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العامالسياق

؛اهتمام ملكي خاص بقضايا الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج❖

اع تلدددو أولدددوتأثيرهدددا ألزمدددة اصقتيدددادية العالميدددة واصلدددسرابا  السياسدددية بدددبع  المندددا   اتدددداتيا  ❖

هم؛وإفراز تحديا  جديدة لمواكبة تودتارتفاع في تدد العائدين إلو أرض الو نالمهاجرين مما أدى إلو

لبحدر ة، خاصة بمنسقدة ايراألخظاهرة الهجرة واللجوء خالل السنوا بتوالي المتغيرا  واألحداث المرتبسة ❖

دفقا  سداهم فدي تيايدد تدممدا المتوسط، نتيجة تدم اصستقرار السياسي واألمندي الد ع ترفتدع بعد  الددول، 

المهاجرين ؛

رامتهم ؛ار المغرب تبني سياسة للهجرة واللجوء ذا   ابع إنساني تحترم حقوق المهاجرين وتحفظ كياخت❖



لتع الهجرة تلو اليعيد اإلفريقي، حيث قدم جالفي قضاياريادةالملك محمد السادس، الصاحب الجاللة تولي ❖

:2018يناير 29فيخار ة  ري  لتدبير الهجرة بإفريقيا خالل قمة اصتحاد اإلفريقي المنعقدة بأديس أبابا 

هدف تحسين فريقي للهجرة مهمتع تعييي تبادل المعلوما  بين الدول اإلفريقية وتشجيع البحث العلمي بإنشاء مرصد إ•

-ه ا المرصدلالمغرب احتضان –تدبير تدفقا  الهجرة 

.  فريقي حول الهجرةفريقي مكلف بتنسي  سياسا  اصتحاد اإلخل  منيب مبعوث خاص لالتحاد اإل•

جاندب انخرا  فعال للمغرب تلو مستوى اصهتمام الدولي بمنظومة الهجرة، يتجلو فدي تدر س المملكدة المغربيدة إلدو❖

ختيار المغرب وابمراكش2018ببرلين و2017للمنتدع العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 11و 10ألمانيا للنسختين 

العدالمي الميثداق"الحكوما  المكلف باتتماد -المؤتمر بين"باإلجماع من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة صحتضان 

.2018المنعقد بمراكش خالل دجنبر " منظمة ومنتظمة،آمنةا لهجر

بالتيدوي  2018دجنبدر 19الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة، يدوم مدن  درف هجدرةلالعالمي لالميثاق الميادقة تلو ❖

.دولة152ليالحع من  رف

(تابع)العامالسياق
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تعييي روابط مغاربة العالم ببلدهم األصلي

لمحافظة تلو الهوية ا

المغربية لمغاربة العالم  حماية حقوق وميالح مغاربة 

العالم

مساهمة مغاربة العالم في تنمية المغرب

مرتكيا  اإلستراتيجية الو نية للمغاربة المقيمين بالخارج



Xبرامج قساتية Xبرامج أفقية

تعييي روابط مغاربة العالم ببلدهم األصلي

التعاون والشراكة

المواكبة القضائية واإلدارية 4

5 تعبئة الكفاءا  والشبكا

اصستثمار والتنمية التضامنية 6
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التكوين/ التربية 2

