
إتفاق من أجل ميثاق عالمي للتضامن والعمل الوحدوي
من أجل حقوق  اافة الشأاا المهاجرين واللججئين

 

مقدمة .1

كييانون الول 9 و8إنعقييدت يييومي   بمييراكش قمييية الشييعوب من أجييل ميثيياق عييالمي للتضييامن مييع2018/ دجنييبر
فيا كمبسينا وأعضييائها في سيييرورة منطقيية ات بمبادرة من حركة طريق الفلحين  ات واللجئين "المهاجرين " , / /

، وبتنسيييقFNSAمينا، وخاصة الجامعة الوطنية للقطاع الفلحي المنضوية احت لواء اتاحيياد المغييربي للشييغل 
،CMODH، والتنسييييقية المغاربيييية لمنظميييات حقيييوق اننسيييان AMDHميييع الجمعيييية المغربيييية لحقيييوق اننسيييان 

.P ومنصييية جمعييييات ومجتمعيييات اتفارقييية جنيييوب الصيييحراء في المغيييرب  ASCOMSوهيييااف اننيييذار بيييالمغرب ،
  Alarm Phone Marocبانضييافة إلى العديييد من الجمعيييات والحركييات عقب هييذا اللقيياء، نعلن عن اقتراحنييا ،.

ات، على ات واللجييئين /تافاق من أجل التضامن والعمل الوحدوي من أجل حقوق كافة الشخاص المهاجرين /

:أساس اتعتبارات التالية  

 :الوضعية الحالية للهجرة 

إن الأمة الحالية التي اعرفها سياسيات الهجرة غدت امثل كارثة إنسانية غييير مسييبوقة لم يعرفهييا أبييدا التيياريخ
المعاصر، بحيث لم يشهد من قبل هذا المستوى المنحط من الوحشية والتجريد من اتنسانية، وهو مييا يرجييع بنييا

.إلى أسوأ لحظات ااريخنا منذ الحقبة اتستعمارية 

.كما أن أحد المظاهر الفظيعة للوضعية الحالييية للهجييرة هييو العبودييية الجديييدة الييتي يعيشييها المليين من النيياس

فل يمكن مقارنيية هييذا الوضييع سييوى بأحلييك لحظييات الغييوو اتسييتعماري العيينيف لبلييدان الجنييوب، المحكييوم بييدافع
.نهب الموارد الطبيعية ومراكمة الرأسمال في أيدي حفنة من دول الشمال 

من المغييرب إلى الحييدود المكسيييكية، مييرورا بشييمال أفريقيييا، وجنييوب إسييبانيا، وأمريكييا الوسييطى، والبنغلديش،
.يعيش العالم الكثير من المعاناة بسبب الترحيل القسييري للبشيير حيث اعرضييت العييائلت والمجتمعييات والشييعوب

.والمنييياطق إلى اليييدمار نتيجييية الهجيييرة الجماعيييية والطيييرد ومختليييف أشيييكال المصيييادرة ففي منييياطق مثيييل آسييييا،

-يتضيياعف وقييع الكارثيية في ظييل منيياخ الأميية الييذي سيياهم فيييه التسييابق المتواصييل إلى الييربح  إحييدى مميييوات



.النظام انقتصادي وانجتميياعي المتييوحش السييائد وفي منيياطق اخييرى، مثييل أفريقيييا والشييرق الوسييط وأمريكييا،

يسييتمر بطش القوييياء والحييروب والنواعييات بييدافع انييتواع واسييتعمار الراضييي، ويتجلى ذلييك خاصيية في طييرد
.مليين الفلسطينيين من أراضيييهم من قبييل اتحتلل، وإسييتغلل المييوارد الطبيعييية كييالبترول والمعييادن وكييذلك،

.فإن العنصرية والل اسامح والسلطوية واجارة المخدرات والجريمة المنظمة هي عوامل افاقم الأمة 

.في أغلب الحيياتت، التقي اللمسيياواة والتهميش مييع الفقيير والبييؤس نشييهد اسييتغلت همجيييا للعيياملت والعمييال

ات مقابل أجر هويل، في دول الشمال، ضمن نظام إنتاج اعسفي يواصل إرضاء الشهية انستهلكية /المهاجرين

.الشرهة للفئات المحظوظة

والييييوم، فيييإن مأسييياة الميييوت الكبييييرة في البحييير البيض المتوسيييط وفي الصيييحراء وفي الحيييدود بين المكسييييك
.والوتيات المتحدة المريكية، على سبيل المثال ت الحصر، اعكس فظاعة الكارثة التي اعيشها اننسانية

تعاطي الدول 

في اعاطيها مع الأمة، فإن الييدول القييوى اقتصيياديا اأخييذ دول الجنييوب كرهييائن بواسييطة اييدابيرها اتقتصييادية
والسياسية، واكثف جهودها من أجل قمييع الهجييرة عن طريييق عسييكرة الحييدود ونشيير الجييدارات الفاصييلة ومراكييو
-اتحتجاأ  التي اشبه معسكرات اتعتقال  واجرم الشخاص فقط لكييونهم مهيياجرين، بانضييافة إلى اتعتقييال -

ات اييييييترجم اسييييييتراايجية أمنييييييية اجييييييرم المنظمييييييات /الجميييييياعي والترحيييييييل هييييييذه الهجميييييية على المهيييييياجرين .

