1

أعدت هذه النشرة من قبل املنبر الوطني لحماية املهاجرين ،وال سيما من قبل الفريق املعني
بحماية الطفل.
وهذا املنبر ،عبارة عن شبكة من املنظمات والجهات الفاعلة في املجتمع املدني ،التي تتخذ من
املغرب مقرا لها وتعمل بنشاط في مجال الهجرة وحقوق اإلنسان .وأعضائها منظمات ميدانية  ،تشارك
مباشرة مع السكان املهاجرين.
إن حماية األطفال املهاجرين هي أحد املواضيع ذات األولوية للمنبر الوطني لحماية الطفولة ،
خاصة منذ اعتماد الخطة الوطنية لتنفيذ السياسة املتكاملة لحماية الطفولة باملغرب ،في الصخيرات
بتاريخ  29مارس  2016من قبل وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.

تعريف :
يقصد بالقاصرين األجانب غير املصحوبين بذويهم (القاصرين غير املصحوبين بذويهم)؛ أي
قاصر (دون الثامنة عشرة من عمره) يقيم في بلد دون أحد الوالدين أو الوص ي ،أو يحيل الى البالغين
الذين يتحملون املسؤولية بموجب القانون أو العرف.
نضيف هنا ذكر "األجانب" للتمييز بين هؤالء األطفال الذين هم في املغرب  -خارج بلدهم
األصلي  -القاصرين املغتربين غير املصحوبين.

السياق:
سيبلغ عدد القاصرين الغير املصحوبين بذويهم حوالي  10في املائة من مجموع املهاجرين
املقيمين باملغرب ،وتتميز بيئتهم املعيشية بوجه خاص بالعناصر التالية:
• العزلة القوية ،بسبب غياب أسرهم  ،و أيضا لضعف الروابط بينهم و السكان املحليين ،مما يعوق
اندماجهم في املجتمع املضيف.
• ظروف معيشية مزرية ،ومصدر دخلهم الرئيس ي هو التسول ،كما أن فرص حصولهم على الخدمات
األساسية محدودة جدا ) الصحة ،والتعليم ،والعدالة ،والحماية ( ،ويرجع ذلك أساسا إلى نقص
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املعلومات .وتلعب منظمات املجتمع املدني دورا رئيسيا في التوسط بين هؤالء األطفال والخدمات
العامة.
• فئة هشة ،معرضة لإلساءة و االستغالل .وأكثر من نصف هؤالء األطفال صرح عن تعرضهم لإليذاء
أثناء مرحلةالعبور.
فيما يتعلق بوضعهم اإلداري ،فإن اإلطار القانوني املعمول به في املغرب حتى اآلن ،والذي ينص
على أن البالغين ملزمون بامتالك تصريح إقامة (املادة  ،6القانون  ،)03-02مستثنيا وضع القاصرين،
والذي يمكن استنتاجه أنهم معفيين من بطاقة اإلقامة .وبالتالي ،فإن عدم وجود بطاقة اإلقامة ال
ينبغي بأي حال من األحوال أن يشكل عائقا أمام حصول القاصرين على حقوقهم.
لكن من الناحية العملية  ،غالبا ما يطلب من القاصرين بطاقة إالقامة  ،وال سيما في سياق
التدريب تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ،في حين أنه ال يمكن مقارنتها بحاالت العمل
(التي يشير فيها ملبرر) .واللجنة الوطنية لحقوق االنسان تؤكد أنه في حالة رفض الحصول على الحقوق
لألجانب على أساس انعدام بطاقة اإلقامة ،ينبغي أن نذكر السلطات املعنية باملادة  6من القانون رقم
 .03-02وفي حالة استمرار رفض الحصول على الحقوق ،يشجع األشخاص املعنيون على االتصال
باملركز اإلقليمي لحقوق اإلنسان في جهتهم.
ويدعو املنبر ،إلى تنظيم مسألة الوضع اإلداري للقاصرين األجانب غير املصحوبين بإطار قانوني
دائم وحامي للمصالح العليا للطفل .وندعو على وجه الخصوص إلى ما يلي:
إلغاء أي شرط للحصول على بطاقة االقامة للقاصرين األجانب ،و أي حالة تتنافى مع هذه
التوصية.
توفير إطار قانوني (بجانب عمليات التسوية االستثنائية) ،يسهل الحصول على بطاقة إقامة
للقاصرين غير املصحوبين ،والذين تبلغ أعمارهم  16عاما الراغبين في العمل.
كما نأخذ بعين االعتبار ،السياق الحالي الخاص واملؤقت للغاية (التسوية االستثنائية) الذي يمكن
أن تكون فيه بطاقة اإلقامة مفيدة ،إلزالة الحواجز القائمة أمام الوصول إلى الخدمات العمومية،
خاصة على مستوى التكوين املنهي .ويشكل الحصول على بطاقة إالقامة في هذا االطار ورقة رابحة
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للقاصرين غير املصحوبين بدويهم ،والذين يمكنهم املطالبة بحقهم في تجديد بطاقتهم (حين يبلغوا 18
سنة).
ولذلك تسعى هذه الوثيقة إلى تشجيع الفاعلين الذين يعملون مع هؤالء األطفال على مرافقتهم في
إجراءات التسوية اإلدارية الخاصة بهم (خالل  ،)2017و باإلجراءات الخاصة بالحصول على وثائق
تسمح بتحديد هويتهم.

