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املغرب

أرض استقبال واندماج

الم�وع إىل تقوية أ
ودامجة للنوع .كما يهدف ش
قبل ش
الفراد
نساء ورجال،
ع�ين عاماً خلت كان المغرب بلد هجرة ،قبل أن يصبح بلد
ٍ
ف
استضافة أو استقر ٍار المهاجرون/رات .وهكذا أصبح المجتمع والجهات المغربية الفاعلة ي� تنفيذ مبادراتهم/ن الرامية إىل الوقاية
مرور أو
ٍ
ٍ
أ
ف
ز
التمي� وكراهية الجانب والعنرصية إزاء المهاجرون/رات.
من
أخذت
ما
وهو
الهجرة،
لحركة
جديد
عد
ب
فيه
يتجىل
واقع
�
المغر�
ي
ٌ
ُ ٌ
بي يأ ٍ
ت
المش�ك بدون ي ز
الوساط السياسية واالقتصادية واالجتماعية تعيه بالتدريج؛ تنسجم غايات ش
تمي�» مع المبادئ
م�وع «العيش
مختلف
ف
ف
فمنذ عام  2013اعتمدت المملكة المغربية ت
اس�اتيجيةً وطنيةً للهجرة المكرسة ي� دستور  ،2011ال سيما مع ما جاء ي� ديباجته بأن المغرب
أ
ف
يعمل عىل «إرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع بالمن
فعال مع مسألة الهجرة ي� إطار السياسات
بشكل ٍ
واللجوء للتعاطي ٍ
والحرية والكرامة والمساواة ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتماعية...
العمومية ف ي� مختلف الجوانب (التعليم والصحة والسكن والتكوين
االل�ام من خالل ت
والشغل) .وقد تعزز هذا ت ز
النسان كما هي
اس�اتيجيات تهدف إىل
[و] إن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق إ
يز
متعارف عليها دولياً ...ت ز
التمي�
[وال�امها بـ] حظر ومكافحة كل أشكال
النهوض بقيم مجتمع متنوع ومتعدد.
ت
المش�ك بدون ي ز
يرتبط ش
تمي� :مقاربة نهج قائمة عىل بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي
م�وع «العيش
شخص مهما كان».
العاقة أو أي وضع
قائمة
أو الجهوي أو اللغة أو إ
حقوق إ
النسان والنوع» بهذا السياق ،فهو ينادي بطرق عمل ٍ
ي
عىل ت
النسان وحماية حقوق المهاجرون/رات من
اح�ام حقوق إ

املفاهيم

2

1
العنصرية
هي االعتقاد بأن ش
الب�ية مقسمة
إىل جماعات أحيائية/بيولوجية
مختلفة تُدعى «أعراق» وأن
أ
ين
المنتم� إىل جماعة
الشخاص
يعت�ون أسمى
أو «عرق» ما ب
الغ�.
من ي
العنرصية شكل من أشكال
التعصب ،شأنها شأن كراهية
أ
الجانب.

التمييز
هو معاملة لشخص أو لمجموعة
من أ
الشخاص بشكل مختلف
ألسباب متعلقة بـ «العرق» أو
اللون أو أ
الصل القومي أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو أي سمة
أخرى ،تؤدي إىل حرمانه/هم/
هن من نفس الحقوق والفرص
للغ� ،ال سيما ف ي�
المتاحة ي
المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،أو ف ي� أي
مجال آخر من مجاالت الحياة
يز
التمي� ش
مبا�اً
العامة .وقد يكون
غ� ش
مبا�.
أو ي

يز
ش
المبا� هو المعاملة
التمي�
ت
ال� تفضل شخصاً ما عىل
ي
ف
شخص آخر ي� نفس الوضع ،ال
ٍ
أ
ش
المف ُْضول
ل� ٍء إال لن الشخص َ
ي
آ
عت�
(الشخص الخر) ينتمي أو يُ ب
منتمياً إىل جماعة أو فئة ما من
الناس.
يز
ش
غ�
المبا� هو كل
التمي� ي
طرح أو معيار أو ممارسة حيادية
ف ي� ظاهرها ،لكنها تفرض أمراً
واقعاً يكون فيه المنتمون/يات
الغ�.
لجماعة ما أقل حظاً من ي
ٍ

4

3
كراهية األجانب

التعصب

البغض أو الخوف أو العدائية
هي ُ
للشخاص ذوي أ
أو الرفض أ
الصول
القومية المختلفة أو أ
الشخاص
الجانب أو أ
أ
الشخاص الذين يُنظر
إليهم كأجانب.

هو سلوك يتصف بنبذ أ
الشخاص
أو ازدرائهم ،أو المساس
بكرامتهم أو ممارستهم لحقوقهم
بسبب أوضاعهم أو آرائهم
المختلفة.

