومجلس األوروبیة والمفوضیة األوروبي البرلمان بین المفاوضات تواصلت          وقد

أیة تلجأ أن یتفادى الذي الحل هذا إلى التوصل قبل سنتین مدى على األوروبي                الوزراء

 دولة عضو إلى اتخاذ تدابیر أحادیة الجانب دون الحصول على موافقة أوروبیة.

المفوضیة تضطلع بأن شنغن اتفاقیة على أدخل الذي األخیر التعدیل            ویسمح

الخارجیة الحدود بمراقبة األعضاء الدول قیام من المكان عین في التأكد بمهمة              األوروبیة

الكثیر یغیر ال شنغن التفاقیة األخیر التعدیل أن إلى اإلشارة ویجدر المعتمدة. للقوانین               طبقا

لالتحاد الخارجیة الحدود على المسافرین حركة مراقبة إجراءات فرض إعادة یخص             فیما

فرض األوروبي لالتحاد التنفیذیة الذراع األوروبیة، المفوضیة اقترحت فلو           األوروبي.

الذي الوزراء مجلس موافقة إلى أوال یحتاج االقتراح فإن المسافرین، حركة على              مراقبة

الحدود مراقبة اعتماد المطاف نهایة في یقرون الذین وهم والحكومات، الدول رؤساء              یضم

25 أم ال.

 - ویسلي دوكري/ ریم ضوا-  مهاجر نیوز ،  ماهي إتفاقیة شنغن، وهل یتمتع الالجئون بحریة التنقل في أوروبا؟25
 https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A- تاریخ اإلطالع
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 المطلب الثاني: اإلطار المؤسساتي لحمایة حقوق المهاجرین بالمغرب

المهاجرین حقوق وصیانة رعایة بضمان یتعلق وما النظامیة، غیر الهجرة            حظیت

عملت حیث المغربیة المملكة باهتمام واالستغالل، والعنف األذى أشكال كل من             وحمایتهم

عامة بصفة اإلنسان لحقوق الرسمیة المؤسسات من مجموعة إنشاء على األخیرة             هذه

الرسمیة، المؤسسات جانب وإلى األول) (المطلب خاصة بصفة النظامیین غیر            والمهاجرین

المهاجرین حقوق عن بالدفاع المهتمة الوطنیة الرسمیة غیر المؤسسات بعض            توجد

 (المطلب الثاني).

 الفقرة األولى: المؤسسات المنصوص علیها في الدستور

المغرب فیه انخرط الذي والمؤسسات والقانون الحق دولة تعزیز لمسلسل            تكریسا

متعارف هي كما اإلنسان حقوق 2011 لسنة المغربیة المملكة دستور تبنى طوعي،              بشكل

قابلیتها وعدم الكوني طابعها مراعاة مع منظومتها، حمایة على ونص عالمیا             علیها

اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن في الواردة اإلنسان حقوق مجمل على نص كما              للتجزيء،

التشریعات على المغرب علیها صادق كما الدولیة االتفاقیات سمو تكریس إلى             باإلضافة

 الوطنیة والتنصیص على العمل على مالءمة هذه التشریعات مع مقتضیاتها.

ت اإلنسان لحقوق الوطني المجلس إحداث على 2011 دستور نص لذلك             وإعماال

 (أوال)، كما أحدثت المملكة المغربیة مجلس الجالیة المغربیة بالخارج (ثانیا).

 أوال: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

الذي الدستوري اإلصالح سیاق في اإلنسان، لحقوق الوطني المجلس إحداث            جاء

المجلس محل ولیحل والمؤسسات، والقانون الحق دولة لتكریس ،2011 سنة المغرب             شهده

 االستشاري لحقوق اإلنسان.

تتولى مستقلة، تعددیة وطنیة "مؤسسة اإلنسان لحقوق الوطني المجلس           یعتبر

وضمان وحمایتها، والحریات اإلنسان حقوق عن بالدفاع المتعلقة القضایا في            النظر

المواطنات وحریات وحقوق كرامة وصیانة بها والنهوض الكاملة،          ممارستها
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المرجعیات احترام على التام الحرص نطاق في وذلك وجماعات، أفرادا            والمواطنین،

26 الوطنیة والكونیة في هذا المجال" .

والحریات اإلنسان حقوق لحمایة مستقلة وطنیة كمؤسسة المجلس هذا إنشاء تم             وقد

ویتوفر اإلنسان، لحقوق الناظمة باریس مبادئ مع التنظیمیة نصوصها تتوافق            العامة

یضمن الذي الشيء الجهوي، أو الوطني المستوى على اختصاصات، عدة على             المجلس

 مزیدا من االستقاللیة والتأثر في مجال حمایة حقوق اإلنسان والدفاع عنها.

تقریرا اإلنسان لحقوق الوطني المجلس أصدر الهجرة، بموضوع یتعلق           وفیما

وحقوق "األجانب عنوان تحت بالمغرب والالجئین المهاجرین وضعیة حول           موضوعاتیا

خالله من قدم واللجوء، الهجرة مجال في جدیدة سیاسة أجل من بالمغرب" ،              اإلنسان

طرف من اإلنسان حقوق انتهاك وجود على وأكد بالمغرب، للمهاجرین عاما             تشخیصا

وحث خاصة، بصفة الصحراء جنوب األفارقة المهاجرین حق في المغربیة            السلطات

مجال في جدیدة سیاسة واعتماد االنتهاكات، هذه وقف ضرورة على المغربیة             الحكومة

 الهجرة واللجوء ترتكز على حقوق اإلنسان وإشراك المجتمع المدني.

اتخاذ إلى المغربیة الحكومة اإلنسان لحقوق الوطني المجلس یدعو اإلطار هذا             وفي

 التدابیر التالیة:

النظامیین،▪ غیر المهاجرین یستغلون الذین المشغلین بزجر كفیلة تدابیر           إتخاذ

دون الشغل مفتشیة إلى اإلقتضاء عند اللجوء في المهاجرین هؤالء حق             وضمان

 خوف.

 تسهیل تسجیل الوالدات الجدیدة وإصدار شهادات الوفاة.▪

خالل▪ نظامیة غیر وضعیة في المهاجرین على الممارس العنف أشكال كل             حظر

 عملیات التوقیف.

