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كلمة شكر
تتقــدم الجمعيــة الموريتانيــة لحقــوق اإلنســان بالشــكر إلــى كل
األشــخاص والهيئــات التــي ســاهمت فــي إنجــاز هــذا الدليــل.
وتشــكر علــى وجــه الخصــوص الجماعــة المغربيــة لمناهضــة
العنصريــة ومــؤازرة المهاجريــن  GADEMالتــي جــرى تكييــف
«دليلهــا المختصــر للمناصــرة» إلعــداد الدليــل الحالــي .كمــا
تشــكر الجمعيــة هيئــة  Cimadeوغيرهــا مــن شــركاء المشــروع
اإلقليمــي  Loujna-Tounkarankéلحمايتهــم وتوفيرهــم
لحقــوق المهاجريــن والالجئيــن وطالبــي اللجــوء ،وكــذا الشــركاء
الوطنييــن والدولييــن ،والمناضليــن الذيــن أثــروا هــذا الدليــل
بتجاربهــم الميدانيــة.
وتشــكر الجمعيــة كذلــك المعنييــن فــي المقــام األول أال وهــم
المهاجــرون والالجئــون وطالبــو اللجــوء الذين ســمحت إســهاماتهم
ومحاورتهــم بــأن يــرى هــذا الدليــل النــور.
والشكر موصول لفريق الجمعية الموريتانية لحقوق اإلنسان.
وتشــكر الجمعيــة حكومــة الجمهوريــة األلمانيــة الفيدراليــة
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى مــا بذلتــاه مــن جهــود لتحييــن
الدليــل وإخراجــه.
وقــد أنجــز هــذا الدليــل آمــادو امبــو ،وداودا صــار ،واألســتاذ
يوســف انيــان مــن الجمعيــة الموريتانيــة لحقــوق اإلنســان.
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مجسدا بالصور والرسوم
جــرى التصويــت علــى اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان عــام
 .1948واتفقــت جميــع الــدول علــى هــذا النــص الــذي يذكــر بأهــم
حقــوق اإلنســان .غيــر أن هــذه الحقــوق ال يتــم احترامهــا دائمــا فــي
الواقــع .وهــذه بعــض الحقــوق الــواردة فــي اإلعــان:
المــادة األولــى :يولــد النــاس أحــرارا متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق.
وهــم يتحلــون بالعقــل والوعــي ويجــب أن يعامــل بعضهــم بعضــا بــروح
األخوة.
المــادة  :3لــكل شــخص الحــق فــي الحيــاة ،وفــي الحريــة ،وفــي األمــان
الشخصي.
المادة  :4ال يجوز أن يُستعبد اإلنسان ...
المادة  :5ال يجوز تعذيب اإلنسان ...
المــادة  :7الجميــع متســاوون أمــام القانــون ولهــم الحــق فــي أن يســتفيدوا
مــن حمايــة القانــون بشــكل متســاو ...
المادة  :13لكل شخص الحق في التنقل بحرية ...
المــادة  :18لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التفكيــر واالعتقــاد والتد ّيــن
...
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المادة  :24لكل شخص الحق في الراحة والترفيه ...
المــادة  :25لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشــي كاف لتأميــن
الصحــة والرفاهيــة لنفســه وألســرته ،وخاصــة الغــذاء ،واللبــاس،
والمســكن ،والعالجــات الطبيــة ...
المادة  :26لكل شخص الحق في التعليم ...
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اجلزء األول

مقدمة

زورق على أهبة االنطالق عند
المركز الحدودي بروصو جنوب
موريتانيا .صورة م.د.هـ  /ف -
جيورداني .2016

فــي موريتانيــا ،كمــا فــي أنحــاء العالــم ،يوجــد كثيــر مــن األشــخاص ال
يحظــون ببعــض الحقــوق األساســية كالحــق فــي الحيــاة ،وفــي الصحــة،
وفــي التعليــم ،وفــي الحمايــة ،وفــي العدالــة .ويعانــي مــن هــذا الحرمــان
أحيانــا بعــض الفئــات األكثــر هشاشــة كالمهاجريــن ،والالجئيــن،
وطالبــي اللجــوء رغــم أن أبــرز المواثيــق الدوليــة تضمــن لهــم الحمايــة
والرعايــة .ويعتبــر تعريفهــم بهــذه الحقــوق اإلنســانية وســيلة لتغييــر
ســلوكهم وتزويدهــم ب ُع ـدّة تمكنهــم مــن المطالبــة بحقوقهــم.
ما المقصود بدليل المناصرة؟
أعــدت الجمعيــة الموريتانيــة لحقــوق اإلنســان دليــل المناصــرة للدفــاع
عــن حقــوق المهاجريــن والالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي إطــار مشــروع

مــــقدمــــة

 Loujna-Tounkaranké1الرامــي إلــى ضمــان حقــوق المهاجريــن
والالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي بلــد العبــور .ويجــري تنفيــذ هــذا 13
المشــروع بالتنســيق مع ( Cimadeفرنســا) وبدائل فضاءات المواطنة
(النيجــر) .وهــذا الدليــل مقتبــس مــن دليــل المناصــرة المختصــر الــذي
أعدتــه الجماعــة المغربيــة لمناهضــة العنصريــة ومــؤازرة المهاجريــن
األجانــب ،وهــو يســتلهم األعمــال التــي أنجزتهــا الســيدة جانيــت لــورد
مــن جامعــة ميناســوتا فــي إطــار مشــروع « Towards a Greater
» Political Participation of People with Disabilities
المنفــذ مــن قبــل التكتــل مــن أجــل ترقيــة حقــوق ذوي اإلعاقــة بالمغرب.
وقــد تــم تكييــف هــذا الدليــل مــع الســياق الموريتانــي وإغنــاؤه بالتجــارب
التــي اســتخلصتها الجمعيــة الموريتانيــة لحقــوق اإلنســان مــن مرافقتهــا
للمهاجريــن ومزاولتهــا للمناصــرة والمتابعــة القانونيــة.
ويهــدف الدليــل إلــى تعزيــز قــدرات المهاجريــن للدفــاع عــن حقوقهــم
وإقامــة جســور بينهــم وبيــن الجمعيــات المســاندة والمدافعــة عــن حقــوق
اإلنســان.
ذلــك أن المشــاكل التــي يعانــي منهــا المهاجــرون فــي موريتانيــا ال
يمكــن تســويتها عــن طريــق الجمعيــات الدوليــة للدعــم اإلنســاني ،وإنمــا
تســتدعي تحلــي المهاجريــن أنفســهم بمزيــد مــن الوعــي .لــذا يتجــه
هــذا الدليــل بالدرجــة األولــى إلــى المهاجريــن بصــورة فرديــة داخــل
مجموعاتهــم أو بصفتهــم منضويــن فــي جمعيــات .وهــو موجّ ــه كذلــك
إلــى أعضــاء الجمعيــات المســاندة للمهاجريــن وإلــى المهتميــن بترقيــة
حقــوق اإلنســان والراغبيــن فــي النهــوض بحقــوق بالمهاجريــن.
كيف ُيستخدم هذا الدليل؟
يعتمــد الدليــل منهجيــة تصوريــة قائمــة علــى المقاربــة الحقوقيــة
و»تمكيــن» المســتخدَ م بفتــح الــدال .وهــو معضــد بأمثلــة توضيحيــة
تشــوّ ق القــارئ وتجســد المفاهيــم النظريــة .وبذلــك يُســتعمل الدليــل
بوصفــه مرجعــا ينطــوي علــى المعــارف وأداة تطبيقيــة عمليــة فــي
 1يضــم مشــروع  Loujna-Tounkarankéجمعيــات مــن الجزائــر ،ومالــي ،والمغــرب ،وموريتانيــا ،والنيجــر،
والســنغال ،وتونــس .والجمعيــة الموريتانيــة لحقــوق اإلنســان عضــو فــي لجنــة قيــادة المشــروع إلــى جانــب الجمعيــة
الماليــة للمبعديــن ،والجمعيــة الفرنســية  ،Cimadeوالجماعــة المغربيــة لمناهضــة العنصريــة ومــؤازرة األجانــب،
وشــبكة الهجــرة والتنميــة (الســنغال) ،واللقــاء والتنميــة (الجزائــر) .وللمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر الموقــع:
http://www.lacimade.org/minisites/ loujnatounkaranke

اآلن ذاتــه.
 14ويتوزع الدليل على ثالثة أجزاء:
• •يعــرّ ف الجــزء األول بالمقاربــة الحقوقيــة وبالنصــوص
المرجعيــة فــي مجــال الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان؛
• •ويســتعرض الجــزء الثانــي المعاهــدات الدوليــة الخاصــة
بحمايــة المهاجريــن والالجئيــن وكــذا اإلطــار القانونــي
الموريتانــي المتعلــق باألجانــب؛
• •ويشــرح الجــزء الثالــث بطريقــة ملموســة مختلــف مراحــل
القيــام بعمليــة المناصــرة.
بعض التعريفات المفيدة
ما هي حقوق اإلنسان؟
تكــرّ س الحقــوق اإلنســانية مبــدأ مفــاده أن «النــاس يولــدون أحــرارا
ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق» .واإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان لعــام  1948هــو أول وثيقــة مرجعيــة فــي مجــال حقــوق
اإلنســان تحــدد الحقــوق التــي يســتمدها كل شــخص مــن مجــرد كونــه
كائنــا بشــريا .ويتعلــق األمــر بالحقــوق «الطبيعيــة» ،و»األساســية»،
و»الوضعيــة» .وتشــكل الحقــوق المحــددة فــي اإلعــان العالمــي قاعــدة
للمواثيــق التــي تعتبــر ملزمــة قانونيــا للــدول المصادقــة عليهــا .كمــا
تتميــز بطابعهــا «الشــمولي» بصــرف النظــر عــن القانــون الوضعــي
الســاري المفعــول أو العوامــل المحليــة األخــرى كالجنســية ،والعــرق،
والديــن ،واللغــة ،والميــول الجنســية ،واإلعاقــة ،إلــخ ...
ما معنى «التمكين»؟
«التمكيــن» عمليــة ترمــي إلــى أن تتيــح ،علــى المســتوى الفــردي أو
الجماعــي ،القــدرة علــى العمــل ،واتخــاذ القــرار ،والتأثيــر فــي محيــط
مع ّيــن أو إطــار معيشــي .وتنحــو هــذه المقاربــة إلــى إحــداث تغييــر فــي
المجتمــع باعتبــار أن كل فــرد أو مجموعــة لديــه أو لديهــا مقــدّرات
ومــوارد يمكــن اســتخدامها فــي ســبيل تحســين ظــروف الحيــاة .وهــو

ترجمــة للفــظ اآلنكلــو ساكســوني « »empowermentالــذي يحيــل
إلــى فكــرة امتــاك الســلطة أو االســتقاللية بواســطة تعزيــز القــدرات.

لــذا يســعى الدليــل المختصــر للمناصــرة إلــى «تمكيــن المهاجريــن»
وبــث الوعــي فــي أوســاط الجمعيــات المســاندة للمهاجريــن والمدافعــة
عــن حقــوق اإلنســان لتحصيــل القناعــة بــأن هــذا العمــل ال يمكــن أن يتــم
علــى الوجــه األكمــل إال بإشــراك المهاجريــن ليكونــوا عنصــرا فاعــا
فــي الدفــاع عــن حقوقهــم.
ما المقصود بالمقاربة الحقوقية؟
تعتمــد المقاربــة الحقوقيــة علــى القيــم العالميــة لحقــوق اإلنســان مــن أجل
المطالبــة بحقــوق الجميــع ،وخاصــة المجموعــات أو الســكان أو األفــراد
الذيــن هــم عرضــة للهشاشــة .وتجســد هــذه المقاربــة حاجــة النــاس إلــى
الحقــوق ،وتعــرّ ف اإلنســان بفاعليتــه التــي تحــدوه إلــى المطالبــة بحقوقه
وإلــزام األشــخاص المســؤولين بتطبيقهــا واحترامهــا (انظــر مزيــدا مــن
التفاصيــل فــي الفقــرة المتعلقــة باالتفاقيــات الدوليــة وحقــوق اإلنســان).
ما داللة المناصرة؟
المناصــرة عمليــة تهــدف إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي لصالــح مجموعــة
أو الحتــرام أو حمايــة أو تطبيــق حــق أو أكثــر علــى وجــه الخصــوص.
وهــذا التغييــر قــد يتعلــق بسياســة ،أو تشــريع ،أو برنامــج ،أو مشــروع
للمصلحــة العامــة .فعندمــا ال تكــون الحقــوق اإلنســانية لمجموعــة
مــا مصونــة فــإن بمقدورهــا أن تطلــق عمليــة مناصــرة للتأثيــر فــي
الســلطات وبالتالــي إحــداث تغييــر علــى المــدى الطويــل .والمناصــرة
القائمــة علــى المقاربــة الحقوقيــة تؤ ِّســس أدلتهــا علــى اعتبــار األدوات
الدوليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان موجهــة لمســاعدة البلــدان علــى الوفــاء
بالتزاماتهــا المتعلقــة بــأداء حقــوق الســكان المقيميــن علــى أراضيهــا.

مــــقدمــــة

إن أفضل محام للدفاع عن حقوق المهاجرين هو المهاجر نفسه.
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اجلزء األول

فهم حقوق اإلنسان

صيدو مهاجر مالي يعيش في
باسكنو منذ  .2011صورة
م.د.هـ /ف .جيورداني .2015

1 .1التذكير بمبادئ حقوق اإلنسان
تقــوم حقــوق اإلنســان علــى احتــرام كرامــة اإلنســان وقيمــة كل كائــن
بشــري ســواء بصفتــه فــردا أو عضــوا فــي المجتمــع ،وتؤكــد الحــق فــي
التمتــع بظــروف معيشــية كريمــة .ولحقــوق اإلنســان خصائــص أساســية
تميّزهــا عــن ســائر المبــادئ الدوليــة األخــرى .فهــي:
	•شــمولية وال يمكــن التنــازل عنهــا  :حقــوق اإلنســان ُتكتســب
عنــد المولــد ويحصــل عليهــا كل كائــن بشــري تلقائيــا وبــدون
تمييــز .فهــي إذن ال تمنحهــا لألشــخاص حكومتهــم وال أيــة
ســلطة أخــرى ،وبالتالــي ال يمكــن ســحبها؛
	•جوهريــة  :أي ذاتيــة وتشــكل عنصــرا طبيعيــا وجــزءا ال
يتجــزأ مــن جوهــر اإلنســان وكينونتــه؛

	•مترابطــة وغيــر قابلــة للتقســيم  :حقــوق اإلنســان تتكامــل
ويؤثــر بعضهــا فــي البعــض اآلخــر ،وال يمكــن أن ُت ّ
جــزأ
ويُفصــل بعضهــا عــن بعــض .ولهــا كذلــك قيمــة متســاوية:
فــا يمكــن الحديــث عــن حــق بمعــزل عــن الحقــوق األخــرى
17
أو بالتعــارض معهــا .وبالتالــي ال يتســنى االلتــزام بهــا بالكامــل
إال بأخذهــا جميعــا بعيــن االعتبــار.

المشاركة
المشــاركة مبــدأ أساســي فــي البنيــة الدوليــة لحقــوق
اإلنســان .فــكل شــخص وكل شــعب لــه الحــق فــي
المشــاركة ،والمســاهمة ،والتمتــع بمنــاخ تكــون فيــه
جميــع الحقــوق معترفــا بهــا.
فالمشــاركة ليســت فقــط مرغوبــا فيهــا لتب ّنــي العمليــة
التنمويــة وضمــان ديمومتهــا ،وإنمــا تشــكل بحــد ذاتهــا
حقــا ثابتــا.
أولوية القانون
الحقــوق تحميهــا التشــريعات الوطنيــة و/أو الدوليــة.
فــأي نــزاع يتعلــق بحقــوق اإلنســان يجــب أن يُحــل عــن
طريــق حكــم قضائــي يصــدر وفــق مســطرة إجرائيــة
محايــدة ومســتقلة تضمــن لجميــع األطــراف المســاواة
واإلنصــاف وتبـ ّ
ـت فــي المســألة طبقــا لمبــادئ واضحــة.
وتقتضــي أولويــة القانــون أال يكــون أي أحــد فــوق
القانــون وأال يفلــت مــن العقــاب كل مــن ينتهــك حقــوق
اإلنســان.

