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المعطيات اإلحصائية والمؤشرات العامة :

لقــد واجهــت املؤسســة نفــس حجــم وتــرة الشــكايات الــواردة 
 8281 جمموعــه  مــا  الســنة  هــذه  خــال  ســجلت  إذ  عليهــا، 

كالتــايل:  موزعــة  شــكاية 

واجلدير باإلشارة أن ما تبقى، وإن كان ال يندرج حبكم موضوعه 
أو املعنيــن بــه ضمــن صاحيــات املؤسســة، فإهنــا قامــت، وعلــى 
عادهتــا، بتوجيــه أصحاهبــا، واإلشــارة عليهــم مبــا يتعــن القيــام بــه.

وقد مهت الشكايات العديد من القطاعات، على األخص منها:

 
عاجلتهــا  الــي  القضايــا  نوعيــة  أن  أخــرى،  مــرة  لوحــظ،  وقــد 

: بــن  دومــا  تبقــى  املؤسســة 
 

وتــواردت الشــكايات مــن مجيــع اجلهــات، وأغلبهــا جيــد مصــدره 
الشــكايات،  جممــوع  مــن   %79 تعــادل  بنســبة  منهــا  ســت  يف 

وهــي : 
 

وقــد ســامهت املندوبيــات اجلهويــة يف معاجلــة مــا يعــرض مــن 
قضايــا تنــدرج ضمــن دائــرة نفــوذ اختصاصهــا الــرايب بنفــس الوثــرة 
واحلــرص علــى بلــوغ األبعــاد املســتهدفة مــن القــرب. ولذلــك، فهــي 
ماضيــة يف دعــم هــذا االختيــار، الــذي عــرف جتســيدا بنــوع جديــد 

مــن التمثيليــات علــى شــاكلة نقــط اتصــال.

كمــا لعــب بعــض املخاطبــن الدائمــن دورا ملموســا يف حتريــك 
وثــرة تصريــف امللفــات، وكانــوا يف تواصــل مســتمر مــع املؤسســة، 
تـُــوَِّج بإعــداد 47 تقريــرا. واملعــول عليــه أن يعــرف الغــد ديناميــة 

ونشــاطا أكثــر مــن لدهنــم.

يتضــح مــن هــذه النتائــج، الــي مت حتصيلهــا مــن خــال أجوبــة 
اإلدارات املعنيــة عــن مراســات ســبق أن وجهــت إليهــا خبصــوص 
الشــكايات، أهنــا تبقــى متواضعــة. كمــا أن موقفهــا، ومــدى جتاوهبــا 
مــع املســاعي الوديــة الــي تبذهلــا املؤسســة، يبقــى غــر كاف، وال 
يرقــى إىل مــا ينتظــرً  منهــا، علمــا ب أن مطالــب أصحــاب هــذه 

الشــكايات، يف العديــد مــن احلــاالت تكــون جديــة.



غــر أنــه، إذا كانــت بعــض اإلدارات العموميــة تشــكل اســتثناءا 
يف  والفعاليــة  باإلجيابيــة  موقفهــا  اتصــف  حيــث  الســلوك،  هلــذا 
االســتجابة لعــدد مــن املطالــب الــي تقــدم هبــا املشــتكون، فــإن هنــاك 
إدارات تعــاين مــن مشــكل التواصــل والتنســيق بــن مصاحلهــا، ممــا 
ينعكــس  ســلبا علــى وضعيــة املشــتكن املتضرريــن وعلــى تصفيــة 

القضايــا املعروضــة.

