املغرب العريب
هل يُ َع ّد منطقة آمنة؟
كل حالة فريدة من نوعها .كام أنّه ال يوجد
بكل طلب لجوء عىل ِحدة إذ أ ّن ّ
تنص عليه اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئني التي تفرض النظر ّ
أي بلد «آمناً» .فهذا ما ّ
ال ميكن اعتبار ّ
بل ٌد ُمعفى من الخلل وانتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك بلدان املغرب العريب أو حتى ضمن نطاق االتحاد األورويب.
أي خطر من االضطهاد وقيام احرتام دولة القانون .كام ميكن اعتبار «البلد اآلمن» «كبلد ثالث آمن» حيث أ ّن طالبي اللجوء
إ ّن تصنيف بلد مصدر عىل أنّه آم ٌن يعني عدم وجود ّ
الخاص بالالجئني .إ ّن اعتامد
الذين م ّروا عرب البلد املذكور قد يت ّم إرجاعهم إليه بسبب اإلجراءات املتعلّقة بطلبات لجوئهم التي تتامىش مع معايري القانون الدويل واألورو ّيب
ّ
مفهوم «األمن» كأداة للنظر يف حاالت اللجوء قد يحمل عواقب وخيمة عىل الحقوق التي يتمتّع بها طالبي اللجوء (الرجاء النظر إىل التحليل) مثل ترسيع عمل ّية مراجعة الطلب
واستئنافها دون توقيف ،منها احتامل رفض طلب اللجوء ،أو يف حالة «البلدان الثالثة اآلمنة» ،عدم قبولها.
كل من الجمعية األوروبية للدفاع عن حقوق اإلنسان ( ،)AEDHاألورو-متوسط ّية للحقوق ( ،)EuroMed Rightsوالفدرال ّية الدول ّية لحقوق اإلنسان ( )FIDHيعارض
إنّ ّ
الخاصة بالبلدان املصدر اآلمنة .وعقب
اعتامد مفهوم «األمن» .بحلول صيف عام  ،٢٠١٦يقوم الربملان األملاين بالتصويت عىل مرشوع قانون يشمل دول املغرب العريب عىل قامئتها
ّ
هذا اإلعالنُ ،ع ِقدَت إتفاقيات مع دول الجزائر واملغرب وتونس لتسهيل عودة طالبي اللجوء القادمني منها والذين ُر ِفضت طلباتهم ،إىل بلدانهم املنشأ.
فمن بني  ١٢قامئة وطنيّة تندرج فيها البلدان اآلمنة التي حدّدها أعضاء اإلتحاد األورويب الثامن والعرشون ،كانت بلغاريا الدولة الوحيدة التي أدرجت الجزائر يف حني مل تُج ِمع أي
من الدول األخرى عىل اعتبار الجزائر أو املغرب أو تونس كبلد مصدر آمن.
إ ّن الوضع الحا ّيل للحريات العامة والفردية يؤثر بشكلٍ مبارش عىل أوضاع املواطنني والالجئني واملهاجرين .نذكر باختصار يف ما ييل الحاالت السائدة يف الجزائر واملغرب وتونس
تخص الالجئني وطالبي اللجوء مبارشة من دون أن نصف الواقع العام لحقوق اإلنسان يف هذه البلدان الثالثة بل من خالل الرتكيز فقط عىل بعض
واملتعلقة باملسائل التي ّ
خصائص هذه الحقوق.

