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ملخص
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة  ،بشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان ومكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،يوما دراسيا حول اإلطار
المؤسساتي المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر ،بتاريخ  26يوليوز2017
بالرباط ،في إطار برنامج العمل العالمي لمنع االتجار باألشخاص وتهريب
المهاجرين ومواجهتهما  ،الممول من طرف االتحاد األوروبي ،والذي
يتم تنفيذه بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة "اليونيسيف".
وقد خصصت أشغال اليوم الدراسي لنقاش تنسيق االستجابة الوطنية
لمناهضة االتجار باألشخاص ،حيث تم طرح موضوعين محوريين:
الحكامة المؤسساتية لمكافحة االتجار باألشخاص ،ثم تنسيق سلسلة
خدمات من شأنها حماية ومساعدة الضحايا .و قد تم تناول الموضوعين
في جلسة عامة تلتها ورشتا عمل جماعيتان على النحو التالي:
1.1الحكامة المؤسساتية المتعلقة بمكافحة االتجار بالبشر  -تطرق هذا
المحور لتدارس سبل إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة باالتجار بالبشر،
طبقا لما نص عليه القانون  ،27-14بما في ذلك صالحياتها،
والوسائل والموارد المخولة لها ،المناسبة لمهماتها.
2.2تنسيق سلسلة من الخدمات ترتكز على حماية الضحايا  -كان الهدف
من هذا المحور هو وضع قائمة باإلجراءات التي يتعين اتخاذها بغية
اإلعداد إلنشاء آلية تتضمن سلسلة خدمات منسقة وفعالة بين
مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المعنية بمساعدة
وحماية ضحايا االتجار بالبشر.
و قد شارك بأشغال اليوم الدراسي حوالي  120شخصا ،بما فيهم عدد
من الفاعلين الوطنيين والدوليين وممثلي المجتمع المدني و الهيئات
الدولية بالمغرب ،و كذا ممثلي وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية
البصرية ،فضال عن حضور خبراء مستقلين من عدة بلدان .وقد تم
السعي إلى صياغة توصيات عملية إلرساء استجابة مؤسساتية منسقة،
حيث تعتزم هذه الورقة تقديم أهمها.

محاور النقاش
الحكامة المؤسساتية لمكافحة االتجار بالبشر:
لجنة التنسيق الوطنية المزمع إنشاؤها
تناولت النقاشات المتعلقة بهذا المحور العديد من الشروط و المتطلبات
التي أثارها المشاركون  ،والتي تم تصنيفها هنا للتوضيح .من بينها أوال
ثالثة مبادئ ترسخ للمفاهيم المنتهجة التي ترمي ضمان وضع مصلحة
الضحية في صميم اعتبارات وتدخالت اإلطار المؤسساتي .وتتجلى في
المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان ،ومقاربة النوع ،ثم مقاربة المصلحة
الفضلى للطفل.
ثانيا ،هناك أربعة "مبادئ تنظيمية" لضمان دمج المبادئ المفاهيمية
الثالثة في اإلطار المؤسساتي ،لتمكينه من االستجابة بفعالية وبشكل
مستدام للتحديات التي تطرحها الظاهرة .وهي كالتالي:
-

مسؤولية الدولة،المقاربة المتعددة التخصصات،إدماج المجتمع المدني،-استدامة اإلطار المؤسساتي.

تحيلنا كل من هذه المبادئ إلى مجموعة من التوصيات الملموسة (
فقرة "التوصيات") ،فضال عن النقاط الهامة التي تم تناولها باستفاضة
في النسخة المفصلة من التقرير .والتي يمكن تلخيصها كما يلي:
  -ينبغي أن يشمل مجال تدخل اللجنة جميع حاالت االتجار بالبشرالممكنة  ،بخالف بعض التجارب األجنبية التي كانت قد حصرت
الموضوع في شكل من أشكال تمظهره أو في مشكل مرتبط به
(كالعنف القائم على النوع االجتماعي أو االتجار باألشخاص العابر
للحدود ،على سبيل المثال).
- -من المهم جدا منح التفويض التنسيقي لوزارة تتوفر على مندوبيات