االختـــالالت :

من بن ما مت الوقوف عليه ما يرتبط ب:

تنفيذ األحكام،  .1
ربــط التنفيــذ باحلصــول مســبقا علــى النســخة التنفيذيــة،   .2

العقــار،  بتطهــر  املطالبــة 
احلجز على أموال اإلدارات،   .3

احلكم على اإلدارة بالغرامة التهديدية،  .4
اقتطاعات التغطية الصحية واالجتماعية،  .5

إخراج النصوص التنظيمية،   .6
حتين قائمة األدوية املعوض عنها،   .7

تصفية الوعاء العقاري،   .8
مصاريف التكوين،  .9

تسوية املستحقات يف اإلبان،   .10
11. وضعية اإلنعاش الوطين، 

تصاميم التهيئة،   .12
التعامل مع تأسيس اجلمعيات.  .13

التوصيات والمقررات واالقتراحات :

لقد تأتى للمؤسسة أن تنظر يف الشكايات، طبقا ملا خيوله هلا 
الظهر الشريف احملدث هلا، مستندة فيما تنتهي إليه على القانون 
يف بعــده وروحــه انســجاما مــع مقاصــد املشــرع، وباالســتئناس مبــا 
انتهــى إليــه القضــاء يف اجتهــاده املتواتــر، وكذلــك باالعتمــاد علــى 

مبــادئ العــدل واإلنصــاف.

ومن بن ما عاجلت املؤسسة يف توصياهتا ومقرراهتا:

التنفيذ املرهق واالستعاضة عنه بالتعويض؛   .1
إرجاع مصاريف العاج داخل أجل معقول؛  .2

احلق يف إصاح املباين؛  .3

فك العزلة عن املناطق؛  .4
اإليداع يف احملجز العمومي؛  .5
حتصن القرارات اإلدارية؛   .6

احلق يف احلصول على وثائق اهلوية؛   .7
واجب اإلدارة يف متكن األفراد من مستحقاهتم؛   .8

التنسيق فيما بن اإلدارات؛   .9
املساواة يف التعامل بالنسبة لألوضاع املماثلة؛   .10

املقاربة التشاركية لصرف املستحقات؛  .11
إلزام اإلدارة حبفظ الوثائق؛   .12

إلزام اإلدارة بأداء املستحقات عن كل خدمة استفادت منها؛  .13
جمرد إثارة الصعوبة يف التنفيذ ليس له أثر واقف؛   .14

واجب اإلدارة باجلواب عن كل مراسلة؛  .15
قائمة األدوية القابلة للتعويض؛   .16

ال ضرورة لسلوك مسطرة قضائية للتوصل إىل حق مشروع؛   .17
العدول عن نزع امللكية؛  .18

إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه؛   .19
منازعات التحفيظ العقاري؛  .20

طلب االنتقال؛  .21
التوقيف عن العمل واإلحالة على اجمللس التأدييب؛   .22

احلق يف اخلدمات وواجب حتمل النفقات؛   .23
اختصاص املؤسسة بالتنفيذ ال بالبت يف املنازعة فيه؛   .24

املساطر املؤطرة إلعادة اإلسكان؛   .25
االستفادة من التشريع تنطلق من تاريخ سريانه.  .26

أما املقرحات الي اهتدت إليها املؤسسة، فقد مهت:

التغطية الصحية؛  .1
معاجلة اخلطأ يف حتويل االقتطاعات؛  .2

الدعم لألرامل احلاضنات لألطفال اليتامى؛   .3
االستفادة من معاش املتوىف.  .4

مـــــــآل التوصيات :

مــرة أخــرى، تضطــر املؤسســة إىل اجلهــر بأهنــا مل تصــل بعــد إىل 
درجــة االرتيــاح املنشــود خبصــوص تنزيــل التوصيــات، إذ أن هنــاك 
نوعــا مــن التعثــر يف تنفيذهــا. وبالتــايل، فعلــى اإلدارات أن تبــذل 

خبصوصهــا جمهــودا متميــزا.



اللقــاء  أشــغال  يف  املؤسســة  مشــاركة   :2017 شــتنرب   26
التواصلــي حــول إطــاق برنامــج تقويــة قــدرات اجلمعيــات يف جمــال 

التفاعــل مــع املنظومــة األمميــة حلقــوق اإلنســان؛

10 أكتوبر 2017: تنظيم لقاء تواصلي مع مجعيات اجملتمع 
املــدين مبندوبيــة جهة العيون؛

حــول  بالعيــون  تواصلــي  لقــاء  انعقــاد  أكتوبــر2017:   06
الوساطة املؤسساتية وإعمال حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛

04 أكتوبــر2017: مشــاركة املؤسســة يف يــوم دراســي حــول 
احلكومــة املنفتحــة باملغــرب؛

