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 االستراتيجيةأهم مرتكزات وأهداف وبرامج . 2.1.2. 1.1.2

اإلستراتجية الوطنية للهجرة واللجوء إلى ضمان إدماج أحسن للمهاجرين وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة تهدف 

في إطار سياسة منسجمة، شاملة،ذات بعد إنساني ومسؤول، من خالل تسهيل اندماج المهاجرين، تأهيل 

 مؤسساتي مالئم.ووضع إطار  اإلطار القانوني، تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق اإلنسان

المطروحة   تنبع هذه اإلستراتجية أساسا من مختلف العناصر المكونة للتشخيص وكذا الرهانات اإلستراتجية

في إطار وبخصوص قضايا الهجرة. وتأتي في سياق التوجيهات السامية لصاحب الجاللة نصره هللا 

اربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتعاون استمرارية العمل الذي بادرت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغ

 الدوليين وكذا الجمعيات الغير الحكومية.ومع مختلف الفاعلين الوطنيين 

 مقاربة برنامج عمل قطاعي وأفقي، وفق 11تتوزع على وتعتمد الرؤية اإلستراتجية على ستة مبادئ موجهة 

شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولية ومندمجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
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 المنجزات المتعلقة بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. حصيلة 3.1.2

 

 التربيـــة والثقـافـــة 1.3.2

  

يهدف هذا البرنامج إلى إدماج المهاجرين والالجئين في التعليم النظامي وغير النظامي، وتعزيز تنوع أشكال 

 .المغربيةالتعبير الثقافي، وكذا تكوينهم في اللغات والثقافة 
 

 في مجال تعزيز االندماج التربوي ✓

 التعليم النظامي: .أ

مين  بة المقي فة بالمغار لدولي المكل عاون ا شؤون الخارجية والت عملت الوزارة المنتدبة لدى وزير ال

ني كوين المه ية والت ية الوطن مع وزارة الترب سيق  عاون وتن جرة بت شؤون اله خارج و ليم   بال والتع
هاجرين  ندماج الم سهيل ا تدابير لت من اإلجراءات وال خاذ مجموعة  مي على ات حث العل العالي والب

 والالجئين بمؤسسات التعليم النظامي ، والتي يمكن سردها على الشكل التالي:

 فتاة. 2729، من بينهم 2018-2017مستفيدا برسم الموسم التربوي  5545تسجيل  ✓

المهمماجرين والالجئممين فممي بممرامج المسمماعدة علممى التمممدرر ومكافحممة الهممدر إدممماج أبنمماء  ✓

المدرسممي، خاصممة فيممما يتعلممق باسممتفادتهم مممن الخممدمات التممي تقممدمها المطمماعم المدرسممية 

ظرائهم  غرار ن لى  ظة ع يون محف نامج مل من بر هاجرين  ناء الم ستفادة أب كذا ا لداخليات، و وا

 المغاربة.

 التعليم غير النظامي:  .ب

ر  برنامج التعليم غير النظامي الذي يتم إنجازه من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون يعتب

الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتعاون وتنسيق مع 

فعاليات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة مع 

المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، إحدى الركائز األساسية الستفادة أبناء المهاجرين 

والالجئين وأفراد أسرهم من المنظومة التعليمية، وذلك بهدف تقوية قدراتهم المعرفية والفكرية 

لمهني والتدرج مؤسسات التكوين اوواللغوية، لضمان تيسير إدماجهم في مؤسسات التعليم النظامي أ
 المهني، إضافة إلى االستفادة من البرامج المتعلقة  بالدعم المدرسي.

وفي هذا اإلطار، قامت الوزارة بتقديم دعم مالي للجمعيات العاملة في مجال التربية غير النظامية 

قافة التعليم األولي لفائدة أبناء المهاجرين والالجئين وكذا تعليم اللغات والثو والدعم المدرسي

 المغربية للكبار من خالل:

o وتنظيم حمالت تحسيسية في أوساط المهاجرين، لتشجيعهم على االلتحاق بالمدرسة العمومية أ 

 مدرسة الفرصة الثانية؛

o  :مستفيدا برسم  300تقديم درور التربية غير النظامية لفائدة أبناء المهاجرين والالجئين
 ؛2018-2017الموسم التربوي 
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o  تقديم درور الدعم التربوي، لألطفال والتالميذ الذين يعانون من صعوبات وتعثرات في بعض

 ؛2018-2017مستفيدا برسم الموسم التربوي 315 المواد المدرسية: 

o  مستفيد برسم الموسم التربوي  150 األولي:الالجئين من التعليم واستفادة أطفال المهاجرين

2017-2018. 

o مستفيدا برسم 1615لغات والثقافة المغربية لفائدة المهاجرين والالجئين: تقديم درور تعليم ال
 .2018-2017الموسم التربوي

o  

وفي إطار هذا الدعم السنوي الممنوح من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية 

اتفاقية شراكة  18والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، سيتم توقيع 

مستهدفا، والتربية غير النظامية:  44مشاريع لتسجيل 2لتنفيذ مشاريع تربوية )التعليم األولي: 

مشاريع في  9ومستهدفا(  80مشاريع لتسجيل 4مستهدفا، والدعم التربوي:  60مشاريع لتسجيل 3

يات العاملة في المجال مستهدفا، تقدمت بها الجمع 280مجال تعليم اللغات والثقافة المغربية لتسجيل 

 .2018التربوي واللغوي لفائدة أبناء المهاجرين والالجئين وأفراد أسرهم برسم ميزانية 
 

ومن أجل تعزيز اإلدماج التربوي لفائدة المهاجرين والالجئين وأفراد أسرهم، عملت الوزارة 

المقيمين بالخارج وشؤون المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة 

 الهجرة على:

o  الشروع في إعداد دليل المنشط، لتوجيه المنشطين العاملين في مجال التربية غير النظامية

 لفائدة األطفال المهاجرين والالجئين)إعداد األطر المرجعية الخاصة بدليل المنشط(؛

o  والثقافة المغربية )تقديم التقرير الخاص الشروع في إعداد عدة التكوين الخاصة بتعليم اللغات
 بتشخيص حاجيات المهاجرين والالجئين في مجال تعليم اللغات والثقافة المغربية(.

 

 في مجال التحسيس بقضايا الهجرة واللجوء فقد تم :
تنظيم مسابقات تربوية حول موضوع الهجرة لفائدة أبناء المهاجرين والالجئين ونظرائهم  ▪

المغاربة بمؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي بتعاون وشراكة مع 

فائزا  33وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حيث تم انتقاء 
 .2018-2017في الدورة الثالثة للمسابقة التربوية برسم 

حسيس بمواضيع ذات الصلة بالعيش المشترك والتنوع الثقافي تعزيز وتقوية التواصل والت ▪

داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بشراكة وتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات 

 المجمتع المدني العاملة في مجالي الهجرة واللجوء.

 

وزير  عملت الوزارة المنتدبة لدى في مجال تعزيز االندماج الثقافي للمهاجرين والالجئين
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على دعم 

 وتطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في المجال الثقافي، حيث همت باألسار المجاالت التالية:

الخارجية  قيام مجموعة من الجمعيات في إطار الشراكة مع الوزارةالمنتدبة لدى وزير الشؤون .1

والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتنظيم أنشطة ثقافية 

وفنية )مهرجانات، أيام ثقافية، ورشات تكوينية، ندوات، عروض مسرحية، موائد مستديرة...( 

ر بمجموعة من المدن المغربية، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المهاج

 ؛2017دجنبر 20و 12المنظم خالل الفترة الممتدة ما بين 
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، متضمنا ألنشطة وبرامج تستهدف النهوض والتعريف 2018مشروعا برسم سنة  10انتقاء  .2

بقضايا التنوع الثقافي داخل المجتمع المغربي، والمساهمة في خلق حركة ثقافية تساهم في 

 إدماج المهاجرين بمختلف جنسياتهم ؛

لمبادرات الجمعوية المتفرقة الهادفة إلى تعزيز التقارب الثقافي بين المهاجرين دعم بعض ا  .3

ونظرائهم المغاربة وترسيخ قيم التسامح والتعايش واالنفتاحإضافة إلى تطوير التواصل 
 والتحسيس بمفهومي الهجرة واللجوء.