الوضعية اإلدارية
طلب للحصول على اإلقامة في إطار التسوية االستثنائية لعام 2017
تقديم عام :

أطلق املغرب في عام  ، 2017عملية استثنائية جديدة لتسوية وضعية األجانب املقيمين في
املغرب ،هذه العملية مفتوحة حتى  12دجنبر .2017
املسطرة املوصوفة هنا صالحة للبالغين وللقاصرين ،وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية ملتابعة
الطعون رقم .03-83
يتم إيداع امللفات في مكتب االجانب لكل مدينة .ويجب على املعنيين ملئ الطلب الذي يتم
توزيعه من قبل املكتب ،ويمكنهم إضافة وثائق تكميلية لدعم طلبهم.
واحدة من أهم وثائق ملف التسوية هي وثيقة إثبات الهوية .يتم قبول في هذا االمر ما يلي
(حسب املكتب)  :جوازات السفر ذات صالحية سارية ،البطاقات القنصلية ،شهادات الجنسية،
وأحيانا بطاقات الهوية الوطنية .ومع ذلك ،فإن كل مكتب يطبق املعايير بشكل مختلف ،ويظل جواز
السفر الوثيقة الرئيسية (وغالبا ما يتم رفض الوثائق األخرى).
وبعد اإليداع ،تقوم لجنة محلية بدراسة كل طلب ،وتصدر رأي في الطلب.
إذا كان الرأي إيجابيا ،يجب على الشخص تقديم نفسه إلى والية الشرطة التباع املسطرة
للحصول على بطاقته  ،وأخيرا للحصول على بطاقته ،يجب تقديم صور شخصية ،و  100درهم
(الدمغة) ووثيقة إثبات اإلقامة.

4

إذا كان الرأي سلبيا ،فمن املمكن الطعن في هذا القرار .لذلك ،فإن الشخص املعني يجب
عليه تقديم طعن ملكتب االجانب في (الهيئة اإلقليمية لحقوق اإلنسان) املعنية ،أو مباشرة إلى (املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان) بالرباط .وستدرس هذه الطعون اللجنة الوطنية للطعون التي ال تجتمع
بصفة دائمة إال خالل عملية التسوية.

تحديد الهوية
الحصول على بطاقة الهوية لصالح القاصرين األجانب غير المصحوبين بذويهم :

