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سعيد مشاك

 دراسة مقارنة يف تجارب:سياسات اإلقامة والتجنيس
الدول املغاربية
Residency and Naturalization Policies in the Maghreb
Countries
 يف كل من املغرب والجزائر وتونس، واإلقامة،تحاول هذه الدراسة تحليل إشكالية موضوع الجنسية
 وتنطلق من دراسة الترشيعات والسياسات املتعلقة باإلقامة والجنسية وتفكيكها يف هذه.وموريتانيا
 ألجل. والوقوف عند مكامن قوتها وضعفها، ومحاولة فهم خصوصياتها وتقاطعاتها ومتاثلها،البلدان
 ومن النتائج الرئيسة. جرى اعتامد املنهج القانوين الوصفي واملنهج التحلييل واملنهج املقارن،ذلك
مهم يف مسار
 تسجيل متاثل، عىل مستوى الترشيعات الخاصة بالدخول واإلقامة،لهذه الدراسة
ّ
َّ
تحكم فيها الهاجس األمني
 سواء تعلق األمر مبا هو داخيل عرب اعتامد قوانني،تطور هذه الترشيعات
، أو ما هو خارجي يف الجانب املتعلق بالتصديق عىل بعض االتفاقيات الدولية ذات الصلة،واالقتصادي
باستثناء تونس التي ال تزال مرتددة يف التصديق عىل "االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل
 تظل األطر القانونية يف البلدان األربعة متشابهة، وفيام يتعلق بالجنسية."املهاجرين وأفراد أرسهم
ٍ ومتأثرة بالعوامل نفسها التي تربز عىل نحو، من حيث املعايري واإلجراءات الخاصة بالحصول عليها،نسب ًيا
.الفت فيام يتعلق باملساواة يف الجنسية
. الدول املغاربية، الهجرة، التجنيس، اإلقامة:كلامت مفتاحية

This study analyzes the problem of nationality and residency in Morocco, Algeria, Tunisia and
Mauritania by deconstructing legislation and policies related to residency and nationality in these
countries. Using an approach that combines descriptive legal methodology and comparative
research, this study investigates their peculiarities, intersections, and similarities, and identifies
their strengths and weaknesses. This investigation reveals an important point of comparison at
the level of legislation related to entry and residence as legislation was being developed, whether
domestically through the adoption of laws governing security and economic concerns, or
externally in terms of the ratification of some relevant international agreements. The exception
is Tunisia, which remains reluctant to ratify the International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. With regard to nationality, the legal
frameworks in the four countries remain relatively similar in terms of criteria and procedures
for naturalization and are influenced by remarkably similar factors with regard to equality in
nationality.
Keywords: Residence, Naturalization, Immigration, The Maghrebi States.
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مقدمة
تعترب سياسات اإلقامة والتجنيس عىل املستوى العاملي أحد مكونات السياسات العمومية الرامية إىل إدماج
األجانب يف أقاليم ليسوا من مواطنيها؛ إذ مثة أمناط من سياسات االندماج تختلف من بلد استقبال إىل آخر.
فهناك بلدان تعتمد سياسات االستيعاب الكيل ،وأخرى تتبع منط االندماج الجزيئ .ولذلك ،تشرتط دول يف
عنرصا أساس ًيا لذوبان األجنبي يف مجتمع إقامته
سياسة تجنيسها لألجانب ،التخيل عن الجنسية األصلية،
ً
الجديد ،وتأخذ دول أخرى مبعيار الجنسية املزدوجة وتشرتط يف ذلك استيفاء بعض املعايري الالزمة للحصول
عىل جنسيتها ،من قبيل تع ّلم اللغة ،واختبار القدرة عىل قبول ثقافة مجتمع االستقبال والتعايش معها ،ويف
الوقت نفسه ،الحفاظ عىل الهوية األصلية لألجنبي طالب جنسية بلد االستقبال ،كام هو شأن بعض التجارب
األوروبية (فرنسا ،وإسبانيا  ...إلخ) ،وبعض التجارب يف الدول املغاربية التي سارت عىل النهج نفسه.
خصوصا ،تأثرت
بيد أن بلورة سياسات اإلقامة والتجنيس وتقعيدها يف الدول العربية عمو ًما ،والدول املغاربية
ً
بعاملني أساسيني :األول يتعلق بتأثري النظم القانونية األجنبية خالل فرتة االستعامر والوصاية واالنتداب ،خاصة
االستعامر الفرنيس يف بعض الدول مثل املغرب ،وتونس ،والجزائر ،وموريتانيا .ويتمثل العامل الثاين يف الثقافة أو
البنية االجتامعية العربية والدين اإلسالمي بالدرجة األوىلً ،
فضل عن التأثري السابق الذي أحدثه القانون الفرنيس
(((
يف سياسات التجنيس يف اإلمرباطورية العثامنية يف مرحلة معينة من التاريخ  ،والذي أ ّثر عىل نح ٍو غري مبارش يف
قوانني الجنسية الناشئة يف البلدان التي كانت خاضعة للحكم العثامين ،ومنها بعض الدول العربية املغاربية(((.
 1كان للقانون الفرنيس الصادر عام  1851تأثري بارز يف قانون الجنسية /التبعية العثامنية لعام  1869الذي صدر خالل مرحلة التنظيامت العثامنية،
والذي ارتكز عىل املفهوم الحديث للمواطنة ً
بدل من املفهوم الديني؛ فاملقيم يف األرايض العثامنية ُيع ّد مواطنًا عثامن ًيا يسجل عىل هذا األساس ،بينام
يتطلب الدخول يف جنسية دولة أخرى موافقة "الباب العايل" .وقد نصت املادة  89من دستور عام  1876عىل أن جميع املوجودين يف تبعية الدولة
العثامنية يعدون من التبعية العثامنية ومن دون استثناء أو متييز بسبب الدين أو املذهب ،ينظر :عصمت عبد املجيد بكر ،املدخل لدراسة النظام
القانوين يف العهدين العثامين والجمهوري الرتيك (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2012 ،ص .171-170
 2تجدر اإلشارة إىل أن الترشيعات الخاصة باإلقامة والتجنيس بالبلدان املغاربية عرفت عدة تحوالت عرب مسارات مختلفة ،حيث كان املغرب ً
مثل قبل
"اتفاقية مدريد لسنة  ،"1880يعتمد يف سياسته املتعلقة بالجنسية عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية ،بيد أن املادة  15من االتفاقية السالفة الذكر مثّلت تطو ًرا
ملموسا يف سياسة التجنيس باملغرب ،ثم جاءت مرحلة الحامية الفرنسية سنة  ،1912لتثبت هذه املادة ً
فضل عن اعتامد قوانني جديدة خاصة بالهجرة واإلقامة
ً
باملغرب ،وعىل رأسها "ظهري  12غشت  1913بشأن الوضعية املدنية للفرنسيني واألجانب" ،وعدد من الظهائر الخاصة بالدخول واإلقامة باملغرب والخروج منه.
وبعد االستقالل كان موضوع الجنسية أحد املواضيع التي حسم فيها املغرب يف وقت مبكر نسب ًيا ،إذ اعتمد يف ذلك "ظهري رشيف بسن قانون الجنسية املغربية
رقم  1.58.250الصادر يف  21من صفر  1378املوافق لـ  6شتنرب  ،"1958والذي جرى تعديله سنة  2007يف اتجاه تحقيق املساواة بني الجنسني بعدما أصبح
املغرب عض ًوا يف عدد من االتفاقيات األساسية يف مجال حقوق اإلنسان وتلقيه لعدد من التوصيات يف هذا األمر .بيد أنه ،عىل مستوى سياسة اإلقامة فوق
الرتاب الوطني ،عمل فقط عىل متديد العمل بالقوانني املوروثة عن عهد االستعامر لتشمل بقية مناطق اململكة التي كانت خاضعة لالستعامر اإلسباين ومنطقة
طنجة الدولية ،وذلك إىل حدود سنة  ،2003واعتامد "القانون  ،03-02املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري النظامية" ،بصفته أول
قانون وطني يقطع مع كان مورو ًثا عن عهد االستعامر؛ ويف تونس ،عرفت سياسة التجنيس تطورات مهمة منذ أول مرسوم للجنسية يف  19حزيران /يونيو ،1914
مرو ًرا بتغيريات جزئية بعد تشكل الجمهورية التونسية ،مبوجب "املرسوم عدد  6لسنة  1963املؤرخ يف  28فيفري  1963املتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية
التونسية"ً ،
وصول إىل آخر تعديل مبوجب "قانون عدد  55لسنة  2010مؤرخ يف 1ديسمرب  2010يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية" .وفيام
يتعلق بسياسة اإلقامة مل تكن لدى تونس قوانني خاصة تنظم قضايا الهجرة ،بل كان املوضوع ً
منظم فقط ببعض الفصول العامة من "قانون عدد  7لسنة 1968
مؤرخ يف  8مارس  1968يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية" (الفصول  4و 5و 23و ،)25ومقتضيات أخرى من "قانون عدد  40لسنة  1975املؤرخ يف  14ماي
 1975يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر" (الفصالن  34و ،)35املعدل بـ "القانون عدد  6لسنة  2004املؤرخ يف  3فيفري  2004يتعلق بتنقيح القانون عدد
 40لسنة  1975املؤرخ يف  14ماي  1975املتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر"؛ أما يف الجزائر ،فيبدو أن تطورات سياسات التجنيس واإلقامة فيها ال تختلف
عن دولتَي املغرب وتونس اللتني اعتمدتا قوانني وترشيعات خاصة باملوضوع بعد نيل استقاللهام باعتبارها من املظاهر املهمة لألعامل السيادية للدولة .وهكذا،
جرى تأطري الجنسية الجزائرية مبوجب "القانون  96-63املؤرخ يف  27مارس سنة  1963واملتضمن قانون الجنسية الجزائرية" ،والذي ألغي مبقتىض "األمر رقم
 70-86املؤرخ يف  17شوال عام  1370املوافق  15ديسمرب سنة  1970املتضمن قانون الجنسية الجزائرية" ،املعدل واملتمم أيضً ا مبقتىض "األمر رقم  01/05املؤرخ
يف  27فرباير  ."2005ويف مجال اإلقامة مل تكن الجزائر تتوفر عىل قانون خاص بالهجرة ،واقترصت يف تنظيمها عىل مقتضيات قانونية متناثرة ،منها "األمر رقم
 211 - 66املؤرخ يف  2ربيع الــثـاين عام  1386املوافق لـ  21يـولـيــو سـنـة  1966واملتـعـلق بوضعية األجانب يف الجزائر"ً ،
فضل عن "قــــانــــون رقم 10-81
مؤرخ يف  9رمـضـان  1401املوافق لـ  11يـولـيـو  1981يتعلق برشوط تشغيل العامل األجانب" ،وذلك إىل غاية اعتامد "القانون رقم  08-11يف  25يونيو سنة 2008
املتعلق بشـروط دخول األجـانب إىل الجـزائر وإقـامـتهم وتنقلهم فيها"؛ ويف موريتانيا ،جرى اعتامد "القانون رقم  112-61الصادر بتاريخ  12يونيو  1961املتضمن
مدونة الجنسية املوريتانية" ،والذي جرى تعديله وتتميمه مبوجب "القانون رقم  023-2010الصادر بتاريخ  11فرباير  ،2010املتضمن الجنسية املوريتانية" ،الذي
منع ازدواج الجنسية للموريتانيني ،بعد أن عرفت موريتانيا بعض تدفقات املهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ،كام أن عد ًدا من املنظامت الحقوقية واألوساط
ال زال ينظر إىل سياسة التجنيس يف موريتانيا بعني االرتياب والشك يف مدى قدرتها عىل تقويض التمييز العرقي والطائفي يف هذا األمر .وفيام يتعلق بسياسات
اإلقامة تظل موريتانيا من البلدان العربية املفتوحة يف وجه األجانب للدخول واإلقامة ،وتظل سياستها مرنة مقارنة ببقية البلدان املشار إليها ساب ًقا.
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يف الوقت الراهن ،أضحت أغلب هذه الدول أعضاء يف االتفاقيات الدولية الرئيسة يف مجال حقوق اإلنسان
التي تنظم جوانب محددة من موضوع اإلقامة والجنسية ،ال سيام مبدأ املساواة وعدم التمييزً ،
فضل عن
االتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية وانعدامها .ويف ضوء ذلك ،عملت عىل اعتامد سياسات وترشيعات
مختلفة حاولت من خاللها مالءمة نظمها القانونية الداخلية مع املعايري الدولية .عالوة عىل ذلك ،يرتبط عدد
من هذه البلدان يف مجال سياسات اإلقامة باتفاقيات ثنائية لإلقامة أو العمل ،مثل اتفاقية اإلقامة بني املغرب
والجزائر ،واتفاقية اإلقامة بني املغرب وتونس ،وغريها من االتفاقيات الثنائية.
تأسيسا عىل ذلك ،تطرح سياسات اإلقامة والتجنيس يف البلدان املغاربية موضوع الدراسة مفارقة مزدوجة
ً
أمام الدينامية املتسارعة التي تعرفها حركة الهجرة الدولية يف اللحظة الراهنة ( 272مليون شخص يعيشون
خارج أوطانهم بحسب أحدث تقرير ملنظمة الهجرة الدولية)((( .فمن جهةُ ،يثار تح ّدي سياسات االندماج
يف بلدان االستقبال ومدى استجابتها يف تحصني الحقوق والحريات األساسية وضامنها لألجانب الراغبني يف
الدخول واإلقامة ،ومن جهة أخرى مثة ،مسألة تتعلق مبدى قدرة هذه السياسات عىل بلورة مامرسات فضىل
يف مجال االندماج لطالبي التجنيس من األجانب من دون أي متييز عىل أي أساس.
ولعل من األسئلة الجوهرية التي تقتيض الدراسة والتحليل يف هذا املضامر تلك املتعلقة بالطبيعة التي
تكتسيها األطر املعيارية واإلجرائية ،التي تؤطر سياسات دخول األجانب وإقامتهم يف أقاليم الدول األربع
موضوع الدراسة؛ وهي املغرب والجزائر وتونس وموريتانياً ،
فضل عن طبيعة الترشيعات املتعلقة بالجنسية
يف هذه البلدان .استنا ًدا إىل ذلك ،تهدف هذه الدراسة إىل تحليل سياسات اإلقامة والتجنيس يف هذه
البلدان ،من أجل تفكيكها وفهم خصوصياتها وتقاطعاتها ومتاثلها ،والوقوف عند مكامن قوتها وضعفها،
واستخالص نتائج بشأنها وف ًقا ملا قد يساهم يف تعزيز هذه السياسات وتقويتها ،والنهوض بأوضاع الفئات
الراغبة يف اإلقامة والتجنيس يف هذه البلدان ،يف ظل التحوالت الرسيعة التي باتت تشهدها الهجرة الدولية
يف العقود األخرية.
ومن أجل دراسة هذا املوضوع ،اع ُتمد املنهج القانوين لتوصيف النصوص القانونية والترشيعية املؤطرة
لسياسات اإلقامة والتجنيس بالبلدان املغاربية ورصد تطوراتها كدينامية متفاعلةً ،
فضل عن توظيف املنهج
التحلييل الذي سيمكن من تحليل العنارص املعرفية وتركيبها بخصوص هذا املوضوع ،من دون إحداث قطائع
مع املناهج األخرى ال سيام املنهج املقارن؛ ما يسمح بال شك بتحديد سياسات اإلقامة والتجنيس يف البلدان
األربعة وتحليلها وتركيبها ومقارنتها ،من أجل الوصول إىل خالصات واستنتاجات بشأنها .وتنقسم الدراسة
محورين أساسيني :يتعلق األول بتحليل سياسات الدخول واإلقامة يف البلدان املغاربية األربعة :املغرب
والجزائر وتونس وموريتانيا ،يف حني يركز الثاين عىل سياسات الجنسية يف البلدان موضوع الدراسة.

