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Abstract:
This research is part of a series of studies on the reality and prospects of translation
Istanbul / Türkiye

in Arab countries. During each study, we seek to provide an objective approach
that derives from the accumulation of years of professional experience in this vital
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field of science.
Today we would like to introduce a contemporary topic with to participate in the
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4th International Scientific Conference of Linguistic and Literary Sciences, through
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the Language and Translation Axis. This is a question of migration, which is arising
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in a number of countries, including the Arab States. Given the increasing number of
migrants and persons displaced from their countries of origin towards host

Article History

countries, the situation has become a concern for many States, particularly
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receiving States. This is a phenomenon that needs appropriate study to provide a
common vision of how to deal with it through a balanced approach between rights
and obligations.
As referred to in this title, the focus will be on translation as one of the necessary
mechanisms for communicating with these minorities located in countries other
than their country of origin and speaking languages, and dialects different from the
host country on the as one of their rights as migrants as stipulated in many
international instruments on migration and human rights.
We will therefore begin by briefly talking about migration as part of the
humanitarian experience of all States, and then we will go directly to the topic on
the role of translation in facilitating communication between these categories of
migrants and the host country's institutions and the resulting intercultural relations
and acquaintance with the culture of the other. It is an occasion for those
interested in this subject in the Arab and Islamic world to share and develop
experiences through this conference, to which we wish every success.
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ر
التجمة وسؤال الهجرة عىل ضوء المواثيق الدولية
نبيل الوهاب

2

الملخص

يندرج هذا البحث ضمن سلسلة الدراسات حول واقع ر
التجمة وآفاقها يف البلدان العربية ،نسىع خالل كل مبحث أن
العلم الحيوي .
نقدم مقاربة موضوعية منبثقة من تراكم سنوات التجربة المهنية يف هذا المجال
ي
ر
يتعلق األمر بسؤال الهجرة الذي بدأ يطرح يف عدد من الدول ومنها الدول العربية .نظرا لتايد عدد األشخاص المهاجرين
والنازحي من بلدانهم األصلية نحو البلدان المضيفة أصبح الوضع يشكل قلقا للعديد من الدول وال سيما الدول
المستقبلة .فاألمر يشكل ظاهرة تحتاج الدراسة المالئمة لتقديم تصور ر
مشتك حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة
اإلنسانية من خالل مقاربة توازن بي الحقوق والواجبات.
التكت عىل ر
كت سيتم ر
ر
التجمة كأحد اآلليات الضورية للتواصل مع هاته األقليات الذين
وكما يشت إىل ذلك عنوان مشار ي
األصىل ويتحدثون بلغات وألسنة ولهجات مختلفة عن البلد المضيف من جهة ،وكذلك
يتواجدون يف بلدان غت بلدهم
ي
كإحدى الحقوق المكفولة لهم ب صفتهم مهاجرين كما تنص عىل ذلك العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة
وحقوق اإلنسان.
وبالتاىل سنستهل موضوعنا بالحديث بصفة موجزة عن الهجرة كجزء من التجربة اإلنسانية عرفتها كافة الدول ،وبعدها
ي
مباشة لنص الموضوع عن دور ر
سنمر ر
التجمة يف تسهيل التواصل بي هذه الفئات من المهاجرين ومؤسسات البلد
العرب
فه مناسبة للمهتمي بهذا الموضوع يف العالم
المضيف وما ينبثق عن ذلك من تثاقف والتعرف عىل ثقافة اآلخر .ي
ي
واإلسالم لتبادل الختات وتطويرها من خالل هذا المؤتمر الذي نتمت له كل النجاح.
ي
ر
الكلمات المفتاحية :التجمة ،الهجرة ،المواثيق الدولية.