 

 الشباب والترفيه2.3.2

 

الشراكة المبرمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين تفعيال وانسجاما مع مقتضيات اتفاقية 

بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الشباب والرياضة، وإيمانا منها بأهمية البرامج الرياضية والترفيهية 
والشبابية في تعزيز وتطوير التنوع الثقافي والفني، وتوفير الفرص الحقيقية لالندماج اإليجابي 

في النسيج المجتمعي المغربي، حرصت الوزارة على دعم ومواكبة وتنسيق مجموعة من للمهاجرين 

 األنشطة ذات الصلة بالمجاالت التالية:

تنسيق العمل مع وزارة الشباب والرياضة لتبسيط المساطير واإلجراءات العملية لتيسير  .1

هية المتوفرة تسجيل وتسهيل ولوج الشباب المهاجرين والالجئين لمختلف األنشطة الترفي

)الرحالت، المخيمات الصيفية....( والخدمات المقدمة من طرف المراكز الرياضية والبنيات 

 القائمة )دور الشباب، مالعب القرب، مراكز التكوين الخاصة بالفتيات ....( 

طفال وطفلة من أبناء  600: مكن هذا البرنامج من استفادة حوالي برنامج المخيمات الصيفية .2
، بتعاون وتنسيق مع 2018ين والالجئين من برنامج المخيمات الصيفية خالل سنة المهاجر

 وزارة الشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني.

: انطالقا من اعتبار الرياضة لغة للتواصل والتقارب بين الشعوب على األنشطة الرياضية .3

اجرين والالجئين، وبتعاون اختالف جنسياتهم، ورافعة أساسية لتعزيز االندماج الفعلي للمه

مهاجرا مقيما  50وشراكة مع الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى، شارك أكثر من 

بالمغرب في فعاليات الدورة الرابعة للمارطون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية 

 .2018مارر  04لصحب الجاللة الملك محمد السادر نصره هللا بتاريخ 

 

 الصحة 3.3.2
 

يهدف هذا البرنامج إلى ضمان ولوج المهاجرين والالجئين إلى العالج، بنفس الشروط المتوفرة 

 للمغاربة وإلى تنسيق عمل الجمعيات في مجال الصحة. 

والتكفل باألمراض الوبائية مجانا  في هذا الصدد، في إطار تقديم الخدمات العالجية، التشخيص

 عملت وزارة الصحة مع مجموعة من الشركاء على: .المهاجرين فوق التراب المغربي لفائدة

تنظيم حمالت لإلعالم والتحسيس للمهاجرين والعاملين بقطاع الصحة بشأن الحق في الولوج  ✓

 للخدمات الصحية بالنسبة للجميع؛
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الحق في الصحة (تكوين الطاقم الطبي )األطباء والممرضين( حول الرعاية الطبية للمهاجرين  ✓

ني والدولي، المفاهيم األساسية في الهجرة والصحة، الصحة الجنسية على الصعيدين الوط

، )واإلنجابية، تدبير األمراض المعدية، الصحة العقلية والرعاية النفسية واالجتماعية...

بشراكة مع المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمنظمة الدولية للهجرات. كما نظمت المديرية 

رقية، بشراكة مع المستشفى الجامعي محمد السادر والمجتمع اإلقليمية للصحة بالجهة الش
، دورات تدريبية 2018مارر  16إلى  12ومن  2018مارر  2فبراير إلى  26المدني، من 

في الموجات فوق الصوتية النسائية لفائدة األطباء في المراكز الصحية لتحسين تدبير ورصد 

 اكز الصحية بجميع المناطق؛حاالت الحمل لدى النساء المهاجرات في كل المر

مساعدا اجتماعيا يعملون في مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء المملكة لتقديم  75تعيين  ✓

 المعلومات والتوجيه والمساعدة للمهاجرين في المستشفيات.

فيما يخص استفادة المهاجرين من البرامج الصحية الوطنية، نذكر على سبيل المثال: البرنامج الوطني 

، البرنامج الوطني لمحاربة )2018مهاجرا من الكشف خالل سنة  967استفاد (ربة داء السل لمحا

األمراض الطفيلية، تتبع األمراض المزمنة كداء السكري والضغط عن طريق الحمالت التحسيسية، 

 الكشف المجاني، الفحص المجهري ومتابعة الحاالت المصابة.

برامج  ،)2018مستفيدة خالل سنة  745(الحمل والوالدة  كما تستفيد المهاجرات من برامج مراقبة

 751 (، وكذا البرنامج الوطني للتلقيح بالنسبة ألطفالهم )2018مستفيدة خالل سنة  502(تنظيم األسرة

 .)2018طفل مستفيد خالل سنة 

في ما يخص النقاش حول صحة المهاجرين بالمغرب، نظمت المدرسة الوطنية للصحة العمومية 

، ملتقى دراسيا حول  "الهجرة 2018فبراير  22اط، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات، يوم بالرب

والصحة " إلى جانب لقاء للخبراء حول " موقع المهاجر في اإلستراتيجية المتعلقة بمكافحة 
االضطرابات العقلية ". وقد شكل الملتقى مناسبة للتواصل والتشاور بين الخبراء واألكاديميين 

 لوطنيين والدوليين وكذا المسؤولين بمراكز القرار.ا

وبإشراف من المنظمة الدولية للهجرات،  تم بلورة عدة برامج ترتكز بشكل خاص على النهوض 

بصحة المهاجرين من حيث تقديم المساعدة اإلنسانية والطبية لهم، تقديم المساعدة للسلطات الوطنية 

للمهاجرين، تعزيز قدرات المرافق الصحية العمومية  من أجل تدبير أفضل لالحتياجات الصحية

والخاصة لتحسين الخدمات والعالجات الصحية، تبادل المعلومات حول العروض الصحية المتاحة 

وكذلك حول بعض القضايا التي تخص شؤون المهاجرين ودعم الحكومات وفعاليات المجتمع المدني، 

المهاجرة، قصد تحسين المساعدة المقدمة للفئات األكثر هشاشة )ضحايا  ممثلو الجالياتبمن فيهم 

 االتجار بالبشر والمهاجرات واألمهات العازيات واألطفال المهاجرين غير المرافقين...(.

وفي إطار مساهمة المجتمع المدني في تسهيل ولوج المهاجرين والالجئين في وضعية هشاشة 

ارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في للخدمات الصحية، وبدعم من الوز

من خالل الدعم المادي المقدم من شركائها، تم تنظيم مجموعة من الحمالت وإطار طلب المشاريع أ

وخالل الثمان أشهر  2017والقوافل الطبية، في المدن التي تعرف توافدا مهما للمهاجرين، طيلة سنة 

 ، حيث سجل:2018األولى من سنة 

 كشف طبي؛ 600أكثر من  •

 مستفيد من المعدات الطبية واألدوية؛  2000أكثر من  •
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 5كشف طبي شامل لفائدة النساء المهاجرات، خالل تنظيم أسبوع طبي لفائدة النساء من  50 •

 بمدينة الرباط. 2018مارر  9إلى 

)وخاصة النساء الحوامل،  ةمهاجر 1274"، استفادت IIتمكين المهاجرين  فيما يتعلق ببرنامج"

)كشوفات طبية، رعاية نفسية،  ضحايا العنف( من تتبع شامل لحالتهم الصحيةواللواتي لديهن أطفال أ

أشعة...( في كل من الرباط ووجدة. كما استفادت النساء ضحايا العنف الالتي تم تحديدهم من الرعاية 

 والكشوفات المستعجلة والتتبع الصحي والنفسي. 