الحريات العامة والفردية
• عقبات تحول دون حرية تأليف الجمعيات
إ ّن حرية تأليف الجمعيات مق ّيدة إىل حد كبري يف الجزائر مبا يف ذلك املنظامت
النقابية املستقلة التي ال ميكن لها أن تتس ّجل بينام قادتها هم ضحيّة مالحقات
مستم ّرة.
الوطني عىل حرية تأليف الجمعيات التي واجهت يف
ينص الدستور
يف املغربّ ،
ّ
اآلونة األخرية عدّة عوائق (كرفض تسجيلها وحظر تنظيم االجتامعات) عىل الرغم
من اللجوء إىل القضاء اإلداري الذي وافق عىل قرار الهيئة العامة.
يف تونس ومنذ نهاية الثورة ،مل تعد حرية تأليف الجمعيات موضع شك.
تقل القيود املفروضة عىل
• عقبات تحول دون حرية التعبري :يف الجزائر ،ال ّ
حرية التعبري أهم ّية عن حرية تأليف الجمعيات؛ أ ّما املغرب فيضع قيودا ً صارمة
يف هذا املجال ،وال سيام من خالل املبالغة يف استخدام القوة يف الكثري من
األحيان.

• عقبات تحول دون حرية الصحافة ،وهي الوحيدة القادرة يف الغالب عىل
الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
احتلّت البلدان الثالثة املراتب التالية بحسب ترتيب منظمة مراسلون بال حدود
يف العام :٢٠١٦
 تونس :املرتبة ٩٦ الجزائر :املرتبة ١٢٩ املغرب :املرتبة ١٣١• تجريم املثلية الجنسية يف الجزائر واملغرب وتونس وتطبيق ذلك عىل الجميع
(أكان املواطنون آو األجانب) :الحكم بالسجن ودفع غرامة.
• يعاقب القانون أي شخص أكان مواطناً أو أجنب ّياً عىل مغادرة البلد من دون
أي
ترصيح موافقة مسبق ،ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدويل الذي يسمح مبغادرة ّ
بلد مبا يف ذلك بلد املنشأ ،القانون الجزائري (رقم  ٠١-٩٠العائد إىل  ٢٥فرباير
التونيس (رقم  ٦-٢٠٠٤العائد إىل
 ،)٢٠٠٩القانون املغر ّيب (رقم  ،)٠٣-٠٢والقانون
ّ
 ٣فرباير  :)٢٠٠٤تتض ّمن العقوبة السجن ودفع غرامة.

• تم توثيق استخدام التعذيب وسوء املعاملة بدرجات متفاوتة يف البلدان
الثالثة الذكورة من دون أن تت ّم إدانته إال يف حاالت إستثنائ ّية.

عوائق تحول دون تأمني الحق يف اللجوء وحقوق املهاجرين
خاص باللجوء أكان يف الجزائر أو املغرب أو
• ال يتوفر أي قانون
ترشيعي ّ
ّ
تونس :ولو أ ّن املغرب قد أوىل لفرتة ما مه ّمة التع ّرف إىل حاالت اللجوء بحسب
اتفاقية جنيف إىل مفوض ّية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  ،HCRإال إ ّن
املفوضيّة مل تعد تلعب هذا الدور .وعىل الرغم من عملية التنظيم التي جرت يف
العامني  ٢٠١٥ -٢٠١٤يف املغرب وحده ،ما زال يقع تأمني فرص العمل والرعاية
الصحية والسكن والتعليم يف هذه البلدان الثالثة ،عىل عاتق املجتمع املد ّين .وال
ميكن لطالبي اللجوء الوصول إىل مؤسسة مستقلة تحدّد إذا ما كانوا مؤهلني
للحصول عىل صفة لجوء كام أنّه ال ميكنهم التمتّع بالحد األدىن حتّى من الحقوق
االقتصادية ،اإلجتامعية والثقافية.

