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 تقديم عام 

وب تستلهم وزارتنا توجهها من اإلرادة السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، ومن توجيهاته الحكيمة واهتمامه الدؤ 

بالخارج، وحرصه الدائم على تمتيعهم بحقوقهم وحمايتها وتعزيز عالقتهم و ارتباطهم بوطنهم  األم بالنهوض بأوضاع املواطنين املغاربة املقيمين 

   ومساهمتهم في تنميته.

 

ات الدستور، لقد عملت الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على تنفيذ التوجيهات امللكية السامية، وعلى تنزيل ما جاءت به مقتضي

مضمون البرنامج الحكومي، مع الحرص على تقوية التناغم وااللتقائية والتنسيق املؤسساتي املشترك مع كل القطاعات الحكومية وكذا 

ثقافية -واملؤسسات الوطنية، بما يقوي نجاعة تنفيذ برامجنا، وفق مقاربة متجددة تستحضر مختلف التحوالت الديمغرافية والسوسيو

عرفها املغاربة املقيمون بالخارج خالل العقود األخيرة، وكذا السياق العاملي الذي يعيشون فيه واملتسم بالقلق في ظل واالقتصادية العميقة التي 

حرص الوزارة على االستحضار املتواصل لاللتقائية  . إن ، وما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية مقلقة19-استمرار انتشار جائحة كوفيد

شركائها الحكوميين واملؤسسات الوطنية ، أثمر  ابتكار حلول لتطوير الجانب املؤسساتي واالنتقال من املبادرات الى برامج والتنسيق القطاعي مع 

ن مستدامة تستهدف تقوية ارتباط املغاربة املقيمين بالخارج بوطنهم واالستثمارا األمثل للرأسمال البشري الالمادي املزدوج لهذه الفئة م

في حرص تام على التوفيق بين اندماجهم في بلدان االستقبال وبين استدامة صلتهم وارتباطهم بوطنهم األصل وحماية حقوقهم املواطنين،و ذلك 

 .األساسية، خصوصا في هذه الظرفية االستثنائية التي يمر بها العالم

بئة الكفاءات املغربية وسبع برامج قطاعية  منبثقة وفي هذا اإلطار ثم اعداد واعتماد برامج ومخططات عمل افقية، منها البرنامج الوطني لتع

تها مع عنه وبرامج للعمل تهدف للتنزيل األمثل للبعد التنموي من خالل تعبئة الكفاءات والخبرة املغربية بالخارج عبر املطابقة األمثل ملؤهال

مختلف القطاعات ذات الصلة بخبرتهم  بغية تلبية حاجيات البالد في مختلف املجاالت ، باإلضافة إلى حضور هذا امللف بشكل مؤسساتي ب

تباط واملحافظة حاجيات هذه الفئة من املواطنين املغاربة املتمثلة  في االسهام  القوي في االوراش الكبرى املنطلقة باململكة، ومن خاللها تقوية االر 

 على الهوية الوطنية لديهم، وكذا املساهمة في إشعاع اململكة بالخارج. 

: هااء على ذلك، ثم اعتماد البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات املغربية بالخارج باملجلس الحكومي و إطالق برامج جديدة منبثقة عنه من ابرز و بن

، و مشروع "أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج في مجال التكنولوجيات الخضراء " (MRE Academy)أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج 

(GREEN MRE ACADEMY( "و الصيغة الجديدة لبرنامج "فينكوم ،)FINCOME ،و برنامج  تطوير االقتصاد التضامني والسياحة باملغرب ،) 

بة و مخطط عمل لتعبئة الكفاءات الطبية املغربية بالخارج للمساهمة في أوراش املجال الصحي، و كذا منصة توجيه ومواكبة املستثمرين املغار 

 الخارج، و مشروع مرسوم بإحداث الجائزة الوطنية للكفاءات املغربية بالخارج. املقيمين ب

 

 و انصبت أولوية الوزارة على تسريع تنزيل هذه البرامج بشكل ملموس ومأسسة مساهمتها في األوراش التنموية وطنيا وترابيا من خالل توقيع

ورو. و تهدف هذه االتفاقيات إلى جعل الكفاءات املغربية  مدمجة في برامج مليون أ 17اتفاقيات شراكة بأربع جهات بما مجموعه  4وتنزيل 

الوطنية  على املستوى الترابي من خالل برامج واجراءات  وشراكات، ترتكز على منهجية تشاركية، تستهدف تقوية   التنمية املجالية  األولوية

 ها األصيلة والقوية في اإلسهام في تنمية جهات  ومدن اململكة املغربية.  العلمية واالقتصادية واالستجابة لرغبت املجاالت اسهاماتها في

 

. وفي هذا 19ولقد شكل ورش الرقمنة وتجويد الخدمات إحدى أولويات الوزارة املنتدبة والذي أبرزت أهميته األزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 

على املواكبة االجتماعية للمغاربة املقيمين بالخارج من خالل عدة مشاريع أهمها اإلطار انكبت الوزارة، بتنسيق مع املؤسسات الوطنية املعنية، 

حيث تم اطالق ألول مرة منظومة اخذ املواعيد عن بعد ورقمنة ، تجويد وتسريع وتقريب الخدمات املوجهة لهم، عبر رقمنة هذه الخدمات

تقبال باوربا والواليات املتحدة خاصة تلك املتعلقة بالخدمات القنصلية، الخدمات القنصلية بكل من فرنسا وبلجيكا وستعمم في باقي دول اإلس

وتعزيز املواكبة االجتماعية باملراكز القنصلية ومعالجة الشكايات. وفي نفس السياق، تمت مباشرة  ورش دراسة وتقييم تطبيق مواد مدونة 

ن االتفاقيات الثنائية حول التعاون القضائي في امليدان املدني بهدف األسرة الخاصة باملغاربة املقيمين بالخارج، وكذا مقتضيات مجموعة م

 تكييفها لكي تتالءم مع ظروفهم وخصوصياتهم وتستجيب لحاجياتهم.

 

 ة مخططوبعد  تقييم وتطوير الحكامة املؤسساتية للعرض الثقافي املوجه للخارج لتعزيز اإلشعاع الدولي للمملكة املغربية، قامت  الوزارة ببلور 

بناء على إنجاز دراسة تقييمية لهذا العرض الثقافي والتي كانت من أهم خالصاتها صعوبة التنسيق بين كل الفاعلين   2030وطني للعرض الثقافي 

سم املعنيين وغياب تقييم ناجع للبرامج املسطرة ذات الصلة، وهي الخالصات ذاتها التي سجلها املجلس األعلى للحسابات في تقريره السنوي بر 

ضعف آليات التنسيق بين " تقييم برامج العرض الثقافي املوجه للمغاربة املقيمين بالخارج، والتي عبر عنها ب" فيما يخص 2017و 2016سنتي 
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الصاعدة ويهدف هذا املخطط الى تطوير العرض الثقافي املغربي بالخارج ومالءمته بما يمكن من تقوية روابط األجيال  ."املتدخلين املؤسساتيين

من مغاربة العالم ببلدهم األصل واملساهمة في تعزيز تحسين صورة املغرب وضمان إشعاع ثقافته بالخارج، حيث تم إحداث لجنة قيادة تحمل 

حكم لجنة اإلشراف وتتبع العرض الثقافي املغربي بالخارج" ، مع  ضرورة وضع إطار حكامة مناسب يضمن النجاعة في التدبير والتنسيق امل" اسم

 بين كل املتدخلين املعنيين بتنفيذ السياسة الثقافية.

كما أولت الوزارة عناية خاصة للملف القانوني من خالل تقوية التنسيق مع مؤسسات مرفق العدالة وفق منهجية عملية، حيث ثم إحداث 

نسيقي على تنزيل مجموعة من اإلجراءات منها لجنة مركزية مكونة من كل املؤسسات ذات الصلة بمرفق العدالة، و لقد أثمر هذا العمل الت

اعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة املقيمين بالخارج، مع إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي 

العمل على مجموعة من اإلجراءات في  كما تم القطاعات املتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤالتهم واستفساراتهم.

 هذا املجال  أبرزها:

واملتعلقة  2016غشت  30بتاريخ  352العمل على مواصلة التنسيق مع باقي املتدخلين من أجل العمل على مراجعة مضامين الدورية رقم  -

  رج.بتطبيق مقتضيات مدونة األسرة ذات الصلة باملغاربة املقيمين بالخا

ة دورية جديد لنظام املساعدة القضائية للحاالت الفردية الخاصة وبشكل استثنائي، يراعي تطلعات وانتظارات إعداد مشروع رسال -

 .املوجودين في وضعية اجتماعية هشة لالستفادة من هذا النظام وفق إطار مرجعي محدد خارجاملغاربة املقيمين بال

غاربة املقيمين بالخارج بهدف تيسير وتسريع عملية تتبعها ومعالجتها وضع ومأسسة منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات امل -

 سواء عبر البوابة الوطنية للشكايات أو عبر مختلف وسائل التواصل األخرى. 

 تجويد خدمة البوابة الوطنية للشكايات املوجهة ملغاربة العالم بإدراج فئة "مغربي)ة( مقيم)ة( بالخارج" باستمارات تقديم الشكايات لدى -

 املوجهة ملغاربة العالم chikaya.maاإلدارات العمومية ووضع مخطط لتجويد خدمة 

  .للمراسالت لتيسير وتسريع الخدمات اعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي من اجل التدبير االلكتروني -

املتعلق بتبسيط  55.19انون رقم قإحداث فضاء رقمي للخدمات العمومية موجه للمغاربة املقيمين بالخارج في إطار تنزيل مقتضيات ال -

 .2020يوليوز  10املساطر واإلجراءات اإلدارية تنفيذا لتوصية اللجنة الوزارية املنعقدة بتاريخ 

ل برنامج عمل مشترك بين الوزارة املنتدبة و  مؤسسة وسيط اململكة بعد تحيين مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون في إطار اعتماد وتنزي -

تحقيق اإللتقائية والنجاعة بين مؤسسات الدولة الحكومية والدستورية سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، والتفاعل 

أو والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها املؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات  ،املتضررين مع املواطنين املغاربة بالخارج

 .الترابية لهذه الشريحة من املواطنين

 

مهنية لهذه الفئة من املواطنين، و التي شهدت تحوال نوعيا ومتناميا على -من جهة أخرى، و استحضارا للتحوالت التي تعرفها البنية السوسيو

 أصحاب الكفاءات العالية في ميادين مختلفة معطى بنيويا وحيويا. وهذا ما جعل أولوية الوزارة تنصب على تسريعاليوم امتداد السنوات. يمثل 

الوطنية   تنزيل ورش تعبئة الكفاءات ومأسسة مساهمتها في األوراش التنموية وطنيا وترابيا بما يجعلها مدمجة في برامج القطاعات ذات األولوية

وية في من خالل برامج وشراكات، ترتكز على منهجية تشاركية، تستهدف تقوية اسهاماتها العلمية واالقتصادية واالستجابة لرغبتها األصيلة والق

زدوج اإلسهام في تنمية وطنها. حيث تم العمل  في هذا اإلطار، على إطالق برامج جديدة تستهدف استثمارا أمثال للرأسمال البشري الالمادي امل

 صل.لهذه الفئة من املواطنين، في حرص تام على التوفيق بين اندماجهم في بلدان االستقبال وبين استدامة صلتهم وارتباطهم بوطنهم األ 

 

على ضوء ما سبق، عملت الوزارة على وضع إطار أنسب للدفاع عن مصالح املغاربة املقيمين بالخارج وحماية مكتسباتهم القانونية   و

ة واالجتماعية، داخل وخارج أرض الوطن، بما يقوي أواصر الثقة واالرتباط بوطنهم. وترتكز خطة عمل الوزارة في تحقيق هذه الغايات على رؤي

ملة وطموحة تعمل على استيعاب مختلف تلك التحوالت وتقوية التنسيق والحكامة، وفق مقاربة تشاركية تدمج كافة الفاعلين استشرافية شا

عدة برامج وأوراش ومبادرات تهم مختلف املجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية باملؤسساتيين املعنيين، تتم ترجمتها على أرض الواقع 

  واإلدارية.

 

تطبعها ظرفية استثنائية مرحلة ، و هي منذ تولينا لهذه املسؤولية الكتيب يعطي ملحة مقتضبة عما تم إنجازه من هذه البرامج واملبادراتوهذا 

. مرتبطة بتفش ي جائحة فيروس كورونا املستجد وانعكاساتها الصحية واالقتصادية واالجتماعية على املواطنين، وخاصة منهم املقيمين بالخارج

أن كل التحديات واإلكراهات املرتبطة بهذه الظرفية الخاصة لم تثن عزم اململكة املغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك إال 

م محمد السادس، نصره هللا، على االستمرار بأقص ى ما في الوسع لالستجابة لتطلعات املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج وتثمين مساهماته

 ة في التنمية الوطنية.الحيوي
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و البد من التأكيد أيضا على ان الوضع االستثنائي واملعقد املترتب عن األزمة الصحية على مستوى العالم فرض خالل  هذه السنة  تكييف 

وعب هذه التغيرات املقاربات واألولويات من أجل االستجابة للحاجيات االستعجالية التي أملتها املرحلة ومن أجل بلورة برامج متجددة تست

م في املتسارعة، وذلك في إطار استمرارية التوجهات األساسية املبنية على تلبية متطلبات املغاربة املقيمين بالخارج وحماية حقوقهم وإشراكه

 املجهود التنموي الوطني.

 

تراتيجية للمرحلة وبالتعامل الراقي للشعب املغربي وفي هذا السياق، ال بد من استحضار نجاعة الرؤية االستباقية لصاحب الجاللة والقيادة االس

مع الجائحة والذي طبعته تعبئة وطنية من طرف الجميع تفاعال مع الوضع االستثنائي مما مكن بالدنا من تحقيق نتائج مهمة في التعاطي مع 

 تداعيات هذه األزمة.

 

ملغاربة املقيمين بالخارج في إطار تموقعها املؤسساتي والصالحيات واملهام في خضم هذه التعبئة الوطنية، عملت الوزارة املنتدبة املكلفة باو 

وضع تدابير آنية لضمان استمرارية الخدمات  علىاملخولة لها بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج 

 بعاتها على كافة املستويات.وفي نفس الوقت صياغة برنامج استعجالي ملواكبة األزمة وت

 

خاصة في مجال الشكايات واالستشارات القانونية،  ،فمنذ اندالع هذه األزمة، عملت الوزارة على ضمان استمرار الخدمات األساسية املقدمة

تعزيز التواصل عبر حيث تم إحداث خلية لليقظة والرصد والتوجيه بفريق مداوم على مستوى الوزارة يشتغل طيلة أيام األسبوع. كما تم 

مختلف الوسائل املتاحة وتخصيص أرقام هاتفية موجهة للمغاربة املقيمين بالخارج ألجل التواصل والرد على مختلف االستفسارات، واستمرت 

الستثنائية من طرف خلية تلقي ومعالجة شكايات املغاربة املقيمين بالخارج بالوزارة في تقديم خدمتها عن بعد. وفي هذا السياق، نثمن التعبئة ا

  جل املتدخلين باإلدارات واملؤسسات الوطنية النخراطها في الدينامية الرقمية لضمان استمرارية الخدمات والعمل على تجويدها وتطويرها.

 

استعمال من ناحية أخرى، فبقدر ما أن هذه األزمة كرست مجموعة من إجراءات التباعد االجتماعي فإنها أتاحت الفرصة لالنفتاح على 

ي الوسائط االلكترونية عن بعد وتحديث وتطوير آليات العمل والتواصل االجتماعي. وقد شكلت هذه املرحلة فرصة لتزكية املقاربة املعتمدة ف

ية الحكامة املؤسساتية ورقمنة وتحديث آليات العمل بإشراك الكفاءات الوطن بعدها املؤسساتي واملرتكزة أساسا على تعزيز االلتقائية و

  ليس فقط لخدمة مصالح املغاربة املقيمين بالخارج ولكن أيضا لتشجيع مساهمتهم في املجهود التنموي الوطني. ،بالداخل والخارج

 

اء وفيما يخص السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، تواصل الوزارة تتبع تنزيل مجموعة من البرامج مع املؤسسات الوطنية املعنية ومختلف الشرك 

ن وتهم إدماج املهاجرين باملغرب في مجاالت التربية والثقافة والصحة واإلدماج املنهي باإلضافة لبرامج ملساعدة الفئات الهشة من الدوليي

كلت املهاجرين وأفراد أسرهم. وفي هذا السياق، تمت بلورة وتنفيذ البرامج واملشاريع املتضمنة في الحصيلة املعروضة في هذا الكتيب والتي ش

 .ولويات التي عملت الوزارة على إخراجها لحيز الوجود وفق منهجية تشاركيةاهم األ 

 

 نزهة الويف
الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، املكلفة 

 باملغاربة املقيمين بالخارج
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 املنطلقات األساسية

للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجاللة للمواطنين املغاربة املقيمين بالخارج وقضايا الهجرة بشكل  اإلستراتيجية وتجسيداتماشيا مع الرؤية 

عام، مكنت املقتضيات الدستورية ذات الصلة من فتح مداخل وآفاق جديدة لتحصين اإلنجازات وتطوير األداء العمومي من أجل استيعاب 

 :، خصوصاوالتغيرات العميقة التي أثرت على املغاربة في الخارج خالل العقد املاض يتعقيدات الهجرة 

 

 .تحول سياسات دول االستقبال في ميدان الهجرة جراء األزمة 

 ندماج في مجتمعات اإلقامة وظهور أجيال جديدة لها طموحات وانتظارات مغايرة.ال ستقرار واال توجه عام نحو ا 

  مهنية وتواجد مهم للعديد من الكفاءات في جميع ميادين العمل والتدبير املحلي بدول اإلقامة.-سوسيوالتحول نوعي للبنية 

 .التأنيث املستمر للهجرة املغربية وما يتطلب ذلك من إجراءات خاصة في املجال الحقوقي 

 .بلوغ األجيال األولى من املهاجرين سن الشيخوخة والتقاعد وما يتطلب ذلك من احتياجات خاصة 

 .بروز فئات في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، خاصة في ظل األزمات 

 ثقافية بفعل تواجدها في مجاالت جغرافية متعددة وحاجة املغرب للعديد -جالية مغربية متعددة الخصائص اللغوية والسوسيو

 من الكفاءات املرتبطة بالسياسات القطاعية الوطنية.

ي منعطف هام يتميز باإلصالحات الهيكلية التي تم تدشينها في اآلونة األخيرة والهادفة إلى مواجهة تداعيات إضافة إلى ذلك، توجد بالدنا حاليا ف

األزمة في أفق خلق نموذج تنموي تنافس ي يرتكز على وضع الرأسمال البشري والالمادي في صلب املشروع املجتمعي، من خالل سياسات عمومية 

ة التحديات واالستجابة لطموحات وانتظارات املغاربة املقيمين بالخارج، وفي نفس الوقت استشراف عمل تهدف إلى مواجه متجددة وبرامج

 وتعميق الرؤية على املدى الطويل في سياق عاملي معقد.

 

 التوجهات االستراتيجية

 ترتكز االستراتيجية الوطنية الخاصة باملغاربة املقيمين بالخارج على ثالث توجهات أساسية:

  على الوشائج اإلنسانية مع مواطنينا بالخارج، والسيما الثقافية منها، والعمل على صيانة هويتهم الوطنية وإنجاح اندماجهم الحفاظ

 اإليجابي في بلدان اإلقامة. 

 .حماية الحقوق واملصالح املشروعة للمواطنات واملواطنين املغاربة املقيمين في الخارج بدول املهجر وداخل املغرب 

 غاربة املقيمين بالخارج على املساهمة في مسيرة تنمية بلدهم األصلي، من خالل تثمين طاقاتهم املتنوعة واالستفادة من تشجيع امل

 كفاءاتهم ومواكبة استثماراتهم.

 

 التالية: خاصةالهداف وبناء عليه، تنبني املقاربة الحكومية املعتمدة على املحاور االستراتيجية واأل 

  رهان تعزيز الهوية املغربية ملغاربة العالم وارتباطهم  إلى ربح يهدف هذا املحور العالم: املحافظة على الهوية املغربية ملغاربة  األول:املحور

قيمين بالخارج ( تعزيز الروابط الثقافية بين املغاربة امل1: من خاللببلدهم األم وبالثقافة املغربية واإلغناء الثقافي واإلنساني املتبادل 

 باملغرب؛( تعزيز التماسك بين مغاربة العالم واملغاربة املقيمين 2لدهم األم، ووب

  مواكبة اندماج مغاربة العالم 1 التالية:يروم هذا املحور تحقيق األهداف الخاصة  العالم:حماية حقوق ومصالح مغاربة  الثاني:املحور )

 ( ومواكبة ودعم املغاربة املقيمين بالخارج في وضعية صعبة.3املرافق العمومية، تحسين ولوج مغاربة العالم إلى و ( 2ببلدان اإلقامة، 

  السوسيو تعزيز مساهمة املغاربة املقيمين بالخارج في النمو إلىهذا املحور املغرب: يهدف مساهمة مغاربة العالم في تنمية  الثالث:املحور-

( تعبئة الكفاءات املغربية 1 ب:تحقيق خمسة أهدف ذات بعد تنموي للمغرب، ويتعلق األمر  من خالل السعي إلىاقتصادي للمغرب 

( مساهمة 4( تعبئة مغاربة العالم في إطار الديبلوماسية االقتصادية، 3( دعم استثمارات املغاربة املقيمين بالخارج باملغرب، 2بالخارج؛ 

 مصالح املغرب ببلدان اإلقامة. عندفاع مغاربة العالم و ( 5مغاربة العالم في التنمية االجتماعية باملغرب، و
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 هذا، باإلضافة إلى محاور أفقية أساسية وهي: أ( التواصل ب( والحكامة والتدبير، ج( والشراكة والتعاون.

 

 املحددة ولوياتواأل  املبادئ التوجيهية

 تالية:المن أجل بلورة وتنفيذ البرامج املسطرة، تم استحضار األبعاد التوجيهية 

 .استثمار التراكمات والعمل في إطار استمرارية الرؤية االستراتيجية 

  .تحصين املنجزات وتعزيز ريادة واستثنائية التجربة املغربية 

 ل في السياسات والبرامج.  تحديد األولويات العملية والسهر على مأسسة االلتقائية والتكام 

  .تطوير ورقمنة أساليب العمل والتوظيف األمثل لسياسة القرب وللخدمات عن بعد 

 .مقاربة تشاركية وإدماجية ناجعة لجميع الفاعلين سواء داخل املغرب أو خارجه من بينهم الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج 

 

 واملتمثلة في:املسطرة ولويات وذلك من أجل تحقيق األ 

 الدفاع وحماية الحقوق والتفاعل مع املتطلبات وتطوير الخدمات باملغرب وبالخارج 

 املحافظة على الهوية واملساهمة في اإلشعاع الثقافي للمغرب بالخارج؛ 

 تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج للمشاركة في الجهود التنموية باملغرب 
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. حصيلة أهم املنجزات املتعلقة بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج... 1

 التي تعرفها الجالية املغربيةتلبي الحاجيات وتستوعب التغيرات والتحوالت  متجددةبرامج 

تطوير الخدمات املوجهة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج ... لتلبية حاجياتهم واالستجابة إلى  . 1.1

 تطلعاتهم  

واصلت الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية 

ج العمل على حماية الحقوق املشروعة للمغاربة املقيمين بالخارج ومواكبة قضاياهم ببلدان اإلقامة للمملكة بالخار 

من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج واملبادرات لفائدتهم. كما عملت بتعاون مع القطاعات الوزارية واملؤسسات 

 لقضائية و االنصات ملطالبهم و شكاياتهم والهيئات العمومية الوطنية املعنية، على مواكبة مساعيهم اإلدارية وا

 و السعي إلى التفاعل الفوري معها و إيجاد الحلول الناجعة لها. 

 وضع منظومة مندمجة لتلقي ومعالجة شكايات املغاربة املقيمين بالخارج  .1.1.1

بهدف تيسير وتسريع عملية تلقي وتتبع ومعالجة 

إحداث شكايات املغاربة املقيمين بالخارج، تم 

منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات 

املغاربة املقيمين بالخارج بهدف تيسير وتسريع 

عملية تتبعها ومعالجتها سواء عبر البوابة 

الوطنية للشكايات أو عبر مختلف وسائل 

 التواصل األخرى، حيث تم: 

بعد الدراسة واملعالجة تم إدراجها  شكاية ورقية 536منها  2020برسم سنة  شكاية 684دراسة ومعالجة  -

شكاية على املصالح الخارجية  35بالسجل اإللكتروني املحدث بالبوابة الوطنية للشكايات، فيما تم إحالة 

مكاملة هاتفية من املغاربة العالقين جراء جائحة  1580ما يزيد عن  تم تلقيمنها، كما  15للوزارة، وحفظ 

 ؛19كوفيد 

املوجهة ملغاربة العالم بإدراج فئة "مغربي)ة( مقيم)ة( بالخارج"  اياتتجويد خدمة البوابة الوطنية للشك -

املوجهة  chikaya.maباستمارات تقديم الشكايات لدى اإلدارات العمومية ووضع مخطط لتجويد خدمة 

 ملغاربة العالم؛ 

 مات. جل التدبير االلكتروني للمراسالت لتيسير وتسريع الخدأاعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي من  -

اعتماد التوصية املقدمة للجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة خالل اجتماعها  -

بهدف إحداث فضاء رقمي للخدمات العمومية متعدد اللغات  2020يوليوز  10الثامن املنعقد بتاريخ 

 قمية؛خاص باملغاربة املقيمين بالخارج بشراكة وتنسيق مع وكالة التنمية الر 



 

12 
 

، وذلك 2020دجنبر  16تحيين مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون مع مؤسسة وسيط اململكة يوم األربعاء  -

تقائية والنجاعة بين مؤسسات الدولة الحكومية والدستورية سواء في مجال القيام لفي إطار تحقيق اال

املتضررين أو والرفع من جودة بمساعي الوساطة والتوفيق، والتفاعل مع املواطنين املغاربة بالخارج 

الخدمات التي تقدمها املؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية لهذه الشريحة من 

  ؛املواطنين

إحداث لجنة تقنية مختلطة للرصد والتتبع وتفعيل توصيات امللتقيات والندوات ذات الصلة بالقضايا  -

  األسرية واملدنية، بهدف:

 صعوبات التي تواجه مغاربة رصد وتقييم ال

العالم أثناء تطبيق مدونة األسرة املغربية 

 واتفاقيات التعاون القضائي مع دول اإلقامة؛

  تقديم مقترحات حلول عملية لتجاوز

اإلشكاالت والصعوبات التي تواجه مغاربة العالم 

 في املادة املدنية عامة واألسرية على الخصوص؛

 تعرف  برمجة لقاءات ووصالت تحسيسية

ستجدات القوانين واالجتهادات القضائية ذات الصلة باملادة م مغاربة العالم باملساطر و

 املدنية.

 . وضع منظومة مندمجة لرقمنة وتجويد الخدمات القنصلية واإلدارية 2.1.1

لخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة وزارة اعملت 

تطوير وتجويد وتقريب  وأجرأة  املقيمين بالخارج على 

الخدمات القنصلية للمغاربة املقيمين بالخارج 

وتبسيط املساطر واعتماد التدبير الرقمي وتحسين 

ظروف االستقبال بالقنصليات، من خالل الشروع في 

تنفيذ مخطط إصالح املنظومة القنصلية. وسيتم في 

إطار هذا املشروع تقديم الخدمات القنصلية باملواعيد 

يق خاص بذلك، وإطالق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج املرتفقين إليها عبر البوابة عبر تطب

االلكترونية، السيما الحالة املدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، وأداء الرسوم بالبطاقات 

ائق، باملوازاة مع مواصلة تسريع الخدمات األساسية البنكية، واعتماد التنمبر االلكتروني، والحفظ االلكتروني للوث

الخاصة بسحب بعض الوثائق في الحاالت املستعجلة القصوى خاصة بالنسبة لجواز السفر وبطاقة التعريف 

 .الوطنية
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بشأن تحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقين  2-17-265من جهة ثانية، و تماشيا مع مقتضيات املرسوم رقم 

 وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، عملت الوزارة على: واقتراحاتهم

 إدراج فئة مستعمل جديد تحت اسم مواطن مغربي مقيم بالخارج على مستوى البوابة الوطنية للشكايات. -

 .chikaya.ma  االنخراط الفعال في البوابة اإللكترونية الخاصة بالشكايات -

مواكبة املصالح املكلفة باستقبال ومعالجة  -

الشكايات من أجل ضمان تدبير أكثر وتتبع 

 مرونة.