مهاجرا مصابا بفيرور نقص المناعة  145افة إلى ذلك،قدمت جمعية محاربة السيدا الدعم ل باإلض

جلسة للوساطة العالجية والدعم  725منهن حامل. وقدمت  15امرأة  89المكتسبة السيدا، بما في ذلك 

 مهاجرا مصابا بالفيرور، مع فحوصات عامة وأدوية بيولوجية وإشعاعية. 129النفسي لمفائدة 

 

 السكـــــــــــــن 4.3.2

يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الحق في السكن للمهاجرين النظاميين والالجئين في إطار الشروط 

 المتوفرة للمغاربة.

مدة االقامة، مستوى الدخل، الوضع (الصدد، تم فتح المجال للمهاجرين المستوفين للشروط هذا في 
 شروط الخاصة بالمغاربة.من اقتناء سكن اجتماعي بنفس ال )المهني

 في ما يخص برامج السكن االستعجالي التي يسهر عليها مجموعة من الشركاء، نجد:و

غرب من أجل استضافة المهاجرين في وضعية -المنظمة الدولية للهجرات : تدعم جمعية شرق -
االفريقي من عشر مهاجرين. كما تعمل مع المركز الثقافي وهشاشة في شقتين تتسع لثمان أ

 مهاجر )ة( بالرباط من المبيت االستعجالي ؛ 30اجل استفادة 

غرب، توفر شقة للسكن -المفوضية السامية لشؤون الالجئين، بشراكة مع جمعية شرق -
مستفيد  70(لحاالت ذات االحتياجات الخاصة لشقق للحماية تخصص  6االستعجالي لالجئين و

 ؛ )2018خالل سنة 

تماعية المغربية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين جمعية األوراش االج -
بالخارج وشؤون الهجرة، تعمل على تنقيذ برنامج مواكبة المهاجرين القاصرين غير المرافقين 

 يشمل المبيت االستعجالي لهته الفئة. 

بيق اإلجراءات الدولية كما أطلقت المنظمة الدولية للهجرات دراسة إلعداد الخطوط الموجهة لتط

والوطنية حول السكن االستعجالي والمراكز النهارية من أجل ضحايا االتجار بالبشر واألطفال غير 

 2018ا الصدد ورشتي عمل خالل شهر ماي ذالمرافقين والمنفصلين عن ذويهم. ونظمت في ه
 بحضور جميع الفاعلين.  

االستعجالي للمهاجرين والالجئين، تم تنظيم ورشة تفكير حول وفي إطار النقاش حول السكن 

من طرف المجلس  " إقامة وسكن المهاجرين، الوضعية الراهنة، التحديات واآلفاق" موضوع:

، حيث كانت فرصة للنقاش وتبادل األفكار بين 2018مارر  29الوطني لحقوق اإلنسان يوم الخميس 

 الفاعلين في هذا المجال.
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 المساعدة اإلنسانية واالجتماعية 5.3.2

 

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم المواكبة القانونية والمساعدة االجتماعية للمهاجرين وإدماجهم في برامج 

 التضامن والتنمية االجتماعية.
في هذا الصدد، قامت الوزارة، بشراكة مع التعاون الوطني والمنظمة الدولية للهجرات والمفوضية 

من المساعدين االجتماعيين في مجال الهجرة واللجوء  300 أكثر من العليا لشؤون الالجئين، بتكوين

وحماية حقوق المهاجرين والالجئين بكل من الرباط، طنجة، وجدة، الدارالبيضاء، مراكش، فار 

 لك لتقوية قدراتهم في مجال التعامل مع هته الفئة.ذوأكادير، و

توزيع (من الخدمات المقدمة من طرف المراكز التابعة للتعاون الوطني مهاجرا  2525كما استفاد 

، حيث 2018-2017خالل الفترة  )أسرة وأغطية، توزيع خيام ومالبس، توزيع مساعدات انسانية...

مراكز التكوين والتربية، مراكز األشخاص في وضعية إعاقة، مؤسسات الحماية (أن مراكز االستقبال 

مفتوحة في وجه المهاجرين والالجئين مثل نظرائهم  )الحماية االجتماعيةاالجتماعية ومراكز 
 المغاربة. 

إضافة إلى ذلك، ومن أجل مساعدة وحماية األطفال المهاجرين غير المرافقين بالمغرب، أعطيت 

لمشروعين حول "تعزيز حقوق األطفال المهاجرين في  2018مارر  22االنطالقة الرسمية يوم 

مع منظمة األمم المتحدة للطفولة، و"تقديم المساعدة والحماية لألطفال غير  المغرب" بشراكة

المرافقين والمنفصلين عن ذويهم في المغرب" بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات. يهدف هذين 

المشروعين إلى تعزيز وتقوية نظام المساعدة والحماية لألطفال المهاجرين في المغرب، فضال عن 

حديات الولوج إلى الحقوق األساسية وفقا للمعايير الدولية واحتراما للمصلحة الفضلى االستجابة لت
 للطفل.

استمرارية اآللية الدائمة لتقديم المساعدات اإلنسانية لفائدة المهاجرين  كما تسهر الوزارة على

دن والالجئين عن طريق توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجموعة من الم

 المغربية التي تعرف توافدا للمهاجرين من أجل:

 المواكبة القانونية للمهاجرين والالجئين؛ -

 .)أغذية، مالبس،أغطية، حاجيات األطفال والرضع،...(توزيع المساعدات اإلنسانية  -
 1297كما تقدم المفوضية العليا لشؤون الالجئين دعما ماليا شهريا لألسر الالجئة المعوزة، حي استفاد 

 . 2018الجئ خالل النصف األول من سنة 

 

 التكوين المهني 6.3.2

 

ني،  كوين المه لى الت ية والالجئين إ يهدف هذا البرنامج إلى ضمان ولوج المهاجرين في وضعية قانون

 مهني.-دماجهم السوسيووكذا تيسير ان

سجيل  فيما يخص تم. ت هاجرا  401ضمان ولوج المهاجرين للتكوين المهني، فقد  سنة وم ئا برسم  الج

سجيل  2017-2018 كذا ت لوطني و عاون ا ندوبيات الت هاجرا  54بمراكز التكوين والتربية التابعة لم م

 طني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.للمكتب الوبمراكز التكوين التابعة  2018-2017برسم سنة 

بين وفي  ما  ترة  خالل الف سيتم إنجازها  تي  طار المشاريع ال ش 2021 -2018إ مات ب مع المنظ راكة 

سري(،الدولية  عاون السوي مل )الوكالة البلجيكية للتنمية، االتحاد األوروبي والت نامج ع عداد بر تم إ فقد 

فاءات 2018لسنة  شغل والك عاش ال ية إلن لة الوطن لوطني والوكا عاون ا مع الت هدف بتنسيق  تعزيز ، ي
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ع ية إلن فاءات القدرات المؤساساتية للتعاون الوطني والوكالة الوطن شغل والك مااش ال لق بتوجيه  في يتع

برامج ومتابعة المسارات السوسيو عداد  جل إ من ا هاجرين  فاءات الم فة ك كذا معر مهنية للمهاجرين و

 مالئمة لتحسين قابليتهم للتشغيل.

