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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي 
ــة، إعــداد رأي حــول تمتيــن  ــة ذاتي واالجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحال

ــم. ــة العال ــع مغارب ــي م ــط الجيل الراب

وفــي هــذا اإلطــار، قــرر مكتــب المجلــس تشــكيل لجنــة مؤقتــة1 َعِهــَد إليهــا بإعــداد هــذا 
الــرأي. 

العامــة  الجمعيــة  2022، صادقــت  نونبــر   9 بتاريــخ  انعقــدت  اســتثنائية  وخــال دورة 
للمجلــس باإلجمــاع علــى هــذا الــرأي الــذي يحمــل عنــوان » تمتيــن الرابــط الجيلــي مــع 

: الفــرص والتحديــات«. مغاربــة العالــم 

ــة التشــاركية التــي دأب عليهــا  ــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق المقارب وقــد جــاء هــذا ال
المجلــس، ثمــرة إســهامات ووجهــات نظــر مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس، فضــا 
عــن مخرجــات جلســات اإلنصــات المنظمــة مــع أبــرز الفاعليــن المعنييــن2، وكــذا نتائــج 
االستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس بشــأن هــذا الموضــوع علــى المنصــة الرقميــة 
»أشــارك«3 مــن 8 إلــى 29 أكتوبــر 2022، مــن خــال اســتبيان بســبع لغــات هــي : العربيــة 

ــة.  ــة  واإلســبانية والفرنســية واأللمانيــة واإليطاليــة والهولندي واإلنجليزي

1 - امللحق 1 : الئحة أعضاء اللجنة املؤقتة

2 - امللحق 2 : الئحة الفاعلني الذين جرى اإلنصات إليهم

3 - امللحق 3 : نتائج االستشارة املواطنة التي مت إطاقها على املنصة الرقمية »أشارك«
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ملخص تنفيذي

يســلط المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عبــر هــذا الــرأي الضــوء علــى الطابــع متعــدد األبعــاد للرابــط 
بيــن مغاربــة العالــم والمملكــة المغربيــة، والعوامــل التــي تحــدد خصوصيتــه وعمقــه، والســبل والوســائل الكفيلــة 
بتمتينــه وضمــان ديمومتــه. كمــا يأتــي إعــداد هــذا الــرأي فــي أعقــاب خطــاب جالة الملــك، نصره اهلل، بمناســبة 
الذكــرى 69 لثــورة الملــك والشــعب )20 غشــت 2022( والــذي جــدد فيــه جالتــه دعــوة مجمــوع المؤسســات 
الوطنيــة إلــى الوقــوف عنــد حصيلــة وآفــاق وســبل تأهيــل التشــريعات والسياســات العموميــة المخصصــة لصــون 
مصالــح وحقــوق مغاربــة العالــم، ودعــم مشــاريعهم والنهــوض بمســاهمتهم فــي تنميــة المملكــة وتعزيــز إشــعاعها. 
ومــن هــذا المنظــور، بلــور المجلــس رأيــه وفــق أربعــة محــاور كبــرى متكاملــة، أال وهــي :  1( بلــوغ معرفــٍة وفهــٍم 
أفضــل بأوضــاع مغاربــة العالــم وتمثاتهــم وانتظاراتهــم 2( االرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة إليهــم وتحســين 
ــي  ــز مســاهمتهم ف ــم وتعزي ــة العال ــاءات مغارب ــة كف ــات اســتقبال واســتقطاب ومواكب ــا، 3( تحســين آلي نجاعته
مشــاريع البــاد ونموذجهــا التنمــوي علــى المســتوى العلمــي واألكاديمــي والثقافــي واالقتصــادي، 4( بــث ديناميــة 
جديــدة وتعزيــز التقائيــة عمــل البنيــات المؤسســاتية واإلداريــة والتمثيليــة والجمعويــة الموجهــة لإلنصــات إلــى 
مغاربــة العالــم وضمــان مشــاركتهم وتمثيلهــم، مــع الحــرص علــى إشــراكهم فــي بلــورة السياســات العموميــة التــي 

تهمهــم علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي. 

وينطلــق المجلــس مــن معطــى أساســي يتمثــل فــي كــون مغاربــة العالــم يشــكلون نحــو 15 فــي المائــة مــن مجمــوع 
ســاكنة المملكــة، ويســاهمون بأزيــد مــن 7 فــي المائــة مــن ناتجهــا الداخلــي اإلجمالــي. ثـُـم إنــه فــي شــعوِر مغاربــِة 
ــِم القــويِّ باالنتمــاء إلــى الوطــن والطابــع الهيكلــي لمســاهمتهم فــي االســتجابة لاحتياجــات االجتماعيــة  العال

يــاً فــي آٍن واحــد. وفــي إقامــة التوازنــات الماكرواقتصاديــة للبــاد فرصــًة وتحدِّ

لقــد أتاحــت الهجــرة لمغاربــة العالــم توســيَع آفاقهــم وتحســين ظــروف عيشــهم وأوضــاع أســرهم وإثــراء تجاربهــم 
المهنيــة. فهــم يرتقــون بيــن عوالــم اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة مــن حيــث المــوروث التاريخــي والهويــة والبيئــة 
المعيشــية والمنــاخ السياســي. ثُــمَّ إنهــم يَنفعــون بعملهــم وطاقتهــم اإلبداعيــة ومواردهــم المجتمعــات التــي 
تحتضنهــم وبلدهــم األصــل علــى حــدٍّ ســواء. غيــر أن هــؤالء النســاء والرجــال يواجهــون بشــكل متزايــد، وفــي كل 

مــكان تقريبــاً، مناخــات سياســية معاديــة للهجــرة. 

ورغــم هــذا الســياق، فــإن الرغبــة فــي الهجــرة لــم تَْفتـُـر، مــع بـُـروز وجهــات جديــدة للهجــرة، لََعــَلّ أبَرزهــا أمريــكا 
ــكل الشــباب  ــي، يُش ــع المغرب ــن المجتم ــة م ــات عريضــة ومختلف ــت الهجــرة تســتقطب فئ ــث بات الشــمالية، حي
ــن ذوي الشــواهد  ــى الخــارج. وهــم مهاجــرون م ــات الهجــرة إل ــي تدفق ــوى للنســاء ف ــع حضــور أق ــا، م ُمعظَمه
العلميــة العليــا، يَقبلــون، فــي َســْعِيِهم للكــد والعمــل الجــاّد، بمزاولــة وظائــف تكــون فــي عــدة أحيــان أدنــى مــن 
مســتواهم التعليمــي والمهنــي. وإذا كانــت الجاليــة المغربيــة تضــم بيــن صفوفهــا قصــص نجــاح باهــرة لمهاجريــن 
ــداّن، فهــي تضــم فــي المقابــل  يمتلكــون كفــاءة ذات مســتوى عالمــي فــي العديــد مــن القطاعــات وفــي عــدة بل
فئــات تعانــي مــن الهشاشــة. فئــات يصعــب تقديــر عددهــا ال تملــك تصاريــح إقامــة، إلــى جانــب فئــة القاصريــن 
ــر المشــروعين، فضــًا عــن  ــا شــبكات االتجــار واالســتغال غي ــون ضحاي ــن يََقع ــم ِمَمّ ــن بذويه ــر المرفوقي غي
العاِمــات الُمهاجــرات الاتــي يُعاِنيــن مــن مختِلــف أشــكال إســاءة المعاَملــة، ِعــاوًة علــى األشــخاص الُمِســنِّين 



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

8

الذيــن اضطــروا للمكــوث فــي بلــدان اإلقامــة نظــراً لغيــاب إمكانيــة نقــل حقوقهــم االجتماعيــة المكتســبة فــي بلــد 
اإلقامــة، المتعلقــة بمعــاش التقاعــد أو التعويضــات االجتماعيــة أو التغطيــة الصحيــة، نحــو المغــرب.

ــا ُوجــدوا،  ــم حيثم ــم وصــون كرامته ــة العال ــوق مغارب ــة لحق ــة فعلي ــر حماي ــة توفي ــة، أهمي ــرز هــذه الوضعي وتب
إلــى جانــب مواصلــة الجهــود لتمكينهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات قنصليــة وإداريــة وصحيــة واجتماعيــة ذات 
جــودة، مــع ضــرورة تقريــب الخدمــات الثقافيــة منهــم واالســتجابة بطريقــة عقانيــة وذات مصداقيــة لحاجياتهــم 
الدينيــة بمــا يُراعــي المقومــات الدينيــة للشــخصية المغربيــة وينســجم مــع قوانيــن بلــدان االســتقبال. ويدعــو 
هــذا الــرأي إلــى تنظيــم عمليــاِت نقــل الكفــاءات والتشــجيع علــى تقويــة التبــادل والعمــل المشــترك مــع الكفــاءات 
المغربيــة بالخــارج، وذلــك فــي جميــع المياديــن العلميــة واألكاديميــة والصناعيــة وفــي مجــاالت الفــن والثقافــة. 
ز فــرص نجــاح  ــزِّ ــب السياســات المعتمــدة، أن يُع ومــن شــأن عمــل مــن هــذا القبيــل أن يضــع األفــراد فــي ُصل
ع المشــاركة االقتصاديــة  مختلــف البرامــج والتدابيــر، علــى أن يتــم تعهدهــا بالتجديــد والتحييــن، بمــا يشــجِّ

لمغاربــة العالــم ويدعــم مشــاريعهم االســتثمارية.

إن أوضــاع مغاربــَة العالــم وتمثاتهــم وتصوراتهــم آلفاقهــم المســتقبلية فــي تغيــر دائــم، إذ باتــوا يندمجــون بشــكل 
متزايــد فــي الحيــاة المدنيــة فــي المجتمعــات التــي يُقيمــون فيهــا. ومــن خــال نتائــج االستشــارة التــي أطلقهــا 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عبــر منصتــه الرقميــة »أشــارك« فــي إطــار إنجــاز هــذا الــرأي، يتبيَّــن 
أنَّ قــوة األواصــٍر التــي تربــط مغاربــة العالــم مــع بلدهــم األصــل تتجلــى أساســا فــي تمســكهم بشــخص جالــة 
الملــك محمــد الســادس وبالمؤسســة الملكيــة واعتزازهــم بمــا يضطلــع بــه جالتـُـه مــن دوٍر عالمــي، إلــى جانــب 
م فــي تنميــة  الدفــاع عــن القضيــة المقدســة للصحــراء المغربيــة، كمــا تتجلــى فــي إشــادتهم بمــا تحقــق ِمــْن تََقــُدّ
البــاد وتشــبثهم بقيــم المغــرب وثقافتــه. لكنهــم فــي المقابــل أعربــوا عــن اســِتنكاِرهم الشــديد لمظاهــر الفســاد 
وغيــاب األمــن القانونــي وبـُـْطء الخدمــات اإلداريــة. ورغــم أن أغلبيــة مغاربــة العالــم ال يفكــرون فــي العــودة بشــكل 
ــك مــا اكتســبوه مــن  روا لذل ــه، وأن يســخِّ ــى المســاهمة فــي تنميت ــر أنهــم يتطلعــون إل ــى المغــرب، غي ــي إل نهائ
كفــاءات ومهــارات ومعــارف. كمــا أن منهــم عــدداً كبيــراً ممــن يَْطَمحــون إلــى المزاوجــة فــي العمــل بيــن المغــرب 

وبلــد اإلقامــة.

د َمــْوِرٍد لجلــب  ل إلــى وســيلٍة لمعالجــة البطالــة، أو أن تُْختَــَزَل فــي ُمجــرَّ إن الهجــرة ال يجــوز وال يمكــن أن تَتََحــوَّ
ــق تــوازَن الحســابات الخارجيــة للدولــة. ويشــكل هــذا الــرأي مســاهمة  ــر إلــى أداٍة تَُحقِّ العملــة الصعبــة أو تَُصيَّ
ٍل فــي التعاطــي مــع الرابــط مــع مغاربــِة  مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن أجــل إحــداث تََحــوُّ

صــة لهــم.  العالــم، ال ســيما عبــر إعــادة النظــر فــي اإلطــار المؤسســاتي والسياســات العموميــة المخصَّ
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مؤطر: مداخل التغيير المقترحة من لدن المجلس

اإلطار المؤسساتي: يدعو المجلس إلى تجديد الهندسة المؤسساتية الحالية من خال:  

ــف �	 ــر مكل ــم بوزي ــة العال ــة بمغارب ــذ االســتراتيجية المتعلق ــورة وحســن تنفي ــى بل إناطــة مهمــة اإلشــراف عل
بشــؤون مغاربــة العالــم منتــدب لــدى وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي والمغاربــة المقيميــن فــي 

الخــارج؛ 

االرتقــاء بــأدوار مؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة المقيميــن بالخــارج بجعلهــا مؤسســة عمومية اســتراتيجية �	
خاصــة بمغاربــة العالــم تشــكل الــذراع التنفيــذي لتنزيــل االســتراتيجية المشــار إليهــا، وذلــك بتنســيق مــع 
ُمختِلــف الجهــات الفاعلــة واألطــراف المعنيــة. ويوصــى بــأن توضــع هــذه المؤسســة تحــت إشــراف الوزيــر 
المنتــدب المكلــف بمغاربــة العالــم الــذي يتــرأس مجلــس إدارتهــا، وينبغــي أن تخــول االختصاصــات والمــوارد 

الازمــة لاضطــاع بمهامهــا علــى نحــو أمثــل؛

االرتقــاء باللجنــة الوزاريــة لشــؤون المغاربــة المقيميــن فــي الخــارج وشــؤون الهجــرة إلــى لجنــة اســتراتيجية �	
عليــا، محدثــة لــدى رئيــس الحكومــة ومكلفــة حصريــا بقضايــا مغاربــة العالــم. وينبغــي أن تضــم هــذه اللجنــة 
ــن  ــم المرتبطي ــة والتحكي ــي المتابع ــا ســلطات واســعة فــي مجال ــوكل إليه ــة وأن ت ــف األطــراف المعني مختل

بتنفيــذ البرامــج الموجهــة لمغاربــة العالــم.

جودة الخدمات المقدمة من لدن اإلدارة وباقي الفاعلين المعنيين لفائدة مغاربة العالم:

ــات والتفاعــل بيــن كل �	 ــد( لتيســير العملي ــدأ الشــباك الوحي ــى غــرار مب ــدة )عل ــة وحي إحــداث منصــة رقمي
الفاعليــن فــي المنظومــة الموجهــة لمغاربــة العالــم. ويتعيــن أن تخــول هــذه المنصــة لمغاربــة العالــم إمكانيــة 
الولــوج إلــى مختلــف الخدمــات والمعلومــات والمســاطر التــي تهمهــم )الوثائــق القنصليــة، وتقديــم الدعــم فــي 

مجــال االســتثمار، والمعلومــات الثقافيــة، وتدريــس اللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك(؛

تعزيــز المــوارد البشــرية العاملــة فــي البعثــات القنصليــة مــن حيــث العــدد والكفــاءة وتنــوع القــدرات �	
والتدخــات، وتعزيــز الوحــدات القنصليــة المتنقلــة فــي البلــدان التــي تســجل ضعفــاً فــي الخدمــات الرقميــة.

االستفادة من الخدمات الدينية والثقافية:

العمل بتعاون مع السفارات على عصرنة العرض الديني الموجه لمغاربة العالم؛�	

إحــداث جيــل جديــد مــن البنيــات فــي مجــال النهــوض بالعمــل الثقافــي للمغــرب بالخــارج، تعمــل وفــق نمــط �	
تدبيــر مــرن ودامــج ومرتكــز علــى التكنولوجيــا الرقميــة، وهــي بنيــات تســمى )hors-murs ( أي غيــر 
مرتبطــة بتشــييد بنايــة داخــل مجــال ترابــي معيــن أو تدبيــر إداري كاســيكي. وينبغــي أن ينــاط بهــذه البنيــات 
تنظيــم ملتقيــات منتظمــة بالمغــرب حــول مغاربــة العالــم وببلــدان اإلقامــة حــول المغــرب، علــى أن تتخــذ هــذه 

الملتقيــات شــكل منتديــات للحــوار ومعــارض وحفــات وفعاليــات ثقافيــة وأنشــطة لتعزيــز قيــم المواطنــة.
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االستفادة من الحماية االجتماعية:

االنخــراط فــي حــوار مــع بلــدان االســتقبال بهــدف تحييــن و/أو توســيع نطــاق االتفاقيــات الثنائيــة المتعلقــة �	
بالضمــان االجتماعــي بهــدف تبســيط الشــروط التــي تعيــق اســتفادة مغاربــة العالــم مــن حقوقهــم المرتبطــة 

بالتقاعــد والرعايــة الصحيــة عنــد عودتهــم بشــكل نهائــي أو مؤقــت إلــى المغــرب؛

العمــل، بشــراكة مــع األبنــاك وشــركات التأميــن، علــى إعــداد عــرض للتأميــن عــن المــرض لفائــدة األصــول، �	
وعــرض للتأميــن االختيــاري علــى التقاعــد لفائــدة مغاربــة العالــم يكــون مرفقــا بتحفيــزات ضريبيــة.

تعبئة واستقبال الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج:

إدراج مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة )ال ســيما مشــروع القانــون رقــم 63.21 المتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي �	
والبحــث العلمــي ونصوصــه التطبيقيــة( تســمح بتيســير اســتقدام الكفــاءات المغربيــة العاملــة بالخــارج، 

خاصــة األســاتذة والخبــراء والباحثيــن الجامعييــن؛ 

ــي �	 ــر التوقع ــة للتدبي ــى إحــداث منصــة رقمي ــام والخــاص عل ــن الع ــن القطاعي ــي إطــار شــراكة بي ــل ف العم
للوظائــف والكفــاءات خاصــة بالكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج، علــى أن تشــمل المهــن الجديــدة وتلــك 

التــي تعانــي مــن الخصــاص علــى المســتوى الوطنــي.

التحويالت المالية والتعبئة االقتصادية لمغاربة العالم:

فتــح صنــدوق محمــد الســادس لاســتثمار أمــام مســاهمة مغاربــة العالــم و/ أو إحــداث صنــدوق اســتثمار �	
مخصــص لمغاربــة العالــم بهــدف توجيــه بعــض المــوارد نحــو األنشــطة ذات االنعكاســات االجتماعيــة 

والبيئيــة اإليجابيــة، واالســتثمار فــي أســهم الشــركات، وأنشــطة االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي؛

ــى تطويــر منتجــات تكميليــة ذات جاذبيــة فــي مجالــي �	 ــة فــي القطــاع المالــي عل تشــجيع الفاعليــن المغارب
ــم؛ ــة العال االدخــار والتقاعــد مخصصــة لمغارب

إحــداث ُغــَرف تجاريــة مغربيــة مــع مشــاركة فعالــة لمغاربــة العالــم مــن الفاعليــن االقتصادييــن فــي بلــدان �	
اإلقامــة. 

بخصوص التمثيلية والمشاركة السياسية لمغاربة العالم:

تطويــر مشــاركة وتمثيليــة مغاربــة العالــم فــي المؤسســات االستشــارية وهيئــات الحكامــة الجيــدة التــي �	
يحدثهــا الدســتور أو القانــون؛

وضــع الترتيبــات التنظيميــة والتقنيــة، وال ســيما الرقميــة منهــا، الكفيلــة بتيســير التســجيل فــي اللوائــح �	
االنتخابيــة الوطنيــة والتصويــت فــي االنتخابــات التشــريعية بالنســبة لمغاربــة العالــم.
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دواعي وأهداف اإلحالة الذاتية

ــك  ــورة المل ــرى 69 لث ــك نصــره اهلل بمناســبة الذك ــة المل ــاب خطــاب جال ــي أعق ــرأي ف ــي إعــداد هــذا ال يأت
والشــعب )20 غشــت 2022( والــذي دعــا فيــه جالتــه إلــى الوقــوف عنــد حصيلــة ومــدى نجاعــة التشــريعات 
والسياســات العموميــة المخصصــة لمغاربــة العالــم، مشــددا علــى أنــه »البــد أن نتســاءل باســتمرار : مــاذا وفرنــا 
ــار  ــن االعتب ــة، تأخــذ بعي ــاط بالوطــن؟ وهــل اإلطــار التشــريعي، والسياســات العمومي ــد هــذا االرتب لهــم لتوطي
خصوصياتهــم ؟ وهــل المســاطر اإلداريــة تتناســب مــع ظروفهــم؟ وهــل وفرنــا لهــم التأطيــر الدينــي والتربــوي 

ــا لهــم المواكبــة الازمــة، والظــروف المناســبة، لنجــاح مشــاريعهم االســتثمارية؟«. الــازم؟ وهــل خصصن

ويســعى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــال هــذا الــرأي إلــى المســاهمة فــي ديناميــة التفكيــر 
الوطنــي حــول موضــوع مغاربــة العالــم، التــي دعــا إليهــا جالــة الملــك، وذلــك مــن خــال تقديــم تشــخيص تركيبــي 
لواقــع الحــال، تنبثــق عنــه توصيــات راميــة إلــى اإلســهام فــي تحييــن السياســة الوطنيــة ذات الصلــة، وفــق مقاربــة 

واقعيــة ومبتكــرة، وذلــك بغيــة صــون وتخصيــب والتمتيــن المتبــادل للرابــط بيــن مغاربــة العالــم والمملكــة.

وتنتظــم اإلشــكاليات التــي ســلط عليهــا التقريــر الضــوء وكــذا الرؤيــة والتوصيــات التــي اعتمدهــا وفــق أربعــة 
محــاور هــي :  1( معرفــة وفهــم أفضــل لقضايــا مغاربــة العالــم، وذلــك بغيــة 2( االرتقاء بجــودة الخدمات المقدمة 
إليهــم وحمايــة حقوقهــم، 3( تحســين آليــات اســتقطاب ومواكبــة كفــاءات مغاربــة العالــم وتعزيــز مســاهمتهم فــي 
تنميــة المملكــة، 4( إشــراك مغاربــة العالــم فــي بنــاء روابــط مبتكــرة تُعــزز نجاحاتهــم وتنهــض بإشــعاع المملكــة. 
ويمكــن تلخيــص رؤيــة المجلــس كالتالــي : خدمــة أفضــل لمغاربــة العالــم وارتبــاط أقــوى بالمغــرب وبنــاء مشــترك 

يحقــق التنميــة واإلشــعاع.

نطاق وحدود ومنهجية إعداد الرأي 

إن هــذا الــرأي ال يزعــم تنــاول الوضعيــة العامــة لمغاربــة العالــم والسياســات المخصصــة لهــم فــي شــموليتها 
وفــي جميــع أبعادهــا، كمــا أنــه ليــس عمــا أكاديميــا وال مقاربــة ترافعيــة للموضــوع. بــل هــو مســاهمة ترتكــز 
علــى معطيــات ملموســة وإحصائيــات وتحليــات وآراء جــرى اســتقاؤها مــن أبــرز المصــادر والمراجــع المتوفــرة، 
ــذا مخرجــات  ــة، وك ــات دولي ــة ومنظم ــة وطني ــر والمؤشــرات الصــادرة عــن مؤسســات عمومي ال ســيما التقاري
جلســات اإلنصــات المنظمــة مــع مســؤولين عــن قطاعــات وزاريــة ومؤسســات عموميــة، وباحثيــن جامعييــن 
وخبــراء. كمــا اســتند إنجــاز الــرأي علــى نتائــج استشــارة مواطنــة بســبع لغــات4 جــرى إطاقهــا حــول الموضــوع 
مــن 8 إلــى 29 أكتوبــر 2022. وقــد مكنــت نتائــج هــذه االستشــارة مــن إغنــاء المعطيــات النوعيــة حــول وضعيــة 

مغاربــة العالــم وتمثاتهــم وتطلعاتهــم.

إن هــذا الــرأي ال يتنــاول السياســة المغربيــة فــي مجــال اســتقبال المهاجريــن والاجئيــن وال حقــوق األجانــب 
بالمغــرب، علــى اعتبــار أن هــذه الجوانــب تنــدرج ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء.