أو تمثيليات إقليمية ومحلية عدة ،ومايوافق ذلك من موارد؛
  -من المهم كذلك إدماج أعضاء المجتمع المدني في اللجنة ،نظرالدورهم المحوري في رصد وتحديد الضحايا؛
  -ينبغي كذلك الحفاظ على مرونة معينة عند إنشاء وتشكيل اللجنةمن أجل تسهيل التكيف الحقا مع التطورات الميدانية واالستفادة
من التجارب و االستجابات الخاصة بكافة المتدخلين.

إنشاء اآللية الوطنية لإلحالة
يتم تعريف اآللية الوطنية لإلحالة بأنها "آلية التعاون التي يفي من
خاللها ممثلو الدولة بالتزاماتهم من حيث حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
األساسية لضحايا االتجار باألشخاص ،عن طريق الجمع بين جهودهم
ومجهودات المجتمع المدني في إطار شراكة استراتيجية" .فهي بذلك
ليست مؤسسة مستقلة وإنما هي نظام مصمم لتمكين المؤسسات
والخدمات العامة ومنظمات المجتمع المدني من تحديد ضحايا االتجار
وتوجيههم ومساعدتهم .ومن المفترض أن تكون اللجنة الوطنية المقبلة
على "قمة هرم" هذه اآللية.
وبرغم أن إرساءها يعتمد على عدد من الخصائص التي يتوفر عليها
المغرب سلفا ،إال أن هناك تحديات تم تناولها في النسخة
المفصلة من التقرير ،والتي تستلزم استيفاء الشروط المسبقة التالية:
 -وجود هيئة مؤسساتية متعددة التخصصات ومتعددة القطاعاتلضمان تنسيق االستجابة الوطنية ضد االتجار باألشخاص بين
مختلف اإلدارات والمجتمع المدني .ويتعلق األمر في المغرب بلجنة
التنسيق الوطنية التي سيتم إنشاؤها مستقبال.
 - -تبني مبادئ توجيهية مشتركة بين الجهات الفاعلة في الشبكة لتحديدضحايا االتجار باألشخاص ،من شأنها تمكين الشرطة (شرطة الحدود
مثال)  ،ووحدات المساعدة االجتماعية (التابعة للقطاعات العامة
أوغيرها) ،ومفتشي العمل ،والقضاة من تحديد ضحايا االتجار بالبشر
ثم الحقا تطوير قدراتهم كل من زاوية اختصاصه ،للكشف عن

مؤشرات االتجار بالبشرالتي تبرر توجيه الشخص إلى اآللية الوطنية
لإلحالة

 - -وجود مجموعة متنوعة من الخدمات التي يتم االعتماد عليها فيتشكيل اآللية بما فيها :توفير السكن ،والحماية من التهديدات
الجسدية والنفسية ،والمساعدة الطبية واالجتماعية والنفسية
والقانونية ،باإلضافة إلى المساعدة في العودة الطوعية إلى الوطن؛
 -وضع إجراءات قضائية لتنسيق مساعدة الضحايا مع متطلبات العدالةالجنائية
أسهمت هذه المالحظات في صياغة التوصيات المتعلقة بإرساء اآللية
الوطنية لإلحالة ،وهي كالتالي:

ملخص التوصيات
االرقم

التعليق

التوصية

 .1التوصيات المتعلقة بإدماج المبادئ التوجيهية

1.1

من الحري باللجنة الوطنية،
أن يكون أعضاؤها ،على
معرفة وإلمام كبيرين
بالمعايير الدولية لحقوق
اإلنسان ،بما في ذلك الخبرة
في المقاربة القائمة على
حقوق اإلنسان ،ومقاربة
النوع  ،والمقاربة المتعلقة
بحقوق الطفل.

يجب إدراج هذا المعيار في
عملية انتقاء أعضاء اللجنة

1.2

ينبغي أن تكون عضوية
اللجنة متوازنة من حيث
النوع االجتماعي.