الجانب اصجتماتي3

الحكامة والتواصل

7

8

(أفقية2قساتية و6)برامج 8ترجمة الر ية اإلستراتيجية إلو 



المجال الثقافي والتربوع

المتراوحةمالعالمغاربةمنالشبابلفائدةوصيفية،وربيعيةشتويةثقافيةجامعا تنظيم▪

.المغربيةالجامعا معبشراكةسنة،25و18بينماأتمارهم

بمونتريال،المغربدارتملبرنامجتنفي تتبع:بالخارجالمغربيةالثقافيةالمراكيدورتعييي▪

بناءروعمشتنفي وتتبعبأمستردامالمغربدارالمغربيالثقافيالمركيتهيئةأشغالإنهاء

.بباريسالمغربيالثقافيالمركي

بالخارجمينالمقيالمغاربةأبناءلفائدةالمغربيةوالثقافةالعربيةاللغةتعليمبرامجتنفي ▪

بالخارجالمقيمينالمغاربةالتالمي من75000يناهيمااستفادة:المتدخلينباقيمعبتعاون

التعليممجالفي2019و2017سنتيبينمامشاريع10ودتمالنظاميالتعليممنسنويا

.النظاميالغير

المتراوحبالخارجالمقيمينالمغاربةأ فاللفائدةالموجعالييفيةالمخيما برنامجتنفي ▪

.سنة13و9بينأتمارهم



صجتماتيااندماجهمدتمبهدفوذلكالمغاربة،الشبابلفائدةوالحرفيالمهنيالتكوينبرنامجتنفي ▪

راكةبشوذلكالو نأرضإلوالسرارياالعائدينأواإلقامةببلدانسواءالشغلسوقفيوالحرفي

.المعنيينالفرقاءمع

بأداءلالتكفخاللمنصعبةولعيةفيالمتواجدينللمغاربةاصجتماتيةالمواكبةبرنامجتنفي ▪

غاربةلماجاثمينترحيلمياريفوتحملالو نأرضإلوالعودةفيمنهمالراغبينترحيلمياريف

.اصستقبالبلدانمختلفمنالمعوزين

ن في تقديم اصستشارا  القانونية والتوجيع واإلرشاد اإلداريين الالزمين لمغاربة العالم الموجودي▪

ة القانونية ولعية اجتماتية صعبة والتنسي  مع شبكة المحامين المغاربة بالخارج تلو مستوى اليقظ

قوق وذلك بإيفاد الوزارة بجميع التشريعا  والقوانين ذا  اليلة بمغاربة العالم وك ا الدفاع تن ح

.مغاربة العالم ببلدان اصستقبال

المجال اصجتماتي



مساهمةالفيوالراغبينومعارف،وتجاربلخبرا الحاملينالعالممغاربةكفاءا تعبئة▪
: ري تنوذلكدائم،أومؤق بشكلسواءالمغربلتنميةبها

؛إشراكهمفرصتلوالكفاءا إل العإ ارتوفير•

؛والخواصالعموميينالمغاربةالفاتلينمعشراكا تسويرمنتمكينهم•

؛األ رافومتعددالثنائيالتعاونإ ارفيالشراكا ه هإدماج•

.المشاريعحامليمواكبة•

العالمبمغاربةالخاصة"13الجهة"إ الق:العالممغاربةاستثمارا ودتمشجيعت▪
الخدما إلوالولوجالعالممغاربةمنالمقاولينتمكنأنشأنهامنالتيالمقاولين
لللتواصإمكانيةتوفركماالمغرب،لمقاوص العاماصتحاد رفمنالمقدمةالمختلفة
المغاربةمالاألترجالتشجيعوك ااصقتياديينالفاتلينمختلفوبينبينهموالتشبيك
.األصليبلدهمفياصستثمارتلوبالخارجالمقيمين

مساهمة مغاربة العالم في تنمية المغرب



أهداف استراتيجية4تم  بلورة الر ية إلو 

.مسؤولةولمان إدماج أفضل للمهاجرين وتدبير أفضل لتدفقا  الهجرة في إ ار سياسة منسجمة، شاملة، إنسانية 

تسهيل اندماج المهاجرين الشرتيين تدبير تدف  المهاجرين في إ ار احترام 

حقوق اإلنسان

تأهيل اإل ار القانونيإقامة إ ار مؤسساتي مالئم

اإلستراتجية الو نية للهجرة واللجوء مرتكيا  
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جرة لهاأفضل لتدفقا لمان إدماج أفضل للمهاجرين وتدبير 

ومسؤولةإنسانية  ار سياسة منسجمة، شاملة،إفي 

تملية81برنامج تمل قساتي وأفقي و11مبادئ موِجهة وتتوزع إلو 6تعتمد الر ية تلو 
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للمهاجرين و البي اللجوء تسوية الولعية اإلدارية 

استثنائيتينتمليتينخاللمهاجر50.000يناهيلماالتسوية لبتلوالموافقة▪

.2017و2014سنتي

مستوىتلووزاريةلجنةوإحداثالجنسيةوتديميالالجئينمكتبفتحتادةإ▪

:اللجوء لبملفا لدراسةالخارجيةالشؤونوزارة

.الجنسيا مختلفمناللجوءلسالبيحالة840ولعيةتسوية-

.2019نونبر19حدودإلوسورعلجوء الب1363إلواصستماع-



تسهيل إدماج المهاجرين والالجئين

:المهاجرين بالمؤسسا  العمومية والخاصة فالأفتح مجال تسجيل ▪

.  2019-2018برسم الموسم الدراسي  فل مهاجر مسجل في التعليم النظامي 3636✓

غا  التربية غير النظامية، دروس الدتم التربوع ودروس تعليم اللبرامج استفادة أبناء المهاجرين والالجئين من✓

