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مــفـــو�ضــيــة

الإحتاد الأوروبي

بالـمملـكـة الـمغـربـيـة

http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.htm
نــاديــة دوبــوي, مكلفة باالإعالم واالت�صال

nadia.dupuis@eeas.europa.eu

ال�صـــور: االتحاد االأوروبي

تم اإنجاز هذا العدد من طرف الق�صم ال�صيا�صي

ت�صـــميم: NAPALM - الرباط
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روبـــيــــــرت جـــــــوي

�صفير ورئي�س بعثة االتحاد االأوروبي بالمغرب

لقد كانت و�صعية المهاجرين غير النظاميين خالل ف�صل ال�صيف 

ببع�س مناطق المغرب وخا�صة منهم القادمون من بلدان جنوب 

ال�صحراء مو�صوع انتقاد وتحليل من منظمات المجتمع المدني 

واالأمم المتحدة على حد ال�صواء.

وكان مما خفف من حدة ان�صغالي ال�صديد بهذه الح�صيلة هو الدعم 

ال�صيا�صي الذي لقيه تقرير المجل�س الوطني لحقوق االإن�صان تحت 

عنوان »االأجانب وحقوق االإن�صان بالمغرب: من اأجل �صيا�صة جديدة 

9 �صتنبر الما�صي.  في مجال اللجوء والهجرة« ال�صادر بتاريخ 

فهذا التقرير لم يتوقف فح�صُب على االإقرار بالم�س بحقوق 

المهاجرين وهو ما كان ي�صغلنا منذ زمن, ولكنه �صاغ قائمة من 

التو�صيات الطموحة في �صبيل �صن �صيا�صة اأعدل واأكثر فعالية في 

مجال الهجرة واللجوء. وال �صك اأن االأولوية االآن هي �صمان تنفيذ 

هذه التو�صيات في اأقرب االآجال.

ومن باب الم�صوؤولية الم�صتركة, فاإن ن�صاط االتحاد االأوروبي في هذا 

المجال ال يفتر. فمحاربة الهجرة غير القانونية ق�صية ت�صغل معا 

االتحاد االأوروبي والمغرب الذي بات بلد وجهة ولي�س مجرد معبر. 

ولكن علينا اأن نعمل يدا في يد من اأجل تقنين هذه الظاهرة مع 

مراعاة حقوق االإن�صان في التعامل مع ال�صكان المهاجرين.

اإن االتحاد االأوروبي يقدم دعما ماليا ملمو�صا لمنظمات المجتمع 

المدني, المغربية واالأوروبية التي ت�صاعد المهاجرين المنحدرين من 

جنوب ال�صحراء الذين يعي�صون في و�صعية ه�صة بالمغرب )الحوامل 

واالأطفال والمر�صى, اإلخ...(. وت�صعى هذه الم�صاريع اإلى اإ�صاعة قيم 

الت�صامح واالحت�صان داخل مجتمع يحترم حقوق المهاجرين ويي�صر 

لهم ولوَج الخدمات االأ�صا�صية.

ز التعاون بين االتحاد االأوروبي  وعلى م�صتوى الموؤ�ص�صات, �صُيعَزّ

والمغرب في مجال الهجرة بف�صل ال�صراكة من اأجل التنقل الموقعة 

7 يونيو الما�صي.و�صتتيح هذه  بين االتحاد االأوروبي والمغرب بتاريخ 

ال�صراكة تدبيرا اأف�صل لتدفق المهاجرين بين المغرب واالتحاد 

االأوروبي طبقا لمقاربة �صاملة ومتوازنة وعملية.

و�صتقدم هذه ال�صراكة, التي ُخ�ص�صت لها و�صائل مالية مهمة, 

اإطارا فعاال لكي يواجه االتحاد االأوروبي والمغرب معا التحديات 

المترتبة على الهجرة من توفير تاأطير م�صوؤول واإن�صاني للهجرة 

اإق�صاء المهاجرين بالمغرب, وت�صهيل تنقل  غير النظامية وتفادي 

المغاربة, وتعزيز الديناميكية التي ي�صاهم بها المهاجرون المغاربة 

في االقت�صاد االأوروبي والمغربي, وتعزيز االإطار القانوني المغربي 

خا�صة في مجال تهريب االإن�صان واللجوء.
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التوقيع على الإعالن ال�ضيا�ضي عن 

ال�ضراكة من اأجل التنقل بين التحاد 

الأوروبي والمغرب

من اأجل تدبير اأف�صل للهجرة النظامية ومحاربة الهجرة 

ال�صرية

 نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

ال�شراكة من اأجل التنقل بين 

المغرب والتحاد الأوروبي

اأبرز الأرقام

في �صنة 2012, بلغ عدد التاأ�صيرات التي �صلمتها 

�صفارات دول �صنغن بالمغرب 094 322 تاأ�صيرة. 

والمغرب هو �صابع بلد في العالم حيث ُي�صلم اأكبر 

عدد من تاأ�صيرات �صنغن.

اإن اأوروبا تت�صدر قائمة الوجهات الرئي�صية التي 

يق�صدها المغاربة المقيمون بالخارج. وح�صب تقرير 

الموؤ�ص�صة االأوروبية للتكوين ل�صنة 2011, فاإن 3،5 

مليون مغربي مقيم بالخارج )209 473 3 �صخ�س(, 

وحوالي 2،9 مليون )%84( يعي�صون في اأوروبا, 

و%58،6 من المهاجرين المغاربة هم رجال مقابل 

%41،4 ن�صاء.

وح�صب اأورو�صتات, فاإن عدد ت�صاريح االإقامة الُم�صلمة 

للمغاربة باأوروبا و�صل �صنة 2011 اإلى 728 119.

ي�صرني اأن المغرب

هو اأول بلد من بلدان

حو�س المتو�صط الذي يعقد 

معه االتحاد االأوروبي �صراكَة 

من هذا القبيل.