ات واهييدف كييذلك إلى إحييداث ات عن حقوق اننسان وكل شخص يقدم المساعدة إلى المهاجرين /والمدافعين /

.التفرقة في صفوف العاملت والعمال والناس المضطهدين 

ات، هييو اسييتمرار الييدول في نهج ات واللجييئين /إن الجييانب الساسييي لهييذه الهجميية الييتي اسييتهدف المهيياجرين /

سياسيييات نيولبراليييية خدمييية للرأسيييمال الميييالي والشيييركات المتعيييددة الجنسييييات اليييتي اواصيييل، بكيييل حريييية، نهب
الشييعوب واسييتغلل المليين من البشيير واتسييتحواذ على المييوارد الطبيعييية المشييتركة كييالرض والميياء والغابييات

.والبذور والمعارف والثقافات، مخلفة ورائها الدمار والموت 

الدهى من ذلييك، نشييهد في كييل مكييان صييعود قييوى سياسييية ذات اوجهييات فاشييية، في الحكومييات والمؤسسييات
.والمجال العام ونشهد أيضا خيبة أمل واسعة النطاق أمام غياب ديمقراطية امكن الشعوب من الممارسيية الحييرة

.لسياداها ومن اغذية المل في خلق ظروف عيش أفضل، وفي بناء العدالة انجتماعية والسلم والكرامة 

. الميثاق العالمي للهجرة 2

كييانون الول بمييراكش وقدمتييه على أنييه11اسييتغلت الييدول فرصيية اوقيييع الميثيياق العييالمي للهجييرة يييوم  / دجنييبر

.إجابة على أأمة الهجرة الموعومة نحن، نساء ورجات، المشاركات والمشاركون في قمة الشعوب من أجل ميثاق



ات، نظرنييا وناقشيينا بشييكل جميياعي في هييذا الميثيياق واداعيااييه ات واللجييئين /عالمي للتضييامن مييع المهيياجرين /

:على شعوبنا واوصلنا إلى اتستنتاجات التالية  

خلل القميية، اسييتنتجنا أن الميثيياق العييالمي للهجييرة ت يمثييل أي اغيييير في السياسييات المعادييية للهجييرة والهجميية
ات والتي اشنها العديد من الدول، وخاصة دول الشمال، بل يكرس هذا ات واللجئين /الحالية على المهاجرين /

ات ييييدا عاملييية رخيصييية واعتيييبرهم مجيييرمين بمجيييرد كيييونهم /الميثييياق نفس السياسيييات اليييتي اعتيييبر المهييياجرين

ات  .مهاجرين /

ات وعييائلاهم /وأثناء احليلنا للميثاق في افاصيله، اوصييلنا إلى أنييه يمثييل اراجعييا في مجييال حماييية المهيياجرين

وحقييوق اننسييان كمييا نصييت عليهييا اتافاقيييات الدولييية الييتي صييادقت عليهييا المم المتحييدة ومؤسسييات أخييرى،
.وضمنها منظمة العمل الدولية 

وفي حين أن العديييد من الييدول قييررت عييدم اوقيييع الميثيياق، فييإن هييذا الييرفض ليس نتيجيية عييدم موافقتهييا على
ات، بل الييدافع من ورائييه هييو رفض أي الييتوام متعييدد الطييراف /محتواه الذي يمثل اراجعا عن حقوق المهاجرين

.حول الهجرة فهذه الدول سبق أن صرحت علنية وبوضوح موقفها المعادي للهجرة  .

:الميثاق العالمي للهجرة يقترح انظيما لتحركات الهجرة يخدم مصالح الدول ومصالح صييناع القييرار الحقيقيييين 

ات، /الشركات المتعددة انستيطان وأصحاب الرساميل المالية الكبرى عييدا بعض الفقييرات المتعلقيية بالمهيياجرين .

.يبقى جوهر حقوق اننسان مستبعدا اماما من الميثاق ااركا المجال للهواجس المنية للدول واتقتصادات 

لكل هذه السباب، نعبر علنيا ورسميا عن رفضنا للميثاق العييالمي للهجييرة ونضييع بين أيييدي الحركييات اتجتماعييية
ات والدول التقدمية والمجتمع المدني، بييدائلنا الييتي احمييل /ومجموعات الدفاع عن الحقوق اننسان للمهاجرين

.روح وخلصات واوصيات قمتنا 

:بدائلنا. 3

لقيييد كنيييا نناضيييل لفيييترة طويلييية من أجيييل اليييدفاع عن حقيييوق اننسيييان وضيييد العبوديييية واتسيييتعمار والسياسيييات
ات ات، ولقد حققنا انتصارات عظيميية مثييل الموافقيية الخيييرة على إعلن حقييوق الفلحين /المناهضة للمهاجرين /