باإلضافة إلى الحصول على بطاقة االقامة ،فالحصول على بطاقة الهوية يعتبر تعهدا لحماية
االطفال  ،ألنه الدليل على كونهم قاصرين ،خاصة في حالة الطرد خارج الحدود املغربية (املادة ،26
القانون  .)03-02أيضا ،غالبا ما يطلب منهم بطاقة الهوية للولوج إلى الخدمات العمومية ،أو ببساطة
لتأكيد حقوقهم (تقديم شكوى على سبيل املثال).
في كثير من الحاالت ،ال يوجد لدى هؤالء القاصرين أية بطاقة هوية في املغرب ووفقا
للسلطات الدبلوماسية في بلدهم االصلي ،فإن إجراء الحصول عليها ليست هي نفسها ،يمكن أن تكون
مكلفة للغاية ،تستغرق وقتا طويال ومعقدة .تتطلب بعض القنصليات بالنسبة للقاصرين غير
املصحوبين بدويهم أن يتم تنفيذ الخطوات بموافقة والديهم .ومع ذلك ،قد يحدث أن الطفل ليس
لديه عائلة في بلده األصلي أو أنه ال يتصل بأسرته وال يرغب في تجديد االتصال بهم.
وفي هذه الحاالت ،من املؤسف أنه ال يمكن للقاصرين األجانب غير املصحوبين أن يحصلوا إال على
شهادة الجنسية (في حين أن جميع السلطات الدبلوماسية ال تصدر مثل هذه الوثيقة).
أهمية مرافقة القاصرين األجانب غير المصحوبين في إجراءاتهم اإلدارية
كما ذكر أعاله ،فإن الحصول على تصريح إقامة له مزايا حتى اآلن لصالح وضعية القاصرين ،بما في
ذلك:
 تيسير الوصول إلى برامج التكوين املنهي التي تخضع إلشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي. -ضمان إضافي للحماية (ال سيما في حالة الترحيل القسري).
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 يتم تسهيل تجديد بطاقة اإلقامة لألشخاص الذين استفادوا من التسوية ( وهو أمر مهم للقاصرينالغير املصحوبين الذين سيصبحون بالغين في وقت الحق والذين يطلب منهم الحصول على بطاقة
إالقامة ).
كما ذكر أعاله  ،معالجة امللفات غير موحد بمختلف املدن ،بعض املكاتب تتعامل بشكل إيجابي مع
ملفات القصرين (باتباع التوصية الصادرة عن املجلس الوطني لحقوق االنسان في  ، )2015والبعض
اآلخر يتعامل بصرامة عندما ال تتناسب مع الشروط املحددة رسميا .في عام  ، 2014تم قبول جميع
ملفات القاصرين من قبل لجنة الطعون .ولذلك فهي هيئة حاسمة في إطار عملية التسوية.
أما إذا تعذر الحصول على بطاقة اإلقامة ،فمن الضروري تشجيع القاصرين للحصول على وثيقة
هوية واحدة على األقل ،ومرافقتهم في هذه العملية.

نموذج لبطاقة اإلقامة

معلومات حول اللجان الجهوية لحقوق االنسان
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان :الرباط -القنيطرة

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان الرباط – القنبطرة تتعلق باالقاليم
التالية :الرباط ،سال ،صخيرات ،تماره،
القنيطرة ،الخميسات ،سيدي قاسم ،سيدي
سليمان.

العنوان :ص.ب  758.10شارع شالل أزود ،أكدال الرباط
الهاتف11 74 77 537 )0( 212 :
فاكس17 74 77 537 )0( 212 + :

البريد اإللكتروني :

crdh.rabatkenitra@cndh.org.ma
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان :فاس  -مكناس

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان فاس-مكناس تتعلق باالقاليم التالية:
فاس ،مكناس ،يوملان ،الحاجب ،إفران ،موالي
يعقوب ،صفرو ،تونات ،تازة.

العنوان:ص.ب  10 .8880شارع عالل بن عبد هللا ،إقامة
املنارة ،طبقة  ،55-54 ،5فاس
الهاتف+ 212 (0) 535 62 02 50 :
فاكس:

+ 212 (0) 535 62 02 52

البريد اإللكتروني :

crdh.fesmeknes@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مراكش

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان مراكش تشمل البلديات واملقاطعات
التالية :مراكش ،الحوز ،شيشاوة ،قلعة
السراغنة ،الصويرة ،الرحامنة ،أسفي
،اليوسفية.

العنوان :العنوان :ص.ب  ،22050زنقة إبراهيم أوحمان،
فيال رقم  ، 5حي يوسف بن تاشفين .كيليز مراكش
الهاتف+ 212 (0) 5 24 42 05 87 :
فاكس:

+ 212 (0) 5 24 42 19 48

البريد اإللكتروني :

crdh.marrakech@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء  -سطات

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان الدار البيضاء  -سطات تتعلق
باالقاليم التالية :الدار البيضاء ،املحمدية ،بن
سليمان ،برشيد ،الجديدة ،مديونة ،نواصر،
سطات  ،سيدي بنور.

العنوان :العنوان :ص.ب  .3106زنقة  23بوريد ،الصخور
السوداء ،الداربيضاء
الهاتف+ 212 (0) 5 22 40 03 99 :
فاكس:

+ 212 (0) 5 22 40 04 03

البريد اإللكتروني :

crdh.casablancasettat@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الرشيدية -ورزازات

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان الرشيدية  -ورزازات تتعلق باالقاليم
التالية :الرشيدية ،ورزازات ،تنغير ،زاكورة.