4 - لغات االستبيان هي : العربية واإلجنليزية  واإلسبانية والفرنسية واألملانية واإليطالية والهولندية
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معرفة وفهم قضايا مغاربة العالم على نحو أفضل	. 

بلــغ عــدد مغاربــة العالــم المســجلين لــدى شــبكة قنصليــات المملكــة عبــر العالــم5 5.1 مليــون شــخص فــي 
أبريــل ســنة 2021. ويمكــن أن نضيــف إلــى هــذا العــدد، الــذي يمثــل نحــو 15 فــي المائــة مــن ســاكنة المملكــة، 
األشــخاص الذيــن يعيشــون بالخــارج لكنهــم غيــر مســجلين لــدى القنصليــات، ســواء المغاربــة المــزدادون 
بالمغــرب والمقيمــون بالخــارج، أو المغاربــة أو مزدوجــو الجنســية المــزدادون والمقيمــون بالخــارج الذيــن يحمــل 
أحــد والديهــم أو كاهمــا الجنســية المغربيــة. مــن ثــم، يمكــن تقديــر إجمالــي الجاليــة المغربيــة بالخــارج بيــن 6 

ــون شــخص.  و6.5 ملي

أمــا عــدد المهاجريــن المغاربــة، وفقــا لتعريــف »المهاجــر« مــن قبــل منظمــة األمــم المتحــدة للمهاجــر، أي 
الشــخص الــذي أقــام فــي دولــة أجنبيــة ألكثــر مــن ســنة، فــإن عددهــم يقــدر حســب المنظمــة األمميــة ب3.2 
ــدان اإلقامــة،  ــة، ومناطــق وبل ــة الديمغرافي ــى أن البني ــون شــخص برســم ســنة 2020 6. وتجــدر اإلشــارة إل ملي
ودوافــع الهجــرة مــن المغــرب، والخصائــص السوســيو-مهنية لمغاربــة العالــم، كلهــا متغيــرات فــي تطــور دائــم 

ــة.   ــات المعني ــاف الســياقات والفئ ــف باخت وتختل

إن هــذا العــدد يُظهــر أن جــزءاً مهمــا مــن الســاكنة النشــيطة بالمغــرب، ال ســيما الشــباب، يتخــذ قــرار الهجــرة. 
وقــد أضحــى حجــم التحويــات الماليــة لمغاربــة العالــم يتجــاوز 7 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي، 
إذ يُتََوقــع أن يناهــز ســنة 2022 مبلــغ 100 مليــار درهــم. وإذا كانــت هــذه النســبة المهمــة تعكــس متانــة الروابــط 
بيــن مغاربــة العالــم وبلدهــم األصــل، فــإن الطابــع الهيكلــي لمســاهمتهم فــي التوازنــات الماكرواقتصاديــة للبــاد 
ينطــوي علــى تحديــات كبــرى :  ذلــك أن هــذه التدفقــات الماليــة وآفــاق تطورهــا تصطــدم بمخاطــر االســتدامة، 
خاصــة فــي ضــوء شــدة الصدمــات االقتصاديــة وتواليهــا؛ كمــا يتعيــن التســاؤل عــن مــدى قــدرة المغــرب علــى 
توجيــه تلــك التحويــات نحــو أنشــطة إنتاجيــة واســتثمارات طويلــة األمــد. وممــا يضفــي أهميــة أكبــر علــى هــذه 
التســاؤالت، تنامــي منــاخ معــاداة ظاهــرة الهجــرة فــي العديــد مــن بلــدان العالــم، وكــذا التغيــرات التــي طــرأت، 

مــع تعاقــب األجيــال، علــى عاقــة مغاربــة العالــم ســواء ببلــد االســتقبال أو بالمغــرب.

ــدى  ــة املســجلني ل ــوزع أعــداد املغارب ــة املقيمــني باخلــارج، تت ــاون اإلفريقــي واملغارب ــة والتع ــس مــن وزارة الشــؤون اخلارجي ــا املجل ــي توصــل به ــات الت 5 - حســب اإلحصائي
ــي : ــى الشــكل التال ــل 2021، عل ــة أبري ــى غاي ــات اململكــة، إل قنصلي

المجموعالرجالالنساءالمنطقة

88.245124.214212.459إفريقيا
65.9598.3323149.282أمريكا
108.41494.319202.733آسيا

5015081.009أستراليا
1.969.6782.557.9654.527.643أوروبا

2.232.7972.860.3295.093.126المجموع

6 - اعتمــد املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي التعريــف التالــي ملغاربــة العالــم : »كل شــخص يحمــل اجلنســية املغربيــة أو أحــد أبويــه أو كاهمــا مغربــي، ويقيــم يف 
اخلــارج منــذ أكثــر مــن ســنة«، ولعــل هــذا التعريــف، الــذي بــات يســتخدم بشــكل متزايــد، يعتبــر أكثــر ماءمــة ألنــه يســمح بضــم األجيــال الشــابة مــن املغاربــة املولوديــن يف 

اخلــارج، والذيــن غالبــاً مــا يحملــون جنســية بلــد امليــاد.
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وجهات هجرة جديدة7 

ــة(، فقــد أصبحــوا يتواجــدون  ــة )89 فــي المائ ــن المغارب ــة المهاجري ــت تســتقبل غالبي ــا8 مازال ــت أوروب إذا كان
اليــوم فــي أزيــد مــن 100 بلــد مــن بلــدان المعمــور. ورغــم أن فرنســا تضــم أكبــر عــدد مــن مغاربــة العالــم )أكثــر 
مــن مليــون مغربــي  حســب إحصائيــات 2020(، فــإن وتيــرة نمــو موجــات الهجــرة نحــو إســبانيا كانــت األعلــى 
ضمــن موجــات الهجــرة المغربيــة بيــن ســنتي 1990 و2020 )حوالــي 500 فــي المائــة(، متبوعــة بأمريــكا 
الشــمالية )بلغــت نســبة نمــو أعــداد المهاجريــن نحــو الواليــات المتحــدة حوالــي 400 فــي المائــة، و350 فــي 

ــدان االســكندنافية )الســويد، النرويــج(.  ــدان الخليــج العربــي والبل ــا وبل ــم إيطالي ــدا(، ث ــة نحــو كن المائ

تغير دائم لسياقات وأهداف الهجرة

ــة ســوق  ــة وفــق سلســلة مــن الموجــات، بحســب التطــور الديموغرافــي ووضعي ــد انتظمــت الهجــرة المغربي لق
الشــغل فــي المغــرب، وتطلعــات الشــباب علــى وجــه الخصــوص، وفــرص الشــغل وسياســات الهجــرة المعتمــدة 
ــة بشــكل أساســي  ــى للهجــرة )1965-1985( هجــرة عمالي ــت الموجــة األول ــذا، كان ــدان االســتقبال. هك ــي بل ف
ــاء واألشــغال العموميــة. وكانــت هــذه الموجــة  وهمــت المناطــق المنجميــة وقطاعــات صناعــة الســيارات والبن
األولــى مؤطــرة فــي جــزء كبيــر منهــا بـ»اتفاقيــات العمــل« المبرمــة مــع فرنســا وهولنــدا وألمانيــا وبلجيــكا. وتضــم 
ــي ارتبطــت أساســا  ــة، والت ــم. أمــا الموجــة الثاني ــة العال ــة مــن مغارب ــي 55 فــي المائ ــوم حوال ــدان الي هــذه البل
بالنشــاط الفاحــي، فقــد امتــدت مــن ســنة 1985 إلــى ســنوات 2000، واســتهدفت بلداًنــا أوروبيــة جديــدة، 
ال ســيما إســبانيا وإيطاليــا. ومنــذ مســتهل ســنوات 2000، بــرزت موجــة ثالثــة، تتســم بكونهــا، باإلضافــة إلــى 
اشــتمالها علــى الهجــرة العماليــة و/أو الفاحيــة، هجــرة كفــاءات، كمــا تتميــز باســتهدافها لوجهــات جديــدة، هــي 

أمريــكا الشــمالية وبلــدان الخليــج.
7 - مت اســتقاء املعطيــات املتعلقــة بخصائــص مغاربــة العالــم وأماكــن تواجدهــم مــن نتائــج البحــث الوطنــي حــول الهجــرة الدوليــة الــذي أجنزتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط 

خــال 2018-2019، والصــادر ســنة 2020

ــم( خــال جلســة  ــة العال ــف بشــؤون مغارب ــة املقيمــني باخلــارج )القطــاع املكل ــي واملغارب ــاون اإلفريق ــة والتع ــن وزارة الشــؤون اخلارجي ــس م ــا املجل ــات توصــل به 8 - معطي
اإلنصــات املنظمــة يــوم 7 أكتوبــر 2022 
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علــى غــرار جميــع الجاليــات المهاجــرة عبــر العالــم، يغــادر المهاجــرون المغاربــة موطنهــم ألســباب اقتصاديــة 
واجتماعيــة فــي المقــام األول. إذ يعــزو أكثــر مــن نصفهــم )53.3 فــي المائــة( قــرار الهجــرة إلــى البحــث عــن 
فرصــة شــغل، وتحســين ظروفهــم المعيشــية وتمــدرس أطفالهــم وبنــاء مســتقبلهم، فيمــا يكمــن الدافــع وراء 
ــِدم واحــد  ــن. هــذا، ويُْق ــة الدراســة والتكوي ــة فــي مواصل ــة منهــم فــي الرغب الهجــرة بالنســبة لـــ 24 فــي المائ
مــن أصــل كل خمســة مغاربــة علــى الهجــرة مــن أجــل التجمــع العائلــي أو الــزواج )20 فــي المائــة9(. مــن جهــة 
أخــرى، تجــدر اإلشــارة إلــى أن تغيــر المنــاخ، بوصفــه عامــا مؤثــرا يفاقــم الهشاشــة االجتماعيــة فــي المناطــق 
التــي تعانــي مــن دوريــة الجفــاف والظواهــر المناخيــة القصــوى، مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــدة الهجــرة القرويــة 

والهجــرة نحــو الخــارج.

استمرار الرغبة في الهجرة وتنامي موجات المهاجرين

حســب بحــث المندوبيــة الســامية للتخطيــط10، فــإن حوالــي 78 فــي المائــة مــن المغاربــة المقيميــن حاليــا 
ــذ  ــاد من ــم الب ــة منه ــا غــادر 24 فــي المائ ــن 2000 و2018، فيم ــا بي ــرة م ــرب فــي الفت بالخــارج غــادروا المغ
ســنة 2015. وخــال األشــهر التســعة األولــى مــن ســنة 2022، بلــغ عــدد المهاجريــن المغاربــة فــي إطــار الهجــرة 
ــة 27.000 شــخص11. وحســب إحصائيــات شــعبة الســكان باألمــم المتحــدة، فــإن المتوســط الســنوي  النظامي

ــغ 50.000 شــخص.     ــرة )1990-2020( بل ــن ســنة األخي ــة خــال الثاثي ــن المغارب ــدد المهاجري لع

وتُظهــر العديــد مــن البحــوث اســتمرار الرغبــة القويــة فــي الهجــرة، وخاصــة بيــن صفــوف الشــباب. إذ يشــير 
تقريــر للبارومتــر العربــي حــول »الهجــرة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا« جــرى إنجــازه برســم فتــرة 
2021-2022، إلــى أن ثلــث المغاربــة )34 فــي المائــة( قالــوا إنهــم يفكــرون فــي الهجــرة، أساســا ألســباب 
اقتصاديــة. وبالنســبة لهــؤالء الذيــن أكــدوا رغبتهــم فــي الهجــرة، نجــد أن 47 فــي المائــة منهــم تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 18 و29 ســنة، و40 فــي المائــة منهــم حاصلــون علــى شــهادة جامعيــة، وصــرح 53 فــي المائــة أنهــم ال 

ــق الرســمية12. ــاب الوثائ ــى فــي غي يمانعــون فــي الهجــرة حت

9 - املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2018-2019، يوليوز 2020

10 - املصدر نفسه

11 - تصريــح الســيد يونــس الســكوري، وزيــر اإلدمــاج االقتصــادي واملقاولــة الصغيــرة والشــغل والكفــاءات، يف جلســة لألســئلة الشــفوية مبجلــس النــواب بتاريــخ 17 أكتوبــر 
ــوات الرســمية، منهــم 15.000 يف فرنســا و12.000 يف إســبانيا، وحوالــي  ــج مــا يقــارب 27.000 مغربــي أســواق الشــغل األجنبيــة ســنة 2022 عبــر القن 2022 : »فقــد ول
مائــة يف قطــر واململكــة العربيــة الســعودية وكنــدا وأملانيــا. وقــد انخرطــوا أساســا يف قطاعــات الفاحــة والنقــل اجلــوي والفنــادق واألشــغال العموميــة والصناعــة املعدنيــة 

  Media 24 والســيارات والصحــة«. انظــر موقــع
https://medias24.com/2022000--27/17/10/marocains-ont-quitte-la-maroc-en-2022-pour-travailler-a-letranger/ 

12 - البارومتر العربي، »الهجرة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، 2022
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVII_Migration_Report-AR.pdf 
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جاليــة شــابة، ونشــيطة، تقتــرب مــن المناصفــة الديمغرافيــة، حيــث تشــكل النســاء 
مكونــا نشــيطا ومســتقال 

تتســم الجاليــة المغربيــة بالخــارج، علــى غــرار مــا تتصــف بــه ســاكنة التــراب الوطنــي، بكونهــا ســاكنة شــابة فــي 
غالبيتهــا، بحيــث إن 60 فــي المائــة مــن مغاربــة العالــم تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و39 ســنة، فيمــا تقــل نســبة 
األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 ســنة فمــا فــوق عــن 4 فــي المائــة، ممــا يبــرز أن أغلــب المغاربــة المقيميــن 
بالخــارج هــم مــن األشــخاص النشــيطين13. مــن جهــة أخــرى، لطالمــا تشــكلت أفــواج المهاجريــن المغاربــة فــي 
الماضــي مــن الرجــال أساســا، غيــر أن المــرأة باتــت تمثــل اليــوم 44 فــي المائــة مــن مجمــوع المهاجريــن، وهــي 
ــح ثمــرة هجــرة نســائية مســتقلة14.  ــل أن تصب ــي قب ــة التجمــع العائل ــادئ األمــر بفضــل آلي نســبة تكونــت فــي ب
ويشــكل معــدل نشــاط النســاء المهاجــرات، الــذي يبلــغ 38.2 فــي المائــة، حوالــي ضعــف معــدل نشــاط النســاء 
فــي الوســط الحضــري بالمغــرب. كمــا أن ثلثــي مغاربــة العالــم ينتمــون لفئــة األجــراء )69 فــي المائــة(، و10 فــي 
لُون وأكثــر مــن 12 فــي المائــة يعملــون بــدون  المائــة منهــم مــن أصحــاب المهــن الحــرة، و3.3 فــي المائــة ُمَشــغِّ

عقــد شــغل.

َن أفرادها في المغــرب، لكنهــم يواجهون،  جاليــة أكثــر تأهيــال ومتعــددة الكفــاءات، َتَكــوَّ
ال ســيما فــي أوروبــا، إشــكالية عــدم تناســب وضعهــم المهني مــع شــهاداتهم وكفاءاتهم

يتوفــر مغاربــة العالــم علــى مســتوى تعليمــي أعلــى مــن النســبة المتوســطة المســجلة لــدى ســاكنة المغــرب، بحيــث 
ُل نســبٌة أعلــى فــي صفــوف النســاء  إن أكثــر مــن ثلثهــم لديهــم مســتوى تعليمــي عــال )33.5 فــي المائــة(، وتَُســجَّ
)44.7 فــي المائــة( مقارنــة بالرجــال )28.4 فــي المائــة(. ويتوفــر ثلــث مغاربــة العالــم علــى المســتوى الثانــوي 

)37.7 فــي المائــة(، فيمــا تبلــغ نســبة المتوفريــن منهــم علــى المســتوى االبتدائــي 16 فــي المائــة15.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الكفــاءات المغربيــة ذات التكويــن العالــي أضحــت تتجــه نحــو كنــدا والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة أكثــر مــن إقبالهــا علــى الوجهــات التقليديــة للهجــرة )فرنســا، بلجيــكا، هولنــدا، ألمانيــا(. إذ نجــد أن 
76 فــي المائــة مــن المغاربــة المقيميــن فــي أمريــكا الشــمالية يحملــون شــهادات عليــا، مقابــل 48 فــي المائــة 
مــن المهاجريــن الذيــن يقصــدون الوجهــات األوروبيــة التقليديــة، و28.4 فــي المائــة بالنســبة  للمهاجريــن نحــو 

الــدول العربيــة و10.9 فــي المائــة بالنســبة لوجهــات الهجــرة األوروبيــة الجديــدة16.

وثمــة معطــى دالٌّ آخــر، يتجلــى فــي كــون ثاثــة أربــاع المهاجريــن المغاربــة الحاصليــن علــى شــهادة عليــا )74.1 
فــي المائــة( تلقــوا تكوينهــم وحــازوا شــهاداتهم فــي المغــرب. وتعــد فرنســا الوجهــة األولــى للمغاربــة خريجــي 
التعليــم العالــي بالمغــرب )14.9 فــي المائــة(، متبوعــة بكنــدا )2.4 فــي المائــة( والواليــات المتحــدة األمريكيــة 

13 - املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2018-2019، يوليوز 2020

ــر مــن ثلثــي املهاجريــن احلاليــني هــم ذكــور  ــة الســامية للتخطيــط خــال 2018-2019، أن أكث ــه املندوبي ــة الــذي أجنزت 14 - جــاء يف البحــث الوطنــي حــول الهجــرة الدولي
)68.3 يف املائــة(، وتبلــغ نســبة النســاء 31.7 يف املائــة. وتصــل نســبة النســاء أعلــى مســتوياتها يف الفئــة العمريــة 15-29 ســنة )38.4 يف املائــة( وأدناهــا يف صفــوف الفئــة 
العمريــة 60 ســنة فمــا فــوق )23.7 يف املائــة(. وحســب اإلحصائيــات األخيــرة لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون اإلفريقــي واملغاربــة املقيمــني باخلــارج التــي توصــل بهــا 
املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي خــال جلســة اإلنصــات املنظمــة بتاريــخ 7 أكتوبــر 2022، فــإن نســبة النســاء تقــدر بـــ44 يف املائــة مقابــل 56 يف املائــة مــن الرجــال.

15 - املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2018-2019، يوليوز 2020

16 - املصدر نفسه
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)2.2 فــي المائــة(17. وتُبــِرز هــذه األرقــام مــدى حجــم ظاهــرة هجــرة الكفــاءات المغربيــة )أو هجــرة األدمغــة(.   
ــة، وممــرض واحــد مــن أصــل كل  ــاء مغارب ــع أطب ففــي ســنة 2021/2010 كان طبيــب واحــد مــن أصــل كل أرب

خمســة ممرضيــن مغاربــة، يشــتغل بإحــدى بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة.18  

وتشــير منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة إلــى أنــه فــي جميــع بلــدان االســتقبال، يواجــه المهاجــرون المغاربــة 
ظاهــرة ملموســة تتمثــل فــي عــدم تناســب وضعهــم المهنــي مــع شــهاداتهم وكفاءاتهــم، بحيــث يشــغلون وظائــف 
ويزاولــون مهنــا أدنــى مــن مســتواهم التكوينــي. بــل إن هــذه اإلشــكالية تطــال المهاجريــن المغاربــة أكثــر مــن باقــي 
المهاجريــن بنحــو 4 فــي المائــة19. ففــي إيطاليــا، البلــد الــذي يشــهد أعلــى فجــوة علــى مســتوى تناســب الشــغل 
مــع التكويــن بيــن أبنــاء البلــد األصلييــن والمهاجريــن المغاربــة، نجــد أن 81 فــي المائــة مــن المغاربــة المتوفريــن 
علــى تعليــم عــال يشــغلون وظائــف أدنــى مــن مســتواهم التعليمــي، فــي حيــن تبلــغ هــذه النســبة 21 فــي المائــة 

فــي صفــوف أبنــاء البلــد األصلييــن. 

لكــن غالبيــة مغاربــة العالــم يظلــون ذوي تأهيــل ضعيــف، ويشــتغلون أساســا فــي 
قطاعــات تحتــاج إلــى كثافــة فــي اليــد العاملــة 

يشــكل القطــاع األولــي )الفاحــة والغابــات والصيــد البحــري( أكبــر قطــاع يشــغل اليــد العاملــة مــن مغاربــة 
العالــم )20.2 فــي المائــة(، متبوعــا بقطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة )10.7 فــي المائــة(، ثــم المناولــة وإصــاح 
ــة )10.4 فــي المائــة(. ويفــوق معــدل نشــاط النســاء بعشــر مــرات معــدل نشــاط  الســيارات والدراجــات الناري
الرجــال فــي القطاعــات التاليــة : الصحــة )13.1 فــي المائــة مقابــل 1.3 فــي المائــة(، والتعليــم واإلدارة العموميــة 
ــة(،  ــي المائ ــل 0.6 ف ــة مقاب ــي المائ ــة )8.1 ف ــات المنزلي ــة(، و الخدم ــي المائ ــل 2.4 ف ــة مقاب ــي المائ )7.4 ف
والخدمــات الماليــة )7.5 فــي المائــة مقابــل 2.3 فــي المائــة( والخدمــات األخــرى )16.1 فــي المائــة مقابــل 6.7 

فــي المائــة(20.

طبيعة الروابط مع بلدان االستقبال وبلد األصل

ــة مــن  ــة أفــواٍج متعاقب ــا فــي صيغ ــى للهجــرة )1965-1985( قــد انتظمــت فــي غالبيته ــت الموجــة األول إذا كان
د المــدة وتقــوم علــى مبــدأ الهجــرة الفرديــة للعامــل ثــم العــودة إلــى  المهاجريــن، تتــم بموجــب عقــد شــغل ُمَحــدَّ
البلــد األصــل، فــإن التوقيــف الرســمي لهجــرة اليــد العاملــة نحــو أبــرز البلــدان األوروبيــة فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، فضــا عــن إرســاء آليــة التجمــع العائلــي، قــد غيــرا مامــح ديناميــة الهجــرة. فقــد توقــف المهاجــرون 
ــد األصــل«  ــي بل ــودة واالســتقرار بشــكل أفضــل ف ــا عــن االنخــراط فــي منطــق »الهجــرة مــن أجــل الع تدريجي
ــد االســتقبال. وهكــذا، باتــت  ــئون أســرهم فــي بل ــذاك، وأصبحــوا يســتقدمون أو يُنِْش ــه آن الــذي كان معمــوال ب
الجاليــة المغربيــة بالخــارج، خاصــة فــي أوروبــا، تضــم اليــوم جيــا ثانيــا ثــم ثالثــا بــل ورابعــا رأى النــور وتقلــى 
تعليمــه فــي مجتمــع االســتقبال، واندمــج فيــه، وإن بدرجــات متفاوتــة، لغويــا وثقافيــا ومهنيــا. إن نســبة المغاربــة 

17 - املصدر نفسه

18 - OCDE )2016(, Talents à l’étranger : Une revue des émigrés marocains, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.17879789264264304-/

19 - املصدر نفسه

20 - املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2018-2019، يوليوز 2020
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مزدوجــي الجنســية تــزداد بانتظــام : ذلــك أن أزيــد مــن ربــع مغاربــة العالــم )27.4 فــي المائــة( يحملــون جنســية 
ــل 24.6 فــي  ــة مقاب ــة مــع الرجــال )33.3 فــي المائ ــدى النســاء مقارن مزدوجــة. وتعــد هــذه النســبة مرتفعــة ل
المائــة(. وترتفــع نســبة المهاجريــن الحاصليــن علــى جنســية أخــرى كلمــا تقدمنــا فــي الفئــة العمريــة21، كمــا أنهــا 
ــد اإلقامــة22.  ــون جنســية بل ــا يحمل ــة بأوروب ــث الشــباب المغارب ــي ثل ــد آلخــر. ويســجل أن حوال ــف مــن بل تختل
وتهــم حــاالت الــزواج المختلــط حوالــي خمــس المهاجريــن المغاربــة )18.9 فــي المائــة(، وتعتبــر هــذه النســبة 
أكثــر ارتفاعــا لــدى النســاء )27.1 فــي المائــة( وفــي صفــوف الشــباب المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و29 ســنة 

)24.8 فــي المائــة(.