أول :سياسات دخول األجانب وإقامتهم يف البلدان
ً
املغاربية األربعة
جدل ً
لقد أثارت مسألة دخول األجانب وإقامتهم ً
مهم منذ زمن بعيد عىل الصعيد العاملي ،وكانت محط
خالف فقهي كبري ،بيد أن تطور القانون الدويل املعارص ،بفضل املامرسة واألعراف الدولية التي جرى ترسيخها
3
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مهم عىل املعايري الدنيا املتعني احرتامها يف هذا الشأن عىل الصعيد
بشأن استقبال األجانب ،أدى إىل توافق ّ
العاملي((( .ومل تشكل سياسات الدخول واإلقامة بالبلدان املغاربية استثنا ًء من القاعدة؛ إذ رغم كون هذه
البلدان تعترب بلدانًا مص ّدرة للمهاجرين ومناطق عبور لهم ،وتتميز باستقبال عدد ضئيل من األجانب ،فإن
سياسات الدخول واإلقامة فيها ظلت تتأرجح بني الرصامة النسبية والتشدد املبالغ فيه أحيانًا.
 .1الدخول إىل البلدان املغاربية :الرصامة والتشدد

يف الواقع ،رغم التقدم املحرز عىل مستوى االنضامم واملصادقة عىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحامية
ناقصا وغري مكتمل
حقوق األجانب بصفة عامة يف البلدان األربعة موضوع الدراسة((( ،ال يزال هذا املسار ً
ويتسم ببعض التباين فيام بني البلدان األربعة ذاتها ،بيد أن ذلك مل مينعها من سن ترشيعات وأطر قانونية
تخص تنظيم مسألة الدخول إىل أقاليمها وتدبريها.
اختصاصا سياد ًيا للدولة مقي ًدا
وإذا كانت مسألة السامح بدخول األجانب إىل أقاليم ال يحملون جنسياتها
ً
املتعي احرتامها((( ،فإنّ السمة البارزة التي متيز الترشيعات الخاصة
بعد ٍد واف ٍر من القواعد القانونية الدولية ّ
بهذا األمر يف البلدان األربعة هي سيطرة الجانب الزجري يف غالب األحيان ،خاصة أن هذه الترشيعات
قد اعتمدت يف بداية األلفية الجديدة ()2006-2000؛ أي يف الفرتة التي كانت فيها هذه البلدان ُمص ّدرة
للمهاجرين ومناطق عبور أيضً اً ،
فضل عن تزامنها مع رشوع االتحاد األورويب يف تنفيذ سياسته املوحدة يف
مجال الهجرة واللجوء.
عدد من الخصائص واملميزات التي تتشابه فيها الترشيعات املتعلقة بدخول األجانب إىل أقاليم الدول
مثة ٌ
األربع موضوع الدراسة؛ إذ يالحظ أن رشوط الدخول إىل هذه البلدان وإجراءاته متشابهة يف أنظمتها
القانونية .ففي الوقت الذي نص فيه املرشّ ع املغريب ،يف القانون املتعلق بدخول األجانب وإقامتهم يف اململكة
املغربية ومحاربة الهجرة غري النظامية ،عىل رضورة "إدالء" األجنبي الراغب يف ولوج الرتاب الوطني للسلطات
املك ّلفة باملراقبة يف املراكز الحدودية ،بجواز السفر الساري املفعول أو أي وثيقة أخرى صالحة لذلك ومعرتف
 4لالطالع عىل بعض حيثيات هذا الجدل ،ينظر :األمم املتحدة ،لجنة القانون الدويل ،طرد األجانب ،الوثيقة رمز  10/A/62املؤرخ يف آب/
أغسطس .2008
 5تشكل االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان أحد املصادر االتفاقية األساسية بالنسبة إىل الدخول واإلقامة والجنسية يف البلدان موضوع
الدراسة ،ينظر :األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ،القرار رقم  2106ألف (د)-20
املؤرخ يف  21كانون األول /ديسمرب 1965؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،القرار رقم 2200
ألف (د )-21املؤرخ يف  16كانون األول /ديسمرب 1966؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
القرار رقم  34/180املؤرخ يف  18كانون األول /ديسمرب 1979؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،اتفاقية حقوق الطفل ،القرار رقم  25/44املؤرخ
يف  20ترشين الثاين /نوفمرب 1989؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم،
القرار رقم  45/158املؤرخ يف  18كانون األول /ديسمرب 1990؛ ً
فضل عن ذلك ،توجد أدوات قانونية أخرى يف القانون الدويل العام تستند
إليها سياسات الدخول واإلقامة ال سيام ،األمم املتحدة ،اتفاقية األمم املتحدة لقمع الجرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها،
القرار رقم  55/25املؤرخ يف  15ترشين الثاين /نوفمرب  ،2000واثنان من الربوتوكوالت امللحقة بها وهام :بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار
باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو ،إضافة إىل بعض اتفاقيات منظمة
العمل الدولية.
 6األمم املتحدة ،لجنة القانون الدويل ،طرد األجانب.
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بها لدى السلطات املغربية((( ،وعند االقتضاء تأشرية الدخول ،معت ًربا ذلك ً
رشطا جوهر ًيا لولوجهم الرتاب
الوطني((( ،ن َّص يف املقابل املرشع الجزائري يف القانون  11-08الصادر سنة  ،2008عىل الرشوط واإلجراءات
نفسها((( .وذهب أيضً ا املرشع التونيس يف االتجاه نفسه يف القانون املتعلق بحالة األجانب لسنة  ،1968مع
بعض االختالف البسيط مقارنة بنظ َرييه املغريب والجزائري عىل مستوى التأشرية وإجراءات الحصول عليها(،((1
كام ساير ذلك املرشع املوريتاين يف املرســوم رقم  169.65املعــدل باملرســوم رقم .((1(031-2012
نصا رصاح ًة عىل إعفاء األشخاص املشمولني باالتفاقية الدولية الخاصة
بيد أن القانونَني الجزائري والتونيس َّ
بوضعية الالجئني من وثائق السفر املفروضة عىل بقية األجانبً ،
فضل عن تكريس ترشيع الدول َتني لحظر
إبعاد هذه الفئة تجسي ًدا ملبدأ عدم اإلعادة القرسية املنصوص عليه يف املادة  33من اتفاقية جنيف بشأن
وضعية الالجئني( .((1وعىل خالف ذلك ،مل يرش القانون املغريب رصاح ًة إىل مثل هذا اإلعفاء ،بل يستنتج فقط
نصت عىل االحتفاظ باألجانب طالبي
ضمن ًيا من املادة  38من قانون الدخول واإلقامة بالرتاب الوطني ملا ّ
(((1
اللجوء يف أماكن االنتظار ريثام يتم التأكد من أن طلباتهم قامئة عىل أسس صحيحة وسليمة  ،عالوة عىل
إعفاء رشكات النقل من العقوبات املفروضة عليها أثناء نقل األجانب غري الحائزين وثائق ،ملّا يتعلق األمر
(((1
وجسد القانون املغريب أيضً ا مبدأ عدم اإلعادة القرسية مبفهومه الواسع يف حق
بنقل طالبي اللجوء ّ .
 7بحسب الترشيع املغريب ينقسم جواز السفر إىل جواز سفر عادي وجواز سفر دبلومايس ،أما وثائق أخرى صالحة للسفر فيقصد بها جواز
مرور موظفي األمم املتحدة وغريها من املنظامت ،ووثائق سفر الالجئني وعدميي الجنسية املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف بشأن وضعية
الالجئني لسنة  ،1951إضافة إىل رخص املرور والجوازات املؤقتة املس َّلمة من التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية ،وكذا األوراق التعريفية لطاقم
البواخر والطائرات ،والتي عادة ما يجري التنصيص عليها يف اتفاقيات اإلقامة أو النقل ،ينظر :االتفاقية املربمة مع موريتانيا ،واتفاقية النقل
البحري املربمة مع بولونيا سنة  ،1999يف :اململكة املغربية" ،ظهري رشيف رقم  1-01-288صادر يف  7محرم  16( 1426فرباير  )2005بنرش
االتفاق املوقع يف  20ماي  1999بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية بولونيا بشأن النقل البحري" ،الجريدة الرسمية ،العدد ،5314
 ،2005/5/5ص  ،1356شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/3oBXUbC :
ويف إطار إنعاش السياحة ميكن اإلدالء يف حالة السفر الجامعي تحت مسؤولية وكاالت األسفار بوثيقة رسمية أخرى قد تكون عبارة عن جواز
سفر جامعي أو بطاقة تعريفهم الوطنية وذلك تب ًعا ملبادرة الحكومة املغربية الهادفة إىل تطوير قطاع السياحة ،ينظر:
Royaume du Maroc, Note circulaire au sujet du passeport collectif et carte d'identité nationale pour l'accès au territoire
;du Royaume du Maroc, N°19/CIR/ 83 du 31/10/1983
كام أن األطفال القارصين الذين تقل أعامرهم عن  21سنة يجب عليهم اإلدالء بإذن أبوي سواء كانوا حاملني لجواز السفر من عدمه .ينظر:
اململكة املغربية" ،ظهري رشيف رقم  1-57-280املنظم ملصلحة الدرك املليك" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،1958/2/28 ،2366الفصل ،85
ص  ،507شوهد يف  ،2022/2/9يفhttps://bit.ly/3oAGkF4 :
 8املادة  3من القانون  ،02.03ينظر :اململكة املغربية" ،ظهري رشيف رقم  1.03.196صادر يف  16رمضان  11( 1424نوفمرب  )2003بتنفيذ
القانون رقم  02.03املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة" ،الجريدة الرسمية ،السنة  ،92العدد ،5160
 ،2003/11/13ص  ،3817شوهد يف  ،2022/2/9يفhttps://bit.ly/338USEl :
 9الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،القانون رقم  11.08املؤرخ يف  25يونيو  2008واملتعلق بشـروط ودخول األجـانب إىل
الجـزائر وإقـامـتهم بـها وتنقلهم فيها" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2008/7/2 ،36ص .4
 10الجمهورية التونسية" ،قانون عدد  7لسنة  1968مؤرخ يف  8مارس  1968يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية" ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ،العدد .1968/3/8 ،11
 11الجمهورية اإلسالمية املوريتانية" ،املرسوم رقم  031-2012املعدل واملتمم للمرسوم رقم  169-64الصادر بتاريخ  15دجمرب  1969املتضمن
نظام الهجرة يف موريتانيا" ،الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق املؤمنة.2012 ،
 12األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لسنة  ،1951الوثيقة رمز  A/RES/429(V)، 14كانون األول /ديسمرب .1950
 13اململكة املغربية " ،ظهري رشيف رقم ."1.03.196
 14املرجع نفسه ،املادة .48
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الالجئني وطالبي اللجوء وبعض الفئات األخرى من األجانب الذين هم يف حاجة إىل حامية دولية يف املادتني
 26و ،((1(29وذلك خال ًفا للقانونني الجزائري والتونيس(.((1
وتُجمع ترشيعات الدول األربع يف قوانينها عىل استثناء أعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية ،واألخذ باالتفاقيات
الدولية وإعامل مبدأ املعاملة باملثل يف بعض الحاالت .بيد أن ما مييز هذه الترشيعات هو ذلك التامثل الحاصل
فيام بينها بخصوص املقتضيات القانونية الزجرية املتعلقة بالحاالت املخالفة إلجراءات الدخول النظامي؛ إذ
ٍ
أقرت ُج ّلها وإنْ
بتفاوت العقوبات الحبسية واملخالفات املالية ومعاقبة رشكات النقل ،ما يعطي االنطباع الزجري
عىل هذه الترشيعات ويربز التعامل الحذر والصارم لهذه الدول مع مسألة دخول األجانب إىل أقاليمها.
عالوة عىل ما سبق ،تكاد هذه الترشيعات تتطابق عىل مستوى الصالحيات التقديرية املمنوحة لإلدارة يف
شخص رشطة الحدود يف قبول األجانب الراغبني يف الولوج إىل أقاليمها؛ فال يكفي فقط التو ّفر عىل الرشوط
املذكورة ساب ًقا ،بل يتعني أيضً ا الخضوع ملراقبة رشطة الحدود للتأكد من تو ّفر املعني باألمر عىل وسائل
العيش الكافية ،وكذا خل ّو سريته مام قد يشكل تهدي ًدا للنظام العام يف هذه البلدان.
بناء عليه ،يعكس توسيع مهامت املراقبة للسلطات املك ّلفة باملراكز الحدودية بالنسبة إىل البلدان األربعة
لتشمل وسائل العيش الكافية وغياب معيار لتقدير هذه الوسائل ومستواهاً ،
فضل عن التدابري املتعلقة
بتغريم مقاوالت النقل وتح ّمل مصاريف اإلقامة واإلعادة لألجنبي الذي ُمنع من دخول اإلقليم ،كام تعكس
الرصامة الشديدة يف السياسات املتبعة يف هذه البلدان بشأن إدارة مسألة دخول األجانب إىل أقاليمها.
ويبدو أن رصامة سياسات هذه البلدان فيام يتعلق بدخول األجانب إليها ،يحكمها هاجسان؛ يتمثل األول يف
ً
تدعيم لسياساتها السياحية وما تجلبه من عمالت صعبة،
رضورة جذب أكرب عدد ممكن من السياح األجانب
يف حني يكمن الهاجس الثاين يف رضورة صد موجات املهاجرين االقتصاديني وما قد يكون يف صفوفهم من
أشخاص قد يش ّكلون تهدي ًدا للنظام واألمن العام يف هذه البلدان.
 .2إجراءات اإلقامة :محدودية الضامنات

