
 

 

بية للدراسات و   الهجرةالأبحاث حول الجمعية المغر

 

 

اجليشية عيد املهاجريً و أطفاهله بصنال إفريقا : دور بلد اىعداو  الوقاية مً

يف املغرب  هلويةوثائق اعلى  احلصول  االستقبال وبلد االصل يف تشجيل الوالدات و

 و مصر

 

ير المغرب   تقر
 تحت إشراف

ية مليكة بن ا  لراضيالأستاذة الفخر
 ةـــــة العلميــــــاللجن

ية مليكة بن  البحث  : منسقة   راضي ال الأستاذة الفخر
 : مساعدة البحث   الأستاذة هاجر المخي

 الانسانحقوق الهجرة و طالبة دكتوراه في:   السيدة حنان السرغيني 
قزالسيد بدر الدين  ي    باحث-: طالب  اقر

يحات الاشخاص اللوالآراء المعبر عنها في هالأفكار إن  ين ذذه الدراسة تعكس بوفاء تصر
يونيو ،الميداني الذي تم في الاشهر 6 ماي ثتم استجوابهم في هذا البح يوليوز من  ، و و
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 ـرــشـلـكلنـــة 

 
يل إلى  شكرتقدم بالن  6 الجز

 
ن   - ، الذي يا لة نيجير لة السنيغال، ومالي والسيدة قنص قبتفضلوا بالسادة قناص لنا ااست

ية و  ات اللازمة والضرور عن اهتمامهم الخاص بموضوع عبروا وقدموا لنا كل المعلوم
 .ة دراسال

بول كفاليري، ممثل   - ة السامية للاجئينالسيد جون  ه المفوضي ي الذي قدم ، للدعم التقن
ين واللاجئين.مع خلال البحث الميداني  ،لنا  المهاجر

اتي لوست، المك  - ي بالمفوضية السامية للاجئينلفة بالشؤون القانونية السيدة دليلة زن ، الت
ات التركيز  ن إشارتنا بنصائحها وانخراطها الشخصي في تنظيم مجموع كانت ره

(Focus-Groupe )باط، طنجة و الدار البيضاء. مع ين واللاجئين، بالر  المهاجر
" باليونيسي  - ة ببرنامج "حماية الطفولة يمة قصابة، المكلف تولو السيدة كر , ف والسيدة فانيسا 

روعمنسقة  ين الغير المرفقين  مش ة المنظمة ب  حماية الأطفال المهاجر ي الدولي للهجرة الت
ينا الرأي والشاركت  في معالجة هذه الإشكالية.ا رؤ

ة الشؤون   - لدى وزار ة والاجتماعية  ير الشؤون القنصلي السيد محمد بصري، سفير، مد
 الخارجية والتعاون الدولي.

ة   - ه والدعم القانوني لدى الوزار ة بالتوجي ة المكلف السيد محمد المكوتي، إطار بالمصلح
بشؤون الهجرة. بية المقيمة بالخارج و  المكلفة بالجالية المغر
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ية الحالة المدنية والجنسية لدى   - يسية الوردي، المكلفة بمدير وزارة العدل بالسيدة الدر
يات، ال لنا كل ت لانتظارا تنا، وقدم و لتطلعاتنا تنا، واستجابتاستقبلتي والحر

 بالبحث.المتعلقة المعلومات 
لة عن قسم حماية حقوق الأجانب   - لحقوق بالمجلس الوطني السيدة نادية خروز، المسؤو

ات ال ن تسجيل بالمتعلق لقاء الانسان، التي شاركتنا استنتاج ي أطفال المهاجر
  .الحالة المدنيةب واللاجئين

ة ود، الطى السيدة سلم  - ا رئيس ة تطوان ، لوضعه ية لحقوق الانسان بطنج ة الجهو اللجن
ية لجنة اللل اتابع كتبا رهن  إشارتنا، م الانسان، جهو تنظيم مجموعات قصد لحقوق 

 التركيز بطنجة.
رب طالسيدة نادية ال  - رق غ سة ش ه على ا اري من مؤس خصصت ستقبال الحار الذي  لا

باط.لنا عند تنظيم مجموعات التركيز  ، بالر
ن  و ممثلات  ممثليجميع   - ي كهم اليومي مع المهاجر ، باحتكا بي، الذين دني المغر المجتمع الم

ل  لحصو لاجئون، ل ل التي يعيشها المهاجرون وال ى معرفة المشاك ا عل دون ، ساع واللاجئين
ية  على وثائق  وتسجيل أبنائهم في الحالة المدنية .الهو

لاجئ)ي  - ( وال ا كل المهاجر)ين()ات المغرب الذين فتحوا لن ن()آت(المقيم)ين()ات( ب
بهم، و حونا قلو أوقاتهممن م  فرصا من  ن الاستمارات والذين، بتحسيسه ة ع للإجاب

ية أبنائهم. عبروابموضوع البحث،   عن انشغالهم ال كبير بهو
انبي، منسقة نالدكتورة برا  - البحث  التابعة  مجموعات ي  قامت به ذالبحث  ال ون م

جئينلمركز ال حول الهجرة واللا ات  و الأبحاث  يكية ب،دراس بالقاهرة و  الجامعة الامر
حول الهجرة ) اث  ات والأبح بية للدراس بكلية العلوم  AMERM)الجمعية المغر

باط ة أكدال الر ة و الاجتماعي ادي ة محمد الخامس ، القانونية و الاقتص  ،جامع
ل الوو التي ن اشارتنا ك قتنا خلال اثائق ضعت ره ا  و راف ائحه بكل نص لبحث الميداني  

ين و اللاجئين.    و خبرتها  المتميزة في موضوع  حقوق المهاجر
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ــــــالفه ــ  رسـ

ص  00 ملخ
I – 01 ةــــــمقدم 

 17 إشكالية البحث 1-1

 18 .أهداف البحث           1-2  

 19 البحث ات فرضي – 3-1
ث - 4-1 ظرة من البح  20 النتائج المنت
 21 محاور البحث 5-1

II ب السياق المغرب  الهجرةواقع  6 ي المغر  88 ب
II-1 -  ين المغربنظاميين الغير العدد المهاجر  22 ب
II-2 - المغرب ي اللجوء ب لاجئين وطالب  23 عدد ال
II-3 - بة الحكومة بية لمعالجة اشكالية الهجرة  أجو  23 المغر
II-3- 1 -    لهجرة بية ل  23 السياسة المغر
II-3- 2 -  ن بالحالة المدنية ي  24 تسجيل أبناء المهاجر
II – 4 –  ة في منح ات القنصلي يةدور السلط  25  وثائق الهو

III -  82 الإطار القانوني الدولي 
III – 1 – 26 أسباب انعدام الجنسية 
III – 2 – ة يقيا الشمالي ة في العالم وفي افر  26 عدد منعدمي الجنسي
III – 3 – 27 والحق في الجنسية  منعدمي الجنسية:  المعايير الدولية 

IV – 10 الإطار القانوني الجهوي 
IV – 1 –  ةعلى مستوى ةالدول  جامع بي  31 العر
IV – 2 – يقي  32 على المستوى الافر
IV – 3 –  ةا المغرب فيانخراط لدولي  32 لمعايير ا
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V – ي  13 الإطار القانوني والسياسي الوطن
V – 1 –  34 2011دستور 
V – 2 –  بالهجرة مال 02-03قانون  تعلق بدخول وإقامة الأجانب و

روعةالغير الوالهجرة  المغرب  مش  34 ب
V – 3 – ات لاإ جئينة   لصالح ذالمتخ  جراء ن واللا ي  37 المهاجر
V- 4 غرب ين بالم لجوء واللاجئ  41 وضعية طالبي ال
V-5 –   المغرب قانون  43 الحالة المدنية ب
V – 6 -  الأسرة  45 قانون 
V – 7 –  45 القانون الجنائي 
V – 8 –  جيل المواليدالحملة الوطنية بية  لتس  45 في الحالة المدنية المغر
V – 9 – غرب ين بالم نب المقيم  47 الوضعية الشخصية للأجا
V – 10 –  يف الوطنية  47 بطاقة التعر
V – 11 – ة بي  48 قانون الجنسية المغر

VI – 50 لهجرة الأطر القانونية لبلدان ا 
VII –   ة ات المنهجي  18 الأدو

VIII –   المتدخلين المستهدفين ة والمقابلات مع  اث الفردي  11 تحليل نتائج الأبح
VIII – 1 –  لبي اللجوء ن وطا ي بلات مع المهاجر  55 تحليل نتائج المقا
VIII – 2 –  دفين ين المسته  89 تحليل المقابلات مع المتدخل

ة الداخلية  – 1  89 ضباط الحالة المدنية/ وزار
ية  مصالح لا – 2  90 الوزار
ة – 3  92 تدخل السلطات القنصلي
ة – 4 الات الأمم المتحد  94 تدخل وك
دنين تدخل فاعلي -5  96 المجتمع الم

IX –  55 التوصيات 
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جئينالمقدتوصيات ال – 1 ن واللا ي ة من طرف المهاجر  99 م
ن طرف ال توصيات ال – 2 دمة م ةمصالح المق ي  100 الوزار
ة توصيات ال – 3 ات القنصلي ن طرف السلط دمة م  100 المق
ة توصيات ال – 4 الات الأمم المتحد ن طرف وك دمة م  100 المق
دنيتوصيات ال – 5 مع الم اعلي المجت ة من طرف ف  101 المقدم
ب جمعيةالالمقدمة من طرف توصيات ال – 6  ات ة للدراسيالمغر

ةوالأبحاث   102 حول الهجر
X – 013 متةةــــــــــــاـالخ 

 013 قائةة المراجع المنتقاة 
 004 ملحقات

 004 الأدوات المنهجية للبحث الميداني – Iملحق 
ادية للعينة  IIملحق  بة الخصائص الديةوغرافية و السوسيو اقتص جو  124  المست

ين الالميداني المتعلق  بعينة  البحث نتائج  جداول IIIملحق  مهاجر
 082 واللاجئين
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ــق ــــ ــ ــــــختصامل ائنة ــ  اراتــ

 
AMDH : بية لحقوق الانسان  الجمعية المغر

ARMID :  للهجرة و التنمية المتوسطجمعية لقاء 
Art  :  ادة م 

BMRA  : بي مكتب ال  و منعدمي الجنسية للاجئين المغر
CDE : اتفاقية حقوق الطفل 

CESE : دي والاجتماعي والبيئيالمجلس الاقتصا 
CEDEAO : يقيا ةالاقتصادي مجموعةال  لدول غرب إفر

CF :  قانون الاسرة 
CHU:  المركز الاستشفائي الجامعي 

CNDH : نسانإلالمجلس الوطني لحقوق ا 
CSP :  حوال الشخصيةلاقانون ا 

DCC : ظهير الاحوال المدنية للفرنسيين والاجانب 
DS :   ية ال  حصاءإمدير

DUDH  :  العالمي لحقوق الانسانالاعلان 
E.C  : الحالة المدنية 

FOO :  مؤسسة شرق غرب 
GADEM  :  ية لحماية ين و  مجموعة مكافحة العنصر  مرافقة الأجانب والمهاجر

HCP  : المفوضية السامية للتخطيط 
HCR  : المفوضية السامية لللاجئين 

MDM  : أطباء العالم 
MCMREAM  بية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة: الوزارة المكلفة  بالجالية المغر

MENA  : مرفقين الغير الجانب لاان وقاصرال 
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NTIC : التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال 
ODD :  أهداف التنمية المستدامة 
OEC :  ضابط الحالة المدنية 
OIM :  للهجرةدولية المنظمة ال 
ONG  : حكوميةالغير المنظمات ال 
ONU :  منظمة الأمم المتحدة 

PIDES :   الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالميثاق 
PIDCP  :  للحقوق المدنية والسياسية الدوليالميثاق 
PNPM   :  ينلوطنية  منصة  حماية المهاجر

PPIPEM  : لحماية الطفولة بالمغرب سياسة عمومية متكاملة 
RAMED  : نظام المساعدة الصحية 

RGPH  : لإحصاء العام للسكان والسكنا 
SNIA  : الوطنية للهجرة وطلب اللجوء راتيجية سلاا 
TAM  :  ين  طنجة استقبال المهاجر

U.A  : يقي  الاتحاد الافر
U.E  : بيو الاتحاد الاور 

UNICEF  :  الأمم المتحدة للطفولةصندوق 
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ــــــامللخ  صـ

ين سنة بلدا  ذصبح منأو قد  ،بلدا للهجرة و العبور ،مد بعيدأمند  ،كان المغرب قرابة العشر
ين الوافدين ،للإقامة يقيا جنوب الصحراءإمن  ،حيان الأ غالبفي  ،يستقر به عدد مهم من المهاجر   .فر

بةوالمهاجرما عاشه  على غرارأنه، وو لا شك  قرار  لاتخاذهم دفعتباب  أسعدة   ،ن المغار
 لا. ومناخيةالتغيرات الو  ةداخليال المسلحة  نزاعاتالمن و أالغياب الفقر و ك : صلالأ همبلدمغادرة 

 .فضلأظروف عيش  نع اثحكل سنة، ب،  الهجرة علىالاف الأشخاص  حفزتالأسباب زالت هذه 
بي من   ،المغربنحو  حونزالظاهرة  وقد زاد من حدة  ما قامت به دول الاتحاد الاورو

ين عدد  وتدفع الى استقرار ،نحوهالتنقل اسياسات تمنع  في   ،المغرب بالغير النظاميين هائل من المهاجر
  .المتوسط للبحر الأبيضاستقرار بالضفة الشمالية الة   هو الهجرة  و يحين ان  مشروع الاغلب

يناهالم من لافلآاأصبح  وهكذا يد عن المئة ي تمون إلى ماوهم ين بالمغرب ونقيمي جر جنسية ز
الدولية في مجال حقوق الانسان و اتفاقيات ال باتمتطلإلى   رقىلا تقد   ظروف يف ،لكذ يتمو  .مختلفة

لك رغم ذو  2011 نةسدستورمقتضيات  إلى بل وحتى  ،المغرب  عليها  صادق التيو ،المهاجر
بية في ه  .شأنالا ذالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المغر

ين الغير الن غياب وثائق إ ية للمهاجر المولودين   تسجيل اطفالهمو  تصريح الو عدم نظاميين الهو
بية البالمغرب ب ين مثل ت، حالة المدنية المغر إشكاليات لى إاللاجئين و تؤدي ومشاكل كبرى تواجه المهاجر

الإشكالية   هذه .جنسيةانعدام ال حد من ظاهرةالحلول لها للوقاية و يجاد إ يتوجب على المغرب مستعصية 
ين ل رات ال كبرى نتظااالالحاجيات المهمة و  برزالمعقدة  ت بي بكل مكوناتهالاتجاه لمهاجر  و ،مجتمع المغر

 .الأصللك اتجاه دول ذك
، لة الهجرة أدارات المكلفة بمسإصبحت محط اهتمام يومي لمختلف الأه الاشكاليات قد ذن هإ

 نفصوت ن على قائمة الاهتماماتالآأطفال المزدادين بالمغرب توجد لتسجيل في الحالة المدنية لالقضية ف
نسانية إال حقوق التمتع بمن ال المغربفي طفال المزدادين لأع انتم التي ل كبرىعقبات االضمن 

ينوالسكن و التعليموالصحة ك  ساسيةأال رهينة تبقى  ه الحقوقذاستفادة من هالن حيث أ...  ،التكو
يف المسبق الب  .جنسيةال ضبطتسجيل بالحالة المدنية والمتوقفة على مستفيد و بالتالي البتعر

غير المصرح طفال ثير من الأكال الجنسية عند انعدام  المترتبة على همية المخاطرأا الواقع يبين ذن هإ
ية  ي وثيقة أباء غالبا ما يفتقدون الى آين ينتمون لالذو ،الحالة المدنيةسجلات ى ذبهم ل تثبت هو

 صلية و انتمائهم لبلد ما. جنسيتهم الأ
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 صل و خاصة السلطات القنصليةمجتمع بلد الأيضا أفيها ساهم يعقدة مالالحساسة ولة المسأ هذن هإ
  . فةورعحينما تكون الجنسية م لهذا البلد

ين إ ه الهشاشة تتفاقم من جراء ذن هألا إ ،هشة فئة اجتماعية   كونون في الحقيقةين المهاجر
ية ال ولقد خففت عمليتا .ي يعيشونها في المغربالت اللاقانونيةوضعية ال اللتين قامت بهما السلطات تسو

بية  ينمر علالأ من وطأةالمغر مشاكل جمة  هونواجيمنهم  لافآالبقى يو ل كن  ،ى عدد مهم من المهاجر
ية ائق الثه المشاكل تلك المتعلقة بالحصول على وذهم هأومن . الشأنا ذفي ه ر ثفأكر ثكأتفاقم التي تهو

بيطفال المزدادين فوق التراب المالأعدم التصريح بب   .غر
وجه من أوجه  نرفع الستار ع الىيرمي  ،المحدود في طموحاته، نوعيو ال كميال ثا البحذن هإ

ية ائق ثالحصول على و و، ألا وهفي المغرب الغير النظامية  الهجرة طفال في الحالة أو تسجيل الالهو
 .المدنية

ين و اللاجئين التي خصت المهو ث،ا البحذطار هإمة في ظو لقد مكنت الاستجوابات المن اجر
ية الوثائق  منح عملية في  ا الفاعلين و المتدخلينذوك من  ،طفال في الحالة المدنيةثائق تسجيل الأوو هو

بات ابراز  التي تحد من فعالية مختلف دية اكراهات القانونية و المإو الفي هذا المجال الكامنة الصعو
 .لمتدخلينا

ين و اللاجئين عنها مجموعة من  تفصحأن الحواجز التي إ بتدبير  لمكلفةاممثلي المؤسسات والمهاجر
وقد  . دراستها بكل موضوعية و تحليلها بكل دقة تو تم ةابتثالهجرة قد تم ضبطها كمعطيات مسالة 

  .و الاقتراحاتتقديم بعض التوصيات  إلى ذلك ىفضأ
ين و مع بعض الف التي استجواباتالمن خلال وهكذا فقد ظهر  اعلين في المجتمع تمت مع المهاجر

بي شواهد و أمور معبرة و   كر منها ما يالي :ذ نات دلالة ذالمغر
ين على ثعدم حصول ك .1 بي الذشادات في هإرير من المهاجر ذي ا الشأن و جهلهم للقانون المغر

يتوجب على . وأنه ازديادالن يوما بعد يثلاثطفال المزدادين بالمغرب في مدة يفرض تسجيل الأ
 .لى القضاءإلجوء البعد انتهاء هذه المدة،  ،المعني بالأمر

ين بثكال عدم اهتمام  .2 وضعيتهم نظرا لهشاشة  هم في الحالة المدنيةئبناأتسجيل ير من المهاجر
ية أي ذمر غير يعتبر الأ ممنه امهم ان عددحيث أ ،الاجتماعية و الاقتصادية  .استعجالو أولو

سواء  ،حقوق الانسانغياب لهشاشة و بايزة تهم المتمفي مسار حياغلبية أالعند ذلك و يندرج 
ينأعند  هذا الإحساس فخلوقد . صلبلد الأالو أضيف بالمجتمع الم بين ، خلطا غلبية المهاجر
على  تسري    ،هذهوضعيتهم ن أيعتبرون فأصبحوا  ،طفالهمأوضعية والغير النظامية  وضعيتهم 

 وضعية أطفالهم
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ين  بعضتخوف  .3 يتهم لى ضبط إلازدياد  باح صرييؤدي التن من أالمهاجر  و بالتالي تعرضهم هو
 انبلده على نأو ،باءقوق الآح نعستقلة ن حقوق الطفل م. وفي الواقع فهم يجهلون أطردإلى ال

 .رضهم ازداد بأطفل إقامة واجبات نحو كل ال
ين ثكال عتراف ا .4  جمعيات لهم  توفره  ذياجتماعي الالوالسند المادي بأهمية ير من المهاجر

ية ائق ثصول على وحجل المن أمجتمع المدني ال ل كنهم   ،ي الحالة المدنيةفطفال أو تسجيل الالهو
التي تبقى  ،لبلدانهمالسلطات القنصلية لدى مساعدة ال غياب من الوقت ذات ي ون فؤتايس

ين ير من الثكما يعترف ك .هبي اهتمام ولا تبدي أ ،موضوععن البمنأى  إلى ين توجهوا ذالمهاجر
 هفروتن يذللة الدولية للهجرة بالعون المهم و السند ال كبير اظمو المنأاجئين للسامية الوضية فلما

  .لهم هاتين المنظمتين
ين ظهور    .5 يين و المهاجر بة ما بين اللاجئين السور يقيا من القادمين انطباعات متضار دول افر

من  مراعاةفضل أخرى أمجموعتين تعتبر المجموعة الالن كل من أ ثحي ،جنوب الصحراء
ية من والمهاجركد ؤ ي  طرف المتدخلين. وهكذا ن من جنوب الصحراء على تصرفات عنصر

يين،  إزاءهم،  طرف مجتمع الاستقبال اللجوء  وفي حين يتأسف طالب مقارنة مع اللاجئين السور
بات التي تواجههم من  يين على ظروف إقامتهم و يؤكدون على الصعو ية وضعيأالسور تهم جل تسو

ين م ين أعتبر  ر.ثكأتسهيلات من  جنوب الصحراء يستفيدون من ن المهاجر
فان الاستجوابات المسجلة  ،شكاليةإه الذجل معالجة هأيخص المتدخلين و الفاعلين من فيما 

لى إ ،خاصة،رظبالن ،ن تدخلاتهم تبقى محدودةأقد بينت بالإدارات المكلفة بالهجرة معهم ومع بعض 
الدوائر  والحالة المدنية، القضاة، مسؤول طاضب( الإجرائية مساطر الانون و احترام الق هيستوجبما 

يةإال  التي يجهلها المهاجرون ولا يفهمونها .و )دار
 مععلى انعدام التنسيق أسفها  ،التي تم الاتصال بها ،لسلطات القنصليةوقد أبدت القليل من ا

ية لبلد الاقامة و انعدام الفهم من طرف  جالياتهم . السلطات الادار
يعتبر المتدخلون من المجتمع المدني انهم ب عانة اللاجئين إ من أجل العملرادتهم إم من غرالو

ية و القانونية قصد الحصول  ين ومساعدتهم للقيام بالإجراءات الادار ية ائق ثوعلى والمهاجر وتسجيل الهو
معرفية من و الدية على الامكانيات الما ،يان حأفي غالب ال ،نهم لا يتوفرونإطفال في الحالة المدنية ،فأال

 أجل تسجيل أطفالهم.
حدودا لتدخلها يفرضها  ،دية علاوة على المشاكل الما ،تواجه المتحدةمم أن وكالات الإخيرا فأو

 )الثالجنسية على سبيل المانعدام حول اتفاقية العدم مصادقة المغرب على ك(النظام القانوني للبلد 
 .لاستقبالواحترام سيادة دولة ا
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ين ومع الها عبر تي حصلنا عليال ،ه المعطياتذفضى تحليل هأوقد  استجوابات المنظمة مع المهاجر
ية  ائق ثالفاعلين والمتدخلين في مجال منح و بداء بعض إ الى  طفال بالحالة المدنية،أو تسجيل الالهو

  : الاقتراحات و التوصيات كما يلي
 ين و اللاجئيإ داء العون القانوني اللازم من اجل الحصول على إسن مع رشاد و تحسيس المهاجر

ية ائق ثو    .الهو
 تحسيس مجتمع الاستقبال بوضعية المهاجر.  
 ين ل ية  في المجال القانوني و القضائي الخاص ،مسألةال هذلمتدخلين في هتوفير التكو بالوثائق الإدار

ي .و تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ضباط الحالة المدنية و لمجتمع المدنيفاعلي اب الأمرعلق تو
 ......،القنصلياتالمساعدين الاجتماعيين و موظفي ودوائر الموظفي الإدارات الترابية وو

  ين  ،تنسيق أفضل لتسهيل  ،والإدارة المحليةما بين السلطات القنصلية لبلدان الأصل للمهاجر
ية الحصول على وثائق   .الحالة المدنيةلات سج فيرب المزدادين بالمغ طفالالأوتسجيل الهو

 ين المزدادين بالمغربمديد ت يقترح  ، ا الصددذفي ه .مدة التسجيل بالنسبة لأطفال المهاجر
 .ن يومايالمهاجرون مدة سنة عوض ثلاث

  ين يين المهاجر  .اللاجئينو أعدم اشتراط عقد الزواج مهما كانت ديانة الأبو
  ين ين المهاجر غير المرفقين و مساعدتهم على الاندماج في مجتمع التوفير حماية اجتماعية للقاصر

 .ساسيةأوعلى الاستمتاع بحقوق الانسان ال الاستقبال 
  بية مع نصوص دستور و المعاهدات الدولية  2011تحيين وانسجام المنظومة القانونية المغر

ين واللاجئين و اتيجية سترلالك من خلال تفعيل اذالجنسية، ومنعدمي المرتبطة بحقوق المهاجر
 .وطنية للهجرة واللجوءال

  ية المتعلقة بحماية تقليص  مع الجنسيةمنعدمي مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية والجهو
مصادق عليها من طرف الاتفاقيات الا تفعيل ذالجنسية وك انفقدلى تي تؤدي إالظروف ال

  .حقوق المرأة وخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق الطفل و ،المغرب
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 ة ـــــــدمــقـامل

لقد دأب الانسان مند العهود الغابرة على الانتقال رجالا و نساء و أطفالا عبر المجال الجغرافي 
و الفرار من المضايقات و أفضل أحياة ظروف على  ثلبحافي ذلك،  دأبهم  .و ذلك لأسباب مختلفة

ر على ظروف حياتهم وعلى فرص الحروب و النزاعات و الفقر والتغيرات المناخية التي كانت تؤث
 .في بلدانهمالشغل 

ا ذا التنقل السكاني .وقد زاد من وتيرة هذتاريخ هإلى حد كبير رض يعكس أعمار الإن إ
ية  من تقدم تكنلوجي في وسائل النقل والاتصال الإنسانية  أحرزت عليه  ماالانتقال و الحركية الهجر

بات الاقتصادية الى دفع الملايين من ولقد أدت التقلبات السي في عهدنا المعاصر. اسية و الصعو
  .خرىأبلدان الهجرة إلى الاشخاص الى 

ينيات على المستوى الدولي، هناك الآن تحولات بينة مقارنة مع ما  من القرن ألفناه في العشر
بل  ، سكانا طار أقلقي يهاجر نحو أذو الهنه لم يعد فائض سكان الدول المتقدمة إ ثحي ،الماضي

ها و أطفالها ؤرجالها و نسا هاجرهي التي ي ،صبحت الدول الفقيرة و الدول التي تعرف نزاعاتأ
في  الحماية الكافيةما فقدوا ا ذخاصة إ ،ظروف عيش أفضل و على الأمن و الاستقرار نع ثللبح

ين  هذا هوو   بلدهم الأصل.  .على الخصوص ةالجنسيمنعدمي و  حال المهاجر
ين و اللاجئين و   ،ر واحدقي في قطتو هكذا، يل  اأتوالذين  الجنسيةمنعدمي مجموعة من المهاجر

مشاكل  ،بمجتمع الاستقبالينجم عن هذا اللقاء ف .مختلفة وثقافيةخرى و مجالات جغرافية أمن بلدان 
  .عدة اشكالياتتطرح و اجتماعية  قانونية 

ميزات  يتكتسبشر ات من اللمجموع الطوعي أو القسريتنقل ال نن عآال الناجمةن المشاكل إ
 ،نيه الحركية  و الاتجاهات التي اتخذتها في  القرن الواحد و العشر ذناتجة عن طبيعة ه ،خاصة

بي بيض المتوسط أر الحالبحوض  بالذكر ساكنة دول خصون بيع العر ن حركية إ. بعد أحداث الر
ية ال لنزاعاتله الساكنة تتميز بارتفاع قوي ذه يق والتي يولوجي ايدالعمق ال ذاتعسكر تضع على طر

حال هوك اوذ .استقرارو الأمن العلى ثون، في ظروف لاإنسانية، بحيأشخاص الالنزوح ملايين من 
ية و   .يبية و اليمنية للاالجالية العراقية و السور

  هالى التمييز بين مواطنيبلد إا الذؤدي بساكنة هي ،جديدبلد في  هؤلاءولاشك أن تجدر
ينجأال :النازحينو هؤلاء يختلفون في مظهرهم و لغتهم و ثقافتهم و ، و خاصة إذا كان انب و المهاجر

قبول الآخر أو رفضه في ظل مجتمع منفتح أو منغلق يطرح  . اقتصادية-دينهم و وضعيتهم السوسيو
  .أخذت أبعادا مهمة في بداية الألفية الثالثةمألوفة ، ل كنها مشاكل عدة 
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مفهوم الببمفهوم الجنسية الذي يرتبط هو نفسه  "تبط  مفهوم"الأجنبيعلى المستوى القانوني ، ير
يخية للمجتمعات التي تجهل معنى الدراسات الن تطبيق المصطلحات الراهنة على إلدولة. والمعاصر ل تار

معنى غير لأجنبي"  ال" عدم تحميل  كلمة تفرض طنة اومالدولة و تجهل بالتالي مفهوم الجنسية أو ال
 .خرى أالحضارات الو بعض الثقافاتى ذمألوف ل

كان مجموعات اجتماعية مختلفة  فيأجنبي المدلول نا في مجرى التاريخ نجد أن ثا بحذإ ، اذل
 :ر جد مهم ثأكان له ينبني على معطيات متباينة و 

 يف ال اساسيأالديني كان نتماء اان ال وقد كان مفهوم الجنسية  .سلامإرض الأفي أجنبي في تعر
يطة  ،هلا وجود ل يعتبرأو كان غير المسلم يقبل شر ية و  من الدرجة الثانية امواطن داء جز

 .اجتماعيا
 يق إالغة، عند للاقد كانت و يف ال ،اليونان القديمةأو غر ي ذال  أجنبي تمتاز بأهمية كبرى لتعر

بر"كان ينعت  ل اقدا لكفهذا الأخير كان بسبب ذلك و  .لا يتكلم اللغة اليونانية ذيي الأ "بالبر
ي  بل حقوقه  يسطو" أن يستعبد من طرف ب أقرفي حقه. مآله كما  ستحل كل شيئو ه "أر

يق.      الإغر
  يستلوس"أجنبي يدعى الأفرنج كان الفي ممل كة لا أن يكون تحت حماية إأي من لا حق له   "ر

بانيدعى "قرون الوسطى الأجنبي في الو كان  . بلدالأحد من  لا يتمتع بأي حق أو حماية و "أو
  .الذي يملك الأرض الذي استقر بها الأجنبي   « sénior »من طرف السيد 

ر مهم للوضعية القانونية يقد مهد لتغي ، 1789سنة  الفرنسية ورةثتقدم الفكري الذي سمحت به الالإلا أن 
ين ومع ذلك بقي أن ننتظر القرن  .للأجانب مساواة ما بين المواطنين و ال قضية ق لرتطالليتم العشر

 .لأجانبا
غرض الليات الدولية ذات آو ساندته ال 1948وقد تحقق ذلك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  

الحقوق الوطنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية متعلقة باتفاقيات الدولية الالخاصة و العام
حقوق الطفل تي تعنى بالالاتفاقيات كأكثر تخصصا غرض أو ب  ،والثقافية ذات الأبعاد المتخصصة

قانونية الوضعية العرفت الجنسية.....وهكذا  يمنعدموحقوق المرأة وحقوق المهاجر و اللاجئ و 
ين تحسن  .وضعهم القانوني مهما كانعلى العموم  احقيقي اللمهاجر

مهما  ،تعترف بالأجنبي ،م جميع الدول، وإن لم تكن تعوقد أصبحت الممارسة العامة في يومنا هذا
كإنسان  (...لجنسيةامنعدم طالب لجوء أو  لاجئ أوأو غير نظامي  وأنظامي مهاجر  )ت وضعيته كان

من الآليات المرتبطة  ةهشاشة وذلك طبقا لمجموعاليتمتع بحقوق الإنسان الأساسية و بحماية في حالة 
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انت وضعيته و الدول منح الأجنبي مهما ككل وهكذا أصبح القانون الدولي العام يلزم  بحقوق الإنسان.
  .والحمايةالانسانية  الحقوق الاساسية من ظروفه حدا أدني 

ذلك أن عددا  ،كونيةلا يعتبر بالضرورة انتصارا لل   حقوق الأجنبيتراف بعالا إن هذا التطور في
المصادقة  فرغم .الأجنبي تحد من حقوق  قامت بإدخال تقييدات ،عبر العالم ،من القوانين المعاصرة

ين ل بالنسبةخاصة وحماية ال له توفروتعترف له بحقوق أساسية التي  اقيات الدولية الاتف على الغير  لمهاجر
يا هذا المنحى مازال  .هذه الاتفاقيات لا تطبق دائمافإن  ،لاجئينالالجنسية و منعدمي  والنظاميين   سار

أجنبي للوضع القانوني للختلفة نظرة م فرض رفية العالمية تنحو نحو ظال  حيث أن ،الحاليةفي مطلع الالفية 
ي ات التدفق في  بالسياسات المتحكمة ،مرتبطة  .و بخطر التهديد الأمنية الهجر

لم يعد من السهل اليوم أن نتطرق الى وضعية المهاجر مهما كان وضعه القانوني  من أجل هذا، 
بط و ،عالميةالسياسية لارفية الظ أن نأخذ بعين الاعتبار دون، للجنسية اأو فاقد الاجئ  أو امهاجر  ذلك ر

السياسات ، وسياسات الدول المستقبلة في تدبير الهجرةب و ،بالأزمات التي تمزق بعض المجتمعات
ية لبلدان الأصل إن هذه الأبعاد تخلق نقاشات عدة و مشاكل مستعصية في مجال القانون  .التنمو

و ،الدولية   ا للأجانب من طرف الآلياتبه فعالية حقوق الإنسان المعترفحلولها تطرح حتما  ،الدولي
كما هو الحال بالنسبة للاجئين  ،الحماية التي يجب أن تستفيد منها مجموعات الأجانب بالنظر لوضعيتهم الهشة

  .الجنسيةمنعدمي و 
ينفئات الخاصة ببعض   الوضعية القانونية  وهكذا فإن تحليل  ،و خاصة منهم طالبي اللجوء ،المهاجر

ين يقهم أو فوق   أو أولئك الذين ازداد ،وثائق الوافدين بدون  والمهاجر تراب بلد  لهم أبناء في طر
 الذين سيكونون مستقبلا في وضعية عديمي الجنسية، و لم يسجلوا في الحالة المدنية  الاستقبال إذا

  حقوق الأساسية.التمتع بالحماية و ال في قضية  صر فينحيس
  ؟الأساسية المعترف بها لكل إنسان من الحقوق أن يستفيدوا  كيف يمكن لهؤلاء

ية وثائق الحصول على   من أجلإكراهات التي تواجههم الما هي   ،الاستقبال انفي بلدالهو
ا قيود يحتملون ؟هل يستفيدون من حقوق الإنسان كإنسان أو سالحالة المدنية ولتسجيل أبنائهم في 

ين قانونا بسبب ضياع يتهم؟ تجعلهم عاجز   هو
 ثهذا البح التي سيتطرق لها هذه التساؤلات تجسد الاشكالية إن
I.0 حثاشكالية الب  

ين لأسباب اقتصادية إن عدد اللاجئين  ية وثائق البدون وطالبي اللجوء والمهاجر العدد و ،هو
 ،الحالة المدنية  مسجلين فيالغير الو  غير بلدهم الأصلبلدان في للأطفال المزدادين  ارستمرمتنامي باال

ين قد يسقطوا ذوال ها آباؤهمنتمي إلية الدول التي يعرف جنسياتهم حتى يستفيدوا من حمايت  والذين لا 
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 تمثل هذه الحالات المتسمة بتعقيد كبير موضوع الساعة ،ضياع جنسيتهمفي مغبة 
بصفة   من الأشخاص المتنقلين امهم اتهدد عددمعضلة التي الجنسية هو الانعدام بل إن السقوط في 

ية أو  يةاختيار دول الأصل و دول الاستقبال المجتمع الدولي و ذا يتطلب من ا. وهعبر العالم  إجبار
 .لأبنائهوو توفير الحماية للمهاجر  ذلك لوقاية من العمل على ا

لتعرف المتعلقة باحاجيات كشف الالذي يتوخى ا، ذهفإن مشروع البحث  ،و في هذا الصدد 
ين المقيمين على  تسجيل الأبناء المزدادين خارج على باهتمام خاص لانكباب او بمصرمغرب و بالالمهاجر

  .متعددةأهداف ه ل , أوطانهم
I.2 ثأهداف البح : 

 ين، مهما كانت وضعيتهم القانونية،جه المهاجواتحديد و تحليل الحواجز التي ت الحصول  من أجل ر
ية وثائق  على  ، حالة المدنيةو تسجيل أبنائهم في سجل الالهو

  ب ي تقوم بها المكونات المختلفة للمجتمعتل الاعمأالمدى تأثير تقييم بالنسبة لهاتين   يالمغر
 ، المسألتين

  يات تحديد   ،الجنسيةانعدام لوقاية من لالأولو
 .وضع توصيات هذه الدراسة رهن إشارة المتدخلين المختلفين في هذا المجال  
 : يما يلتمثلان فييهدفان رئيسيان ه الدراسة ذوله

 ين وأبنائهم في الحصول على براز حق المهاجر يتهمالتي الوثائق   كل من جهة أولى إ و   تثبت هو
نصوص أساسي الما الحق الذهن احترام أو الأصل،سواء في بلد الاقامة أو في بلدهم  ،جنسيتهم
 الجنسية. انعدام تقليص من الساهم في يالأمم المتحدة سوف اتفاقيات  كل عليه في 

 بلورة التوصيات الموجهة إلى كل المتدخلين في بلد الاستقبال و بلد الأصل ،ثانية  من جهة
ية لتسهيل عملية الحصول على وثائق ال ين و لأطفالهم المزدادين خارج بلدهو آبائهم  للمهاجر

ينلوتفعيل الحماية  ،الأصلي خاصة منهم اللاجئين  ،الموجودين في وضعية هشة مجموعات المهاجر
فوضة السامية مالحملة التي تقوم بها ال ة،للجوء. إن هذه التوصيات سوف تساند لا محالأو طالبي ا

ن من وكما تساند العمل الذي يقوم به الفاعل .سيةالجنالحد من ظاهرة  انعدام  للاجئين قصد 
على  تأثيرو سيكون لها أيضا  (16.9)الهدف اهداف التنمية المستدامة  أجل التنمية في إطار

بي حتى توجه عملية إرادة ا ين نحو مسألة الحمايةعلى تعرف اللاتحاد الأورو لك ذو لهم، المهاجر
ية    .ريجهمع مراقبة المد البصفة متواز

  .هاإن هذه الأهداف تعتمد على مجموعة من الفرضيات التي ستعمل هذه الدراسة على التحقق من 
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I.3 ثفرضيات البح : 
 . اومؤكدة وأخرى أقل دراسة و تدقيق من فرضيات معروفة ثذا البحينطلق ه 

 ية  : إن لغياب وثائق  الفرضية الأولى جدا على سلبية الخاصة بالجنسية آثار   الرسمية والوثائقالهو
  حقوق الأطفال و الراشدين.

