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2018يوليوز 24السادس،االجتماع 



مـحـاور الـعـرض
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تذكير بأهم محطات عمل اللجنة الوزارية

2013سنةإحداثهامنذاللجنةاجتماعات5عقد:الوزاريةاللجنةعملانتظام❖

مجموعةوأجرأةاللجنةاجتماعاتعنالمنبثقةالتوصياتمنالعديدتنفيذ❖

وبالتاليأعضائها،مختلفانخراطبفضلاللجنةمنالمتوخاةاألهدافمن

.إحداثهامنالغايةتحقيق
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لسياق العاما

5

، خاصةة لةد    مغاربة العالموتطلعاتانتظاراتتحوالت كبيرة بخصوص ❖

ادية المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصمختلفاألجيال الصاعدة على

.والسياسية

ظةاهرة الهجةرة واللجةوال خة ل     توالي المتغيرات واألحداث المرتبطةة ب ❖

ة، خاصة بمنطقة البحر االبةي  المتوسة ، نتيجةة عةدم     خيراألالسنوات

د ساهم في تزاية مما االستقرار السياسي واألمني الذي عرفته بع  الدول، 

تدفقات المهاجرين؛

جنوب في مجاالت-توجه استراتيجي للمملكة من أجل تقوية التعاون جنوب❖

.متعددة من بينها الهجرة



(تتمة)مالعالسياق ا

6

قبول صاحب الج لة نصره اهلل لتولي ريةادة ملةف الهجةرة علةى الصةعيد      ❖

اح اإلفريقي، حيث قدم ج لته خارطة طريق لتدبير الهجرة بإفريقيا واقتةر 

إحداث مرصد للهجرة على مستو  القةارة خة ل قمةة االتحةاد  اإلفريقةي      

؛2018يناير 29يتاريخالمنعقدة بأديس أبابا 

اختيار المغرب باإلجماع من قبل الجمعية العامة لألمم المتحةدة الحتضةان   ❖

الحكومات المكلةف باعتمةاد الميثةاق العةالمي لهجةرة  منةة       -المؤتمر بين"

، وذلك تزامنا 2018دجنبر 11و10المزمع عقده يومي " ومنظمة ومنتظمة

7و5للمنتد  العالمي للهجرة والتنمية ما بين11مع احتضان ب دنا للنسخة 

,2018دجنبر 
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: الساميةتوجيهات صاحب الج لة عبر العديد من الخطب الملكية ➢

، بمناسبة الذكر  الث ثين للمسيرة الخضراال، 2005نونبر 6خطاب -

بمناسبة الذكر  السادسة عشرة لعيد العرش المجيد، 2015يوليوز 30خطاب -

....لثورة الملك والشعب 63، بمناسبة الذكر  2016غشت 20خطاب -

؛163و 18-17-16خاصة الفصول دستور المملكة المغربية❑

الةذي يخةح حمايةة الهويةة     خاصة المحور الخامس(2021-2017)الحكومي البرنامج ❑

لجالية المغربية بالخارج ؛لالثقافية والدينية  

االتفاقيات الدولية ؛❑

توصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛❑

االستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج ؛❑

.االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوال❑

المرجعيات األساسية
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إحصائيات وأرقام: مغاربة العالم 

م يين نسمة حسب 4,6عدد المغاربة المقيمين بالخارج، يقدر  بحوالي 

ة االحصائيات الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لسن

2018:

سنة ؛45منهم تقل أعمارهم عن 70%✓

منهم ازدادوا ببلد اإلقامة ؛% 20✓

.منهم نساال% 46✓
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659.230:  إيطاليا 906.507:  إسبانيا 1.238.815: فرنسا 

163.228: ألمانيا 308.956: هولندا 396.743:بلجيكا 

3.188: روسيا 11.084: السويد 15.319: سويسرا 

250.241:  الواليات المتحدة األمريكية 74.983:  كندا 

11.116:  قطر 52.911: المتحدة االمارات العربية 61.872: المملكة العربية السعودية 

3.407: األردن 4.862: سلطنة عمان 5.469:  الكويت 

1.646: لبنان 5.143: تركيا 3.419:البحرين 

34.889: تونس 53.700:  الجزائر  76.923:  ليبيا 

3.036:  موريتانيا 3.818: الكوت ديفوار 9.066: مصر

1.907: الكابون3.192: غينيا االستوائية 3.201: السينغال 

أوروبا

أمريكا 

 سيا 

افريقيا

إحصائيات وأرقام: مغاربة العالم 



التذكير بأهداف االستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج

مساهمة مغاربة 
ية العالم في تنم

املغرب

ملحافظة على ا
ة الهوية املغربي

ملغاربة العالم 

حماية حقوق 
ومصالح مغاربة 

العالم 
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الجامعات الشبابية

: مشارك من شباب مغاربة العالم 570سنويا إلى أكثر من 120مضاعفة عدد املستفيدين من ▪

وان  مشارك في الدورة التاسعة من  الجامعة الصيفية املنظمة  بشراكة مع جامعة عبدد املالدا السدعدت  ت د260✓

؛( 2017يوليوز 14-23)

( 2017دجنبر 24-19)مشارك في الدورة ألاولى للجامعة الشتوية املنظمة بشراكة مع  جامعة ألاخوين  إفران 100✓

يددة مددن أجدد  ؛ تددم خهلهددا التوعيددع علددى اتفاعيددة شددراكة مددع كتا ددة الدولددة املليفددة  ددالتعييم العددالي والجامعددا  املغرب

تعزيز وتوسيع هذا البرنامج ؛

ي مدده  مشدارك فددي الدددورة ألاولددى للجامعددة الربيعيدة املنظمددة بشددراكة مددع  جامعددة السدي ان مددو ت سددييمان  ب دد100✓

؛( 2018أ ري  09-15)

الحسددديمة –ت دددوان –مشدددارك فدددي الددددورة العاشدددرة مدددن الجامعدددا  الصددديفية بشدددراكة مدددع م يددد  جهدددة  ن دددة 120✓

( .2018يوليوز 23-14)وجامعة عبد املالا السعدت  15

o؛ص ألاأوبيدهمالعالممغاربةمنالصاعدةألاجيا  ينالعهعةتو يدأج منشبا يةجامعا تنظيم

o؛جامعا خمسةإلىواحدةجامعةمنالشبا يةالجامعا عددمنالرفعتمالحكومي،ليبرنامجتنفيذا



الجوالت المسرحية

ألاص تعزيز الروا ط الثقافية  ين موا  ي املهجر وبيدهم عرض مسرحي من أج  180تقديم 
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:ألاوسطالشرقأودو أوإفريقياأوروبامن ل الجاريةالسنةمدارأعلىالعروضهذهتقديم❖

  اعتبارهاة،ليدولرسميةلغةأيضاتعدألامازيغيةكونأعلىتنصالتيالدستوريةليمقتضيا تفعيهأ❖
 20 تاريخيةألامازيغليثقافةامليلياملعهدمعشراكةاتفاعيةإ رامتماملغاربة،لجميعمشتركارصيدا
؛ الخارجاملقيميناملغاربةلدىألامازيغيتينوالثقافة اليغةالنهوضتروم2018أ ري 
  دو أالسنةهذهخه ألامازيغية اليغةمسرحياعرضا14تقديمسيتمالاتفاعيةلهذهتفعيهأ✓

.العالممغاربةاستقبا 
.املقب شتنبرأ21يومتنظيمهسيتمكبيرأف يحف عبرأالعروضهذهان هقسيتم✓

 19–يوليوزأ31)تنظيم الدورة الثالثة ملهرجان الفلاهيين املغاربة املقيمين  الخارج املشاركة ودعم ❖
 ، وذلا في إ ار انفتاح املغرب على إفريقيا والتأكيد على عهعا  الصداعة مع هذه2017غشت 
.الدو أ