 عقد اجتماعات تقييمية للعمل بالبوابة. -

التواصل الدائم مع وكالة التنمية الرقمية من  -

 أجل موافاتها بمقترحات من أجل تطوير البوابة.

تصميم صفحة جديدة على مستوى املوقع  -

الرسمي للوزارة يعرف بالبوابة الوطنية للشكايات 

 ين املقيمين بالخارج لوضع شكاياتهم بها.ويحيل املواطن

الشروع في تصميم الفضاء الرقمي الخاص بالخدمات التي تضعها القطاعات الحكومية واملؤسسات  -

لشؤون املغاربة  يةالوطنية رهن إشارة املغاربة املقيمين بالخارج، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوزار 

 ، وذلك بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية. 2020يوليوز  10يوم  ةداملقيمين بالخارج وشؤون الهجرة املنعق

 : املواكبة االجتماعية للمغاربة املقيمين بالخارج خالل وبعد جائحة فيروس كورونا املستجد .3.1.1

 

إلى جانب اإلجراءات الكبرى التي تم اعتمادها 

على  19-للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد

بالخارج، واصلت الوزراة  العمل املغاربة املقيمين 

على مواكبة مواطنيينا ببلدان اإلقامة خصوصا 

  .الذين هم في وضعية اجتماعية هشة

خالل الظرفية الصعبة املرتبطة بمواجهة جائحة ف

من  ومع إقرار مجموعة من التدابير االحترازية والوقائية، ( وما يصاحبها من تداعيات19 -فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

جائحة، اتخذت الوزارة مجموعة من اإلجراءات الجديدة، الطرف مجموعة من البلدان بما فيها املغرب للحد من تفش ي 

بعضها استثنائية ومستعجلة، سواء على املستوى التنظيمي أو العملي، للتمكن من استمرار تنفيذ مشاريعها املختلفة، 

 اكبتهم واالستجابة لطلباتهم واستفساراتهم خالل هذه الوضعية غير العادية.وتقديم الدعم ملواطنينا املقيمين بالخارج ومو 
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في الجهود املبذولة من طرف مختلف  ومساهمة منها

القطاعات الحكومية واملؤسسات والهيآت الوطنية املعنية 

ملواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الصحية 

واالقتصادية واالجتماعية، قامت وزارة الشؤون الخارجية 

والوزارة والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج 

باعتماد  كلفة باملغاربة املقيمين بالخارجاملنتدبة امل

 استراتيجية عمل ملواكبة املغاربة املقيمين بالخارج. 

 

وفي هذا اإلطار، ومراعاة لخصوصيات هذه الوضعية ومنذ 

إعالن حالة الطوارئ الصحية املرتبطة بهذا الوباء في عدد من 

ستمر لوضعية املغاربة املقيمين بالخارج وكذا املغاربة الذين البلدان، وخاصة األوروبية منها، وما تتطلبه من تتبع دائم وم

تصادف تواجدهم خارج أرض الوطن، ألغراض مهنية أو استشفائية أو سياحية، مع قرار إغالق الحدود الوطنية، تم اتخاذ 

 مجموعة من التدابير واالجراءات والقيام بعدد من املبادرات يمكن إجمالها فيما يلي.  

 

 حداث خالليا اليقظة واملواكبة. إ1.3.1.1

من أجل مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج وأيضا املغاربة الذين تصادف تواجدهم خارج أرض الوطن خالل هذه الجائحة، 

تم، على املستوى التنظيمي، إحداث مجموعة من الخاليا على مستوى الوزارة، وكذا التمثيليات الديبلوماسية واملراكز 

 علق األمر أساسا ب:القنصلية ويت

  خلية األزمة واليقظة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، تشتغل

طوال أيام األسبوع، لتتبع ومواكبة املغاربة املتواجدين خارج أرض الوطن بعد قرار إغالق حدود عدد من البلدان، 

 ملكافحة جائحة فيروس كورونا؛  بما فيها املغرب، كإجراء وقائي

  خلية اليقظة والرصد والتوجيه، بفريق مداوم طيلة أيام األسبوع، على مستوى الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة

املقيمين بالخارج ملواكبة مواطنينا املقيمين بالخارج وكذا املغاربة العالقين خارج أرض الوطن والتجاوب مع 

 هم، وكذا تعزيز آلياتها التواصلية معهم؛استفساراتهم وتساؤالت

  خلية تلقي وتتبع ومعالجة شكايات املغاربة املقيمين في الخارج التي تم إحداثها بالوزارة املنتدبة، ملواصلة تقديم

 هذه الخدمة عن بعد لفائدة هذه الفئة من املواطنين، وذلك طيلة أيام األسبوع؛ 

 155  البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية املغربية بالخارج لتتبع ومواكبة خلية رصد وتدخل على مستوى

 وضعية كل املغاربة املتواجدين خالل هذه الوضعية االستثنائية املرتبطة بجائحة كورونا بمختلف دول العالم؛ 

 وضع مركز االتصال القنصلي رهن إشارة املواطنين بالخارج؛ 

 صالح الالممركزة للوزارة بمدن الناظور وبني مالل وتزنيت. إحداث خاليا اليقظة على مستوى امل 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الخاليا املحدثة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج 

تنسيق تام مع التمثيليات الدبلوماسية والوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج كانت وما زالت تشتغل بتعاون و 

 واملراكز القنصلية للمملكة املغربية بالخارج.
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 . الرفع من مستوى التواصل 2.3.1.1

بهدف التجاوب مع طلبات واستفسارات املغاربة املقيمين بالخارج وأيضا املغاربة العالقين خارج أرض الوطن خالل املرحلة 

 ومواكبتهم، تم الرفع من مستوى التواصل معهم عبر الخاليا املحدثة. وفي هذا اإلطار: األولى من جائحة كورونا وتوجيههم 

  مكاملة هاتفية، كما تجاوبت الخاليا املحدثة على  3200تلقت خلية األزمة واليقظة السالفة الذكر ما يفوق

كز االتصال القنصلي اتصال؛ وعالج مر  368ألف و 150مستوى سفارات اململكة ومراكزها القنصلية مع ما يفوق 

 اتصال هاتفي؛ ألف 487أزيد من 

  توصلت خلية اليقظة والرصد والتوجيه التي تم إحداثها للتواصل مع املغاربة املقيمين بالخارج ومواكبتهم خالل

مراسلة إلكترونية، عبر املوقع الرسمي للوزارة وبريدها اإللكتروني، وكذا من خالل  4090هذه الجائحة بأكثر من 

 تها الرسمية على "الفايسبوك؛صفح

  تمت مواصلة تقديم خدمة تلقي ومعالجة الشكايات عن بعد، تبعا لحالة الطوارئ الصحية املعلنة ببالدنا للحد

تفش ي جائحة فيروس "كورونا"، من طرف خلية خاصة أحدثت لهذا الغرض. حيث توصلت هذه الخلية ب  من

 ار أو شكاية. وتم التجاوب مع املتصلين وتوجيههم ومواكبتهم؛مكاملة هاتفية تهم طلب توجيه أو استفس 5173

  طلب. 2798تفاعلت خاليا اليقظة املحدثة باملصالح الالممركزة للوزارة مع ما يفوق 

 

 ملواكبة املغاربة املقيمين بالخارج . إعداد مخطط عمل استعجالي3.3.1.1

 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمغاربة  تأثر مباشر على كان لهاالسلبية لجائحة كورونا  النعكاساتمن املؤكد أن ا

ملواجهة هذه الوضعية، وفي إطار مقاربتها االستباقية والتشاركية والتضامنية، فإن الوزارة أعدت و  .املقيمين بالخارج

ستباقية والعاجلة، يتضمن مجموعة من التدابير واإلجراءات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية اال  مخطط عمل استعجالي

، ملواكبة ودعم مواطنينا املقيمين بالخارج املوجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على املدى القصير واملتوسط

 بفعل التداعيات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لهذه الجائحة.  واجهتهمعلى رفع التحديات التي 

 

تحقيييييييق االلتقائييييييية بييييييين مختلييييييف البييييييرامج القطاعييييييية وتطييييييوير العمييييييل فييييييي إطييييييار التنسيييييييق وتعزيييييييز االنسييييييجام ميييييين أجييييييل و 

فييييييييي إطييييييييار املهييييييييام املوكوليييييييية فييييييييي مجييييييييال تييييييييدبير قضييييييييايا وشييييييييؤون املغاربيييييييية املقيمييييييييين بالخييييييييارج وشييييييييؤون الهجييييييييرة، والحكييييييييومي 

 تم خالل هذه السنة:للجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، 

  والذي خصص 2020فبراير  25عقد اجتماعين اثنين للجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية، األول بتاريخ ،

لتتبع تنفيذ التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الوزارية. وخصص االجتماع الثاني، وهو استثنائي، املنعقد 

ملواكبة املغاربة املقيمين بالخارج خالل  روع مخطط العمل االستعجاليلتقديم وتدارس مش 2020ماي  15بتاريخ 

وبعد فترة جائحة كورونا ومواجهة مختلف التداعيات املحتملة لهذه الجائحة على أوضاعهم آنيا ومستقبال. وقد 

على توج هذا االجتماع بإصدار مجموعة من التوصيات لتفعيل مضامين املخطط السالف التي تم عرضها الحقا 

 اللجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

  2020يوليوز  10تنظيم االجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتاريخ ،

املقيمين والذي خصص للوقوف على حصيلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة ذات الصلة بشؤون املغاربة 

 بالخارج، وكذا عرض مضامين مشروع مخطط العمل املذكور أعاله. 
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وقد شرعت الوزارة في أجرأة هذه التوصيات من خالل إعداد مشروع قانون بالنسبة للحماية االجتماعية، بشراكة مع وزارة 

قيمين بالخارج، بتعاون مع وكالة فضاء رقمي خاّص بالخدمات املوجهة للمغاربة املالشغل واالدماج املنهي، والبدء في وضع 

بالكفاءات املغربية بالخارج وأخرى خاصة باستثمار  جديدة خاصةالتنمية الرقمية، وأيضا الشروع في إحداث منصة رقمية 

 املغاربة املقيمين بالخارج. 

 

 . التكفل بمصاريف دفن الجثامين4.3.1.1

 

 املتخذة من طرف مجموعة من الدول ملواجهة تفش ي جائحة فيروس كورونانظرا للتداعيات التي أفرزتها التدابير واإلجراءات 

ترابها الوطني وكذا الدولي، وأمام تعذر ترحيل جثامين موتى املغاربة املتوفين بالخارج لتوارى الثرى بأرض على مستوى 

 :بما يليالوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج  امتالوطن، ق

 

 جثمان من جثامين موتى املغاربة املقيمين بالخارج املعوزين والذين ال يتوفرون على  259فقات دفن التكفل بن

تأمين خاص بهذا الشأن، بمقابر أو مربعات إسالمية بمقابر بدول االستقبال، بتنسيق تام مع البعثات 

أواخر شهر يوليوز املاض ي، اتخذت  ذوتجدر اإلشارة إلى أنه، من الدبلوماسية واملراكز القنصلية املغربية بالخارج.

السلطات املغربية قرار السماح بترحيل جثامين املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج من طرف ذويهم الراغبين في 

ووفق شروط محددة. كما تجدر  اململكة بالخارج دفنهم بأرض الوطن، وذلك تحت إشراف سفارات وقنصليات

حالة  471حالة، منها  1354ي للوفيات من املغاربة املقيمين بالخارج بلغ هذه السنة اإلشارة إلى أن العدد اإلجمال

 حالة ألسباب أخرى، رحم هللا الجميع. 883بسبب فيروس كورونا و

  القيام بمبادرة تضامنية وتشاركية مع هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ومؤسسات التأمين لفائدة

املتواجدين بالخارج عبر اتخاذ عدد من التدابير من طرف هذه الهيئة تروم تقديم املواكبة املواطنين املغاربة 

واملساندة الالزمتين لهم، سواء أكان محل إقامتهم باملغرب أو بالخارج، وذلك من خالل التكّفل بالنسبة للمغاربة 

يف االستشفاء والتطبيب بالخارج، وإذا املتواجدين بالخارج، القاطنين باملغرب واملتوفرين على عقود تأمين بمصار 

ما قّدر هللا، بمصاريف الّدفن دون تحديد أي سقف لهذه املصاريف مع تمديد أجل سريان عقود التأمين املبرمة 

 وفتح إمكانية تجديدها بأداء ما يناهز سمة اكتتاب ثالثة أو ستة أشهر. 

 

 . املواكبة الطبية والنفسية4.3.1.1

ارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج ملختلف شركائها من الكفاءات املهنية واملجتمع املدني ملواكبة في إطار تعبئة الوز 

مواطنينا املقيمين بالخارج خالل فترة جائحة فيروس كورونا ومواجهة تداعياتها، تم تقديم املساعدة الطبية والنفسية، 

خارج، خالل فترة الحجر الصحي وطيلة مدة هذه الجائحة، ملا لها من انعكاسات بشكل مجاني، لفائدة املغاربة املقيمين بال

 40وتأثيرات بدنية ونفسية على األشخاص، من طرف شبكة الكفاءات الطبية املغربية بالعالم التي خصصت ما يفوق 

إسبانيا، وأملانيا وسويسرا( طبيبا ومختصا متطوعا يوجدون في مجموعة من الدول األوروبية )بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، و 

 C3M MED-HELP“ وفي الواليات املتحدة األمريكية، وكذا كندا. ووضعت منصة رقمية وصفحة "فايسبوك" لهذا الغرض )

Covid19”/  :صفحة الفايسبوكhttps://www.facebook.com/cmmm.ma موقع /: www.c3m.ma  .) 

 

https://www.facebook.com/cmmm.ma
http://www.c3m.ma/
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دولة عبر العالم، وذلك من خالل موقعها  17طلب استشارة موزعة على  562ومن نتائج هذه املبادرة تلقي الشبكة ألزيد من 

املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج. الرسمي أو صفحتها على الفايسبوك أو عبر األرقام الهاتفية التي وضعت رهن إشارة 

في املائة من مجموع الطلبات، في املقابل سجلت طلبات  65وهمت بالخصوص االستشارات النفسية التي شكلت نسبة 

 في املائة. 35الدعم الصحي نسبة 

 

 وار. دعم تمدرس أبناء األسر املغربية املعوزة املقيمة بكل من الجزائر وتونس والكوت ديف5.3.1.1

واصلت الوزارة تنفيذ برنامج الدعم املدرس ي لفائدة األطفال املنحدرين من أسر معوزة بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية 

، ما يقارب 2020-2019واملراكز القنصلية بكل من الجزائر، وتونس، والكوت ديفوار. وقد استفاد، خالل املوسم الدراس ي 

 119مستفيد)ة( والكوت ديفوار  657مستفيد)ة(، تونس  1024حو التالي: الجزائر تلميذ وتلميذة موزعة على الن 1800من 

 ، تم إطالق البرنامج لنفس البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية.2021-2020مستفيد)ة(. وبالنسبة للموسم الدراس ي 

 

 املقيمين بالخارج. تخويل املنح الجامعية لفائدة الطلبة املعوزين من أبناء املغاربة 6.3.1.1

 

بموجب اتفاقية الشييراكة املبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، عملت الوزارة على اسييتقبال طلبات 

الترشييييح لالسيييتفادة من منح جامعية وذلك بتنسييييق مع التمثيليات الدبلوماسيييية واملراكز القنصيييلية. وخالل انعقاد اللجنة 

منحة على املستفيدين مع إيالء األولوية للطلبة املقيمين بالدول التي تعيش أزمات  1000زارتين، تم تخويل املشتركة بين الو 

(، 107(، وتونس )328( وببعض الدول التي تعرف وضييييييييييعية خاصيييييييييية: الجزائر)193(، وإيطاليا )333اقتصييييييييييادية كإسييييييييييبانيا )

(، ومصر 02(، وتركيا )02(، وسلطنة عمان )3(، وأوكرانيا )03(، والسنغال )08(، واألردن )17واململكة العربية السعودية )

 (. 01(، وبلغاريا )01(، والسودان )01(، وجنوب إفريقيا )01)

 

تغييرا ملحوظا في قيمة املنح الجامعية، حيث تم اسييييييييييتصييييييييييدار مرسييييييييييوم رقم  2020-2019لقد شييييييييييهد املوسييييييييييم الدراسيييييييييي ي و 

بناء على مقتضيييييييييياته، تم الرفع من قيمة املنحة الدراسيييييييييية بالنسيييييييييبة (، 2019مايو 15) 1440رمضيييييييييان  9بتاريخ  2.18.512

 15672.00درهم عوض  16632.00درهم(، املاسييييييييييييتر والدكتوراة ) 10120.00درهم عوض  10740.84ألسييييييييييييالك: اإلجازة )

 .منحة جامعية 870درهم(، وتبعا لذلك تم تخصيص 

 

 املغربية املقيمة بالخارج املتواجدة في وضعية هشة  املواكبة االجتماعية لفائدة املرأة  . وضع آلية 7.3.1.1

 

أكتوبر من كل سييييينة، وتنفيذا إلسيييييتراتيجية الوزارة املنتدبة املكلفة  10ليوم الوطني للمرأة املغربية والذي يصيييييادف ا لتخليد

مات بالخارج، بادرت املقيمين بالخارج، والتي وضيييييييييييعت ضيييييييييييمن أولوياتها االهتمام بأوضييييييييييياع النسييييييييييياء املغربيات املقيباملغاربة 

وقع تلقي طلبياتهن، عبر املو الوزارة إلى إحداث آليية تروم املواكبية االجتمياعيية لفيائدة املتواجدات منهن في وضييييييييييييعيية هشييييييييييييية 

ومعالجتها حسييييييييييييب الحاالت ذات الصييييييييييييلة باملشيييييييييييياكل االجتماعية والقانونية واإلدارية، كالحصييييييييييييول على  ،زارةاإللكتروني للو 

الوثيائق اإلداريية، وتنفيييذ األحكييام القضيييييييييييييائييية في امليادة األسييييييييييييريية، وتيذييييل العقود املبرمية بيالخييارج، والنزاعيات النيياجميية عن 

العمل، واالكراهات الناجمة عن عدم تسييييييييجيل وتوثيق العقود في الزواج املختلط، في عالقته بالقوانين املغربية الجاري بها 

ويتم التجاوب مع الطلبات  .املادة األسييييييييرية، وذلك بتنسيييييييييق تام مع املراكز القنصييييييييلية واملؤسييييييييسييييييييات الوطنية ذات الصييييييييلة

 .ءات املتبعةاملتوصل بها بواسطة البريد االلكتروني حسب الحاالت من خالل إرشاد املعنيات باألمر وإخطارهن باإلجرا
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 املقيمين بالخارجغاربة امل. دعم الجمعيات العاملة لفائدة 8.3.1.1

للمكانة الهامة التي يحتلها املجتمع املدني كشييريك أسيياسيي ي في هذا املجال وما يتطلب ذلك من ضييرورة تعباته للقيام النظر ب

أعلنت الوزارة املنتدبة  ،املرتبطة بجائحة كورونابدوره في تأطير شيييباب مغاربة العالم، في سيييياق هذه الوضيييعية االسيييتثنائية 

موجه لفائدة الجمعيات املغربية بالخارج العاملة لفائدة الشيييييييباب املغربي أو من أصيييييييل مغربي  "طلب عروض مشييييييياريع"عن 

 بتاريخ 2003/7وذلك طبقا ملقتضييييييات دورية الوزير األول رقم ، 2020شيييييتنبر  11، وذلك ابتداء من يوم 2020برسيييييم سييييينة 

 .املتعلقة بتدبير الشراكة بين الدولة والجمعيات 2003يونيو  27

 

املغاربة املقيمين بالخارج الذي يهدف إلى وتندرج هذه املبادرة في إطار تنفيذ برنامج دعم مشيييياريع الجمعيات العاملة لفائدة 

تماسيييك يقوي حضيييور املغاربة دعم املجتمع املدني على مسيييتوى بلدان إقامة املغاربة من خالل نسييييج جمعوي متجانس وم

يعتبر هييذا البرنييامج آلييية للمواكبيية ، كمييا السيييييييييييييمييا خالل األزميية الصييييييييييييحييية التي يجتييازهييا العييالممجتمعييات دول اإلقيياميية في 

وكل مكوناته الثقافية، وكذا تحصيييييينهم والتمويل املشيييييترك ل نشيييييطة واملشييييياريع الرامية إلى تقوية روابطهم ببلدهم األصيييييلي 

 .بقيم التسامح والعيش املشترك واحترام اآلخر التشبثية املتنوعة بهدف بالهوية املغرب

 

وفي هذا اإلطار، انطلقت عملية إيداع طلبات الترشيييييييييييييح من طرف الجمعيات العاملة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج لدى 

 11إلى غاية  2020شييييتنبر  11متدة من البعثات الدبلوماسييييية واملراكز القنصييييلية للمملكة املغربية بالخارج، خالل الفترة امل

، على أن تندرج املشيييييييييياريع املقترحة القابلة للدعم ضييييييييييمن املحاور املتعلقة بدعم الشييييييييييباب من املغاربة املقيمين 2020نونبر 

يعانون من مشيياكل في مسييارهم الدراسيي ي، ومواكبة شييباب مغاربة العالم ؛ ومواكبة بعض الفئات في وضييعية  نبالخارج الذي

كالسجناء والنساء، واالرتقاء بالثقافة املغربية ببلدان االستقبال لفائدة الشباب املغاربة بالخارج، واالرتقاء بأوضاع  صعبة

 .املرأة املغربية بالخارج وخاصة من الجيل الصاعد، واالرتقاء بالعيش املشترك وتعبئة الكفاءات املغربية الشابة

 

 املقيمين بالخارج ببلدان االستقبال. املواكبة القانونية للمغاربة 4.1.1

تواصل الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج، بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية 

للمملكة بالخارج، العمل على حماية الحقوق املشروعة للمغاربة املقيمين بالخارج ومواكبة قضاياهم ببلدان 

بتعاون مع القطاعات الوزارية واملؤسسات والهيئات العمومية الوطنية املعنية، على مواكبة  اإلقامة. كما تعمل

مساعيهم اإلدارية والقضائية بتحسين الخدمات املوجهة إليهم في هذا الشأن، واالستماع إلى شكاياتهم بتوجيههم 

اإلطار، تم  هذا جاري بها العمل. وفيوإرشادهم، وتحسيسهم وتوعيتهم باملساطر القانونية واإلجراءات اإلدارية ال

 :القيام بمجوعة من املبادرات الهامة
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 القانونية :ديم االستشارة واملواكبة تق1.4.1.1.  

في إطار تقديم االستشارات والتوجيهات وكذا املواكبة 

القانونية للمغاربة املقيمين بالخارج ببلدان االستقبال، 

 والتدابير من أبرزها: تم القيام بمجموعة من اإلجراءات

مراجعة نظام املساعدة القانونية واملؤطر بموجب  -

، وتجويد هذه 2014يونيو  09بتاريخ  430الدورية عدد 

الخدمة املوجهة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج 

 املوجودين في وضعية اجتماعية هشة؛

غربية بالخارج ومكاتب املحاماة في إطار فسخ جميع العقود املبرمة ما بين سفارات وقنصليات اململكة امل   -

 نظام املساعدة القانونية؛ 

 متابعة جميع إجراءات الفسخ وأداء أتعاب مكاتب املحاماة املتعاقد معهم في هذا اإلطار؛ -

لنظام املساعدة القضائية للحاالت الفردية الخاصة وبشكل استثنائي، يراعي  ةإعداد رسالة دورية جديد -

املوجودين في وضعية اجتماعية هشة لالستفادة من هذا  الخارج واملغاربة املقيمين ب تطلعات وانتظارات

 النظام وفق إطار مرجعي محدد؛

تفويض اعتمادات مالية لسفارة اململكة املغربية بالرياض من أجل التعاقد، وبشكل استثنائي، مع مكتب  -

في وضعية اجتماعية صعبة املقيمين بالديار حاماة للدفاع عن املواطنات واملواطنين املغاربة املوجودين م

 السعودية؛

مستفيد )ة( من  6500 استفادة حوالي -

استشارات قانونية مجانية قدمتها شبكة 

املحامين املغاربة ومن أصول مغربية املمارسين 

في  19بالخارج في ظل تفش ي جائحة كوفيد 

الفترة املمتدة ما بين تاريخ تفش ي الجائحة وإلى 

 .2020ونيو ي 30غاية 

طلب بتنسيق مع سفارات وقنصليات اململكة املغربية بالخارج ومن أبرز  44دراسة ومعالجة ما يزيد عن  -

 القضايا واملواضيع التي تمت معالجتها: 

 قضايا األسرة: الزواج، الطالق، الحضانة؛ -

 قضايا التعويضات: حوادث الشغل، حوادث السير...؛ -

 قضايا اإلقامة: التجمع العائلي، تجديد وسحب بطاقة اإلقامة، الترحيل التعسفي...،    -

مستفيد )ة( من االستشارات القانونية والقضائية املتوصل بها من سفارة اململكة  50أكثر من استفادة  -

 املغربية بالرياض في إطار نظام املساعدة القانونية؛
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 ونية :القانالدراسة واليقظة  2.4.1.1.  