يف  اململكــة  وســيط  مؤسســة  مشــاركة  أكتوبــر2017:   04
باملغــرب؛ املســنن  األشــخاص  حــول  دراســة  نتائــج  تقــدمي 

01 نونــرب 2017: لقــاء تواصلــي لفائــدة الطلبــة املســجلن 
الشــريعة بأكاديــر؛ بكليــة 

23 و24 نونرب 2017: لقاء بتونس حتت شعار »الربملانيون 
والوسطاء، فاعلون من أجل حكامة جيدة«

لقــاء تواصلــي لفائــدة رؤســاء األقســام،  29 نونــرب 2017: 
للصنــدوق  اجلهويــة  للمديريــة  التابعــن  احملليــة  التمثيليــات  وبعــض 

الوطــين للضمــان االجتماعــي جبهــة ســوس ماســة درعــة؛

13 دجنــرب 2017: املشــاركة يف اللقــاء التواصلــي لإلعــان 
العمــل الوطنيــة يف جمــال الدميقراطيــة وحقــوق  الرمســي عــن خطــة 

اإلنســان؛

15 دجنرب 2017: املســامهة يف يوم دراســي منظم من طرف 
هيئة احملامن لدى حمكمي االســتئناف بأكادير والعيون؛

20 دجنــرب 2017: حضــور املؤسســة يف أشــغال يــوم دراســي 
حــول دور ومهــام شــرطة امليــاه؛

20 دجنــرب 2017: حضــور املؤسســة يف لقــاء لتقــدمي نتائــج 
دراســات حــول مصــادر خلــق الثــروة يف املغــرب؛

احملاميــن  هيئــة  مــن  مكــون  وفــد  زيــارة   :2017 شــتنرب   28
؛ ببلجيــكا

13 نونــرب 2017: زيــارة املديــر اجلهــوي للصنــدوق الوطــين 
للضمــان االجتماعــي جبهــة ســوس ماســة درعــة لنقطــة االتصــال 

ملؤسســة وســيط اململكــة؛

رئيــس  لــدى  املنتــدب  الوزيــر  اســتقبال   :2017 15 دجنــرب 
العموميــة؛ وبالوظيفــة  اإلدارة  بإصــاح  املكلــف  احلكومــة 

21 دجنــرب 2017: اســتقبال ممثــل جملــس أوروبــا باملغــرب مــن 
طــرف وســيط اململكــة.

الثــاين  االجتمــاع  املؤسســة يف  2017: مشــاركة  27 شــتنرب 
واالحتــاد  املغــرب  بــن  التعــاون  لربنامــج  الثنائيــة  اإلشــراف  للجنــة 
األوريب– جملــس أوربــا »حنــو حكامــة دميوقراطيــة معــززة يف جنــوب 

املتوســط«؛

جمــال  العمــل يف  مشــروع خطــة  إعــداد   :2017 نونــرب   29
اإلنســان. وحقــوق  الدميقراطيــة 



12 أكتوبــر2017: مشــاركة نقطــة اتصــال أكاديــر يف برنامــج 
صباح اخلرالذي يبث على الســاعة 9 والنصف على أمواج إذاعة 

Radio Plus؛

حصيلــة  حــول  صحفــي  لقــاء  تنظيــم  أكتوبــر2017:   20
.2016 ســنة  برســم  للمؤسســة  الســنوي  التقريــر 

اللقــاء  اشــغال  يف  املؤسســة  مشــاركة   :2017 شــتنرب   26
التواصلــي حــول إطــاق برنامــج تقويــة قــدرات اجلمعيــات يف جمــال 

التفاعــل مــع املنظومــة األمميــة حلقــوق اإلنســان؛

13 دجنــرب 2017: املشــاركة يف اللقــاء التواصلــي لإلعــان 
العمــل الوطنيــة يف جمــال الدميقراطيــة وحقــوق  الرمســي عــن خطــة 

اإلنســان؛

يف  اململكــة  وســيط  مؤسســة  حضــور   :2017 دجنــرب   21
الوطنيــة اخلامســة عشــر ملناهضــة  الوطــين الختتــام احلملــة  اللقــاء 

