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ــا، املشــاركون يف  ــة يف إفريقي ــة واالجتماعيــة واملؤسســات املماثل ــو البرملانــات واملجالــس االقتصادي نحــن ممثل
النــدوة الدوليــة املنعقــدة يَوَمــْي 30 و31 أكتوبــر 2018، بالربــاط، حــول موضــوع التحديــات اجلديــدة للهجــرة، 
واملنظمــة حتــت الرعايــة الســامية لصاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس، مببــادرة مــن مجلــس النواب للمملكة 
ــس االقتصــادي  ــا واملجل ــة يف إفريقي ــة واملؤسســات املماثل ــة واالجتماعي ــس االقتصادي ــة واحتــاد املجال املغربي

واالجتماعــي والبيئــي باململكــة املغربيــة؛

لــه  إذ نعــرب عــن أســمى عبــارات الشــكر وصــادق االمتنــان لصاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس علــى تفضُّ
بإضفــاء رعايتــه الســامية علــى هــذه النــدوة؛

و إذ ُنثمــن عاليــا مبــادرة جاللــة امللــك محمــد الســادس، بصفتــه «رائــدا لالحتــاد اإلفريقــي يف موضــوع الهجــرة»، 
مــة ونظامية»،  باحتضــان وتــرؤس املؤمتــر احلكومــي الدولــي العتمــاد «امليثــاق العاملــي مــن أجل هجــرة آمنة وُمنظَّ
َمــه جاللتــه مــن مبــادرات  املزمــع تنظيمــه يوَمــْي 10 و11 دجنبــر 2018 مبراكــش، مشــيدين بــكل مــا أطلقــه ودعَّ

راميــة إلــى إجنــاح اإلدمــاج الفعلــي للمهاجريــن وحمايــة حقوقهــم.

جندد التأكيد على:

تشــبثنا بـ «إعــالن الربــاط» املعتمــد بتاريــخ 11 يوليــوز 2006 يف أعقــاب أشــغال املؤمتــر الــوزاري حــول . 1
الهجــرة والتنميــة، وهــو اإلعــالن الــذي أوصــى بتبنــي مقاربــة شــمولية ومتوازنــة وواقعيــة وعمليــة، يف ظــل 

ــم؛  ــني وصــون كرامته ــن والالجئ ــرام احلقــوق األساســية للمهاجري احت

دعمنــا لـــ «أجنــدة االحتــاد اإلفريقــي يف أفــق 2063»، التــي حتمــل عنــوان «إفريقيــا التــي نريــد». وتســعى هــذه . 2
األجنــدة، التــي اعتُمــدت بأديــس أبابــا يف 31 ينايــر 2015، إلــى ضمــان حريــة تنقــل األشــخاص يف إطــار 

برنامــج االندمــاج القــاري؛

انخراطنــا يف «األجنــدة اإلفريقيــة حــول الهجــرة»، التــي ُمتثــل وثيقــة مرجعيــة جــرى إعدادهــا وفــق مقاربــة . 3
ُمدِمجــة وتشــاركية، وهــي وثيقــة مــن شــأنها املســاهمة يف إغنــاء عمليــة إعــداد امليثــاق العاملــي حــول هجــرة 

مــة ونظاميــة؛ آمنــة ومنظَّ

التزامنــا بالســعي إلــى تعزيــز الســلم والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان واألمــن واحلكامــة اجليــدة والتنميــة . 4
املســتدامة، مــع تشــبثنا باحتــرام مقتضيــات اآلليــات املرجعيــة الصــادرة عــن منظمــة األمم املتحــدة واملتمثلــة 
يف: ميثــاق األمم املتحــدة، اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، اتفاقية األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة 
املنظمــة العابــرة للحدود، خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 واتفــاق باريــس بشــأن التغيــرات املناخيــة 

ونتائــج مؤمتــر األطــراف حــول التغيــرات املناخيــة (COP22) املنعقــد يف مراكــش ســنة 2016 ؛

عزمنــا األكيــد علــى املســاهمة يف النقــاش الدولــي اجلــاري حــول حتديــات الهجــرة والــذي يقتضــي تقــدمي . 5
جــواب منســجم، يهــم بطريقــة شــاملة ومتوازنــة، مختلــف جوانــب الهجــرة ويشــمل مراحــل مســار الهجــرة يف 
شــموليته، وذلــك يف إطــار مقاربــة قائمــة علــى إشــراك البلــدان األصليــة وبلــدان العبــور وبلــدان االســتقبال.