 - الفصل 161 من الدستور المغربي لسنة 26.2011
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 تطویر برامج تكوین وتحسیس موجهة لموظفي اإلدارات المكلفة بمسألة الهجرة.▪

المهاجرین حقوق عن الدفاع مجال في العامل المدني المجتمع بعمل المجلس أشاد              كما

مثل المجال هذا في الناشطة الجمعیات إدماج إلى ودعوته اللجوء، وطالبي             والمهاجرات

األجانب، المهاجرین حقوق عن والدفاع العنصریة لمناهضة المدنیة المنظمة           مجموعة

وطني بحث إطالق إلى الحكومة المجلس دعا المقترحة، التشریعیة اإلصالحات            ولمواكبة

وضع مع تشاوریة، مقاربة أساس على وطنیة عمل خطة وبلورة الهجرة ظاهرة              حول

باألشخاص. االتجار بمكافحة المعنیة المصالح مختلف بین التعاون وتعزیز لتكوین           برنامج

 27

 ثانیا: مجلس الجالیة المغربیة بالخارج

1.07.08 رقم الملكي الظهیر بموجب بالخارج، المغربیة الجالیة مجلس           تأسس

 بتاریخ 21 دجنبر 2007 .

باالستقالل تتمتع استشاریة مؤسسة بالخارج المغربیة الجالیة مجلس          وباعتبار

للمملكة العمومیة للسیاسات والتقییم المتابعة ضمان في تتمثل مهمته فإن والمالي،             اإلداري

التنمیة في مشاركتهم وتكثیف حقوقهم ضمان بهدف وتحسینها المهاجرین مواطنیها            تجاه

بوظائف باالضطالع مكلف أنه كما للبالد. واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة           السیاسیة

المغرب بین العالقات تنمیة في والمساهمة واستشرافها الهجرة بإشكالیات           اإلحاطة

المغربیة الجالیة مجلس یدلي كما المغاربة، المهاجرین إقامة بلدان ومجتمعات            وحكومات

 بالخارج برأیه حول:

بشؤون موضوعها یتعلق التي التنظیمیة أو التشریعیة للنصوص األولیة المشاریع -           

 الهجرة والقضایا التي تهم المغاربة المقیمین بالخارج؛

 - تقریر صادر عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول " األجانب وحقوق اإلنسان بالمغرب من أجل سیاسة جدیدة في27
www.cndh.ma .مجال الهجرة واللجوء یولیوز 2013 على الموقع 
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المقیمین المغاربة حفاظ بضمان الكفیلة العمومیة للسیاسات الرئیسة التوجهات -          

والتربیة اللغات بتعلیم یتعلق ما في وخاصة المغربیة هویتهم مع متینة روابط على               بالخارج

 الدینیة والنشاط الثقافي؛

المقیمین المغاربة مصالح على والحفاظ الحقوق ضمان إلى الرامیة اإلجراءات -           

 بالخارج، خاصة من یوجد منهم في وضعیة صعبة أو هشة؛

في المشاركة على بالخارج المقیمین المغاربة المواطنین حث إلى الهادفة الوسائل -            

المنجزة األنشطة وتدعیم الوطني المستوى على الحیاة قطاعات ومختلف           المؤسسات

 لصالحهم؛

وفي األصل بلدهم قدرات تنمیة في بالخارج المقیمین المغاربة مشاركة تكثیف وسائل -             

 مجهود التنمیة البشریة المستدامة وتحدیث المجتمع؛

على االستقبال بلدان مع والتعاون والتفاعل للتواصل الحدیثة االستراتیجیات تنمیة -           

28 المستوى الثقافي واإلنساني واالقتصادي.

"یتولى أنه: على 163 فصله في نص حین الدور هذا 2011 دستور كرس               ولقد
السیاسات توجهات حول آرائه إبداء الخصوص، على بالخارج، المغربیة الجالیة            مجلس
مع متینة عالقات على الحفاظ تأمین من بالخارج المقیمین المغاربة تمكن التي              العمومیة
البشریة التنمیة في المساهمة وكذا مصالحهم، وصیانة حقوقهم وضمان المغربیة،            هویتهم

 والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه".
 

 الفقرة الثانیة: المؤسسات غیر المنصوص علیها في الدستور

حقوق عن تدافع التي الدستور في علیها المنصوص غیر المؤسسات من العدید              توجد

بالمهاجرین منها األمر تعلق سواء خاصة، بصفة المهاجرین وحقوق عامة، بصفة             اإلنسان

(أوال)، اإلنسان لحقوق الوزاریة بالمندوبیة ویتعلق للخارج، المهاجرین المغاربة أو            األجانب

 - مجلس الجالیة المغربیة بالخارج https://www.ccme.org.ma/ar/ccme-ar  تاریخ اإلطالع28
07.07.2019 
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لحقوق المغربیة الجمعیة نموذج اإلنسان، بحقوق المهتمة الحكومیة غیر           وبالجمعیات

 اإلنسان (ثانیا) .

 أوال: المندوبیة الوزاریة لحقوق اإلنسان

150-11-2 رقم المرسوم بمقتضى اإلنسان لحقوق الوزاریة المندوبیة          أحدثت

مهمتها حكومیة هیئة وهي اإلنسان، حقوق وزارة لتعویض ،2011 أبریل 11 في              المؤرخ

القطاعات مع بالتنسیق اإلنسان حقوق عن الدفاع مجال في الحكومیة السیاسة وتنفیذ              إعداد

 الوزاریة والهیئات المعنیة.

االتفاقیات دخول ضمان إلى تهدف التي التدابیر كل الوزاریة المندوبیة            تقترح

القطاعات مؤازرة إلى باإلضافة التنفیذ، حیز اإلنساني والقانون اإلنسان بحقوق            الخاصة

التي األطراف والمتعددة والثنائیة الدولیة االتفاقیات مشاریع بشأن التفاوض عند            الوزاریة

فیها الدولة تعتزم التي االتفاقیات دراسة في المساهمة مع باختصاصاتها، عالقة             لها

 والمصادقة علیها بخصوص حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

مع المندوبیة، لدى الدولي والتعاون القانونیة الدراسات مدیر إلى یسند السیاق نفس              وفي

 مراعاة االختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزاریة القیام بما یلي:

مطابقتها▪ مدى لتقدیر العمل بها الجاري والتنظیمیة التشریعیة النصوص           دراسة

 ألحكام االتفاقیات الدولیة االقتضاء مع االتفاقیات المذكورة.

األجهزة▪ لدن من الوطنیة التقاریر فحص عن المترتبة والمالحظات التوجیهات            تتبع

 المتعلقة بحقوق اإلنسان.