النســاء. ضــد  العنــف 

23 و24 نونرب 2017: مشــاركة مؤسســة وســيط اململكة يف 
ورشــة تكوينيــة حــول »التواصــل والوضــوح«؛

التكوينيــة ملؤسســة  الزيــارة  2017: عــرض حــول  نونــرب   29
الربتغــايل؛ األمبودمســان 

30 نونــرب 2017: عــرض حــول الــدورة التكوينيــة املنظمــة يف 
جمــال »التواصــل مــع اجلمهــور« باهــاي؛

13 دجنــرب 2017: عــرض حــول ورشــة عمــل حــول التواصــل 
مبؤسســة األمبودمســان الربملــاين هبولنــدا.

وســيط  مســاعدي  قــدرات  تقويــة   :2017 نونــرب   24-20
النيجــر. مجهوريــة 

22 أكتوبــر2017: دورة تدريبيــة بأملانيــا لفائــدة الســيد حممــد 
حيــدر؛

25 و26 أكتوبر2017: مشاركة مؤسسة وسيط اململكة يف 
ورشة عمل حول التواصل مبؤسسة األمبودمسان الربملاين هبولندا؛

لفائــدة  بالربتغــال  تدريبيــة  دورة  أكتوبــر2017:   27-24
املؤسســة؛ أطــر  مــن  جمموعــة 

حــول  تدريبيــة  دورة   :2017 نونــرب   11  - أكتوبــر   22
»التواصــل مــع اجلمهــور« باهــاي )هولنــدا( لفائــدة الســيدة هــدى 

زدان. أيــت 

6-8 دجنــرب 2017: الــدورة التكوينيــة 19 حــول »املرتفــق 
ومؤسســة الوســاطة طيلــة مراحــل الوســاطة« املنعقــدة ببلجيــكا.

حــول  الثامنــة  التكوينيــة  الــدورة  أكتوبــر2017:  و19   18
خــال  املهاجريــن  وحقــوق  األمــن  قــوات  »أخاقيــات  موضــوع 

األمبودمســان«. مؤسســات  دور  رحلتهــم:  مســار 



اســتنادا لقــرار اثينــا الــذي مت تبنيــه خــال اللقــاء الثالــث جلمعيــة 
األمبودمســان املتوســطين يف دجنــرب 2009 وملخطــط عمــل اجلمعيــة 
يف جمــال التكويــن، مت تنظيــم هــذه الــدورة التكوينيــة بتعــاون بــن 

اجلمعيــة ومؤسســة وســيط اململكــة املغربيــة.

واختــارت الــدورة التكوينيــة الثامنــة موضــوع »أخاقيــات قــوات 
األمــن وحقــوق املهاجريــن خــال مســار رحلتهــم: دور مؤسســات 
األمبودمســان« ونظمــت علــى مــدى يومــن، وشــارك يف أشــغاهلا 
حــوايل 26 مشــاركا ونشــط حماورهــا 8 خــرباء ميثلــون مؤسســات 
عضــوة يف اجلمعيــة وعلــى اخلصــوص، جورجيــا ومقدونيــا وكوســوفو 
وتركيــا ومصــر وســلوفينيا وتونــس ومالطــا واجلزائــر واليونــان وإســبانيا 
وإيطاليــا وفرنســا واملغــرب، باإلضافــة إىل حضــور مراقــب مــن جلنــة 

البندقيــة التابعــة جمللــس أوربــا. كمــا متــت االســتعانة خبــربة منظمــات 
املغــرب(  )مكتــب  الاجئــن  لشــؤون  الســامية  أمميــة كاملفوضيــة 
ومبنظمــات اجملتمــع املــدين كمنظمــة »كادمي« )التجمــع مــن أجــل 
حماربــة العنصريــة ومواكبــة والدفــاع عــن األجانــب واملهاجريــن(. 