نداء الرباط

3

نشيد بـ:

اجلهــود التــي تبذلهــا اململكــة املغربيــة، يف إطــار اضطالعهــا مبهمــة الريــادة علــى املســتوى اإلفريقــي يف . 1
نــة ملنظــور قــاري مالئــم وشــراكة دوليــة  موضــوع الهجــرة، بُغيــة املضــي ُقُدمــاً يف بنــاء مختلــف العناصــر املكوِّ

يف مجــال الهجــرة تعــود بالنفــع علــى اجلميــع؛ 

ــة، الســيما . 2 ــة واملؤسســات املماثل ــة واالجتماعي ــس االقتصادي ــات واملجال ــة املســتوى للبرملان املســاهمة رفيع
بإفريقيــا، وكــذا مســاهمة اخلبــراء وممثلــي املؤسســات الوطنيــة والدوليــة املشــاركني يف هــذه النــدوة، 
وانكبابهــم علــى إعمــال التفكيــر املشــترك واســتثمار الــذكاء اجلماعــي مــن أجــل إرســاء حــوار مفتــوح 

وإيجابــي يرتكــز علــى القيــم املشــتركة. 

وحيث:

ــد االســتقبال. . 1 ــي بل ــة ملواطن ــوق اإلنســانية األساســية املخول ــع املهاجــرون بنفــس احلق ــي أن يتمت ــه ينبغ إن
ــا؛ ــا وحمايته ــان احترامه ــى ضم ــة، عل ــا القانوني ــدول احلــرص، إعمــاال اللتزاماته ــى ال وعل

إن العوامــل املســببة للهجــرة أضحــت تتســم بالتنــوع والتعــدد، فــإن الدوافــع االقتصاديــة واملناخيــة واألمنيــة . 2
باتــت تشــكل بشــكل متزايــد الســبب الرئيســي وراء اإلقــدام علــى الهجــرة.  

ندعو إلى:

تفعيــل إعــالن الربــاط املعتمــد بتاريــخ 27 أكتوبــر 2017، الــذي يؤكــد التــزام البرملانــات واملنظمــات البرملانية . 1
ــا القــارة اإلفريقيــة وحقــوق شــعوبها يف التنميــة املســتدامة، ويدعــو الــدول  اإلفريقيــة بالدفــاع عــن قضاي

الغنيــة واملنظمــات املانحــة إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا إزاء «الصنــدوق األخضــر مــن أجــل املنــاخ»؛

تعبئــة مجمــوع األطــراف املعنيــة حــول رؤيــة جديــدة مــن أجــل بنــاء منــٍط جديــد للحكامــة يف ميــدان الهجــرة، . 2
يرتكــز علــى مقاربــة إنســانية شــمولية ومشــتركة، تكُفــل الكرامــة وتضمــن حتقيــق عيــش أفضــل للمهاجريــن، 
يتســنى يف ظلــه لــكل واحــد منهــم أن يَبْلـُـَغ مســتوى الرفاهيــة الــذي يرنــو إليــه، وذلــك مــن خــالل احلصــول 
علــى عمــٍل الئــٍق والولــوِج إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية ومنظومــة التربيــة والتكويــن ومختلــف 

اخلدمــات االجتماعيــة األخــرى؛

اعتبــار الهجــرة مــورداً مســتداماً وحــًال يَْكُفــل االســتجابة للحاجــة إلــى التنميــة ويُْســِهم يف بنــاء قــارة إفريقيــة . 3
متشــبَِّعة بقيــم التضامــن والتنــوع والتعايــش والتماســك االجتماعــي واحلــوار بــني احلضــارات.