أضحت مسألة تنظيم إقامة األجانب بالبلدان املغاربية تحتل موق ًعا متمي ًزا ضمن اهتاممات مختلف الترشيعات
املغاربية؛ بحيث أدرجت قوانني البلدان األربعة قيد الدراسة مجموعة من األحكام الخاصة باإلقامة التي ينبغي احرتامها
واستيفاؤها من األجانب ،كام نصت هذه القوانني عىل إمكانية منح أنواع مختلفة من تصاريح اإلقامة وفق رشوط معينة.
وف ًقا ألحكام القانون رقم  ،02.03تشرتط اإلقامة القانونية لألجنبي فوق الرتاب املغريب الحصول عىل سندات
اإلقامة ،والتي تنقسم إىل نوعني(:((1
 15املرجع نفسه.
 16تجدر اإلشارة ،يف هذا اإلطار ،إىل أن مبدأ عدم اإلعادة القرسية يف حق الالجئني وطالبي اللجوء يف التجربتني التونسية والجزائرية قد جرى
تكريسه يف إطاره الضيق من دون مراعاة ما أفردته اتفاقية مناهضة التعذيب يف مادتها الثالثة ،من حظر طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه
إىل دولة قد يتعرض فيها للتعذيب ،كام ذهب إىل ذلك املرشع املغريب ،بحيث بات إحجام الدول املتعاقدة عىل اإلعادة القرسية لألجانب
مبقتىض هذه املادة ذا طابع مطلق ،يرتكز عىل التقييم املعقول لكل حالة عىل حدة ومبن ًيا عىل االعتقاد الراسخ أن تنفيذ قرارات الطرد أو
اإلبعاد لن يرتتب عليه سلوك التعذيب أو سوء املعاملة يف البلد املراد ترحيل األجنبي إليه ،وذلك عكس الطابع النسبي لهذا املبدأ الذي ك ّرسه
نظام جنيف يف املادتني  32و.33
 17اململكة املغربية " ،ظهري رشيف رقم  ،"1.03.196املادة .5