 ين الغير :  الفرضية الثانية ترتب و أطفالهم فإن غياب هذه الوثائق تنظاميين الفيما يخص المهاجر
يدت ،لبيةها آثار سيلع   .غير النظاميةة عن الهجرة الجمالمشاكل العامة النا  من حدة ز

ية  ائق ثغياب والمترتبة على فيما يخص الحلول الممكنة للمشاكل  ينلبالنسبة الهو ، لراشدين و القاصر
ببلالمرتبطة ببلد الإقامة و  . فرضيات أخرىطرح  د الأصل يمكنو
 رسميا  اعتراف من أجل ال ،البلد المضيف  ة من طرفإن المجهودات المبذول الفرضية الثالثة

ية القانونية عبر قانونية و الصوص الن، ر اعتبأخد بعين الالا ي ،ولادةالتسجيل عند ال  بالهو
عند الأطفال   الجنسيةانعدام  من حالات  تقليصلل  ،بما فيه ال كفاية ،لازمةلاإجراءات ال

ين و الى ذل المزدادين ين الراشدين . حاجياتلتلبية مهاجر  المهاجر
 مة حماية الأطفال لا تعمل بصفة فعالة من أجل حماية حق الطفل وظإن من الفرضية الرابعة

ين و اللاجئين الآى ذنظام الجنسية لكان  إذا ،الجنسية  في أرض يفضل اعتبار باء المهاجر
يا.   الازدياد في حين يعتمد البلد المضيف على علاقة الدم حصر

في الأدبيات التي تعنى بحوافز الهجرة .وقد يكون غياب وثائق  أصلاخيرة لم تدرس أة الإن هذه الفرضي
ية   . نتيجة للهجرة و افي ذات الوقت محركالهو

، بحق  2007كما تم تتميمه وتغييره سنة  1958حول الجنسية لسنة  في قانونهأقر قد  ،كمصر ،إن المغرب
لم  ،سواء بالنسبة للمغرب أو مصر ،إلا أنه     باء مجهولين،من آجدين على أرضه تواللأطفال المالجنسية 

يةطفال المزدادين فوق أرضه من آباء م لألينص على منح الجنسية   معرضون ا ما يجعلهم ذه .جهولي الهو
  .جنسيةلانعدام ال

براز ا البحث استكشافه ذا ما يقترح هذه   ثغرات نظم الجنسية. من خلال إ
ية المتدخلين في إشكالية الحصول على وثائق ال  كل هميه ذلبحث هافرضيات في تدقيق الإن  بالنسبة هو

ين الراشدين لل  باء.الآ  هايقيم فيلتي اأو الأطفال المزدادين فوق الأراضي مهاجر
ين واللاجئين " جنسيةانعدام "تفضي إلى مشكلة الوقاية من  ،جد معقدةالإن هذه الاشكالية  عند المهاجر
يقيا و وأطفالهم في شمال وثائق و تسليم د يالموال البلد المضيف و بلد الأصل في تسجيل دور إلىأفر

يةال  .هو
  : أساسيةتساؤلات ثلاث كذلك طرح تذه الإشكالية ه
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  هذه الاشكالية على المستوى الدولي والجهوي؟تستحثه الاهتمام الذي   ما هو -
 ؟ مرجعية تمت معالجة هذه الاشكاليةأي على أساس  -
ين لآلافابلدا لإقامة ، بوصفه المغربكيف عالج  - ه ذه ،لاجئينالو الغير النظاميين  من المهاجر

   الاشكالية؟
 ؟ الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في هذا المجال  هميةأماهي  -

بي و واقع مسألة الهجرة سياق الالوقوف على تقتضي منا الأسئلة  إن الجواب على كل هذه  العام المغر
ى ذالبحث الميداني لبقيام المن   أدوات المنهجية التي مكنتالبسط و  ،جهة أولى منا البلد ذبه

متدخلين حتى نفضي في الأخير إلى تحليل و تقييم الأعمال التي يقوم بها مختلف المتدخلين وهو المختلف 
يةالتوصيات ال صياغة ما مكننا من   . ضرور

I.3 ثالنتائج المنتظرة من البح : 
 : الآتية  نتائجالتتوخى تحقيق إن هذه الدراسة  

 ين و   اللاجئين وأطفالهم المزدادين بأرض المغرب. معرفة أدق لتطور الوضعية القانونية للمهاجر
 يتها من أجل مو مكاملؤها الثغرات التي يجب  تحديد طلاع ضالا ن الضعف التي يجب تقو

ين و   الحصول  على وثائق ي الذين يواجهون مشاكل فو اللاجئين وأطفالهم بحاجيات المهاجر
ية   . و تسجيل أطفالهم في الحالة المدنيةالهو

 يين و  السياسي و القرار    أصحاب ستحسي من المجتمع المدني  فاعلين الالمسؤولين الإدار
ين واللاجئين للحصول علىبا ية   وثائق  لحواجز التي تواجه المهاجر الاستفادة من حقوق  و   الهو

 الإنسان الأساسية.
 ية التي يجب  فتح بي حول الإجراءات ذات الأولو نقاش بين مختلف مكونات المجتمع المغر

ين واللاجئين المقيمين بالمغرب.   اتخاذها من أجل تحسين حماية المهاجر
مفوضية لحملة التي تقوم بها اللالإطار العام   ضمن  ،على المستوى الدولي ،تندرج  إن أهمية هذه الدراسة

المستوى الوطني فإنها تستدعي  على ". أما جنسيةالمنعدمي "القضاء على   ن أجل مالسامية للاجئين 
المنظم تحت رعاية الجمعية العامة للأمم  يبين حكومالللمؤتمر  " 2018بعد استقباله في دجنبر  ،المغرب
قيات الاتفا يوقع علىل ، منتظمةو  ،منظمةو ،منةآهجرة  يثاق الدولي من أجلالم والذي أقر "المتحدة

  وتقليصها."لجنسيةاانعدام "بالخاصة 
 : همية خاصةأمنها تكتسي  ثةثلاإن هذه الدراسة المنجزة بالمغرب لها مبررات متعددة 

  ين الديمقراطية التي هي موضوع تطلبات ل مئيسا ،اللاجئين باحترام كرامتهموإن مطالبة المهاجر
 . حظوظ نجاح المسار الديمقراطي بهذا البلدالساعة بالمغرب و التي تعتبر شرطا إلزاميا بالنسبة ل
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 ين على الصعيد القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي ئانها تسا ل سياسة إدماج المهاجر
دستور سنة مقتضيات و  انسجام المنظومة الحقوقية الوطنية ،ذلكفي سبيل  ،وهي تفرض

2011.  
 دولية التفاقيات لاالمصادقة على ا المترتبة علىرب للمغ  الالتزامات الدوليةعلى اخيرا  حيل إنها ت

ين و حمايتهم و حقوق الطفل و ال  الجنسية.انعدام  من وقاية الخاصة بحقوق المهاجر
I.1  الدراسة محاور : 

 : تيةالآمحاور الفصل حول مدراسة تتالإن هذه 
 مقدمة  .1
 واقع مسألة الهجرة بالمغرب  .2
 أطر القانونية ال .3
ين و العينات اللتحديد منهجية الأدوات ال .4 تم  نيذالالفاعلين  لاجئين ولاتمثيلية للمهاجر

 استجوابهم 
ين والتحليل نتائج  .5   مختلف المتدخلين،استجوابات المنجزة مع المهاجر
 .توصيات و خاتمة .6
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II –  باملغرب  اهلجرةواقع : ي  املغربالشياق 

يخا كلم من اسبانيا وارتبا 14نظرا لموقعه الجغرافي على بعد  يقيا والشرق الأوسط فإن للمغرب تار طه بإفر
يلا في مجال الهجرة. إنه بلد في مفترق الطرق، التقت فيه منذ أمد بعيد شعوب مختلفة  .1طو

با. ثم تحول المغرب منذ  وقد أصبح المغرب منذ الحرب العالمية الأولى بلدا تنطلق منه الهجرة الى أورو
يقيا جنوب الصحراء ومن التسعينات الى بلد يأوي إليه عدد مه م من اللاجئين القادمين أساسا من إفر

با لحدودها يا، العراق...( وقد تفاقم ذلك بعد تشديد مراقبة أورو فاستقر به  ,الشرق الأوسط )سور
 ن.وجل المهاجر

ه من مجموع ساكنت % 0،25نسمة، أي ما يناهز  840002وهكذا بلغ عدد الأجانب المقيمين بالمغرب 
يمثل هذا العدد الأجانب السالفي الذكر  ،3نسمة  مليون  34حوالي  2014 حسب إحصاء  التي تبلغ و

 أولا، ثم المقيمين القانونيين بالمغرب أي الأشخاص الحاملين لبطاقة الإقامة الدائمة أو المؤقتة.
ين  ين من بلدانهم، لأسباب مختلفة، يجدون أنفسهم محاصر ين واللاجئين الفار بالمغرب، إن هؤلاء المهاجر

يتهم من وثائق  في ال كثير من الحالات يعيشون في حالة هشاشة شديدة، مجردين ولا يستطيعون هو
و بالتالي الاستفادة من حقوقهم الأساسية بما فيها تسجيل أبنائهم المزدادين بالمغرب بسجل الحالة المدنية 

ية أانعدام يجازفون ب   .وجنسياتهمطفالهم هو
II – 0- ين  بالمغرب  الغير النظاميين عدد المهاجر

ين من جنوب الصحراء الموجودين في وضعية غير  ين المنحدر نظامية إن التقديرات الخاصة بعدد المهاجر
" قدرت اللجنة  2005بالمغرب ، تختلف باختلاف المصادر وهكذا بعد "أحداث سبتة ومليلية سنة 

بية عدد الأشخاص الذين ينتظرون بالمغرب العبور الى با بصفة  الأورو  10000ب نظامية غير  أورو
 . 4شخص

بية أن عددهم يتراوح  2006وفي  ية الهجرة ومراقبة الحدود" التابعة لوزارة الداخلية المغر "قدرت مدير
حيث أعلنت كل  2013شخص. وقد اعتمدت هذه التقديرات في سنة  15.000و  10.000ما بين 

بة القاطنين بالخارج وشؤون الهجرة عن برنامج استثنائي  من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغار
ين  ية وضعية المهاجر و  35.000وصرحوا بان عددهم يتراوح ما بين  2014سنة الغير النظاميين  لتسو

                                                 
1
 GADEM, « Les migrations au Maroc », www.gadem.asso.org 

2
  Haut-Commissariat au Plan (HCP) RGPH 2014 « Les résidents étrangers au Maroc » https:// www. 

hcp.ma/file/196039/ 
3
، °/° 6.8( .5710ثُ اٌحضائش١٠ٓ )°/° 7.2( 6066غب١١ٌٓ ة )ٚاٌغ١ٕ١°/° 2554( ة ٠ٚ21344زٛصع اٌؼذد ثحت اٌدٕغ١بد ث١ٓ اٌفشٔغ١١ٓ )  

°/°  2.7( 2013ا١ٌٍج١١ٓ )°/° 2.7( 2271اٌؼبخ١١ٓ )°/° 2.9( 2424، اٌغ١ٕ١ٕٓ )(°/° 4.8( 3900، اإلعجب١١ٔٓ )°/°6.2( 5225اٌغٛس١٠ٓ )

 °/°.2.3( 1970ٚاإل٠طب١١ٌٓ )
4
 Commission européenne, « Technical mission to Morocco – Visit to Ceuta and Melilla on illegal immigration, 

7th october-11th October 2005, Mission report », rapport de mission publié par la Commission européenne, 18 

octobre 2005. Disponible à l’adresse <www.migreurop.org/IMG/pdf/rapport -ceuta-melilla-2.pdf>. 

http://www.gadem.asso.org/
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ية الأخيرة إلى أكثر من مئة جنسية مختلفة أغلبيتهم من شخص 40.000 ا ينتمون حسب عملية التسو
يقيا جنوب الصحراء  .5إفر

II – 8- لاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب لا عدد 
طالب اللجوء  3200بالمغرب من بين  الاجئ 650للأمم المتحدة للاجئين مفوضية السامية سجل مكتب ال

. وكان أغلب هؤلاء  2008في سنة  830و  2007في أواخر سنة  786. وقد ارتفع هذا العدد الى 
ية الديمقراط  نغو ومن العراق.وية لل كاللاجئين من ساحل العاج ومن الجمهور

، 2017سنة  مارس من 31في  طالبي اللجوء قد بلغ بالمغرب اللاجئين و فإن عدد ،المفوضية وحسب 
 . 6يمني 556غاني و  612كامروني و 701طالب لجوء سوري و  3.062شخصا، من بينهم  7.139

II – 1- بة الحكومة بية لمعالجة أجو   إشكالية الهجرة  المغر
يقيا جنوب إن التحولا بي وخاصة فيما يتعلق بالمد الهجري القادم من إفر ت التي يعرفها الواقع المغر

بية با و الدول العر وليس جعلت منه أرضا للإقامة الدائمة   ,الصحراء، وكذا من بعض دول آسيا وأورو
 مجالا للعبور., كما كان , 

ين  ،نسانوطنية ودولية تعنى بحقوق الإ،عدة مؤسسات ستنكار وردا على ا  لانتهاكات حقوق المهاجر
بإعداد سياسية جديدة حول  ،بتوجيهات مل كية ،قامت الحكومة ،الاستغلال>وطالبي اللجوء وضحايا 

يد منها أن تكون    .وإنسانيةمتكاملة , حقوقية  الهجرة أر
II – 1 – 0 -   سياسة الهجرة بالمغرب 

 محاور:ثلاث  تنبني سياسة الهجرة بالمغرب حول 
 ،(V-3و  V-2 الفصلر القوانين الخاصة باللجوء والهجرة واستغلال البشر )انظر تغيي -
ين والل - ية الوضعية القانونية للمهاجر   ،جئيناتسو
 ،التعاون الداخلي والدولي بين المتدخلين بالمغرب والخارج  -

ير المجلس الوطني لحقوق النشر  فبمجرد  , وهكذا  بالمغرب  نسان حول "الأجانب وحقوق الإنسانإتقر
بة المقيمين بالخارج المكلفة بوزارة العدت أ ،2013 سنة: من أجل سياسية لجوء وهجرة جديدة"  المغار

  .2014يناير هجرة واللجوء" نشرت في جديدة للوشؤون الهجرة "سياسة 
 :إلى ما يالي  ترمي هذه السياسة بالخصوص 

ين؛  - ية للمهاجر  انطلاق حملات التسو

                                                 
5
  « De plus en plus de migrants venus d'Afrique subsaharienne s'établissent au Maroc  » publier sur le site 

http://french.peopledaily.com.cn/n/2014/0828/c96852-8775669.html le 28 Aout 2014 
6
   https://www.h24info.ma/actu/unhcr-maroc-a-accueilli-7   138-demandeurs-dasile-2018/  

https://www.h24info.ma/actu/unhcr-maroc-a-accueilli-7
https://www.h24info.ma/actu/unhcr-maroc-a-accueilli-7
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للاجئين مفوضية السامية لالبعض الأشخاص  سبق أن اعترفت بهم  ئ الاعتراف بصفة اللاج -
 بالمغرب؛

ين واللاجئين في الحالة المدنية؛ -  تنظيم حملات تسجيل أطفال المهاجر
ين  بالحق  في ا طفال تمتيع ا -  بائهم.آوضعيات  تنالتعليم دون قيد ومهما كالمهاجر

يها من عدة يقيافاعلين وطنيين ودولي وقد نال المغرب تنو ، المنظمة 8م المتحدة مالأ 7ين )افر
التي من شأنها , على هذه السياسة الجديدة  .(...10للاجئين مفوضية السامية ، ال9للهجرةدولية ال

 ."الجنسيةانعدام "أن تقي وتعالج حالة 
بقى في المغرب ظاهرة لا تستأثر الا باهتمام ضعيف من يالجنسية"  انعدام "موضوع   الا أن 

في على هذا البحث أهمية خاصة، حيث أنه يسد ضذلك ما ي ،حثين والفاعلين المعنيينطرف البا
يعب ،فراغا كبيرا في هذا الميدان من جهة بي  ئو من جهة أخرى مختلف مكونات المجتمع المغر

 الحلول الناجعة. نوسلطات بلدان الأصل من أجل البحث ع
ية  إن غياب وثائق  ين والهو مشكلا كبيرا حيث أنه يمنعهم من يمثل سرهم أعند المهاجر

ولا غرو أن تلافي هذه الحالة يعود أساسا الى بلد  .الأساسية الانسانية  الاستفادة من الحقوق
ين بأرضه زديادات الحاصلة إالاستقبال الذي من شأنه أن يقوم بتسجيل كل ال عند المهاجر

ين، لبلدى السلطات القنصلية ثم إل واللاجئين مهما كانت جنسياتهم، يتوجب عليها التي ان المهاجر
ية أن توفر المساعدة والسند لجالياتها بما في ذلك تسليم وثائق ال وتسجيل ازديادات الأطفال هو

 خارج بلدهم الأصلي.
II – 1 – 8 - ين في الحالة المدنية   تسجيل أطفال المهاجر

وإنه أداة لحماية الحقوق  ،"الجنسيةانعدام "إن تسجيل الازديادات يكتسي أهمية قصوى للوقاية من 
والاستغلال الجنسي والاتجار في الأشخاص في سن مبكر تشغيل ال خاصة لحمايته من والأساسية للطفل، 

 ..والاستعباد.
ين في حالة افتقادهما أو افتراقهماأفي الاستدلال على ال ةأساسيوثيقة شهادة الازدياد مثل وت وذلك  ،بو

ينأ( أو جنسية الأصول )ال  JUS SOLI)حق الأرض   للحصول على جنسية أرض الازدياد  ، (بو
                                                 
7

 Jules Crétois, « La politique migratoire du Maroc influence-t-elle son retour dans l'UA » 

https://telquel.ma/2016/07/21/politique-migratoire-du-maroc-influence-t-retour-lua_1507139. 
8
 « Migration et  développement en Afrique La politique migratoire du  Maroc citée en exemple par un rapport de 

la CNUCED » Le 29 Mai 2018, Le Matin https://www.portailsudmaroc.com/actualite/11463/migration -et-

dveloppement-en-afrique-la-politique-migratoire-du-maroc- 
9
   « Migration et développement en Afrique La polit ique migratoire du Maroc citée en exemple par un rapport 

de la CNUCED » Le 29 Mai 2018, Le Matin  https://www.portailsudmaroc.com/actualite/11463/migration -et-

dveloppement-en-afrique-la-politique-migratoire-du-maroc- 
10

 Abdelhak Yahya « Le HCR se félicite de la politique «humaniste» d'immigration du Maroc »   , MAP ,Publié 

dans Albayane le 21 - 06 - 2017 https://www.maghress.com/fr/albayane/159121 

file:///D:/AMERM/Apatridie/Analyse/Rapport%20final/Jules%20Crétois
https://telquel.ma/2016/07/21/politique-migratoire-du-maroc-influence-t-retour-lua_1507139
https://www.maghress.com/fr/author/Abdelhak+Yahya+MAP
https://www.maghress.com/fr/albayane
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خذ المغرب مبادرات عدة من أجل تمكين كل الأطفال، المزدادين بأرضه ومهما كانت أولقد 
ا لالتزاماته قطب ،قصد حماية حقوق الطفل ،مدنية وتسهيل ذلكالحالة الوضعيات آبائهم، من التسجيل ب

أنه عند التطبيق قد تصبح هذه العملية صعبة لا إ ،12 2011 دستور سنةمقتضيات و  11ةالدولي
 . 13المنال

II – 3-  يةدور السلطات القنصلية في تسليم   وثائق الهو
بالعلاقات مع القنصليات على وجوب تقديم السلطات الخاصة   1963تنص اتفاقيات فيينا بتاريخ 

يف والسفر وتسجيل ال فيما يخص تسليم وثائق االقنصلية كل المساعدات والسند لجالياته زديادات إالتعر
 الحاصلة خارج أراضيهم.  

ية غياب وثائق الذلك أن   التسجيل م عدو ،أي شهادة الازدياد المسلمة من طرف بلد الازدياد ،هو
بات جمة من أجل إبلد الأصلي للآباء، يعني أن هؤلاء الأطفال سوف يتعرضون البقنصلية  لى صعو

 ."الجنسيةانعدام "بة السقوط في إثبات جنسياتهم بل والى مغ
 

  

                                                 
11

بل١خ اٌّزؼٍمخ ثحمٛق اٌطفً عٕخ    بدٖ ٚأٔٗ ٌٗ اٌحك ْأ  7ٚاٌزٟ رٕـ فٟ فقٍٙب  1989ٚلغ اٌّغشة ػٍٝ االرف "أْ اٌطفً ٠غدً ِجبؽشح ثؼذ اصد٠

 ٠ؼطٝ ٌٗ إعُ ٚخٕغ١خ لذس اإلِىبْ ٠ٚزؼشف ػٍٝ أث٠ٛٗ ٠ٕٚؾأ ِغ ّ٘ب"
12

 2011اٌّغشثٟ ٌغٕخ  ِٓ اٌذعزٛس 32ٚ  31أٔظش اٌفقً   
13

 Voir le site de l’UNICEFhttps://www.unicef.org/infobycountry/morocco_statistics.html 

https://www.unicef.org/infobycountry/morocco_statistics.html
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III- اإلطار القاىوىي الدولي 
III – 0-  الجنسيةانعدام أسباب  

 ؟ ""عديم الجنسيةالشخص  صبح يكيف  : سؤال مهم يطرح ةمث
أو بحسب  (هذا إذا ما ازداد الطفل بأرض دولة ما)إن الجنسية تكتسب عامة بحسب مسقط الرأس 

 ."لى جنسية آبائهإ فل "علاقة الدم إذا ما نسب الط
 وهكذا يصبح الشخص "عديم الجنسية" بالولادة في حالات ثلاث :

 إذا لم يتمكن من الحصول على جنسية بلد مسقط رأسه؛ -
 إذا لم يتمكن من الحصول على جنسية بلد الإقامة؛ -
ي -  أبواه "عديمي الجنسية".ن أو كا هإذا لم يتمكن من الحصول على جنسية أحد أبو

لا يكون ممكنا إثبات عندما الجنسية انعدام  لى حالة إعدم تصريح الازدياد يؤدي وعليه فإن 
 الجنسية أمرا مستحيلا . منحيصير هناك  .علاقة الانتماء الأبوي ولا مكان مسقط الرأس

 أسباب متعددة يمكن سردها كما يالي :له يعتبر غياب الجنسية خرقا لحقوق الإنسان و 
 الدول، والحروب ....ما بين ة، و الصراعات الداخلية و الأحداث السياسية الخطير -
 الإتحاد السوفياتي و يوغسلافيا ....،ا جرى في دولة وتعاقب الدول كم زوال -
 انتقال السيادة ، -
يادات -  ، أو انعدامها ،نقائص و ثغرات القوانين فيما يخص تسجيل الإز
المفوضية إن قوانين الجنسية، حسب الجنسية. انعدام  في االتمييز ضد المرأة يعتبر كذلك سبب  -

يمكن للنساء نقل ا، فيما يناهز الثلاثين دولة لا تساوي بين الجنسين، بمعنى أنه لالسامية للاجئين
 ،14جنسياتهن لأبنائهن

 الصارم لحق الأرض و حق الدم، قالتطبي -
  15الجنسية )كعقاب من طرف الدولة( نزع -

III -8  يقيامال العالم و شفي  "عديةي الجنسية"عدد  إفر
 حجمه بدقة، و لانتوفر إلا على بعض التقديرات. علمنلا  كبيرالجنسية مشكل انعدام إن 

عديمي "ملايين من الأشخاص عبر العالم هم  10فإن أكثر من  المفوضية السامية للاجئينحسب ف
 16. وهو واقع لا يمس دول الجنوب فحسب بل كل القارات."الجنسية

                                                 
14

https://www.humanrights.ch/fr/droits -humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-

minorite-invisible, Consulté le 05/05/2018 ; voir aussi   https://www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html 
15

 https://www.unhcr.org/fr/apatrides.html 
16

 https://www.humanrights.ch/fr/droits -humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-

minorite-invisib leConsultéle05/05/2018;voirhttps://www.refworld.org/cgi-

https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite-invisible
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite-invisible
https://www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite-invisibleConsultéle05/05/2018
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite-invisibleConsultéle05/05/2018
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=563370a14&skip=0&query=apatridie
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يقدر عددهم ب  با  600.000و بية حسب  17بأرو يقيا الغر ، 18لاجئينللالمفوضية السامية ومليون بإفر
ين من بو 700.000فيها  بما ين المنحدر كينا فاصو الذين لم ر بساحل العاج مع عدد كبير من المهاجر

 .196019ستقلال سنة اهلين لنيل الجنسية العاجية غداة الؤيكونوا م
القانون سنة روهنغا رفضت لهم المواطنة البرمانية بموجب من المسلمين ال يوفي بيرمانيا حيث أن مليون

1982، 
 يمن أصل روس "عديمي الجنسية" 268.000نسمة وفي ليتوانا  500.000وقد بلغ العدد في الطيلاندا 

ية الدومينيكان  يعيش ما يقارب  .من أصول هايتية "عديمي الجنسية" 200.000و في جمهور و
يطانيةمن أصو "عديمي الجنسية" 30.000  يعديم"شخص  2000بمالي و السنيغال وما يناهز  ل مور

ية يقيم في "الجنسية بية. من أصول ليبير يقيا الغر  20دول متعددة من إفر
بشمال  "عديمي الجنسية"إلى يومنا هذا على إحصائيات دقيقة تخص عدد  إنها محض تقديرات ولا نتوفر

يقيا و  يقية كلهابإفر    .  21القارة الإفر
III-1 الجنسية والحق في الجنسيةالدولية  المتعلقة بانعدام معايير ال 

إن حق اكتساب الجنسية من الحقوق الأساسية لكل شخص وذلك باعتراف الآليات الأساسية على 
 المستوى الدولي ذات الصبغة العامة والخاصة، ونذكر منها ما يلي : 

على أن : "كل إنسان له الحق  وقد نص بوضوح 1948 لسنة  الإعلان العالمي لحقوق الانسان -
 (؛15في الجنسية" )الفصل 

على أن :"كل مولود يجب أن  24المادة حقوق المدنية والسياسية ؛ نص في الدولي للالميثاق  -
 يسجل مباشرة بعد ازدياده و أن يكون له اسم. وكل ولد له الحق في اكتساب جنسية"؛

 ؛الجنسيةالطفل في  على حق  8و 7 ادتينفي الم الخاصة بحقوق الطفل تنص لاتفاقية ا -
                                                                                                                                                         
bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=563370a14&skip=0&query=apatridie   

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=59a66b944  

https://www.unhcr.org/statelesscampaign2014/StatelessReport_fr_final3.pdf#_ga=1.148967670.1355785078.14

62173889voiraussirapportdelaCADHPhttps://www.refworld.org/cgi-

in/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54db1d4c8 
17

 https://www.humanrights.ch/fr/droits -humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-

minorite - invisible Consultéle05/05/2018 
18

 
18

Communiqué de presse conjoint « L’Afrique de l’Ouest, première région au monde à adopter un plan 

d’action pour mettre fin à l’apatridie Banjul » le 9 mai 2017.  https://www.unhcr.org/591c39ee7.pdf 
19

 https://www.humanrights.ch/fr/droits -humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-

minorite-invisible Consultéle05/05/2018 

20 « Afrique de l’Ouest : 1 million d’apatrides dont 700000 en Côte d’Ivoire (HCR) » novembre 4, 2014  

https://intellivoire.net/afrique-de-louest-1-million-dapatrides-dont-700000-en-cote-d ivoire/ 
21 Mathieu Olivier « Carte interactive : l’Afrique, un continent aux millions  d’apatrides ? », jeune Afrique du 
02 octobre 2014, https://www.jeuneafrique.com/43185/politique/carte -interactive-l-afrique-un-
continent-aux-millions-d-apatrides/.   Aucun chiffre pour le nombre des apatrides n’est proposé pour les 
pays de l’Afrique du nord dans l e tabl e 2 du rapport annuel de l’HCR, Global Trends 2017 
https://www.unhcr.org/globaltrends2017/ 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=563370a14&skip=0&query=apatridie
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=59a66b944
https://www.unhcr.org/statelesscampaign2014/StatelessReport_fr_final3.pdf#_ga=1.148967670.1355785078.1462173889
https://www.unhcr.org/statelesscampaign2014/StatelessReport_fr_final3.pdf#_ga=1.148967670.1355785078.1462173889
https://www.refworld.org/cgi-in/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54db1d4c8
https://www.refworld.org/cgi-in/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54db1d4c8
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite%20-%20invisible
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite%20-%20invisible
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite-invisible
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-etrangers/apatrides/apatrides-minorite-invisible
https://www.jeuneafrique.com/auteurs/m.olivier/
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ين وأفراد حقوق حماية الدولية لاتفاقية ال -  29-21مادتيها نص في ت أسرهمجميع العمال المهاجر
 ؛""كل طفل لعامل مهاجر له الحق في اسم، وفي تسجيل ازدياده وفي الجنسية : على ما يلي

يل  12القوانين بتاريخ نازع بتمتعلقة معاهدة لاهاي ال - في تؤكد على الحق في الجنسية   1930أبر
 ؛14و 13فصليها 

  221961سنة لالجنسية انعدام المعاهدة حول التقليص من حالات  -
يورك حول   -  ؛1954الجنسية لسنة انعدام معاهدة نيو
 ؛23للاجئين اضعية المتعلقة بو المعاهدة  -
 ؛2000لسنة  أشخاصاللاقانوني للاتفاقية حول شبكات التهجير  -
 ؛24 1963حول العلاقات القنصلية بتاريخ معاهدة فيينا  -
 ؛25في وضعية إعاقة  * اتفاقية حقوق الأشخاص -
جنسية اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين فيما يخص نقل الجنسية للأطفال ) -

 .(الأم
ية الوثائق -  لواجبات الدولالتفسير

ية لل  ة الذكر تؤكد وجوب تسجيل الأطفال غداة الدولية السالفمعايير إن كثيرا من الوثائق التفسير
بصفة مجانية وسهلة ومباشرة بعد الازدياد وكي نضمن احترام  .ازديادهم، وذلك على المستوى العالمي و

ى ذ، فإنه يتوجب على السلطات العمومية للدول أن تتأكد بأن ازدياد الأطفال لمعايير هذه ال
ين وطالبي  بة في ذلكالمجموعات الهشة بما فيها المهاجر  قد تم تسجيلهم ،اللجوء والذين قد يجدون صعو

يقي قد لات اوك الدولية أكثر فعالية، فإن معايير وحتى تصبح هذه ال .فعلا الأمم المتحدة والاتحاد الافر
يل واجبات الدول من أجل تطبيق هذه الاتفاقيات؛  اعتمدت نصوصا تفي بتأو

 ارع، التي تنص علىوشالطفال أحول  2017وقد تبنت لجنة حقوق الطفل "ملاحظة عامة في  -
ية " يجب أن يستفيد أطفال الشوارع من مساعدة مضاعفة للحصول على  أنه  26"وثائق الهو

                                                 
22

 L’article premier stipule que « 1. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l 'individu né sur son territoire 
et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée… »Article 2 « L'enfant trouvé sur le territoire 

d'un Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la 
nationalité de cet Etat ». https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/Convention-sur-la-
r%C3%A9duction-des-cas-dapatridie_1961.pdf 

23
 اٌخبي ثأٚساق اٌزؼش٠ف " رغٍُ اٌذٚي اٌّزؼب٘ذح أٚساق اٌزؼش٠ف ٌىً الخئ ِٛخٛد فٛق رشاثٙب ١ٌٚظ ٌٗ رذوشح عفش فبٌحخ" ٠27ٕـ فقً  

24
ئك اٌالصِخ ٌألؽخبؿ حٛي ِٙبَ اٌمٕق١ٍخ ... أْ رغٍُ اٌدٛاصاد ٚرذاوش اٌغفش ٌّٛاطٕٟ دٌٚخ االسعبي ٚوذا اٌزأؽشح ٚاٌٛثب ٠ٚ5ٕـ اٌفقً 

ؼبًِ اٌشاغج١ٓ ثبالرحبق ثجٍذ االسعبي ، ٚأْ ٠ٛفش اٌّغبػذح ٚاٌّغبٔذح  ٌّٛاطٕٟ دٌٚخ األسعبي  عٛاء رؼٍك األِش ثؾخـ ِبدٞ اٚ ِؼٕٛٞ ٚأْ رز

ٚ خذِبد إداس٠خ  ِب ٌُ ٠زؼبسك دٌه ِغ لٛا١ٔٓ دٌٚخ اإللبِ  خ "ثقفخ اٌّٛثك ٚضبثظ اٌحبٌخ اٌّذ١ٔخ ٚرٛفش خذِبد ِّبثٍخ أ
25

" رؼزشف اٌذٚي األطشاف ٌألؽخبؿ اٌّؼبل١ٓ ، فٟ إطبس اٌّغبٚاد ِغ األخش٠ٓ ثحمُٙ فٟ اٌزٕمً اٌحش، ٚ حمُٙ فٟ االخ١بس اٌحش  18فقف   

 أللبِزُٙ ٚاخز١بسُ٘ ٌٍدٕغ١خ ....
26

 
26

 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, “Observation générale No. 21 sur les enfant s des rues”, 

CRC/C/GC/21, 20 juin 2017, para 41.  
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ين وأ - ين  2013نة ملاحظة عامة س أسرهم فرادكما تبنت لجنة حماية العمال المهاجر حول المهاجر
ن تحرس على أن يتم تسجيل أبناء " يستوجب على الدول الأطراف أ فيها على أنه  ؤكدو أبنائهم ت

ن تسلم لهم شهادة أازديادهم، مهما كانت وضعياتهم بالنسبة لقانون الهجرة و رن فويالعمال المهاجر 
 27("29الوثائق الأخرى )فصل  اذك دياد والاز

 الذي يطالتتعلق بالتمييز  2005القضاء على التمييز العنصري توصيات عامة في سنة لجنة وقدمت  -
 لمقيمين.الغير ا

يقية للخبراء في حقلنصت الوقد  - ، 2لطفل في ملاحظة عامة رقم ا الطفل و رفاهية  وقجنة الافر
يل  16ل   ،" 28: "الحق في الإسم، وفي التسجيل عند الولادة وفي الجنسية  2014أبر

 لأطفالا: دليل  جل الحماية من بينها "الجواز من أ "اليونسيف" تقاريرلحماية الطفلأصدرت كما  -
في التسجيل عند الولادة"  ةعند ازدياده : اللامساوطفل حق كل "و"  292013عند  الازدياد  

2013  30. 
ية دليلا حول "الأشخاص الفاقدين لوثائق اللك ذك وقد نشرت اللجنة الدولية للحالة المدينة  - هو

  31 2010( " الوثائق والحالة المدنية ) فاقدي 
برنا -  ؛الجنسيةانعدام لقضاء على لعمل المج حملة اللجنة العليا للاجئين و

عديمي "اللاجئين ووالوكالة الرئيسية المكلفة بوضعية طالبي اللجوء،  المفوضية السامية للاجئينتعتبر 
عديمي "من أجل تقليص عدد  ،حملة تمتد على مدى عشر سنوات 2014ولقد أطلقت سنة  ".الجنسية

 :  طعبر برنامج عمل من عشر نقالجنسية ومساعدتهم للحصول على الجنسية وذلك 
 الجنسية؛انعدام العملية الأولى: وضع حد للحالات الراهنة ل -
 لا يزداد طفل بدون جنسية؛أالعملية الثانية: السهر على  -
 العملية الثالثة: محو التمييز بين الجنسين فيما يخص قوانين الجنسية؛ -
ية؛أو منع الفقدان العملية الرابعة: الوقاية من الرفض أو  -  جنسية لأسباب عنصر
 الجنسية في حالة تعاقب الدول؛انعدام العملية الخامسة: الوقاية من  -

                                                                                                                                                         
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&La

ng=en 
27

 Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 

“Observation générale no 2 sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et  des membres de leur 

famille ”, CMW/C/GC/2, 28 août 2013, para 79.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw_migrant_domestic_workers.htm 
27

 CAEDBE/GC/02 
28

 CAEDBE/GC/02 (2014), disponible à l’adresse : http://www.refworld.org/docid/54db21734.html 
29

 UNICEF, https://www.unicef.org/protection/files/UNICEF_Birth_Registration_Handbook.pdf 
30

 UNICEF, https://data.unicef.org/resources/every-childs-birth-right-inequities-and-trends-in-birth-registration/ 
31

  http://www.ciec1.org/SITECIEC/PAGE_Etudes/gCYAACvGwDp4UHJuTndoa2JTSgA  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw_migrant_domestic_workers.htm
http://www.refworld.org/docid/54db21734.html
https://www.unicef.org/protection/files/UNICEF_Birth_Registration_Handbook.pdf
https://data.unicef.org/resources/every-childs-birth-right-inequities-and-trends-in-birth-registration/
http://www.ciec1.org/SITECIEC/PAGE_Etudes/gCYAACvGwDp4UHJuTndoa2JTSgA
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ين عديمي الجنسية وتسهيل ت -  ؛جنيسهم العملية السادسة: منح وضعية الحماية للمهاجر
 الجنسية؛انعدام العملية السابعة: السهر على تسجيل الازديادات للوقاية من  -
 المرتبطة بالجنسية للأشخاص الذين لهم الحق فيها؛لوثائق العملية الثامنة: تسليم ا -
 الجنسية؛ انعدام اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمصادقة  على  العملية التاسعة:  -
 ."عديمي الجنسية"الاشخاص العملية العاشرة: تحيين المعطيات الكمية وال كيفية المتعلقة ب -
جهة أخرى تدابير متعددة ترمي الى تقليص  من المفوضية السامية للاجئينوقد اتخذت  -

في مناطق متعددة من العالم، وقد أصدرت هذه الهيئة في نفس  الجنسية انعدام 
 ؛32 2014يونيو  30بتاريخ  "عديمي الجنسية"الاتجاه مؤلفا من أجل حماية 

وهي كما يلي : "ضمان حق كل  4الجنسية رقم انعدام نشرت التوجيهات الرئيسية حول  -
 حول  1961من اتفاقيات  4الى  1في الحصول على جنسية بموجب الفصول من طفل 

 ؛201233دجنبر  21الجنسية" انعدام من حالة الحد 
على العمل  2ية العمل –حول الممارسات الحسنة أو الجيدة  دليلا وقد نشرت كذلك  -

 .34( 2017مارس  20) "عديمي الجنسية"زداد طفل في وضعية يلا أ
 

  

                                                 
32

 Disponible à l’adresse : http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html 
33

 HCR/GS/12/04, disponible à l’adresse: http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html 
34

  Disponible à l’adresse : http://www.refworld.org/docid/58cfab014.html 

http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html
http://www.refworld.org/docid/58cfab014.html
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IV - القاىوىي اجلهوي : اإلطار 
ية  إن واجبات الدول في مجال تسجيل الازديادات والاعتراف بالجنسية قد أقرتها كذلك النظم الجهو

 ما يلي :منها المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة 
 بية  : على مستوى الجامعة العر

بي لحقوق الإنسان يحتوي على نصوص حول تسجيل الازديادات ل كنه   لم يكن الميثاق العر
  : أكد في نصوص مختلفة

  "أن "كل شخص له الحق في الجنسية و لا يجوز أن يفقدها بصفة تحكيمية أو لا قانونية -  – 1
تتخذ الدول الأطراف، طبقا لقوانينها المتعلقة بالجنسية، الإجراءات التي تعتبرها ملائمة  -  – 2

 .مهما كانت وضعيته لتمكن الطفل من إحرازه على جنسية أمه اعتبارا لمصلحة الطفل
بسبب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في أخرى لا يلام أحد باتخاذه جنسية  -  – 3

 .بلده
يقيا الشمالية، غير أن  محمودالبعد ال يإن هذا الميثاق ذ  لحماية الحق في الجنسية، يطبق في إفر

 .المغرب لم يصادق عليه
بي لسنة  ميثاقإن  م و الجنسية استؤكد وتضمن حق الطفل في ال 1983حقوق الطفل العر

 .35اة ازدياده ذغ
عضاء : "أن يسجلوا الأطفال عند الأدول ال 2010ولقد طالب تصريح مراكش لسنة 

ية ازديادهم و أن يضمنوا لهم حقا في ال قوانين ذ اتخاسما وجنسية وأن يعملوا على إوأن يعطوهم هو
 . 36ومراسم في سبيل ذلك"

اتفاقية حول حقوق الطفل في الإسلام سنة  لكذك ة التعاون الإسلاميقد اعتمدت منظمو 
ية الطفل 2005  : وهي تنص في فصلها السابع المتعلق بهو

ى السلطات المعنية ذسم شخصي وفي التسجيل لإإن للطفل الحق عند ازدياده في   – 1-
باو يه وأقر  ه/ها الزواج منه/ها(.يحرم عليه ومحارمه )من ئتحديد انتمائه وجنسيته وأن يعرف أبو

ية الطفل، بما في ذلك  – 2- وتلتزم الدول الأطراف على المحافظة على العناصر المكونة لهو
اسمه الشخصي وجنسيته وعلاقته العائلية وذلك طبقا لقوانينهم الداخلية. وليقوموا جميعا 

                                                 
35

 Dans son article 10 prévoit « Appuyer et garantir le dro it de l'enfant à un nom et à une nationalité dès sa 

naissance » https://acihl.org/article.htm?article_id=7. 
36

 La Déclaration de Marrakech, 2010, dans le 4ème Congrès arabe de haut niveau des droits de l’enfant à 

Marrakech, 19-21 décembre 2010 https://news.un.org/fr/story/2010/12/205002-unicef-la-declaration-de-

marrakech-une-avancee-pour-les-droits-des-enfants 
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اء جالياتهم بمجهودات قصد حل مشكل الأطفال عديمي الجنسية المزدادين فوق ترابهم أو أبن
 .المزدادين خارج أقطارهم

ين أو ما يشابه  – 3-  يالحق في الحماية والرعاية ما لم يكن هناك تبن  لك ذللطفل المجهول الأبو
 .وله الحق في الاسم العائلي والاسم الشخصي والجنسية

بية سنة  بتصريح ذو أهمية عالية وهو "تصريح حول الانتماء  2018ولقد أقرت الجامعة العر
ية القانونية" وهو يطلب من الدول الأعضاء أن تسن القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة حتى يتم  والهو

 . 37"تسجيل الأطفال بما فيهم الأطفال الغير المرفقين عند ازديادهم وتمكينهم من الإحراز على جنسية
- IV –2- يق  :ي  على المستوى الإفر

يقي لحقوق الطفل ميثاق لقد أقر ال  : في فصله السادس ما يليرفاهية الطفل و الإفر
 لكل طفل الحق في اسم عند ازدياده، - – 1
 يسجل كل طفل مباشرة بعد ازدياده، -  – 2
 لكل طفل الحق في اكتساب جنسية، -  – 3

السهر على أن تعترف قوانينها بمبدأ الحق لكل طفل بتلتزم الدول الأطراف في هذا الميثاق  -  – 4
سية الدولة التي ازداد فيها. وذلك إذا لم يكن له الحق عند ازدياده في حمل جنسية في امتلاك جن

 .أخرى طبقا لقوانين هذه الأخيرة
يقيا سنة الكما اعترف   بحق المرأة في اكتساب جنسية  2003بروتكول  حول حقوق المرأة بإفر

 . 38زوجها
IV – 3 – الدوليةمعايير انخراط المغرب في ال : 

 ،منهاالحد  الجنسية وانعدام على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصادق مغرب فإنه لم يفيما يخص ال
الميثاق    ول كنه صادق على الاتفاقيات الرئيسية والمواثيق والبروتكولات ذات الصلة وخاصة منها

ين، واتفاقية ، واتفاقالدولي للحقوق السياسية و  المدنية  ى كل أشكال القضاء علية حماية العمال المهاجر
الأطفال في غلال استالبروتكولات المرافقة لها  المتعلقة بحقوق الطفل وية يز ضد المرأة واتفاقيمتال

باحيةالمسلحة و بيع الأطفال واستغلالهم  في النزاعات ا  .وما دون ذلك لأفلام الإ
على كل اتفاقية القضاء ( على 1993)سنة   تحفظاته السابقة  2011لقد سحب المغرب في سنة 

 لها.اطفأل جنسيتهاالأم منح بالمتعلقة  9المادة  خاصة  أشكال التمييز ضد المرأة

                                                 
37

Textedisponibleenarabeici:https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid

=5b3e1e894 
38

 
38

 5 Art.6 (g) “ la  femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari” ; 

art.6 (h) “la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve 

des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale”  
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أكد المغرب الاتفاق المبرم باسمه من طرف فرنسا، والقاضي  ،1956نونبر  7ومعلوم أنه في 
( على أرضه، وذلك 1951يوليوز 28بالقبول وتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بوضعية اللاجئين )

 . 39ودع بمقر هيئة الأمم المتحدة بتصريح م
بر  4لقد صادق المغرب كذلك في   31على بروتوكول هذه الاتفاقية المؤرخ ب  1967أكتو

يقي، بعد غياب دام أكثر من إن المغرب لم يلتحق إ. وحيث 40 1967يناير  لا حديثا بالاتحاد الافر
 صلة.نسان ذات الإثلاثة عقود، فإنه لم يصادق بعد على آليات حقوق ال

  

                                                 
39

 1161ؿ  1967ؽزٕجش  6ٔظش اٌدش٠ذح اٌشع١ّخ  ٌٍٍّّىخ اٌّغشث١خ ثزبس٠خ أ 
40

 ١ٌٛ٠1970ٛص  27ثزبس٠خ  اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف 
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V : االطار القاىوىي والشياسي الوطين  

  
V - 1 -   يات الأساسية المعترف بها  30ينص البند من الدستور على أن "الأجانب يتمتعون بالحر

يحق لمن يقيم منهم بالمغرب المشاركة في الانتخابات  بة طبقا للقانون. و للمواطنات و للمواطنين المغار
 بيق الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل"المحلية بموجب القانون أو بتط

ينص الدستور كذلك في بنده  بية تكفل نفس الحماية القانونية مع احترام  32و أن الدولة المغر
 معنوي واجتماعي متساو لكل الأطفال بغض النظر على وضعياتهم العائلية.

V - 2 -  من وإلى النظامية والهجرة غيرالمتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم بالمغرب  02/03قانون
 المغرب :

لقد انتقل المغرب من بلد للهجرة الى الخارج الى مجال للإقامة والاستقرار لعدد كبير من 
بعض دول الشرق الأوسط  يقيا جنوب الصحراء و ين واللاجئين القادمين أساسا من إفر المهاجر

يا. وحيث أن مجال شنكن قد  ين واللاجئين قد وجدوا في وجههم فإن أغلق كالعراق وسور المهاجر
بي. ين بالقطر المغر  أنفسهم محاصر

الذي دخل  02/03ونظرا لهذه الوضعية الجديدة، فإن المغرب قد وضع قانونا جديدا وهو قانون 
ي2003نونبر  20حيز التطبيق في  طر هذا القانون الدخول والإقامة والاستقرار للأجانب بالمغرب ؤ. و

بية )سواء كانت له جنسية بلد آخر أو كان  وهو يعر ف الأجنبي ككل شخص لا يملك الجنسية المغر
 عديم الجنسية(.

ية  بي يتوجب عليه امتلاك جواز أو بطاقة سفر سار وهكذا فإن كل شخص نزل بالقطر المغر
يجب أن يتوفر الجواز على تأشيرة المغرب إلا أن يكون المهاجر منتميا الى بلد له مع المغرب  المفعول، و

 فاقية الإعفاء من التأشيرة.ات
. 1951يوليوز  28وعلى اللاجئين أن يدلوا ببطاقة السفر المعتمدة في الاتفاقية الدولية لجنيف بتاريخ 

فإنه يتوجب عليه الادلاء ببطاقة سفر خاصة معتمدة من الاتفاقية الخاصة بوضعية  "عديم الجنسية"أما 
 41تي لم يصادق عليها المغرب ل كنه قبل تطبيقها. ، وال1954شتمبر  28بتاريخ  "عديمي الجنسية"

                                                 
41

 UNESCO, Rapports par pays sur la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des migrants 

« Les migrants et leurs droits au Maghreb avec une référence spéciale à la Convention sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants  » Khadija Elmadmad,9 septembre 2004   https://unesdoc. unesco.org/in/rest/ 

annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_0ba1e005-79bb-4e9f-b138-

9be5c82e4b94?_=139531fre.pdf 

https://unesdoc/
https://unesdoc/
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بية  ،وعلى الأجنبي الذي قدم الى المغرب من أجل مزاولة نشاط مهني أن يقدم الى السلطات المغر
 عقد عمل مؤشر عليه من طرف وزارة الشغل، وشهادة طبية تثبت سلامته الصحية. ،عند الحدود

 بطاقتين للإقامة بالمغرب : 02/03حدد قانون ي
منح هذه سنوات وهي قابلة للتجديد. ت   10شهادة التسجيل ولها صلاحية لمدة تترواح بين سنة و -

 .الزوار، الطلبة والعمال المهاجرون: أشهر وهم  3بالمغرب لمدة أكثر من  يننب المقيماجأالشهادة لل
 وتنص بصفة دقيقة على النشاط الذي يزاوله.

 مرة منح للأجانب الذين يستدلون على إقامتهم بصفة مستشهادة الإقامة وهي غير محدودة المدة وت -
سنوات على الأقل، وخاصة منهم اللاجئين المعترف بهم طبقا لاتفاقيات جنيف  4بالمغرب لمدة 

 (.5فقرة  17)بند  1951يوليوز  28المتعلقة بوضعية اللاجئين بتاريخ 
هذه البطاقات كما تبين  شروط الحصول على 02/03من القانون  18الى  9وتحدد البنود من 

 أنواع البطاقات: التسجيل والإقامة والأشخاص الذين يمكنهم الحصول عليها.
ونستنتج من تحليل الاطار القانوني والتنظيمي لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، مهما كانت 

بية في ميدان الهجرة لها وجهتان أساسيتان :  وضعياتهم القانونية أن السياسية المغر
 على حماية حقوق الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة رسمية، من خلالهاة تسهروجه -
ين القادمين الى المغرب بصفة غير قانونية. من خلالها ووجهة تسهر -  على مراقبة المهاجر

وهي تضع  ،الهجرةتجاه أكثر بروزا في السياسة الراهنة للمغرب  ،ولقد أصبحت الوجهة الأخيرة هذه
ينمشاكل جمة أو عراقل  ، للحصول على وثائق نظامية الموجودين في وضعية غير  ،)حقيقية( للمهاجر

يف وتسجيل أبنائهم المزدادين بالمغرب في الحالة المدنية.  التعر
وقد أدى هذا القانون الى انتقادات متعددة ل كونه يستجيب لهاجس أمني أكثر منه لاحترام 

ين من جنوب وقد أدى ذلك الى استنكار بعض الجه .حقوق الإنسان ات انتهاكات حقوق المهاجر
ير مختلفة كما غير نظامية الصحراء الموجودين في وضعية  واللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، وذلك في تقار

 يلي :
ين و أفراد عائلاتهم :  - تقرير مجلس الأمم المتحدة حول احترام حقوق كل العمال المهاجر

ير  الأولي للمغرب الموضوعي من طرف مجلس الأمم المتحدة في )الملاحظات النهائية المتعلقة بالتقر
 42(.2013شتمبر  18بتاريخ  19لقائه 
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 Nations Unies, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille « Observation finales concernant le rapport initial du Maroc », le  18 sept. 2013 -

http://dev.lifemoz.com/gadem/wp-content/uploads/2016/05/CCMW-C-MAR-CO-1.pdf. 
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ير الموضوعي للمجلس الوطني لحقوق الانسان ) - : "الأجانب وحقوق الانسان  CNDH )43التقر
 44" 2013بالمغرب : من أجل سياسة جديدة للهجرة و اللجوء يوليوز 

 
ين تقرير موازي لمجموعة من الجمعيات - ، مقدم  لمجلس الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجر

ية 19وأعضاء عائلاتهم وذلك في دورتها  . وتتكون هذه المجموعة من جمعية النور للهجرة السر
(، شبكة المشي عبر الحدود، شبكة aresma(، جمعية الجالية السنغالية بالمغرب )alecmaبالمغرب )

يقية جنوب الصحراء جمعيات شمال المغرب من أجل ا لتنمية والتضامن، رابطة التجمعات الافر
ين من جنوب الصحراء بالمغرب )(ccsmبالمغرب  ية cmsm(، مجلس المهاجر ( مجموعة ضد العنصر

ين ) ( ، المنظمة الدمقراطية للعمل والعمال gademللمرافقة  والدفاع عن الأجانب والمهاجر
ين )  45(، مراكب الحياة. odtالمهاجر

ية وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية المطالب الرئيسية في ا لواقع ، يظل الحصول على وثائق الهو
 لهذه المنظمات.