-

1.3

من المهم دمج المبادئ
المذكورة أعاله في صياغة
اللجنة
استراتيجيات
ومشاريعها وخطط عملها،
و أخذها كذلك بعين
االعتبار عند تصميم أدوات
رصد وتقييم المشاريع ،و
المؤشرات.

-

االرقم

التوصية

التعليق

 .توصيات بشأن إدماج المبادئ التنظيمية :المسؤولية الحكومية2

2.1

2.2

2.3

يناط الدور التنسيقي داخل
اللجنة إلى الوزارة التي
لها مجال تدخل أشمل
للموضوع وتمثيليات أو
فروع إقليمية

الهدف من ذلك هو تيسير
التعاون األفقي بين مختلف
اإلدارات وضمان وضع آلية
مرجعية في المستقبل بشأن
هيكل إداري قائم من قبل

ينبغي أن تتألف اللجنة
مختلف
من
الوطنية
اإلدارات المعنية بهذه
الظاهرة وتسمح بالتعاون
األفقي بين هذه اإلدارات
المختلفة؛

جميع
تمثيل
يتوجب
اإلدارات المعنية مباشرة،
باإلضافة إلى قطاعات
الخدمات العامة التي تكون
في إطار عملها ،على اتصال
مباشر مع ضحايا االتجار

تستلزم عضوية اللجنة
مستوى تراتبيا عاليا كافيا
لتسهيل التنسيق اإلداري
الرأسي بين القادة اإلداريين
أو من المستوى الوطني
إلى المستوى المحلي
أوالعكس.

الهدف من ذلك هو
التمكن من التأثير على
المجريات اإلدارية الخاصة
بالتنسيق ،وإحكام نشر
التدابير والمبادئ التوجيهية
على المستوى اإلقليمي،
وتوفير المعلومات الضروية
(االتصاالت المحلية ،تبادل
المعلومات عن حاالت
االتجار ،وما إلى ذلك)

االرقم

التعليق

التوصية

يكون انتقاء أعضاء اللجنة
أساس
على
الوطنية
معرفتهم وخبرتهم في
مجال االتجار بالبشر

-

2.5

ينبغي إشراك ممثلي
المجتمع المدني في وضع
الوطنية
االستراتيجية
وخطة العمل لمكافحة
االتجاربالبشر

-

2.6

تعتبر اللجنة الوطنية الهيثة
المرجع للتعاون الدولي
والثنائي
المبادرات
حيث
من
والمشاريع المتصلة باالتجار
بالبشر

والهدف من ذلك هو تعزيز
أوجه التآزر بين المنظمات
الدولية الراغبة في العمل
بهذا الموضوع في المغرب،
فضال عن ترشيد تنفيذ
برامج بناء و تطوير القدرات

2.4

االرقم

التعليق

التوصية

توصيات إلدماج المبادئ التنظيمية :إشراك المجتمع المدني3 .

3.1

من الضروري إدماج ممثلي
المجتمع المدني كأعضاء
في اللجنة الوطنية  ،فضال
عن مستويات أخرى ممكنة
من التنسيق (المحلية و /
أو اإلقليمية)

3.2

للمنظمات غير الحكومية
(العضوة في اللجنة) دور
فعال على أرض الواقع،
من خالل إمداد الضحايا
المحتملين أو الذين ثبت
أنهم ضحايا بالمساعدة
النفسية  -االجتماعية أو
القانونية ،وتقديم خدمات
لدعمهم ،وتوعية الفئات
الهشة األكثر عرضة لالتجار
بالبشر لتعزيزالوقاية.

3.3

ينبغي إدماج المنظمات
غير الحكومية في النظام
الوطني لجمع البيانات
الخاصة باالتجار مع ضمان
سرية البيانات المرسلة

-

يعتبر احترام السرية معيار
سالمة لضحايا االتجاربالبشر

االرقم

التوصية

التعليق

توصيات إلدماج المبادئ التنظيمية :منظمة متعددة التخصصات
ومتعددة القطاعات 4.