أ ف
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هنــاك مبــدآن هامــان بالنســبة لتطبيــق حقــوق اإلنســان
واحترامهــا أال وهمــا:

2 .2أهم األدوات المتعلقة بحقوق اإلنسان
1.1.2االتفاقيات والمواثيق الدولية
 18تاريخيــا ،أدخــل إعــان حقــوق اإلنســان والمواطــن لســنة 1789
مفهــوم حقــوق اإلنســان وشــكل أول مرحلــة مــن مراحــل عولمتهــا إذ
كانــت قبــل ذلــك خاضعــة لســلطة للدولــة.
ثــم بعــد ذلــك ،جــاء اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه
األمــم المتحــدة فــي العاشــر مــن ســبتمبر ســنة  1948ليضــع حقــوق
اإلنســان تحــت وصايــة المجتمــع الدولــي .وقــد تض ّمــن هــذا اإلعــان
جملــة مــن الحقــوق المدنيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة،
واالجتماعيــة التــي نجدهــا فــي ميثاق ْيــن ملزميــن قانونيــا همــا :المعاهــدة
الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وكــذا
المعاهــدة الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
وتشــكل هاتــان المعاهدتــان مــع اإلعــان المذكــور القاعــدة الدوليــة
لحمايــة حقــوق اإلنســان المعروفــة باســم الميثــاق الدولــي لحقــوق
اإلنســان.
إلــى جانــب ت ْينِــك المعاهدتيــن ظهــر العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة
التــي تركــز علــى مواضيــع مخصوصــة مثــل التمييــز العنصــري
أو التعذيــب ،أو علــى مجموعــات تتطلــب حمايــة خاصــة كالنســاء،
واألطفــال ،والعمــال المهاجريــن ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وتوجــد حتــى اآلن ثمــان اتفاقيــات دوليــة تتعلــق بحقــوق اإلنســان،
وهنــاك تاســعة ق ْيــد التصديــق (مفتوحــة حاليــا أمــام الــدول للمصادقــة
عليهــا) .وســتدخل حيــز التنفيــذ عندمــا يصــادق عليهــا العــدد المطلــوب
مــن الــدول (انظــر الجــدول أســفله) .وهــذه االتفاقيــات الثمانيــة متكاملــة
ومترابطــة فيمــا بينهــا بوشــائج قويــة .وأغلبهــا مصحــوب ببروتوكوالت
إضافيــة اختياريــة.
وهــذه االتفاقيــات ملزمــة قانونيــة للــدول المتعاقــدة .ويعنــي ذلــك أن
الــدول التــي صادقــت عليهــا تلتــزم بهــا ويجــب عليهــا أن تحترمهــا
وأن تطبقهــا ،وأن توائــم تشــريعاتها الوطنيــة حتــى تكــون مطابقــة
لاللتزامــات والواجبــات المرتبطــة بتلــك االتفاقيــات ،مــا لــم تكــن الدولــة

قــد تحفظــت علــى إحــدى مــواد االتفاقيــة المصــادق عليهــا.
االتفاقية

دخول حيز التنفيذ مصادقة موريتانيا
عليها

آلية المتابعة

االتفاقية الدولية
للقضاء على جميع
أشكال التمييز
العنصري

 4يناير 1969

 13ديسمبر
1988

المعاهدة الدولية
المتعلقة بالحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية

يناير 1976

 17نوفمبر  2004لجنة الحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية

المعاهدة الدولية
المتعلقة بالحقوق
المدنية والسياسية

مارس 1976

 17نوفمبر  2004لجنة حقوق
اإلنسان

االتفاقية حول
القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد
المرأة

سبتمبر 1981

 10مايو 2001

االتفاقية المناهضة
للتعذيب وغيره من
العقوبات القاسية أو
غير اإلنسانية أو
المهينة

يونيو 1987

 17نوفمبر  2004اللجنة المناهضة
للتعذيب

لجنة للقضاء
على التمييز ضد
المرأة

االتفاقية المتعلقة
بحقوق الطفل

سبتمبر 1990

 16مايو 1991

لجنة حقوق
الطفل

االتفاقية الدولية
لحماية حقوق جميع
العمال المهاجرين
وأعضاء أسرهم

يوليو 2003

 22يناير 2007

اللجنة الخاصة
بالعمال
المهاجرين

االتفاقية المتعلقة
بحقوق األشخاص
المعوّ قين

مارس 2008

 03إبريل 2012

لجنة حقوق
األشخاص
المعوّ قين

االتفاقية الدولية
لحماية جميع
األشخاص من
االختفاء القسْ ري

 23ديسمبر
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2.2.2اتفاقيات وهيئات إقليمية لحقوق اإلنسان
توجــد كذلــك اتفاقيــات إقليميــة لحقــوق اإلنســان مثــل االتفاقيــة اإلفريقيــة
لحقــوق اإلنســان والشــعوب ،واالتفاقيــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان
 20وللحريــات األساســية ،واالتفاقيــة األمريكيــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان،
إلــخ .وقــد أقامــت هــذه االتفاقيــات اإلقليميــة بدورهــا هيئــات لضمــان
احترامهــا مــن قبــل الــدول المتعاقــدة.
ففــي إفريقيــا ،تــم إنشــاء محكمــة حقــوق اإلنســان والمحكمــة المشــتركة
للعــدل فــي المجموعــة االقتصاديــة لغــرب إفريقيــا لكــي يلجــأ إليهــا
مواطنــو هــذه األقاليــم فــي حالــة انتهــاك حقــوق لــم تجــد لهــا الــدول
حــا أو لــم تقــم بتســويتها.

المنظومة اإلفريقية لحقوق اإلنسان

1987

اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان
و ا لشــعو ب

1990

الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

2003

البروتوكــول الملحــق بالميثــاق اإلفريقــي
لحقــوق النســاء فــي إفريقيــا

2006

المحكمــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان
والشــعوب

2008

مشــروع محكمــة إفريقيــة للعدالــة وحقــوق
اإلنســان
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1986

االتفاقيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان
و ا لشــعو ب
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آلية حماية حقوق اإلنسان وترقيتها في موريتانيا
إن المحاكــم الوطنيــة هــي المعنيــة فــي المقــام األول بحمايــة الحقــوق
 22اإلنســانية ولديهــا الصالحيــات الالزمــة لالضطــاع بهــذه الوظيفــة.
كمــا أن موريتانيــا ،علــى غــرار دول أخــرى ،أقامــت هيئــة لترقيــة
وحمايــة الحقــوق اإلنســانية .وتســمى هــذه الهيئــة اللجنــة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان ،وقــد أنشــئت ســنة  2007وأســندت إليهــا مهمــة
حمايــة حقــوق اإلنســان وترقيتهــا .ولهــذا الغــرض تقــدم اللجنــة آراء
استشــارية وتــدرس مــدى انســجام التشــريعات الوطنيــة مــع االتفاقيــات
الدوليــة المصــادق عليهــا .وبمقــدور اللجنــة أن تنظــر ،بمبــادرة منهــا
أو بطلــب مــن جهــة أخــرى ،فــي حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان التــي
تعــرض عليهــا وتقــدم توصيــات تلــزم الســلطات المختصة .ب ْيــد أن القوة
اإللزاميــة لتوصيــات اللجنــة مــا تــزال محــدودة .وتســهم كذلــك منظمــات
وجمعيــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي الرفــع مــن مســتوى احتــرام
هــذه الحقــوق فــي موريتانيــا.

3 .3المقاربــة القائمــة علــى حقــوق اإلنســان أو «المقاربــة
الحقوقيــة».
1.1.3فهم المقاربة الحقوقية
تقودنــا هــذه المقدمــة عــن مبــادئ الحقــوق اإلنســانية وعــن آليــات
حمايتهــا وترقيتهــا إلــى التســاؤل عــن واجبــات أي منــا تجــاه االلتزامــات
الدوليــة واإلجــراءات السياســية المتخــذة لتطبيــق هــذه المبــادئ وللدفــاع
عنهــا.
وتمكــن المقاربــة الحقوقيــة مــن اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ألنهــا تقــوم
علــى أســاس القيــم الكونيــة للحقــوق اإلنســانية وتطالــب بهــا للجميــع،
بمــن فــي ذلــك الســكان المحتاجيــن ،وتدفــع األشــخاص المســؤولين إلــى
تطبيــق تلــك القيــم .وهكــذا تقــع الحقــوق اإلنســانية فــي صلــب كل عمــل
يُقــام بــه ،ويمكــن أن تكــون فــي اآلن نفســه هدفــا لهــذا العمــل أو نقطــة
تــاق لألنشــطة أو معيــارا لهــا أو وســيلة لهــا.

وبهــذا الصنيــع ،تعــدّل المقاربــة القائمــة علــى الحقــوق اإلنســانية
وضعيــة الشــخص «المســتفيد» مــن مشــروع مــا وتنقلــه مــن حالــة
الســلبية واالنتظــار إلــى وضــع يكــون فيــه فاعــا مســتقبليا وقــادرا
علــى تحميــل المســؤولية للمقصّريــن فــي تأديــة حقوقــه .وبذلــك تجســد
المقاربــة الحاجــات الحقوقيــة للســكان وتجعــل مــن الكائــن البشــري
شــخصا فاعــا باســتطاعته المطالبــة بحقوقــه.
2.2.3الفاعلون في المقاربة الحقوقية
مــن المهــم فــي المقاربــة الحقوقيــة تحديــد الفاعليــن المتدخليــن لتحديــد
المتضــرر ،ومرتكــب االنتهــاك المتس ـبّب فــي الضــرر ،وااللتزامــات
تجــاه الضــرر الحاصــل ،والمســؤول عــن تغييــر الوضعيــة .وإجمــاال
توجــد ثــاث فئــات مــن الفاعليــن الجديريــن بالذكــر وهــم :أصحــاب
الحقــوق ،المدينــون بالتبعــات ،المتحمّلــون للواجبــات.
فالمقاربــة الحقوقيــة إذن ترمــي إلــى تعزيــز قــدرات أصحــاب الحقــوق
ليطالبــوا بحقوقهــم ،وتعزيــز قــدرات المدينيــن بالتبعــات للوفــاء
بالتزاماتهــم ،وتعزيــز قــدرات المتحمليــن للواجبــات لكــي يســاندوا
هــؤالء وأولئــك .وتعتبــر االلتزامــات والقــدرات ركنيــن أساســيين لفهــم
أبعــاد المقاربــة الحقوقيــة.
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وتكمــل المقاربــة الحقوقيــة منــذ عــدة ســنوات مقاربات أخرى مشــروعة
لتلبيــة حاجــات فــي فتــرة محــددة ،لكنهــا ال تتيــح تغييــر األوضــاع
علــى المــدى الطويــل ،كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال بالنســبة
للمقاربــة القائمــة علــى احتياجــات المســتفيدين .وبالفعــل ،ترمــي مقاربــة 23
االحتياجــات مثــا إلــى توفيــر الطعــام للشــخص الجائــع بوصفــة حاجــة
أوّ ليــة ال غنــى عنهــا ،بينمــا تنظــر المقاربــة الحقوقيــة إلــى المســألة مــن
زاويــة الحــق فــي الحيــاة أو الحــق الحيــوي األدنــى المرتبــط بآدميــة
اإلنســان .وعندئــذ تحــدد المقاربــة الحقوقيــة المؤسســات أو الهيئــات
المســؤولة عــن احتــرام هــذا الحــق لدفعهــا إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا.
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الفاعل

الدور

التطبيق :الحق
الشامل في التعليم

صاحب الحق

لــكل كائــن بشــري حقــوق .وعنــد
مالحظــة عــدم احتــرام حــق مــا ،أو
انتهاكــه ،أو تعــذر النفــاذ إليــه ،يتعيّــن
بــادئ ذي بــدء تحديــد مــن المتضــرر
مــن ذلــك

األطفــال
جميــع
الموجوديــن علــى
التــراب الموريتانــي،
مهما كان جنســهم ،أو
وضعهــم القانونــي،
أو ديانتهــم.

ا لمد يــن المديــن بالتبعــات هــو كل شــخص الدولــة ،بواســطة
التهذيــب،
با لتبعــا ت مســؤول عــن تأديــة حــق ،أو احترامــه ،وزارة
بتوفيــر
أو حمايتــه .ويتعلــق األمــر أساســا ملتزمــة
بالفاعليــن فــي الدولــة ومؤسســاتها علــى التعليــم للجميــع.
شــتى مســتويات الهيئــات الحكوميــة.
لمتحمّــل المتحملــون للواجبــات فاعلــون آخــرون
ا
للو ا جبــا ت أغلبهــم غيــر حكومييــن .ويمكــن أن
يكــون لهــم تأثيــر إيجابــي أو ســلبي
علــى الحقــوق اإلنســانية .وباســتطاعتهم
ممارســة التأثيــر فــي المدينيــن بالتبعــات
ومســاندة أصحــاب الحقــوق .ويتعلــق
األمــر هنــا أساســا بالمجتمــع المدنــي.
وقــد يســهمون كذلــك فــي عــدم احتــرام
الحقــوق أو انتهاكهــا .لــذا يتحتــم
إشــراكهم وتوعيتهــم.

تنبيــه :فــي بعــض الحــاالت يصعــب التمييــز بيــن المدينيــن بالتبعــات
والمتحمليــن للواجبــات .فينبغــي إذن أن نتســاءل دائمــا عمــن يتحمــل
المســؤولية.
فبعــض المدرّ ســين مثــا ال يدركــون أن الصــور النمطيــة التــي يقدمونهــا
فــي دروســهم تفضــي إلــى تعــرض بعــض التالميــذ للتمييــز بفعــل
أعراقهــم أو قومياتهــم .كمــا أن بعــض البرلمانييــن أو المشــرعين قــد
يــرون أن المســألة غيــر مهمــة.
وعندئــذ يتعيــن علــى أصحــاب الحقــوق أن يذكــروا بحقوقهــم األساســية
وعلــى المدينيــن بالتبعــات أن يــؤدّوا هــذه الحقــوق.

القدرات
للتصــرف انطالقــا مــن المقاربــة الحقوقيــة ،يلــزم أن نفهــم الســبب الــذي
يجعــل أصحــاب الحقــوق غيــر قادرين علــى التحــرك بفاعليــة والمطالبة
باحتــرام حقوقهــم .لــذا يتحتــم أحيانــا القيــام بتعزيــز قــدرات المعنييــن
بالدرجــة األولــى للتــزوّ د بالمعــارف واألدوات الالزمــة لجعلهــم فاعليــن
فــي ن ْيــل حقوقهــم.
وهكــذا ،قــد ال يكــون الفاعلــون فــي المقاربــة الحقوقيــة مزوّ ديــن
بالقــدرات الضروريــة لتطبيقهــا.
3.3.3المقاربة الحقوقية والمناصرة
باإلمــكان أن تقــوم عمليــة المناصــرة علــى المقاربــة الحقوقيــة ،بمعنــى
أن تســتند فــي اســتداللها إلــى كــون األدوات الدوليــة لحقــوق اإلنســان
موجهــة إلرشــاد الــدول نحــو التزاماتهــا المتعلقــة بالوفــاء بالحقــوق
اإلنســانية .فالمقاربــة الحقوقيــة تمنــح المناصــرة مزيــدا مــن االنســجام
والشــرعية .وقــد يتجلــى ذلــك فــي النشــاطات التاليــة :تحديــد الحقــوق
المتعلقــة بالشــخص ،وإســناد الحقــوق والواجبــات ،وإمــداد أصحــاب
هــذه الحقــوق بــاألدوات الالزمــة ،ومحــاورة المســؤولين وتحميلهــم
مســؤولياتهم ،وكــذا إعطــاء عنايــة دائمــة وممتــدة أفقيــا لمســألة التمييــز
العرقــي.
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الواجبات
لــو أن جميــع المدينيــن بالتبعــات أدّوا مســؤولياتهم وواجباتهــم طبقــا
للمعاييــر الوطنيــة و/أو الدوليــة لتــم احتــرام الحقــوق ،وحمايتهــا25 ،
والوفــاء بهــا .ومــع ذلــك ،فعندمــا نقــوم بتحليــل االلتزامــات واألدوار
نالحــظ أن المدينيــن بالتبعــات يضطلعــون بــأدوار تــؤول فــي الواقــع إلى
انتهــاك الحقــوق .كمــا يمكننــا أن نــدرك أن أصحــاب الحقــوق ليســوا
غالبــا فــي وضــع يتيــح لهــم المطالبــة باحتــرام حقوقهــم ،وال بحمايتهــا،
وال بتأديتهــا.
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الــمـهـاجـر:
هــو كل شــخص يغــادر مقــر إقامتــه االعتياديــة،
ويعبــر حــدودا دوليــة (أو هو بصــدد عبورها)،
ويتنقــل داخــل بلــد (أو قــد تنقــل بالفعــل) ،مهمــا
كان )1 :الوضــع القانوني للشــخص،
 )2الطابــع الطوعــي أو غيــر الطوعــي للتنقــل،
 )3أســباب التنقــل )4 ،مــدة اإلقامــة.