�صتتو�صع مجاالت التعاون بين المغرب واالتحاد 

االأوروبي لت�صمل الهجرة وتنقل االأ�صخا�س وذلك 

بف�صل التوقيع على ال�صراكة من اأجل التنقل بين 

االتحاد االأوروبي والمغرب من طرف المفو�صة 

االأوروبية لل�صوؤون الداخلية, ال�صيدة �صي�صليا 

مال�صتروم, ووزير ال�صوؤون الخارجية والتعاون 

المغربي, ال�صيد �صعد الدين العثماني, والوزراء 

المكلفين بال�صوؤون الخارجية والتعاون في الدول 

الت�صعة االأع�صاء في االتحاد االأوروبي المن�صوية في 

هذه ال�صراكة. وهي األمانيا وبلجيكا واإ�صبانيا وفرن�صا 

واإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة 

وال�صويد.

وقد �صرحت �صي�صيليا مال�صتروم, المفو�صة االأوروبية 

المكلفة بال�صوؤون الداخلية, على هام�س انعقاد مجل�س 

العدل وال�صوؤون الداخلية باللك�صمبورغ : »ي�صرني اأن 

المغرب هو اأول بلد من بلدان حو�س المتو�صط الذي 

يعقد معه االتحاد االأوروبي �صراكَة من هذا القبيل. 

اإن خو�س تعاون هيكلي في مجال الهجرة طفرة في 

عالقاتنا بالمغرب.  اإننا اليوم نخطو خطوة كبرى 

م�صيا نحو االأمام واأتمنى اأن تحدو بلدان اأخرى 

�صريكة حدوه قريبا« .

اإن ال�صراكة من اأجل التنقل بين االتحاد االأوروبي 

والمغرب تحدد مجموعة من االأهداف ال�صيا�صية 

وتن�س على مبادرات يجب تنفيذها �صمانا لح�صن 

تدبير تحرك االأ�صخا�س. ومن بين هذه المبادرات, 

هناك �صروع االتحاد االأوروبي والمغرب في 

مفاو�صات ب�صاأن اتفاقية ت�صعى اإلى ت�صهيل م�صاطر 

منح التاأ�صيرات لبع�س الفئات وخا�صة الطلبة, 

الباحثين ورجال ون�صاء االأعمال, و�صتتوا�صل هذه 

المفاو�صات ب�صاأن اتفاقية اإعادة قبول المهاجرين 

غير النظاميين.

وهكذا فاإن ال�صراكة ت�صعى اإلى تح�صين �ُصُبل اإعالم 

المواطنين المغاربة الموؤهلين بعرو�س العمل 

والدرا�صة والتكوين المتوفرة في بلدان االتحاد 

االأوروبي واإلى ت�صهيل االعتراف المتبادل بالتاأهيل 

المهني والجامعي. وترمي هذه ال�صراكة اأي�صا اإلى 

دعم اندماج المهاجرين المغاربة المقيمين ببلدان 

االتحاد االأوروبي ب�صفة قانونية.

و�صيتعاون المغرب واالتحاد االأوروبي في مجال 

الهجرة غير النظامية من اأجل الت�صدي ب�صكل 

اأف�صل ل�صبكات تهريب المهاجرين والرق وم�صاعدة 

ال�صحايا. و�صوف يعمالن بتعاون وثيق من اأجل 

م�صاعدة المغرب على و�صع نظام وطني للجوء 

والحماية الدولية.

اإن االإعالن ال�صيا�صي, الموقع بتاريخ 2013/06/7, 

وثيقة ت�صطر اأهداف ال�صراكة وتلخ�س اأولويات 

الطرفين. ويرافقها ملحق يجُرد المبادرات الملمو�صة 

ذ بمقت�صى هذه ال�صراكة.  التي �صُتنَفّ

ن�س االإعالن ال�صيا�صي : 

  http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-is-new/news/news/2013/
docs/20130607_declaration_conjointe-

maroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointe-maroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointe-maroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointe-maroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointe-maroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf


ماهي المزايا التي تقدمها 

ال�صراكة من اأجل التنقل 

للمواطنين المغاربة؟

ت�صتمل ال�صراكة من اأجل التنقل على تقدم مهم جدا, 

خا�صة:

-  تطوير االإجراءات المطبقة في ال�صفارات لت�صبح 

اأب�صط واأكثر انفتاحا لفائدة طالبي التاأ�صيرات ؛

-  اتفاقية ت�صهيل التاأ�صيرات ترمي اإلى تح�صين 

و�صعية بع�س فئات طالبيها ؛

-  اأعمال ملمو�صة ترفع ن�صبة ت�صغيل المر�صحين 

للهجرة ؛

-  تعزيز قدرات ال�صلطات المغربية في عدة جوانب 

من تدبير ظاهرة الهجرة وخا�صة تعزيز التعاون 

بين خدمات الت�صغيل بالمغرب واأوروبا ؛

-  دعم مجموعات المهاجرين المغاربة في �صعيهم 

لدعم مجتمعاتهم االأ�صلية.

وتن�س ال�صراكة من اأجل التنقل على اأن يبذل 

االتحاد االأوروبي والمغرب ما بو�صعهما لو�صع وتنفيذ 

�صيا�صات تقي وتتعامل بحكمة مع ظاهرة »هجرة 

االأدمغة«, ومن �صمن ذلك ت�صهيل هجرة دائرية 

وتعبئة الكفاءات.

وماذا عن حقوق المهاجرين 

غير النظاميين؟

اإن م�صروع االإعالن ال�صيا�صي عن ال�صراكة من اأجل 

التنقل بين االتحاد االأوروبي والمغرب يولي اأهمية 

كبرى الحترام حقوق المهاجرين غير النظاميين 

وكرامتهم. ومن �صاأن ال�صراكة اأن تتيح تعزيز حقوق 

المهاجرين.