الجلسة االفتتاحية:

العزيــز  عبــد  النقيــب  قــدم  االفتتاحيــة،  اجللســة  وخــال 
بنزاكــور وســيط اململكــة والرئيــس الشــريف للجمعيــة كلمــة أبــرز 
تعكــس  الــي  احلاليــة  الــدورة  موضــوع  اختيــار  أمهيــة  خاهلــا  مــن 
االهتمــام الــذي توليــه مؤسســات األمبودمســان املتوســطية لقضايــا 
اهلجــرة، مضيفــا أن اجلمعيــة ســبق هلــا وأن عقــدت لقــاءات حــول 

املوضــوع ونظمــت خــال الســنة املاضيــة دورة تكوينيــة بتعــاون مــع 
موضــوع  حــول  الفرانكفونيــن  والوســطاء  األمبودمســان  مجعيــات 

املهاجريــن. األطفــال 

وخبصــوص االســراتيجية املغربيــة يف جمــال اهلجــرة، أوضــح الســيد 
انطلقــت ســنة  قــد شــرع، كخطــوة أوىل  املغــرب  بنزاكــور أن 
2014، يف تســوية الوضعيــة اإلداريــة ألزيــد مــن 23000 مهاجــر 
مــن بلــدان افريقيــا جنــوب الصحــراء وأطلــق عمليــة ثانيــة للتســوية 
حيــث بلــغ عــدد الطلبــات املقدمــة إىل غايــة شــتنرب 2017 أزيــد 

مــن 23800.



وعقــب ذلــك، قامــت منســقة الــدورة الســيدة فاطمــة كريــش 
رئيســة شــعبة التواصــل والتعــاون والتكويــن مبؤسســة وســيط اململكــة 

بتقــدمي اخلطــوط العريضــة للــدورة التكوينيــة وحماورهــا.

الســيدة  ســجلت  األول،  احملــور  مناقشــة  يف  الشــروع  وقبــل 
كارولين مارتن ممثلة جلنة البندقية أن اللجنة منخرطة بشكل 
كبر يف تعزيز املؤسسات الوطنية، السيما األمبودمسان الذي ميثل 
جوهــر الدميقراطيــة وأداة جيــدة لتحليــل أوضــاع حقــوق اإلنســان، 
مشــرة إىل أن جملــس أوربــا يهتــم بالقضايــا ذات الصلــة باملهاجريــن. 

ومــن ناحيــة ثانيــة، تطــرق األســتاذ محمــد بنيحيــا مستشــار 
لدى وســيط اململكة إىل اآلليات الدولية املتعلقة بالشــرعية الدولية 
وباحــرام حقــوق املهاجريــن، والــي ختــول هلــم عــددا مــن احلقــوق، 
وباألخــص احلــق يف احلمايــة القانونيــة وحريــة التنقــل واحلــق يف العبــور 
واملغــادرة ويف طلــب اللجــوء مــى كانــت حيــاة الفــرد معرضــة للخطــر 
يف وطنــه األصلــي. وتشــمل هــذه اآلليــات اإلعــان العاملــي حلقــوق 
اإلنســان، والعهــد الــدويل للحقــوق السياســية واملدنيــة واالتفاقيــة 
الدوليــة حلمايــة حقــوق األشــخاص املهاجريــن وأفــراد أســرهم، هــذا 
إىل جانــب وجــود منظمــات أمميــة خمتلــف تعــى باهلجــرة، الســيما 

املفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــن واملنظمــة الدوليــة للهجــرة. 

سير أشغال الدورة: 

احلقــوق  عــن  املدافــع  مــن  مقــري  وداد  الســيدة  قدمــت 
الفرنســي احملــور األول للــدورة والــذي تطــرق ملوضــوع »أخالقيــات 
مؤسســات  دور  تحديــد  اإلنســان:  حقــوق  وحمايــة  األمــن 
األمــن  ألخاقيــات  تعريفــا  قدمــت  حيــث  األمبودســمان«، 
وحاولــت الركيــز علــى العاقــة بــن مؤسســات األمبودمســان ومراقبــة 
مــدى ماءمــة تدخــات قــوات األمــن للقواعــد األخاقيــة بشــكل 
يضمــن محايــة حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا. مشــرة إىل كــون 
الشــكايات املعروضــة أمــام املدافــع عــن احلقــوق يف هــذا الصــدد، 
مهــت املواضيــع التاليــة: العنــف بنســبة %32,9، وعــدم املاءمــة 
مــع املســاطر %14,6 وعــدم قبــول الشــكايات ب%13 وغيــاب 

النزاهــة مــن خــال التحقيــق أو التدخــل ب 8,8 %.