املراكز الثقافية املغربية  الخارج
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2014دجنبر23فيالصادرأاملرسوموفق مونتريا ،"املغربدارأ"املغربيالثقافياملركزأعم  رنامجعلىاملصادعة❖

. الخارجاملغربيةالثقافيةاملراكزأوتنظيم إحداثاملتعيق

.الرسميافتتاحهانتظارأفي أمسترداماملغربيالثقافياملركزأتهيئةمنالانتهاء❖

 فيداجديتد يريا ابعاسيأخذالذت باري املغربيالثقافياملركزأأشغا على2016فبرايرفيالجهلةصاحبا هع❖

؛تهيئتهأج منالهزمةاملاليةالاعتمادا تخصيصتموعد،(Fondation)مؤسسةشل 

فضاءتعدتيوالالجارت،يوليوزأخه إسبانياميازارهاالتي إشبييية،الثهثالثقافا مؤسسةمعالشراكةتقوية❖

سبانيلاأامل تمعمكونا  يناملشتركالعيشمبادئلترسيخوأرضيةوالثقافا الحضارا لتهعحنموذجيا

؛عامة صفةاملتوسطألا يضالبحرأوم تمعا 

.الفهمانيةالحكومةمعشراكةإ ارأفيجديدةحيةفي بلجيلاالفهمانيةاملغربيةالثقافا دارأافتتاحإعادة❖

الثقافيةاملراكزأأهداف
؛املغربية الثقافةوتعريفهمالجاليةأ ناءلتأ يرأفضاءا خيق•
"املختيفةأبعادها ل الو نيةالهويةعلىالحفاظفيلاسهام•
.الاستقبا  يدانثقافةعلىالانفتاح•



املخيما  الصيفية أل ناء الجالية

تحصين الهوية الوطنية ألبناال الجالية المغربية

 بشراكةوذلا،2018-2017سنتي رسمالصيفيةاملخيما  رنامجفيسنة14و8 ينماأعمارهمتتراوحو فية ف 440مشاركة❖

؛والخاصةالعموميةالو نيةاملؤسسا منعددمع

مشارك من ألا فا  املغاربة 700 املوازاة مع ذلا، تنظم مؤسسة الحسن الثاني ليمغاربة املقيمين  الخارج مقام ثقافي لفائدة ❖

.املقيمين  الخارج، وذلا على مرحيتين خه  شهرت يوليوز وغشت
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تعييم اليغة العربية والثقافة املغربية

العالمةمغاربجمعيا  هتض يعالذت الخارجاملغربيةوالثقافةالعربيةاليغةتعييمم ا فيمشروع18دعم❖

.2018-2017سنةتيخه وهولنداوإسبانياوأمريلا،فرنسا،من ل املغاربةألا فا لفائدة



احتفاالت عيد العرش المجيد

عيداحتفاالتفيالعالمأنحاالجميعبالمقيمينالمغاربةلمواطنينامن230مشاركة❖

.2018-2017سنتيبرسمالمجيدالعرش

بينالرواب تجسيدأجلمنتواصليةلقاالاتلتنظيمسانحةفرصةالمناسبةهذهتعد❖

.ةالوطنيبالقضاياالمتصلةالمواضيعحولالنقاشفتحوكذااألم،وبلدهمالعالممغاربة

:أساسيةمواضيعث ثةمناقشةالسنةهذهوسيتم❖

؛التحصينرهانات:الوسطيالمعتدلاإلس م✓

؛والمستجداتالمسار:الترابيةالوحدة✓

.الشاملةالتنميةورهاناتاإلفريقيالبعد✓

المالعأنحاالبكلبالخارجالمقيمينوالمغاربةالمجيدالعلويالعرشبينالقائمالت حمتجسيد

المجيدالعرشعيدلذكر المخلدةاالحتفاالتفيمشاركتهمخ لمن
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مواكبة ودعم الفئات الهشة من مغاربة العالم. 1

مشروع في إطار اتفاقيات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة 18دعم ❖

رسم في مجال دعم وتأطير السجناال والقاصرين والمسنين ببلدان االستقبال وذلك ب

.2018-2017سنتي 

21

ترحيل الجثامين . 2

:الوزارةعملبرنامجضمنباألولويةالبرنامجهذايحظى

االستقبال،بلدانمختلفمنالوطنأرضإلىالمعوزينللمغاربةجثمان1207ترحيل

23غايةوإلى2017سنةخ لالجثامين،بنقلخاصتأمينعلىيتوفرونالالذين

:التاليينالجدولينوفق،.2018يوليوز
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الليفة لاجمالية 
(درهم) العدد البيد

5 279 317,82 168 فرنسا

6 910 564,76 213 إسبانيا

3 352 866,75 122 إي اليا

1 926 221,42 57  لجيلا

1 159 088,09 31 هولندا

708 742,57 21 أملانيا

910 739,59 20  اقي أوروبا

1 099 862,60 39  يدان عربية

1 484 688,21 31 أمريلا وأستراليا

298 936,93 5 إفريقيا

397 413,00   3 (أندونسيا+الصين )آسيا

23 428 441,74 710 امل موع

2017حصيلة سنة 

(مدره)الليفة لاجمالية  العدد البيد

4 128 807,18 134 فرنسا

4 508 815,92 147 إسبانيا

2 291 599,76   73 إي اليا

1 193 679,87 35  لجيلا

694 512,70 21 هولندا

488 003,43 15 أملانيا

526 122,87 22  اقي أوروبا

760 336, 54 39  يدان عربية

269 794,16 7 اأمريلا وأسترالي

218 337,37 4 إفريقيا

15 080 009,79 497 امل موع

إلى حدود شهر يوليوز 2018حصيلة 

لل  ترحي درهم  000 33أت  معد  

(  تتمة)ترحيل الجثامين . 2

لل  ترحي درهم 500 30أت  معد  



تتبع تحظى عملية ترحيل المواطنين المغاربة العالقين ببع  البلدان كليبيا باألولوية وذلك من خ ل ال

المستمر لوضعيتهم، وكذا االشتغال بمسؤولية وجدية كبيرة وبتكامل تام مع كافة الجهات الحكومية 

نة تم ترحيل في ظرف أقل من س.  باإلضافة إلى المؤسسات األمنية المختصة  والخطوط الملكية المغربية

:مواطن عالقين بليبيا، وذلك عبر خمس عمليات 873

؛ 2017مواطن في غشت 175ترحيل : العملية األولى❖

عبر مطار جربة التونسي والذين كانوا 2017مواطن في دجنبر 235ترحيل : العملية الثانية ❖

متواجدين بمركز زوارة ؛

مواطن من مدينة طرابلس؛329ترحيل : العملية الثالثة❖

؛زوارةمن مدينة 2018ماي 17يوم زوارةمواطن من مدينة 75تم ترحيل : العملية الرابعة❖

.  مواطن من مدينة طرابلس59وشملت ترحيل 2018يونيو 09تمت يوم : العملية الخامسة ❖

23

غيرالهجرةإطارفيالعالممناطقبمختلفالعالقينالمواطنينترحيللطلباتاالستجابة

بالبشرواالتجاراالستغ لمنوحمايتهمالنظامية

ترحيل المغاربة العالقين في وضعية صعبة. 3



: ولتنفيذ هذه العملية تم القيام  بةةمجموعة من التدابير أهمها  

استئجار طائرات خاصة بهذه العملية من طرف الوزارة ؛ ❖

د تعبئة مجموعة من األطر للقيام بعملية استقبال المعنيين باألمر بمطار محمة ❖

الخامس والسهر على تتبع العملية أثناال وبعد الترحيل؛ 

تعبئة طاقم صحي مع توفير التغذية والملبس لكل العائدين ؛❖

تخصيح حاف ت لنقل المعنيين باألمر إلةى عةائ تهم بجميةع مةدن المملكةة      ❖

.مباشرة بعد وصولهم إلى أرض الوطن
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(تتمة)ترحيل المغاربة العالقين في وضعية صعبة . 3