ماج  في مجال اإلد لة  يات العام تدخل الجمع جل تحسين  بغية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من ا

جل وفقد تم إعداد برنامج لتعزيز قدراتهم فيما يخص التوجيه  ،مهاجريناالقتصادي لل من ا المصاحبة 
 (.GIZ)إدماج المهاجرين في سوق الشغل، وذلك بشراكة مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

 

 التشغيل 7.3.2

 
الشغل، تشجيع خلق يهدف هذا البرنامج إلى تيسير ولوج المهاجرين في وضعية قانونية لمناصب 

 المقاوالت من طرفهم وتغطية الحاجات الخاصة من اليد العاملة.

 

فيما يخص إدماج المهاجرين في برامج وخدمات البحث عن الشغل، فقد تم توسيع نطاق الوكاالت 

وكاالت، والمتواجدة حاليا بعدة مدن وهي الرباط، الدارالبيضاء،  5وكالة عوض  11النموذجية ليشمل

مهاجرا   1758التي عرفت تسجيل وفار،وجدة، مراكش،أكادير ،انزكان ايت ملول والداخلة، طنجة، 

. كما تم تمكين المهاجرين من االستفادة من خدمات مكاتب 2018شتنبر -2015خالل الفترة مابين 
مقابلة، 549  مستفيدا من ورشات البحت عن العمل: 717الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات: 

 طلب عمل.  607

منهم عن طريق عقد عمل في إطار  32مهاجرا في سوق الشغل،  49هذه الدينامية مكنت من إدماج 

 برنامج المساعدة على التشغيل "إدماج". 

 

كما تم تعزيز قدرات الوكاالت النموذجية في إطار التعاون الدولي، لتلبية حاجيات المهاجرين، حيث 

الثقافي وتقنيات التواصل والمقابلة مع فئة المهاجرين، وكذا مالئمة شمل تكوين المكونين في التنوع 

 WELCOMEالنظام المعلوماتي والخدمات وتعزيز التواصل من خالل إطالق تطبيق"
ANAPECة لفائدة المجتمع المدني بخصوص ي" لفائدة الباحتين عن الشغل وتنظيم دورات تحسيس

 .2018-2017المساعدة على التشغيل، وذلك خالل الفترة ما بينالبرامج والخدمات المقدمة 

 

مهاجرا من المواكبة المقدمة من طرف الوكالة الوطنية  23فيما يخص التشغيل الذاتي، فقد استفاد  

 في إطار برنامج المقاول الذاتي. 2018-2017إلنعاش الشغل والكفاءات مابين 

 

 في إطار الشراكة بين 2018برسم سنة  ئدة الالجئينمشروع لفا 84في نفس السياق، تمت مواكبة 

المفوضية السامية لالجئين والجمعية المغربية لدعم وتنمية المقاولة الصغرى بتنسيق مع الوزارة 
المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجرة. 

 

، فقد شاركت الوزارة المنتدبة 2021 -2017طط الوطني للنهوض بالتشغيل وفي إطار إعداد المخ

لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في 

أشغال مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، حيث 
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ئة المهاجرين والالجئين لالستفادة من كل هاته البرامج مع اقتراح دعم عقود االدماج لتيسير تم إدراج ف

 ولوجهم الى سوق الشغل. 

 

في ما يخص تحسيس المقاوالت حول تكافؤ الفرص في الشغل لفائدة المهاجرين، نظمت الوزارة 

ربة المقيمين بالخارج وشؤون المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغا
االتحاد العام لمقاوالت المغرب وبدعم من المنظمة والهجرة بتعاون مع وزارة الشغل واإلدماج المهني 

، بهدف فتح 2018فبراير  21الدولية للهجرة ، لقاءا حول "التعدد الثقافي وأداء المقاوالت" وذلك يوم 

ه على أداء المقاوالت وذلك من خالل عرض دليل انعكاساتوالنقاش حول خاصيات التنوع الثقافي 

المنجز بتنسيق مع االتحاد العام للمقاوالت وحول "إدماج التعدد الثقافي في ممارسة المقاوالت" 

بالمغرب، وكدا إبراز بعض التجارب في هذا المجال. كما شكل هذا اللقاء فرصة لتقديم دليل عملي 

 ده بشراكة مع وزارة الشغل واإلدماج المهني. لتشغيل األجانب بالمغرب والذي تم إعدا

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  اتفاقية شراكة بينوفي نفس السياق، تم التوقيع على 
والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، االتحاد العام لمقاوالت المغرب 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالمغرب بخصوص اإلدماج االقتصادي لالجئين والمفوضية السامية 

من خالل تحسيس المقاوالت من حيث تدريب وتوظيف هذه الفئة وكذا تحسين  في المغرب، وذلك

  .مهارات و قدرة الالجئين على ولوج سوق الشغل

 

يه عقد عمل دون المرور عبر وفي ما يتعلق باإلجراءات المتخذة لتسليم رخص العمل لكل مهاجر لد

منح شهادة للمشغل من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات تبين عدم التوفر على خبرات 
وطنية في هذا العمل وكذا التسريع في منح رخص اإلقامة لفائدة المستثمرين األجانب والكفاءات 

لصالح المهاجرين ما بين  عقد للعمل 203 النادرة، فقد أشرت وزارة الشغل واإلدماج المهني على

شهادة لفائدة األشخاص ذوي الكفاءات  903كما أصدرت .2018إلى حدود أكتوبر 2015الفترة 

النادرة وذوي مناصب المسؤولية تثبت عدم وجود مرشحين وطنيين لتولي المناصب المقترحة لألجير 

ذلك في إطار مسطرة ُمبسطة وسريعة، ، وكل 2018األجنبي خالل الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 

حيث تم تقليص أجل إصدار الشهادة المطلوبة من قبل الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات إلى 

 ساعة عوض شهر. 48

شبابيك للقرب بالمديريات  6أما بالنسبة للمسطرة المتعلقة بتأشير العقود، فقد تم الشروع في فتح 
شغل واإلدماج المهني، لوضع واستالم طلبات التأشير في كل من مدن الدار الجهوية التابعة لوزارة ال

البيضاء،مراكش، اكادير، طنجة وفار. وذلك من أجل تسريع تسجيل وتتبع طلبات تأشير العقود من 

 طرف أرباب العمل. 

 

 تدبير التدفقات ومحاربة االتجار في البشر 8.3.2

 

يعنى هذا البرنامج بتدبير تدفقات الهجرة حسب مقاربة إنسانية تحترم حقوق اإلنسان عموما وحقوق 

 محاربة االتجار في البشر وشبكات تهريب باإلضافة إلىالمهاجرين والالجئين بشكل خاص 

 بالعمليات التالية:  2018المهاجرين. وفي هذا الصدد فقد تم القيام خالل سنة 
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ظومة مراقبة الحدود، قصد الحد من الهجرة السرية ومكافحة شبكات تهريب مواصلة تعزيز من -

خالل سنة شبكة  102محاولة وتفكيك  68.000إحباط حيث مكنت عمليات اليقظة من  .المهاجرين

2018. 
تقوية منظومة العودة الطوعية في إطار تعديل المذكرة الموقعة بين وزارة الداخلية والمنظمة  -

 مهاجر لالستفادة من برنامج العودة الطوعية، ومساعدتهم 3000للهجرات لتمكين الدولية 

عملية للعودة الطوعية ما 1196وفي هذا الصدد، فقد نظمت  على إعادة إدماجهم ببلد المنشأ.
تعزيز حكامة هذه  علىكما تم العمل   .2018إلى حدود أواخر شتنبر 2018بين يناير 

وزارية معنية بتتبع عمليات العودة الطوعية قصد ضمان -وضع لجينة بين المنظومة عبر

أفضل لعمليات العودة الطوعية والتي تندرج في إطار برنامج الدعم المقدم من طرف  نجاعة

 اإلتحاد األوروبي لسياسات الهجرة بالمغرب.

