
 

 

 مناسبة اليوم العالمي لالجئينب
 مع المواثيق الدولية للجوء متالئم نظام وقانون   بإقرارالجمعية تجدد مطالبها  

 91وباء كوفيد  ات خاصة مع انتشار/ات والالجئين/وحماية المهاجرين

وى الديمقراطية في العالم، اليوم العالمي والق كل القوى الحقوقية من كل سنة، تخلد الجمعية إلى جانبيونيو  02في 

بما في ذلك ـ تذكير العالم بأن للجميع  وذلك بغاية، "كل بادرة لها أثر"موضوع  0202الذي اختير له هذه السنة  ،لالجئين

ما يتزامن ك. منصفو عادلالقدرة على المساهمة في المجتمع، وأن لكل بادرة أثر في الجهود المبذولة لبناء عالم ـ  الالجئين

لكن أغلبة هاته الدول  ،واتخاذ دول المعمور تدابير وإجراءات للحد من انتشاره 91في ظل انتشار وباء كوفيد تخليد هذا اليوم 

وتوفير الحماية الالزمة لهم وتمكينهم من  مات الموجودين فوق أراضيه/ات والالجئي/ين االعتبار وضعية المهاجرينلم تأخذ بع

 .التي تكفلها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف لحقوق الالجئينالحقوق األساسية 

 المواثيقضدا عن  تستمر التدابير القسرية ،ات/زمة سياسات اللجوء ومعاناة الماليين من النازحينوفي ظل استمرار أ

للفرار من ديارهم أو تعرضوا مليون شخص حول العالم اضطروا  02ما يقارب  حيث أن ،الدولية واحترام حقوق االنسان

في الدول ، وفي أغلب األحيان ات في العالم،/من كل عشرة الجئينفي بلدان الجنوب تقريبا تسعة  يوجدو ،للتهجير القسري

التي يكابدها هؤالء الرجال والنساء واألطفال وهم  الهائلة لمعاناةاتصور  بحيث يصعب، صليةاأل  المجاورة لحدود بلدانهم

 .الحروب إلى مناطق أكثر أمنا يفرون من

العنف داخل المراكز و ،المعديةانتشار االمراض وكاالكتظاظ لكثير من الالجئين أوضاع مأساوية، يعيش افي أوروبا و

ناهيك عن استمرار . دول البلقانكما هو الحال في اليونان وبعض حدود  ،االرجاع الى الحدود المجاورةاعتماد سياسة و

فرارهم من منازلهم في جميع  ال زال العديدون يواصلون حيث،  الحروب واالضطهاد والعنصرية عالم بسببانتشارهم عبر ال

أنحاء العالم، بحثا عن األمان، لكن اإلجراءات المتخذة من بعض الدول أدت إلى إغالق سبل طلب اللجوء على الرغم من 

طالبي اللجوء بطريقة آمنة  دراسة ملفات  لمواصلة حجر الصحيإمكانية إيجاد تدابير لترتيب عمليات الفحص واالختبارات وال

   .ات والتي تم وضعها إلنقاذ األرواح/مع احترام المعايير الدولية لحماية الالجئين

على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية  نؤكداليوم العالمي لالجئين  وفي

وإلزام كيان االحتالل بوقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز  9111لسنة  911العامة لألمم المتحدة رقم 

 .العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين من وطنهم

ات في /ات والالجئين/وعلى الرغم من النداءات المتتالية لجمعيات المجتمع المدني من أجل حماية المهاجرين ،اوفي بالدن

ظل التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الجائحة، وعلى اعتبار أن هاته الفئة كذلك تعاني من الهشاشة االقتصادية 

حيث نسجل إلى حدود اليوم غياب للتدابير  ،روس كورونا والحجر الصحيواالجتماعية والتي ازدادت عمقا مع تفشي في

ولوال بعض المبادرات المحدودة للمجتمع المدني رغم  ،المرافقة لهم وانعدام الدعم المادي والمعنوي المؤسساتي لهاته الفئة

 .صعوبة االشتغال الميداني والتواصل الفعلي مع ضحايا االنتهاكات في ظروف الحجر الصحي

ات بشكل عام /اذ نذكر الدولة بالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين اإلنسان،إننا في الجمعية المغربية لحقوق 

وقوانين للجوء والهجرة تتالءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة  اللجوء نظام  ات بشكل خاص وبضرورة إقرار/والالجئين

  :ــئين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نطالب الدولة بوعلى رأسها اتفاقية جنيف لحقوق الالج

 وتوفير كل مستلزمات الحياة اليومية وتمكينهم من  ،ات في ظروف الحجر الصحي/ات والالجئين/حماية جميع المهاجرين

القطاعات غير المهيكلة أو يعتمدون بشكل كلي األغلبية منهم يشتغلون في أن خاصة  ،بباقي الفئات الهشة أسوةالدعم المادي 

 ؛على مساعدات المجتمع المدني وعلى تضامن بعض فئات الشعب المغربي

 ؛وإصدار قانون للجوء يتالءم مع المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف لحقوق الالجئين نظام للجوء اإلسراع بإقرار 

 يحملون وثائق المفوضية السامية لالجئين وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من  االعتراف القانوني والفعلي بالالجئين الذين

 ؛حقوقهم األساسية

 ات خاصة في ظل هذه /ات والالجئي/ندعو كافة القوى الديمقراطية لتكثيف الجهود من أجل تضامن أوسع مع المهاجرين

 .الظروف العصيبة التي يمر منها العالم
 المكتب المركزي
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