)International Organization for Migration (IOM
)Organisation internationale pour les migrations (OIM

27

التعرف على حقوق
ّ
املهاجرين والالجئني

أطفال الجئون في معسكر
الالجئين بامبره .صورة
م.د.هـ / .ف .جيورداني
.2015

1 .1حماية خاصة
ظــل النــاس فــي أنحــاء العالــم منــذ األزل يتنقلــون داخــل موطــن والدتهم
(مســقط الــرأس) أو خــارج حــدوده ،فهــم يغــادرون بلدهــم األصلــي
ويتنقلــون إلــى بلــد آخــر لمــدة تطــول أو تقصــر وألســباب متعــددة:
الســفر ،الدراســة ،العمــل ،االلتحــاق باألســرة ،البحــث عــن ظــروف
معيشــية أفضــل ،الفــرار مــن النزاعــات أو مــن األوضــاع السياســية
واالقتصاديــة الصعبــة لكــي يبنــوا حيــاة جديــدة فــي بلــد المهجــر.
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اجلزء الثاني

بعض التعريفات
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• •األجنبــي صفــة تطلــق علــى الشــخص الــذي يعيــش
فــي بلــد ال يحمــل جنســيته .ويمكــن أن يكــون الشــخص
أجنبيــا رغــم أنــه لــم يهاجــر قــط (وهــذا حــال األجانــب
الذيــن ولــدوا فــي موريتانيــا وال يحملــون جنســيتها).
• •المهاجــر هــو الشــخص الــذي يغــادر بلــده األصلــي
ويقيــم فــي بلــد آخــر ال يحمــل جنســيته[ .والمهجــر أو
المهاجــر بفتــح الجيــم هــو المــكان الــذي يهاجــر إليــه].
َ
وفــي الفرنســية يُم ّيــز بيــن تســمية المهاجــر باعتبــار البلد
الــذي يخــرج منــه ( )émigréوباعتبــار البلــد الــذي
يدخــل فيــه ( .)immigréويتضمــن لفــظ ()migrant
الصفت ْيــن كلتيْهمــا.
• •المهاجــر فــي وضعيــة غيــر شــرعية هــو األجنبــي الــذي
يقيــم فــي بلــد ال يحمــل جنســيته وليســت لديــه أوراق
ســفر .وهــذه الوضعيــة قــد تنشــأ عــن الدخــول «غيــر
الشــرعي» (دون تأشــيرة أو وثائــق تخــول الدخــول
إلــى البلــد) أو عــن اإلقامــة فــي البلــد بعــد انقضــاء فتــرة
صالحيــة التأشــيرة أو الوثيقــة التــي تســمح بالدخــول أو
اإلقامــة.
• •الالجــئ (وطالــب اللجــوء) يقــال لشــخص غــادر بلــده
األصلــي لتعرضــه للعســف أو االضطهــاد وطلــب حماية
بلــد آخــر ســواء حصــل علــى هــذه الحمايــة بالفعــل أو
هــو بصــدد الحصــول عليهــا .وهــذا الوضــع القانونــي
نابــع مــن اتفاقيــة جنيــف .وهــو ال يخــول فــي موريتانيــا
الحصــول التلقائــي علــى بطاقــة اإلقامــة .ومــع ذلــك ال
يمكــن أن يعتبــر الالجــئ  /طالــب اللجــوء مهاجــرا غيــر
شــرعي نتيجــة لاللتزامــات الدوليــة تجــاه الالجئيــن.
• •مبــدأ االمتنــاع عــن الطــرد مترتــب علــى مبــدأ حمايــة
الالجــئ بمقتضــى المــادة  33مــن االتفاقيــة المتعلقــة
بوضــع الالجئيــن ( )1951والتــي تنــص علــى أن «أي

دولــة متعاقــدة لــن تطــرد أو تبعــد ،علــى أي نحــو كان،
الجئــا خــارج حدودهــا إذا كانــت حياتــه أو حريتــه
ســتتعرض للخطــر بفعــل عرقــه ،أو دينــه ،أو جنســيته،
أو انتمائــه لطائفــة معينــة ،أو آرائــه السياســية».2

فــي موريتانيــا وغيرهــا مــن البلــدان ،يتمتــع المهاجــرون والالجئــون
وطالبــو اللجــوء بالحقــوق األساســية ذاتهــا التــي تحظــي بهــا جميــع
الكائنــات البشــرية ،وبمقدورهــم بنــاء علــى هــذه الصفــة أن يســتظهروا
باالتفاقيــات الدوليــة كافــة .غيــر أن كــون الشــخص أجنبيــا فــي بلــد ،أو
قــدم إليــه طلبــا للجــوء ،أو العمــل ،أو ألي ســبب آخــر ،يســتدعي وجــود
حمايــة خاصــة .وهكــذا فقــد أصــدرت األمــم المتحــدة اتفاقيــات حمايــة
تســتجيب لالحتياجــات المخصوصــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء وتلبــي
كذلــك حاجــات العمــال المهاجريــن وأعضــاء أســرهم.
على المستوى الدولي
بالنسبة لحماية الالجئين:
تشــكل اتفاقيــة جنيــف بتاريــخ  1951/07/28المتعلقــة بالوضــع
القانونــي لالجئيــن ضمانــة لحمايــة حقــوق الالجئيــن .وقــد صادقــت
عليهــا موريتانيــا ســنة .1987

 2معجم مصطلحات الهجرة ،م.د.هـ .على موقع:
http://publications.iom.int/system/files/pdf/ iml_9_fr.pdf
 3ورقة حول عدم الطرد،
UNHCR http://www.unhcr.org/fr/excom/scip/ 4b30a58ce/note-non-refoulement.html
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يجــدر األخــذ فــي الحســبان لكــون تحديــد الوضــع
القانونــي لالجــئ ال يكتســي ســوى طابــع اإلعــان.
وبالتالــي ال ينبغــي اعتبــار أن مجــرد عــدم االعتــراف
رســميا بالشــخص كالجــئ يحرمــه مــن هــذا الوضــع
القانونــي ويمنعــه الحمايــة المترتبــة علــى مبــدأ عــدم
الطــرد .3
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بالنسبة لحماية حقوق العمال المهاجرين:
هنــاك االتفاقيــة الدوليــة حــول حمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن
وأعضــاء أســرهم (بتاريــخ  )1990/12/18والتــي صادقــت عليهــا
موريتانيــا ســنة .1987
 30وهنــاك اتفاقيــات المنظمــة الدوليــة للشــغل ،وخاصــة اتفاقيــة C97
(المراجعــة) لســنة  1949والتوصيــة رقــم ( 86المراجعــة) لســنة
 1949واتفاقيــة ( C143الترتيبــات التكميليــة) لعــام  1975والتوصية
رقــم  151لعــام ( 1975التــي لــم تصــادق عليهــا موريتانيــا).
على المستوى الوطني:
تشــكل عــدة نصــوص (القانــون  2003-25بتاريــخ  17يوليــو 2003
المجــرّ م لالتجــار بالبشــر ،والقانــون  2010-021بتاريــخ  10فبرايــر
 2010المتعلــق بالتهريــب غيــر الشــرعي للمهاجريــن) اإلطــار
القانونــي المرجعــي فيمــا يتعلــق باألجانــب فــي موريتانيــا .إال أن هنــاك
نصوصــا أخــرى فــي التشــريع الموريتانــي تهــم األجانــب كذلــك (مدونــة
الشــغل ،مدونــة األســرة ،القانــون الجنائــي ،إلــخ ).وتتضمــن إجــراءات
حمائيــة (الحــق فــي مترجــم ،الحــق فــي محاكمــة عادلــة) بعضهــا
مكــرّ س خصيصــا لألجانــب (االتصــال بســفاراتهم مثــا).

• •المرســوم  169-64المعــدل والمحــدد لنظــام الهجــرة
إلــى موريتانيــا ( 15ديســمبر )1964؛
• •القانــون  046-65المتضمــن لترتيبــات نظــام الهجــرة
( 23ينايــر )1965؛
• •القانــون  021-2010حــول التهريــب غيــر الشــرعي
لألشــخاص ()2009؛
• •المرســوم  022-2005المحــدد لشــروط تطبيــق
االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالالجئيــن ( 3مــارس
)2005؛

• •القانــون  112-1961بتاريــخ  20يونيــو 1961
المعــدل والمتضمــن لمدونــة الجنســية الموريتانيــة؛
• •المرســوم  160-62بتاريــخ  12يوليــو  1962المحــدد
لتنظيــم وثائــق الســفر؛
• •المرســوم  169-62بتاريــخ  27يوليــو  1962المنظــم
للتأشــيرة ووثائــق الســفر؛

• •المرســوم  046-65بتاريــخ  1965/02/12المتضمــن
للترتيبــات الجنائيــة المتعلقــة بنظــام الهجــرة؛
• •المرســوم  110-65بتاريــخ  1965/7/8المعــدل
للمرســوم  169-62بتاريــخ  1962/07/27المحــدد
لتنظيــم الهجــرة؛
• •القانــون  67.039بتاريــخ  3فبرايــر  1967المنشــئ
لنظــام التأميــن االجتماعــي والمعــدل بالقانــون 145-72
بتاريــخ  18يوليــو  1972واألمــر القانونــي 296-87
بتاريــخ  24نوفمبــر 1987؛
• •القانــون  052-2001بتاريــخ  19يوليــو 2001
والمتضمــن لمدونــة األحــوال الشــخصية؛
• •القانــون  2003/025القاضــي بمعاقبــة االتجــار
باألشــخاص؛
• •القانــون  2004/017بتاريــخ  6يوليــو 2004
المتضمــن لمدونــة الشــغل.
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• •القانــون  053-65بتاريــخ  26فبرايــر  1965المتعلــق
بتعرفــة رســوم إصــدار بطاقــات اإلقامــة وتأشــيرات
الدخــول واإلقامــة؛
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2 .2حماية الالجئين
1.1.2األدوات الدولية لحماية الالجئين
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1.1.1.2تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الموقعــة يــوم  28يوليــو
 1951المبــادئ
تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الموقعــة يــوم  28يوليــو  1951المبــادئ
المؤسســة للحمايــة الدوليــة لالجئيــن واللتزامــات الــدول المتعاقــدة.
وهــي تجســد االنشــغاالت المع ّبــر عنهــا فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان الصــادر عــام ( 1948المــادة :)14
1.1لــكل شــخص يعانــي مــن االضطهــاد فــي بلــد مــا
الحــق فــي أن يبحــث ويجــد ملجــأ فــي البلــدان األخــرى.
2.2هــذا الحــق ال يمكــن التــذرّ ع بــه فــي حالــة المالحقــة
الحقيقيــة القائمــة علــى ارتــكاب جريمــة مــن جرائــم الحــق
العــام أو القيــام بتصــرف منــاف ألغــراض األمــم المتحــدة
وأهدافها.
وقــد بــرزت هــذه االتفاقيــة فــي الســياق التاريخــي الخــاص للحــرب
العالميــة الثانيــة بوصفهــا أداة لحمايــة مالييــن األشــخاص المضطريــن
إلــى النــزوح عبــر قــارة أوربــا بأكملهــا .ففــي عــام  ،1949أنشــأت
األمــم المتحــدة المفوضيــة الســامية لالجئيــن لتتولــى علــى وجــه
الخصــوص تحريــر هــذه االتفاقيــة التــي لــم تكــن تنطبــق آنــذاك إال علــى
المشــاكل التــي عرفتهــا أوربــا فيمــا قبــل  .1951وفــي ســتينيات القــرن
العشــرين ،أدّت قالقــل التحــرر مــن االســتعمار التــي نجــم عنهــا العديــد
مــن الصراعــات فــي إفريقيــا وآســيا إلــى إقــرار بروتوكــول إضافــي
عــام ُ ،1967ســمي بروتوكــول نيويــورك واتســعت مأموريتــه لتتجــاوز
النطــاق األوربــي.
وحتــى اليــوم ،صادقــت علــى اتفاقيــة جنيــف  119دولــة .وقــد صدّقــت
عليهــا موريتانيــا ســنة  1987وأصــدرت مرســوما تطبيقيــا بهــذا الشــأن
عــام .2005
تعطــي اتفاقيــة جنيــف فــي مادتهــا األولــى تعريفــا متــداوال علــى الصعيد

العالمــي للوضــع القانونــي لالجــئ علــى أســاس معاييــر لالنتقــاء .وهــي
تتضمــن كذلــك المبــادئ األساســية للحمايــة الدوليــة لالجئيــن وترســي
خصوصــا االلتــزام بعــدم اإلبعــاد ،أي حظــر طــرد الشــخص إلــى بلــد
يتعــرض فيــه لمخاطــر االضطهــاد (المــادة  .)33وهــذا المبــدأ األساســي
أصبــح اليــوم جــزءا مــن القانــون العرفــي الدولــي.

وتضــع ،أخيــرا ،نمــاذج دنيــا لمعاملــة الالجئيــن وتوضــح حقــوق
وواجبــات الالجئيــن فــي بلــد الملجــأ.
الفصول
الفصل األول
ترتيبات عامة
المواد 12 > 1

بنية االتفاقية وتلخيص لمحتواها
الالجئ (المادة )1
يعتبــر الجئــا كل شــخص اضطــر لمغــادرة بلــده بســبب
خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب
آرائــه السياســية ،أو دينــه ،أو عرقــه ،أو جنســيته ،أو
انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة.
مبدأ عدم التمييز (المادة )3
تنــص االتفاقيــة علــى أن الــدول المتعاقــدة تلتــزم
بتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة دون تمييــز بســبب العــرق
أو الديــن أو بلــد المنشــأ.
واجبات الالجئين (المادة )2
علــى كل الجــئ واجبــات تجــاه البلــد الــذي يقيــم فيــه
وباألخــص االنصيــاع للقوانيــن والنظــم المطبقــة فــي
هــذا البلــد.
الدين (المادة )4
تمنــح الــدول المتعاقــدة الالجئيــن داخــل أراضيهــا
معاملــة ال تقــل عــن المعاملــة التــي تمنحهــا لمواطنيهــا
علــى صعيــد حريــة ممارســتهم للشــعائر الدينيــة .وعلــى
العمــوم ،تنــص االتفاقيــة علــى أن الــدول تلتــزم بــأن
توفــر لالجئيــن الرعايــة الممنوحــة لألجانــب إن لــم تكــن
لديهــا ترتيبــات أفضــل مــن ذلــك.
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كمــا تقــر مبــدأ الحصانــة الجنائيــة فيمــا يتعلــق بالدخــول أو اإلقامــة غيــر 33
الشــرعية لالجئيــن (المــادة  ،)31بمعنــى أن الــدول ال يمكنهــا أن توقــع
عقوبــات جنائيــة علــى الجــئ يدخــل أو يقيــم علــى تــراب بلــد آخــر دون
إذن.

الفصول
الفصل الثاني
الوضع القانوني
المواد 16 > 12

34

العمل مقابل أجر
المواد 19 > 17

الرفاه
المواد 24 > 20

بنية االتفاقية وتلخيص لمحتواها
الوضع القانوني لالجئين (المواد  13إلى )16
تخضــع أحــوال الالجــئ الشــخصية لقانــون
بلــد الملجــأ .وتحتــرم الــدول المتعاقــدة الحقوق المكتســبة
والناجمــة عــن األحــوال الشــخصية ،ال ســيما الحقــوق
المرتبطــة بالــزواج (المــادة )12؛
حــق التملــك (المــادة  )13وحــق التجمــع
(المــادة  )15مكفــوالن لالجــئ بموجــب االتفاقيــة فــي
ظــروف ال تكــون أدنــى ممــا هــو متوفــر لألجانــب؛
الحــق فــي العدالــة :يحصــل الالجئــون بهــذا
الصــدد علــى حقــوق تماثــل الحقــوق التــي يحصــل
عليهــا مواطنــو الدولــة المتعاقــدة (بمــا فــي ذلــك
المســاعدة القضائيــة).
العمل (المواد من  17إلى )19
علــى الــدول أن تعامــل الالجئيــن معاملــة ال تقــل عــن
معاملتهــا لألجانــب فيمــا يتعلــق بممارســة العمــل مقابــل
أجــر ،والعمــل غيــر المأجــور ،والمهــن الحــرة.
حياة الالجئين (المواد من  20إلى )24
الحق في التعليم االبتدائي أسوة بالمواطنين
(المادة )22؛
الحق في التعليم الثانوي وفي الدراسات
العليا بالشروط المفروضة على األجانب.
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بنية االتفاقية وتلخيص لمحتواها
الفصول
الفصل الخامس
المساعدة اإلدارية (المادة )25
اإلدارية
اإلجراءات
يقوم بلد الملجأ مقام البلد األصلي في إصدار الوثائق
34
 25إلى
والشهادات والصكوك الرسمية التي تصدرها عادة
السلطات الوطنية.
حرية التنقل (المادة )26
يجب توفيرها داخل أراضي دولة الملجأ.
بطاقات الهوية (المادة  ،)27وثائق السفر (المادة )28
على دول الملجأ أن توفر لكل الجئ بطاقة هوية
شخصية وأن تصدر وثائق سفر لالجئين المقيمين على
أراضيها بصورة نظامية ،ما لم يتعذر ذلك ألسباب
تتصل باألمن الوطني أو بالسكينة العامة.
الحصانة الجزائية في حال الدخول أو اإلقامة بصورة
غير قانونية (المادة )31
تمتنع الدول المتعاقدة من اتخاذ عقوبات جزائية على
الالجئين بسبب دخولهم أو وجودهم في بلد الملجأ
بصورة غير شرعية.
الطرد (المادة )32
ال يُطرد الالجئون إال في حالة المساس باألمن الوطني
أو النظام العام ،على أن يكون ذلك وفق المسطرة
اإلجرائية المنصوص عليها في القانون .وال يجوز
بحال من األحوال أن يتم إبعاد الجئ إلى بلد تتعرض
فيه حياته أو حريته للخطر (المادة .)33