.دتم الجمعيا  العاملة في ه ا المجالوالثقافة المغربية من خالل 

والخدما  ...( ةالرحال ، المخيما  الييفي)تيسير ولوج الشباب المهاجرين والالجئين لمختلف األنشسة الترفيهية المتوفرة ▪

 فل و فلة من أبناء 535استفادة ..(: .دور الشباب، مالتب القرب)المقدمة من  رف المراكي الريالية والبنيا  القائمة 

.دتم الجمعيا  العاملة في ه ا المجالمن خالل 2019المهاجرين والالجئين من برنامج المخيما  الييفية لسنة 

ولو لسنة األأشهر6خالل مستفيد من البرامج الو نية لليحة العمومية 8835: في منظومة اليحةنالمهاجريإدماج ▪

.في بع  جها  المملكة2019

؛(شراء)برامج السكن اصجتماتي استفادة األجانب المقيمين بالمغرب من ▪

مقدمة تمكين المهاجرين والالجئين و البي اللجوء من اصستفادة من البرامج الو نية للمساتدة اصجتماتية ومن الخدما  ال▪

.2019-2017مستفيد خالل الفترة 2659: المواكبة القانونيةمن  رف مراكي التعاون الو ني وك ا 

فتح المجال أمام المهاجرين النظاميين والالجئين لولوج منظومة التكوين المهني وتسهيل ولوجهم إلو خدما  الوكالة ▪

مقاول ”ة الحيول تلو صفومن الو نية إلنعاش الشغل والكفاءا  وبرامج إنعاش التشغيل وك ا تمكينهم من خل  تعاونيا 

.، تسريع وتسهيل  لبا  التأشير تلو تقود العمل الخاصة باألجراء األجانب بالمغرب“ذاتي



تدبير أفضل لتدفقا  المهاجرين

.2016شتنبر 19فيالبشر ونشره بالجريدة الرسمية بيتعل  بمكافحة اصتجار 27-14الميادقة تلو قانون رقم ▪

يفية والوقاية منع وكالبشر بمكافحة اصتجار لتنسي  إجراءا  و نية اللجنة بتحديد تأليف ال2.17.740اتتماد مرسوم رقم ▪

.2019ماع23وك ا تنييب أتضائها بتاريخ 2018يونيو 21سيرها في 

بشأن الهجرة في أولاع 143يواف  بموجبع تلو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 01-16الميادقة تلو قانون رقم ▪

.وتعييي تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجريناتتسافية

(.1949مراجعة )بشأن العمال المهاجرين97اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم الموافقة تلو الشروع في استكمال ▪

التأهيل القانوني واصتفاقيا 

:تشجيع العودة السوتية للمهاجرين في ولعية غير قانونية، وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم▪

مع وزارة الداخلية وبتعاون مع المنظمة الدولية للهجرا  والهيئا  بتنسي تودة  وتية2115تنفي  ✓

؛2019-2018خالل سنة الدبلوماسية لبلدانهم،

:تعييي مراقبة الحدود قيد الحد من الهجرة السرية ومكافحة شبكا  تهريب المهاجرين▪

خالل سنةتهريب المهاجرين واصتجار بالبشرشبكة187هجرة سرية وتفكيكحاولةم67000إحبا  أزيد من✓

2019.



منظمة لهجرا  آمنة،الميثاق العالميوالمغرب 

ومنتظمة



المغرب،اختارللهجرة،العالميالميثاقبشأنحكومية-البينللمفاولا اصستعدادأجلمن

المعنية،األ رافكافةمعو نيةمشاورا فيالشروعللهجرا ،الدوليةالمنظمةمنبدتم
جمعيا )المدنيالمجتمعخاصة2017شتنبر29-26بينماالفترةخاللتنظيمهاتموالتي

الخاصوالقساعاألكاديميوالوسط(بالخارجالمقيمةالمغربيةالجاليةوممثليالمهاجرين
.المحليأوالمركيعالمستوىتلوسواءالعموميةوالسلسا 

منفتحةبسريقةمناقشةحدة،تلومستهدفةمجموتةلكلفرصةالمشاورا ه هشكل 

 توصيااستخالصأجلمنوذلكالعالمي،بالميثاقالمتعلقةالمواليعمختلفومعمقة،
واصندماجالمهاجرينحقوق:التاليةالمولوتاتيةالفئا المشاورا هم .بشأنعالمغرب

وتدبيريالدولالتعاونوالتنمية؛الهجرةالبشر؛فيواصتجارالتنقلوالعمل؛التنقلاصجتماتي؛
.الهجرة

الميثاق إتدادالمشاورا  الو نية المتعلقة بمساهمة المغرب في
منظمة ومنتظمةلهجرا  آمنة،العالمي



