
:والنظاميةاملؤمتر اإلقليمي بشأن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة 

تنفيذ االتفاق وأثره على السياسات يف املنطقة العربية

2019ديسمرب /كانون األول5-3القاهرة، 

دمج اهلجرة يف اخلطط التنموية : اجللسة اخلامسة



واستقبالعبوربلـدمؤخـراوأصبـحالقـدممنـذالهجـرةبلـدالمغـربيعـد•

اللجوء،وطالبيللمهاجرين

وجهاتهـاوكانـتالسـتينيات،فيالمغـربمـنالعاملـةالقـوةهجـرةبـدأت•

التــيقيــودالإثــرالثمانينيــات،وفــي.وهولنـداوبلجيـكافرنسـاهـيالرئيسـية

وإسبانيا،إيطاليــانحــوأيضــاتتجــهالتدفقــاتبــدأتالبلــدان،هــذهفرضتهــا

.وكنداةاألمريكيالمتحدةالوالياتتفضلكانتالمؤهلةالعاملةالقوةأنحينفي

ادميـنالقللمهاجريـنعبـورمنطقـةالمغـربأصبـحالتسـعينيات،منوانطالقا•

تقرامسأيضـاوأصبـح.أوروبـاإلـىوالمتجهيـنالصحـراءجنـوبأفريقيـامـن
.أوربانحـورحلتهـممواصلـةيسـتطيعونالالذيـنللمهاجريـن



ماليين شخص أي 5يقدر عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج  حوالي •

المغرب؛في المائة من مجموع سكان 15تقريبا 

.سنة45في المائة منهم أقل من 70حوالي : جالية شابة•

في المائة ولدوا بالخارج 20•

في المائة من أفراد الجالية نساء 50حوالي •

في المائة منهم ذووا مهارات عالية 16•



:الوطنيعلى المستوى 

سامية؛التوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا عبر العديد من الخطب الملكية ❖

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

خاصة المحور الخامس الذي يخص الجالية المغربية ) 2021-2017البرنامج الحكومي ❖
؛(بالخارج

اإلنسان ؛توصيات المجلس الوطني لحقوق ❖

؛2030االستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج في أفق ❖

.االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء❖

على المستوى الدولي

2030أهداف خطة التنمية المستدامة لعام -

دمج الهجرة )ب: 19الهدف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، خاصة -
لعالميفي تخطيط التنمية والسياسات القطاعية على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي وا

الدولية ؛االتفاقيات -



,ة والثقافية القيمةتسهم الجالية المغربية بالخارج في التنمية بالنظر للمساهمات االقتصادية والسياسية واالجتماعي

:على المستوى الوطني❑

(مليار دوالر7حوالي )مليار درهم في العام الماضي 64.8بلغت تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج  •

في المائة من الناتج الداخلي الخام 7تشكل حوالي •

على دعم تساهم تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج في توفير موارد مالية ألسرهم بالمملكة، كما تساعد•
رصيد المغرب من العملة الصعبة

ية إنتاجهذه التحويالت توجه أساسا القتناء عقارات مع تطور ملحوظ خالل السنوات الماضية نحو قطاعات 
(في المائة مخصصة لالستثمار10حوالي )

تساهم الكفاءات المغربية بالخارج في مختلف مخططات التنمية•

:المحليعلى المستوى ❑

خصوصا )ن منها تقوم جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج باستثمارات في البنى التحتية بالمناطق التي ينحدرو
كإصالح الطرق، مدارس، استثمارات في الفالحة، الماء والطاقات المتجددة( بالعالم القروي



ا ، كانت هناك اسـتراتيجيات ومخططـات للتنميـة ال يتم فيه2013قبل سنة •

ــا مــا مراعـاة بعد الهجـرة بمـا فيـه الكفايـة، وعندمــا تتــم اإلشــارة إليهــا غالب