المنح الدراسية و الجامعية. 4

استكمالعلىمعوزةأسرمنالمنحدرينالمغربيةالجاليةأبناالت ميذوالطلبةمساعدة

والمهنيالجامعيمشوارهم

طالب وطالبة من منح جامعية سنوية موزعة على سلكي اإلجازة 1000استفادة ❖

، مع إي ال األولوية للطلبة المقيمين بالدول التي2017والدكتوراه خ ل سنة 

.تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية

.تشجيع أبناال المغاربة من أسر معوزة  في بع  الدول لمواصلة دراستهم ❖

من الجزائر بكل 2018-2017تلميذ وتلميذة خ ل سنتي 1678استفادة  ❖

.والكوت ديفوار وتونس

25
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الو نيددة للحفدداظ علددى ممتيلددا  مغاربددة العددالم، تددم التوعيددع علددى  اتفاعيددة ليشددراكة مددع الوكالددة▪
: تم من خهلها2017دجنبر 28ليمحافظة العقارية واملسح العقارت والخرائ ية،  تاريخ

، "محافظتي"إ هق خدمة إلكترونية جديدة تحت اسم  ▪

ارة إلكترونيددة، يدتم إشددعار هددم فددي الحددين عبددر  رسددائ  عصدديرة أو  ريددد إلكترونددي، بعددد تعبئددتهم  سددتم▪
.تتم معالجتها من  رف املصالح املختصة،  الوضعية الحالية حو  رسومهم العقارية

:التدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي محدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافظتي عبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا ط "خدمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة "إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتم الولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوج ▪
https://www.ancfcc.gov.ma/DemandeSuiviTitresPageAr/

الس و ؛خدمة تهدف إلى حماية املالكين ليعقارا  من مختيف أشلا  -

.تمكنهم من تتبع عن بعد لوضعية عقاراتهم-

الحفاظ على ممتلكات مغاربة العالم. 5

https://www.ancfcc.gov.ma/DemandeSuiviTitresPageAr/
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الجمركية الخدما  ت وير . 6

داخ  أرض إملانية سياعة سيارة أجنبية: تبسيط املسا ر املتعيقة بسياعة السيارا  ألاجنبية ❖

ين السائق من ألاعارب املباشرأ)الو ن من  رف شخص آخر غير مالكيها وفق م موعة من الشروط 

؛(ليمالا  دون حضوره، أو عن  ريق وكالة وبحضور املع ي  األمر  النسبة لباقي الحا  

إعداد منشورا  وم بوعا  ود ئ  خاصة  اإلجراءا  املتعيقة  مغاربة العالم ؛ ❖

هي  التصريح عن بعد ليسيارا  املرعمة  الخارج من أج  تس: الخدما  الجمركية رعمنةتعزيز ❖

.لاجراءا  املتعيقة  دخو  السيارا  خه  عميية عبورأ
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تقديم استشارا  عانونية م انية.7

مغربيموا ن1608منهااستفادالاستقبا دو أمنبعددمحاماةملاتبمعاتفاعية53إ رام❖
 بيدانعانونيةاستشارا تقديمأج منالجارت،يوليوزأشهرأغايةوإلى2017سنةخه 

؛م انيةخدما منصعبةظروففياملتواجدينالعالممغاربةلتمكينالاستقبا 
بهدف الخارجاملمارسينمغربيةأصو أمناملغاربةاملحامينجمعية2018مات25يومإحداث❖

.القانونيةوالخدما الاستشارا منهشةوضعيةفياملوجودينالعالممغاربةتمكين

جماعا والالعموميةواملؤسسا  اإلدارا  الخارجاملقيمين املغاربةالخاص الشباك"العم ❖
 موجبوذلا، الخارجاملقيمةجاليتناأفرادعب منخدماتهاعلىكبيراتوافداتعرفالتي"الترا ية
.2015يوليوزأ20 تاريخالحكومةرئي السيدمنشورأ

الجارت،يوليوزأشهرأغايةوإلى2017سنةخه و يبشلاية3885منأزيدومعالجةدراسة❖
.املعنيةالق اعا مختيفمع تنسيقوذلا

تد ير ومعالجة شلايا  و يبا  مغاربة العالم. 8
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الرئاسة الفعيية لصاحب الجهلة نصره هللا لعميية عبور مرحبا ك  سنة ❑

،163و 18-17-16خاصة الفصو  دستور املميكة املغربية❑

الددددددذت يخددددددص حمايددددددة الهويددددددة الثقافيددددددة خاصددددددة املحددددددور الخددددددام (2021-2017)البرنددددددامج الحكددددددومي ❑
.لجالية املغربية  الخارجلوالدينية  

:تنسيق جيد  ين مختيف املتدخيين 

 مدينددددددة 2018مددددددات 04اللجندددددة الو نيددددددة لعمييدددددة عبددددددور  رئاسددددددة وزارة الداخييدددددة، آخددددددر اجتمدددددداع يدددددوم ➢
الرباط؛

فدددي الددددور املحدددورت والريدددادت واملركدددزت الدددذت تيعبددده مؤسسدددة محمدددد الخدددام  ليتضدددامن فدددي املسددداهمة➢
.عميية عبور التي أصبحت  مرجعية كونية

2018مدددددات 09العبدددددور، آخدددددر اجتمددددداع كدددددان يدددددوم املليفدددددة بعمييدددددةلاسدددددبانيةاللجندددددة املشدددددتركة املغربيدددددة➢
.2018 مدينة املضيق من أج  استعراض التدا ير املتخذة إلن اح العميية  رسم 

”مرحبا”عميية عبور : املواكبة الصيفية . 9



الدخول

نسبة الزيادة

بةمقارنة

2016
الخروج

نسبة الزيادة 

بةمقارنة 

2016

المجموع

في االتجاهين

927 269 5% 7,79 + 946 479 2 % 5,89 +981 789 2األشخاص

-889 378العربات 1,33 % 329 953+ 3,34 %708 842

30

41,59 % 44,63 % 13,78 %

الجويالنقلالبحريالنقلالنقل البري

(2017)حصيية العميية السا قة : ” مرحبا”عميية عبور . 9
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لاجراءا  املتخذة: ” مرحبا”عميية عبور . 9

.شركا ، على أساس تعبئة  واخر إضافية عند الحاجة9 اخرة من  رف 24توفير ▪

 لدد  مددن 2018مييددون درهددم سددنة 65مواصددية ت ددوير البنيددا  التحتيددة ليمددواني بغددهف مددالي يقدددر  ددد ▪
الحسيمة والناظور خصيصا ليعميية ؛- ن ة املدينة - ن ة املتوسط 

فددددددتح خ ددددددوط جويددددددة جديدددددددة تددددددربط  ددددددين مدددددددن أوروبيددددددة ومدددددددن مغربيددددددة كالندددددداظور وفدددددداس و وجدددددددة ▪
والحسيمة وأكادير خه  فترة الصيف مع توفير  ائرا  إضافية عند الحاجة؛ 

الح شددددددركة لينقدددددد  الدددددددولي ليمسددددددافرين ونشددددددر  ئحتهددددددا وتعميمهددددددا علددددددى كافددددددة املصدددددد60التددددددرخيص   ▪
املختصة ؛

63ممددددددرض، و120 بيددددددب، و132) دددددداعم  هددددددي، منهددددددا 315تدددددوفير مؤسسددددددة الخددددددام  ليتضددددددامن   ▪
مت وع؛126، وإجتماعيمساعد 782، و(مسعف