 ومن بين التوصيات الواردة عن هؤلاء يمكن سرد ما يلي :
بملا - ية للأجانب وتمكينهم من الحصول على بطاقة الإقامة و ية الوضعية الإدار ية ءتسو مة شروط التسو

بة في الحصول على وثائق المع واقع بعض ا ين الذين يواجهون صعو ية لمهاجر وخاصة فيما يتعلق هو
بة ومدة الإقامة بالمغرب.  46بنوعية الأدلة المطلو

ين  - يداعهمنظامالالغيرإعطاء الضمانات للمهاجر ية  تحت  يين، في حالة توقيفهم أو إ الحراسة النظر
ضائية مجانية ومترجمين مؤهلين وكذا الاتصال وتقديمهم للقضاء، للحصول على محاكمة وعلى مساعدة ق

 47بالسلطات القنصلية وتمكينهم من القيام بالإجراءات المتعلقة باللجوء وكذلك المراقبة الصحية. 
للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتسليم مفوضية السامية الاعتراف "بصفة لاجئ"، المسلمة من طرف ال -

ين إفي برامج ال أسرهمهم وحامليها بطاقة الإقامة وكذا إدماج سكان والصحة وتعليم الاطفال والتكو
 48والعمل .
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2011اٌّدٍظ اٌٛطٕٟ ٌحمٛق األٔغبْ ِؤعغخ ٚط١ٕخ ِىٍفخ ثئٔؼبػ ٚحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ، ِؼزشف ثٙب ِٓ طشف اٌذعزٛس اٌّغشثٟ ٌغٕخ    
4444

خ اٌّٙبخش٠ٓ ٚاٌالخئ١ٓ ثبٌّغشة ٚلذَ رٛف١بد  2013فٟ ؽٙش ١ٌٛ٠ٛص   أفذس اٌّدٍظ اٌٛطٕٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ رمش٠شا ِٛضٛػ١ب حٛي ٚضؼ١

اٌّغشث١خ الرخبد وً اٌزذاث١ش اٌّالئّخ ٌحّب٠خ حمٛق االٔغبْ ٚاٌحش٠بد ٌٍّٙبخش اٌّم١ُ ثبٌّغشة ٌٍحىِٛخ  

https://www.cndh.ma/fr/communiques/le-cndh-elabore-un-rapport-sur-lasile-et-limmigration-au-maroc 
45

 Co llect if associatif « Rapport alternatif sur l’applicat ion du Maroc de la convention des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille  » élaboré sous la coordination du Groupe antiraciste 

d’accompagnement et de défense des étrangers et des migrants (GADEM) en aout 2013. (136pages). 

http://www.gadem-asso.org/IMG/pdf/201308285_-_Rapport_CMW_a_imprimer.pdf 
46

 Collectif associatif, ibidem.  
47

  Collectif associatif, ibidem. 
48

 CNDH, op.cit. 



37 

 

ية الشراكة مع  سريأاحترام حقوق اللاجئين في التجمع ال - المفوضية السامية وعدم ترحيلهم، تقو
 49طالبي اللجوء. القدوم الى البلد لبتسهيل  للاجئين

ين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسجيل الازديادات لكل أطف - ين بما فيهم المهاجر ال العمال المهاجر
 . 50النظاميين الغير 

ين ل - السلطات مهما كانت أصولهم ومهما كانت وضعياتهم  ىذتسهيل تسجيل شكايات المهاجر
ية   .الإدار

ين الموجودين في حالة غير  - اثناء توقيفهم او نظامية شجب كل أنواع العنف الممارس ضد المهاجر
  .استدعائهم

ترحيل الجماعي والطرد عبر الحدود والسرقة وإتلاف المتاع الشخصي ونزع و إتلاف الحد من ال -
ية  . 51الجوازات والوثائق الإدار

ين والتحسيس - ية المكلفة بمسألة الهجرة خاصة منهم  ،وضع برامج للتكو موجهة الى الأطر الإدار
على المستوى   52ضينقوات الأمن وشرطة الحدود والموظفين بالقنصليات والسجون والقضاة والممر

 .53المحلي والوطني 
ين ولعائلاتهم كما أقرته   54اعتماد تدابير عملية من أجل ضمان كل الحقوق الأساسية  - للعمال المهاجر

 55الاتفاقية. 
ية التعاون بين منظمات المجتمع المدني من أجل نشر والدفاع ع - ين  ناستمرار حقوق المهاجر

 واللاجئين.
ين واللاجئين 6 التدابير المتخذة لصال – 8  ح المهاجر

مة وتحيين الإطار القانوني الوطني، اتخذت الحكومة ءموازاة مع التقدم الذي تم بالنسبة لملا
ين بية تدابير متعددة لصالح المهاجر  واللاجئين. الغير النظاميين المغر

                                                 
49

 « Migrants au Maroc : Leur v ie idéale selon le CNDH  » 09/09/2013, http://www.aufait.ma/2013/09/09/ leur -

vie-ideale-selon-le-cndh_ 
49

 Nations Unies, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants  et des membres de leur 

famille « Observation finales concernant le rapport in itial du Maroc » page7. §.37, 38. le 18sept. 2013 -

http://dev.lifemoz.com/gadem/wp-content/uploads/2016/05/CCMW-C-MAR-CO-1.pdf. 
50

 Nations Unies, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants  et des membres de leur 

famille « Observation finales concernant le rapport initial du Maroc » page6. et7. §.33, 34. le  18sept. 2013 -

http://dev.lifemoz.com/gadem/wp-content/uploads/2016/05/CCMW-C-MAR-CO-1.pdf. 
51

 Nations Unies, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants  et des membres de leur 

famille « Observation finales concernant le rapport initial du Maroc » page6. et7. §.33, 34. le  18sept. 2013 -

http://dev.lifemoz.com/gadem/wp-content/uploads/2016/05/CCMW-C-MAR-CO-1.pdf. 
52

 Ibidem 
53

Le comité de l’ONU, op.cit, p3-6. 
54

Le droit à la santé, le droits à l’éducation, le droit au travail, le droit à un procès équitable, le droit au recours, 

le droit à la dignité....  
55

 Le comité de l’ONU, ibid, p4-7. 
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ية جديدة ونظم توهكذا فقد اعتمد ية سنة  تسياسة هجر لصالح  2017و  2014حملتين للتسو
ين الموجودين في وضعية غير ا  نظامية .لمهاجر

دون أن يحصل على وثائق بهذا البلد يقيم الشخص  حين وتعتبر الإقامة غير قانونية بالمغرب
ية طبقا للقانون   الساري المفعول . 02/03مسلمة من طرف السلطات الإدار

 وهكذا فإن الوضعية الغير القانونية تنتج على أحد السببين: 
بي دون أن يمتلك الوثائق اللازمة )التأشيرة أن يكون ا أو بطاقة  لأجنبي قد دخل القطر المغر

ية، وإما أن  يقة سر امة مكث بالمغرب بعد انتهاء صلاحية حقه في الإقيالإقامة( وذلك بطر
 .56)التأشيرة أو بطاقة الإقامة(

وفرون على الشروط وحتى يتمكن المهاجرون واللاجئون الذين يودون الإقامة بالمغرب وهم لا يت
، من الحصول على بطاقة الإقامة التي تخول لهم الاستفادة من الحقوق  02/03لقانون باالمحددة 

ين الغير أال ية وضعية المهاجر يخه، حملتين استثنائيتين لتسو  ساسية، نظم المغرب، ولأول مرة في تار
 .2013وحملة للاعتراف بصفة اللاجئين ابتداءا من آخر سنة النظاميين 

 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء :  – 1
بية بعين الاعتبار الانتقادات المتعلقة بالقانون  وذلك   02/03لقد أخذت الحكومة المغر

حيث يهدف برنامجه العاشر المعروف بالإطار  2014باعتمادها استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء سنة 
الوطني والتوافقي مع المعاهدات الدولية للمغرب ودستوره لسنة طار إمة الءالقانوني والتوافقي الى ملا

يتضمن ما يلي :  2011  . و
مة الاطار الوطني خاصة عبر اتخاذ قوانين جديدة للهجرة واللجوء والاتجار بالبشر ءملا -

إعادة مراجعة قانون الانتخابات والظهير المتعلق بالجمعيات و وكذا ومراجعة قانون الشغل،
 تأمل حول حق الجنسية.التفكير وال

 ،"الجنسية يعديم"الاعتراف بوضعية  -
ين ومتابعة دولية المعايير لى مستوى الإطار الوطني إالرفع  - المتعلقة بحقوق العمال المهاجر

بعد أن صادق على  للعملدولية للمنظمة ال 118 ةالتفكير في التوقيع والمصادقة على الاتفاقي
يدة) انظر ال143الاتفاقية   (. 2016غشت  22المؤرخة  6493مية رقم الرس جر

ين من أجل تسهيل الحركية  - توقيع اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع بلدان الأصل للمهاجر
ين.  والعودة الطوعية للمهاجر

                                                 
56

 Hanane Serrh ini « L’immigrat ion subsaharienne en situation irrégulière au Maroc et la nouvelle politique 

migratoire », mémoire du master, soutenu en novembre 2015, Facu lté des sciences juridiques, économiques et 

sociales de Tanger. 
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يادة على ما سلف في غشت  تبنىوقد  كافحة المتعلق بم  14/27قانون رقم  2016المغرب ز
يدة الالاتجار بالبشر )  6في  10/3(، كما اتخذ مذكرة لوزارة العدل رقم 2016جنبر د 15لرسمية الجر

القانون السالف الذكر. وفي نفس مقتضيات لى وكلاء الملك تتعلق بتطبيق إموجهة  2017فبراير 
جراءات إلتصنيف اللجنة المكلفة بتنسيق ال 2018بتاريخ يوليوز  2.17.40تم اتخاذ مرسوم رقم  ،السياق

 بالبشر. تجارلمناهضة الاالوقائية 
المتعلق بحق اللجوء وشروط منحه وتبعا لاستشارات متعددة  17/66وفيما يخص مشروع القانون رقم 

 .2019في فبراير جاهزة النهائية كانت  صيغتهمع المتعاملين في هذا المجال فإن 
دمت ق/.... المتعلق بالهجرة فإن الكتابة العامة للحكومة قد 17وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 

 .جاهزة وأن الصيغة النهائية لمشروع قانون هي أيضا  2018ملاحظاتها في يونيو 
الجنسية  يالمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بعديمه يبدو أن إلا أنه ورغم التقدم المحرز عليه، فإن

ية فيكتسي ، لا تمنهاحد سبل ال و الدولية  لياتآمة النظام القانوني الوطني مع الءملاما يتعلق بأولو
ية وخاصة منها ما تقدم به الاتحاد ال يقي )ووالجهو  هي المؤسسة التي انخرط فيها المغرب حديثا(.إفر

ين الغير  – 2 ية وضعية المهاجر  بالمغرب : النظاميين تسو
ين ية وضعية المهاجر دجنبر في انتهت و 2014في يناير  النظاميين الغير وقد انطلقت العملية الأولى لتسو

 31وانتهت في  2016دجنبر  15السنة، ثم تلتها العملية الثانية التي انطلقت ابتداءا من من نفس 
بة المقيمين 2017دجنبر  ، وقد تضمنت المذكرة المشتركة لوزارتي الداخلية والوزارة المكلفة بالمغار

ية وضعية ال مقيمين جانب الأبالخارج وشؤون الهجرة شروط التأهيل لهذه العملية الاستثنائية لتسو
 والمجموعات المستفيدة منها. 57نظامية بالمغرب بصفة غير 

 :  الأشخاص التاليين وقد استفاد من هاتين العمليتين 
 ؛ 2013دجنبر  31جانب في حالة مرضية خطيرة والمتواجدين على أرض الوطن قبل أال -
بة والأجانب المتزوج -  على الأقل؛ سنتين من المعاشرة المشتركةلمدة ن من المواطنين المغار
ين يقيمون بصفة رسمية بالمغرب مع الوالأجانب المتزوج - دلاء بما يبين إن من أجانب آخر

بع سنوات على الأقل؛  معاشرتهم المشتركة لمدة أر
 الأطفال المزدادين من الحالتين السابق ذكرها؛ -
يعملون كأجراء لمدة سنتين؛ الأجانب الذين لهم عقد شغل ساري -  المفعول و
 ذين يثبتون إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات.  الأجانب ال -
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ٌٛصاسح اٌذاخ١ٍخ ٚاٌٛصاسح اٌّىٍفخ ثبٌٙدشح  8303إٌّؾٛس اٌّؾزشن سلُ    
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يجب الإشارة هنا بأنه يتوجب على الأجنبي أن يتقدم إلى السلطات المختصة للحصول على شهادة  و
باء او الهاتف تحمل إسمه وعنوان إقامته و عقد ال كراء إن كان  السكنى وتوصيل أو فاتورة الماء و ال كهر

يا.  مكتر
ية الأشخاص ال يتم تسو ين قدموا ملفات تستوفي جميع الشروط و نالت موافقة اللجنة التي تجتمع في نو

ين.نمكاتب الأجانب على مستوى العمالات والولايات. و  لك في مدة لاتتجاوز الشهر
ية العامة للأمن الوطني بطاقات تسجيل بصلاحية سنة تسلم للمستفيدين  ن ينالولقد أصدرت المدير

يتم تجديدها  يت وضعيتهم و  لثلاث سنوات عند التجديد.سو
ية -3  نتائج برنامج التسو

ية و انتهت في دجنبر من نفس السنة مكنت من   2014التي انطلقت في يناير , إن الحملة الاولى للتسو
ية   . اطلب 27.649من أصل  اشخص 23.096تسو

ية  فقد مكنت من 2017دجنبر  31إلى غاية   2016دجنبر  15التي انطلقت في , أما الثانية تسو
ية على  وامهاجر استفاد 50.000 حوالي وصل المجموع إلى ذاشخص. وهك 25.000وضعية  من التسو

 .58مرحلتين 
بالمغرب منهم ن من جنوب الصحراء يقيمو امهاجر 80.000وتفيد التقديرات الأخيرة بأن ما يناهز 

 59.نينظاميالغير النظاميون و 
بان الحمليتين قد توصلوا بجوممن قدموا طلب°/° 90وتجدر الإشارة إلى أن  يجابية من طرف ااتهم إ بات إ

بية.  السلطات المغر
يين   61بالمغرب المفوضية السامية للاجئينوخاصة منهم  60وقد نوه كثير من الفاعلين السياسيين والجمعو

ين في ين بهد 62والمجلس الوطني لحقوق الإنسان العمليتن لما أتاحتاه من مرور عدد مهم من المهاجر
إلى وضعية قانونية والحصول على بطاقة إقامة تمكنهم من الاستفادة من الحقوق نظامية ية غير وضع

ية التنقل  ين المهني، حر  وفتح حساب بنكي.الأساسة : ولوج سوق الشغل، الضمان الاجتماعي، التكو
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 Badra BERRISSOULE « Conférence intergouvernementale sur les migrations: Le Maroc donne l’exemple  », 

l’économiste, édition n°:5408, le 10/12/2018 https://www.leconomiste.com/art icle/1037689-conference-
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59
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4431 du 30 décembre 2014 https://www.leconomiste.com/article/964065-regularisation-des-clandestinsa-peine-
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V – 3 – قانون طالبي اللجوء واللاجئين بالمغرب  
والذي  1957غشت  29بتاريخ  2-57-1256بالمرسوم رقم  ضبطه إن قانون اللاجئين بالمغرب قد تم

حدد التدابير التطبيقية الخاصة باتفاقية جنيف بالمغرب. وقد أنشأ هذا المرسوم السلطة المختصة للاعتراف 
بي للاجئين وعديمي الجنسية ) وهو تابع لوزارة الشؤون  (BMRAبوضعية اللاجئ وهو المكتب المغر

 الخارجية والتعاون.
بالمغرب قد تكلفت بتسجيل وضعية اللاجئ أثناء  المفوضية السامية للاجئينفإن  ،مستوى التطبيقعلى 

السنوات التي تم فيها إغلاق المكتب السابق الذكر. وقد تمت بالفعل إعادة فتح هذا الأخير عند انطلاق 
ية وضعية اللاجئين بالمغرب في شتنبر   . 201363الحملة الاستثنائية لتسو

يتم الا للاجئين بالمغرب  سامية المفوضية من طرف ال معتراف بوضعية اللاجئ لطالبي اللجوء المعترف بهو
يقوم هذا الأخير، بعد فحص الملف  من و بي للاجئين وعديمي الجنسية، و من طرف المكتب المغر

بما  بالمغرب المفوضية السامية للاجئينطرف لجنة مكونة من ممثلي وزارة العدل والشؤون الخارجية و
 : يلي

ية الأم –أولا  الوطني بتسليم بطاقة الإقامة للشخص ن البث في الطلب ومنحه الموافقة حيث تقوم مدير
 ه عند الاقتضاء.أسرتالمعترف به كلاجئ وكذا ل

وفي هذه الحالة يمكن للمعني بالأمر أن يلجأ الى لجنة الشكايات التابعة لنفس  ،رفض صفة لاجئ –ثانيا 
بالمغرب هي المؤسسة  المفوضية السامية للاجئين. وفي الواقع فإن  64وماي 30  في غضون  المكتب

بي.   الوحيدة التي لها الصلاحية في تحديد صفة طالبي اللجوء على مستوى القطر المغر
يتم طلب اللجوء ل  :  حسب المسطرة التاليةى هذه الهيئة بالمغرب ذو

ية أو في بادئ الأمر يقوم طالب اللجوء بملء استمار   ة التسجيل بإحدى اللغات الفرنسية، الانجليز
بية حيث يدلي بالمعلومات اللازمة والخاصة بالحالة المدنية )ا شخصي، تاريخ السم لإعائلي، االسم لإالعر

طلب وأسباب مغادرته لبلده ومكان الازدياد، الحالة العائلية(، والمهنة والجنسية ودواعي هذا ال
 .الأصلي

يد من وللاجئين لاستجوابه مفوضية السامية ستقباله من طرف أحد موظفي البعد ذلك يتم ا    لمز
 65المعلومات حول طلبه أو تدقيقها. 

بعد فحص أولي   لا يسلم الى المعني بالأمر شهادة طلب  ،فيه االطلب غير مؤسس أو مبالغ ، إذا اعتبرو
 .ساعة 48اللجوء ول كن يمكن له أن يلجأ الى لجنة الشكايات في أجل 
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لجوء  اطالببصفته بالمغرب تسلم المعني بالأمر وصلا  المفوضية السامية للاجئينفإن  ،أما في حالة القبول  
ثلاثة أشهر يتم تجديدها حتى يتم البث النهائي في  ، ولهذا الوصل صلاحية والذي سيتم فيه بحث معمق

 66جوء.للاطلبه 
ية وضعية  ين  2013شتنبر  10لاجئ منذ  550وقد قام هذا المكتب بتسو وقد كانوا من قبل متوفر

 .  67للاجئينسامية المفوضية على بطاقة لاجئ مسلمة من طرف ال
ية المكلفة بالتوجيه نحو مكتب اللاجئين وعديمي  2014وفي متم شهر مارس  استقبلت اللجنة الوزار

طرف  سبق الاعتراف بهم من 572من أصل مفوضية بهم من طرف ال امعترف الاجئ 539الجنسية 
 68للاجئين وذلك من أجل تصحيح الصفة.  ساميةالمفوضية ال

بي للاجئين وعديمي الجنسية وحتى دجنبر  ،وهكذا  5.618حصل  2018فمنذ إعادة فتح المكتب المغر
يا. 3.249شخصا على صفة لاجئ من بينهم   69سور

 يلي : ولقد حصل هؤلاء على بطاقة الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وهي تخول لهم ما 
ين هم في ميدان السكن، الصحة، أسرالاستفادة من برامج ادماجهم و -1 التمدرس للأطفال والتكو

 المهني،
 ،مباشرة التجمع العائلي بصفة قانونية -2
 الحصول على ضمانة لعدم طردهم. -3

ية  يين بصفة منفصلة على باقي طلبات التسو بية أن تعالج طلبات السور عند ولقد قررت الدولة المغر
ين، وصرحت اللجنة العليا للاجئين في  أنه بخلاف    201770وثيقة تحيينية بتاريخ مارسالمهاجر

بية ول كن سيسلم له وصل  يف المغر يين أن يحصلوا على وثيقة التعر الجاليات الأخرى فإنه لا يمكن للسور
يحميهم من الطرد، دون أن يفصح على الط بية يؤكد تسجيلهم و بيعة الحقيقية من طرف السلطات المغر

يعود السبب الرئيسي في هذا القرار ولا شك الى اعتبارات سياسية وأمنية.  لصفتهم. و
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 االعزمشاس، اٌؼٛدح اٌطٛػ١خ(
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ي ولعل السبب الرئيسي لهذا التغيير في  .على بطاقة الإقامة 2018 دن منيولقد حصل بعض الرعايا السور
يين يعود أساسا لأسباب اقتصادية، ذلك  أن تواجدهم بالمغرب سياسة المغرب تجاه طالبي اللجوء السور

بية، ل كن الحصول على وثائق  يفية مغر بأرقام تتضاعف لا يمكنها ولوج سوق الشغل في غياب وثائق تعر
ية.  بية لم يتم تعميمه على كل الجالية السور يف مغر  تعر

ين و   يل حسب منظمات حقوق الإنسان و المهاجر يبقى الاعتراف بصفة لاجئ، في المغرب، هز هدا و
 .71لك بسبب تشديد سياسة اللجوءناللاجئين و

V-1   الحالة المدنية بالمغربقانون 
شتنبر  4لك بالظهير رقم نقد تم  و  1912يعود تأسيس الحالة المدنية بالمغرب إلى عهد الحماية سنة   

إلى كل مديد تطبيقه كان النظام مقصور على الفرنسيين و الأجانب المقيمين بالمغرب ولم يتم تو . 1915
بة إلا في سنة المغا  72.  1951ر

 99-37 بموجب القانون رقملك ذو 2002 سنةو مراسيمه التطبيقية ا النظام ذه وقد تم إصلاح
ينص الفصل  . 73الخاص بالحالة المدنية  بة جميعهم خاضعون  هذا  من 3و القانون على أن المغار

يطبق نفس النظام على الأجانب فيما يخ يا لنظام الحالة المدنية و ص الازديادات و الوفيات إجبار
 الحاصلة بالتراب الوطني.

بالنسبة للمقيم الأجنبي ال بية، فإن شهادة ازدياده تحول إلى السجلات ي حصل ذو على الجنسية المغر
 74لوثيقة التي منحته الجنسية لالوطنية، مع الإشارة إلى المراجع الأساسية 

يتوجب التصريح بالولادة عند الأجانب في نفس المدة  بة )و يوما بعد الوضع(، و  30المحددة للمغار
يتم التسجيل في نفس السجلات مع الإشارة إلى ميزة الجنسية.   احترام نفس الشروط و

بية على يد ض يتم تسجيل الولادات في الحالة المدنية المغر بط الحالة المدنية للدائرة التي يقطن بها آباء او
: "  تحدث في كل جماعة في المغرب مكاتب للحالة  99-37قانون من   4مادة لللك طبقا ذالمولود، و

يمكن لرؤساء الجماعات، ضباط الحالة المدنية، إحداث،  المدينة بحسب التقسيم الجماعي للتراب الوطني. و
لك بقرارات خاضعة لمصادقة وزارة ذداخل الجماعات التي يترأسونها، مكاتب تابعة لها عند الاقتضاء، و

يخها"   15الداخلية في أجل   يوما ابتداء من تار
يتم التصريح بالولادة، حسب ال  ، ب : 17مادة و
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ه المهنة بصفة ذشهادة الازدياد مسلمة من طرف الطبيب المولد، أو المولدة وهي امرأة تمارس ه -
 رسمية أو من طرف السلطات المحلية،

 نسخة من عقد الزواج تشهد بشرعيته، -
يعطي عقد الازدياد معلومات حول الم ولود : الاسم العائلي، الاسم الشخصي، تاريخ ومكان الازدياد، و

كان أجنبيا. كما يسجل أيضا بالنسبة للآباء : الاسم العائلي و الشخصي وتاريخ ومكان  نوالجنسية إ
 ا كان الآباء أجانب. ذالازدياد و الجنسية إ

بعض  ،دياد. إلا أنه في الواقعيعتبر مكان الإقامة هو مكان الاز ،ا لم يكن مكان الازدياد معروفاذوإ
ية.  ضباط  الحالة المدنية يطلبون شهادة السكنى في حين صرح لنا البعض الآخر أنها غير ضرور

يبي ذوفي حالة تع ر معرفة تاريخ الازدياد، فإنه يتوجب مساندة التصريح بشهادة طبية تبين السن التقر
 (.19للولد )فصل 

إلزامية من تكون على أن نسخة من عقد الزواج  99-37لقانون للمرسوم التطبيقي ل 17مادة نص التو
بة المسلمين أجل تسجيل الازدياد شرعية المعاشرة التي نتج عنها  لإثبات عندما يتعلق الأمر بالمغار

 .الازدياد. 
يحات في سجلات الحالة المدنية باللغة الفرنسية بالنسبة لكل المستفيدين ال ه ذجانب من هأوتدون التصر

 دمة سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.الخ
ينا فاقت المدة الثلاثين يوما عند التصريح يتوجب على أحد الذوإ بة  أبو أو عضو من أعضاء العائلة المقر

لاستدلال على مكان الاقامة الحالي. او  -قسم الأسرة –ى المحكمة الابتدائية ذأن يرفع دعوة قضائية ل
يتم طلب تسجيل الطفل كتابة وتحدد يداع في   و يف الإ  درهم . 50مصار

 ومن بين الوثائق التي يجب الإدلاء بها لرفع الدعوة ما يالي:
 علان( إا الذتابع لرخصة قضائية تفيد بمنع هالوكيل القضائي  إعلان الازدياد )أو محضر -1
 ا كان حاضرا ومعروفا(،ذوثيقة ازدياد الأم والأب )إ -2
ت ي يقع محل الاقامة تحتة من طرف الدائرة الشهادة عدم التسجيل بالحالة المدنية مسلم -3

 ها، كما يسلم ضابط الحالة المدنية بطاقة معلومات حول الطفل لمرافقتها للملف،نفوذ
ية بصفة رسمية ول كن في الواقع  تشهادة حياة الطفل ، وهي ليس -4 غالبا ما يطلبها ضرور

يجب أن تحرر  والدي الطفل القاضي. وتسلم هذه الشهادة من المقاطعة لمحل سكنى أو الأم و
بية حتى تكون مقبولة ل  كم.اى المحذبالعر
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يخها. وفي يوم الجلسة    يستلم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم القاعة حيث سوف تتم الجلسة  وتار و
يجابي يعلن حكمه الذي قد يكون إ بالنسبة لطلب التسجيل بالحالة  اأو سلبي ايدرس القاضي الملف و

 الملف غير كامل يؤجل القاضي الجلسة حتى يكتمل الملف.المدنية. و إذا كان 
بعد إصدار الحكم ت يثما تحول الوثيقة الأصلية إلى ذخذ نسخة منه عند كتابة الضبط لؤو ى المحكمة ر

 وفي حالة حكم بالتصريح بالولادة، تسجل مراجع قرار المحكمة بالعقد. . 75مقاطعةال
V – 2 - مدونة الأسرة  : 

بواجبات الآباء تجاه أطفالهم متعلقة ال 54مادة في الفقرة الثانية من ال 2004ة لسنة تنص مدونة الأسر
مادة نص التعلى ما يلي : "ضبط ومحافظة نسبهم وخاصة عبر الإسم والجنسية وتسجيلهم بالحالة المدنية" و

مي الجنسية طبقا الثانية أن نصوص مدونة الأسرة تطبق على : "اللاجئين بما فيهم عدي افي فقرته ة الثاني
 76المتعلقة بوضعية اللاجئين".  1951يوليوز  28لاتفاقية جنيف بتاريخ 

V – 3 – القانون الجنائي  : 
بات في حالة عدم تسجيل الولادات : 468 ةمادالينص كذلك القانون الجنائي في كما   على عقو

يمة ٔاو المولدة ٔاو القابلة ٔاو الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب ٔاو الجراح ٔاو ملاحظ الصحة ٔاو الحك"
بغرامة من مائة  ين و ٔاي شخص حضر الولادة ٔاو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر ٕالى شهر

ين ٕالى مأيتي درهم، ٕاذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات  198وعشر
  "التي يكون فيها التصريح واجبا

بات ضد الأم، لأن الأب هو رب ونلاحظ في هذا   الصدد أن القانون الجنائي لم ينص على عقو
على أن المسؤولية مشتركة بين  2004الأسرة، في حين أكد الفصل الرابع من مدونة الأسرة لسنة 

المتعلق بالحالة المدنية،  37-99الزوجين من جهة، واعترف من جهة أخرى المرسوم التطبيقي للقانون 
 لها مثل الأب في تسجيل ابنها في الحالة المدنية.للأم الحق مث

V – 4 – بية  :  الحملة الوطنية لتسجيل الولادات في الحالة المدنية المغر
ين عدم تسجيل الولادات الحاصلة  لقد استنكرت منظمات وطنية ودولية تعنى بحقوق الإنسان والمهاجر

ين واللاجئين بالمغرب، وذلك حسب ما نصت عل يراتهم ومنها : عند المهاجر  يه تقر
ين وأعضاء  - شتنبر  18بتاريخ  أسرهمتقرير لجنة الأمم المتحدة حول حقوق العمال المهاجر

ير الأولي للمغرب الذي اعتمدته اللجنة في دورتها  2013 : "إن الملاحظات النهائية الخاصة بالتقر
ية من أجل أن  بما فيه  ،يوفر لكل طفل لعامل مهاجرالتاسعة عشرة " توصي المغرب "باتخاذ الاجراءات الضرور
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 . 77(36 الفقرة 7، تسجيل ازدياده )صفحة نظامية ذلك الذي هو في وضعية غير 
يره كذلك على أهمية تجاوز العقبات في تسجيل  78ولقد ألح المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقار

ين واللاجئين، الولادات وكذلك هو الحال بالنسبة لمنظمات غير حكومية التي تعنى بحقو ق المهاجر
ية مناهضة مجموعة وخاصة ين لمواكبة العنصر  أرضيةوال  79بالمغرب والدفاع عن الأجانب والمهاجر

ين  حمايةالوطنية ل   80المهاجر
يب، ولم يتم الوعي  ين وذلك الى عهد قر ين باهتمام المقرر لم يستأثر تسجيل الولادات عند المهاجر

 ،به في هذه الفترةاهتمام وهذا بالرغم من أن هذا الأمر قد تم ال ،2017بالإشكالية حتى أواخر سنة 
بية بش " اليونسيف" طفولة صندوق الأمم المتحدة للكة مع رافي حملتين وطنيتين قامت بهما الحكومة المغر

بي مهما كانت جنسياتهم أو الوضعية القانونية لن م يأجل تسجيل الأطفال المزدادين بالتراب المغر  هم.أبو
 02في الحملة الثانية وانطلقت  2017شتنبر  4حالة المدنية يوم في اللتسجيل ل انطلقت الحملة الأولى لقد

لم يعلن أي عدد  2019لى حدود فبراير إشعار "إني مسجل إذن أنا موجود".وتحت   2018يونيو 
ين واللاجئين بالمغرب عبر هاتين العمليتين.  لتسجيل أطفال المهاجر

ين ت مبادرات عدة ونسجل أيضا أنه تم قامت بها بعض من أجل تسجيل ولادات أطفال المهاجر
 نذكر منها ما يلي :  شأنالمدني في هذا ال من المجتمع المؤسسات والفاعلين 

حول "تسجيل أطفال  2017نونبر  23يوم دراسي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم بتاريخ  -
ين في الحالة المدنية بين القانون و  .الإجراءات الجديدة"المهاجر

المتدخلين في ميدان تسجيل الولادات في مختلف وقد أفضى هذا اللقاء الذي استهدف تحسيس  -
يةالآثار الناجمة على انعدام ال حولالحالة المدنية  جنسيته، الى انعدام للطفل ومخاطر  ةالقانوني هو

المعنيين بتسجيل الولادات توصيات للقنصليات وموظفي الحالة المدنية والمستشفيات والفاعلين 

                                                 
77

 Nations Unies, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants  et des membres de leur 

famille « Observation finales concernant le rapport init ial du Maroc », le  18 sept. 2013 -

http://dev.lifemoz.com/gadem/wp-content/uploads/2016/05/CCMW-C-MAR-CO-1.pdf. 
78

 Le Conseil Nat ional des Droits de l’Homme est l’institution nationale chargée de la promotion et de la 

protection des droits de l’homme, reconnue par la constitution marocaine de 2011. En juillet 2013, le CNDH a 

élaboré un rapport thématique sur la situation des migrants et réfugiés au Maroc en  faisant des recommandations 

au gouvernement marocain pour prendre toutes les mesures convenables afin de p rotéger les droits et les libertés 

des migrants établis sur le territoire marocain. , « Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une politique 

d’asile et  d’immigration radicalement nouvelle » juillet 2013,  page 6, paragraphe 2, https://www.cndh.ma  

/fr/communiques/le-cndh-elabore-un-rapport-sur-lasile-et-limmigration-au-maroc 
79

 
79

 Rapport de GADEM à l’attention du comité de protection des droits des travailleurs migrants et  des membres 

de leur famille sur l’application par le Maroc de la Convention y afférente, décembre 2012, page 25-26 ;  
80

 « Etat des lieux de l’accès aux services pour les personnes migrantes au Maroc : Bilan, perspectives et 

recommandations de la société civile », PNPM 2017, p 14; « Contribution de la société civ ile dans le cadre de 

l’Examen Périodique Universel du Maroc », PNPM 2017 ; « Assises Marocaines des Organisations de la Société 

Civile Actives en Soutien aux Personnes Migrantes : Compte Rendu  », PNPM 2018 ; « Blocage des avis de 

naissance des nouveaux nés par faute de règlement des factures  », PNPM 2018. Tous disponibles sur le site web  

de la PNPM : http://www.pnpm.ma/   

https://www.cndh.ma/
http://www.pnpm.ma/
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وذلك من أجل تسهيل اجراءات تسجيل أطفال الأجانب والأخذ بعين الاعتبار لوضعياتهم بما 
 .يوما( وإحداث محاكم متنقلة 30في ذلك مجانية التوليد ومراجعة مدة التسجيل )أكثر من 

يا تحت عنوان "تسجيل أ 2018يونيو  6في  81 (CARITAS)وقد نشرت  طفال دليلا اخبار
ين ولكل فاعل مرافق للعائلات في  الأجانب بالحالة المدنية بالمغرب" وهو موجه للمهاجر

وإذ نتعرض لأهمية الإجراء موضوع هذا الدليل نشير . 82اجراءاتهم من أجل تسجيل الولادات
إعلان الولادة بالمستشفى أو  يتعلقان بالحصول على الى أن هذا الأخير تم تصميمه في جزأين

يمد هذا  30 أجل لا يتعدى ى سلطات الحالة المدنية في ذوالتصريح بالازدياد لخارجه  يوما . و
الوثائق التي يجب الإجراءات و بنصائح في حالة تعثر إجراءات التسجيل وكذا  ه،الدليل في آخر

يرها والمصادقة عليها من أجل تسجيل الطفل بالحالة المدنية.  تحر
V – 5 – المقيمين بالمغرب القانون الشخصي للأجانب  : 

ية التي يتمتع بها الأجانب بالمغرب للنظام القانوني ال سنة تحت الحماية. صادر تخضع الحقوق الأسر
يحيل الظهير المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب 1913. على القانون الوطني للأشخاص  DCC 1913)) و

ة المدنية عند الأشخاص )ال كفاءة القانونية( وهو يعتمد مبدأ شخصية القوانين فيما يخص الحالة  والأهلي
يخضع الأجانب لقانونهم الوطني فيما يخص  ( : الحقوق والواجبات  3المادة )  ةالشخصيالأحوال  و

عند الزواج، الحقوق والواجبات بعد الطلاق، الحقوق والواجبات تجاه الفروع والأصول والإرث 
 لجنسية تنمحي في الحالات الآتية : ي تعطي الأفضلية لدة الارتباط التوالوصية والهبة، إلا أن قاع

بي مسلما فإن وضعيته تكون خاضعة لمدونة  - 1 إذا كان الأجنبي المتواجد فوق التراب المغر
بية مهما كان قانون بلده الأصلي.    الأسرة المغر

ن تمتع بوضعية لاجئ فإن نصوص مدونة الأسرة تكويإذا كان الأجنبي المتواجد بالمغرب  - 2
من اتفاقية جنيف : "إن القوانين الشخصية لكل لاجئ تكون خاضعة للبلد  12موافقة للفصل 

 الذي يقطنه في حالة سكناه وإن لم يكن له سكن فهو خاضع لقانون بلد إقامته.
 .40إذا كان الأجنبي المقيم بالمغرب لا يتوفر على جنسية وذلك هو حال عديمي الجنسية. ص  - 3

V-10  يف الوطنيةبطاقة الت  عر
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بثؼخ ٌٍى١ٕغخ CARITAS"وبس٠طبط" )   دٌٚخ ٌٍزضبِٓ ِغ األؽخبؿ فٟ ٚضغ  160ىخ د١ٌٚخ، فٟ اٌىبر١ٌٛى١خ رٛخذ، فٟ إطبس ؽج( ِؤعغخ ر

ٚ إٌٝ خبٔت ِب ٠ٕب٘ض اٌخّغ١ٓ ِٓ  1983اٌٙؾبؽخ. ٚفٟ اٌّغشة اعزمشد ثّٛخت ظ١ٙش ٍِىٟ ثزبس٠خ  . ٟٚ٘ رزذخً فٟ خٙبد ِزؼذدح ِٓ اٌّغشة 

د اٌّزخققخ فٟ إ٠ٛاء األؽخبؿ فٟ حبٌخ اإلػبلخ ٌٍٚشفغ ِٓ لذساد اٌفالح١ٓ اٌفبػ١ٍٓ ِٓ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ ِٓ خالال ثشاِح ٌّشافمخ اٌدّؼ١ب

ِٙبخش فٟ ِشاوض اٌذاس  25.000. ٌٚمذ سافمذ أوثش ِٓ 2000اٌقغبس ٚ فٟ ِدبي اٌٙدشح. ٟٚ٘ رؼًّ ثبٌّغشة ٌقبٌح اٌّٙبخش٠ٓ ِٕذ عٕخ 

 ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزغد١ً فٟ اٌحبٌخ اٌّذ١ٔخ ، ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌؼًّ. .  قح١خاٌج١ضبء ٚ اٌشثبط ٚ طٕدخ . ٘ذفٙب رّز١ؼُٙ ثبٌحمٛق االعبع١خ ٚاٌخذِبد اٌ
82

ثز٠ًّٛ ِٓ اٌزؼبْٚ اٌؼِّٟٛ االٌّبٟٔ  2016اٌزٟ أطٍمذ فٟ اثش٠ً  2019-2016فٟ إطبس اٌجشٔبِح اٌّغّٝ " اٌمٕطشح"  ٌمذ رُ إفذاس اٌذ١ًٌ   

 ٠بدٞ اٌّزحذح" ٚ "١ِغ١شٚس" ٚطبئفخ األخٛاد اٌفشٔغ١غىب١١ٔٓ ٌّش٠ُ ثبٌّغشة. ٚاٌغٛعشٞ ِغ وبس٠طبط ٌذٚي فشٔغب ٚإعجب١ٔب ٚإ٠طب١ٌب ٚ"األ
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يف الإل كتروني " يف بالمغرب بوثيقة رسمية هي " البطاقة الوطنية للتعر . 83في السن الثامن عشر يتم التعر
بي في ذال84 06-35ه الأخيرة بموجب القانون رقم ذوقد أحدثت ه ي أوجب على كل مواطن مغر

ى السلطات على ذء، له البطاقة للاستدلال بها، عند الاقتضاذه حصل علىأن ي ةعشر ةالسن الثامن
يته و جنسيته بية هو  . 85المغر

V-11 بي  قانون الجنسية المغر
بط الشخص بالدولة  ات السيادة و بالملك ذتعرف الجنسية بالمغرب بالرابطة القانونية و السياسية التي تر

 عبر علاقة البيعة.
يترتب على ه صادية  وثقافية واحترام ا الرابط القانوني واجبات و حقوق سياسية  و اجتماعية  واقتذو

يات الفردية...."  86الحر
يعتبر قانون الجنسية من النصوص القانونية الأولى الصادرة في سنة  مباشرة بعد  الاستقلال   1958و

  2007و  1960 سنواتصادرة وقد تم تغييره  و تتميمه بنصوص جديدة خاصة  منها تلك ال
 .  201187و

ينص ه ية المواثيق الدولية المصادق عليها والمنشورة من طرف ا القانون في جزئه الأول عذو لى أولو
 المغرب على القوانين الوطنية .