بناًء على ذلك، نوصي مبا يلي:

تشــجيع اعتمــاد مقاربــة مشــتركة وُمتََواَفــٍق بشــأنها حــول موضــوع الهجــرة وتدبيــر موجــات الهجــرة، علــى أن . 1
تســتند هــذه املقاربــة علــى َمنَــط حكامــٍة ُمبتَكــٍر يرتكــز علــى حقــوق اإلنســان، مبــا يجعــل مــن الهجــرة رافعــًة 

حقيقــًة للتنميــة املشــتركة والتعــاون والتضامــن؛

ــوارد . 2 ــة، مــن خــالل تخصيــص م ــي تســتحق يف السياســات والبرامــج احلكومي ــة الت ــالء الهجــرة األولوي إي
هــة إلدمــاج املهاجريــن، ورصــد املــوارد الالزمــة  ماليــة مناســبة، وتوزيعهــا بشــكل عــادل بــني القطاعــات املوجَّ

لتدبيــر موجــات الهجــرة؛



نداء الرباط

4

ضمان جتانس سياسات الهجرة مع مجموع البرامج احلكومية والسياسات العمومية؛. 3

ــة. ويف هــذا الصــدد، فــإن . 4 ــة ذات الصل ــر الدولي مالءمــة القوانــني الوطنيــة وضمــان التقائيتهــا مــع املعايي
البرملانــات الوطنيــة مدعــوة إلــى اعتمــاد تشــريعات تشــجع علــى إدمــاج املهاجريــن واحتــرام حقوقهــم 

األساســية، وإلــى االضطــالع بالــدور املنــوط بهــا يف مراقبــة السياســات العموميــة يف مجــال الهجــرة؛

تعزيــز احلــوار والتعــاون الدولــي، مــن أجــل إيجــاد حلــول ملموســة ومالئمــة لضبــط تدفقــات الهجــرة، وذلــك . 5
َصــة لسياســات الهجــرة يف إفريقيــا؛ عــن طريــق إرســاء أرضيــة إقليميــة وقاريــة ُمَخصَّ

االنكبــاب علــى دراســة األســباب العميقــة ملوجــات الهجــرة غيــر القانونيــة، وتشــجيع خلــق مســاراِت هجــرٍة . 6
منتظمــة، وتيســير حركيــة الكفــاءات مــن أجــل تدعيــم التنميــة بإفريقيــا، مــع احلــرص علــى مكافحــة الهجــرة 
ــات  ــِذ اخلطاب ــى نَبْ ــة إل ــى طــول مســارات الهجــرة، باإلضاف ــم عل ــن وتهريبه القســرية واالجتــار باملهاجري

والسياســات املعاديــة لألجانــب وذات احلمولــة العنصريــة إزاء املهاجريــن؛ 

تســريع وتيــرة التنميــة يف القــارة اإلفريقيــة، مــن خــالل العمــل علــى تقليــص الفــوارق االجتماعيــة واجلهويــة، . 7
ــاء الدميقراطــي، وتعزيــز  ــة القانــون واملؤسســات وتقويــة البن ومحاربــة التهميــش واإلقصــاء، وترســيخ دول

الوقايــة مــن النزاعــات وتســويتها بالوســائل الســلمية؛

التصــدي آلثــار التغيــرات املناخيــة، مــن خــالل اعتمــاد تدابير للتكيُّــف تراعي خصوصيات القــارة اإلفريقية، . 8
ــى مضامــني  ــوب 22، وعل ــا خــالل مؤمتــر ك ــي مت إطالقه ــادرات الت ــى املب ــكاز عل ــى االرت مــع احلــرص عل