: راحة توفير املوارد البشرية للافة املصالح ألامنية خاصة  النقط الحدودية وباحا  الاست▪

عنصر؛ 2300ألامن الو  ي •
613الجدمدارك •
عنصر؛ 1200الدرك امليلي •
.عنصر1000القوا  املساعدة  •



شخص، 1,172,682حوالي ( : 2018يوليوز 22إلى حدود )د الوافدين في حصيية أولية عد

تدرا  من املرتقب، حسب اللجنة الو نية ليعبدور، أن ععدرف عددد الوافددين ذروتده خده  الف
التالية ب

:ليدخو  النسبة •

؛(2018يوليوزأ29-28و22-21)يوليوزأنهايتي ألاسبوعين ألاخيرين من شهر ✓

، وكدذا أسدبوع مدا (غشدت12-11و05-04)غشدت ونهايتي ألاسبوعين ألاولدين مدن شدهر ✓
(.غشت20إلى 13)ألاضحى عب  عيد 

ضدحى، من املرتقب أن يتم تسدجي  فتدرا  الدذروة مباشدرة بعدد عيدد ألاأ:  النسبة للخروج •
.2018غشت إلى ثاني شهر شتنبر 24من 

الحصيية ألاولية  لعميية عبور مرحبا. 9
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ختيف عشل  الاحتفا  بهذا اليوم مناسبة ليتواص  مع هذه الفئة من املوا نين، وكذا لانصا  مل
انشغا تهم وانتظارا تهم، وفرصة أيضا  ستشراف آلافاق املستقبيية الخاصة بهم

الاحتفا   اليوم الو  ي للجالية املغربية . 10

 وأعاليمو يا مختيفمستوىأعلىسنة،ك منغشت10يصادفالذتاليومبهذاالاحتفا يتم❖
؛العموميةواملؤسسا الق اعا ملختيفالخارجيةواملصالحالداخييةوزارةمعبشراكةاملميكة

 :العالممغاربةاستثمارا "شعارتحت2017غشت10يوماملغربيةللجاليةالو  ياليومتنظيم❖
والتحديا ،الفرص

ارأأدوأأية":شعارتحتوذلاالو  يالاعتصادفياملغربيةالكفاءا مساهمة:السنةهذهموضوع❖
."الو  يلاعتصادتنميةفي الخارجاملغربيةليكفاءا 
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الخاصة  مغاربة العالم املقاولين " 13الجهة . 2

لتسهي  2017فبراير 09التوعيع على اتفاعية إ ار وتعاون  ين الوزارة والاتحاد العام ملقاو   املغرب في ❖
الخاصة "13إدماج املغاربة املقاولين املقيمين  الخارج في الفضاء الاعتصادت املغربي عبر إ هق الجهة 

" :  مغاربة العالم املقاولين
oالولوج إلى الخدما  املختيفة املقدمة من  رف الاتحاد العام ملقاو   املغرب ؛
o؛ .مختيف الفاعيين الاعتصاديينمغاربة العالم وألتواص  والتشبيا  ينا
o؛تشجيع رجا  ألاعما  املغاربة املقيمين  الخارج على الاستثمار في  يدهم ألاصلي
oراف املتوافق عييها تسهي  إدماج املغاربة املقاولين املقيمين  الخارج في النسيج الاعتصادت املغربي وفق ألاع

.الاعما في عالم 

35

تشجيع ودعم استثمارا  مغاربة العالم. 1

مة  الخارج أو  مغاربة العالم ومساهمتهم  في التنظيم أو املشاركة في اليقاءا  و التظاهرا  واملنتديا   املنظدعم مشاريع
. املغرب

؛(5+كفاءة مغربية مقيمة  الخارج   اكالوريا500.000-
كفاءة  بية مغربية مقيمة  الخارج؛8.000-



ربي بشدراكة إ هق النسخة ألاولى من جسر ألاعما  املغ مناسبة من مغاربة العالم املقاولين  نظرائهم  املغرب300تعبئة ▪

.1720يوليوزأ24في مع الاتحاد العام ملقاو   املغرب 

نظم مددن تعبئددة نسدداء مقدداو   مددن مغاربددة العددالم ليمشدداركة فددي الدددورة الثانيددة مددن املبددادرة الاعتصددادية لنسدداء الجنددوب املدد▪

مقاولدددة الغدددد، مفتددداح الن ددداح ، وذلدددا " تحدددت شدددعار 2017مدددارس3 دددرف جمعيدددة النسددداء رئيسدددا  املقددداو    ددداملغرب يدددوم 

. مناسبة الاحتفا   اليوم العاملي ليمرأة

2017أكتوبرفاتح–شتنبر30 أملانيااملغربيةليكفاءا الثالثاملنتدىتنظيم▪

2018مارس16يوماملتحدةالعربية اإلمارا املغربيةليكفاءا ألاو أامليتقىتنظيم▪

2018أ ري 4-3يومي أمريلااملغربيةالكفاءا لشبكةالثالثامليتقىتنظيم▪

ورشة12تنظيمإ ارأفيتدخ والتي2018يوليوزأ5-4يومي فرنسااملغربيةليكفاءا ألاولىاملوضوعاتيةالورشةتنظيم▪

؛املميكةجها   ميعموضوعاتية

وذلااملغرب، املحامينهيآ جمعيةمع تنسيق الخارج،املقيميناملغاربةاملحامينمنتدىمنالثانيةالنسخةتنظيم▪

. أكادير2017نونبر25و24يومي

املقاولين الخاصة  مغاربة العالم " 13الجهة تفعي  . 3
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ع شددددبكة سدددديتم التوعيددددع علددددى اتفاعيددددة شددددراكة فددددي شددددهر أكتددددوبر القددددادم،  تنسدددديق مدددد•
، Aéro-Montréalالكفددددداءا  املغربيدددددة فدددددي م دددددا  ال يدددددران فدددددي كنددددددا ،  دددددين شدددددبكة 

ارة ووزارة الصددددددناعة والاسددددددتثمار والت ددددددارة والاعتصدددددداد الرعمددددددي وبتددددددأ ير مددددددن الددددددوزأ
ملاندددا  الليفدددة  املغاريدددة املقيمدددين  الخدددارج وشدددؤون الهجدددرة، وذلدددا بهددددف تعزيدددز إ

قددددددد  الشددددددركا  الكنديددددددة فددددددي املغددددددرب فدددددددي ع دددددداع املهحددددددة الجويددددددة وتعزيددددددز نإسددددددتثمارأ
.الكفاءا 

الدذت هدو عبدارة andycatchhمغربي مقيم  فرنسدا صداحب مشدروع املساهمة مع •
جه عددن ت بيددق ليهدداتف املحمددو  وموعددع مىددي موجدده الددى سددوق الشددغ  حيددت سدديوأ
ثدور الت بيق ليباحثين عن العم  من جهة وأصحاب الشركا  من جهة أخدرى ليع

عدددددددع ععتمدددددددد هدددددددذا الت بيدددددددق علدددددددى الفيدددددددديو وتحديدددددددد املوأ. علدددددددى الخبدددددددرا  املناسدددددددبة 
.الجغرافي

املقاولين الخاصة  مغاربة العالم " 13جهة لان ازا  ألاولى لل. 4



فرص الشراكة حيث تم التعريف  (2017يناير 22 اري ، )املشاركة في منتدى آفاق املغرب ▪
نموية والاستثمار وكذا تدارس سب  تثمين مشاركة هذه الكفاءا  في مختيف ألاوراش الت