ــاالت يقتصــر األمر على مجرد اإلحالة الجزئية والمنحصرة فــي مواضيــع ومج

......  ذات اهتمــام محــدد، مثــل تحويـالت األموال والكفـاءات  

بإعمال مقاربة جديدة وذلك بإرساء 2013قامت الحكومة المغربية منذ سنة •

عقد ى وتحديد أدوار مختلف المؤسسات العمومية، باإلضافة إلآليات للتنسيق 

.مع فاعلين من القطاع الخاص والجمعيات وكذا المنظمات الدوليةشراكات 

سياسـات إدماج الهجرة والتنمية في التشريعات وال: المقاربة المتبعة تتجلى في•

علقة وإدماج المواضيـع المت( الوطني والمحلي)والبرامج على جميـع المسـتويات 

صميـم بالهجـرة والتنمية في جميع مراحـل التخطيـط للتنميـة، بما في ذلك الت

والتنفيـذ والرصـد والتقييـم



جاليةالشؤونفقطيعنيالالقطاعيةالمخططاتفيالهجرةبعدإدماج•

.رببالمغالمقيمينالمهاجرينكذلكيخصبل.بالخارجالمغربية

أحسنإدماجضمانإلىالمجالهذافيالحكوميالعمليهدفإذ•

سجمة،منسياسةإطارفيالهجرةلتدفقاتأفضلوتدبيرللمهاجرين

جالنسيفيالمهاجرينإدماجعدم.ومسؤولإنسانيبعدذاتشاملة،

.التنميةيعيقأنشأنهمناالقتصادي



التأهيل اعتمد المسار التنموي بالمغرب على تمكين االقتصاد الوطني من مقومات•

هذا واإلقالع، وذلك بتوفير البنيات الهيكلية واعتماد مخططات طموحة، وفي

اإلطار قامت جل القطاعات بإعداد رؤاها ومخططاتها االستراتيجية والتي تم

.تنزيلها وفق برامج ومشاريع

وفي هذا اإلطار حرصت الحكومة على إدراج بعد الهجرة في مختلف المخططات•

شؤون اللجنة الوزارية ل: القطاعية عبر إنشاء آلية على مستوى رئاسة الحكومة 

المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 



:تذكير بأهم محطات عمل اللجنة الوزارية

2013اجتماعات اللجنة منذ إحداثها سنة 7عقد : انتظام عمل اللجنة الوزارية •

من ةمجموعوأجرأةتنفيذ العديد من التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة •

تحقيق من اللجنة بفضل انخراط مختلف أعضائها، وبالتاليالمتوخاةاألهداف 

.الغاية من إحداثها
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اإلطار 
التنظيمي

بنصوتأطيرهامأسستهاتتمأندون،1999سنةبالهجرةمكلفةمختلطةوزاريةلجنةتكوين❖

تنظيمي

رقمالمرسومإصدارخاللمنبالخارج،المقيمينالمغاربةلشؤونالوزاريةاللجنةمأسسة❖

2013شتنبر30بتاريخالصادر2.13.731

الصادر2.14.963رقممتمممرسومإصدارخاللمنالوزاريةللجنةالمنظمالمرسوممراجعة❖

وزارات:اللجنةأعضاءوتوسيعالهجرةشؤونإدراجبهدفوذلك،2015مارس30بتاريخ

واللوجستيكوالنقلالتجهيزالمدينة،وسياسةاإلسكانالصحة،

السلطةأوالحكومةرئيسالهجرةوشؤونبالخارجالمقيمينالمغاربةلشؤونالوزاريةاللجنةيترأس❖

(المرسوممنالثالثةالمادة)الغرضلهذاينتدبهاالتيالحكومية

(المرسوممنالسادسةالمادة)أشغالهابإعدادمكلفةتقنيةلجنةالوزاريةاللجنةعنتنبثق❖

المهامبالقيامعلىلمساعدتهااالقتضاءعندمتخصصةلجانلديهاتحدثأنالوزاريةللجنةيمكن❖

(المرسوممنالسابعةالمادةمنالثانيةالفقرة)بها،المنوطة

ذلكرةالضرودعتكلماأخرىاجتماعاتعقديمكنهاكماالسنة،فيمرتينالوزاريةاللجنةتجتمع❖

(المرسوممنالخامسةالمادة)

الدائمةبةالكتابمهامالهجرةوشؤونالخارجفيالمقيمينبالمغاربةالمكلفةالحكوميةالسلطةتقوم❖

المغاربةإلىالموجهةوالبرامجاألنشطةحصيلةحولتركيبيتقريرإعدادعلىتسهروالتيللجنة،

المنجزةية،قانونبصفةبالمغربالمقيمينأسرهموأفرادوالالجئينوالمهاجرينالخارجفيالمقيمين

(المرسوممنالرابعةالمادة)المعنيةالقطاعاتقبلمن

الهيكلة 
موالتنظي

4
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المهام
2المادة )

من 
(المرسوم

بأوضاعالنهوضشأنهامنوالتيالقطاعات،بمختلفالمتعلقةالتدابيرتنفيذوتتبعدراسةعلىالعمل❖

وذلكونية،قانبصفةبالمغربالمقيميناألجانبوالمهاجرينوالالجئينبالخارج،المقيمينالمغاربة