 

باقي طلب تسوية على أن  28.400طلب بالموافقة من  20.000وفي نفس السياق، حظي ما يقارب 

وذلك في إطار المرحلة الثانية إلدماج ، الطلبات بصدد الدراسة من طرف اللجنة الوطنية للطعون

األشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي، والتي انطلقت بتوجيهات ملكية سامية منذ 
ية األولى وفق نفس الشروط التي ميزت العملية االستثنائ 2017دجنبر  31إلى غاية  2016أواخر 

 . 2014لسنة 

، فقد بلغ عدد 2018يناير  25أما فيما يتعلق بوضعية الالجئين وطالبي اللجوء ببلدنا، وذلك إلى حدود 

الجئا من مختلف  755الالجئين المعترف بهم من قبل مكتب شؤون الالجئين وعديمي الجنسية 

طالب لجوء من  1097تماع إلى جنسيات. كما تم االستماع من طرف اللجنة الظرفية المكلفة باالس

 .تم شملهم بنظام الحماية الدولية، جنسية سورية
 

 التعاون والشراكات الدولية 9.3.2

 

المتواصل للمملكة في تدبير  االلتزامينخرط المغرب في ديناميات دولية وإقليمية متعددة، تبرهن عن 

قضايا الهجرة.، كما أنه بفضل سياساته الفريدة في مجال تدبير الهجرة، يحظى حاليا بتقدير وإشادة من 

تقلد الرئاسة المشتركة مع ألمانيا للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، حيث المنتظم الدولي، مكناه من 
وكذا استضافة االجتماع الدولي  2018دجنبر  7و 5 بمدينة مراكش بين 2018سيتم تنظيم قمة سنة 

، والذي سيتم خالله اعتماد "الميثاق العالمي 2018دجنبر  11 -10الحكومي حول الهجرة بتاريخ -بين

 لهجرات آمنة، منتظمة ومنظمة".

 

كما شكلت عودة المغرب إلى اإلتحاد اإلفريقي تتويجا لجهود دبلوماسية مستمرة، تعيد تأكيد تواجد 

المغرب وسط األسرة اإلفريقية ووحدة مصيره مع شعوبها. ومن هذا المنطلق، قدم صاحب جاللة 

رئاسة تبعا لطلب  "رائد لقضايا الهجرة بإفريقيا" قبل لعب دورالذي الملك محمد السادر، حفظه هللا، 

ثيقة حول ، و2018يناير  29لالتحاد اإلفريقي بأديس أبابا في  30خالل القمة  االتحاد اإلفريقي،
-"األجندة اإلفريقية للهجرة". " هدفها جعل الهجرة "رافعة للتنمية المشتركة، وأساسا للتعاون جنوب

 جنوب ومحورا للتضامن".   

الثنائي ومتعدد األطراف، تعمل الوزارة المنتدبة على تتبع تنزيل  أما فيما يتعلق بالشراكة والتعاون

 الدوليين. فعلى صعيد "برنامج دعم وكاالت األمم المتحدة بالمغرببرامج مع مختلف الشركاء 
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وكذا  2018 مارر 14ماع لجنة القيادة بتاريخ لإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"، تم عقد اجت

 .ورشات عمل موضوعاتية قصد تحيين مختلف البرامج والمشاريع المتضمنة فيه

مم المتحدة بالمغرب وكذا وكاالت التعاون الدولي تواصل فيما يخص برامج التعاون مع منظمات األ 

مواكبة تنزيلها والتي تهم إدماج المهاجرين بالمغرب في مجاالت التربية والصحة  المنتدبة الوزارة

 واإلدماج المهني ومساندة المرأة المهاجرة، مكافحة االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتنمية.

المعرفة بقضايا الهجرة، عقدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين أما على صعيد تعزيز 

 17 أياممع جامعيين وباحثين مغاربة متخصصين في قضايا الهجرة،  ئينلقا بالخارج وشؤون الهجرة

، بهدف تحصيل آرائهم ومقترحاتهم حول قضية الهجرة بالمغرب وكذا تقديم  2018 نونبر 24ويناير 

وتسليط الضوء على أخر  2018دجنبر  11و 4مبرمجة في إطار أسبوع الهجرة ما بين األنشطة ال

الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالقمة الحادية عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية والمؤتمر الدولي 

 لالعتماد الميثاق العالمي لهجرات أمنة منظمة ومنتظمة. وقد عرف هذين اللقاءين مشاركة أساتذة

 والتخصصات األكاديمية. يمثلون مختلف الجامعات المغربية

وفي نفس السياق، تنكب حاليا الوزارة على إعداد مشاريع اتفاقيات خاصة مع مراكز البحث الجامعي، 

 قصد تعزيز البحث العلمي في مجال الهجرة بالمغرب

 اإلطار القانوني واالتفاقيات 10.3.2

 
يهدف هذا البرنامج إلى جعل اإلطار االتفاقي الوطني متوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بحقوق 

المهاجرين والالجئين، وتشجيع الحركية والعودة الطوعية للمهاجرين مع المحافظة على حقوق 

النضمام االضمان االجتماعي وكذا تأهيل اإلطار القانوني الوطني. باإلضافة إلى استكمال إجراءات 

 .المتعلقة بعديمي الجنسية  1954 لسنة الدولية لالتفاقية

يندرج تأهيل اإلطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء في سياق تمكين المملكة المغربية 

االتجار بالبشر بشكل يتطابق مع المعايير مكافحة من نظام وطني فعال لتدبير قضايا الهجرة واللجوء و

الدولية، ويحترم التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان وفق مقاربة إنسانية مندمجة وشاملة، مع تحيين 

القوانين القطاعية ذات الصلة تأخذ بعين االعتبار ما يتطلبه استقبال المهاجرين والالجئين من إمكانات 
واإلجراءات التي تم لتوفير الظروف المالئمة إلقامتهم وشروط العيش الكريم. ومن بين التدابير 

 اتخاذها في هذا اإلطار نجد:

 يتعلق باللجوء وشروط منحه 66-17قانون رقم  مشروع •

جوء،  يتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من - الضمانات والحقوق الخاصة بالالجئين وطالبي الل

تة والحمايمة ية المؤق ية )الحما فة ممن الحما صناف مختل كريس أ فا لالجمئ، وت ضمن تعري ما يت  ك

قدان  هاء وف شروط االستحقاق وإن كذا  منح صفة الجئ، و عدم  الفرعية(، وكذا األسباب الموجبة ل

ية  صفة الجئ، واآلثار المترتبة عن االعتراف بصفة الجئ، كما يتضمن أحكاما خاصة بإحداث بن

لق بفحص  ما يتع يد مسطرة واضحة في شؤون الالجئين"، وتحد وطنية تسمى "المكتب المغربي ل

لبات اللجوء، باإلضافة إلى إقرار الحق في الطعون الخاصة بطلبات اللجوء المرفوضة. ودراسة ط

نامج  وجدير بالذكر أن هذا المشروع تم  ية للبر إدراجه ضمن اإلجراءات االستعجالية ذات األولو

قانون  .الحكومي والقابلة للتطبيق على المدى القريب لق  26.14وقد تم تغيير رقم مشروع ال المتع
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سنة  بحق شريعي ل طط الت في المخ ماده  مل  2017اللجوء وشروط منحه بعد اعت صبح يح بحيث أ

قم  تم العممل 66.17ر ما  ية . ك سخة نهائ عداد ن قم لإ قانون ر لق بماللجوء  66-17مشمروع  المتع

قد  عد ع لك ب ية وذ ية المعن عات الحكوم ظات القطا بار مالح عين االعت خذ ب حه تأ شروط من  عدةو

ظار  في انت كومي  اجتماعات رفقة فريق عمل األمانة العامة للحكومة.  عرضه على المجلس الح

 للدراسة والمصادقة.