2.2.1.2مأموريــة المفوضيــة الســامية لالجئيــن التابعــة
لألمــم المتحــدة
تشــكل اتفاقيــة جنيــف لعــام  1951مــع بروتوكــول  1967األســاس
القانونــي لحمايــة الالجئيــن .وتتمثــل مأموريــة المفوضيــة الســامية
لالجئيــن ،عبــر نظامهــا األساســي الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم
 36المتحــدة خــال شــهر ديســمبر  ،1950فــي توفيــر حمايــة دوليــة
لالجئيــن ،وإيجــاد حلــول دائمــة لمشــاكلهم ،والســهر علــى تطبيــق
اتفاقيــة جنيــف حــول الالجئيــن.
وعلــى مــر الســنين ،وسّــعت الجمعيــة العامــة مأموريــة المفوضيــة
الســامية لتشــمل مجموعــات أخــرى ال تغطيهــا اتفاقيــة جنيــف وال
بروتوكــول  ،1967مثــل عديمــي الجنســية ،والمرحّ ليــن والنازحيــن
داخــل البلــد فــي ظــروف خاصــة .وهكــذا تســتطيع المفوضيــة الســامية
أن تحــدد الوضــع القانونــي لالجــئ انطالقــا مــن اتفاقيــة جنيــف أو مــن
مأموريتهــا الموسّــعة فــي حــال مــا إذا كان بلــد الملجــأ غيــر موقــع
لالتفاقيــة أو عندمــا تكــون التشــريعات الوطنيــة للبلــد المتعاقــد غيــر
مطبقــة أو مطبقــة بصــورة غامضــة.
3.3.1.2اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة التــي تعالــج
جوانــب خاصــة بمشــكل الالجئيــن فــي إفريقيــا
اضطــرت إفريقيــا نتيجــة للحــروب التــي أعقبــت التخلــص مــن
االســتعمار فــي ســتينيات القــرن الماضــي إلــى مواجهــة المشــاكل
الخاصــة المرتبطــة بحمايــة الالجئيــن ومنحهــم حــق اللجــوء.
فأقــرت منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة التــي أصبحــت تســمى منــذ 2002
االتحــاد اإلفريقــي ،يــوم  10ســبتمبر  1969اتفاقيــة تســتجيب لتلــك
االحتياجــات الخاصــة .وهــذه االتفاقيــة تعطــي تعريفــا أوســع للوضــع
القانونــي لالجــئ باعتبــاره« :كل شــخص يضطــر بفعــل اعتــداء ،أو
احتــال خارجــي ،أو ســيطرة أجنبيــة ،أو حــوادث تخــل علــى نحــو
خطيــر باألمــن فــي بعــض أو كامــل أراضــي بلــده األصلــي أو البلــد
الــذي يحمــل جنســيته ،إلــى مغــادرة مقــر إقامتــه االعتياديــة للبحــث عــن
مــاذ فــي مــكان خــارج بلــده األصلــي أو بلــد جنســيته» .ويســمح هــذا
التعريــف بمنــح اللجــوء جماعيــا لمجموعــة من األشــخاص وباالســتجابة

بشــكل أســرع لحــاالت األزمــات .وقــد صادقــت موريتانيــا علــى اتفاقيــة
منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة عــام .1972
2.2.2اإلطــار القانونــي الوطنــي لحمايــة الالجئيــن فــي
موريتانيــا

3 .3حماية الالجئين
1.1.3األدوات الدولية لحماية الالجئين
1.1.1.3االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع العمــال المهاجريــن
وأعضــاء أســرهم
إن العمــال المهاجريــن يوجــدون فــي وضــع بالــغ الهشاشــة وهــم غالبــا
عرضــة ألن تنتهــك حقوقهــم اإلنســانية .وتنبــع هــذه الهشاشــة مــن كونهم
أجانــب فــي بلــد االســتقبال وال يتمتعــون فــي األعــم األغلــب بالحقــوق
األساســية التــي تخولهــا لهــم الشــرائع والقوانيــن .وعندمــا يكــون العمــال
المهاجــرون فــي وضــع غيــر قانونــي فإنهــم يتعرضــون لالســتغالل
وللتســخير فــي أعمــال غيــر الئقــة.
ولهــذا أقــرت األمــم المتحــدة اتفاقيــة دوليــة لحمايــة للعمــال المهاجريــن
وللتأكــد مــن احتــرام الــدول المتعاقــدة لحقوقهــم األساســية  ،وخاصــة
حقــوق مــن هــم فــي وضــع غيــر قانونــي.
ال تقتــرح االتفاقيــة حقوقــا جديــدة للعمــال المهاجريــن لكنهــا
تلخــص الحقــوق الموجــودة فــي مواثيــق واتفاقيــات حقــوق
اإلنســان األخــرى وتوضــح أحيانــا محتواهــا .وهــي تحــرص
علــى لفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى الهشاشــة
التــي تعانــي منهــا هــذه الفئــة مــن العمــال بفعــل
ابتعادهــا عــن بلدهــا األصلــي مــع التركيــز علــى
الطابــع غيــر اإلنســاني الســتغالل المهاجريــن.
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صادقــت موريتانيــا علــى اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بالالجئيــن والموقعــة 37
فــي  28يوليــو  1951وعلــى بروتوكولهــا لعامــي  1967و.1987
وتــم إصــدار المرســوم  022-2005المحدد لشــروط تطبيــق االتفاقيات
المتعلقــة بالالجئيــن يــوم  3مــارس .2005

صادقــت علــى هــذه االتفاقيــة إلــى حــد اآلن  48دولــة 4غالبيتهــا
الســاحقة مــن بلــدان المنشــأ .ولــم يصــادق عليهــا بع ـ ُد أي بلــد غربــي.
وقــد دخلــت حيــز التنفيــذ فــي فاتــح يوليــو  ،2003وصادقــت عليهــا
موريتانيــا يــوم  22ينايــر .2007
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مضمون االتفاقية
تعطــي االتفاقيــة تعريفــا موسّــعا للعامــل المهاجــر يشــمل األشــخاص
الذيــن مارســوا أو بصــدد ممارســة أعمــال مقابــل أجــر فــي بلــد غيــر
بلدهــم األصلــي .وهــي تنطبــق علــى جميــع العمــال المهاجريــن دون
تمييــز وتغطــي كامــل مســار الهجــرة ،وتحضيــرات الوصــول :بلــد
المغــادرة ،وبلــد العبــور ،وبلــد االســتقبال (المادتــان  1و .)2وتتميــز
بخاصيــة إشــراك األســرة باعتبارهــا العنصــر الطبيعــي واألساســي فــي
المجتمــع ولهــا الحــق فــي الحمايــة (المــادة  .)44وهكــذا ال يُنظــر إلــى
العمــال المهاجريــن كأدوات اقتصاديــة بحتــة بــل بوصفهــم أناســا لهــم
حاجــات بشــرية مــن ضمنهــا الركــون إلــى أســرة.
وأهــم أجــزاء االتفاقيــة همــا الجــزآن  3و 4اللــذان يمنحــان حقوقــا
خاصــة بحســب فئتيــن:
• •الحقــوق المخولــة لجميــع العمــال المهاجريــن بمــن فيهــم
األشــخاص المجــودون فــي وضــع غيــر قانونــي (المــادة )3؛
• •حقــوق العمــال المهاجريــن الموجوديــن فــي وضــع إداري
غيــر ســليم (المــادة .)4

 4البلــدان التــي صادقــت علــى االتفاقيــة حتــى يوليــو  2016هــي :ألبانيــا ،الجزائــر ،األرجنتيــن ،أذربيجــان ،بنغالديــش،
بليــز ،بوليفيــا ،البوســنا والهرســك ،بوركينــا فاســو ،الــرأس األخضــر ،تشــيلي ،كولومبيــا ،مصــر ،الســلفادور ،اإلكــوادور،
غانــا ،غواتيمــاال ،غينيــا ،غويانــا ،الهونديــراس ،إندونيســيا ،جمايــكا ،خورنيســتان ،لوزوتــو ،ليبيــا ،مدغشــكر ،مالــي،
المغــرب ،موريتانيــا ،المكســيك ،مزامبيــق ،نيكاراغــوا ،النيجــر ،نيجريــا ،أوغنــدا ،باراغــواي ،بيــرو ،الفلبيــن ،روانــدا،
ســان فنســان وغرناجيــن ،الســنغال ،السيشــل ،ســريلنكا ،ســوريا ،طاجكســتان ،تيمــور الشــرقية ،تركيــا ،أوروغــواي.
مجموعة معاهدات األمم المتحدة:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=fr

ل
مجــا
لتطبيــق
ا
و ا لتعر يفــا ت
المواد 1> 6

«العمال المهاجرون»
يطلــق هــذا االصطــاح علــى األشــخاص الذيــن مارســوا
أو بصــدد ممارســة أعمــال مقابــل أجــر فــي بلــد غيــر بلدهــم
األصلــي (المــادة .)2
«أعضاء األسرة»
يعنــي هــذا التعبيــر األشــخاص المتزوجيــن بالعمــال المهاجريــن،
أو المرتبطيــن معهــم ،علــى نحــو قانونــي ،بروابــط تقــوم مقــام
الــزواج ،وأطفالهــم ،واألشــخاص الذيــن يتحملــون نفقتهــم
ويُعتــرف بأنهــم أعضــاء فــي األســرة (المــادة .)4

الجزء الثاني
عدم التمييز

إن الــدول المتعاقــدة ،طبقــا لــأدوات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،تلتــزم بــأن تحتــرم وتضمــن لجميــع العمــال المهاجريــن
وألعضــاء أســرهم الموجوديــن علــى أراضيهــا والخاضعيــن
لحكمهــا ،الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة دون
تمييــز وال اســتثناء (المــادة .)7
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الجزء الثالث
حقــوق جميــع
ا لعمــا ل
ا لمها جر يــن
بمــن فيهــم
أ و لئــك
المو جــودون
فــي وضــع
غيــر قانونــي
(المــواد مــن
 8إلــى )35

تمنــح االتفاقيــة لجميــع العمــال المهاجريــن ،بغــض النظــر
عــن وضعهــم القانونــي ،الحقــوق األساســية التاليــة - :الحــق
فــي مغــادرة البلــد ،بمــا فــي ذلــك بلــده األصلــي ،والعــودة إليــه
(المــادة )8؛
 الحــق فــي الوقايــة مــن ظــروف الحيــاة والعمــل غيــر اإلنســانيةومــن كل أشــكال التعذيــب والقســوة واإلهانــة ،ومــن االســترقاق
والعبوديــة (المــواد )11 ،10 ،9؛
 الحــق فــي حريــة التفكيــر ،والتعبيــر ،واالعتقــاد ،والتديّــن(المادتــان  ،)14 ،12والتجمــع (المــادة  ،)26والحــق فــي الحيــاة
الخاصــة (المــادة  ،)14وفــي احتــرام هويتــه الثقافيــة (المــادة
)31؛
 الحــق فــي الحريــة وفــي األمــن وفــي أن توفــر لــه الدولــة حمايةحقيقيــة ضــد العنــف والضــرر البدنــي ،والتهديــد واالبتــزاز
ســواء مــن قبــل الموظفيــن أو الخــواص ،أو المجموعــات أو
المؤسســات (المــادة )16؛
 الحمايــة مــن التوقيــف واالعتقــال التعســفي ،وفــي الدفــاعوالطعــن ،وفــي المحاكمــة العادلــة (المادتــان  16و)18؛
 الحمايــة مــن مصــادرة األمــوال ومــن إتــاف المســتنداتووثائــق الهويــة ،ومــن اإلقامــة أو العمــل خــارج نطــاق
اإلجــراءات المصــرّ ح بهــا (المــادة )21؛
 الحمايــة مــن الطــرد الجماعــي (ال يجــوز طــرد العمــالالمهاجريــن وال طــرد أعضــاء أســرهم إال بقــرار مــن الســلطات
المختصــة تطبيقــا للقانــون – المــادة )22؛
 الحــق فــي أن يســتعين المهاجــر بحمايــة ســلطاته القنصليــة(المــادة )23؛
 الحــق فــي أن يســتفيد المهاجــر بمــا يحظــى بــه المواطنــون مــنحيــث األجــور وظــروف العمــل (المــادة )25؛
 الحــق فــي االســتفادة فــي مجــال التأميــن االجتماعــي كمــايســتفيد المواطنــون عنــد الوفــاء بالشــروط فــي تشــريعات الدولــة
المعنيــة وفــي االتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف (المــادة
)27؛
 الحــق فــي تحويــل أرباحــه ومدخراتــه عنــد انتهــاء إقامتــه(المــادة )32؛
 الحــق فــي الولــوج إلــى خدمــات الحالــة المدنيــة للحصــولعلــى أوراق ألطفالــه (المــادة )29؛ وإلــى خدمــات الحضانــات
والمــدارس والمؤسســات التعليميــة العموميــة والخصوصيــة دون
أن يُرفــض ذلــك أو يُق ّيــد بالنســبة لألطفــال بســبب الحالــة غيــر
القانونيــة ألحــد الوالديــن (المــادة )30؛
 -الحق في العالجات الطبية المستعجلة (المادة .)28

حقوق أخرى
للعمال
المهاجرين
المزودين
ّ
بوثائق أو
الموجودين
في وضع
غير قانوني
(المواد من
 36إلى )56

حرية الحركة
يجب أال تقل مدة صالحية وثيقة اإلقامة عن مدة عقد العمل
(المادة  )49وال تقلص هذه الصالحية لمجرد توقف النشاط
المأجور (المادة  .)51ويلزم أن يُؤذن للعمال المهاجرين
بالتغيب مؤقتا ال سيما ألداء واجب أو تلبية حاجة خاصة في
بلدهم األصلي ،دون أن يؤثر ذلك في ترخيص العمل أو اإلقامة
(المادة )38؛
تحويل األرباح
يحق للعمال المهاجرين تحويل أرباحهم ومدخراتهم ،وباألخص
األموال الالزمة لإلنفاق على أسرهم (المادة .)47

الجزء
الخامس
فئات خاصة
(المواد من
 57إلى )63

يستعرض هذا الجزء األحكام الخاصة بفئات معينة من العمال
المهاجرين ،وهذه الفئات هي :العمال الحدوديين ،العمال
الموسميين ،العمال المستقلين ،العمال المكلفين بأعمال خاصة،
إلخ.