.التي ععرفها املغرب

كفاءة 30تم تكريم حوالي ، حيث (2017مارس 07الرباط، " )2017سفيرة "تنظيم جوائز ▪
يير املالي  يد إفريقي، تنش ن في م ا   ال ب وتد ير املقاو   والتس11من نسائية مغربية
.وغيرها

وذلا لتتويج الكفاءا  املغربية (2017-2018 روكسي ، " )جوائز ديوان"دعم تظاهرة ▪
.املقيمة  بلجيلا في مختيف التخصصا 

كفاءة مغربية 12حيث تم الاحتفاء  د ، (2017أ ري  28 رلين، " )جوائز ديوان"دعم تظاهرة ▪
.في ميادين ال ب والبحث العيمي وخيق املقاو   وغيرها

38

تعبئة كفاءا  مغاربة العالم ليمساهمة في أوراش التنمية  املغرب. 5



:2017غشت 02تنظيم املنتدى التشاورت الثاني مع جمعيا  امل تمع املدني ملغاربة العالم يوم •

o مشددداركة ومشدددارك ممثيدددين عدددن جمعيدددا  مغاربدددة العدددالم وشدددبلا  200مدددا يقدددرب مدددن مشددداركة

دولددة مددن 20الكفدداءا  املغربيددة املقيمددة  الخددارج ونددواد املسددتثمرين عددادمين مددن مددا يقددرب مددن 

؛وأمريلا وخبراء في م ا  الهجرةوأورباإفريقيا 

مددددن مشدددداريع  2018مشددددروعا  رسددددم السددددنة الجاريددددة 26و 2017مشددددروع سددددنة 33دعددددم ومواكبددددة  •
 دددين جمعيدددا  مغاربدددة العدددالم فدددي مختيدددف امل دددا   ذا  الصدددية  مغاربدددة العدددالم فدددي إ دددار الشدددراكة

املتعيقدددددة  تددددددد ير 07/2003الدددددوزارة وهدددددذه الجمعيدددددا   بقدددددا ملقتضدددددديا  دوريدددددة الدددددوزير ألاو  رعدددددم 
.الشراكة  ين الدولة والجمعيا 

عاميددة لفائدددة مغاربددة العددالم  بيدددان لاعامددة خدده  سددنة ةجمعيدد200تعزيددز عدددرا  مددا يقددرب مددن •
.2018جمعية سنة 200،و ما يقرب من 2017

ة فددي القيددام  دددور الوسددا ة الددذت مددن شددأنه تشددجيع وتوجيدده جمعيددا  الجاليددة والجمعيددا  املحييدد•
.م ا  التنمية املشتركة، وذلا  تقديم الدعم لادارت والتق ي وأحيانا املادت

ملغاربة العالمالشراكة مع امل تمع املدني . 6
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:التواص  الرعمي ▪
التحيين املستمر ليبوا ة الالكترونية ليوزارة وتحديثها ؛✓
حو  املغاربة املقيمدين  الخدارج (veille informationnelle )تفعي  يقظة إعهمية ✓

وموضوع الهجرة ؛

:التواص  مع وسائ  لاعهم ▪
ة إعدددددداد الدددددوزارة بشدددددراكة مدددددع مندددددا ر إعهميدددددة لبدددددرامج توجيهيدددددة وتحسيسدددددية لفائدددددد✓

.املغاربة املقيمين  الخارج

:  الكفاءا  املغربية  الخارج التعريف▪
غربيددددة املرئيددددة واملكتوبددددة ليتعريددددف  الكفدددداءا  املالبورتريهددددا إن دددداز م موعددددة مددددن ✓

منهددا فددي املقيمددة  الخددارج واملشدداريع التددي تشددرف عييهددا، إضددافة إلددى مشدداركة العديددد
. رامج إذاعية

التواص . 7
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مدخ  عام 

جرين اختار  املغرب تب ي سياسة ليهجرة ذا   ابع إنساني يحترم حقوق املها▪
وتحفظ كرامتهم ؛

غرب الحضور القوت ليمغرب ضمن التد ير الكوني إلشلالية الهجرة مما  وأ امل▪
ملانة متميزة في هذا امل ا  ؛  

.ترسيخ ليبعد امل تمعي التوافقي لبيدنا حو  موضوع الهجرة▪



التدربيدة والثقافة

.2017-2016الدراس ياملوسم رسمالنظاميالتعييمفيمهاجرأ ف 6284▪

.محفظةمييونأ رنامجمنوأوالداخييا املدرسيةامل اعمخدما منوالهجئيناملهاجرينأ ناءةاستفاد▪

.2017-2016التر وتأاملوسم رسمالنظاميةغيرأالتر ية رامجفيوالهجئيناملهاجرينأ ناءمن ف 460▪
.2017-2016التر وتأاملوسم رسمالتر وتأالدعمدروسمنمستفيدمهاجرأتهميذ301▪
.2017-2016التر وتأاملوسم رسموالهجئيناملهاجرينلفائدةاملغربيةوالثقافةاليغا تعييمدروسمنمستفيد1063▪
.2017سنة رسمالثقافيالتنوع قضاياوالتعريفينهوضلماليامدعماملدنيامل تمعلجمعيا ثقافيمشروع25▪

الترفيه والشباب

 ف 600يراعبوما،2017سنةالصيفيةاملخيما  رنامجمنمستفيدينوالهجئيناملهاجرينأ ناءمنو فية ف 500▪
.2018صيفو فية
الصيفية،املخيما داخ التأ يرأم ا فيتكوينيةالالتدرايب رنامجفيمدم ينمهاجرين8▪
 لصحبةالساميالرعايةتحتاملنظمليرباطالدوليليمار ونأالرابعةالدورةفعاليا فيمشارك املغربمقيمامهاجرا50▪

القوى،أللعاباملغربيةامليكيةالجامعةمعبشراكة،2018مارس04 تاريخهللانصرهالسادسمحمداملياالجهلة



:2017أ ري شهرألالو نيةالحمية،الس داءملحاربةالو  يالبرنامج▪
 األشعة،كشف409▪
م هرت،فحص58▪
متابعة،مصا ةحالة14▪
كشف،790▪
.التحسيسيةالحمه منمستفيد1695▪

:2018-2017املدنيامل تمع مساهمةال بيةالقواف ▪
 هي،كشف320▪
.وألادويةال بيةاملعدا منمستفيد114▪

:2018مارس9إلى5من الرباطاملهاجرا لفائدةال هيألاسبوع▪
. هيكشف50▪

الصحة



الشباب و الترفيه

الصحة

السكن

 سددددددددتفادة ألاجانددددددددب 2015مددددددددن عددددددددانون املاليددددددددة 247تعدددددددددي  املددددددددادة 

و ( درهددددم250.000)لاجتمدددداعي ددددرامج السددددكن املقيمددددين  دددداملغرب مددددن 

(.درهم140.000)املنخفض التليفة السكن ا

املساعدة الاجتماعية ولانسانية

.2017سنة لتعاون الو  يامراكز مستفيد من مهاجر و جئ1525▪

.2017امل تمع املدني سنة من حمه  إنسانية منظمة من  رف جمعيا مستفيدمهاجر و جئ3588▪



التكوين املىي

.يا والحيوأال بخالخيا ة،امليلانيا،الحهعة،:مهنفيالو  يالتعاونأتكوينمراكزأ ميتحقمهاجر591▪

عةصناوالحيويا ،ال بخالفندعة،:ميادينفيالجمعيا  رفمناملقدمالتكوينمنمستفيدمهاجر190▪
.ليدخ مدرةوأنش ةالتعاونيا خيقاملقاو  ،إنشاءالخيا ة،ألاملنيوم،