بحقوق▪ المتعلقة الدولیة أو الوطنیة الهیئات عن الصادرة التقاریر تتبع على             السهر

29 اإلنسان بالمغرب، وإعداد مشاریع األجوبة عنها عند االقتضاء.

 - المندوبیة الوزاریة لحقوق اإلنسان، تقریر "08 یولیوز 2011، عبر الموقع التالي:29
 www.maghren.com/attajdid/67772.  بتاریخ 30 یونیو 2019.
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اإلنسان لحقوق الوطني المجلس مع بالتنسیق اإلنسان لحقوق الوزاریة المندوبیة            وتشارك

إعداد في المجلس شاركت كما بالمغرب، اإلنسان حقوق لتعزیز الوطنیة الخطة وضع              في

 تقریر موضوعاتي حول وضعیة الالجئین بالمغرب السالف الذكر.

المهاجرین حقوق حمایة في الوطنیة للمؤسسات الهام الدور یتبین سبق ما خالل              ومن

 غیر النظامیین والدفاع عن حقوقهم واحترامها والنهوض بها.

 ثانیا: الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان

المناضلین بعض من بمبادرة 1979 سنة اإلنسان لحقوق المغربیة الجمعیة            تأسست

أهم من وتعتبر مستقلة، منظمة وهي اإلنسان، حقوق عن الدفاع في المنخرطین              السیاسیین

دورها للجمعیة األساسي النظام من الثالث الفصل ویحدد بالمغرب. الحكومیة غیر             الجمعیات

الجماعیة الحریات احترام ضمان على دورها ینصب إذ اإلنسان، حقوق عن الدفاع              في

عن والدفاع اإلنسان لحقوق االنتهاكات كافة وإدانة اإلنسان كرامة عن والدفاع             والفردیة

 ضحایاها.

ترصد حیث الصحراء، جنوب األفارقة هجرة علیها، تعمل التي القضایا بین             ومن

المطاردات في والمتمثلة األفارقة المهاجرون لها یتعرض التي االنتهاكات           الجمعیة

المعمول والقوانین لإلجراءات الخضوع دون الجماعي- والترحیل الجماعیة،          واالعتقاالت

 بها في مجال الهجرة.

األفارقة خاصة المهاجرین وحقوق النظامیة غیر للهجرة تقریرها الجمعیة تصدر            كما

المغرب، داخلیة وزارة أوردتها أرقام حسب الجمعیة وسجلت بالمغرب، الصحراء            جنوب

27322 البالغ الطلبات عدد مجموع من فقط طلب 17916 تسویة على الموافقة تمت               أنه

30 طلبا      ما بین ینایر 2014 و دجنبر 2014.

 - - الطالب محمد السالمي: الهجرة بالمغرب بین المقاربة األمنیة والحقوقیة، بحث لنیل دبلوم الماستر المتخصص في العلوم30
 األمنیة، جامعة الحسن األول كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة واالجتماعیة سطات، السنة الدراسیة 2016/2017، الصفحة

.44 
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أبریل 09 یوم معتقلین مهاجرین محاكمة جلسة حول تقریرا الجمعیة            وأصدرت

حضرها تلبسیة، جنحة بتهم وتوبعا وجدة بمدینة االبتدائیة المحكمة أنظار أمام 2015            

تسجیل إثرها على وتم اإلنسان، لحقوق المغربیة للجمعیة واللجوء الهجرة لجنة             أعضاء

 المالحظات التالیة:

 عدم توفر المهاجرین المتهمین على محامي للدفاع؛▪

لدیها▪ بموظفة المحكمة استعانة ورغم الترجمة، بعملیة للقیام مؤهل شخص توفر             عدم

 إال أنه لوحظ أن قدرتها على التواصل غیر مناسبة لعملیة الترجمة؛

إبالغهما▪ بعد المتهمین، للمهاجرین القضائیة المساعدة توفیر الجلسة رئیس           قرر

 بحقهما في ذلك؛

المغربیة▪ الجمعیة من وإیمانا المتهمین، المهاجرین ملف حول المعطیات إستكمال            بعد

المنصوص وضماناتها عادلة محاكمة شروط توفیر في بالمساهمة اإلنسان           لحقوق

كلفت المغرب، علیها صادق والتي اإلنسان لحقوق الدولیة المواثیق في 31           علیها

احترام على والسهر المهاجرین مؤازرة أجل من أعضاءها بین من محامیا             الجمعیة

 مبادئ وشروط وضمانات المحاكمة العادلة.

 .المبحث الثاني: المنظومة القانونیة المغربیة ومالئمتها مع القوانین الدولیة

المطلب في البحث سیتم حیث رئیسیین، مطلبین إلى الثاني المبحث هذا تقسیم              سیتم

سیسلط حین في المغربیة، والقوانین الدولیة االتفاقیات بین ما المالئمة إشكالیة في              األول

 المبحث الثاني الضوء على المیثاق العالمي للهجرة.

   المطلب األول: االتفاقیات الدولیة والقوانین المغربیة، إشكالیة المالئمة.

 - اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مواده (11-10-07).31
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اإلنسان، حقوق احترام على عصرها مع المتفاعلة الحدیثة الدولة مقومات            تنبني

لحقوق الدولیة االتفاقیات من مجموعة على المغرب صادق التوجه، لهذا منه             وتجسیدا

 اإلنسان المهاجر وأكد على نیته اإللتزام بمضامینها في القانون رقم 03-02.

سمو مبدأ بمدى یتعلق األول فقرتین، إلى المطلب هذا تقسیم سیتم األساس هذا               على

مالئمة بمدى الثاني یتعلق حین في أولى)، (فقرة الوطنیة القوانین على الدولیة              االتفاقیات

 القانون رقم 02-03 لالتفاقیات الدولیة (فقرة ثانیة).

 الفقرة األولى: مبدأ سمو االتفاقیات الدولیة على القوانین الوطنیة    

اإلشكاالت أهم من بالترجیح أیضا عنه یعبر ما أو الدولیة االتفاقیات سمو مبدأ               یعتبر

التحدیات أهم من بات والذي مواقعهم، اختالف على الحقوقیین على الیوم             المطروحة

في سواء حدیثا، الصادرة القوانین في منه صریح باعتراف نفسه، المشرع على              المطروحة

  المجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسان، أو بغیرها، كما یشكل أیضا محط اهتمام القضاء.

