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إعالن الرباط الصادر عن ندوة
« يف الطريق إلى املنتدى العاملي للهجرة 

والتنمية والعهد العاملي للهجرات»
الرباط يف 14 ماي 2017 

نحن الجمعيات، ومنظ�ت املجتمع املد�، والنقابات ومنظ�ت الدفاع عن حقوق املهاجرين/ات املشاركون يف ندوة« يف الطريق إىل 
املنتدى العاملي للهجرة والتنمية والعهد العاملي للهجرات»، املنظمة من طرف األرضية األورو-مغربية للهجرة، التنمية، املواطنة 

والد�قراطية ومنتدى بدائل املغرب بالرباط يومي 13 و14 ماي 2017،
نعترب: 

• أن الهجرة لعبت، وتلعب وستلعب دورا أساسيا يف النمو اإلقتصادي والتقليص من الفقر عرب العا�؛

• أن الهجرة هي يف اآلن ذاته ثروة لدول اإلستقبال والدول األصل، و¯ثل استث�را مه� يف ال¬وة البرشية؛ 

• أن املالي½ من املهاجرات واملهاجرين عرب العا� هن/ هم الذين يتعرضون بالدرجة األوىل النعكاسات األزمات اإلقتصادية، والتي 
   تساهم يف تفاقم الظلم الذي هم أصال ضحاياه؛

• أن النموذج اإلقتصادي املهيمن عىل العا� والذي يوفر االمتيازات ألقلية بسبب استغالل الج�هÃ يعيش أزمة داÁة؛

• أن العديد من الدول فيها تطبيع مع العنرصية، والتمييز متجذر، ورفض اآلخر واإلقصاء أمور شائعة؛ 

• أن املهاجرات واملهاجرين هن/هم  أكباش الفداء لتربير اإلخفاقات السياسية، واألزمات اإلقتصادية والتوترات اإلجت�عية؛

• أن الدول الغنية الزالت ترفض التوقيع عىل االتفاقية الدولية لح�ية حقوق جميع الع�ل املهاجرين وأرسهم؛

• أنه رغم اإلطار التفاويض والنقاش ب½ الدول واملهاجرين للتمك½ من تجويد الحوار، فإنه يبقى غÃ كاف بسبب طبيعته الغÃ إلزامية؛  
  مقتنع½:

• بأن حوارا واسعا ومنصفا ب½ الحكومات واملجتمع املد� سيكون له انعكاس أفضل؛

• أن إعطاء حيزا مه� ضمن أهداف التنمية املستدامة لقضايا الهجرات سيؤدي إىل نتائج ملموسة؛ 

• أن اإلرشاك املبارش للمهاجرات واملهاجرين يف السياسات التي تعنيهم سيكون أك¬ نجاعة؛

• أنه من املهم وضع ميكانيزمات وثيقة وناجعة لإلجابة عن الحاجيات إلسعاف املهاجرات واملهاجرين يف وضعية ضيق
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نويص بالنسبة لإلطار العام لسياسات وبرامج الحكومات ب:
-1  تعزيز الحوار والتعاون ب½ الجمعيات، والنقابات ومنظ�ت املجتمع املد� املدافعة عن حقوق املهاجرين واملؤسسات املكلفة 

     بسياسات الهجرة؛

-2 اتخاذ إجراءات ملموسة يف كل البلدان لتمك½ املهاجرات واملهاجرين من التمتع بنفس حقوق املواطن½ األصلي½ عىل املستوى 
االقتصادي، واالجت�عي والسيايس؛

-3 تعزيز دور املهاجرات واملهاجرين  يف التنمية بدول اإلستقبال ك� بالدول األصل؛ 

-4 محاربة فعالة للعنرصية، وكل أشكال التمييز، واإلقصاء والتهميش ضد املهاجرات واملهاجرين؛

-5 إعطاء إهت�م خاص للنساء املهاجرات و«األطفال القارصين بال مرافقة»؛

-6 مواجهة بدون هوادة لالتجار يف البرش بشكل عام والنساء بشكل خاص؛

-7 الحرص عىل احرتام حقوق اإلنسان يف شموليتها وك� هو متعارف عليها دوليا بالنسبة للمهاجرات واملهاجرين؛

يف إطار الرئاسة املشرتكة األملانية املغربية للدورت½ األخÃت½ للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية نطالب الحكومة املغربية ب:
-1 وضع إطار للتهييئ للمنتدى العاملي للتنمية والهجرة 2018 يجعل من هذا األخÃ صوتا للهجرة؛

-2 وضع إطار لتشاور واسع مع املجتمع املد� حول عهد عاملي من أجل هجرة منظمة، آمنة ومنتظمة؛

-3 أن يصبح املغرب äوذجا يف مجال احرتام حقوق املهاجرين، عرب تسوية كل وضعيات هؤالء بدون رشوط، وبتيسÃ خلق جمعيات 
املهاجرين ووضع إطار د�قراطي تشاوري ملغاربة العا�.

خالل هذه الندوة سمحت الورشات األربع حول حكامة الهجرات، الهجرة والتنمية، العنرصية والتمييز والعهد العاملي حول الهجرات 
ببلورة مطالب واضحة وممكنة التحقق.