.الشغ وإنعاشاملىيليتكوينالو  يملكتباتكوين مراكزأمسج مهاجرأ110▪



التشغي 

.ن شغ عستقب  املهاجرين الباحثين عيوكالة الو نية إلنعاش الشغ  والكفاءا مكتب نموذجي تابع ل11إلى 5الانتقا  من ▪
. الو نية إلنعاش الشغ  والكفاءا مسج   الوكالة مهاجر 1584▪
:استفادة املهاجرين من خدما  الوكالة الو نية إلنعاش الشغ  والكفاءا ▪

،العم مستفيد من ورشا  البحت عن 677▪
، لتحديد  يبا  املترشحمقا ية512▪
، يب عم 494▪
". إدماج"عقد عم  في إ ار  رنامج املساعدة على التشغي  بمنهم 27إدماج في سوق الشغ ، 43▪

.من مواكبة الوكالة الو نية إلنعاش الشغ  والكفاءا  في إ ار  رنامج املقاو  الذاتيمستفيدمهاجرأ23▪
.لهجئين  املغربالعييا لشؤون من  رف املفوضية ممو  مشروع لفائدة الهجئين 100▪
.ين عن شغ ثالباحلفائدة " WELCOME ANAPEC"إ هق ت بيق ▪
.2018يوليوز وأ2015لصالح املهاجرين ما  ين مؤشر عييه عقد عم 176▪
.اجوفتح عدة شبا يا ليقرب  املديريا  الجهوية التابعة لوزارة الشغ  ولادم2017الالكترونية في يونيو " تأشير"إ هق منصة ▪
.إعداد دلي  عملي لتشغي  ألاجانب  املغرب  تنسيق مع وزارة الشغ  و لادماج املىي▪



التشغي  

تد ير تدفقا  الهجرة ومحاربة الات ار في البشر

:تسوية الوضعية لادارية ليمهاجرين املقيمين  صفة غير عانونية  املغرب▪
. يب27.649مهاجر من أص  23.069تسوية وضعية : 2014العميية ألاولى سنة ▪
. يب تسوية28.400تسج  : 2017-2016العميية الثانية سنة ▪

.  2018لعودة ال وعية إلى حدود أ ري  امهاجر مستفيد من  رنامج2094▪
. الب لجوء من جنسية سورية1097 جئ من مختيف جنسيا  والاستماع حاص  على صفة 755▪
.تعزيز منظومة مراعبة الحدود، عصد الحد من الهجرة السرية وملافحة شبلا  تهريب املهاجرين▪

لا ار القانوني والاتفاعيا  

:واللجوءلا ار التشريعي لسياسة الهجرة▪
ه  تحديددددد تددددأليف اللجنددددة الو نيددددة لتنسدددديق إجددددراءا  ملافحددددة الات ددددار  البشددددر والوعايددددة مندددد2.17.740مرسددددوم رعددددم اعتمدددداد ▪

يتعيق  ملافحة الات ار  البشر،27-14، بعد املصادعة على عانون 2018يونيو 21وكيفية سيرها في 
يتعيق  اللجوء وشروط منحه،66-17إعداد نسخة نهائية من مشروع عانون رعم ▪
. الهجرة على أنظار السيد وزير  الاعتصاد واملالية عصد التأشيريتعيق عرض نسخة منقحة من مشروع عانون ▪



الحلامة  و التواص 

أشدددهر، لجدددن البدددرامج كددد  3لجندددة القيدددادة كددد  : لضدددمان تلزيددد   دددرامج الاسدددتراتي ية الو نيدددة ليهجدددرة واللجدددوءدوريدددةعقدددد اجتماعدددا ▪
.شهر
:تهم2017منذ وأيام دراسية عيمي ىميتق18▪

تواص  مع جمعيا  امل تمع املدني؛ال▪
لادماج الاعتصادت ليمهاجرين والهجئين؛▪
التغيرا  املناخية والحركية البشرية؛▪
ييوم العاملي لهجئ؛سنوت لتخييد ▪
املنتدى العاملي السنوت ليهجرة والتنمية؛▪
والباحثين في ميدان الهجرة؛الخبراء تواص  مع ال▪
تكوين وتقوية عدرا  الفاعييين املحييين في م ا  الهجرة؛ال رامج ▪
لا ار املؤسساتي املتعيق  ملافحة الات ار  البشر؛▪
؛ا  آمنة، منظمة ومنتظمةاملشاورا  الو نية حو  امليثاق العاملي لهجرأ▪
ذكرى ان هق السياسة الو نية ليهجرة واللجوء؛سنوت لتخييد ▪
القانون الدولي لهجئين؛في تكوين املكونين ▪
ييوم العاملي ليمهاجرين  تنظيم أسبوع املهاجرين  املغرب؛سنوت لتخييد▪
؛التعدد الثقافي وأداء املقاو  ▪
الهجرة وأهداف التنمية املستدامة؛▪
.ألا فا  والشباب املهاجرون▪
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وريا وذلا ييعب التعاون الدولي في م ا  الهجرة وتد ير القضايا املتعيقة  املغاربة املقيمين  الخارج دورا مح
.املي متغيرملواكبة الدينامية املتميزة ليمميكة عبر انخرا ها الفعا  في م موعة من آلاليا  الدولية في سياق ع

ؤون الرقي  التعاون الثنائي مع الدو  الشقيقة والصديقة لتقاسم الت ارب الناجحة في ميدان تد ير الهجرة وش❖
.الجاليا  املقيمة  الخارج ليص  إلى مستوى شراكة حقيقية فاعية وتضامنية

ربية جنوب خصوصا مع الدو  الشقيقة جنوب الصحراء تماشيا مع توجها  الد يوماسية املغ–تعزيز التعاون جنوب ❖
ميف شؤون استراتي يا تمخض عنه جمية من اتفاعيا  التعاون والشراكة في م ا  تد يرأكهدفاالتي وضعت هذا الا ار 

.الهجرة واملهاجرين مع عدد من الدو أ

ا  والجنوب ععد نموذجا ليشراكة  ين دو  الشم...(  اسباني، أملانيا،  لجيلا)التعاون الثنائي مع عدد من الدو  ألاوروبية ❖
لي وذلا عبر إن از م موعة من البرامج الهامة وال موحة التي تتعيق  إدماج املهاجرين على الصعيد الجهوت واملح

اهمة في التنمية وإشراك املغاربة املقيمين بهذه الدو  في  رامج الدعم واملواكبة إلن از مشاريع استثمارية  املغرب واملس
.الاعتصادية والاجتماعية ليمغرب

الاوروبية ومواصية التنسيق على مستوى املنتديا تنفيذ م موعة من املشاريع في إ ار التعاون مع الاتحاد ألاوربي ❖
.متوس ية ليدور املحورت الذت ييعبه املغرب كصية وص   ين دو  الشما  والجنوب-والاورو

الاوروبية ومواصية التنسيق على مستوى املنتديا تنفيذ م موعة من املشاريع في إ ار التعاون مع الاتحاد ألاوربي ❖
.متوس ية ليدور املحورت الذت ييعبه املغرب كصية وص   ين دو  الشما  والجنوب-والاورو

التعاون والشراكة 





لا دار العددام

التزامات الدول تجاه من ، من سلسلة 2016شتنبراملعتمد في يتكون إعالن نيويورك، ❑
املهاجرين والالجئين،

:2018عام أسفر إلاعالن عن عمليتين منفصلتين العتماد اتفاقيتين بحلول ❑

من ان اثنينعملية يقودها ميسر )اتفاق من أجل الهجرة آلامنة واملنظمة والنظامية ▪
؛(سويسرا واملكسيككل من 

(.عملية تقودها املفوضية)اتفاق حول الالجئين ▪



:يمكن تلخيصها في ثالث مراحل أساسية❑

املتحدة بشأن طرق للجمعية العامة لألمم 2017أبريل 6املؤرخ في 71/280يحدد القرار "
.ويوركتجمع بين العناصر ألاربعة والعشرين الواردة في إعالن ني،امليثاقحول التفاوض 