بالتنصیص  اإلشكاالت هذه عن صریح بشكل الدستوري المشرع أجاب جهته،            من

هیئة لتوصیات مستجیبا الوطني، القانون على الدولیة المعاهدات سمو مبدأ على             صراحة

الدستوري التأصیل بدعم المتعلقة تلك خاصة تقریرها، تضمنها التي والمصالحة            اإلنصاف

نص فلقد وهكذا الوطنیة. القوانین على الدولي القانون معاییر عام وبشكل اإلنسان،              لحقوق

االتفاقیات "جعل على واضح بشكل تصدیره في ،2011 لسنة المغربیة المملكة 32            دستور

وهویتها المملكة وقوانین الدستور، أحكام نطاق وفي المغرب، علیها صادق كما             الدولیة

التشریعات هذه مالءمة على والعمل الوطنیة التشریعات على نشرها فور تسمو             الراسخة،

خاصة قوانین عدة هناك فإن العادي التشریع مستوى على أما المصادقة، تلك تتطلبه ما                مع

منها، الداخلي القانون على الدولیة االتفاقیات ترجیح على صراحة           نصت

المملكة إلى أجانب دخول یخضع أنه على منه األولى المادة أكدت الذي 03-02               القانون

- دستور المملكة المغربیة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 93-11-3 بتاریخ 29 یولیوز 2011، ج ر، ع 325994
. 
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المنشورة الدولیة االتفاقیات مفعول مراعاة مع القانون، هذا ألحكام بها وإقامتهم             المغربیة

 بصفة رسمیة.

وشاملة عامة المذكور القانون من األولى المادة من األولى الفقرة صیغة جاءت              ولقد

العالمي باإلعالن متعلقة كانت سواء والتطبیق المنشأ العالمیة الدولیة المواثیق            لمجموع

السیاسیة، المدنیة، بالحقوق جهة من المتعلقین الدولیین والعهدین اإلنسان           لحقوق

المتعلقة كالمواثیق الناس من معینة بفئة متعلقة أو والثقافیة، االجتماعیة            االقتصادیة،

المتعلقة كتلك معینة حاالت في بالتطبیق خاصة أو لألخطار، عرضة األكثر             باألشخاص

33 بالنزاعات المسلحة...

ثنائیة كانت سواء الدولیة االتفاقیات جمیع لیشمل جاء المفهوم هذا أن یتضح              وبذلك

وال عالمیا، علیها متعارف هي كما اإلنسان لحقوق األساسیة المبادئ إلى باإلضافة عامة،               أو

أو العامة االتفاقیات على ینحصر ال لكي المفهوم هذا على الضیق التفسیر إضفاء               یجب

 الثنائیة المتعلقة بالهجرة كما قد یوحي بذلك مضمون القانون رقم 03-02.

مبدأ أوالقضائي التشریعي أو الدستوري، المستوى على سواء یكرس المغرب            إن

حول فیینا اتفاقیة في عنها المعبر بالصیغة الوطني التشریع على الدولیة االتفاقیات              سمو

ملزمة تكون نافذة معاهدة :"كل أن على منها 26 المادة تنص التي المعاهدات،               قانون

أن على االتفاقیة نفس من 27 المادة تحث كما نیة" بحسن تنفیذها وعلیهم               ألطرافها

 "األطراف ال یمكنهم التضرع بالقانون الداخلي لتبریر عدم تنفیذ معاهدة صادقوا علیها".

 

 

 الفقرة الثانیة: مدى مالئمة القانون رقم 02-03 لالتفاقیات الدولیة    

 - أحمد إدریوش : مداخلة تحت عنوان، "تأمالت حول مكانة االتفاقیات الدولیة في القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول33
 وإقامة األجانب بالمملكة المغربیة وبالهجرة غیر المشروعیة"، ندوة حول موضوع "قراءة في قانون الهجرة"، من تنظیم

 وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، سلسلة الندوات واللقاءات واألیام الدراسیة، ع 7، ینایر 2006، ص 29-28.
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في البحث یتطلب الدولیة، لالتفاقیات 03-02 رقم القانون مالئمة عن الحدیث             إن

الخاصة الدولیة للمواثیق التطرق قبل اإلنسان لحقوق العامة الدولیة للمواثیق مالئمته             مدى

 بالمهاجرین.

التراب داخل التنقل في المهاجرین حق یكرس 03-02 رقم القانون بأن نجد              وهكذا

لحقوق العالمي اإلعالن من كل مع یتالءم بشكل عام، كمبدأ حریة بكل ومغادرته 34              المغربي

وفي التنقل حریة في الحق فرد لكل أن:" على تنص التي منه 13 المادة وخاصة                 اإلنسان،

بلده ذلك في بما بلد أي مغادرة في الحق فرد ولكل الدولة، حدود داخل إقامته محل                  اختیار

المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 12 المادة من األولى الفقرة و إلیه". العودة                وفي

في الحق ما دولة إقلیم ضمن قانونیة بصفة مقیم فرد "لكل أنه: على تنص التي                 والسیاسیة

 حریة االنتقال وفي أن یختار مكان إقامته ضمن ذلك اإلقلیم".

لتشمل  المغربي الهجرة قانون على الدولیة االتفاقیات تأثیر مظاهر امتدت            ولقد

الفقرة فحسب الطفل، لحقوق الدولیة االتفاقیات حددته ما وفق القاصرین حقوق 35            ضمان

سنة 18 یتجاوز ال الذي األجنبي فإن ،03-02 رقم القانون من السادسة المادة من                األولى

المادة مع یتالءم مما الطفل، وضعیة في یبقى بحیث واإلقامة التسجیل بطاقة من               یعفى

من السادسة المادة من الثانیة الفقرة أحكام مراعاة مع وذلك الطفل، حقوق اتفاقیة من                األولى

سنة 18 و 16 بین عمره یتراوح الذي القاصر لألجنبي تخول التي المغربي الهجرة                قانون

بطاقة على القانون وبقوة الحصول مأجور مهني نشاط مزاولة في برغبته یصرح              والذي

مع أیضا یتوافق ما وهذا البطاقة، نفس على یتوفر والدیه أحد كان إذا ما حالة في                  التسجیل

 المعاییر الدولیة لممارسة نشاط مهني، المحددة في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 138.