في املجييال اإلداري الخييدمييات املوجهيية إليهم  من أجييل مواكبيية املغيياربيية املقيمين بييالخييارج واالسييييييييييييتجييابيية لتطلعيياتهم بخصييييييييييييوص

 والقانوني، قامت الوزارة بعدد من املبادرات يمكن إجمالها فيما يلي:

 

 إلى جانب  ليشكل آلية تنظيمية الجائزة الوطنية للكفاءات املغربية بالخارجإحداث إعداد مشروع مرسوم املتعلق ب

تجاربها  االستفادة مناآلليات األخرى املوجهة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج والرامية إلى تعبئة هذه الكفاءات و 

وذلك وخبراتها في عدد من امليادين الحيوية، عبر تشجيعها على االرتباط بوطنها األصل والعمل من أجل نموه وازدهاره، 

 ؛ رصدها في خدمة بلدها األصلو  هافسح مجال تنافس ي يمكنها من استعراض مؤهالتها وإمكانيات من خالل

 

 إلشكاالت املثارة في تطبيق مدونة األسرة واتفاقيات التعاون القضائي في امليدان املدني على القيام بدراسة تقييمية ل

املقيمين بالخارج املغاربة ات الدستور الذي منح وتهدف هذه الدراسة إلى  تنزيل مقتضي. املغاربة املقيمين بالخارج

وضعا اعتباريا من أجل اإلسهام في الحياة السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية باملغرب واملساهمة في تنمية 

لزوجة البالد على كل املستويات، وإلى الحرص  على حماية حقوق األسرة املغربية وكيانها ضمانا لحماية حقوق الزوج وا

واألطفال، فضال على الحرص على احترام اململكة املغربية لالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل وخاصة 

، إلى جانب الحق الدستوري لكل مغربي في التسجيل بسجالت الحالة املدنية 1989نونبر  20اتفاقية الهاي املؤرخة في 

  بناء املولودين من زواج مختلط.بالنسبة لخاصة و ، هتأكيدا النتمائه لوطن

 هناك:ومن بين أبرز اإلشكاالت التي تم رصدها 

 اعتراف قضاء دول االستقبال ببعض األحكام الصادرة عن املحاكم املغربية؛ صعوبة -

 صعوبة تذييل األحكام املغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان االستقبال؛ -

 والذي تعتبره من القواعد اآلمرة؛مفهوم النظام العام لدى دول االستقبال  -

 صعوبة تنفيذ بعض األحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان اإلقامة. -

 

والتي تهم مختلف اإلشكاليات القضائية  من طرف الوزارة املنتدبة إلى طبيعة الشكايات املتوصل بهابالرجوع و 

ا إلى فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية ملعالجة بعض جلهالعائد والقانونية التي تعترض املغاربة املقيمين بالخارج، 

إشكاال قانونيا حقيقيا وهو  تطرحقصور في بعض املواد القانونية التي أصبحت إلى وكذا  ،الهجرةب املرتبطةالظواهر 

ما يتطلب  تعديلها أو إصالح أوضاعها القانونية بمراسيم أو مناشير وزارية كبعض مقتضيات القوانين التالية: مدونة 

األسرة املغربية، قانون الحالة املدنية، قانون املسطرة املدنية، القانون الجنائي، قانون التحفيظ العقاري، قانون 

 ، تم تبعا لالعتبارات السالفة:يةالجنسية املغرب



 

21 
 

املثارة في تضييييييم مختلف القطاعات املعنية قصييييييد تعميق النقاش حول اإلشييييييكاليات إحداث لجنة تقنية مختلطة  -

اتفاقيات التعاون القضييائي و  تطبيق مدونة األسييرة

في امليدان املدني واقتراح الحلول املالئمة لتجاوزها 

 وزارة العدل. أو تحيينها، وإنجاز تقرير يرفع إلى

عقيييد اجتمييياع اللجنييية التقنيييية املختلطييية اليييذي تم  -

خييياللييييييه تييييييدارس ميييخيييرجييييييات اليييليييقيييييياءات اليييعيييليييميييييييييية 

موضيييييييييوع: "مرفق ، وخاصييييييييية تلك املتعلقة باملنظمة

العيييدالييية في خيييدمييية املغييياربييية املقيمين بيييالخيييارج"؛ و 

"الحميييييايييييية القيييييانونيييييية للمرأة املهييييياجرة على ضييييييييييييوء 

"؛ وكذا توصييييات مدونة األسيييرة واالتفاقيات الدولية

إلشييييكاالت املثارة في تطبيق مدونة األسييييرة واتفاقيات التعاون القضييييائي في امليدان املدني على تقييمية لالدراسيييية ال

السالفة الذكر، والذي توج باقتراحات عملية سيتم السهر على تنفيذها بشراكة مع كل  املغاربة املقيمين بالخارج

 املؤسسات الوطنية املعنية.  

ومباشرة التنسيق الحكومي في أفق مراجعة املقتضيات التشريعية الجاري بها هذه االتفاقيات  العمل على تحيين -

، املغربية املقيمة بالخارج رات هذه الشريحة من املواطنين، وتنصف من خاللها املرأةظاتستجيب النتالعمل لكي 

  قيات الدولية.فضال عن تعزيز التنسيق ومالئمة التشريعات الوطنية لالتفا

 

  تنظيم لقاء دراس ي حول موضوع "الحماية القانونية للمرأة املغربية املقيمة بالخارج على ضوء مدونة األسرة

بالنظر ملا تطرحه فصول مدونة األسرة التي تهم املغاربة املقيمين ، وذلك 2020أكتوبر  14يوم ، واالتفاقيات الدولية"

. وتوجت أشغال هذا اللقاء، الذي شارك الصلة من إشكاالت على مستوى التطبيق بالخارج واالتفاقيات الثنائية ذات

 الحسن ومؤسسة القضائية، للسلطة األعلى واملجلس العامة، النيابة ورئاسة العدل، كل من وزارة فيه ممثلون عن

 املحامين شبكة أعضاء من مجموعة وكذا باملغرب، املحامين هيئات وجمعية بالخارج، املقيمين للمغاربة الثاني

 بالخارج، بإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي:  املمارسين مغربية أصول  ومن املغاربة

 املسييييييييييييتويين على العالم بمغاربة الصييييييييييييلة ذات األسييييييييييييرة مدونة مقتضيييييييييييييات وتعديل مراجعة ضييييييييييييرورة على اإلجماع -

 املهاجرون يعرفها التي العميقة للتحوالت مواكبة الحرج ورفع التيسير قاعدتي أساس على واملؤسساتي التشريعي

 أخرى؛ جهة من املتقدم، املغربي القضائي االجتهاد ومسايرة جهة، من بالخارج املغاربة

 تذييل االتفاقي، الطالق مشيييييييييكل)حدة  على إشيييييييييكالية كل عن مفصيييييييييلة مذكرات إعداد تتولى مشيييييييييتركة لجنة خلق -

 املرتقب؛ االصالح في اعتمادها قصد املغربي للمشرع وتقديمها ،...(األجنبية،  األحكام

 االستقبال؛ وبلدان املغرب بين القضائي التعاون  يثيرها التي والتحديات الصعوبات وتتبع لرصد آلية إحداث -

 ل من تحقيقا نشرها على والعمل بالخارج ملقيمين ا باملغاربة الصلة ذات األسرية املادة في القضائي العمل توحيد -

 والقضائي؛ القانوني

 واملصييييييييييييييالح الحقوق  حميياييية قصييييييييييييييد أخرى  اتفيياقيييات بييإبرام واملبييادرة الثنييائييية، االتفيياقيييات بعض في النظر إعييادة -

 بالخارج؛ املقيمين  للمغاربة املشروعة

 الخاص؛ الدولي للقانون  مغربية مدونة إحداث -
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 الخاص؛ الدولي القانون  قضايا حول  النقض بمحكمة خاصة غرفة إحداث -

 .وواجباتهم بحقوقهم وتعريفهم اإلقامة بلدان املقيمين بالخارج بقوانين املغاربة وتحسيس توعية -

 

  غشت  10تنظيم يوم دراس ي مشترك مع وزارة العدل بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة املقيمين بالخارج الذي يصادف

. وتم خالل هذا اللقاء دراسة السبل "خارجمرفق العدالة في خدمة املغاربة املقيمين بالمن كل سنة، حول موضوع "

الكفيلة لتيسير ضمان ولوج املغاربة املقيمين بالخارج واستفادتهم من الخدمات العمومية، وخاصة تلك ذات الصلة 

بمرفق العدالة، حيث تم التطرق إلى عدد من املواضيع تهم باألساس املواكبة القضائية للمغاربة املقيمين بالخارج، 

طرق لتحسين املساطر اإلدارية الخاصة بهم، وإعداد نظام لليقظة القانونية ذات الصلة بمغاربة العالم، واقتراح 

ووصع منظومة لتدبير الشكايات، وكذا مواكبتهم في مساعيهم القضائية واإلدارية، وأيضا بذل املزيد من الجهود 

انخرطت فيها بالدنا اليوم، السيما في ظل تفش ي  لتطوير أساليب العمل باعتماد رقمنة الخدمات السالفة الذكر التي

 وباء كورونا.

 

 إعداد مشروع مرسوم املتعلق بمواكبة املغاربة والعائدين اضطراريا إلى أرض الوطن؛ 

 املساهمة في اجتماعات اللجنة التقنية املتعلقة بدراسة مقترحات القوانين؛ 

  باملغاربة املقيمين بالخارجإبداء الرأي القانوني حول عدد من القضايا ذات الصلة . 

 

 . إطالق املنصة الرقمية للخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج3.4.1.1

 

ده، للمواطنين  استحضارا للعناية امللكية السامية التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيَّ

املغاربة املقيمين بالخارج من أجل النهوض بمختلف قضاياهم ومصالحهم وتقوية روابطهم ببلدهم األصل املغرب، 

يونيو  16نتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج  يوم األربعاء وفي إطار استكمال أوراشها الكبرى، أطلقت الوزارة امل

املنصة الرقمية للخدمات القانونية والقضائية لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج. و يأتي إحداث هذه املنصة    2021

بة املقيمين بالخارج في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون املغار 

وشؤون الهجرة، األمر الذي يتماش ى وتطوير أساليب العمل وتجويد النصوص وتيسير الولوج إلى الخدمات  السيما 

لحركة تنقل   -املؤقت-و التي تسببت في  التقييد  19في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب وباء كوفيد 

 ض ي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية باملغرب أو ببلدان إقامتهم. املغاربة املقيمين بالخارج للتقا
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و في هذا اإلطار، بادرت الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج  بتعاون مع وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة  

رة مواطنينا بالخارج منصة رقمية تتيح وضع رهن إشا إلىالقضائية ورئاسة النيابة العامة و وكالة التنمية الرقمية، 

لهم حجز املواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع ثلة من القضاة واألطر اإلدارية املختصة. و ستعمل 

على استقبال عن بعد طلبات وشكايات  2021شتنبر  15يونيو و 15لجنة مركزية خاصة  طيلة الفترة املتراوحة بين 

بالخارج. و توجيههم وإرشادهم من أجل اتباع املساطر القانونية الجاري بها العمل ، و كذا التنسيق املغاربة املقيمين 

 بشأن طلباتهم وشكاياتهم وتتبعها مع مختلف ممثلي اللجان املحلية املحدثة على مستوى محاكم اململكة. 

 

 ض الوطنأثناء عودتهم إلى أر  املغاربة املقيمين بالخارج. مواكبة واستقبال 5.1.1

 : 2020خالل سنة 

في إطار مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج الذين تزامن تواجدهم بأرض الوطن مع إغالق الحدود البرية والبحرية والجوية 

 للمملكة، تم اتخاذ مجموعة من التدابير تهم أساسا:  

 الخاصة التي تنظمها الدول األجنبية  تكليف لجنة مركزية ملواكبتهم والسهر على إدماج أكبر عدد منهم ضمن الرحالت

 عبر سفاراتها وقنصلياتها إلعادة مواطنيها العالقين في املغرب، وذلك بتنسيق مع السلطات املغربية؛

  مواطنة ومواطن من املغاربة املقيمين بالخارج الذين كانوا يتواجدون بأرض الوطن من  72.000تمكين ما يفوق

 ختلف الرحالت التي نظمتها السفارات والقنصليات األجنبية؛ االلتحاق ببلدان إقامتهم عبر م

  معالجة مجموعة من امللفات واملواضيع التي أملتها هذه الوضعية االستثنائية وإيجاد حل لها، بتنسيق وتعاون مع

 املؤسسات الوطنية املعنية وشبكات الكفاءات املغربية بالخارج، نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: 

لسيييييماح بتسيييييوية الوضيييييعية الجمركية للسييييييارات خارج اآلجال القانونية املحددة لنظام القبول املؤقت بالنسيييييبة ا -

للمغاربة املقيمين بالخارج الذين كانوا يتواجدون بأرض الوطن ولم يسييتطيعوا العودة بسييبب إغالق الحدود، من 

 طرف إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة؛ 

املرضيييييي ى منهم بعد التوصييييييل بشييييييكايتهم، وذلك بالتنسيييييييق مع وزارة الصييييييحة على املسييييييتوى  التكفل الصييييييحي ببعض -

 الجهوي؛

تقديم املسيييييييييييياعدة الطبية والنفسييييييييييييية بشييييييييييييكل مجاني لفائدتهم، وذلك من خالل تعبئة شييييييييييييبكة الكفاءات الطبية  -

 املغربية بالعالم؛ 

ملحامين املغاربة ومن أصييييييييول مغربية تمكينهم من اسييييييييتشييييييييارات قانونية مجانية عن بعد من خالل تعبئة شييييييييبكة ا -

 بالخارج. 

 

 : 2021خالل سنة 

مرحبا"، عملية -تعتبر عملية مواكبة واستقبال مغاربة العالم باملغرب أثناء عودتهم إلى أرض الوطن "عملية عبور 

انطالقتها بداية راسخة تترجم مدى االرتباط الوثيق الذي يجمع املغاربة املقيمين بالخارج بوطنهم األم، ويتم إعطاء 
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شهر يونيو من كل سنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وتمكن سنويا ما 

وتعد عملية فريدة من نوعها ماليين مواطن مغربي مقيم بالخارج من قضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن.  3يقارب 

وصلت مستوى عال من النضج بفضل تطوير االمكانيات املتعلقة ونموذجا يحتدى به على الصعيد العاملي، حيث 

 تطوير جميع البرامج املرتبطة بها وفق مقاربة تشاركية.بالبنية التحتية لالستقبال و 

 19و بالنظر للوضع الذي تعيشه بالدنا والعالم بأكمله، واملرتبط بانتشار جائحة كوفيد ، 2021بسنة وفيما يتعلق 

صحة مواطنينا داخل وخارج أرض الوطن، ونظرا لتطورات الحالة الوبائية التي الزالت تفرض وضرورة الحفاظ على 

على الدول تطبيق إجراءات للحد من انتشار الوباء، قامت السلطات املغربية املعنية هذه السنة باالستعداد لجميع 

 بي:  2021ضيرية لعملية  عبور عمال التحالسيناريوهات املحتملة املتعلقة بالعملية، حيث قامت في إطار األ 

بالرباط، وهو  2021أبريل   19عقد اجتماع اللجنة الوطنية لعملية عبور برئاسة وزارة الداخلية يوم  -

االجتماع الذي تم خالله استعراض ودراسة التدابير واإلجراءات املتعلقة بتنظيم العملية على مختلف 

دو جاهزيتهم واستعدادهم الكامل لكل السناريوهات املتدخلين، الذين أب كافة املستويات، ومن طرف

 على رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛و  ،املحتملة

التحضير ملخططات املالحة البحرية، والبدأ في تجهيز البواخر باآلليات التي تراعي الظروف االستثنائية  -

 الحالية ودراسة فترات الذروة في الدخول وعند الخروج؛

 التحتية واللوجستية للموانئ والفضاءات املخصصة لالستقبال؛تهييئ البنيات  -

التخطيط لتنفيذ برنامج يهدف إلى تطوير آليات االستقبال وتعزيز الخدمات املقدمة ملغاربة العالم بما  -

 فيها الخدمات الطبية، وكذا مواكبتهم خالل عملية العبور ومقامهم الصيفي باملغرب؛

 من الصحي؛أجل تعزيز وضمان السالمة واألمن املتعلق بالعملية بما فيها األ االعداد ملختلف اإلجراءات من  -

 أثناء عملية السفر من خالل: 19دراسة مختلف االجراءات الكفيلة بمكافحة انتشار وباء كوفيد  -

   ،تكثيف الفرق الطبية في جميع مسارات املرور وفي كل املعابر 

  وإحداث مختبرات باملوانئ بالنسبة للرحالت تجهيز البواخر بمختبرات للكشف عن الفيروس

 القصيرة، وفي املطارات، وفي مختلف املعابر؛

  ؛19اعتماد االختبارات السريعة للكشف عن داء كوفيد 

  ؛مراقبة درجات حرارة املسافرين طيلة مسارات العبور 

 .اعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول املسافرين إلى أرض الوطن 

. 

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، عقدت اللجنة الوطنية على 

، وتدارست كل الجوانب واإلجراءات ألجرأة التوجيهات 2021يونيو  13املستوى التقني اجتماعا، يوم االحد 

ف االستقبال عبر انخراط جميع السامية. حيث تقرر العمل على الرفع من وتيرة الرحالت، وكذا تحسين ظرو 
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 تم العمل علىالفاعلين من أجل ضمان انسيابية العبور إلى أرض الوطن عبر تدبير محكم واستباقي للتدفقات. كما 

 محاربة الظواهر التي يتعرض لها املغاربة املقيمين بالخارج فور وصولهم ألرض الوطن كظاهرة النقل السري 

 قييم الخدمات التي تهدف لضمان انسيابية املرور.و افتحاص نقط العبور من أجل ت

و في نفس اإلطار تم توفير عدد كاف من السفن لتمكين املغاربة املقيمين بالخارج  من ولوج التراب الوطني عبر   

 .بالبرتغال موانئ سيت و مارسيليا بفرنسا، جينوة بإيطاليا، و بورتيماوو 

السنة في أحسن الظروف، اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون واستعدادا لتنظيم عملية العودة لهذه  

اإلفريقي واملغاربية املقيمين بالخارج عدة تدابير على مستوى تعبئة املوارد البشرية والدعم التقني، داخل اإلدارة 

لتي تدخل موانئ املركزية كما على مستوى البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية املغربية بالخارج، خاصة تلك ا

 العبور األجنبية املشار إليها، في نطاق اختصاصها القنصلي، و من بين هذه التدابير:

فتح وكاالت قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية إلى نهايتها، لتقديم خدمات إدارية بشكل  -

 لقضاء عطلتهم بأرض الوطن. ، لفائدة أفراد الجالية العائدين7أيام على  7و 24ساعة على  24مستمر، 

خاصة بفرنسا، إيطاليا، بلجيكا وهولندا، بأعوان ومستخدمين  -عند االقتضاء-تعزيز املراكز القنصلية  -

 عرضيين خالل عملية العبور.

 إحداث خلية يقظة على مستوى الوزارة طيلة فترة العبور لتتبع سير العملية. -

ي للتنسيق املحدث على مستوى القيادة العامة للقوات الحضور واملشاركة اليومية في املكتب املركز  -

املسلحة امللكية بالرباط لتتبع سير العملية وتنسيق الجهود إليجاد الحلول املناسبة للمشاكل أو 

 الصعوبات التي قد تعترض السير العادي واملنتظم للعملية أو التي تواجه املواطنين العائدين.

االستقبال والسلطات املغربية املختصة، خاصة مع وزارة الداخلية متابعة التنسيق مع سلطات بلدان  -

واإلدارة العامة ل من الوطني، لضمان مرور العملية في أحسن الظروف واالستجابة النتظارات مواطنينا 

 بالخارج بمناسبة العودة لقضاء عطلتهم السنوية بأرض الوطن.
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 املقيمين بالخارج . تعزيز التواصل مع املغاربة 6.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد عملت الوزارة على رفع مستوى التواصل  مع املغاربة املقيمين بالخارج  واتخاذ مجموعة من التدابير 

واملتعلقة الظرفية  االستعجالية ملواكبتهم  والتجاوب مع متطلباتهم امللحة واملستعجلة في ظل التداعيات التي أفرزتها

يعتبر محور التواصل  و.19-طرف مجموعة من دول اإلقامة،  ملواجهة تفش ي جائحة كوفيدباإلجراءات املتخذة من 

 من بين أبرز املحاور التي ترتكز عليها اإلستراتيجية الوطنية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج ، حيث تم تسطير 

 و تنفيذ العديد من اإلجراءات الهامة نذكر منها على الخصوص:

عدد من الفعاليات الوطنية وكفاءات مغربية  بمشاركة باليوم الوطني للمهاجرالسنوي االحتفاء  -

 . مقيمة بالخارج

قات املراسالت  -
ُّ
اعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسالت اإلدارية من أجل التدبير اإللكتروني لتدف

في إطار املبادرات التي انخرطت فيها اململكة لتشجيع العمل عن ُبعد وتقليص التبادل  الواردة والصادرة،
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املادي للمراسالت والوثائق اإلدارية. هذه البوابة تمكن املواطنين املقيمين بالخارج كما املواطنين بأرض 

 بتأكيد االستالم؛  إيداع مراسالتهم مقابل وصل رقمي من الوطن واملقاوالت واإلدارات والهيئات العمومية

إحداث مجموعة من خالليا اليقظة والتواصل والتوجيه من أجل مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج  -

 والتجاوب مع طلباتهم واستفساراتهم؛ 

تحديث املوقع االلكتروني الرسمي  -

تعزيز حضور الوزارة على للوزارة و 

 مختلف شبكات التواصل االجتماعي

لتطلعات من أجل استجابة أكبر 

 املواطنين املقيمين بالخارج؛ 

وضع منصة رقمية مخصصة  -

حصرًيا للمغاربة املقيمين بالخارج 

تبادل وتقاسم املعلومات واالقتراحات والتجارب حول املواضيع التي تهم لتعزيز التواصل معهم و 

الدولي. وتروم هذه قضاياهم، وكذا تلك التي تهم بالدنا وتساهم في تعزيز إشعاعها على املستوى الجهوي و 

تعزيز ارتباط مواطنينا املقيمين بالخارج  (Bladifqalbi.com)املنصة التي أطلق عليها اسم "بالدي في قلبي" 

 ببلدهم األم، املغرب، رغم عامل البعد، وخاصة خالل هذه الفترة االستثنائية املرتبطة بجائحة كورونا؛

 

 ... رأسمال مزدوج للمساهمة في التنمية الوطنية تعزيز تعبئة املغاربة املقيمين بالخارج .2.1

نهجت اململكة املغربية سياسة واعدة من أجل تعبئة 

كفاءات مغاربة العالم باعتبارهم فاعلين أساسيين في 

مسار التطور االجتماعي واالقتصادي للمغرب ورافعة 

لتشجيع االستثمار ونقل التجارب والخبرات واملعارف، 

كفاءات مغربية عالية التأهيل )أزيد خاصة في ظل توفر 

مغربي مقيم بالخارج يتوفر على مستوى  400.000من 

فأكثر(، باإلضافة إلى تنامي الشعور باالنتماء  5باكالوريا + 

و رغبة كبيرة لدى مغاربة العالم للمساهمة في تنمية 

 .بلدهم األصل

و  من أجل استثمار هذه الثروة الهامة ،أخذ املغرب على 

املغاربة املقيمين ه وضع سياسة مندمجة تجاه عاتق

تهدف باألساس إلى تعبئة الكفاءات وتأطير  بالخارج
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مساهمتهم في تنمية بلدهم والدفاع عن قضاياه ومصالحه وتوثيق أواصر الشراكة مع كافة املتدخلين سواء باملغرب 

لكبرى التي أطلقها املغرب تحت القيادة أو ببلدان اإلقامة، إضافة إلى تعزيز مساهمتهم في األوراش التنموية ا

 الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

وبالنظر للحصيلة التراكمية منذ سنوات عديدة تمتد ل جيال األولى للهجرة املغربية، ساهم املواطنون املغاربة 

إذ تعتبر مساهمتهم دليال ملموسا على أنها املقيمون بالخارج بطرق وأشكال متعددة في الوضعية الحالية لبالدنا، 

د، له انعكاسات إيجابية متنوعة، سواء على مستوى  ل مصدر غنى فكري ورأسمال مادي وال مادي دائم التجدُّ
ّ
تشك

االستثمار ونقل التكنولوجيا أو على مستوى نشر املمارسات الفضلى والتجارب الناجحة والحكامة الجيدة، 

  غرب بالخارج والدفاع عن قضاياه اإلستراتيجية.واإلسهام في إشعاع امل

و ومن أجل تنزيل هذه الرؤية الواعدة، تسهر الوزارة 

املقيمين بالخارج على وضع اآلليات  ةاملكلفة باملغارب

الضرورية التي تؤطر العالقة بين مختلف الفاعلين 

لتحقيق االلتقائية الالزمة في إطار حكامة مؤسساتية 

يل أمثل للبرامج املوجهة لخدمة متجددة، بهدف تنز 

املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج. كما يتم العمل على 

باإلطار املؤسساتي من أجل إعداد املساطر املتعلقة 

تسهيل و تأطير تعبئة هذه الكفاءات، و تعزيز مساهمتها في مختلف األوراش الوطنية ذات األولوية في أبعادها 

 حلية. الوطنية و الجهوية و امل

 

 . تعبئة كفاءات املغاربة املقيمين بالخارج1.2.1

من أجل تشجيع مساهمة املغاربة املقيمين بالخارج في مختلف األوراش التنموية التي أطلقها صاحب الجاللة امللك 

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على مأسسة برنامج، وفق  تملعمحمد السادس نصره هللا وأّيده، 

تجميع وتعبئة هذه الكفاءات وتيسير انخراطها في  بهدفمقاربة مندمجة، موجه للكفاءات املغربية بالخارج 

اتيين املخططات والبرامج الوطنية، والتعريف بفرص األعمال واالستثمار بين مختلف الفاعلين املؤسس

وتتجلى هذه املقاربة في  االقتصاديين واالجتماعيين باملغرب ونظرائهم من الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج.

 :املبادرات العملية التالية
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 . إطالق البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات املغربية بالخارج1.1.2.1

سيمكن البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات من تعبئة 

ألف مستثمر  500كفاءة مغربية مقيمة بالخارج و 10.000

البرنامج  ، ويهدف2030من املغاربة املقيمين بالخارج في أفق 

إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن  كذلك

من مأسسة تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج من أجل تقوية 

مساهمتها في مختلف األوراش الوطنية ذات األولوية التي 

أعطى انطالقتها صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

 نصره هللا. 

كما يهدف البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج إلى التعريف بالكفاءات املغاربية املقيمة 

ات عبر بالخارج واالعتراف بإسهاماتها من أجل تنمية بلدها األصل، و كذا مأسسة واستدامة تعبئة هذه الكفاء

 برامج محددة بالقطاعات ذات األولوية. 

و من أبرز أهداف البرنامج كذلك، تقوية مساهمة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج من خالل حثها ومواكبتها على 

االنتظام داخل شبكات وتأطير عملها للدفاع عن مصالح املغرب وإشراكها في توطيد عالقات الشراكة بين مختلف 

في املغرب وبلدان اإلقامة، و تحفيز األجيال الجديدة من املغاربية املقيمة بالخارج على االقتداء باألمثلة  الفاعلين

 الناجحة منهم.

يرتكز البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج على ست محاور استراتيجية. يتعلق املحور األول  و 

ج للكفاءات املغربية املقيمة بالخارج، فيما يهتم املحور الثاني بتحديد بتحسين التعرف و التحديد املمنه

االحتياجات الوطنية من الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج، و يبرز املحور الثالث أهمية خلق فضاءات للتفاعل 

الكفاءات املغربية مع الكفاءات املغربية بالخارج. أما املحور الرابع فيتعلق بوضع إطار مؤسساتي لدعم  شبكات 

املقيمة بالخارج، فيما يهتم املحورين الخامس و السادس  تواليا بتدعيم شبكات الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج 

 و املشاركة املنهجية للكفاءات املغربية املقيمة بالخارج في برامج التنمية الوطنية. 

تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج، التعليم والتكوين، من بين أهم القطاعات املستهدفة بالبرنامج الوطني لو 

االبتكار، والصحة، والصناعة خصوصا املتعلقة بمجال السيارات والطيران، والفالحة، والتنمية  و والبحث العلمي

اعي القروية، والبيئة، واالقتصاد األخضر، والسياحة. و تشمل التعبئة عدة مجاالت من أبرزها الذكاء اإلصطن

 والتعلم اإللكتروني، و التدريب املنهي، و تنمية القدرات، و  نقل املهارات والخبرات، و البحث والتطوير. 
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يسعى البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات املغربية كما 

املقيمة بالخارج على املستوى الوطني إلى تطوير الشراكة 

مع وبين املؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي 

لوطنية والدولية وتعزيز ومأسسة مساهمة الكفاءات ا

املغربية املقيمة بالخارج في بلورة وتنفيذ السياسات 

واملخططات والبرامج الوطنية التنموية. أما على املستوى 

الجهوي، فيروم إدماج وإشراك الكفاءات املغربية 

ربية في مجال تعبئة الكفاءات املقيمة بالخارج. جنوب وتقاسم التجربة املغ-املقيمة بالخارج في تعزيز التعاون جنوب

و دوليا يصبو البرنامج إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع املنظمات الدولية الفاعلة في هذا املجال مع إمكانية خلق 

  مبادرات ومشاريع جديدة.