:باإلضافة إلى ذلك، حدد ثالث مراحل لتبني امليثاق❑

يمية ، إقل(ستة مواضيع حددها القرار بشأن الطرائق)موضوعاتية: مرحية التشاورأ✓
....ووطنية، وكذا جلسات مشاورات متعددة ألاطراف 

،مرحية الحصيية✓

.يثاقحكومي العتماد امل-إلى مؤتمر بينأفضت: حكومية -مرحية املفاوضا  البين ✓

مراح  العميية



OIMبشدددراكة مدددع املنظمدددة الدوليدددة للهجدددرة2017شدددرن ر29و26مدددا بدددينعقددددت اململكدددة املفر يدددة فدددي الفتدددرة ❑
؛الباحثين والقطاع الخاص ، املجتمع املدنياملؤسسات الوطنية، مشاورات مع 

:يةالتالاملوضوعاتيةالفئات حول نتائج هذه املشاوراتخصص لعرض 2017أكتو ر 19يوم عقد اجتماع ❑

حقوق املهاجرين والاندماج الاجتماعي؛✓

؛شفلالتنقل وال✓

الاتجار في البشر؛تدفقات وال✓

الهجرة والتنمية؛✓

.التعاون الدولي وإدارة الهجرة✓

الاستشارا  الو نية



مدددن أجدددل وضدددع حصددديلة مسددداهمات 2017دجن دددر6إلدددى 4خدددالل الفتدددرة مدددن فا رتدددا ويرتدددوتدددم عقدددد لقدددا  دولدددي فدددي مديندددة ❑

ى العددددال ي الدددددول واملنظمددددات الدوليددددة والجهويددددة واملسلسددددالت الرشدددداورية الجهويددددة واللجددددان الرشدددداورية الجهويددددة واملنتددددد

...للهجرة والتنمية واملجتمع املدني

.اللقا  مكن من عقد مباحثات عميقة حول تنزيل ومتابعة امليثاق املستقبلي❑

:تم تشكيل ستة مجموعات عمل عالجت ستة أبعاد عملية للهجرة❑

البعد إلانساني؛➢
؛(communautaire)البعد املجتمعي ➢
البعد املحلي؛➢
البعد الوطني؛➢
الجهوي؛البعد ➢
.البعد العال ي➢

-.

الحصيية 



مؤتمر اعتماد مشروع امليثاق

املؤتمر " حتضان 2017املغرب  اإلجماع من عب  الجمعية العامة لألمم املتحدة خه  شهر دجنبر اختيارأتم ❑
دجنبر 11و10املزمع عقده يومي " الحكوما  املليف  اعتماد امليثاق العاملي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة- ين

2018.

أو  وثيقة أممية حو  يوليوز الجارت  نيويورك من الجمعية العامة،13يوم ععد امليثاق الذت تم تبنيه❑
.مسألة الهجرة في شموليتها

ة الهجرة على إن اختيار املغرب لتنظيم هذا املؤتمر هو تكري  واعتراف  الدور الذت تض يع  ه املميكة في إدارأ❑
.املستوى الدولي والجهوتأ

ا22)ه، لكونه موجه وفق أهداف2030يقدم مشروع امليثاق العاملي  نية مماثية ألجندة ❑
ً
(هدف

تتوي ددا وبالتددالي سدديكون الاتفدداق العدداملي بشددأن الهجددرة نق ددة ان ددهق لحلامددة جديدددة حددو  الهجددرة، أو  دداألحرىأ❑
. ملسار
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-

ين  العهعة معالجةمناعشة وأاألمم املتحدة، من أج  الدو  ألاعضاء  رفاملنتدى العاملي ليهجرة والتنمية مبادرة من❑
:، فهو مسيس والت بيقألاجرأةالهجرة والتنمية   ريقة عميية تستحضر 

ت وعي غير ميزمغير رسمي

تقوده الحكوما  

ومنفتح على امل تمع 

املدني والق اع 

الخاص

:أعضاء املنتدى 
دو  ألاعضاء  منظمة ألامم املتحدة ؛ -
امل تمع العيمي واملدني  ؛-
الق اع الخاص ؛-
.املنظما  الدولية وآلاليا  املتخصصة في شؤون الهجرة-

High-levelانعقد  مقر الجمعية العامة لألمم املتحدة الحدوار الرفيدع املسدتوى :2006شتنبر14-15❑ dialogueةبشدأن الهجدرأ
حدددو  ة ناعشدددكبيدددرا ملواصددية املهتمامددااأظهدددر عدددد كبيدددر مددن الددددو  ألاعضددداء  مناسددبة انعقددداد هددذا الحدددوارأحيددث الدوليددة والتنميدددة،

ة لتوصدديا  الهجددرة والتنميددة مددن خدده  منتدددى عدداملي غيددر رسددمي  قيددادة الدددو ، وبالتددالي كددان املنتدددى العدداملي ليهجددرة والتنميددة ثمددرأ

.منبثقة عن الحوار الرفيع املستوىأ
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من هذا املنتدى، وتوافق البيدين على 2017ترشح البيدين  ستضافة نسخة املغربية ألاملانية نت ت عنالرئاسة املشتركة ❑
؛2018-2017الرئاسة املشتركة واحتضان هذا املنتدى لسنتين متتاليتين 

.سيتم اعتمادها في الدورا  القادمة ليمنتدىحيث في حالة ن احها من نوعهافريدةتعد هذه الت ربة ❑
،  رئاسة مشتركة  ين املغرب وأملانيا2017تم تنظيم آخر نسخة من املنتدى  أملانيا سنة ❑
.  تحت الرئاسة املغربية ألاملانية،  مراكش  خه  دجنبر املقب ( 2018نسخة )ليمنتدى 11تنظيم القمة ❑

املساهمة في اعتماد امليثاق العاملي ليهجرة2017أهداف املنتدى  رسم سنة 

(2018)ومراكش ( 2017)ضمان الاستمرارية  ين عمتي املنتدى،  رلين •

الصدعوبا  النظر فيوأمواكبة مسيس  اعتماد امليثاق، ولاعداد ملتابعة عميية تنفيذه•
؛ يواجههاالتي 

؛ليتنمية2030أجندة مواكبة •

2018أهداف املنتدى  رسم سنة 

 مراكشا  ختامية اجتماع

 إلىاملرفوعةالتوصيا اعتماد:2018دعسمبر4و3املدنيامل تمع خاصةيامأ▪
؛الحكوما 

؛الهجرةبشأنالعامليالاتفاقتنفيذ:موضوعتحتاملشتركالفضاء▪
وآفاعه؛املنتدىداخ التفاع منسنوا 10نتائج:املنتدىمستقب ▪
؛الجيدةاملمارسا تباد :الشراكا منصة▪
الخاصالق اعمعالتفاع :والت ارةلألعما آليةكاملنتدى▪
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:  شؤون مغاربة العالم ❖

: مغرب خيق آليا  جديدة تدعم مساهمة تحويه  مغاربة العالم في التنمية الاعتصادية لي: دعم استثمارا  مغاربة العالم . 1
؛إملانية خيق صندوق مشترك لتعبئة وتشجيع استثمارا  املغاربة املقيمين  الخارج 

، النسبة التي يوص ي بها املنتظم الدولي، خاصة % 3حاليا إلى %  7تخفيض كيفة تحويه  مغاربة العالم من نسبة حوالي  . 2
،2030تيا املعبر عنها في أهداف التنمية املستدامة في أفق 

سرية  بعض الليهحرةالاهتمام  أوضاع ألا فا  القاصرين املرشحين : ح  لاشلاليا  امل روحة  املعا ر الحدودية واملمرا  . 3
بهذه املعا ر ؛املعا ر الحدودية والحد من عمييا  التهريب وكذا ت وير البنيا  التحتية وتحسين خدما  الاستقبا   مختيف