2

د ،.وزارة العدل ،المغربnabilelouahabi7@gmail.com ،

Volume 3, Issue 2, June 2022

41

International Journal of Education and Language Studies
المقدمة:
ر
اتيج
واقع الهجرة والمهاجرين والنازحي أصبح ظاهرة تقلق العديد من الدول والمغرب بالنظر لموقعه االست ي
ر
الت تعد
اف من دول االتحاد
المطل عىل البحر األبيض المتوسط والمحيط
ي
األطلس وقربه الجغر ي
األورب هذه الدول ي
ي
ر
فه يف هذا الموضوع تتقاسم
الت يسىع للوصول إليها معظم المهاجرين ،وكذلك األمر بالنسبة تركيا ي
الوجهة المفضلة ي
ر
ر
اف
اف لتكيا الذي يحد آسيا بأروبا يف أقىص الشق والموقع الجغر ي
العديد من أوجه الشبه مع المغرب كالموقع الجغر ي
يعاب من هذه الظاهرة
الغرب ،نظرا لهذا القرب أصبح المغرب بدوره
للمغرب الذي يحد أفريقيا بأروبا يف أقىص الشمال
ي
ي
ر
وف غالب األحيان يمكثون يف هذا البلد
وكذلك األمر بالنسبة لتكيا كبلد يتخذه المهاجرون كمحطة عبور للضفة األخرى ي
بحيث تزايد أعداد المهاجرين المتواجدين عىل ر
وف غياب الرعاية االجتماعية الالزمة
التاب
الوطت بشكل ملفت ،ي
ي
تجدهم يف الغالب من دون مأوى يتلحفون الشوارع وعرضة للتسول عند إشارات المرور.
يقتىص حقوق وواجبات لهؤالء المهاجرين تفرضها القواني الداخلية للدول وكذلك المواثيق الدولية
هذا الوضع
ي
المتعلقة بالهجرة .فالهجرة تعد جزء من التجربة اإلنسانية عت التاري خ ومصدر لالزدهار والتنمية المستدامة وهو ما تم
التأكيد عليه خالل أشغال مؤتمر مراكش حول الهجرة وحقوق المهاجرين الذي نظم برعاية من األمم المتحدة ومشاركة
ر
الت اعتمدت من طرف األمم المتحدة كميثاق يعزز حقوق
عدد من الدول األعضاء ،وخلص إىل جملة من التوصيات ي
العالم للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية بوصفه اتفاق غت ملزم.
وواجبات المهاجرين وهو الميثاق
ي
عن أهمية هذا االتفاق أكدت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي أنه إنجاز بارز يف تاري خ الحوار
الدوىل فيما يهم الهجرة.
العالم والتعاون
ي
ي
وكذلك سن جد مجموعة من االتفاقيات الدولية األخرى كاالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين
وأفراد أشهم .حيث اعتمدتها األمم المتحدة بقرار الجمعية العامة يف ديسمت  1990باعتبار المبادئ األساسية لألمم
المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان.
إذن ،حول هذا الوضع أول ما يتبادر إىل ذهننا هو ر
التجمة وكيفية التواصل مع هاته األقليات من المهاجرين
األجانب الذين يتحدثون لغات وألسنة ولهجات مختلفة عن اللغة الرسمية للبلد المضيف .فيصبح ر
للتجمة دور
للتواصل وكذلك دور يف تعزيز الحقوق المتعلقة بالمهاجرين.
ر
مباش بالمرشحي للهجرة من أجل العمل أو الدراسة أو االلتحاق باألزواج ...تبدأ عملية
عمليا يف أول اتصال
ر
ر
القنصىل بحيث تكون التجمة حاضة بقوة لمعالجة طلبات المهاجرين المحتملي وترجمة
التجمة يف إطار التعاون
ي
الوثائق والمستندات وتجميع المعلومات الضورية إلعداد ملفاتهم المراد اإلدالء بها لدى السفارات والقنصليات
العائىل وملفات الدراسة وغتها..
المعتمدة باللغة الرسمية لهذه الدول كملفات الزواج المختلط مثال والتجمع
ي
األورب وكندا والواليات المتحدة األمريكية
وف نفس السياق عكفت بعض الدول المتقدمة من االتحاد
ي
كذلك ي