يمكن أن تتجىل كراهية أ
الجانب ف ي�
تعب�ات مختلفة تنم عن
أفعال أو ي
البغض ،سواء أكان ذلك ف� أ
الماكن
ي
العامة أم ف� الفضاءات ت
االف�اضية
ي
(خطاب الكراهية):
تعليقات/إشارات مسيئة.
سلوكيات عدائية أو عنيفة (تأخذ
شكل اعتداءات جسدية أو
لفظية).

يشمل ذلك نبذ أ
الشخاص الذين
مختلف� ،أ
ين
ين
المنتم�
كالفراد
نراهم
إىل أجناس شب�ية (إثنيات) أو فئات
اجتماعية مختلفة ،أو أ
الفراد ذوي
القناعات السياسية أو الممارسات
ت
ال� ال تتطابق معنا.
الثقافية ي

مقاربات أفقية  -مقاربات مستعرضة

حقوق اإلنسان

بعد النوع

مبادئ العمل

1

2

3

إن الحق ف� عدم التعرض ي ز
للتم� عىل أساس
ي
ق
ن
جنس أو ألي سبب كان
أو
اث�
ي
ي
عر� أو ي
(كالمظهر الخارجي أو اللغة )...جزء من القيم
ت
ال� قبلتها غالبية
والمبادئ والقواعد العالمية ي
الدول وصدقت عليها ،خاصة المغرب الذي
انضم إىل مختلف االتفاقيات المتعلقة بهذا
الشأن.
عت� هذا ش
الم�وع الفئات المستهدفة (النساء
ي َ ِب
المحتمل�/ن
والرجال المهاجرين ،الضحايا
ي
أ
ات أ
للفعال العنرصية و/أو الكارهة للجانب)
الدارات العمومية
يعت� إ
أصحاب حق ،كما ب
صاحبة واجب .ومن هذا المنطلق يتوخى
ش
الم�وع إىل تنفيذ إجراءات شاملة بغرض
لك يكون
توعية أصحاب/صاحبات الحقوق ي
ف ي� مقدورهم/ن ممارستها ،وتقوية قدرات
أصحاب/صاحبات الواجب لك ت
يح�موا/ن تلك
ي
الحقوق ويحمونها/يحمينها ويصونونها/يص َّنها.

إدماج بعد النوع ف ي� ش
الم�وع من خالل:
ت
المش�كة) ي ن
ب� مختلف
أ -التقاطعية (الجوانب
يز
التمي� عىل أساس النوع (عالوة
أشكال
أ
عىل عوامل أخرى كـ «العرق» أو الصل).
وتعت� التقاطعية أسلوباً تحليلياً شامالً ،إذ
ب
ن
تفس�
يتس� باستخدام المقاربة التقاطعية ي
أ
ق
ت
ز
العر� عىل
التمي�
اختالف الثر الذي ي�كه
ي
ي
النساء والرجال .وهكذا يمكن تحديد أسباب
ق
يز
أك� عىل
التمي�
العر� الذي يؤثر بشكل ب
ي
النساء ،ت
تداب� للحد منه.
واق�اح ي
ب-الجمع والتحليل المنهجي للبيانات المصنفة
حسب الجنس والمراعية للجنسانية.
ت-تعزيز مشاركة النساء ف ي� كافة أنشطة
ش
الم�وع ضماناً للتكافؤ (مناصفة  )50%بما
ف
ف ي� ذلك مشاركتهن ي� الفرق المسؤولة عن
أ
النشطة.
ث-الدعم ن
التق� وتقوية القدرات المتعلقة
ي
بمقاربة النوع لدى فرق ش
الم�وع.
للجنس� ال�ت
ين
ج -استخدام اللغة الدامجة
ي
تنطوي عىل ما بي�هن عىل تعزيز المساواة
ين
ين
الجنس� .
ب�

التم ّلك

لقد كان االنخراط النشط للهيئات والمؤسسات
المغربية وسيظل ضامناً لنجاعة ش
الم�وع ،كما
يشكل التعاطي مع أ
الولويات الوطنية والنهوض
بالمؤسسات المغربية أ
الساس الجامع لمكونات
هذا ش
الم�وع.

ت
ال�ابية

يسعى ش
الم�وع إىل ترك بصمة عىل المستوى
ت
ال� ب يا� ،ويتجىل ذلك بإيالء أهمية لتنفيذ أنشطة
التكوين وأوراش العمل وأنشطة التفاعل
المد� أ
ن
والنشطة التوعوية عىل
مع المجتمع
ي
المستويات الجهوية والمحلية.

المشاركة

ُو ِض َع ش
الم�وع بالتنسيق مع ش�كاء وجهات
أخرى صاحبة مصلحة من مؤسسات وهيئات
ن
المد� ،وهي جهات فاعلة أساسية
المجتمع
ي
ش
لدفع الم�وع قدماً نحو تحقيق غاياته.
وتتجسد المقاربة التشاركية من خالل التنسيق
الوثيق مع هذه الجهات من أجل تحديد
االحتياجات ووضع أ
النشطة وتقييمها.