بشــأهنا شــكايات،  الــي وجهــت  األمنيــة  اهليئــات  وخبصــوص 
أوضحت اخلبرة أن قوات الشرطة تأيت يف املرتبة األوىل ب54,9% 
فيمــا  الســجون ب22,7%  إدارة  تليهــا  احلــاالت،  جممــوع  مــن 

قــوات الــدرك تــأيت ثالثــة ب% 13,6.

كمــا تطرقــت إىل تدخــل املدافــع عــن احلقــوق يف عاقــة مبعانــاة 
االختــاالت  بعــض  اســتحضار  خــال  مــن  املهاجريــن، الســيما 
خــال  الفرنســية  األمــن  قــوات  ضــد  ســجلت  الــي  األخاقيــة 

ســبقت. الــي  الســنوات 

تأثيــر  »وســائل  ب  املتعلــق  الثــاين  للمحــور  وبالنســبة 
إجــراءات  خــالل  المهاجريــن  حقــوق  لحمايــة  األمبودســمان 
الســيدة  أوضحــت  العــودة«  رحــالت  ذلــك  فــي  بمــا  العــودة، 
يوجينــا ريالنــو باســتور مــن املدافــع عــن الشــعب اإلســباين أن 
اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بإســبانيا حتملــت مهــام مراقبــة 
رحــات العــودة منــذ ســنة 2009، وأصــدرت توصيــات خبصــوص 
الرحيــل والتنقيــل تضمــن توفــر شــروط مائمــة لرحيــل املهاجريــن 

القســري.  الرحيــل  إجــراءات  اســتعمال  خــال 

أماكــن  بزيــارات منتظمــة إىل  تقــوم  وأضافــت أن هــذه اآلليــة 
لســلطة  ختضــع  والــي  احلريــة  مــن  واحلرمــان  القســري  االعتقــال 
بعمليــات  القيــام  عــن  فضــا  بإســبانيا،  خمتلفــة  إداريــة  هيئــات 
أنــه  إىل  مشــرة  احلدوديــة،  النقــط  يف  املراقبــة  ملراكــز  التفتيــش 
عمليــات  خبصــوص  توصيــات  وإصــدار  ماحظــات  إبــداء  مت 
خضــوع  )ضــرورة  فرونطكــس  وكالــة  تنظمهــا  الــي  جــوا  الرحيــل 
املهاجريــن لفحــص طــيب قبــل الصعــود للطائــرة، ضــرورة محــل قــوات 
توفــر مرمجــن وحمامــن،  للهويــة، ضــرورة  تسلســلي  لرقــم  األمــن 
القســري(. الرحيــل  إلجــراءات  بالفيديــو  التســجيل  عــن  فضــا 

  أما فيما يتعلق باحملور الثالث الذي تناول موضوع »تدخالت 
ولوجهــم  خــالل  المهاجريــن  حقــوق  لحمايــة  األمبودســمان 
للمجــال الترابــي«، فقــد مت تقدميــه بشــكل مشــرك بــن كل مــن 
اخلبرتــن إلينــا ادامولــي وأنطونيــال ديونيــزي مــن املؤسســة 
الوطنيــة لضمــان حقــوق املعتقلــن ومســلويب احلريــة بإيطاليــا حيــث 
تطرقتــا إىل جمــاالت تدخــل هــذه اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب 
يف صلــة حبمايــة ولــوج املهاجريــن للــراب الوطــين ولإلطــار القانــوين 
الذي ينظم هذه اآللية، والذي خيضع لاتفاقية االختيارية ملناهضة 
التعذيب واملذكرة التوجيهية لاحتاد األورويب املتعلقة بعمليات عودة 
املهاجرين عدد 2008/115 والقانون اإليطايل عدد 2014/10.