إن طــول فتــرة اإلقامــة فــي الخــارج، ومواصلــة المســار المهنــي، وإنشــاء عاقــات أســرية فــي بلــد االســتقبال 
ــة  ــاة السياســية المحلي ــة والمشــاركة فــي الحي ــه، واكتســاب جنســيته، وممارســة الحقــوق المدني واالندمــاج في
هنــاك، كلهــا عوامــل تشــجع علــى االســتقرار الدائــم فــي بلــد االســتقبال. غيــر أن ذلــك ال يؤثــر علــى منســوب 
ــا  ــارات )أو م ــادل الزي ــى أساســها تب ــي يســتمر عل ــرب الت ــع المغ ــة م ــة والعائلي ــة والذاكراتي ــط الوجداني الرواب
يســمى بـــ »ســياحة الجــذور«(، والتحويــات الماليــة، والعاقــات االقتصاديــة، والتفاعــات الثقافيــة مــع المملكــة. 
كمــا أن كــون 83.4 فــي المائــة مــن مغاربــة العالــم يحولــون جــزًءا مــن دخلهــم إلــى المغــرب وأن حوالــي 3 ماييــن 
منهــم يــزورون المملكــة مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة، معطــى يجســد بشــكل جلــي قــوة واســتمرارية هــذا 
الرابــط. لذلــك، فمــن الضــرورة بمــكان العمــل علــى الفهــم الجيــد لتمثــات مغاربــة العالــم واالســتجابة المثلــى 
النتظاراتهــم، بــدءاً بانســجام وتأهيــل السياســات والخدمــات العموميــة الموجهــة لهــم، وذلــك مــن أجــل تعزيــز 

اســتدامة وديناميــة هــذا الرابــط بيــن المغــرب وجاليتــه بالخــارج.

تمثالت مغاربة العالم وآراؤهم وانتظاراتهم23

حســب االستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس علــى منصتــه الرقميــة »أشــارك« فــي أكتوبــر 2022 24، 
فــإن أزيــد مــن ثلثــي المســتجوبين أي 65.22 فــي المائــة وصفــوا عاقتهــم بالمغــرب بالقويــة. وتتجســد هــذه 
العاقــات علــى شــكل روابــط شــخصية وعائليــة عبــر الزيــارات المنتظمــة لألهــل والعائلــة )94.3 فــي المائــة مــن 
المســتجوبين( واالحتفــال بالمناســبات الدينيــة والعائليــة )37.3 فــي المائــة مــن المســتجوبين( أو إقامــة ثانويــة 
أو لفتــرات بالتنــاوب مــع بلــد االســتقبال )24.4 فــي المائــة(. كمــا تتخــذ هــذه الروابــط صبغــة مهنيــة علــى شــكل 
اســتثمارات )34 فــي المائــة مــن المســتجوبين(، ثــم التجــارة )19.32 فــي المائــة( أو العمــل لــدى مقــاوالت أو فــي 
إطــار مشــاريع التعــاون )11.69 فــي المائــة(. أمــا باقــي أنــواع الروابــط فهــي تتعلــق باألنشــطة الثقافيــة والســياحة 

وكــذا األنشــطة المتعلقــة بالتضامــن. 

21 - إذ تبلغ 44.1 يف املائة لدى األشخاص املتراوحة أعمارهم بني 50 و59 سنة
CCME- IPSOS » Comprendre les jeunes marocains d’Europe », avril 2020.

22 - CCME- IPSOS » Comprendre les jeunes marocains d’Europe », avril 2020.

 IPSOS23 - يرتكز هذا اجلزء أساسا على املعطيات التي مت جمعها خال جلسات اإلنصات التي أجراها املجلس ودراسة مجلس اجلالية املغربية باخلارج و
CCME- IPSOS » Comprendre les jeunes marocains d’Europe », avril 2020.

www.cese.ma 24 - عبر املنصة الرقمية أشارك، انظر استطاع الرأي على املوقع
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طبيعــة الروابــط التــي تجمــع مغاربــة العالــم مــع المغــرب حســب نتائــج االستشــارة المواطنة التــي أطلقهــا المجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئي

94,3%

24,4%
37,3%

11,1% 15,9%

 لھألا ىلإ تارایز
ةلئاعلاو

  وأ ةیوناث ةماقإ
 بوانتلاب

 ةینید تابسانمب لافتحا
ةیلئاعو

 ةینید ةغبص تاذ تارایز
ةیحورو

ىرخأ

ة+صخش-ة+لئاعط$اور
33,90%

19,32% 17,40%
11,65%

33,60%

رامثتسا ةراجت  ةلواقم يف لمعلل ةرجھ
 عیراشم راطإ يف وأ

نواعتلا

 ،يعماج لدابت جمانرب
لمعلاب قلعتم وأ ،يبط
يسایسلا وأ يلحملا

ىرخأ

ة*نهم ط$اور

41,0%

81,1%

27,5%

5,2%

ةیفاقث ةطشنأ ةحایس ةیھیفرت ةطشنأو ةضایر ىرخأ

ه*فرتو ةفاقث

34,71%

72,53%

9,31%

ةیلام تالیوحتو تابھ ةیوعمج ،ةیعوطت ةطشنأ ىرخأ

ة,عامتجاو ة,نماضت ةطش"أ

المغاربــة  الملكيــة علــى رأس مقومــات اعتــزاز  و  الســادس   الملــك محمــد  جاللــة 
المغــرب الــى  باالنتمــاء 

فــي معــرض إجابتهــم عــن األســباب الرئيســية لمســتوى رضاهــم وارتباطهــم واعتزازهــم بالروابــط التــي تجمعهــم 
ــة،  ــه الرقمي ــر منصت ــس عب ــا المجل ــي أطلقه ــة الت بالمغــرب، اســتحضر المســتجوبون فــي االستشــارة المواطن
ــة الملــك محمــد الســادس  ــة: المؤسســات )جال ــر مــن األســباب التــي يتقاطــع أغلبهــا فــي النقــط التالي الكثي
ــة وتنميــة البــاد، النهــوض بحقــوق المــرأة  ــة الوطنيــة، التقــدم المحــرز فــي البنيــات التحتي والَملَِكيــة(، الُهوي

ــم المجتمعيــة، الثقافــة والتنــوع الثقافــي. )إصــاح مدونــة األســرة(، الِقيَ

دواعي الشعور باالعتزاز واالفتخار لدى مغاربة العالم

المؤسســات: صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس، التقــدم الــذي شــهده المغــرب منــذ تََربعــه علــى 	
العــرش ومواقــف جالتــه، تعزيــز إشــعاع المملكــة علــى الصعيــد الدولــي، المؤسســة الَملَِكيــة، الدفــاع عــن 

ــد-19. ــر أزمــة كوفي ــة الصحــراء، النهــوض بحقــوق المــرأة وتدبي مغربي

الُهويــة الوطنيــة: ُعْمــُق تاريــخ المغــرب، الحــس الوطنــي، المســيرة الخضــراء، الوحــدة الترابيــة )الدفــاع عــن 	
الصحــراء المغربيــة(، الديبلوماســية المغربيــة، َوُحــبُّ البــاد والَعلـَـُم الوطنــي.

التنميــة: أمــن وســامة البــاد، جاذبيــة االســتثمارات والفاعليــن الدولييــن، الطاقــات المتجــددة، البنيــات 	
التحتيــة والتجهيــزات، تعزيــز نظافــة المــدن، المعــرض الدولــي للفاحــة بمكنــاس، البنيــات التحتيــة الخاصة 

باألنترنــت والمشــاريع الكبــرى )القطــار فائــق الســرعة »البــراق«( وِنْصــُف المارثــون الدولــي لمراكــش

النهوض بحقوق المرأة: إصاح المدونة، تنظيم كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم.	
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القيــم المجتمعيــة: التضامــن، حســن الضيافــة، الترحــاب، »الكــرم االجتماعــي«، الطبــخ المغربــي، اإلبــداع،  	
العيــش المشــترك، التشــبث بقيــم األســرة.

الثقافــة والتنــوع الثقافــي: تحقيــق التــوازن بيــن المعاصــرة والعــادات والتقاليــد، الروابــط مــع أرض األجداد،  	
جماليــة مناطــق المغــرب، التــراث )وليلــي...(، الفنــون والفنانين

استقبال مغاربة العالم: عملية »َمْرَحبَا« 	

َداُت ارتباط المهاجرين ببلدهم األصل؟ ما هي ُمَحدِّ

إن الشــعور القــوي باالنتمــاء إلــى بلــد االســتقبال ال يعنــي بالضــرورة تاشــي الشــعور باالنتمــاء إلــى بلــد األصــل. 
فقــد َســجلت دراســة حديثــة أجرتهــا الحكومــة الكنديــة25  أن مــا يقــرب مــن 70 فــي المائــة مــن المهاجريــن لديهم 
شــعور قــوي باالنتمــاء إلــى كنــدا وبلِدهــم األصــل علــى حــد ســواء. أمــا ُربــع المهاجريــن الــذي أشــار إلــى ضعــف 
شــعور االنتمــاء لديــه إلــى بلــده األصلــي، فــإن أصحابــه يعربــون مــن جهــة عــن عــدم رضاهــم عــن ظــروف العيــش 
فــي بلدانهــم األصليــة وعــن مســتوى الحريــات المدنيــة التــي يعتبرونهــا متدنيــة، كمــا يتســمون مــن جهــة أخــرى 
بمشــاركتهم النشــطة فــي حيــاة المجتمــع الكنــدي. هــذا، و يؤثــر ســن الهجــرة المبكــر ومــدة اإلقامــة وإتقــان لغــة 

بلــد االســتقبال والتعامــل بهــا علــى الشــعور باالنتمــاء. وقــد شــمل هــذا البحــث المغاربــة المقيميــن فــي كنــدا.

ــث  ــى الحدي ــة حت ــج البحــوث الميداني ــرز دائمــا فــي نتائ ــة، تب ــم بالمغــرب حقيقــة ثابت ــة العال ــاط مغارب إن ارتب
منهــا، ال ســيما فــي صفــوف الجيليــن الثالــث والرابــع26 . لكــن هــذا االرتبــاط يبقــى متعــدد األشــكال ويختلــف 
ليــس فقــط حســب التطــور الديموغرافــي ودرجــة االندمــاج االقتصــادي واالجتماعــي والمدنــي لمغاربــة العالــم 
داخــل بلــدان االســتقبال، بــل أيضــا حســب الديناميــة والفــرص التــي يمنحهــا االقتصــاد وســوق الشــغل والبيئــة 

الثقافيــة وظــروف العيــش فــي المجتمــع المغربــي.
ويَْستَِمد االرتباط ببلد األصل قوته من العديد من العوامل:

يعتبــر دعــم األســر )ثلــث الشــباب المغاربــة فــي أوروبــا يســاعدون ماديــا أســرهم فــي المغــرب«27 ( والزيــارات  	
العائليــة، فضــًا عــن زيــارة قبــور ذويهــم )»ســياحة الجــذور«( مــن األســباب الرئيســية لزيــارة مغاربــة العالــم 

لبلدهــم28 .

ــدان اإلقامــة علــى روابــط شــخصية، أو عائليــة، أو ِمهنيــة أو عاقــات ُوديــة مــع المغاربــة  	 الحفــاظ فــي بل
والمغــرب، والتواصــل مــع أشــخاص مــن أصــل مغربــي29 ، وكــذا اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة والتلفزيــون 

25 - إحصائيات كندا، مديرية الدراسات التحليلية: وثائق البحث. مواصفات ومحددات الشعور باالنتماء املهاجرين لكندا ولبلدهم األصلي
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2016383-fra.htm 

26 - Etude du CCME- IPSOS « Comprendre les jeunes marocains d’Europe », avril 2020

27 - املصدر نفسه

28 - املصدر نفسه

29 - حســب الدراســة املشــار إليهــا التــي أجنزهــا مجلــس اجلاليــة املغربيــة باخلــارج بشــراكة مــع )IPSOS(، فــإن 71 يف املائــة مــن األصدقــاء واملعــارف هــم مغاربــة أو مــن 
أصــل مغربــي
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واإلنترنــت، والحفــاظ علــى شــبكات العاقــات فــي المغــرب وتتبــع األحــداث الراهنــة فــي المغــرب.

أداء الشــعائر الدينيــة وال ســيما الصيــام مــن طــرف مــا يناهــز 90 فــي المائــة مــن الشــباب المغاربــة فــي  	
ــاد الدينيــة. ــا واالحتفــال باألعي أوروب

الحفــاظ علــى العاقــات بــأرض األجــداد، وتناقــل الحكايــات والذاكــرة الجمعيــة، ومعالــم الخصوصيــة  	
المغربيــة، المتنوعــة والموحــدة فــي نفــس اآلن، ســواء فــي فــن الطبــخ والموســيقى واألزيــاء والعــادات 
المرتبطــة بالمناســبات الكبــرى )الحنــاء، الختــان، األعــراس، الــوالدة، المآثــم( والتــي تشــكل نســيجا قويــا 

ومتجانســا يجمــع المغاربــة ســواء اليهــود أو المســلمين.

العنايــة الخاصــة التــي يوليهــا جالــة الملــك منــذ اعتائــه العــرش لمغاربــة العالــم والتأكيــد علــى تحييــن  	
وتأهيــل فعاليــة الشــبكة المؤسســاتية والسياســات العموميــة الموجهــة إليهــم. فثمــة 24 خطابــا ملكيــا ســاميا 
يشــدد فيــه جالتــه علــى أهميــة مغاربــة العالــم فــي حيــاة بادنــا وضــرورة النهــوض بالخدمــات المقدمــة 

لهــم.

كمــا تتجلــى متانــة الرابــط بيــن مغاربــة العالــم والمملكــة المغربيــة بشــكل واضــح فــي توحــد مشــاعر المغاربــة، 
أينمــا وجــدوا، خــال التظاهــرات الرياضيــة العالميــة. وإن أداء المنتخــب الوطنــي، خــال كأس العالــم المنظمــة 
فــي قطــر مــا بيــن شــهري نونبر-دجنبــر 2022، وتنــوع تركيبتــه ومــا حققــه مــن نجاحــات باهــرة، ليُشــكل تمظهــرا 
جليــا لمــدى تشــبث مغاربــة العالــم ببلدهــم األصــل، ومســاهمتهم، بفضــل مواهبهــم وطاقاتهــم، فــي تعزيــز 
إشــعاع المملكــة علــى المســتوى العالمــي، كمــا يشــكل عنوانــا اللتفــاف المغربيــات والمغاربــة، بالداخــل والخــارج، 

وتوحدهــم حــول الرايــة الوطنيــة30 .

ــاط«  ــوم »االرتب ــوى مفه ــم لمســتقبلهم، تســائل محت ــم ورؤيته ــة العال ــاق مغارب ــة بآف ــات المتعلق ــر أن المعطي غي
ببلدهــم األصــل. ويؤكــد مغربــي واحــد فقــط مــن أصــل خمســة شــبان مغاربــة فــي أوروبــا أنــه »يربــط مســتقبله 
بالمغــرب«31. وقــد َعبَّــر ثلثهــم أنهــم »مســتعدون لاســتقرار فــي المغــرب خــال الســنوات القادمــة« كمــا أكــد 19 
فــي المائــة مــن هــؤالء الشــباب المســتجوبين أنهــم يعتزمــون االســتثمار فــي مشــاريع تنمويــة بالمغــرب. غيــر أن 

أغلبهــم ليــس لديهــم أي مشــروع للعــودة أو االســتثمار فــي المغــرب.

وعلــى الرغــم مــن التحســن الكبيــر الــذي شــهدته جــودة االســتقبال وآجــال الخدمــات القنصليــة، فقد َعبَّــر مغاربة 
ــة للبــاد بشــكل عــام، والخدمــات  ــى حــد مــا عــن السياســات العمومي ــم عــن إحساســهم بعــدم الرضــا إل العال
الموجهــة إليهــم علــى وجــه التحديــد. وحســب دراســة لمجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج32 تحــت عنــوان: »فهــم 
قضايــا الشــباب المغاربــة المقيميــن فــي أوروبــا«، فــإن عــدم الرضــا يهــم أساســا اإلصاحــات العامــة للسياســات 
العموميــة والخدمــات القنصليــة والجمــارك ووســائل اإلعــام والنقــل الدولــي. وتَظهــر هــذه التوجهــات، وإن 
بشــكل أقــل حــدة، فــي نتائــج االستشــارة المواطنــة التــي أجراهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 
علــى منصتــه الرقميــة »أشــارك«. إذ أبــرزت أن غالبيــة المســتجوبين راضــون عمومــا عــن الخدمــات القنصليــة 
والخدمــات البنكيــة وعــروض النقــل وإجــراءات عبــور الحــدود والتقــدم الُمْحــرز فــي البنيــة التحتيــة الطرقيــة 

30 - متت إضافة هذه الفقرة إلى نص الرأي بتاريخ 7 دجنبر 2022

31 - Étude CCME- IPSOS « Comprendre les jeunes marocains d’Europe », avril 2020

32 - Étude CCME- IPSOS « Comprendre les jeunes marocains d’Europe », avril 2020
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بالمغــرب، لكنهــم فــي المقابــل غيــر راضيــن عــن عــرض الخدمــات الثقافيــة، وتعليــم اللغــات الوطنيــة، وجــودة 
الخدمــات اإلداريــة، وعــروض العاجــات الطبيــة وكيفيــات االســتثمار بالمغــرب.

تقديرات المستجوبين لجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم في بلدان االستقبال
وفي المغرب حسب نتائج االستشارة التي أجراها المجلس
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ــس فــي معــرض  ــي أجراهــا المجل ــف جلســات اإلنصــات والنقاشــات واالستشــارات الت عمومــا، أظهــرت مختل
إنجــاز هــذا الــرأي، خمســة أنــواع مــن االنتظــارات لــدى مغاربــة العالــم، وهــي كالتالــي:

علــى الصعيــد الدينــي: تســهر العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات المعنيــة33 علــى توفيــر التأطيــر وخدمــات القرب 
فــي المجــال الدينــي لفائــدة مغاربــة العالــم. إذ تتولــى تعميــم النمــوذج الدينــي المغربــي القائــم علــى مؤسســة 
إمــارة المؤمنيــن. وتشــتغل هــذه المؤسســات فــي احتــرام للتشــريعات والبيئــة الثقافيــة لبلــدان االســتقبال بمــا 
يســمح بإرســاء ممارســة دينيــة متوازنــة، تدعــو إلــى قيــم التعايــش والحــوار، وتتصــدى لــكل أشــكال التحريــض 
ــة للعلمــاء،  ــى غــرار الرابطــة المحمدي ــة، والعنــف واإلرهــاب. كمــا تتدخــل هــذه المؤسســات، عل ــى الكراهي عل
مــن أجــل تطويــر البحــث العلمــي اإليجابــي وتعزيــز القــدرات، وشــحذ القــوة االقتراحيــة للمملكــة علــى الصعيــد 
الدولــي. فــي هــذا الصــدد، هنــاك إجمــاع بشــأن الحاجــة إلــى تعزيــز النمــوذج المغربــي فــي تدبيــر الشــأن 
الدينــي فــي وضوحــه واعتدالــه، والمرتكــز علــى منــح األولويــة إلعمــال العقــل وحمايــة ِقيَــِم الحيــاة وصــون كرامــة 
اإلنســان، والمحافظــة علــى مقومــات العمــل المغربــي فــي المجــال الدينــي، الــذي يشــكل ثمــرة تراكــم تاريخــي، 

ســواء فــي شــقه الفكــري أو الروحــي.

ــي للعلمــاء  ــس األوروب ــة، املجل ــاء األفارق ــاف والشــؤون اإلســامية، مؤسســة محمــد الســادس للعلم ــاء، وزارة األوق ــة للعلم ــى، الرابطــة احملمدي ــس العلمــي األعل 33 - املجل
ــن األئمــة واملرشــدين واملرشــدات ــة، معهــد محمــد الســادس لتكوي املغارب
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 مؤسسة إمارة المؤمنين باعتبارها حامية لحقوق جميع المغاربة أّيا كان بلد مولدهم أو استقرارهم

إن مؤسســة إمــارة المؤمنيــن فــي شــخص الملــك أميــر المؤمنيــن وصاحياتــه الروحيــة والدســتورية، تعتبر إحدى 
الدعائــم األساســية التــي تقــوم عليهــا الدولــة وهــي ضامنــة الســتمراريتها وتشــكل مكونــا أساســيا فــي تماســك 
الهويــة الوطنيــة. وتشــكل هــذه المؤسســة القاعــدة التــي يقــوم عليهــا النمــوذج الدينــي المغربــي الــذي ينتصــر 
ــن،  ــة والدي ــن، حامــي حمــى المل ــر المؤمني ــك، أمي ــر المل ــث يعتب ــدال والتســامح، حي ــادئ الوســطية واالعت لمب
ــم  ــاف معتقداته ــة باخت ــن المغارب ــات والمواطني ــع المواطن ــة لجمي ــة ممارســة الشــؤون الديني والضامــن لحري

الدينيــة.

وفضــا عــن الفصــل 41 مــن الدســتور، فــإن مؤسســة إمــارة المؤمنيــن تضمــن بموجــب عقــد البيعــة الــذي 
ينتقــل مــن جيــل إلــى آخر، حمايــة الحقــوق الفرديــة والجماعيــة األساســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــد مولدهــم أو اســتقرارهم أو الجنســيات  ــا كان بل ــوا فــي الداخــل أو الخــارج، وأي ــة34 أينمــا كان ــع المغارب لجمي

اإلضافيــة التــي يحملونهــا.

فــي المجــال الثقافــي: تمــت اإلشــارة إلــى ضــرورة االســتفادة بشــكل أفضــل مــن تعليــم اللغــة العربيــة، ومعرفــة 
تاريــخ المغــرب واالطــاع علــى حياتــه الثقافيــة، كتطلــع مشــروع لــدى مغاربــة العالــم. فــي هــذا الصــدد، فإنهــم 
ــَدال مــن  ــر المــرن والدامــج، بَ ــة والخدمــات المبتكــرة »خــارج األســوار« ذات التدبي ــون الدعامــات الرقمي يُفضل
المقاربــات التقليديــة المتمثلــة فــي إحــداث مراكــز ثقافيــة تحتضنهــا مقــرات ثابتــة ومكلفــة لكنهــا ضعيفــة 

ــة.  الجاذبي

فــي المجــال االقتصــادي: جــرى التشــديد علــى ضــرورة تعزيــز التمثيليــة فــي الخــارج للقطاعــات االقتصاديــة 
الرئيســية وإبــراز الفــرص االقتصاديــة المتاحــة بالمغــرب. كمــا ينبغــي إعطــاء دفعــة قويــة لمختلــف آليــات 
ــان حســن اشــتغالها. ــم وضم ــة العال ــر االســتقبال والدعــم واالنتصــاف الموضوعــة رهــن إشــارة مغارب وتدابي

مــن حيــث الخدمــات القنصليــة واإلداريــة واالجتماعيــة: خــال الســنوات األخيــرة، شــهدت التجهيــزات وآجــال 
االســتقبال وإجــراءات التوصــل بالملفــات ومعالجتهــا فــي القنصليــات المغربيــة بالخــارج تطــورا ملموســا. غيــر 
أنــه ال تــزال هنــاك مآخــذ بخصــوص عــدم اكتمــال عمليــات الرقمنــة ونــزع الطابــع المــادي عــن المســاطر 
واإلجــراءات وحــول جــودة وتكاليــف عــروض النقــل )الجــوي والبحــري ومــا إلــى ذلــك(، والولــوج إلــى خدمــات 

القضــاء. 