وعلى المغرب اأن ي�صهر على تطبيق القانون 02-03 

واالتفاقيات الدولية التي وقع عليها واأن يمنع كل 

ممار�صة قد تهدد �صحة  المهاجرين اأو ذاتهم 

اأوبالهم.

وتن�س ال�صراكة على تعاون ن�ِصط مع منظمات 

المجتمع المدني التي تقدم المعونة االإن�صانية 

للمهاجرين. واإن االتحاد االأوروبي يقدم بالفعل ومنذ

�صنوات دعما ماليا ملمو�صا لعدة منظمات ن�صيطة 

في المجتمع المدني المغربي واالأوروبي التي ت�صاعد 

المهاجرين من جنوب ال�صحراء الذين يعانون من 

و�صعية ه�صة في المغرب. وترمي هذه الم�صاريع. 

ف�صال مد الم�صاعدة االإن�صانية, النهو�س بمجتمع 

مت�صامح ومحت�صن, حيث يتمتع جميع المهاجرين 

بكامل الحقوق ويمكنهم اال�صتفادة من الخدمات 

االأ�صا�صية.

هل هذا توجه نحو تحرير 

التاأ�صيرات؟

علينا في المرحلة الحالية اأن نركز على االأهداف 

ق�صيرة ومتو�صطة االأجل, اأي :

1.  اأوال, اإن التوقيع على ال�صراكة من اأجل ال�صراكة 

�صيمكن البعثة االأوروبية من الح�صول على والية 

من الدول االأع�صاء في االتحاد االأوروبي من اأجل 

التفاو�س ب�صاأن اتفاقية ت�صهيل التاأ�صيرات.

2.  ثم �صيتفاو�س المغرب والبعثة االأوروبية ب�صاأن 

اتفاقيات ت�صهيل الـتاأ�صيرة واإعادة قبول 

المهاجرين.

3.  واأخيرا, على الطرفين اأن يعمال معا على تنفيذ 

هذه االتفاقيات وتقييمها بانتظام �صمانا لح�صن 

�صيرها.

وال ي�صعنا, في االأجل البعيد, اإال اأن ندعم تطور االأمور 

اإلى تحرك كامل للمواطنين المغاربة مع مراعاة 

العالقات ال�صاملة بين االتحاد االأوروبي والمغرب 

في حالة اجتماع �صروط تحرك اآمن ومو�صوع تدبير 

محكم.

 نـــ�صـــــرة مـــــفـــــو�صـــيـــة االإتـــحــــــــــــاد االأوروبــــــــــي بــالــمـــمـــلــــــكـــة الـــمــــغــــــربــــيـــــة

تعزيز قدرات   

ال�صلطات المغربية 

في عدة جوانب من 

تدبير ظاهرة الهجرة 

وخا�صة تعزيز 

التعاون بين خدمات 

الت�صغيل بالمغرب 

واأوروبا...



و�صعه  �صحية  المغرب  هل 

الجغرافي؟

قد  الجغرافية,  و�صعيته  وب�صبب  المغرب,  اإن 

الدوليين  المهربين  طرف  من  لال�صتغالل  يتعر�س 

بلدان  من  القادمين  النظاميين  غير  للمهاجرين 

اأخرى.