 يتعلق بالهجرة 72-17مشروع قانون رقم  •
يتضمن هذا المشروع مجموعة من المبادئ القائمة على مقاربة حقوقية لمعالجة دخول وإقامة األجانب 

وخروجهم من التراب المغربي، تأخذ بعين االعتبار األبعاد الدولية واإلقليمية للظاهرة. وروعي في 

المعاهدات  أو عملية الصياغة االلتزامات الدولية للمملكة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
الثنائية ذات الصلة، والدستور المغربي، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع 

مختلف الحقوق األساسية للمهاجرين بمختلف بعض التعريفات والمدني ذات الصلة. وتضمن المشروع 

أن هذا المشروع تم إدراجه ضمن أصنافهم في احترام تام للكرامة اإلنسانية دون تمييز. وجدير بالذكر 

وقد تم اإلجراءات االستعجالية ذات األولوية للبرنامج الحكومي والقابلة للتطبيق على المدى المتوسط. 

 2017المتعلق بالهجرة بعد اعتماده في المخطط التشريعي لسنة   95-14تغيير رقم مشروع القانون 

مع القطاعات قد عدة اجتماعات تنسيقية ع. وفي هذا الصدد تم 72-17بحيث اصبح يحمل رقم 

 بشان أحكاممالحظات األمانة العامة للحكومة  لدراسة  2018خالل شهر أكتوبر الوزارية المعنية 

 عرضه على مسطرة المصادقة.والعمل على إعداد نسخة نهائية بشأنه قصد مشروع القانون 

النص التنظيمي  واعتماد يتعلق بمكافحة االتجار بالبشر  27-14تنفيذ القانون رقم  •

 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار بالبشر

 والوقاية منه وكيفية سيرها.
المتعلق  22.01يحتوي هذا القانون الذي يغير ويتمم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 

وبسن أحكام خاصة، على األحكام العمليّة لحماية  بالمسطرة الجنائية فيما يخص مكافحة االتجار بالبشر

ومساعدة ضحايا االتجار بالبشر والتي تتجلى في معاقبة الجناة وتوفير آليّات الحماية من خالل توفير 

الرعاية الصحية والدعم النفسي واالجتماعي لفائدة ضحايا االتجار بالبشر وتوفير أماكن إليوائهم 

الالزمة لهم وتسيير سبل اندماجهم في الحياة االجتماعية. والذي تم نشره وتقديم المساعدة القانونية 
 . 2016شتنبر  19ل  6501بالجريدة الرسمية رقم 

منه التي تخص إحداث لجنة وطنية لتنسيق  السابعةوفي إطار تنزيل أحكام هذا القانون وخاصة المادة 

الصادر  2.17.740اعتماد مرسوم رقم تم السياسات العمومية في مجال مكافحة االتجار بالبشر، فقد 

بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار بالبشر يتعلق  2018يوليوز  6بتاريخ 

. وفي اطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم فقد تم العمل على تعيين أعضاء اللجنة والوقاية منه وكيفية سيرها

من طرف القطاعات والمؤسسات المعنية تبعا لمراسلة السيد وزير العدل في انتظار التنصيب الرسمي 

 المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر.   27-14لها والقيام بمهامها المحددة في المادة السابعة من قانون 

راجعة بعض القوانين القطاعية لتسيير ولوج المهاجرين والالجئين لجميع م •

 الخدمات العمومية على قدم المساواة بالمغاربة

 
عملت وزارة العدل على موافاة األمانة العامة للحكومة بمشروع القانون  2017دجنبر  08بتاريخ  -

بسن قانون الجنسية  1.58.250من الظهير الشريف رقم  10بتغيير وتتميم الفصل  019.13رقم 

  .المغربية، مرفق بمذكرة تقديمه قصد عرضه على مسطرة المصادقة
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بخصوص تحيين القوانين القطاعية، فالمشاورات الزالت مستمرة مع القطاعات الوزارية المعنية  -

بشأن دراسة إمكانية تعديل بعض قوانينها القطاعية ذات الصلة بحقوق المهاجرين وخاصة "مدونة 

شغل وقانون الجنسية والظهير المنظم لتأسيس الجمعيات وترسيخ حق مشاركة األجانب في ال

االنتخابات الجماعية"، وذلك لجعلها أكثر انسجاما مع هذا الورش اإلصالحي الشامل في مجال 

 الهجرة واللجوء والقضاء على جميع مظاهر التمييز ضد األجانب. 

 118ق دراسة تُعنى بالوقوف على مدى مطابقة االتفاقية رقم ، فقد تم إطالوبخصوص اإلطار االتفاقي

 .بشأن المساواة في المعاملة )الضمان االجتماعي( مع التشريعات الوطنية

المشاركة في أشغال الدورة االستثنائية للجنة التقنية لالتحاد األفريقي المتخصصة  •

بو،غينيا في الهجرة واللجوء واألشخاص النازحين داخليا والمنعقدة بمال

 .2018نونبر  3أكتوبر إلى غاية  29االستوائية. بين الفترة المتدة من 
لدراسة ومناقشة  2018نونبر  2أكتوبر إلى غاية  29المشاركة في اجتماعات لجنة الخبراء من  -

المبادئ التوجيهية لمواصفات جواز السفر االفريقي وتصميمه وإنتاجه وإصداره تنفيذا ألحكام 

لمتعلق بحق األشخاص في حرية التنقل واإلقامة ، وكذا مشروع البروتوكول الملحق البروتوكول ا

بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بالجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء 

 على انعدام الجنسية في افريقيا

ة والالجئين والنازحين مشاركة السيد الوزير في اجتماعات لجنة الوزارء المسؤولين عن الهجر -

لمناقشة ودراسة التقرير والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات لجنة  2018نونبر  3و2داخليا بتاريخ 

الخبراء واعتمادها وكذا بحث مقررات االجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة واعتمادها، 

ة للنظر فيه تمهيدا لرفعه إلى قصد إحالتها على اللجنة التقنية المتخصصة للعدل والشؤون القانوني

 . 2019أجهزة صنع السياسة لالتحاد االفريقي العتماده في فبراير 

 

 الحكامة والتواصل .11.3

 

يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء جهاز للتنسيق في إطار تدبير مندمج ومسؤولية مشتركة، تنمية اليقظة 

الفاعلين المكلفين بقضايا الهجرة واللجوء والمتاجرة في فيما يخص قضايا الهجرة، تعزيز قدرات 

 البشر واإلخبار والتحسيس بقضايا الهجرة واللجوء.