67

 ددعلااناثلا دلجملا  4 -ددعلادعلا
Issue 4 - Volume 02 - Spring 2022

بطاقة التسجيل ،ولها صالحية ملدة تراوح بني سنة و 10سنوات وهي قابلة للتجديد .ومتنح هذه الشهادة
لألجانب املقيمني باملغرب مدة أكرث من ثالثة أشهر ،وهم :الزوار ،الطلبة والعامل املهاجرون .وتنص بصفة
دقيقة عىل النشاط الذي يزاولونه(.((1
بطاقة اإلقامة ،وهي غري محدودة املدة ُوتنح لألجانب الذين يستدلون عىل إقامتهم بصفة مستمرة باملغرب
مدة أربع سنوات عىل األقل( ،((1وخاصة منهم الالجئني املعرتف بهم طب ًقا التفاقيات جنيف املتعلقة بوضعية
الالجئني بتاريخ  28متوز /يوليو ( 1951بند  17فقرة  .)5لكن يف املقابل ،تفقد بطاقة اإلقامة صالحيتها بالنسبة
إىل األجنبي الذي غادر الرتاب املغريب مدة تفوق سنتني(.((2
ورغم أن سندات اإلقامة يف اململكة املغربية تتمثل يف بطاقة التسجيل وبطاقة اإلقامة ،مع مراعاة أحكام
االتفاقيات الدولية ،فإن القارصين الذين تقل سنهم عن مثاين عرشة سنة ويتو ّفر أحد والديهم عىل سند
لإلقامة ،والقارصين من بني املستوفني الرشوط املنصوص عليها يف املادة  17من القانون  ،02.03وكذا
القارصين الذين يدخلون إىل الرتاب املغريب ملتابعة الدراسة مبوجب تأشرية إقامة تفوق مدتها ثالثة أشهر،
يحصلون بطلب منهم عىل وثيقة للتنقل تس َّلم لهم وفق الرشوط املحددة بنص تنظيمي.
وبغض النظر عن منح سند اإلقامة ،يحق لإلدارة مبوجب أحكام القانون رقم  02.03سحب هذا السند يف حالتني :الحالة
التي ال يديل فيها األجنبي بالوثائق واإلثباتات املطلوبة منه بحسب حالته ووضعيته القانونية ،والحالة التي يكون
فيها األجنبي موضوع إجراء قانوين يقيض بطرده أو إذا صدر يف حقه قرار قضايئ مبنع دخوله إىل الرتاب املغريب(.((2
لكن القانون اعترب قرار رفض طلب الحصول عىل سند اإلقامة ،أو تجديده أو سحبه ،قرا ًرا إدار ًيا ميكن الطعن
فيه من جانب األجنبي أمام رئيس املحكمة اإلدارية بصفته قاض ًيا للمستعجالت ،وذلك داخل أجل  15يو ًما
من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب.
أما املرشّ ع الجزائري ،فقد م ّيز بني املقيم وغري املقيم يف األحكام التي يخضع لها األجنبي ،وذلك مبوجب القانون
رقم  .11.08ويقصد باألجنبي غري املقيم ذلك األجنبي العابر لإلقليم الجزائري أو األجنبي الذي يأيت لإلقامة
بالجزائر مدة ال تتجاوز  90يو ًما ،وليس له القصد يف تثبيت إقامته بالجزائر أو مامرسة نشاط مهني أو مأجور(.((2
بينام يقصد باألجنبي املقيم ذلك األجنبي الذي يريد أن يثبت إقامته الفعلية واملعتادة والدامئة بالجزائر ،والذي
رخص له بذلك بتسليمه بطاقة املقيم من جانب والية مكان إقامته مدة صالحيتها سنتان( ،((2كام يستفيد
األجنبي الذي يرغب يف متديد مدة إقامته بالجزائر أكرث من املدة املحددة يف تأشريته من بطاقة املقيم(.((2
يف هذا اإلطار ،يشرتط لدى كل أجنبي بلغ سن  18من عمره التوفر عىل بطاقة املقيم ،بحيث تس َّلم لكل من
الطالب األجنبي ،وال تتعدى مدة صالحيتها مدة تكوينه أو متدرسه مع إمكانية تجديدها ،وللعامل األجنبي
18
19
20
21
22
23
24
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تحدد املواد من  10إىل  15رشوط الحصول عىل بطاقة التسجيل ،ينظر :املرجع نفسه.
تحدد املواد من  16إىل  20رشوط الحصول عىل بطاقة اإلقامة واألشخاص الذين ميكنهم الحصول عليها ،ينظر :املرجع نفسه.
املرجع نفسه ،املادة .18
املرجع نفسه ،املادة .19
املرجع نفسه ،املادة  10من القانون رقم .11.08
املرجع نفسه ،املادة .16
املرجع نفسه ،املادة .18
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األجري ملدة صالحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل ،ثم لألجنبي الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية
خالل مدة سبع سنوات أو أكرث ،وكذا ألبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن  18سنة( .((2كام تس َّلم بطاقة
املقيم بعد أداء املعني حقوق الطابع التي يحددها قانون املالية(.((2
وتسحب بطاقة املقيم من حائزها يف أي لحظة إذا ثبت نهائ ًيا أنه مل يعد يستويف أحد الرشوط املطلوبة
لتسليمها .ويف مثل هذه الحالة ،يعذر املعني باألمر مبغادرة الرتاب الوطني داخل أجل ثالثني يو ًما من
تاريخ تبليغه باإلجراء .كام ميكن سحب بطاقة املقيم من األجنبي الذي ثبت للسلطات املعنية أن نشاطاته
منافية لألخالق والسكينة العامة أو متس باملصالح الوطنية ،أو أ ّدت إىل إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه
النشاطات( .((2ومن جانب آخر ،أدرج املرشّ ع الجزائري عدة ضامنات ملصلحة األجنبي عند سحب بطاقة
أساسا يف حقه يف الطعن يف قرار وزير الداخلية ،حيث إن
اإلقامة مبوجب قرار بالطرد أو اإلبعاد ،واملتمثلة ً
هذا الطعن له أثر موقف للتنفيذ ،كام أن آجال الطعن املحددة بخمسة أيام ميكن أن متدد إىل ثالثني يو ًما يف
بعض الحاالت ولصالح بعض الفئات(.((2
يف حني ص ّنف املرشّ ع التونيس اإلقامة نوعني :اإلقامة املؤقتة؛ وقد نظمتها الفصول من  9إىل  12من القانون
عدد  7املؤرخ يف  8مارس  1968املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية ،والفصول من  12إىل  17من األمر
عدد  -198 68املؤرخ يف  22جوان  1968املتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة األجانب بالبالد التونسية كام
جرى تعديله باألمر عدد  716املؤرخ يف  20أفريل  .((2(1992والنوع الثاين هو اإلقامة العادية املنظمة مبوجب
الفصول من  13إىل  17من القانون نفسه ،والفصول  18و 19من األمر نفسه كام جرى تعديله.
وقد حدد املرشّ ع التونيس مدة صالحية بطاقة اإلقامة املؤقتة يف مدة صالحية الوثائق نفسها التي اعتمدت
لتسليمها ،والتي ال ميكن أن تتجاوز السنة الواحدة إال برتخيص من كاتب الدولة يف الداخلية( .((3وميكن سحب
بطاقة اإلقامة املؤقتة املس َّلمة لألجنبي ،إذا صدرت منه أعامل متس باألمن العام ،أو إذا زالت األسباب التي
من أجلها حصل عىل بطاقة اإلقامة(.((3
من جانب آخر ،متنح تأشرية وبطاقة اإلقامة العادية لألجانب املولودين يف تونس الذين أقاموا بها بال انقطاع،
ولألجانب املقيمني بتونس بصورة قانونية منذ خمس سنوات بال انقطاع ،ولألجنبيات املتزوجات من تونسيني،
ولألجانب الذين لهم أبناء تونسيون ،إضافة إىل األجانب الذين ق ّدموا للبالد التونسية خدمات جليلة(.((3
 25املرجع نفسه ،املادة .16
 26املرجع نفسه.
 27املرجع نفسه ،املادة .22
 28املرجع نفسه ،املادتان  31و.32
 29الجمهورية التونسية" ،أمر عدد  198لسنة  1968مؤرخ يف  22جوان  1968يتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة األجانب بالبالد التونسية"،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد .1968/6/28-25-21 ،26
 30الجمهورية التونسية" ،قانون عدد  7لسنة  ،"1968الفصل .10
 31املرجع نفسه ،الفصل .11
 32املرجع نفسه ،الفصل .13
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وتبلغ مدة صالحية بطاقة اإلقامة العادية سنتني مع إمكانية تجديدها( ،((3وميكن سحبها من أي أجنبي إذا
زالت األسباب التي من أجلها تحصل عليها( .((3ويفقد حق اإلقامة بالبالد التونسية األجنبي الذي يتغيب عنها
أكرث من ستة أشهر من دون أن يحصل عىل تأشرية رجوع(.((3
وتجدر اإلشارة إىل أن القانون املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية قد منح األجنبية املتزوجة من تونيس
الحق يف اإلقامة العادية مدة سنتني قابلة للتجديد ،وهو ما مل مينحه القانون إىل األجنبي املتزوج من تونسية؛
إذ ليس له الحق يف اإلقامة العادية وال ميكنه الحصول إال عىل بطاقة إقامة مؤقتة متكنه من البقاء يف تونس
مدة ال تتجاوز سنة واحدة برتخيص خاص من وزير الداخلية ،والتي ميكن السلطات املختصة سحبها منه يف أي
وقت إذا ما صدرت عنه أعامل متس النظام العام أو إذا زالت أسباب حصوله عليها ،وهو ما ميكن أن يحرمه
من حقوقه بصفته أ ًبا( .((3لذلك ،نعتقد أنه من الرضوري متكني الزوج األجنبي من الحصول عىل بطاقة إقامة
عادية صالحة مد َة سنتني قابلة للتجديد ،عىل غرار ما هو معرتف به حال ًيا للمرأة األجنبية املتزوجة من تونيس.
خاصا يف نهاية ستينيات القرن
أما بالنسبة إىل تنظيم اإلقامة بالرتاب املوريتاين ،فقد س ّنت موريتانيا ترشي ًعا ً
املايض من خالل اعتامد املرسوم رقم  169-64الصادر بتاريخ [ 15كانون األول ]/ديسمرب  1969املتضمن
نظام الهجرة يف موريتانيا ،لكن جرى تعديله مبوجب املرسوم رقم  031/2012الصادر بتاريخ  25يناير .2012
و ُيستشف من خالل مواد املرسوم رقم  031/2012أن الدولة املوريتانية قد عملت عىل تشديد الرشوط
الخاصة مبنح اإلقامة لألجنبي فوق الرتاب املوريتاين(.((3
 33املرجع نفسه ،الفصل .14
 34املرجع نفسه ،الفصل .16
 35املرجع نفسه ،الفصل .15
 36محمد أنور الزياين" ،حقوق األجانب يف تقرير اللجنة التونسية للحريات الفردية واملساواة" ،املفكرة القانونية ،2018/10/3 ،شوهد يف
 ،2022/2/9يفhttps://bit.ly/3uxWNhb :
 37تضع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق املؤمنة مجموعة من الرشوط للحصول عىل بطاقة اإلقامة بالرتاب املوريتاين:
ً
أول :عامل القطاع الخاص
أ .عقد عمل مع الرشكة أو املقاولة حيث يزاول املعني عمله ،رشيطة أن يكون مصد ًقا من طرف مديرية العمل ومصحو ًبا بوثيقة سفر
صالحيتها أكرث من  06أشهر؛
ب .بالنسبة ملالك الرشكة ،يشرتط تقديم نسخة من السجل التجاري ،وللرشكاء ينبغي تقديم نسخة من النظام الداخيل مصحوبة بأخرى
من السجل التجاري إضافة إىل ما يثبت الدفع املستمر للرضائب ووثيقة سفر صالحيتها أكرث من  06أشهر،
ت .بالنسبة للعامل ،يلزم تقديم إفادة عمل صادرة عن املقاولة مصحوبة برخصة عمل موقعة من طرف مدير الشغل ووثيقة سفر
صالحيتها أكرث من  06شه ًرا [كذا] ،أو عقد عمل مصدق من إدارة الشغل.
ثان ًيا :عامل القطاع العام
إفادة عمل أو عقد عمل صادر عن الجهة التي يعمل بها األجنبي مصحو ًبا بوثيقة سفر صالحيتها أكرث من ستة أشهر.
ثال ًثا :عامل البعثات الدبلوماسية والقنصلية
إفادة عمل أو عقد عمل صادر عن البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي يعمل بها األجنبي مصحو ًبا بوثيقة سفر صالحيتها أكرث من  06أشهر
راب ًعا :التالميذ والطالب
أ .الجامعات واملعاهد العمومية :يلزم املنتسبون لهذه املؤسسات بإحضار إفادة تسجيل سارية الصالحية مصحوبة بوثيقة سفر صالحيتها
أكرث من  06أشهر،
ب .املعاهد واملدارس الخصوصيةُ :يلزم املنتسبون لهذه املؤسسات بإحضار إفادة تسجيل سارية الصالحية مصدقة من طرف اإلدارة الوصية
بالوزارة (التعليم العايل ،التهذيب الوطني ،الوزارة املكلفة بالشؤون اإلسالمية) ومصحوبة بوثيقة سفر صالحيتها أكرث من  06أشهر.
خامسا :طالب املحارض :إفادة متابعة باملحظرة حيث يدرس الطالب عىل أن تكون مصدقة من طرف إدارة املحارض بالوزارة املكلفة بالشؤون
ً
اإلسالمية والتعليم األصيل ومصحوبة بوثيقة سفر صالحيتها أكرث من  06أشهر؛
سادسا :منتسبو الجمعيات واملنظامت الغري حكومية املرخصة
ً
إفادة عمل أو عقد عمل صادر عن الجمعية أو املنظمة الغري حكومية املرخصة التي ينتسب إليها األجنبي مصحو ًبا بوثيقة سفر صالحيتها أكرث
من  06أشهر ونسخة مصدقة من وصل الرتخيص.
بالنسبة لعامل الكنيسة وراهبيها تكفي إفادة عمل أو رسالة رسمية تؤكد تبعية األجنبي لهذه الهيئة إضافة لوثيقة سفر صالحيتها أكرث من 6
أشهر .للمزيد من التفاصيل ،ينظر :الجمهورية اإلسالمية املوريتانية ،وزارة الداخلية والالمركزية" ،إجراءات الحصول عىل بطاقة اإلقامة" ،الوكالة
الوطنية لسجل السكان والوثائق املؤمنة ،ينظرhttps://www.anrpts.mr :
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بناء عليه ،من أجل الحصول عىل اإلقامة مبوريتانيا ،يجب عىل األجانب املهاجرين ذوي االمتياز أو العاديني
البالغني أكرث من  15سنة أن يتقدموا إىل مصالح الرشطة املك ّلفة بالهجرة بطلب الحصول عىل بطاقة اإلقامة
داخل أجل  15يو ًما( ،((3حيث تس َّلم هذه األخرية بصفة شخصية ،وهي إجبارية اعتبا ًرا من خمس عرشة سنة،
كام متثل وثيقة لإلقامة مدة سنة واحدة يجب تقدميها عند أي طلب من السلطة اإلدارية( .((3إال أنه ميكن
سحب بطاقة اإلقامة بقرار من الوزير املكلف بالداخلية من األشخاص الذين ال يتقيدون بالنظم املعمول بها
فيام يتعلق بإقامة األجانب أو الذين فقدوا الضامنات املطلوبة( ،((4وتُسحب يف حالة املغادرة النهائية للرتاب
املوريتاين ،وكذلك الحال عندما يتعلق األمر باإلبعاد(.((4
بنا ًء عىل ما سبق ،يتضح أن تنظيم إقامة األجانب بالبلدان املغاربية األربعة وإن كانت قامئة عىل سياسة
ترشيعية تتوخى االنخراط الكامل يف املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ومالءمة ترشيعاتها الوطنية مع
التزاماتها الدولية ،فإنّ قوانني تنظيم الهجرة يف هذه البلدان متنح عمو ًما السلطات اإلدارية سلطة تقديرية
واسعة تق ّيد رشوط االستفادة من تصاريح اإلقامة؛ وذلك من خالل نص هذه القوانني عىل مصطلحات ،مثل
ثم ،فإن دور القضاء
"النظام العام" و"األمن العام" و"أمن الدولة" من دون تعريف هذه املفاهيم( .((4ومن ّ
اإلداري يف احرتام حقوق األجانب واإلجراءات الخاصة باإلقامة فوق الرتاب املغاريب ظل مساي ًرا لغل ّو السلطة
اإلدارية يف الدول املغاربية موضوع الدراسة.
 .3إحصائيات خاصة باألجانب املقيمني يف الدول املغاربية األربع