الوقاية  هو  التهديد  لهذا  للت�صدي  بل  ال�ُصّ واأف�صل 

تهم  اأحكام  مع  القبول  اإعادة  اتفاقية  على  بالتوقيع 

اأخرى. بلدان  من  المهاجرين 

المهاجرين  هوؤالء  �صيرف�س  االأحكام,  هذه  فبف�صل 

الدول  �صلطات  اأن  علما  المغرب  العبور من 

في  �صعوبة  تجد  لن  لهم  تتعر�س  قد  التي  االأع�صاء 

الدول  المغرب )واإن كانت  اإلى  اإر�صالهم  اإعادة 

اإعادة  على  الم�صتطاع  قدر  تحر�س  االأع�صاء 

وبالتالي,  االأ�صلي(.   بلده  اإلى  ال�صري  المهاجر 

لم  بلدان  من  العبور  �صيف�صلون  المهاجرين  فاإن 

في  الأنه  المهاجرين,  اإعادة  اتفاقيات  على  توقع 

بقائهم  حظوظ  ترتفع  االتفاقيات  هذه  غياب 

توقيفهم. بعد  حتى  باأوروبا 

هذه  مواكبة  على  بالطبع  االأوروبي  االتحاد  و�صيعمل 

من  المغربية  النظام  قوات  دعم  بوا�صطة  االتفاقية 

وتفكيك  الحدود  اإدارة  ح�صن  على  م�صاعدتها  اأجل 

�صتح�صل  ذلك,  مع  وبالموازاة  المهّربين.  �صبكات 

من  الم�صاعدة  على  المغربية  ال�صلطات 

العابرين  المهاجرين  ا�صتقبال  اأجل 

مع  الئقا,  ا�صتقباال  المحتملين 

وم�صاعدة  عناية  من  يجب  ما 

المنتمين  للمهاجرين 

ه�صا�صة  الفئات  اأكثر  اإلى 

�صحايا  اللجوء,  )طالبي 

بدون  القا�صرين  النخا�صة, 

اإلخ.(.  الحوامل,  مرافق, 

من  م�صاعدة  كذلك  و�صُتقدم 

التي  القبول  اإعادة  تدبير  اأجل 

اأن تحترم هي االأخرى كرامة  يجب 

وحقوقهم. المهاجرين 

لماذا يحتاج المغاربة 

لتاأ�صيرة من اأجل الذهاب اإلى 

اأوروبا في حين اأن االأوروبيين 

غير ملزمين بذلك لدخول 

المغرب؟

تدفق  هو  »االختالل«  لهذا  الرئي�صي  ال�صبب  اإن 

القادمين  الم�صتمر  النظاميين  غير  المهاجرين 

الفترة  ففي  االأوروبي.  االتحاد  نحو  المغرب  من 

توقيف حوالي  2008 و2012, تم  بين   الممتدة 

نظامية  و�صعية هجرة غير  000 160 مغربي في 

اأكبر من ذلك  بتراب االتحاد االأوروبي, وعدد 

ي�صتوفون  ال  الأنهم  الخارجية  الحدود  على  ُرِف�س 

االأوروبي. وقد كان  التراب  جميع �صروط دخول 

بلدان  اأكبر  ثالث  الفترة  المغرب خالل هذه 

االتحاد  نحو  النظامية  غير  للهجرة  م�صدرة 

واأفغان�صتان. األبانيا  بعد  االأوروبي 

ويعود هذا »االختالل« اإلى الفوارق في م�صتوى 

العي�س : فقد كان الناتج الوطني االإجمالي الفردي 

باالتحاد االأوروبي �صنة 2011 حوالي 000 33 دوالر 

اأمريكي, في حين كان نظيره المغربي 000 5 دوالر.
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الناتج 

الوطني االإجمالي 

الفردي باالتحاد االأوروبي 

�صنة 2011 حوالي 000 33 

دوالر اأمريكي, في حين كان 

نظيره المغربي 000 5 

دوالر.
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دعم المجتمع المدني

ُتعّد الهجرة بالمغرب مجال تدخل ا�صتراتيجي واأولوي. ويعمل االتحاد االأوروبي في هذا ال�صدد بتعاون وطيد مع 

منظمات المجتمع المدني التي تن�صط ميدانيا وتقدم خدمات قرب وتقترح مبادرات خالقة توؤثر مبا�صرة في 

حياة المهاجرين اليومية. وتهم الم�صاريع التي تحظى بتمويل االتحاد االأوروبي اإ�صكاليات مختلفة:

والتنمية الهجرة 

بالن�صبة  والتنمية  النمو  باآفاق  حافل  المحور  هذا 

المغربية  الجالية  مزايا  تثمين  خالل  من  للمغرب 

متعددة. اأوروبية  بلدان  في  المقيمة 

المقاولت  اإن�شاء  ت�شهيل  اأو   »FACE-Maroc«  -

المغربية  الجالية  تعبئة  بف�شل  بالمغرب 

الرئي�شية:  )ال�شراكة  بالمغرب  الم�شتقرة 

بهولندا(.  IntEnt موؤ�ش�شة 

واإحداث  االقت�صادية  التنمية  في  الم�صروع  ي�صاهم 

بالمناطق  وخا�صة  بالمغرب  ال�صغل  منا�صب 

الجاليةَ   الم�صروع  ويخاطب  الهجرة.  م�صدر 

وحثها  واألمانيا  وهولندا  بفرن�صا  المقيمة  المغربية 

بالمغرب.  و�صغيرة  متو�صطة  مقاوالت  اإن�صاء  على 

وخلق  مقاولة   220 اإن�صاء  هو  المتوخى  والهدف 

توجيه  بالمغرب مع  ثابت  300 1 من�صب عمل 

الن�صيج  على  للتركيز  المتو�صطة  المقاوالت  مقاولي 

المحلي. االقت�صادي 

ال�شتفادة من  اأجل  بيئة مالئمة من  -  توفير 

الجهة  تنمية  في  للهجرة  الإيجابية  الآثار 

.)GIZ الرئي�شي  )ال�شريك  بالمغرب  ال�شرقية 

كمحرك  الهجرة  اأي�صا  الم�صروع  هذا  يوظف 

ال�صرقية.  بالجهة  االقت�صادية  بالتنمية  للنهو�س 

وت�صهيل  بالجهة  االأعمال  تحريك  اإلى  ي�صعى  فهو 

دليل  تاأليف  ودعم  المهاجرين  تحويل  تعبئة 

للمغاربة  المتاحة  اال�صتثمار  فر�س  يح�صي 

بالخارج. المقيمين 

باإيطاليا  المغربيات  المهاجرات  ت�شغيل  -  قابلية 

 Soleterre Strategie di الرئي�شي  )ال�شريك 

.)Pace

المغربية  الجالية  بين  عالقات  الم�صروع  ين�صج 

االأ�صلي  والمجتمع  باإيطاليا  المقيمة  الن�صائية 

)ا�صتعمال  فعلية  عودة  اأجل  من  بالمغرب 

ويرمي  )اال�صتثمار(.  افترا�صية  اأو  الكفاءات( 

المهنية  الكفاءات  تعزيز  اإلى  بذلك  الم�صروع 

وباالتحاد  بالمغرب  الن�صاء  حماية  ونظام 

�صبكة  ن�صئت, ف�صال عن ذلك, 
ُ
اأ وقد  االأوروبي. 

االأوروبي.  واالتحاد  المغرب  بين  تجارة عادلة 

مغربية.  7  000 المبادرة  وت�صتفيد من هذه 

الدفاع عن حقوق المهاجرين

ت�صتفيد عدة جمعيات من دعم مالي من اأجل تح�صين 

حياة ال�صكان المهاجرين اليومية وت�صهيل ولوجهم 

للخدمات االأ�صا�صية. وهناك حاليا 3 م�صاريع قيد 

االإنجاز بم�صاركة الجمعيات التالية:

 Terre des( منظمة اأر�س االإن�صان اإ�صبانيا  -

Hommes(: »تعزيز حماية حقوق المهاجرين 

في المغرب، بلد عبور«. ويرمي هذا الم�صروع اإلى 

تح�صين ولوج الن�صاء واالأطفال المهاجرين لخدمات 

ال�صحة العمومية والتربية والتكوين. وي�صعى كذلك 

اإلى ت�صهيل ولوج الن�صاء واالأطفال المهاجرين 

�صحايا اال�صتغالل اأو العنف اإلى الق�صاء. واأخيرا, 

يح�ّص�س المجتمع المدني واأ�صحاب القرار ال�صيا�صي 

بو�صعية المهاجرين القادمين من وراء ال�صحراء 

وي�صوغ اقتراحات لتح�صين االإطار القانوني 

الوطني.