 (MRE Academy) ارج. الشروع في تنفيذ املرحلة األولى من برنامج أكاديمية الكفاءات املغربية بالخ2.1.2.1

تهدف أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج إلى 

تعبئة شبكات الكفاءات املغربية بالخارج لدعم 

طلبة التكوين املنهي باملغرب باملهارات الالزمة بما 

يتماش ى مع احتياجات سوق الشغل، و كذا إلى 

املساهمة في تنزيل خارطة الطريق املتعلقة بتأھیل 

وتحدیث التكوين املنهي ببالدنا بشراكة مع وتطوير 

مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل. و تساهم 

ات كفاءات متعددة في إنجاح برامج بكش

األكاديمية و هي شبكة الكفاءات الطبية ملغاربة العالم، وجمعية األطر املغربية بسويسرا، و شبكة الكفاءات 

ال صناعة الطيران بكندا، و شبكة الكفاءات املغربية بالواليات املتحدة املغربية بأملانيا،و شبكة الكفاءات في مج

 األمريكية. 

و يغطي اشتغال االكاديمية مجموعة من املجاالت أبرزها صناعة الطيران، صناعة السيارات، الصحة، الذكاء 

 االصطناعي والتعليم عن بعد. و كذا مجال هندسة التكوين وتكوين املكونين. 

شبكات الكفاءات على التبرع بأجهزة ومعدات بيداغوجية لصالح مؤسسات التكوين املنهي خصوصا و لقد عملت 

في مجال صناعة الطيران لعدة مراكز للتكوين املنهي وطنيا. كما قامت بتنشيط ندوات وحلقات دراسية حول 

نقل املهارات في مجال التعلم التقنيات الجديدة،و تقديم املشورة واملساعدة بشأن بلورة مناهج تعليمية محددة، و 

 اإللكتروني و استراتيجيات التحول الرقمي نحو نظام التعليم اإللكتروني. 
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 MREشرعت الوزارة في تنفيذ املرحلة األولى من برنامج أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج )و في هذا اإلطار، 

Academy العرض الوطني في مجال التكوين املنهي وتنفيذ كفاءة لإلسهام في تطوير  4500( الذي مكن من تعبئة

برنامج مدن املهن والكفاءات، من خالل التوقيع على اتفاقية شراكة مع مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، 

مكتب  ، وكذا اتفاقيات خاصة مع خمس شبكات من الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج و2020يونيو  24بتاريخ 

. ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة شبكات الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج من خالل إنعاش الشغلالتكوين املنهي و 

نقل الخبرات واملعرفة في مجاالت صناعة الطيران والسيارات، والصحة، والذكاء االصطناعي، والتعليم عن بعد 

مع احتياجات سوق العمل ومع  لدعم طلبة التكوين املنهي باملغرب باملهارات الالزمة في هذه املجاالت، بما يتماش ى

توجهات املكتب في تنزيل خارطة الطريق املتعلقة بتطوير وتحدیث التكوين املنهي ببالدنا، وفقا للتوجيهات السامیة 

 . 2015لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا الواردة في خطاب العرش لسنة 

واملكونين في مجال منظومة صناعة السيارات بمكتب التكوين  كما عملت الوزارة على إطالق برنامج تكوين الطلبة

املنهي وإنعاش الشغل، من خالل التوقيع على اتفاقية خاصة للشراكة بين الوزارة واملكتب السالف الذكر وشبكة 

برنامج . ويهم هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تنفيذ 2021فبراير  08الكفاءات املغربية املقيمة بأملانيا، يوم 

أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج، تنظيم دورات 

تكوينية نظرية وتطبيقية في مجال منظومة صناعة 

السيارات لفائدة الطلبة واملكونين باملكتب من طرف 

شبكة الكفاءات املغربية املقيمة بأملانيا. هذا، باإلضافة 

إلى تزويد املعاهد باملعدات والوسائل التقنية الالزمة 

 قيام باألشغال التطبيقية ذات الصلة.لل

 

 املنتدى الدولي للكفاءات املغربية املقيمة بالخارج  إطالق الصيغة الجديدة لبرنامج . 3.1.2.1

 (Fincome) "فينكوم"

يهدف برنامج املنتدى الدولي للكفاءات املغربية املقيمة 

إلى وضع خبرات وكفاءات مغاربة  (FINCOME) بالخارج

إشارة الجامعات ومؤسسات التكوين والبحث العالم رهن 

العلمي العمومية الوطنية، و كذا إلى تشجيع وتيسير نقل 

التكنولوجيا والخبرات في مختلف املجاالت من خالل 

خبير مغربي مقيم بالخارج سنويا في  100تعبئة حوالي 

 مجال البحث العلمي والتقني.
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 العالي والتعليم املنهي قيات مع كل من وزارة التربية الوطنيية والتكوينو لتزيل هذا املشروع  عقدت الوزراة عدة اتفا

العلمي و كذا املركز الوطني للبحث العلمي والتقني، باإلضافة إلى إشراك الكفاءات وشبكات الكفاءات  والبحث

 املغربية بالخارج. 

و في هذا اإلطار تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة 

باملغاربة املقيمين بالخارج  وشبكة الخبراء  املنتدبة املكلفة

املغاربة بأمريكا الشمالية في مجال الطيران، و التي تتكون 

من كفاءات مغربية مقيمة في الواليات املتحدة األمريكية 

وكندا اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الطيران واملالحة 

الجوية.  وتهدف هذه االتفاقية إلى املساهمة في تعزيز 

اط املغاربة الذين يعيشون في أمريكا الشمالية ببلدهم األم، وكذا تشجيع تبادل الخبرات والتجارب بين خبراء ارتب

هذه الشبكة والخبراء املقيمين باملغرب واملساهمة بخبرتهم في تطوير ودعم العرض التكويني والخبرة الوطنية في هذا 

هذه االتفاقية لتتويج عمل تنسيقي بين الوزارة والشبكة  املجال بتنسيق وتشارك مع املؤسسات املختصة.  وتأتي

امتد لعدة أسابيع من أجل تنظيم جامعة صيفية خالل 

يوليوز الجاري باملدرسة  17إلى  12الفترة املمتدة من 

الوطنية العليا للفنون واملهن. وستمكن هذه الجامعة 

دة من  االصيفية الطلبة واملهندسين املغاربة من االستف

ين متعلقة بمجال الطيران، وذلك بفضل مساهمة تكاو 

خبراء هذه الشبكة الذين قدموا من الواليات املتحدة 

األمريكية وكندا. هذا باالضافة الى برمجة لقاء مع اللجنة 

املغربية األمريكية للتبادل التربوي والثقافي من أجل تقديم عرض حول التنقالت العلمية بين املغرب والواليات 

األمريكية لفائدة الطلبة واملهندسين واألطر املغاربة، بهدف التعريف ببرامج التبادل الطالبي والعلمي بين  املتحدة

 البلدين.

 . إطالق منصة جديدة لتعبئة الكفاءات املغربية بالخارج 4.1.2.1

، 2030في إطار أجرأة البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات الرامي إلى تعبئة عشرة أالف خبير و كفاءة في أفق سنة 

النسخة الجديدة واملحينة  2021غشت  03أطلقت الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج يوم الثالثاء  

والتي  https://maghribcom.gov.ma ة بالخارج "مغربكم"  للمنصة الرقمية الخاصة بتعبئة الكفاءات املغربي

ستمكن من تسهيل تعبئة هذه الكفاءات لتعزيز مساهمتها في مختلف األوراش التنموية الوطنية، حيث ستشكل 

الخبرات، وأيضا إطارا محفزا لخلق فضاء للتواصل وتبادل املعلومات املتعلقة بفرص األعمال والشراكة ونقل 

https://maghribcom.gov.ma/
https://maghribcom.gov.ma/
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شراكات ذات قيمة مضافة بين الفاعلين االقتصاديين والجامعات ومعاهد البحث باملغرب من جهة، والكفاءات 

 املغربية املقيمة بالخارج من جهة أخرى، سواء بشكل مؤقت أو دائم. 

ركاء الوطنيين من خالل خلق تفاعل سهل و تمثل هذه املنصة آلية للربط بين كفاءات مغاربة العالم و مختلف الش

 ومباشر بين هذه األطراف ، و كذا العمل على خلق شبكة تواصل اجتماعي و منهي تتميز بالدقة 

و الجاذبية. كما ترتكز الصيغة الجديدة واملحينة للمنصة على التفاعل املباشر واآلني معتمدة على آخر 

كافة املتدخلين. كما ستوفر   اعي واملنهي، مما يتيح دينامية كبيرة بيناملستجدات املرتبطة بوسائط التواصل االجتم

البوابة عدة وظائف هامة أبرزها تمكين الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج من الولوج عبر فضاء عام يوفر معطيات 

ع الفاعلين وأخبار متعلقة باألوراش التنموية، وفضاء خاص يمكن من الولوج إلى فرص الشراكة والتعاون م

الوطنيين وباقي الكفاءات. كما ستمكن هذه املنصة على الخصوص من خلق تفاعل دائم وآني بين العرض والطلب، 

 وأيضا التشبيك عن طريق خلق شبكات للكفاءات جغرافية وموضوعاتية.

و مساهمتها في أوراش بالخارج املقيمة و يندرج إطالق هذه اآللية الهامة في إطار تعزيز تعبئة الكفاءات املغربية 

التنمية باملغرب، حيث أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في تقريرها الذي قدمته بين يدي جاللة 

بفاس، بضرورة إيالء أهمية كبرى لتشجيع استثمارات مغاربة العالم عبير اعتمياد  2021ماي  25امللك حفظه هللا في 

ليى آلييات للمواكبية وربيط االتصال ميع حامليي املشياريع فيي املغيرب. وفضيال عين سياسية شياملة ومندمجية ترتكيز ع

ذليك، ينبغيي القييام بمبيادرات قويية ومنتظمية فيي مجيال التواصيل لشيرح وتوضييح اإلطار القانونيي والتنظيميي 

ثمار فيي املغيرب، حسيب الجهيات واملسيطري املعتميد وطنيا وتوفيير املعلوميات الضروريية حيول فيرص االست

 والقطاعيات.

. الشروع في اإلعداد إلطالق مبادرة لتعبئة الكفاءات املغربية بالخارج للمساهمة في أوراش البحث 5.1.2.1

 واالبتكار في مجال البيئة والطاقات املتجددة والتنمية املستدامة

 برنامج تعبئة الكفاءات املغربيةشرعت الوزارة في تنزيل 

املقيمة بالخارج في مجال التكنولوجيات الخضراء، من 

خالل توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة واملعادن 

والبيئة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات 

املتجددة، بهدف تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج 

للمساهمة في أوراش التكوين والبحث واالبتكار في مجال 

تجددة واالقتصاد األخضر والبيئة والتنمية الطاقات امل

املستدامة على املستوى الوطني. وتم في إطار هذا البرنامج إطالق طلب مشاريع خاص باالبتكار في هذا امليدان. 

 وسيتم كذلك إنشاء قاعدة معطيات وشبكة للخبراء املغاربة املقيمين بالخارج في هذا املجال.
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 فاءات املغربية املقيمة بالخارج من أجل تعبئتها والتعريف بها. تعزيز التواصل مع الك6.1.2.1

 :أبرزهاوتندرج ضمن هذا املحور عدة انشطة من 

تنظيم لقاءين مع الكفاءات املغربية  -

فبراير وفاتح  29بمونتريال وأوطاوا، بكندا، يومي 

شكل هذان اللقاءان فرصة  ، حيث2020مارس 

كفاءات لالطالع على انشغاالت واهتمامات ال

وبحث سبل الشراكة  ،املغربية املقيمة بكندا

والتعاون بينها وبين مختلف الشركاء الوطنيين 

في عدد من املجاالت ذات األولوية بالنسبة 

كفاءة مغربية مقيمة  60كفاءة مغربية مقيمة بمونتريال و 80حضر أشغال هذين اللقاءين  و .للمغرب

 بأوطاوا؛

"تعزيز مساهمة تنظيم لقاء دراس ي حول  -

املغاربة املقيمين بالخارج في األوراش التنموية 

 2020غشت  10الوطنية" وانتظم هذا اللقاء يوم 

وذلك ضمن  احتفاء باليوم الوطني للمهاجر

ورشتين أساسيتين، األولى تمحورت حول 

مساهمة املغاربة املقيمين بالخارج في املشاريع 

لق خاصة الكبرى لبالدنا، والتي تتعالتنموية 

بمجاالت تهم البيئة والتنمية املستدامة والتكوين 

التقنيات الحديثة ومجال الطب والبحث العلمي، وكذا التحول نحو الحكومة اإللكترونية  والتدريب و

وتحديث اإلدارة واآلفاق املفتوحة بالتقنيات الرقمية. أما الورشة الثانية فقد انكبت أشغالها على 

عالم، بهدف تنزيل استراتيجيات عمومية موجهة لتعبئة وتوجيه رؤوس أموال املغاربة استثمارات مغاربة ال

املقيمين بالخارج إلى قطاعات إنتاجية واعدة ومبادرات مواكبة، ودعم العمل ملرافقة ودعم الشباب 

 ؛املغربي املقيم بالخارج من حاملي املشاريع
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وسائل اإلعالم حيث تم إنجاز مجموعة من البورتريهات التعريف بالكفاءات املغربية بالخارج عبر مختلف  -

املرئية واملكتوبة للتعريف بالكفاءات املغربية املقيمة بالخارج واملشاريع التي تشرف عليها، إضافة إلى ترتيب 

 مشاركة العديد منها في برامج إذاعية وتلفزية.

فريقيات، رائدات أعمال العالم"، يوم رات اال تنظيم ندوة دولية عبر تقنية املناظرة املرئية حول "املهاج -

بشراكة بين مكتب شمال أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة ألمم املتحدة  2021مارس  29االثنين 

 والوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

تكريم النساء املغربيات الرائدات املقيمات  -

 ،2021مارس  31بالخارج عن بعد يوم 

بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة تحت 

شعار "النساء ودورهن القيادي: تحقيق 

مستقبل متساٍو في عالم تسوده جائحة 

 ".19-كوفيد

إطالق منصة رقمية "بالدي في قلبي"، وهي منصة متعددة اللغات، لتعزيز التواصل مع املغاربة املقيمين  -

طن وتقديم االقتراحات وتقاسم األفكار والتجارب، وكذا تعزيز إشعاع بالخارج وتقوية االرتباط بالو 

   اململكة جهويا وقاريا ودوليا.

 . إعداد مشروع الجائزة الوطنية للكفاءات املغربية بالخارج7.1.2.1

عملت الوزارة على إعداد مشروع مرسوم بإحداث "الجائزة الوطنية للكفاءات املغربية بالخارج"؛ تمنح سنويا تقديرا 

إلسهاماتها في األوراش التنموية التي يعرفها املغرب، وفي إشعاعه بالخارج والدفاع عن قضاياه االستراتيجية. وكذا 

 املغاربة املقيمين بالخارج.  اعترافا بمبادراتها ومجهوداتها في خدمة قضايا 
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 . الشروع في وضع برنامج سنوي ملساهمة مغاربة العالم في مشاريع االقتصاد التضامني والسياحة8.1.2.1

يهدف هذا البرنامج إلى مصاحبة  ودعم قدرات أزيد من 

، في 2030في املائة من التعاونيات املغربية، في أفق  80

والسياحة واالقتصاد مجال الصناعة التقليدية 

التضامني من طرف الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج، 

وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة 

والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

 28االجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، املوقعة يوم 

  .2020دجنبر 

 تداعيات جائحة فيروس كورونا تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج لتجاوز في . الشروع 9.1.2.1

في إطار تعبئة الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج ملختلف شركائها من الكفاءات املهنية واملجتمع 

 مواجهة تداعياتها، تم:املدني ملواكبة مواطنينا املقيمين بالخارج خالل فترة جائحة فيروس كورونا و 

تعبئة شبكة الكفاءات الطبية املغربية بالعالم لتقديم املساعدة الطبية والنفسية بشكل مجاني لفائدة  -

املغاربة املقيمين بالخارج، بما فيهم املوجودين باملغرب، خالل فترة الحجر الصحي وطيلة مدة جائحة 

ت الطبية ملغاربة العالم ملواكبة املغاربة املقيمين طبيبا ومختصا من الكفاءا 40كورونا. حيث تم تعبئة 

بالخارج، بشكل تطوعي، أثناء الجائحة من خالل إطالق منصة للمساعدة الطبية والنفسية، حيث تم، في 

 استشارة طبية ونفسية.  562هذا اإلطار، تقديم 

ملغاربة املقيمين بالخارج من تعبئة شبكة املحامين املغاربة ومن أصول مغربية املمارسين بالخارج لتمكين ا -

استشارة قانونية  6500استشارات وتوجيهات قانونية مجانية عن بعد خالل جائحة كورونا. وقد تم تقديم 

من املحامين املغاربة  56للمغاربة املقيمين بالخارج، من خالل وضع، لهذا الغرض، الئحة بأسماء وهواتف 

 ولة.د 14ومن أصل مغربي املمارسين بالخارج بي 

تعبئة شبكة الكفاءات املغربية األمريكية التي قامت بمبادرة إصالح أجهزة التنفس االصطناعي  -

 باملستشفيات املغربية.
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 إعداد مخطط عمل ملواكبة وتحفيز املغاربة املقيمين بالخارج لالستثمار باملغرب 2.1.2

من أجل مواكبة وتشجيع الدينامية اإليجابية التي 

تعرفها استثمارات املغاربة املقيمين بالخارج باملغرب، 

وضعت الوزارة ضمن أولوياتها خلق اإلطار املؤسساتي 

واملناخ املناسب من خالل عدة مبادرات كإحداث خلية 

للمعلومات والتوجيه، ووسائل خاصة قابلة للولوج 

ج املواكبة واملساعدة إلنشاء الرقمي، وكذا برام

 املقاوالت. 

في إطار مواصلة برنامج تشجيع استثمارات املغاربة املقيمين بالخارج باملغرب وتسريع وثيرة تنفيذه، بهدف و 

التخفيف من التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا على املستوى الوطني، قامت الوزارة بإعطاء 

، كجهة معنوية بشراكة 2017" الخاصة بمغاربة العالم املقاولين، املحدثة سنة  13"الجهة  دينامية جديدة لدور 

 مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

" والذي يهدف 13العمل الذي تم وضعه بشراكة مع "الجهة   وفي هذا اإلطار، تم إعداد والشروع في تنزيل مخطط

لخارج، ومواكبة الكفاءات االقتصادية املغربية املقيمة بالخارج وتعبئتها إلى مواكبة وتحفيز املستثمرين املغاربة با

سيتم الشروع في تنفيذ  من أجل املشاركة في أوراش اإلقالع االقتصادي للمملكة. وفي إطار أجرأة هذا املخطط

وى الوطني برنامج عمل سنوي يهم تنظيم لقاءات وورشات دورية ومنتظمة بين الفاعلين االقتصاديين على املست

وتشجيع  ،والكفاءات االقتصادية واملستثمرين من املغاربة املقيمين بالخارج بهدف تعزيز التواصل والتشبيك بينهم

 رجال األعمال املغاربة املقيمين بالخارج على االستثمار في بلدهم األصلي.

 املغاربة املقيمين بالخارج : أيام دراسية حول خلق فرص االستثمار  لفائدةتنظيم  1.2..2.1

نظمت الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمينم 

حول خلق فرص االستثمار لفائدة  ادراسي ايومبالخارج 

طنجة تطوان  بجهة بالخارجاملغاربة املقيمين 

، و كان من أبرز أهداف هذا اللقاء الذي تم الحسيمة

بشراكة بين  2021يوليوز  16  تنظيمه يوم الجمعة 

مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة و الوزارة املنتدبة 

املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج، التعريف بالخدمات 

املقدمة من طرف الفاعلين الحكوميين من أجل تشجيع وتحفيز املستثمرين املغاربة املقيمين بالخارج الراغبين في 
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ات التي ينتمون إليها، من خالل خلق مشاريع استثمارية ذات قيمة املشاركة في أوراش اإلقالع االقتصادي بالجه

 مضافة، وذلك عبر مواكبتهم وتسهيل انخراطهم في املنظومة االقتصادية الوطنية. 

إلى تسهيل التواصل بين املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج والقطاعات الحكومية كذلك ترمي هذه املبادرة  و

واملؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وجميع الشركاء الفاعلين في مجال االستثمار باملغرب قصد توجيههم 

الصعيد الجهوي، وإرشادهم، تجسيدا لسياسة تقريب اإلدارة من املواطن وتعزيز النسيج املقاوالتي املغربي على 

 وكذا إبراز أهمية االستثمار كآلية لربط املغاربة املقيمين بالخارج باملجال الترابي الذي ينتمون إليه. 

يوليوز  09نظمت الوزارة يوم الجمعة كما 

الدورة األولى أليام االستثمار  2021

«Invest Days» بشراكة مع والية جهة ،

الجهوي الداخلة وادي الذهب واملركز 

 لالستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.

عقد هذا اللقاء تفعيال للتوجيهات امللكية انو 

السامية الداعية إلى تثمين مساهمة مغاربة 

العالم في مختلف األوراش التنموية، حيث يهدف إلى تقوية مساهمة املغاربة املقيمين بالخارج في ورش تنزيل النموذج 

البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج، كما يرمي إلى التعريف باملؤهالت التنموي الجديد وأجرأة 

 التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وإطالع حاملي املشاريع من مغاربة العالم على فرص االستثمار بها.

 غاربة في بلجيكا" لتعبئة املستثمرين امل Maghrib Belgium Impulse. إطالق مشروع "3.2.2.1

 Maghrib Belgiumأعلنت الوزارة عن إطالق مشروع "

Impulse  لتعبئة املستثمرين املغاربة في بلجيكا، و الذي "

يتم حاليا حيث مشروعا،  40يروم  تحفيز ومواكبة حاملي 

مشروعا، بشراكة مع االتحاد العام  12مواكبة حاملي 

للتنمية. ويهدف ملقاوالت املغرب والوكالة البلجيكية 

املشروع إلى تعبئة الكفاءات املغربية أو من أصل مغربي 

املقيمة في بلجيكا لالستثمار في بلدها األصل واملساهمة في 

 تنميته.
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 املغاربة املقيمين بالخارج إطالق منصة التوجيه و املواكبة  عن بعد للمستثمرين . 5.2.2.1

عبارة عن نظام معلوماتي يمكن من التوجيه ين بالخارج  منصة جديدة الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمأطلقت 

واملواكبة عن بعد للمستثمرين املغاربة املقيمين بالخارج والراغبين في االستثمار بوطنهم األصل بدء من مرحلة 

قاعدة بيانات مركزية مفهرسة تمكن املستثمرين . وسيتم العمل على تشكيل التفكير في املشروع إلى مرحلة اإلنشاء

الولوج إلى املعلومات والتعرف على املساطر ذات الصلة باالستثمار باملغرب، وكذا املغاربة املقيمين بالخارج من 

بشراكة مع كل وذلك  ،االستعالم عن مناخ األعمالواآلليات والوسائل التحفيزية لالستثمار، وأيضا الفرص املتاحة 

 سسات الوطنية املعنية. املؤ 

 https://mreinvest.marocainsdumonde.gov.maو يمكن الولوج لهذه املنصة عبر العنوان التالي : 

 

    MDM Invest  . الولوج الى تمويل صندوق 6.2.2.1

الولوج إلى الصندوق املخصص لدعم املستثمرين املغاربة املقيمين عملت الوزارة على تحيين ومراجعة شروط 

لالستثمار باملغرب، بتنسيق مع وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، لتصبح أكثر  "MDM Investبالخارج "

دة من وتيسير الولوج إليه، وكذا العمل على توسيع الئحة املجاالت املستفي مرونة، مع تبسيط مسطرة االستفادة

التمويل لتشمل املجاالت املتعلقة بالفالحة والخدمات واالقتصاد األخضر إلى جانب القطاعات الحالية وهي 

 الصناعة والتعليم والفندقة والصحة.

  . اإلعالم والتواصل حول االستثمار باملغرب7.2.2.1

 :تم تكثيف العمل في هذا املجال من خالل

 مغاربة العالم باملعلومات املتعلقة بإنشاء املقاوالت؛من ي املشاريع إنتاج فيديوهات توضيحية تزود حامل -

توسيع مساحة عرض برنامج " االستثمار " املدرجة بالبوابة إلكترونية للوزارة لتقديم املعلومات للراغبين  -

  ...(. في االستثمار باملغرب من مغاربة العالم )املساطر اإلدارية، التحفيزات، األوراش الكبرى لالستثمار
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تعزيز حكامة وتجويد العمل الثقافي والتربوي ... لتقوية االرتباط واملحافظة على الهوية الوطنية . 3.1

 للمغاربة املقيمين بالخارج واملساهمة في إشعاع اململكة 

 العمل الثقافي  . 1.3.1

نظرا ألهمية مسألة الثقافة وارتباطها الوجودي بالهوية الوطنية 

املحوري في تحقيق التنمية البشرية الشاملة، باعتبارها  ودورها

إحدى مكونات الرأسمال الالمادي، وبالنظر للمكانة املحورية التي 

تحتلها الثقافة  في تكوين الهوية املغربية خاصة  لدى األجيال 

الصاعدة من أبناء املغاربة املقيمين بالخارج،  والتي تعتبر  عامال 

وطنهم األصل كما هي عامل تقارب بين في توثيق ارتباطهم ب

الحضارات، واصلت الوزارة تنزيل سياستها الثقافية عبر العديد من األنشطة والبرامج املوجهة لهذه  الفئة من أجل 

مساعدتها  على التصدي ملختلف التحديات املعاصرة التي تواجهها ببلدان اإلقامة وإثراء معارفها بما تزخر به 

 من تنوع وغنى بما يسهم  في تعزيز قيم التسامح واالعتدال. الثقافة املغربية

 . وضع خارطة الطريق لتطوير العرض الثقافي املغربي بالخارج 1.1.3.1

تهدف خارطة الطريق لتطوير العرض الثقافي املغربي بالخارج إلى تعزيز ارتباط املغاربة املقيمين بالخارج ببلدهم 

ولي للثقافة املغربية. و في هذا اإلطار عملت الوزارة على إنتاج خارطة طريق األصل ، و كذا تحقيق اإلشعاع الد

بالنسبة للدول التي تعرف أكبر تواجد للمغاربة و دول أخرى لها عالقات استراتيجية مع اململكة املغربية، و ذلك 

 بتنسيق مع القائمين على الحقل الديني و التربوي. 

عرض الثقافي املغربي بالخارح، تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية لصاحب و يأتي إنتاج خارطة طريق تطوير ال

، و تنزيال ملضامين  2011الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، و استحضرا لروح دستور  اململكة املغربية لسنة 

، و كذا ما تضمنه تقرير 2021-2017االستراتيجية الوطنية الخاصة باملغاربة املقيمين بالخارج، و البرنامج الحكومي 

النموذج التنموي الجديد، باإلضافة إلى العديد من  الدراسات و األبحاث الحديثة في موضوع العرض الثقافي املغربي 

 بالخارج. 

و عملت الوزارة على وضع تشخيص شامل و دقيق للعرض الثقافي الحالي، و الذي خلص إلى كون هذا العرض يعرف 

تعلقة خصوصا باالستهداف و مشكل الرؤية و التنسيق و عدم وجود إطار مرجعي جامع، صعوبات و إشكاليات م

 و كذا نذرة املوارد املالية و البشرية. 
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و من أجل تنزيل أنجع لخارطة الطريق  وجب استثمار  الثروة الكبيرة من التراث الثقافي املغربي املادي وغير املادي، 

ة للمملكة املغربية مع دول االستقبال، باإلضافة إلى  االرتباط القوي للمغاربة و كذا العالقات الدبلوماسية املتين

 املقيمين بالخارج بأرض الوطن، والرغبة الكبيرة في تلقين الثقافة املغربية ألبنائهم. 

و انطالقا مما سبق فقد تمت صياغة رؤية 

املتعلقة بالعرض الثقافي املغربي بالخارج  2030

للثقافة املغربية التي هي مصدر  : "إشعاع دولي

فخر ملغاربة العالم ، بما يعزز ارتباطهم ببلدهم 

 األصلي ويرسم صورة مشرقة عن املغرب". 