الجزء
السادس
الظروف
المنصفة في
مجال سياسة
الهجرة
(المواد من
 64إلى )71

يتناول هذا الجزء العمل على رسم سياسة للهجرة في ظروف
سليمة ومنصفة والئقة.
ولهذا الغرض ،يتعيّن على الدول المتعاقدة أن تقيم مصالح
مالئمة لمعالجة مسائل الهجرة الدولية (تأشيرة ،استعالمات
مناسبة ،خدمات قنصلية مالئمة ،إلخ .).ويستدعي ذلك إعداد
سياسات للهجرة تراعي الحاجات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية للعمال وألعضاء أسرهم (المادتان  64و.)65

الجزء السابع
تطبيق
االتفاقية
(المواد من
 72إلى )78

تكلف لجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم
بالسهر على احترام اتفاقية حقوق المهاجرين وعلى نشرها
(المادة .)72

الجزآن الثامن يوضح هذان الجزآن تطبيق االتفاقية ،والتحفظ بشأنها،
والتاسع
ومراجعتها ،ودخولها حيز التنفيذ.
ترتيبات
عامة ونهائية
(المواد من
 79إلى )93
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2.2.1.3اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل
كانــت المنظمــة الدوليــة للشــغل هــي أول منظمــة تشــرّ ع قواعــد لحمايــة
حقــوق العمــال المهاجريــن .وتعتبــر االتفاقيــة رقــم ( 97معدلــة) لعــام
 1949واالتفاقيــة رقــم ( 143أحــكام تكميليــة) لعــام  1975همــا أهــم
االتفاقيــات بهــذا الشــأن .وتقتضــي االتفاقيــة رقــم  97أن تعامــل جميــع
 42الــدول التــي تصــادق عليهــا العمــال المهاجريــن الموجوديــن فــي وضــع
إداري ســليم كمــا تعامــل عمالهــا .أمــا واالتفاقيــة رقــم  143فتهــدف إلــى
التأكــد مــن أن الــدول تحتــرم الحقــوق األساســية للعمــال المهاجريــن.
وهــذه االتفاقيــة األخيــرة تنقســم إلــى قســمين ،وتولــي ،فــي القســم
الثانــي ،عنايــة خاصــة للعمــال المهاجريــن الموجوديــن فــي وضعيــة
غيــر قانونيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن موريتانيــا عضــو فــي المنظمــة الدولية للشــغل
منــذ  20يونيــو  .1961وقــد صادقــت علــى  40اتفاقيــة 5صــادرة عــن
المنظمــة (بعضهــا تتضمــن ترتيبــات تتعلــق بالمهاجريــن) ،لكنهــا لــم
تصــادق علــى االتفاقيتيــن رقــم  97ورقــم  143المتعلقتيــن بالعمــال
المهاجريــن.
2.2.3اإلطار القانوني الخاص بالمهاجرين في موريتانيا
تتجلــى حقــوق األجانــب والمهاجريــن فــي موريتانيــا مــن خــال
االعتــراف بالحقــوق األساســية والقواعــد النموذجيــة المتضمنــة فــي
االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا فــي اآلن ذاتــه بلــد المنشــأ ،وبلــد العبور،
وبلــد االســتقبال .إن التشــريع الموريتانــي المنظــم لدخــول األجانــب
وإقامتهــم قديــم جــدا .فهــو يعــود إلــى ســنة  .1964وقــد واكــب هــذا
النــص المراحــل األولــى الســتقالل البــاد وتأثــر بطموحهــا إلــى تأكيــد
ســيادتها وفــي الوقــت نفســه رغبتهــا فــي اســتجالب كفــاءات تعيــن علــى
بنــاء الدولــة الوليــدة .لكــن ضعــف الوســائل ونقــص تكويــن الســلطات
اإلداريــة لــم يســمحا بالتجســيد الفعلــي ألحــكام هــذا النــص ممــا جعــل
إرادة االندمــاج تطغــى علــى التطبيــق الصــارم للنظــم المعمــول بهــا.
 5انظر قائمة اتفاقيات منظمة الشغل التي صادقت عليها موريتانيا في هذا الموقع:
_http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200
COUNTRY_ID:103075

وهــذا التشــريع المفصــل فــي المرســوم  65.169المعــدل بالمرســوم
 65.110يظــل محــدودا ويعانــي مــن ثغــرات تجعلــه اليــوم متجــاوزا
وغيــر مالئــم للظرفيــة الحاليــة ولتطــور القواعــد القانونيــة الدوليــة التــي
صادقــت عليهــا موريتانيــا.
1.1.2.3شروط دخول المهاجرين إلى موريتانيا

وبمــا أن حالــة غيــر المهاجريــن (أعضاء الســلك الدبلوماســي ،الموظفين
الدولييــن ،الســياح ،المســافرين العابريــن) ال تدخــل فــي نطــاق معالجتنــا
فإننــا لــن نتطــرق إليها.
A .Aالمهاجــرون ذوو االمتيــاز :يتعلــق األمــر برعايــا الــدول التــي
وقعــت مــع الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة اتفاقيــة لإلقامــة
والتنقــل وال ينتمــون إلــى الفئــات الــواردة فــي المــادة  2أعــاه،
ويأتــون إلــى موريتانيــا لغــرض اإلقامــة فيهــا .وهــذا هــو الحــال
مثــا بالنســبة للســنغاليين ،والغامبييــن ،والمالييــن الذيــن وقعــت
بالدهــم اتفاقيــات مــع موريتانيــا.
وهــذا هــو الحــال كذلــك بالنســبة ألغلــب رعايــا دول المجموعــة
االقتصاديــة لغــرب إفريقيــا الذيــن اســتمروا فــي دخــول موريتانيا
واالســتقرار فيهــا علــى أســاس الوثائــق القديمــة القائمــة علــى
المعاملــة بالمثــل.
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توجد ثالث فئات من األجانب:
1.1غير المهاجرين،
2.2المهاجرون ذوو االمتياز،
3.3المهاجرون العاديون.
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الشــكليات المطلوبــة للدخــول إلــى موريتانيــا بالنســبة
للمهاجريــن ذوي االمتيــاز هــي:
1.1جواز سفر وطني ساري الصالحية؛
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2.2بطاقة تطعيم نظامية؛
3.3بطاقة طبية؛
4.4مستخرج من شهادة الميالد؛
5.5وصــل صــادر عــن وكالــة للمالحــة البحريــة أو
الجويــة؛
6.6بالنســبة لألجــراء ،عقــد مؤشــر عليــه مــن قبــل وزيــر
ا لشغل ؛
7.7بالنســبة لمــن يرغبــون فــي مزاولــة نشــاط ربحــي،
ترخيــص مــن وزيــر الشــغل؛
8.8مــلء بطاقــة اســتعالمات ،يســتثنى منهــا مــن ال
يتجــاوز عمرهــم  15ســنة ومصحوبيــن بذويهــم.

B .Bالمهاجــرون العاديــون :هــم رعايــا الــدول األخرى غيــر المعنيين
بالمــادة  5والذيــن ال ينتمــون إلــى أي مــن الفئــات المذكــورة فــي
المرســوم ويأتــون إلــى موريتانيــا بن ّيــة اإلقامــة فيها.
الوثائق المطلوبة للدخول إلى موريتانيا هي:
1.1جــواز ســفر وطنــي ســاري الصالحيــة ويحمــل تأشــيرة طويلــة
المــدة (المرســوم  62.169حــول التأشــيرات ووثائــق الســفر)؛
2.2الوثائق المطلوبة من المهاجرين ذوي االمتياز؛
3.3مــلء بطاقــة اســتعالمات ،يســتثنى منهــا مــن ال يتجــاوز عمرهــم
 15ســنة.

2.2.2.3شروط اإلقامة في موريتانيا
أ .المهاجرون ذوو االمتياز
علــى الراغبيــن فــي اإلقامــة النهائيــة بموريتانيــا والذيــن
تتجــاوز أعمارهــم  15ســنة أن:

2.2يودعــوا الطلــب مقابــل وصــل لــدى إدارة األمــن
(مديريــة مراقبــة التــراب الوطنــي)؛
3.3يرفقــوا الطلــب بــاألوراق التاليــة :بطاقة االســتعالمات
فــي نســختين ،شــهادة تبريــز ،نســخ مصدقــة مــن
الوثائــق المطلوبــة عنــد الدخــول ،صورتيــن ،طوابــع
جبائيــة تســاوي مبلــغ الرســوم المحــددة فــي القانــون).
والبطاقــة بمثابــة ســند لإلقامــة ويجــب االســتظهار بهــا عنــد كل تفتيــش
تقــوم بــه الســلطات.
وتســحب البطاقــة فــي حالــة المغــادرة النهائيــة (ســواء كان ذلــك بشــكل
إرادي أو بفعــل التســفير).
وال يتطــرق المرســوم لمنــع بطاقــة اإلقامــة وال لســبل الطعــن فــي
قــرار رفضهــا .ويفســر ذلــك طابــع االمتيــاز الممنــوح لهــذه الفئــة مــن
المهاجريــن.
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1.1يقدمــوا فــي ظــرف  15يومــا طلبــا موجهــا إلــى وزير
الداخليــة للحصــول علــى بطاقــة إقامة؛
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تعطى بطاقة اإلقامة لألجانب المقيمين في موريتانيا .وتبلغ
مصاريف الحصول عليها  30.000أوقية.
ب .المهاجرون العاديون
لكــي تقبــل اإلقامــة النهائيــة فــي موريتانيــا للمهاجريــن
الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى  15ســنة عليهــم:
1.1مــلء شــكلية الطلــب الموجــه إلــى الوكالــة الوطنيــة
إلحصــاء الســكان والوثائــق المؤمّنــة؛
2.2التوفــر علــى جــواز ســفر أو بطاقــة تعريــف ال يقــل
ســريان صالحيتهمــا عــن  15شــهرا؛
3.3بالنســبة لألشــخاص الذيــن لديهــم أكثــر مــن جنســية:
نســخة مــن الوثائــق المثبتــة لهــذه الجنســية .وبالنســبة
لألشــخاص الذيــن يدخلــون موريتانيــا ألول مــرة،
يضــاف إلــى الوثائــق الســابقة:
4.4بطاقة تطعيم نظامية؛
5.5بطاقــة طبيــة حديثــة تثبــت أن صاحــب الطلــب ليــس
مصابــا بمــرض معــد ،وال بمــرض جلــدي ،وال بعاهــة
تمنعــه مــن العمــل أو مــن ممارســة مهنتــه؛

6.6نســخة مــن وثائــق هويــة أو وثائــق ســفر األطفــال
القصّــر الذيــن يعيشــون فــي موريتانيــا؛
7.7مســتخرج مــن شــهادة التبريــز ال يزيــد تاريخــه علــى
ثالثــة أشــهر فــي حالــة تجديــد بطاقــة اإلقامــة؛
8.8شهادة إقامة ال يزيد تاريخها على ثالثة أشهر.

ويمكــن أن تعطــى بطاقــة اإلقامــة لرعايــة الــدول التــي ال
تربطهــا بموريتانيــا اتفاقيــات لإلقامــة الحــرة .فباإلمــكان أن
تمنــح لألجانــب الذيــن:
••يقدمون ملف الطلب؛
••يثبتون وجود سبب مقبول لإلقامة:
a.aبالنســبة لألجــراء ،عقــد عمــل مؤشــر مــن
لــدن المصالــح المختصــة فــي الــوزارة
المكلفــة بالشــغل؛
b.bبالنســبة لألشــخاص الراغبيــن فــي ممارســة
نشــاط ربحــي ،ترخيــص مــن الــوزارة المكلفة
بالشــغل؛
c.cبالنســبة للطــاب ،إفــادة بالتســجيل فــي
مؤسســة تعليميــة عموميــة أو حــرة ،أو فــي
محظــرة؛
d.dبالنســبة لألشــخاص المرتبطيــن بعالقــة زواج
مــع موريتانــي أو موريتانيــة ،شــهادة زواج ال
مطعــن فيهــا؛
e.eبالنســبة لألشــخاص المرتبطيــن بعالقــة قرابــة
مــع موريتانــي أو موريتانيــة ،وثيقــة رســمية
تثبــت هــذه القرابــة.
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بالنســبة لطلبــات التبديــل أو فــي حالــة الضيــاع ،يضيــف
صاحــب الطلــب إلــى هــذه الوثائــق صــورة مــن البطاقــة
المــراد تجديدهــا مــع شــهادة اإلقامــة.
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وتقــوم بطاقــة األجنبــي مقــام ســند لإلقامــة وتصدرهــا وزارة الداخليــة.
ويمكــن رفضهــا دون أن تكــون اإلدارة ملزمــة بتبريــر ذلــك .ويمكــن أن
يتــم ســحبها بقــرار مــن وزيــر الداخليــة .وفــي كلتــا الحالتيــن يتحتــم على
األجنبــي أن يغــادر التــراب الوطنــي تحــت طائلــة المالحقــة القضائيــة.
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وال ينص المرسوم على إمكانية الطعن في قرار الوزير.
وباإلمــكان الحــد مــن حريــة تحــرك المهاجريــن العادييــن بإجــراء
أمنــي فرديــا أو جماعيــا دون المســاس بإجــراء الطــرد ألســباب تتصــل
بنشــاطات تهــدد األمــن العــام.
وال يمكــن للمهاجــر الــذي ال يتوفــر علــى بطاقــة أجنبــي أن يــزاول أي
عمــل.
ويتعــرض رب العمــل الــذي يخالــف هــذا اإلجــراء لغرامــة مــن  1إلــى
 13.000أوقيــة 6وللحبــس مــن  1إلــى  10أيــام.
غيــر أن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم ال تطبــق فــي
الواقــع العملــي .ويرجــع عــدم تطبيقهــا إلــى نقــص اطــاع الســلطات
المكلفــة بمراقبــة التشــريعات علــى هــذه الترتيبــات ،مــن جهــة ،وإلــى
جهــل المهاجريــن أنفســهم للوثائــق المطلوبــة لدخــول موريتانيــا واإلقامة
فيهــا ،مــن جهــة أخــرى.
ث .حالة عديمي الجنسية
يخضــع عديمــو الجنســية لنفــس الشــروط المطلوبــة مــن المهاجريــن
العادييــن للدخــول واإلقامــة.
3.3.2.3ترتيبات تتعلق بممارسة النشاطات المهنية
إن المرســوم  74.092الصــادر بتاريــخ  1974/02/23والمحــدد
لشــروط تشــغيل اليــد العاملــة األجنبيــة والمنشــئ لترخيــص العمــل قــد
ألغــي وحــل محلــه المرســوم  .2009.226وعلــى العامــل األجنبــي
الــذي يرغــب فــي ممارســة نشــاط مأجــور أن يحصــل علــى أحــد
تراخيــص العمــل التاليــة:
6

مبلغ للتمثيل ال للحصر.

1.1الرخصــة «أ» :عمــل ال تتجــاوز مدتــه عاميــن ويتطلــب
مؤهــات ال تتوفــر فــي الموريتانييــن؛
2.2الرخصــة «ب» :رعايــا بلــد وقــع اتفاقيــة مــع موريتانيــا أو
أقامــوا فيهــا مــدة ال تقــل عــن  8ســنين؛
3.3الرخصــة «ج» :األجنبــي الــذي يقيــم فــي موريتانيــا 10
ســنوات علــى األقــل ،أو لــه زوج موريتانيــة أو موريتانــي ،أو 49
أدّى خدمــات جســيمة لهــذا البلــد.

الخروج الطوعي
المهاجــر ذو االمتيــاز حــر فــي الخــروج مــن التــراب الوطنــي ،شــريطة
أال يكــون متابعــا قضائيــا أو جبائيــا.
أمــا المهاجــر العــادي الراغــب فــي الخــروج فعليــه أن يؤشــر بطاقتــه
كأجنبــي مــن قبــل الســلطة اإلداريــة فــي مــكان خروجــه .وقــد ترفــض
هــذه التأشــيرة إذا كان متابعــا جنائيــا أو كان فــي وضــع مخالــف
للتشــريعات الجبائيــة.
وتســحب مــن األجنبــي الــذي يغــادر البلــد نهائيــا بطاقــة األجنبــي،
وتعــوض كفالــة الترحيــل إذا ثبــت أن لديــه تذكــرة المــرور.
ويعاقــب األجانــب الذيــن يغفلــون تأشــير بطاقاتهــم إمــا بمناســبة تغييرهــم
لمحــل إقامتهــم وإمــا عنــد الخــروج مــن البلــد يعاقبــون بغرامــة مــن 1
إلــى  13.000أوقيــة 7وبالحبــس لمــدة  1إلــى  10أيــام ،أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن فقــط.
القسري
الخروج
ْ
يتمثــل هــذا الخــروج فــي اتخــاذ بعــض اإلجــراءات اإلداريــة أو الجنائيــة
خدمــة للســكينة العامــة أو لألمــن الوطنــي وتق ّيــد حريــة تنقــل األجانــب.
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الطــرد إجــراء إداري مرتبــط بعقــد العمــل .ويتــم اتخــاذه حيــن ترفــض
تأشــيرة عقــد العمــل أو تلغــى أو عندمــا ال يُمنــح ترخيــص بممارســة أي
عمــل .ويُتــرك تنفيــذ هــذا القــرار للســلطة التقديريــة لــوزارة الشــغل .وال
توجــد إمكانيــة للطعــن فــي هــذا القــرار.
ويتخــذ قــرار اإلبعــاد بحــق األجنبــي الــذي يدخــل البــاد بصــورة غيــر
قانونيــة أو الــذي ليســت بحوزتــه األوراق المخولــة لإلقامــة فيهــا.
ويمكــن أن يطبــق هــذا اإلجــراء علــى القادميــن عــن طريــق البحــر
الذيــن ال يلتزمــون بترتيبــات النــزول (أوراق الحالــة المدنيــة ،الشــهادات
الصحيــة ،الســجل البحــري ،إلــخ).
كمــا يطبــق اإلبعــاد علــى المــاح الــذي يدخــل موريتانيــا أو يقيــم فيهــا
منتهــكا شــروط الدخــول أو اإلقامــة .وتنطبــق تلــك الترتيبــات كذلــك
علــى المهاجريــن الســريين وعلــى طالبــي اللجــوء الذيــن يســتخدمون
هــذه الطــرق للدخــول إلــى موريتانيــا (المــادة  453مــن مدونــة التجــارة
البحريــة).
أمــا التســفير فيُفتــرض فيــه أن يكــون األجنبــي يشــكل مصــدر تهديــد
للســكينة العامــة أو لألمــن الوطنــي .وهــو إجــراء يتــم اتخــاذه ضــد
األجنبــي بموجــب مقــرر صــادر عــن الســلطة اإلداريــة ويخطِ ــر بــه
مفــوض شــرطة مــع تحديــد أجــل لمغــادرة البــاد.
ويُقــاد األجنبــي الخاضــع للتســفير مبدئيــا إلــى نقطــة الحــدود التــي
يختارهــا .ويجــب هنــا أن تطبــق أحــكام المــواد  ،31و ،32و 33مــن
اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بالوضــع القانونــي لالجئيــن مــن أجــل تفــادي
أي تع ّســف فــي اتخــاذ قــرار بهــذه الخطــورة ،خاصــة بعدمــا تــم إصــدار
المرســوم  2005/022المتعلــق بإجــراءات تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة
الخاصــة بالالجئيــن.
واإلجــراء العقابــي األخيــر يتمثــل فــي اإلقامــة الجبريــة التــي ينظــر
إليهــا مــن الزاويــة الجنائيــة .وهــي تطبــق علــى أي أجنبــي يعتبــر
وجــوده خطــرا علــى الدفــاع الوطنــي أو علــى األمــن العــام والــذي ال
يُســمح لــه بمغــادرة البــاد رغــم أن قــرارا بالطــرد قــد صــدر بحقــه.