وخارجهالمغربداخلالمعنيةوالهيئاتالوزاريةالقطاعاتمختلفمعبتنسيق

قوقوبحالخارجفيالمقيمينالمغاربةبأوضاعالنهوضفييسهمتدبيرأومبادرةكلاقتراح❖

قانونيةبصفةبالمغربالمقيميناألجانبوالمهاجرينوالالجئين

ذاتتالمجاالفيالخاصوالقطاعالعموميةوالمؤسساتالحكوميةالمصالحمختلفبينالتنسيق❖

الخارجفيالمقيمينالمغاربةبأوضاعبالنهوضالصلة

لحكوميةاالقطاعاتوتنفذهاتضعهاالتيالعموميةالسياساتبيناإللتقائيةتحقيقعلىالسهر❖

لمتعلقةاوتلكالخارج،فيالمقيمينالمغاربةبشؤونالمتعلقةالمجاالتفيالعموميةوالمؤسسات

قانونيةبصفةبالمغربالمقيمينأسرهموأفرادوالالجئينالمهاجرينوواجباتبحقوق

الخارج،فييمينالمقالمغاربةبشؤونالمتعلقةالحكوميةالسياساتوتطويروتتبعتنفيذفيالتداول❖

قيمينالمأسرهموأفرادوالالجئينللمهاجرينوالثقافيوالتربوياالجتماعياالندماجوبتيسير

المجالهذافيالعموميةالمرافقأداءبتحسينالكفيلةالتدابيرواقتراحقانونية،بصفةبالمغرب

ئينوبالالجالخارج،فيالمقيمينالمغاربةبشؤونمتعلقةموضوعاتيةأوشاملةتقاريرإعداد❖

األداءتحسينلالضروريةالتدابيراقتراحمعقانونية،بصفةبالمغربالمقيميناألجانبوالمهاجرين

المجالهذافيالعمومي

أسرهمأفرادووالالجئينللمهاجرينالطبيةوالمساعدةاالجتماعيةبالحمايةالمتعلقةالتدابيراقتراح❖

ذاتالمجاالتفياألطرافوالمتعددالثنائيالدوليالتعاونآلياتتقويةإلىالراميةالتدابيراقتراح❖

الهجرةبشؤونالصلة

رةالهجبشؤونالصلةذاتاألطرافالمتعددةأوالجهويةأوالثنائيةالمفاوضاتنتائجتتبع❖

4
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وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان؛•

وزير الداخلية؛•

وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛•

وزير العدل؛•

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية؛•

وزير االقتصاد والمالية؛•

وزير الصحة؛•

وزير  السكنى وسياسة المدينة؛•

والتكوين المهني؛وزير التربية الوطنية•

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر؛•

؛,,,,,,وزير الشباب والرياضة•

وزير التشغيل والشؤون االجتماعية؛•

وزير السياحة؛•

؛,,,,,,وزير الثقافة•

المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛المنتدب الوزير •

؛,,,,,وزير التجهيز والنقل واللوجستيك•

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؛•

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ةرئيس•

وسيط المملكة؛•

المندوب السامي للتخطيط ؛•

الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛•

رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج؛•

األعضاء
3المادة )

من 
(المرسوم

4
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التنظيم

والبرامجالمخططاتفيالهجرةإدماجعمليةعلىواإلشرافلقيادةوالتشاورللتنسيقتنظيميةآليةهي

ةالماد)الوزاريةللجنةالدائمةالكتابةمنبدعوةذلكإلىالضرورةدعتكلماأوأشهرستةكلمرةتجتمع❖

(المرسوممنالسابعة

(المرسوممنالسادسةالمادة)أعالهإليهمالمشارلألعضاءدائمينممثلينمنتتكون❖

اللجنةماعاتاجتالهجرةوشؤونبالخارجالمقيمينبالمغاربةالمكلفالحكوميللقطاعالعامالكاتبالسيديترأس❖

(التقنيةللجنةالداخليالنظاممنالرابعالبند)للنيابةمديرتعيينلهويمكنالتقنية،

بموجبالوزارية،ةللجنالدائمةالكتابةبمهامتقومالتيبالخارج،المقيمينبالمغاربةالمكلفةالمنتدبةللوزارةيعهد❖

وتنسيقنيةالتقاللجنةاجتماعاتتنظيممهامالوزارية،للجنةالمحدثالمرسوممنالرابعةالمادةمنالثانيةالفقرة

(الداخليالنظاممنالخامسالبند).أشغالها

ورصدها؛وتنفيذهاوتقريرهاوالتنميةالهجرةمبادراتتحديد❖

الخـاصوالقطاعالمدنيالمجتمع:الصلـةذويالمعنيـةاألطـرافإشراك❖

الوزارية؛اللجنةعنالصادرةوالقراراتالتوجهاتتنفيذتتبع❖

الوزارية؛اللجنةقبلمنعليهاالمحالةوالقضاياالملفاتدراسة❖

.الوزاريةاللجنةوتوصياتقراراتمشاريعإعداد❖

المهام
ث البند الثال)