لورتهابتم حيث،العالميللميثاقالعامالهدفمعللهجرةالمغربيةالسياسا تنسجم،تامبشكل

أوبالخارجالمغربيةللجاليةبالنسبةسواءالتنميةبهدفالهجرةمناإلمكانقدرلالستفادة

محليةالالساكنةمعتالقةفيللهجرةالسلبيةاآلثارمنالتقليصوك ابالمغربالمقيمينالمهاجرين

:خاللمن

،للهجرةاإلفريقيالمرصدإحداثتبرالهجرةحولوالمعرفةالبحثتشجيع-

تهريبشبكا ومكافحةالسريةالهجرةمنالحدقيدالحدود،مراقبةمنظومةتعييي-

المهاجرين،

ا إجراءلتنسي و نيةلجنةإحداثومرسومالبشرفياصتجارمكافحةقانوناتتماد-

،منعوالوقايةبالبشراصتجارمكافحة

،السوتيةالعودةامجنبرإ ارفياألصليةبلدانهمفيالمهاجرينإدماجتادةإ-

،المحليةالتنميةفيالخارجفيالمقيمينالمغاربةمساهمةتشجيع-

.الخارجمنالعائدينالمغاربةإدماجإتادةتسهيل-

ةالميثاق العالمي حول الهجروسياسا  الهجرة بالمغرب 



.إنجاز مسودة برنامج تمل لتنفي  الميثاق العالمي للهجرة تلو المستوى الو ني▪

يع برمجة المشاورا  الو نية من أجل مناقشة مسودة برنامج تمل المتعل  بالميثاق مع جم▪

راتيجية اإلستاإلستراتيجية الو نية للمغاربة المقيمين بالخارج واأل راف المعنية بتنفي  

.الو نية للهجرة واللجوء

الميثاق العالمي من أجل هجرا  آمنة، منظمة ميثاق اإلجراءا  المتخ ة لتنفي  ال

تلو المستوى الو نيومنتظمة



اق العالميأهداف الميثتنفي  تعل  بتاإلجراءا  الرئيسية بع  

للهجرة

للهجرةأهداف الميثاق العالمي

.للهجرةالمرصد األفريقي فعيلت•

دراسة تن الهجرة الدولية، ودمج الهجرة في نظم نجازإ•

المتعلقة باستفادة المهاجرين من الخدما  جمع البيانا  

.األساسية

بيانا  دقيقة ومينفة كأساس واستخدام جمع: 1الهدف •

للسياسا  القائمة تلو األدلة

ي إ الق موقع تلو شبكة اإلنترن  للمغاربة المقيمين ف•

لة المغرب، لتقديم معلوما  شاملة وسهبالخارج والمهاجرين 

.األساسيةالخدما الولوج حول

جوء  البي اللمهاجرين،اللفائدةالتوتية واإلخبار تكثيف•

.والالجئين

احل تقديم معلوما  دقيقة في حين وقتها في جميع مر: 3الهدف •

الهجرة

ي تكافؤ الفرص فباصستمرار في توتية القساع الخاص •

.الشغل لفائدة المهاجرين والالجئين

.نتعييي فرص خل  مقاوص  مهيكلة للمهاجرين والالجئي•

ف تيسير التوظيف المنيف واألخالقي ولمان الظرو: 6الهدف •

التي تكفل العمل الالئ 

ئا  تعييي نظام المساتدة اصجتماتية واإلنسانية لفائدة الف•

.الهشة من المهاجرين والالجئين معالجة أوجع الضعف في الهجرة والحد منها: 7الهدف •

مقترح  المخسط الو ني لتحقي  أهداف الميثاق العالمي للهجرة



رةبتنفي  الميثاق العالمي للهجتعل  تاإلجراءا  الرئيسية بع   للهجرةأهداف الميثاق العالمي