6.6.2.3اإلجراءات الجنائية

ويعاقــب هــذا القانــون بالحبــس لمــدة شــهرين إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة
تتــراوح مــا بيــن  5.000و 160.000أوقيــة 8األجانــب الذيــن
يحتالــون لدخــول موريتانيــا أو لإلقامــة فيهــا ،والمتمالئيــن معهــم ،وكل
مــن ال يحتــرم الحظــر المفــروض أو يغفــل التق ّيــد بالشــروط المطلوبــة.
• •فهــو يعاقــب بحبــس ثالثــة أشــهر إلــى ســنة مــن يــزوّ ر بطاقــة
األجنبــي ،أو يســتخدم الغــش للحصــول عليها ،أو يســاعد شــخصا
آخــر فــي اســتخدام الغــش.
• •ويُعاقــب بحبــس ســتة أشــهر إلــى ســنتين مــن يســتخدم وثائــق
مــزورة للحصــول علــى ســند لإلقامــة ،أو يلفــق تأشــيرة مــزورة
أو يســتخدمها.
• •ال يفــرق القانــون بيــن جنحــة اإلغفــال (نســيا ًنا) وبيــن تــرك
الفعــل وبيــن الفعــل ،فــكل هــذه األمــور يُعاقــب عليهــا.
• •تنطبــق العقوبــات نفســها علــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون
أجانــب غيــر حائزيــن علــى بطاقــة هويــة األجنبــي وعلــى مــن
يوفــرون لهــم الســكن إذا أهملــوا تســجيل المعلومــات المتعلقــة
بهويــة الســاكن األجنبــي وتاريــخ دخولــه وخروجــه.
• •تــم االحتفــاظ بالعديــد مــن أحــكام هــذا القانــون فــي القانــون 021
الصــادر بتاريــخ  10فبرايــر  2010حــول التهريــب غيــر
الشــرعي للمهاجريــن والــذي يفصــل أكثــر اإلجــراءات الرادعــة
لتهريــب البشــر والراميــة إلــى حمايــة ضحايــا شــبكات المهربيــن.
• •يبــرز عــرض أســباب هــذا القانــون أن موريتانيــا ال تتوفــر علــى
تشــريع يكفــل معاقبــة صارمــة للمهربيــن الذيــن يســتغلون هــذه
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تخضــع اإلجــراءات الجنائيــة لترتيبــات القانــون  65.045المتضمــن
لألحــكام الجنائيــة المتعلقــة بنظــام الهجــرة وتنــص علــى عقوبــات
جزائيــة ال بحــق األجانــب فحســب ،وإنمــا كذلــك بحــق كل مــن يســاعد
أو يســاهم فــي دخــول موريتانيــا أو اإلقامــة فيهــا بصــورة غيــر قانونيــة.
وبهــذا يالحــظ تجريــم متزايــد الحــدة لمهرّ بــي المهاجريــن أكثــر مــن 51
تجريــم المهاجريــن أنفســهم.

الثغــرة لممارســة األعمــال اإلجراميــة ،وهــو مــا يولــد شــعورا
بالحيــف فــي معاملــة ضحايــا التهريــب.
ويأتــي إصــدار هــذا القانــون فــي أعقــاب مصادقــة موريتانيــا علــى
االتفاقيــة المناهضــة للجريمــة المنظمــة وعلــى بروتوكوالتهــا اإلضافيــة
بهــدف معاقبــة النشــاطات اإلجراميــة والتصــدي للتهريــب وحمايــة
 52الضحايــا .ويُدخــل هــذا القانــون تغييــرا هامــا فــي النظــرة إلــى
المهاجريــن باعتبارهــم ضحايــا ينبغــي أن يحظــوا بإجــراءات حمايــة
متروكــة لتقديــر وكيــل الجمهوريــة.
وفضــا عــن التشــريع الوطنــي الخــاص بالهجــرة ،تنظــم نصــوص
أخــرى أحــوال األجانــب فــي المجــاالت المدنيــة ،واالجتماعيــة،
والجنائيــة ،واإلداريــة ،إلــخ .مــن ذلــك:
1.1دســتور  1991الــذي ينــص فــي مادتــه الحاديــة والعشــرين
علــى أن «كل أجنبــي يتواجــد بصــورة قانونيــة علــى التــراب
الموريتانــي يتمتــع بحمايــة القانــون لنفســه ومالــه» .ومــن الناحيــة
المبدئيــة ،فــإن جميــع الحقــوق المرتبطــة بالكائــن البشــري وجميــع
الحريــات المســجلة فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان
وغيــره مــن األدوات القانونيــة الدوليــة تكفلهــا الدولــة الموريتانيــة
دون تمييــز لكافــة األجانــب الموجوديــن علــى ترابهــا بصــورة
شــرعية.
2.2يكــرّ س القانــون  017.2004المتضمــن لمدونــة الشــغل مبــدأ
عــدم التمييــز ويضمــن لجميــع العمــال ،دون تمييــز أو إقصــاء
أو تفضيــل علــى أســاس االنتمــاء الوطنــي ،المســاواة فــي
فــرص التشــغيل .وهــو يكفــل للعمــال المهاجريــن حريــة التجمــع
واالنضمــام إلــى النقابــة التــي يختارونهــا طبقــا للشــروط المحــددة
فــي التشــريع االجتماعــي .وتحيــل المدونــة إلــى المرســوم
 2009.226المتعلــق بشــروط تشــغيل العمالــة األجنبيــة والــذي
ينشــئ ترخيصــا للعمــل بالنســبة لألجانــب الراغبيــن فــي ممارســة
نشــاط مأجــور فــي موريتانيــا.
3.3يكــرّ س القانــون  67.39مبــدأ عــدم التمييــز فــي مجــال االنتســاب
إلــى أنظمــة الضمــان االجتماعــي .وبذلــك يســتطيع العمــال

األجانــب الحصــول علــى العــاوات العائليــة ،والتكفــل بهــم فــي
حــاالت حــوادث الشــغل أو األمــراض المهنيــة ،واالســتفادة مــن
معاشــات العجــز عــن العمــل عنــد التقاعــد.

5.5تنــص المــادة  33مــن القانــون  96.019المتضمــن لمدونــة
الحالــة المدنيــة والمعــدل فــي بعــض أحكامــه بالقانــون الصــادر
فــي  11فبرايــر  2011علــى أن «أي وثيقــة للحالــة المدنيــة
محــررة فــي الخــارج تكــون مقبولــة إذا تمــت وفقــا للصيــغ
المســتخدمة فــي البلــد المعنــي» .وتنــص المــادة  34بدورهــا على
أن «الوزيــر المكلــف بالحالــة المدنيــة يمكنــه ،بنــاء علــى اقتــراح
مــن الســلطات المحليــة ،أن يــأذن عــن طريــق إجــراء تنظيمــي
بفتــح ســجالت خاصــة باألجانــب المقيميــن فــي بلديــة أو مقاطعــة
الســلطة التــي يصــدر عنهــا االقتــراح .ويتــم إعــداد الوثائــق
المدنيــة لألجانــب حســب الصيــغ المتبعــة بالنســبة للمواطنيــن.
ويرفــع إلــى الوزيــر المكلــف بالحالــة المدنيــة كشــف ســنوي
بالحالــة المدنيــة لألجانــب».
6.6القانــون رقــم  2010.021الصــادر بتاريــخ  10فبرايــر 2010
والمتعلــق بالتهريــب غيــر الشــرعي للمهاجريــن .يدخــل إصــدار
هــذا القانــون المتعلــق بـ»التهريــب غيــر الشــرعي للمهاجريــن»
عــام  2010وكــذا مشــروع القانــون الخــاص بـــ «دخــول وإقامــة
األجانــب بموريتانيــا» فــي إطــار اإلصــاح التشــريعي الــذي
بــدأ منــذ  2006إثــر ردة فعــل االتحــاد األوربــي علــى توافــد
الــزوارق إلــى جــزر الكنــاري .فهــذا القانــون ولــد إذن فــي ســياق
الضغــط علــى موريتانيــا لتعمــل علــى مكافحــة الهجــرة فــي
الوقــت الــذي شــهدت فيــه انقالبــا عســكريا .وقــد أعلنــت الســلطات
الموريتانيــة صراحــة أنــه يدخــل فــي نطــاق االســتراتيجية المتبعــة
آنــذاك فــي مجــال الهجــرة.
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4.4حســب القانــون  2001.052المتضمــن لمدونــة األحــوال
الشــخصية ،يخضــع العامــل المهاجــر فــي أحوالــه الشــخصية
للقانــون الخــاص بــه .ويحيــل هــذا القانــون فيمــا يتصــل بإجراءات 53
إصــدار الوثائــق المتعلقــة بالحــوادث التــي تقــع فــي حيــاة األجنبــي
إلــى مدونــة الحالــة المدنيــة.

7.7قانــون  25-2003القاضــي بمعاقبــة االتجــار بالبشــر (الصــادر
بتاريــخ  17يوليــو  :)2003يعاقــب هــذا القانــون تشــغيل األجانب
عــن طريــق الوســاطة ،والمبــادالت ،واالســتجالب ،واالســتغالل،
بحيــث يجــري االتجــار بالمهاجريــن ،وخاصــة أولئــك الموجودين
فــي وضــع غيــر قانونــي.
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8.8التعميــم  394بتاريــخ  3فبرايــر  2010الصــادر عــن وزيــر
الداخليــة والمتضمــن تحديــد النقــاط اإلجباريــة للعبــور إلــى
موريتانيــا :يحــدد هــذا التعميــم  35نقطــة للمراقبــة علــى طــول
الحــدود الوطنيــة لضبــط دخــول األجانــب وإقامتهــم .ويأتــي
وضــع هــذه اآلليــة المؤسســية تتويجــا لمسلســل اإلصالحــات التــي
أطلقتهــا الدولــة لمواجهــة تدفــق موجــات الهجــرة.
 9.9فــي الســنة نفســها ،أقــرت موريتانيــا كذلــك القانــون رقــم -2010
 035بتاريــخ  21يوليــو  2010الــذي يلغــي ويحــل محــل القانون
رقــم  047-2005الصــادر بتاريــخ  26يوليــو  2005والمتعلــق
بمحاربــة اإلرهــاب .ويبــدو أن إصــدار هــذا القانــون ينبــع مــن
الضــرورة الملحــة إلظهــار ســعي موريتانيــا إلــى ســن تشــريعات
لمراقبــة وتســيير الهجــرة أكثــر مــن كونــه نابعــا مــن حــرص
حقيقــي علــى مالءمــة التشــريع الوطنــي مــع واقــع المرحلــة.
إن الظرفيــة الحاليــة التــي تطبعهــا إرادة قويــة لوقــف تدفــق المهاجريــن
تتميــز بإقــرار إجــراءات تتســم بالصرامــة المتزايــدة ويترتــب عليهــا
أحيانــا انتهــاك لحقــوق المهاجريــن.

4 .4عدم التمييز مطلب تتقاطع فيه عدة مجاالت
رأينــا أن الوضعيــة اإلداريــة للمهاجريــن قــد تســبب عرقلــة فــي وجــه
تمتعهــم بحقوقهــم األساســية .وفضــا عــن هــذه العراقيــل يصبــح
المهاجــرون أحيانــا ضحيــة لــآراء المســبقة والصــور النمطيــة بــل
وحتــى للتمييــز العنصــري .وتعتبــر اآلراء المســبقة والصــور النمطيــة
أفــكارا تتشــكل بشــأن أفــراد أو مجموعــات وال تنبنــي علــى أي منطــق.
ولذلــك آثــار قــد تصــل – إذا مــا تعلــق األمــر بممثلــي الدولــة – إلــى حــد
التمييــز وانتهــاك الحقــوق األساســية.

وتنشــأ عــن تلــك التصــوّ رات مواقــف نابعــة مــن الخــوف ونــوازع
المحافظــة فــي مواجهــة واقــع الهجــرة ،ممــا يكــون لــه تأثيــر مباشــر
علــى الطريقــة التــي يســتقبل بهــا المجتمــع المهاجريــن وترســم بهــا
الدولــة سياســاتها بهــذا الصــدد.
1.1.4آثــار اآلراء المســبقة والصــور النمطيــة علــى
ا لمها جر يــن

أمثلة من اآلراء المسبقة والصور النمطية األكثر شيوعا:
«إذا فتحنا الحدود :...
1.1سنتعرض للغزو؛
2.2سيسيطر األجانب على فرص عملنا؛
3.3ســيحتالون علــى معاشــات الضمــان
االجتماعــي ويعيشــون عالــة علــى المجتمــع؛
4.4إنهــم يميلــون إلــى العنــف ،ويشــكلون خطــرا
علــى األمــن؛
5.5إنهــم يختلفــون عنــا كثــرا ويهــددون هويتنــا
الوطنيــة.

2.2.4االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
العرقــي
للتصــدي للتمييــز القائــم علــى أصــول الشــخص والــذي يمكــن أن
يتعــرض لــه بعــض الســكان ،تجــدر معرفــة االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز العرقــي ،وهــي االتفاقيــة التــي دخلــت
حيــز التنفيــذ ســنة  1969وصادقــت عليهــا موريتانيــا فــي  13ديســمبر
 1988بوصفهــا أداة مثلــى للمطالبــة بالحقــوق .وتلــزم هــذه االتفاقيــة
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يقــوم التمييــز علــى آراء خاطئــة وأفــكار مســبقة ترســخ فــي أذهــان
مجموعــة معينــة ضــد مجموعــة أخــرى.
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الــدول المتعاقــدة بحمايــة الســكان الموجوديــن علــى أراضيهــا ضــد كل
أنــواع التمييــز العنصــري وتشــجيع التفاهــم بيــن الشــعوب.
وفــي هــذا االتفاقيــة يُقصــد بعبــارة «التمييــز العرقــي»« :أي تمييــز،
أو إقصــاء ،أو تقييــد ،أو تفضيــل قائــم علــى اللــون ،أو العــرق ،أو
االنتمــاء الوطنــي أو اإلثنــي ،بحيــث يكــون لــه هــدف أو تأثيــر ينســف أو
 56يهــدد االعتــراف ،أو التمتــع ،أو الممارســة ،فــي ظــل المســاواة ،لحقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية فــي المجــاالت السياســية ،واالقتصاديــة،
واالجتماعيــة ،والثقافيــة أو فــي أي مجــال آخــر مــن مجــاالت الحيــاة
العامــة» (المــادة .)1
ويُعهــد بمراقبــة مــدى تطبيــق الــدول األعضــاء لالتفاقيــة إلــى لجنــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العرقــي .وعلــى الــدول األعضــاء
أن ترفــع إلــى هــذه اللجنــة كل ســنتين تقريــرا عــن تطبيقهــا لالتفاقيــة.
وبمقدور المجتمع المدني أن يساعد اللجنة بتقديم معلومات تكميلية.
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كل أجنبــي يتواجــد بصورة
قانونيــة علــى التــراب
الموريتانــي يتمتــع بحماية
القانــون لنفســه ومالــه
المادة  21من دستور 1991
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املناصرة :العمل من
أجل حقوق املهاجرين
1 .1المقدمة
1.1.1تعريف

ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه لمصطلــح «المناصــرة» .وباإلمــكان
تقديــم تعريفــات للمناصــرة بحســب األهــداف المنشــودة .لــذا ينبغــي لــكل
مجموعــة مــن األشــخاص ترغــب فــي القيــام بمناصــرة قضيــة مــا أن
تتفــق علــى تعريــف للمفهــوم وللنتيجــة المتوخــاة مــن العمليــة .ولهــذا
الغــرض نقتــرح عليكــم تمرينــا للعصــف الذهنــي أو قــدح زنــاد الفكــر.
وهــذا التوضيــح التمهيــدي ســيجنبنا الحقــا الكثيــر مــن اللبــس وســوء

ين
املهاجر�
الزء الثالث :املنارصة  -العمل من أجل حقوق
ج

اجلزء الثالث

شاب موريتاني يشارك في
الحملة التي أطلقتها المنظمة
الدولية للهجرة تحت شعار
 #أنا مهاجر – صورة:
OIM/F-X Ada 2016

الفهــم .وإلثــراء وتكملــة نقــاش المجموعــة للمناصــرة نقــدم تعريفــا ذا
صبغــة عموميــة« :المناصــرة عمليــة ترمــي إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي
لصالــح فئــة اجتماعيــة أو قضيــة مــا عبــر جملــة مــن األنشــطة الراميــة
إلــى التأثيــر فــي إعــداد أو تنفيــذ أو إلغــاء أو تعديــل سياســة أو تشــريع
أو برنامــج أو مشــروع لخدمــة الصالــح العــام».