اإلعــالن املنبثــق عــن قمــة العمــل اإلفريقيــة حــول املنــاخ؛

بلــورة شــراكة وثيقــة بــني إفريقيــا وأوروبــا مــن أجــل معاجلــة شــاملة ومتوازنــة وواقعيــة وعمليــة للهجــرة، . 9
ــن مــن  مــع اســتهداف املناطــق املعنيــة بشــكل أكبــر بالهجــرة، وذلــك وفــق منظــور للتنميــة املشــتركة، مبــا ُميَكِّ
ــر األمــن  ــع، وتوفي ــر املدق ــى الفق ــة بالقضــاء عل ــك املتعلق ــة املســتدامة، الســيما تل ــق أهــداف التنمي حتقي

الغذائــي، والولــوج إلــى الكهربــاء وحتقيــق تنميــة مســتدامة وُمدِمجــة؛

 اإلســراع بإحــداث املرصــد اإلفريقــي للهجــرة، الــذي اقترحــه جاللــة امللــك محمــد الســادس يف إطــار . 10
ــة؛ ــات الرصــد الالزم ــن آلي ــه م ــى متكين ــل عل ــع العم ــة حــول الهجــرة، م ــدة اإلفريقي األجن

ووفــق هــذا املنظــور، ُميِْكــن للبرملانــات واملجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة واملؤسســات املماثلــة يف إفريقيــا أن 
تضطلــع بــدور مهــم بوصفهــا قــوة اقتراحيــة وآليــة للرصــد االســتراتيجي يف جميــع املجــاالت املتعلقــة بالهجــرة. 

ويف هــذا الســياق، يتعــني عليهــا العمــل علــى مــا يلــي:

إنشــاء هيئــة دائمــة للتشــاور يف إطــار شــراكة بــني احتــاد املجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة واملؤسســات . 1
املماثلــة يف إفريقيــا والهيئــات البرملانيــة القاريــة، وذلــك بغيــة تتبــع وضعيــة الهجــرة، وتبــادل اخلبــرات 
وتقاســم املمارســات الفضلــى يف هــذا املجــال. كمــا يتمثــل الهــدف مــن هــذه الهيئــة يف وضــع قاعــدة 
ــا تســمح  ــي للهجــرة، كم ــاء املرصــد اإلفريق ــة مــن شــأنها إغن ــادرات مهم ــات عــن مب ــات تضــم معطي بيان
بتيســير الولــوج احلــر إلــى املعلومــات والتجــارب وتبادلهــا، وتقتــرح حلــوالً مبتكــرة وملموســة للتحديــات التــي 

ــا الهجــرة؛ تفرضه
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إقامــة شــراكات مبتَكــرة بــني البرملانــات واملجالــس االقتصادية واالجتماعية واملؤسســات املماثلة يف إفريقيا، . 2
مــن خــالل العمــل علــى خلــق ديناميــات لتــآزِر وتَضافــِر اجلهــود داخــل مجتمعاتنــا، وتعبئــة الفاعلــني غيــر 
احلكوميــني، الســيما املقــاوالت واجلماعــات الترابيــة ومراكــز البحــث واالبتــكار، للعمــل ســويا، مبــا يف ذلــك 

عبــر إنتــاج تقاريــر مشــتركة؛

تعبئــة البرملانــات وتعزيــز تبــادل اخلبــرات والتجــارب بــني الفئــات التــي تتألــف منهــا املجالــس االقتصاديــة . 3
واالجتماعيــة واملؤسســات املماثلــة يف إفريقيــا، الســيما بــني ممثلــي املنظمــات النقابيــة واجلمعيــات املهنيــة 
والفاعلــني مــن املجتمــع املدنــي واخلبــراء؛ وذلــك بهــدف تعزيــز أوجه التقــارب يف أفق إبــرام عقــود اجتماعية 

كبــرى حــول مســألة الهجــرة.

وحرر يف الرباط، يف 31 أكتوبر 2018