للمزيد من املعلومات

الجمعية األوروبية للدفاع عن حقوق اإلنسان ( ،)AEDHاألورو-متوسطيّة
للحقوق ،والفدرال ّية الدول ّية لحقوق اإلنسان ( :)FIDHالبلدان ‘اآلمنة’ :حرمان
حق اللجوء
من ّ
الجزائر
مذكّرة حول واقع حقوق اإلنسان يف الجزائر ،األورو-متوسطيّة للحقوق( (�Euro
 )Med Rightsيناير ٢٠١٦
http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/02/Note_Algerie_version_finale_FR.pdf
تقرير األورو-متوسط ّية للحقوق ( )EuroMed Rightsعن الجزائر
تقرير الفدراليّة الدوليّة لحقوق اإلنسان ( )FIDHعن الجزائر
مجموعة من أهايل املختطفني يف الجزائر ()CFDA
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ()LADDH
إصدارات عن النقابة الوطنية املستقلة الخاصة بإدارة شؤون املوظفني يف اإلدارات
العا ّمة ()SNAPAP
 www.jcalgerie.beالفرنسية
( www.jcalgerie.bizالعربية)
املغرب
تقرير الفدرال ّية الدول ّية لحقوق اإلنسان ( )FIDHعن املغرب (صفحة عن شامل
إفريقيا والرشق األوسط)
تقرير األورو-متوسط ّية للحقوق ( )EuroMed Rightsعن املغرب
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
http://www.amdh.org.ma/ar
رسالة وتوصيات من األورو-متوسطيّة للحقوق ( )EuroMed Rightsمبناسبة
انعقاد مجلس االتحاد األورويب واملغرب ،يف ديسمرب ٢٠١٥
http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-

• ال تت ّم معاقبة مرتكبي الهجومات العنرصية املتك ّررة ض ّد مجتمعات املهاجرين
والالجئني ،وخاصة يف جنوب الصحراء حيث حصل هجو َمني عنيفَني يف ورغلة
وبشار-كولومب يف الجزائر يف شهر مارس  ٢٠١٦من دون أن يجري التحقيق
يف الهجوم الثاين (الذي أدّى إىل إصابة العرشات بجروح وعدد من الوفيات)؛ وقد
رفضت املستشفى استقبال إمرأة شابة من الكامريون عىل أثر تع ّرضها للرضب
واالغتصاب يف هوران ومل تُس َّجل الشكوى التي قدّمتها (يف نوفمرب )٢٠١٥؛ ومل
يجري أي تحقيق يف مقتل الشاب السنغايل بعد هجوم عنرصي يف طنجة (يف
سبتمرب)٢٠١٤؛ كام أ ّن العنف الذي متارسه الرشطة عند الحدود يبقى دون عقاب
(املغرب و إسبانيا ،الجزائر واملغرب ،تونس والجزائر).
• اعتقاالت وعمليات توقيف واسعة النطاق من قبل الرشطة من دون حصول
املهاجرين عىل محاكمة ،مبا يف ذلك َمن ميلكون أوراقاً قانون ّية ،إضاف ًة إىل الطرد
الجامعي بحقّهم (من املغرب وتونس والجزائر).

03-EuroMed-Droits-Lettre-en-vue-du-Conseil-dassociation-UEMaroc-2015.pdf
تونس
عريضة عا ّمة وقعتها  ٤٦منظمة تونيسية ودولية ملعارضة قانون مكافحة
اإلرهاب
وحق الجنسية يف
واألجانب
املهاجرين
عىل
املنطبقة
القوانني
لتعديل
الدعوة
ّ
تونس ،تقرير مشرتك بني األورو-متوسط ّية للحقوق و  ،CeTuMAديسمرب ٢٠١٤
http://euromedrights.org/fr/publication/plaidoyer-pour-une-reforme-des-lois-relatives-aux-migrants-aux-etrangers-et-a-la-natio/nalite-en-tunisie
تقرير األورو-متوسط ّية للحقوق ( )EuroMed Rightsعن تونس
تقرير الفدراليّة الدوليّة لحقوق اإلنسان ( )FIDHعن تونس
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
/http://femmesdemocrates.org.tn
مركز اللجنة التونيسيّة الحرتام الحريات وحقوق اإلنسان يف تونس
https://www.facebook.com/crldhtunisie
املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
/http://ftdes.net/ar
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
/https://www.facebook.com/ltdh.tn