60

مــا الــروح التــي ينبغــي أن تتحلــوا بهــا قبــل الشــروع فــي
المناصــرة؟
كمــا يبــرزه التعريــف اآلنــف الذكــر تهــدف المناصــرة إلــى
إحــداث تغييــر علــى المســتوى المحلــي ،أو الوطنــي ،أو
اإلقليمــي للتحســين مــن وضعيــة معينــة .وليــس للمناصــرة
انعــكاس مباشــرة علــى حيــاة الســكان خالفــا للعمل اإلنســاني
أو االجتماعــي .وهــي ترمــي إلــى التغييــر البنيــوي علــى
المــدى البعيــد.
وهــذه بعــض العناصــر التــي تنبغــي مراعاتهــا قبــل القيــام بعمــل
المناصــرة:
• •حاولــوا تجــاوز التجربــة الشــخصية للوصــول إلــى منظــور
شــامل ،ولنحــذر مــن العمــل تحــت تأثيــر الغضــب أو االنفعــال
بــل ينبغــي صياغــة مطالــب واضحــة وموضوعيــة؛
• •كونــوا مســتعدين للعمــل مــع أكبــر عــدد مــن الفاعليــن حتــى
ولــو كان بعضهــم مناوئــا لكفاحكــم ،وذلــك مــن أجــل التمكيــن
لنشــاطكم ومطالبكــم؛
• •فكــروا فــي إشــراك مجموعــات أخــرى تعيــش المشــاكل نفســها
حتــى تعطــوا قيمــة أكثــر عالميــة ألنشــطتكم ومطالبكــم؛
• •تقبلــوا أال يكــون لمناصرتكــم تأثيــر مباشــر وإنمــا تعملــون علــى
المــدى الطويــل؛
• •فكــروا فــي الحوافــز التــي تدفعكــم ،وفــي العراقيــل التــي قــد
تحــد مــن عملكــم فــي المناصــرة ،وذلــك لتكونــوا صريحيــن مــع
أنفســكم ومــع شــركائكم ولتتجنبــوا محاولــة تنفيــذ أنشــطة غيــر
قابلــة لإلنجــاز؛
• •آمنــوا إيمانــا عميقــا بالقضيــة التــي تناصروهــا ألن ذلــك هــو

أفضــل طريقــة إلقنــاع اآلخريــن بهــا ولدفعهــم إلــى مرافقتكــم
فــي مشــروعكم؛
• •اجتهــدوا فــي التعــرف علــى مــا يســتطيع أو ال يســتطيع كل فاعــل
أن يقــوم بــه فــي ســبيل تســوية المشــكل الــذي تناصــرون حلــه؛
• •تجنبــوا إغــراق محاوريكــم بطلبــات ال يتحكمــون فيهــا أو تتجاوز
دائــرة اختصاصهــم ،واقتصــروا علــى نقــاط محــددة يســتطيعون
اتخــاذ إجــراءات ملموســة بشــأنها لكــي تظــل لديهــم الحوافــز
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وإرادة المشــاركة؛

2.2.1مراحل عملية المناصرة
ُتهيّــأ عمليــة المناصــرة كمــا يهيّــأ أي مشــروع ،لكــن لهــا بعــض
الخصوصيــات .وقــد لخصنــا وكيّفنــا دورة المشــروع التقليــدي لكــي
نقــدم نســخة تتــاءم مــع عمــل المناصــرة الــذي يمتــد علــى ثــاث
مراحــل تتألــف كل منهــا مــن عــدة أنشــطة .ولئــن لــم يكــن مــن الــازم
إنجــاز جميــع النشــاطات فــإن مــن الضــروري أال تغيــب عــن أذهاننــا
منهجيــة عمــل المناصــرة لكــي نضمــن أقصــى قــدر مــن فــرص مــن
النجــاح لبلــوغ األهــداف المحــددة.

مرحلة التعرف:
1.1اكتشاف المشكلة
2.2تحليل السياق
3.3تحديد األهداف
4.4التعريف بالجمهور المستهدف
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ج

• •احرصــوا علــى وضــوح رســائلكم وطلباتكــم ألنكــم تخاطبــون
أناســا ال يعرفــون بالضــرورة القضيــة التــي تناصرونهــا.

مرحلة الصياغة والتخطيط:
1.1وضع استراتيجية
2.2تخطيط النشاط وتقويمه
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مرحلة التنفيذ:
1.1صياغة الرسائل وتبليغها
2.2تطوير شبكات للدعم والمؤازرة
3.3حشد الموارد

2 .2مرحلة التعرف
التعــرف هــو أول مرحلــة فــي بنــاء أي مشــروع .وهــو يمكــن مــن
تقييــم مــدى مالءمــة الفكــرة وتوضيــح مالمحهــا ،وقابليتهــا لإلنجــاز،
وانســجامها مــع الظــروف والمحيــط .ولهــذا الغــرض ،يتعيّــن علــى
القائميــن علــى المشــروع أن يقومــوا بتحليــل المشــكلة التــي يــراد
حلهــا ،وســياقها ،والفاعليــن المتدخليــن فيهــا ،والفــرص المتاحــة
لهــا ،والمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا .وفــي هــذه المرحلــة يتشــكل
المشــروع وتتضــح معالمــه.
1.1.2المشكلة
تنطلــق كل مناصــرة مــن مشــكلة محسوســة تعانــي منهــا مجموعــة مــن
األشــخاص فــي ظرفيــة معينــة .والحــال أن المشــاكل األكثــر بــروزا
هــي فــي الغالــب نتيجــة لمشــاكل أعــم ينبغــي الكشــف عنهــا .لــذا تتمثــل

هــذه المرحلــة فــي تعميــق البحــث عــن المشــكلة األصليــة بوضعهــا فــي
ســياقها العــام.
ومــن شــأن ذلــك أن يعيــن علــى تحديــد المشــكلة التــي ترغبــون فــي
معالجتهــا وعلــى التوصــل إلــى اتفــاق جميــع األطــراف المعنيــة علــى
صياغــة المشــكلة.
2.2.2تحليل السياق

ولتحليــل الســياق بشــكل جيــد يلــزم طــرح عــدة أســئلة علــى المســتويين
الخارجــي والداخلــي:
الســياق الخارجــي :المحيــط القانونــي ،والسياســي ،واالقتصــادي،
واالجتماعــي
	•علــى المســتوى القانونــي :هــل الحقــوق المطالــب بهــا تحميهــا
القوانيــن الوطنيــة و/أم االتفاقيــات الدوليــة؟ مــا هــي إمكانيــات
الطعــن فــي حالــة عــدم احتــرام هــذه الحقــوق؟ أتوجــد تشــريعات
أخــرى فــي بلــدان أخــرى يمكــن إيرادهــا كأمثلــة؟
	•علــى المســتوى السياســي :مــا هــي أولويــات الحكومــة؟ ومــا
خطــة العمــل اإلســتراتيجية؟ هــل وضعــت الحكومــة سياســة
تكفــل حــل المشــكل المطــروح؟ وهــل رســمت سياســات أخــرى
لهــا انعــكاس علــى هــذا المشــكل؟
	•علــى مســتوى المجتمــع المدنــي :كيف يتصــور المجتمــع المدني
مســألة المناصــرة؟ هــل هنــاك مشــاريع لهــا أهــداف مماثلة؟
السياق الداخلي :الحالة داخل مجموعة الناصرة
• •مــا هــي مجموعــة األشــخاص التــي ترســم الخطــوة األولــى
للمناصــرة؟ مــا هــي نقــاط قــوة المجموعــة ونقــاط ضعفهــا؟
• •أيوجــد ضمــن المجموعــة عــدد كاف مــن الكفــاءات القــادرة علــى
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إن معرفــة الســياق مرحلــة أساســية يلــزم حصولهــا فــي بداية المشــروع.
وبالفعــل ،ينبغــي تحليــل جملــة مــن العناصــر الداخليــة والخارجيــة
وأخذهــا فــي الحســبان بقصــد تقييــم األخطــار والفــرص .إن معرفــة
هــذه العناصــر ســلفا تزيــد بشــكل كبيــر فــرص نجــاح العمــل.
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القيــام بهــذه المهمــة؟ وإال فمــا الســبيل إلــى ســد هــذا النقــص؟
• •هــل اســتطاع كل مشــارك أن يع ّبــر عــن اســتعداده لالنخــراط فــي
المشــروع (تخصيــص أوقات لــه )...؟
3.3.2تحديد هدف المناصرة
عندمــا يتــم تحديــد المشــكلة وتحليــل الســياق ،يتوجــب االتفــاق علــى
أهــداف المناصــرة بشــكل واضــح ودقيــق .ويبــدو هــدف المناصــرة
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ســهال و َبدَ هِيــا ألننــا عــادة نخلــط بيــن مــا نصبــو إليــه وبيــن هــدف
المناصــرة .والواقــع أن الحــال ليــس كذلــك ،فبعــض تطلعاتنــا طموحــة
إلــى حــد أنهــا غيــر واقعيــة وال قابلــة للتحقيــق .ولربمــا يمكــن تعريــف
هــدف المناصــرة بأنــه توفيــق بيــن مــا يجــب علينــا فعلــه ،ومــا نرغــب
فــي فعلــه ،ومــا نســتطيع فعلــه .وهنــاك مســتويان لألهــداف:
• •الهــدف العــام :وهــو هــدف علــى المــدى البعيــد يســهم العمــل فــى
بلوغــه ،وبالتالــي فهــو هــدف منشــود ال يقتصــر بلوغــه علــى
هــذا العمــل وإنمــا تســاهم فيــه مشــاريع أخــرى.
• •الهــدف الخــاص :وهــو هــدف رســمه القائمــون علــى المشــروع
ويســعون إلــى بلوغــه .ومــن المهــم تحديــد هــذا الهــدف ألنــه
يعينكــم علــى تقييــم درجــة تنفيــذ المشــروع ومــدى نجاحــه.
ويتحتــم أن تكــون أهــداف المناصــرة ذات طابــع خــاص ،ومحــددة
زمنيــا ،وقابلــة للقيــاس .ونقتــرح عليكــم فيمــا يلــي أداة تســمح بالتأكــد
مــن ســامة الهــدف ،وهــي منهجيــة  SMARTالتــي تختصــر األحرف
األولــى للكلمــات التاليــة (بالفرنســية) :خــاص ،قابــل للقيــاس ،مقبــول،
واقعــي ،محــدد زمنيــا.
4.4.2تحديد المستهدف بالمناصرة
بعــد تحديــد األهــداف يحيــن وقــت التعــرف علــى الجمهــور المســتهدف
بالمناصــرة.
إن الكشــف عــن الجمهــور الــذي تســتهدفه المناصــرة مرحلــة حاســمة
فــي هــذه العمليــة ألنــه ســيحدد مالءمتهــا واســتراتيجيتها.
وباإلمــكان أن يُحــدد الجمهــور المســتهدف مــن زاويــة الحقــوق ،أي

األشــخاص الذيــن يتحتــم عليهــم واجــب أو التــزام باحتــرام الحقــوق
(انظــر الجــزء الخــاص بالحقــوق).
ويمكن أن يقسم هذا الجمهور إلى فئتين متمايزتين ومتكاملتين:
الجمهور االبتدائي

الجمهور الثانوي
وهــم األشــخاص الذيــن ال يتخــذون قــرار التغييــر لكــن رأيهــم
يؤثــر فــي الجمهــور االبتدائــي كالمستشــارين ،واألحــزاب
السياســية ،إلــخ .وهــم مــن منظــور المقاربــة الحقوقيــة «الحائــزون
علــى الواجبــات».
وبصــورة أعــم ،يمكــن أن يكــون الجمهــور الثانــوي كل شــخص
أو تج ّمــع يشــارك فــي القضيــة ويحمــل مطالبهــا إلــى دوائــر ذات
تأثيــر .ويُعــد مــن قبيــل الجمهــور الثانــوي :وســائل اإلعــام،
والــرأي العــام ،والجمعيــات ،والنقابــات ،والمهاجــرون ،إلــخ.
ويمكــن النظــر إلــى بعــض الفاعليــن فــي الجمهــور الثانــوي
بوصفهــم حلفــاء للمشــروع (انظــر الفقــرة الموســومة بعنــوان:
تطويــر شــبكات الدعــم والمــؤازرة).
بعــد تحديــد الفئــات المســتهدفة ،ينبغــي التعــرف عليهــا إلشــراكها فــي
عمليــة المناصــرة وإقناعهــا بجدواهــا .وكل المعلومــات التــي تعيــن على
معرفــة أفضــل للجمهــور المســتهدف مفيــدة :كاالطــاع علــى مــدى
معرفتــه للمشــكل المطــروح ،وآرائــه إزاء هــذا المشــكل ،والمســائل
غيــر المرتبطــة بهــذا المشــكل لكــن الجمهــور يثيرهــا ويهتــم بهــا .فعلــى
أســاس تلــك المعلومــات يمكنكــم بنــاء اســتراتيجيات مالئمــة للتواصــل
مــع الجمهــور :أنمــاط الرســائل ،التحالفــات ،إلــخ.
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وهــم أصحــاب القــرار الذيــن يمســكون بزمــام الســلطة الفعليــة
ولديهــم القــدرة علــى تغييــر الوضعيــة والتأثيــر المباشــر علــى 65
أهــداف المناصــرة .ويتمثلــون في مؤسســات الحكومــة ،والبرلمان،
والمنتخبيــن المحلييــن ،إلــخ .وهــم مــن منظــور المقاربــة الحقوقيــة
«المدينــون بالتبعــات».

3 .3مرحلة التخطيط والصياغة
1.1.3تحديد اإلستراتيجية
يمكــن وضــع اســتراتيجيات شــتى تبعــا لألهــداف المحــددة وللســياق
الــذي تــدور فيــه المناصــرة .وهــذه اإلســتراتيجيات يمكــن أن تتطــور
وأن تعــدّل بــل وأن تتراكــم بحســب العراقيــل والفــرص التــي تظهــر
أثنــاء القيــام بالمناصــرة .ثــم يتــم بعــد ذلــك تخطيــط النشــاطات لتنفيــذ
 66اإلســتراتجيات المعتمــدة.
اإلستراتيجية الهدف

أمثلة من النشاطات

ا ســتر ا تيجية إعــام الــرأي العــام
ا لتو عيــة وتحسيســه بالقضيــة التــي
و ا لتثقيــف يُدافــع عنهــا.
العمــل علــى تغييــر
التصــورات الثقافيــة
النمطيــة
والصــور
لتبديدهــا ومــن ثــم
بالوعــي
االرتقــاء

محاضــرات ،منتديــات ،معــارض،
حمــات تحســيس ،جمــع المعلومــات
وتحليلهــا ونشــرها بواســطة وســائل
اإلعــام وغيرهــا مــن وســائط
االتصــال ،التوثيــق ،مأدبــة نقــاش،
مســرح ،ورشــات ،ملتقيــات ،إلــخ.

إ ســتر ا تيجية التأثيــر المباشــر فــي
القــرار
لتنســيق أصحــاب
ا
و ا لتعــا و ن (المســؤولين السياســيين،
المشــرعين ،اإلدارييــن،
إلــخ) عبــر التحســيس أو
األنشــطة التشــاورية.

تفــاوض ،جماعــات الضغــط،
النقــاش ،العمــل ضمــن شــبكات،
اللقــاءات الفرديــة ،نشــر تقاريــر
ومذكــرات ،تحريــر توصيــات ،بــث
إعالنــات صحفيــة ،إلــخ.

إ ســتر ا تيجية ممارســة الضغــط علــى مظاهــرات ،اعتصامــات ،حمــات
اتصــال ،إضرابــات ،عرائــض،
أصحــاب القــرار
ا لمو ا جهــة
توثيــق ،رســائل مفتوحــة ،تحريــر
توصيــات ،إلــخ.
اإلستراتيجية
القضائية

استخدام قنوات قانونية
للحصول على التغيير
اإليجابي :خلق قوة
دفع لسن التشريعات
المطلوبة.

الطعن لدى المحاكم ،االستظهار
بأحكام قضائية تشكل سابقة رمزية،
تعزيز اإلطار التشريعي ،مراقبة
تطبيق القوانين ،العمل على مواءمة
التشريعات الوطنية مع االتفاقيات
الدولية ،نشر األحكام القضائية
التي تشكل سابقة ليتأسّى بها رجال
القضاء ،إلخ.

استخدام اإلنترنت
رأينــا فــي الســنوات األخيــرة ومــن خــال الحــركات االجتماعيــة أن
الشــبكة العنكبوتيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي تشــكل أدوات فعالــة
واقتصاديــة للدفــاع عــن القضايــا المطروحــة .ويلــزم بالتالــي أخذهــا
فــي االعتبــار عنــد القيــام بأنشــطة المناصــرة حيــث إنهــا تمكــن فــي
الوقــت نفســه مــن البحــث عــن المعلومــات ،وتعبئــة المناضليــن ،وبــث
الرســائل .فمواقــع اإلنترنــت تتيــح اإلعــام بنشــاطات المناصــرة،
وخلــق التحالفــات ،والدعــوة إلــى المشــاركة .وتشــكل هــذه المواقــع 67
نافــذة الجمعيــات والمجموعــات المحليــة علــى العالــم.