و لقد تم اإلعالن عن خارطة طريق العرض 

الثقافي املغربي بالخارج بمناسبة تخليد اليوم 

العاملي للمهاجر و الذي تم االحتفال به هذه 

 . 2021غشت  03السنة يوم الثالثاء 

 

 . تنفيذ برنامج الجامعات الثقافية2.1.3.1

يعتبر برنامج "الجامعات الثقافية" من بين 

املكونات األساسية للعرض الثقافي الحالي املوجه 

لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج، والذي تم 

، بهدف االستجابة 2017إطالقه، خالل سنة 

الصاعدة من الحتياجات وانتظارات األجيال 

مغاربة العالم. وقد تم تطويره انطالقا من تجربة 

الجامعات الصيفية، التي دأبت الوزارة على 

. ويمتد برنامج الجامعات 2009تنظيمها منذ سنة 

الجامعة الربيعية والجامعة  –الثقافية على مدار السنة، على شكل جامعات موسمية )الجامعة الشتوية 

 الصيفية(.

"الجامعات الثقافية" إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ل جيال الجديدة من أبناء مغاربة العالم، ويهدف برنامج 

وتقوية روابطهم ببلدهم األصل، واملساهمة في الحفاظ على وشائجهم اإلنسانية وكذا مساعدتهم على االندماج 

على تأطير املشاركين وتوفير فضاء جامعي ببلدان االستقبال. ويتم تنفيذه بشراكة مع الجامعات املغربية التي تسهر 

 وأكاديمي يشجع على التواصل وتبادل املعارف. 
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وفي هذا اإلطار، وبالنظر للوضع االستثنائي الصحي الذي تعرفه بالدنا ومختلف أقطار العالم بسبب تفش ي جائحة  

لتي اتخذتها السلطات العمومية والرامية "، وكذا تفعيال للتدابير االحترازية والوقائية االستباقية ا19كورونا "كوفيد 

 إلى الحد من خطر انتشار هذا الوباء، نظمت الوزارة ثالث نسخ من الجامعات الثقافية ويتعلق األمر ب: 

  (2019)دجنبر 2019 الجامعة الشتوية برسم سنة: 

، الدورة الثالثة للجامعة 2019دجنبر  23و 22و 21بشيييييييييييييراكة مع جامعة األخوين، بمدينة إفران، تم تنظيم، أيام 

الشييييتوية لفائدة شييييباب مغاربة العالم. وقد اختير موضييييوع "العيش املشييييترك" كشييييعار قار لهذه الجامعة الشييييتوية، 

خ مبادئ املواطنة في إطار فضييييياء متعدد، فضيييييال عن باعتباره منظومة قيم تنبني على تقوية التفاعل الثقافي وترسيييييي

 الدفاع على القيم الحضارية املبنية على السلم والتسامح وقبول اآلخر. 

( 09طالبة وطالب من شييييباب مغاربة العالم، يمثلون تسييييعة ) 86وعرفت الدورة الثالثة للجامعة الشييييتوية مشيييياركة 

ابعون دراسييييييييييتهم باملغرب. ومن مميزات هذه الدورة مشيييييييييياركة بلدا لالسييييييييييتقبال، مع حضييييييييييور طلبة مغاربة وأجانب يت

نموذجييا يحتييذى بييه في  والييذين يعتبرونشيييييييييييييبيياب وشيييييييييييييييابييات من الكفيياءات النيياجحيية من مغيياربيية العييالم في التييأطير، 

 صفوف شباب مغاربة العالم، وذلك بالنظر  ملسارهم الدراس ي واملنهي املتميز.

والنقاش وتبادل التجارب، تمكن خالله املشيييييياركون من اكتسيييييياب  وقد شييييييكلت هذه الجامعة فضيييييياء خصييييييبا للتعبير

فكرة واضيييييييييييييحة حول منظومة القيم املغربية التي تثمن التسيييييييييييييامح واحترام اآلخر، ومجاال للتشييييييييييييياور حول مبادرات 

 وأنشطة لتجاوز وتفكيك الصور النمطية من أجل عيش مشترك أفضل.

 

  2020الجامعة الصيفية االفتراضية برسم سنة 

 

  اعتبارا للظرفية االستثنائية التي شهدتها

بالدنا ومختلف أقطار العالم إثر تفش ي فيروس 

"، وفي إطار مالءمة 19كورونا املستجد "كوفيد 

البرامج التي تسهر الوزارة املنتدبة على تنفيذها 

مع الوضع الصحي العام الذي أملته هذه 

الجائحة، بادرت الوزارة إلى تنظيم جامعة 

بصيغة افتراضية" لفائدة الشباب صيفية "

وقد عرفت هذه  املغاربة املقيمين بالخارج. 

من عدد من بلدان اإلقامة  منحدرين سنة و 25و 18أعمارهم ما بين تتراوح شابة وشاب  64الجامعة مشاركة 

الواليات املتحدة )فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، أملانيا، اململكة املتحدة، هولندا، الصين، تونس، الجزائر، 

، تمكن خاللهما املشاركون 2020غشت  06و  05امتدت أشغال هذه الجامعة على مدى يومي و  األمريكية(. 

من تتبع ندوات فكرية، باالعتماد على تقنية املناظرة املرئية، أطرها خبراء مغاربة متخصصون من داخل وخارج 

رى واإلنجازات املغرب، خاصة من األجيال الصاعدة، تمحورت حول مواضيع همت بشكل رئيس ي األوراش الكب

املهمة التي شهدتها اململكة املغربية خالل العقدين األخيرين، فضال عن مختلف القضايا والتساؤالت الهوياتية 

 التي تخص هذه الفئة من مغاربة العالم. 
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  2020الجامعة الشتوية 'االفتراضية' برسم سنة: 

 

على غرار الجامعة الصيفية االفتراضية، وفي ظل 

استمرار التدابير االحترازية ملنع تفش ي وباء 

الوزارة املنتدبة املكلفة  نظمت"، 19"كوفيد 

باملغاربة املقيمين بالخارج، وبشراكة مع جامعة 

األخوين بإفران،  النسخة الرابعة للجامعة 

طالبة  125 الشتوية ب"صيغة افتراضية" لفائدة 

 . 2020مغاربة العالم، و طالب من

 

  الدورة الثالثة للجامعة الربيعية بصيغة

 شاب وشابة. 113تحت شعار " املغرب أرض العيش املشترك" بمشاركة و التي انعقدت  :افتراضية 

 

 . املراكز الثقافية املغربية بالخارج3.1.3.1

 لتعزيز االرتباط مع الوطن، عملت الوزارة على

بلورة سياسة ثقافية شاملة عمادها املراكز 

الثقافية املغربية "دار املغرب" بالخارج املحدثة 

في عدد من العواصم العاملية، كفضاء لتأطير 

أبناء الجالية املغربية وتعريفهم بالثقافة 

املغربية املختلفة واإلسهام في الحفاظ على 

الهوية الوطنية في أبعادها املختلفة. وفي هذا 

بادرت الوزارة إلى إحداث مراكز  لصدد،ا

ثقافية مغربية بعدد من بلدان اإلقامة، ونخص بالذكر املركز الثقافي "دار املغرب" بمونتريال الذي يوفر حاليا 

بمختلف شرائحهم عرضا ثقافيا متنوعا وغنيا. وعلى غرار هذه املراكز الثقافية املغربية  للمغاربة املقيمين بكندا

تنفيذ مجموعة من البرامج واألنشطة الثقافية املوازية بشراكة مع بعض مؤسسات وحكومات دول  بالخارج، يتم

كما أن هناك مراكز  االستقبال كدار الثقافات املغربية الفالمانية "دارنا" ومؤسسة الثقافات الثالث بإشبيلية.

 اريس )فرنسا(.   ثقافية أخرى سترى النور مستقبال كاملركز الثقافي بأمستردام )هولندا( وب

 . برنامج العروض املسرحية4.1.3.1

، تنظيم 2020-2019، تم، خالل املوسم 2019بناء على طلب املشاريع الذي أعلنت عنه الوزارة خالل شهر مارس  

 بعض الجوالت املسرحية باللغتين العربية واألمازيغية لفائدة مغاربة العالم بكل من أوروبا وإفريقيا.
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 حكامة العرض الثقافي املغربي بالخارج. 5.1.3.1

 في إطار تتبع و تقييم خارطة طريق العرض الثقافي املغربي بالخارج ، سيتم تشكيل لجنتين مركزيتين : 

لجنة القيادة : ترأسها السيدة الوزيرة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج، و تضم املؤسسات ذات  -

الصلة باملوضوع. تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة و تناقش تقدم تنزيل خارطة الطريق و تقوم بالتعديالت 

 الضرورية إذا لزم األمر. 

رية العمل االجتماعي، الثقافي، التربوي و الشؤون القانونية، و تضم لجنة التتبع: يرأسها السيد مدير مدي -

ممثلين عن املؤسسات املمثلة بلجنة القيادة.  

تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثالث أشهر، و تسهر 

على التنزيل األمثل لبرنامج العمل املنبثق عن 

خارطة الطريق. و تعمل هذه اللجنة على إعداد 

 القيادة.  تقرير سنوي يرفع للجنة

 .  العمل التربوي 2.3.1

وفي مجال تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية ألطفال 

الجالية املغربية املقيمة بالخارج، الذي يحظى باألولوية في اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بقضايا وشؤون مغاربة 

، استبدلت مؤسسة الحسن الثاني 2020 العالم، وبالنظر للوضعية الوبائية التي يعرفها العالم منذ مطلع سنة

لتقديم  madrassa-Eللمغاربة املقيمين بالخارج بعض أنشطتها بخدمات رقمية، وذلك باعتماد املنصة االلكترونية 

من  24181دروس لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية بكل من فرنسا وبلجيكا. وقد استفاد من هذا البرنامج 

أستاذا. كما انعقد،  419ببلجيكا(، والذي أشرف عليه  7004بفرنسا و 17177التالميذ املغاربة املقيمين بالخارج )

 البرنامج.هذا االسباني املكلف بتتبع تنفيذ -غربي، اجتماع فريق العمل امل2020نونبر  12بتاريخ 
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 تنفيذ االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. 2

 الرابعةاإلنجازات واإلصالحات الكبرى خالل السنة 

الداعية إلى بلورة سياسة وطنية شاملة لقضايا الهجرة ببالدنا، عملت الوزارة  تنفيذا للتعليمات امللكية السامية

املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على مواصلة تنفيذ البرامج واإلجراءات املتضمنة في االستراتيجية الوطنية 

شمولية، مندمجة وتشاركية مع مختلف الشركاء واملتدخلين في إطار نظام الحكامة للهجرة واللجوء وفق مقاربة 

مشروعا همت إجابات  81برنامجا و 11املعتمد لتنفيذ وتتبع تنزيل االستراتيجية الوطنية والتي تم تنزيلها عبر 

واالجتماعي والقانوني متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على املستوى اإلنساني واالقتصادي والثقافي 

 وكذلك على مستوى الحكامة العامة.

 التربيـــة والثقـافـــة .1.2

يهدف هذا البرنامج إلى إدماج املهاجرين والالجئين في التعليم النظامي وغير النظامي، وتعزيز تنوع أشييييييييييييكال التعبير الثقافي، 

 وكذا تكوينهم في اللغات والثقافة املغربية.

 

الوزارة بتعاون وتنسيييييييييييييق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي وفي هذا الصييييييييييييدد، عملت 

على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير لتسهيل اندماج املهاجرين والالجئين بمؤسسات التعليم النظامي، والتي يمكن 

 سردها على الشكل التالي:

 2013أكتوبر  9بتاريخ  487-13ن باملؤسسات العمومية والخاصة )دورية رقم فتح مجال تسجيل أطفال املهاجري -

املتعلقة باألطفال السيييييييوريين ودورية  2012دجنبر  11بتاريخ  4676-2من أجل إدماج أبناء املهاجرين، مذكرة رقم 

 من أجل إدماج أبناء األجانب(. 2018أكتوبر  5بتاريخ 139-18رقم 

جئين في برامج املسييييييياعدة على التمدرس ومكافحة الهدر املدرسييييييي ي، خاصييييييية فيما يتعلق إدماج أبناء املهاجرين والال  -

باسييييتفادتهم من الخدمات التي تقدمها املطاعم املدرسييييية والداخليات، وكذا اسييييتفادة أبناء املهاجرين من برنامج 

 تيسير وبرنامج مليون محفظة على غرار نظرائهم املغاربة.

ارة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي تقديم دعم مالي من طرف الوز  -

للجمعييييات العييياملييية في مجيييال التربيييية غير النظييياميييية واليييدعم امليييدرسيييييييييييي ي والتعليم األولي لفيييائيييدة أبنييياء املهييياجرين 

 والالجئين وكذا تعليم اللغات والثقافة املغربية.  

ساط املهاجرين، لتشجيعهم على االلتحاق باملدرسة العمومية أو مدرسة الفرصة تنظيم حمالت تحسيسية في أو  -

 الثانية.

 

 أهم املنجزات املسجلة:

 .2020-2019تلميذا بمختلف أسالك التعليم برسم املوسم التربوي  3204تسجيل  -

-2019مسييييتفيدبرسييييم املوسييييم التربوي  334تقديم دروس التربية غير النظامية لفائدة أبناء املهاجرين والالجئين:  -

2020. 
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تقديم دروس الدعم التربوي، ل طفال والتالميذ الذين يعانون من صيييييييييعوبات وتعثرات في بعض املواد املدرسيييييييييية:  -

 .2020-2019مستفيدا برسم املوسم التربوي 425

 2020-2019لتربوي مستفيد برسم املوسم ا 441استفادة أطفال املهاجرين والالجئين من التعليم األولي:  -

مسييييتفيد برسييييم املوسييييم الدراسيييي ي  710تقديم دروس تعليم اللغات والثقافة املغربية لفائدة املهاجرين والالجئين:  -

2019-2020. 

مستفيد(،  617مستفيد( وبرنامج مليون محفظة )254استفادة التالميذ املهاجرين والالجئين من برنامج تيسير ) -

 .2020-2019سم املوسم الدراس ي على غرار نظرائهم املغاربة بر 

 

وفي إطار تعزيز اإلدماج التربوي لفائدة املهاجرين والالجئين وأفراد أسرهم، عملت الوزارة بتعاون مع شركائها املؤسساتيين 

 :على

  املصادقة على الصيغة النهائية لدليل املنشط في أفق برمجة تكوينات لتنزيل مضامينه. -

  .لخاصة بتعليم اللغات والثقافة املغربيةمواصلة إعداد عدة التكوين ا -

 

أما في مجال التحسيييييييس بقضييييييايا الهجرة واللجوء، فقد تمت مواصييييييلة برنامج التواصييييييل والتحسيييييييس بمواضيييييييع ذات الصييييييلة 

بالعيش املشييييترك والتنوع الثقافي داخل املؤسييييسييييات التعليمية، وذلك بشييييراكة وتعاون مع جمعيات املجتمع املدني العاملة في 

 .ي الهجرة واللجوءمجال

 

وفيما يخص تعزيز االندماج الثقافي للمهاجرين والالجئين، عملت الوزارة على دعم وتطوير الشييييييييييييراكة مع الجمعيات العاملة 

 :في املجال الثقافي، حيث همت باألساس املجاالت التالية

صيييييييييلة بكيفية تطوير تنظيم لقاء تواصيييييييييلي مع عدد من الجمعيات الشيييييييييريكة ملناقشييييييييية مختلف املواضييييييييييع ذات ال -

 .2019نونبر 21وذلك يوم  باملغرب،الشراكة في مجال تعزيز االندماج الثقافي للجاليات املهاجرة املقيمة 

تنظيم أنشييييييييييييطيية ثقييافييية وفنييية متنوعيية من قبيييل املهرجييانييات، األيييام الثقييافييية، الورشييييييييييييييات التكوينييية، النييدوات،  -

وكييذا مسيييييييييييييياهميية الوزارة في تييأطير بعض  املييدن املغربييية، العروض املسييييييييييييرحييية واملوائييد املسييييييييييييتييديرة بمجموعيية من

النييدوات و ورشيييييييييييييات عمييل للتعريف بيياملنجزات املحققيية في مجييال تنزيييل االسييييييييييييتراتيجييية الوطنييية للهجرة واللجوء، 

والسييييييييييييما الشيييييييييييق املتعلق ببرامج االندماج الثقافي واللغوي لفائدة املهاجرين والالجئين املقيمين باملغرب، وذلك في 

دجنبر  20-14ر فعاليات النسييييخة الخامسيييية من أسييييبوع املهاجرين باملغرب املنظم خالل الفترة املمتدة ما بين إطا

2019. 

دعم بعض املبييييادرات الجمعوييييية املتفرقيييية الهييييادفيييية إلى تعزيز التقييييارب الثقييييافي بين املهيييياجرين ونظرائهم املغيييياربيييية  -

 .تطوير التواصل والتحسيس بمفهومي الهجرة واللجوءوترسيخ قيم التسامح والتعايش واالنفتاح، إضافة إلى 

مشييياركة عشيييرات الجمعيات الشيييريكة في مجال االندماج الثقافي في تنظيم مبادرات املسييياعدة اإلنسيييانية والدعم  -

واملواكبة لفائدة املهاجرين والالجئين في وضيييييييييييعية صيييييييييييعبة، خالل فترة حالة الطوارئ الصيييييييييييحية املرتبطة بجائحة 

 .  19كوفيد 
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 . الشباب والترفيه2.2

يهدف هذا البرنامج إلى إدماج املهاجرين في وضعية قانونية والالجئين في البرامج الرياضية والترفيهية املوَجهة ل طفال 

وفي هذا الشأن، عملت الوزارة على دعم ومواكبة وتنسيق مجموعة من األنشطة ذات الصلة بالشباب والترفيه،  والشباب.

ما مع مقتضيات اتفاقية الشراكة التي تربطها بوزارة الشباب والرياضة، وإيمانا منها بأهمية البرامج الرياضية تفعيال وانسجا

والترفيهية والشبابية في تعزيز وتطوير التنوع الثقافي والفني، وتوفير الفرص الحقيقية لالندماج اإليجابي للمهاجرين 

 :في هذا الشأن على سبيل املثال والالجئين في النسيج املجتمعي املغربي. ونذكر

التنسييييق املسيييتمر مع وزارة الشيييباب والرياضييية لتبسييييط املسييياطر واإلجراءات العملية قصيييد تيسيييير تسيييجيل ولوج  -

الشيييييييباب املهاجرين والالجئين ملختلف األنشيييييييطة الترفيهية املتوفرة )الرحالت، املخيمات الصييييييييفية....( والخدمات 

اضييييييييييييية والبنيات القائمة )دور الشييييييييييييباب، مالعب القرب، مراكز التكوين الخاصيييييييييييية املقدمة من طرف املراكز الري

 بالفتيات....(

اسييييييييييييتفيييادة األطفيييال من أبنييياء املهييياجرين والالجئين من برنيييامج املخيميييات الصيييييييييييييفيييية على غرار نظرائهم من أبنييياء  -

عرفت إلغاء  2020ر أن سيييينة غي .املغاربة، بتعاون وتنسيييييق مع وزارة الشييييباب والرياضيييية وجمعيات املجتمع املدني

تنظيم هذا البرنامج على إثر إعالن وزارة الثقافة والشييييييييييييباب والرياضييييييييييييية عن تعليق املخيمات الصيييييييييييييفية بسييييييييييييبب 

 .19تداعيات األزمة الصحية الناتجة عن انتشار كوفيد

 

 . الصحة3.2

 

يهدف هذا البرنامج إلى ضمان ولوج املهاجرين والالجئين إلى العالج بنفس الشروط املتوفرة للمغاربة وإلى تنسيق عمل 

 الجمعيات في مجال الصحة. 

 

في هذا الصدد، وفي إطار تقديم الخدمات العالجية، التشخيص والتكفل باألمراض الوبائية مجانا لفائدة املهاجرين فوق 

 :، عملت وزارة الصحة مع مجموعة من الشركاء علىالتراب املغربي

تنظيم حمالت لإلعالم والتحسيييييييييييييس للمهيياجرين والعيياملين بقطيياع الصييييييييييييحيية بشييييييييييييييأن الحق في الولوج للخييدمييات  -

 الصحية بالنسبة للجميع؛

مواصييييييييييييليية تكوين الطيياقم الطبي )األطبيياء واملمرضييييييييييييين( حول الرعيياييية الطبييية للمهيياجرين والحق في الصييييييييييييحيية على  -

دين الوطني والدولي، املفاهيم األساسية في الهجرة والصحة، الصحة الجنسية واإلنجابية، تدبير األمراض الصعي

املعدية، الصييييييييحة العقلية والرعاية النفسييييييييية واالجتماعية...، بشييييييييراكة مع املدرسيييييييية الوطنية للصييييييييحة العمومية 

 .واملنظمة الدولية للهجرات

 ، وكذا وسائل الوقاية منه.19غات للتحسيس بخطورة جائحةكوفيداصدار دالئل ووصالت إخبارية بمختلف الل -

 

بتنسيق مع الشركاء الدوليين في  الوزارة، فقد تمكنت 2020التي عرفها املغرب خالل سنة 19وفي ظل ظروف جائحة كوفيد

إطار برامج الشراكة املتعلقة بالهجرة واللجوء من الحفاظ على استفادة املهاجرين والالجئين من الخدمات الصحية 

 تم:األساسية، خاصة خالل فترة الحجر الصحي، وفي هذا الصدد فقد 

رافقة للمؤسيييييييييييسيييييييييييات الصيييييييييييحية خدمة صيييييييييييحية، تتضيييييييييييمن كشيييييييييييوفات وأدوية مجانية والتوجيه وامل 2938تقديم -

 العمومية، وذلك في إطار الشراكة مع املنظمة الدولية للهجرات.
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مهييياجر)ة(، في إطيييار برنيييامج املواكبييية النفسيييييييييييييييية للمهييياجرات  2817تقيييديم اليييدعم واملواكبييية النفسيييييييييييييييية لفيييائيييدة  -

 بشراكة للمنظمة الدولية للهجرات. واملهاجرين، املنجز

الوطني لهيئة األطباء واملفوضيييييية السيييييامية لشيييييؤون الالجئين باملغرب من أجل  توقيع اتفاقية شيييييراكة بين املجلس -

إلى جانب تقديم أدوية لفائدة الالجئين املعوزين  تقديم اسييييييييييييتشيييييييييييييارات طبية مجانية في مختلف التخصييييييييييييصيييييييييييييات

 باملغرب.

لدعم الطب العام واملتخصيييييص لفائدة الالجئين في وضيييييعية هشييييياشييييية، وكذا ا مجاني فيطبي  كشيييييف 4404تقديم  -

من الالجئين املصيييييييييييابين بأمراض مزمنة  400الجئ)ة(، إضيييييييييييافة إلى التكفل بعالج  232واملواكبة النفسيييييييييييية لفائدة 

 خالل فترة الحجر الصحي في إطار برنامج تشرف عليه املفوضية السامية لشؤون الالجئين باملغرب.

 

 :. السكـــــــــــــن4.2

 سكن للمهاجرين النظاميين والالجئين في إطار الشروط املتوفرة للمغاربة.يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الحق في ال

تيسيييير سيييبل ولوجهم لبرامج السيييكن االجتماعي، بوفي هذا اإلطار، تم القيام بمجموعة من املبادرات والعمليات الخاصييية 

 :وتتجلى باألساس في اإلجراءات التالية

 يهدف هذا اإلجراء إلى ، و االجتماعي املدعوم من طرف الدولةج املهاجرين والالجئين في برنامج السيييكن ادمإ

بتقنين  يتعلق األمرو من الولوج إلى امللكية في إطار السيييييييييييييكن االجتماعي املدعوم من طرف الدولة.  همتمكين

 إلى السييييييييكن االجتماعي تعديل شييييييييروط الولوج اسييييييييتفادة هذه الفئة من الحق في السييييييييكن، وذلك من خالل

من أجل  للضييييييييييييرائب(،)قانون املالية واملواد املتعلقة باملدونة العامة  املؤطرةالقوانين املنصييييييييييييوص عليها في 

، الوضييييييييييع املنهي( من اقتناء مسييييييييييتوى الدخلملهاجرين املسييييييييييتوفين للمعايير املحددة )مدة اإلقامة، ا تمكين

 ة؛مغاربلل املتوفرةسكن اجتماعي بنفس الشروط 

 تعديل طريق  االقتصيييييييييادي، عنهاجرين والالجئين لبرامج السيييييييييكن بولوج امل القانوني الخاص إزالة الحاجز

لذي يقض ي بالسماح ل جانب القاطنين باملغرب من االستفادة ، ا2015لسنة قانون املاليةمن  247املادة 

 وهي: من عروض السكن املدعومة من طرف الدولة

 درهم مع احتساب الرسوم؛ 140.000السكن الضعيف القيمة العقارية  -

 درهم. بدون احتساب الرسوم؛ 250.000االجتماعي  السكن -

 .درهم مع احتساب الرسوم 250.000السكن املخصص للطبقة املتوسطة فوق  -

 فئات املسيييييتفيدين من منتوجات التأمين على قروض السيييييكن املمنوحة  والالجئين ضيييييمندماج املهاجرين إ

يهدف هذا اإلجراء إلى ، و من طرف مؤسييييييسييييييات القروض إلى الفئات ذات الدخل الضييييييعيف أو غير املنتظم

ر خاصة من الحصول على السكن عن طريق تسهيل يتنفيذ التدابير التي تمكن املهاجرين املستوفين ملعاي

يتعلق األمر بإعداد اتفاقية مع مؤسيييسييية أو و  األبناك.العقارية املقترحة من طرف  حصيييولهم على القروض

العقارية مماثلة لتلك الخاصييييييييييييية باملغاربة مع بعض الصييييييييييييييغ  شيييييييييييييروطا للقروضمؤسيييييييييييييسيييييييييييييات بنكية تمنح 

 .املهاجرةالخاصة، عند االقتضاء، بالساكنة 

 الالجئين وأفراد أسييييييرهم من برنامج السييييييكن اسييييييتفادة املهاجرين و في إطار التدابير االسييييييتعجالية املتعلقة ب

الشيييييييييييييركاء الدوليون وخاصييييييييييييية املنظمة الدولية للهجرات واملفوضيييييييييييييية السيييييييييييييامية لشيييييييييييييؤون  يعمل املؤقت،

واالسيييييتعجالي  املؤقت على توفير املبيت، كشيييييركاء تنفيذيين الالجئين، بشيييييراكة مع جمعيات املجتمع املدني
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الجئا  78مهاجر و 380) الخاصةذوي االحتياجات  أوجالية والالجئين في وضعية صعبة واستع للمهاجرين

الجئا من ذوي االحتياجات الخاصييييييية اسيييييييتفادوا من املبيت ملدة أطول،  99اسيييييييتفادوا من املبيت املؤقت، و

 (؛2019-2017وذلك خالل الفترة املمتدة ما بين 

 ت واألفاق" من طرف تنظيم ورشييييييية حول موضيييييييوع" إقامة وسيييييييكن املهاجرين، الوضيييييييعية الراهنة، التحديا

، حيث كانت فرصيييية للنقاش وتبادل األفكار بين 2018مارس  29املجلس الوطني لحقوق اإلنسييييان، بتاريخ 

 الفاعلين في املجال.

  تنفييذ مجموعية من البرامج واإلجراءات الخياصيييييييييييييية بياملسيييييييييييييياعيدة اإلنسييييييييييييييانيية واالجتمياعيية املقيدمية لفيائيدة

مختلف املتدخلين الوطنيين والدوليين وذلك أثناء فترة الحجر املهاجرين والالجئين وأفراد أسييييييرهم بمعية 

الصييييييييييييحي املعتمد جراء انتشييييييييييييار فيروس كورونا املسييييييييييييتجد ببالدنا من أجل حمايتهم من انتشييييييييييييار الفيروس 

 واالقتصادية على أوضاعهم. والتخفيف من تداعياته االجتماعية 

 

 . املساعدة اإلنسانية واالجتماعية5.2

ج إلى تقديم املواكبة القانونية واملساعدة االجتماعية للمهاجرين وإدماجهم في برامج التضامن والتنمية يهدف هذا البرنام

 االجتماعية.