4.1

4.2

من خالل أعضائها ،فإن
اللجنة الوطنية لديها معرفة
بالهيكل المؤسسي الذي
يشكلها ،والخدمات العامة
التي تعتمد عليها والمسائل
التي تغطيها ،وتنعكس
هذه المعرفة في مستوى
أقدمية أعضاء اللجنة الذين
يمثلون إدارتهم

اللجنة
تتيح
إمكانية
االستعانة ،إذا لزم األمر
أو بشكل منتظم ،بجميع
الجهات الفاعلة الحكومية
وغير الحكومية القادرة على
تقديم معلومات ذات صلة
بمهمتها

هذه التوصية مفضلة وهي
مكملة للتوصية 2-2

االرقم

التعليق

التوصية

توصيات إلدماج المبادئ التنظيمية :االستدامة

5.1

5.2

5.

اللجنة
الحكومة
تزود
الوطنية بميزانية يمارس
عليها االستقالل المالي

للجنة
األفضل
من
الوطنية أن تقوم بتحديد
الموجودة
وتعزيزالهياكل
سلفا في مختلف الوزارات

يتعلق "البناء على الموجود
سلفا" بتحسينه بدال من
السعي إلى إنشاء خدمات
مخصصة بحتة .إذ تسعى
اللجنة إلى تنسيق عمل
اإلدارات ،وليس االستعاضة
عنها ،مما يتماشى مع إرساء
اآللية الوطنية لإلحالة.

االرقم

التوصية

التعليق

 .6إنشاء اآللية الوطنية لإلحالة

6.1

تقييم االحتياجات

تقييم
من
الغرض
االحتياجات هو فهم السياق
الذي سيتم فيه إنشاء اآللية
الوطنية لإلحالة .ويتسم هذا
السياق ببيانات اجتماعية
اقتصادية ،واإلطار القانوني
والتنظيمي ،وانتشار أشكال
معينة من االتجار

6.2

تقييم قدرات الفاعلين
المعنيين بالمشاركة في
اآللية الوطنية لإلحالة

يهدف هذا التقييم إلى
قياس قدرات الجهات
الفاعلة المعنية على أن
يحدد داخل كل إدارة  /وحدة
خدمات عامة الموظفين
القادرين على لعب دور
المنسقين المركزيين لآللية
الوطنية لإلحالة ومندوبي
اللجنة على المستويين
الجهوي والمحلي

6.3

وضع مبادئ توجيهية
للفاعلين المتدخلين في
إنشاء اآللية الوطنية لإلحالة

ينبغي أن تضع لجنة
التنسيق الوطنية هذه
المبادئ التوجيهية لكي
النظر
وجهات
تعكس
المختلفة للجهات الفاعلة
المعنية ومواءمتها

االرقم

التعليق

التوصية

لكل

6.4

تكوينات شمولية
جوانب الموضوع

6.5

إعداد دليل بهواتف
وعناوين جميع المتدخلين
حسب قطاعاتهم

من المقترح التخطيط
لتنظيم تدريب شامل يجمع
الجهات الفاعلة من مختلف
اإلدارات والخدمات العامة.
وهذا النوع من التدريب،
الذي ينظم على أساس
جغرافي ،سيجمع بين أنواع
مختلفة من الجهات الفاعلة
ليطور فهما مشتركا لهذه
الظاهرة .كما يرمي كذلك
إلى تعزيز تنمية شبكات
مجال
في
الناشطين
مكافحة االتجار بالبشر
قد تكون اللجنة الوطنية
وضع
عن
مسؤولة
اتصال
دليل
وتحديث
لمراكز التنسيق التابعة
لآللية الوطنية لإلحالة على
الصعيد الوطني واإلقليمي
والمحلي داخل مختلف
اإلدارات والخدمات العامة
والمنظمات غير الحكومية.
وهذه االتصاالت تسمح
ألعضاء اآللية الوطنية
بمعرفة أي منظمة يمكن أن
توفر أي نوع من الخدمة في
أي إقليم من أجل االستعانة
بها عبر االتصال بالمنسق
المركزي القادر على تيسير
الوصول إليها.
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