يمنح ه بية ذو  : في الحالات التاليةا القانون الجنسية المغر
 الأبوي انتساب عبر ال -1

بية  6ينص الفصل  بي أو أم مغر بي كل طفل ازداد من أب مغر " من القانون على ما يلي : " يعتبر مغر
من أجل فض التمييز بين الأب و الأم فيما يخص نقل الجنسية  2007سنة مادة اله . وقد تم تغيير هذ

حق اكتساب من ا ، منحدرا من أب أجنبي، شخص 33.587 استفاد إلى الأطفال. وهكذا فقد 
بية لأمه بية. 2018، منذ مارس 88الجنسية المغر   حسب الحكومة المغر

                                                 
83

ب ٌٍفقً    اس اٌجطبلخ اٌٛط١ٕخ ٌٍزؼش٠ف االٌىزشٟٚٔ طجم أٔظش   06-35ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  2االٚساق اٌّطٍٛثخ الفذ

CNIE.aspx-la-de-propos-://www.cnie.ma/ar/sinformer/Pages/Ahttp 
84

ح  19فبدس فٟ  1-07-149ؽش٠ف سلُ  ظ١ٙش   ثّٛخجٗ اٌجطبلخ اٌٛط١ٕخ ٌٍزؼش٠ف  اٌّحذثخ 35-06ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ سلُ  1428ِٓ رٞ اٌمؼذ

 .2007د٠غّجش  3 - 1428رٚ اٌمؼذح  22اإلٌىزش١ٔٚخ )ج. س. ثزبس٠خ 

85
  http://www.cnie.ma/Pages/Accueil.aspx 

86
 Decroux Paul, Quelques aspects de la nationalité marocaine, Revue Marocaine de Droit, 1949, pp 102- 105. 

87
 Tel qu’il a éte modifié et complété par les textes suivants : 

- Dahir n° 1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58-11 relat ive à la 

Cour de cassation et portant modificat ion du dahir n° 1-57-223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relat if à la  

Cour suprême ;  publié dans l’éd ition générale du Bulletin  Officiel (en  langue arabe) n° 5989 bis du 28 kaada 

1432 (26 octobre 2011), p. 5228 ; 

- Dahir n° 1-07-80 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant promulgation  de la loi n° 62 -06 modifiant et  

complétant le dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité ma rocaine ; 

Bulletin Officiel n° 5514 du 10 rabii I 1428 (5 Avril 2007) , p. 457 ; 
88

 Dahir n° 1-60-132 du 16 safar 1380 (10 août 1960) complétant le  dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 

septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine ; Bullet in Off iciel n° 2495 du 19 août 1960, p. 1560. 

http://www.cnie.ma/ar/sinformer/Pages/A-propos-de-la-CNIE.aspx
http://www.cnie.ma/ar/sinformer/Pages/A-propos-de-la-CNIE.aspx
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بيعبر الازدياد بالتراب ا -2  لمغر
يفترض الازدياد 89  7وحسب الفصل  بي الطفل الذي يولد بالمغرب من آباء مجهولين"، و " يعتبر مغر

بالمغرب حتى يؤتى بدليل مخالف. بمعنى أن المغرب لا يتبع "حق التراب" إلا أولائك الذين يمكنهم 
بي منذ أجيال متعددة أو على روابط ثقا و ينص  فية واجتماعية.الاستدلال على ارتباطهم بالتراب المغر

ين أجنبي( على أن الطفل المزداد بالمغرب 1)  9الفصل  ن بالمغرب قبل دخول ظهير ين مزداديمن أبو
على الجنسية حصول حيز التنفيذ أو من أب مزداد بالمغرب وهو ينتمي إلى بلد مسلم يمكنه ال 1958

بية بالتصريح.  المغر
ينص نفس الفصل على أن الطفل المولود بال ين مجهولين و قد تمت كفالته من طرف و خارج من أبو

بي لمدة خمس سنوات ي   90مكنه اكتساب الجنسية بالتصريح. شخص مغر
 عبر الزواج  -3

بي وهي تقيم بالمغرب من 10وحسب الفصل  أكثر من  ذفإن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغر
يقر القان بي تمييزا بين الجنسين حيث لا خمس سنوات على الاقل يمكنها  اكتساب الجنسية. و ون المغر

بية أن تنقل جنسيتها لزوجها الأجنبي، وه ا التمييز المرفوض بشدة من طرف ذيسمح للزوجة المغر
ية، هو موضوع مشاورات في هالحقوقية و  المنظمات   ه الآونة  لم تفض بعد إلى رفعه.ذالنسو

 عبر التجنيس-4
بية ين أفإن الأجنبي الذي يود  ،11وحسب الفصل  ، يمكنه أن يتقدم بطلب تمتع بالجنسية المغر

بية بالتجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة بالمغرب إذا استوفى بعض  لاكتساب الجنسية المغر
 91الشروط 

                                                                                                                                                         
Cf. également Malika Benradi : « Genre et nationalité : la citoyenneté inachevée des femmes au Maroc » 

Conférence- débat, Centre Arabish Nederlandse, le 21 mai 2005 Amsterdam Hollande. 
88

« Code de la famille : Plus de 33.000 personnes ont acquis la nationalité marocaine par leurs mères  » LE 

MATIN 01 mars 2018, https://lematin.ma/ journal/2018/plus -33000-ont-acquis-nationalite-marocaine-meres 

/288137.html  
89

 
89

 ARTICLE 7 : NATIONALITE PAR LA NAISSANCE AU MAROC Est Marocain, l’enfant né au Maroc de 

parents inconnus. Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, 

au cours de sa minorité, sa filiat ion est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de 

cet étranger, la  nationalité de celu i-ci. L’enfant de parents inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve 

du contraire, né au Maroc. Cf. .Delphine Perrin :    Identité et transmission du lien national au Maghreb : étude 

comparée des codes de la nationalité. L’Année du Maghreb III 2007  P.479-497  
90

 L’art icle 9(2) du code de la nationalité marocaine stipule que  : « Sauf opposition du ministre de la justice 

conformément  aux articles 26 et 27 du présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus 

de cinq années, la kafala (la prise en charge) d’un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut 

présenter une déclaration au x fins d’acquisition de la nationalité marocaine par l’enfant. Sauf opposition du 

ministre de la justice conformément auxdits articles, l’enfant soumis à la Kafala, répondant aux conditions ci-

dessus et dont le Kafil n’a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter 

personnellement sa déclaration aux fins d’acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années 

précédant sa majorité ». 
91

 Sous réserve des exceptions prévues à l’art icle 12, l’étranger qui fo rmule la demande d’acquisition de la 

nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu’il remplit les conditions fixées ci-après : 

https://lematin.ma/journal/2018/plus-33000-ont-acquis-nationalite-marocaine-meres
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وهكذا فإن اللاجئين الذين أقاموا بالمغرب لمدة خمس سنوات يمكنهم طلب الجنسية طبقا للظهير 
بي للاجئين وعديمي الجنسية 1958نبر شت 6المتضمن لقانون الجنسية  ل  . وإن رئيس المكتب المغر

بية.  يمثل في اللجنة الوطنية التي تبث في طلبات الجنسية المغر
بية صعب يبقى اكتساب الجنسية المغر على الجنسية صل ا النظام مقيد بشدة. ولم يحذإن هوجدا،  او

بية مند الاستقلا  .92شخصا  6328سوى  2015ل إلى غاية المغر
 الأطر القانونية لبلدان الأصل –

ين واللاجئين ير ،كل بلدان الأصل للمهاجر ين في هذا التقر يقرون بنقل الجنسية للأطفال  ،المعتبر
يا فإن هذه الأخيرة تلزم بتقييدات  المزدادين خارج التراب الوطني دون تمييز بين جنس الآباء عدا سور

 المرأة في نقل جنسيتها لأطفالها. حق فيما يخصصرامة عبر العالم  أشدبين المن 
ية  برغم من إمكانيات نقل الجنسية مبدئيا فإنه يشترط أن يكون الازدياد والعلاقة الأبو الا أنه و

سلطات القنصلية للبلد الأصل في حالة الازدياد بالخارج الى ذالمدنية أي ل ةى سلطات الحالذمسجلين ل
يا قانونا ياإنه يحتمل أن يكون، في الواقع، ف ،وإن لم يكن هذا التسجيل إجبار من أجل  ضرور

ى القناصل ممكنا فإنه يتوجب ذوحتى يكون التسجيل ل.مصاحبة الثائق الوالاعتراف بالجنسية وتسليم 
 .تسجيله أولا في الحالة المدنية ببلد الازدياد

أم تمنح الجنسية أما القانون السوري فإنه ينبني على علاقة الأبوة. ورغم أن القانون ينص على أن ال
ياإللابن إذا كان الأب مجهولا فإنه لا يطبق ذلك  إن أحداث الحالة  93.لا على الأطفال المزدادين بسور

ية ذل سجلتالمدنية الحاصلة بالخارج يجب أن  ى السلطات القنصلية مع وجوب تقديم وثائق حول هو
يا وأن للأم شها .الأب وكذا شهادة الزواج زواج فلا يمكنها أن تسجل ال دةوحتى إذا كان الأب سور

بة  ،في حالة وفاة الأب ،مولودها الا مع الادلاء بشهادة الوفاة وقد تمت الإشارة كثيرا الى صعو
يين في الدول المجاورة.ذالإجراءات ل  ى اللاجئين السور

                                                                                                                                                         
1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa 

demande, et résider au Maroc jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ;  

2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ; 

3° - être sain de corps et d’esprit ; 

4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait  

L’objet de condamnation pour : - crime ; - délit  infamant ;  - actes constituant une infraction de terrorisme ;  - 

actes contraires aux lo is de la résidence légale au Maroc ; - ou actes entraînant la déchéance de la capacité 

commerciale. non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;  

5° - justifier d’une connaissance suffisante de la langue arabe ;  

6° - justifier de moyens d’existence suffisants. Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de 

naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l’administration. 
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ح اٌشع١ّخ  24/11/1969ي 276ِشعَٛ اٌمبْٔٛ      خ اٌغٛس٠خ  إٌّؾٛس ثبٌدش٠ذ  13/02/1972ي   17ِغ١ش ثبٌّشعَٛ ٜ 1972اٌّزؼٍك ثبٌدٕغ١

 . 1986اٌدش٠ذح اٌشع١ّخ  1986ي  34ثبٌمبْٔٛ سلُ 
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الفرنسي تها تتقاسم الإجراءات المبنية على نموذج القانون المدني اإن كل الدول التي تم استجواب جالي
يا.  باستثناء  نيجير

ين لا يعترف بها الا اذا اقرته  ية الأبو وتنص القوانين على أن المعلومات المتعلقة بمكان الازدياد وهو
الحالة المدنية ولا أحد من هذه القوانين ينص على التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية، رغم أن قوانين 

يق بين الأطفال المزدادين في إطار الزواج أو الكامرون وساحل العاج ومالي والسنيغ ال تنص على التفر
خارجه فيما يتعلق بالاستدلال على الأصول. ففي حالة ازدياد خارج إطار الزواج يتوجب تحديد 

  94علاقة الأبوة قبل بلوغ سن الرشد القانوني للطفل 
ى السلطات ذوجب التصريح بها لإن إجراءات التسجيل هي أيضا مشابهة، وفي حالة الازدياد بالخارج يت

يعتبر الكمرون وساحل العاج تسجيل الازديادات ذالقنصلية بعد التسجيل ل ى سلطات بلد الازدياد و
  95في البلد الأجنبي مقبولة وموثوق بها.

ى وزارة الشؤون الخارجية، في ذوالجميع يعتبرون ان عقد الحالة المدنية يمكن أن يتم تسجيلها مباشرة ل
م وجود سلطات قنصلية في بلدان الازدياد أو بالنسبة للكمرون في السنة الموالية للعودة الى حالة عد

 البلد. 
ية بالنسبة لمنح  ية، على أن للرجال والنساء حقوق متساو يا الذي يقنن الجنسية النيجر ينص دستور نيجر و

  96الجنسية للأطفال دون فرق ما بين من ازداد خارج أو داخل إطار الزواج. 
ينص قانون الحالة المدنية عامة أن الق   97.تعمل كمكاتب للحالة المدنية نصلياتو
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 415-61. لبْٔٛ اٌدٕغ١خ اٌؼبخ١خ  15، 6،7،14ٚاٌّزضّٓ ٌمبْٔٛ اٌدٕغ١خ اٌىب١ِش١ٔٚخ  فقٛي  11/06/1968ي LF-3-1969لبْٔٛ  

اٌمبضٟ ثمبْٔٛ األؽخبؿ ٚ األعش فقٛي  30/12/2011 087-52011 :ضّٗ لبْٔٛ 7ٚ9فقٛي  2013وّب رُ رغ١شٖ فٟ  14/12/1961

 غ١خ.اٌّزضّٓ ٌمبْٔٛ اٌد7/03/1961َٕ  10-561 اٌغ١ٕغبي لبْٔٛ  225ٚ229
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 Cameroun : Ordonnance n° 81/002 du 29 juin  1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions 

relatives à l’état des personnes physiques, telle que modifié et complété par la Lo i N° 2011/011 du 6 mai 2011, 

arts 5 & 6 ; Côte d’Ivoire : Lo i n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'État  civ il, modifiée par la lo i n° 83-799 

du 2 aout 1983 Arts. 32  & 33 ; Mali : Loi N° 2011–087 du 30 Décembre 2011 portant Code des personnes et de 

la famille, art. 157 ; Sénégal Code de la Famille (Loi n°72-61 du 12 juin 1972, modifiée 1999), art 44. 
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 Constitution du Nigeria, 1999, art. 25. 
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 Births, Deaths, etc. (Compulsory Registration) Act, No. 69 de 1992, art. 44. 
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VII  األدوات امليهجية : 

 
بية، قمنا باستجواب مختلف  ل كي نتعرف أحسن على معالجة هذه الإشكالية من طرف الدولة المغر

 المتدخلين في تدبير هذه المسألة وذلك على أساس خمس دلائل للاستجواب. 
ين وللفي إطار هذا البحث استمعنا د ولق ين بالمغرب، حتى اللاجئين المهاجر على المشاكل  عرفتنمستقر

ية، االتي تو ية للحصول على وثائق ا ،القضائية، والقنصليةوجههم في اجراءاتهم الإدار وتسجيل أبنائهم لهو
 المزدادين بالمغرب في الحالة المدنية.

يوتمثل الجالي  98من مجموع الساكنة الأجنبية المقيمة بالمغرب  ة والعاجية جزأ مهماات السنيغالية والسور
ية  (.1)المبيان  وكذلك فان اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب يضمون عددا كبيرا من الجالية السور

ية  وإن كانت سابقا الجاليات الأخرى وطالبي اللجوء من يمنيين  99والعاجية والكمرونية والنيجير
ومارس  2015ليين، يمثلون نسبة مهمة من الأجانب، الا أنه تم تعديهم ما بين نونبر وكونغوليين وما

يين والعاجيين. 2017 يين والنيجير  من طرف السور
يادة على الجنسية السنغالية التي تمثل بعد الجنسية ا ذه بع ز ما جعلنا نحتفظ بهذه الجنسيات الأر

 الفرنسية، الجنسية الثانية للأجانب بالمغرب 
 
يع الأجانب المقيمين بالمغرب والأك:  1بيان م  ر متةثيلية بحسب جنسياتهمبتوز

  
  8103الإحصاء العام للسكان والسكنى المصدر : 
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يع المجال يةركزا للأجانب المقيمين بالمغرب يبرز تم يعلاوة على ذلك فإن توز بع جهات إدار  : 100 كبيرا في أر
 في المائة  36،5نسمة أي  30.683الدار البيضاء وسطات  -
باط سلا القنيطرة  -  في المائة 23أي  19.314الر
 في المائة 10،2أي  8.555مراكش اسفي  -
 في المائة  8،5أي   7144  طنجة تطوان الحسيمة  -

اختيارنا على حصرنا لضغوطات اللوجستيكية فقد ضعف الامكانيات المادية و بعض اونظرا ل
باط،ومدن الدار البيضاء،   طنجة.  و الر

ب -  للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وسامية ة الل كونها العاصمة السياسية ومقر المفوضياط الر
  ،صندوق الامم المتحدة للطفولة 

ين خاصة منح   اكثر فرص الشغل تالتي  قتصادية لاعاصمة االالدارالبيضاء بوصفها  - للمهاجر
   ،د في وسط المدينة المتواج ذلك سوق السنيغالعلى  شهد يالقادمين من جنوب الصحراء و 

با  - الغير  حيث يقطن المرشحون للهجرة وطنجة بوصفها بوابة لمغادرة المغرب في اتجاه أورو
 .النظامية

ين حيث أ من الشرق كونها بوابة الدخول الى المغربل مدينة وجدة اختيار وكان بودنا  غلبية المهاجر
يينجنوب   لم تسمح بذلك.دية ل كن الإمكانات الما ،دخلوا المغرب عبر هذه المدينة  الصحراء والسور

ين الذين تم استجوابهم حسب المدينة، وحسب  حيث اننا اخترنا القيام ببحث كيفيي فإن عينة المهاجر
يقة تبين المتغيرات وهم موزعوتم استجوابه  اشخص 45أي   اي خمسة عشر شخصحدد فتالجنسية قد  ن بطر

ية : الجنس، السن، السكنى، الحالة العائلية، المستوى الثقافي، اقتصاد -غرافية والسوسيووالأساسية والديم
 الوضعية المهنية، وعدد الأطفال.

فإننا قد  ،موضوع هذه الدراسة ةشكاليإفيما يخص المتدخلين الرئيسيين في قضية الهجرة وخصوصا في 
 هؤلاء فيما يلي : نادحد

  ،قناصلة الجنسيات الخمس المحتفظ بها -
لمعنية )وزارة الداخلية، الشؤون الخارجية، حقوق الانسان، العدل وشؤون ممثلي الوزارات ا -

 ،الهجرة( 
صندوق لية للهجرة والمنظمة الدو ,المفوضية السامية للاجئينممثلي وكالات الأمم المتحدة:  -

  ،الامم المتحدة للطفولة 
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ين واللا ممثلي المجتمع المدني - بية العاملة لصالح المهاجر ين : الجمعيات المغر جئين وجمعيات المهاجر
 ،واللاجئين

 لذلك )انظر الملحقات(. لين على أساس دليل للاستجواب مهيئوقد تم استجواب هؤلاء المتدخ -
ين واللاجئين الذين شاركوا في مجموعات التركيز -  تشكلت عينة  المهاجر
يقة عشوائية ، دون إشراك أعضاء اللجنة العلمية ، و دون ضمان التمثيل الإحصا  - ئي لجميع بطر

ين   ين من السكان المهاجر  البلدان المستهدفة.المنحدر
ين واللاجئين الذين شاركوا في مجموعات الحوار    150, ما يقرب من  ولقد وضعت عينة المهاجر

يقة عشوائية ,   اولاجئ امهاجر أي دون تدخل أعضاء اللجنة العلمية ودون ضمان تمثيلية , بطر
ين من   الدول المستهدفة.إحصائية لكافة المهاجر

يا للموضوعية في اختيار المشاركين، قامت اللجنة العلمية بتنسيق مع ال بالفعل وتحر مفوضية و
وهي منظمة تعنى بمساندة الشباب في  (F.O.Oغرب )-للاجئين ومؤسسة شرقسامية ال

ية لحقوق الإنسان بطنجة، حيث أبلغتهم بالمعايير ال ،الأحياء الفقيرة تي تمكن وكذا اللجنة الجهو
يع البيانات الشخصية للمشاركين في الحوارات الجماعية  ذههتمكنا بفضل وهكذا فقد  .من تنو

بتمثيلية لا بأس بها وإن لم  (focus groupe)المنظمات الثلاث من تنظيم حوارات جماعية
إحصائيا. بمعنى أن عينة المشاركين في هذه اللقاءات كانت إحصائيا ذات طابع  ةتكن صحيح

ى المشاركين ذالاستعداد ل  تعتمد على معايير الاختلاف الى حد ما، علاوة على ئي,  عشوا
 والأهمية التي يولونها لموضوع البحث.

وهكذا فلم يكن لكل المشاركين واللاجئين نفس الاحتمالية للمشاركة في الحوارات الجماعية، 
بالرغم من هذا يجب التأكيد على  أن قيمة المعلومات ال كيفية نظرا للعناصر السابق ذكرها. و

 ل العينة كاملة التمثيلية أثناء الحوارات الجماعية وإن كانت صغيرة الحجم.عالمستهدفة تج
ين قد تم  اولاجئ امهاجر 45اللاجئين الذين أجابوا على الاستمارات الفردية، وهم  و إن المهاجر

وأطفال غير  –ال الأطف،  اختيارهم طبقا لمعايير دقيقة بعلاقة مع إشكالية البحث: الجنس
بقصة مجيئهم إدلاء لالاستعداد لوعلى العموم  ،مسجلين في الحالة المدنية، الوضعية القانونية

ين ولاجئين )انظر الملحق المميزات الديمغرافية والسوسيو  .اقتصادية للعينة(-ومسارهم كمهاجر
ين أو ال نظرا  ،لاجئين الذين يمكنهمهكذا قام المقرر)ة( أو الوسيط)ة( بالتعرف على المهاجر

بعين الإتيان بإنارة جديدة لإشكالية البحث. بمعنى أن  ،لوضعيتهم ولاجئا  امهاجر الخمس والأر
الذين تم اختيارهم للاستجواب الفردي لا يكونون عينة بالمعنى الإحصائي ول كن مجموعة من 

 ة بالنسبة لإشكالية البحث.الأشخاص لهم مسار ووضعية اعتبرتها اللجنة العلمية ذات أهمية خاص
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VIII - وارات مع احلالفردية ولقاءت حتليل ىتائج ال

 ً : ـً املشتهدفيـالفاعلي
VIII – 0- ين واللاجئين  : تحليل نتائج الحوارات مع المهاجر

لقد مكننا الإطار القانوني الذي تم تقديمة سالفا من تشكيل فكرة حول الإجراءات القانونية 
بة لاالمتعلقة بتسجيل  لإحاطة للوحدها  تكفي الولادات على المستوى الوطني. ل كن هذه المقار

بات خاصة من تطبيق القانون قد تنجإبالإشكالية الموضوعة، حيث  ين  ،عنه صعو بالنسبة للمهاجر
الحديثي العهد بالمغرب، والذين يشكل اندماجهم الاقتصادي والبحث على مستوى عيش 

ية أمام المسائل  ية. هذا علما بجهلهم بالآثار السأفضل الأولو التي يتحملها الأطفال في لبية الإدار
 الحالة المدنية.في حالة عدم تسجيلهم 

( ونصف هؤلاء هم في سن الطفولة )أقل 45/39إن أغلبية من تم استجوابهم لهم أطفال )
يلاحظ أن الأمر يتجه نحو الأسرة المتعددة حيث أن ما يقارب نصف  5من  سنوات(. و

بي 45/18باء لهم ثلاث أطفال أو أكثر )الآ ( ونصف الأطفال هؤلاء ازدادوا بالتراب المغر
 وقليل منهم ولدوا أثناء السفر )حالة واحدة(.

بالفعل، فإن ثلاث لذإن أهمية تسجيل الأطفال في الحالة المدنية  بين جد أكيدة و ى المستجو
بين قد صرحوا بالازدياد ل باع المستجو ية. ومن بين الأطفال المزدادين ى الحالة المدنذأر

بالمستشفيات العمومية أو العيادات الخاصة أو دور الولادة. الا أن هذا  ولدوا جلهم، بالمغرب
يحات بالولادة لالالأمر لا ينطبق على  من طرف  إلا متتم لحيث ى السلطات القنصلية ذتصر

بين.  أقل من ثلث المستجو
صبع على الحواجز التي تعرقل تسجيل أطفال اللاجئين سيتم وضع الأ ،انطلاقا من هذه النقطة

ين في الحالة المدنية. تبطئ أو تمنع ولوج الأطفال الى الحقوق ما تلك الحواجز التي غالبا  والمهاجر
 والنظام التعليمي. لاج الصحيالأساسية وخاصة منها الع

بية أو القنصلية فحسب ول كن أيضا بظروف حياة  إن تعدد الحواجز لا يتعلق بالسلطات المغر
ين أنفسهم.ا وهكذا فإن التحليل سوف ينطلق من المعطيات التي تم جمعها من مختلف  لمهاجر

ين ذوي أطفال أو من الجمعيات التي تتدخل  الأشخاص الذين تم استجوابهم سواء كانوا مهاجر
 من أجل تسجيل الأطفال بالحالة المدنية.
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تعددة، منها أساسا الجهل بالإطار القانوني، والوضعية إن الأسباب المرتبطة بالمهاجر)ة( ذاته م
ية ، وضياع غير نظامية القانونية للآباء التي تكون غالبا  ، وضعف الإمكانيات للتنقل وثائق الهو

ية كاذبة.  وفي بعض الأحيان تصريح سابق بهو
 الحواجز6 (0
 الإقامة  الجهل بالنظم وقوانين بلد –أ 

يتعين المؤسسات التي ببإجراءات تسجيل الولادات بالمغرب و  غياب المعلومات أو الجهلمثل ت
ين واللاجئين.االتي توين الأول ينالحاجز إليها وجه الت  جه المهاجر

 ما يلي: بوقد صرحت مهاجرة كمرونية 
بني، كنت أظن أن تسجيل الازدياد ل ى المستشفى الذي ذ"لم أكن أعلم أنه يجب تسجيل إ

 وضعت فيه كان كافيا"
المتعلقة بتسجيل الأطفال عدم الاهتمام   المعلومات جهل  القانون و ا يضاف الى وغالبا م

ين و  تياليومية الالاجتماعية و الاقتصادية   المشاكلبالموضوع  لان   تعيشها اغلبية المهاجر
بين تشكل جئين االل ن تسجيل الطفل في الأكثر إلحاحا مأسبقية الحسب الأشخاص المستجو

 .وسط فقير وهشازداد في الذي  ،الحالة المدنية
   :أكدت مهاجرة من ساحل العاجا ذهكو

"يجب علي منذ الصباح الباكر أن أفكر في تغذية أبنائي وأن أجد مأوى وأجد عملا وأن أغطيهم 
ية بالنسبة لي ... لا يعتبر من البرد ....   ،أن ولدي لن يربح شيئا إن كان مسجلالالتسجيل أولو

يعترف به..." و فقرسوف يعيش في ال  التهميش مادام ليس له بلد يحميه و
ية للحصول على الوثائق وتسجيل  ين يجهلون في الغالب الإجراءات الإدار يادة عن ذلك فإن المهاجر ز

بية. يجدون أنفسهم في غالبيتهم أمام حاجز اللغة العر  أطفالهم في الحالة المدنية و
ين واللا –ب   جئينالوضعية القانونية للآباء المهاجر

ين الوافدين من جنوب الصحراء يوجدون في وضعية  بالنسبة للسلطات غيرنظامية بما أن أغلبية المهاجر
بية فإنهم يخشون أن  تسجيل أطفالهم بالحالة شرح رفضهم لفيطردون، ذلك ما يتكتشف وضعيتهم المغر

 المدنية مخافة سقوطهم في مخاطر قد تعصف بوجودهم في المغرب. 
يا في وضعية وقد صرح مهاجر   : غير نظامية  من نيجير

لا أتمتع بأي حق وابني في نفس الوضعية مثلي فإن أقبلت على نظامية,  "إني في وضعية غير 
 ...".نزاعات و حربول كن ليس هناك فقر هنا في المغرب  ..تسجيله فضحت وضعيتي بنفسي.
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ين يخلطون بين وضعيتهم الغير  يادة على ما سبق فإن المهاجر يظنون أنها ف ,أبنائهمة وضعيظامية و النوز
ثر على حقوق أطفالهم وكذلك هو الأمر في تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، وخاصة أولئك الذين ؤت

بي.  ازدادوا فوق التراب المغر
 لقد صرحت أم عاجية بما يلي: 

لقد ني، ارلقد غاد  ،نيرو"...لي طفلين ازدادوا بالمغرب، الأول مع كونغولي والثاني مع كم
ية وضعيتي  ل كنه رفضطلب تقدمت ب تسجيل ثر على ؤجت ان هذا الرفض سيتو استن ،تسو

 ". أسجلهملهذا لم  ، اطفالي بالحالة المدنية 
 

ية وثائق العلى توفر العدم  –ت   هو
بة، عقد الازدياد،...فإن  ية: شهادة السكنى، شهادة العزو للحصول أو المصادقة على كل وثيقة إدار

يةثائق التطلب من المهاجر أو اللاجئ وات ئر أو المقاطعالدوا از، بطاقة : بطاقة الإقامة، جو هو
يف، وحتى نسخة من التصريح ب  الميلاد.التعر

ين،  وإن هذه الشروط وإن كانت تستجيب للنظم والقواعد القانونية الوطنية فإنها تضعف بعض المهاجر
ية  وثائقخاصة منهم أولئك الذين لا يتوفرون على  في الحوارات الجماعية بشدة وقد أكد المشاركون الهو

 على هذه الحالة.  
ية إن عدم توفر وثائق ال يق تسجيل الولادات ل ، عقبةهو أيضا ،للبلد الأصل يشكلهو ى ذفي طر

ين واللاجئين الغير ال  بالمغرب.نظاميين المهاجر
ية ئق امن جهة على الأسباب المبررة لغياب وثاركز وعليه فإننا سوف ن من جهة و، صل للبلد الألهو

 لحالة المدنية.في اأهمية هذا العنصر كحاجز لتسجيل الأطفال المزدادين بالمغرب على أخرى 
يتهم :  ةثلاث ين وطالبي اللجوء لا يتوفرون على وثائق تثبت هو  أسباب رئيسية تجعل المهاجر

ية وثائق أصلا لم يكن لهم  - أ   ،الهو
ية وثائق الء إخفاتعمدوا إتلاف أو  –ب   ،أو ضاعت منهم هو
بين أوالمن طرف لوثائق هذه اتم مصادرة أن ت –ت  سلطات مراقبة الحدود في البلاد التي  مهر

 رها : رجال الشرطة، الدرك ...وتم عب
ين ال لم يكونوا  ة معمقبكيفية   هماستجواب ين تمذوعلى سبيل التوضيح، فإن أكثر من ثلث المهاجر

ين على أي وثي ية قة متوفر ( أثناء الاستجواب . اثنين منهم لم يمتلكا 17/45من بلدهم الأصلي )هو
يةوثائق الصلا أ ين عند دخولهم المغرب ناا لا يزالنذلك أنهم كا ،هو  .قاصر
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ة بسبب طعنه من طرف الشر االحالة الأولى : هي لولد قاصر اضطر الى مغادرة بلده لأنه كان مبحوث
بائه يه ضرتمن المف والذي كان ،سرقة أحد أقر عند وجوده في المغرب تكفلت  .أن يكفله بعد وفاة أبو

 بالمغرب.بلده على بطاقة قنصلية حصل لللاجئين واستطاع أن يسامية المفوضية به ال
ن الأمر يتعلق ببنت قاصرة أرغمت على الزواج حيث فرت من بلدها وهي تحمل وثائق فكاأما الثاني 

ية   .ا من طرف زوجهاأختها حتى لا يتم اكتشافههو
 

ية اختي  وثائق"غادرت السينغال ب اجبرني عمي على  حتى لا يتم اكتشافي من طرف الرجل الذي هو
بيدين مكبلتين وأعين ... لقد أرسلوني إلى بيت الزوج في سن الرابعة عشر بعد وفاة أبيالزواج منه 

بعد شفي ا حقالمغطاة وحبسوني به لمدة شهر في غرفة دون  هر سمحوا لي بسقي الماء من لخروج... و
أطفال. ...  عدة  نساء وله عدة  زوجي. إنه غني ومتزوج من يعني  أجل الاغتسال حتى التقي بالرجل

ية أمي التي نصحتني بالهجرة وأمدتني بوثائق بمساعدة لفرار قررت ا أختي وقدرا قليلا من المال ... هو
أحتاج  ،بالمغرب .... إني خائفةملاحقتي ب أشخاصاكلف  وإن هذا الرجل لا زال يبحث عني وقد

بنيتمتع لست أدري ماذا أفعل لي  ،للمساعدة ية قانونينة  ضعبو  ،خر بالمغربآي انجنبته مع مهاجرذ, الإ
  في الحالة المدنية ..."و يتم تسجيله 

 
ية وفيما يخص مصادرة وثائق ال بين ورجال السلطة عند الحدود )الشرطة والدرك(هو  من طرف المهر

يق تعتبر رهينة من أجل  ة... فقد أدلى بذلك ثلاث يجب التنبيه أن حجز الوثائق أثناء الطر بين . و مستجو
يا حيث قال : يف العبور. وقد صرح في هذا الشأن طالب لجوء من نيجير  تأمين آداء مصار

ية"ليس لي وثائق   بين احتفظوا ب الهو كضمان ي وثائقبالمغرب لأن رجال الدرك أخدوا محفظتي والمهر
يف العبور"  لتأدية مصار
ية فحسب ول كن كل شيء ذي قيمة الذي من شأنه أن يمثل ضمانة. وثائق والمصادرة هذه لا تهم  الهو

ية طالبة لجوء :  وقد صرحت نيجير
بين أن يستولوا على كل الوثائق وكل شيء نكتسبه   " "إن هذا فعل المهر

في هذ الصدد قال . وان المهاجر غير قادر على الآداءبعد مصادرتها اذا كالوثائق وقد يتم إتلاف هذه 
 من ساحل العاج غير نظامي مهاجر 

بون كل شيء تمل كه : أشياء خاصة، وثائق، هاتف " يجب أن يكون لك مال والا أثناء السفر يتلف المهر
  محمول..."
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اطلاع على كل ا من النالا أنه يجب التنبيه أن عددا من الأشخاص الذين تم استجوابهم لم يمكنون
الأسباب التي تبرر عدم تسجيل أبنائهم الذين ازدادوا أثناء السفر أو بالمغرب في الحالة المدنية. في 

ية الذين لا يمل كون وثائق االأشخاص الواقع، فإن  بالمغرب بسبب مصادرتها ليسوا معنيين بتسجيل لهو
لقد وقفنا على حالة امرأة مهاجرة لا هم في بلدهم الأصل. ووالولادات لأن ليس لهم أبناء أو قد ترك

ية  تملك  بين وتعترف انها وضعت أطفالا بالمغرب. فبالنسبة وثائق الهو بسبب مصادرتها من طرف المهر
طفالها الثلاث في الحالة المدنية أتمثل الحالة المادية التي تعرفها السبب وراء عدم تسجيل  ،لهذه المرأة

يتها.  وعدم توفرها على وثائق هو
بين. ذلك أن أغلبية مثل يإنه ما فيما يخص العنصر الأخير فأ سببا وجيها بالنسبة لبعض المستجو

ية  الأشخاص الذين لا يمل كون أي وثيقة  بطون والذين يصرحون بانها أتلفت او أخفيت يهو ذلك ر
ري، سانتهاك حقوقهم الأساسية في بلدهم الأصل : ضياع الأمن بسبب الأزمات، الزواج القب

ية الرأي ...الاق  تصاد، مصادرة حر
 ما يلي : بوفي هذا الصدد صرحت طالبة لجوء كمرونية 

ري ... سمن الزواج القيستطع حمايتي  "إني قد أتلفت كل وثائقي لأنني غاضبة من بلدي الذي لم 
 زوجات... فتعرضت لاغتصاب في سن الحادية عشر وتم تزويجي رغم عدة  وكان لأبي

 ".أورو 0222لأجنبي عمره ستة وخمسون سنة وذلك مقابل   ،عشرالرابعة  ،ي المبكرسن
 

 وقد اخفت امرأة عاجية الوثائق لسبب آخر:  
ية وجد لديك وثائق  ذاا " قالوا لي لذلك  ...أمنالن يكون ذلك بالأمر الحسن ولا يوفر لك ذلك الهو

 .أخفيتها
ية من طرف السلطات والطرد من البلد  ين اتلاف ذل انيبررإن مخاطر التعرف على الهو ى بعض المهاجر

يا  غير نظامي  رح مهاجروثائقهم الشخصية. وقد ص  ما يلي: بمن نيجير
بين و" إني أ  يفية لأني خائف من المهر  جال الشرطة ان يتعرفوا علي فيتمرمن تلفت وثائقي التعر

 "لى بلديترحيلي إارجاعي و 
 كاميروني:غير نظامي وصرح مهاجر 

ية وأطرد"ي وثائق " لقد أتلفت  لأنني خفت أن أعرف من طرف الشرطة الجزائر



60 

 

ين واللاجئين أن عدم توفرهم على وثائق ال ية وشرح بعض المهاجر راجع الى كونهم كانوا ضحايا هو
يات . غالبا ما كانت اعتداء وسرقة. وذلك هو الحال خاصة بالنسبة للنساء، من جنوب الصحراء وسور

بة في حالة اعتداء.من فعل مواطنيهم ووثائقهم سرقة   أحيانا من فعل المغار
ية إن عدم التوفر على وثائق ال وعدم التصريح بالازدياد يمثل العامل الأكثر أهمية الذي يفسر في  ،هو

 في الحالة المدنية. ،المغرببالمزدادين  ،غالب الحالات عدم تسجيل الأطفال
ية:  وقد اعترفت مهاجرة نيجير

و مزق  نياللازمة للتسجيل في الحالة المدنية ... لأن أب الطفل غادر " إني فقدت التصريح للولادة
 ." الوثائق كل

وشهدت مهاجرة أخرى من ساحل الحاج على هشاشة وضعية طالبي اللجوء الذين لا يمكنهم الحصول 
ية بسهولة على   يؤثر على تسجيل أطفالهم المزدادين بالمغرب فيالشئ الذي  ،من بلدهم الأصلوثائق الهو

 الحالة المدنية: 
  دا المنحى قالت عاجية :وفي ه

ية "إني في حالة جد خطيرة ولا استطيع الحصول على وثيقة ا التي تمكنني من تسجيل أبنائي الثلاث لهو
بية وقد حاولت مساعدتي ول كن الأمر صعب للغاية وإني  مؤسسة  شرق غرب  في الحالة المدنية المغر

 أن أتقدم الى السفارة لعدة أسباب ... لعل كم تتفهموني ..." منحدرة من ساحل العاج ولا أريد
لما تدخلت الشرطة في الغابة بعد وثائقها رقت حوالحالة الثالثة التي وقفنا عليها هي لمهاجرة سنيغالية 

ين من جنوب الصحراء، وقد كان ذلك قبل  الذي وقع   دامصطالا بين الساكنة المستضيفة والمهاجر
ية : إطلاق عملية التس  و

 
بة ما اضطرنا للهروب من  0203"في سنة   حدث مشكل بين المهاجرين من جنوب الصحراء والمغار

ولقد زادت  ،الأحياء واللجوء إلى الغابة. وقد تدخلت الشرطة وأحرقت خيامنا وفقدت كل وثائقي 
بني في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط للالتحاق بإس بانيا ولم أتمكن لحد الحالة سوءا بعد وفاة أب إ

يةالآن من تسجيل طفلي في الحالة المدنية بالمغرب بسبب غياب وثائق ا  .لهو
 

وهكذا تبرز نتائج هذا البحث أن أسباب عدم تسجيل الأطفال المزدادين في المغرب في الحالة المدنية 
ية المتعددة. أكيد أن غياب وثائق  العوامل الأخرى ن باء يمثل عنصرا مهما ول كنه غير منعزل عآهو

 التي تعود الى حالة الهشاشة التي يعيشها المهاجرون واللاجئون بالمغرب. 
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 : عقود الزواج –د 
يعد إلزاميا  فمراقبة من طرفي ال  امهم اعنصرأيضا يشكل  الزواج عقد  إن ية، و السلطات الإدار

 بالنسبة للمسلمين عند تسجيل أبنائهم في الحالة المدنية بالمغرب.
ية: "لم يطلب مني ضابط الحالة المدنية عقد الزواج من أجل تسجيل أبنائي في  ةت مهاجروأكد نيجير

ين المسلمين ملزمين بتقديم عقد زواج معترف به  الحالة المدنية لأنني مسيحية ... ول كنه يبدو أن المهاجر
بية.ذل  ى السلطات المغر

ين من  اوقد أدى هذ جنوب الصحراء الى بلدهم بحثا عن عقد الشرط في بعض الأحيان لعودة المهاجر
: "إن زوجي في سفر إلى  الزواج وجواز السفر وذلك هو حال مهاجرة سنيغالية التي صرحت بما يلي

بني"   .بلدي وانتظر أن يأتي بجواز السفر وعقد الزواج لتسجيل إ
ين مسلمين في غياب عقد الزواج أن يعالج بنفس الحال يمكن لطلب تسجيل طفل من أبو ة للطفل و

 مجهول الأب.
ية بقولها:  وقد عبرت عن ذلك مهاجرة نيجير

قد زواج وأنت مسلم. فنسجل المولود كأنه ع "إن المشكل الذي يحصل هنا بالمغرب هو ألا تتوفر على 
بع بنات اثنين منهن ازدادتا بالمغرب وقد سجلتهما  لا أب له وأني ضد هذا الحل. إن زوجي هو أب لأر

يجاد حل لوضعيتنا" كبنات مجهولات ال  أب. يجب إ
 

جاليات المسلمة المنحدرة من بعض بلدان جنوب الصحراء حيث أن للوتمثل هذه الحالة إكراهات 
الزواج غير مشروط بعقد. وكونهم يعقدون زواجهم أمام إمام دون كتابة عقد زواج وقد سجلت هذه 

 العادة في حوارات جماعية.
الازدياد قد يمثل عقبة أخرى نظرا لعدم استقرار الزواج عند ثم إن اشتراط حضور الأب للتصريح ب

يا زاجا بحياته في بحر الموت تاركا أم الطفل بالمغرب  ين. هناك حالات لأب حاول العبور سر المهاجر
بية  هكذا وضع الأم المهاجرة في وضعية استحالة للاستدلال على علاقة الأبوة وهكذا تعتبر السلطات المغر

 مت خارج إطارالزواج.ت  أن الولادة
ية :  قالت مهاجرة نيجير

 الأوراق" مزق وفارقني "يطلبون مني حضور الأب غير أنه  
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 الاستدلال على مكان الولادة 6 -هـ
الولادة على أو التصريح ب إعلاناللما تتم الولادة في مستشفى عمومي أو عيادة خاصة أو دار للولادة يدل 

بة كلها في الاستدلال على  وهي وثيقة لازمة ،مكان حصولها للتسجيل في الحالة المدنية. تتمثل الصعو
بي إذا ما تم الوضع بالبيت أو في الغابة التي تعتبر مكانا عاما يقع تحت  مكان الولادة وفوق التراب المغر

 ة. يممومسؤولية السلطات الع
يستمعيصبح من مسؤولية في هاتين الحالتين ف لشهادات أشخاص حضروا  ممثل السلطة أن يقوم ببحث و

فإنه يتوجب عليه إخبار قاضي الأسرة  ،(ايوم 30وإذا ما تعدى ذلك مدة التسجيل القانونية ) الولادة.
ين وخاصة الأم. ية الأبو يل،  حتى يتمكن هذا الأخير من ضبط علاقة الأبوة وهو إن هذا الإجراء طو

 والهشاشة.فقر التي يطبعها النظرا لظروف حياتهم  أهمية،ن والمهاجر لا يوليهوغالبا ما 
 ولقد وقفنا في البحث الميداني على حالة واحدة بالغابة حيث صرح الأب وهو سنيغالي: 

هناك شاهدتين: كونغولية وعاجية  ت"ازدادت بنتي بالغابة بالناظور أثناء محاولة المرور الى مليلية وكان
 حضرتا الولادة وأن الإجراء لتسجيل الازدياد جاري..." 

 
  101الافتقار الى وسائل النقل من أجل تسجيل الأطفال في الحالة المدنية –و 

بالرغم من ضعف التكاليف للحصول  ين واللاجئين. و إن هذا السبب كثيرا ما يقدم من طرف المهاجر
ية وهي أحيانا مجانية: )شهادة السكنى، المصادقة على الوثائق، موجز عقد الوثائق  على الإدار

بين الخوف أن ي   102الازدياد...(  ي  فإن الافتقار الى الوسائل قد يخلط بينه و طرد من عرف المهاجر و
بي.  التراب المغر

 
 صرح مهاجر نيجيري :

ني أرى أنه لن يكون أالتنقل، وتكاليف الافتقار للموارد من أجل الاتصال بضباط الحالة المدنية و ه"إن 
ية مثلي هنا بالمغرب ال الغير  ه. وإني أخشى أن أفضح بنفسي وجودي لماذا أسجلفبني حق ولا حر

 ".بالمغربالنظامي 
 

 وأكدت مهاجرة سنيغالية أيضا: 
 للتنقل وأخشى أن يتعرف علي من طرف السلطات".إمكانيات مادية  "ليس لي

                                                 
101

 لٍخ اٌٛعبئً رفغش ػذَ أداء ِقبسف اٌزطج١ت  
102

 د٠بد ٚرقح١ح اإلِضبء ال رزؼذٜ ِقبس٠فٙب دسّ٘بْ ػمذ االص 
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يف وقد يصير مضاعفا  ،قد يصبح عائقادي وهكذا فإن العوز الما عندما لا يتوفر الأباء على وثائق تعر
ن بتجديدها عند قنصلياتهم يلأصل أو تكون هذه الوثائق قد انتهت صلاحيتها فيصبحون ملزممن بلدهم ا

يستلزم ذلك مصارف عالية،  تسجيل الأطفال المزدادين بالمغرب في الحالة أمام حاجزا فيصبح العائق و
 المدنية.