 

وفي هذا الصيييييدد، تسيييييهر الوزارة على اسيييييتمرارية اآللية الدائمة لتقديم املسييييياعدات اإلنسيييييانية لفائدة املهاجرين والالجئين  

بتنسيييييييييييييق مع جمعييييييات املجتمع امليييييدني في مجموعييييية من امليييييدن املغربيييييية التي تعرف توافيييييدا للمهييييياجرين، من أجيييييل توزيع 

، فقد تم إنجاز عدة عمليات إنسييييييييييانية 19ائية املرتبطة بجائحة كوفيداملسيييييييييياعدات اإلنسييييييييييانية. وفي ظل الظرفية االسييييييييييتثن

مساعدة إنسانية مستعجلة تتضمن  16402بشراكة مع جمعيات املجتمع املدني عبر مختلف ربوع اململكة، تشمل تقديم 

 توزيع أغذية، مالبس، أغطية، حاجيات األطفال والرضع، وسائل النظافة والتعقيم، كمامات طبية.

 

عملت الوزارة بتنسيييييييييق مع املنظمات الدولية على تحيين برامج الشييييييييراكة املتعلقة باملسيييييييياعدة االجتماعية واإلنسييييييييانية كما 

مسييياعدة إنسيييانية  59716حيث تم تقديم  الصيييحي،لالسيييتجابة الفورية للحاجيات األسييياسيييية التي فرضيييتها وضيييعية الحجر 

بس وحاجيات األطفال والرضييييع، توزيع الكمامات الطبية ووسييييائل تضييييمنت توزيع مواد غذائية أو قسييييائم شييييراء، توزيع املال

 .التعقيم

عمليات إدماج تنفيذ اإلسيييييييييييييتراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تم القيام بمجموعة من املبادرات و  إطار وفيهذا، 

 :ويمكن إجمالها فيما يلي املهاجرين والالجئين

 ة من برامج التربييييية والتعليم، ووضيييييييييييييع إجراءات عملييييية تمكين األطفييييال املهيييياجرين والالجئين من االسيييييييييييييتفيييياد

 3636إلدماجهم في التعليم النظامي وغير النظامي بغض النظر عن وضيييييييييييييعيتهم اإلدارية، حيث تم تسيييييييييييييجيل 

طفال  3204، وتسجيل 2019 -2018طفال أجنبيا بمختلف األسالك التعليمية باملغرب برسم املوسم التربوي 

 ؛2020-2019برسم املوسم التربوي 

  تقديم الدعم من طرف الوزارة لفائدة الجمعيات الشيييييييييييييريكة قصييييييييييييييد تمكين األطفال املهاجرين والالجئين من

حيث  ،االسيييييييييييييتفادة من برامج التكوين األسيييييييييييييياسييييييييييييي ي )التربية غير النظامية والتعليم األولي، والدعم املدرسييييييييييييي ي(

 طفل 338مج التربية غير النظامية، ومن برناطفل  701طفال من برنامج الدعم التربوي و 819د حوالي اسييتفا

طفال أجنبيا من برامج التربية غير  353اسيييييييييييييتفاد و ، 2019-2018التربوي  املوسيييييييييييييممن التعليم األولي برسيييييييييييييم 
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طفال من  425. كما اسييييييييييييتفاد بدعم من وزارة التربية الوطنية 2019-2018النظامية برسييييييييييييم املوسييييييييييييم التربوي 

 125طفال من برامج التربييييية غير النظييييامييييية بمييييا فيهم  334التعليم األولي ومن  144برنييييامج الييييدعم التربوي و

 ؛2020-2019مستفيد من الدعم املقدم من الوزارة للجمعيات الشريكة برسم املوسم الدراس ي 

 ( مسيييييييييييييتفيد من املخيمات  500تمكين أبناء املهاجرين والالجئين من االسيييييييييييييتفادة من برامج الشيييييييييييييباب والترفيه

 (؛2019برسم سنة  535و 2018مستفيد برسم سنة  600و 2017سنة  الصيفية برسم

  تمكين التالميذ األجانب من االسييتفادة من برامج الدعم االجتماعي ومحاربة الهدر املدرسيي ي على غرار نظرائهم

املغاربة من خالل إدماجهم في برامج الدعم االجتماعي وفي منظومة مسييييييييييار وتكييف هذه األخيرة لتشييييييييييمل فئة 

من أبناء املهاجرين من برنامج تيسييييييير  468ميذ املهاجرين والالجئين. وقد مكن هذا البرنامج من اسييييييتفادة التال 

 ؛2019-2018من برنامج مليون محفظة على غرار نظرائهم املغاربة برسم املوسم التربوي  505و

  تعليم اللغييات والثقييافيية تمكين املهيياجرين والالجئين من فئيية الكبييار من االسيييييييييييييتفييادة من برنييامج محو األمييية و

-2018مسيييييتفيد مسيييييجل برسيييييم موسيييييم  280و 2018-2017مسيييييتفيد برسيييييم املوسيييييم التربوي  1615املغربية )

( عن طريق الييييدعم املقييييدم من طرف الوزارة 2020-2019مسيييييييييييييتفيييييد برسيييييييييييييم املوسيييييييييييييم التربوي  710و 2019

  للجمعيات الشريكة العاملة في هذا املجال؛

 وأفراد أسييييييييرهم من الولوج للخدمات الصييييييييحية بنفس الشييييييييروط املتوفرة للمغاربة  تمكين املهاجرين والالجئين

وتشيييييييييييييجيع عمييل الجمعيييات في مجييال الصيييييييييييييحيية، حيييث تم إدميياجهم في منظوميية الصيييييييييييييحيية العمومييية والبرامج 

وأكثر من  2018مسيييييييييييييتفيد خالل سييييييييييييينة  22900وأكثر من  2017مسيييييييييييييتفيد سييييييييييييينة  15606ر من ثالوطنية )أك

 (؛2019نة مستفيد خالل س 23758

  تنظيم قوافل وحمالت طبية بمختلف جهات اململكة لفائدة املهاجرين والالجئين وأبنائهم بمساهمة جمعيات

 -2017مستفيد خالل سنتي  2650املجتمع املدني الشريكة للوزارة وبدعم من السلطات العمومية املختصة )

 (؛2018

 ؛2023-2019الذي يغطي الفترة  إعداد البرنامج الوطني الخاص بالنهوض بصحة املهاجرين  

  تمكين املهاجرين والالجئين وأفراد أسيييييييييييييرهم من الحصيييييييييييييول على الرعاية االجتماعية واملسيييييييييييييياعدة اإلنسييييييييييييييانية

واملواكبيية والتوجيييه القييانوني واالسيييييييييييييتفييادة من الخييدمييات املقييدميية من طرف مراكز التعيياون الوطني بمختلف 

مهيياجرا والجئييا خالل الفترة املمتييدة من سييييييييييييينيية  3588فييادة جهييات اململكيية، حيييث مكن هييذا البرنييامج من اسيييييييييييييت

 ؛2019إلى سنة  2017

  تقديم الدعم التقني واملادي للجمعيات الشيييييييييييييريكة العاملة في مجال التوجيه واملواكبة القانونية واملسييييييييييييياعدة

 (؛2019و 2018مستفيد خالل سنتي  2673االجتماعية واإلنسانية للمهاجرين والالجئين )

  عة من البرامج واإلجراءات الخاصييية باملسييياعدة اإلنسيييانية واالجتماعية املقدمة لفائدة املهاجرين تنفيذ مجمو

والالجئين وأفراد أسيييييييييييييرهم بمعيييية مختلف املتيييدخلين الوطنيين واليييدوليين وذليييك أثنييياء فترة الحجر الصيييييييييييييحي 

لفيروس والتخفيف من املعتمد جراء انتشيييييييار فيروس كورونا املسيييييييتجد ببالدنا من أجل حمايتهم من انتشيييييييار ا

 تداعياته االجتماعية واإلنسانية،

  تمكين املهاجرين والالجئين من الولوج إلى مراكز التكوين املنهي التابعة للمكتب الوطني للتكوين املنهي وإنعاش

-2018مهاجرا والجئا سيييييييينة  44، وتسييييييييجيل 2018-2017مهاجرا والجئا سيييييييينة  54، حيث تم تسييييييييجيل غلالشيييييييي
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 2019-2018مهاجر والجئا سيييينة  334وتسييييجيل  2018-2017مهاجرا والجئا سيييينة  401ل ، وكذا تسييييجي2019

  بمراكز التكوين والتربية التابعة ملندوبيات التعاون الوطني بمختلف جهات اململكة؛

  تسيييييييييهيل ولوج املهاجرين والالجئين إلى خدمات الوكالة الوطنية إلنعاش الشيييييييييغل والكفاءات وإلى برامج إنعاش

مسييييييييتفيدا من  878 -مهاجرا والجئا 2226التي ال تسييييييييتوجب الجنسييييييييية املغربية، حيث تم تسييييييييجيل التشييييييييغيل 

مهاجرا والجئا تمكنوا من ولوج سيييييييييوق الشيييييييييغل وذلك خالل  68 -طلب عمل 709 -ورشيييييييييات البحث عن شيييييييييغل

 ؛2019-2015الفترة املمتدة 

  ط األفضييييييييييييلية الوطنية في ميدان إعفاء املهاجرين والالجئين الذين تمت تسييييييييييييوية وضييييييييييييعيتهم اإلدارية من شيييييييييييير

التشيييييغيل وتطوير الخدمة اإللكترونية "تأشيييييير" لتسيييييريع وتسيييييهيل طلبات التأشيييييير على عقود العمل الخاصييييية 

.  كميا تم 2019-2015عقيد عميل خالل الفترة ميا بين  437بياألجراء األجيانيب بياملغرب، حييث تم التيأشيييييييييييييير على 

 العمال املنزليين؛عقد عمل لفائدة العامالت و  164التأشير على 

  تمكين املهاجرين والالجئين من إحداث تعاونيات ومن صيييييييييييييفة املقاول الذاتي، حيث تمت مواكبة العديد من

 املستفيدين للحصول على هذه الصفة وإنشاء تعاونيات وأنشطة مدرة للدخل؛

  من أجل تحسييييييييييييييس إعداد دليل عملي لتشيييييييييييييغيل األجانب باملغرب بشيييييييييييييراكة مع وزارة الشيييييييييييييغل واإلدماج املنهي

 "املقاوالت حول تكافؤ الفرص في الشييييييييغل لفائدة املهاجرين والالجئين، ووضييييييييع تطبيق الهاتف "مرحبا أنابيك

" ‘’WelcomeANAPEC باملهاجرين والالجئين خاص. 

  تمكين األجراء املهاجرين والالجئين االستفادة من الضمان االجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد

 وفقا للشروط املتوفرة لدى نظرائهم األجراء املغاربة؛وذلك 

  تعزيزا للتوجه الهادف إلى توفير الحماية واألمن ل طفال، وبشييييييييييكل عرضيييييييييياني فالطفل املهاجر والالجئ يتمكن

من االسيييييييييييييتفادة من مجموعة من اآلليات القانونية القطاعية ذات الصيييييييييييييلة بحماية حقوق الطفل )القانون 

املتعلق بمنع تشييييييييييييغيل األطفال القاصييييييييييييرين، قانون الحالة املدنية،  ن ية املغربية، القانو املتعلق بمنح الجنسيييييييييييي

(، كمييا تم إرسيييييييييييييياء منظوميية متكييامليية تعزز …قييانون كفيياليية األطفييال املهملين وقييانون مكييافحيية االتجييار بييالبشييييييييييييير

ر وخاصيييييييييييييية الوقاية والحماية ل طفال وتشيييييييييييييكل جوابا عن مختلف التحديات املرتبطة بحمايتهم من املخاط

 مبادرة حماية األطفال في وضعية الشارع.

  الالجئين بيياملغرب، لشيييييييييييييؤون السييييييييييييييامييية املتحييدة )مكتييب املفوضيييييييييييييييية األمم وكيياالت الوثيق مع تكريس التعيياون 

 لترسييييييييييييييخ التنفيذيين في امليدان(، والشيييييييييييييركاء للهجرة، ووكاالت التعاون الدولي الدولية املنظمة اليونيسييييييييييييييف،

 وغير ذويهم عن املنفصييييييييييلين الالجئين واملهاجرين ل طفال أفضييييييييييل تقديم حماية مجالفي  التشيييييييييياركية الجهود

بييياملغرب في مجييياالت التربيييية والصيييييييييييييحييية واإلدمييياج املنهي  والالجئين من أجيييل إدمييياج املهييياجرينوكيييذا  .املرافقين

جرين والالجئين املختلطة للمها التحركات مكافحة االتجار بالبشيييييير. وذلك في سييييييياق ومسيييييياندة املرأة املهاجرة،

 املغرب. في

 

 . التكوين املنهي6.2

يهدف هذا البرنامج إلى ضمان ولوج املهاجرين في وضعية قانونية والالجئين إلى التكوين املنهي، وكذا تيسير اندماجهم 

 منهي. -السوسيو
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 :أهم املنجزات املسجلة

مهاجرا والجئا برسييييييييييييم سيييييييييييينة  355للولوج إلى مراكز التكوين املنهي: تسييييييييييييجيل  والالجئينفتح املجال أمام املهاجرين  -

مهاجرا والجئا برسييييييم  46، بمراكز التكوين والتربية التابعة ملندوبيات التعاون الوطني وكذا تسييييييجيل 2019-2020

من  الشييييييييييييغيييييل وتمكينهمبمراكز التكوين التيييييابعييييية للمكتيييييب الوطني للتكوين املنهي وإنعييييياش  2020-2019سيييييييييييينييييية 

 االستفادة من التعليم عن بعد، خالل فترة الحجر الصحي.

في إطار برنامج "مدرسيييييييييية الفرصيييييييييية الثانية للتربية  2020-2019مهاجر من التكوين، برسييييييييييم سيييييييييينة  53اسييييييييييتفادة  -

 والتأهيل املنهي" املنجز بتنسيق مع قطاع التربية الوطنية.

الشييييييييغل املقدمة من طرف جمعيات املجتمع املدني مهاجرا والجئا من املصيييييييياحبة للولوج إلى سييييييييوق  20اسييييييييتفادة  -

 .2020بشراكة مع الوزارة خالل سنة 

مشاركة بعض الجمعيات الشريكة في مجال اإلدماج االقتصادي في تنظيم مبادرات املساعدة اإلنسانية والدعم  -

ملرتبطة بجائحة واملواكبة لفائدة املهاجرين والالجئين في وضيييييييييييعية صيييييييييييعبة، خالل فترة حالة الطوارئ الصيييييييييييحية ا

قسيييييييييييييميية شييييييييييييراء لفييائييدة املهيياجرين الييذين يتييابعون تكوينهم بيياملراكز التييابعيية ملنييدوبيييات 1000)تقييديم  19كوفيييد 

 التعاون الوطني بتنسيق مع وكالة التعاون البلجيكية(.

 

 . التشغيل7.2

إحداث املقاوالت من طرفهم  يهدف هذا البرنامج إلى تيسير ولوج املهاجرين في وضعية قانونية ملناصب الشغل، تشجيع

 وتغطية الحاجات الخاصة من اليد العاملة.

 

 أهم املنجزات املسجلة:

ياليية 11فتح املجييال أمييام املهيياجرين والالجئين للولوج إلى  - والكفيياءات: الوطنييية إلنعيياش الشييييييييييييغييل  مكتبييا تييابعييا للوكي

 ولوج سييييوق الشييييغل خالل الفترة مامهاجرا والجئا تمكنوا من  95 -سييييتفيدا من ورشييييات البحث عن شييييغلم 1108

 .  2020و  2015بين 

الوطنية إلنعاش الشييييييييييييغل والكفاءات رغم الظروف الخاصيييييييييييية التي  مواصييييييييييييلة مواكبة املهاجرين من طرف للوكالة -

 وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد. 19فرضتها جائحة كوفيد 

قابلة مع فئة املهاجرين، وكذا مالئمة الخدمات مواصيييييييييلة تكوين املكونين في التنوع الثقافي وتقنيات التواصيييييييييل وامل -

 املقدمة من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات.

 " لفائدة الباحثين عن الشغل. WELCOME ANAPECمواصلة تعزيز التواصل من خالل إطالق تطبيق" -

مهاجرا من  38: اسيييييتفادة تمكين املهاجرين والالجئين من إحداث تعاونيات ومن الحصيييييول على صيييييفة مقاول ذاتي -

ياليية الوطنييية إلنعيياش الشييييييييييييغييل والكفيياءات في إطييار برنييامج املقيياول الييذاتي، خالل  املواكبيية املقييدميية من طرف الوكي

فقد  19.فينفس السيييييييييياق، ونظرا للتداعيات االقتصيييييييييادية املترتبة عن جائحة كوفيد ،2020-2015بين  الفترة ما

من طرف املفوضييية السييامية  والالجئين وذلكلصييغرى لفائدة املهاجرين تم تقديم دعم مادي ومواكبة املقاوالت ا

 لشؤون الالجئين باملغرب ومختلف املنظمات الدولية الشريكة.

-2015عقد عمل لفائدة املهاجرين الذين تمت تسييييييوية وضييييييعيتهم القانونية خالل الفترة ما بين 615التأشييييييير على -

يد العقود املتعلقة باألجير األجنبي، وجدير بالذكر انه قد تم ، وذلك في إطار تبسييييييييييييط عملية تأشيييييييييييير وتجد2020



 

54 
 

املتعلق بييالعمييال املنزليين حيز  12-19البييدء في تييأشييييييييييييير عقود العمييال املنزليين األجييانييب، وذلييك فور دخول قييانون 

 التنفيذ.

 

و املتعلق بتحسين قابلية التشغيل لدى املهاجرين املقيمين ب -سال-املغرب )جتهي الرباطكما أنه في إطار مشروع أُمودُّ

سطات( املنجز بشراكة مع وكالة التعاون البلجيكية، فقدتم انجاز دراسة حول املقارنة املعيارية -البيضاء القنيطرة والدار

للممارسات الدولية الفضلى في مجال اإلدماج االقتصادي للمهاجرين. واستكماال لهذه الدراسة تم إعداد "دليل موجز حول 

الُفضلى في مجال اإلدماج االقتصادي للمهاجرين" وترجمته للغة العربية. يتوجه هذا الدليل إلى كل الفعاليات املمارسات 

العاملة في هذا املجال، وبشكل خاص، جمعيات املجتمع املدني، وذلك بغية تعزيز املواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل 

 .لفائدة املهاجرين

 

ملندوبيية السيامية للتخطييط، بشراكية ميع املفوضيية السيامية ل ميم املتحييدة لشييؤون الالجئيين أنجيزت ا الى ذلك، باإلضافة

االقتصادييية واالجتماعييية والنفسية لالجئين  على الوضعية 19-تأثير جائحة كوفيدباملغرب، بحييثا موضوعه "

على هذه الفئة التي تعتمد في  واالقتصادياالجتماعي والذي أوضح مدى امتداد األثر  2020يونيييو  8و 2مابين باملغرب"

األسر الالجئة الناشطة في سوق الشغل قد توقفت عن العمل  من 10 من بين 9 هيكل، بحيث أناملمعيشتها على القطاع غير 

 .خالل فترة الحجر الصحي

 

 . التعاون والشراكات الدولية8.2

على أساس مبدأ املسؤولية املشتركة، تشجيع التنمية املشتركة والتعاون العلمي يهدف هذا البرنامج إلى تنمية التعاون الدولي 

 والتقني.

 

يتابع املغرب انخراطه في ديناميات دولية وإقليمية متعددة، خاصة منها أشغال املنتدى العاملي للهجرة والتنمية، وكذا 

بعا لهذه االلتزامات، ونظرا للدور الريادي الذي يضطلع انخراطه في تنزيل امليثاق العاملي لهجرات آمنة، منتظمة ومنظمة. وت

به بلدنا، يستمر املغرب باملشاركة الفاعلة في أشغال املنتدى العاملي للهجرة والتنمية، وذلك عبر ترأسه املشترك مع 

شاركته في باإلضافة مل "معالجة الثغرات في حماية املهاجرين". املكسيك ملائدة مستديرة املوضوعاتية الرابعة حول 

على املهاجرين  19تأثير جائحة كوفيد  ب:وكذا املتعلقة  "الخطاب العمومي حول الهجرة" املجموعة املوضوعاتية حول 

 .والهجرة والتنمية

 

تواصل الوزارة تتبع تنزيل مجموعة من البرامج مع مختلف الشركاء الدوليين والتي  فيما يتعلق بالشراكة والتعاون الدولي،

املهاجرين باملغرب في مجاالت التربية والثقافة، الصحة، اإلدماج املنهي باإلضافة لبرامج ملساعدة الفئات الهشة تهم إدماج 

من املهاجرين. وهمت هذه العمليات بالخصوص مواصلة تنزيل املشاريع املخصصة لتعزيز اندماج املهاجرين وأفراد 

التعاون الثنائي. من جهة أخرى، فقد تم إطالق برامج مشتركة تهم  أسرهم، إن بشراكة مع وكاالت األمم املتحدة أو وكاالت

 تعزيز التنزيل الترابي لإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ومواكبة الجماعات الترابية لتدبير قضايا الهجرة.

 

من أجل  19-وفيدكما تم العمل مع الشركاء الدوليين بشكل وثيق خالل مرحلة الطوارئ الصحية التي أعقبت انتشار ك

من خالل عدة عمليات همت توفير مساعدات مالية وغذائية مباشرة، الرعاية الصحية  وأسرهم، وذلكمواكبة املهاجرين 

 والنفسية، مواكبة األطفال املتمدرسين إلنجاح التعليم عن بعد، التحسيس والتوعية.
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% ينحدرون من دول إفريقية، وذلك برسم 86بينهم  من الب جامعي أجنبيط 14450في إطار التعاون الجامعي، تم تسجيل 

من الطلبة األجانب من منح دراسية توفرها اململكة املغربية، عبر الوكالة  85%.واستفاد 2020-2019املوسم الجامعي 

، في مجاالت متعددة )الدبلوماسية متدربا 180املغربية للتعاون الدولي، برسم نفس املوسم الجامعي. كما تم استقبال 

من الطلبة األجانب املقيمين خارج مدينة  1600الفالحة، املالية العمومية...(. وفي سياق حالة الطوارئ الصحية، تم دعم 

 5000درهم. كما تم العمل على توزيع  300الرباط، الذين اختاروا البقاء باملغرب خالل هذه املرحلة، بمنحة إضافية قيمتها 

توفير مختلف وسائل الحماية الصحية  من املقيمين بالحي الجامعي الدولي بالرباط، بيطالب أجن 800لفائدة  قفة غذائية

 وكذا الدعم الالزم لضمان متابعة الدراسة عن بعد.

 

أما فيما يخص الشراكة مع جمعيات املجتمع املدني من أجل مرافقة الوزارة في تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للهجرة في تنفيذ 

تداعيات على إثر  وذلك 2020لعام لم يتم إطالق طلبات للمشاريع  والثقافية،مشاريع اإلدماج خاصة في املجاالت التربوية 

 تدريجيارفعه م اتخاذ العديد من اإلجراءات والتدابير خالل فترة الحجر الصحي وبعد . ومع ذلك، فقد ت19انتشار كوفيد 

 .مع جمعيات املجتمع املدني والوزارة وبتنسيقباملغرب بتعاون مع املنظمات الدولية  والالجئيناملهاجرين  لفائدة

 

 . اإلطار القانوني واالتفاقيات9.2

يندرج تأهيل اإلطار القانوني واملؤسساتي املتعلق بالهجرة واللجوء في سياق تمكين اململكة املغربية من نظام وطني فعال 

لتدبير قضايا الهجرة واللجوء ومكافحة االتجار بالبشر بشكل يتطابق مع املعايير الدولية، ويحترم التزاماتها في مجال حقوق 

دمجة وشاملة، مع تحيين القوانين القطاعية ذات الصلة تأخذ بعين االعتبار ما يتطلبه اإلنسان وفق مقاربة إنسانية من

 استقبال املهاجرين والالجئين من إمكانات لتوفير الظروف املالئمة إلقامتهم وشروط العيش الكريم. 

 ، إعداد: 2016وفي هذا اإلطار، فقد تم، منذ سنة 

 

  روط منحه:يتعلق باللجوء وش 66-17مشروع قانون رقم 

يتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الضمانات والحقوق الخاصة بالالجئين وطالبي اللجوء، كما يحتوي على التعريف 

بالجئ، وتكريس أصناف مختلفة من الحماية )الحماية املؤقتة والحماية الفرعية(، وكذا األسباب املوجبة لعدم منح صفة 

وفقدان صفة الجئ، واآلثار املترتبة عن االعتراف بصفة الجئ، كما يتضمن أحكاما الجئ، وكذا شروط االستحقاق وإنهاء 

خاصة بإحداث بنية وطنية تسمى "املكتب املغربي لشؤون الالجئين"، وتحديد مسطرة واضحة فيما يتعلق بفحص ودراسة 

وجدير بالذكر أن مشروع هذا طلبات اللجوء، باإلضافة إلى إقرار الحق في الطعون الخاصة بطلبات اللجوء املرفوضة. 

القانون تم إدراجه ضمن اإلجراءات االستعجالية ذات األولوية للبرنامج الحكومي والقابلة للتطبيق على املدى القريب. وقد 

تم العمل على إعداد نسخة منقحة ومذكرة تقديم محينة ملشروع القانون تأخذ بعين االعتبار التعديالت التي طرأت عليه 

حظات املبداة من طرف القطاعات واملؤسسات العمومية املعنية، وقد تمت إحالتهما على مصالح األمانة العامة وفقا للمال 

 للحكومة للدراسة واستكمال اإلجراءات التشريعية املرتبطة بمسطرة املصادقة.