وفي هذا الصدد، تم عقد اجتماعات لضمان تتبع تنزيل برامج اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، 

 تتضمن:  وذلك في إطار آلية حكامة اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي

لجنة القيادة: يعهد إليها القيادة والتحكيم واتخاذ القرارات واإلشراف على البرامج، وتجتمع  ▪

ما بين  اجتماعات 3 (برئاسة الوزير وبحضور كبار األطر بالوزارات والمؤسسات المعنية. 
 ؛)2018ويوليوز  2017نوفمبر

يات المهيكلة، إعطاء التنبيهات لجن البرامج: يعهد إليها تتبع سير البرامج، تحديد المعط ▪

الواجب رفعها للجنة القيادة والتحكيم واتخاذ القرارات على المستوى العملي والتقني. تجتمع 

هاته اللجن كل شهر برئاسة مدير شؤون الهجرة وممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية 

 ). 2018وأكتوبر  2017اجتماعما بين أكتوبر 12 (والشركاء.
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ص عمليات تعزيز قدرات الفاعلين الترابيين في ميدان الهجرة واللجوء، فقد تم وضع وفي ما يخ

 : دورات 3شمل ي في مجال برنامج تكويني بشراكة مع وكالة التعاون األلماني

 

 )بوجدة )ضم جماعات:وجدة، الناضور  وطنجة 2017دجنبر  9إلى  6من  ▪

بني مالل  جماعات:فار، مراكش، بالرباط )ضم 2018مارر  1فبراير إلى  27من  ▪
 .(وتزنيت

 )بالرباط )ضم جماعات: الرباط، سال والدار البيضاء 2018أكتوبر 6إلى  4من  ▪

 

كما تم العمل على تنزيل برنامج "إندماج، جهة الشرق" بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات قصد 

تعزيز قدرات المجلس الجهوي. حيث أعدت دراسة مهمة حول "إمكانيات المتاحة للجماعات الترابية 

مجالس الجهوية في مجال الهجرة". ويتم حاليا العمل على تنزيل المرحلة الثانية للبرنامج مع مشاركة ال

 الحسيمة". -تطوان-"الشرق"، "سور ماسة"، "طنجة

 
أنشطة تهم تقوية قدرات الفاعلين في مجال حماية ومساعدة ضحايا االتجار وفي نفس السياق ،أنجزت 

 كالتالي:بالبشر وهي 

 

بجمهورية المشاركة في أشغال الورشة اإلقليمية حول تهريب المهاجرين التي تم انعقادها  ▪

بدعم من مكتب األمم المتحدة المعني  2018أبريل  18إلى  16النيجر في الفترة الممتدة من 

بمكافحة المخدرات والجريمة في إطار مشروع العمل العالمي لمنع ومكافحة االتجار بالبشر 
 وتهريب المهاجرين ومواجهتهما.

" المتعلق بتعزيز قدرات J/Tip"  تنظيم عدة ورشات تكوينية في إطار تنزيل البرنامج المسمى ▪

منظمات المجتمع المدني حول تحديد هوية ومساعدة ضحايا االتجار بالبشر في المغرب وهي 

 كالتالي:

 
عدد 

 المشاركين

 المدينة التاريخ الفئة المستهدفة

2018يناير  25-24 الجمعيات والمؤسسات العمومية 30  الدار البيضاء 

والمؤسسات العموميةالجمعيات  20 2018مارس  22-23   مراكش 

2018ابريل  12-11 الجمعيات والمؤسسات العمومية 25  اكادير 

 

في مجال حماية الالجئين تم إنجاز عدة ورشات تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين، ونذكر 

 على سبيل المثال :
لفائدة رجال القضاء،بشراكة مع نية حول القانون الدولي لالجئين يتنظيم عدة ورشات تكو ▪

المعهد العالي للقضاء وبدعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي المنجز في إطار مشروع 

 الشراكة األلمانية في مجال اللجوء.

إنجاز ورشة عمل لتحديد األنشطة ذات األولوية في مجال حماية وإدماج الالجئين بالمغرب  ▪
درات وتبادل الخبرات، التحسيس والتعريف، وتعزيز وخاصة فيما يتعلق ب"تعزيز الق

االندماج"، في إطار الشراكة األلمانية المغربية حول اللجوء والحماية الدولية لالجئين، وذلك 

. حيث شارك في أشغال هذه الورشة ممثلين عن القطاعات الوزارية 2018مارر  13يوم 

 ع المدني. والمؤسسات العمومية ومنظمات دولية وجمعيات المجتم
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تنظيم عدة ورشات تكوينية لتقوية قدرات مندوبي وأطر مؤسسة التعاون الوطني في مواضيع  ▪

ذات الصلة باللجوء والهجرة واالتجار بالبشر قصد تسهيل ولوج المهاجرين والالجئين 

للخدمات االجتماعية واإلنسانية والمهنية التي تقدمها المؤسسة على قدم المساواة بالمغاربة، 

 من بين المدن المستفيدة من التكوين نجد:و

 
عدد 

 المشاركين

 المدينة التاريخ الفئة المستهدفة

مندوبي وأطر مؤسسة التعاون  37

 الوطني 

مارس 28-فبراير 1

2018  

 مراكش

مندوبي وأطر مؤسسة التعاون  51

 الوطني 

2018ابريل  04-05  اكادير 

 

وأيام دراسية خالل سنة علمية ملتقيات عدة ولتطوير اليقظة حول قضايا الهجرة واللجوء، تم تنظيم 

 :تهم بالخصوص 2018

 2018أكتوبر 24و 2018يناير  17 والباحثين في ميدان الهجرةالخبراء تواصل مع ال ▪

 20-12 بالمغرب؛ليوم العالمي للمهاجرين بتنظيم أسبوع المهاجرين السنوي ل التخليد ▪

   2017دجنبر
 2018فبراير 21؛التعدد الثقافي وأداء المقاوالت ▪

 2018أبريل  19-18 الهجرة وأهداف التنمية المستدامة؛ ▪

 2018ماي  9 ؛الهجرة و االندماج ▪

يونيو  23-18 ؛ليوم العالمي لالجئ بتنظيم أسبوع الالجئين بالمغربالسنوي ل التخليد ▪

2018 

 2018يونيو  22- 21المهاجرون؛األطفال والشباب  ▪

 2018يوليوز 26؛ المعطيات الخاصة بالهجرة ▪

 

  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    والتنمية للهجرة العالمي المنتدى
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لمناقشة القضايا المتصلة بالهجرة الدولية والتنمية  (GFMD)أنشئ المنتدى العالمي للهجرة والتنمية

بطريقة منهجية وشاملة وتشاركية، وقد اقترح األمين العام لألمم المتحدة فكرة هذا المنتدى العالمي في 

. حيث أرادت 2006حوار األمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في سبتمبر 

األعضاء أن يكون المنتدى غير رسمي وطوعي وأن يعمل بطريقة مفتوحة وشفافة، العديد من الدول 

 قرارات إلزامية. ودون أن ينتج نتائج متفاوض عليها أ

األولى من المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في بروكسل في عام  نسخةنظمت الحكومة البلجيكية ال

مم المتحدة المكلف بالهجرات الدولية، وكذلك مع ، بالتشاور مع الممثل الخاص لألمين العام لأل2007

 Amis du)"مجموعة مفتوحة من الدول األعضاء في األمم المتحدة تسمى "أصدقاء المنتدى

Forum). وكان الغرض منه تعميق الفهم من خالل تعزيز الحوارات والشراكات وكذا تدارر الفرص

يد الطرق العملية لتفعيلها على المستويات والتحديات التي تفرضها الهجرة من أجل التنمية، وتحد

 الوطنية واإلقليمية والعالمية.