عىل تسهيل الهجرة النظامية من خالل تنظيم قرعة سنوية الستقطاب العمال المهاجرين وأشهم وكذلك العمال
الموسميي.
الت تستقبل المهاجرين الغت النظاميي بوثتة ر
ر
متايدة ومن مختلف
حاليا بحكم أن المغرب أصبح من البلدان ي
الدول وال سيما دول جنوب الصحراء .يصلون للمغرب برا كمرحلة للعبور إىل الضفة األخرى عت سبتة أو عت مضيق جبل
وف غالب األحيان يستقرون يف المغرب.
طارق ي
وهنا أيضا تحض ر
التجمة للتواصل مع هذه الفئات من المهاجرين وتختلف طبيعتها بحيث تكون يف غالب
األحيان تتبعية وشفاهية سواء تعلق األمر لتقديم الرعاية االجتماعية والمساعدات الضورية يف مثل هذه الحاالت من
طرف المؤسسات والمنظمات المختصة أو أيضا ف إطار ما يكفله القانون باالستعانة ر
بمتجم يف حالة تم توقيفهم عند
ي
االقتضاء.
استحض هنا ما يحصل اآلن يف أوكرانيا جراء تداعيات الحرب ونزوح آالف األشخاص نحو الحدود يف مواجهة
وف انتظار ما تشه لهم األيام.
مصتهم ي
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جدير بالذكر أن وضع الهجرة والمهاجرين طور الدراسة والتمحيص إلخراج قواني يف هذا الشأن حول كيفية
ر
ر
الت تكفلها القواني الوطنية
تدبت وضعية المهاجرين المتواجدين حاليا بالمغرب وكيفية احتوائهم يف احتام الحقوق ي
والمواثيق الدولية.
اختاق غت قانوب للحدود الوطنية وعدم ر
الت تجرم هذا التواجد باعتباره ر
ر
احتام
ي
فبي المقاربة األمنية الضفة ي
السيادة للدولة والقواني الجاري بها العمل يف هذا المجال واعتماد المحاكمة العادلة وترحيلهم إىل بلدانهم األصلية.
الجناب ذلك أن أسباب نزوحهم وأسباب الهجرة غت
والمقاربة الحقوقية وميثاق حقوق اإلنسان وانتفاء القصد
ي
االجتماع .كما أن الهجرة وتنقل األشخاص من صلب
خفية غالبا ما تكون من أجل البحث عن عمل وتحسي الوضع
ي
الطبيعة اإلنسانية عىل مدى الزمن فالمهاجرين الحاليي والمهاجرين المحتملي ليس أمر اختياري بل هو خيار اضطراري
ر
الت تعرفها الدول نفسها سواء تعلق األمر بحروب أو عدم استقرار أو فقط لعدم توفت الحد األدب من
تفرضه المتغتات ي
ر
الت تكفل العيش الكريم.
االحتياجات األساسية ي
ر
ر
المؤسساب للدولة حول كيفية إدماج هاته األقليات من المهاجرين والنازحي وتسوية
يأب دور
ي
فبي المقاربتي ي
وضعيتهم إزاء القانون وتوفت لهم الرعاية االجتماعية والصحية وكذلك خدمات ر
التجمة لتسهيل التواصل معهم وكأحد
الحقوق المكفولة لهم طبقا للقواني الجاري بها العمل.
الجانب المظلم للهجرة
غت أن الوجه اآلخر للنازحي والمهاجرين وال سيما الهجرة الغت القانونية أصبحت من المظاهر الجديدة
ر
بالبش بحيث أصبحت تحصد ضحايا من مختلف األعمار والسيما النساء واألطفال .فمظاهر
لالستغالل واالتجار
االستغالل تعد طبقا للمواثيق الدولية جريمة تمس بالحقوق األساسية لإلنسان.
ر
الت تستقبل عدد كبت من الالجئي بالحدود أو النازحي أو المهاجرين الشيي كدول عبور أو دول
فالدول المعنية ي
مستهدفة كمحطة أختة لإلقامة تسىع إىل مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها بكل السبل ،من خالل تشخيص الوضع
وتحديد حجم الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود .وكذلك خلق دور إيواء والمساعدة
القانونية ثم إعادة اإلدماج والتعويض عن األضار.
ر
بالبش والوقاية منه (اتفاقية
فباستقراء االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق االنسان ومكافحة االتجار
 Palermoوكذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال) ،نجد أنها تنص يف عديد
ر
بالبش وعدم متابعتهم قانونيا وتمكينهم
من بنودها عىل ضورة التكفل وحماية األشخاص ضحايا االستغالل أو االتجار
وف المقابل
من الخدمات االجتماعية واالقتصادية والصحية وتنص كذلك عىل ضورة توفت الدعم والتوجيه والمواكبة ،ي
تنص عىل متابعة المتورطي يف تعريض للخطر حياة أو سالمة المهاجرين أو معاملتهم معاملة مهينة والإنسانية أو
المتورطي ف جرائم االتجار ر
بالبش وتهريب المهاجرين وتفكيك الشبكات النشيطة فيها.
ي
ر
فحينما يتعلق األمر باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة المتعلقة بقضايا جرائم االتجار بالبش والجريمة المنظمة
ر
وف كثت من الدول مثال الدول األوروبية يعد
عت الوطنية يتم االستعانة بمتجم لتقوية ضمانات المحاكمة العادلة ي
حضور ر
المتجم وتوقيعه إلزاميا منذ بداية اإلجراءات ف مخافر ر
الشطة إىل حي استكمال أطوار المحاكمة تحت طائلة
ي
البطالن.
الت لها تجربة طويلة ف مجال ر
ر
التجمة وحقوق اإلنسان يتم التعاقد مع رشكات خاصة يف
ي
يف بعض الدول األوربية ي
ر
إطار التدبت المفوض وذلك لتوفت خدمات ر
األكت تداوال يف العالم وعيا منها يف حق التواصل مع
التجمة يف اللغات
ر
ر
الت تقدمها لهم سواء يف إطار المساعدة االجتماعية أو الطبية أو
الت يفهمونها وجزء من العناية ي
المهاجرين باللغة ي
محتفي كلما اقتىص األمر ذلك بطلب من مصالح ر
ر
الشكات ر
المساعدة القضائية .بحيث توفر هذه ر
التجمة
متجمي
التابعة للمؤسسات الحكومية.
ر
الدوىل
الت لها صلة بمجال التعاون
ي
يف نفس السياق تعتمد غالبية الدول يف هيكلة مؤسساتها الحكومية ي
كاإلشاف عىل أعمال ر
والعالقات الدولية والهجرة مصالح تهم ر
ر
التجمة والتنسيق
التجمة والتواصل تسند إليها مهام
والمراقبة.
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ر
مداخلت بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس ،الموجه إىل القمة السادسة لالتحاد
وف األخت أود أن أختم
ي
ي
ر
اإلفريق ر
الت تعقد بتوكسيل:
األوروب واالتحاد
ي
ي ي
"أما تنقالت المهاجرين فقذ أثبتت الجائحة أن هؤالء ال يضوا باالقتصاد .بل إن لهم ،عىل العكس من ذلك ،أثرا
ر
الت غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم "عماال أساسيي" ،أو عىل بلدانهم األصلية.
إيجابيا ،سواء عىل بلدان االستقبال ،ي
ومن تم يجب مقاربة هذه القضية ،ال بصفتها تحديا فحسب ،بل باعتبارها مصدرا هائال للفرص".
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المراجع:
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أشهم ،اعتمدت بقرار الجمعية العامة  45المؤرخ يف  18كانون
األول  /ديسمت .1990
العالم للهجرة اآلمنة والنظامية والمنتظمة المعروف بميثاق مراكش.
الميثاق
ي
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الت والبحر والجو ،المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عت الوطنية.
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عت الوطنية.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال.
ر
ر
الت تنعقد بتوكسيل.
األورب واالتحاد
خطاب الملك محمد السادس ،الموجه إىل القمة السادسة لالتحاد
ي
اإلفريق ي
ي
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