 

  إقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة 72-17مشروع قانون رقم  بدخول و

يتضمن مشروع هذا قانون مجموعة من املبادئ القائمة على مقاربة حقوقية ملعالجة دخول وإقامة األجانب وخروجهم من 

التراب املغربي، تأخذ بعين االعتبار األبعاد الدولية واإلقليمية للظاهرة. وروعي في عملية الصياغة االلتزامات الدولية 

نسان أو املعاهدات الثنائية ذات الصلة، والدستور املغربي، والتقارير الصادرة للمملكة بموجب القانون الدولي لحقوق اإل
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عن املنظمات الدولية وجمعيات املجتمع املدني. ويحتوي املشروع بعض التعريفات ومختلف الحقوق األساسية للمهاجرين 

ا املشروع تم إدراجه ضمن اإلجراءات بمختلف أصنافهم في احترام تام للكرامة اإلنسانية دون تمييز. وجدير بالذكر أن هذ

االستعجالية ذات األولوية للبرنامج الحكومي والقابلة للتطبيق على املدى املتوسط. وقد تم العمل على إعداد نسخة منقحة 

بعين االعتبار مالحظات األمانة العامة للحكومة والقطاعات واملؤسسات من مشروع القانون ومذكرة تقديم محينة تأخذ 

 ومية املعنية، وقد تمت إحالتهما على الجهات املعنية للدراسة واستكمال املسطرة التشريعية املتعلقة باملصادقة.العم

 

 ووفاء منها بالتزاماتها، صهرت الحكومة على:

  يتعلق بمـكــافحـــة االتجـــار بـــالاشــــــــــــر واعتمـــاد النل التنظي ي املتعلق بتحـــديـــد تـــأليف  27-14تنفيـــذ القـــانون رقم

 الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار بالاشر والوقاية منه وكيفية سيرهااللجنة 

املتعلق باملسييييييييييييطرة الجنائية فيما  22.01القانون الجنائي، والقانون رقم  يحتوي هذا القانون الذي يغير ويتمم مجموعةو 

دة ضييحايا االتجار بالبشيير والتي يخص مكافحة االتجار بالبشيير وبسيين أحكام خاصيية، على األحكام العملّية لحماية ومسيياع

تتجلى في معاقبة الجناة وتوفير آلّيات الحماية من خالل توفير الرعاية الصحية والدعم النفس ي واالجتماعي لفائدة ضحايا 

االتجييار بييالبشيييييييييييير وتوفير أميياكن إليوائهم وتقييديم املسيييييييييييييياعييدة القييانونييية الالزميية لهم وتسيييييييييييييير سييييييييييييبييل انييدميياجهم في الحييياة 

 .2016شتنبر  19ل  6501ة، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم االجتماعي

 

 2019وبخصيييييييييوص الحصييييييييييلة املرحلية املرتبطة بتفعيل مقتضييييييييييات القانون، فقد أسيييييييييفرت التدابير املتخذة خالل سييييييييينة 

 يلي: حسب املعطيات املتوفرة لدينا إلى ما

 شخص. 307توبع بشأنها  قضية، 151عدد قضايا االتجار بالبشر: تسجيل  -

 ضحية االتجار بالبشر. 423على  بالبشر: التعرفعدد ضحايا االتجار  -

 

يونيو  21الصييييييييادر بتاريخ  2.17.740وفي إطار تنفيذ مقتضيييييييييات املادة السييييييييابعة من القانون، فقد تم اعتماد مرسييييييييوم رقم 

اية منه وكيفية سييييرها. والتي يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسييييق إجراءات مكافحة االتجار بالبشييير والوق 2018

 :من خاللها تم الشروع في تنزيل اإلجراءات التالية

 .2019ماي  23التنصيب الرسمي ألعضاء اللجنة من طرف السيد رئيس الحكومة بتاريخ  -

النطالق أشييغالها. كما تم  2019نونبر  05عقد أول اجتماع للجنة الوطنية تحت رئاسيية السيييد وزير العدل بتاريخ  -

 .04/02/2020. و23/01/2020اجتماعات أخرى بمقر وزارة العدل وذلك بتاريخ: عقد 

الشيييروع في إحداث لجان موضيييوعاتية تتكلف بإعداد أرضييييات حول مجموعة من النقاط واملواضييييع ذات الصيييلة  -

بعمل اللجنة، خاصييية على مسيييتوى تشيييخيص الظاهرة باملغرب. باإلضيييافة إلى إعداد منصييية رقمية خاصييية بتقوية 

 رات املكلفين بإنفاذ القانون في مجال مكافحة االتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا.قد

 

وبخصوص اإلطار االتفاقي، فقد تم استكمال جميع اإلجراءات املتعلقة باملصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

من السنة الجارية وكذا الشروع في تنفيذ مسطرة  ( ودخولها حيز التنفيذ بداية1949بشأن العمال املهاجرين )مراجعة  97

 بشأن املساواة في املعاملة )الضمان االجتماعي(. 118املصادقة على االتفاقية رقم 
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 الوطنية للهجرة واللجوء ةلإلستراتيجي. التنزيل الترابي 10.2

، الشروع في تجارب نموذجية 2020سنة خالل  ،الوطنية للهجرة واللجوء، فقد تم لإلستراتيجيةفيما يخص التنزيل الترابي 

 :إعدادمن خالل  ماسة(-الحسيمة، جهة سوس-تطوان-جهة طنجة )جهة الشرق،جهات من اململكة  3على مستوى 

 .من أجل التنزيل الترابي لإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مستوى الجهات الشريكة برامج عمل -

ن أجل تتبع تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مستوى الجهات م مشاريع آليات جهوية للحكامة -

 .الشريكة

  .لتبادل الخبرات بين املجالس الجهوية املغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة جهوية-مشروع شبكة بين -

 

 اعلين املعنيين، من أهمها:لإلشارة، هذه البرامج واملشاريع كانت نتاجا ملجموعة من األنشطة املنظمة بتنسيق مع الف

)جهيية والتنمييية " الخيياص بييالجهييات املغربييية الرائييدة في مجييال الهجرة  2تنظيم الورش الختييامي ملشييييييييييييروع "إنييدميياج -

، بشيييييراكة مع املنظمة الدولية 2020يناير  28ماسييييية(، يوم -الحسييييييمة، جهة سيييييوس-تطوان-جهة طنجة الشيييييرق،

 للهجرات وممثلي املجالس الجهوية املعنية. 

بهدف تعزيز آليات التنسيييييييييييييق  «Making Migration Work for Sustainable Development»مشييييييييييييروع إعداد  -

ماسييية؛ جهة -جهة سيييوس على مسيييتوى ثالث جهات: والشيييغلوتشيييجيع مبادرات اإلدماج املحلية في مجال الصيييحة 

 الحسيمة، بتنسيق مع املنظمة الدولية للهجرات.-تطوان-الشرق وجهة طنجة

 ، حيث بجهة سوس ماسة (DEPOMI)إطالق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على املستوى الجهوي"  -

أطلقت الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج 

مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على املستوى الجهوي"، يوم 

بمقر والية سوس ماسة بمدينة  2021يونيو 25الجمعة 

هذا املشروع إلى تقوية مساهمة املغاربة  ويهدفاكادير. 

وذلك لتقوية  ،املقيمين بالخارج في ورش اإلقالع االقتصادي

والجماعات  جسور التواصل بين املغاربة املقيمين بالخارج

التنمية التضامنية التي تعتمد على  تعزيز ، من أجلالترابية

 إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة املغاربةالخبرة واملهارة والتجربة املجالية، كما يندرج في 

على  ،وتعزيز مأسسة مواكبة استثماراتهم محليا ووطنيا ،الوطنية والترابية بالخارج في األوراش التنموية املقيمين

ال لتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة ياعتبار أنها أيضا تعد سب

ى املساهمة وإل ،والتخطيط االستراتيجي للهجرة

التنموية على املستوى الترابي خاصة في شقها  السياسات في

املركزي الذي أصبحت تتمتع به  نظرا للدور االستثماري 

 وسيمكن الواليات و الجهات وكذا االختصاصات املنوطة بها.

املشروع من وضع خارطة طريق لحماية املغاربة املقيمين  هذا

في هذا السياق االستثنائي  بالخارج، خاصة املهارات النسائية،
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املتسم بتداعيات أزمة جائحة كورونا. كما سيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف االتحاد األوروبي في 

إدماج بعد الهجرة في السياسات  إطار الشراكة مع الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،

عيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة. ويندرج كذلك في إطار دعم تنزيل واالستراتيجيات العامة على الص

السياسة الوطنية للهجرة واللجوء عبر تسهيل اندماج املهاجرين األجانب املقيمين بصفة قانونية باملغرب وذلك 

 كالصحة والتعليم والشغل. ،االستفادة من جميع الحقوق املشروعة من لتمكينهم

، فقييد تمييت مواصييييييييييييليية تنفيييذ برامج تكوينييية عمليــات تعزيز قــدرات الفــاعلين في ميــدان الهجرة واللجوء أمييا بخصييييييييييييوص

 بشراكة مع املنظمات الدولية في مجال الهجرة واللجوء، نذكر منها على سبيل املثال:

حفي ودليل تنظيم ورش حول التغطية اإلعالمية للهجرة اسييييييييتنادا إلى القانون الدولي واألدلة وإصييييييييدار دليل الصيييييييي -

، بشيييييراكة مع املنظمة الدولية للهجرات واملعهد العالي لإلعالم واالتصيييييال 2020يناير  29املكون بهذا الشيييييأن، يوم 

 بالرباط.

صيييحفي وإعالمي في مجال التغطية اإلعالمية للهجرة، خالل شيييهري يناير وفبراير  140تنظيم دورة تكوينية لفائدة  -

 للهجرات واملعهد العالي لإلعالم واالتصال بالرباط.، بشراكة مع املنظمة الدولية 2020

إطالق أول مدرسيية شييتوية جهوية حول موضييوع "الصييحة الجنسييية واإلنجابية والصييحة العقلية والدعم النفسيي ي  -

بالرباط، بشراكة مع املدرسة الوطنية للصحة العمومية  2020فبراير  7إلى  3واالجتماعي للمهاجرين"، وذلك من 

 لية للهجرة.واملنظمة الدو 

 

بشيييييييييراكة مع املنظمات الدولية في  ، لفائدة املهاجرين والالجئين،2020، خالل سييييييييينة إنجاز مجموعة من األنشـــــــــطةكما تم 

 بينها:مجال الهجرة واللجوء، نذكر من 

، قصييييييد تقوية قدرات املهاجرين في مجال الوقاية الصييييييحية ضييييييد 2020فبراير 28القيام بحملة تحسيييييييسييييييية، يوم  -

غرب بالرباط وفعاليات املجتمع -، وذلك بشيييراكة مع املنظمة الدولية للهجرات ومؤسيييسييية شيييرق 19د تفشييي ي كوفي

 املدني العاملة في هذا املجال.

، تحت شييعار " لكل منا 2020يونيو  21إلى  15التخليد السيينوي لليوم العاملي لالجئ بتنظيم أسييبوع الالجئين، من  -

عقد مجموعة من اللقاءات الدراسييييييييييييية عن بعد واألنشييييييييييييطة الثقافية دور، وكل بادرة لها أثر "، وذلك من خالل 

 والفنية:

"املعالجة اإلعالمية ملوضوع  موضوع:، حول 2020يونيو  16تنظيم مائدة مستديرة عن بعد، يوم  -

 التوصيات". :19-الالجئين خالل جائحة كوفيد

املتخذة لحماية  ، بخصيييييييييوص "اإلجراءات2020يونيو 19تنظيم مائدة مسيييييييييتديرة افتراضيييييييييية، يوم  -

املنبثقة عن الباحثين  ت: التوصيا19فئة الالجئين واملهاجرين إثر تأثرهم بتداعيات انتشار كوفيد

 األكاديميين".

القيام بحملة تحسيييييييييييسييييييييييية رقمية تحت شييييييييييعار "كلنا مع الالجئين"، بمشيييييييييياركة مشيييييييييياهير ومؤثرين  -

 . والعيش املشترك مع الالجئين مغاربة عبر مواقع التواصل االجتماعي، قصد تعزيز قيم التسامح

، بشييييييراكة مع جمعية تبادل 2020يوليوز  26و 25، يومي ”Taba’talent“تنظيم الدورة األولى من املهرجان الرقمي  -

بطنجة واملنظمة الدولية للهجرات والوكالة الكاتالنية للتعاون والتنمية، بهدف التشييييييييييييجيع على اإلدماج والتمكين 

الشباب املهاجرين ونظرائهم املغاربة وترسيخ قيم العيش املشترك بينهم، وذلك من خالل  والتالحم االجتماعي بين

 برمجة سلسلة من األنشطة الثقافية والعروض الفنية عبر املواقع التواصل االجتماعي. 
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بييالربيياط، من طرف  2020يوليوز  29و28، 27التخليييد السيييييييييييينوي لليوم العيياملي ملكييافحيية االتجييار بييالبشيييييييييييير أيييام ، -

اللجنييية الوطنيييية لتنسيييييييييييييق إجراءات مكيييافحييية االتجيييار بيييالبشيييييييييييير والوقيييايييية منيييه، من خالل تنظيم عيييدة ورشييييييييييييييات 

 رقمية. موضوعاتية وندوة

تنظيم حملة تحسيييييسييييية لفائدة املهاجرين املكلفين بتثقيف نظرائهم في مجال اليقظة والوقاية من تفشيييي ي كوفيد  -

، بشيييييييراكة مع وزارة الصيييييييحة واملنظمة الدولية للهجرات 2020شيييييييتنبر  30بمختلف أحياء مدينة مراكش، يوم  19

 وفعاليات املجتمع املدني.

أكتوبر  10التخليد السيييييييييينوي لليوم العاملي للصييييييييييحة العقلية بشييييييييييراكة مع املنظمة الدولية للهجرة، يوم السييييييييييبت  -

 ة للجميع.وما له من تداعيات على السالمة النفسية واالجتماعي 19، الذي تزامن مع انتشار كوفيد 2020

" قصييييد املواكبة النفسييييية للمهاجرين والالجئين ALLO PSYFOOخلق منصيييية اتصييييال وطنية ل طباء النفسيييييين " -

غرب -على هذه الفئة الهشييييييييية، وذلك بشيييييييييراكة مع مؤسيييييييييسييييييييية شيييييييييرق  19والتخفيف من تداعيات انتشيييييييييار كوفيد 

 واملفوضية السامية لالجئين باملغرب واالتحاد األوروبي.
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. تعزيز التنسيق والحكامة املؤسساتية والشراكة والتعاون الدولي ... من أجل تقوية االلتقائية في 3

 السياسات والبرامج

 . تعزيز التنسيق القطاعي والشراكة1.3

 أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوزارية للمغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. 1.1.3 .1.2.1

 

في إطار املهام املوكولة لها كآلية للحكامة في التدبير العمومي لشؤون مغاربة العالم وشؤون الهجرة حرصت اللجنة الوزارية 

املغاربة املقيمين في الخارج وشيييؤون الهجرة على انتظامية اجتماعاتها وتتبع تنفيذ التوصييييات الصيييادرة عنها، حيث  ؤونلشييي

، والذي خصييييييييييييص للوقوف على حصيييييييييييييلة 2020يوليوز  10تم خالل السيييييييييييينة الجارية تنظيم االجتماع الثامن للجنة بتاريخ 

غاربة املقيمين بالخارج، وكذا عرض أهم اإلجراءات والتدابير تنفيذ التوصيييات الصييادرة عن اللجنة ذات الصييلة بشييؤون امل

. وقد تم كذلك عقد اجتماعين اثنين 19-املتخذة في إطار مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج في ظل تداعيات جائحة كوفيد

تنفيذ التوصيييات السييابقة ، والذي خصييص لتتبع 2020فبراير  25للجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية، األول بتاريخ 

لتدارس مخطط عمل اسييييييييييييتعجالي  2020ماي  15الصيييييييييييييادرة عن اللجنة، في حين خصييييييييييييص االجتماع الثاني املنعقد بتاريخ 

 على املغاربة املقيمين بالخارج.  19-خاص بمواكبة تداعيات جائحة كوفيد

 ع مختلف الشركاء املعنيين، ويتعلق األمر بي:وقد تم الخروج بجملة من التوصيات، والتي تم الشروع في تنفيذها بتنسيق م

البيييدء في تنزييييل نظيييام للحميييايييية االجتمييياعيييية لفيييائيييدة املغييياربييية املقيمين بييياليييدول التي ال تجمعهيييا واململكييية املغربيييية  -

اتفاقيات للتعاون في هذا املجال، عبر إحداث نظام خاص بالتقاعد بشيكل اختياري وفق مقتضييات القانون رقم 

ق بييإحييداث نظييام املعيياشيييييييييييييات لفييائييدة املهنيين والعمييال املسييييييييييييتقلين واألشييييييييييييخيياص غير األجراء الييذين املتعل 99.15

 يزاولون نشاطا خاصا، على أن يتم في مرحلة ثانية توسيع الحماية االجتماعية لتشمل التغطية الصحية.

رج عند عودتهم إلى أرض العمل على وضيييييع التدابير واالجراءات الخاصييييية بمواكبة حاجيات املغاربة املقيمين بالخا -

الصييييادر بتاريخ  2.13.731من املرسييييوم رقم  7الوطن، وإحداث لجنة مختصيييية لهذه الغاية وفقا ملقتضيييييات املادة 

بإحداث اللجنة الوزارية لشيييييؤون املغاربة املقيمين الخارج، والذي تم تعديله وتتميمه باملرسيييييوم  2013شيييييتنبر  30

 .2015فبراير  23الصادر في  2-14-963رقم 

إحداث فضيييييييياء رقمي موحد متعدد اللغات خاص باملغاربة املقيمين بالخارج، يضييييييييم مختلف الروابط اإللكترونية  -

لإلدارات واملؤسيييييييسيييييييات العمومية والجماعات الترابية التي تقدم خدمات عن بعد للمرتفقين، وذلك بشيييييييراكة بين 

 (.ADDالتنمية الرقمية ) الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج ووكالة

إعيييداد تقرير تركيبي سيييييييييييينوي من قبيييل الوزارة املنتيييدبييية املكلفييية بييياملغييياربييية املقيمين بيييالخيييارج انطالقيييا من التقيييارير  -

السييييييييينوية للتتبع والتقييم التي تعدها القطاعات واملؤسيييييييييسيييييييييات املعنية حول الخدمات املوجهة عن بعد للمغاربة 

قرير التركيبي على اللجنة الوزارية لشييييييييييييؤون املغاربة املقيمين بالخارج وشييييييييييييؤون املقيمين بالخارج، ويعرض هذا الت

 الهجرة بعد دارسته من طرف اللجنة التقنية املنبثقة عنها.

إحداث منصة خاصة ملواكبة وتعبئة املستثمرين والكفاءات من مغاربة العالم للمساهمة في النهوض باالقتصاد  -

 الوطني.

التوصييييييات املنبثقة عن االجتماعات السيييييابقة للجنة، وذلك بفضيييييل مواصيييييلة انخراط مختلف تنفيذ العديد من  -

 القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية املعنية األعضاء في اللجنة.
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 الجارية:من املبرمج أيضا خالل السنة 

عات ثنائية أخرى من أجل عقد اجتماع اللجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية باإلضيييييييييييييافة إلى تنظيم اجتما -

تتبع تنفييذ التوصييييييييييييييات أعاله، هذا إلى جانب عقيد أول اجتمياع للجنية املوضييييييييييييوعاتيية املكلفية بمواكبية حاجييات 

 املغاربة العائدين إلى أرض الوطن التي أوصت اللجنة الوزارية بإحداثها خالل اجتماعها األخير.

 يذ التوصيات السابقة املنبثقة عن اللجنة الوزارية.حول حصيلة تنف 2020إعداد التقرير التركيبي السنوي  -

 

 تطوير الشراكة مع املؤسسات الوطنية والجماعات الترابية وجمعيات املغاربة في الخارج. 2.1.3

 الشراكة مع الهيئات العمومية والجماعات الترابية: 

 

فييييييي هييييييذا االطيييييييار، تييييييم تعزييييييييز التعيييييياون والشيييييييراكة مييييييع مختلييييييف القطاعيييييييات الحكومييييييية وميييييييع الخييييييواص مييييييين أجييييييل التنسييييييييق 

حييييييول مجموعيييييية ميييييين القضييييييايا واإلشييييييكاالت التييييييي تعتييييييرض مغاربيييييية العييييييالم وايجيييييياد حلييييييول لهييييييا، سييييييواء فييييييي مجييييييال النقييييييل، أو 

عقيييييييد شيييييييراكات وتوقييييييييع اتفاقييييييييات ميييييييع ث تيييييييم الحمايييييييية االجتماعيييييييية، أو الجمركيييييييية، أو فيييييييي إطيييييييار الخيييييييدمات االداريييييييية، حيييييييي

مجموعييييييييية مييييييييين الهيئيييييييييات واملؤسسيييييييييات العموميييييييييية والخاصييييييييية، وإنجييييييييياز بيييييييييرامج عميييييييييل فيييييييييي هيييييييييذا اإلطيييييييييار، حييييييييييث تيييييييييم سييييييييينة 

، رغييييييييم كونهييييييييا سيييييييينة اسييييييييثتنائية بحكييييييييم تييييييييداعيات الجائحيييييييية فإنييييييييه تييييييييم تعزيييييييييز الشييييييييراكات مييييييييع الهيئييييييييات الوطنييييييييية فييييييييي 2020

اليييييييييييوزارة املنتدبييييييييييية ليييييييييييدى وزيييييييييييير الشيييييييييييؤون الخارجيييييييييييية والتعييييييييييياون اإلفريقيييييييييييي مجيييييييييييال مغاربييييييييييية بتوقييييييييييييع اتفاقيييييييييييية إطيييييييييييار بيييييييييييين 

 24واملغاربييييييييية املقيميييييييييين بالخييييييييييارج املكلفييييييييية باملغاربييييييييية املقيمييييييييييين بالخيييييييييارج ومكتييييييييييب التكيييييييييوين املنهيييييييييي وإنعيييييييييياش الشيييييييييغل يييييييييييوم 

 .2020يونيو 

 

ة وذلك عبر متابعة االتفاقيات باإلضييييييييييييافة إلى ذلك تم العمل على اسييييييييييييتغالل الرصيييييييييييييد االتفاقي للوزارة مع الهيئات العمومي

في تعزيز البعد الجهوي الترابي لالسييتراتيجيات الوطنية للهجرة  في االنخراط(، مع املسيياهمة ... الوسيييط،املوقعة )العمران، 

خاللها إلى تنزيل مختلف برامحها على املسييييييييييييتوى  الوزارة منمن خالل توثيق شييييييييييييراكات مع الجماعات الترابية، التي سييييييييييييعت 

-ي وتنفيذ عمليات في إطار الشييييييراكات التي تم عقدها مع مجموعة من جهات اململكة كيييييييييييييييييييجهة الشييييييرق وجهة بني ماللالتراب

 خنيفرة.

 

 تطوير الشراكة مع املجتمع املدني املغربي بالخارج

 

ارة في مواكبة يعتبر برنامج الشراكة مع جمعيات مغاربة العالم إحدى الحلقات األساسية التي تستند عليها استراتيجية الوز 

 املغاربة املقيمين بالخارج واالستجابة لتطلعاتهم، وإطارا لتجسيد سياسة القرب في تنفيذ املشاريع املوجهة إليهم.

 

، قييامييت في الخييارج املقيمينتقوييية التعيياون مع الجمعيييات العييامليية لفييائييدة املغيياربيية و  هييذا البرنييامجفي إطييار تعزيز حكيياميية و

 خالل هذه السنة ب: الوزارة

  مختلف الجوانييب املرتبطيية  يحييددالييذي و  الجمعيــاتهــذ  طر الشــــــــــــراكــة بين الوزارة و يؤ إعــداد دفتر للتحمالت

بتدبير هذه الشييييييييييراكة، السيييييييييييما اإلطار املرجعي، والفئات املسييييييييييتهدفة، والتمويل املشييييييييييترك للشييييييييييراكة، وأشييييييييييكال 

هيييذا بنييياء على نتيييائج  لتحمالتادفتر وقيييد تم إعيييداد  .التنفييييذ، والتزاميييات األطراف وكيييذا منهجيييية التتبع والتقييم

املجلس األعلى للحسييابات أخذا بعين االعتبار توصيييات كذا زارة من قبل، و قامت به الو ذي تقييم هذا البرنامج ال

 .بخصوص تنفيذ هذا البرنامج 2017-2016في تقريره برسم سنتي الواردة 
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  موجه لفائدة الجمعيات املغربية بالخارج العاملة لفائدة الشييييييباب املغربي  عن "طلب عروض مشــــــاريع"اإلعالن

 . خالل شهر شتنبر املاض ي أو من أصل مغربي

 

 . تعزيز التعاون الدولي 2.3

 التعاون الثنائي. 1.2.3

 جنوب مع إفريقيا في مجال إدارة الهجرة والتنمية:–التعاون الثنائي جنوب 

جنييييييييوب مييييييييع الييييييييدول األفريقييييييييية الصييييييييديقة فييييييييي إطييييييييار العمييييييييل علييييييييى تجيييييييياوز التحييييييييديات املتعلقيييييييية -ينييييييييدرج التعيييييييياون جنييييييييوب

بييييييييييييرامج لفائييييييييييييدة الجاليييييييييييييات املقيميييييييييييية بالخييييييييييييارج والتحييييييييييييديات املرتبطيييييييييييية بحماييييييييييييية املهيييييييييييياجرين  بحكاميييييييييييية الهجييييييييييييرة ووضييييييييييييع

 وتشجيع الهجرة والتنمية كرافعة لبناء اقتصادات الدول املستقبلة.

 

وفيييييييييي هيييييييييذا الصيييييييييدد تيييييييييم التركييييييييييز خيييييييييالل السييييييييينوات املاضيييييييييية عليييييييييى االطيييييييييالع عليييييييييى التجربييييييييية املغربيييييييييية فيييييييييي مييييييييييدان الهجيييييييييرة 

 –والتنمييييييييييية. حيييييييييييث ثييييييييييم التوقيييييييييييع علييييييييييى مييييييييييذكرات للتفيييييييييياهم فييييييييييي مجييييييييييال تييييييييييدبير الهجييييييييييرة بييييييييييين املغييييييييييرب وسيييييييييياحل العيييييييييياج 

 والسودان ومالي وجزر القمر. -وتونس  -ومصر -والسنغال 

 

 جنوب-مشروع التعاون جنوبACSS : 

 

يهدف هذا املشيييييييييييروع الى تعزيز التعاون بين اململكة املغربية ودول السييييييييييينغال ومالي وسييييييييييياحل العاج في مجال حكامة الهجرة  

ويعتبر هذا املشييييييييييييروع الذي جاء بمبادرة مغربية  عبر تنفيذ مذكرات التفاهم املوقعة بين هذه الدول في هذا املجال. وذلك

أجل تعزيز التعاون فيما بينها في مجاالت الهجرة والتنمية ال سيييييييييما الشييييييييق املتعلق بتعبئة محضيييييييية فرصيييييييية لهذه الدول من 

 كفاءات واستثمارات الجاليات املقيمة بالخارج من أجل تنمية بلدانهم األصلية، حماية حقوق املهاجرين.

 

ستثنائية املتعلقة بجائحة كورونا، وقد عرف هذه املشروع الذي دخل مرحلته الثانية تقدما ملموسا، رغم هذه الظرفية اال 

حيث تم تنظيم مجموعة من اللقاءات عبر تقنية التناظر املرئي أهمها اللقاء الذي ترأسييييييييييييته السيييييييييييييدة الوزيرة املنتدبة يوم 

حول موضيييوع رقمنة الخدمات املوجهة لفائدة جالياتنا املقيمة بالخارج والذي يندرج في إطار ورش  2020يونيو  16الثالثاء 

 صالحات القنصلية. اال 

 

كميا شييييييييييييكيل هذا اللقياء منياسييييييييييييبية ملشييييييييييييياركة التجيارب وتبيادل الخبرات الرقميية للبليدان األربعية في هذا املجيال وكذا تحيديد 

االحتييياجييات املشييييييييييييتركيية بين الييدول األربع من أجييل تعزيز األدوات الرقمييية املوجهيية لخييدميية الجييالييية بيياإلضييييييييييييييافيية الى تقييديم 

 ع الفلسفة العامة ملشروع التعاون بين الجنوب والجنوب.مقترحات عملية متالئمة م

 

كما يتم االشيييتغال في حاليا على مجموعة من األنشيييطة املتعلقة بتحديث دليل موجه للمغاربة املقيمين بالخارج بخصيييوص 

االقتصيييييادي وقاعدة بيانات ذات الصيييييلة باملغاربة املقيمين بدول منظمة التعاون  الخدمات املقمة لهم داخل أرض الوطن،

 و التي سبق إنجازها في إطار مشروع شراكة. « OCDE»والتنمية 
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الييدول االفريقييية الشييييييييييييريكيية، تم تنظيم اللجييان  وبيياقيملقتضيييييييييييييييات مييذكرات التفيياهم املوقعيية بين اململكيية املغربييية  وتنفيييذا

 واسييييييتشييييييرافمرحلي للعمل املنجز  بكل من هذه الدول قصييييييد إجراء تقييم ونظيراتهاالثنائية للتخطيط بين الوزارة املنتدبة 

 املستقبل.