-  منظمة »االإ�صعاف الكاثوليكي« ـ فرن�صا ب�صراكة 

مع كاريتا�س المغرب : »الدعوة لحترام حقوق 

المهاجرين القادمين من جنوب ال�شحراء 

بالمغرب«. وياأخذ هذا الم�صروع بيد المهاجرين 

من جنوب ال�صحراء المعر�صين اأكثر من غيرهم 

لالإق�صاء في نواحي الرباط وطنجة والدار 

البي�صاء. وهو يعزز قدرات هياكل ا�صتقبال 

المهاجرين ومواكبتهم ويعمل على توعية الراأي 

العام بحقوق المهاجرين.

-  كاريتا�س المغرب : »م�شروع اإدماج اأبناء 

المهاجرين بالمغرب من اأطفال ومراهقين 

مدر�شيا«. وي�صعى هذا الم�صروع اإلى اإدماج اأطفال 

المهاجرين المتراوحة اأعمارهم بين 4 و7 �صنوات 

في النظام العمومي المغربي من خالل توعية 

مدراء المدار�س المغربية. والغاية هي تقديم تعليم 

اأ�صا�صي الأطفال المهاجرين عن طريق التمدر�س 

غير النظامي.

وقاية هجرة القا�صرين بدون مرافق

اأطلقت هذا الم�صروع منظمة غير حكومية اإيطالية 

)Progetto Mondo MLAL( �صعيا منها اإلى منع 

واإدارة هجرة القا�صرين بدون مرافق. وهو ي�صاهم 

في تعبئة الفاعلين والموؤ�ص�صات المعنية في اأقاليم 

بني مالل وخريبكة وطنجة والناظور.
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التعاون مع المجتمع المدني، نموذجًا

ت�صهيل اإن�صاء المقاوالت بالمغرب بف�صل تعبئة الجالية 

)FACE-Maroc) المغربية الم�صتقرة باأوروبا

يرمي الم�صروع اإلى الم�صاهمة في النمو االقت�صادي وتوفير منا�صب ال�صغل بالمغرب, وخا�صة بالمناطق 

الم�صدرة للهجرة وذلك من خالل ت�صجيع الجالية المغربية المقيمة في اأوروبا )األمانيا وفرن�صا وهولندا( على 

اإن�صاء مقاوالت بالمغرب.

والم�صتفيدون في النهاية هم مقاولو وم�صتخدمو الجالية المغربية, والن�صيج االقت�صادي المغربي الخا�س 

وخا�صة قطاع المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة والقطاع المالي الذي �صيتاأثر اإيجابا باحتياجات هوؤالء المقاولين 

الخا�صة.

�صهادات الم�صتفيدين

ال�شريك الرئي�شي:

موؤ�ص�صة IntEnt هولندا, بالتعاون مع 

هيفو�س HIVOS )هولندا(.

�شركاء اآخرون: 

الجمعية الدولية الإن�صاء المقاوالت 

)المغرب(, الوكالة الفرن�صية للتنمية 

الدولية )فرن�صا(, المركز االألماني 

للهجرة الدولية والتعاونر )CIM(, بدعم 

.GIZ من االألمانية للتعاون الدولي

المناطق الم�شتهدفة: 

األمانيا, وفرن�صا, وهولندا وحيث يتم 

االت�صال بالمقاولين وانتقاوؤهم من 

طرف ال�صركاء االأوروبيين. ومن المنتظر 

اأن تن�صم دول اأوروبية اأخرى )بلجيكا, 

واإ�صبانيا, واإيطاليا( اإلى هذه المجموعة 

بعد انتقاء و�صيط محلي منا�صب.

المدة:

48 �صهر )2009 – 2013(

م�شاهمة التحاد الأوروبي: 

305 497 1  اأورو.

لحـلــــــو عــلـي 

اإنهاء درا�صاتي الهند�صية بالخارج, عملت  بعد 

بالواليات المتحدة وفرن�صا مدة 8 �صنوات. ثم 

قررت العودة اإلى المغرب. وتلقيت عدة عرو�س 

ولكن االأجور المقترحة لم تكن مر�صية, عندها 

راودتني فكرة اإن�صاء مقاولة خا�صة. وقد واجهت 

عدة عراقيل اأثناء اإن�صائها كانت محبطة. ثم عرفت 

�صدفة, عن طريق �صديق, موؤ�ص�صة IntEnt المغرب 

التي تعمل على م�صروع ُيدعى Face Maroc, بتمويل 

م�صترك من االتحاد االأوروبي. لقد �صاعدتني هذه 

الموؤ�ص�صة على اإتمام جميع االإجراءات ال�صرورية 

الإطالق وكالتي االأمنية Secure Life. وها اأنا اليوم 

مقاول كما كنت اأتمنى, واأنا �صعيد بذلك.

مــريــم مـكـــــوار

�صنة  1985, وفي  �صنة  اأقيم في هولندا منذ 

اأن�صاأت بها محل ورود. ثم عادت عائلتي   ,1996

كانت مربحة,  تجارتي  اأن  بما  ولكن  المغرب,  اإلى 

اأحن  البقاء في هولندا. وبعد مدة, بداأت  قررت 

اقترحوا  للمغرب,  زياراتي  اإحدى  وفي  لعائلتي. 