املشروع

الـعـيـش الـمـشـتـرك بـدون تـمـيـيـز

جوهره:
المساهمة ف� تعزيز أ
الدوات والسياسات العمومية الرامية إىل مكافحة
ي
العنرصية وكراهية أ
الجانب الموجهة ضد المهاجرون/رات من نساء ورجال،
وكذلك المساهمة ف� حماية الحقوق أ
ت
الساسية ت
المش�ك».
وال�ويج إىل «العيش
ي

غاياته:
الم�وع بغرض دعم ت
ُو ِضع هذا ش
االس�اتيجية الوطنية للهجرة واللجوء
ت
ز
التمي� ضد الساكنة
ال� اعتمدها المغرب ،وتعزيز جهود مكافحة أشكال
ي
ي
ت
الدماج وبناء
ال� تواجه عملية إ
المهاجرة ،وذلك من ب
أك� التحديات ي
مجتمع جامع ومتعدد الثقافات.
يدعم ش
بالخ�ة
الم�وع تطوير القدرات التقنية إ
للدارات ،والنهوض ب
ن
المد� ف ي� مصاحبة السياسات العمومية،
الوطنية ،وتعزيز دور المجتمع
ي
ت
العالم ف ي� سبيل االرتقاء بثقافة العيش المش�ك.
ودعم دور وسائل إ
ش
يضع إجراءات عمل ش
كاء/ال�يكات من المغرب وشمال أفريقيا وأوروبا
ال�
ت
المش�ك وتبادل
والتفك�
تكامل ،بهدف استحداث فضاء للتفاعل
ف ي� إطار
ي
ي
الخ�ات.
ب
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كيف؟

مراجعة املعايير
واألنظمة

تحسين آليات
تحديد الشكاوى
واستقبالها

تقوية اإلدارات
العمومية

دعم منظمات
املجتمع املدني

التحسيس
والتوعية
والتواصل
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خلق فضاءات للتشارك
بالضافة إىل
والتنسيق ،إ
أ
أدوات تحليلية للنظمة
القانونية المغربية
يز
بالتمي�
المتعلقة
والعنرصية وكراهية
أ
الجانب.
ين
تحس� القواعد
دعم
أ
والحكام التنظيمية
القائمة.

ين
تحس� نُظُم المعلومات
وآليات جمعها.
تعميق المعرفة بأوضاع
العنرصية وكراهية أ
الجانب
وكيف يُنظر إليهما ف ي�
المغرب.
ين
تحس� أدوات وآليات
استقبال الشكاوى
ومعالجتها.

تأط�ية من
وضع أدوات ي
أجل درء العنرصية
وكراهية أ
الجانب.
استحداث أدوات تربوية
محددة لكل قطاع
(الصحة ،ت
ال�بية ،العدل،
الدعم االجتماعي..إلخ).
ين
الموظف�/ات
تكوين
بالدارات العمومية
إ
المغربية من أجل التصدي
للعنرصية وكراهية
أ
الجانب بصورة أفضل.
القيام بتجارب اختبارية
والبناء عليها بغرض
ت
ال�ويج لمفهوم العيش
ف
ت
المش�ك ي� المراكز
التعليمية.

تأط�ية
وضع أدوات ي
لمنظمات المجتمع المد�ن
ي
من أجل مكافحة العنرصية
وكراهية أ
الجانب
ومحاربتهما.
تأط�ية
إنجاز دورات ي
ن
المد� .
لمنظمات المجتمع
ي
دعم إعداد مشاريع
ن
المد� الهادفة
المجتمع
ي
للتوعية بالعنرصية
وكراهية أ
الجانب ودرئهما.

تنفيذ إجراءات لدرء
أ
العنرصية وكراهية الجانب
وتعزيز حماية حقوق
النسان بالتعاون مع
إ
العالم.
وسائل
إ
تطوير القدرات
واستحداث أدوات معالجة
إعالمية لمسائل الهجرة
ين
للصحافي�/ات،
مخصصة
كوسيلة للتصدي لكراهية
أ
الجانب والعنرصية
ضدالمهاجرون/رات.
القيام بحمالت توعوية
وفعاليات تحسيسية
لمكافحة كراهية أ
الجانب
والعنرصية ضد الساكنة
المهاجرة.
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ملن؟

ين
ين
العمومي�/ات ف ي� مجاالت العدل
للموظف�/ات
ت
والحماية االجتماعية وال�بية وتنفيذ القانون...إلخ.
ن
المد� والساكنة المهاجرة.
منظمات المجتمع
ي
ين
العالم.
مهني�/ات وسائل إ
الرأي العام.

بالشراكة مع من؟
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية .AECID
املؤسسة الدولية واإليبريو-أمريكية لإلدارة والسياسات
العامة .FIIAPP
املرصد اإلسباين للعنرصية وكراهية األجانب .OBERAXE
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان -املغرب .CNDH
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج .MDCMRE
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