 
ية كاذبة وغير صحيحة –ز   :  التصريح بهو

ين في وضعية غير وقفنا أثناء الحوارات الجماعية والاست ية نظامية جوابات المعمقة على تصريح المهاجر بهو
بة  اذ. وهى المستشفىذخاصة ل، ووجنسية غير صحيحتين يد إجراءات التسجيل صعو من شأنه أن يز

ية للطفل مع  يهحيث يجب الاستدلال على العلاقة الأبو بالفعل .وخاصة أمه أبو فإن الأمهات قد  ،و
ية ذلك هو حال مهاجرة سنيغالية دخلت المستشفى ب. الولادةيدلين بأسماء مغلوطة عند  أختها. وتم هو

بة حينما يتوجب الاستدلال على علاقة  ادتسجيل المولود باسم خالته مكان أمه. وسوف يزد الأمر صعو
أختها في حادث في الغابة وأن وثائق  خاصة وأنها فقدت  ،الأمومة عند التسجيل في الحالة المدنية

  .الأبيض المتوسط في محاولة عبور البحرة حياالالأب فقد 
 

"إن إبني تم التصريح به في المستشفى تحت اسم اختي لأني لا أتوفر إلا على وثائقها وليس لي وثائق 
يتي با من الرجل الذي، فإتثبت هو وفي سنة  .زوج به إكراهاأت عمي أنارغمني  ني غادرت بلدي هر

بة ففررنا من الحيحصل مشكل بين المهاجرين وال ،0203 الى الغابة حيث أحرقت و لجأنا   مغار
ية  الشرطة مخابئنا وفقدت  باط وقررت تسجيل  ،أختي. بعدهاوثائق هو قررت مغادرة طنجة الى الر

بني في الحالة المدنية ولازالت الإجراءات متعثرة بة  ،إ لأن الولد سجل تحت اسم أختي ونجد صعو
 "ه الوثائق.للحصول على إعلان ازدياده دون هذ

يين، فقد اكتشفنا خلال الحوار الجماعي بالدار البيضاء وطنجة ذتختلف الحالة ل ى طالبي اللجوء السور
با يين سجلوا أطفالهم تحت اسم أقر البيضاء مدينة الدار  في ئهم ولم يعتبروا ذلك مشكلا أبدا. حالة سور

يون أبنا در الإشارة الى ج. وتالإنجابم الزواج ولهجوز هم باسم إخوانهم لأنهم كمجندين لا يءسجل سور
بة الحصول على هذه المعلومة لأن الأمر بالنسبة لفاعليه لا يمثل إشكالا وقد علمنا ذلك من خلال  صعو

ياثم أقرها الأبو ،مواطنيهم الذين أخبرونا بالأمر حيث طلبوا منا بعض  ،ن بعد ذلكان السور
 سوري :التوضيحات لتصحيح الوضع. قال طالب اللجوء ال



64 

 

بني الأول تحت اسم أبي لأنه ليس لي الحق أن أتزوج وأنجب وأنا  "كما صرح أبناء بلدي، سجلت إ
مطلوب للتجنيد. فما هي الإجراءات القانونية التي تمكنني من استرجاع أبوتي وهل هي مكلفة. والأم 

 . بنيلا التي سجل ابني باسمها هي زوجه أخي وليست زوجتي التي هي الأم الحقيقية
 

ري لطفلين توأمين تحت اسم أب ووفي نفس الموضوع وقفنا على حالة أخرى بطنجة حيث سجل أب س
 .وأم زوجته المتواجدين بالجزائر

يد ان تلتحق بي   "إن التوأمين أحدهما معي والآخر مع أمه بالجزائر ونحن على وشك الطلاق لأنها لا تر
وجتي لأنه لا يمكن لي أن أتزوج ما دمت مجندا. ز أبوي لقد تم تسجيل التوأمين باسم .في المغرب

 والآن أريد أن أصحح الأمر فما العمل"؟ 
 

بية ية التي تسجل  ،وعلاقة بالمؤسسات المغر بة عند الدوائر الإدار فإن الآباء الأجانب يجدون صعو
بمركز  الأطفال، أو تسلم الوثائق اللازمة لذلك والأمر يتعلق بالمستشفيات وخاصة لما تتم الولادة

بات أيضا عند المحاكم في حالة التأخر عن المدة القانونية ) يوما(  30استشفائي جامعي. كما يجدون صعو
بة  يمثل حاجز اللغة صعو  ة  مهما كانت الإدارة.انيرضعو

بة مضاعفة لما يتعلق الأمر يصبح التواصل وقد  ،الجمعيات التي تم استجوابها ،وقد أكدت ذلك صعو
ية.بالناطقين بالإنج  ليز

 
ين واللاجئين مع الفاعلين المستهدفين – 3  : علاقة المهاجر

ية –أ ين واللاجئين مع الدوائر المكلفة بتسليم الوثائق الإدار  : علاقات المهاجر
المنظمة في إطار هذا البحث وكذا  ،أمر وقفنا عليه في الحوارات الجماعية الخمسة عشر ةمثإنه  

يتعلق الأمر الاستجوابات المعمقة التي تمت مع  ين واللاجئين المنتقين في المدن المختارة. و المهاجر
ية الوضعية القانونية بة من أجل تسو بات للحصول على الوثائق المطلو وتسجيل الأطفال المزدادين  ،بالصعو

ية ليست منسجمة أو  بالمغرب. وعلى ما يظهر فإن الممارسات المرتبطة بالتسجيل في الدوائر الإدار
 ماثلة.ثم
بة للحصول على بطاقة التسجيل للأجانب بالمغرب الوثائق  ن بين فم الاستدلال على الإقامة )عقد ، المطلو

 .103تدل على إقامة قارة للمعني بالأمر بالمغرب(وثيقة ال كراء، شهادة المل كية أو أي 
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ين صرحوا أنهم لم تكن لهم حاجة لهذه الوثيقة عند تسليم ورقة ا لتسجيل، فبالرغم من أن بعض المهاجر
ية وضعيتهم  ، قدنومهاجرلك أصبح ذبو  ،كدون أنهم احتاجوا إليها عند تجديد هذه البطاقةؤ ي تمت تسو

ين على تجديد بطاقة الإقامةسابقا،   لعدم توفرهم على إمكانية الاستدلال على مكان إقامتهم. ،غير قادر
يق المع ية الوضعية في طر ية وقد شهدت مهاجرة سنيغالية يوجد طلبها لتسو الجة أن هناك مشاكل إدار

بعد ذلك عند تجديد بطاقة الإقامة:  ية و بان عملية التسو  واجهتها إ
بية من أجل تجديد بطاقة الإقامة، ذلك أنه يجب تجديد كل الوثائق  "إن لنا مشاكل مع السلطات المغر

بة بات لا تشجعنا على مواصلة  ...مثل عقد العمل وعقد ال كراء الخ, المطلو  طلبات الإدارة" وكلها صعو
 

يدون  ين الذين ير إن إثبات السكن يمثل بالفعل وثيقة مهمة غير أنها تجسد عائقا لعدد كبير من المهاجر
ية تجديد وثيقة ال  .بالمغرب أو الحصول عليهاهو

وهذه الأخيرة إلزامية  .إن الوثيقة الأساسية هي عقد ال كراء وهي شرط للحصول على شهادة السكنى
 .لولاداتلولوج  سوق الشغل وتسجيل اوإقامة أو تجديدها لطلب بطاقة ال

ية بالنسبة لجميع الجمعيات والمجتمع المدني الذي ينتمي الى  إن طلب عقد ال كراء يعتبر العائق الرئيسي للتسو
ين أرضيةال   .الوطنية لحماية المهاجر

 : وحسب بعض الجمعيات
 ه :واقع لإقامة هو مطلب لا يأخذ بعين الاعتبار"إن طلب عقد ال كراء للمهاجر من أجل تجديد بطاقة ا 

الذي يأوي عدد من المهاجرين في غرفة أو غرفتين لن يعطي أبدا عقد ال كراء لكل  بيت إن صاحب ال
ية وضعيتهم ولن  ،واحد منهم يدون تسو ما يجعل هذا المطلب غير مجد لحل مشكلة المهاجرين الذين ير

 104"ادائم ايكون هذا حل
شخصا. وإنهم  15أو  10المهاجرون من جنوب الصحراء مشتركون في ال كراء بعدد  غالبا ما يكون

ية أو الدوائر تسليمهم وهذا لا يم   ،يغيرون كثيرا مسكنهم من مدينة الى مدينة كن رجال السلطة الإدار
بة، وفي غالب الحالات يمتنع أصحاب الملك تسليمهم شهادة الإقامة أو عقد  ال كراء. الوثائق المطلو

 
 وتشهد لاجئة من ساحل العاج بالمشاكل الناجمة على ال كراء المشترك كما يلي: 
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ية  "إن المشاكل الرئيسية التي نواجهها بسبب عدم التوفر على وثائق هو وجود سكن وتجديد بطاقة الهو
بة لما يتعلق الأة, الإقام يد الإشكال صعو بعة  في ال كراء. ون شتركعدة أشخاص يمر بويز إني أعرف أر

ال كراء للأول ل كنه يرفض أن يعطيها   شخاص يعيشون تحت سقف واحد أعطى صاحب الملك عقدأ
ين.  ةللثلاث  لا يستطيعون تجديد بطاقة الإقامة".ين ذاللالآخر

 
يادة ع ية أهمية وسائل إثبات اللى ز ين في اللقاءات الحوار أثناء سكنى ذاك تبين من خلال شهادة المهاجر

يرفضون إمداد  ،أن أصحاب الشقق الذين يقدمونها لل كراء المشتركتبين د تجديد بطاقة الإقامة. وق
ين بعقد ال كراء أو شهادة السكنى.  المكتر

هذا علما بإن إجراءات الحصول على شهادة السكنى من لدن الدائرة تستوجب دليلا مقدما من طرف 
يادة على التحقق من ذلك من طرف "المقدم" الذي يسلم الوثي قليلة جدا لات قة وفي حامالك الشقة ز

يمكن "للمقدم" تسليم شهادة السكنى دون وثيقة من لدن صاحب الملك ول كن في أغلبية الحالات فإن 
ين يقصدون أصدقاء لهم أو مال كين قدامى للحصول على شهادة السكنى. ذلك هو حال عدد من  المهاجر

ين، على سبيل المثال، الذين يقطنون الدار البيضاء ل كن يحصلون على شهادة السكنى من مقاطعة  المهاجر
باط.  بالر

ين  نصحوا الذين ي  لمجتمع المدنيا ات مع ممثلوا قاءللاوإن هذا الإجراء التعاوني قد تم ذكره أثناء  المهاجر
. نظاميةالذين يمل كون عقود ال كراء أن يقدموا شهادات السكنى لأبناء بلدهم الموجودين في وضعية غير 

ية من إعطاهذه الشهادة تمكن  بية.طالبي التسو يدي للسلطات المغر  105ء عنوان بر
يين للدوائر الذين يقصد من وحدين المهاجرون مختلفين وغير م هاإن عادات وتصرفات الموظفين الإدار

باط  يقتصر "المقدم" على الاستخبار حول مكان السكنى للمهاجر ليسلمه مثلا  مدينة الى أخرى، ففي الر
يا بعقد شهادة السكنى، في حي ن يستوجب الأمر في حالة مدينة طنجة والدار البيضاء الإدلاء إجبار

يةوثائق العلى ال كراء وهذا ما يمنع المهاجر من البحث عن العمل والحصول   .هو
فبقدر ما تيسر  ،تسجيل الازديادات فإن الإجراءات تختلف هي أيضا من مدينة لأخرى ما يخص في

بقدر ما تطلب دوائر أخرى عددا كبيرا من الوثائق التي  ،ى مدىبعض الدوائر الإجراءات الى أقص
طة بالإدلاء بعقد ال كراء وخاصة وأن الحصول على شهادة السكنى المشر ،بط عزيمة المهاجرحغالبا ما ت

 هو أمر غير مطلوب قانونا.
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ين من جنوب الصحراء الذين غالباعزائم بط حجراء يإفإن الفي الواقع  يعون الإدلاء لا يستط ما المهاجر
بة التي تدل على جميع حيثياتوثائق بجميع ال كمكان ازدياد الطفل وعقد ال كراء ووثائق  الولادة، المطلو

يف للآباء وعقد الزواج خاصة بالنسبة للزوجين المسلمين.  التعر
 

 ما يلي : بوقد صرحت مهاجرة سنيغالية 
يعمل "إن رفيقي استعصى عليه تسجيل ابننا في الحالة المدنية ب سبب ضيق الوقت، كان عليه أن يهتم به و

ولما حاول القيام بذلك طلب منه الإدلاء بعقد ال كراء ولم نستطع ذلك. وإننا ننتظر جمعية تساعدنا في 
 الإجراءات اللازمة مع الدائرة من أجل الحصول على شهادة سكنى...".

 
ية وكذا في ولقد ظهر أثناء الاستجوابات الفردية مشكل خاص لم نقف عليه ف ي المجموعة الحوار

لموظفي الإدارة من أجل الحصول على  رشوةاستجواباتنا مع الجمعيات التي تعنى بالمهاجر وهو تقديم 
ين :  ،ى الدوائرذشهادة السكنى ل يحات بعض المهاجر  حسب تصر

ة في "... المال يحل كل المشاكل يكفي أن تقدم إكرامية "للمقدم" لتحصل على شهادة السكنى خاص
 الأحياء الشعبية..."

 
ية :   وأكدت مهاجرة سور
 ه...درهم ونحن لا نتوفر علي 222أن تسجيل الطفل مشروط بدفع قيل لنا لقد "

بون  في المدن الثلاث أكدوا لنا  خلال اللقاءات   في هذا الصدد, كل ضباط الحالة المدنية  المستجو
 ان تسجيل الأطفال بالحالة المدنية مجاني.  

ياد وإن وجودهم من عن مكاتبهم.  يجب الإشارة الى غياب رؤساء الدوائر والمقدمين  ،عن هذاة ز
يلة خاصة وأن وجودهم وعلى الأخص   -قائدالوجود -شأنه تسهيل الاجراء وتلافي الانتظارات الطو

والتأكد من مواظبة هؤلاء والإجابة على  (،المقدم)من شأنه أن يتأكد من استقامة الموظفين  
ين من جنوب الصحراءشكا ين. وهذا ما أكدته إحدى ممثلات جمعية للمهاجر تتكلف  ،يات المهاجر

ية ين في اجراءاتهم الإدار يين  كدت أ. وقد بتوجيه ومرافقة المهاجر الحضور المتقطع للموظفين الإدار
 ن.يبالجماعات وخاصة القائد والمقدم

ين واللاجئين مع المؤسسات والمنظوم –ب    ة الاستشفائية 6علاقة المهاجر
بية تقدم الخدمات المرتبطة بتتبع مراحل الحمل والوضع ل سواء كان -ى النساء ذفي كثير من المدن المغر

ية يقة طبيعية أو بالعملية القيصر بيات أو  ،على مستوى المستشفيات -بطر بصفة مجانية سواء للمغر
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ينص المنشور رقم 106الأجانب دأ المجانية في الولادة يطبق على ن مبأ 2008دجنبر  11بتاريخ  108. و
بية العمومية للاستشفاء وهي المستشفيات  ية وجالكل المنظومة المغر يستثنى هو الإقليمية ودور الولادة. و

من ذلك المنظومات التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية  والتي تعتبر كمؤسسات شبه عمومية لها 
باط، الدار البيضاستقلالية في التسيير، والعيادات الخاصة اء، . إن مستشفيات الولادة الرئيسية )الر

الموجهة  2009يونيو  1. إلا أن المذكرة الصادرة بتاريخ ةالجامعيوجدة( هي تابعة للمستشفيات و طنجة 
تنص على مبدأ مجانية الولادة لصالح النساء  ،السابق الذكر 108للمستشفيات الجامعية والمكملة للمنشور 

 107إليها من طرف منظومة الصحة العمومية. هن هيوجالتي تم ت
يف الولادة عند المستشفيات الجامعية  وفي الواقع كشف المجتمع المدني أن النفساء يلزمن بتأدية مصار

أن كثيرا من النساء  ،ذلكوسبب .  للصحة أو من دار من دور الولادة تين من المنظومة العموميةأولو 
 ال التي تضمن لهن مجانية الخدمة في منظومة الصحة العمومية.الحوامل لا يستلمن ورقة الاتص

ير ال ين أسباب توجيه أغلبية الأمهات اللائي يقصدن دور  أرضيةوقد احصى تقر الوطنية لحماية المهاجر
 الولادة نحو المصالح الاستشفائية كما يلي :

 حجم الطلبات مع قلة دور الولادة،  -
بة أو مخاطر في الوضع واللائي يضعن الرفض المنهجي لاستقبال الحوامل ا - للائي يحتملن صعو

 لأول مرة،
قلة عدد المستخدمين وضعف الوسائل )غياب اخصائي في التوليد بصفة دائمة، استحالة   -

 .108 (الاستجابة للمستعجلات الليلية
يف أكثر للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية ) الأمهات ة ستثنيم( RAMEDوتمنح مجانية المصار

ية المشتركة لسنة  ية لتفعيللتطبيقا ت ءااالأجنبيات من ذلك. لأن الإجر والتي  2015الاتفاقية الوزار
لم تحدد  109نية واللاجئين تنص على توسيع الاستفادة من المساعدة الطبية للأجانب في وضعية قانو

ير  بعد. بة المقيمين بالخارج وشؤون ا 2018وقد زاد تقر لهجرة حول السياسة للوزارة المكلفة بالمغار
 بهم. وهو إحداث نظام خاص اجديد اخيار 110الوطنية للهجرة واللجوء
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ين أن أرضيةأوضحت ال شاكلوتأكيدا على أهمية هذه الم  :  الوطنية لحماية المهاجر
ية والثالثية الطبية  الرعاية "غياب التغطية الصحية تمثل الآن العرقلة الأساسية للحصول على  ".111 الثانو

 
باط بسبب غياب مستشفى ولادة هو إجراء توجيه النفساء إلى المستشفى الجامعي وإن  جد متكرر بالر

باط  228من أصل ف 112عمومي. ين" في الر بع نسوة ، ولادة تم تتبعها من طرف جمعية "تمكين المهاجر أر
يات في مستشفى إقليمي بتمارة وفي سلا. وكل الأخر  7فحسب وضعن بصفة مجانية في دار للولادة، و

 وضعن بالمستشفى الجامعي وأدين نفقات وضعهن.
من ورقة وفي حالة عدم أداء مصارف الاستشفاء في العيادات الخاصة والمستشفى الجامعي يمنع  الآباء 

ير الولادة ،الإعلان عن ازدياد أبنائهمالتصريح أو  يمثل هذا  لكذ، ووتقر حتى يؤدوا كل الصوائر. و
 ات. حاجزا كبيرا لتسجيل الازدياد

ية والاستجوابات المعمقة ين في اللقاءات الحوار حيث أشاروا  ،وقد عبر عن ذلك عدد كبير من المهاجر
. فهم يمنع إجراءات تسجيل الأطفال في الحالة المدنية في المدة المحددة ،إلى هذه الممارسة كعائق كبير

الجمعيات التي  ،ذلك أيضا تدالى مساندة المجتمع المدني من أجل رفع هذه العوائق. وقد أك ونحتاجي
يف الولادة أو لمرافقة الآباء من أجل تسجيل  وقد .تم استجوابها تدخلت بعضها من أجل تحمل مصار

 د والحصول على شهادة الازدياد، وقد صرح لاجئ عاجي: وولمال
، ما "لم أتمكن من الحصول على إعلان الازدياد في المدة المقبولة بسبب عدم أداء نفقات المستشفى

 لمساعدتي" المفوضية السامية للاجئيناستدعى توجهي الى 
 

 وهناك لاجئ سنيغالي تعب للحصول على إعلان الازدياد واستعان بمختص من أجل مساعدته،
باط بأدائها نفقات الولادة، وقد   بية تلك التي ساعدتنا للولادة بمستشفى السويسي بالر "هي امرأة مغر

 ننتظر... "   و تسجيل المولود...حصلنا على إعلان الولادة ل
 

بة من طرف مستشفيات الولادة للحصول  ين الذين لا يستطيعون تحمل النفقات المطلو إن بعض المهاجر
يتركون إجراءات التسجيل في الحالة المدنية ولا يقدرون التبعات القانونية على  ،على تصريح الولادة
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هر واحد. وأنه بعد انقضاء المدة يتعين عليهم التوجه الى مستقبل أطفالهم خاصة وأن المدة المحددة هي ش
 السلطات القضائية لتسجيل أبنائهم في الحالة المدنية.

 
ية طالبة للجوء   بما يلي:وقد أدلت امرأة نيجر

يف مستشفى الولادة مرتين بالمغرب وهكذا لم يسلموني ادية م مشاكلي ذل " لم أتمكن من أداء مصار
 .لم يسجلا بعد في الحالة المدنيةف ودينإعلان الولادة للمول

 
حالتهن المادية ولا آثار  ،المهاجرات واللاجئاتحيث تضع  ،وغالبا ما لا تعتبر الوحدات الاستشفائية

على الأطفال، إن اهتمامهم منصب على استخلاص المصارف الطبية التي هي عدم التصريح بالولادة 
يوما بعد  30زامية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية في شرط لمنح إعلان الولادة. هذه الوثيقة إل

 الازدياد.
درهم للولادة دون  1000وحسب بعض الجمعيات فإن النفقات في المركز الاستشفائي الجامعي تبلغ 

بة و ية والصعبة وإن الأسعار أكثر ارتفاعا في العيادات الخاصة.  13000صعو بالنسبة للولادة القيصر
ين وإن هذه المصارف  .فهم في حالة عجزعن الأداء ،عالية جدا بالنسبة لأغلبية المهاجر

 
 :  وقد صرح زوج مهاجرة سنيغالية في هذا الشأن 

وضعت زوجتي في عيادة خاصة بالدار  ،وتبعا لنصيحة طبيب معالج ،"نظرا للحالة الصحية لزوجتي
يف الولادة الى  ت الحالة الصحية للمولود درهم. وقد احتاج 02.222البيضاء، وقد ارتفعت مصار
يف الى  درهم وما استطعت تأديته ولم أستطع آداء  02.222علاجا بعيادة أخرى وارتفعت المصار

المحدودة وقد رفضت العيادة الى الآن تسليمنا إعلان الازدياد. ولم يزل امكانياتي نفقات الولادة، نظ
التسجيل المسبق في الحالة  تفرضنصلية التي السلطات الق لذى  المولود لم يسجل في الحالة المدنية ولا

أطلب منكم أن  .المشكل هذا  من الوقت لحل  يأخذ ذلك إننا ننتظر ولا نعلم كم سوف .المدنية
 "ساعدونني ت

بإعلان الولادة كوسيلة  الاحتفاظ ه إضافة إلى ، فإن113وحسب بعض منظمات المجتمع المدني  
باط  قد يحتفظون للضغط من أجل استخلاص مصارف الولادة،  فإن المستشفيات الجامعية خاصة بالر

بائه  يض أو أحد أقر يف المر الممارسة قد تعرض المهاجر في حالة ه ذهرافقه. إن ي ذالأيضا ببطاقة تعر
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هاجرات لمإن انعدام الإمكانيات قد تجعل بعض اوالمراقبة الأمنية إلى مشاكل مع الشرطة أو الدرك. 
بن م بة. وقد أكدت ن المستشفى دون أديهر ك دراسة لجمعية إسبانية  " الإتحاد لذاء المصارف المطلو

 من أجل التضامن" حول المرأة المهاجرة  من جنوب الصحراء :
بعضهن مباشرة بعد الوضع، يدهبن ليلا ذ" إن عددا من النساء يختفين من المستشفى دون إ ن للخروج. و

 114بمدينة الناضور(" ادة )حالة سجلتدون الحصول على شهادة طبية للول
 

دي بالمهاجرة إلى عدم الاستفادة من خدمات صحية أخرى حتى ؤإن عدم القدرة على الأداء قد ي
باط ذلك المصارف السابقة. وقد بلغ ىتؤد حد إلى  نظامه الجديد،في  ،بالمركز الإستشفائي بالر

يعتبر الفاعلون  ه ذهمن المجتمع المدني إستخلاص الفاتورة على مستوى الصندوق حتى قبل الفحص. و
ية، حيث أ بي يعترف  نالممارسة غير قانونية ولا دستور الحق في ب"، 54في فصله ،الدستور المغر

 ." لى الخدمات  والمتابعة الطبية الحسنةالحصول ع
 كن من الاستدلال على الوجود القانوني للمولود وانتمائه. ومن المعلوم أن التصريح بالازدياد يم  

ير الطبي للولادة لا يسمحان للمولود أن يستفيد من البرنامج فإن  هكذاو عدم تسجيل الازدياد والتقر
ية للإدارة بالنسبة للجرعات الأولى للتلقيح في المستوصفات .  الوطني للتلقيح ، لأن تلك الوثائق ضرور

ن بالمغرب  ستشفاء الأولي تقديم التلقيح للمزداديإوقد تم فعلا الوقوف على رفض  بعض مراكز  الل
" تخضع  للتعليمات التي توجب وضع خاتم اللقاح فوق التصريح بالازدياد من الأرضيةلأنها ،حسب " 

يوج ين عامة في هأجل التسجيل في الحالة المدنية. و لك ما تم ذالوضعية. ه ذد المولود ابن المهاجر
باط و البيضاء من طرف الجمعيتان " تم تأكيده في ي ذل"  و  اPNPMو   OSCالوقوف عليه بالر

ين واللاجئين.  الاستجوابات المعمقة مع المهاجر
 صرح مهاجر سنغالي : 

 لم نستطع الحصول على التصريح بالازدياد و شهادة السكنى." الثاني  )المزداد بالغابة( لم يتم تلقيحه لأننا ي " إن ابن
ين واللاجئين مع الهيئة القضائية  -ج  علاقة المهاجر

إلى نظاميين الأجانب غير ال وءجلاتجية الوطنية للهجرة واللجوء على عدة تدابير من أجل لقد نصت الاستر
. 115الإعفاء من الرسوم القضائيةالقضاء بما في ذلك مجانية المؤازرة من طرف محام، خدمات الترجمة و

 نقضاء الأجلبعد اأطفال التسجيل بعوة أو تعلق الأمر بدسواء  ،إلى القضاءللجوء اف نه في الواقعأإلا 

                                                 
114

 PNPM, ETAT DES LIEUX DE L’ACCES AUX SERVICES POUR LES PERSONNES MIGRA NTES AU 

MAROC : Bilan, perspectives et recommandations de la société civ ile, 2017, P 14; disponible sur le site web de 

la PNPM : http://www.pnpm.ma/   
115

 MCMREAM, 2018, Politique Nationale d’Immigration et d’Asile  : Rapport 2018, Ed. MCMREAM 

http://www.pnpm.ma/


72 

 

ين وا اكبير يايمثل تحد القانوني،  .وضعية غير نظامية لاجئيين المقيمين بالمغرب في لبالنسبة للمهاجر
غلب تتخوفا من أن   اتهم وحتى إذا كانوا ضحية إعتداء أو عنف، فإنهم يمتنعون عن رفع شكاي

ية على معالجة الاعتداء الذي  و   (OSCشهد الجمعيتان توضوع تعرضون له. وفي هذا الميوضعيتهم الإدار
PNPM (      116بما يلي : 

المجتمع المدني ومن يرافقهم بالعنف الذي تعرضوا له  إن عدد المهاجرين الذين يشهدون أمام جمعيات" 
 "لدى الشرطة أو المرفوعة إلى القضاء.لا يعكس إطلاقا عدد الشكايات المودعة 

 
ية فإن حاجز ال يادة على الوضعية الإدار ين الذي يقصدون المحاكموز , لغة يمثل عائقا ثقيلا عند المهاجر

 117وعلى سبيل المثال
ين متهمين بإضرام النار في غابة "كوروكرو" في جهة  0204في  شهر يوليوز  تم توقيف سبعة مهاجر

م ولمنذ ذلك الناضور. وقد تم تأجيل محاكمتهم بسبب غياب مترجم. وهكذا لبث المتهمون في السجن 
 حقهم حكم إلى يومنا هذا حسب علمنا ...."  يصدر في

 
حيث أنه بعد هذه  يوما، 30لمولود في المغرب في مدة إلى القضاء ضروري إذا لم يتم تسجيل اللجوء ا

ين تفيد الإدارة بل تسلم هذه المدة لا يمكن للطفل أن يسجل في الحالة المدنية.  نتهاء المدة اوثيقة للأبو
ين. ما من شأنه أن ،القانونية  يفتح الباب أمام الإجراء القضائي لدى محكمة الأسرة لمكان إقامة الأبو

ين و اللاجئين إجماعا في هذه القضية يناها مع المهاجر نهم ا ، ونستنتج من الاستجوابات التي أجر
. وأن عدم الاحترام هذا ايتعذر عليهم احترامه ،يعتبرون أن مدة التسجيل )شهر واحد(  جد قصيرة

التدوال أمام الهيآت القضائية غير  نوحيث أ ،باشرة إلى القضاء الذي يروه صعب الولوجيدفعهم م
بة الأمر عليهم  لى إقدمون تن لا ييغالبا ما تجد الآباء المهاجر ف,  بسبب حاجز اللغة مريح القضاء لصعو

 فيهملون تسجيل أبنائهم.
للاجئين والتي تعين لهم محام من أجل  سامية المفوضية يلجأ بعض الآباء إلى سند الجمعيات أو الوقد 

ية وضعية أبنائهم المزدادين بالمغرب بتسجيلهم في الحالة المدنية. وقد شهد لاجئ من ساحل العاج  تسو
 ه المفوضية كما يلي :ذهعلى المساندة التي تلقاها من 
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ولقد توصلت الى  ،لم أتمكن من الحصول على تصريح بالازدياد في المدة القانونية لغياب الإمكانيات"
ين بعد الوضع لما أدت ال للاجئين مصارف الولادة. وقد باشر محامي الهيئة سامية المفوضية ذلك شهر

 توأماي" المذكورة الإجراءات القضائية منذ ست سنوات لتسجيل
بناها معظم المشاكل السابق   كرها: ذ وقد تبين من الجمعيات التي استجو

بية وتشترط ترجمة اللغة: إن المساطر القضائية  ت - بية عند مترجم م الوثائق تم باللغة العر حلف بالعر
 والمصادقة عليها،

بة مسطرة  - ين المسلمين الإدلاء بعقد زواج أمام ثبوث  البنوة صعو : يشترط القاضي على الأبو
 ،العدول 

بي  -  ،اشتراط صحة عقد الزواج في القانون المغر
بات تضاعف المشاكل عند الأم -  .في المدة المحددةن هئتسجيل أبنا ن ستطعيلا  تيلالهات العاز

بة من المحاكم في حالة الولادة خارج وحدة استشفائية غير محدد في القانون، وإن  ةإن الوثائق المطلو
بعض الدوائر القضائية تشترط شهادة اثنى عشر شخصا، في حين تشترط أخرى شهادة مقدم الدائرة التي 

ين.  يقطن بها الأبو
باط، الدار البيضاء وطنجة والذين تم وقد صرح قضا ة محاكم الأسرة المكلفين بالحالة المدنية في الر

بة وأبناء الأجانب في  الاتصال بهم في إطار هذا البحث بأنهم يطبقون نفس المساطر على أبناء المغار
بي هما كانت وضعية وهذا م ،استوفوا الثلاثين يوما بعد الازديادا ما ذ، إحالة الازدياد فوق التراب المغر

ين  : الأبو
ية وضعيته أو طالب لجوء أو لاجئنظامي "مهاجر قانوني أو مهاجر غير  فإننا  ,  أو مهاجر تمت تسو

كقضاة ملزمون بتيسير مساطر التسجيل في الحالة المدنية للطفل المزداد فوق التراب المغربي ذلك حتى 
 .يكون له وجود قانوني..."

 
 : ام المرجعية الدوليةقد أصر القضاة على احترو
فإنه عليه احترام التزاماته وتمكين  0991حقوق الطفل لسنة  ةعلى اتفاقيصادق إن المغرب كونه  

ية الطفل من الحصول على ا يعيش بينهم. الولهو يه و  جنسية وأن يعرف أبو
 

بي لسنة مقتضيات ولقد ذكروا كذلك ب لاساسية  وقه احقجميع  ضمن للطفل تي تال 2011الدستور المغر
حقوق على   2004كد منذ ؤ تي توكذا أحكام قانون الأسرة ال . وضعيته القانونية نبغض النظر  ع

ل كن القضاة اعترفوا أيضا أن  .الطفل وواجبات الآباء وخاصة منها واجب التسجيل في الحالة المدنية
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أن تراجع الى مدة أكبر  يوما المحددة قانونا من أجل تسجيل الطفل في الحالة المدنية يمكنها 30مدة 
ين واللاجئين بات التي قد  ،وذلك نظرا لظروف حياتهم الصعبة من جهة ،بالنسبة للمهاجر وللصعو

بية خاصة منها الدوائر  يف من لدن القناصل والسلطات المغر تواجههم للحصول على وثائق التعر
 )المقاطعات( من جهة أخرى.

ين قد تواجهها كما اعترف القضاة أيضا أن إجراءات التسجي ل لدى السلطات القضائية من لدن المهاجر
مشكلات متعلقة بالاستدلال على علاقة الأبوة ولهذا فإنهم يقبلون من أجل تسهيل تسجيل الأطفال 

إذا ما تمت  ،وشهادة الأشخاص الذين حضروا الولادةبالنسب  جميع وسائل الاستدلال كالاعتراف 
باخارج المستشفى. إذا كانت الأم ع مهما سجلات  الحالة  المدنية بطفل يسجل ال ا،ب مجهولألاو ةز

 وللأم الحق في إعطائه الاسم الذي تختاره. اكانت ديانته
 

 جنسيتهما". كانت مهما الزواج عقد نطلب فإننا مسلمين ناالأبو كان ما إذا "أما
 

ية وضعيتهما الزوجية. ين لتسو يعتبر القضاة أنه غالبا ما تكون فرصة للأبو  و
ين معروفة فإنهما يستلمان موجز للحكم أو تستلمه الأم من أجل تسجيل ابنها في إ ذا كانت جنسية الأبو

يشترط القانون ، ان من صفة اللاجئ  أو أنهما عديمي الجنسيةيدن يستفاسجل القنصلية. وإذا كان الأبو
بي أن يحمل الحكم ميزة وضعيتهم القانونية وأن تكتب أيضا في وثائق  يتهماهالمغر  .و

 اجر واللاجئ مع السلطات القنصليةعلاقة المه –د 
ين واللاجئين الذين تم استجوابهم ،بالنسبة لتسجيل الأبناء المزدادين في المغرب على  ،فإن كل المهاجر

بية.بينة من أهمية تسجيل أبن عندما   غائبا بل  ل كن هذا الوعي يبقى محدودا  ائهم في الحالة المدنية المغر
بالفعلذلأمر بتسجيل الأطفال ليتعلق ا من الأشخاص الذين تم  4/3فإن  ، ى السلطات القنصلية. و

حول تسجيل أبنائهم المزدادين ات ى القناصلة أو السفارذاستجوابهم لم يحاولوا حتى الاسترشاد ل
يتهم  المغرب ولم يطلبوا ب  .هأو تجديد على الجواز  بما في ذلك الحصولوثائق تثبت هو

يدون الدخول في علاقة مع قنصليات بلدهم ه ولا شك أن م عدد طالبي اللجوء واللاجئين الذين لا ير
هذا البلاد كان بسبب  وايتعلق خاصة بساحل العاج حيث أن أغلبية من غادر الأمر  ول كن كثيرون
يصفه المهاجرون العاجيون   مواقف  ونظام لا ديمقراطي بسياسية تجاه النظام السياسي العاجي. و

ساحل العاج  ةى سفارذمونه بالانتهاك المنهجي لحقوق الانسان. لقد حاولنا التأكد من هذا المعطى ليته
باط  باي اهتمام.  ظتح مطلباتنا المتكررة ل, ل كن بالر
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ية، بعد إقامة بلبنان ية المقيمة بالمغرب والتي دخلت كلها من الحدود الجزائر فإن  ،بالنسبة للجالية السور
ية ن التمثيلية الدبلوماسيةاي اللجوء وأغلبيتها من طالب لذا فإنهم ،  2011بالمغرب قد تم إقفالها سنة  السور

يتهم  يلتحقون بإسبانيا والجزائر من أجل تجديد   .وثائق هو
ين بتمثيلياتهم القنصلية بالمغربلولفهم أدق  قوم أولا بتحليل نفإننا سوف  ،ضعف علاقة المهاجر

ى السلطات القنصلية للبلد الأصل. ثم سوف نتطرق ذصريح بالازدياد لالإكراهات التي تحول دون الت
يتهم للأسباب التي تحول دون حصولهم على تجديد  على آثار غياب وثائق ركز . وأخيرا سوف نوثائق هو

ية ال  للبلد الأصل.هو
ين عند السلطات القنصلية -  : تسجيل ولادات المهاجر

ين مع قنصليات  بلدهم حتى تبرز العوائق التي تفسر ترددهم بل رفضهم يجب تحليل علاقات المهاجر
ية. التوجه الى مصالح القنصليات من أجل التصريح بأبنائهم المزدادين بالمغرب فإن  ،بالنسبة للجالية السور

 وهم يصرحون بذلك بكل وضوح :  2011التفسير واضح نظرا لإقفال سفارتهم بالمغرب منذ 
ية ليةالقنص سلطات مع علاقة لنا ت"ليس  بالمغرب" السور

يين يؤكدون على إن  ى قنصليتهم بالجزائر ل كن الأمر يتعذر ذهم على تسجيل أبنائهم لحرصبعض السور
 .عليهم بسبب إقفال الحدود بين المغرب والجزائر

الحدود  , ل كن"نظرا لأن السفارة مقفولة بالمغرب، فإنه يتوجب علينا الذهاب الى الجزائر
يتطلب  تكاليف   ذلك  ,  ل كن ول اللجوء الى التمثيلية الدبلوماسية بإسبانيافنحاأيضا ,   مقفولة

 "لنا تحملها...  كن باهضة , لا يم
 

ية  : وقد صرحت مهاجرة سور
ية نظرا ل كوننا مقيمين بالمغرب ول كون  "إننا نخشى أن نسقط في مشاكل مع السفارة الجزائر

 لى ما يرام..."العلاقة بين البلدين )المغرب والجزائر( ليست ع
 

يين قاموا ببعض  ية في  أبنائهم تسجيل السور على رأسها لبنان   ،أخرىدول ي فمصالح القنصلية السور
يوالأردن مستدعيان شابين يتعلق الأمر ب تين:متميزتين وقفنا على حال ،ن  بالمغربي.  فيما يخص السور

فعندما هاجرا    .من الزواج والانجاب ،, حسب القانون السوري للتجنيداالشئ  الذي يمنعهم ،للتجنيد
 الم يتمكنا من تسجيل أبنائهم نظرا لوضعهم الى  المغرب عبر لبنان و الجزائر تزوجا و أنجبا,  ل كنهمإ

فراد العائلة . الحالة أأسماء تحت  اهمأطفالالى  تسجيل  آفلج  ،القانوني اتجاه نظام  التجنيد السوري
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الطفل  سجل ،ة الثانيالحالة . ويقانونالحيث أصبح العم هو الأب م سجل الطفل تحت اسم الع الأولى،
ينم الالجدة ه الجد و زوجته حيث أصبح ب أو  باسم أم  .ينالقانوني أبو

سنين قد سجل باسم أم زوجتي بالجزائر ذلك أنني  3"إن ابني الأول الذي يبلغ من العمر 
 مستدع للتجنيد".

 
بية غبون  في هم يرفإن  ،ن بالمغربيكونهم مقيمف ية وضعية أبنائهم لدى السلطات المغر ,  الشئ الذي تسو

يا منذ ل كي يست محامي حتما يفرض اللجوء الى القضاء و الى  شهد بالحالة السياسية الاستثنائية لسور
2011. 

: الموقف من  فإنه يمكن اعتبار عدد من الأسباب ،أما بالنسبة للجالية القادمة من جنوب الصحراء
بة سوء ، دية ت القنصلية للبلد الأصل، الجهل، ضعف الموارد الماالسلطا تصرف المستخدمين وصعو

طالبي اللجوء عند  هصلة بفإن الموقف تجاه السلطات القنصلية للبلد الأصل وقطع ال ،بالفعل ير.طاالمس
 كاعتراف بالسلطات التي تحكم البلد. أي اتصال بهذه التمثيليات  يعتبر

 
 :موقفه من السلطات القنصلية  نع  بوضوح لاجئ عاجييعبر  

ى ذ"نحن لاجئون ولنا مشاكل مع السلطات الحالية، ولقد فررنا ولذا لا يمكننا تسجيل أبنائنا ل
 ."التي نرفضها و لا نعترف بها  السفارة التي تمثل هذه السلطة

 
لأصل التي غادروها من أن تتعرف عليهم سلطات بلدهم اوف وقد أدلى آخرون بأن القطيعة تفسر بالخ

 تحت الإكراه.
 وأسرت مهاجرة سنغالية: 

 . إن الزوج الذي فررت منه.." إني لم أتصل بالسلطات القنصلية لأني أخشى أن يتعرفوا علي
بالفعل إني لا أغادر المنزل إلا للذهاب للعمل الذي وفرته  يلاحقني و أخشى ان  يعثر علي...

 ."المفوضية السامية للاجئينلي 
 
 يمثل الجهل وعدم الاهتمام بقضية تسجيل الازديادات السبب الثاني الذي يستشهد به.و 

ين يجهلون واجب تسجيل أبنائهم المزدادين بالمغرب ل ى قنصليات بلدهم الأصل، ذإن بعض المهاجر
يقول مهاجر نيجيري:  و
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القيام  ل كن أصدقائي أخبروني بذلك بعد ،"لم أكن أعلم بوجوب تسجيل أبنائي في السفارة
بية".ذبواجبات التسجيل ل  ى السلطات المغر

 
ين فإن السلطات القنصلية لا تبلغهم شيئا عن هذا الأمر ولا تنشر معلومات ل ى ذوحسب المهاجر

 مكاتب الحالة المدنية بالمغرب.
بعضهم لا يبدي اهتماما بهذه القضية لأنه يعتبرها دون جدوى على حركية أطفاله. وقد أدلى مهاجر  و

 جيري بما يلي:ني
ي ى القنصلية، فإني أعرف أصدقاء لم يسجلوا أبنائهم لدى ذتسجيل الأطفال ل ا"أظن أنه ليس ضرور

يا". و القنصلية  مع ذلك يدخلون مرارا هم وأبنائهم الى نيجير
 

باط والدار البيضاء دإن الإكراهات الما - ية ترجع بصفة متواترة، غالبا ما توجد القنصليات بالر
يف للنقل بالنسبة لمن يقيم بطنجة أو وجدة أو أكادير أو فاسوهو ما يس حالتهم ف ،تلزم مصار

 المادية لا تسمح لهم بتحمل نفقات إضافية.
 وهكذا صرحت امرأة كاميرونية تقيم بطنجة:

للتنقل وإني أعيش من التسول ولا أتمكن حتى أن أقتات إمكانيات  "لقد اتصلت بالسفارة وليس لي
بناتي الثلاثفكيف لي أن أتنق  "....ل أنا و

 انتقاد تصرفات مستخدمي القنصليات: 
ين فإن مستخدمي القنصليات لا  - يحات المهاجر هم ونوجهيهم أي اهتمام ولا وعيريحسب تصر

يتوجب عليهم  30تتعدى المدة عندما  لهم أدنى مساعدة  ونوفريولا  اللجوء  يوما بعد الازدياد و
 الحالة المدنية.لتسجيل أطفالهم في الى  القضاء 

ينذإن هذا الإدراك السيء للمصالح القنصلية هو موجود ل الذين يصرون على  ،الغير النظاميين ى المهاجر
ين وخاصة منهم الطلبةلاغياب ا ين الآخر  .و رجال الاعمال  هتمام بهم مقارنة مع المهاجر

 : وقد أعلنت مهاجرة كاميرونية
ين واللاجئين بل تهتم بالطلبة أو بمن لهم الإمكانيات دوننا "إن السلطات القنصلية لا تهتم بالمهاج ر

"... 
 

إن هذا الرأي غالبا ما يكون ممزوجا بالخشية من سلطات البلد الأصل نظرا لوضعيتهم القانونية بالمغرب. 
 :نظامية مهاجر نيجيري في وضعية غير بذلك وقد اعترف 
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ين واللاجئين الموجود "إني أخشى الذهاب الى القنصلية. إنهم لا يهتمون ن في وضعية غير يبالمهاجر
 رجاعنا الى نقطة الانطلاق..."إ سوىقانونية، لا يمكنهم تقديم مساعدة 

 
ين في وضعية غير قانونية  سوء استقبال علىغير نظاميون وقد يؤكد مهاجرون  السلطات من  طرف المهاجر

 التي لا تعير اهتماما لمشاكلهم. ،القنصلية
 مهاجرة عاجية:عن ذلك   عبرتوقد 

"لم يحصل أبدا أني كنت بالقنصلية، فالقنصلية تستقبل المهاجرين بصفة غير حسنة. إنها تهتم بالطلبة 
 فحسب وهي لا تهتم بمشاكلنا"

 
ين. إنه ي بط عزائم أولئك الذين أرادوا أن حإن هذا الحاجز يصبح مهما لما يشيع الخ بر في مجموعات المهاجر

 : وقد عبر مهاجر سنيغالي على هذ الصورة السلبية مؤكدا ما يلي يصرحوا بأبنائهم
بة رفاقي، ترفض استقبالنا ومساعدتنا من أجل تسجيل  " إن السلطات القنصلية، حسب تجر

إنها تطلب المال وعقد ال كراء وهذا ما يحول دون حل مشكل أطفالنا  ،أطفالنا في الحالة المدنية
 المزدادين بالمغرب".

 
ين.إن إجراء بة بالنسبة للمهاجر إن السلطات القنصلية تشترط  ات التصريح  تشكل في حد ذاتها صعو

 الإدلاء بعدة وثائق منها شهادة السكنى وعقد ال كراء والتصريح بالولادة.
ية  : في هذا الشأن قالت مهاجرة نيجر

بة المسطرة وغياب تصريح الولادة الذي أتلفه"لم أتمكن من تسجيل ا يكي والتي  بني نظرا لصعو شر
 تطلبه القنصلية"

 : مهاجرة سنيغالية أضافت و
ية وزوجي  "لم يتم تسجيل طفلي في السفارة ولم أتمكن من ذلك لأني لا أملك الوثائق الضرور

 ى القنصلية"ذحضوره ضروري ل و غائب 
بة جمع الوثائق كلها ت ين.ال عزائم بط حإن صعو  كثير من المهاجر

 : ما يليبة وقد أدلت مهاجرة كاميروني
 

بة لذلك لم أتمكن من تسجيله لدى  بني بالمغرب ولم أتمكن من الإدلاء بجميع الوثائق المطلو "ازداد إ
 القنصلية"
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بة أيضا لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية بالمغرب. ولما يتعذر التوفر على هذه  إن هذه الوثائق مطلو
ليس فحسب من طرف سلطات بلد  ،ولود لا يتم تسجيلهفإن الم ،وخاصة منها التصريح بالولادة ،الوثائق

يدسلطات البلد الأصل وهذا ما ي بل كذلك من طرفالإقامة  من حدة مخاطر السقوط في انعدام  ز
 الجنسية بالنسبة للطفل.

بات المواجهة من أجل الحصول على تجديد  - ية الصعو  :وثائق الهو
ين الذين تم استجوابهم عشرة ف م الذين اتصلوا بالسلطات القنصلية لبلدهم الأصل هقط من بين المهاجر

يف.بطاقة ال من أجل الحصول على جواز السفر أو مع السلطات القنصلية  ين إن علاقات المهاجر  تعر
بات في الحصول على  ملبلده يف وخاصة على تجديد الجوازات.وثائق توضح الصعو  التعر

آبائهم لا يستطيعون الحصول على جواز سفر أو تذكرة إن الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم في قنصليات بلد 
سفر. إلا أن بعض القنصليات تكتفي من أجل تسجيل الأطفال المزدادين بالمغرب بتسجيلهم في الحالة 

يشترطون على الآباء أن ي بية و ضعية قانونية بالمغرب حتى يصادقون على تسجيل تمتعوا بوالمدنية المغر
 الطفل.