الدار  وخا�صة  تغير  قد  فالمغرب  العودة,  علي 

المدن  كبريات  ت�صاهي  باتت  مدينة  البي�صاء, 

ولكني  االأمر  اأفكر في  دائما  االأوروبية. وكنت 

بمقاولتي في هولندا؟  اأفعل  : ما ذا  كنت خائفة 

واأخير قررت  بالمغرب ؟  اأزاول  واأي ن�صاط مهني 

بالدار  اآخر  اأفتح  واأن  اأزهاري بهولندا  بيع محل 

اأبداأ؟ كان والدّي قد  اأين  البي�صاء. ولكن من 

 ,IntEnt لموؤ�ص�صة   Face Maroc �صمعا عن م�صروع 

مقاولة  اإن�صاء  على  ي�صاعدني  قد  اأنه  واأخبروني 

نف�س  وفي  وهكذا,  البي�صاء.  بالدار  وتطويرها 

اإجراءات  وبداأنا  منا�صب  مكان  على  عثرت  ال�صهر, 

من  م�صت�صار  �صاعدني  وقد  اأزهار.  محل  فتح 

تطوير محفظة  IntEnt Maroc  على  موؤ�ص�صة 

بي,  مالية خا�صة  اإدارة  اإر�صاء  وعلى  زبائني, 

�صنتين,  مرور  وبعد  واالآن,  اإلخ...  والتموين, 

وباأني  الناجح  اأزهاري  بمحل  اأفتخر  اأن  يمكنني 

بل وقد ح�صلت على  اأوفياء,  زبائن  طورت 

باالأزهار  اأزودها  االأجل مع منظمة  عقود طويلة 

كنت  ما  اأنني  يقين  على  واأنا  اأ�صبوعيا.  والنباتات 

 IntEnt موؤ�ص�صة  لوال م�صاعدة  الأحقق كل هذا 

�صمن  الُمدَرج  المقاوالت  اإن�صاء  ونظام  المغرب 

Face Maroc الممولة من االتحاد االأوروبي.
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حـــوار مع اأنـك �ضتــرو�س

ممــثـــــل المنظمــــة الدوليــــة للهـجــــرة (IOM( بالمـغــــــرب

 OIM تهدف

الهجرة  تعزيز  اإلى 

يحفظ  بما  وتنظيمها 

االإن�صانية الكرامة 

على  بالفائدة  ويعود 

لجميع ا

ب�صوؤون  تعنى  التي  الرئي�صية  الحكومية  المنظمة  وهي   1951 عام   )IOM) للهجرة  الدولية  المنظمة  اأن�صاأت 

الحكوميين. وغير  الحكوميين  �صركائها  مع  وثيق  بتعاون  تعمل  وهي  الهجرة. 

اأكثر من  في  ولها مكاتب  تتمتع ب�صفة مراقب.  دولة   12 اإلى  باالإ�صافة  دولة ع�صو   151 المنظمة  ت�صم 

على  بالفائدة  ويعود  االإن�صانية  الكرامة  يحفظ  بما  وتنظيمها  الهجرة  تعزيز  اإلى  تهدف  وهي  بلد,   100

ال�صواء1. على  والمهاجرين  للحكومات  والم�صورة  الخدمات  تقديم  خالل  من  الجميع, 

بطنجة  مكتبين   2007 ومنذ  بالرباط  بعثتها  مكتب  خالل  من   2001 �صنة  منذ  بالمغرب  حا�صرة  والمنظمة 

تعزيز  واإلى  ال�صرعيين  غير  للمهاجرين  رفاه  وتوفير  كرامة  احترام  فر�س  اإلى  برامجها  وترمي  وتطوان. 

جيد. ب�صكل  الهجرة  اإدارة  اأجل  من  المعنيين  الفاعلين  قدرات  وتح�صين  والتنمية  الهجرة  بين  العالقة 

 http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/about-iom-1.html :1- لمزيد من المعلومات

 ما هي مهمتكم بالمغـرب

 ومـا هي اأهـم الم�صاريع

التي اأطلقتم به وبالمنطقـة؟

الرباط.  مدينة  في  بالمغرب  مكتبنا  يوجد 

من  عدد  تنفيذ  على  وتطوان  طنجة  مكتبا  ويعمل 

الم�صاريع.

من بين المجاالت التي نن�صط فيها هناك الهجرة 

والتنمية. ومن حيث دعم التنمية االقت�صادية 

واالجتماعية المحلية في الجهات ذات اإمكانيات 

الهجرة, نحن ب�صدد تنفيذ م�صروعين - �صالم - 

الت�صامن مع اأطفال المغرب والم�صرق بتمويل من 

االتحاد االأوروبي وم�صروع - فر�صتي - فر�س من 

اأجل تعزيز الدعاية لم�صروع �صباب اليوم بتمويل من 

.- USAID - الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية

وهناك �صق اآخر يعمل على التوعية واالإعالم. وفي 

هذا ال�صدد, هناك م�صروع "التوعية باأخطار الهجرة 

غير ال�صرعية" في طنجة وتطوان. كما اأن تعزيز 

العالقات مع الجالية المغربية يندرج اأي�صا �صمن 

م�صاريع الهجرة والتنمية. وفي هذا ال�صياق, هناك 

ثالث م�صاريع : MEDMA2: تعبئة المغاربة المقيمين 

ببلجيكا من اأجل تنمية المغرب و Bosla اال�صتفادة 

من التوجيه اإلى خدمات االإدماج عن طريق التعليم 

عن بعد وم�صروع TRQN اأي عودة المغاربة الموؤهلين 

.III موؤقتا

وهناك جانب اآخر يرمي اإلى م�صاعدة المهاجرين. 

فنحن ننفذ بالمغرب برنامج العودة اإراديا واإعادة 

االإدماج, وهو م�صروع م�صاعدة من اأجل عودة 

المهاجرين غير النظاميين بمح�س اإرادتهم واإعادة 

اإدماجهم في بلدانهم االأ�صلية, باالإ�صافة اإلى م�صروع 

اآخر ي�صتهدف م�صاعدة المغاربة المهاجرين على 

العودة االإرادية واإعادة االإدماج. 