وذلك القاصر األجنبي إبعاد الحاالت من حالة أیة في یمكن ال أنه إلى اإلشارة                وتجدر

تتالءم وبذلك المغربي، الهجرة قانون من 29 المادة من األخیرة الفقرة في ورد ما                حسب

 - المادتین 39 و 41 من القانون 34.03-02
 - هذه االتفاقیة تم اعتمادها من طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 1989/11/20، وصادقت علیها المملكة المغربیة35

 حیث صدر بشأنها الظهیر الشریف رقم 1/93/363 بتاریخ 21/11/1996ن بنشر اإلتفاقیة المذكورة مع تحفظ بشأن أحكام
 المادة 14 التي تعترف للطفل بالحق في حریة الدین نظرا ألن اإلسالم هو دین الدولة، وتحتوي هذه اإلتفاقیة على 54 مادة.
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التعذیب، مناهضة اتفاقیة من عشر والسادسة األولى المادتان به جاءت ما مع المادة               هذه

 والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

رقم الشریف الظهیر بتنفیذه الصادر 03.02 القانون من 29 المادة تنص جهتها              من

المغربیة بالمملكة األجانب وإقامة بدخول المتعلق 2003 نونبر 11 بتاریخ 1.03.196           

أن أثبت إذا آخر بلد نحو أجنبي أي إبعاد یمكن ".....ال أنه: على المشروعة غیر                 وبالهجرة

أو قاسیة أو إنسانیة غیر للمعامالت فیه معرض أنه أو للتهدید معرضتان وحریته               حیاته

تنصان اللتان االتفاقیة من 10 و 3 المادتین مقتضیات مع تتالءم ذلك في وهي                مهنیة"،

المهاجرین العمال حیاة على بالحفاظ االتفاقیة في األطراف الدول التزام على التوالي              على

 وحمایتهم وأفراد أسرهم من التعذیب والمعاملة القاسیة أو االنتقالیة أو المهنیة.

أن على تنص التي 03-02 رقم القانون من 23 المادة إلى اإلشارة یمكن               كذلك

ما وهو المذكور، القرار في الطعن حقه من المغرب، من بإبعاده قرار یتخذ الذي                األجنبي

 یتالءم مع المادة 22 من االتفاقیة الدولیة.

مع 03-02 رقم القانون فیها یتالءم لم المقتضیات بعض هناك المقابل في              لكن

نذكر الدولیة االتفاقیة في المتضمنة للمهاجرین الحقوق بعض على ینص لم حیث              االتفاقیة،

 منها:

وفقا- تعویضا یطلب أن لألجنبي یحق فعال نفذ الذي الطرد قرار إلغاء حالة               في

36 للقانون وال یجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعینة.

بعده- أو الرحیل قبل معقولة فرصة األجنبي الشخص یمنح أن یجب الطرد حالة               في

37 لتسویة أیة مطالبة متعلقة باألجور وغیرها من المستحقات الواجبة األداء له.

وبالهجرة المغربیة بالمملكة األجانب وإقامة بدخول المتعلق 03-02 قانون أن            ویتضح

زجریة قانونیة، لمقتضیات بتضمینه الدولیة، االتفاقیات مع متناسقا جاء المشروعة            غیر

 - المادة 50 من االتفاقیة المتعلقة بحمایة العمال المهاجرین وأفراد أسرهم.36
 - المادة 22 من نفس االتفاقیة.37
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المغربي المشرع على توجب التي النقائص من الكثیر تشوبه زالت ما ذلك رغم لكن                مهمة،

صادق التي الدولیة واالتفاقیات المواثیق مع كلیا لیتالءم 03-02 رقم القانون             مراجعة

 علیها المغرب.

  المطلب الثاني: المیثاق العالمي للهجرة، المبادئ والتوصیات  

دجنبر 10 یومي اعتماده تم والمنظمة ، الذي اآلمنة للهجرة العالمي           یشكل  المیثاق

نقلة المتحدة  بمدینة  مراكش  المغربیة؛ األمم نظمته الحكومي الذي المؤتمر في 2018        

الجنوب بین اإلشكالیة المواضیع أحد تعد والتي المتفاقمة، الهجرة ظاهرة مع للتعامل              نوعیة

 الفقیر المصدر لها والشمال الغني المستقبل.

األعضاء الدول بین الموضوعیة والمناقشات المشاورات ذروة هذا المیثاق          ویمثل

وهي أنفسهم، والمهاجرین المدني المجتمع وممثلي المحلیین كالمسؤولین الفاعلة؛           والجهات

معارضة وأخرى للمیثاق مؤیدة دول بین خالفات وتخللتها لسنوات، امتدت التي             المناقشات

 له.

بأنه المیثاق ومهاجرون" "الجئون الرسمي موقعها على األممیة المنظمة           وتعرف

لتغطیة المتحدة، األمم رعایة تحت إعداده تم الحكومات، بین علیه التفاوض یتم اتفاق               "أول

تقسیمه سیتم المیثاق هذا على الضوء ولتسلیط شاملة". بطریقة الدولیة الهجرة أبعاد              جمیع

سیتم الثانیة حین في المیثاق، هذا بمبادئ التعریف خاللها من سیتم األولى فقرتین               إلى

 التطرق لتوصیات المیثاق العالمي للهجرة.

 .الفقرة األولى: مبادئ المیثاق العالمي للهجرة    

األمم میثاق مراكش في دجنبر2018 10 االثنین دولة 150 حوالي ممثلو             تبنى

في مهاجر ملیون 258 من أكثر الیوم هناك المتحدة، لألمم .ووفقا الهجرة حول               المتحدة
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والتجارة، والنقل االتصاالت وتسهیل العولمة بسبب الرقم هذا ینمو أن المتوقع ومن              العالم،

38 فضال عن تزاید حدة الفوارق في الثروات، واالختالالت الدیمغرافیة وتغیر المناخ.

أو للمهاجرین سواء هائلة وفوائد فرصًا توفر الهجرة إن المتحدة األمم             وتقول

بشكل التنظیم إلى الهجرة تفتقر عندما ولكن األصلیة. للمجتمعات أو المضیفة             للمجتمعات

تنظیًما وأكثر أماًنا أكثر تكون أن الالزم فمن ولذلك، كبیرة، معضلة تشّكل قد فإنها                جْید،

 ونظامیة.

التي ،2015 عام في أوروبا في الهجرة أزمة بعد زخمًا االتفاقیة اكتسبت              ولقد

معاهدات ثمرة وهي الثانیة، العالمیة الحرب منذ والمهاجرین لالجئین تدفق أكبر             شهدت

والتنمیة، للهجرة العالمي المنتدى مثل والتنمیة اإلنسان بحقوق متعلقة سابقة            ومبادرات

والذي والمهاجرین”، الالجئین بشأن نیویورك “إعالن باسم ُیعرف سیاسي التزام من             ونابعة

39 تم تبنیه باإلجماع في عام 2016 من قبل أعضاء الجمعیة العامة لألمم المتحدة الـ 193.