يبدو أن رصامة املنظومة القانونية وتشددها يف الدول موضوع الدراسة فيام يتعلق بالدخول واإلقامة قد أ ّديا
إىل تواضع نسب املقيمني األجانب فيها؛ فبحسب تقرير وطني عن السكان والتنمية أنجزته املندوبية السامية
للتخطيط برشاكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان لسنة  ،2017وصل عدد األجانب املقيمني يف املغرب إىل
 84001نسمة ،أي ما نسبته  0.25يف املئة من مجموع الساكنة املغربية( .((4ومقارن ًة باإلحصاء العام للسكان
سجل عدد األجانب املقيمني يف املغرب زيادة قدرها  32566أجنب ًيا ،أي مبعدل منو
والسكنى لسنة ّ ،2004
إجاميل بلغ  63.3يف املئة خالل املدة  .2014-2004ويبني توزيع األجانب املقيمني يف املغرب بحسب الجنس
هيمنة طفيفة للذكور ( 56.5يف املئة أي ً 47484
رجل مقابل  43.5يف املئة أي  36517امرأة)( .((4وتجدر
اإلشارة إىل أن املغرب قد ن ّفذ عملية تسوية استثنائية للمهاجرين غري النظاميني عرب مرحلتني منذ سنة ،2013
مكنت من تسوية وضع ما يناهز  50ألف مهاجر خالل املرحلتني األوىل والثانية ،أي قرابة  85يف املئة من
 38الجمهورية اإلسالمية املوريتانية" ،املرسوم رقم  ،"031/2012املادة .7
 39املرجع نفسه ،املادتان  4و.14
 40املرجع نفسه.
 41املرجع نفسه ،املادة .10
 42فريونيك پالنس -بواساك [وآخرون] ،دراسة حول الهجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريب :أطر قانونية وإدارية غري كافية عىل ضامن
حامية املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء ،ترجمة منار وفاء (كوبنهاجن :الشبكة األوروبية-املتوسطية لحقوق اإلنسان ،)2010 ،ص .22
 43ماتيو أندري وسارة كيي ونجالء سميكة" ،دراسة حول الهجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريب :أطر قانونية وإدارية غري كافية وغري قادرة
عىل ضامن حامية املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء" ،الشبكة األوروبية -املتوسطية لحقوق اإلنسان (كانون األول /ديسمرب  ،)2010شوهد
يف  ،2022/2/9يفhttps://bit.ly/3gwtseP :
 44املرجع نفسه.
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مجموع الطلبات املقدمة من مهاجرين أجانب من  113جنسية( .((4وتتنوع الرتكيبة الدميوغرافية للمهاجرين
باملغرب ،ذلك أن حواىل ثالثة مهاجرين من كل خمسة هم رجال ( 59.3يف املئة) .وتبلغ نسبة النساء بني
املهاجرين  40.7يف املئة .وما يزيد عىل اثنني من كل خمسة مهاجرين هم من الشباب الذين تراوح أعامرهم
بني  15و 29سنة ( 42.5يف املئة) ،والنساء أقل نسب ًيا من الرجال بالنسبة إىل هذه الفئة العمرية ،أي  39.4يف
املئة مقابل  47.7يف املئة عىل التوايل(.((4
أما يف الجزائر ،فقد بلغ عدد األجانب املقيمني إىل غاية كانون األول /ديسمرب  2012نحو  116446موزعني
عىل  153جنسية ،من بينهم  10128طال ًبا .وجدير باإلشارة إىل أن الجزائر تتعامل ً
تعامل صار ًما مع الهجرة غري
النظامية؛ فقد طردت أو رحلت أكرث من  11000أجنب ًيا سنة 2009؛ ما يعكس التوجه الرسمي للبالد منذ .((4(2007
شخصا أجنب ًيا
وقد أظهرت إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء التونيس عام  2015أنه يوجد يف تونس ً 53490
ً
شخصا ،أولهم الليبيون بـ 8772
مقيم .وتص ّدر األجانب من جنسيات دول املغرب العريب الرتتيب بـ ً 24841
(((4
ليب ًيا ،والجزائريون بـ  9996جزائر ًيا ،يليهم املغاربة بـ  5565مغرب ًيا ثم املوريتانيون بـ  508موريتانيني .
يف حني يقدر عدد املهاجرين مبوريتانيا بنحو  360ألف مهاجر ج ّلهم من دول الساحل وجنوب الصحراء(.((4
وفيام يتعلق بالالجئني بصفتهم فئة خاصة تستند إىل أطر قانونية منفصلة عىل املستوى الدويل وعىل مستوى
األنظمة القانونية الوطنية للدول األربع موضوع الدراسة ،بلغ عدد الالجئني وطالبي اللجوء املسجلني يف
شخصا من  41جنسية مختلفة ،منهم  7633يف عداد الالجئني
الجزائر ،إىل حدود سنة  ،2020نحو ً 9866
(مبا يف ذلك السوريون) و 2203من طالبي اللجوء الذين كانت طلباتهم قيد الدراسة لتحديد وضعهم.
وشكلت النساء نسبة  36يف املئة من مجموع الالجئني املسجلني ،بينام ش ّكل األطفال ما معدله  33يف املئة،
شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة(.((5
يف حني يوجد نحو ً 1259
وبلغ عدد الالجئني وطالبي اللجوء باملغرب املسجلني لدى مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالرباط
إىل غاية  31كانون األول /ديسمرب  2020حواىل  ،13531منهم  8137الجئًا يستوفون رشوط منح صفة
الجئ ،و 5393طالب لجوء ما زالت طلباتهم قيد الدراسة لدى مكتب املفوضية( .((5وقد اعرتفت السلطات
شخصا بعد إعادة دراسة طلبات لجوئهم من املكتب املغريب
املغربية بوضع الجئ ملا يقارب الـ 853
ً
لالجئني وعدميي الجنسية(.((5
" 45السيد لفتيت :تسوية وضعية ما يناهز  50ألف مهاجر خالل املرحلتني األوىل والثانية من عملية التسوية" ،البوابة الوطنية،2018/11/8 ،
شوهد يف  ،2022/3/2يفhttps://bit.ly/39wG2dQ :
 46اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط ،املديرية الجهوية لجهة مراكش -آسفي" ،مذكرة حول نتائج البحث الوطني حول الهجرة
القرسية لسنة  ،2021/5/21 ،"2021شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/3oF1VMx :
 47األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،إشكالية الهجرة يف سياسات واسرتاتيجيات التنمية يف شامل أفريقيا :دراسة مقارنة (الرباط:
مكتب شامل أفريقيا ،)2014 ،ص .14
 48درصاف اللمويش" ،عدد األجانب املقيمني يف تونس وجنسياتهم" ،زوم تونيزيا ،2015/4/15 ،شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/3HKjAdi :
 49محمد أحمد املحبويب ،العمل غري املهيكل :موريتانيا (نواكشوط ،)2016 :ص  ،400شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/34PzbK9 :
 50األمم املتحدة ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،الجزائر" ،شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/3oBTktW :
 51األمم املتحدة ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،املغرب" ،شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/3GEX9F7 :
" 52املغرب :الحقوق االقتصادية واالجتامعية للمهاجرين والالجئني" ،األورو-متوسطية للحقوق ،2015/10/4 ،شوهد يف  ،2022/2/10يف:
https://bit.ly/3GGgplJ
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يف حني يقدر العدد اإلجاميل لالجئني واألشخاص الذين هم يف وضعية لجوء مبوريتانيا بنحو  79961الجئًا،
طلب لجو ٍء ما زال معل ًقا( .((5ويف تونس ،سجل مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة
إضافة إىل قرابة َ 598
شخصا ممن تُعنى بهم املفوضية إىل حدود  31كانون األول /ديسمرب
لشؤون الالجئني ما مجموعه 6354
ً
 ،2020بزيادة تتجاوز  100يف املئة مقارنة بالعام السابق؛ وكان  2591منهم يف عداد الالجئني ( 41يف املئة)
و 3710من طالبي اللجوء ( 57يف املئة) .وجرى تسجيل نحو  3237من الالجئني وطالبي اللجوء الجدد؛ بزيادة
نسبتها  70يف املئة مقارنة بعام ( 2019وصل معظمهم إىل البالد ب ًرا أو بح ًرا) .وقد شكل الرجال أغلبيتهم
شخصا من مقابالت تحديد وضع
( 82يف املئة) ،بينام شكلت ملفات النساء  18يف املئة .واستفاد نحو ً 599
الالجئ ،حيث جرى منح  304منهم صفة اللجوء مع نهاية عام ( 2020بنسبة  55يف املئة) ،بينام بقي أكرث
من  3000شخص مسجل يف انتظار استكامل إجراءات تحديد الوضع .وكان هناك ما يقارب  1400شخص
يف انتظار التسجيل(.((5
ويعزى هذا التفاوت النسبي يف أعداد الالجئني يف الدول األربع إىل طبيعة مسارات الهجرة باملنطقة؛ فتزا ُيد
هذه األعداد مبوريتانيا كان نتيجة التعامل املرن للسلطات املوريتانية مع الفا ّرين من النزاع يف ليبيا وسورية،
كام هو الشأن أيضً ا بالنسبة إىل تونس التي ينحدر غالبية الالجئني إليها من ليبيا ،بينام يظل الجئو املغرب
والجزائر من جنسيات متعددة رغم ارتفاع نسب الالجئني السوريني .بيد أن األنظمة القانونية للجوء يف
الدول األربع ال تزال يكتنفها الغموض وتفتقر إىل مساطر واضحة وفعالة عىل مستوى إجراءات إيداع امللفات
ودراستها ،وغال ًبا ما تتوىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني بهذه املناطق مهمة تسجيلهم ودراسة طلباتهم
يف مرحلة أولية كام هو الشأن يف التجربة املغربية.

ثانيًا :سياسات الجنسية يف البلدان املغاربية

رغم التعريفات املتعددة عىل مستوى القانون والفقه ملفهوم الجنسية؛ بني من يرى أنها تعني تلك الرابطة
القانونية والسياسية القامئة بني الفرد والدولة بحيث يصبح مبوجبها أحد سكانها ،ومن يسقط معيار العالقة
السياسية ويعت ّد فقط بالرابط القانوين ،فإن األمم املتحدة تع ّرفها باالستناد إىل تعريف "عديم الجنسية" الوارد
يف املادة األوىل من االتفاقية الخاصة بوضع األشخاص عدميي الجنسية لسنة  ،1954والذي اعتربته بكونه
الشخص الذي ال تعتربه أي دولة مواط ًنا فيها مبقتىض ترشيعاتها( .((5وهو التعريف نفسه الذي اعتمدته
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،بالتأكيد عىل أنه إذا كان املواطن يقصد به الشخص الذي يرتبط بالدولة
بصلة فعلية بناء عىل رابطة الجنسية ،فإن األجنبي هو الشخص الذي ال تربطه بالدولة التي يقيم يف إقليمها
رابطة الجنسية( .((5وأكدت لجنة القانون الدويل التعريف نفسه أيضً ا بالقول إن األجنبي هو كل فرد ال يحمل
جنسية الدولة التي يقيم فوق إقليمها(.((5

 53األمم املتحدة -اإلسكوا ،املنظمة الدولية للهجرة ،تقرير الهجرة الدولية لعام  ،2015الهجرة والنزوح والتنمية يف منطقة عربية متغرية
(جنيف ،)2015 :ص .125
 54األمم املتحدة ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،تونس" ،شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/3oCVXMp :
 55األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،االتفاقية الخاصة بوضع األشخاص عدميي الجنسية ،اعتمدها يف  28أيلول /سبتمرب 1954
مؤمتر مفوضني دعا إىل عقده املجلس االقتصادي واالجتامعي بقراره  526ألف (د )-17املؤرخ يف  26نيسان /أبريل .1954
 56األمم املتحدة ،مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،حقوق غري املواطنني (نيويورك /جنيف ،)2006 :ص .1
 57األمم املتحدة ،لجنة القانون الدويل ،الفرع ب ،طرد األجانب ،رقم الوثيقة  5 ،10/A/69آب /أغسطس  ،2014ص .14
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ويف إحدى القضايا املعروفة بقضية "نوتبوم"  ،Nottebohmع ّرفت محكمة العدل الدولية الجنسية بأنها
رابط قانوين يقوم عىل شعور باالنتساب االجتامعي وترابط وثيق بني الوجدان واملصالح واملشاعر( ،((5وذهبت
محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان  The Inter-American Court of Human Rightsإىل اعتبارها
أيضً ا مبنزلة ارتباط وثيق بني الفرد والدولة يضفي الصبغة الرسمية عىل رابطة الوالء( ،((5مضيفة أنه يف حالة
غياب هذا الرابط أو ضعفه أو انفصامه ،فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل زوال الجنسية(.((6
وتنبني فكرة الجنسية عىل عنرصين جوهريني يف القانون الدويل ،فمن جهة تعترب أحد املجاالت التي تتمتع
فيها الدول بحق سيادي يف تنظيمها وتحديد رشوطها وإجراءاتها ،ومن جهة أخرى نجدها تش ّكل اليوم أحد
حقوق اإلنسان األساسية التي تتحدد من خاللها الشخصية القانونية لألفراد ومت ّكنهم من مامرسة حقوقهم
وحرياتهم األساسية داخل اإلقليم الحاملني لجنسيته( .((6وعليه ،فالدول املغاربية موضوع الدراسة ال تخرج
عن هذه القاعدة فيام يتعلق بقوانينها وسياساتها املتعلقة بالجنسية ،رغم ما قد نجده من رصامة وتشدد يف
إجراءات ورشوط الحصول عىل الجنسية يف هذه البلدان.
 .1الحصول عىل الجنسية :املسار الصعب