العنوان :ص.ب  . 518تجزئة بوتاملين رقم  561الرشيدية
الهاتف+ 212 (0) 5 35 79 11 87 :

فاكس

+ 212 (0) 5 35 79 11 82 :

البريد اإللكتروني :

crdh.errachidiaouarzazate@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل  -خريبكة

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان بني مالل – خريبكة تشمل االقاليم
التالية:أزيالل ،بني مالل ،الفقيه بنصالح،
خنيفرة ،خريبكة  ،ميدلت

العنوان :شارع االدارسة ،زنقة ،3رقم  ،33بني مالل
الهاتف+212 523 48 34 99 :

فاكس

+ 212 523 48 18 82 :

البريد اإللكتروني :

crdh.benimellalkhouribga@cndh.org.ma
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان طنجة تشمل االقاليم التالية:
طنجة أصيلة ،وزان،شفشاون،تطوان،
املضيق-الفنيدق ،فحص انجرة  ،العرائش

العنوان 94 :شارع محمد الخامس ،ساحة االمم ،طنجة
الهاتف+ 212 (0) 5 39 94 53 52 :

فاكس

+ 212 (0) 5 39 94 53 34 :

البريد اإللكتروني :

crdh.tangertetouan@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان وجدة  -فكيك

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان وجدة-فكيك تشمل االقاليم التالية:
وجدة أنجاد ،بركان،فكيك،كرسيف ،توريرت ،
جرادة

العنوان :ص.ب  63 .5824شارع محمد السادس .حي
املسيرة .وجدة
الهاتف+212 536 71 25 72 :

فاكس

+212 536 70 07 89 :

البريد اإللكتروني crdh.oujdafiguig@cndh.org.ma:

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طانطان -كلميم

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان طانطان -كلميم تشمل االقاليم
التالية :كلميم ،سيدي إفني،طانطان ،اسا
الزاك

العنوان :ص.ب  1083تجزئة القدس،رقم  ،677كلميم
الهاتف+ 212 (0) 5 28 77 39 74 :

فاكس

+ 212 (0) 5 28 77 39 73 :

البريد اإللكتروني :

crdh.tantangoulmim@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان أكادير

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان أكادير تشمل االقاليم التالية :أكادير
إداوتنان ،إنزكان ايت ملول ،شتوكة ايت باها،
تارودانت ،طانطان ،تزنيت.

العنوان :ص.ب 20588زنقة املعرض .مدرسة ابن زايدون،
اكادير
الهاتف+212 (0) 528 82 51 78 :

فاكس

+212 (0) 528 82 52 61 :

البريد اإللكتروني :

crdh.agadir@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق الحسيمة  -الناظور

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان الحسيمة  -الناظور تشمل االقاليم
التالية :الحسيمة،الناظور ،الدريوش.

العنوان :ص.ب  ،4197شارع لسان الدين الخطيب .رقم 7
،الحسيمة
الهاتف+212 (0) 528 82 51 78 :

فاكس

+212 (0) 528 82 52 61 :

البريد اإللكتروني :

crdh.alhouceimanador@cndh.org.ma
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اللجنة الجهوية لحقوق العيون -السمارة

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان العيون  -السمارة تشمل االقاليم
التالية :السمارة  ،بوجدور ،العيون ،طرفاية.

العنوان :ص.ب  ،4197شارع اللة ياقوت ،رقم ،2
العيون  ،املغرب
الهاتف+212 (0) 5 28 89 39 81 :

فاكس

+212 (0) 5 28 89 36 93 :

البريد اإللكتروني :

crdh.laayounesmara@cndh.org.ma

اللجنة الجهوية لحقوق الداخلة  -اوسرد

الوالية اإلقليمية للجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان الداخلة -اوسرد تشمل االقاليم
التالية :السمارة  ،بوجدور ،العيون ،طرفاية.

العنوان :ص.ب  ،511شارع الوالء ،حي الفيالت ،الداخلة،
املغرب
الهاتف+ 212 (0) 5 28 93 11 26 :

فاكس

+ 212 (0) 5 28 93 11 26 :

البريد اإللكتروني :

crdh.dakhlaaoussered@cndh.org.ma

معلومات حول السفارات لبعض الدول االصلية للقاصرين االجانب الغير المصحوبين بذويهم
بوركينا فاسو
العنوان :ص.ب  ،7 .6484زنقة البوصيري ،أكدال
الرباط( قرب ثانوية ديكارت)
الهاتف+212 (0) 537 675 512 :

فاكس

باالضافة ملكتب السفارة لدولة بوركينا فاسو بالرباط.
يوجد ايضا بمدينة الدار البيضاء مكتب القنصلية
بالعنوان التالي  201:شارع الزرقطوني ،الدار البيضاء

+212 (0) 537 675 517 :

الهاتف :

العنوان االلكتروني:

+212 (0) 522 39 12 68

@Lambaburkinarabat@menara.ma // ambfrba
smirt.net.ma

توقيت العمل :

15:30 - 8:30

الكاميرون
العنوان :ص.ب20 .71790زنقةالريف السوس ي،
الرباط.
الهاتف+212 (0) 537 75 88 18 // :
+212 (0) 537 75 41 94

فاكس

+212 (0) 537 75 05 40 :

مكتب السفارة لدولة الكاميرون بالرباط هو الوحيد
الذي يمثل الكاميرون باملغرب.