فــي مــا يتعلــق باألخالقيــات فــي مجــال األعمــال: مــن بيــن االنتظــارات التــي يعتبرهــا مغاربــة العالــم ذات أولويــة 
فــي هــذا المجــال، نذكــر ضــرورة القضــاء علــى العراقيــل اإلداريــة ومكافحــة ســلوكيات الفســاد، وبشــكل عــام 

العمــل علــى احتــرام األخاقيــات فــي مجــال األعمــال والعاقــات االقتصاديــة والخدمــات العموميــة. 

34 - يقــوم عقــد البيعــة علــى التــزام مؤسســة إمــارة املؤمنــني باحلفــاظ علــى املقاصــد اخلمســة للشــريعة: حفــظ الديــن، حفــظ النفــس، حفــظ العقــل، حفــظ املــال، حفــظ 
العــرض والكرامــة، جلســة إنصــات للدكتــور أحمــد عبــادي، األمــني العــام للرابطــة احملمديــة للعلمــاء، 21 شــتنبر 2022
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أبرز عوامل عدم رضا مغاربة العالم، حسب نتائج االستشارة المواطنة

»الخــداع«،  	 »االبتــزاز«،  أمــوال غيــر مســتحقة  »الزبونيــة«، دفــع  «الفســاد«،  ضعــف أخالقيــات األعمــال: 
العقاريــة«. المعامــات  الممتلــكات«، »النصــب فــي  »االحتيــال واالســتياء علــى 

الصعوبــات المرتبطــة بالمرفــق العــام والخدمــات اإلداريــة: التســويف والتعقيــد والبــطء فــي المعامــات  	
اإلداريــة، المســاطر اإلداريــة والجمركيــة والقضائيــة، ومســطرة معادلــة الشــهادات.

تعقيــدات منــاخ األعمــال: فيمــا يتعلــق بالمعلومــات، وشــفافية إجــراءات االســتثمار، وتعــدد المحاوريــن  	
بالنســبة لصغــار المســتثمرين، والعاقــات البنكيــة، وشــفافية المنظومــة الضريبيــة.

ضعــف الخدمــات الصحيــة والنظافــة العموميــة: التأخــر فــي تقديــم اإلســعافات األوليــة عنــد وقــوع حــوادث  	
الســير، تدنــي جــودة الرعايــة الطبيــة، واقــع حــال المستشــفيات العموميــة، انتشــار النفايــات علــى الطريــق 

العــام.

األمــن والنظــام العــام: بعــض المظاهــر التــي تغــذي الشــعور بغيــاب األمــن؛ الشــطط فــي اســتعمال الســلطة  	
مــن لــدن بعــض أعــوان المراقبــة الطرقيــة، فــرض غرامــات وعقوبــات »غيــر مبــررة أحيانــا«.

الســلوك المدنــي: عــدم احتــرام حقــوق المــرأة، تصرفــات حــراس الســيارات، عــدم االعتــراف بمغاربــة  	
العالــم واحترامهــم، التعــرض لســوء المعاملــة ولوضعيــات ُمهينــة، اإلحســاس بالتمييــز ضــد األجانــب وســوء 
ــة، الشــروط  ــارك، البيروقراطي ــة بعــض أعــوان الجم ــة، عدواني ــر مواطن ــات مســيئة وغي ــة، تصرف المعامل

ــادق. والقواعــد المرتبطــة باإلقامــة فــي الفن

جــودة خدمــات النقــل: تكلفــة تذاكــر الطائــرة، أوجــه االختــال فــي خدمــات الشــركة الوطنيــة للنقــل الجــوي  	
)اســتقبال، معلومــات، مســاعدة، إلــخ(؛ جــودة وســائل النقــل العمومــي، اكتظــاظ القطــارات.
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االرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة لمغاربــة العالــم وحمايــة حقوقهــم 		. 
وصــون كرامتهــم

االستفادة من الخدمات الثقافية والدينية

تشــكل المؤسســات العموميــة والجمعيــات العاملــة فــي مجــال الشــؤون التعليميــة والثقافيــة واالجتماعيــة لمغاربــة 
العالــم مجموعــة مكثفــة مــن الفاعليــن بتدخــات تمــس مجــاالت مختلفــة )تعليــم اللغــات والخدمــات الدينيــة 
ــا أساســيا  ــر أنهــم يواجهــون تحدي ــة، التخييــم(. غي ــة، الجامعــات الصيفي ــة، البرمجــة الفني والمنصــات الرقمي
يتجلــى فــي مــدى القــدرة علــى االشــتغال كشــبكة حقيقيــة تتســم بالتقائيــة األهــداف وتنســيق العمــل علــى 
مســتوى الوســائل والتدخــات، وذلــك مــن أجــل تعزيــز ديناميتهــم وإبــراز فعاليتهــم.  وقــد كشــف تقريــر للمجلــس 
األعلــى للحســابات35 أن »برامــج العــرض الثقافــي المنجــزة مــن طــرف الفاعليــن المؤسســاتيين لصالــح المغاربــة 
المقيميــن بالخــارج، تعــرف مجموعــة مــن االختــاالت المرتبطــة غالبــا بجوانب التنســيق على مســتوى المبادرات 
واســتعمال الوســائل والمــوارد والحكامــة )فــي أبعادهــا التنظيميــة والمســطرية والتخطيــط والبرمجــة(«. وإذا 
ــم، إال أن هــذا  ــة العال ــوي بالنســبة لمغارب ــة العمــل الثقافــي والترب ــى أهمي ــون عل ــن يُجِمع كان مجمــوع الفاعلي
العمــل يتأثــر ســلبا بجملــة مــن العوامــل منهــا عــدم المعرفــة الجيــدة بانتظــارات الفئــة المســتهدفة، وعــدم انتظــام 
الميزانيــات واآلليــات والتدابيــر المخصصــة لهــذا المجــال،  وقلــة التنســيق بيــن الفاعليــن وضعــف جاذبيــة 

الخدمــات التــي يقدمونهــا.

فــي هــذا اإلطــار، تــم توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات بيــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة، مــن قبيــل االتفاقيــة 
المبرمــة بيــن الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة والقطــاع الحكومــي المكلــف 
ــدان  ــي بل ــة ف ــة المغربي ــة ونشــر الثقاف ــة العربي ــوض باللغ ــن أجــل النه ــر 2011( م ــة )13 أكتوب ــة الوطني بالتربي
االســتقبال عبــر تعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية واألطــر التربويــة وقــدرات الجمعيــات والمنظمــات والمؤسســات 
التعليميــة الخاصــة العاملــة فــي صفــوف مغاربــة العالــم. فــي هــذا الصــدد، أشــار المجلــس األعلــى للحســابات 
إلــى جملــة مــن اإلشــكاالت مــن قبيــل عــدم تطبيــق االلتزامــات حــول نقــاط أساســية مثــل وضــع دفاتــر تحمــات 
ــى غــرار  ــات الشــراكة عل ــد مــن اتفاقي ــذ العدي ــات أعاقــت تنفي ــن. كمــا أن الصعوب ني ــن الُمَكوِّ للمشــاريع، وتكوي
االتفــاق الموقــع بيــن الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن فــي الخــارج ومؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة 
المقيميــن فــي الخــارج فــي نونبــر 2012. وأحدثــت بموجــب هــذا االتفــاق لجنــة دائمــة للتنســيق، مكونــة مــن أطــر 
عليــا تمثــل الطرفيــن، وملزمــة بعقــد اجتماعاتهــا العاديــة مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل، مــن أجــل التشــاور 
الدائــم فــي مياديــن عمــل كا الطرفيــن لفائــدة المغاربــة المقيميــن بالخــارج. غيــر أن الحصيلــة المرتبطــة 

بتفعيــل هــذا االتفــاق لــم تكــن، حســب المجلــس األعلــى للحســابات، ذات أثــر واضــح.36 

35 - املجلس األعلى للحسابات، تقييم برامج العرض الثقايف املوجه للمغاربة املقيمني باخلارج، التقرير السنوي برسم 2017-2016
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Offre%20culturelle_marocains%20residant%20a%20letranger_AR.pdf 

36 - املصدر نفسه
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وفضــا عــن ضعــف الميزانيــات، يواجــه العمــل الثقافــي والتربــوي الُموجــه لمغاربة العالم، صعوبــات تتعلق بتعبئة 
هــذه الميزانيــات37، وبــطء آليــات التخطيــط )يمــر تمويــل البرامــج المعــدة لفائــدة المغاربــة المقيميــن بالخــارج 
عبــر االعتمــادات المخصصــة للتمثيليــات الدبلوماســية بالخــارج )الســفارات والقنصليــات((، والخصــاص فــي 

المــوارد البشــرية الازمــة لتتبــع التنفيــذ الميزانياتــي والتقنــي وتنزيــل البرامــج فــي الخــارج.

إن هــذه اإلكراهــات ال تحــول دون اتخــاذ مبــادرات إيجابيــة علــى غــرار المنصــة الرقميــة لتعلــم اللغــة العربيــة 
لفائــدة مغاربــة العالــم »e-madrassa.ma« أو إطــاق المنصــة الرقميــة »e-taqafa.ma« المخصصــة للتــراث 
الثقافــي )ينايــر 2015(، أو المنصــة المســماة »Maghribcom« التــي تهــدف إلــى تعبئــة كفــاءات المغاربــة المقيمين 

بالخــارج. غيــر أن بعــض هــذه المواقــع يصعــب الولــوج إليــه أو ال يتــم تحيينــه بوتيــرة متواصلــة.

ويتــم توجيــه التمويــل المخصــص للعــرض الثقافــي فــي المقــام األول )52 فــي المائــة مــن المــوارد الماليــة 
ــة )22 فــي  ــة والفني ــة(، واألنشــطة الثقافي ــة )26 فــي المائ ــمَّ األنشــطة الديني ــة، ث المرصــودة( للبرامــج اللغوي
ــن بالخــارج  ــة المقيمي ــف بالمغارب ــإن القطــاع الحكومــي المكل ــل، ف ــق بمصــادر التموي ــا يتعل ــي م ــة(38. وف المائ
يعتبــر المشــرف الرئيســي علــى بلــورة السياســات والبرامــج الثقافيــة الموجهــة لمغاربــة العالــم، كمــا تعــد 
مؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة المقيميــن بالخــارج فاعــًا رئيســياً فــي هــذه الديناميــة، مــن خــال المســاهمة 
بنســبة 42 فــي المائــة مــن الميزانيــة المخصصــة لألنشــطة الثقافيــة، ثــم تأتــي بعــد ذلــك كلٌّ مــن وزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســامية )25 فــي المائــة(، والقطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة )13 فــي المائــة(، والقطــاع 
المكلــف بالشــؤون الخارجيــة )5 فــي المائــة(، ثــم القطــاع المكلــف بالثقافــة )2 فــي المائــة(39. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن اللجــوء إلــى مصــادر التمويــل المتأتيــة مــن خــارج الميزانيــة، مــن قبيــل الدعــم الممنــوح مــن لــدن بلــدان 

االســتقبال والتبرعــات والهبــات، يبقــى محــدوداً.

توصيات

• العمــل بتعــاون محكــم مــع التمثيليــات الدبلوماســية علــى تنفيــذ االســتراتيجية المتعلقــة بعــرض الخدمــات 	
ذات الطابــع الدينــي الموجهــة لمغاربــة العالــم فــي بلــدان االســتقبال، وماءمتهــا مــع خصوصيــة كل بلــد، 
مــع وضــع أهــداف محــددة وفــق برنامــج زمنــي دقيــق، والحــرص علــى إشــراك جميــع األطــراف المعنيــة؛

• إحــداث جيــل جديــد مــن البنيــات التدبيريــة فــي مجــال النهــوض بالعمــل الثقافــي للمغــرب بالخــارج، تعمــل 	
 ) hors-murs( وفــق نمــط تدبيــر مــرن ودينامــي ومرتكــز علــى التكنولوجيــات الرقميــة، وهــي بنيــات تســمى
أي غيــر مرتبطــة بتشــييد بنايــات داخــل نفــوذ ترابــي معيــن أو تدبيــر إداري كاســيكي. وينبغــي أن ينــاط 
بهــذه البنيــات تنظيــم ملتقيــات منتظمــة بالمغــرب حــول مغاربــة العالــم وببلــدان اإلقامــة حــول المغــرب، علــى 
أن تتخــذ هــذه الملتقيــات شــكل منتديــات للحــوار ومعــارض وحفــات وفعاليــات ثقافيــة وأنشــطة لتعزيــز 

قيــم المواطنــة؛

37 - دراسة من أجل إعداد سياسة ثقافية لفائدة مغاربة العالم منجزة من لدن القطاع احلكومي املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون الهجرة، 2015

38 - مت اســتقاء هــذه املعطيــات مــن الوثيقــة املتعلقــة بالسياســة الثقافيــة لفائــدة مغاربــة العالــم، التــي أعدهــا القطــاع احلكومــي املكلــف باملغاربــة املقيمــني باخلــارج وشــؤون 
الهجــرة، 2015.

39 - املصدر السابق.
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• االســتثمار فــي محتويــات ثقافيــة إبداعيــة وذات جاذبيــة، تســتجيب النتظــارات مغاربــة العالــم، وتائــم 	
األنســاق الثقافيــة لألجيــال الصاعــدة منهــم، مــع الحــرص علــى تعزيــز رقمنــة البرامــج وتنويــع الدعامــات 

ــة؛ اإلعامي

• تأهيــل البرامــج واألطــر المرجعيــة البيداغوجيــة ومســارات التكويــن الدينــي للمتدخليــن المعنييــن بالشــأن 	
الدينــي، وتعزيــز قدرتهــم علــى إبــراز التعاليــم الســمحة لإلســام فــي ظــل مقومــات النمــوذج الدينــي 
المغربــي وإعمــال العقــل واالجتهــاد، فــي إطــار احتــرام حقــوق اإلنســان األساســية والحــوار والتســامح تجــاه 
جميــع المعتقــدات، وفــي ظــل احتــرام الشــخصية الثقافيــة وانشــغاالت مجتمعــات اســتقبال مغاربــة العالــم. 
وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي اســتكمال مناهــج التكويــن المقــدم للقيِّميــن الدينييــن مــن خــال تضمينهــا 
العلــوم اإلنســانية، وتوعيتهــم بالمرجعيــات التاريخيــة والخصوصيــات القانونيــة والمؤسســاتية واالجتماعيــة 

والثقافيــة لمجتمعــات بلــدان االســتقبال.

االستفادة من الخدمات اإلدارية

تعتبــر االســتفادة مــن الخدمــات اإلداريــة، ســواء فــي بلــدان اإلقامــة أو فــي المغــرب، أحــد أســباب عــدم الرضــا 
األكثــر وروداً علــى لســان المعنييــن: 71 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين فــي االستشــارة التــي أطلقهــا 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، وهــو مــا ينســجم مــع نتائــج اســتطاعات أخــرى تــم تنظيمهــا فــي 

هــذا الشــأن40. 

ــن خطــاب العــرش لســنة  ــب مضامي ــم فــي صل ــة العال ــل مغارب ــه مــن قب ــر عن وقــد كان هــذا التشــخيص المعب
2015 41، والــذي أطلــق علــى إثــره القطــاع الحكومــي المعنــي العديــد مــن األوراش الراميــة إلــى تحســين مســتوى 

الخدمــات القنصليــة، ال ســيما مــن خــال العمــل علــى مــا يلــي42:

• تبسيط الخدمات القنصلية وتوحيدها وإعداد دليل خاص بها43؛	

• رقمنــة الخدمــات القنصليــة، ممــا أتــاح اإلحــداث التدريجــي لنظــام لحجــز المواعيــد عبــر اإلنترنــت44 	
ومراكــز لاتصــال وبوابــة لطلــب المعلومــات وإيــداع الشــكاوى عبــر اإلنترنــت؛

• توقيــع شــراكات مــع اإلدارات الوطنيــة45 مــن أجــل تحســين تتبــع طلبــات مغاربــة العالــم، وتبســيط المســاطر 	
ورقمنتهــا وتقليــص اآلجــال؛

40 - كشــفت دراســة أجنزهــا مجلــس اجلاليــة املغربيــة باخلــارج يف أوســاط شــباب مــن مغاربــة العالــم بأوروبــا أن 46 يف املائــة مــن مغاربــة العالــم الشــباب الذيــن شــملهم 
االســتطاع غيــر راضــني عــن اخلدمــات القنصليــة؛ 47 يف املائــة عــن اجلمــارك، 52 يف املائــة عــن العدالــة؛ و41 يف املائــة عــن خدمــات النقــل الدولــي.

41 - اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى 16 لعيد العرش، 30 يوليوز 2015. 

42 - جلسة إنصات نظمها املجلس بتاريخ 07 أكتوبر 2022 مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج.

43 - https://www.consulat.ma/ar/khdmat-qnslyt

44 - يف 9 دول إقامة: أملانيا، بلجيكا، كندا، إسبانيا، الواليات املتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، سويسرا. 

45 - ميكــن اإلشــارة يف هــذا الصــدد إلــى مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــني مؤسســة وســيط اململكــة والقطــاع احلكومــي املكلــف باملغاربــة املقيمــني باخلــارج بتاريــخ 16 دجنبــر 
2020 بشــأن التعــاون مــن أجــل التدبيــر الناجــع لشــكايات وطلبــات مغاربــة العالــم؛ واالتفــاق املوقــع مــع املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي لرقمنــة عمليــات إدخــال ومعاجلــة 
طلبــات احلصــول علــى البطاقــة الوطنيــة للتعريــف اإللكترونيــة أو جتديدهــا )إطــاق مرحلــة جتريبيــة علــى مســتوى مركزيــن قنصليــني(؛ واالتفــاق املوقــع مــع وزارة الداخليــة 

بشــان رقمنــة ســجات احلالــة املدنيــة واملعاجلــة اإللكترونيــة للشــهادات وعقــود الــوالدة وكــذا اإلجــراءات املتعلقــة مبــلء وحتويــل ملــف طلــب جــواز الســفر.
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• التنظيــم المنتظــم لحــوار حــول قيــم المواطنــة، و»أيــام األبــواب المفتوحــة« وقنصليــات متنقلــة وفتــح »دار 	
ــد  ــة شــباك وحي ــت لتكــون بمثاب ــي مــال والناظــور وتزني ــم وشــؤون الهجــرة« فــي كل مــن بن ــة العال مغارب

ــه. ــم عنــد زيارتهــم للمغــرب أو اســتقرارهم النهائــي ب ــة العال لفائــدة مغارب

وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال، ال تــزال عــدد مــن الصعوبــات تؤثــر علــى جــودة الخدمــات 
المقدمــة لمغاربــة العالــم، وال ســيما:

• التغطيــة الجغرافيــة غيــر المتكافئــة لشــبكة القنصليــات، ووجــود تفــاوت بالنســبة للوجهــات الجديــدة التــي 	
ــات، ال ســيما عــدم  ــف الوســائل46 المتاحــة للقنصلي ــا مؤخــراً، وضع ــة يقصدونه ــدأ المهاجــرون المغارب ب

ماءمــة بعــض المبانــي47 ونقــص الموظفيــن المؤهليــن؛

• الضغط الموســمي الذي تشــهده فترات العطلة، مما يؤدي إلى تجاوز قدرات الموارد البشــرية والتنظيمية 	
المخصصة الستقبال مغاربة العالم على مستوى اإلدارات المعنية بالمغرب وكذا بالمصالح القنصلية؛

• صعوبــة التنســيق بيــن المصالــح القنصليــة وباقــي المصالــح اإلداريــة األخــرى، ممــا يكــرس بــطء وتكــرار 	
المســاطر، وتمديــد آجــال الحصــول علــى الوثائــق اإلداريــة حتــى األساســية منهــا؛

• ــات حــول 	 ــاب المعلوم ــم48 وغي ــة العال ــات مــن طــرف مغارب ــى الشــكاوى والتظلم ــي تتلق ــات الت ــدد الهيئ تع
ــرة هــذه  ــات واضحــة حــول وتي ــى معلوم ــر عل ــا يحــول دون التوف ــا، مم مؤشــرات معالجــة المشــاكل وحله
ــا49.   ــك أو مآله ــا، أو اآلجــال المخصصــة لذل ــى حــول نســب معالجته ــا، وال حت الشــكاوى والتظلمــات وطبيعته

توصيات

• ــة االســتفادة مــن الخدمــات 	 ــُن مــن تحســين إمكاني ــة بمــا يَُمكِّ ــة الخدمــات القنصلي تســريع مسلســل رقمن
ــا؛ وتســريع وتيرته

•  إحــداث منصــة رقميــة وحيــدة )وفــق منطــق الشــباك الوحيــد( لتيســير العمليــات والتفاعل بيــن كل الفاعلين 	
فــي المنظومــة الموجهــة لمغاربــة العالــم. ويجــب أن تخــول لهــم هــذه المنصــة إمكانيــة الولــوج إلــى مختلــف 
الخدمــات والمعلومــات والمســاطر التــي تهمهــم )الوثائــق القنصليــة، وتقديــم الدعــم فــي مجــال االســتثمار، 
والمعلومــات الثقافيــة، وتدريــس اللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك(. وفــي هــذا الصــدد، أكــد 90.2 فــي المائــة 
مــن المشــاركات والمشــاركين فــي االستشــارة التــي أطلقهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، 
أن إحــداث منصــة رقميــة تتضمــن جميــع الخدمــات وتســتجيب لمختلــف طلبــات مغاربــة العالــم يمكــن أن 

يشــكل حــًا للصعوبــات اإلداريــة التــي تعترضهــم؛
46 - التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020.

47 - 47 يف املائــة مــن املبانــي واملكاتــب املخصصــة للبعثــات القنصليــة تتطلــب عمليــة إصــاح وصيانــة، حســب التقريــر الســنوي للمجلــس األعلــى للحســابات برســم ســنتي 
2019 و2020.  

48 - تهــم 7 يف املائــة مــن الشــكاوى التــي تلقتهــا مؤسســة وســيط اململكــة مغاربــة العالــم، وهــو مــا يفــوق عــدد الشــكاوى املســجلة علــى مســتوى بعــض اجلهــات مــن اململكــة 
)جلســة إنصــات عقــدت مــع الســيد إدريــس اليزمــي، رئيــس مجلــس اجلاليــة املغربيــة باخلــارج، بتاريــخ 08 شــتنبر 2022(. وقــد مت إحــداث خايــا علــى مســتوى احملاكــم 
ــة  ــا ذات الصل ــع اإلحصــاءات املتعلقــة بالشــكاوى والقضاي ــى اخلصــوص جتمي ــة مــن املهــام تشــمل عل ــة يف اململكــة يف ســنة 2018، وعهــد إليهــا بجمل واملؤسســات القضائي

مبغاربــة العالــم.

49 - بلــغ معــدل معاجلــة الشــكاوى وطلبــات املســاعدة علــى مســتوى املصالــح القنصليــة 95 يف املائــة )مشــروع جناعــة األداء اخلــاص بــوزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون 
اإلفريقــي واملغاربــة املقيمــني باخلــارج، 2020(، لكــن هــذا الرقــم ال يأخــذ يف االعتبــار الشــكاوى والتظلمــات املودعــة لــدى مؤسســات أخــرى.
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• تعزيــز المــوارد البشــرية العاملــة فــي البعثــات القنصليــة مــن حيــث العــدد والكفــاءة وتنــوع القــدرات 	
والتدخــات فــي مجــال االســتقبال واالســتماع والمســاعدة والتوجيــه، وتعزيــز الوحــدات القنصليــة المتنقلــة 

ــدان التــي تســجل ضعفــاً فــي الخدمــات الرقميــة؛ فــي البل

• تحســين الولــوج إلــى الخدمــات والرفــع مــن ســرعة معالجــة الشــكاوى واإلبــاغ العلنــي عــن كيفيــات وآجــال 	
معالجــة الطلبــات مــن خــال إرســاء ميثــاق للخدمــات القنصليــة )ميثــاق جــودة المرفــق العــام(؛

• التواصــل بشــكل أقــوى حــول الرقــم األخضــر ومختلــف التدابيــر واآلليــات المحدثــة مــن أجــل محاربــة 	
ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ورئاســة  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــك التــي تنفذهــا الهيئ الفســاد، ال ســيما تل
النيابــة العامــة. وقــد أفــاد بهــذا الخصــوص 78.3 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين فــي االستشــارة 
المواطنــة أن »الفســاد« و»المحســوبية« يشــكان العقبتيــن الرئيســيتين أمــام مســاهمة مغاربــة العالــم فــي 

تنميــة البــاد.