ال بد من إيراد بعض التوضيحات املتعلقة بالسياق املعارص الذي تطبق فيه قوانني الجنسية قبل التطرق
إىل السياسات املتصلة بالتجنيس يف الدول املغاربية؛ إذ ميثل الواقع الدميوغرايف يف املنطقة املغاربية تحد ًيا
 58ولد السيد فريديريك نوتبوم مبدينة هامبورغ بأملانيا سنة  ،1881وهاجر لإلقامة يف غواتيامال سنة  ،1905وازدهرت هناك أعامله التجارية
واستطاع تكوين ثروة مهمة ،وكان يتنقل بني أملانيا وغواتيامال وحافظ عىل عالقاته التجارية بأملانيا ،وابتداء من سنة  1931بدأ يرتدد من حني إىل
آخر عىل دولة ليشتنشتاين لزيارة أخيه ،ورغم عدم إقامته املعتادة يف ليشتنشتاين حصل عىل جنسيتها سنة  ،1939رغم الطابع املعقد للمساطر
واإلجراءات الخاصة بالجنسية يف هذه الدولة ،ويف خضم الحرب العاملية الثانية قامت غواتيامال سنة  1943مبصادرة ثروته وتسليمها للواليات املتحدة
األمريكية بدعوى أنه مواطن أملاين ،وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية واإلفراج عنه رفضت غواتيامال عودته إليها وكذا تعويضه عن أمواله املصادرة،
واستنجد بدولة ليشتنشتاين التي تدخلت من أجل حاميته ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية مطالبة من خاللها غواتيامال باسرتجاع أمواله
وتعويضه عام لحقه من أرضار .ويف  6نيسان /أبريل  1955قضت محكمة العدل الدولية بناء عىل عدد من الحيثيات وخاصة كون رابطة الوالء بني
نوتبوم وليشتنشتاين غري حقيقية ،ويشوبها التحايل وعدم الجدية ،نظ ًرا إىل اإلقامة الطويلة للمعني باألمر بغواتيامال وتركز أعامله التجارية وشؤونه
العائلية هناك ،وعدد من املربرات األخرى ،وقضت املحكمة بعدم قبول طلب إمارة ليشتنشتاين .للتعمق أكرث يف حيثيات هذا القرار ،ينظر:
International Court of Justice (ICJ), Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala); Deuxième phase, 6/4/1955,
pp. 4-27, accessed on 14/2/2022, at: https://bit.ly/3uOAmEA
 59محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،رأي بشأن التعديالت املقرتحة عىل الحكم املتعلق بالتجنيس الوارد يف دستور كوستاريكا ،رقم
الوثيقة  19 ،84/OC-4كانون الثاين /يناير .1984
نصا بشأنها ،فنجد املادة  15من اإلعالن العاملي لحقوق
 60حيث أوردت مختلف الوثائق الخاصة بحامية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ًّ
اإلنسان تنص عىل ما ييل" :لكل فرد الحق بالتمتع بجنسية ما ،ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعس ًفا أو إنكار حقه يف تغيريها".
 61رغم أن للدولة الحق يف أن تقرر من تعتربهم رعاياها ،فإن هذا الحق ليس مطل ًقا .كام أكدت ذلك املادة األوىل من اتفاقية الهاي الصادرة
سنة  1930بشأن بعض املسائل املتعلقة بتنازع قوانني الجنسية ،إذ أخضعت هذه املادة للحكم القائل بأنه "يعود لكل دولة أمر تحديد من تعتربهم
رعاياها بحكم قانونها الخاص" للرشط التايل" :تعـرتف الدول األخرى بهذا القانون بقدر ما يتامىش مع املعاهدات واألعراف الدولية ومبادئ القانون
املعرتف بها بشكل عام فيام يتعلق بالجنسية" ،بيد أنه اليوم تشرتط االتفاقيات عىل الدول خاصة يف ميدان حقوق اإلنسان االمتثال للمعايري الدولية
ملنح الجنسية ،وتستند يف هذا األساس إىل املادة التاسعة من اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي نصت يف فقرتها األوىل عىل أن
"متنح الدول األطراف املرأة حقو ًقا مساوية لحقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ بها .وتضمن بوجه خاص أال يرتتب عىل الزواج
من أجنبي ،أو عىل تغيري الزوج لجنسيته أثناء الزواج ،أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة ،أو أن تصبح بال جنسية ،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج"،
مضيفة يف الفقرة الثانية" ،متنح الدول األطراف املرأة ح ًقا مساو ًيا لحقّ الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالهام" ،ينظر :مارلني أكريون [وآخرون] ،الجنسية
وانعدامها :دليل الربملانيني رقم ( 2005-11لوزان :االتحاد الربملاين الدويل ،)2005 ،ص  ،10-9شوهد يف  ،2022/2/20يفhttps://bit.ly/3JWL00r :
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كب ًريا بسبب اآلثار الناجمة عن منح الجنسية لألجانب وأثر ذلك يف الرتكيبة الدميوغرافيةً ،
فضل عن اآلثار
االقتصادية املتحكمة يف اختيارات الدول بشأن رشوط اكتساب الجنسية .وإضافة إىل ذلك ،فإنّ أي نقاش
حول سياسات التجنيس بالدول املغاربية األربع يجب ّأل يغفل مسار تطور حقوق اإلنسان يف هذه الدول.
وبالرجوع إىل القانون  62-06املنظم للجنسية( ،((6نجد أن املرشع املغريب قد أدرج نوعني من الجنسية؛
وبي أحكامها ،يف حني رشح يف الباب الثالث كيفية اكتساب
إذ نص يف الباب الثاين عىل الجنسية األصلية ّ
الجنسية .ويف هذا الصدد ،تعترب الجنسية األصلية املحدد الرئيس للمواطنني الدامئني منذ والدتهم ،وتسمى
أيضً ا جنسية امليالد ،والتي تكتسب يف حالتني :حالة رابطة الدم أي الجنسية املرتتبة عىل النسب أو البنوة ،إذ
ُيعترب مغرب ًيا الولد املولود من أب وأم مغربية؛ وحالة رابطة الرتاب ،إذ يعترب مغرب ًيا الولد املولود يف املغرب
من أبوين مجهولني(.((6
أما الجنسية املكتسبة ،فقد حددها املرشع املغريب يف حالتني ،وهي حالة اكتساب الجنسية بحكم القانون(،((6
والتي تشمل ثالثة أنواع :اكتساب الجنسية عن طريق الوالدة باملغرب واإلقامة به ،أو عن طريق الكفالة،
أو عن طريق الزواج .وما يالحظ من خالل نص الفصل العارش أن املرشّ ع استثنى الرجل األجنبي املتزوج من
مغربية من الحصول عىل الجنسية عن طريق رابطة الزواج ،لكنه يف املقابل منحه إمكانية اكتساب الجنسية
عن طريق التجنيس( ،((6يف حني أدرج املرشّ ع املغريب الحالة الثانية يف القسم الثاين ،وهي املتعلقة باكتساب
الجنسية عن طريق التجنيس.
ويع ّرف التجنيس بكونه دخول الفرد يف جنسية الدولة بنا ًء عىل طلبه ،وموافقة هذه الدولة .و ُيقصد به أيضً ا،
كسب جنسية الدولة كس ًبا الح ًقا للميالد بنا ًء عىل الطلب املقرتن بتوافر رشوط معينة ،والذي تتمتع الدولة
إزاءه بالسلطة التقديرية ،كام أنه نظام قانوين تضعه الدولة لتنظم مبقتضاه كيفية ثبوت الجنسية الوطنية
ملن يطلبها من األفراد الذين ينتمون بحسب األصل إىل دولة أجنبية(.((6
بناء عليه ،يجب عىل األجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية املغربية عن طريق التجنيس أن يثبت تو ّفره عىل
الرشوط التالية(ً :((6
أول ،اإلقامة االعتيادية واملنتظمة يف املغرب خالل السنوات الخمس السابقة عىل تقديم
البت يف الطلب .ثان ًيا ،بلوغ سن الرشد القانونية حني تقديم
طلب التجنيس ،مع اإلقامة يف املغرب إىل حني ّ
الطلب .ثال ًثا ،سالمة الجسم والعقل .راب ًعا ،االتصاف بسرية حسنة وسلوك محمود وغري محكوم عليه بعقوبة
من أجل ارتكاب جناية أو جنحة مشينة أو أفعال تكون جرمية إرهابية أو أفعال مخالفة لقوانني اإلقامة
 62اململكة املغربية" ،ظهري رشيف رقم  1.07.80صادر يف  3ربيع األول  23( 1428مارس  )2007بتنفيذ القانون رقم  62.06بتغيري وتعميم
الظهري الرشيف رقم  1.58.250الصادر يف  21من صفر  6( 1378سبتمرب  )1958بسن قانون الجنسية املغربية" ،الجريدة الرسمية ،العدد ،5513
 ،2007/4/2ص  ،1116شوهد يف  ،2022/2/10يفhttps://bit.ly/3swCqOM :
 63املرجع نفسه ،الفصل السابع من القانون رقم .62-06
 64املرجع نفسه ،منظمة مبوجب الفصلني التاسع والعارش.
 65املرجع نفسه ،الفصل العارش.
 66محمد املهدي ،الجنسية املغربية يف ضوء مستجدات القانون رقم  ،62-06ط ( 2الدار البيضاء :دار اآلفاق املغربية للنرش والتوزيع،
 ،)2014ص .103
 67اململكة املغربية" ،قانون الجنسية املغربية :ظهري رشيف رقم  ،"1.07.80الفصل الحادي عرش من القانون رقم .62-06
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خامسا ،معرفة كافية باللغة العربية.
املرشوعة باململكة املغربية أو أفعال موجبة لسقوط األهلية التجارية.
ً
سادسا ،التوفر عىل وسائل كافية للعيش(.((6
ً
وعىل هذا األساس ،نجد أن األحكام الخاصة بالجنسية سواء كانت أصلية أو مكتسبة بكل من تونس(،((6
والجزائر( ،((7وموريتانيا( ،((7ال تختلف كث ًريا عن املغرب ،باستثناء سامح املرشّ ع الجزائري لألجنبي املتزوج من
جزائرية باكتساب الجنسية عن طريق الزواج(.((7
ومن الواضح أيضً ا أنه ال يوجد اختالف كبري يف سياسة التجنيس بالبلدان املغاربية األربعة .فأخ ًذا يف االعتبار
رشوط التجنيس باملغرب ،يشرتط القانون الجزائري عىل األجنبي الذي يتقدم بطلب الكتساب الجنسية
الجزائرية أن يكون ً
مقيم يف الجزائر مدة سبع سنوات( ،((7يف حني يشرتط القانون التونيس عىل األجنبي اإلقامة
مدة خمس سنوات( ،((7بينام ينص القانون املوريتاين عىل اإلقامة االعتيادية لألجنبي مدة عرش سنوات(.((7
وجدير بالذكر ،أيضً ا ،أن األشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة ال يفقدون الجنسية بكل من املغرب
والجزائر .ومع ذلك ،ميكن أن يتعرض األشخاص الذين لهم أيضً ا جنسية البلدان التي ال تسمح لرعاياها بتعدد
الجنسية لعدة مشكالت قانونية .أما بالنسبة إىل موريتانيا ،فإنه يفقد الجنسية املوريتانية كل من يحمل
جنسية أجنبية أصلية( ،((7واألمر نفسه بالنسبة إىل التونيس الذي يكتسب جنسية أجنبية ،حيث منح املرشّ ع
التونيس السلطة التقديرية لإلدارة يف سحب الجنسية التونسية مبوجب أمر خاص بذلك(.((7
ووف ًقا لبعض الدراسات( ((7فيام يتعلق بسحب الجنسية وفقدانها بسبب غياب الشخص املجنس عىل اإلقليم
أو الذي اكتسب الجنسية عند والدته يف الخارج ،فإن هذه املامرسة آخذة يف الرتاجع ،بل ومنعدمة يف البلدان
موضوع الدراسة باستثناء موريتانيا التي ال تأخذ بالجنسية املزدوجة؛ وذلك رغم وجود عدد من البلدان
ال زالت تنص يف قوانينها عىل هذا األمر وال توفر ضامنات تتيح إمكانية التأكد من أن الشخص املعني قد
ثم دون بقائه بال جنسية.
حصل بالفعل عىل جنسية بلد اإلقامة ،وتحول من ّ
 68يجوز  -رغم الرشط املنصوص عليه يف الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عرش  -تجنيس األجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء
عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ،كام يجوز  -رغم الرشوط املنصوص عليها يف الفقرات  1و 3و 5و 6من الفصل الحادي عرش -تجنيس
األجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.
 69املنظمة مبوجب أحكام الفصول ( )18-6من قانون الجنسية التونيس ،ينظر :الجمهورية التونسية" ،القانون عدد  55لسنة  2010املنقح
لبعض أحكام مجلة الجنسية التونسية" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد .2010/7/9 ،97
 70املنظمة مبوجب أحكام املواد ( )9-6من األمر رقم  .86-70ينظر :الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،األمر رقم  86-70لسنة ."1970
 71املنظمة مبوجب أحكام املواد ( )16-8من قانون الجنسية املوريتاين .ينظر :الجمهورية اإلسالمية املوريتانية" ،القانون رقم 023-2010
الصادر بتاريخ  11فرباير  2010املتضمن لقانون الجنسية املوريتانية كام تم تعديله" ،الجريدة الرسمية ،العدد .2010/6/30 ،1212
 72الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،األمر رقم  86-70لسنة  ،"1970املادة .9
 73املرجع نفسه ،املادة .10
 74الجمهورية التونسية" ،القانون عدد  55لسنة  ،"2010الفصل .20
 75الجمهورية اإلسالمية املوريتانية" ،القانون رقم  ،"023-2010املادة .18
 76املرجع نفسه ،املادة .30
 77الجمهورية التونسية" ،القانون عدد  55لسنة  ،"2010الفصل .30
 78لورا فان واس وزهرة الربازي ،الجنسية وعدميو الجنسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ترجمة غادة حيدر (بريوت :املفكرة
القانونية ،)2016 ،ص .92-91
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 .2الجنسية ومبدأ املساواة

