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هذه بعض الحصيلة التي سجلها املشاركات واملشاركون أثناء 

الورشات املوضوعاتية:

يف الورشات تم الخروج بفكرة أن »املهاجرين/ات ال ميثلون خطرا 

بل هم الذين يوجدون يف خطر«. حيث تستمر الدول يف عسكرة 

واالستعانة بالدول املجاورة لتحصني حدودها مام يضع األشخاص 

املهاجرين يف خطر، فاملوىت يعدون باآلالف بالبحر األبيض 

املتوسط، والصحاري األمريكية، واإلفريقية وممرات املكسيك- 

الواليات املتحدة األمريكية. وقافلة الهندوراس آخر مثال عىل ذلك.

تعتمد الدول سياسات اإلبعاد، واإلعتقال، والرتحيل 	 

الجامعي، وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، متس بشكل 

أقوى النساء واألطفال، وتخلق وضعيات غري مقبولة 

كالعبودية يف ليبيا واستغال العامل/ات.   

رشعنة االعتقال ومراكز االحتجاز، وتجريم التنقل مام يضع 	 

األشخاص املهاجرين والذين يساعدونهم يف وضعية خطر.

الحركات الشعبوية واملتطرفة التي تنترش اليوم بأوروبا 	 

وأمريكا تشوه صورة املهاجرين/ات وتنحو نحو كراهية 

األجانب، والعنرصية يف خطاباتها اإلعالمية والسياسية. هذه 

الحركات لها تأثري سلبي عىل املهاجرين حيث يصبحون 

منبوذين ويصريون دروعا برشية وضحايا للعنف اليومي.

عوامل الهجرات اتخذت أشكاال متعددة: عوامل اقتصادية 	 

واجتامعية كقلة فرص الشغل، التفاوتات االقتصادية، 

األزمات االجتامعية، سوء الحكامة، الحروب األهلية، وأكرث 

فأكرث الهجرات بسبب املناخ التي ستمس قبل أي كان 

البلدان الفقرية وأساسا بلدان إفريقيا وآسيا. املسامة »أزمة 

الالجئني/ات« هي يف حقيقتها ازمة تضامن وأزمة دميقراطية 

التي تقوت بشكل كبري يف السنوات األخرية.

يف ورشة النوع االجتامعي والهجرة تم التذكري بكون النساء 	 

هن األكرث تعرضا للمخاطر من الرجال )العنف الجسدي، 

الجنيس أثناء رحلة الهجرة، اإلستغالل يف العمل، اإلتجار 

فيهن، املشاكل الصحية....الخ(.

تشتد التوترات يف قضية الجئي/ات الحروب والجئي/ات املناخ. 

فاألمثلة عديدة وتم تسليط  الضوء عىل الكثري منها أثناء الورشات:

روهينغا ميامنار يف اتجاه بانغالديش، السوريون/ات يف اتجاه 

أوروبا ولكن بشكل اكرب يف اتجاه الدول املجاورة كلبنان، تركيا، 

األردن، قافلة الهندوراس نحو الواليات املتحدة األمريكية عرب 

امليكسيك، وقضية الالجئني/ات الفلسطينيني.  

ميزة »مدن- اإلستقبال«، »مدن اللجوء« أو »مدن املالذ«، 	 

اقرتاح متت تزكيته أثناء الحركة العاملية للشعوب حول 

الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان

توصية عامة وهي األخذ بعني اإلعتبار يف مختلف مستويات 	 

التدخل من املحيل إىل الكوين. مبقرتح عميل ومهم متت 

املصادقة عليه يف الجلسة العامة الختامية. يتعلق باإلبتكار 

يف الرتافع من أجل عاملية »مدن -االستقبال«، »مدن 

-اللجوء« أو »مدن -املالذ« يف بلدان الجنوب.  

ميزة املدن املسامة مدن اإلستقبال تظهر أنه باإلمكان 	 

اقرتاح حلول إنسانية وتضامنية لألزمة الحالية لألشخاص 

املهاجرين والالجئني واملطالبات واملطالبني باللجوء.  

حقوق املهاجرين/ات	 

النوع االجتامعي والهجرات	 

التعايش االجتامعي واالنتامء	 

الهجرة والتنمية	 

الهجرات والتغريات املناخية	 

وغطت تقريبا جميع جهات العامل: إفريقيا، األمريكيتني، 	 

آسيا، الرشق األوسط، أوروبا.      

مكن هذا اللقاء من تنظيم العديد من الورشات املوضوعاتية واإلقليمية حول :
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مهام  مستقال  فضاء  اإلنسان  وحقوق  والتنمية  الهجرة  حول  للشعوب  الشاملة  الحركة  تشكل 
الجمعيات،  لإللتقائية.  فضاء  وباألخص  أيضا  ولكن  اإلختالف  نقط  وطرح  والنقاش،  للحوار، 
سريورة  تقييم  يف  نقدي  بشكل  لإلنخراط  يومني  مدة  اجتمعت  االجتامعية  والحركات  والنقابات، 
أن أجل  من  الدول  عىل  وللضغط  الحكومات  تنظمه  الذي  والتنمية  للهجرة  العاملي  املنتدى 

تقيم هذه األخرية سياسات للهجرة تتأسس عىل حقوق اإلنسان واحرتام االتفاقيات الدولية. 