الحماية القضائية وصون الحقوق األساسية 

ســعياً إلــى ضمــان احتــرام حقــوق المغاربــة المقيميــن بالخــارج واألجانــب المقيميــن بالمغــرب، أبــرم المغــرب 
عــدداً مــن االتفاقــات الثنائيــة التــي تغطــي جملــة مــن المجــاالت مــن بينهــا: اإلقامــة50، والشــغل واليــد العاملــة51، 
واألحــوال الشــخصية واألســرة52، وتجنــب االزدواج الضريبــي53، والتعــاون القضائــي54، والضمــان االجتماعــي55.

50 - مع اجلزائر يف 1963 والسنغال وتونس يف 1964.

51 - مع أملانيا وفرنسا سنة 1963، وبلجيكا وهولندا سنة 1964، وقطر والعراق واإلمارات سنة 1981، واألردن وليبيا سنة 1983، وإسبانيا يف 2001، وإيطاليا يف 2005.

52 - مع فرنسا سنة 1981.

53 - مــع فرنســا ســنة 1970، وأملانيــا والنرويــج ســنة 1972، وتونــس ســنة 1974، وكنــدا ســنة 1975، وهولنــدا والواليــات املتحــدة ســنة 1977، وإســبانيا ســنة 1978، وأيرلنــدا 
ســنة 1979، ولوكســمبورغ ســنة 1980، والدمنــارك وليبيــا ســنة 1984، ومصــر ســنة 1989، وسويســرا ســنة 1993، والبرتغــال ســنة 1997، واإلمــارات العربيــة املتحــدة ســنة 
1999، والبحريــن ســنة 2000، والكويــت والســنغال ســنة 2002، وتركيــا ســنة 2004، واألردن ســنة 2005، وبلجيــكا وكــوت ديفــوار وســلطنة عمــان ســنة 2006، واليونــان 

وأوكرانيــا ســنة 2007، وغينيــا ســنة 2014.

54 - مــع فرنســا ســنة 1957، وتونــس ســنة 1959، والســنغال ســنة 1967، واجلزائــر ســنة 1969، وإيطاليــا ســنة 1971، ورومانيــا ســنة 1972، وبلجيــكا ســنة 1981، والواليــات 
املتحــدة ســنة 1983، ومصــر وتركيــا ســنة 1989، وإســبانيا ســنة 1997، والبرتغــال وليبيــا ســنة 1998، وهولنــدا وكــوت ديفــوار ســنة 1999، وسويســرا واململكــة املتحــدة ســنة 

2002، وروســيا واإلمــارات العربيــة املتحــدة ســنة 2006، وقطــر ســنة 2016.

55 - مــع فرنســا ســنة 1965، وبلجيــكا ســنة 1968، وهولنــدا ســنة 1972، وإســبانيا ســنة 1979، وأملانيــا ســنة 1981، والدمنــارك والســويد ســنة 1982، ورومانيــا وليبيــا ســنة 
1983، واجلزائــر ســنة 1991، والبرتغــال ســنة 1998، ومقاطعــة كبيــك ســنة 2000، ولوكســمبورغ ســنة 2006، وتونــس يف 2015، وكنــدا يف 1998، ومصــر يف 2006، وإيطاليــا 

يف 1994، وبلغاريــا يف 2016 )االتفاقيتــان األخيرتــان لــم يتــم التصديــق عليهمــا بعــد(.
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االتفاقيات المبرمة مع أبرز بلدان إقامة مغاربة العالم

كنداألمانياهولندابلجيكاإيطالياإسبانيافرنساالبلدان
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

عدد المغاربة 
المقيمين

1.615.5571.144.544712.009438.739326.375182.98584.61768.96162.051

موضوع االتفاقية 
وتاريخ التوقيع 

عليها

1957: التعاون 
القضائي

1963: الشغل

1965: الضمان 
االجتماعي

1970: االزدواج 
الضريبي

1981: األحوال 
الشخصية 

واألسرة

1993: مساعدة 
السجناء

1983: التدريس 
لفائدة أبناء 
مغاربة العالم

1978: االزدواج 
الضريبي

1979: الضمان 
االجتماعي

1997: التعاون 
القضائي 
ومساعدة 
السجناء

2001: الشغل

1971: التعاون 
القضائي

1979: االزدواج 
الضريبي

2005: الشغل

1964: الشغل

1997: التعاون 
القضائي 
ومساعدة 
السجناء

2006: االزدواج 
الضريبي

2014: الضمان 
االجتماعي

1964: الشغل

1972: الضمان 
االجتماعي

1977: االزدواج 
الضريبي

2010: التعاون 
القضائي

1963: الشغل

1972: االزدواج 
الضريبي

1981: الضمان 
االجتماعي

1975: االزدواج 
الضريبي

1998: الضمان 
االجتماعي

1981: الشغل

1999: االزدواج 
الضريبي

2006: التعاون 
القضائي

1977: االزدواج 
الضريبي

1983: التعاون 
القضائي

وتكشــف التحــوالت56 التــي طــرأت علــى البنيــة السوســيولوجية وعلــى وجهــات الهجــرة المغربيــة عــن حاجيــات 
جديــدة فــي مجــاالت الحمايــة القانونيــة والقضائيــة واالجتماعيــة لمغاربــة العالــم57. كمــا أن تفاقــم بعــض 

ــة: ــات التالي ــى الفئ مواطــن الهشاشــة ينعكــس ســلباً عل

• المغاربــة الذيــن ليــس لديهــم وثائــق إقامــة أو الذيــن انتهــت مــدة صاحيــة وثائــق إقامتهــم، والذيــن يزاولــون 	
ــة أو  ــة أو مســاعدة اجتماعي ــا مــا تكــون محفوفــة بالمخاطــر، دون حماي ــة فــي ظــروف غالًب أنشــطة مهني
إمكانيــة الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن إدارات بلــدان اإلقامــة، ويظلــون عرضــة للمضايقــات وســوء 

المعاملــة؛

• المواطنــون المغاربــة نــزالء المؤسســات الســجنية فــي بلــدان اإلقامــة: بلــغ عددهــم قرابــة 12 ألــف ســجين، 	
وهــم بذلــك أول جنســية أجنبيــة فــي الســجون األوروبيــة58. ويتشــكل هــؤالء الســجناء بشــكل أساســي مــن 
شــباب منحدريــن مــن أوســاط معــوزة، ومهاجريــن يبحثــون عــن حيــاة أفضــل، لكنهــم بــدون روابــط عائليــة 

56 - هنــاك منحــى تصاعــدي لنســبة النســاء يف صفــوف مغاربــة العالــم، حيــث ميثلــن 50 يف املائــة حســب وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون اإلفريقــي واملغاربــة املقيمــني 
باخلــارج. 

57 - تؤكــد مؤسســة احلســن الثانــي للمغاربــة املقيمــني باخلــارج أنهــا تقــدم املســاعدة القانونيــة ملغاربــة العالــم. ويف هــذا الصــدد، أصــدرت املؤسســة دليــا حــول تقنــني املســائل 
املتعلقــة باألســرة واإلرث والعقــار باملغــرب، فضــا عــن دليــل حــول حقــوق املغاربــة يف فرنســا )2014(. غيــر أنــه ال يتــم نشــر إحصائيــات حــول هــذه املبــادرات بصفــة منتظمــة 

58 - حسب البحث الذي أجنزه فريق دولي من الصحفيني جمع بيانات يف دول االحتاد األوروبي )باستثناء كرواتيا ومالطا وقبرص(
https://euobserver.com/investigations/135659 
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فــي البلــدان التــي يتــم ســجنهم فيهــا، وال يمكنهــم الحصــول علــى ترخيــص لولــوج ســوق الشــغل. وتقتضــي 
وضعيــة هــذه الفئــة تمكينهــم مــن حمايــة فعليــة مــن المصالــح القنصليــة، ومــن آليــات لمســاعدتهم علــى 
العــودة وإعــادة االندمــاج فــي بلدهــم األصــل، وذلــك فــي إطــار عاقــات الشــراكة القائمــة مــع البلــدان التــي 

يســتقرون بهــا، وفــي ظــل احتــرام حقوقهــم األساســية وصــون كرامتهــم؛

• ــة. 	 ــن المغارب ــن عــدد المهاجري ــة59 م ــي المائ ــدان 70 ف ــي بعــض البل ــات ف تتجــاوز نســبة النســاء المغربي
وتواجــه هــؤالء النســاء العديــد مــن المخاطــر يزيــد مــن حدتهــا مــا يتعرضــن لــه مــن اســتغال مفــرط فــي 
العمــل60، وفــي حــاالت متواتــرة مــن اتجــار وعنــف جنســي وتمييــز قائــم علــى الجنــس، ووصــم اجتماعــي61. 
وتهــم هــذه الوضعيــة أيًضــا العامــات الموســميات المهاجــرات والعامــات فــي المنــازل اللواتــي ال يتلقيــن 

أي مســاعدة62؛

• يقــدر عــدد األطفــال القاصريــن غيــر المرفوقيــن بمــا بيــن 15.000 و20.000 ويوجــدون أساســاً فــي 	
أوروبــا63. وال تــزال فعليــة النصــوص القانونيــة التــي تســري علــى وضعيــة القاصريــن غيــر المرفوقيــن 
ــم  ــن64. وقــد ت ــه األوروبيي ــن المغــرب ومخاطبي ــة بي ــة مســألة خافي ــر نظامي ــة غي ــن فــي وضعي الموجودي
ــو  ــك محمــد الســادس، فــي يوني ــة المل ــزام المغــرب فــي هــذا الشــأن، حيــث جــدد جال ــى الت ــد عل التأكي
2021، تعليماتــه الســامية لوزيــري الداخليــة والشــؤون الخارجيــة مــن أجــل التســوية النهائيــة لقضيــة 
القاصريــن المغاربــة غيــر المرفوقيــن الموجوديــن فــي وضعيــة غيــر نظاميــة ببعــض الــدول األوروبيــة65. 

توصيات

• ضمــان أفضــل حمايــة لحقــوق وكرامــة مغاربــة العالــم مــن خــال توفيــر المــوارد البشــرية والماليــة الازمــة 	
وتعزيــز آليــات الولــوج إلــى تلــك الحقــوق مــع التعريــف بهــذه اآلليــات والتدابيــر المعتمــدة لتفعيلهــا. وينبغــي 
فــي هــذا الصــدد، اســتهداف بالدرجــة األولــى األشــخاص والفئــات فــي وضعيــة هشاشــة والنســاء والشــباب 
ــة للعمــل  ــا االتجــار بالبشــر و / أو المحروميــن مــن وثائــق قانوني والســجناء والعامــات والعامليــن ضحاي

واإلقامــة؛

• تمكيــن النســاء المهاجــرات مــن مواكبــة إداريــة ودعــم مائــم فــي مرحلــة مــا قبــل الهجــرة مــن أجــل إطاعهن 	
علــى حقوقهــن وســبل االنتصــاف المحتملــة فــي حالة تعرضهــن ألي تجاوزات؛ 

59 - متثــل النســاء 75 يف املائــة مــن مغاربــة العالــم يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، و79 يف املائــة يف األردن، و53 يف املائــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، و75 يف املائــة يف 
الكويــت، حســب الدراســة التــي أجنزهــا القطــاع احلكومــي املكلــف باملغاربــة املقيمــني باخلــارج يف 2015 حــول النســاء املغربيــات املهاجــرات يف وضعيــة هشاشــة.

60 - السيما يف البلدان التي تطبق نظام الكفالة يف مجالْي اإلقامة والشغل. انظر:
 Wafae Benabdennebi et Ahlame Rahmi, » Migrantes marocaines dans le Golfe : éternelle rivales ? », Espace, Populations, Sociétés, 20122-, pp.97.110.

61 - Chadia Arab, Les migrations marocaines au prisme d’une géographie intersectionnelle. Entre dynamiques d’émancipation et processus de marginalisation. Espagne 
et Dubaï, Habilitation à Diriger des Recherches, Université d’Anger, 2021.

62 - Chadia Arab, Dames de fraises, doigts de fée, les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne, Casablanca, En toutes lettres, 2018.

63 - جلسة إنصات نظمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس اجلالية املغربية باخلارج، بتاريخ 08 شتنبر 2022.

64 - املــادة 71، الفقــرة )ب( مــن اتفــاق الشــراكة بــني املغــرب واالحتــاد األوروبــي؛ االتفــاق بــني إســبانيا واملغــرب إلعــادة القاصريــن )2003( ؛ االتفاقيــات األمنيــة املتعلقــة 
بإعــادة املهاجريــن: أملانيــا )1998(، البرتغــال )1999(، فرنســا )2001(؛ اتفــاق إعــادة املهاجريــن بــني املغــرب وبلجيــكا )2016(.

65 - https://bit.ly/3t7kF9e 
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• العمــل فــي إطــار االتفاقيــات الثنائيــة علــى إدراج أحــكام خاصــة متعلقــة بالعــودة الطوعيــة والمتفــق عليهــا 	
للقاصريــن غيــر المرفوقيــن وضمــان إعمالهــا الفعلــي، وذلــك طبقــاً لمقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق الطفــل، مــع الحــرص فــي المقــام األول علــى مراعــاة المصلحــة الفضلــى للطفــل. وعــاوة علــى ذلــك، 
ينبغــي تعزيــز آليــات الوقايــة مــن شــبكات االتجــار واالســتغال العابــر للحــدود لألطفــال وتقويــة إجــراءات 

تفكيــك هــذه الشــبكات وتشــديد العقوبــات ضدهــا؛

• تطوير رقمنة المساطر القضائية وتسجيل الطلبات ومعالجتها وتتبع المنازعات؛	

• ــل بخصــوص الحــق فــي 	 ــة بالمث ــات الفصــل 30 مــن الدســتور المتعلقــة بالمعامل ــة مقتضي النهــوض بفعلي
ــي  ــي المشــاركة ف ــن ممارســة الحــق ف ــة العالــم م ــن مغارب ــا يَُمكِّ ــة، بم ــات المحلي ــي االنتخاب ــت ف التصوي
االنتخابــات المحليــة ببلــدان االســتقبال ويمكــن األجانــب المقيميــن بالمغــرب مــن المشــاركة فــي االنتخابات 
المحليــة بالمغــرب. وهــو مــا مــن شــأنه أن يســمح للمغاربــة المقيميــن بالخــارج واألجانب المقيميــن بالمغرب 

مــن التمتــع بحقوقهــم والدفــاع عــن مصالحهــم مــن خــال المشــاركة المواطنــة علــى الصعيــد المحلــي.   

الحماية االجتماعية

غالبــاً مــا يواجــه مغاربــة العالــم، عنــد عودتهــم المؤقتــة أو النهائيــة إلــى المغــرب، إشــكالية نظــام الضمــان 
االجتماعــي المعمــول بــه والحفــاظ علــى الحقــوق المكتســبة فــي بلــدان اإلقامــة ونقلهــا. كمــا يعــد تنــوع مســارات 
ــن  ــم الذي ــة العال ــة لمغارب ــة االجتماعي ــى التغطي ــي تنعكــس ســلباً عل ــل الهشاشــة الت ــن عوام ــًا م الهجــرة عام
ــة للنقــل أو  ــر قابل ــا خدمــات غي ــرح أحياًن ــا، وتقت ينخرطــون فــي أنظمــة للضمــان االجتماعــي تتســم باختافه
ال تنــدرج فــي إطــار اتفاقيــة ثنائيــة مــع المغــرب فــي مجــال الضمــان االجتماعــي )بلــدان الخليــج أو الواليــات 

ــة(66. المتحــدة األمريكي

وقــد وقــع المغــرب إلــى حــدود اليــوم علــى 19 اتفاقيــة ثنائيــة متعلقــة بالضمــان االجتماعــي، منهــا 16 اتفاقيــة 
تمــت المصادقــة عليهــا ويجــري حاليــا العمــل بمقتضياتهــا67. وتكفــل هــذه االتفاقيــات لمغاربــة العالــم، فــي إطــار 
إعمــال مبــدأ المعاملــة بالمثــل، نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا رعايــا بلــدان االســتقبال. ومــع ذلــك، فــإن نقــل 
الحقــوق، فــي حالــة العــودة المؤقتــة أو النهائيــة إلــى المغــرب، ال يتــم بشــكل تلقائــي، وغالبــا مــا يشــكل انعــدام 
إمكانيــة نقلهــا عائقــا أمــام اتخــاذ المغاربــة قــرار العــودة لاســتقرار فــي بلدهــم األصلــي. ويســاهم هــذا العامــل 

فــي انخفــاض معــدل عــودة مغاربــة العالــم.

كمــا انخرطــت جمعيــات المهاجريــن فــي المجهــودات الراميــة إلــى تزويــد مغاربــة العالــم بالمعلومــة ومســاعدتهم 
فــي االســتفادة مــن الخدمــات االجتماعيــة بهــدف المســاهمة فــي تبســيط المســاطر اإلداريــة المتعلقــة بخدمــات 

66 - يف املتوســط، 59.3 يف املائــة منهــم يســتفيدون مــن نظــام للتقاعــد يف إطــار وظيفتهــم احلاليــة؛ 69.1 يف املائــة يســتفيدون مــن تأمــني صحــي؛ 38.1 يف املائــة مــن إجــازة 
ــوة؛ و64.5 يف املائــة يســتفيدون مــن تأمــني عــن حــوادث الشــغل. بحــث املندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول الهجــرة الدوليــة خــال 2018-2019، الربــاط،  األمومــة / األب

.2020

ــا، بلجيــكا، كنــدا، الدمنــارك، مصــر،  ــى 16 منهــا )اجلزائــر، أملاني ــى 19 اتفاقيــة متعلقــة بالضمــان االجتماعــي، متــت املصادقــة عل 67 - وقــع املغــرب إلــى حــدود اليــوم عل
إســبانيا، فرنســا، ليبيــا، لوكســمبورغ، هولنــدا، البرتغــال، كيبيــك، رومانيــا، الســويد، تونــس( يف حــني أن أربــع اتفاقيــات لــم تدخــل حيــز النفــاذ بعــد )إيطاليــا، احتــاد املغــرب 

العربــي، بلغاريــا(: 
https://www.cnss.ma/fr/content/conventions-internationales-1



متتني الرابط اجليلي مع مغاربة العالم: الفرص والتحديات

33

الضمــان االجتماعــي. وفــي هــذا الصــدد، أنشــأت جمعيــة »هجــرة وتنميــة« التــي تنشــط بالمغــرب وفرنســا 11 
ــم تخصيــص فضــاءات لاســتماع إليهــم وتزويدهــم بالمعلومــات  ــن وإرشــادهم.  وت ــا الســتقبال المهاجري مكتب
ومواكبتهــم، فــي مختلــف الجماعــات القرويــة المتواجــدة فــي منطقــة ســوس ماســة. كما تشــكل مؤسســة 
«STUNT»، التــي تــم إنشــاؤها ســنة 1989 والمتواجــد مقرهــا فــي جهــة الشــرق، حلقــة وصــل بيــن مغاربــة العالــم 

الُمَؤمنيــن وذوي حقوقهــم، وكذلــك بيــن مؤسســات الضمــان االجتماعــي الهولنديــة.

توصيات 

• االنخــراط فــي حــوار مــع بلــدان االســتقبال بهــدف تحييــن و/أو توســيع نطــاق االتفاقيــات الثنائيــة المتعلقــة 	
بالضمــان االجتماعــي بهــدف تبســيط الشــروط التــي تعيــق اســتفادة مغاربــة العالــم مــن حقوقهــم المرتبطــة 

بالتقاعــد والرعايــة الصحيــة عنــد عودتهــم بشــكل نهائــي أو مؤقــت إلــى المغــرب؛

• إعــداد دالئــل ومحتويــات تواصليــة وتنظيــم دورات تكوينيــة حــول حقــوق المهاجريــن فــي مجــال الضمــان 	
االجتماعــي، لفائــدة مغاربــة العالــم واألجانــب المقيميــن بالمغــرب، وكــذا موظفــي القنصليــات والفاعليــن 

الجمعوييــن؛ 

• العمــل، بشــراكة مــع األبنــاك وشــركات التأميــن، علــى إعــداد عــرض للتأميــن عــن المــرض لفائــدة األصــول 	
العائديــن بصفــة مؤقتــة أو دائمــة، وعــرض للتأميــن االختيــاري علــى التقاعــد لفائــدة مغاربــة العالــم يكــون 

مرفقــا بتحفيــزات ضريبيــة.  
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دعــم وتشــجيع مســاهمة الكفــاءات المغربيــة فــي الخــارج فــي مســار 			. 
تنميــة المملكــة

مغاربــة العالــم هــم مواطنــون يتمتعــون بحقــوق أساســية غيــر قابلــة للتصــرف، وأشــخاص ُمّطلعــون يتنامــى 
ــون رأســماالً اجتماعيــاً ومقاوالتيــا مهمــا ذا قيمــة إنســانية ووطنيــة  مســتواهم التعليمــي بشــكل مطــرد، ويحمل

ومجتمعيــة.

ــى التطــور فــي ظــل وجــود الفــوارق بيــن مجتمعهــم األصــل  ــم وأفكارهــم وقدرتهــم عل ــة العال ــرات مغارب إن خب
والمجتمعــات المســتقبلة تجعــل منهــم فاعليــن مرجعييــن يُســتفاد منهــم فــي خدمــة تنميــة المغــرب وتوثيــق 
البلــدان الشــريكة. غيــر أن اســتثمار هــذه المؤهــات يرتبــط، مــن ناحيــة، بتأهيــل هيكلــي  عاقاتــه مــع 
للمؤسســات واآلليــات المســؤولة عــن اســتقبال المهاجريــن، ودمــج خبراتهــم وكفاءاتهــم، ودعــم مشــاريعهم، 
ومــن ناحيــة أخــرى، بتعزيــز كفــاءات مغاربــة العالــم، الذيــن يُبــدون رغبــة فــي ذلــك، مــن حيــث أدوات وعمليــات 

االســتثمار وتصميــم وتدبيــر المشــاريع.

تعبئة كفاءات مغاربة العالم بشكل فعال

عمــل المغــرب، منــذ التســعينيات68، علــى تطويــر آليــات تهــدف إلــى رصــد كفاءاتــه مــن مغاربــة العالــم واالســتفادة 
منهــا، ال ســيما مــن خــال برنامــج نقــل معرفــة الكفاءات المغربية المهاجرة  )TOKTEN( لســنة 1993، والمنتدى 
 )MAGHRIBCOM( ســنة 2006، أو منصــة مغربكم )FINCOME( الدولــي للكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج
ســنة 2013 التــي تعتبــر أداة لتنفيــذ »اســتراتيجية تعبئــة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج« ) ســنة 2009(، 

أو برنامــج أكاديميــة المغاربــة المقيميــن بالخــارجMRE Academy( 69( ســنة 2020.

كانــت هــذه المبــادرات تهــدف إلــى تشــجيع تبــادل الخبــرات والمعــارف بيــن الكفــاءات مــن مغاربــة العالــم 
ونظرائهــم بالمغــرب. ولقــد ســمح برنامــج TOKTEN، علــى ســبيل المثــال، بجمــع المئــات مــن كفــاءات مغاربــة 
ــات  ــة ملتقي ــي ثاث ــاف ف ــف األطي ــن مختل ــي القطــاع  الصناعــي( م ــراء ومتخصصــون ف ــون وخب ــم )باحث العال
كبــرى، كمــا أثمــر برنامــج مغربكــم )MAGHRIBCOM( عــن إحــداث جامعــة الربــاط الدوليــة فــي إطــار شــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ونتــج عــن مبــادرة أكاديمية المغاربــة المقيمين بالخــارج )MRE Academy( توقيع 
اتفاقيــة مبتكــرة بيــن القطــاع المكلــف بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج، ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، 

وشــبكة الكفــاءات األلمانيــة المغربيــة -DMK حــول عــرض التكويــن المهنــي فــي قطــاع صناعــة الســيارات.  