يكتيس مبدأ املساواة يف التمتع بالجنسية يف اللحظة الراهنة أهمية بالغة؛ فهي من جهة تع ّد ح ًقا من
الحقوق األساسية لإلنسان كام نصت عىل ذلك املادة  15من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان التي كرست حق
كل إنسان يف التمتع بجنسية ما ،وحظر حرمان أي شخص من جنسيته تعسف ًيا وال من حقه يف تغيريها .ومن
جهة أخرى ،أصبحت يف عدد من الدول التي لها تاريخ طويل مع الهجرة ،مسألة حيوية تتيح مزايا كثرية قد
يصعب عىل األجانب االستفادة منها والولوج إليها(.((7
إن تطور القانون الدويل لحقوق اإلنسان أدى إىل االعتداد مببدأ املساواة يف الحصول عىل الجنسية كام هو
شأن بقية الحقوق ،وذلك بد ًءا باتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنرصي ،مرو ًرا بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسيةً ،
فضل عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
ً
وصول إىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق الطفل ،واتفاقية حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد
أرسهم ،وعدد من االتفاقيات الدولية األخرى .وتعترب الدول موضوع الدراسة عض ًوا يف أغلب هذه االتفاقيات،
وعملت عىل رفع التحفظات واإلعالنات التفسريية فيام يتعلق بالقواعد واملقتضيات الخاصة بالجنسية ومبدأ
املساواة ،عالوة عىل أن التعديالت الدستورية التي أجريت يف هذه البلدان خالل العرشية األخرية رسخت
أيضً ا هذا املبدأ وأحاطته بضامنات دستورية مهمة.
بيد أن أمر االنضامم إىل االتفاقيات الدولية أو سن القوانني واعتامدها ال يش ّكل يف حد ذاته ضامنة وصونًا
مني ًعا لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،ما مل تكن هذه العملية مقرونة بإرادة سياسية لرتسيخ
هذه الحقوق والحريات وتوطيدها ،ومتكني األفراد والجامعات منها وتسهيل الوصول إليها .لذلك ،نجد أن
ترسيخ مبدأ املساواة يف الجنسية يف كل من البلدان األربعة ،رغم تباين مساره ،فإنه عىل مستوى املضمون
ً
ومتامثل نسب ًيا .فالتمييز األكرث شيو ًعا يف هذا األمر عىل غرار بقية البلدان العربية يبدو هو
يظل متشاب ًها
التمييز بناء عىل النوع االجتامعي.
ويبدو يف الحالة التونسية أنه رغم بدء هذا املسار يف وقت مبكر نسب ًيا مقارنة باملغرب وموريتانيا والجزائر،
فإن تفعيله اصطدم بعد ٍد من الحواجز والعقبات جعلت تونس متأخرة يف هذا الشأن كام هو األمر بالنسبة
إىل بقية البلدان الثالثة ،وذلك إىل غاية سنة  2010حيث اعتمدت مبدأ املساواة يف شكله الشامل ،وقد
إصالحا جزئ ًيا عرب تعديل قانون الجنسية
اعتمدت الجزائر األمر نفسه سنة  ،2005بينام اعتمد املغرب
ً
سنة  2007الذي أقر باملساواة بني الرجل واملرأة يف منح الجنسية ألطفالهام ،من دون إمكانية منح املرأة
جنسيتها لزوجها األجنبي.
وتطرح مسألة الجنسية يف البلدان األربعة موضوع الدراسة تحديات كثرية فيام يتعلق بإعامل مبدأ املساواة؛
إذ تؤكد أغلب التقارير والتوصيات املوجهة إىل هذه البلدان ضعف الضامنات القانونية واإلجرائية لحامية
عبت لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة أثناء
مبدأ املساواة يف الحصول عىل الجنسية .وقد ّ
نظرها يف أحد التقارير الدورية الرسمية للجزائر عن قلقها إزاء عدم مراجعة األحكام التمييزية يف قانون
 79تعترب قاعدة عدم التمييز يف هذا األمر قاعدة جوهرية؛ إذ يؤكد القانون الدويل لحقوق اإلنسان التزامات جميع الدول بـاحرتام حقوق
اإلنسان لجميع األفراد من دون متييز أ ًيا كان نوعه ،مثل العرق ،أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه من اآلراء أو
األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو النسب أو غريه من األسباب.
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الجنسية الجزائرية الذي اعتمد مبوجب األمر رقم  86-70املؤرخ يف  15ديسمرب  ،1970وقانون األرسة لسنة
 ،1984وأكدت أن مثل هذه األحكام تحرم املرأة من الحقوق املتساوية لحقوق الرجل يف إعطاء الجنسية
ألطفالهاً ،
لكن هذه
فضل عن التمييز فيام يتعلق بالزواج والحياة األرسية ،والطالق وحضانة األطفال(ّ .((8
املالحظات قد ارتبطت مبرحلة سابقة عىل صدور التعديل األخري لقانون الجنسية الجزائري لسنة ،2005
والذي تضمن مجموعة من األحكام املتقدمة خاصة فيام يتعلق مبنح الجنسية الجزائرية األصلية لكل مولود
من أب جزائري أو أم جزائرية ،إضافة إىل حق اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية.
ورغم االرتياح الذي عربت عنه اللجنة نفسها بالنسبة إىل املغرب فيام يتعلق بتعديل قانون الجنسية لسنة
 ،2007الذي كرس حق كل طفل يولد ألم مغربية سواء داخل املغرب أو بالخارج يف الحصول عىل جنسية
أمه ،فإنها ال زالت تشعر بقلق من أشكال متنوعة من التمييز يف هذا اإلطار ،من قبيل عدم اكتساب األجنبي
املتزوج من مغربية للجنسية املغربية يف حني أن الزوجة األجنبية ميكنها اكتساب الجنسية .وقد ح ّثت اللجنة
املغرب عىل القيام ،من دون إبطاء ،بتعديل جميع النصوص التمييزية التي تؤثر يف حقوق املرأة ،والواردة
يف قانون الجنسية ،ملواءمتها مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل نحو تام
وبتشاور مع املنظامت النسائيـة( .((8وتجدر اإلشارة إىل أن عدد األشخاص الحاصلني عىل الجنسية املغربية إىل
شخصا(.((8
حدود سنة  2015بلغ فقط ً 6328
وتشري املعطيات الصادرة عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن املساواة بني الرجل واملرأة فيام يتعلق
بالجنسية ال زالت غري متحققة يف  27بل ًدا عىل املستوى العاملي ،يقع أغلبها يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا مبعدل  12دولة و 8دول يف أفريقيا جنوب الصحراءً ،
فضل عن  4دول بآسيا و 3دول باألمريكتني(.((8
وقد أكدت معطيات صادرة عن بعض مؤسسات االتحاد األفريقي( ((8الطابع املتزايد للتأنيث الذي أضحت
تأخذه الهجرة عىل مستوى القارة األفريقية ،وكذلك عىل املستوى الدويل؛ إ ْذ ش ّكلت النساء املهاجرات نسبة
 46يف املئة من املهاجرين الدوليني يف أفريقيا ،وما معدله  49يف املئة من املهاجرين الدوليني عىل املستوى
ثم ،فاألمناط التقليدية للهجرة من أفريقيا
العاملي ،ويف بعض البلدان تراوح النسبة بني  70و 80يف املئة .ومن ّ
وداخلها التي كان يسيطر عليها الذكور ،بدأت تزداد تأني ًثا بفعل تحرك النساء األفريقيات بصورة مستقلة
أساسا إىل الطلب املتغري
داخل بلدانهن وخارجها ،ألسباب اقتصادية ،واجتامعية ،ومهنية ،وغريها .ويعزى ذلك ً
عىل أنواع معينة من املهارات ،مثل قطاع الخدمات والعاملة املنزلية ومهن التمريض والتعليم والرعاية التي
 80األمم املتحدة ،اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،التعليقات الختامية :الجزائر 28-10 ،كانون الثاين /يناير  ،2005ص  ،5الفقرة
 ،25شوهد يف  ،2022/2/17يفhttps://bit.ly/3uXnI6i :
 81األمم املتحدة ،اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،املالحظات الختامية املوجهة للمغرب ،الوثيقة رمز CEDAW/C/MAR/CO/4
لسنة  ،2008التوصيتان  40و ،41شوهد يف  ،2022/2/16يفhttps://bit.ly/3rRaVAc :
 82مليكة بن الراض [وآخرون] ،الوقاية من انعدام الجنسية عند املهاجرين وأطفالهم بشامل أفريقيا :دور بلد االستقبال وبلد األصل يف
تسجيل الوالدات والحصول عىل وثائق الهوية يف املغرب ومرص ،تقرير املغرب (الرباط :الجمعية املغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة،
 ،)2018ص .49
 83األمم املتحدة ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ورقة معلومات حول املساواة بني الجنسني وقوانني الجنسية وانعدام
الجنسية (جنيف ،)2014 :ص  ،1شوهد يف  ،2022/2/16يفhttps://bit.ly/3JqN9B0 :
 84االتحاد األفريقي ،مفوضية االتحاد األفريقي ،إدارة الشؤون االجتامعية لالتحاد األفريقي ،إطار سياسة الهجرة يف أفريقيا وخطة العمل
(( )2030-2018أديس أبابا :مفوضية االتحاد األفريقي ،)2018 ،ص  ،72شوهد يف  ،2022/2/16يفhttps://bit.ly/3BnruXM :
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تهيمن عليها اإلناث عادة .وبحسب املعطيات نفسها ،فإن هذا التأنيث يؤثر يف أدوار الجنسني ،ويساهم يف
بعض الحاالت يف تحقيق املساواة بني الجنسني؛ إذ تصبح املرأة قادرة اقتصاد ًيا ،وتكتسب مهارات جديدة
وتضطلع بأدوار مختلفة يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد .وقد تؤثر هجرة الرجال أيضً ا تأث ًريا إيجاب ًيا يف أدوار
الجنسني؛ ألن النساء اللوايت يبقني يف الوطن يتحملن مسؤولية أكرب يف األرسة املعيشية ،وتزيد مساهمتهن يف
سلطة صنع القرار.