تقــوم  بإيطاليــا  الوطنيــة  اآلليــة  أن  اخلبرتــان  وأوضحــت  هــذا 
بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز، وتقدم مقرحات وماحظات 
خبصوص التشريعات القائمة أو خبصوص مشاريع القوانن، فضا 
عــن تقــدمي توصيــات إىل الســلطات املختصــة، كمــا أهنــا منخرطــة 

الســاخنة« إىل جانــب هيئــات أخــرى،  يف مراقبــة مراكــز »البــؤر 
كــوكاالت االحتــاد األورويب )فرونطكــس( واملكتــب األورويب لدعــم 
اللجــوء ومكتــب الشــرطة األوروبيــة ومــع اهليئــات الدوليــة كاملفوضيــة 
باإلضافــة  للهجــرة  الدوليــة  واملنظمــة  الاجئــن  لشــؤون  الســامية 
مراقبــة  أجــل  مــن  القانــون،  إنفــاذ  هيئــات  وباقــي  الشــرطة  إىل 
اجلوانــب املتعلقــة بتوفــر املعلومــات وحتديــد املهاجريــن يف وضعيــة 
هشــة والنظــام العــام وحتديــد اهلويــة والتســجيل وعمليــات العــودة، 
بعــض االختــاالت خــال  أنــه متــت ماحظــة وجــود  مضيفتــن 
للهويــة  األويل  التحديــد  بإجــراءات  القيــام  الزيــارات مشلــت  هــذه 
بشــكل تعســفي ممــا كان لــه أثــر علــى متتيــع املهاجريــن حبــق اللجــوء. 



وتنــاول احملــور الرابــع باملناقشــة والتحليــل موضــوع »التركيــز علــى 
حقــوق الفئــات الهشــة خــالل إجــراءات العــودة بمــا فــي ذلــك 
رحــالت العــودة« حيــث اســتهل اخلبــر الفريــد كوكوباشــي، 
ممثــل حمامــي الشــعب األلبــاين مداخلتــه بتعريــف بســيط ملفهومــي 
»رحــات العــودة« و«العــودة بكرامــة« يف ضــوء املعايــر الدوليــة 
وضعتهــا  الــي  األساســية  املعايــر  إىل  مشــرا  اإلنســان،  حلقــوق 
األورويب  كاملركــز  للمراقبــة،  الدوليــة  واهليئــات  الدوليــة  املنظمــات 
للوقايــة مــن التعذيــب وإجــراءات املراقبــة املســتقلة وكيفيــة تطبيــق 
هــذه املعايــر علــى أرض الواقــع خــال رحــات العــودة وخــال 
اخلاصــة  طلباهتــم  رفضــت  الذيــن  لألشــخاص  بالنســبة  الرحيــل 
باللجــوء، فضــا عــن عمليــات املراقبــة البعديــة للعــودة لتقييــم فعاليــة 

الربامــج الراميــة إىل إدمــاج املرحلــن يف بلداهنــم األصليــة. 

وبالنسبة للمحور األخر املتعلق »بالتعاون بين األمبودسمان 
الســبل  الحكوميــة:  غيــر  والمنظمــات  الدوليــة  والمنظمــات 
واآلليات والممارسات الفضلى«، فقد مت تقدميه بشكل مشرك 
مــن طــرف الســيدة ســارة ســوجار مــن منظمــة كادمي )التجمــع 
املناهــض للعنصريــة وملواكبــة والدفــاع عــن األجانــب واملهاجريــن«، 
والســيد مازاكــي ميوشــي مــن مكتــب املفوضيــة الســامية لشــؤون 

الاجئــن باملغــرب.

وقد، أوضحت اخلبرة األوىل أن املنظمة تنشــط يف جمال رصد 
مظاهــر أو حــاالت التمييــز ضــد األجانــب الذيــن يعيشــون باملغــرب 
وتقييم السياسات العمومية املتعلقة بأوضاع املهاجرين، وأهنا تعمل 
علــى التنســيق مــع املنظمــات الدوليــة مــن أجــل مراقبــة مــدى احــرام 
حقــوق االنســان عنــد املعابــر احلدوديــة، وتشــخيص وضعيــة حقــوق 
اإلنســان وإعــداد تقريــر ســنوي حــول أوضــاع املهاجريــن، فضــا 
عــن إجــراء زيــارات ملــكان احتجــاز املهاجريــن مبطــار حممــد اخلامــس 
بالــدار البيضــاء للتأكــد ممــن مــدى احــرام املســاطر املعمــول هبــا. 