ي ن الذين تم استجوابهم يبدون ترددا في الاتصال بالسلطات القنصلية من أجل إن أغلبية المهاجر
ية الحصول على وثائق  الغير  . إن هذا التردد راجع جزئيا الى وضعيتهم ديالموالأو من أجل التصريح بالهو

ي  ومخافتهم أن ي  النظامية   عرفوا.رصدوا و
يين تكتسي مميزات خاصة يين يتف ،إن حالة السور وفرون على جواز سفر بما في ذلك الأطفال جل السور

بالرغم من إقفال التمثيلية الدبلوماسية بالمغرب سنة  .في عمر السنتين يين  فقد أخبرنا، 2011و أن السور
يتانيا من أجل الحصول  بين الى الجزائر واسبانيا ومور وفي  .هأو تجديدعلى الجواز يسافرون بمعونة مهر

 هم للقيام بذلك أو يلجؤون الى وسطاء وليس هذا بالسهل.ينتدبون أحدا من ،بعض الأحيان
يون  لقد أفصح المشاركون  بتين رئيسيتينالسور بة الما على صعو والمخاطر ال كبرى التي يجب دية : الصعو

يضاح .مواجهتها ما مخاطر المرور أ ".أورو" 800قد يبلغ ثمن تجديد الوثائق بإسبانيا مبلغ  ،وعلى سبيل الإ
 نظرا لإقفال الحدود الأرضية بين المغرب والجزائر. ،هي جد مرتفعةالى الجزائر ف

من أجل عد القنصليات وتكلفة تجديد الجواز والصوائر اللازمة فإن ب   ،بالنسبة لدول جنوب الصحراء
يادة على الوضعية  ،المعلومات والارشاداتالحصول على بعض الوثائق وعدم توفر  الغير النظامية  ز

بة  يد و أطفالهم تسجيلتحول دون  ةصر رئيسينايمثل كل ذلك ع ،الإجراءاتللمهاجر وصعو في تدني تز
ين من جنوب الصحراء والسلطات القنصلية لبلدهم الأصل. ين المنحدر  العلاقات بين المهاجر
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 : وقد شرح مهاجر كاميروني هذه العلاقة كما يلي
نين ولا يبدون أي اهتمام بمشاكل "ليس لي اتصال مع السلطات القنصلية لبلدي لأنهم غير متعاو

ين  "الغير النظاميين  المهاجر
 

ب - يةات صعو  : المساطر الإدار
بة لتجديد وثائق ين في وجوب تجميع كل الوثائق المطلو بات تكمن حسب بعض المهاجر  إن هذه الصعو

ية  الحالة ت لافي سجالأطفال تسجيل و: البطاقة القنصلية، الجواز، عقد الزواج، شهادة السكنى، الهو
 .بالمغربالمدنية 

ين واللاجئين أنه غالبا ما تستلزم شهادة السكنى  يتضح من خلال الاستجوابات مع المهاجر عقد تقديم و
وال كراء كما نفقات العيش ية لتأدية در إمكانيات مايكراء علما أن هذا الأخير رهين بوجود عمل وتوفال 

 : أعرب عن ذلك مهاجر كاميروني
بية أو السلطات القنصلية التي  ،"... في الحقيقة نجد أنفسنا مقيدين سواء أمام السلطات المغر

ولما لا نستطيع الحصول عليها نتركها...، لن يعطي مالك شقة  .تشترط الإدلاء بنفس الوثائق
بية عقد كراء لمهاجر فقير من جنوب الصحراء مثلي ية ...مغر لأنه لا أحد ... وهكذا ننتهي في السر

 مساعدتك..."سرع لقام وحتى الدولة التي ننتمي إليها التي يفترض أن تيسهل لك الم
ية  وقد أكدت بعض الجمعيات أنه من جهة لا تسلم السفارات كل وثائق  بعضهالهو لا يسلم  الجاليتها و

ينأو شهادة الجنسية )بوركينافاسو(  حمنتلا  ىخرأ)غينيا( واجواز كما هو  البطاقة القنصلية للقاصر
ية ل ،ومن جهة أخرى لنسبة للكاميرون.الشأن با صليات في تغير دائم ى القنذفإن الإجراءات الإدار

ح سمت ،عندما وفي غالب الأحيانيستفيد المهاجر من أي تعاون من هذه المؤسسات.  وهي ثقيلة ولا
 اللجوء الى خدمة محام لحل المشكلة. اامهاجر يفضل ،ذلكبالإمكانيات 

بعد ادالاكراهات الما -  لسفارة:ية و
غلاء تكلفة السفر نظرا للمسافة بين المهاجر  و ية وظروف العيش الصعبةدإن الافتقار الى الموارد الما

ية ،والسلطات القنصلية  : تجعل من عملية الاتصال أمرا غير ذي أولو
 و ليس لنا شيء ،إن الأمر صعب هنا بطنجة .عيش فقطأحاول أن أ. " ليس لي مال حتى أسافر

 ن غذاء وهمنا الوحيد أن نجد ما نأكل"قد نبقى دو
يظهر أيضا لما تطلب القنصلية بعض الوثائق والتي لا يمل كها المهاجر في بلد دي الما هإن هذا الإكرا

وهو ما يستوجب الاتصال بالعائلة في البلد الأصل من أجل إرسالها إليه. وفي بعض قامة الإ
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ية والمدينة التي ية جد محدودة دتكون الإمكانيات الما ،الحالات خاصة إذا كانت المسافة ما بين القر
 يمكن منها إرسال الوثائق بعيدة ما.

 : المصارف الباهظة لتجديد الوثائق -
ين واللاجئين فإن القنصليات تطلب يحات المهاجر عالية لتجديد الجواز أو لمنح  تكاليف حسب تصر

ين متناولهذا مما ليس في بطاقة القنصلية. و ف تجديد الجواز ييؤكدون على أن مصار  اءهؤل .المهاجر
ين،  ادرهم 2.600تبلغ  بالنسبة درهما  400بالنسبة للكاميرونيين و  ادرهم 1.500بالنسبة للنيجير

التسول أو من دخل جد من الذي يعيش  ،لمهاجرلباهظة بالنسبة نفقات ، تعتبر هذه ال118للسنغاليين
 محدود.

 قيدا كبيرا: شكل بالنسبة إليه تللمهاجر الغير النظامية  إن الوضعية  -
يقة غير قانونية فإن وضعيتهم لا لنظرا  ين من جنوب الصحراء دخلوا المغرب بطر أن أغلبية المهاجر

ية  اللجوء الى المصالح القنصلية أو الى السفارات من أجل الحصول على وثائق لى ع تشجعهم  الهو
  .حالهم ضعفتكرس هشاشتهم والغير النظامية  إن وضعيتهم  .وتسجيل أطفالهم المزدادين بالمغرب

ي يتصل ذمتاعب للشخص ال أما بالنسبة للاجئين فالأمر أسوء. إن لوضعية اللاجئ إكراهات قد تجلب
 رض حياته للخطر.بالسفارة وقد تع  

 
 :في هذا الشأنوقد صرح عاجي 

حلون ويدانون و " كنت مسؤولا سياسيا في حزب المعارضة في بلدي. إن الأشخاص مثلي قد ير  
 يهددون."

 
 ن غادروا بلادهم بسب يذالفإن  ،اذوالأمثلة عديدة حسب السبب الرئيسي لطلب اللجوء أو الحماية. وهك

بات في الاتصال بسفارتهم . فإنهم يودون الا يعرف ميولاتهم وجودهم في  الجنسية يجدون صعو
يدون إلحاق الأذى بهم في بلد الن يذالالأشخاص  المغرب   أصل.ير

 قال كميروني :
ه ذهأين انا. لاحقونني " لم ألتق أبدا بالسلطات القنصلية للكامرون حتى لايعرف الأشخاص الدين ي

 ميولاتي الجنسية." بوقاية بسب
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سلطات بلاتسمح لهم بالاتصال  وضعية غير قانونية، و بالتالي فهيتعتبر الغير النظامية  إن الوضعية 
وفقًا للتصور السائد ، لا تولي أي اهتمام لوضعهم ومشاكلهم ، بل إن  ، هذه السلطات التي،بلدهم 

 الاتصال بها يمكن أن يضر بإقامتهم في المغرب.
 : عن ذلك بقولها مهاجرة من ساحل العاجو قد عبرت 

ين  بعاد للمهاجر.  لقنصلية ن اتصلوا بالقنصلية، فإنه ليس يذال"حسب المهاجر بة على مشاكلنا. هناك إ أجو
 ا هنا من أجلنا بل من أجل شيئ آخر."ليسو

 
 آخر :أكد و

بطاقة القنصلية من لنا تسلم لا " إننا نخاف أن يقبض علينا ونرحل. لاتهتم القنصلية بمشاكل المهاجرين و
 لا يستقبلون  في القنصلية"الغير النظاميون  نوجرافالمهأجل حمايتنا. 

 
ية التي نظمها المغرب إلى  ين وسفاراتهم. وفي هوقد ادت عمليات التسو  الشأن اذتقارب بين المهاجر

 صرحت مهاجرة سنيغالية :
يمكنني أن ظ" الآن لم تعد لي مشكلة، فقد سويت وضعيتي بسبب العملية التي ن بية. و متها الممل كة المغر

 خوف."تاتصل بالسفارة بدون 
 

 المشروع الهجري للمهاجر -
ين وا ية اجئين أن الحصول على وثائق اللليتضح من الاستجوابات التي تمت مع المهاجر سواء من هو

بية أو القنصلية  ييالسلطات المغر بالمغرب قامتهم إن أل ،تدخل في مشروعهم الهجريلا  لانها  ابقى ثانو
لأبيض لبحرالالتحاق يوما بالعدوة الشمالية للدون جميعا الأمل و الأماني . إنهم يغ  ةعتبر دائما مؤقت

ين عبروا عمن المهم  عدد ، المتوسط  .بقناعة ن ذلكمهاجر
 قال مهاجر نيجيري :

با. أنتظر الفرصة لذبلدي. إني بطنجة وأريد أن أ ة" لم أتصل بسفار  إنو  ىهاب حتلذهب إلى أورو
 لك سنوات عدة..."  ذتطلب 

 



83 

 

يونذوفي ه صفة من أن يستفيدوا في المغرب دون ينفس الأمنية. ير  نع ،هم أيضا ،ا الصدد يعبر السور
با. هذرسمية ثم الوثائق و الحصول على   لاجئ بها، دون مجادلة، كثير ذهاب إلى أورو ه الاستراتجية أقر

ي  ن. يمن السور
نا و ظروف عيش أكثر حقوقبلنا يعترف  "إننا بانتظار الحصول على بطاقة لاجئ للسفر إلى إسبانيا حيث

 أفضل."تصبح 
 
ين وا -ه  . المفوضية السامية للاجئينمتحدة و خاصة مم الألاجئين مع وكالات اللعلاقة المهاجر

يف في غالب الأحيان.ابهم ستجون تم ايذالإن اللاجئين وطالبي اللجوء   لا يتوفرون على أي بطاقة تعر
نص تللاجئين سامية ال مفوضية ت طلب اللجوء المنشورة من طرف الكرة حول إجراءاذ وحيث أن الم

يف للطالب فقد أخبر ب على تقديم وثائق التعر ن بأنهم يلجؤون إلى مراسلة نسخ لأوراق والمستجو
يف بائهم في البلد الأصل ،عبر الهاتف ،التعر ى ذن يعملون ليذالوكلاء الجاليات  و من طرف أقر

لحصول على مكتسب قانوني امفوضية ت المتخدة مع الءاالإجرا مكنو ت .يثبتون جنسية الطالبمفوضية ال
كجزء من الإجراء ، عطيه الحق في العمل. يلا ذلك ل كن  ،الطرد يحمي المعني بالأمر من الترحيل أو

بي لطالبي اللجوءو عديمي الجنسية) (، بناءً BMRAيجب أن يتم اختبار طالب اللجوء بواسطة المكتب المغر
ية وأسباب طلبه.  على وثائق الهو

 
يةآثار غياب وثائق ال – 3  6 هو

ية إن غياب وثائق ال ين الى آثارهو واندماجهم الاقتصادي  رهمفيما يخص استقرا وخيمة تعرض المهاجر
 وقد يتعرضون إلى تدابير مختلفة. .قامةوالاجتماعي داخل مجتمع الإ

 6 بعاد، الترحيلإ التوقيف، ال -أ -
ية  إن غياب وثائق  ين الهو لسياسات  ضحيةأو انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة يجعل من المهاجر

حين الى المراقبة فيتم توقيفهم أو ترحيلهم أو طردهم أو الهجرة المقيدة وقد يتعرضون في كل 
 وضعهم رهن الاعتقال.

 
 مهاجرة عاجية ما يلي: توقد أكد

ية "إن لنا مشاكل عدة بسبب غياب وثائق ا بما في ذلك الاعتقال من طرف الشرطة أو الترحيل لهو
 نحو الصحراء أو مناطق أخرى أبعد... إننا مهددون ولسنا في أمان..."

 



84 

 

 وقد أردف كاميروني قائلا:        
ية لأني  "لا يمكن لي أن أعمل أو أن آكل أو أن أذهب إلى المستشفى ولا يمكنني أن أتنقل بحر

 "...ليست هذه حياة ....أخشى أن أعتقل أو أرحل
 

 وقال مهاجر سنغالي:        
يادة على أننا لا نتموثائق  صعب أن يعيش الإنسان بدونال من  "إنه تطبيب  و : عمل تع بأي حق، ز

ين ... فإننا قد نتعرض إلى كل وسكن و اعتراضنا من عند الأساسية  الحقوق ات ع انتهاكانوأتكو
 الشرطة أو الدرك قبل أن نرحل..." طرف

 
ية غياب وثائق  إن حقوق الإنسان بالنسبة الإقامة. المسؤولية على البلد الأصل وعلى بلد رفع تالهو

والأمر هو نفسه بالنسبة للأطفال الغير  ،ضمنحمى أو أن ت  لا يمكن أن ت   ،لحالةفي هذه ا ،للمهاجر
ن يمهددبذلك  او يصبحو ،المسجلين في الحالة المدنية والذين لا يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم الأساسية

 .متحميهلعدم وجود دولة  الجنسية انعدام السقوط في ب
بالفعل ين العاجيين الغير فرديةقد تبين من بعض الاستجوابات الف ،و ذين لا ،نظاميينال أن بعض المهاجر

لهم إحساس بعدم الانتماء الى بلدهم  ،يعتبرون أنفسهم معارضين سياسيين للنظام القائم في ساحل العاج
إلى جانب شعور بعدم الأمان ، عندما لا يستطيعون الاستفادة من وضع اللاجئين في المغرب الأصل 

 لا في الحالة ينسجلم واكونإذا لم ي، الأطفالينطبق بحدة أكبر على م الأمان إن هذا الإحساس بعد.
 المدنية بالمغرب ولا في سجلات القنصلية.

 
 صرح طالب لجوء عاجي ما يلي :

"إنني معارض للنظام السياسي الحالي، وأنا مهدد في حياتي، ليس لي أي علاقة بالقنصلية. كل 
باط، سامية المفوضية للجوء إلى الاد قدمت طلب المستخدمين بالقنصلية شرطة....لق  م أتلقل للاجئين بالر

ادا بالمغرب، ولم يسجلا أي جواب بعد. لست أخشى على نفسي ول كن على أولادي. إثنان منهم ازد
بية. لم أفعل حتى لا  فسوف  ،عترف بهما كلاجئين مثلي. إن لم ي  يعل عرفيتفي الحالة المدنية المغر

ين بالنسبة ليصبحا عديما الج  ،ابنائينسية. ولا يمكن لأي دولة حمايتهما وضمان حقوقهما. إنه لأمر حز
 هاب لإسبانيا ول كني أنتظر..."ذأنوي ال
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بات ولوج المجال الاقتصادي-ب  صعو
ين واللاجئين بالمغرب تكتنفه عقبات جمة. فالإطار  إن ولوج المجال الاقتصادي من طرف المهاجر

بي لا يحم ين في وضعية غير اي يستأجر مهذي المشغل الالقانوني المغر بات نظاميةجر . قد يتعرض لعقو
ين عقدة تامين قبل استئجارهم. وهو شرط ذ. ل 02/03طبقا لقانون  ا يطلب المشغلون من المهاجر

يادة عن صعب التحقيق دون بطاقة إقامة.  ين أو لاجئين يمكن منح صفة مقاول لمها لا، لكذز جر
ية وضعهم  .119قبل تسو

ين القانونين واللاجئين في برنامجها  في نفس السياق فإن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء تستهدف المهاجر
يفة لهم ومساوات يمة وشر  في ولوج سوق العمل. هم بأهل البلد حول الشغل، بقصد ضمان حياة كر

 49أنه قد تم إدماج ، لتدابير المتخدةاقام بتقييم  يذالللوزارة المكلفة بالهجرة و 2018تقرير اكد وقد 
تم ولوجهم  الاجئ 38عقد الادماج ومنهم تحت  32. 2018و   2015مهاجرا في سوق الشغل ما بين 

ي تم تفعيله عبر جمعية ذاتي للاجئين عبر الإدماج المهني الذسوق الشغل في إطار برنامج الاكتفاء ال
يخص الإدماج المهني عبر لمساندة وإنعاش المقاولات الصغرى. أما فيما  (AMAPPE)"أماب"

ير أكد أن  ،اتي و إنشاء المقاولاتذالتشغيل ال ية وضعيته 17فإن  نفس التقر  ،ممهاجرا تمت تسو
ت للحصول على ءال و ال كفاالشغلإنعاش من المرافقة و التأطير من طرف الوكالة الوطنية  وااستفاد

 .2018و  2017 تيجئ ما بين سنلا 57ل اصغير امشروع 38، إضافة إلى دعم اتي ذصفة المقاول ال
ية وضعيتهم  ذينإن هزالة النتائج المحصل عليها تشهد على المصاعب التي يواجهها المهاجرون ال تمت تسو

ن لا يستطيعون الحصول على يذالا أن الأجانب ذن للإندماج في سوق الشغل. ينتج عن هؤولاجلوا
ن يعملون في يذالفإن الأشخاص  ،عيتهم القانونية. ومهما كانت وضمنظمالقطاع الغير ال ينضمون إلىعمل 

يصبحون عرضة للاستغلال ولا يستطيعون التمتع بحقوقهم منظم أو الغير الالقطاع الغير المهيكل 
 الاقتصادي. جالوالاندماج في الم

بات كثيرة للحصول ع ين أنهم يجدون صعو يظهرمن خلال الاستجوابات التي تمت مع المهاجر لى  و
يف. امشروطيظل لك ذأن لالعمل فرص   بالتوفر على وثائق التعر

 
 وقد أكد مهاجر نيجيري :

ية. نعيش بالتسول  ونحن تحت طائلة " لنا مشاكل كثيرة. لا يمكننا أن نعمل أو أن نتحرك بحر
 الترحيل."
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يدهم هشاشةذوه ين ر. وأغلبية اوالأج سبأبخستغلون ي  فو ضعفا في سوق الشغل  ه الوضعية تز لمهاجر
لتلبية حاجيات لبغاء حيان  يتعاطون لأفي بعض الأو  ،يمتهن التسول ة النساء مع أولادهنوخاص

 .هنأبنائ
 

يا : هوقد صرحت م  اجرة من نيجر
 . إنه جد صعب أن تجد عملا..."دياولأسد الرمق مع  ىأعيش من التسول، و لا أستطيع حت"

 
ية :   وقالت سور

   .في الأزقة و على أبواب المساجد و عند إشارات المرور"ول للتس نائأبنا مع أ"ليس لنا عمل وإننا نلج
 

بات الاندماج الاجتماعي -ج   صعو
ين  ين الاندماج في المجتمع. وإن أول شرط بالنسبة للمهاجر إن الاندماج في سوق الشغل يسهل  للمهاجر

 .للاندماج في المجتمع و التأقلم معه هو الحصول على عمل
 

 قال مهاجر عاجي :
يسبب لنا مشاكل جمة. الاندماج صعب : عدم التوفر على بطاقة إقامة تعني عدم الحصول على ا ذه إن"

ية التنقل. إننا معمل أو على خدمات الاستشفاء أوسكن وانعدام ع ن في المغرب، نعيش في ذبوحر
ية فوق كلؤالب  ..."الكذس، و الهشاشة و العنصر
 

ين و اللاجئين من جنوب الصحر بي،اء يودون اندماجهم في المجإن أغلب المهاجر يعيشوا في ل  تمع المغر
يتزوجو يكون اكرامة و يوا اسرا و ينجبوا  أطفالا و و بية و حياة طيبة، تمتعون بيسجلونهم في المدارس المغر

 ل كن فرص العمل غير موجودة. 
 وقد عدد مهاجر نيجيري بعض ما يترتب على البطالة فيما يخص الاندماج في المجتمع :

عند أكل ج أو إنجاب أطفال، أو الم يحن ل كم عمل فإنك لن تستطيع كراء منزل ولن تستطيع الزوا"إن ل
يم  ."..الجوع أو العيش ال كر
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يادة ع ية فإن غياب وثائق ال ،لكلى ذز لا يسهل البحث عن العمل ولا الوصول إلى خدمات الصحة هو
بة ؤالحجز وقد تتعرضك للتوقيف أو الغير النظامية ولا كراء مسكن. والوضعية  ثر سلبا على نظرة المغار

 في المجتمع. كفتحول دون اندماج يكإل
 

ية . سحابة الكلمات المعبرة على المشاكل المترتبة على غياب  8صورة   وثائق الهو

 
يق "ال ين عن طر   R-Studioعلى 6   معنىالنص"مصدر6 تحليل خطاب المهاجر

 
ية إن وثائق ال ، بالفعل للتمتع بالحقوق و الولوج إلى خدمات الصحة و إلى السكن. وقد تمثل المفتاح هو

لك ذو ،ن لا يتوفرون على دليل سكن في عنوان معينيذالشخاص أترفض خدمات الصحة الأولية لل
. إن الحصول على مسكن يعد عنصرا 120ياء الفقيرة أو الآهلة بالسكانللحد من تدفق المرضى في الاح

ية الوضعية  ية و تجديد أساسيا من أجل تسو لك ذ. لموالدو شهادة السكنى وأيضا للتصريح باوثائق الهو
بة من عدة مصالح.ل  أن عقد ال كراء وثيقة مطلو

ين يخلطون، مع الأسف،  ،فيما يخص تمدرس الأطفال مع غير النظامية وضعيتهم البين فإن المهاجر
يظنون أن  ،وضعية أبنائهم المدرسة. وقد واجه آخرون  التسجيل في بلا تسمح لأطفالهم  وضعيتهم و

مشاكل وهم يحاولون تسجيل أبنائهم في المدرسة لأنهم لا يتوفرون على دفتر تلقيح، وعقد ازدياد، 
بطاقة الإقامة.  وشهادة السكنى و

 
يجب التنبيه إلى أن تسجيل الأطفال دون  ية و بة أو  -هقد تم تيسيروثائق الهو سواء بالنسبة للمغار
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لك هو الحال ذملفهم المدرسي للمرور إلى التعليم الثانوي يبقى معلقا. ك جانب. إلا أن صلاحيةأال
ين المهنياستفادة من لل للحصول على عمل  . أيضاا الشرط ضروريذوه  المشروط ببطاقة الإقامة. التكو

ين المنظم من طرف التعاون  بي. ل كنه لا يشترط للاستفادة من التكو ممول من طرف الاتحاد الأورو
 الوطني.

ير لوح قد أدخلت مرونة في شروط التسجيل المذكورة فإن المؤسسة  ،(b)2017,"الأرضية"سب تقر
ين المهني بالمجان  بة والأجانب ما فوق في أسلاك التكو ير سنة  15للمغار  1212018عاما. غير أن تقر

ين حتى ي إلىينبه للأرضية  من ن وكونن الموالمهاجرتمكن غياب برنامج لتتبع المستفيدين فيما بعد التكو
ى الوكالة الوطنية لأنعاش الشغل و ذة غير معترف بها لمنوحخاصة وأن الشواهد الم ،عمل الحصول على

 الاندماج. في الحصول على عقودت كشواهد  تمنح الحق ءاال كفا
يف عرقلة الزواج والمصادقة عليه، و تلقيح الأطفال. ولها آثار سلبية على  إن من شأن غياب وثائق التعر

 .الولادةالثلاثين يوما بعد تمت بعد ما المدنية  اذا  حالة الت تسجيل الولادات في اءإجرا
ية  ين يدركون أهمية تحديد الهو و قد أظهرت مجموعات التركيز والمقابلات الفردية أن غالبية المهاجر

ية ، وهو ما رحب به المهاجرون غير النظاميين. يجابي للتسو  والدور الإ
بات الاندماج  ين بالمغرب  الاقتصادي والاجتماعي إن صعو يفسران رغبة بل حلم بعض المهاجر

با.ذلل  هاب إلى أورو
 

بقوة :  وقد صرح مهاجر نيجيري و
. ولو اني علمته لما لكبذ أكن على علم ليس هناك عمل. لمنقوم به في المغرب،  يمكن أن ما ك"ليس هنا

با. أريذأتيت أبدا....سوف أعمل كل شيء لل يمةعيش د أن أهاب إلى أورو أكون  نأ ,حياة كر
  ." ..لا احترام ولا  حق ,هنا أعيش كالكلب ...إنسانا

 
يين، فإنهم في وضعية أفضل. ولقد وقفنا خلال الحوارات الجماعية على أن أغلبيتهم  أما فيما يخص السور

بي والحصول على الخدمات الأساسية. وم م أن علولم يكن لها مشاكل في الاندماج في المجتمع المغر
بة  ينتمون إلى نفس ال يين و المغار لا و  مسلمونغلبهم ألغة ، لانفس  : يتكلمون  الثقافيمجال السور

 . بلد الاقامة رفض من طرف ساكنة اليتعرضون إلى 
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لك ما يضع تساؤلا ذ ،ل كن لوحظ أن النساء يمارسن التسول، في حين غالبا ما يكون الرجال عاطلين
 حول تصورهم للاندماج.

 
VIII-2-  المستهدفين  استجوابات المتدخلينتحليل 

لاجئين لا الفصل على السند والمساعدة التي يقدمها الفاعلون المستهدفون إلى اذسوف نصب اهتمامنا في ه
ين ية من أجل الحصول على وثائق ال ،والمهاجر بية.هو  و تسجيل أبنائهم في الحالة المدنية المغر

دارات والوزارات  المعنية بالموضوع من ضباط الحالة المدنية، و ا البحث مختلف الإذه شمللقد 
موظفي وزارة الداخلية )بوصفها رئيسة اللجنة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية للأطفال المزدادين 
ية الآباء والأطفال الغير المسجلين خلال  المدة  بالمغرب( ووزارة العدل )المختصة في البث في هو

ومدير الشؤون القنصلية والإجتماعية التابع لوزارة الخارجية و التعاون، و المسؤول المكلف القانونية(، 
بة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة )بوصفه عضوا في اللجنة الوطنية ذبالهجرة ل ى الوزارة المكلفة بالمغار

بي  ية و في المكتب المغر  (.الجنسيةمنعدمي للاجئين وللتسو
ب ية ،هذه ها في تنظيم المقابلات مع ناات التي واجهعلى الرغم من الصعو  الإدارات الوزار

 :إلى النتائج الآتية استطعنا الوصول  قدف 
 ضباط الحالة المدنية/ وزارة الداخلية -0

بع تم  صاصات تلهم نفس الاخ : ضابطان و  ضابطتان  ضباط للحالة المدنية اجراء لقاءات معمقة مع أر
يعملون في باط الينة مد كل من و يظهر من خلال الاستجوابو ر أنهم ات طنجة والدار البيضاء. و

بان  توصلوا، من أجل تسهيل سامية بتعليمات  ،الحملة  الوطنية لتسجيل  الأطفال بالحالة المدنية إ
ين أجانب وخاصة منهم المهاجرون و طالبمسطرة  اللجوء.  وتسجيل الاطفال المزدادين بالمغرب من أبو

بالنسبة لغير ال  و يتم التساهل في اختيار الإسم  وكتابته.   جلزواامسلمين فإنه لايشترط عقد و
يقةي المغرببالحالة المدنية الذي ينظم وقد أكدوا جميعا أن الظهير  بة على ا طبق بنفس الطر لمغار

ين واللاجئين. ل كنهم يعترفون  ، مغربوالأجانب المقيمين بال في نفس مع تسهيلات لصالح المهاجر
ين و للتسجيل المزدادين غير كافية بالنسبة  ،أي ثلاثين يوما ،أن المدة الزمنية القانونيةالوقت  لمهاجر

بية غالبا ما  نيذال ،اللاجئين اللجوء  ة علىجال المحددآفوات البعد و الذين يج برون  يجهلون المساطر المغر
 الحالة المدنية.أطفالهم بسجلات  لتسجيل الى القضاء 

ين ،الحالة المدنيةوقد اقترح ضباط  المدة لصالح الأجانب تمديد توسيع  ،شأنهم شأن المتدخلين الآخر
ين يواجهون مشاكل مرتبطة بظروف حياتهم حيث لا يستطيعون الحصول بسهولة على عقد كراء، أو ذال

 تصريح بالولادة في حالة الوضع في المستشفى أو على شهود في حالة الوضع خارجه.         
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ين واللاجئنأما فيما  فإنهم أجمعوا على أنهم في خدمتهم لإمدادهم  ،يخص علاقتهم مع المهاجر
بية. وقد  هن :اإحد ضافت أ بالمعلومات اللازمة ومساعدتهم على تسجيل أبنائهم في الحالة المدنية المغر

ين واللاجئين  نحن رهن   ،بمخاطر عدم تسجيل الأطفال بالحالة المدنية"يكفي أن نحسس المهاجر
ين في وضعية  ن أغلبيةلاحظنا أ ،. ل كن وللأسفمشاكلهم لنستمع لهم ونحل كل ،اشارتهم غير المهاجر
ن وضعية أبنائهم أولا يعتبرون   ،وضعيتهم و وضعية أطفالهم المولودين بالمغرب  يخلطون بيننظامية 

المسطرة نية  لمعرفة ى مصالح الحالة المدلا يلجؤون إللذالك ، مستقلة  و غير مرتبطة بوضعهم القانوني
بية  بية أن تبلغهم بالأمر خاصة وأن المغرب قد  ىذا الشأن. لذفي هالمتبعة  المغر ينبغي على التلفزة المغر

نظم حملة وطنية للتسجيل بالحالة المدنية لكل الأطفال المزدادين بالمغرب مهما كانت جنسيات آبائهم أو 
 ."وضعياتهم القانونية

 ية الوزار المرافق  -8
ية الشؤون القانونية / وزارة العدلمد - أ  ير

يات  ية الشؤون القانونية المتعلقة بالحالة المدنية والجنسية التابعة لوزارة العدل والحر على مستوى مدير
صرحت  ،مثل كعضو في اللجنة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية للأطفال المزدادين بالمغربوالتي ت  

بي قد أحال الأجانب، في إطار الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال المزدادين  المسؤولة أن المشرع المغر
بة,  2017المغرب في الحالة المدنية لسنة ب وذلك  .على نفس النصوص والمقتضيات التي يخضع لها المغار

 اباستدعاء الآباء أو الممثلين القانونيين للطفل للقيام بتسجيلهم في الحالة المدنية في مدة لا تتعدى شهر
الذي هو  . بعد انقضاء هذه المدة فإن قاضي الأسرة لدى المحكمة الابتدائية لمكان الازدياد اواحد

وهذا مهما كانت جنسية الآباء  ،يتكفل بالإدلاء بحكم يمكن الآباء من تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية
  .ووضعيتهم القانونية

يع ول لقاضي اا يستوجب صوائر قضائية. وهو يمكن وقد أكدت هذه المسؤولة على أن هذا الإجراء سر
ية الطفل و يمن الاطلاع على هو ى السلطات ذه كما يتيح للآباء الأجانب القيام بتسجيل أطفالهم لأبو

 .القنصلية لبلدهم الأصل
ين من جنوب الصحراء فضاءا لاقامة أن المغرب كونه أصبح ، وقد صرحت هذه المديرة أيضا المهاجر

يين، فإنه ق د تم منح الآباء تسهيلات كبيرة من أجل تسجيل أبنائهم المزدادين في المغرب في والسور
بة  ،الحالة المدنية. وعلى سبيل المثال فإننا لا نشترط عقد الزواج بالنسبة لغير المسلمين كما يمكن للأم العاز

 الحالة المدنية  الأجنبية أن تسجل ابنها تحت الاسم العائلي والشخصي الذي تختاره دون أن يشترط ضابط
 .عبدالأسماء  الشخصية البادئة ب
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ين واللاجئينأضافت و وأنه ينبغي  ،أن مدة التسجيل المحددة في شهر قد تبدو قصيرة بالنسبة للمهاجر
اللجوء الى القضاء والذي قد يمثل عائقا لتسجيل الأبناء بالحالة  اتمديدها بالنسبة للأجانب حتى يتلافو

بالتالي قد ،المدنية  .الجنسيةانعدام يرفع من مخاطر  و
ين ى المحاكم ذفقد أكدت المديرة بأن أقسام قضاء الأسرة ل ،أما فيما يخص العلاقات مع المهاجر

بحل هذه المشاكل قد توصلوا كلهم بتعليمات قصد معالجة قضايا التسجيل في الحالة  ةالابتدائية المكلف
يف تهاءالمدنية للأطفال المزدادين بالمغرب بعد ان  .المدة القانونية، في أقرب الآجال ودون أداء مصار

 :وقد أبرزت ما يلي
ين هي التي تمثل العائق الأكبر لتسجيل الأطفال المزدادين بالمغرب، الغير النظامية  إن الوضعية " للمهاجر

بالفعل، فإن  ينهذه الفئة  من و بير هي التي تقع في خلط ك  ،التي ليس لها علم بحقوق الطفل المهاجر
و ليس لهم  أي ارتباط بوضعية  ،يتمتعون بجل الحقوقالذين في الواقع   ،اووضعية أبنائها ضعيتهبين و

بلاغالأصل و دول  وقامة الإدول تنسيق بين اللذلك يتوجب أن يتم ابائهم القانونية.  هؤلاء  من أجل إ
ين بالمعلومات الكافية حول هذه  ل المزدادين بالمغرب، والذي وإلا فإن عدد الأطفا  ،المسألةالمهاجر

الجنسية إذا لم تعرف يصبحون منعدمي  قد , يعرف ارتفاعا متزايدا، وغير مسجلين في الحالة المدنية
ية آبائهم   .هويتهم وهو

ية  ن أنظأ ،على أي على  الغير النظاميين لمهاجرينامن جانب المغرب، قد ساعدت حملات التسو
ية وقد سهللحصول على ا  .الحالة المدنيةبسجلات تسجيل أبنائهم ت في نفس الوقت   عملية وثائق  الهو

 
الشرطة القضائية تقوم   ،العثور عليهم  في الشارع  و الذين يتم  فيما يخص الأطفال الحديثي الولادة 

لولد ان فإن يالآباء، وإذا بقي الآباء مجهولعن غ وكيل الملك الذي يفعل المسطرة القضائية للبحث يتبلب
يعهد به الى مركز الأطفال المتخلى عنهم المز بية و بي يحمل الجنسية المغر من يستفيد لداد فوق التراب المغر

 ال كفالة. 
ين الأجانب الغير المرفقين فإنهم يستفيدون كذلك من الحماية الاجتماعية مثلهم في  أما بالنسبة للقاصر

بة لكذ  مثل الأطفال المغار
ية الشؤون القنصلية والا -ب   :جتماعية/وزارة الشؤون الخارجيةمدير

ية الشؤون القنصلية والاجتماعية ل ى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هي عضو كذلك في ذإن مدير
 ااهتماما خاص بدي اللجنة الوطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية. وقد صرح مديرها، الذي ي

بالنسبة للمغرب نظرا للعدد المتنامي كبير  قلق  الجنسية تمثل مصدرانعدام بالموضوع، أن الوقاية من 
ين غير معروفينذللأطفال المزدادين به  .والذين لم يتم تسجيلهم في الحالة المدنية ،ا البلد من مهاجر
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في العشر سنوات القادمة سيرتفع عدد الأطفال المزدادين بالمغرب من آباء أجانب  هولقد أصر على أن
بية ل كونها  طرح ذلكوسوف ي ةمهمبوتيرة جد غير معروفين  مشاكل عديدة بالنسبة للسلطات المغر

منعدمي الضخم عدد الأشخاص تيعلى اتفاقية حقوق الطفل والتي يجب أن تجد حلا حتى لا صادقت 
بية ودراسة إمكانية جنسية القانون ينبغي مراجعة  ،في هذا الاتجاه .الجنسية حتى يستفيد منها تسهيلها المغر

بي بالأطفال المز التي الغير النظامية  النظر على جنسيات آبائهم أو الوضعية غض دادين فوق التراب المغر
 .يوجدون فيها بالمغرب

بشؤون الهجرة  -ت  بة المقيمين في الخارج و  :الوزارة المكلفة بالمغار
بة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة والذي هذبالنسبة للمسؤول ل  و عضو فيى الوزارة المكلفة بالمغار

بي لل جئين و منعدمي الجنسية و التي من اختصاصاتها البت في طلبات االلجنة التابعة  للمكتب المغر
لللاجئين للتعرف على اللاجئين أو طالبي اللجوء مفوضية السامية كد على الدور الذي تلعبه اليؤ فإنه   ،اللجوء

ية  .بالمغرب على مستوى كل المراحل المسطر
دون أن يكون لها حق في قرار  هاطلع على نشاطاتت ، عضو في اللجنةية شؤون الهجرة أن مدير وضح وقد 

 ،لكذوعلى عكس شؤون الخارجية والتعاون. المنح صفة اللاجئ التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 
ين ف ية وضعية المهاجر ية شؤون الهجرة تلعب دورا مهما في تسو حينما يقبل الغير النظاميين  إن مدير

ية طلب ت يت وضعيته يصبح له الحق في كل الوثائق الضرور ية وضعيتهم. ذلك أن المهاجر الذي سو سو
حق تسجيلهم في بما فيها لإقامته بالمغرب. وإن هذه الحقوق يتمتع بها أيضا الأطفال المزدادين بالمغرب 

 .في قنصليات بلدهم هم الحالة المدنية وتسهيل اجراءات تسجيل
  :صليةتدخل السلطات القن – 3

اقتصر على قنصل السنغال بالدار البيضاء الأمرفإن  ،فيما يخص الاستجوابات المنظمة مع القناصلة
باط  الذين قبلوا استقبالنا. ومعلوم أننا قدمنا تقريرنا حول علاقات يات وقنصل يا والمالي بالر نيجير

ين واللاجئين مع القناصلة والتي يراها هؤلاء سلبية جدا   .المهاجر
، ومن ابالرغم من التذكير الكتابي الذي تم تسليمه لهمف ،فيما يخص قنصلي الكاميرون وساحل العاجأما 

بع مرات من أجل دفعهم للاهتمام بقضايا جالياتهم والمساهمة في هذه الدراسةالانتقال إليهم   ،لأر
ين ونظرته .لم يستجيبا لطلبنا افإنهم م للقناصل من حيث وإن هذا الموقف يؤكد نوعا ما إدراك المهاجر

 .عدم الاهتمام بمصالحهم
 ؟للمشاكل التي تعيشها جالياتهم امدى إدراكهوما  ؟تدخل السلطات القنصليةعلى نجاعة هنا نتساءل 

 .لهم؟توفرها وماهي الحلول التي 
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الاهتمام المشهود لموضوع هذا البحث، فإنه قد برز من الاستجوابات مع القنصليات  نالنظر ع غضفب
بية من أجل  السالف ذكرها )رجلان وامرأة( حاجة مهمة الثلاث : وهي التعاون مع السلطات المغر

ية تسليم وثائق ال  .التي تحتاجها جالياتهم من أجل تسجيل أطفالها المزدادين بالمغرب خاصةهو
ية  فيما يخص أفراد جالياتهم الذين ليس لهم   وكلاء  ، فإن القناصل يلجؤون الى خدماتوثائق  الهو

يقية الجاليات  ين الأو جمعيات الإفر ية المهاجر ين من أجل إثبات هو الذين الغير النظاميين  مهاجر
يتهم "أحرقوا"   .وثائق هو

يلة وتستلزم بحثا في البلد الأصل من أجل إثبات انتمائهم  هم يعترفون في هذا الصدد بأن الإجراءات طو
 .الى جنسية البلد

والذي وثائق  لتعرف على المهاجر بدون لؤشرات مختلفة حسب القناصلة مالاعتبار  عينتؤخد بوغالبا ما 
ية التي نشأ بها، الاسم العائلي، الآباء الذين هم على قيد الحياة، الإخوة  : يطالب بانتمائه الى بلد ما القر

بطهم بالثقافة السائدة في ا لبلد... إن الذين لا يزالون بالبلد، اللهجة التي يتكلمون بها، العادات التي تر
يلا  هذا البحث الذي يفضي في الأخير الى منح الجنسية للمهاجر الطالب لها يستلزم بطبيعة الحال وقتا طو

، إجراء مرغوب فيههو  ةالجاليوكيل بالبلد الأصل، لذلك فإن الاستعانة بات وتعاونا بين مختلف الإدار
بة في البث في ،لأنه يسهل تقاطع بعض المعطيات، كما يمكن عند الاقتضاء  ،حالة الاستعجال أو الصعو

 .أن ينتقل الى البلد الأصل لتجميع عناصر أخرى تمكن من إثبات الجنسية للطالب
ين المزدادين بالمغرب فقد صرح قنصل مالي  بية للأطفال المهاجر وفيما يخص الحصول على الجنسية المغر

 :لييما ب
بية جد مق" بما ينبغي، على غرار النظام المالي ،يدأظن أن نظام الحصول على الجنسية المغر أن ينفتح  ،ر

 ".آباء ماليينمن لصالح الأطفال المزدادين بالمغرب 
فيما يتعلق بتسجيل الأطفال في الحالة المدنية لبلد الأصل، فإن النظام النيجيري مختلف تماما على النظام 

ي : المطبق في البلاد الفرنكوفونية بيالسنغال ومالي. هذين الأخير بان من النظام المغر  .ن يقتر
ى قنصل بلده يستلزم مسبقا ذالسنغال ومالي أن تسجيل الطفل المزداد بالمغرب ل يوقد صرح قنصل

يا  ،والازدياد. على عكس ذلكقامة بلد الإ هالحالة المدنية بالمغرب بوصف فيالتسجيل  فإن قنصلة نيجير
ي ن اقط ين يسجل في القنصلية دون هذا الشرط. يجب فتعتبر أن الطفل المزداد في المغرب من آباء نيجير

يباء آيثبث ال ية تهم هو بية مقبولة بما فيها التصريح  .النيجير كل الوثائق المسلمة من طرف السلطات المغر
بالولادة المسلم من المستشفى حيث تم الوضع ولا تشترط شهادة السكنى في المغرب علما بأن أغلبية 

يين   .يقطنون بمساكن فقيرة مهمشةميين الغير النظاالنيجير
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   : المتحدةخل وكالات الأمم تد – 4  
المفوضية خاص بموضوع البحث : ال هم عبروا على اهتمام  ،بهناستجواتم  إن المنظمات الثلاث الذين 

  .ولةوالمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للطف السامية للاجئين
فهي تبقى الفاعل الأكثر التزاما في معالجة طلبات اللجوء والحصول على  ئينالمفوضية السامية للاجأما 

 .صفة اللاجئ
وطنية الجنة للاهما عضو في اكل المفوضية السامية للاجئينو )اليونسيف(ولة صندوق الأمم المتحدة للطف

ي الحالة المدنية التي تم إحداثها غداة الحملة الوطنية للتسجيل ف، ولتسجيل الأطفال في الحالة المدنية
بر  أهمية هذا البحث الميداني المتعلق بالوقاية با ت(. وقد اعترف2017للأطفال المزدادين في المغرب )أكتو

برنامج عمل يهدفان الى الاستجابة لحاجيات وضعتانعدام الجنسية بالمغرب. ولقد حد من وال ا استراتيجية و
يين أجنبيين بمن الأطفال المزدادين بالمغرب   .تحتاج للحماية  هشةفئة اعتبارهم أبو

ين الغير المرفوقين الذين طي تع ،في نفس السياق المنظمة الدولية للهجرة اهتماما كبيرا لأطفال المهاجر
بات في الحصول على وثائق  ية يواجهون صعو للتمتع بالحقوق الأساسية خاصة منها السكن، الهو

ين المهني والخدمات الصحية.   التمدرس، التكو
في مجال حماية أطفال  اتهاد وضعت المنظمات الثلاث رهن إشارتنا الوثائق المتعلقة باستراتيجيلق

ين  .المهاجر
ين فإن ال افيما يخص علاقاته تعالج جميع   ، نظرا لاختصاصاتهاجئين امفوضية السامية للمع المهاجر

ية.  ،طلبات اللجوء كما تمنح هذه الهيئة معونة وتوفر سندا مهما للاجئين فيما يخص الإجراءات الإدار
بات في المغرب )الخدمات الطبية، السكن، الحصول على  وثائق مادية للاجئين عندما تواجههم صعو

ية   أن وتأدية مصارف المحامي أو الولادة في المستشفى...(  كما،تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ، الهو
ين والجمعيات ا بية التي تلها شراكة مهمة مع جمعيات المهاجر  .جئاهتم بموضوع حقوق المهاجر و الللمغر

لهذا البحث من خلال مساعدة مؤسسة شرق غرب يندرج في إطار المفوضية إن السند الذي قدمته 
 .هذه الشراكة

بهذه الهيئة أن نشاطها وتدخلها يبقيان جئين الغير أنه يظهر من خلال استجواب المسؤولة على حماية ال
بي له نقائص اعترفت بها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوءمحدودان نظرا لأن ا  لإطار القانوني المغر

(SNIA) التي تم إعدادها من طرف الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة حيث أن هذه الأخيرة أكدت على 
يع قوانين حول  وجوب تحيين انسجام المنظومة القانونية الوطنية مع الآليات الدولية واعتماد مشار

  .الهجرة واللجوء



95 

 

يصادق على اتفاقيات حول حماية عديمي انه ما دام  المغرب لم   ،في نفس السياق  أكدت المسؤولة
ين افإن مسألة عدم تسجيل أطفال  ،قانون الجنسيةبعد ولم يراجع الظاهرة  منحد الجنسية وال  لمهاجر

في المستقبل في حالة عدم الوصول الى وقد تتطور  ،بالمغرب تبقى كاملة وازدادين اذالالغير النظاميين 
 الى ارتفاع كبير في عدد الأطفال عديمي الجنسية. و تؤدي ،حلول براغماتية 

. وعلى الرغم من أن 2007 ذ سنة بالمغرب مناستقرت  فقد  ،المنظمة العالمية للهجرةيخص أما فيما 
ين في ية للمهاجر ، فإنها تولي نظامية وضعية غير  مهمتها تقتصر على منح المساعدات للعودة الاختيار

ين الغير المرفوقين يجاد تعينهم  ،اهتماما خاصا لأطفال المهاجر وثائق  مأوى أو الحصول على  على إ
ية ين المهني. لا يمكن للأطفال الغير المرفوقين أن يطردوا، شأنهم  ،الهو وتساندهم لولوج المدرسة أو التكو

لك ما يفسر استراتجية الأمومة المعتمدة من ذطفل في سن مبكر )لك شأن المرأة الحامل أو من لها ذفي 
 (.طرف المهاجرات من جنوب الصحراء

في إطار مهامه، معونة لا يستهان بها  صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(يمنح في نفس الاتجاه 
بي. ونظرا لكل الأطفال في وضعية هشة، مهما كانت جنسياتهم. يتم التكفل بهم مثلهم مثل  الطفل المغر

بة جديدة لحماية مجموعات الذللأهمية التي يولي ه طفال أا الصندوق لمسألة الهجرة فإنه بصدد وضع مقار
ين الذالهشة بما في    ن.يمثلون المستفيدين الأولي نيذلك أطفال المهاجر

يشكل   ، 2010 ذ سنةفي ارتفاع متزايد منفي وضعية صعبة وحسب اليونيسيف فإن عدد الأطفال  و
ين°/° 10، حيث يصل إلى هذه الفئة مهما من جزأ ن ولاطفال  المهاجرا  122.من مجموع  المهاجر

ين في وضعية  ، فإنهم لا يتمتعون بحقوقهم كلها غير نظامية ونظرا للهشاشة المضاعفة للأطفال المهاجر
بصفة فعلية ودائمة. فتجدهم معرضين لاستغلال  التمتع إشكالية فية. الأساس هموانتهاك حقوقمضاعف و

و الخدمات الأساسية دون ميز مبني على العرق، وغياب بنيات الاستقبال و الحماية نسانية إال الحقوقب
ين و يجعل إندماجهم صعبا     .عصيامستو يضعف أكثر الأطفال المهاجر

ين في إطار سياسهتم ا تذهك مهما  لطفل بالمغرب مندمجة لحماية االعمومية ال تها اليونسيف بالأطفال المهاجر
تفعيل السياسة الوطنية و التي في نفس الوقت تدخل في اطار  ،كانت جنسيته  و ضعيته القانونية 

من الأطفال التي تعيش في فئة ه الذهوضعية ولة لتحسين ذالمجهودات المبو تكرس  ،للهجرة و اللجوء
  .الهشاشة وعدم الأمان

ية ال كفاءات عدة إنجاز سوف تتم مساندته بي يوجد في طور الذمشروع اليونسيف ال إن أنشطة لتقو
ن ون، رجال الأمن، القضاة والمتدخلون، المدرسون الاجتماعيوعند كثير من المتدخلين : المساعد

من البنات. °/° 35من بينهم °/° 10ين يقدرون بذالأطفال المهاجرون المنه ن. وسوف يستفيد والمدني
                                                 
122

  Cf Rapport UNICEF 2010.   
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يستفيد منه ك وق وغير مرفوق مستهدفين خاصة في المغرب الشرقي وجهة طفل مرف 2.000لك ذو
  .الحسيمة –تطوان  –طنجة 

 تدخل ممثلي المجتمع المدني -  -5
ين من أجل الحصول على  اتإن تقدير ية المساعدة التي يقدمها ممثلي المجتمع المدني للمهاجر و وثائق الهو

 تسجيل الأطفال في الحالة المدنية سوف تتم على مرحلتين.
ين يحات المهاجر لاهتمام الخاص بالفاعلين اين تم استجوابهم، مع ذال جئين او الل أولا عبر تحليل تصر

يف أو تسجيل أبنائهم في الحالة المدنية،على ا ين ساعدوهم ذمن المجتمع المدني ال  لحصول على وثائق التعر
لتي تم استجوابها فيما يخص مساندتها التي تقوم بها الجمعيات انشطة أالثم نتطرق ثانية للمسألة عبر تحليل 

ين واللاجئين.  للمهاجر
ين واللاجئين الذين تم استجوابهم في إطار هذا البحث أنهم استفادوا من  لقد صرح ثلث المهاجر

الحصول على وثائق و من أجل تسجيل أبنائهم في الحالة المدنية جمعيات  المجتمع المدني   مساعدات 
يف مدة إقامتهم بال  مغرب.التعر

 : ن هيون واللاجئوالمهاجرأكد عليها  إن المنظمات الرئيسية التي 
يطاس  وأطباء العالم.  لللاجئينمفوضية السامية ال ،مؤسسة شرق غرب ،كار

فالتدخل خص أساسا التكفل بالنساء المهاجرات واللاجئات عند وضعهن، وتسجيل الازديادات بعد 
لتصريح بالولادة، وتسجيل الأطفال في المدرسة والاستفادة من انقضاء المدة القانونية، والحصول على ا
 تقديم معونات غذائية أو ألبسة. ،الخدمات الصحية، وفي بعض الأحيان

تسجيل الازدياد  مشكل ببصفة خاصة يتعلق  أما فيما يخص الجمعيات التي تم الاتصال بها فإن تدخلها 
بعضها بمتابعة الحمل ل  تندرجأعمال ه الذجل هلمهاجرات الى حين الولادة. وإن ى اذفي الحالة المدنية و

ين".  في إطار مشروع "تمكين المهاجر
ين – 1   2014ماي  15الى  2011ماي  15" الذي امتد على ثلاث سنوات من "  I "تمكين المهاجر

ين " الذي امتد طيلة ثلاث سنوات أخرى انطلاقا من شهر ماي  II و في إطار مشروع "تمكين المهاجر
2015. 