غيــر أن هــذا النــوع مــن المبــادرات يتســم لألســف بمحدوديتــه وعــدم اســتدامته. إذ أن ضعــف مســتوى التنســيق 
بيــن الفاعليــن، ومحدوديــة الميزانيــات وعــدم اســتمراريتها، وضعــف التتبــع واالســتمرارية وترصيــد التجــارب 

الســابقة، كلهــا عوامــل ال تشــجع المبــادرة فــي هــذا المجــال. 

68 - «Mobilisation des compétences marocaines à l’étranger, un état des lieux», Politiques et Pratiques d’une Bonne Gouvernance Migratoire Fondées sur les Preuves en 

Afrique du Nord, Réseau académique sur la migration en Afrique du Nord (NAMAN) & Centre international pour le développement des politiques migratoires.

69 - هــذا البرنامــج، الــذي مت إطاقــه ســنة 2020، يهــدف إلــى نقــل خبــرة وجتربــة كفــاءات مغاربــة العالــم  إلــى الطــاب واملكونــني يف مجــال التكويــن املهنــي يف مجــاالت 
الطيــران والســيارات والصحــة والتعليــم عــن بعــد.
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مغاربة العالم من الوسط العلمي واألكاديمي

يســتحق األكاديميــون والباحثــون فــي المجــال العلمــي أن يســتفيدوا مــن إجــراءات تحفيزيــة خاصــة بهــم. بحيــث 
أنــه مــن النــادر أن يفكــر األكاديميــون والخبــراء فــي القطــاع الصناعــي فــي العــودة لاســتقرار فــي بلدهــم 
األصلــي بشــكل نهائــي، نظــرا للســياقات العلميــة والتكنولوجيــة والخيــارات المشــجعة المتعلقــة بظــروف العيــش 
فــي بلــدان اإلقامــة. فســيكون مــن المفيــد للمملكــة مــع ذلــك ســن إجــراءات قانونيــة تتيــح نقــل الخبــرات العلميــة 

لفتــح المجــال أمــام هاتــه الكفــاءات لنســج روابــط فعالــة ومتبادلــة مــع الشــبكات المغربيــة للخبــرات العلميــة.

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى ضــرورة التمييــز بيــن نوعيــن مــن األهــداف التــي تفتــرض اعتمــاد 
ــز  ــة األكاديمييــن مــن مغاربــة العالــم لتعزي ــاك تعبئ ــض : فمــن جهــة، هن ــة تُعــزز بعضهــا البع مقاربــات مختلف
ــة  ــة70، ومــن جهــة أخــرى، تعبئ ــل وجــه فــي الشــبكات الدولي ــى أمث البحــث األكاديمــي فــي المغــرب ودمجــه عل
الخبــراء فــي المجــال العلمــي مــن مغاربــة العالــم لتعزيــز قــدرة النســيج الصناعــي والفاحــي علــى االبتــكار علــى 

ــي. ــد الوطن الصعي

ولقــد أكــد 56 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي االستشــارة المواطنــة، التــي أطلقهــا المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي علــى منصتــه االلكترونيــة »أشــارك«، رغبتهــم فــي »المشــاركة فــي تنميــة« البــاد، الســيما 

ــة(. ــة( ومــن خــال »االســتثمار« )50.7 بالمائ ــاءات« )57 بالمائ ــة والكف ــر المعرف مــن خــال »نقــل وتطوي

توصيات

• إدراج مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة )ال ســيما مشــروع القانــون رقــم 63.21 المتعلــق بتنظيــم التعليــم 	
العالــي والبحــث العلمــي ونصوصــه التطبيقيــة( تســمح بتيســير اســتقدام الكفــاءات المغربيــة بالخــارج، 
خاصــة األســاتذة والخبــراء والباحثيــن الجامعييــن. ومــن شــأن هــذه التدبيــر أن يمكــن الجامعــة المغربيــة 
وباقــي مؤسســات البحــث العلمــي مــن االســتفادة مــن مغاربــة العالــم مــن ذوي الخبــرات والمهــارات، وذلــك 

وفــق إطــار تعاقــدي مــرن يســمح بمشــاركتهم فــي برامــج التكويــن والبحــث العلمــي واالبتــكار.

• ــي 	 ــر التوقع ــة للتدبي ــى إحــداث منصــة رقمي ــام والخــاص عل ــن الع ــن القطاعي العمــل فــي إطــار شــراكة بي
للوظائــف والكفــاءات خاصــة بالكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج، علــى أن تشــمل المهــن الجديــدة وتلــك 

التــي تعانــي مــن الخصــاص علــى المســتوى الوطنــي؛

• تيســير مشــاركة األكاديمييــن مــن مغاربــة العالــم فــي التدريس واإلشــراف على أبحاث الدكتوراه والمســاهمة 	
فــي إدمــاج الجامعــات المغربيــة فــي الشــبكات الدولية واالصدارات المشــتركة مــع نظيراتها األجنبية؛

• تشــجيع اســتقبال وإشــراك الخبــراء مــن مغاربــة العالــم الُمحاليــن علــى التقاعــد فــي مجــاالت خبرتهــم، مــن 	
ــة المناســبة، وال ســيما مــن خــال منــح الترخيــص بالممارســة، وذلــك عنــد  خــال وضــع اآلليــات اإلداري

عودتهــم إلــى المغــرب بشــكل نهائــي أو فــي إطــار حركيــة الخبــرات؛
70 - تعــد حركيــة الباحثــني علــى املســتوى الدولــي ممارســة شــائعة وأساســية لتحقيــق التطــور  يف املجــال العلمــي. وتتوفــر جميــع الــدول الكبــرى علــى برامــج لدعــم حركيــة 
الباحثــني مــن بلدانهــم نحــو اخلــارج أو اســتقبالهم مــن بلــدان أخــرى. كمــا أن االحتــاد األوروبــي يقــوم بشــكل منهجــي بتحفيــز  هــذا النــوع مــن التبــادل ومتويلــه بــني الــدول 
األعضــاء، كمــا تَســير  العديــد مــن اجلامعــات يف اجتــاه فــرض إمكانيــة دمــج باحثــي الدكتــوراه ضمــن فريــق دولــي ملــدة تتــراوح مــن 3 إلــى 6 أشــهر. وميكــن اعتمــاد هــذا 
التبــادل، بشــكل تدريجــي، كشــرط لولــوج املســار األكادميــي، ألنــه يســمح للباحثــني الشــباب بتنويــع وجهــات نظرهــم، واالطــاع علــى أحــدث األعمــال والبحــوث، ونشــر أعمالهــم 

يف املجــات الدوليــة احملكمــة يف تخصصاتهــم.
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• إنشــاء فضــاء مخصــص لتلقــي مقترحــات مغاربــة العالــم علــى المواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات الوطنيــة 	
االستشــارية كالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ومجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج مــن أجــل 

إثــراء النقــاش الوطنــي بمســاهمات األطــر والخبــراء والباحثيــن مــن مغاربــة العالــم.

التحويالت المالية لمغاربة العالم

بلغــت تحويــات مغاربــة العالــم 93.7 مليــار درهــم ســنة 2021، أي مــا يمثــل 7.3 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي 
اإلجمالــي، مســجلة ارتفاعــا بنســبة 37.5 بالمائــة مقارنــة بســنة 2021 71. وقــد ســجلت هــذه التحويــات علــى 
مــدى العقــد الماضــي معــدل نمــو مطــرد بلــغ 6 بالمائــة ســنويا، متجــاوزا بذلــك معــدل نمــو االقتصــاد الوطنــي. 
ومــن المنتظــر أن يبلــغ مجمــوع هــذه التحويــات حوالــي 100 مليــار درهــم ســنة 2022 72. ويُعــزى هــذا التطــور73 
إلــى العديــد مــن العوامــل، مــن بينهــا، تزايــد التضامــن األســري فــي ســياق الحجــر الصحــي ســنة 2020، 
وتحســين األســعار الرســمية للصــرف، واعتمــاد قنــوات رســمية الســتقبال التحويــات، أو التخفيــض النســبي 
لتكاليــف التحويــل )مــن 6.82 بالمائــة فــي الربــع األخيــر لســنة 2019 إلــى 6.04 بالمائــة فــي نفــس الربــع مــن 

ســنة 2021(.

التحويالت المالية: الَمصدر والُمرِسل والِوجهة

شــكلت ثاثــة بلــدان : هــي فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا ســنة 2021 مصــدر أغلــب التحويــات الماليــة  	
لمغاربــة العالــم )57 بالمائــة(74.

حوالي نصف )42.3 بالمائة( مغاربة العالم )الوالدين، األزواج، العائلة( يقومون بتحويات مالية.  	

ــة  	 ــل منتظم ــات تحوي ــوق أعمارهــم 60 ســنة(75، بعملي ــم تف ــم )أغلبه ــة العال ــن مغارب ــة م ــوم 80 بالمائ يق
خــال الســنة.

ثلثــا )2/3( التحويــات البنكيــة يتــم إرســالها نحــو 4 جهــات: الشــرق )24 فــي المائــة(، الــدار البيضــاء- 	
ســطات )17 فــي المائــة(، طنجة-تطوان-الحســيمة )13 فــي المائــة(، بنــي مال-خنيفــرة )11فــي المائــة(.

ما هي أوجه استخدام التحويالت المالية لمغاربة العالم؟
تســاهم التحويــات الماليــة للمهاجريــن المغاربــة بمنافــع عديــدة ســواء للمجتمــع أو القتصــاد البلــد األصــل76 
حيــث تُعــزز قــدرة العائــات علــى التــزود بالمــواد االســتهاكية، وتحمــل مصاريــف الســكن، والمــاء، والكهربــاء. 
كمــا تتأتــى منهــا منافــع اجتماعيــة أخــرى ملموســة، ال ســيما تشــجيع التمــدرس أو تســهيل الولــوج إلــى خدمــات 

71 - مكتب الصرف 

72 - جلسة إنصات مت عقدها مع بنك املغرب يف 26 شتنبر 2022

73 - A War in a Pandemic : Implications of the Ukraine crisis and COVID 19 on global governance of migration and remittance flows, World Bank, Mai 2022 

https://www.knomad.org/sites/default/files/202207-/migration_and_development_brief_36_may_2022_0.pdf   

74 - جلسة إنصات عقدها املجلس مع بنك املغرب يف 26 شتنبر 2022

75 - النتائج األولية للبحث الذي أجنزته املندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة الدولية خال 2019-2018

76 - OCDE (2017), « Le paysage des migrations au Maroc », dans Interactions entre politiques publiques, migrations et développement au Maroc, Éditions OCDE, Paris.
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الرعايــة الصحيــة. وتســاهم كذلــك فــي التقليــص مــن معــدالت الفقــر والفــوارق االجتماعيــة وظاهــرة تشــغيل 
األطفال. ولقــد أظهــرت دراســات فــي الموضــوع أن األســر التــي انتقــل أحــد أفرادهــا إلــى فرنســا في الســتينيات 
مــن القــرن الماضــي أفلتــت مــن الفقــر حاليــا بفضــل مجمــوع التحويــات الماليــة التــي اســتفادت منهــا77. ومــع 

ذلــك، يبــدو أن هــذه التحويــات ليــس لهــا تأثيــر ملمــوس علــى تقليــص الفــوارق بيــن الجنســين.

إن العمــل علــى توجيــه التحويــات الماليــة لمغاربــة العالــم نحــو أنشــطة إنتاجيــة واســتثمارات طويلــة األمــد ذات 
األثــر االجتماعــي و/أو البيئــي اإليجابــي يُمثــل تحديــا لــم يتــم بعــد رفعــه علــى النحــو األمثــل. وفــي هــذا اإلطــار، 
يســجل أن 1.3 بالمائــة فقــط مــن التحويــات كانــت موجهــة لاســتثمار78، بــل إن جــزءاً كبيــرا مــن هــذه الحصــة، 
علــى قلتهــا، جــرى توجيهــه علــى مــا يبــدو إلــى قطــاع العقــار )40.7 فــي المائــة(. ويعتبــر هــذا المســتوى مــن 
االســتثمار أقــل بكثيــر مــن المســتويات المســجلة فــي بلــدان مثــل نيجيريــا )45 فــي المائــة(، وكينيــا )35 فــي 
المائــة( أو الســنغال )5 فــي المائــة(. وهــذا مــا يؤشــر إلــى حــد مــا إلــى أن مغــادرة المغــرب، مــا عــدا بالنســبة 
لحــاالت جــد قليلــة، ال تتــم أساســا بهــدف العــودة لاســتثمار فيــه يومــا مــا، ولكــن بهــدف مســاعدة العائلــة، عنــد 
االســتطاعة. ويســتدعي فهــم أســباب انخفــاض معــدل االســتثمار لــدى مغاربــة العالــم فــي بلدهــم األصــل إجــراء 
دراســات معمقــة لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه الســاكنة تســتثمر فــي أماكــن أخــرى غيــر المغــرب، مــع تحديــد هــذه 
ــى »تعقــد المســاطر«، و »نقــص  الوجهــات وحجــم االســتثمار فيهــا. وترجــع بعــض أســباب هــذا االنخفــاض إل

التحفيــزات الضريبيــة والدعــم« أو »الفســاد والمحســوبية«79. ويمكــن أن نضيــف إلــى هــذه العوامــل مــا يلــي:

• ضعــف المواكبــة البنكيــة، ونــدرة أو غيــاب صناديــق دعــم انطــاق المشــاريع مخصصــة لمغاربــة العالــم. 	
فعلــى ســبيل المثــال، لــم يتجــاوز عــدد الملفــات التــي جــرى اعتمادهــا فــي إطــار برنامــج تشــجيع االســتثمار 

لفائــدة مغاربــة العالــم )MDM Invest( بيــن 2002 ويونيــو 2022، مــا مجموعــه 48 ملفــا؛

•  ضعــف عــرض الخدمــات البنكيــة الموجهــة لمغاربــة العالــم، والتــي تتركــز بشــكل أساســي علــى التحويــات 	
والقــروض العقاريــة والودائــع ألجــل؛

• ــم 	 ــة العال ــن مــن مغارب ــد المســتثمرين المحتملي ــة مخصصــة الســتقبال وتزوي ــة إلكتروني عــدم وجــود بواب
بالمعلومــات؛

• غيــاب سياســة جهويــة تعنــى بتحفيــز وتشــجيع االســتثمارات )علــى ســبيل المثــال، غيــاب بنــوك المشــاريع 	
علــى المســتوى الجهــوي(.

توصيات

• فتــح صنــدوق محمــد الســادس لاســتثمار أمــام مســاهمة مغاربــة العالــم و/ أو إحــداث صنــدوق اســتثمار 	
مخصــص لمغاربــة العالــم بهــدف توجيــه بعــض المــوارد نحــو األنشــطة ذات االنعكاســات االجتماعيــة 

ــي؛ ــة واالســتثمار فــي أســهم الشــركات وأنشــطة االقتصــاد االجتماعــي والتضامن ــة اإليجابي والبيئي

77 - املصدر نفسه

78 - بحث وطني أجنزته املندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة الدولية 2018-2019، مت نشره سنة 2020  

79 - املصدر نفسه



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

38

• تشــجيع الفاعليــن المغاربــة فــي القطــاع المالــي علــى تطويــر منتجــات تكميليــة ذات جاذبيــة فــي مجالــي 	
االدخــار والتقاعــد مخصصــة لمغاربــة العالــم؛ 

• إرســاء تكامــل متعــدد القنــوات الســتيعاب تحويــات مغاربــة العالــم وتســريع رقمنــة الخدمــات البنكيــة 	
الموجهــة إلــى مغاربــة العالــم ومجمــوع المواطنــات والمواطنيــن؛

• تخفيض األسعار المطبقة على التحويات، سواء عند اإلرسال أو االستام؛ 	

• مراجعــة وإعــادة رســملة صنــدوق دعــم االســتثمار الخــاص بمغاربــة العالــم )MDM Invest( بعــد تقييــم 	
ــة مــن  حصيلتــه، وذلــك ارتــكازا علــى حكامــة شــفافة وتشــاركية، تنخــرط فيهــا شــخصيات مســتقلة مؤهل

ــم. ــة العال مغارب
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ــم  ــزز نجاحاته ــر يع ــط مبتك ــم لراب ــة العال ــع مغارب ــترك م ــاء المش IV- البن
ــة ــعاع المملك ــن إش ــد م ويزي

منظومــة مؤسســاتية تتســم بتعــدد المتدخليــن لكنهــا تظــل غيــر كافيــة وغيــر ناجعة 
بالقــدر المطلوب80 

إن حمايــة مغاربــة العالــم، وضمــان مشــاركتهم فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وضمــان اســتفادتهم 
بشــكل منصــف مــن خدمــات عموميــة ذات جــودة، تعــد ثوابــت كرســتها الخطــب الملكيــة، ممــا يؤكــد االهتمــام 
الخــاص الــذي يوليــه صاحــب الجالــة لهــذا المكــون مــن المجتمــع المغربــي. وفــي الســياق نفســه، تتجســد إرادة 
ــة فــي المجــاالت  ــوع المؤسســات المتدخل ــدد وتن ــاط، فــي تع ــى هــذا االرتب ــاظ عل ــة فــي الحف ــة المغربي الدول
المتعلقــة بحقــوق ومصالــح وانتظــارات مغاربــة العالــم: الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون 
والمغاربــة المقيميــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة، ومؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، ومجلــس 
الجاليــة المغربيــة بالخــارج. ويشــارك العديــد مــن الفاعليــن المؤسســاتيين أيضــا، فــي معالجــة القضايــا المتعلقة 
بمغاربــة العالــم مــن داخــل وخــارج الوطــن، وال ســيما القطاعــات الحكوميــة المكلفــة بالشــؤون اإلســامية، 
والعــدل، والشــغل والثقافــة، ومؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن )التــي تنظــم ســنويا عمليــة مرحبــا(. كمــا أنــه 
تــم إحــداث اللجنــة الوزاريــة لشــؤون المغاربــة المقيميــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة لضمــان التنســيق بيــن مختلــف 

المتدخليــن.

غيــر أنــه ياحــظ أن القطاعــات والمؤسســات المعنيــة بمغاربــة العالــم، تشــتغل بشــكل منعــزل أكثــر مــن اشــتغالها 
وفــق منطــق التنســيق والشــراكة وااللتقائيــة فــي خدمــة مصالــح مغاربــة العالــم. ينضــاف إلــى ذلــك عــدم 
االســتقرار فــي المنظومــة المؤسســاتية، جــراء التغيــرات التــي تطــرأ علــى الهيــكات الحكوميــة )وزارة مكلفــة 
بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج، وزارة منتدبــة ثــم قطــاع مكلــف بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج، ومــا إلــى ذلــك(، 

ممــا ينتــج عنــه:

• تكرار لبعض البرامج؛ 	

• كثرة الفاعلين المكلفين بشؤون مغاربة العالم وعدم وجود مخاطب وحيد لمغاربة العالم؛	

• تداخل بين اختصاصات هؤالء الفاعلين أحيانا؛	

•  مبادرات موجهة لفائدة مغاربة العالم غير معروفة بالقدر الكافي؛	

• هدر للموارد؛	

• بعض المشاريع بلغت مداها؛	

• قصور في مجال التوجيه والتتبع والتقييم وآليات التنفيذ.	

80 - نص اخلطاب امللكي السامي املوجهة لألمة مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب، 20 غشت 2022
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توصيات

مــن هــذا المنطلــق، ومــن أجــل حمايــٍة أفضــل لحقــوق مغاربــة العالــم وخدمــة مصالحهــم واالســتجابة لتطلعاتهــم، 
يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتجديــد حكامــة السياســات العموميــة والتدابيــر ذات الصلــة 

كالتالي:

• ــر مكلــف 	 ــم بوزي ــة العال ــورة وحســن تنفيــذ االســتراتيجية المتعلقــة بمغارب ــى بل إناطــة مهمــة اإلشــراف عل
بشــؤون مغاربــة العالــم منتــدب لــدى وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي والمغاربــة المقيميــن فــي 

الخــارج؛

• االرتقــاء بــأدوار مؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة المقيميــن بالخــارج بجعلها مؤسســة عمومية اســتراتيجية 	
خاصــة بمغاربــة العالــم لتشــكل الــذراع التنفيــذي لتنزيــل االســتراتيجية المشــار إليهــا، وذلــك بالتنســيق مــع 
ُمختِلــف الفاعليــن واألطــراف المعنيــة )الــوزارات والقطــاع الخــاص واألبنــاك والمراكــز الجهويــة لاســتثمار 
واالتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب والمنظمــات المهنيــة والمجتمــع المدنــي وغيرها(. ويوصــى بــأن تكــون 
ــم الــذي يتــرأس مجلــس إدارتهــا،  ــة العال ــر المنتــدب المكلــف بمغارب هــذه المؤسســة تحــت إشــراف الوزي

وينبغــي أن تُخــول االختصاصــات والمــوارد الازمــة لاضطــاع بمهامهــا علــى نحــو أمثــل.

كما يوصي المجلس بـ:

• تنزيــل 	 بهــا  ينــاط  المملكــة  ســفارات  داخــل  اإلســتراتيجية  العموميــة  المؤسســة  لهــذه  فــروع  إحــداث 
االســتقبال.  بلــدان  مســتوى  علــى  العالــم  بمغاربــة  المتعلقــة  االســتراتيجية 

• إحــداث تمثيليــات للوكالــة المغربيــة لتنميــة االســتثمارات والصــادرات فــي الخــارج، طبقــا لمقتضيــات 	
القانــون 60.16 المتعلــق بإحــداث هــذه الوكالــة، وذلــك تعزيــزاً لموقــع المغــرب باعتبــاِره وجهــًة لاســتثمار 
األجنبــي عمومــاً ولمغاربــة العالــم باألخــص؛ ويمكــن أن تحتضــن هــذه التمثيليــات فــروع المؤسســة العموميــة 

االســتراتيجية المقترحــة، بغيــة تحقيــق االنســجام العــام لاســتراتيجية المتعلقــة بمغاربــة العالــم.

• االرتقــاء باللجنــة الوزاريــة لشــؤون المغاربــة المقيميــن فــي الخــارج وشــؤون الهجــرة81 إلــى لجنــة اســتراتيجية 	
عليــا، محدثــة لــدى رئيــس الحكومــة ومكلفــة حصريــا بقضايــا بمغاربــة العالــم. وينبغــي أن تضــم هــذه اللجنة 
مختلــف األطــراف المعنيــة وأن تــوكل إليهــا ســلطات واســعة فــي مجالــي المتابعــة والتحكيــم المرتبطيــن 
بتنفيــذ االســتراتيجية والبرامــج الموجهــة لمغاربــة العالــم، علــى أن تجتمــع وجوبــا مرتيــن فــي الســنة علــى 

األقل.

81 - اعتمــدت اململكــة، حتــت القيــادة الســامية جلالــة امللــك، سياســة يف مجــال الهجــرة تقــوم علــى احتــرام املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان. وقــد مت جتســيد هــذه املقاربــة 
مــن خــال العديــد مــن التدابيــر واملبــادرات، ال ســيما وضــع االســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء. ونظــراً ألهميــة هــذا الــورش، يوصــي املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

والبيئــي بإحــداث هيئــة مكلفــة حصريــا بشــؤون الهجــرة واللجــوء.