 كييل هييذه.في المم المتحدة، وكييذلك اافاقييية حقييوق الشييعوب الصييلية والخطييوط التوجيهييية لحييياأة الراضييي 
 ويمكن افعيلهييا على أرض الواقييع بفضييل وحييدانا ومثابرانييا واضييحياانا ومواصييلة النضييال مناتنجيياأات مهمة

.واقتناعنا بضرورة الوحدة والتنظيم إذا ما أردنا المضي قدًما و الدفاع عن أنفسنا أجل اطلعاانا المشروعة

ات يعيييد أولوييية حقييوقوعلى هييذا السيياس ، فإننييا نقييترح ميثاقييا عالميييا للتضييامن  /من أجييل حقييوق المهيياجرين

اننسان لففراد والشعوب أكثر مما احظى به مصالح الدول والقليييات الحاكميية والشييركات المتعييددة الجنسيييات
 .ومساعيها نحو الربح، وذلك عبر ضمان التعددية والديمقراطية داخل  المم المتحدة



اافيياق يعييوأ حيييق اقريييير المصييير والديمقراطيييية وسيييادة الشييعوب ، ويييتيح بنيياء اقتصييادات محليييية مسييتدامة ،
ات حقهم في العيش بكرامة على أراضيهم دون اتضييطرار إلى أي نييوع من /متضامنة وعادلة ، اضمن للمواطنين

.الهجرة القسرية

ميثاق يضمن أيضييا الحييق غييير القابييل للتصييرف في حرييية انقييل جميييع النيياس، من خلل اعويييو التعيياون انقليمي
ات من الهشاشيية وانتهاكييات حقييوق اننسييان، /والدولي بهدف وضع سياسات عمومييية اضييمن واحمي المهيياجرين

.وخاصة منهم النساء والطفال واللجئين لسباب سياسية واقتصادية ومناخية واجتماعية

ات ت /إن احترام حقوق اننسان والمسييؤولية العالمييية للييدول افييرض عييدم اجييريم أو قمييع أو احتجيياأ المهيياجرين

ات كما يجري خلل رحلت الهجييرة وفي البلييدان الييتي يقصييدونها، وذلييك من خلل /لشيء سوى لنهم مهاجرون

ضمان حصول جميع الشخاص على الوثائق اندارية واسييوية وضييعيااهم، وكييذلك من خلل التوقيييع وانحييترام
ات والنسييياء والمهييياجرات وأسيييرهن كميييا ينبغي أن يسييياهم في. /التيييام للمواثييييق الدوليييية اليييتي احمي اللجيييئين

التعاون والتضامن بين الدول من أجل وضع سياسة اقتصادية اكفل اتحتياجييات الساسييية للجميييع ، ومكافحيية
.العنصرية وكره الجانب وأي نوع من أنواع التمييو

إن هييذا الميثيياق الجديييد يسييتدعي انفيييذه جهييدًا وحييدويا ودوليييًا من جييانب الحركييات والمنظمييات والتجمعييات
ولهييذا. والقييوى اتجتماعييية، والعمييل على بلوراييه انطلقييا من القاعييدة، من طييرف عائلانييا وأقاليمنييا ومجتمعاانا

نناشد جميييع الشييخاص والمنظمييات الييذين يعارضييون الميثيياق العييالمي الييذي وضييعته الييدول قصييد السيييطرة على
الهجرة، وندعوهم إلى دعم وإثييراء ميثيياق بييديل للتضييامن والوحييدة يهييدف أساسييا إلى الييدفاع عن جميييع حقييوق

ات في كل مكان على هذا الكوكب ات واللجئين /المهاجرين /.

2018دجنبر  09الحد : مراكش

:الحر ات والجمعيات المنظمة 

فيا كمبسينا "حركة طريق الفلحين  "
الجمعية المغربية لحقوق اننسان

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق اننسان
منصة جمعيات ومجتمعات اتفارقة جنوب الصحراء في المغرب

هااف اننذار بالمغرب
هااف اننذار بالصحراء 

مجلس مهاجري جنوب الصحراء في المغرب
مجموعة النساء المهاجرات في المغرب

أفريقيا أوروبا انتراكت
المجتمع الكونغولي في المغرب



منصة المهاجرين العابرة لفوطان في أوروبا
معهد ارانسناسيونال 

هاجري وسط أفريقيا المطرودين بماليجمعية م
جمعية الدفاع عن المهاجرين الماليين

جمعية النوار للهجرة في المنطقة المغاربية

:لتوقيع العلجن والطلبات الصحفية 

:العربية 
omnidhal.torkia@gmail.com 0021693116634:اركية شعيبي  
hakechmo@yahoo.fr 00212691008705:محمد الهاكش  

:اننجليوية 
cmarentess@gmail.com 001915873893:كارلوس ميرينتيس  

:الفرنسية وانسبانية 
pachecofederico@yahoo.es 0034690651046:فيديريكو بااشيكو  

cri.brovia@gmail.com 00393776840085:كريستينا بروفيا  