متعدد تعاون صك هو الواقع، في فالمیثاق ملزم، غیر العالمي المیثاق             ویعتبر

مما المنظمة، الهجرة بشأن مشتركة وتوصیات مبادئ وضع إلى یهدف ملزم غیر              األطراف

المتعّلقة للبیانات مطولة دراسة بعد إعداده تم وقد للمهاجرین. النظامیة غیر التدفقات              یقلل

 بالهجرة باإلضافة إلى استشارات تفصیلیة .

الشاملة التوجیهیة المبادئ من التالیة المجموعة إلى العالمي االتفاق           ویستند

الدولي، التعاون المركز، هو باإلنسان تتعلق مبادئ عشرة في تتمثل والتي             والمترابطة

حقوق المستدامة، التنمیة القانونیة، األصول ومراعاة القانون سیادة الوطنیة،           السیادة

- المصادقة على ميثاق الهجرة .. ما هي بنوده وأهدافه؟38
 https://ar.hibapress.com/details-114176.html تم اإلطالع علیه بتاریخ 5/7/2019.

- المصادقة على ميثاق الهجرة .. ما هي بنوده وأهدافه؟39
 https://ar.hibapress.com/details-114176.html تم اإلطالع علیه بتاریخ 05.7.2019.
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نهج بأكملها، للحكومة الشامل النهج األطفال، مراعاة الجنساني، المنظور احترام            اإلنسان،

 المجتمع بأكمله.

تجربة1. في متأصال قویا، إنسانیا بعدا العالمي االتفاق یحمل المركز : هو             اإلنسان

والعبور المنشأ بلدان في المجتمعات وأفراد المهاجرین رفاه ویعزز نفسها،            الهجرة

 والمقصد. ونتیجة لذلك، یضع االتفاق العالمي األفراد في صمیمه.

ألي2. یمكن ال بأنه یقر قانونا ملزم غیر تعاوني إطار العالمي االتفاق الدولي :               التعاون

مما الظاهرة، لهذه للحدود العابرة الطبیعة بسبب بمفردها الهجرة تعالج أن             دولة

سلطته وتستند ، الدولي و واإلقلیمي الثنائي الصعید على والحوار التعاون             یتطلب

ومتابعته المشترك وتنفیذه الجماعیة وملكیته ومصداقیته التوافقیة طبیعته          إلى

 واستعراضه.

تحدید3. في للدول السیادي الحق على التأكید العالمي االتفاق یكرر الوطنیة :             السیادة

القضائیة، والیتها نطاق ضمن إدارتها في وحقها بالهجرة الخاصة الوطنیة            سیاستها

حالة بین السیادیة، حدودها ضمن الدول، تمیز وقد الدولي، القانون مع یتفق              بما

التشریعیة تدابیرها تحدد أن في حقها ذلك في بما النظامیة، وغیر النظامیة              الهجرة

والسیاسات الحقائق مختلف مراعاة مع العالمي، اإلتفاق تنفیذ أجل من            والسیاساتیة

للقانون وفقا والعمل واإلقامة بالدخول یتعلق فیما الوطنیة والمتطلبات           واألولویات

40 الدولي.

سیادة4. احترام بأن العالمي االتفاق یسلم القانونیة : األصول ومراعاة القانون            سیادة

جوانب لجمیع أساسیة أمور العدالة إلى والوصول القانونیة األصول ومراعاة            القانون

وكذلك والخاصة، العامة والكیانات والمؤسسات الدولة أن یعني وهذا الهجرة،            إدارة

 - مشروع الوثیقة الختامیة للمؤتمر، المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة40
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3 .4 والنظامیة، األمم المتحدة، الجمعیة العامة، الصفحة 
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والمنفذة علنا الصادرة القوانین أحكام بموجب للمساءلة یخضعون أنفسهم،           األشخاص

 على قدم المساواة والخاضعة للتحكیم بشكل مستقل، والمتسقة مع القانون الدولي.

.5،2030 لعام المستدامة التنمیة خطة على العالمي االتفاق یرتكز المستدامة:            التنمیة

للتنمیة بالنسبة كبرى أهمیة له األبعاد متعدد واقع الهجرة بأن إدراكه إلى              ویستند

متسقة تدابیر اتخاذ یتطلب ما وهو والمقصد، والعبور المنشأ لبلدان            المستدامة

التنمیة خطة أهداف وتحقیق إیجابیة إنمائیة نتائج تحقیق في الهجرة وتسهم             وشاملة،

العالمي االتفاق ویهدف صحیح، بشكل تدار عندما خاصة ،2030 لعام            المستدامة

المستدامة، التنمیة أهداف جمیع تحقیق أجل من الهجرة إمكانات من االستفادة             إلى

 فضال عن أثر هذا اإلنجاز على الهجرة في المستقبل.

اإلنسان،6. لحقوق الدولي القانون أساس على العالمي االتفاق یقوم اإلنسان :            حقوق

تنفیذ ویضمن التمییز. عدم ومبدأ الحمایة قوانین فسخ جواز عدم مبدأ             واحترام

وحمایتها المهاجرین لجمیع اإلنسان لحقوق الفعال االحترام العالمي،          االتفاق

مراحل جمیع خالل وذلك الهجرة، حیث من وضعهم عن النظر بغض             وإعمالها،

في بما التمییز، أشكال جمیع على بالقضاء االلتزام على التأكید مع الهجرة.              دورة

 ذلك العنصریة وكره األجانب والتعصب، ضد المهاجرین وأسرهم.

الخاصة7. اإلنسان حقوق احترام العالمي االتفاق یضمن الجنساني : المنظور           احترام

احتیاجاتهم وتفهم الهجرة، مراحل جمیع في والفتیان والفتیات والرجال           بالنساء

االتفاق ویراعي التغییر، عوامل من وتمكینهم األصول، حسب وتلبیتها           الخاصة

النساء جمیع وتمكین الجنسین بین المساواة ویعزز الجنساني، المنظور           العالمي

 والفتیات، مع االعتراف باستقاللهن وتمكینهن وقیادتهن.
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یتعلق8. فیما القائمة الدولیة القانونیة االلتزامات العالمي االتفاق یعزز األطفال :            مراعاة

بوصفه األوقات، جمیع في الفضلى الطفل مصالح بمبدأ ویتمسك الطفل،            بحقوق

بذویهم المصحوبین غیر األطفال ذلك في بما الدولیة، الهجرة سیاق في أولیا              اعتبارا

 والمنفصلین عنهم.