ملغرب وذلا  ااملينائيةاتخاذ عرار حكومي خاص  إحداث أس و   حرت مغربي مستق  ملواكبة الت ور الذت تعرفه املنشئا  . 4
.من أج  املحافظة على دورها املحورت كميناء  ن ة املتوسط الذت ععد مركبا استراتيجي

: شؤون الهجرة ❖

 اللجوء وشروط منحهاملتعيق66-17مشروع عانون رعم :  تسريع املصادعة على مشاريع القوانين املتعيقة  اللجوء والهجرة . 1
.املتعيق  الهجرة95-14مشروع عانون رعم و 

ليسماح لجميع أ ناء املهاجرين والهجئين 487-13تعدي  املذكرة رعم : على جميع أ ناء املهاجرين والهجئين التمدرستعميم . 2
. التسجي   مؤسسا  التعييم النظامي، بغض النظر عن وضعيتهم لادارية

لوائح تحيين" : راميد"تفعي  لاجراءا  العميية املتعيقة  استفادة املهاجرين والهجئين من نظام املساعدة ال بية . 3
و إصدار   ائق املساعدة ال بية ليمهاجرين 2017و2014املستفيدين من عميية تسوية الوضعية لادارية  رسم سنتي 

.واملصادعة على الصيغة العميية لتوزيعها

مشاريع عرارا  





: دعم استثمارا  مغاربة العالم ❖

ندوق إملانية خيق ص: خيق آليا  جديدة تدعم مساهمة تحويه  مغاربة العالم في التنمية الاعتصادية ليمغرب ❖

مشترك لتعبئة وتشجيع استثمارا  املغاربة املقيمين  الخارج ؛

لتشم  ع اعا  -MDM INVESTتوسيع م ا   الاستثمار املعنية  صندوق دعم استثمارا  مغاربة العالم ❖
:.....(الت ارة، الخدما ، الفهحة )أخرى 

سنوا  3تمديد مدة إيداع التحويه   العمية الصعبة  الحساب البنلي الخاص  املشروع من سنة إلى ❖

: ت وير الدينامية التي تعرفها بعض مواني املميكة والنق  البحرت  صفة عامة ❖

 ائيةامليناتخاذ عرار حكومي خاص  إحداث أس و   حرت مغربي مستق  ملواكبة الت ور الذت تعرفه املنشئا  •

 املغرب وذلا من أج  املحافظة على دورها املحورت كميناء  ن ة املتوسط الذت ععد مركبا استراتي يا ؛ 

ية لينق  مواصية ت وير خدما  الاستقبا   املواني وتقديم عروض تحفيزية ليمسافرين عبر دعم الشركا  الو ن•

. واملساهمة في دعم ثمن املحروعا املينائيةالبحرت كتخفيض نسبة الرسوم 

مغاربة العالم–مشاريع توصيا  
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:  ملغاربة العالم  دو  الاستقباالسياعةح  املشاك  املرتب ة  ا عتراف  رخص ❖

ن  بعض ليمغاربة املقيميالسياعةإي اد حيو  لإلشلاليا  املتعيقة  ا عتراف املتباد   رخص •
...(  ديةكإسبانيا، املميكة العربية السعوأ)البيدان التي ترب ها اتفاعيا  مع املميكة املغربية 

ما  توسيع دائرة الاتفاعيا  الثنائية لتشم  الدو  التي تحتضن جالية مغربية مهمة كدو  ش•
.أوروبا

إشلالية اليغة العربية أل ناء املغاربة املقيمين  الخارج؛ ❖

وعب مختيف إعادة النظر في العرض املتعيق  برنامج تعييم اليغة العربية والثقافة املغربية  ما عست•
.املست دا  البيداغوجية والتحو   الثقافية والاجتماعية  بيدان الاستقبا 

ملنظومة إعناع دو  الاستقبا   ا نخراط  في النهوض  برنامج تعييم اليغة العربية عبر إدماجها  ا•
.الرسمية لهذه البيدان

يدان إحداث هيئة خاصة تع ى  تتبع وتقييم العرض الثقافي واليغوت املوجه ملغاربة العالم  ب•
.الاستقبا 

.  املشاركة السياسية ملغاربة العالم❖

جيدة، التي الالحلامةالاستشارية، وهيئا  والدستورية املؤسسا تعزيز تمثييية مغاربة العالم في•
.يحدثها الدستور أو القانونأ



:توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة مغاربة العالم  داخ  أرض الو ن ❖

لخاص الخاصة  الحماية الاجتماعية، كنظام الحماية الاجتماعية اامليلانيزما استفادة مغاربة العالم من ✓
؛( التقاعد والتغ ية الصحية)ألجراء اغير  املهنيين والعما  املستقيين وألاشخاص 

لفائدة ولوج الفئا  الهشة من مغاربة العالم وذويهم، داخ  أرض الو ن، إلى نظام املساعدة ال بية ✓
؛( راميد)الفئا  املعوزة 

:  تعزيز الحماية الاجتماعية ملغاربة العالم خارج أرض الو ن ❖

عد في هذا توسيع اتفاعيا  التعاون الثنائي مع  يدان استقبا  مغاربة العالم التي لم يتم التوعيع معها ب✓
امل ا ، وتحسين مضامين الاتفاعيا  التي تم توعيعها كنق  الحقوق الاجتماعية إلى أرض الو ن ؛

ة من أج  حماية حقوعهن  ومواكبالفهحيمراجعة نظام تشغي  النساء العامه  املوسميا  في امل ا  ❖
أوضاعهن ؛

السويد الاهتمام  أوضاع ألا فا  القاصرين  بعض  يدان الاستقبا ، خاصة  ل  من إسبانيا وإي اليا وأ❖
. تنسيق مع مختيف املتدخيين املعنيين

مغاربة العالم-مشاريع توصيا  



وملافحة الهدر املدرس ي؛التمدرستعميم الاستفادة من  رنامج تيسير ليمساعدة على ❖

:  تيسير ولوج  ال يبة املهاجرين والهجئين املقيمين  املغرب إلى الجامعا  ❖

 املغربيميناملقوالهجئيناملهاجرينال يبةلفائدةجامعيةمنح تخصيصاملتعيقةلاجراءا تنفيذ✓
.املع يالق اعمعاملبرمةالشراكةإ ارأفي

ي  إصدار مذكرة لتعميم ولوج املهاجرين والهجئين إلى خدما  وبرامج الوكالة الو نية إلنعاش التشغ❖
والكفاءا  على كافة فروعها ؛

ي ؛ليمهاجرين والهجئين حاملي شهادة البلالوريا وتسهي  ولوجهم ملراكز التكوين املى.توفير منح❖

من عانون الجنسية، لتمكين ألاجانب املتزوجين من مغربيا  من 10إتمام إجراءا  تعدي  مقتضيا  املادة ❖
. الحصو  على الجنسية املغربية

الحكوميامل ي علىالجنسيةعانونأمن10الفص وتتميم تغييرأ19-13رعمالقانونأمشروععرض✓
.واملصادعةليدراسة

:  تسريع التوعيع واملصادعة على بعض الاتفاعيا  الدولية ❖

.(1954)الجنسيةبعديمياملتعيقةالاتفاعيةعلىواملصادعةالتوعيعإجراءا إتمام✓

الضمان)املعاميةفياملساواةحو أ118رعمالدوليةالعم منظمةاتفاعيا علىالتوعيعإجراءا إتمام✓
.املهاجرين العما املتعيقالتعاهدتلا اراستكما أج من،(الاجتماعي

شؤون الهجرة–مشاريع توصيا  
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