من النظام 
(الداخلي
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؛ 2014يونيو 26:األولاإلجتماع▪

؛2015يونيو 24:  الثاني    االجتماع ▪

(شؤون الهجرة)2016دجنبر 18:  الثالثاإلجتماع▪

.2016يونيو 22:  الرابع اإلجتماع▪

2017ماي 26: االجتماع الخامس▪

(مغاربة العالم وشؤون الهجرة)2018يوليوز 24: االجتماع السادس▪

(مغاربة العالم وشؤون الهجرة)2019يونيو 20: االجتماع السابع▪

تطوير نظام الحكامة بتفعيل اللجنة التقنية تنفيذا للمرسوم المؤطر لعمل اللجنة الوزارية؛

؛2019يونيو 11وآخرها بتاريخ 2015دجنبر 02اجتماعات، أولها يوم 4عقدت اللجنة التقنية ▪

.وضع نظام داخلي لعمل اللجنة التقنية بتوافق مع أعضائها▪

.كل هذه المجهودات ساهمت في أجرأة مجموعة من األهداف المتوخاة وتحقيق الغاية من إحداث هذه اللجنة



حصيلة التنفيذالتوصيةاالجتماع

24)الثاني  

(  2015يونيو 

إدراج بعد الهجرة في مختلف 

القطاعات العمومية في 

ى عل)االستراتيجيات القطاعية 

ات غرار مقاربة النوع في السياس

؛(العمومية

باب وزرة الش)قيام مختلف القطاعات الشريكة على إدماج بعد الهجرة في استراتيجياتها القطاعية * 

كلفة ، الوزارة الم، وزارة السياحةوالرياضة، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وزارة التشغيل

(,,,,بحقوق اإلنسان

-الثالث 

شؤون الهجرة  

دجنبر 18)

2015  )

إدماج بعد الهجرة واللجوء في 

الجهوية السياسات القطاعية 

والمحلية

على وضع " دعم قدرات الجماعات المحلية في ميدان الهجرة" لبرنامج مواكبة الجماعات الشريكة * 

.المحليةمشاريع نموذجية وكذا إدماج بعد الهجرة في مخططاتها التنموية 

لوطنية للهجرة االنخراط الفعلي والجاد لجميع الفاعلين في تنزيل البرامج المتضمنة في االستراتيجية ا* 

.  واللجوء وطنيا وترابيا

ومية توقيع اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون ثنائية ومتعددة األطراف مع مجموعة من القطاعات الحك* 

.واللجوءالمعنية بتنزيل االستراتيجية الوطنية للهجرة 

صد ، قخنيفرةماللمع مجلس جهة الشرق ومجلس جهة بني عقد اتفاقيتين إطار للشراكة والتعاون * 

.واللجوءالتنزيل الترابي لإلستراتيجية الوطنية للهجرة تفعيل

بشراكة مع الوكالة األلمانية " دعم قدرات الجماعات المحلية في ميدان الهجرة:" إطالق مشروع* 

:  تميضم تكوينات ومشاريع نموذجية، حيث GIZللتعاون الدولي 

ين للتعاون في مجال الهجرة واللجوء لفائدة المساعدين االجتماعيين التابعجهويةتنظيم دورات تكوينية / 

.لالجئينالوطني، بشراكة مع المفوضية السامية 

.الالجئينللتبادل والتشبيك حول حماية وإدماج جهويةتنظيم دورات تكوينية / 

من ".الموسعةالجهويةإعداد دراسة حول إمكانيات الجهات في تنزيل سياسات الهجرة، في إطار *  

.”الشرقجهة -اندماج "برنامج خالل 

والهيئات األممية في مجال دعم والجهويةتعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات الدولية * 

.ومواكبة تنزيل االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وطنيا وترابيا



حصيلة التنفيذالتوصيةاالجتماع

االجتماعين السادس 

مغاربة العالم  -والسابع

24)الهجرة وشؤون 

20و 2018يوليوز

(2019يونيو 

من خالل العمل علىالحكامةتحسين 

إدماج بعد الهجرة بشكل أفضل في 

استراتيجيات ومخططات التنمية 

.والجهويةالوطنية 

طور في)بعد الهجرة في االستراتيجيات القطاعيةتقييمية حول مدى إدماجدراسةإعداد 

(اإلنجاز



شكرا جزيال