ال9. األبعاد متعدد واقعا للهجرة العالمي االتفاق یعتبر بأكملها : للحكومة الشامل             النهج

نهج إلى حاجة وهناك بمفرده. واحد حكومي قطاع سیاسة له تتصدى أن              یمكن

في والعمودي األفقي المستویین على السیاسات تماسك لضمان بأكملها           للحكومة

فعالة وممارسات سیاسات لوضع وذلك الحكومیة والمستویات القطاعات          جمیع

41 للهجرة وتنفیذها.

بین10. النطاق واسعة شراكات إقامة العالمي االتفاق یعزز بأكمله : المجتمع            نهج

خالل من أبعادها بجمیع الهجرة مسائل معالجة أجل من المتعددین المصلحة             أصحاب

واألوساط المدني والمجتمع المحلیة والمجتمعات والمغتربین المهاجرین         إشراك

اإلنسان حقوق ومؤسسات العمالیة والنقابات والبرلمانیین الخاص والقطاع          األكادیمیة

 الوطنیة ووسائط اإلعالم وأصحاب المصلحة اآلخرین في إدارة الهجرة.

 الفقرة الثانیة: توصیات المیثاق العالمي للهجرة   

من ألكثر تتویجا والنظامیة والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي            یعتبر االتفاق

الفاعلة والجهات الحكومات تشمل التي المكثفة، والمفاوضات المشاورات من شهرًا 18           

للهجرة مشترك عالمي اتفاق أول إنه الخاص. والقطاع المدني المجتمع ذلك في بما               األخرى

 الدولیة بجمیع أبعادها.

 - مشروع الوثیقة الختامیة للمؤتمر، المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة41
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3 .5 والنظامیة، األمم المتحدة، الجمعیة العامة، الصفحة 

33 
 

https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3


مجال في الدولي التعاون لتحسین تاریخیة فرصة للهجرة العالمي االتفاق            یمثل

أنها من الرغم وعلى المستدامة. التنمیة في والهجرة المهاجرین مساهمة وتعزیز             الهجرة،

على أفضل بشكل الهجرة إلدارة تعاونًیا إطاًرا یحدد االتفاق أن إال قانوًنا، ملزمة               غیر

وااللتزامات والحقوق المبادئ یجمع وهو والعالمیة. واإلقلیمیة والوطنیة المحلیة           المستویات

مجاالت جمیع في الممارسات ویحدد بالهجرة المتعلقة القائمة الدولي القانون صكوك             من

42 الهجرة بصورة أفضل.

المحلیة المستویات على الهجرة إدارة لتحسین ترمي هدًفا 23 من االتفاق             یتألف

الناس تعیق التي الهیكلیة والعوامل السلبیة العوامل ولتخفیف والعالمیة، واإلقلیمیة            والوطنیة

إلى األهداف هذه وتسعى األصلیة. بلدانهم في علیها والحفاظ المستدامة العیش سبل بناء               عن

مختلفة مراحل في المهاجرون یوجهها التي الضعف مواطن مواجهة و المخاطر من              الحد

والمساعدة الرعایة وتوفیر وإعمالها وحمایتها اإلنسانیة حقوقهم احترام خالل من الهجرة             من

بأن االعتراف مع للمجتمعات، المشروعة االهتمامات معالجة إلى تسعى كما            لهم.

قد مختلفة مستویات على وبیئیة واجتماعیة واقتصادیة دیموغرافیة بتغیرات تمر            المجتمعات

تمكن مواتیة ظروف تهیئة إلى جاهدة تسعى عنها.وهي تنتج أو الهجرة على آثار لها                یكون

واالجتماعیة، واالقتصادیة البشریة قدراتهم خالل من مجتمعاتنا إثراء من المهاجرین            جمیع

واإلقلیمیة والوطنیة المحلیة المستویات على المستدامة التنمیة في إسهاماتهم تیسیر            وبالتالي

43 والعالمیة.

مجموعة تلیه التزاما، والنظامیة والمنظمة اآلمنة الهجرة أهداف هدف كل            ویتضمن

األهداف إنجاز إطار في صلة، ذات فضلى وممارسات سیاساتیة أدوات تعتبر             إجراءات

 - عادل عامر، الهجرة اآلمنة. تاریخ اإلطالع42
02.7.2019https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/495500.html 

43.https://www.un.org/ar/conf/migration/faqs.shtmlالمؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفـاق العـالمي للهجرة  - 
 تاریخ االطالع 05.07.2019.
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امتداد على والنظامیة والمنظمة اآلمنة الهجرة تحقیق أجل من هدفا، 23 عددها یبلغ               التي

 دورة الهجرة، وتتعلق ب:

 1- جمع واستخدام بیانات دقیقة ومصنفة كأساس للسیاسات القائمة على األدلة.

 2- تقلیص الدوافع والعوامل الهیكلیة السلبیة التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم األصلي.

 3- تقدیم معلومات دقیقة في حینها في جمیع مراحل الهجرة.

 4- ضمان حیازة جمیع المهاجرین ما یثبت هویتهم القانونیة ووثائق كافیة.

 5- تعزیز توافر ومرونة وسائل الهجرة النظامیة.

 6- تیسیر التوظیف المنصف واألخالقي، وضمان الظروف التي تكفل العمل الالئق.

 7- معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها.

 8- إنقاذ األرواح وتنسیق الجهود الدولیة بشأن المهاجرین المفقودین.

 9-  تعزیز التدابیر عبر الوطنیة لمكافحة تهریب المهاجرین.

 10- منع االتجار باألشخاص ومكافحته والقضاء علیه في سیاق الهجرة الدولیة.

 11- إدارة الحدود بطریقة متكاملة وآمنة ومنسقة.

 12- تعزیز الیقین والقدرة على التنبؤ في إجراءات الهجرة من أجل الفرز والتقییم واإلحالة

 على نحو مناسب.

 13- عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرین إال كمالذ أخیر، والعمل على إیجاد بدائل.

 14- تعزیز الحمایة والمساعدة والتعاون القنصلي على امتداد دورة الهجرة.

 15- تیسیر حصول المهاجرین على الخدمات األساسیة.