ولتقدم  املهاجرين/ات  حقوق  عن  للدفاع  حقيقي  وغنى  قوة  املدين  املجتمع  وتعدد  اختالف  يشكل 
العمل حول الهجرات.

نسخة الحركة الشاملة للشعوب حول الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان التي انعقدت يف 8 و9 دجنرب 
2018 مبراكش شكلت منعطفا خاصا هذه السنة التي عرفت املصادقة عىل االتفاق العاملي من أجل 
الهجرات املسامة »اآلمنة، واملنظمة والنظامية«، والذي أثار نقاشات عديدة بني أعضاء الحركة الشاملة 

للشعوب حول الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان كانت أحيانا تعرب عن رؤى مختلفة ومتعارضة.

نذكر هنا بالسياق العام الذي متت فيه املباحثات حول اإلتفاق، حيث بضع عرشة دول قالوا بشكل قاطع ال 
لإلتفاق، هذه الدول تقودها يف الغالب حركات شعبوية تستعمل خطابا قوميا ، معاديا لألجانب. ويرون 
أن  الالجئني/ات وتعترب  املهاجرين/ات و/أو  استقبال  انتهاكا لسيادتهم. وهي دول تعارض  االتفاق  يف 
هؤالء يشكلون تهديدا ألمن بلدانهم، مثال بولونيا، إيطاليا، هنغاريا، النمسا، التشيك، الواليات املتحدة 
األمريكية، أسرتاليا، إرسائيل....الخ. ويرون يف االتفاق إعادة نظر يف سياستهم القومية املغرقة يف التقييد. 
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اليوم، توجب علينا األهداف املشرتكة أن نفكر جيدا يف نضاالتنا 

ونهيكلها:  

من أجل إطار قانوين يضع حدا للحرب عىل الهجرات!	 

من أجل اتفاق عاملي يصون الكرامة والحقوق اإلنسانية 	 

للمهاجرين/ات

من أجل املساواة بني النساء والرجال، واألخذ بعني اإلعتبار 	 

مبقاربة النوع االجتامعي يف مجال الهجرة بالبلدان األصلية، 

وبلدان العبور، وبلدان اإلستقبال والعودة

من أجل حرية التنقل واإلقامة للجميع	 

من أجل كرامة واحرتام حقوق املهاجرين، باملوازاة مع 	 

العدالة االجتامعية واملناخية

من أجل الدميقراطية: املساواة يف حقوق املهاجرين/ات مبا 	 

هي حقوق للجميع ويف كل مكان 

من أجل تنمية مستدامة فعلية، منصفة، عادلة تضمن 	 

الحياة الكرمية للمواطنات واملواطنني.

الحركة الشاملة للشعوب حول الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان 

ستتابع عن كثب سياسات الهجرة املستقبلية ونقرتح جعل يوم 

18 دجنرب من أجل حقوق املهاجرين/ات، و21 مارس اليوم 

العاملي ملناهضة العنرصية والتمييز، يومني مخصصني لألنشطة 

املرشكة، وتعبئة مواطنة وتضامنية. 

وقد خلصت النقاشات كام كان منتظرا إىل بعض التوصيات 	 

امللموسة مثل 

حمالت محلية، ووطنية، وقارية وعاملية لحامية حقوق 	 

وكرامة األشخاص املهاجرين، واحرتام وتجويد االتفاقيات 

الدولية

حمالت من أجل اتفاق عاملي فعيل ضد العنرصية، التمييز، 	 

اإلقصاء وكراهية األجانب، ومن أجل إدماج تام للمهاجرين.

تطوير عىل املستوى الوطني لحمالت من أجل »مدن 	 

استقبال«. مقرتح »املدن املضيفة« مثال ملموس نسعى إىل 

تحقيقه بشكل واسع.

متت باإلجامع اإللحاح وبقوة عىل: لنتعبأ ونتحرك من أجل 	 

الدفاع عن الحقوق اإلنسانية للمهاجرين/ات والالجئني/ءات 

ولتقوية النضاالت والتضامنات العرب وطنية.   

الحركة الشاملة للشعوب حول الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان 

ليست مجرد نقاش بسيط أو طوباوية سياسية للمجتمع املدين 

ولكنها فضاء نريده أكرث طموحا عىل مستوى األهداف من أجل 

حامية املهاجرين/ات.  إنه ليسا حدا أونهاية!  ولكن مرحلة نحو 

عامل أكرث عدالة، أكرث مساواة وأكرث كرامة للمهاجرين/ات.