متتني الرابط اجليلي مع مغاربة العالم: الفرص والتحديات

41

من جهة أخرى، ينبغي العمل على : 

• ــا مــن 	 ــة لتمكينه ــات المالي ــة واإلمكان ل ــوارد البشــرية الُمؤهَّ ــَزم مــن الم ــا يَل ــة بم ــات المغربي دعــم القنصلي
تقديــم المســاعدة القضائيــة واالجتماعيــة لمغاربــة العالــم؛ إلــى جانــب تطويــر ُســبُل التَّراُفــع واالنتصــاف 
فــي مواجهــة ُمختِلــف أشــكال االمتهــان للكرامــة اإلنســانية واالعتــداء علــى الحقــوق األساســية وجميــِع أوُجــه 
ــال  التمييــز والشــطط فــي حــق المواطنــات والمواطنيــن المغاربــة المقيميــن فــي الخــارج، بمــن فيهــم الُعمَّ

والعاِمــات فــي وضعيــة اجتماعيــة هشــة أو فــي وضعيــة إداريــة غيــر قانونيــة؛

• تعزيــز صاحيــات مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج وتوســيع دوره علــى نَحــٍو يَجعــل منــه قــوًة اقتراحيــًة 	
ــه  ه ــم، ولتشــمل مهامُّ ــة العال ــة بمغارب ــة ذات الصل ــي مجــال السياســات العمومي ــات ف ــا توصي ــُدر عنه تَص
ــى المواهــب والمهــارات المغربيــة بالخــارج وتعزيــز إســهامها فــي المجتمــع المغربــي. َف عل أيضــاً التعــُرّ

ص الرسم البياني أدناه المنظومة المؤسساتية الُمقترحة: ُيلخِّ

التمثيلية والمشاركة السياسية لمغاربة العالم 

ــي أن  ــم ينبغ ــة العال ــة السياســية لمغارب ــي أّن مســألة التمثيلي ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــر المجل يَعتب
ــة والتشــاركية، إضافــة  ــة التمثيلي ــات الديمقراطي ــا فــي شــموليتها، بحيــث تتســع للمشــاركة فــي آلي يُنظــر إليه
إلــى االنخــراط فــي الشــأن العــام والمســاهمة بالمبــادرات المواطنــة داخــل المجــاالت الترابيــة لصالــح الســاكنة 

المحليــة والمجتمــع بأســره.
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ــات الحكامــة الجيــدة والتقنيــن، أْن يتيــح  ــم فــي المؤسســات االستشــارية وهيئ ــة العال ومــن شــأن تمثيــل مغارب
نُهــم مــن المشــاركة فــي  لهــم علــى األقــل التعبيــُر عــن آرائهــم وتطلعاتهــم بطريقــة ممنهجــة ومؤسســاتية، بمــا يَُمكِّ

النقــاش المواطــن وفــي ســيرورة اتخــاذ القــرار.

يَكُفــل الفصــل )17( مــن الدســتور للمغاربــة المقيميــن فــي الخــارج حقــوق المواطنــة كاملــة، بمــا فيهــا ممارســة 
ــه ال ينــص  ــة والوطنيــة. غيــر أن ــة المحليــة والجهوي حقوقهــم االنتخابيــة فــي إطــار اللوائــح والدوائــر االنتخابي
ــة صعوبــاٌت تنظيميــة ولوجيســتيكة إلــى جانــب  صراحــًة علــى إحــداث دوائــر انتخابيــة خــارج حــدود الوطــن. ثَمَّ
موانــع قانونيــة ال تيســر إمكانيــة إحــداث دوائــر انتخابيــة لمغاربــة العالــم. كمــا ال تســمح حــاالت التنافــي 
التــي تنــص عليهــا المنظومــة االنتخابيــة للنخــب السياســية النشــيطة خــارج المغــرب، والتــي تتولــى مســؤوليات 
ــح لانتخابــات فــي المغــرب )القوانيــن التنظيميــة  حكوميــة أو انتدابيــة أو عموميــة فــي بلــدان اإلقامــة، بالترُشّ
المتعلقــة بمجلَســْي النــواب والمستشــارين، وبانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة(. وهكــذا، يُصبــح 
المغــرب مــن بيــن 111 دولــة عبــر العالــم التــي تكُفــل لمواطنيهــا المقيميــن بالخــارج َحــقَّ التصويــِت فــي الدوائــر 
االنتخابيــة المحليــة والجهويــة والوطنيــة داخــل أرض الوطــن82. غيــر أنــه وحدهــا تســع )9( دول وضعــت منظومــة 

انتخابيــة وآليــة تضمــن، بكيفيــة متفاوتــة، لمواطنيهــا المقيميــن بالخــارج تمثيــًا برلمانيــاً بهــذه الصفــة. 

توصيات

• تطويــر مشــاركة وتمثيليــة مغاربــة العالــم فــي المؤسســات االستشــارية وهيئــات الحكامــة الجيــدة الُمحَدثــة 	
بموجــب الدســتور أو القانــون )الفصــل 18(.

• ــح 	 ــي اللوائ ــة بتيســير التســجيل ف ــا، الكفيل ــة منه ــة، وال ســيما الرقمي ــة والتقني ــات التنظيمي وضــع الترتيب
ــم. ــة العال ــات التشــريعية بالنســبة لمغارب ــي االنتخاب ــت ف ــة والتصوي ــة الوطني االنتخابي

• ــي 	 ــة فــي المغــرب ونظيرتهــا فــي الخــارج والت ــن الجماعــات الترابي ــي بي ــز التعــاون الامركــزي الدول تعزي
تَُضــُمّ فــي عضويتهــا منتخبيــن مــن مغاربــة العالــم الذيــن يُقــدر عددهــم بــاآلالف فــي المجالــس المنتخبــة 

عبــر العالــم.

• تســخير خبــرات مغاربــة العالــم وشــبكات الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فــي بلــورة وتنفيــذ برامــج 	
ثنائيــة وإقليميــة ودوليــة مرتبطــة بالهجــرة عمومــاً ومواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة والتكيــف معهــا، إلــى 

جانــب تقويــة قــدرات الســاكنة المحليــة المســتهَدفة، فضــًا عــن الحــوار مــع الشــركاء الدولييــن.

وتشــجيع  العالــم  مغاربــة  جمعيــات  ألنشــطة  االجتماعيــة  بالمنفعــة  االعتــراف 
إحــداث ُغــرف مغربيــة للتجــارة فــي الخــارج

لقــد أَْحَصــْت الــوزارةُ المنتدبــة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة83 1700 جمعيــة لمغاربــة 
عــة حســب نســبتها مــن المجمــوع علــى النحــو التالــي: 90 فــي المائــة فــي أوروبــا، و6 فــي المائــة فــي  العالــم موزَّ
ــَة ُقصــوٌر فــي  ــه ال يــزال ثَمَّ أمريــكا الشــمالية، وأقــل مــن 3 فــي المائــة فــي البلــدان العربيــة واإلفريقيــة. غيــر أنَّ

82 - املغرب جزء من هذه القائمة.

83 - وفق املعطيات التي أسفرت عنها جلسة اإلنصات مع الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون الهجرة.
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المعلومــات عــن جمعيــات مغاربــة العالــم، والتــي تتبايــن مــن حيــث حجــم أنشــطتها والمــوارد التــي تتوفــر عليهــا 
ــُط  وعلــى مســتوى مؤشــرات الحكامــة الخاصــة بهــا وديناميــة عملهــا وتأثيرهــا. علــى أن هــذه الجمعيــات تَنَْش
أساســاً فــي المياديــن الثقافيــة واالجتماعيــة والتعليميــة، حيــث يقــوم العديــد منهــا بأعمــال إحســانية وتضامنيــة 

منتظمــة إلــى حــد مــا فــي شــكل قوافــل طبيــة أو مشــاريع تضامنيــة، خاصــة فــي المناطــق القرويــة.

إن القطــاع الجمعــوي مدعــو إلــى تعزيــَز مجــاالت التواصــل بيــن مغاربــة العالــم والمجتمــع المغربــي وتكثيفهــا، 
وال ســيما إذا وجــد االعتــراَف والتشــجيع للمنفعــة االجتماعيــة التــي يقدمهــا، وذلــك باالســتناد إلــى معاييــر قابلــة 
للقيــاس وفــي إطــار تعاقــدي ُمنفتــح وشــفاف يــروم إقامــة شــراكات مــع القطاعــات الوزاريــة والســلطات المحليــة 

و/أو المقــاوالت فــي بلــدان اإلقامــة أو المقــاوالت العاملــة فــي المغــرب.

ــط  ــق الرب ــد مــن تحقي ــال. وال ب ــادة األعم ــف مجــاالت ري ــا مختل ــى حــد م ــم إل ــة العال ــات مغارب وتغطــي جمعي
الشــبكي للفاعليــن االقتصادييــن مــن مغاربــة العالــم، مــن خــال إحــداث بنيــات للتمثيــل وتبــادل المعلومــات 
ــرة يلتقــي عندهــا  ــول ُمبتَك ــة حل ــة مــن شــأنها أن تكــون بمثاب ــرة فــي شــكل غــرف تجاري ــم الدعــم والخب وتقدي
ل  مختِلــف الفاعليــن االقتصادييــن، بحيــث ال يترتــب عنهــا أي أعبــاء ماليــة علــى ميزانيــة الدولــة، طالَمــا أنَّهــا تَُمــوَّ

مــن اشــتراكات أعضائهــا ومداخيــل مــا تُنِجــُزه مــن أنشــطة خدماتيــة. 

توصيات

• ــٍم لمبــادئ العمــل والممارســات الجيــدة، يَســتِند إلــى مقاربــة موضوعيــة 	 اعتمــاُد نظــام مرجعــي وطنــي ُمَعمَّ
وقابلــة للقيــاس والتنفيــذ، وذلــك مــن أجــل تحديــد وتقييــم المنفعــة االجتماعيــة المتأتيــة مــن عمــل 
الجمعيــات التــي تســتفيد مــن التراخيــص و/أو التمويــل العمومــي أوتُقيــم عاقــات شــراكة مــع المقــاوالت 
العامــة والخاصــة، إلــى جانــب تقييــم مســتوى الحكامــة والمســؤولية االجتماعيــة واألخاقيــة فضــًا عــن 

ــب عــن أنشــطة هــذه الجمعيــات. األثــر المترتِّ

• ــن يملكــون مشــاريع 	 االنكبــاب، بتعــاون مــع االتحــادات المهنيــة الوطنيــة، علــى تحفيــز المقاوليــن المغاربــة ِممَّ
اســتثمارية علــى نطــاق دولــي أو يقيمــون خــارج المملكــة، علــى العمــل علــى إحــداث ُغــَرف تجاريــة مغربيــة 
فــي بلــدان إقامــة مغاربــة العالــم، وذلــك مــن أجــل دعــم المســتثمرين المغاربــة فــي مشــاريعهم ســواء فــي 
ــادالت  ــاج والمب ــات اإلنت ــع االســتثمارات وبني ــى تجمي ــة إل ــود الرامي ــز الجه ــع تعزي ــرب أو خارجــه، م المغ
التجاريــة فــي موقــع مشــترك واحــد، علــى أســاس أن يتــم إحــداث هــذه البنيــات بمســاعدة تمثيليــات الوكالــة 

المغربيــة  لتنميــة االســتثمارات والصــادرات داخــل الســفارات المغربيــة.

• التعريــف ببرنامــج تقويــة جمعيــات مغاربــة العالــم، مــع تعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية المســؤولة عــن هــذا 	
البرنامــج والرفــع مــن مســتوى حكامتــه َدْرءاً أليِّ ســوء تدبيــر محتمــل. 
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مغاربة العالم فاعلون وشركاء في تعزيز إشعاع المغرب

تتحــدث وســائل اإلعــام باســتمرار عــن ِســِجّل مغاربــة العالــم فــي الخــارج مــن اإلنجــازات والنجاحــات، وهــو مــا 
يَِحــُقّ لعمــوم المغاربــة أن يفخــروا ويعتــزوا بــه. وال تشــكل هــذه اإلنجــازات الفرديــة متعــددة المجــاالت مصــدراً 
لاســتيحاء واإلبــداع َفَحْســب84، ولكنهــا أيضــاً ترقــى إلــى مرتبــة الرأســمال غيــر المــادي للمملكــة وتُســهم 
ــه  ق ــا تُحقِّ ــة فــي الخــارج وم ــف بالمواهــب المغربي ــاء اهتمــام خــاص بالتعري ــي إي ــك فــي إشــعاعها. وينبغ بذل
مــن نجاحــات عالميــة يجــدر االعتــراف بهــا واالســتفادة منهــا، وذلــك مــن خــال آليــات مناســبة يُشــترك فــي 
إحداثهــا مــع الفاعليــن المؤسســاتيين والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي المغربــي، علــى أالَّ يقتصــر األمــر 
علــى التــراب الوطنــي وفــي بلــدان اإلقامــة وحدهــا بــل يتعــداه إلــى جميــع أرجــاء العالــم. وللمواهــب المغربيــة 
ــة  ــة للمغــرب، بمــا يراعــي اختياراتهــم الحياتي ــورة وحمــل ونشــر الرســالة الكوني فــي الخــارج المشــاركُة فــي بل

ــة. ــة والمهني وتجاربهــم الذاتي

وتكتســب هــذه الجهــود مصداقيتهــا مــن كونهــا ليســت عمــَل فاعليــن عمومييــن فحســب، كمــا أنهــا تَســتَمُدّ 
نجاعتهــا ليــس مــن تشــتت جهــود المتدخليــن بـَـْل مــن تعاونهــم بشــكل هــاِدف، كمــا أنهــا تنبنــي علــى الحــوار وروح 
االبتــكار خدمــًة للصالــح العام. وفــي هــذا الســياق، ينــدرج ويتفاعــل تحليــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
والبيئــي وتوصياتــه مــع مضاميــن الخطــاب الملكــي بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب )20 غشــت 2022(، 
ــي  ــة ف ــاءات عالمي ــى كف ــة بتوفرهــا عل ــة بالخــارج، معروف ــة المغربي ــى أن الجالي ــه إل ــه جالت ــذي أشــار في وال
مختلــف المجــاالت، داعيــاً إلــى تمكيــن هــذه الجاليــة، ومنهــم المغاربــة اليهــود، مــن المواكبــة الضروريــة، 
والظــروف واإلمكانــات، لتعطــي أفضــل مــا لديهــا، لصالــح البــاد وتنميتهــا. كمــا دعــا جالــة الملــك إلــى إحــداث 

آليــة خاصــة، مهمتهــا مواَكبــة الكفــاءات والمواهــب المغربيــة بالخــارج، ودعــم مبادراتهــا ومشــاريعها.

84 - ال يسمح نطاق هذا التقرير بذكر جميع مجاالت االختراع والكتابة والرياضة أو معظمها، والتي بََرَع فيها مغاربة العالم خال العقود األخيرة.
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المالحق

الُملَحق رقم 1 : قائمٌة بجلسات اإلنصات

يعــرب المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عــن خالــص تشــكراته لمختلــف الفاعليــن والخبــراء وممثلــي 
الهيئــات والمؤسســات الذيــن شــاركوا فــي جلســات اإلنصــات التــي نظمهــا فــي إطــار إعــداد هــذا الــرأي. كمــا 

يتوجــه بشــكر خــاص للفاعليــن الذيــن أمــدوه بمســاهمات مكتوبــة حــول الموضــوع.

الوزارات والمؤسسات الوطنية

وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي والمغاربــة المقيميــن  	
بالخــارج.

وزارة الصناعة والتجارة. 	
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار. 	
بنك المغرب. 	
مجلس الجالية المغربية بالخارج. 	
دية للعلماء. 	 الرابطة المحمَّ
مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. 	

األبناك

القرض العقاري والسياحي. 	
بنك أفريقيا. 	
البنك الشعبي المركزي. 	
التجاري وفا بنك. 	
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الخبراء والكفاءات المغربية في 
العالم

محمــد عامــر، وزيــٌر منتــدب ســابق لــدى الوزيــر األول مكلـَّـف بالجالية  	
المغربيــة المقيمــة بالخارج.

عبد العزيز بلكندوز، أستاذ جامعي. 	
أمــل الفــاح سرغوشــني، مديــرة المركــز الدولــي للــذكاء االصطناعــي  	

بالمغرب.
الطيــران  	 فــي  المغربيــة  الصناعــات  ــع  تََجُمّ رئيــس  الشــيخ،  كريــم 

.)GIMAS( والفضــاء 
أمــل أبحيــر، رئيســة شــبكة الكفــاءات المغربيــة فــي مجــال الطيــران  	

.)Aroma Experts( فــي كنــدا
بالواليــات  	 المغربيــة  الكفــاءات  شــبكة  رئيــس  بوتجديــر،  محمــد 

األمريكيــة. المتحــدة 
خولــة بالقاضــي، رئيســة جمعيــة األطــر مــن أصــول مغربيــة بسويســرا  	

.)ACOMS(
عــز الديــن المعروفــي، رئيــس شــبكة الكفــاءات المغربيــة فــي ألمانيــا  	

.)DMK(
ار، رئيــس شــبكة الكفــاءات الطبيــة المغربيــة فــي العالــم  	 ســمير قــدَّ

.)C3M(
للمهندســين  	 المغربــي  الفرنســي  المجلــس  شــكيب بوعلــو، رئيــس 

والعلمييــن.
	  »GreenTech Touch« لشــركة  شريك-مؤســس  علــي،  بــن  ســميرة 

الرقميــة.
ســعيدة شــكري، رئيســة الغرفــة المغربيــة للتجــارة والصناعــة فــي  	

.)MorCham Singapore(»ســنغافورة »مورشــام  ســنغافورة 
	 .)»Greentech« شكري موساوي، مقاول )شركة
محمد الخوير، محام متخصص في قانون األعمال. 	
عبــد الســام اإلدريســي البوزيــدي، أســتاذ علــوم البيولوجيــا بجامعــة  	

مدينــة نيويــورك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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الُملَحق رقم 2: قائمٌة بأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة

أحمد رضى شامي )الرئيس(

فؤاد بن الصديق )مقرر الموضوع(

يونس ابن عكي )األمين العام( 

أرماند هاتشويل

ألبير ساسون

إدريس الالي

التهامي الغرفي )منسق مجموعة فرعية(

محمد حوراني )منسق مجموعة فرعية(

حجبوها الزبير

أمين منير العلوي )منسق مجموعة فرعية(

طارق أكيزول

لحسن حنصالي

نجاة سيمو

خليدة عزبان

منصف الكتاني

منصف الزياني

محمد فيكرات )منسق مجموعة فرعية(

العربي بلعربي

كريمة مكيكة

ليلى بربيش

الزهرة زاوي

عبد الرحيم كسيري 
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الملحق رقم 3 : قائمة الخبراء الذين رافقوا عمل اللجنة

الخبراء الدائمون لدى المجلس

عفاف حكم
أسماء بوزناد
أحمد بندلة

هاجر غالب
هشام العلوي
نادية السبتي

عمر بنعيدة

يوسف بزرور

مونية حودي مرزاق

الخبراء المكلفون بالترجمة

نبيلة ضريف

نادية وغياطي
عادل الكايز

ابراهيم لساوي

يوسف ستان
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المحلــق 4 : نتائــج االستشــارة المواطنــة التــي جــرى إطالقهــا علــى المنصــة الرقميــة 
»أشــارك« حــول تمتيــن الرابــط الجيلــي مــع مغاربــة العالــم

فــي إطــار إعــداد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لــرأي حــول » تمتيــن الرابــط الجيلــي مــع مغاربــة 
العالــم: الفــرص والتحديــات«، أطلــق المجلــس فــي الفتــرة مــا بيــن 8 و29 أكتوبــر 2022، استشــارة مواطنــة عبــر 
منصتــه الرقميــة »أشــارك« مــن أجــل اســتقاء آراء مغاربــة العالــم حــول الموضــوع. وتعطــي نتائــج هــذه االستشــارة 
فكــرة عامــة عــن وضعيــة مغاربــة العالــم وتمثاتهــم وتطلعاتهــم. وقــد جــرى لهــذه الغــرض طــرح اســتبيان بســبع 
ــغ عــدد  ــة. وقــد بل ــة والهولندي ــة واإليطالي ــة  واإلســبانية والفرنســية واأللماني ــة واإلنجليزي ــات هــي : العربي لغ

التفاعــات مــع االستشــارة 91520 تفاعــا، منهــا 4651 إجابــة علــى االســتبيان. 

وجاءت نتيجة االستشارة كاآلتي :

توزيع المشاركين حسب لغة االستبيان

النسبة المئويةعدد اإلجاباتاللغة

59.17 في المائة2.752الفرنسية

624.5 في المائة1.142العربية

7.37 في المائة343اإلنجليزية

33.8 في المائة178األلمانية

20.2 في المائة94اإلسبانية

1.85 في المائة86اإليطالية

1.20 في المائة56الهولندية

100 في المائة4.651المجموع

المشاركات والمشاركون

التوزيع حسب الجنس

يُظهــر توزيــع المشــاركين حســب الجنــس انخفاضــا طفيفــا فــي نســبة النســاء ضمــن مجمــوع المشــاركين فــي 
االســتبيان )39.74 فــي المائــة نســاء و60.53 فــي المائــة رجــال( مقارنــة بنســبتهن فــي إجمالــي عــدد مغاربــة 
العالــم )44 فــي المائــة نســاء و56 فــي المائــة رجــال(. وياحــظ أن أكثــر المشــاركات يُقمــن فــي فرنســا 
ــة(  ــي المائ ــا )33.54 ف ــم إيطالي ــة( ث ــي المائ ــكا )36.10 ف ــن المشــاركات مــن بلجي ــة(، تليه ــي المائ )44.79 ف
واإلمــارات العربيــة المتحــدة )31.93 فــي المائــة(. أمــا ألمانيــا فتضــم أدنــى عــدد مــن المهاجــرات المشــاركات 

ــة(. فــي االســتبيان )13.46 فــي المائ
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39,5%

60,5%

ءاسن لاجر

سنجلا

حسب السن والوضعية المهنية

ــن 25 و45 ــراوح أعمارهــم بي ــة تت ــة المشــاركين فــي االستشــارة مــن الشــباب )65.77 فــي المائ ــف غالبي تتأل
ــة(.  ــي المائ ســنة( المشــتغلين )82.43 ف

0,5%
6,5%

65,8%

25,7%

1,5%

ةنس18 نم لقأ ةنس18-24 ةنس25-45 ةنس46-65 ةنس65 نم رثكأ

 ةیرمعلا ةئفلا

82,43%

2,35%
8,75% 6,47%

)ة( لغتشم )ة( دعاقتم لمع نودب )ة( بلاط

ةینھملا ةیعضولا
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حسب بلد اإلقامة

حوالــي ربــع المشــاركين ازدادوا فــي بلــد اإلقامــة. غيــر أن المهاجريــن المزداديــن فــي المغــرب يشــكلون أغلبيــة 
المشــاركين )75.19 فــي المائــة(، وهــو أمــر ينســجم مــع المعطيــات الرســمية التــي تشــير إلــى اســتمرار تدفــق 
موجــات الهجــرة نحــو الخــارج )78 فــي المائــة مــن المغاربــة المقيميــن بالخــارج، غــادروا المغــرب خــال الفتــرة 

.)2018-2000

75,19%

24,81%

جراخلاب دادزم برغملاب دادزم

؟جراخلاب مأ برغملاب متدلو لھ

مــن جهــة أخــرى، تبــرز نتائــج االستشــارة أن 61.42 فــي المائــة مــن المشــاركين يحملــون جنســية أخــرى واحــدة 
علــى األقــل غيــر الجنســية المغربيــة، وهــي نســبة تقــارب تلــك الــواردة فــي البحــث الــذي أنجــزه مجلــس الجاليــة 
المغربيــة بالخــارج فــي صفــوف الشــباب المغاربــة المقيميــن فــي 6 بلــدان أوروبيــة )65 فــي المائــة ســنة 2020

مقابــل 50 فــي المائــة ســنة 2009(. 