بلدان أخرى )الفلبين واليونان والمكسيك وسويسرا وجزر لموريس  في وبعد بلجيكا، نظم المنتدى

وألمانيا برئاسة مشتركة بين المغرب  2018و 2017والسويد وتركيا وبنغالديش(. وقد تميزت سنتا 

والثانية ستكون في مراكش في  2017وفي برلين في يونيالنسخة العاشرة للمنتدى، حيث عقدت 

بلدان  سيترأر، 2007منذ إنشاء المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام  ،.  وألول مرة2018رجنبد

جدول )ألمانيا والمغرب( هذا المسلسل التشاوري في الوقت الذي تتصدر فيه قضايا سياسات الهجرة 

األعمال السياسي في معظم بلدان العالم. وسوف تسلط ألمانيا والمغرب الضوء على الجوانب اإليجابية 

والحاجة إلى هجرة منظمة وآمنة ومنتظمة من خالل تعاونهما. وقد اتخذت الرئاسة المشتركة كشعار 

إشارة قوية لتطوير أهداف لها لهاته السنتين رمز "الجسر" لتبيان الصلة الوثيقة بين أوروبا وأفريقيا 

 الهجرة العالمية.

في إعداد الميثاق العالمي  التركيز على مساهمة المنتدى العالمي للهجرة والتنميةتم وخالل هذه الفترة، 

الذي يرتقب أن يكون إشارة قوية من المجتمع الدولي لتعزيز  (GCM)لألمم المتحدة بشأن الهجرة 

 حكامة الهجرة العالمية.

في هذا االطار تم تنظيم عدة ورشات موضوعاتية واجتماعات تحضيرية قصد االستعداد للنسخة 

، بمركز الندوات النخيل 2018دجنبر  7إلى  5الحادية عشرمن هذا المنتدى والذي سينعقد من 

 بمراكش :

ممثال  130حضر هذا اللقاء ما يقارب يناير بجنيف:  5الخامس يوم  جتماع التحضيرياال -

والمنظمات الدولية وتمحور حول تبادل اآلراء بشأن الورقة التأطيرية  األعضاءلمختلف الدول 

"الوفاء بااللتزامات الدولية لتحرير طاقات للنسخة الحادية عشر من المنتدى تحت شعار ": 

تدارر مضمون وشكل جلسات الموائد المستديرة  إلىباإلضافة   أجل التنمية"المهاجرين من 

 الست المزمع عقدها. 
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-2018فبراير  21الخاصة بالميثاق العالمي للهجرات ) األطرافجلسات االستماع متعددة  -

تجميع المعطيات حول الهجرة وعلى  أهميةحيث تم التركيز حول  " مقر االمم المتحدة(:

الدور الفعال لإلعالم في الحوار حول الهجرة باإلضافة الى دور المنتدى اثناء اعداد الميثاق 

 العالمي للهجرة.

 

لقاء حول الهجرة والتنمية القروية )المنتدى العالمي للهجرة والتنمية و فريق العمل الدولي   -

بهدف تبادل التجارب الناجحة التي نيويورك( -2018مارس  GMG -26 المختص بالهجرة

 تقدم فرصة للحد من الهجرات السرية المترتبة عن التغيرات المناخية.

 4الى  2والمشاورات حول الطاوالت المستديرة من االجتماع التحضيري السادس  -

 ، جنيف: 2018ماي

عرض مستجدات المشاورات الخاصة بالميثاق العالمي للهجرات :2018ماي  2يوم  •

باإلضافة الى التوصيات التي سيتم تقديمها في الحوار السياسي الرفيع المستوى لسنة 

2018. 

 3المستديرة والتي ستتمحور حول التطرق الى محتوى الطاوالت  :2018ماي  4يوم  •

مواضيع: من الهشاشة نحو المقاومة، المهاجرون كفاعلين في التنمية، الحركية الجهوية 

لتعزيز تبادل الخبرات ولتناسق السياسات، الحكامة الجيدة للهجرة من اجل التنمية 

 المستدامة.

فاعلي منتدى  بارإخ ، جنيف(:2018يونيو 19اللقاء الخاص للميثاق العالمي للهجرة ) -

الهجرة والتنمية حول تطورات مسار المشاورات المتعلقة بالميثاق العالمي للهجرة ومباحثة 

 سبل التعاون قصد التفعيل الجيد عند اعتماده.

: تم تنظيم ثالث فعاليات مهمة مابين الورشات الموضوعاتية بأكادير،الصخيرات وجنيف -

ت دولية. هدف هذه الورشات التحسيس حول بشراكة مع عدة منظما 2018ابريل ويونيو 

اشكاليات التنمية المستدامة، الشغل وهجرة اليد العاملة المؤهلة و حركية الشباب. كما سلطت 

تحقيق اهداف التنمية المستدامة  إطارالضوء على دور المنتدى في تقديم التجارب الناجحة في 

لشباب المهاجرين. حضر هذه اللقاءات ما وا  األطفالوتثمين فرص التعاون فيما يتعلق بحماية 

 مشارك من صناع القرار والخبراء  600يزيد عن 

 2018ابريل  19-18التنمية المستدامة ) أهدافالهجرة والتنمية: الطريق نحو تحقيق  -

 حيث تم : ، بالصخيرات(

الميثاق   مناقشة وتقديم مقترحات عملية بشأن الكيفية التي يمكن من خاللها •

العالمي حول الهجرة أن يطور التفاعل بين الهجرة وأهداف التنمية 

 .المستدامة

ت ااستكشاف دور المنتدى العالمي للهجرة والتنمية  في التعريف بالمبادر •

والتجارب الدولية بشأن تنفيذ االلتزامات المتعلقة بالهجرة في أهداف 

  .التنمية المستدامة
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خيرة على تقرير المنتدى العالمي للهجرة التفاعل ووضع اللمسات األ •

 .2018( لسنة (HLPFوالتنمية وخطط المنتدى السياسي رفيع المستوى 

 

 ، جنيف( 2018ماي  3الشغل والمهارات بشراكة مع منظمة العمل الدولية ) -

 2018يونيو  22-21) عيل حلول مستدامة"فاألطفال والشباب المهاجرون : نحو ت -

  حيث تم : ،بأكادير(

 ؛تبادل األمثلة الناجحة حول السياسات و الممارسات المتعلقة باألطفال             -   

   تحديد المشاكل ذات األولوية بالنسبة لألطفال و الشباب في سياق الهجرة و    -                         

         ؛اإلسهام في إيجاد حلول لها                      

      بناء تحالفات متعددة إلبراز بعض الحلول المحددة لمعالجة القضايا الرئيسية -              

 .طفال و المهاجرين الشبابتؤثر على األ  التي               

 

 5الى  3االجتماع التحضيري السابع والمشاورات الثالثة حول الطاوالت المستديرة من  -

المستقبلية بما فيها رئاسة  األنشطةالمنتدى الى  أعضاءتطرق ، جنيف: 2018شتنبر 

، مناقشة تفاصيل فعاليات "اسبوع الهجرة" والذي سينعقد 2019االيكوادور للمنتدى برسم سنة 

اجتماع تحضيري حول محتوى  أخرعقد  .كما تمبمراكش 2018شتنبر  11الى  4من 

دول مالحظة وإضافة من مختلف ال 90الطاوالت المستديرة الذي مكن من تجميع ما يزيد عن 

 والمراقبين. األعضاء

 

شتنبر  4حوار المنتدى العالمي للهجرة والتنمية حول تفعيل الميثاق العالمي للهجرة،  -

إلبداء الرأي حول  األعضاءممثال للدول  200لما يزيد عن  أرضية الحوار، جنيف: 2018

 .2018 دجنبر في اعتمادهتم سيىالذي  مساهمة المنتدى في تفعيل الميثاق إمكانيات

 

 

 