العنوان االلكتروني:
توقيت العمل 16:00 - 8:00 :

ambacam_rabat@ymail.com
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ساحل العاج (الكوت ديفوار)
العنوان :ص.ب 7. 192 .اوالد سعيد ،السويس ي،
الرباط.
الهاتف+212 (0) 537 655 637 :
+212 (0) 537 655 680

فاكس

+212 (0) 537 655 77:
+212 (0) 537 655 793

العنوان االلكتروني:

:

مكتب السفارة لدولة ساحل العاج بالرباط هو الوحيد
الذي يمثل هذه الدولة باملغرب.
Adresse : B.P. 192. 7, Ouled Said, Souissi. Rabat
Tel : +212 (0) 537 655 637 // +212 (0) 537 655 680

@info@maroc.diplomatie.gouv.ci //ambci_maroc
yahoo.fr

توقيت العمل :

16:00 - 9:00

غينيا ()GUINEE CONAKRY

العنوان ،15 :زنقة حمزة ،أكدال الرباط.
الهاتف+212 (0) 537 67 41 48 :
+212 (0) 537 65 92 56

فاكس

+212 (0) 537 67 50 70 :
+212 (0) 537 75-30-46

العنوان االلكتروني:
توقيت العمل 14:30 - 8:30 :

مكتب السفارة لدولة غينيا بالرباط هو الوحيد الذي
يمثل هذه الدولة باملغرب.

ambaguirabat@gmail.com

مالي
العنوان ،7 :زنقة تهامي ملدور ،سويس ي الرباط.
الهاتف+212 (0) 537 75 91 21/ 5 :

فاكس

+212(0) 537 75 47 42 :

مكتب السفارة لدولة مالي بالرباط هو الوحيد الذي
يمثل هذه الدولة باملغرب.

العنوان االلكتروني:
توقيت العمل 15:00 - 9:00 :

ambamalirabat@gmail.com

نيجيريا
العنوان ،70:شارع عمر بن الخطاب  ،اكدال
الرباط.
الهاتف+212 (0) 537 67 18 57/ 6 :
+212 (0) 537 67 18 57

فاكس

+212 (0) 537 67 27 39 :

العنوان

مكتب السفارة لدولة نيجيريا بالرباط هو الوحيد الذي
يمثل هذه الدولة باملغرب.

االلكترونيnigerianrabat@menara.ma :

توقيت العمل :

13:30 - 10:00

.30
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جمهورية افريقيا الوسطى
العنوان:ص.ب  ،770شارع  29يوسفيست تمديد
الدولة  ،اكدال الرباط.
الهاتف+212 (0) 537 65 89 70 :

فاكس

+212 (0) 537 65 92 16:

العنوان

االلكتروني:

مكتب السفارة لدولة جمهورية افريقيا الوسطى بالرباط
هو الوحيد الذي يمثل هذه الدولة باملغرب.

centreafriquemaghreb1@menara.ma
centrafriquemaghreb@ menara.ma

توقيت العمل :

15:30 - 9:30

جمهورية الكونغو الديمقراطية
العنوان:ص.ب  ،34 .553شارع االنتصار ،الرباط
الهاتف+212 (0) 537 26 22 80 :

فاكس

+212 (0) 537 20 74 07 :

العنوان

االلكترونيambardcrabat60@yahoo.fr :

توقيت العمل :

مكتب السفارة لدولة جمهورية الكونغو الديمقراطية
بالرباط هو الوحيد الذي يمثل هذه الدولة باملغرب.

16:00 - 10:00

السنيغال
العنوان :ص.ب  ،17 .365زنقة القاض ي بن
حمادي صنهاجي،سويس ي الرباط
الهاتف+212 (0) 537 754 171 :

فاكس

باالضافة ملكتب السفارة لدولة السنيغال بالرباط،
يوجد ايضا بمدينة الدار البيضاء مكتب القنصل العام
بالعنوان التالي :

+212 (0) 537 754 149 :

العنوان

االلكترونيambassene@menara.ma :

توقيت العمل :

14:30 - 8:30

 34شارع ادريس السالوي  ،حي انفا الدار البيضاء
العنوان االلكترونيinfos@consulsenecasa.gov.ma :
الهاتف+212 (0) 522 39 00 43 :
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