الوقاية بالبشر واصتجار مكافحةلجنة الو نية لتنسي التكثيف تمل• 

،منع

إنشاء آلية و نية  لتوجيع لحايا اصتجار باألشخاص•

.شرمساتدة لحايا اصتجار بالببالمعنية تم منظما  المجتمع المدني د•

بالبشرتحسين التعاون اإلقليمي في ما يتعل  بتحديد شبكا  اصتجار•

.وتفكيكهابهاوتهريب المهاجرين واإلحا ة 

منع اصتجار باألشخاص ومكافحتع والقضاء تليع في: 10الهدف •

سياق الهجرة الدولية

ية حماية المهاجرين في ولعتعييي التدبير الشمولي للحدود من أجل•

ار هشاشة بما فيهم األ فال الغير المرافقين ولحايا التهريب واصتج

.بالبشر

إدارة الحدود بسريقة متكاملة وآمنة ومنسقة: 11الهدف •

  توتية الميالح القنيلية وتعييي قدراتها تلو توفير المعلوما•

ا ما يتعل  لمغاربة القا نين بالخارج، ص سيمالفائدة والتوجيع واصستشارة

.بالمساتدة القانونية واصحتياجا  اصجتماتية واصقتيادية

تداد القنيلي تلو اموالمساتدة والتعاون تعييي الحماية : 14الهدف •

دورة الهجرة

ادة من من أجل اصستفلمهاجرين والالجئين اتعييي نظم استقبال ومواكبة•

.الخدما  األساسية

تيسير حيول المهاجرين تلو الخدما  األساسية: 15الهدف •

مقترح  المخسط الو ني لتحقي  أهداف الميثاق العالمي للهجرة



ثاق هداف الميأتنفي تعل  بتاإلجراءا  الرئيسية بع  

للهجرةالعالمي

للهجرةأهداف الميثاق العالمي

تماتي تعييي الوتي حول قضايا الهجرة والتنوع الثقافي والتماسك اصج•

.المشتركالعيشو

تمكين المهاجرين والمجتمعا  من تحقي  اصندماج: 16الهدف •

والتماسك اصجتماتي الكاملين

ايا بالقضواإلدارا  العمومية والمؤسسا عموم لا، توتية وسائل اإلتالم•

.الهجرة واللجوءالمتعلقة ب

عاهد قضايا الهجرة واللجوء في برامج التكوين المستمر لفائدة مإدماج•

.اإلتالم والتواصل 

اب القضاء تلو جميع أشكال التمييي وتعييي الخس: 17الهدف •

ّمة تن العام المستند إلو األدلة من أجل التأثير تلو التيورا  العا

الهجرة

.تسهيل اصتتراف المتبادل بالمهارا  والمؤهال  والكفاءا • اصستثمار في تنمية المهارا  وتيسير اصتتراف: 18الهدف •

المتبادل بالمهارا  والمؤهال  والكفاءا 

اتدة والجغرافية لمواهب المهاجرين وبناء قالمولوتاتيةدتم الشبكا  •

.بيانا  للمهارا 

خل  ظروف تساتد المهاجرين والمغتربين تلو : 19الهدف •

المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان

.تنميةبشأن القضايا المتعلقة بالهجرة والجنوب–تعييي التعاون جنوب • قا تعييي التعاون الدولي والشراكا  العالمية تحقي: 23الهدف •

للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

مقترح  المخسط الو ني لتحقي  أهداف الميثاق العالمي للهجرة



التحديا  الرئيسية 

1.

2.

3.

5.

4.

استمرارية العملالتنييل الترابي

الحكامة مع المجتمع الشراكة
المدني

الدوليةاصلتياما 

جلأمنوالجماتا الجها معالشراكةتقوية•

ةالجهويالتنميةمخسسا فيالهجرةقضيةدراجإ

.والمحلية

.الترابيينالفاتلينقدرا تعييي•

.المشتركةالتنميةحولالملكيةالر يةتسبي •

الو نيالمستوىتلللهجرةالعالميالميثاقتنفي تلوالسهر•

نيةالو التنميةومخسسا استراتيجيا فيافضلبشكلالهجرةبعددماجإ•

.والجهوية

يتعل فيمامشتركةمنهجيةلمانجلأمنالقساتيةالمقاربا انسجام•

.الدوليةبالشراكا 

الوطنيةاإلستراتيجيةتنسيقمنظومةتعزيز•

طنيةالوواإلستراتيجيةبالخارجالمقيمينللمغاربة

مؤشرات،وضعالقدرات،تقوية)واللجوءللهجرة

.(عملمخططات

.الهجرةظاهرةحولالمعارفتطوير•

. ار التشريعياإلتعييي •

ن، دتم التحسيس والتواصل مع العموم، الفاتلي•

المجتمع المدني واإلتالم حول قضايا الهجرة 

.واللجوء

.دماججل تحسين اإلأتقوية الشراكات من •

ل اصستفادة من تجربة المجتمع المدني في تنيي•

.للهجرةسياسة واقعية 

.المدنيالمجتمعقدرا دتم•

بعاد تمثل تدة تحديا   تعتبر الهجرة ظاهرة مجتمعية متعددة األ



شكرا تلو حسن تتبعكم

a.skim@mcmre.gov.ma