وفي مجال حركات الهجرة المختلطة, هناك 

م�صروعان: م�صروع "تح�صي�س الحكومات بالم�صوؤولية 

تجاه تدفق الهجرة المختلطة وحماية المهاجرين 

العابرين داخل ومن واإلى �صمال اأفريقيا" وم�صروع 

لحركات  االإن�صانية  والحماية  الم�صاعدة  "مقاربة 
الهجرة المختلطة بالمغرب."

واأما فيما يخ�س المنطقة, فاإن مكتبنا االإقليمي 

بالقاهرة هو الذي يتولى تن�صيق مختلف المكاتب 

بالمغرب العربي و�صمال اأفريقيا, التي تنفذ م�صاريع 

�صبيهة بم�صاريعنا.

ما هي اأهم التوجهات التي

تالحظون بالمغرب,  في مجال 

الهجرة, �صواء من موقعه  كم�صّدر 

اأو م�صتقِبل للهجرة؟ وما هي اأهم 

البلدان المعنية؟

اإن المغرب مهم على م�صتوى تدفق الهجرة. وهو اإن 

كان م�صدرا لها اإال اأنه اأي�صا معبر ووجهة )في غياب 

غيرها( للمهاجرين القادمين اأ�صا�صا من بلدان 

اأفريقيا جنوب ال�صحراء. وهو اأي�صا ي�صهد تنقال 

داخليا مكثفا.

http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/about-iom-1.html
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البد من 

التمييز بين الرق 

والتهريب والهجرة, فكل 

منها ظاهرة مختلفة 

عن االأخرى.

واأهم البلدان التي يعود منها المغاربة هي �صوي�صرا 

وهولندا وبلجيكا. والحظنا اأي�صا اأن المغاربة الذين 

عا�صوا في بلدان "غير معهودة" مثل رومانيا اأو 

اليونان, يطلبون العودة اإلى المغرب. واأهم البلدان 

التي يق�صدها المغاربة تبقى هي فرن�صا وبلجيكا 

واإيطاليا واإ�صبانيا واإن بتنا نالحظ ارتفاعا في اأعداد 

الجالية المغربية باأفريقيا جنوب ال�صحراء.

ويجب اأن ن�صير اأي�صا اإلى اأن عددا كبيرا من 

المهاجرين يختارون المغرب كوجهة )مثال الطلبة 

من جنوب ال�صحراء الم�صجلون بالكليات المغربية 

والتجار خا�صة بالدار البي�صاء(.

وعموما, تاأوي اأغلب مدن �صمال اأفريقيا الكبرى, 

مثل الدار البي�صاء والرباط, مجموعات كبيرة من 

المهاجرين من جنوب ال�صحراء, اأغلبهم في و�صعية 

غير قانونية وبذلك تبقى ه�صة ومعر�صة لال�صتغالل. 

فهوؤالء المهاجرون يجدون العمل في قطاعات محددة 

غير نظامية )الخدمة بالمنازل, البناء, ...( وينتهي 

بهم المطاف باأن ي�صتقروا على هذا الحال.

واأما المهاجرون في و�صعية اإدارية غير نظامية, 

فنالحظ �صمن برنامجنا م�صاعدة المهاجرين 

غير النظاميين على العودة االإرادية اإلى بلدانهم 

االأ�صلية واإعادة اإدماجهم, اأن اأغلب الم�صتفيدين 

هم من الكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون )70% 

منهم رجال تتراوح اأعمارهم بين 21 و30 �صنة(. 

وي�صتجيب االأ�صخا�س الذين يوَلْون االأولوية في 

الم�صاعدة لمعايير ه�صا�صة ق�صوى والذين ما 

انفكت ترتفع اأعدادهم ب�صكل مثير لالن�صغال يوميا. 

فهوؤالء االأ�صخا�س يتحاجون الم�صاعدة وخا�صة 

منهم القا�صرون بدون مرافق, و�صحايا التهريب 

)خا�صة خادمات المنازل الفيليبينيات القادمات 

من نيجيريا( واالأ�صخا�س الذين يحتاجون متابعة / 

عالجا طبيا / نف�صيا اأو م�صاعدة طبية م�صتعجلة.

وف�صال عن ذلك, ال يجب اإهمال دفق المهاجرين 

االأوروبيين )�صباب متخرجون اأو المتقاعدون( الذين 

ي�صتقرون بالمغرب.

ما هي ح�صيلة الهجرة بالمغرب في 

نظركم وما هي اأهم الحلول للم�صاكل 

التي قد تترتب عليها؟

اأود اأوال اأن اأقول مرة اأخرى اأننا فخورون بالعالقات 

الطيبة والوثيقة التي تجمعنا باالإدارة المغربية من 

حيث تنوع م�صاريعنا بالمغرب. فالتعاون مع مختلف 

الوزارات وموؤ�ص�صات الدولة مثمر جدا.

غير اأني اأود اأي�صا اأن اأثير بع�س النقط ذات االرتباط 

الوثيق بهذه الم�صاألة:

-  البد من التمييز بين الرق والتهريب والهجرة, فكل 

منها ظاهرة مختلفة عن االأخرى.

-  بالن�صبة للرق, فقد بذل المغرب جهودا كبرى في 

االإقرار باأهمية الظاهرة ولكن ال يزال الكثير لفعله 

من اأجل التح�صي�س والتعريف )تكوين الق�صاة 

ووكالء الملك(.

-  دور االإعالم مهم ال يناق�س. وُيرجى ب�صدة اأال 

 le péril ُتن�صر مقاالت مثل "الخطر االأ�صود

حقيقية.  وقائع  اإلى  ي�صتند  ال  ن�صر  ما  noir" الأن 

وبهذا الخ�صو�س, �صار تكوين ال�صحافيين 

�صواء الناطقين بالفرن�صية اأو العربية على مو�صوع 

الهجرة اأمرا ملحا.

