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السياق  العام 1

رصد �ھم التحو�ت 

  التقديرات أحدث حسب مواطن مليون 5 حوالي إلى بالخارج المقيمين المغاربة عدد ارتفاع�
  )القنصلية السج�ت حسب مليون 3.7(

بالخارج مزدادين % 20وسنة 45 عن عمرھم يقل % �70

  بأوروبا قوي تمركز مع الخمس، القارات في دولة 100 من أزيد على العالم مغاربة يتوزع�
)وألمانيا وھولندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا فرنسا من بكل يقيمون 80%(

 ) %47( ا0خيرة السنوات في الخارج لمغاربة المتزايد التأنيث�

 عن مختلفة وتطلعات انتظارات لھا ا2قامة بلدان في ونشأت ولدت جديدة أجيال بروز�
  مزدوجة جنسية على تتوفر ا0قل على % 44 : السابقة ا0جيال



16إذ ينص الفصل : للمملكة حيزا ھاما لمغاربة العالم 2011 دستورتخصيص -

على والحرص ... الخارج،على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في 

  .الوطنيةعلى تنميتھا وصيانة ھويتھم  العملالحفاظ على الوشائج ا0نسانية معھم، و�سيما الثقافية منھا، و

مرتكزات السياسة العمومية لفائدة مغاربة العالم

على تقوية مساھمتھم في تنمية وطنھم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع كما ينص 

.أو التي يعتبرون من مواطنيھا بھاحكومات ومجتمعات البلدان المقيمين 

 .الخارجتخصيص البرنامج الحكومي لمحور خاص بتقوية ا�داء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في  -



2 الركائز الخمس لخطة عمل الوزارة

 المحافظة على

 الهوية الوطنية وتعزيز الروابط 

 الثقافية  واللغوية والروحية 

جيال الجديدة 
ٔ
 ل$

 المحافظة على

 الهوية الوطنية وتعزيز الروابط 

 الثقافية  واللغوية والروحية 

جيال الجديدة 
ٔ
 ل$

ومواكبة التحديات استشراف   

 الجديدة في مجال الهجرة 

لية الدعم
ٓ
 تطوير ا

 والمساعدة ا3جتماعية الخاصة 

 بالفائت في وضعية صعبة 

 
تعبئة الكـفاءات المغربية 

وراشوتقوية مساهمتها في 
ٔ
 ا3

 ا3قتصادية والتنموية بالمغرب

  

 حماية حقوق مغاربة العالم

وتحسين جودة الخدمات 

 المقدمة لهم



وراش ا�قتصادية والتنموية بالمغرب3
ٔ
 تعبئة الكـفاءات المغربية وتقوية مساهمتها في ا�

وضمان استدامتھا ا�قتصادية والتنموية بالمغرب ا�وراشتقوية مساھمة مغاربة العالم في  �

والمحلي الجھويتوجيه استثمارات وتحوي'ت مغاربة العالم من أجل التنمية ا�قتصادية على المستوى  �

الكبرى بالمملكة     ا�وراشتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لتلبية حاجيات  �

ا�ھداف      
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الكبرى بالمملكة     ا�وراشتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لتلبية حاجيات  �



  الدور ا�قتصادي في الطليعة  :مغاربة العالم
7

تحوي:ت مغاربة العالم بم:يين الدرھم 
)1974-2012(



احتلت فرنسا المرتبة ا�ولى من حيث الدول التي ترسل منھا �
، إذ بلغت 2013تحوي�ت المھاجرين نحو المغرب سنة 

في  37.1مليار درھم، لتستحوذ بذلك على  21أزيد من 

المائة من مجموع ا)موال المرسلة، فيما احتلت إيطاليا 
المرتبة الثانية، اما المرتبة الثالثة فقد احتلتھا اسبانيا

وفي الدول العربية، اعتلت ا�مارات المتحدة الصدارة ب  � وفي الدول العربية، اعتلت ا�مارات المتحدة الصدارة ب  �
مليار درھم متبوعة بالعربية السعودية ثم الكويت 3.8

 3.2اما تحوي�ت المغاربة بالو�يات المتحدة فلم تتجاوز  �

.مليار درھم 



مستويين للتأثير :