يلإنجازه بأما المشروع الأول، الذي تم  بي وجمعية "أرض  من  مشترك تمو طرف الاتحاد الأورو
كان يرمي الى مرافقة النساء المهاجرات الحوامل وأبنائهن خاصة فيما يتعلق بالتسجيل ، فقد الرجال" 

 مساندة قانونية.مع  في الحالة المدنية 
يسري، بتحسين التكفل في حين اهتم المشروع الثاني، الممول  بي والتعاون السو من طرف الاتحاد الأورو

في وضعية هشة بالمغرب،  للواتي يوجدن واجتماعي( لصالح النساء المهاجرات ا -نفسي –المندمج )صحي 
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و ضحايا العنف. وقد تم في إطار المشروع الثاني تغطية ع اطفال رضتي لهن واالل الحوامل ون وخاصة منه
يف الولادة جزئيا بالنسبة لذوي الخصاص وإن لم يكن في بادئ الأمر متوقعا في الميزانية. هذا  مصار

ين المرشدات الاجتماعيات التي كن يرافقن المهاجرات في إجراءاتهن.   علاوة على تكو
هناك نقطة قوة في هذا المشروع في مرحلته الثانية تتمثل في الشراكة المتفق عليها بين الجمعيات  تلقد كان

بيةالم بة المقيمين في الخارج وشؤون  ،نخرطة في المشروع والسلطات المغر متمثلة في الوزارة المكلفة بالمغار
 الهجرة ووزارة الصحة والتعاون الوطني.

 ئنظام تعاوني يبتد ضمنالجمعيات التي تم استجوابها كانت تندرج أنشطة فإن  ،بصفة عامة وملموسة
ينية وتحسيسية للمهاجرات بدورات حول أهمية الحصول على الإعلان بالولادة والمسطرة التي يتعين  تكو

م مرافقة بعض النساء الحوامل ثالإقامة  بلدي الأصل وباتباعها من أجل تسجيل الطفل بالحالة المدنية 
طيلة حملهن وعند وضعهن مع التكفل في بعض الأحيان بالنفقات الطبية. إن هذه المرافقة كانت تهم 

الولادة ب التصريحمساعدة للحصول على ال نلواتي يضعن في الغابات أو في المنازل ثم توفر لهأيضا النساء ال
يوما اللازمة للتسجيل في  30والمرافقة الاجتماعية لتسجيلها بل حتى المرافقة القانونية بعد انتهاء مدة 

 الحالة المدنية. 
يتمثل في ايبقى نادرفى السلطات القنصلية ذأما التدخل ل  و توفيرالتحسيس بأهمية التسجيل، بل و

ة مع اوكذا التوجيه نحو قنصليات البلد الأصل. ومواز ،المعلومات حول المسطرة التي يجب اتباعها
فإن بعض الجمعيات يحرصن على استقلالية المهاجرات وتحفيزهن على نوع من التضامن مع  ،ذلك

لذي يوفر المعلومات والمرافقة للمهاجرات في الجالية اوكيل الجاليات المهاجرة، وذلك عبر إنعاش دور 
ية ل لمساطيرا يمكن  .ى سلطات القنصليةذالإدار التدخل من أجل المساعدة،  لىعلاوة ع ،هذا الأخيرلو

ية والجنسية للمهاجر  حتى يتمكن المهاجر أو المهاجرة من الحصول  موتسهيل التعرف عليه ين ضبط الهو
يف.  على وثائق التعر

، ، تستهدف الجمعيات ، حسب مجال التدخل ، جميع الانشطة  التي تقوم بها مختلفمن خلال 
ين الأجانب الغير المرفوقين. كذلك ، يتم توفير عمل  ين ، و تولي اهتمامًا خاًصا بالنساء و القاصر المهاجر

  ازدياد.ال تكميلي من طرف بعض الجمعيات  لتعليم الأطفال ، حتى أولئك الذين لا يحملون شهادة 
ب ين بتتبع سياسات الدولة المتعلقة بالهجرة و يكتمل هذا العمل الميداني مع المهاجر الترافع  حول و

ية هم وتحسيسحقوقهم   التي تمر عامة عبر شبكات وطنية ودولية.  ،وتعميم الإجراءات الإدار
بية حول احترام حقوقنشطة  كذلك وتهدف هذه الأ  الى تحسيس المجتمع المدني والسلطات المغر

ين بصفة عامة وحل مشاكلهم المتعلقة  يةالحالة المدنية وتبالمهاجر ين الأجانب الغير  حديد هو القاصر
 مرفوقين.
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ين يتم عبر مختلف الأوتحسيس الوترافع إن هذا ال ير نشطة التكو : نشر الدلائل والإرشادات، إنتاج تقار
يحات، تنظيم منتديات ولقاءات، إنشاء شبكة تو ية ومذكرات، تصر  اصل، شراكة، ...سنو

يجابيأنشطتها اعتبرت الجمعيات بصفة عامة أن مؤشر نجاح لقد  بعضهن يضفين على هذا النجاح ل كن ،  إ
نوعا من النسبية نظرا لأن الأمر رهين بالموارد، والحصول على شهادة الولادة والعامل الزمني. فمن 

يعمعالجة الملفات إمكانيات مهمة، و تتطلب  ،جهة خاصة عندما تتعدى المدة الزمنية  ،الحل غير سر
ين واللاجئين في الحالة المدنية (ثلاثون يوما)المحددة قانونا    ،ومن جهة أخرى .لتسجيل أطفال المهاجر

يله" الذي   II فإن مشروع "تمكين المهاجر تأدية مصارف الولادة  من ،"أطباء العالم"جمعية  مكن تمو
ياتلعدد من المهاجرات والمرافقة القانوني يله.   ة لمهاجرات أخر  لم  تتم إعادة تمو

يفاء بمصارف الولادة  ،لهذا يادة المحتملة في حالات  ،لم يعد ممكنا الآن الإ هذا الوضع لا يخلو من الز
ين الطبيين لمشروع التمكين في مذكرة  الأطفال عديمي الجنسية كما هو مشار إليه من قبل أحد المستشار

وهو منشور على موقع  "ادة للمولودين الجدد بسبب عدم أداء المصارفتحت اسم "توقيف شهادة الول
(PNPM.)123 

" قد عرقل أيضا تتبع الملفات التي كانت في طور المعالجة من  II إن انتهاء مشروع "تمكين المهاجر
يتعلق الأمر بتسع حالات على مستوى  تطرف "أطباء العالم" والتي تم إحالتها على التعاون الوطني. و

الحالة المدنية حيث أن المستشفى قد أجبر على تسليم بتسجيل الحاكم التي تنتظر الجواب من أجل الم
بع حالات أخرى لم تسلم شهادة الازدياد الى المعنيين بالأمر بسبب عدم تأديتهم  ،شهادة الولادة. وفي أر

باط، توقف تسجيل الأطفال بالحالة المدنية على ما  لمصارف الولادة. إن هذه الوضعية الأكثر تكرارا بالر
بالفعل، فإن  .وتقلص تدخل الجمعيات التي لها إمكانيات محدودة ،يبدو المشروع الذي يتطرق  انتهاءو

يقاف  ذلك يذؤوقد ي ،هامش الفعل بالنسبة للجمعيات جد محدود جعلخاصة لهذه المسألة  ا ذهالى إ
على العمل في هذا المجال  ةعد قادرتي لم تم" ال"أطباء العاللجمعية  وذلك هو الحال أيضا بالنسبة  .عملال

 بعد استهلاك الميزانية المخصصة للمشروع.
 
 
 
 

  

                                                 
123

 http://www.pnpm.ma/2018/06/01/blocage-des-avis-de-naissance-des-nouveau-nes-par-faute-de-reglement-

des-factures/  

http://www.pnpm.ma/2018/06/01/blocage-des-avis-de-naissance-des-nouveau-nes-par-faute-de-reglement-des-factures/
http://www.pnpm.ma/2018/06/01/blocage-des-avis-de-naissance-des-nouveau-nes-par-faute-de-reglement-des-factures/
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IIIX – ــوصيــــالت  ات:ــــ
 
 : نؤوالمهاجرون واللاج نهاالتوصيات التي عبر ع – 1

 تتعلق أساسا بتحسين ظروف حياتهم بالمغرب منو اللاجؤون إن التوصيات التي عبر عليها المهاجرون 
فينبغي فتح الحدود من أجل الهجرة أساسا الى العدوة  إلا جتماعي و دماج اقتصادي واخلال إ

 الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. 
ية في الحالة المدنية والحصول على الأطفال  تسجيل بإن الاهتمام  ية، مادام وثائق الهو  لا يعتبر ذي أولو

 .يتسم بالهشاشة ضعهم الاجتماعي والاقتصادي و
ين واللاجئين الذين تم استجوابهم يؤكدون بوضوح على هشاشتهم وظروف حياتهم  ذلك أن المهاجر

ية وضعيته ونفإن بعضهم يتطلع ،الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. نظرا لهذا الواقع  مالى تسو
ينتظر  الاقتصادية بالمغرب ومساعدتهم لوجود عمل يمكنهم من تلبية حاجياتهم وضمان كرامتهم في حين

ية وتسجيل دن معونات للعيش ومساعدات ماوالآخر ية للتنقل وأداء ال كراء والتطبيب واقتناء الأدو
 أبنائهم في المدرسة.

بات نهم يعانون من عدم الأمان، والميز أ ذإ ،ومعلوم أن اندماجهم في المجتمع لا يخلو من صعو
بة. الإقصاءالعنصري و التمييز ناهضة فهم يقترحون م والمعاملات السيئة من طرف بعض المغار

بي بالنسبة لأسباب وظروف حياة  ية وذلك من خلال حملات تحسيسية للمجتمع المغر والعنصر
ين واللاجئين من جهة  ين و من جهة أخرى، المهاجر بية والمهاجر وفتح حوار بين السلطات المغر

 واللاجئين لمعرفة مشاكلهم والبحث عن حلول لها.
ينالنسبة لعدد من المهب فإنه يتعين على المغرب أن يوفر لهم ظروف حياة ملائمة أو أن ييسر لهم  ،اجر

بية خاصة منها إسبانيا يعتبرون أن  ،الهجرة نحو الدول الأورو با دول و ية وتسامحا ثأك هيأورو ر حر
 واحترام لحقوق الإنسان. 

ين  ينظر الى المغرب من طرف بعض المهاجر بلد إقامة للعبور نحو ا ابلديظل  أنه على  و لضفة الشمالية و
يؤوعندما تتحسن الظروف )اللاج ،مؤقتة في أفق العودة الى بلدهم الأصل التوفر ن( أو بعد ون السور

 في البلد الأصل.مدر للدخل  لإنشاء مشروع على رأس مال 
في تسجيل الفيما يخص موضوع البحث تقترح العيينة التي تم استجوابها تسهيل الإجراءات من أجل 

من حق استلام شهادة ، وحل المشاكل التي تمنع الآباء حالة المدنية للأطفال المزدادين بالمغربال
وعدم اشتراط عقد الزواج. كما اقترح آخرون تدخلا فعالا من طرف السلطات القنصلية  ،الولادة
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على تحمل ساعدهم ى سلطات بلد الأصل وأن تذلبلدهم الأصل من أجل أن يتم تسجيل أبنائهم ل
بات الماا  ية التي يعانون منها بالمغرب.دلصعو

بةالوزار المرافق   المقترحات التي عبرت عليها  – 2  :ية المستجو
 خمس اقتراحات أساسية: 

أهداف حملة تسجيل الأطفال في بيتوجب على القناصلة أن يبلغوا جالياتهم المتواجدة بالمغرب  -
  ،الحالة المدنية

ي -  ،ن المزدادين بالمغرب حتى نتلافى المسطرة القضائيةتمديد مدة تسجيل أطفال المهاجر
يف الولادة  - ي يوجدن في حالة هشاشة اقتصادية ئلنساء المهاجرات اللابالنسبة لتحمل مصار

  ،واجتماعية كبيرة
منع المنظومات الاستشفائية من رفض تسليم شهادة الولادة اللازمة لتسجيل المواليد في الحالة  -

 ،المدنية 
ين وتحسي - ين في تكو س ضباط الحالة المدنية في المجال القانوني المتعلق بتسجيل الأطفال المهاجر

 .الحالة المدنية
 :الاقتراحات المعبر عليها من طرق السلطات القنصلية –3
بية -  ،تنسيق العمل مع السلطات المغر
ين القناصلة  - بي  القانونفي  تكو في الحالة  و المساطر لتسجيل الأطفال المزدادين بالمغرب المغر

 المدنية،
بعلى ا الأطفال المزدادين بالمغرب حصول تسهيل  -  راجعة ما يستلزم م لكذ، يةلجنسية المغر

بيةيالجنسقانون   باكتسمن احتى يتمكن هؤلاء الأطفال  انفتاحهو دراسة إمكانيات  ،ة المغر
 .نظاميةغير  بغض النظر على جنسيات آبائهم الموجودين في وضعية لكذو لازديادبلد ا جنسية 

 مم المتحدةأالتوصيات المقدمة من طرف وكالات ال  - 3
يع   -  حول الهجرة و اللجوء،المنجزة  قوانين الع يإعتماد مشار تسر
بية للأطفال المزدادين بالمغرب،اكتساب ا مراجعة قانون الجنسية لتسهيل  -  لجنسية المغر
ين  - ية  حقوقهم وخاصة الحصول على وثائق بتحسيس المهاجر وتسجيل أطفالهم في الحالة الهو

 المدنية،
ين - يناحقوق و تحسيس جميع المتدخلين الرسميين  في مجال    تكو  جئين او الل لمهاجر
ين فاعلين -  . أنشطتهمومساندة جئين اين و اللحقوق المهاجر في مجال المجتمع المدني  من تكو
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 التوصيات المقدمة من طرف الفاعلين من المجتمع المدني – 5
 في بعض المجالات  الدولةحل محل  تدخل و مسؤولية لمجتمع المدني أن يلتدخل اكن إنه لا يم

يكل ظيهو ف ، ين و  فإن  ،لذا .لها اشر التدخلات الأساسية  المتعلقة بوضعية  المهاجر
ية أو تسجيل  ،اللاجئين ية الوضعية الإدار يجب أن تتم عبر الدولة سواء فيما يتعلق بتسو

فإن توصيات الجمعيات التي  ،. ولهذاهاالقوانين وتطبيقمراجعة بعض الولادات أو فيما يخص 
تم استجوابها قد صبت كلها في هذا الاتجاه قصد حل المشاكل المرتبطة بتسجيل الولادات 

ي ين وتسليم وثائق التعر بالتالي الوقاية من السقوط في  فلأطفال المهاجر انعدام بالمغرب و
 .الجنسية

يةض الأحيان مرمى عام يمس الجوانب القانونية والإن لهذه التوصيات في بع وفي بعض  مسطر
بية  : السلطات  الأحيان مرمى خاص ببعض المتدخلين ية المغر  ،القنصليةالسلطات ،الإدار

 .المجتمع المدني..
أما فيما يخص الجانب القانوني فإنه يتعلق أساسا بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الخاصة  -

وانسجام القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية من أجل تأمين حماية أفضل الجنسية انعدام ب
ين واللاجئين وأطفالهم  .لحقوق المهاجر

بية للأطفال الأجانب المزدادين  يترتب على ذلك إشراك المؤسسات لتسهيل منح الجنسية المغر و
ين بية ودول الأصل في حالة القاصر الأجانب الغير  بالمغرب ومشاورات بين السلطات المغر

 .مرفوقين
يضاح ومرونة وتسهيل الإجراءات  ،فيما يتعلق بالجانب الإجرائي - فإنه تمت التوصية من أجل إ

ية والقانونية حتى يتمكن المهاجرون من الحصول على  يفهم وإعلان الولادة وثائق الإدار تعر
على إجراءات ال كفالة إضفاء مرونة أكبر  ل.وتسجيل أطفالهم في الحالة المدنية في أفضل الآجا

ين المتخلى عنهم في المغرب حتى يتمكن التكفل بهم على المستوى الدولي  بالنسبة لأطفال المهاجر
(126 .) 

 .وأخيرا تحسين فعالية المتدخلين المختلفين القائمين على تطبيق الإجراءات القانونية
بسبب عدم أداء عليه لم يتم الحصول تم اقتراح إعفاء الآباء من تصريح الولادة التي  ،في هذا الإطار

يرجى  30وتمديد مدة تسجيل الازدياد ما بعد  ،مصارف الولادة يوما حتى نتلافى اللجوء الى القضاء. و
من على سبيل المثال مجانية التطبيب ل كون أغلبية ؤكذلك تدخل فعال من طرف وزارة الصحة حتى ت

 .ولادة المترتب على عدم أداء مصارفهامشاكل التسجيل تترتب على عدم تسليم التصريح بال
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فإنه تمت التوصية للسهر على تعميم الإخبار والتحسيس الإجرائية،  طرافيما يخص تطبيق المس -
ين لمختلف المتدخلين ل ين ذوالتكو ية للمهاجر ى الإدارات المعنية بتدبير المشاكل القانونية والإدار

لدرك، ضباط الحالة المدنية، المرشدين : القضاة، رجال الشرطة، ا واللاجئين وأطفالهم
الاجتماعيين، كتاب الضبط، مستخدمي الإدارات والدوائر، والسلطات القنصلية...، مع 

ين واللاجئينعمل ال  .على تأمين ترجمان للمهاجر
وعلاوة على تخطي الإكراهات المتعلقة بهذا المشكل فإن نجاح مختلف التدابير المتخذة من 

ين الذين سوف يتقدمون الى الحالة المدنية لتسجيل  ارهين يضاأ طرف الدولة يبقى بعدد المهاجر
ا يستوجب تحسيسا كبيرا بالنسبة للأشخاص المكلفين بتطبيق مم ،أبنائهم المزدادين بالمغرب

و التي تمس أساسا التي تترتب على عدم تسجيل الولادات   لوخيمةثار ابالآمسطرة التسجيل 
 .طفلالحقوق 

ين هذا وإن بع ية للمهاجر ية الوضعية الإدار العمل التعاوني و ض التوصيات خصت تحسين مسطرة تسو
ين و   .أطفالهمواللاجئين و  بين الدولة والمجتمع المدني حتى نتمكن من ضمان الحقوق الأساسية للمهاجر

الوطنية لدول إن الجمعيات التي تم استجوابها قد ركزت على التوصيات المرتبطة بالدولة ذلك لأن السيادة 
يتفقن كذلك على وجوب تدخل ن الأصل تجعل من الصعب العمل على مستوى القنصليات. إلا أنه

خاصة فيما يتعلق ، السلطات القنصلية من أجل حماية جالياتهم، واستقبالها وإمدادها بالعون والمساعدة
ين وتسليمهم  يف وتسجيل أطفالهم المزدادينوثائق بالاعتراف بالمهاجر  مشاكلجل البالمغرب وحل  التعر

ية التي ي  .الإقامةفي بلد ا هنوواجهالقانونية و  الإدار
لتوصيات الأساسية التي استطعنا استخلاصها من مختلف الاستجوابات المنظمة مع خلاصة لهذه 

ين واللاجئين و ووكالات الأمم المتحدة والقنصليات والفاعلين في المجتمع ية الوزار المرافق  المهاجر
 .دنيالم

بية  لتوصيات المقدمة من طرف مجموعة البحثا – 6    التابعة للجمعية المغر
 الهجرة 6للدراسات و الأبحاث حول 

بية للدراسات و الأبحاث حول الهجرة إن  في  الهجرة إشكالية كونها قامت ببحوث حول   ،الجمعية المغر
ين سنةو  ،أغلب تجاليتها بعد انتهاء هذه ا ،لمدة تفوق العشر انكبت أساسا على موضوع لدراسة التي و

ين الى ذل الجنسية انعدام الوقاية من " بلد الأصل في قامة : دور بلد الإ وأطفالهمئين جو اللامهاجر و
يف لمواليد تسجيل ا تبين لها من خلال البحث التوثيقي  قد  ،مصر والمغرب": حالة وتسليم وثائق التعر

بة  ،المغرببثين الباحيحظ باهتمام هذا الموضوع لم ان  ين المغار الذين ركزوا في المرحلة الأولى على المهاجر
ين القادمين من جنوب الصحراء. في المرحلة الثانية  بالخارج ثم مقيمين ال ، إن بالفعل على المهاجر
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با  هجرة ل ا موفدابلدل ظالذي  المغرب  بة اتجاه أورو  مئةقد أصبح بلد عبور واستقرار لأكثر من المغار
ية، أبرزها الجاليات القادمة من جنوب الصحراء، ذلك ما يفسر الاهتمام الجديد الذي أعطي جنس

 دقيق و حساس كالذي تناوله البحث.موضوع  ل
ين لل بإشكالية  جديدة حول موضوع  هذا البحث  الذي  اهتم غياب الدراسات و قلة بل  إن مهاجر

ء هذا الفراغ واستجداء اهتمام الباحثين حول مللر يكبل الفضل او الذي له  واللاجئين وطالبي اللجوء
عديمي الجنسية و هو موضوع له ارتباط بالنزاعات السلبية الناجمة عن  اللاجئ وخاصة المهاجر و  حقوق 

المزدادين بالمغرب  في سجلات الحالة نظم الجنسية التي غالبا ما يكون سببها عدم تسجيل الأطفال 
 . مدنية. المدنية

كل  على تعرف تعميق التفكير في هذا الموضوع حتى نتشجيع البحث و  التوصيات هو  ىولفإن أ ،لذا
الإشكالية مع أخرى حول هذه عبر  تحفيز  أبحاث  الجنسية وذلك منعدمي  الأوجه التي ترتبط بحماية 

 .دراستها تعدد زوايا 
صعبة والمتشعبة وحتى لحساسة و االالإشكالية  لنقاش حول هذه اح فت، و من أجل في هذا الاتجاه

مختصون  :  لباحثين القادمين من آفاق علمية مختلفةو أفكار ا الرؤى معرفة  دقيقة  لمختلف نتمكن من 
بولوجيفي علم  ،القانونفي  فإن مجموعة البحث توصي بتنظيم  ... ،ةيسياسلفي العلوم ا،  االاجتماع والأنثرو

المتدخلين وتعبئة مكونات المجتمع الدولي حول  لقاء دولي حول هذه المسألة، قصد تحسيس مختلف
 .ة بلد الإقامة جنسيأساسا باكتساب    الجنسية المرتبطانعدام  مسألة 

ين  ةأنه ثم ،قد أبرزت الدراسة كذلك مختلف صالح لو التحسيس  حاجيات كبيرة في مجال التكو
يةإونية و الللنصوص القان تطبيقية معرفة  دقيقة و  قصد تمكينهم من  ،المتدخلين قد   ،جراءات المسطر

يجاد حلول   ساعدهم علىت ينلات  انعدام من حاللحد للوقاية و إ يستهدف هذا التكو و  الجنسية. و
ممثلي  و  وومستخدمي الإدارات والدوائر الترابية والجماعات خاصة ضباط الحالة المدنية  التحسيس 

ينهتم بحقوق ي تلمنظمات الغير الحكومية التاالقنصليات و ممثلاث    .واللاجئين وطالبي اللجوء  المهاجر
ين ية المرتبطة بالمهاجر واللاجئين وطالبي  إن إشراك المجتمع المدني في التكفل بالمشاكل القانونية والإدار

ية والجماعات والمصالح القنصليةي اللجوء ستجيب هذه التوصية تو .ستلزم تنسيقا مهما بين المصالح الإدار
ين الذين صرحوا نمعبر علحاجيات الل مساعدات ومساندة الجمعيات الغير أن    ها من طرف المهاجر

إن هذا التنسيق من شأنه أن  .مما حصلوا عليه من طرف قناصلة بلدهمفعالية و نجاعة حكومية أكثر 
يف وتسجيل الأطفال المزدادين وثائق بالحصول على  أساسا  المرتبطةشاكل يسهل معالجة الم التعر

 .الحالة المدنيةفي  غرب بالم
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 X-    ــــــخلا ــ  ةــامتـ

 
حدودة جدا التي  منحت المنظر للامكانيات المادية  ،عدديا  محدودة البحث الميداني بالرغم من أن عينة 

 ،برز بوضوح هذه الدراسة المتواضعة ت فإن ،ها  من تعميم نتائجو علميا  سمح موضوعيا لا تلها و التي 
المشاكل التي يواجهها المهاجرون واللاجئون للحصول على وثائق ل رها لأول مرة تحليملحة أظهة حاج

يف و تسجيل أبنائهم المزدادين   :وهذه الحاجة مزدوجة  بالمغربالتعر
بة  الباحثينالشئ  الذي يستدعي  ،الإشكاليةحول هذه أو ندرة الأبحاث غياب من جهة، تتعلق ب  المغلر

يلاءمن أجل لة الهجرة، أالمهتمين بمختلف أوجه مس  ،لواقع  المغرب ا نظر ،الذي تستحقه هتمامها الاإ
ينل و إقامة  بلد استقراريجعل منه  اليوم  موقعه الجغرافي خاصة أن  الذين  من   لآلاف من المهاجر

لاف آكذلك  وروف عيش  أفضل لتحسين وضعيتهم  المادية ظخلال مشروع الهجرة  يبحثون على  
  سلام.الأمن والطالبي اللجوء الباحثين على واللاجئين  و 

نخرط في الفلسفة و ي ،البحث   هذا فإن الموضوع الذي تم علاجه في إطار مشروع  ،ومن جهة أخرى
بية في ميدان الهجرة واللجوء وادماج التوجهات الجديدة التي  اتخذتها ا ين لسياسة المغر التي تتجلى   ،المهاجر

بة حقوقية و بة  ،. من هذا المنطلق احترام حقوق الإنسانإنسانية مبنية على  أساسا في مقار تقتضي المقار
المنظومة القانونية ملاءمة الجنسية وتفعيل بمنعدمي   مصادقة المغرب على الاتفاقيات الخاصة الجديدة 

التي صادق عليها المغرب  و الانضمام  الدولية المواثيق  و 2011دستور مقتضيات الوطنية مع 
ية اهدات للمع يقي. خاصة الصادرة عن ا الجهو  لاتحاد الافر

 : ةدعدكبرى و مت تحديات  المغرب  يواجهفي هذا الصدد 
يقي قد التحق ف ين من جنوب الصحراء ولاف آو على ارضه  يعيش  المغرب بالاتحاد الافر   المهاجر

يقيةهجري متقدم في تدبير التدفق  الممركزي و  الى لعب دور  تطلع يابان انه   ،على مستوى القارة الإفر
بي و اقتراحذالك ما  يادة للمغرب  في هذا المجال من طرف الاتحاد الأورو  تجلى في إسناد دور الر

باط للهجرة" ا"مرصد إنشاءجلالة الملك محمد السادس    .في القارة يكون مقره في الر
العالمي من لميثاق دة حول امؤتمر الأمم المتحأشغال  ،من جهة  المغرب استضاف  ،في نفس السياق

. و بذلك المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ،و من جهة أخرى، منتظمة  أجل هجرة آمنة ومنظمة و
المجتمع الدولي وذلك باتخاذ قرارات أساسية حول الهجرة واللجوء اتجاه  هو مطالب بأن يفي بالتزاماته ف ،

 دمي الجنسية.عمنوالمصادقة على الاتفاقيتين المتعلقتين ب
أن تقترح  في اطار المتابعة بعض دون توخاة لا شك أن هذه الدراسة المتواضعة لن تحقق الأهداف الم



105 

 

 :  نذكر منها أساساالانشطة,  
الجنسية من أجل الوقوف على حقيقة هذه انعدام أولا تنظيم ملتقى دولي بالمغرب حول مسألة  -

ملايين  10ثر على الحياة القانونية لأكثر من ؤتي تالحساسة والمتشعبة وال و الإشكالية المهمة
بي يتوخى سالجنسية عبر العالم. إن هذا اللقاء الدولي منعدمي  تحسيس كل مكونات المجتمع المغر

م ضنالجنسية والتي لم يانعدام على الاتفاقيات المتعلقة بمصادقة وخاصة تعبئة الفاعلين السياسيين لل
السياسية  التي تجلت في عدة مبادرات على رأسها حملات  ادةحسن الإررغم  ها المغرب بعدل

ين في سجلات الحالة  ين الغير النظاميين  و حملات تسجيل اطفال  المهاجر ية وضعية المهاجر تسو
 .المدنية

يات الأتعالج البتوصيات الدولي كذلك الخروج  هذا الملتقى من اهداف  - مستعجلة خاصة ولو
ين في الحالة المدنية دون  تعلق بتمديد مدةتلك  التي ت الزامهم بالادلاء  تسجيل أطفال المهاجر

ية  )شهادة السكنى ة  حال...( و دون اعتبار ،تصريح الولادة ،عقد ال كراء ،ببعض الوثائق الإدار
و كذلك  انتمائهم العقائدي   )مسلم غير  العائلية )متزوج أو في حالة معاشرة حرة...( بائهم آ

 مسلم (. 
جاليات ت رسمية ولهجات افي ثلاث لغالإشكالية هذه ترافع  حول دليل  دارإصثانيا  -

الحصول على وثائق  مساعدتهم على حل مشاكل ل،وذلك ين الأكثر تواجدا بالمغرب المهاجر 
ية و تسجيل أطفال بي همالهو والمطالبة باحترام  في الحالة المدنية  المزدادين فوق التراب المغر

تفيد كذلك من استعمال هذا الدليل النواب  البرنمانيون والمحامون يس  . هم الأساسيةحقوق
ين.  والفاعلون في المجتمع المدني  والمدافعون على حقوق المهاجر

مشروط اللاالجنسية و التمتع انعدام على مخاطر هو التحسيس  لدليل امشروع من اهداف   -
 بحقوق الإنسان الأساسية. 

يطاس  إن دليل  - الجنسية انعدام ل كنه لا يتعرض الى مخاطر  ،مبادرة ممتازة يعد" Caritas"ِكر
قانون الجنسية   لإعطاء الحق   مراجعة خاصة  ،التزاماته الدوليةاحترام بالمغرب  ولا يطالب 

بية  جنسيةللطفل المزداد في المغرب لاكتساب ال بية كما لا  يطالب ، المغر يع بالحكومة المغر تسر
 الحد منها. الجنسية ولدولية  المتعلقة بانعدام االى الاتفاقيات  نضماملاا

يط إنجاز  - ين واللاجئين وطالبي اللجوء ومختلف المتدخلين شر وثائقي يرتكز على شهادات المهاجر
ية  في مسألة الحصول على وثائق   . في الحالة المدنيةالأطفال المزدادين في المغرب  وتسجيل الهو

يط الوثائ - بي حول قي هو الهدف الأساسي من هذا الشر هذه تحسيس كل مكونات المجتمع المغر
بيالإشكالية و خاصة   بالمغربتتم تنشئتهم الذين  و وضعية الأطفال المزدادين فوق التراب المغر
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دون من نظامه التعليمي ومن جل يستفي ،يتشبعون بثقافته و بقيمه  السائدة ،يتكلمون لغته:  
و في نفس الوقت   يحرمون  من اكتساب  ...يستهل كون الإنتاج الإعلامي . ،الخدمات 

بية خاصة عندما يتع جنسية ال فهؤلاء الأطفال الذي  .آبائهمر عليهم الحصول على جنسية ذالمغر
يب عديمي الجنسيةد عددهم بالمغرب سوف ييتزا    .يصبحون في المستقبل القر

ية اإنتاج مسرحية تعالج جميع جوانب إشكاليات الحصول على وثائق ثالثا  - )شهادة السكنى، لهو
يف الولادة، عدم الاستدلال على علاقة الزواج، تسجيل  التصريح بالولادة، أداء مصار
الأطفال في الحالة المدنية، الحصول على الجنسية من مسقط الرأس لما يتعذر الحصول على 

ين واللا جنسية الآباء ...(.  يف بمشاكل المهاجر جئين سيكون الهدف الرئيسي هنا هو التعر
 وتوعية الرأي العام والمساهمين المختلفين بالمشاكل التي طرحتها  الدراسة.
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propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. 

- Dahir n°1-79-186 du 8 novembre 1979, publié au B.O le 21 mai 1982 relatif au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 3 mai 1979 

- Dahir n°1-93-361 du 26 décembre 2000, publié au B.O le 18 janvier 2001 relatif à la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 

ratifiée le 14 juin 1993 

- Dahir n°1-93-362 du 21 novembre 1996, publié au B.O le 19 décembre 1996 relatif à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 

ratifiée le 21 juin 1993 

- Dahir n°1-93-363 du 21 novembre 1996, publié au B.O le 19 décembre 1996 relatif à la 

Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 21 juin 1993 

 
Textes Nationaux 

 Bulletin Officiel n°5162 en date du 20 novembre 2003. -Dahir n°1N03N196 du 16 ramadan 

1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers au 
Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration Irrégulières. . 

 Bulletin officiel. n°5836 du 6 mai 2010 publiant le décret n°2-09-607 d’application de la loi 

sur l’entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration 
Irrégulières. a été adopté le 1er avril 2010. 
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 Constitution de 2011, Bulletin officiel n°5964 bis du 28 Chaabane 432(30/07/2011). Dahir N° 
1-11-91 du 27 Chaabane 1432(29 juillet2011) portant promulgation du texte de la 
constitution. 

 Dahir N° 1-11-19 du 1Mars 2011 pourtant création du conseil national des droits de l’homme 
du 18rabii I 1431 ; 

 La loi n°37-99 relative à l’état civil, BO n° 5054 du 07 novembre 2002. 

 La loi n° 70--03portant code de la famille   B. O. n° 5358 du 6 octobre 2005. 

 Code de la nationalité, Dahir n° 1-07-80 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) BO. n° 5514, 17 
rabie I 1428/5 avril 2007.  

  Code de la nationalité marocaine version consolidée, BO n° 5989 bis du 28 Kaada 1432 /26 
octobre 2011.  

  Code de la famille, BO n° 5184 du 01/01 2004, dahir n° 1-04-22, 12 hija 1424 /03 février 
2004. 

  Code pénal, BO n° 48, du joumada I 1426 /17 juin 2005.  

  La charte communale, BO n°5714.du 07 rabii i 1430 (05-mars 2009 portant promulgation de 

la loi n° 17-08.  

 Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual1396 (30 septembre1976) relatif à l'organisation 

communale (B.O. n° 3335 bis du 6 chaoual 1396 (1er octobre 1976). 

 Dahir du 24chawal 1333/04 septembre 1915 relatif à l’état civil, B.O. du 06 septembre 1915 

p. 554. 

 Dahir du 18 joumada I1369 /08 mars 1950 portant extension du régime de l'état civil, B.O. 

n°1960 du 19 mai 1950, p.594. Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 /6 septembre 1958 portant 
code de la nationalité marocaine ; B.O. n° 2394 du 12 septembre 1958. 

 Dahir n° 1-59-079 du15 muharram 1379/21 Juillet 1959 portant application dans l’ancienne 

zone du protectorat espagnole des textes relatifs à l’état civil en vigueur en zone sud. B.O. 
n°2441 du 07 aout 1959. 

 Dahir n° 1-60-132 du 16 safar 1380 (10 août 1960) complétant le dahir n° 1-58-250 du 21 
safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine ; B. O. n° 2495 du 19 

août 1960. 

  Dahir n° 1-60-020 du 06 ramadan 1379/4 mars 1960, relatif à la célébration des mariages 

entre les Marocains et les estrangères ou Marocaines et les étrangers suivant les formes 
déterminées pour l’état civil. 

 Dahir n° 1-63-240du 24 joumada II 1383 /12 novembre 1963, modifiant le dahir du 18 
joumada I 1369 /8 mars 1950, portant extension du régime de l'état civil, institué par le dahir 
du 24 chaoual 1333 /4 septembre 1915/. B. O. n° : 2667 du 06/12/1963. 

 Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423/3 octobre 2002, portant promulgation de la loi n° 37-99 
relative à     l'état civil. B.O n° 5054 du 7 novembre 2007. 

 Dahir n° 1-07-80 du 3 rabii I 1428 /23 mars 2007, portant promulgation de la loi n° 62-06 
modifiant et complétant le dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 /6 septembre 1958 portant code 

de la nationalité marocaine ; BO n° 5514 du 10 rabii I 1428 /05 Avril 2007. 

 Dahir n° 1-07-149 du 19 Doul Kaada 1428 /30 Novembre 2007, portant promulgation de la 

loi n° 35-06, instituant La CIN Électronique. B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007. 
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Les décrets  

 Décret n° 2-06-478 du 14 hija 1428 (25 décembre 2007) pris pour l'application de la loi n° 35-
06 instituant la carte nationale d'identité électronique. B. O. n° 5591bis du Lundi 31 

Décembre 2007. 

  Décret n° 2-99-665 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 

37-99 relative à l'état civil.  (B.O n° 5054 du 7 novembre 2002) tel qu’il a été complété par le 
décret n° 2-04-331du 18 rabii II 1425 /7 juin 2004. B.O n° 5222 du 17 juin 2004. 

 Décret n° 2-60-504 du 23 safar 1380 Décret n° 2-60-504 du 23 safar 1380 (17 août 1960) 
modifiant l'arrêté viziriel du 15 joumada II 1369 (3 avril 1950) portant application du dahir du 

18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de l'état civil institué par le 
dahir du 24 chaoual 1333 /4 septembre 1915. B. O. n°2496 du 26/08/1960, p. : 1583 

 Décret n° 2-60-644 du 12 joumada I 1380 (2 novembre 1960) relatif à l'organisation 

territoriale des bureaux d'état civil institués pour les naissances et les décès dans l'ancienne 
zone de protectorat espagnol, B. O. n° : 2507 du 11/11/1960, p. 1934. 

 Décret n° 2-63-297 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) modifiant l' arrêté viziriel du 15 
joumada II 1369 (3 avril 1950) portant application du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 

1950) portant extension du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333 (4 
septembre 1915), B. O. n° 2668 du 13 décembre 1963, p. 1948. 

Les arrêtés 
 Arrêté du ministre de l'intérieur n° 836-03 du 21 s afar 1424 fixant le modèle du livret de 

famille (B.O. du 5 juin 2003) 

          

          Les circulaires 
          Les circulaires du Ministère de l’intérieur 

Circulaire conjointe n°8303 du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Marocains 

résidant à l'étranger et des affaires de la migration.    

  ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب"الآثار ية وز دور
بية ومس بية المترتبة عن اكتساب الجنسية المغر طرة تسجيل المتجنسين بسجلات الحالة المدنية المغر

 .1981يوليوز  30بتاريخ  1م ج م / ق ح م / 176عدد 
  ية وزير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب"تعميم الحالة دور

  .1990غشت  08بتاريخ  1/ ق ح م447المدنية " تحت عدد 
 ير ية وز الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب " التنظيم  دور

 .2003مايو  08بتاريخ  1/م ع ج م / ق ح م /  82تحت عدد  الجديد للحالة المدنية"
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   ير ية وز الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب "لائحة  دور
يل  09بتاريخ  1ق ج م / 37الأشراف" تحت عدد  نقباء  .   2007ابر

  ية وزير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب "المسطرة دور
أغسطس  17/م ع ج م بتأريخ  92استبدال الأسماء العائلية " تحت عدد    الجديدة لتنفيذ مرسوم

2007 . 
ير الدا  ية وز تسجيل »خلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب دور

بية." تحت عدد   08ق ح م / بتاريخ  84الأجانب المتوفين بالمغرب بسجلات الحالة المدنية المغر
 . 2007مايو 

ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب ية وز إشعار النظام » دور
/ق ح م بتاريخ  24371الجماعي لمنح رواتب التقاعد بوفيات المستفيدين من المعاش" تحت عدد 

يل  07  . 2008ابر
ية وزير الداخلية المتعلقة   15بتاريخ  D 6131تحت عدد بتدبير مصالح الحالة المدنية دور

 .2008أغسطس
ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال ية وز عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب " الاهتمام  دور

بية بالخارج  يل  13ق ح م / م ر ا / بتاريخ  D 3040بقضايا الحالة المدنية لأفراد الجالية المغر ابر
2009. 

  ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب وضعية ية وز دور
ق. ح. م. / م. ر.  D 4514تحت عدد  »لى ضوء التقسيم الجماعي الجديد سجلات الحالة المدنية ع

 .2009يونيو 18ا. / بتاريخ
  ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب" تضمين ية وز دور

ر  ق ح م / م  D 5884بيانات عقد الزواج والطلاق بهامش رسم ولادة الزوجين " تحت عدد 
 .  2009أغسطس  03بتاريخ  1ا / 

  ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب "اختيار ية وز دور
يل  09بتاريخ    D 3220الأسماء الشخصية"   .2010ابر
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 " ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب ية وز تضمين دور
بة " تحت عدد   D 3710بيني اليوم والشهر لواقعة الولادة برسوم الحالة المدنية للمواطنين المغار

يل  21بتاريخ   . 2010ابر
  ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب "حول ية وز دور

 . 2010نونبر  D 03 10699هيكلة أقسام الجماعات المحلية " تحت عدد 
  ير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالممل كة المتعلقة ية وز دور

 25بتاريخ  1ر ا / D 7832ب "إعطاء الاسم العائلي للام لابنها المجهول الأب "تحت عدد 
 .2010أغسطس 

 ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات و ية وز أقاليم الممل كة المتعلقة ب " تمديد دور
شتنمبر   03بتاريخ   1ق ح  م / م  ر. ا / D 8092تحت عدد » اجل دعوى تبوث الزوجية 

2010. 
  ير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالممل كة المتعلقة ية وز دور

بر  21بتاريخ  1م /ر م D 9889ب "حول عقود الزواج المدني " تحت عدد   .2010أكتو
  بية خارج ير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصليات المغر ية وز دور

يل  12، بتاريخ 4879الممل كة   تحت عدد   . 2011ابر
  ير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم الممل كة المتعلقة ب ية وز  تعبئة»دور

بي للتقاعد، وايامى  شهادتي الحياة وعدم الزواج بالنسبة للمستفيدين من معاشات الصندوق المغر
 .2012نونبر  D 05 12310الهال كين منهم." تحت عدد 

Les circulaires du Ministère de la justice    
 ،ير العدل ية وز م الاستئناف، إلى الرؤساء الأولين لمحاك 2001فبراير  19بتاريخ  2س  5عدد  دور

تحديث قطاع « الوكلاء للملك لديها، رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، تحت موضوع
 الحالة المدنية".

 ،ير العدل ية وز إلى، وكلاء الملك لدى المحاكم  2011أغسطس  11بتاريخ  2س  19عدد  دور
"  م الاستئناف، تحت موضوعالابتدائية، تحت إشراف السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاك

 مراقبة سجلات الحالة المدنية ".
 



115 

 

Les circulaires du Ministère de la justice, de l’intérieur et des 

affaires étrangères  
 ية مشتركة لوزارة الداخلية رقمود المتعلقة  11/د/08والخارجية رقم  2س 178والعدل رقم  77ر

يق رابطة البنوة من جهة الأم تسجيل الأشخاص المسندة إلي « ب بية عن طر هم الجنسية المغر
 .2007 يوليوز 11بتاريخ  »  بسجلات الحالة المدنية

               Publications et guides du ministère de l’intérieur  
 Ministère de l’intérieur, direction générale des collectivités locale « Les Déclarations de 

décès à l’état civil » travaux de la journée d’étude, Casablanca, du 20 novembre 1997.  

  Ministère de l’intérieure, secrétariat général, division de l’état civil « recueil d’instructions 

et principaux textes législatifs concernant l’état civil » Rabat, 1976. 

 Ministère de l’intérieure, direction des collectivités locales, « textes de base de l’état civil », 

publication du centre de documentation des collectivités locales, 2003. 

  Ministère de l’intérieure, direction des collectivités locales, « programme de 

modernisation de l’état civil ; opération d’initiation- formation du secteur privé autour de 
la composante de reprise de l’historique ». Dossier de participation, Téchnopark, 2010. 

 Ministère de l’intérieure, direction des collectivités locales « Guide Juridique des 
Collectivités Locales » 2010. 

 بية " الطبعة الثاني» ،وزارة الداخلية باط، ةكشاف الأسماء الأسر المغر   .1994، الر
  ،باط، وزارة الداخلية يات الصادرة في ميدان الحالة المدنية "، الر   .1994"الدور
 باط، ، "دليل مكاتب الحالة المدنية إحصاء وتحديد"، اوزارة الداخلية  .1994لر
  ،باط، "" المرشد في ميدان إحصائيات الحالة المدنيةوزارة الداخلية  .1994، الر
 ية الجماعات المحلية وزارة الداخلة ية مدير الإحصاء، "إحصائيات الحالة المدنية"، كتيب  ومدير

باط،   .1990التعليمات لكتاب الحالة المدنية 'الولادات الوفيات' الر
 ية ية الجماعات المحليةمدير  وزارة الداخلة الإحصاء، "كتيب التعليمات الخاصة بإحصائيات  ومدير

باط،   .1991الحالة المدنية" الر
 ية العامة للجماعات المحليةوزارة الداخلية باط،، "، المدير  .2004 دليل الحالة المدنية "، الر
  ،ية العامة للجماعات المحلية، "دليل الضابط" الحالوزارة الداخلة باط، المدير  .1994ة المدنية"، الر
  ،ية العامة للجماعات المحلية، "وزارة الداخلة الحالة المدنية، الشرطة  -مجمع النصوص القانونية-المدير

ية"، الكتاب  ية العامة للجماعات المحلية 3الإدار ، منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية، المدير
بط والتنظيم   وزارة الداخلية الكتابة العامة "لجنة تبسي ية لوزارة الداخلية قسم الر ط المساطر الإدار

يات الصادرة في ميدان الحالة المدنية" 2011نونبر  "، مطبعة وزارة الداخلية "مجموعة أهم الدور
 .1984الطبعة الأولى، 
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  ،1994قسم الحالة المدنية، "المرشد في ميدان الحالة المدنية"، وزارة الداخلية. 
 المتعلق بالحالة المدنية لفائدة رؤساء مكاتب الحالة  99-37ندوة حول القانون رقم  ،وزارة الداخلية

 .  2003يوليوز  17-16تطوان طنجة أيام  -المدنية لبلديات جهة طنجة
 

Ministère de la justice  
 2008منشورات وزارة العدل، فبراير،  2007، إحصائيات أقسام قضاء الأسرة وزارة العدل.  
 2009منشورات وزارة العدل، مارس،  2008، إحصائيات أقسام قضاء الأسرة عدلوزارة ال. 
 2010منشورات وزارة العدل، مارس،  2009، إحصائيات أقسام قضاء الأسرة وزارة العدل. 

Rapports : 
- PNPM, 2018, « Assises Marocaines des Organisations de la Société Civile Actives en 

Soutien aux Personnes Migrantes : Compte Rendu ». Disponible sur : http://www.pnpm.ma/ 
- PNPM, 2017, « ETAT DES LIEUX DE L’ACCES AUX SERVICES POUR LES 
PERSONNES MIGRANTES AU MAROC : Bilan, perspectives et recommandations de la 

société civile ». Disponible sur : http://www.pnpm.ma/ 
- PNPM, 2017b, « Contribution de la société civile dans le cadre de l’Examen Périodique 

Universel du Maroc ». Disponible sur : http://www.pnpm.ma/ 
- Note de la PNPM « blocage des avis de naissance des nouveau-nés par faute de règlement 
des factures ». Disponible sur : http://www.pnpm.ma/ 

- Helena Maleno Garzón, 2018, Des voix qui s’élèvent : Analyse des discours et des 
resistances des femmes migrantes subsahariennes au Maroc, Ed. Alianza por la solidaridad. 

- Comité des Nations-unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille « Les observations finales concernant le rapport initial du Maroc 
adoptée par le Comité à sa dix-neuvième session ». Le 18 septembre 2013. 

- CNDH, Rapport « Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une politique d’asile et 
d’immigration radicalement nouvelle », CNDH, juillet 2013. 

- Collectif associatif (ALECMA), (ARESMA), (Caminando Fronteras), (Chabaka), 
(Le réseau des associations du nord du Maroc pour le développement et la solidarité), 
(CCSM), (CMSM), (GADEM), (ODT) et (Pateras de la Vida), « l’application au Maroc de la 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille », Aout 2013. 

- « Atelier africain sur les stratégies visant a accélérer l'amélioration des systèmes 
d'établissement des statistiques de l'état civil et d'enregistrement des faits d'état civil » Nations 
Unies (conseil économique et social), Division de statistique Nations unies, commission 

économique pour l'Afrique, direction de la statistique Maroc, Rabat, 1995. 
- « Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, affaires juridiques « Fraude en matière 

d’état civil », direction générale des politiques internes, département thématique : parlement 
européen, rédaction achevée en novembre 2012. 
- « L’enregistrement à la naissance : un droit pour commencer » UNICEF, Digest Innocenti, 

n° 9, mars 2002.  
- « La fraude en matière d’état civil dans les états membres de la CIEC  », commission 

internationale de l’état civil, édition actualisée de l’étude publiée en 1996, décembre 2000.  

http://www.pnpm.ma/
http://www.pnpm.ma/
http://www.pnpm.ma/
http://www.pnpm.ma/
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- « Ligne directrices en appui à la stratégie de la région pour la coopération internationale, 
région de Tanger Tétouan », art gold Maroc, gouvernance et développement local, mars 2011 
- « Lignes directrices relatives aux plaintes fondés sur l’état civil », commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse, Québec avril 1990. 
 - « Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistique de l’état civil 

informatisation », NATIONS Unies, new York, 1999. 
- « Maroc digne de ses enfants », UNICEF, royaume du Maroc, plan d’action national pour 
l’enfance, 2006/2015.  

- « Principe et recommandations pour un système de l’état civil Nations unies, affaire 
économique et social » 2ème division nations unies new York, 2003. 

 - « Rapport sur le système d'état civil marocain », EL YOUBI Ali, WARIT Saïd, publication 
de nations unis, le conseil économique et social, atelier africain sur les stratégies pour 
accélérer l'amélioration de l'état civil et des systèmes statistiques vitales rabat, Maroc, 4 au 8 

décembre 1995. 
- « Rapport trimestrielle sur la situation des bureaux de l’état Civil » WILAYA de Tanger, 

octobre/ novembre/ décembre 2012. 
- « Un monde digne des enfants » UNICEF Rapport national sur Bénin, décembre 2006. 
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ـــات امل ــ ــ ــ ــ ــ  لحقــ

 : األدوات امليهجية للبحث امليداىي  1 لحقامل

 إعداد دلائل المقابلة و الاستمارات الفردية -1
يقة البحث الميداني الذي تكون فيه  إن المنهجية المعتمدة في هذا البحث التطبيقي هي طر
ين واللاجئين ودلائل الاستجواب  أداة التحقيق هي الاستمارات الفردية المخصصة للمهاجر

ية والتسجيل في الحالة المدنية لأبناء لمتدخلين الأساسييل ن في قضايا إصدار وثائق الهو
ين المزدادين بالمغرب.  المهاجر

 العينةتصميم   كيف تم  – 1
ين -أ-  للمهاجر

يين،  المغربفي الجنسيات الأكثر تمثيلا أخذنا بعين الاعتبار لقد  : السينغاليين، الكاميرونيين، النيجر
يين يفوار يين المت و  الإ بية.السور  واجدين في ثلاثة مدن مغر
  باط، كعاصمة سياسية ومقر للمفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكذا الر

 اليونيسيف.
  ين من ين وخاصة منهم المنحدر الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية توفر فرص عمل للمهاجر

يقيا   .ب المدينة القديمةقر كما يشهد على ذلك سوق السينغاليين   ,جنوب الصحراءافر
 با ومقر المرشح ين للهجرة ال  .غير النظاميةطنجة كبوابة الخروج من المغرب نحو أورو

المخصصة لهذا البحث لم تمكن، للأسف، من ضم مدينة وجدة في هذا البحث، لامكانيات المادية إن ا
ين من دول  يقكونها مدينة لها حدود مع الجزائر وتعتبر بوابة دخول المهاجر يا جنوب الصحراء افر

يين.  والسور
ين الذي تم استجوابهم كان  مهاجرا، حسب المدينة  15بالنظر للإكراهات المادية فإن عينات المهاجر

يقة تمكن من تسليط الضوء على أهم ت معهم لقاءت معمقة شخصا تم 45في المجموع والجنسية، أي  بطر
الإقامة، الحالة العائلية، المستوى الدراسي،  : كالجنسية، اقتصادية-المتغيرات الديمغرافية والسوسيو
و قد تم وعلى المشاكل التي يواجهونها  فيما يتعلق بموضوع البحث,  الوضعية المهنية، عدد الأطفال

 مهاجرا و لاجئا.  140اختيار هذه العينة خلال مجموعات التركيز التي استقبلنا ضمنها أكثر من 
 بالنسبة للفاعلين الرئيسيين  -8

 :شكالية المتعلقة بموضوع البحث لقد رصدنا خاصة بالاقضايا الهجرة وهتمون ببة للفاعلين الرئيسيين الذين يبالنس
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 الجنسيات الخمس التي شملها البحث ةقناصل 
  ممثلي الوزارات المعنية )وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة العدل والوزارة

 ,المعنية بشؤون الهجرة(
 صندوق  للهجرة، دولية لاجئين، المنظمة الل: المفوضية السامية  ات الأمم المتحدةممثلي وكال

 ,الامم المتحدة للطفولة
 ب ممثلي المجتمع المدني ين واللاجئين وجمعيات هتم بحقوق ة التي تي: الجمعيات المغر المهاجر

ين واللاجئين.  المهاجر
يت   كانت تعتمد على أساس دلائل المقابلات التي بالنسبة لهؤلاء الفاعلين، فإن المقابلات التي أجر

 .أنجزت لهذا الغرض
 مجال البحث:  –أ  

باط، الدار البيضاء وطنجة على  لقد أجري البحث في الوسط الحضري لثلاث مدن عينة : الر
 15تم اختيارهم أثناء تنظيم  ،ما فوقو سنة  18، تتراوح أعمارهم ما بين اولاجئ امهاجر 45تضمنت

 groupe- (Focus)ركيز للتمجموعة 
 مسار البحث:--ب

الاستمارة الفردية ودليل المقابلة تم اختبار مهاجرا ولاجئا،  45قبل الشروع في إجراء البحث بخصوص 
يبيبفي إطار ، Focus) لمجموعة التركيز)  ، وفقا للمنهج العلمي المتداول.حث تجر

يبيال       :  بحث التجر
يبي لقد أجري البحث  ث مدن، خلال شهر ماي، وكان الغرض منه هو اختبار الاستمارة في ثلاالتجر

 2018مارس  27/28من طرف اللجنة العلمية، ومناقشتها خلال اجتماع يومي ت صياغتها التي تم
باط، لتقييم مدى نجاعة و  بات في فهم بعض دقة بالر مختلف الأسئلة المقترحة، وخصوصا لتحديد الصعو

 .اغتها وتوضيحهاالقضايا، حتى يتسنى إعادة صي
ين الذين  يحة المهاجر يبي في أحسن الظروف وقد لوحظ ان شر وعلى العموم، فقد أجري البحث التجر

هذا البحث، خاصة منهم النساء، لاستهدفهم البحث لم يكن لهم أي اعتراض، وأعربوا عن اهتمام كبير 
بات.  و أجابوا عن مختلف الأسئلة المطروحة بدون أية صعو

يلة، رغم أهمو ل كن ية الأسئلة المطروحة، اعتبر الأشخاص الذين تم استجوابهم أن الاستمارة كانت طو
يبي وقد بين ال بة الأن بعض الأسئلة كانت مفهومة أكثر من بحث التجر أخرى، وكانت تتطلب أجو

بة مترددة وأحيانا متناقضة،  أكثر وضوحا ودقة، بينما أخرى كانت اقل وضوحا وكانت تفضي إلى أجو
يد من التوضيح، تمت إضافة  .م اقتراح إعادة صياغتها بحيث مكنت من تفادي هذه الثغراتوقد ت وللمز
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  .بعض الاسئلة حتى يتم الإحاطة بإشكالية البحث )تجدون رفقته الاستمارة التي تمت إعادة صياغتها(
بات مع ا ث الذي أجريالبح ين واللاجئين وصعو   إجرائه لمهاجر

ين واللاجئين المهمع  لقد أجري البحث  يوليوز.اجر ووفقا للنهج   في ثلاث مدن خلال شهري يونيو و
التركيز التي تم تنظيمها مسبقا لكل جنسية على ات مجموعتنظيم خلال المعتمد والذي يقتضي انتقاء 

 حدى.
وأجري في ظروف صعبة ناتجة عن المناخ السياسي  2018البحث في أواخر شهر يوليوز ى وقد انته

ك، بحيث ان الهاجس الأمني لم يسهل العمل الميداني، وكان من الضروري الحصول على اذالسائد أن
 رخصة من طرف السلطات المعنية.

ومع ذلك يجب تسليط الضوء، والإشادة بالجهود والدعم المقدمين من طرف المفوضية السامية للاجئين 
ية لحقوق الإنسان ب  اتي سهلت البحثلطنجة، الوالتعاون القيم لمؤسسة شرق غرب واللجنة الجهو

 التركيز.   ات الذين سهلوا مجرى عمل مجموعجاليات وكذالك المجهودات المبذولة من طرف وكلاء ال
التركيز، التي تعتبر ات رغم جهود المفوضية السامية للاجئين ومؤسسة شرق غرب، فإن  تنظيم مجموع

ين والل بة مرحلة سابقة لإدارة الاستمارات المتعلقة بالمهاجر اجئين المستهدفين لم يكن سهلا بسبب صعو
التنقل وكذا بسبب المدة المحددة لإنجاز البحث الميداني الذي تزامن مع شهر رمضان، والامتحانات 

 المدرسية والحفلات، إضافة إلى العطل المدرسية.
 الاجئو امهاجر 150يقار ب أي ما   ،أشخاص 10أكثر من ولقد ضمت كل مجموعة التركيز الخمسة عشر

 مقسمين حسب الجنسيات الخمسة المستهدفة.
  المقابلات مع مختلف المتدخلين المستهدفين

 :  من القيام بمقابلات مع ،على أساس دلائل المقابلةوقد تمكنا،  
ير دول  : قنصليات ثلاثة  خص بالذكر منهمنو لقنصلياتا - أ يا )رفقته تقر ، السنيغال، مالي، نيجير

مالي بالكاميرون، نظرا لعدد الجالية الكاميرونية المقيمة بالمغرب، أما البحث( وقد تم استبدال 
يا    .تعد لها تمثيلية قنصلية بالمغرب لمفبالنسبة لسور

 6 المعنيةية الح الوزار المص -ب
بع وزارت وهم : وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة  قد تمت الاستجابة الى طلباتنا من طرف أر

بة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.العدل، وزارة ال  داخلية والوزارة المكلفة بالمغار
للهجرة دولية لاجئين، المنظمة اللخص بالذكر: المفوضية السامية لن: و ممثلي وكلات الأمم المتحدة -ج  
 اليونيسف.صندوق الامم المتحدة للطفولة / و
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 6 مقابلات مع ممثلي المجتمع المدني -د
رغم أن مجال   بحثالعلى عشر جمعيات تقوم بأنشطة لها علاقة بإشكالية النتائج  يلتحل لقد ركزنا في

التركيز في هذا البحث على تقديم أنشطة الدعم للحصول على تم  قوم به. لهذا تعملها أكثر شمولية مما 
ية والتسجيل  ين في الوثائق المتعلقة بالهو دين فوق التراب المزداو لللاجئين الحالة المدنية لأطفال المهاجر

بي.   المغر
 يطاس ماروك /المغرب  : كر

ين الذين هم في وضعية هشة  بالمغرب،وذلك منذ بداية سنة  . وتتوفر على 2000تشتغل بقضايا المهاجر
ين  يوجد أهم هذه المراكز بالدار البيضاء )مصلحة استقبال المهاجر ( SAM –عدة مراكز الاستقبال و

باط )مركز استقبال المهاجر  ين(CAM -ينوالر  .( وطنجة )طنجة استقبال المهاجر
مواكبة و مصاحبة/ الخبار، لاتحسيس، إالقوم بها هي ت ، فإن أهم الأنشطة التية البحث علاقة بإشكالي

ين، الأجانب  يادات، والتدخل لفائدة القاصر المرفقين الغير النساء الحوامل، المساعدة على تسجيل الز
(MENA). 

 ي ين ) (TAM6ن )طنجة استقبال المهاجر ( أهم أنشطته هي Caritasهو مركز استقبال المهاجر
ية وضعية  وكذا المصاحبة الاجتماعية والقانونية  التحسيس، التوجيه، المصاحبة خلال تسو

يادات .  لتسجيل الز
 ( أطباء العالمMDM)  6 هن مع النساء الحوامل ومواليدفي المغرب  أطباء العالم يشتغل

يوفرون  لهن التغطي مصاحبة كما يقومون بعمل إجتماعي يتمثل في  اللازمة، العنايةة الصحية وو
   .النساء للتسجيل الأطفال في الحالة المدنية

 ( ين ية لحماية ومصاحبة الأجانب والمهاجر من أهم أنشطتها،  (GADEM6مجموعة مكافحة العنصر
ين لدى  ,المرافعة ,، المصاحبة القانونية لتسجيل المواليد بحثموضوع ال التي تهم مجال  التكو

ية وضعية ين الغير النظاميين المؤسسات، المصاحبة عند حملة تسو  .المهاجر
 ين من  6 قنطرة التضامن ين المنحدر يقيا جمعية المهاجر : علاقة  جنوب الصحراء  بطنجةدول افر

فهي تضمن مصاحبة النساء المنحدرات من جنوب الصحراء من فترة ة البحث مع إشكالي
 .ة إلى فترة تسجيل الولادات في الحالة المدنيةالولاد

 6ين من جنوب الصحراءهي جمعية  كوفميما لى حقوق دفاع عالهو  الأساسي  هدفها, مهاجر
لدى الصحراء  صاحبة نساء جنوب يتجلى في م بحثالالنساء المهاجرات، وعلاقتها مع هدف 

ية ومساع بية للحصول على وثائق إدار ية المغر حصول على الوثائق المتعلقة للتهن دالسلطات الإدار
ية وتسجيل بية  بالهو   .  في الحالة المدنية اطفالهن المزدادين فوق الأراضي المغر
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مقرها بطنجة وتساهم في تنمية  (ARMID6المتوسط للهجرة والتنمية )البحر  جمعية لقاء حوض 
ين، وتحديد بة والمهاجر ة البحث له علاقة بإشكالي ا لماو زرع القيم الإنسانية والمواطنة بين المغار

ين  -الاجتماعية والقانونية -التحسيس، التوجيه، المصاحبةة : أنشطفقد تقوم  بعدة  للمهاجر
بية وكذا المرافعة.  لدى السلطات المغر

 ( بية لحقوق الإنسان   (AMDH6الجمعية المغر
يقوم فرع ه. لمغرب وخارجامدن لها عدة فروع بمختلف , حماية حقوق الإنسانتهتم أساسا ب جمعية   

بية لحقوق الإنسان بوجدة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان بما فيه حق الجنسية  الجمعية المغر
إضافة إلى قيامها  ,والتدخل في حالة وجود شكاية، وذلك قصد مساعدة المهاجر للحصول على حقه

ين و اللاجئين.  بالمرافعات  لصالح المهاجر
 6 ة الطفولة بطنجةجمعية الدعم لوحدة حماي  

ين لالبحث  علاقة بموضوع     بية     ى السلطات ذ، تسهر هذه الجمعية على مصاحبة المهاجر المغر
ية وتسجيل أطفالهم بالحالة المدنية.  للحصول على وثائق الهو

 يز ان بين المهام المنوطة بها تذليل الصعم  6 ؤسسة شرق غربم ب التي يعيشها المهاجرون وتعز
يف على المهاجر، وتوجيهه، للت قابليتهم شغيل , تقوم  مؤسسة شرق غرب بضمان التعر

ومصاحبة الأشخاص الذين يقفون على خدمات  المذكورة لذى السلطات، بما في ذلك تسجيل 
يادات   .الز

بية وال فروع في   عدةللمؤسسة        بطنجة  ، قد تمت مقابلتهاالمغرب  خارجكذلك  مدن مغر
باط  ..والر

بات المعترضةالص -ه  6 عو
على العموم مرت المقابلات مع مختلف الفاعلين في ظروف جيدة، تخللها تبادل الأفكار والتحسيس 

 وكذا الوقوف على الإشكاليات الشائكة والمعقدة.
يقنا  تينمشكلل كن ثمة   :وهي اعترضت طر
  يداع طلب لالترخيص المسبق ري، ى السلطات والتي تتبع السلم الإداذالذي يستوجب إ

يلا، بحيث  يتعدى الشهر.   وغالبا ما كان الرد على الطلب يأخذ وقتا طو
 يينو بة الاتصال بالمسؤولين الإدار لم يكن بعض مسؤولي الوزارات رهن حيث انه  صعو

 ،إشارتنا في أغلب الاوقات
  6 معالجة معطيات البحث -و

قد قام   لبحث، رغم صغر حجم العينة واختارت اللجنة العلمية معالجة إحصائية للاستفادة أكثر من هذا ا
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يقز بهالطالب الباحث  السيد  إعادة فحص الاستمارات من طرف  تتمكما   .ذه المهمةبدر الدين قز
 وتم ترتيبها حسب الجنسية. نسقة  البحث  الاستادة مليكة بن الراضي اللجنة العلمية بحضور م

يقز  للسيد بداية شهر شتنبرسلمت  كل وثائق  البحث  قد ل قصد المعالجة الإحصائية و التي بدر الدين قر
النتائج الإجمالية المرتبطة بالمتغيرات  وضع و SPSSعلى أساس برنامج  2018خلال شهر شتنبر انجزها 

: الجنس، السن، المستوى الدراسي، الحالة العائلية، المهنة، عدد الأطفال، رهن إشارة اللجنة  الرئيسية
يرمن أجل تحليله العلمية ير التقر  .النهائي ا و تحر
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ـــــق امل ــ ــ  2ـــلــحـ

 االقتصادية للعييةواملنيزات الدميوغرافية و االجتناعية 

 

ين و اللاجئين -0  المميزات الديةوغرافية للمهاجر
ين واللاجئين الدين أجابوا على استجواباتنا الفردية أكثر من النصف نساء ونصف العينة  من بين المهاجر

سنة. ونصفهم متزوجون ثلتهم عزب والباقي في حالة معاشرة حرة أو طلاق  35و 25بلغ سنهم ما بين ي
 أو أرامل. 

يجب التنبيه إلى أن المهاجر  يا )ين المتزوجئين واللاجيو (، ولا 2/3ن ينحدرون من السينغال أو سور
لمسلمون الاغلبية من ين البلدين، حيث يمثل اذينتمي إلى ه يوجد مهاجر او لاجئ في معاشرة حرة

ى ذا ولو جزئيا انتشار الزواج لذى فالزواج بالمغرب ولو مدني يعتبر دينيا. وقد يشرح هذالساكنة. ل
بالتالي  ية والسينيغالية و  الزواج.في اطار مؤسسة أطفال انجاب  الجالتين السور

ين واللاجئين لهم أطفال ة. إلا الثلاث الواحد و بين و عددهم يتراوح ما إن الغالبية العظمى من المهاجر
بين أن هناك  ى في حالة معالجة وضعية الأطفال كل على ذ. ل 6أطفال و اثنين لهم  4لهم مستجو

ين أي الأصغر عمراقد  حدى،  بع الأخير ين  اقتصرنا على الأر في غالب  الأحيان , يفترض  , والآخر
 نهم ازدادوا ببلد الأصل.أ

سنة وقليل  15و 5سنوات وعدد قليل يتراوح عمرهم ما بين  أغلب الأطفال في عمر أقل من خمسة
لك. نصف الأولاد ازداد ببلد الأصل و النصف بالمغرب عامة، إلى أن ثلاثة ولدوا ذجدا من يتعدى 

يق. كل الأولاد المز ولادة أو في مصحة خاصة، العمومي للمستشفى الادين بالمغرب ولدوا في دأثناء الطر
 إلى مليلية. قرب الناضور حيث كانا أبواه يحاولا الدخولإلا واحد ولد بالغابة 

يين وسنغاليين. اما في إطار الزواج هم عامة ن والمزدادالأطفال  ى ذلون المزدادالأطفال لآباء سور
بات أمهات  ي كامرونال، من ساحل العاج  عامةفهم عاز  ة.او نيجير

 الاقتصادية للعينة و ماعيةتالمميزات الاج
 التعليمي و الحالة المهنية :المستوى  -2-1

( وقليل منهم أميون 1/3( أو ثانوي )1/3المهاجرون واللاجؤون غالبهم بمستوى التعليم الابتدائي )
يع مستوى التعليم العالي. ه لمنهم  وقليل أيضا  لك يتغير بحسب بلد الأصل. اما  بالنسبة ذإلا أن توز

يين فنصفهم أمي ونصفهم لا يتعدى المستوى  ين من جنوب للسور الابتدائي. وفيما يخص المهاجر
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:  أكثر التعليم العالي  له مستوى  الصحراء كثير منهم له مستوى التعليم الابتدائي ثم الثانوي وقليل منهم
يين له مستوى الدراسات العليا.من نصف   النيجير

، أو ية السامية للاجئينالمفوضول أو إلى وغالبا ما يلجؤون إلى التس  إن أغلب من تم استجوابهم عاطلين
ين واللاجئين  ن يصرحون بعدم العمل قد لا يذالجمعيات أخرى أو إلى أشخاص. إلا أن عدد المهاجر

ين دون عمل يكشف  تشغيلهم يكون موافقا للواقع بسب خوفهم أن  خارج القانون.  ومن بين المهاجر
ييفإن الكمروني  سوى سوري واحد. نشاطا مهنيا  م يمارس أحدهلا ن يمثلون الأغلبية بحيث ين والسور

 الوضعية القانونية  -2-2
ين واللاجئين  جوء. قليل اللبي ل، أو طاغير نظامية ن تم استجوابهم هم في وضعية يذالإن  أغلب المهاجر

يع لاجئين. منهم يوجدون في وضعية  يين ؤكد  ان  ية حسب الجنسيالقانونية  الوضعية   إن توز السور
يين يمثلو ن النساء اللاتي لهن أطفال هن أقل عددا من الرجال و أ جوءلمن طالبي ال مهمالجزء الن والنجير

ين في وضعية غير  يرتفع بالتوازي مع مدة نظامية من حيث الوضعية القانونية. واخيرا فإن عدد المهاجر
 الإقامة بالمغرب.

ين حسب وضعيتهم القانونية راجع إلى وساطة ال يع المهاجر للاجئين و منظمة سامية المفوضية إن توز
ين صالح ان يعملان لذشرق غرب الل . الغير النظامية بسبب وضعيتهمصعبة يشون ظروفا ن يعيذالالمهاجر

ين القانونيين وطالبي اللجوء بينتمجموعات التركيز او المسالمشاركين في  ،والفرق ما بين عدد المهاجر  ،جو
حيث أن اللجنة العلمية اختارت ان في الحالة المدنية. تسجيلهم  اين لم يستطيعوذراجع إلى أطفالهم ال

بتا فإن اختيار المسذتعمق معهم البحث حول إشكالية الدراسة. وهك ن لم يكن بدافع الوضعية وجو
     القانونية بل لسبب الأطفال وتسجيلهم أو لا في الحالة المدنية. 

يع  7مبيان  ين  : توز بلد الأصل والوضعية القانونيةن تم استجوابهم حسب الجنيذالالمهاجر    .س و
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ــلـــامل  IIIحق  ــ

 استجواب املهاجريً والالجئني  جداول جرد

 
 البلد الأصلي للشخص المستجوب

ية العدد   النسبة المئو
 20,0 9 الكاميرون

 20,0 9 ساحل العاج
يا  20,0 9 نج ير

 20,0 9 السنيغال
يا  20,0 9 سور

 100,0 45 المجموع
  

 الاستجوابمكان 
ية العدد   النسبة المئو

 33,3 15 طنجة
باط  33,3 15 الر

 3,33 15 الدارالبيضاء
 100,0 45 المجموع

 
I- اقتصادية -معطيات ديةغرافية وسوسيو 

 الجنس -0
ية العدد   النسبة الئو

 40 18 رجال
 60 27 نساء

 100 45 المجموع
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 السن -8
يةنال العدد    سبة المئو

03-81 9 20,0 
81-11 24 53,3 
11-31 9 20,0 
31-11 3 6,7 

 100,0 45 المجموع
 

 N الانحراف المعياري متوسط  أقصى أدنى 
 8,352 31,42 54 17 45 السن

 
 مستوى التعليم -3
ية  العدد   السبة المئو

 17,8 8 مستوى أمي/ةبدون 
 31,1 14 ابتدائي

 35,6 16 ثانوي
 15,6 7 جامعي

 100,0 45 المجموع
 حالة العائليةال -4
ية  العدد   النسبة المئو

 33,3 15 عازب )ة(
 46,7 21 متزوج )ة(

 11,1 5 رة حرةشاعم
 2,2 1 مطلق )ة(

 2,2 1 أرمل )ة( 
 4,4 2 في انتظار الطلاقنفصلان م

 100,0 45 المجموع
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 الحالة المهنية -5
 الشغل -11

ية  العدد    النسبة المئو
 27,3 12 نشيط

 72,7 32 غير نشيط
 100,0 44 المجموع

  
II- الوضعية القانونية للمهاجر 

 ماهي مدة إقامتكم بالمغرب؟ -01
ية العدد   النسبة المئو

 28,9 13 أقل من سنتين
 44,4 20 سنوات 8-1
 11,1 5 السنوات 01 -2

 15,6 7 سنوات 01أكثر من 
 100,0 45 المجموع

 
 ؟ما هي وضعيتكم القانونية بالمغرب -00

يةالنس العدد   بة المئو
 33,3 15 مهاجر قانوني

ية  4,4 2 مهاجر قيد التسو
 17,8 8 نظامي مهاجر غير 

 31,1 14 طالب اللجوء
 13,3 6 لاجئ

 100,0 45 المجموع
 
 
 
 



129 

 

ية التي أدليتم بها لسلطات بلد الاستقبال )المغرب(؟ -08  ما هي وثائق الهو
ية العدد   النسبة المئو

ية  18 بدون وثائق الهو
 

40,0 

 46,7 21 جواز سفر
 8,9 4 بطاقة لاجئ

 6,7 3 بطاقة الإقامة
سامية وصل من المفوضية ال

 للاجئين
1 2,2 

 4,4 2 بطاقة وطنية
 2,2 1 نسخة من عقد الازدياد

 100 45 المجموع
 

 ماهي الوثائق  التي تتوفرون عليها الخاصة ببلدكم الأصلي ؟ -01
ية العدد   النسبة المئو

 35,6 16 ئقبدون وثا
 53,3 24 جواز السفر

يف   35,6 16 بطاقة التعر
 17,8 8 نسخة من عقد الازدياد

 4,4 2 بطاقة القنصلية
 100,0 45 المجموع
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 اذا كنتم لا تتوفرون اليوم على وثائق خاصة ببلدكم الأصلي، ما هي الأسباب؟  -14
ية العدد   النسبة المئو

 11,1 2 وثيقة لم يسبق لـكم الحصول على أي
 50,0 9 ضاعت

 16,7 3 أتلفت
 5,6 1 مخبئة

بين  16,7 3 مصادرة من طرف المهر
 100,0 18 المجموع

 
يف  -01  اذا كنتم لم تحصلوا مطلقا على وثائق التعر

ية العدد   النسبة المئو
 75,0 3 هل اخترتم ببساطة المغادرة دون وثائق؟

اسباب التي دفعتكم هل عدم توفركم على الوثائق من بين ال
 لمغادرة بلدكم الاصلي؟ 

2 50,0 

 100,0 4 المجموع
 

 هل اخترتم ببساطة المغادرة دون وثائق؟ -أ
ية العدد   النسبة المئو

 16,7 3 نعم
 83,3 15 لا

 100,0 18 المجموع
 هل عدم توفركم على الوثائق من بين الأسباب التي دفعتكم لمغادرة بلدكم الأصلي؟ -ب

ية العدد   النسبة المئو
 11,1 2 نعم

 88,9 16 لا
 100,0 18 المجموع
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 إذا كان الجواب نعم، توضيح
ية العدد   النسبة المئو

 50 1 الرغبة في الحصول على وثائق جديدة بالمغرب
يب ية لقر  50 1 استعادة وثائق الهو

 100 2 المجموع
 لوثائق، ما هي الاسباب؟في حالة ما اذا اضعتم، اتلفتم او خبئتم هذه ا -أ   -02

ية العدد   النسبة المئو
يتكم من طرف شرطة بلد  خوفا من كشف هو

 الاستقبال او بلد العبور
5 31,3 

ية سلبت بالمغرب  31,3 5 وثائق هو
 63 1 انعدام الامن

ية تركت ببلد   6,3 1 الأصلوثائق الهو
ية فقدت  يقفي وثائق الهو  6,3 1 الطر

 12,5 2 بسبب الحرب
يق ةمت  6,3 1 الوثائق بسسب غضب اتجاه بلد الاصلز

 100,0 16 المجموع
 في حالة مصادرتها من طرف المهرب او من طرف الشرطة، اين وما هي الاسباب؟ -ب -02

ية العدد   النسبة المئو
بين ية من طرف المهر  25,0 1 مصادرة وثائق الهو

بين كضمانة لدفع  ية اخذت من طرف المهر وثائق الهو
ي  ف المرورمصار

2 50,0 

 25,0 1 ضياع الوثائق  بسبب اعتداء بالصحراء
 100,0 4 المجموع
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IIIالوضعية القانونية للأطفال _ 
 هل لديكم أطفال)معكم(؟ -03

ية العدد   النسبة المئو
 86,7 39 نعم

 13,3 6 لا
 100,0 45 المجموع

 
 في حال وجودهم، كم عددهم؟ -04

ية العدد   النسبة المئو
1 10 25,6 
2 11 28,2 
3 14 35,9 
4 2 5,1 
6 2 5,1 

 100,0 39 المجموع
 

 ماهي أعمارهم؟  -05
ية العدد   النسبة المئو

 47,4 45 سنوات  1اقل من 
 316 30 سنوات  01 -1  

 10,5 10 سنة   01-01
 5,3 5 سنة 01-81 
 3,2 3 سنة 81-81 

 2,1 2 سنة واكثر 81
 100,0 95 المجموع

 
 



133 

 

 N انحراف معياري متوسط اقصى ادنى 
 6,3396 7,060 28,0 0,1 95 السن

 
 )هن(؟ولادتهم أين متةت  -81  
ية العدد   النسبة المئو

 50,5 46 بلد الأصل
يق  3,3 3 بالطر
 46,2 42 بالمغرب

 100,0 91 المجموع
 )هن( ببلدكم الأصلي ) توضيح(؟ولادتهم أين متةت  - 80

يةالنسبة المئ العدد   و
 19,5 8 الكاميرون

 19,5 8 ساحل العاج
يا  12,2 5 نيجير

 17,1 7 السنغال
يا  29,3 12 سور
 2,4 1 أخرى

 100,0 41 المجموع
 

 غرب، هل؟مبالولادتهم في حال  -88
ية العدد   النسبة المئو

مستشفى عمومي للتوليد، مصحة 
 خاصة او دار الولادة

41 97,6 

 2,4 1 مكان اخر
 100,0 42 المجموع
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 مصرحة بالحالة المدنية؟ولادات هل ال -81
ية العدد   النسبة المئو

 72,9 51 نعم
 27,1 19 لا

 100,0 70 المجموع
 

 ، هل توصلتم بنسخة من عقد ازدياد طفلـكم؟ولادةفي حال التصريح بال -83
ية العدد   النسبة المئو

 91,7 44 نعم
 8,3 4 لا

 100,0 48 المجموع
 

 هتمون بأطفال غيركم )الغير(؟هل ت -81
ية العدد   النسبة المئو

 6,7 3 نعم
 93,3 42 لا

 100,0 45 المجموع
 

 في حال كنتم تهتمون بأطفال الغير، كم عددهم؟ -82
ية العدد   النسبة المئو
1 3 100 
 

 ما هي الأسباب؟  -83
ية العدد   النسبة المئو

 33,3 1 اطفال متخلى عنهم أو أطفال الشوارع
 66,7 2 أسباب أخرى

 100,0 3 المجموع
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II المصالح القنصلية /_ السلطات 
 هل قمتم بمحاولة تسجيل طفلـكم أو أطفالـكم بقنصلية بلدكم الأصلي؟  -84

ية العدد   النسبة المئو
 28,3 13 نعم

 71,7 33 لا
 100,0 46 المجموع

 
 حاولتم ، هل متةكنتم من ذلك؟ا ذا -85

 يةالنسبة المئو  العدد 
 76,9 10 نعم

 23,1 3 لا
 100,0 13 المجموع

 
ية لدى سفارتكم؟ -11  هل حاولتم الحصول على جواز السفر أو بطاقة الهو

ية العدد   النسبة المئو
 22,2 10 نعم

 77,8 35 لا
 100,0 45 المجموع

 
 هل نجحتم في ذلك؟ -10

ية العدد   النسبة المئو
 81,8 9 نعم

 18,2 2 لا
 100,0 11 المجموع
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 سواء متةكنتم من ذلك أم لا، ما هي العراقيل التي واجهتكم؟ -18
ية العدد   النسبة المئو

 22,2 10 ليس هناك أي اتصال بالسفارة
 17,8 8 عدم التوفر على الموارد المالية للتنقل للسفارة

بة  15,6 7 بدون صعو
 8,9 4 ارتفاع تكاليف الحصول على الوثائق 

 8,9 4 مشاكل مع السفارة خوفا من حدوث
 8,9 4 انعدام الثقة في السفارة

 8,9 4 جزائرالى الالسفارة مغلقة، ضرورة التنقل 
 4,4 2 ليس هناك أي اتصال بالسفارة لأنك لاجئ

 4,4 2 ليس لك أي اتصال بالسفارة لأن وضعك غير قانوني
 4,4 2 تقديم عقد الايجار أو شهادة السكنى

 2,2 1 ديك أي فكرةلا تعلم أو ليس ل
( قاموا بالمساعدة للحصول على fooفاعل جمعوي أو منظمة ) 

 جواز السفر
1 2,2 

 100,0 33 المجموع
 

I  _ غياب الوثائق  ولناتجة عن انعدام المشاكل ا 
ية؟ /ما هي المشاكل التي واجهتكم -11  اعترضتكم بسبب غياب وثائق الهو

النسبة  العدد 
ية  المئو

 28,9 13 عمل الحصول على 
 267 12 الاستفادة من الرعاية الصحية

 24,4 11 الاستفادة من السكن
 22,2 10 دون مشاكل 

 22,2 10 التوقيف والاعتقال من طرف الشرطة
بة في الحصول على بطاقة الاقامة  17,8 8 عجز أو صعو
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 13,3 6 في التمدرس حق الأطفال 
ية بة وخوف من التنقل بحر  13,3 6 صعو

 133 6 طرد أو النقل نحو الحدود، الصحراء أو المدن النائيةال
 11,1 5 مشاكل عديدة

 11,1 5 الـكراء  الحصول على وثائق لتجديد بطاقة الاقامة أو الحصول على عقد 
بية عدم التدخل في  مشاكل مع الشرطة، مشاكل مع السلطات المغر

 حال وجود مشاكل، مصادرة الوثائق والأغراض
5 11,1 

 8,9 4 مواليدسجيل الت
 6,7 3 اللجوء للتسول

 6,7 3 ضعف الإمكانيات المادية للعيش
بة ال بة العودة رجوع صعو  6,7 3 لبلد الأصل و صعو

 4,4 2 شاكل الاندماجم
بة الزواج أو توثيق عقد الزواج  4,4 2 صعو

 4,4 2 الاعتداء
بة تجديد بطاقة الإقامة بعد الإجراءات الجديدة  2,2 1 صعو

 2,2 1 التعذيب
ية  2,2 1 العنصر

 2,2 1 الفقر والهشاشة
 2,2 1 سوء المعاملة

 100,0 41 المجموع
 

بات الخمس الرئيسية التي واجهتكم بالمغرب؟ -13  ماهي الصعو
ية العدد   النسبة المئو

 91,1 41 الشغل
 77,8 35 السكن

 57,8 26 المعيشة الطعام
 48,9 22 تسجيل الاطفال
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ية ا ية لبلد الاقامة /لوضع القانوني تسو  46,7 21 بطاقة الهو
 35,6 16 الرعاية الصحية

ية لبلد الأصل  35,6 16 بطاقة الهو
 31,1 14 متةدرس الأطفال

 31,1 14 التجمع العائلي
 22,2 10 أخرى

 100,0 45 المجموع
 

 ؟ولادته  تطلب تسجيليهل تعلم أن حصول طفلـكم على جنسية بلدكم الأصلي يةكن أن  -11
 لدى سلطات الحالة المدنية لبلد الاستقبال؟  - أ

ية العدد   النسبة المئو
 52,4 22 نعم

 476 20 لا
 100,0 42 المجموع

 
 لدى المصالح القنصلية لبلدكم الأصلي؟  - ب

ية العدد   النسبة المئو
 52,4 22 نعم

 476 20 لا
 100,0 42 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

 