أمــا بالنســبة للســيد ميوشــي، فقــد قــدم أرقــام مهمــة حــول عــدد 
والذيــن   2017 العــام  العــامل يف  عــرب  قســرا  املرحلــن  األشــخاص 
الاجئــن  حجــم  وبلــغ  شــخص،  مليــون   65,6 عددهــم  بلــغ 
22,5 مليــون الجئــي، بينمــا ســجل عــدد األشــخاص الذيــن أعيــد 

توطينهــم 000 189 شــخص يف العــام 2016.

وفيما يتعلق بالتعاون مع مؤسســات األمبودمسان، أشــار اخلبر 
إىل أن املشــروع الــذي أطلقتــه املفوضيــة مبنطقــة البلقــان يف شــهر 
التنســيق  تعزيــز  إىل  يرمــي  شــهرا،   18 مــدى  علــى  شــتنرب2017 
باملنطقــة مــن أجــل محايــة حقــوق املهاجريــن والاجئــن، مضيفــا 

أن املشــروع، الــذي انطلــق بألبانيــا، مقدونيــا واليونــان بدعــم مــن 
فرنســا وإســبانيا، يشــمل أيضــا توفــر الدعــم املــادي واخلــربة التقنيــة 
واملعلومــات وكــذا تطويــر وســائل معاجلــة احلــاالت الفرديــة اخلاصــة 
هبــذه الفئــة، وإجــراء زيــارات إىل نقــط العبــور ومراكــز االســتقبال 
بــن  الــواردة  للحــاالت  املتبادلــة  اإلحالــة  وتشــجيع  واالحتجــاز 
مؤسســات األمبودمســان خاصــة بالنســبة لألوضــاع املســجلة عنــد 
حقــوق  خبصــوص  األمبودمســان  قــدرات  وتعزيــز  احلــدود  عبــور 
الولــوج  وضمــان  الدوليــة  احلمايــة  حيتاجــون  الذيــن  األشــخاص 
إلجــراءات تقــدمي الشــكايات. كمــا أشــار إىل أن املنظمــة تتعــاون 
الوطــين حلقــوق  يف إطــار شــراكة منــذ ســنة 2007 مــع اجمللــس 
ملعاجلــة  والتدخــل  الاجئــن  محايــة  هبــدف  باملغــرب،  اإلنســان 
احلــاالت الفرديــة وتوفــر آليــة لتقــدمي الشــكايات والتحــري وإجــراء 

االحتجــاز. ملراكــز  زيــارات 

التوصيات 

ويف أعقاب تقدمي كل احملاور، طرح املشاركون عددا من التوصيات 
ذات الصلة مبوضوع الدورة التكوينية، ونكر منها على اخلصوص:

وخاصــة  اهلجــرة  قضايــا  هتــم  للســلوك  مدونــة  إعــداد   *
األمبودمســان؛ مبؤسســات 

إشــراك األمبودمسان يف عمليات تســوية الوضعية القانونية   *
للمهاجريــن؛

إحداث آلية دولية متعلقة بالدفاع عن حقوق املهاجرين،   *
وخلــق متثيليــات وطنيــة هلــا علــى مســتوى مؤسســات األمبودمســان؛

إعداد دالئل خبصوص التعامل مع املهاجرين وقضاياهم؛  *

تفعيل إعان ترانا املتعلق باهلجرة؛  *

بــن دول األصــل والعبــور  التنســيق  احلاجــة للمزيــد مــن   *
والوجهــة هبــدف التوصــل إىل وضــع أرضيــة قانونيــة موحــدة تتجــاوب 

مــع تطلعــات مجيــع األفــراد؛

العــودة  رحــات  خــال  اإلنســانية  الكرامــة  احــرام   *
الرحيــل. وعمليــات 