 

على غرار التعاون بين  وامليادينمجموعة من الجهات  وشييييييييييراكات بينوتجسيييييييييييدا للبعد الترابي للمشييييييييييروع، يتم عقد لقاءات 

بيدرو بسيييييييييياحل العاج في مجال تنمية السييييييييييياحة القروية بهذه الجهة أو في مجال التنزيل الترابي وسييييييييييانجتهي سييييييييييوس ماسيييييييييية 

 الشرق. وجهةالهجرة بين جهة كاي بمالي  لسياسة

 

تم اإلعداد والتوافق حول مشييييييييييييروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدبير شييييييييييييؤون الهجرة والجاليات املقيمة بالخارج بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية االتحاد القمري، وذلك بعد مسييييييلسييييييل من املشيييييياورات واالجتماعات التحضيييييييرية 

 15ا املشيياركة في األشييغال التحضيييرية للجنة املشييتركة للتعاون بين املغرب وجزر القمر، والتي عقدت أشييغالها ما بين بما فيه

 ب"موروني". 2020فبراير  19و

 

باإلضيييييييييييييافة إلى اإلعداد والتوافق حول مشييييييييييييروع مذكرة تفياهم للتعياون في مجيال تدبير شييييييييييييؤون الهجرة والجيالييات املقيمية 

 اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التونسية. بالخارج بين حكومة

 

وتجدر اإلشييارة هنا إلى أن العديد من الدول، وخاصيية منها الدول االفريقية الصييديقة، أصييبحت لديها قناعة راسييخة بريادة 

ا من التجربة املغربية على الصييييييييييييعيد القاري في مجال تدبير شييييييييييييؤون الهجرة والجاليات املقيمة بالخارج، ويتضييييييييييييح ذلك جلي

 خالل الطلب املتزايد من طرف العديد من هذه الدول لالستفادة من الخبرة التي راكمها املغرب في هذا املجال.

 

 جنوب: –التعاون الثنائي شمال 

 األملاني –التعاون املغربي 

وجمهورية أملانيا  املغربيةاململكة جيين للملكة و قد اتسيييييم التعاون الثنائي بين يتعد أملانيا واحدة من أهم الشيييييركاء االسيييييترات

بصيييييفة عامة و املغاربة املقيمين بالخارج ’ االتحادية بدينامية كبيرة بفضيييييل وضيييييع عدة برامج للتعاون بشيييييان قضيييييايا الهجرة

 .GIZ ) على وجه الخصوص بشراكة مع وكالة التعاون األملاني )

 

هدا التعاون بداية حقيقية  الهجرة بدءيقية في مجال حق بإقامة شييييييييراكةالتزام أملانيا إلى جانب املغرب  وبفضييييييييلالواقع  وفي

 هدا البرنامج على مشروعين. ويركز. 2015األملانية في عام  -خالل املشاورات الحكومية الدولية املغربية

مواكبيية الوزارة املنتييدبيية في  يهييدف إلى( Recosa) املشييييييييييييروع األول املتعلق بييدعم قييدرات الجميياعييات الترابييية في مجييال الهجرة 

تنزيل سيييييياسيييييتها املتعلقة بالهجرة عبر وضيييييع مجموعة من البرامج ذات طابع اقتصيييييادي واجتماعي وثقافي. كما سييييييمكن هدا 

مجموعة من الدول اإلفريقية كما هو الشيييييييييييييأن بالنسييييييييييييبة املغربية و جنوب بين اململكة -املشييييييييييييروع من تعزيز التعاون جنوب

 العاج من أجل العمل على تجاوز التحديات املتعلقة بحكامة الهجرة.للسنغال ومالي ساحل 

جهة فاعلة رئيسييييييييييييية على املسييييييييييييتويات املركزية واإلقليمية والبلدية حول مواضيييييييييييييع  190تعزيز قدرات اإلطار، تموفي هذا 

هيييذه اليييدينييياميكيييية  مكون وطنًي ملواصييييييييييييلييية 17الهجرة واالنيييدمييياج وإدراجهيييا في املخططيييات الجهويييية للتنميييية. كميييا تم تكوين 

 بطريقة مستدامة.

 



 

65 
 

وقد تم تنظيم مجموعة من التكوينات لفائدة الطاقم الوزاري املكلف بتلقي وإدارة شييييييييييييكاوى املغاربة املقيمين بالخارج على  

 املستوى املركزي والال مركزي من أجل تحسين الخدمات املوجهة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج. 

اجل تعزيز قدرات املهاجرين  ماسييييييييييية، منترابي فقد تم تطوير إطار شيييييييييييراكة بين الوزارة وجهة سيييييييييييوس أما على املسيييييييييييتوى ال

 األنشطة:العالم من أجل املساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لهذه الجهة وذلك عبر مجموعة من  ومغاربة

 املقاولة؛ برنامج احتضان اقتصادي شامل ملواكبة حاملي املشاريع والتشجيع على خلق -

 بأملانيا؛تبادل الخبرات مع خبراء منظومة االبتكار والخبراء املغاربة املقيمين  -

 بالخارج؛الترويج االقتصادي للمنطقة من خالل خبرات املغاربة املقيمين  -

نقل الخبرات والتنقل بين بلدان الجنوب في مجال السييييييييييييياحة القروية بين سييييييييييييوس ماسيييييييييييية ومنطقة سييييييييييييان بيدرو  -

 يساحل العاج

 اإلدماج االجتماعي للمهاجرين من خالل الرياضة )الرياضة من أجل التنمية(. -

 7000أتاحت العديد من املشيييييييييييياريع التجريبية للتكامل االجتماعي والثقافي على وجه الخصييييييييييييوص توعية أكثر من  اآلن،حتى 

 750شييياب في جميع أنحاء اململكة بقضيييايا الهجرة و "العيش مًعا بشيييكل جيد" بفضيييل األدوات التعليمية املبتكرة وأكثر من 

ًيا من مدينة سيييييييييييال تم تدريبهم على نهج "الرياضييييييييييية من أجل مدرًبا رياضييييييييييي 30آخرون بفضيييييييييييل األنشيييييييييييطة الرياضيييييييييييية )بقيادة 

التنمية"(. يتم االسييييييتفادة من األدوات والدروس املسييييييتفادة لتكرارها على املسييييييتويين الوطني واإلقليمي في إطار التعاون بين 

 بلدان الجنوب.

 

 البلجيكي –التعاون الثنائي املغربي 

، والتي تهم دعم 2020-2016البلجيكيييية لسيييييييييييينوات في إطيييار برنيييامج الشييييييييييييراكييية املغربيييية 

االسييييييييييييتراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ومشييييييييييييروع دعم االسييييييييييييتراتيجية الوطنية لفائدة 

املغيييياربيييية املقيمين بييييالخييييارج، فييييالهييييدف الرئيسيييييييييييي ي للبرنييييامج هو تمكين املغرب من تفعيييييل 

ي تاريخ التعاون سييييييييييياسيييييييييياته في مجال الهجرة، كما تعتبر هذه املبادرة سييييييييييابقة من نوعها ف

التقني املغربي البلجيكي حييييث جعيييل موضييييييييييييوع الهجرة على رأس االهتمييياميييات وأولوييييات 

 وكالة التعاون البلجيكي في املغرب.

يخص املشيييروعان املواكبة االقتصيييادية وتشيييجيع االسيييتثمار ملغاربة بلجيكا 

رين في بلدهم األصييييييييلي واملواكبة املهنية لولوج سييييييييوق الشييييييييغل لفائدة املهاج

ييياليييية التعييييياون البلجيكي  املقيمين بيييياملغرب، وذلييييك في إطييييار شييييييييييييراكيييية مع وكي

«ENABEL » من أجل تنفيذ برنامج دعم إدارة موضييييييييييييوع الهجرة: مشييييييييييييروع

"Maghrib Belgium Impulse ". 

 

 

 

 

 التعاون املغربي الفرنس ي

في إطار تعزيز التعاون الثنائي املغربي الفرنس ي في مجال الهجرة، تم التوقيع، على هامش أشغال االجتماع املغربي الفرنس ي 

اإلفريقي واملغاربة  والتعاون الرفيع املستوى، بباريس على بروتوكول تفاهم بين الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية 
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مكتب الخبرة الفرنسية من أجل دعم اململكة املغربية في مسلسل تنزيل  وكذاتنمية الفرنسية املقيمين بالخارج ووكالة ال

  .والشرق سياستها املتعلقة بالهجرة على مستوى جتهي سوس ماسة 

 

شراكة مع الفاعلين املحليين ب Expertise Franceوسيمكن هذا املشروع والذي سيشرف على تنفيذه مكتب الخبرة الفرنسية 

 بالجهتين، الى:

ل مشييييييياريع ومبادرات ملموسييييييية يخلق صيييييييندوق لتمو  -

اجتماعي أو تضييييييييامني على أو  ،اقتصيييييييياديذات طابع 

  مستوى كل جهة.

وصيييييييييول املغاربة املقيمين بالخارج  وتيسييييييييييرتحسيييييييييين  -

املقيمين بصييييييييييييفة شييييييييييييرعية الى الخدمات  واملهاجرين

املوجهة لهم وذلك عبر مجموعة من اآلليات كتقوية 

كيييييفيييييياءات اليييييجيييييهييييييات امليييييكيييييليييييفيييييية ودعيييييم اليييييوسييييييييييييييييطيييييياء 

 .املجتمعيين

املتعلق بمقياربية الجيانيب التحسيييييييييييييس بيأهميية إدراج  -

 الخيييييياصييييييييييييييييية بيييييياملرأة االحتييييييياجيييييياتالنوع فيمييييييا يخص 

 "املهاجرة" بصفة خاصة.

الرسمية في غضون األسابيع القليلة املقبلة في تناغم وتكامل تامين  انطالقتهشروع الذي ستعطى وقد تم التحضير لهذا امل

.هذا فضال على الدور املحوري الذي لعبه ENABELمع املشروع املغربي األوروبي الذي تشرف عليه وكالة التنمية البلجيكية 

 يز الوجود في مقدمتهم مجلس ي جتهي الشرق وسوس ماسة.الفاعلون املحليون على مستوى الجهتين إلخراج هذا املشروع لح

 

 االسباني  -التعاون الثنائي املغربي 

اإلسباني نموذجا ناجحا ومثاال يحتذى به على  -يعتبر التعاون املغربي

مستوى التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب. ويمثل هذا 

واملسؤول بين البلدين فيما التعاون في حد ذاته ترجمة لاللتزام القوي 

يخص مختلف القضايا ذات الطابع االستراتيجي كقضية اندماج 

املغاربة املقيمين بإسبانيا وتبادل الخبرات والتجارب على مستوى 

والتنسيق والتشاور على  سياسات الهجرة وتحديد رهانات االندماج

 تبنى مواقف مشتركة بشأن التحديات التي تواجه املنطقة.املستوى الدولي في املنتديات واملؤتمرات اإلقليمية من أجل 

 

 التعاون مع الدول العربية

تقديم املقترحات الخاصة بالوزارة من أجل تحيين مذكرة التفاهم مع 

الجانب التونس ي املتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير 

صيغة النهائية شؤون الهجرة والجاليات، في انتظار التوافق حول ال

 .2020بعد تعيين الحكومة التونسية الجديدة في غشت 
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 التعاون املتعدد األطراف. 2.2.3

 

يعتبر التعيياون الييدولي املتعييدد األطراف آلييية اسييييييييييييتراتيجييية مهميية لتييدعيم العالقييات البنيياءة واملثمرة مع املنظمييات االقليمييية 

االستراتيجيات وتقوية قدرات هذا القطاع املؤسساتية والتقنية، باإلضافة والدولية في مجال الهجرة وذلك من خالل دعم 

 إلى إنجاز مشاريع نموذجية لتنزيل مضامين سياسة الهجرة التي تتبناها اململكة املغربية.

 أبرزها:بمجموعة من البرامج واملشاريع  2020في هذا الصدد، تم القيام سنة 

 

 التعاون املغربي األوروبي

لكة املغربية على مدى السيييييييييينوات األخيرة على تعزيز تعاونها مع االتحاد األوروبي باعتباره شييييييييييريكا رئيسيييييييييييا للملكة عملت املم

على جميع املسيييييييتويات واألصيييييييعدة. وقد تم تثمين هذا التعاون عبر إصيييييييدار بيان مشيييييييترك من الجانبين هدفه وضيييييييع خارطة 

 ن لتحقيق رخاء مشترك.من أجل تعاو  طريق من أجل شراكة قوية وشاملة عنوانها:

 

ويتجلى هذا التعاون في مجموعة من املجاالت في مقدمتها القضيييييييايا املتعلقة بالهجرة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود تتطلب 

تكثيف الجهود من كافة املتدخلين من أجل هجرة امنة ومنظمة ومنتظمة كما نص على ذلك ميثاق األمم املتحدة املتعلق 

 بالهجرة.

 

مجموعة من اآلليات التي تجسيييييييييد عمق هذا التعاون البناء من أهمها نجد: الصيييييييييندوق االئتماني من هذا املنطلق تم وضيييييييييع 

 االستعجالي لالتحاد األوروبي وبرنامج الدعم امليزانياتي للسياسة الوطنية للهجرة.

 

 الصندوق االئتماني االستعجالي لالتحاد األوروبي: -1

أجل  االفريقية منالقارة  الهجرة فييهدف الى إلى تعزيز االسييييييتقرار في املناطق املعنية بظاهرة  للتذكير، فإن هذا الصييييييندوق  

وقد سييييياهم هذا األخير في تمويل مجموعة من . االسيييييتجابة لتحديات الهجرة الغير النظامية واملسييييياهمة في تحسيييييين حكامتها

 أبرزها:من  والجهوي املشاريع ذات الطابع الوطني 

 

 امليزانياتي للسياسة الوطنية للهجرة برنامج الدعم -2

 

يهدف هذا البرنامج الى مواكبة اململكة املغربية في تنفيذ سياستها املتعلقة بالهجرة، وذلك عبر دعم ميزانياتي يرمي الى تعزيز 

 اإلطار التنظيمي واملؤسساتي لهذه السياسة. وسيركز هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسية من أهمها:

 الهجرة؛يز اإلطار التشريعي واملؤسساتي لسياسات ( تعز 1

 الهجرة؛ املتعلق بقضايا( تعزيز الجانب املعرفي 2

 والحماية؛( تفعيل سياسات الهجرة في مجاالت املساعدة االجتماعية والتشغيل 3

 ( تعزيز الية العودة الطوعية من املغرب إلى دول املنشأ.4

 

تخص تعزيز القييدرات املؤسييييييييييييسيييييييييييييياتييية للوزارة املنتييدبيية املكلفيية بيياملغيياربيية املقيمين  والتيااللتزامييات املتعيياقييد عليهييا  إطيياروفي 

بالخصييييوص تعزيز هياكل الوزارة وشييييراكاتها على املسييييتوى الجهوي من  واملتعلقةبالخارج تم تحديد مجموعة من املؤشييييرات 

 ن بالخارج.يميأجل تنفيذ وتنسيق وتتبع االستراتيجية الوطنية للمغاربة املق
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 التعاون مع منظومة األمم املتحدة باملغرب

رف التعاون مع منظومة األمم املتحدة دينامية متجددة إن على مستوى متابعة األوراش واملشاريع التي كانت قيد التنفيذ ع

أو إطالق مبيادرات جيدييدة في إطيار دعم تنفييذ السيييييييييييييياسيييييييييييييات الوطنيية في مجيال الهجرة. حييث يتميز التعياون مع املنظومية 

املتدخلين واملسيييتفيدين حسيييب طبيعة العمليات )برامج / مشييياريع( وذلك انسيييجاما في مجال الهجرة بتنوعه وتعدد األممية 

مع األولوييييات املرحليييية واإلمكيييانييييات املييياليييية والتقنيييية 

 املمكنة.

 

وعلى غير العادة في السيييينوات األخيرة، وفي ظل سييييياق 

ركيييزت ميييعيييظيييم اإلجيييراءات اليييتيييي 19كيييوفييييييييييد جييييييائيييحيييييية 

ييييياال  ت األمم اتخييييييذتهييييييا املنظميييييية الييييييدولييييييية للهجرة ووكي

املتحدة األخرى على املساعدة اإلنسانية واالجتماعية 

للمهاجرين والالجئين في حاالت الهشيييييياشيييييية بالشييييييراكة 

  مع جمعيات املجتمع املدني والسلطات املحلية.

 

وبالفعل، فإن املجموعة املوضيييييوعاتية للهجرة التابعة ملنظومة األمم املتحدة قد وضيييييعت خطة عمل منسيييييقة لهيئات األمم 

 ملتحدة في املغرب ملكافحة آثار الوباء وانعكاساته السلبية على املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء.ا

 :2020سبتمبر  30فيما يلي بعض األرقام الخاصة بعمل املنظمة الدولية للهجرة منذ بداية الوباء حتى 

 (.7718توزيع مستلزمات النظافة ) -

 (.43977)توزيع السلل والقسائم الغذائية  -

 (8021الدعم املالي ) -

 (.331املساعدات السكنية ) -

 (2938املساعدة الطبية ) -

 (.8189باملتابعة الهاتفية ) 19-التوعية باإلجراءات الوقائية ضد كوفيد  -

 (.20تجهيز العديد من مراكز التعاون الوطني باملستلزمات الضرورية ) -

 (.1104الدعم النفس ي للمهاجرين في وضعية صعبة ) -

 ساعدة القانونية واملالية.امل -

 دعم التعليم عن بعد ل طفال املهاجرين والالجئين. -

 

 ICMPDالتعاون مع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

يناير  29و  28أشيييييغال ورشييييية عمل االنطالقة الفعلية للشيييييبكة األكاديمية للهجرة في شيييييمال إفريقيا يوم  الوزارة فيشييييياركت 

في فاليتا، مالطا و التي تندرج في إطار مشيييروع "السيييياسيييات واملمارسيييات الخاصييية بحوكمة الهجرة القائمة على األدلة  2020

األوروبي يسيييعى إلى توليد وتفعيل ونشييير معارف وبحوث وبيانات في شيييمال أفريقيا " و هو مشيييروع إقليمي من تمويل االتحاد 

جدير بالذكر أن هده الورشيييية عرفت مشيييياركة وفود من  وأدلة، من أجل إغناء سييييياسيييية الهجرة في شييييمال أفريقيا وتعزيزها.

 تونس، مصر، الجزائر وليبيا.
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 2020ز من يوليو  والفاتحيونيو  17بعد املصييادقة على بنود اللجنة الوطنية للباحثين في مجال الهجرة، شيياركت الوزارة يوم 

في اجتماعين بحضييييور مجلس الجالية املغربية بالخارج واملندوبية السييييامية لتخطيط وثلة من االسيييياتذة والباحثين للنقاش 

املغربية املقيمة بالخارج من أجل تعزيز دورها في تنمية املغرب على املسييتوى  حول انجاز دراسيية بخصييوص تعبئة الكفاءات

 االقتصادي واالجتماعي.    

 

 التعاون مع منظمة العمل الدولية 

وبعد تبادل مثمر بين الوزارة ومكتب العمل الدولي، اتفق الطرفان على إطالق املساعدة التقنية التي تستجيب لحاجة الوزارة 

في مجال تقييم نظام الحماية االجتماعية والحقوق االجتماعية للمغاربة املقيمين في بلدان االستقبال في املرحلة الراهنة في 

 .   19-سياق جائحة كوفيد

 املستهدفة هي:بلدان ال

 إسبانيا، إيطاليا( بلجيكا، فرنسا، دول أوروبا )أملانيا، -

 قطر، الكويت( اإلمارات، دول الخليج )السعودية، -

 دول أمريكا الشمالية )الواليات املتحدة األمريكية وكندا(. -

 

 التعاون مع جامعة الدول العربية

مواصلة تمثيل املغرب في العملية التشاورية العربية اإلقليمية بشأن الهجرة واللجوء، حيث شاركت الوزارة في أشغال 

، والذي خصص ملناقشة تداعيات جائحة 2020يوليوز  13االجتماع السادس للعملية التشاورية املنعقدة عن بعد بتاريخ، 

لعربية، وقدم خالل هذا االجتماع السيد مدير التعاون والدراسات والتنسيق كورونا على املهاجرين والالجئين في املنطقة ا

القطاعي عرضا حول أهم التدابير التي اتخذها املغرب لفائدة مغاربة العالم واملهاجرين باملغرب، كما ساهم املغرب في 

 صياغة البيان الختامي لهذا االجتماع؛

 

العاملي للهجرة النظامية اآلمنة واملنتظمة، من أجل املشاركة في منتدى  إعداد مشروع حصيلة املغرب في تنفيذ امليثاق

، بشراكة بين األمانة العامة لجامعة 2020دجنبر  2و 1استعراض الهجرة الدولية في املنطقة العربية املزمع عقده يومي 

ة للهجرة، وموافاة األمانة العامة الدول العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، واملنظمة الدولي

 .للجامعة بذلك

 

 بحماية حقوق اإلنسان والهيئات املتعلقةالتفاعل مع منظومة األمم املتحدة 

 االستعراض الدوري الشامل:

 

التوصييييييييات املوجهة للمغرب برسيييييييم الجولة الثالثة من االسيييييييتعراض الدوري الشيييييييامل ملجلس حقوق اإلنسيييييييان ماي متابعة 

وتقديم حصيييييييلتها كمسيييييياهمة في التقرير النصييييييف املرحلي الطوعي املقدم من طرف املغرب بعد سيييييينتين من الجولة ، 2017

 الثالثة.
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 آليات املعاهدات:

 املسيييييييياهمة في إعداد مشييييييييروع التقرير الدوري الثاني الرسييييييييمي للمغرب املزمع تقديمه أمام لجنة العمال املهاجرين -

ستسهر على توجيهها  التيوأفراد أسرهم بعد استكمال مسار إعداده، بتقديم األجوبة الالزمة على قائمة املسائل 

 اجتماعات(؛ 6اللجنة املذكورة للمغرب )تم عقد أزيد من 

ة إعداد الرأي الخاص بالوزارة فيما يتعلق باعتماد اللجنة الخاصيية بحماية العمال املهاجرين وأفراد أسييرهم ل لي -

 ؛2020املبسطة في إعداد التقارير الدورية الرسمية للدول، فبراير 

 بتقاطعللجنة العمال املهاجرين الخاص  5الخاص بالوزارة فيما يتعلق بمشييييييييييييروع التعليق العام رقم  الرأيإعداد  -

مضييييييييييييييامين امليثيياق العيياملي للهجرة واالتفيياقييية الييدولييية لحميياييية جميع العمييال املهيياجرين وأفراد أسييييييييييييرهم، أكتوبر 

 ؛2020

 انتظارمتابعة مآل التقرير الوطني الرسييييييييييمي املعروض أمام لجنة مناهضيييييييييية جميع أشييييييييييكال التمييز العنصييييييييييري في  -

 ومناقشة التقرير؛ املسائلقائمة 

املعروض أمام لجنة مناهضيييييييييية جميع أشييييييييييكال التمييز ضييييييييييد املرأة في انتظار  الرسييييييييييمي الوطني التقريرمتابعة مآل  -

 قائمة املسائل ومناقشة التقرير؛

 االقتصييييييييييييياديةأثناء مناقشييييييييييييية التقرير الدوري الخامس أمام لجنة الحقوق  للمغربمتابعة التوصيييييييييييييات املوجهة  -

 واالجتماعية والثقافية؛

 مناقشة التقرير الدوري السادس أمام اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛ أثناء للمغرباملوجهة  التوصياتمتابعة  -

 للمغرب أثناء مناقشة التقرير الدوري الجامع أمام لجنة حماية حقوق الطفل؛ املوجهة التوصياتمتابعة  -

 متابعة التوصيات املوجهة للمغرب أثناء مناقشة التقرير الوطني األولي أمام لجنة ذوي اإلعاقة؛ -

 مناهضة التعذيب؛ للمغرب أثناء مناقشة التقرير الدوري الثالث أمام لجنة املوجهةلتوصيات ا متابعة -

 

 املساطر الخاصة:

املتعلقة  اإلنسانتقديم عناصر الجواب الخاصة بالوزارة بشأن استمارة نظام اإلجراءات الخاصة ملراقبة حقوق  -

 ؛2020حقو ق اإلنسان أثناء حالة الطوارئ الصحية، ماي  بحماية

املسييييييياهمة في إعداد عناصييييييير الجواب الخاصييييييية بأسيييييييئلة تسيييييييعة إجراءات خاصييييييية ملراقبة حقوق اإلنسيييييييان، حول  -

 ؛2020من أجل حماية العامالت املغربيات املوسميات بإقليم األندلس بإسبانيا، أكتوبر  املغربمجهودات 

الجديدة للعنصييرية ومناهضيية التمييز  عن التقرير الخاص باملقررة الخاصيية باألشييكال املنبثقةمتابعة التوصيييات  -

 ؛2018العنصري وكره األجانب أثناء زيارتها للمغرب في دجنبر 

الدولي أثناء  والتضييامنالتقرير الخاص باملقررة األممية الخاصيية بحقوق اإلنسييان متابعة التوصيييات املنبثقة عن  -

 ؛2016زيارتها للمغرب سنة 
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خاص باملقررة الخاصييييييية بمكافحة االتجار بالبشييييييير أثناء زيارتها للمغرب التقرير العن  املنبثقةمتابعة التوصييييييييات  -

 ؛2013سنة 

زيارته للمغرب  أثناءالتقرير الخاص باملقرر األممي الخاص بمناهضيييييييييييية التعذيب متابعة التوصيييييييييييييات املنبثقة عن  -

 ؛2012سنة 

 أثناء زيارتها للمغرب للمهاجرينالتقرير الخاص باملقررة الخاصة بحقوق اإلنسان متابعة التوصيات املنبثقة عن  -

 ؛2020، وإبداء رأي الوزارة بشأن طلبه الجديد من أجل زيارة املغرب في يناير 2004سنة 

 

الصادرة عن الجمعية العامة ل مم املتحدة أو املفوضية السامية مع التقارير ذات الصلة باملهاجرين والالجئين  التفاعل

سييان وإعداد عناصيير الجواب الخاصيية بالوزارة بشييأن االسييتمارات املوجهة للمغرب لحقوق اإلنسييان، أو مجلس حقوق اإلن

 .في هذا الشأن

 

 الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان

)حصييييييلة أولية  2020تقديم حصييييييلة الوزارة بشيييييأن تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسيييييان في يناير  -

 االنجاز؛( في طور 2019 /2018لسنتي 

 ؛2020إعادة تحيين حصيلة تنفيذ الخطة الوطنية وفقا للوحة القيادة التي تم إعدادها برسم سنة  -

لجنة القيادة واللجنة التقنية الخاصيييييييييييية بمتابعة وتقييم إعمال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسييييييييييييان في  -

 ؛طور التفعيل

 

واإلستراتيجية  الوطنية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج. تعزيز البعد الترابي لتنفيذ اإلستراتيجية 3.3

 ئwالوطنية للهجرة واللجوء

 

 " "DEPOMIمشروع تنزيل استراتيجيات الهجرة على الصعيد الجهوي 

 

الة البلجيكية (، وتساهم في تنزيله الوزارة املنتدبة بدعم من الوك 2023-2020هذا املشروع ممول من طرف االتحاد األوروبي، مدته ثالث سنوات )

". ويهدف هذا املشروع بالخصوص إلى دمج سياسات الهجرة في التنمية املحلية لصالح املغاربة املقيمين بالخارج واملهاجرين ENABELللتنمية "

 النظاميين؛ ويستهدف ثالث جهات من اململكة: بني مالل خنيفرة وسوس ماسة وجهة الشرق.

 

للمناطق الثالث، يسعى برنامج املشروع إلعداد أنشطة تساهم في إدراج سياسات الهجرة على املستوى وبتعاون وثيق مع املجالس الجهوية 

اإلقليمي وفي تعزيز قدرات املناطق. والهدف من ذلك هو تعزيز إنشاء أنظمة تدبر الهجرة على أسس احترام حقوق اإلنسان في مختلف مناطق 

 و املنفعة املتبادلة.املغرب وتشجيع الهجرة املقننة وكذا التنقل ذ

 

إلى فئة الشباب يستهدف املشروع املذكور املهاجرين في املغرب واملغاربة املقيمين بالخارج وكذا املغاربة العائدين لالستقرار ببلدهم األم، باإلضافة 

 املغاربة )خاصة الذين يرغبون في الحصول على فرصة عمل بالخارج(.

 

، مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على املستوى الجهوي، وذلك خالل اللقاء الذي احتضنه 2020أكتوبر  23تم إطالق يوم الجمعة 

 مقر والية جهة الشرق بوجدة.

 