خامتة
يبدو من خالل ما سبق أنّ تناول موضوع سياسات اإلقامة والتجنيس يف البلدان املغاربية األربعة ،بالبحث يف
شكل دراسة علمية مركزة ،قد تكتنفه الكثري من التحديات .فمن جهة ،يستدعي اتساع املوضوع وتعقيداته
املختلفة دراسات معمقة ودقيقة للسياسات واألطر القانونية والعوامل املتحكمة يف تطوراته املتالحقة
لحدود اللحظة الراهنة .ومن جهة أخرى ،يحتاج إىل بحوث ميدانية تشمل الفئات املستهدفة ،والفاعلني
الرسميني واملدنيني الذين يسهرون أو يساهمون يف إنتاج السياسات العمومية يف مجال تنظيم الدخول
واإلقامة والتجنيس يف هذه البلدان .بيد أن هذه التحديات مل تكن عائ ًقا أمام التوصل إىل بعض الخالصات
واالستنتاجات يف هذا املضامر.
تأسيسا عىل ذلك ،من الواضح أن سياسات الدخول واإلقامة والتجنيس يف ٍّ
كل من املغرب والجزائر وتونس
ً
وموريتانيا مل تكن مبنأى عن تأثري العوامل التاريخية ،ال سيام ما ورثته هذه البلدان من أطر قانونية وسياسية
عن االستعامر الفرنيس .فرغم التباين النسبي الذي يبدو من دولة إىل أخرى فيام يتعلق بسياسات اإلقامة
والتجنيس ،فإن تطور مسار هذه السياسات ومربراتها تظل متشابهة ومتامثلة .ورغم التقدم الذي أحرزته هذه
البلدان يف عدد من الجوانب املتعلقة بسياسات اإلقامة والتجنيس ،ال زالت األطر القانونية والسياسية تعاين
أعطا ًبا كثرية ،بل تصطدم بعض اإلصالحات املنفذة بصعوبات وعوائق عىل مستوى أجرأتها يف الواقع العميل.
فمن ناحية سياسات الدخول واإلقامة ،تظل هذه البلدان من حيث الهجرة ً
دول مصدرة ومناطق عبور
واستقرار نسبي بحكم الواقع لنسب ضئيلة من املهاجرين والالجئني؛ ما يجعل الصعوبات التي تواجهها
هذه الفئات داخل هذه األقاليم فيام يتعلق بالدخول واإلقامة قليلة نسب ًيا مقارنة ببلدان لها تاريخ كبري
مع استقبال املهاجرينً .
فضل عن ذلك ،تظل األطر القانونية والسياسية التي تحكم فيها الهاجس األمني
واالقتصادي يف هذه البلدان بعيدة عن األضواء وعن املساءلة ،باستثناء ما يتعلق بسياسات إدارة الهجرة غري
النظامية التي غال ًبا ما تكون مرتبطة بأجندات تفرضها طبيعة املنطقة وقربها من أوروبا.
وترتجم النصوص القانونية فيام يتعلق بالدخول واإلقامة التي اعتمدتها هذه البلدان ،منذ مطلع األلفية
الثالثة ،توج ًها مر ّك ًزا عىل منح اإلدارة السلطة التقديرية الواسعة يف قبول ورفض من تشاء من األجانب يف
الدخول واإلقامة ،من دون إحاطة ذلك بالضامنات الالزمة املتعني احرتامها من هذه البلدان باعتبارها ً
دول
أعضاء يف واحدة من االتفاقيات األساسية يف مجال حقوق اإلنسان املتضمنة للمعايري املقيدة للحق السيادي
للدول يف هذا املجال ،ال سيام الضامنات القضائية ،وحظر الطرد خارج القانون والطرد الجامعي ،واحرتام مبدأ
عدم اإلعادة القرسية يف نطاقه الواسع.
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ويبدو أيضً ا التباين عىل مستوى انخراط هذه الدول فيام يتعلق باالتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ ففي الوقت
الذي ص ّدقت فيه كل من املغرب والجزائر وموريتانيا عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل
املهاجرين وأفراد أرسهم ،ال زالت تونس مل تص ّدق عىل هذه االتفاقية وعىل عدد من األدوات االتفاقية
األخرى ذات الصلة مبنظمة العمل الدولية.
وفيام يتعلق بسياسات الجنسية ،تظل البلدان األربعة أيضً ا متشابهة ومتأثرة بالعوامل التاريخية نفسها
من قبيل االستعامر والعامل الديني الذي يربز عىل نح ٍو الفت فيام يتعلق باملساواة يف الجنسية بني الرجل
واملرأة يف البلدان؛ إذ رغم املجهودات التي بذلتها هذه الدول فيام يتعلق بهذا املبدأ ،فإنها ال زالت متأخرة
عن تحقيق املساواة الكلية باستثناء الجزائر التي أقرت يف تعديلها األخري لقانون الجنسية هذا األمر .ويتبني
أن األطر القانونية الخاصة بالجنسية يف البلدان األربعة تظل متشابهة نسب ًيا من حيث املعايري واإلجراءات
الخاصة بالحصول عليها؛ فجميع هذه البلدان تأخذ برابطة الدم ورابطة األرض ،مع االختالف عىل مستوى
مدة اإلقامة للحصول عىل جنسية أحد هذه البلدان ،كام أنها تأخذ مبعيار ازدواجية الجنسية باستثناء
موريتانيا التي ال زالت تواجه مشكالت كثرية يف هذا اإلطار.
وختا ًما ،يبدو أن إشكالية سياسات اإلقامة والتجنيس يف البلدان املغاربية األربعة ال زالت تثري الكثري من
التعقيدات ،عىل رأسها مسألة املساواة ليس فقط بني الجنسني بل املساواة بني األجانب أنفسهم ،عالوة عىل
الطابع املتشدد لبعض هذه البلدان عىل مستوى رشوط الدخول واإلقامة فيها والحصول عىل جنسيتها أيضً ا؛
ما يجعل سياسات هذه البلدان يف هذا األمر تعيق يف كثري من األحيان حرية الحركة والتنقل ملواطنيها داخل
البلدان األربعة ،رغم القواسم املشرتكة بينها ،كام أنها تق ّوض ّأي مسار الندماج األجانب فيها ّ
بغض النظر عن
جنسياتهم وهوياتهم الثقافية.
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الجنسية املوريتانية كام تم تعديله" .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية .العدد .1212
.2010/6/30
_______" .القانون رقم  023-2010الصادر بتاريخ  11فرباير  ،2010املتضمن الجنسية املوريتانية" .الجريدة
الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية .العدد .2010/3/30 .1212
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية " .قانون رقم  016-2021يعدل بعض أحكام القانون رقم  112-61الصادر
بتاريخ  12يونيو  1961املتضمن مدونة الجنسية املوريتانية" .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية
املوريتانية .العدد .2021/8/30 .1492
_______" .املرسوم رقم  031-2012املعدل واملتمم للمرسوم رقم  169-64الصادر بتاريخ  15ديسمرب 1969
املتضمن نظام الهجرة يف موريتانيا" .الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق املؤمنة.2012 .
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الجمهورية اإلسالمية املوريتانية ،وزارة الداخلية والالمركزية" .إجراءات الحصول عىل بطاقة اإلقامة" .الوكالة
الوطنية لسجل السكان والوثائق املؤمنة .يفhttps://bit.ly/3IdcY7H :
الجمهورية التونسية" .القانون عدد  6لسنة  2004املؤرخ يف  3فيفري  2004يتعلق بتنقيح القانون عدد
 40لسنة  1975املؤرخ يف  14ماي  1975املتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر" .الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية .العدد .2004/2/6 .11
_______" .املرسوم عدد  6لسنة  1963املؤرخ يف  28فيفري  1963املتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية
التونسية" .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .العدد .1963/3/5 .11
_______" .أمر عدد  198لسنة  1968مؤرخ يف  22جوان  1968يتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة األجانب
بالبالد التونسية" .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .العدد .1968/6/28-25-21 .26
الجمهورية التونسية" .قانون عدد  55لسنة  2010مؤرخ يف 1ديسمرب  2010يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة
الجنسية التونسية" .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .العدد .2010/12/7 .97
_______" .قانون عدد  7لسنة  1968مؤرخ يف  8مارس  1968يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية" .الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية .العدد .1968/3/8 .11
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" .األمر رقم  01-05املؤرخ يف  27فرباير  ."2005الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية .العدد 2005/2/27 .15
_______" .األمر رقم  211-66املؤرخ يف  2ربيع الــثـاين عام  1386املوافق لـ  21يـولـيــو سـنـة 1966
واملتـعـلق بوضعية األجانب يف الجزائر" .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .العدد .1966/7/29 .64
_______" .األمر رقم  86-70املؤرخ يف  17شوال عام  1370املوافق  15ديسمرب سنة  1970املتضمن قانون
الجنسية الجزائرية" .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .العدد .1970/12/18 .105
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" .القانون  96-63املؤرخ يف  27مارس سنة  1963واملتضمن قانون
الجنسية الجزائرية".
_______" .القانون رقم  11.08املؤرخ يف  25يونيو  2008واملتعلق بشـروط ودخول األجـانب إىل الجـزائر
وإقـامـتهم بـها وتنقلهم فيها" .الجريدة الرسمية .العدد .2008/7/2 .36
_______" .القانون رقم  08-11يف  25يونيو سنة  2008املتعلق بشـروط دخول األجـانب إىل الجـزائر
وإقـامـتهم وتنقلهم فيها" .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .العدد .2008/7/2 .36
_______" .قــــانــــون رقم  10-81مؤرخ يف  9رمـضـان  1401املوافق لـ  11يـولـيـو  1981يتعلق برشوط
تشغيل العامل األجانب" .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .العدد .1981 .28
الزياين ،محمد أنور" .حقوق األجانب يف تقرير اللجنة التونسية للحريات الفردية واملساواة" .املفكرة القانونية.
 .2018/10/3يفhttps://bit.ly/3uxWNhb :
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فان واس ،لورا وزهرة الربازي .الجنسية وعدميو الجنسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ترجمة
غادة حيدر .بريوت :املفكرة القانونية.2016 ،
مارلني أكريون [وآخرون] .الجنسية وانعدامها :دليل الربملانيني رقم  .2005-11لوزان :االتحاد الربملاين الدويل،
 .2005يفhttps://bit.ly/3gOEDzE :
املحبويب ،محمد أحمد .العمل غري املهيكل :موريتانيا (نواكشوط .)2016 :يفhttps://bit.ly/34PzbK9 :
محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان .رأي بشأن التعديالت املقرتحة عىل الحكم املتعلق بالتجنيس
الوارد يف دستور كوستاريكا .رقم الوثيقة .1984/12/19 .84/OC-4
"املغرب :الحقوق االقتصادية واالجتامعية للمهاجرين والالجئني" .األورو-متوسطية للحقوق.2015/10/4 .
يفhttps://bit.ly/3GGgplJ :
اململكة املغربية" .القانون  ،03-02املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري النظامية".
الجريدة الرسمية .العدد .2003/11/13 .5160
_______" .ظهري  12غشت  1913بشأن الوضعية املدنية للفرنسيني واألجانب".
_______" .ظهري رشيف بسن قانون الجنسية املغربية رقم  1.58.250الصادر يف  21من صفر  1378املوافق
لـ  6شتنرب  ."1958الجريدة الرسمية .العدد .1958/9/19 .2395
_______" .ظهري رشيف رقم  1.03.196صادر يف  16رمضان  11( 1424نوفمرب  )2003بتنفيذ القانون رقم
 02.03املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة" .الجريدة الرسمية.
السنة  .92العدد .2003/11/13 .5160
_______" .ظهري رشيف رقم  1.07.80صادر يف  3ربيع األول  23( 1428مارس  )2007بتنفيذ القانون
رقم  62.06بتغيري وتعميم الظهري الرشيف رقم  1.58.250الصادر يف  21من صفر 1378
( 6سبتمرب  )1958بسن قانون الجنسية املغربية" .الجريدة الرسمية .العدد .2007/4/2 .5513
يفhttps://bit.ly/3swCqOM :
_______" .ظهري رشيف رقم  1-57-280املنظم ملصلحة الدرك املليك" .الجريدة الرسمية .العدد .2366
 .1958/2/28يفhttps://bit.ly/3oAGkF4 :
_______" .ظهري رشيف رقم  1-01-288صادر يف  7محرم  16( 1426فرباير  )2005بنرش االتفاق املوقع يف
 20ماي  1999بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية بولونيا بشأن النقل البحري" .الجريدة
الرسمية .العدد .2005/5/5 .5314
اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط ،املديرية الجهوية لجهة مراكش -آسفي" .مذكرة حول نتائج
البحث الوطني حول الهجرة القرسية لسنة  .2021/5/21 ."2021يفhttps://bit.ly/3oF1VMx :
املنظمة الدولية للهجرة .تقرير الهجرة يف العامل لعام  .2020جنيف.2019 :
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