اقتصادي الماكروالتأثير اقتصادي  الميكروالتأثير 

               :أثار تحوي�ت مغاربة العالم على ا�قتصاد الوطني

إنشاء مشاريع استثمارية في المغرب في  - •
القطاعات ،مختلف   

  الشغل،إحداث مناصب  - •
نقص في عدد الفقراء يقدر  :امتصاص الفقر  - •

)المندوبية السامية للتخطيط(  000 1.000 ب
.ا,سر تحسين ظروف عيش ومستوى  - •

٪7.07الناتج المحلي ا/جمالي  - 
.٪ من العجز التجاري32تغطية  - 
٪ من ا=ستثمارات ا,جنبية المباشرة في 145•

المغرب
• ٪ من المساعدة الدولية للتنمية التي تلقاھا 734

.المغرب
٪ من الودائع المصرفية21
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تشخيص وجرد  :استثمارات مغاربة العالم 

التحوي:ت
10%

ا0دخار
20%

استثمارات المغاربة العالم  
:بالمغرب جد منخفضة تمثل
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20%

ا0ستھ:ك
70%



     من بين
من 10%

موجھة نحو العقار 70%

تشخيص وجرد  :استثمارات مغاربة العالم 
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من 10%
ا2ستثمارات

من ا�ستثمارات نحو السياحة  
%20والصناعة 

من اجمالي تحوي'ت مغاربة العالم رصدت ل'ستثمار المنتج  حوالي 2%



:العالم والتي تتجلى مھامھا فيخلية مواكبة ستثمارات مغاربة  1

إخبار وتوجيه المستثمرين لمختلف القطاعات ا�نتاجية�

.دعم حاملي المشاريع خ'ل كل المراحل لتمكينھم من إنجاح استثماراتھم�

تقوية الشراكة مع الفاعلين المحليين من أجل دعم وتأطير المستثمرين المغاربة المقيمين �

برنامج مواكبة ودعم استثمارات مغاربة العالم
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تقوية الشراكة مع الفاعلين المحليين من أجل دعم وتأطير المستثمرين المغاربة المقيمين �
.بالخارج لتمكينھم من المساھمة في تنمية مناطقھم ا/صلية

2-  أرضية جھوية لمواكبة مشاريع مغاربة العالم بشراكة مع مؤسسة إنشاء المقاوت التابعة 
:للبنك الشعبي من خ'ل 

تكوينية تستجيب لحاجيات حاملي المشاريع تداريب - 

مواكبة فردية على مستوى المساعدة القانونية وا�دارية - 

إعداد دراسات للسوق والبحث عن التمويل - 



   

الوكالة الفرنسية للتنمية من اجل مساعدة ودعم المغاربة المقيمين بفرنسا على خلق المقاو�ت الصغرى  -
المشاريع حاملىمن  100والمتوسطة   ببلدھم ا�صلي حيث سيتم  مواكبة 

   

مع المنظمة الدولية للھجرة لتعبئة المغاربة المقيمين ببلجيكا من أجل تنمية مناطقھم ا�صلية وذلك  - 

تنمية التعاون الدولي مع البلدان المضيفة لتشجيع مغاربة  العالم 
على خلق المقاو�ت بالمغرب 
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مع المنظمة الدولية للھجرة لتعبئة المغاربة المقيمين ببلجيكا من أجل تنمية مناطقھم ا�صلية وذلك  - 
بشراكة مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وبدعم من الحكومة البلجيكية 



أو جغرافية ) تتشكل من الخبراء في مجال تخصص معين( موضوعاتيةدعم ھيكلة شبكات �

للكفاءات المغربية بالخارج؛) تشكل من مجموعة من الخبرات داخل نطاق جغرافي معين(

كإطار �ط'ع الكفاءات المغربية على ) maghribcom.gov.ma(وضع بوابة إلكترونية �

برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج  
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فرص مساھمتھا في أوراش التنمية في المغرب وإلى دعم ومواكبة المشاريع والشراكات 

بالمغرب؛استثمارية مع القطاعين العام والخاص 

الوطني؛تحديد الكفاءات المطلوبة في المخططات القطاعية على المستوى �

بلورة المشاريع في إطار تشاركي؛�



 صندوق تفعيل إعادة( العالم مغاربة استثمارات لجلب تحفيزية مالية آليات وضع�

؛)العالم مغاربة استثمارات

مقاو�ت؛ خلق على بالخارج المقيمات المغربيات النساء تشجيع�

اBفاق    

 في إشراكھا وسبل بالخارج المقيمة المغربية الكفاءات حول دراسة إط'ق�

بالمغرب؛ التنموية ا�وراش

.الكفاءات شبكات خلق لتشجيع المغرب وخارج داخل لقاءات تنظيم�



شـكــرا على حسن إصغائكــم
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www.marocainsdumonde.gov.ma

www.maghribcom.gov.ma