-  محاربة كره االأجانب فمقترح قانون 15 يوليوز 

الذي يفر�س عقوبات على جميع اأنواع التمييز 

العن�صري ينبئ عن اإرادة عقاب كل �صطط. اإن 

الم�صاريع وا�صحة المقا�صد قد ت�صاعد على ت�صهيل 

اإدماج ال�صكان المهاجرين بالمغرب. واأذكر هنا 

ال�صلة  كرة  دوري   ,"Rabat Playground" م�صروع

بال�صارع ـ وم�صروع تدريب على مدى 8 اأ�صابيع 

لفائدة �صباب ال�صكان المهاجرين والمغاربة من 

تنظيم وكاالت االأمم المتحدة بالتعاون مع المجتمع 

المدني. فمثل هذه الم�صاريع محددة االأهداف 

وت�صاهم في تحطيم الحواجز بين المجتمعات من 

جنوب ال�صحراء والمجتمع المغربي.

-  ال �صك اأن لكل دولة الحق في تقنين عبور حدودها, 

ولكن �صيادة الدولة م�صروطة بالتزامات ين�س 

عليها القانون الدولي وخا�صة في مجال حماية 

حقوق االإن�صان.

اأفراد  مقابل  منها  طائل  ال  القمع  -  �صيا�صات 

وبدون حماية  الحدود.  العزم على عبور  عاقدي 

تطبيق  اإلى  ال�صيا�صات  هذه  اأدت  االإن�صان,  حقوق 

غير  معنوي  �صرر  اإلحاق  واإلى  ع�صوائيا  القانون 

القانون  احترام  من  بد  وال  بالمهاجرين.  مقبول 

المملكة  االأجانب  بدخول  المتعلق   02-03

غير  وبالهجرة  منها  وخروجهم  المغربية 

قا�صرين  بالجئين,  ُيدَفع  اأن  ُيعقل  وال  النظامية. 

الجزائرية. الحدود  اإلى  ن�صاء حوامل,  اأو 
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برنـامــج اأورومـيــد 3 للهـجــرة

في مجال  متو�صطي  اأورو  تعاون  ف�صاء  بناء  في  ي�صاهم 

حلول  اإيجاد  على  ال�صريكة  البلدان  وي�صاعد  الهجرة 

الهجرة اأنواع  لمختلف 

�صوريا م�صاهمة مبدئيا في  اأن  بما  ولكن  بالبالد.  ال�صيا�صي  الو�صع  ب�صبب  و�صوريا معلق حاليا  االأوروبي  االتحاد  بين  التعاون  *  اإن 

التعاون طبقا ل�صيا�صة الجوار لالتحاد االأوروبي, فاإن االأن�صطة قد ُت�صتاأَنف مبا�صرة بعد تح�صن الو�صع.

الجزائر، م�شر، 

اإ�شرائيل، الأردن، لبنان، 

ليبيا، المغرب، �شوريا*، 

الأرا�شي الفل�شطينية 

المحتلة، تون�س

الأجل: 2012 - 2014

5
الميـزانـيـــــة:

مــاليـيـــن

اأورو

االأهــــداف

ي�صعى البرنامج اإلى تعزيز التعاون في مجال اإدارة 

الهجرة من اأجل تعزيز قدرات البلدان المتو�صطية 

ال�صريكة على اإيجاد حلول فعالة وم�صتهِدفة و�صاملة 

لمختلف اأ�صكال الهجرة.

وي�صاعد هذه البلدان على و�صع اآليات ن�صر فر�س 

الهجرة النظامية, ويقدم دعما لالإجراءات الرامية 

اإلى تعزيز العالقة بين الهجرة والتنمية واإلى تكثيف 

االأن�صطة الرامية اإلى الت�صدي لتهريب االإن�صان 

والهجرة غير القانونية, ويرفع قدراتها في مجال 

اإدارة الحدود.

وهو يلي برنامجي اأورو ميد 1 للهجرة واأوروميد 2 

للهجرة.

وعـمــلـيــــا؟

يمول البرنامج دورات تدريبية ومهام خبراء من اأجل 

رفع قدرة البلدان ال�صريكة في مجال اإدارة الحدود. 

والمق�صود هو النهو�س باأدوات ت�صاعد على ح�صن 

التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية والترويج 

ل�صبكات الهجرة القانونية وتنقل العمال, وتقوية 

الرابط بين الهجرة والتنمية من خالل االإقرار بدور 

االإتاوات والنظام البنكي.

 وي�صاعد البرنامج اأي�صا هذه البلدان على و�صع 

�صيا�صات عمومية في مجال الهجرة ت�صمن ح�صن 

تدبير الهجرة ال�صرعية من خالل تحديد "�صروط 

جريت كذلك درا�صة 
ُ
هجرة" لكل بلد �صريك. وقد اأ

لتحديد �ُصبل تواأمة احتياجات �صوق العمل بالبلدان 

ال�صريكة في االآلية االأوروبية للجوار وال�صراكة 

)الجنوب( وبالبلدان �صريكة اأع�صاء االتحاد 

االأوروبي. واأُنتجت تبعا لذلك و�صائل اإعالم بفر�س 

الهجرة ال�صرعية.

وهذا الم�صروع هو مثال على �صيا�صة االتحاد 

االأوروبي في مجال الهجرة التي تتجلى في و�صع 

الهجرة ال�صرعية والهجرة غير النظامية وم�صاهمة 

المهاجرين في تنمية بلدانهم االأ�صلية �صمن نظرة 

واحدة من�صجمة. 

للمزيد من المعلومات:

http://www.emuni.si/en/strani/454/ENPI-

Migration-III-Project.html
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