Comité local Maghrébin
45 RUE ABIDJAN, N°3, 1IER ÉTAGE, OCÉAN 
RABAT, MAROC 
Tél: +212 537 70 59 27/29 
Fax: +212 537 70 59 16/23 
e-mail: fmas@menara.ma
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نستخلص من الورشات اإلقليمية ثالثة توصيات قوية:

حرية التنقل وإلغاء التأشرية بني البلدان اإلفريقية، مع 	 

أنشطة محلية، وإقليمية، ووطنية، ملواجهة النزاعات، األزمات 

االقتصادية، االستغالل الذي تقوم به الرشكات املتعددة 

الجنسية، الرشوة واملسألة اإليكولوجية. الورشة حول إفريقيا 

سجلت عىل أن االتفاق العاملي ينحو أكرث لصالح بلدان 

الشامل، مهمشا وتاركا بلدان إفريقيا. وقد تم اقرتاح استعامل 

اآلليات اإلفريقية عرب تشجيع التعاون جنوب –جنوب.

بالنسبة لورشة األمريكيتني، أوصت باالشتغال عىل قانون 	 

للحامية املؤقتة الذي سيدمج دعام قنصليا للوايت والذين 

خالل الجلسات العامة وكذا الورشات، أخذ اإلتفاق العاملي من 

أجل الهجرة اآلمنة، واملنظمة والنظامية حيزا كبريا من النقاش. 

يبني األهمية التي يجب أن يحظى بها إطارا قانونيا دوليا لحامية 

وتنظيم الهجرات. كام يبني أيضا تعددنا يف الحركة الشاملة 

للشعوب حول الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان، وواقع املجتمع 

املدين حاليا املجتمع اليوم هنا مبراكش، مجتمع مدين ملتزم، 

ومستعد لتبادل اآلراء والنقاش رغم نقط اإلختالف. 

يف الحقيقة اإلتفاق العاملي يثري ردودا مختلفة ومتعارضة.

نعتقد بوجود تيارين برزا من خالل نقاشات الحركة الشاملة 

للشعوب حول الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان: 

بعض املشاركني/ات يعتقدون/دن أن امليثاق هو آلية 	 

حامئية حد أدىن متكن من إطار كقاعدة إنطالق للهجرات. 

فهذا األخري ميكن يف حدود قليلة أن يحمي املهاجرين 

والعامل. فهو ميثاق»مرن« كام تم تحديده يف الجلسات 

العامة. كام أن املجتمع املدين سيبقى دامئا يف مستوى 

مراجعة وإعادة املناقشات مع الدول. 

بينام آخرون يرفضون االتفاق العاملي. وهم يف الواقع 	 

ينددون باإلتفاق العاملي حول الهجرات الذي يعتربونه أنه 

أمني أكرث منه حاميئ وينقصه الطموح إىل حامية فعلية 

يفقدون وضعيتهم القانونية بالواليات املتحدة األمريكية، 

وباألخص القادمون/ات من أمريكا الوسطى وهايتي، دون 

أن ننىس قضايا األبارتايد. 

يف الورشة األورو متوسطية، سجل أنه فيام عدا بروز ووصول 	 

قوى كراهية ورفض األجانب، نالحظ أيضا تطور مختلف 

أشكال التضامن مع املهاجرين/ات بأوروبا. رأسامل التضامن 

هذا يجب إعطاءه قيمة ضمن مقاربة لالنفتاح تعيد النظر يف 

»كل شيئ أمني« ويف أفق الوصول إىل ميثاق حقيقي أورو-

متوسطي يعني بلدان الشامل كام بلدان الجنوب. 

للحقوق اإلنسانية للمهاجرين/ات وصيانة كرامتهم/هن. 

كام ينددون أيضا بكون اإلتفاق يرشعن مراكز اإلحتجاز 

حتى بالنسبة لألطفال، وأنه يهمش عدد من اإلتفاقيات مثل 

اإلتفاقية الدولية لحامية العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، 

ويعزز تبادل املعطيات البيوميرتية إضافة إىل كونه غري ملزم. 

ويظل هنا عىل األقل أنه أبعد من هذا اإلختالف، هناك 	 

إجامع برضورة تبني إطارا قانونيا وسياسيا حول الهجرات 

يعزز املرجعية الدولية يف مجال حقوق اإلنسان ويعتمد 

عىل اإلتفاقية الدولية لحامية العامل املهاجرين وأفراد 

أرسهم، ويقوي ويوسع الدفاع عن الحقوق اإلنسانية 

للمهاجرين/ات والتي حقوق للجميع ويف كل مكان.

أبعد من االتفاق العاملي للهجرات فإن الحركة الشاملة 	 

للشعوب حول الهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان 2018 

مبراكش كانت لحظة قوية للنقاش الحاد، وغنى تبادل اآلراء، 

واملواجهات بني مختلف وجهات النظر والتأكيد عىل نضاالتنا 

ومقاوماتنا لعدم املساواة يف العامل ومن أجل الحقوق للجميع.

إنه فرصة للحوار، ولحظة للتضامن. فخالل فضاء تبادل اآلراء 	 

هذا، التزم املشاركات واملشاركون بدعم معركة ضحايا اإلقصاء، 

والرتحيل، والعنف، واإلستغالل، والتمييز، وكراهية األجانب.      
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