وتتيــح المدونــات والصحــف اإللكترونيــة لألشــخاص المهتميــن
بالمناصــرة أن يتابعــوا أنشــطتها علــى مــدار الســاعة .ويتضاعــف تأثيــر
الترويــج بفضــل إمكانيــات التعليــق علــى المقــاالت واســتالمها بواســطة
البريــد اإللكترونــي.
وتســمح شــبكات التواصــل االجتماعــي (فيــس بــوك ،وتويتــر،
والمنتديــات والشــبكات المغلقــة) بالوصــول إلــى أعــداد أكبــر وبإثــارة
النقــاش دون حاجــة إلــى التنقــل مــع التمتــع بمزايــا االشــتراك فــي
الفضــاءات المفتوحــة.
2.2.3تخطيط العمل وتقويمه
قبــل التطــرق إلــى التنفيــذ بحــد ذاتــه ،يجــدر تخطيــط النشــاطات لتســهيل
عمــل الفريــق وتدبيــر الوقــت .فانطالقــا مــن جــدول بســيط يمكــن لجميــع
الفاعليــن أن يطلعــوا علــى األعمــال التــي تــم القيــام بهــا فــي ســبيل بلــوغ
هــدف محدد.
كمــا يمكــن جــدول التخطيــط مــن تقييــم األنشــطة الجاريــة (فــي منتصف
فتــرة المشــروع مثــا) أو بعــد اكتمــال إنجازهــا .ويقتضــي ذلــك أن
يحــدد الفاعلــون المؤشــرات الدالــة علــى نجــاح العمــل (عــدد الســكان
المســتفيدين ،التأثيــرات المالحظــة علــى مســتوى الجمهــور المســتهدف،
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إنــه ألمــر بالــغ األهميــة أن تــدرج معلومــات واضحــة بشــأن رســائل
المناصــرة وأهدافهــا وأنشــطتها ،دون إغفــال عناويــن الشــخصيات
المرجعيــة لتوطيــد الصــات بيــن الشــبكات.

مــدى حصــول التغييــر المنشــود ،عــدد المقــاالت الصحفيــة ،إلــخ ،)...
ممــا يســاعد فــي قيــاس النتائــج المحــرزة.
ويقــدم التقييــم إضــاءة تنيــر المناصــرة علــى ثالثــة مســتويات :نتائــج
العمــل ،وانعكاســاته ،ومســار المناصــرة بحــد ذاتهــا (انظــر الجــدول
أدنــاه) .وبذلــك يكــون باإلمــكان النظــر إلــى نتائــج كل مســتوى بصــورة
شــمولية واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر لتصحيــح االختــاالت مســتقبال.
وعلــى العمــوم ،يتيــح التقييــم الفرصــة الســتثمار التجــارب الجيــدة
 68والعمــل علــى تفــادي العراقيــل التــي عاقــت المشــروع الحالــي فــي
مشــاريع المناصــرة الالحقــة.

نمط التقييم

موضوع التقييم

نتائج التقييم

تقييــم الهــدف يتمثــل هــذا التقييــم فــي
المــراد بلوغــه قيــاس مــدى إســهام األنشــطة
المنجــزة ،والوســائل المعبّــأة،
والمــدة المخصصــة لذلــك،
فــي بلــوغ األهــداف والنتائــج
المنتظــرة.

أن تمكــن العبــر والــدروس
المســتخلصة مــن تحســين
مردوديــة األنشــطة المســتقبلية
فــي مجــال المناصــرة.

يتمثــل هــذا التقييــم فــي قيــاس
تقييــم
ا لتأ ثيــر ا ت التغييــرات اإليجابيــة والســلبية
علــى المــدى فــي المجتمــع بفعــل المناصــرة
علــى المدييْــن المتوســط
ا لبعيــد
والبعيــد.

أن تمكــن العبــر المســتخلصة
والــدروس مــن تعديــل األهداف
التــي لــم يتســنّ بلوغهــا أو لــم
يكــن لهــا التأثيــر المرجــوّ علــى
الجمهــور المســتهدف

تقييــم مســار يتمثــل هــذا التقييــم فــي أن تمكــن العبــر والــدروس
القيــام مــن الداخــل بقيــاس المســتخلصة مــن تحســين
ا لتنفيــذ
الطريقــة التــي يتــم بهــا إنجــاز تســيير مشــروع فــي الحمــات
ا لمســتقبلية .
ا لمشــر و ع .

4 .4مرحلة التنفيذ
تتمثــل مرحلــة التنفيــذ ،وهــي آخــر مرحلــة قبــل التقييــم ،فــي تنفيــذ
األنشــطة المقــررة كافــة .وللتمكــن مــن إنجــاز هــذه األنشــطة،
يلــزم القيــام بثــاث خطــوات ميدانيــة :صياغــة الرســائل واالتصــال
بالجمهــور ،وتطويــر شــبكات التحالــف والدعــم ،وحشــد المــوارد.

1.1.4صياغة الرسائل واالتصال بالجمهور
ال يمكــن القيــام بحملــة مناصــرة دون إعــداد اســترتيجية اتصــال
مخصصــة لنشــر المعــارف ،والتحســيس ،وتعضيــد الحجــج واألدلــة
الداعمــة ألهــداف المناصــرة .ويرمــي هــذا الجــزء إلــى تقديــم البيانــات
الالزمــة لصياغــة الرســائل بشــكل جيــد.
1.1.1.4جمع المعلومات واستخدامها

وهــذه بعــض النصائــح لحســن اســتخدام
ا لمعلو مــا ت :
لتكون لديكم مصداقية عليكم:
• •أن تعتمــدوا علــى معلومــات موضوعيــة ونابعــة
مــن مصــادر موثوقــة وشــفافة وعموميــة
(النصــوص الدوليــة ،القوانيــن الوطنيــة،
الخطابــات السياســية ،البحــوث الجامعيــة ،إلــخ).؛
• •اســتخدموا مصــادر يثــق فيهــا أصحــاب القــرار
وتجنبــوا اإلثــارة؛
• •تحلــوا باألخــاق الفاضلــة :ال تســتخدموا
المعلومــات الشــخصية (الشــهادات ،الصــور،
إلــخ ).إال بــإذن مكتــوب مــن المعنييــن مــع عــدم
تعريضهــا للخطــر؛
• •ال تقومــوا باالتصــال إال بشــأن المعلومــات التــي
تتأكــدون تمامــا مــن صحتهــا وبمقدوركــم إثباتهــا
(األرقــام ،إلــخ.).
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يتــم البحــث عــن المعلومــات واســتغالل المعطيــات علــى مــدى مســار
المناصــرة ،ســواء تعلــق األمــر بتحليــل الســياق أو بتحريــر الرســالة.
لــذا يتع ّيــن الحــرص علــى اســتخدام معلومــات دقيقــة ومناســبة.
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2.2.1.4إعداد رسائل المناصرة
الرســالة منطــوق مقتضــب ومقنــع ويهــدف إلــى مناصــرة قضيــة أو
موقــف مــا وتوضــح بجــاء مــا يُــراد إنجــازه ولمــاذا وكيــف .وهــي
تدعــو وتحــث دون مواربــة أصحــاب القــرار للعمــل أو األشــخاص
القادريــن علــى التأثيــر بقــوة فــي تغييــر الســلوك والمواقــف أو لخلــق
الوعــي إزاء مشــكلة معينــة.
 70وينبغي مراعاة ستة عناصر في صياغة الرسالة: 9
المضمون

ينبغــي أن تتضمــن الرســالة معلومــات ومراجــع مقنعــة بالنســبة
للجمهــور المســتهدف.

اللغة

ينبغــي أن تكــون الرســالة مفهومــة بشــكل واضــح ،لذلــك يلــزم أن
تكتــب بلغــة الجمهــور المســتهدف.

حامل
الرسالة

يتع ّيــن البحــث عــن الشــخص األكثــر مصداقيــة لحمــل الرســالة.
فمثــا ،إذا أراد الفاعــل فــي المناصــرة اســتخدام الصحافــة فعليــه
أن يختــار الجريــدة األكثــر انتشــارا واحترامــا ومقروئيــة.

شكل
الرسالة
التوقيت

ليكون للرسالة وقع فعال ينبغي "تجميلها" واستخدام الوسائل
المناسبة لنقلها (اجتماعات ،مطويات.)... ،

المكان

ينبغي توخي التوقيت األفضل لبث الرسالة .ولكي يستوعبها
الجمهور يوصى بأن يتم بتقديمها له بصورة متكررة عبر قنوات
متعددة وعلى مدى فترة طويلة.
يجب أن نعرف في أي مكان وفي أي قناة يستقبل الجمهور
الرسالة بأفضل طريقة (وسائل اإلعالم ،المحاضرات ،الرسائل،
إلخ).

علــى الفاعليــن فــي المناصــرة أن يكيّفــوا الرســالة مــع الجمهــور
المســتهدف :فأصحــاب القــرار ،وشــبكات الدعــم ،ووســائل اإلعــام،
والجمهــور العريــض ،ال يســتقبلون المعلومــات بالطريقــة ذاتهــا وال
يتأثــرون بالحجــج نفســها (انظــر الجــزء الخــاص بتحديــد الجمهــور
المســتهدف).

9

دعم وتحليل للبحث في إفريقيا ،مدخل إلى المناصرة :دليل للتكوين ،ريتو ر .شارمو ،يناير  ،1997ص 51

بعض اإلرشادات من أجل التعامل مع وسائل اإلعالم:
• •ينبغــي إعطــاء عنايــة خاصــة لوســائل اإلعــام ألنهــا
تشــكل وســائط فعالــة لنقــل المعلومــات إلــى شــتى
قطاعــات المجتمــع وإلــى الجمهــور العريــض ولحمــل
أصحــاب القــرار علــى التفكيــر.

• •قبــل لقــاء الصحفــي حضــروا جمــا كثيــرة ذات وقــع
وتأثيــر وتلخــص المناصــرة.
• •ال تجيبوا أبدا على سؤال ال تعرفون جوابه.
• •مــن المهــم التعــرف علــى الصحافييــن الذيــن يغطــون
المواضيــع المتعلقــة بالمناصــرة وربــط عالقــة جيــدة
بهــؤالء الصحفييــن باالتصــال المنتظــم بهــم وإمدادهــم
بالمعلومــات.

2.2.4تطوير شبكات التحالف والدعم
لكــي يكــون لفاعلــي المناصــرة أمــل فــي تغييــر المجتمــع ،يتحتــم عليهــم
أن يبنــوا أوســع شــبكة مــن التحالفــات لدعــم قضيتهــم .فبقــدر مــا ينخــرط
النــاس فــي المجهــود اإلســتراتيجي للمناصــرة يــزداد الضغــط ويصعــب
تجاهله.
وبمقــدور التحالفــات كذلــك أن تعــزز البنيــة الداخليــة لفريــق المناصــرة
ســواء عبــر تبــادل المعلومــات والكفــاءات أو مــن خــال تقاســم المــوارد
الماديــة والبشــرية.
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• •يجــب اتخــاذ الحيطــة والحــذر فــي اســتخدام وســائل
اإلعــام .حيــث إن الصحفــي إذا لــم يحســن تأويــل
المعطيــات أو إذا لــم تكــن المعلومــات دقيقــة ،فــإن ذلــك
قــد يكــون لــه مفعــول عكســي علــى الهــدف المنشــود.
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بعض النصائح إلنشاء شبكة من التحالفات بشأن الهجرة
• •للقيــام بمناصــرة للدفــاع عــن المهاجريــن ،يمكــن إشــراك
الكثيــر مــن الفاعليــن لالســتفادة مــن معارفهــم وتجاربهــم
بحيــث يشــكلون شــبكة مــن التحالفــات القويــة المكونــة
مــن:
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• •المهاجريــن المناضليــن الذيــن يــودّون االنخــراط فــي
عمليــة المناصــرة؛
• •جميــع المهاجريــن المعنييــن بمطالــب المناصــرة والذيــن
يتوجــب إشــراكهم فــي المشــروع؛
• •الجمعيــات الراغبــة فــي دعــم المهاجريــن ضمــن مبادرات
المناصــرة التــي يتخذونها؛
• •جمعيــات حقــوق اإلنســان التــي تهتــم بدمــج مســألة حقــوق
المهاجريــن فــي نشــاطاتها؛
• •جميــع الجمعيــات وجميــع األفــراد الذيــن يقومــون بعمــل
مناصــرة لســكان آخريــن يعانــون مــن انتهــاك الحقــوق
ذاتهــا.

ليــس مــن الســهل دائمــا انضمــام الجمعيــات إلــى شــبكة موحــدة ألن
لــكل جمعيــة مهامهــا ،وأهدافهــا ،والعراقيــل التــي تحــد مــن نشــاطها.
لــذا يمكــن االتصــال الجيــد والتســيير الشــفاف والتشــاركي مــن التوســيع
المســتمر للشــبكة دون المســاس باألهــداف األصليــة.
3.3.4حشد الموارد
عنــد النــزول إلــى الميــدان قــد تظهــر الحاجــة إلــى بعــض المــوارد
إلنجــاز بعــض النشــاطات الملموســة .ويُقصــد بالمــوارد هنــا مفهومهــا
العــام الــذي يشــمل الوســائل اللوجســتيكية ،والبشــرية ،والماديــة،

والمضمونيــة ،والماليــة .ويمكــن إجــراء المناصــرة بوســائل ماليــة
ضئيلــة إذا مــا تــم اســتعمال المــوارد األخــرى المتاحــة بشــكل ســديد.
١.١المــوارد اللوجســتيكية (المبانــي ،التوريــدات ،الحواســيب :)...
يتعلــق األمــر بأهــم مــورد قــد يفتقــده المهاجــرون إلــى موريتانيا.
ويمكــن حــل هــذا المشــكل بإنشــاء تحالفــات مــا بيــن جمعيــات
الدعــم الموريتانيــة وبيــن الجمعيــات الدوليــة .ذلــك أن مــن
الســهل أحيانــا أن توفــر الجمعيــة دعمــا لوجســتيكيا بــدل الدعــم
المالــي .وفضــا عــن ذلــك ،يم ّكــن تقاســم المعــدات أو المبانــي 73
المناصريــن مــن تعزيــز الروابــط فيمــا بيــن الجمعيــات.

٣.٣المــوارد البشــرية :تتطلــب المناصــرة توفــر الوقــت والطاقــة
وااللتــزام .ويلــزم الحفــاظ علــى حمــاس المشــاركين .وطريقــة
التســيير الشــفاف والتشــاركي هــي وحدهــا التــي تم ّكــن مــن
المحافظــة علــى التــزام المشــاركين والجمعيــات الشــريكة.
٤.٤المــوارد الماليــة :مــن الممكــن تحصيــل األمــوال بطريقتيــن:
اإلســهامات الشــخصية (المســاهمات ،التبرعــات العيْنيــة،
األنشــطة المــدرّ ة للدخــل) أو عــن طريــق اإلســهامات الشــخصية
(هبــات ،رعايــة ،تمويــل مــن المؤسســات الوطنيــة أو الهيئــات
الدوليــة أو مــن القطــاع الخــاص).
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٢.٢المــوارد المضمونيــة (الخبــرة ،التكويــن ،إلــخ :).يمكــن مجــددا
أن تتوفــر المــوارد المضمونيــة مــن خــال التحالــف الجيــد
والشــراكات .فــإذا كانــت الشــبكة واســعة ومتنوعــة يغلــب أن
نجــد فيهــا الكفــاءات المطلوبــة .كمــا يمكــن أن تطلــب مســاعدة
مؤقتــة مــن جمعيــة متخصصــة فــي إطــار الحاجــات الخاصــة
(التكويــن ،البحــث عــن المعلومــات وعــن النصائــح ،إلــخ).

بعض النصائح لتحصيل التمويالت
ســعيا إلــى ضمــان حســن ســير العمــل ولتكويــن عالقــة جيــدة
مــع المموليــن ،ينبغــي االنتبــاه إلــى مــا يلــي:
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• •تطويــر الكفــاءات (متابعــة اإلنفــاق وتحريــر التقاريــر
الماليــة)؛
• •التــزام خلقــي فــي مجــال التســيير الشــفاف لجمــع األمــوال
وصرفها؛
• •معرفــة واحتــرام النظــم والتشــريعات المعمــول بهــا فــي
موريتانيــا فيمــا يتعلــق بجمــع األمــوال وتســييرها؛
• •عــدم التعامــل مــع مموليــن تتنافــى مصالحهــم مــع أهــداف
المناصــرة و/أو ال تســمح بحريــة العمــل.
ومــع ذلــك ينبغــي أال يكــون العمــل مشــروطا بحصــول
التمويــل .فبعــض األنشــطة يمكــن القيــام بهــا بــدون تمويــل
أو بالقليــل مــن المــال (ال تنســوا األدوات الكثيــرة المتاحــة
لكــم مجانــا مثــل اإلنترنــت!) .وعــاوة علــى ذلــك ،قــد تكــون
األنشــطة المنجــزة بــدون تمويــل ورقــة رابحــة إلقنــاع
المموليــن بقدرتكــم علــى التدخــل.