 16- تمكین المهاجرین والمجتمعات من تحقیق االندماج والتماسك االجتماعي الكاملین.

 17- القضاء على جمیع أشكال التمییز وتعزیز الخطاب العام المستند إلى األدلة من أجل

 التأثیر على تصورات العامة عن الهجرة.

 18 - االستثمار في تنمیة المهارات وتیسیر االعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهالت

 والكفاءات.

 19 - خلق ظروف تساعد المهاجرین والمغتربین على المساهمة الكاملة في التنمیة
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 المستدامة في جمیع البلدان.

 20 - تشجیع إرسال التحویالت المالیة بوسائل أسرع وأكثر أمانا وأقل كلفة، وتیسیر

 االندماج المالي للمهاجرین.

 21- التعاون على تیسیر عودة المهاجرین والسماح بإعادة دخولهم بصورة آمنة تصون

 كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا مستداما.

 22 - إنشاء آلیات من أجل تحویل استحقاقات الضمان االجتماعي واالستحقاقات المكتسبة.

44 23- تعزیز التعاون الدولي والشراكات العالمیة تحقیقا للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة.

الجهود وتضافر التعاون تعزیز طریق عن فعاال، تنفیذا العالمي االتفاق تنفیذ             ویستلزم

ضمان ذلك في بما التضامن، من بروح والعالمي واإلقلیمي والوطني المحلي الصعید              على

45 االنسجام ضمن منظومة األمم المتحدة.

 خالصـــــة :

الدول في القرار لمتخذي قلق مصدر المشروعة غیر الهجرة قضایا أصبحت             لقد

و اجتماعیة مشكالت من تسببه لما بالنظر لها، المستوردة الدول وفي لها،              المصدرة

الجهود من الرغم وعلى الدول. بین السیاسیة المشكالت إلى باإلضافة متعددة،             اقتصادیة

المشروعة غیر الهجرة مشكلة فإن الرسمي، المستوى على الدول تمارسها التي             المتكاملة

والحداقة واالنتباه الوعي لدیهم المنظمة الجریمة في العاملین أن ذلك جدیدة أشكاال              تكتسي

غیر تجارتهم ألغراض وتوظیفه لتسخیره العالم في یحدث تطور أي متابعة من تمكنهم               التي

 المشروعة.

 - مشروع الوثیقة الختامیة للمؤتمر، المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة44
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3 .6 والنظامیة، األمم المتحدة، الجمعیة العامة، الصفحة 

 - مشروع الوثیقة الختامیة للمؤتمر، المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة45
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3 .32 والنظامیة، األمم المتحدة، الجمعیة العامة، الصفحة 
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القضاء یتم لم ما مستحیال سیكون الظاهرة هذه على القضاء أن المؤكد من               وبات

البطالة من للحد جادة خطوات اتخاذ عبر الهجرة، تسبب التي الرئیسیة األسباب كل               على

 والحد من القصور في التنمیة بما یقلل الفجوة التنمویة بین الضفتین.

بالمغرب، الهجرة إشكالیة تعرفها التي المستجدات كل مع وتفاعال المنطلق، هذا             ومن

 سیتم إعطاء الخالصات التالیة:

 ال بد من إصدار قانون جدید یلغي ویعوض القانون رقم 02-03؛▪

 نزع الصبغة اإلجرامیة عن الدخول واإلقامة غیر النظامیة بالمغرب؛▪

تتالءم▪ لكي المهاجرین بحقوق الصلة ذات الوطنیة القوانین من المواد بعض             تعدیل

 مع االتفاقیات الدولیة التي صادق علیها المغرب؛

أو▪ توقیفهم، حالة في نظامیة غیر وضعیة في الموجودین المهاجرین حق             ضمان

 وضعهم رهن االعتقال االحتیاطي أو تقدیمهم للمحاكمة العادلة؛

 ضمان حق المهاجرین في اللجوء عند االقتضاء إلى مفتشیة الشغل؛▪

قانون▪ إصدار المهاجرین، ضد العنصري التمییز ضد مناهض خاص قانون            إصدار

أشكال جمیع على للقضاء الدولیة اإلتفاقیة ألحكام طبقا العنصري التمییز            یجرم

 التمییز العنصري.

قد ذریعة تكون أن ینبغي ال الهجرة لقضایا المغربیة المقاربة أن القول،              وخالصة

متطلبات بین التوفیق وجب لذلك بالمهاجرین، المغرب إلغراق الجوار دول بعض             تستعملها

 االستقرار وإمكانیات البالد التي تبقى محدودة و مقاربة تحترم حقوق اإلنسان.
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 السویسي الرباط 2007.
 - علي كراجي- توفیق بوعیشي ،  ملف: الهجرة السریة للقاصرین والشباب.. فشل المقاربتین

 القانونیة واألمنیة یعید الظاهرة إلى الواجهة
https://www.nadorcity.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%

-A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9 
 - علي كراجي- توفیق بوعیشي ،  ملف: الهجرة السریة للقاصرین والشباب.. فشل المقاربتین

 القانونیة واألمنیة یعید الظاهرة إلى الواجهة
https://www.nadorcity.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%

-A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9 
.https://www.ccme.org.ma/ar/ccme-ar مجلس الجالیة المغربیة بالخارج - 
 - محطات في تاریخ الهجرة غیر الشرعیة، ملفات خاصة، الجزیرة نت، قسم الدراسات

www.ALJAZERA.net :والبحوث، عبر الموقع اإللكتروني للجزیرة 
 - محمد المرابطي: إشكالیة الهجرة في العالقات المغربیة اإلسبانیة، رسالة لنیل أطروحة
 الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة واإلجتماعیةن جامعة سیدي

 محمد بن عبد اهللا فاس، سنة 2015.
 - مشروع الوثیقة الختامیة للمؤتمر، المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من

 أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة، األمم المتحدة، الجمعیة العامة.
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3 

 - مصطفى عبد العزیز مرسي : قضایا المهاجرین العرب في أوروبا، منشورات مركز
 اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، أبو ظبي، الطبعة األولى، سنة 2010.

 - مونیة هربال : الضمانات األساسیة لحمایة الالجئ، قضایا الهجرة والمهاجرین على ضوء
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 مطبعة األمنیة-الرباط 2017.
 - ویسلي دوكري/ ریم ضوا-  مهاجر نیوز ،  ماهي إتفاقیة شنغن، وهل یتمتع الالجئون بحریة

 التنقل في أوروبا؟
-https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A 
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