38,58%

61,42%

ال معن

؟رخآ دلب ةیسنج نولمحت لھ

يمثــل مغاربــة العالــم المشــاركون فــي االستشــارة 53 بلــدا )إمــا يقيمــون فــي البلــد أو مــزدادون فيــه أو يحملــون 
جنســيته(، وتضــم فرنســا أكبــر عــدد مــن المشــاركين )55.67 فــي المائــة(، متبوعــة ببلجيــكا )7.40 فــي المائــة( 
فــي المائــة( واإلمــارات العربيــة  وألمانيــا )6.08 فــي المائــة(، وكنــدا )5.22 فــي المائــة(، وإســبانيا )4.39
فــي المائــة(، والواليــات المتحــدة األمريكيــة )2.67 فــي المائــة(،  المتحــدة )3.74 فــي المائــة(، وإيطاليــا )3.61

فــي المائــة(.  وهولنــدا )2.37
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طبيعة ومتانة الروابط بين مغاربة العالم والمملكة المغربية 

يصــف 65.22 فــي المائــة مــن المشــاركين الروابــط التــي تجمعكــم بالمغــرب بالقويــة، ويــرى 27.72 فــي المائــة 
منهــم أنــه ينبغــي توطيدهــا. ويلتقــي هــذا التوجــه مــع مخرجــات االســتطاع الــذي أجــراه مجلــس الجاليــة 
المغربيــة المقيمــة بالخــارج ســنة 2020، بحيــث أبــرز أن 89 فــي المائــة مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطاع 

صرحــوا أنهــم يشــعرون بأنهــم مغاربــة.

65,2%

27,7%

7,1%

ةیوق اھدیطوت يغبنی ةفیعض

؟برغملاب مكعمجت يتلا طباورلا ىوتسمل مكمییقت وھ ام

ــة بمكانــة متميــزة )94.27 وفيمــا يتعلــق بالروابــط العائليــة والشــخصية، تحظــى الزيــارات إلــى األهــل والعائل
فــي المائــة(، تليهــا الزيــارات ذات الصبغــة الدينيــة والروحيــة )11.07 فــي المائــة(. ويعتبــر امتــاك إقامــة ثانويــة 

عنصــرا للحفــاظ علــى هــذه الروابــط )24.38 فــي المائــة(.

وبخصــوص الروابــط الثقافيــة والترفيــه، تأتــي الســياحة والزيــارات للمغــرب علــى قائمــة اإلجابــات بنســبة 

94,3%

24,4%
37,3%

11,1% 15,9%

 لھألا ىلإ تارایز
ةلئاعلاو

  وأ ةیوناث ةماقإ
 بوانتلاب

 ةینید تابسانمب لافتحا
ةیلئاعو

 ةینید ةغبص تاذ تارایز
ةیحورو

ىرخأ

ة+صخش-ة+لئاعط$اور

81.10 فــي المائــة، تليهــا األنشــطة الثقافيــة )40.99 فــي المائــة( ثــم الرياضــة واألنشــطة الترفيهيــة )27.51
فــي المائــة(.
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أمــا فــي مــا يتعلــق بااللتــزام والتضامــن، تشــكل الهبــات والتحويــات الماليــة عامــا مــن عوامــل الحفــاظ علــى 

41,0%

81,1%

27,5%

5,2%

ةیفاقث ةطشنأ ةحایس ةیھیفرت ةطشنأو ةضایر ىرخأ

ه*فرتو ةفاقث

الروابــط مــع المغــرب )72.53 فــي المائــة(، تليهــا األنشــطة التطوعيــة والجمعويــة )34.71 فــي المائــة(.

وفيمــا يتعلــق بالروابــط المهنيــة، أشــار 33.90 فــي المائــة مــن المشــاركين إلــى االســتثمار باعتبــاره عامــا مــن 

34,71%

72,53%

9,31%

ةیلام تالیوحتو تابھ ةیوعمج ،ةیعوطت ةطشنأ ىرخأ

ة,عامتجاو ة,نماضت ةطش"أ

عوامــل الحفــاظ علــى الروابــط مــع المغــرب، تليــه التجــارة )19.32 فــي المائــة( ثــم برامــج التبــادل الجامعــي 
والطبــي، أو المتعلــق بالعمــل المحلــي أو السياســي )11.65 فــي المائــة(. وقــد أشــارت نســبة كبيــرة مــن مغاربــة 
العالــم المقيميــن بهولنــدا )44.30 فــي المائــة( إلــى االســتثمار باعتبــاره عامــا للحفــاظ علــى الروابــط التــي 
تجمعهــم بالمغــرب، يليهــم مغاربــة العالــم المقيمــون بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )40 فــي المائــة(، فمغاربــة 
فرنســا )37.65 فــي المائــة(. وقــد كان مغاربــة العالــم المقيمــون بألمانيــا أكبــر نســبة َعبَّــرت عــن عزمهــا 
االســتثمار فــي برامــج التبــادل الجامعــي والطبــي، أو البرامــج المتعلقــة بالعمــل المحلــي أو السياســي )20.30

فــي المائــة(.
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تقييم جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم في بلد اإلقامة والمغرب

33,90%

19,32% 17,40%
11,65%

33,60%

رامثتسا ةراجت  ةلواقم يف لمعلل ةرجھ
 عیراشم راطإ يف وأ

نواعتلا

 ،يعماج لدابت جمانرب
لمعلاب قلعتم وأ ،يبط
يسایسلا وأ يلحملا

ىرخأ

ة*نهم ط$اور

يظــل مســتوى رضــا مغاربــة العالــم عــن جــودة الخدمــات المقدمــة لهــم فــي بلــد اإلقامــة متوســطا )57.26
فــي المائــة بالنســبة لخدمــات النقــل و56.79 فــي المائــة للخدمــات البنكيــة و53.72 فــي المائــة للمصالــح 
ــي عاشــها المشــاركون والتقييمــات المختلفــة فــي هــذا  ــوع التجــارب الت ــر عــن تن ــة(. وهــي ِنَســب تَُعبِّ القنصلي

ــع. ــى شــكل شــهادات أو وقائ مــت بعــض هــذه التجــارب عل ــد ُقدِّ المجــال. وق

وقــد كانــت اآلراء أكثــر وضوحــا فــي مــا يتعلــق ِبَخدمــات تدريــس اللغــات الوطنيــة، حيــث اســتأثرت بأعلــى 
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اكیجلب

ایناملأ
ادنك اینابسإ

ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا

ایلاطیإ
ادنلوھ

ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا

 ةماقإلا نادلب يف ملاعلا ةبراغمل ةمدقملا تامدخلا نع اضرلا ةبسن

لقنلا تامدخ ةیكنبلا تامدخلا ةیلصنقلا تامدخلا

مســتويات عــدم الرضــا )70.46 فــي المائــة(، تليهــا الخدمــات الثقافيــة )64.28 فــي المائــة( والخدمــات 
والدعــم فــي المجــال الدينــي )51.38 فــي المائــة(.

8,9%
5,7% 4,3%

6,7%
9,2%

12,1%

44,8%

30,1%

25,3%

41,9%

47,6%
45,2%46,3%

64,3%

70,5%

51,4%

43,2% 42,7%

 )...،يرحبلا ،يوجلا ،يربلا( لقنلا تامدخ )كلذ ریغو تارخدملا ریبدتو ةیلام تالیوحت( ةیكنبلا تامدخلا ينیدلا لاجملا يف معدلاو تامدخلا ةینطولا تاغللا سیردت ةیفاقثلا تامدخلا ةینوناقلا ةدعاسملاو ةیلصنقلا حلاصملا

؟ةماقإلا نادلب يف ملاعلا ةبراغمل ةمدقملا تامدخلا ةدوج تاریدقت

ً اتاتب )ةی( ٍضار ریغ )ةی( ٍضار )ةی( ٍضار دج
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وهنــاك تبايــن فــي مســتويات الرضــا بالنســبة للبلــدان فــي مــا يتعلــق بالخدمــات المقدمــة لمغاربــة العالــم فــي 
بلــد اإلقامــة. وتحظــى خدمــات تدريــس اللغــات الوطنيــة باهتمــام بالــغ مــن طــرف جميــع المشــاركين حيــث َعبَّــر 
المشــاركون والمشــاركات المقيمــون بالواليــات المتحــدة عــن مســتويات عاليــة مــن عــدم الرضــا عــن مجمــوع 

هــذه الخدمــات. 
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ــث  ــا مــن حي ــذي شــهدته بادن ــدم ال ــع التق ــي م ــم اإليجاب ــم عــن تفاعله ــة العال ــان مغارب ــة أخــرى، أب مــن ناحي
البنيــات التحتيــة، فضــا عــن الجهــود المبذولــة لتنظيــم عمليــة »مرحبــا«، رغــم مــا أبــداه بعــض المشــاركين مــن 
عــدم الرضــا عــن عــدد مــن الجوانــب. فــي هــذا الصــدد، أعــرب 72 فــي المائــة مــن المســتجوبين عــن رضاهــم 
ــر 65 فــي المائــة عــن تقييمهــم اإليجابــي لعمليــات العبــور  عــن الخدمــات علــى الطــرق والطــرق الســيارة، وَعبَّ
عبــر المراكــز الحدوديــة. وفــي مــا يخــص الخدمــات البنكيــة والماليــة لمغاربــة العالــم فــي المغــرب، بلــغ مســتوى 
الرضــا 61.4 فــي المائــة، وهــي نســبة أعلــى بقليــل مــن درجــة رضاهــم عــن هــذه الخدمــات فــي بلــدان اإلقامــة. 
ــُر عنهــا تقريبــا علــى اعتبــار العــروض المتوفــرة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي المغــرب  وتُجِمــع اآلراء الُمَعبَّ
ــة )71.2 فــي المائــة(، والخدمــات القضائيــة  ــى غــرار الخدمــات اإلداري ــَر ُمرضيــة )84.4 فــي المائــة(، عل غي
مــة فــي إطــار  )65.8 فــي المائــة(، والخدمــات المتعلقــة باالســتثمار )59.7 فــي المائــة( والخدمــات الُمَقدَّ

المحافظــة العقاريــة )54.3 فــي المائــة(. 

ل اختافــات فــي درجــات عــدم الرضــا حســب بلــد اإلقامــة بالنســبة لبعــض الخدمــات. فــي هــذا الصــدد،  وتَُســجَّ
تعتبــر الخدمــات المرتبطــة باالســتثمار غيــر ُمرضيــة بالنســبة ل 82.89 فــي المائــة مــن المقيميــن فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، و79.03 فــي المائــة بالنســبة لمغاربــة العالــم المقيميــن فــي هولنــدا، و71.52 فــي المائــة 
بالنســبة للمقيميــن فــي كنــدا، مقابــل متوســط يبلــغ 59.7 فــي المائــة بالنســبة لمجمــوع البلــدان. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالخدمــات المقدمــة فــي مجــال المحافظــة العقاريــة، فإنهــا كانــت غيــر ُمرضيــة بالنســبة ل 73.02 فــي المائــة 
مــن المقيميــن فــي هولنــدا و69.33 فــي المائــة مــن المقيميــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، و68.46 فــي 
المائــة للمغاربــة المقيميــن فــي ألمانيــا، و60.36 فــي المائــة فــي بلجيــكا، مقابــل متوســط يبلــغ 54.3 فــي المائــة.
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تمثالت مغاربة العالم بشأن اإلكراهات التي تحول دون مساهمتهم في تنمية البالد

دون  يحــوالن  رئيســيين  إكراهيــن  والمحســوبية  الفســاد  االستشــارة  فــي  والمشــاركات  المشــاركون  اعتبــر 
مســاهمتهم فــي تنميــة البــاد )78.32 فــي المائــة(، يليهمــا الطابــع المعقــد والبطــيء للخدمــات اإلداريــة )76.98

فــي المائــة(. وجــاء عــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن فــرص االســتثمار فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 53.55 فــي المائــة 
مــن اإلجابــات، تليــه محدوديــة الوصــول إلــى المعلومــات )50.42 فــي المائــة(.

وقــد وردت هــذه العوامــل ذاتهــا فــي اإلجابــات العفويــة لمغاربــة العالــم علــى الســؤال » مــا هــي التجربــة الســلبية 
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ةیوغل تابوعص

 ىرخأ

برغملا ةیمنت يف مكتمھاسم نود لوحت يتلا تاھاركإلا يھ ام

التــي عشــتموها خــال زياراتكــم للمغــرب؟ »مــع تســجيل تركيــز خــاص علــى المواضيــع ذات الصلــة »بالفســاد«. 
نوهــا بإحــدى اللغــات الســبع التــي نُشــر  وفــي هــذا الصــدد، تمحــورت إجابــات المشــاركات والمشــاركين، التــي دوَّ

بهــا االســتبيان، حــول المواضيــع الرئيســية التاليــة:

»الخــداع«، 	 »االبتــزاز«،  أمــوال غيــر مســتحقة  »الزبونيــة«، دفــع  «الفســاد«،  ضعــف أخالقيــات األعمــال: 
العقاريــة«. المعامــات  الممتلــكات«، »النصــب فــي  »االحتيــال واالســتياء علــى 

الصعوبــات المرتبطــة بالمرفــق العــام والخدمــات اإلداريــة: التســويف والتعقيــد والبــطء فــي المعامــات 	
اإلداريــة، المســاطر اإلداريــة والجمركيــة والقضائيــة، ومســطرة معادلــة الشــهادات.

تعقيــدات منــاخ األعمــال: فيمــا يتعلــق بالمعلومــات، وشــفافية إجــراءات االســتثمار، وتعــدد المحاوريــن 	
بالنســبة لصغــار المســتثمرين، والعاقــات البنكيــة، وشــفافية المنظومــة الضريبيــة.

ضعــف الخدمــات الصحيــة والنظافــة العموميــة: التأخــر فــي تقديــم اإلســعافات األوليــة عنــد وقــوع حــوادث 	
الســير، تدنــي جــودة الرعايــة الطبيــة، واقــع حــال المستشــفيات العموميــة، انتشــار النفايــات علــى الطريــق 

العــام.

األمــن والنظــام العــام: بعــض المظاهــر التــي تغــذي الشــعور بغيــاب األمــن؛ الشــطط فــي اســتعمال الســلطة 	
مــن لــدن بعــض أعــوان المراقبــة الطرقيــة، فــرض غرامــات وعقوبــات »غيــر مبــررة أحيانــا«.
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الســلوك المدنــي: عــدم احتــرام حقــوق المــرأة، تصرفــات حــراس الســيارات، عــدم االعتــراف بمغاربــة  	
العالــم واحترامهــم، التعــرض لســوء المعاملــة ولوضعيــات ُمهينــة، اإلحســاس بالتمييــز ضــد األجانــب وســوء 
ــة، الشــروط  ــارك، البيروقراطي ــة بعــض أعــوان الجم ــة، عدواني ــر مواطن ــات مســيئة وغي ــة، تصرف المعامل

ــادق. والقواعــد المرتبطــة باإلقامــة فــي الفن

ــل الجــوي  ــة للنق ــات الشــركة الوطني ــي خدم ــال ف ــرة، أوجــه االخت ــر الطائ ــة تذاك جــودة خدمــات النقــل: تكلف
)اســتقبال، معلومــات، مســاعدة، إلــخ(؛ جــودة وســائل النقــل العمومــي، اكتظــاظ القطارات.كمــا أشــار المشــاركون 
ــى الســؤال » مــا هــي  ــة، حيــث تناولــت إجاباتهــم عل ــى العوامــل التــي تجعلهــم يعتــزون بكونهــم مغارب بكثافــة إل
التجربــة التــي جعلتكــم تفتخــرون ببلدكــم؟«، مواضيــع متنوعــة، نــورد فــي مــا يلــي موجــزا تركيبيــا عنهــا. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن العامــل الــذي ورد بشــكل قــوي فــي معظــم إجابــات المشــاركات والمشــاركين يتعلــق باعتزازهــم 

بشــخص جالــة الملــك محمــد الســادس ومــا يقــوم بــه مــن مبــادرات.

قــت فــي عهــد جالــة الملــك 	  المؤسســات: جالــة الملــك محمــد الســادس؛ الملكيــة؛ اإلنجــازات التــي تَحقَّ
منــذ اعتائــه العــرش؛ مواقــف جالتــه وإشــعاع المملكــة علــى الســاحة العالميــة؛ الدفــاع عــن مغربيــة 

ــد-19. ــر أزمــة كوفي ــاء بحقــوق المــرأة؛ تدبي الصحــراء؛ االرتق

الهويــة الوطنيــة: ُعمــق التاريــخ الوطنــي للمغــرب؛ ُحــب الوطــن؛ المســيرة الخضــراء؛ الدفــاع عــن الصحــراء 	 
المغربيــة؛ الدبلوماســية المغربيــة؛ َعراقــة المغــرب فــي التاريــخ؛ ُحــب الوطــن والرايــة المغربيــة.

ــة 	  ــار الطاق ــن؛ اختي ــن الدوليي ــن االقتصاديي ــن؛ اســتقطاب االســتثمارات والفاعلي التنميــة: اســتتباب األم
المتجــددة؛ تطويــر البنيــات التحتيــة والتجهيــزات؛ تحســين مســتوى النظافــة فــي المــدن؛ المعــرض الدولــي 
للفاحــة فــي المغــرب؛ البنيــة األساســية لشــبكة األنترنــت؛ المشــاريع الكبــرى )القطــار فائــق الســرعة(؛ 

نصــف ماراثــون مراكــش الدولــي.

االرتقاء بحقوق النساء: إصاح مدونة األسرة؛ تنظيم كأس األمم اإلفريقية للسيدات لكرة القدم.	 

القيــم المجتمعيــة: مظاهــر التضامــن فــي الحيــاة اليوميــة؛ ُحســن الضيافــة؛ كــرم األخــاق فــي المجتمــع 	 
المغربــي؛ العيــش المشــترك؛ فــن الطبــخ المغربــي؛ النبــوغ المغربــي؛ الرابــط األُســري.

ــك بــاألرض وجذورهــا والوفــاء إلرث 	  التعدديــة الثقافيــة: التوفيــق بيــن أصالــة التقاليــد والمعاصــرة؛ التمُسّ
اآلبــاء واألجــداد؛ جماليــة مناطــق المغــرب؛ التــراث )موقــع وليلــي وغيــره مــن المواقــع(؛ الفنــون المغربيــة 

ورجــال ونســاء الفــن المغربــي.

استقبال مغاربة العالم: عملية »مرحبا«.	 

آليات ومجاالت تعزيز العالقة بين المملكة المغربية ومغاربة العالم 

ــة المشــاركين  ــر غالبي ــث اعتب ــم، حي ــة العال ــا أساســا بالنســبة لمغارب ــة مطلب ــات اإلداري ــة الخدم شــكلت رقمن
ــة  ــات مغارب ــف طلب ــع الخدمــات وتســتجيب لمختل ــة تضــم جمي ــة تفاعلي والمشــاركات أن إحــداث منصــة رقمي
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العالــم يمكــن أن يحــل الصعوبــات اإلداريــة التــي يواجهونهــا )90.16 فــي المائــة(. وقــد جــاء المغاربــة المقيمــون 
فــي اإلمــارات فــي مقدمــة مؤيــدي هــذه الفكــرة )95.61 فــي المائــة(، يليهــم المغاربــة المقيمــون فــي كنــدا 

ــة(.  ــي المائ )94.54 ف

أعــرب المشــاركون عــن رغبــة ملموســة فــي المســاهمة فــي تنميــة المغــرب، مــن خــال نقــل المهــارات )58.62

90,2%

9,8%

 ال معن

 فلتخمل ب5جتسBو تامدخلا عيمج مضت ة5لعافت ة5مقر ةصنم ثادحإ نأ نورت ل!
UVلا ةTرادإلا تاQKعصلا لحM نأ نكمM ملاعلا ةKراغم تاIلط

W ؟اهنوهجاوت

50.69 بالمائة  بالمائــة( والكفــاءات )54.34 بالمائــة(، وتعزيــز إشــعاع المغــرب )54.53 بالمائــة(. وكذلــك بنســبة
مــن خــال االســتثمار، يليهــا الترافــع بشــأن القضيــة الوطنيــة )44.96 بالمائــة( وعمليــات تحويــل األمــوال 
ــد اإلقامــة. وفــي ــا حســب بل ــا طفيف ــام تســجل اختاف ــى أن هــذه األرق ــة(. وتجــدر اإلشــارة إل )44.48 بالمائ
هــذا الصــدد، عبــر 64.35 بالمائــة مــن المشــاركين المقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن اســتعدادهم 
لاســتثمار فــي المغــرب، مقابــل معــدل متوســط يبلــغ 50.69 بالمائــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تكــررت مســألة 
نقــل الكفــاءات فــي أجوبــة المشــاركين مــن أمريــكا الشــمالية، مســجلة نســبة 71.27 بالمائــة  لــدى المشــاركين 
المقيميــن فــي كنــدا، و68.75 بالمائــة لــدى أولئــك المقيميــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، مقابــل معــدل 

ــغ 58.62 بالمائــة. متوســط يبل

أمــا فيمــا يخــص ســرعة االســتفادة مــن الخدمــات اإلداريــة والمســاطر القانونيــة فتأتــي علــى رأس قائمــة 
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ــة الخدمــات  ــا رقمن ــة، تليه ــك بنســبة 82.66 بالمائ ــدى المشــاركين، وذل ــة ل ــي تحظــى باألولوي االنتظــارات الت
)67.12 بالمائــة(، والولــوج إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة )55.74 بالمائــة(، والمؤسســات المخصصــة لشــؤون 
مغاربــة العالــم )51.90 بالمائــة( والحصــول علــى المعلومــة )49.56 بالمائــة(. وتأتــي التمثيليــة فــي المؤسســات 

فــي المرتبــة الثامنــة )41.09 بالمائــة(، تليهــا المشــاركة السياســية )40.52 بالمائــة(.

ولقــد تبيــن أن هــذه االنتظــارات تســجل بعــض االختافــات مــن بلــد الــى آخــر حيــث ســجلت أمريــكا الشــمالية 
أعلــى نســبة فيمــا يخــص رقمنــة الخدمــات )الواليــات المتحــدة األمريكيــة: 76.54 بالمائــة، وكنــدا: 75.96
بالمائــة( فــي حيــن ســجلت اإلمــارات العربيــة المتحــدة )75.44 بالمائــة(. ويتميــز المشــاركون المقيمــون في هذا 
البلــد برغبتهــم القويــة فــي االســتفادة مــن معــاش التقاعــد )58.77 بالمائــة مقابــل 21.21 بالمائــة كمتوســط(.
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االنتظارات  إزاء الفاعلين المؤسساتين

علــى المســتوى المؤسســاتي، اعتبــر 57.80 بالمائــة مــن المشــاركين أن إحــداث وزارة مخصصــة تضطلــع بــدور 
الوســيط المؤسســاتي لمعالجــة شــؤون مغاربــة العالــم ســتكون مبــادرة محمــودة، مقابــل 45.35 بالمائــة عبــروا 
ــس  ــي إحــداث مجل ــة ف ــة، و40.66 بالمائ ــدان اإلقام ــي بل ــة ف ــة مغربي ــي إحــداث غــرف تجاري ــم ف عــن رغبته

استشــاري خــاص بمغاربــة العالــم، و38.98 بالمائــة فــي إحــداث مراكــز االســتثمار. 

إذا كانــت الرغبــة التــي عبــر عنهــا المشــاركون فــي الحفــاظ علــى عاقــات مؤسســاتية مــع البلــد األصــل تظــل 
ــى فــي المطالبــة بخدمــات إداريــة تســتجيب لحاجياتهــم ومنصــة رقميــة تمكنهــم مــن  ــة، فإنهــا تتجل رغبــة قوي
ــم  ــروا عــن تفضيله ــم يعب ــن المشــاركين ل ــة م ــك أن 33.11 بالمائ ــم. ذل ــر عــن تظلماته ــم والتعبي إســماع صوته
ــدى  ــة ل ــة 68.18 بالمائ ــل المؤسســاتي. إذ بلغــت هــذه الفئ ــز المشــاركة والتمثي ــة مــن أجــل تعزي ــة معين لصيغ
بالمائــة مــن  المشــاركين المقيميــن فــي هولنــدا، و60.30 بالمائــة فــي صفــوف المقيميــن فــي ألمانيــا، و50.47
بيــن المقيميــن فــي فرنســا. أمــا الذيــن عبــروا عــن رأي فــي المضــوع، فمنهــم مــن يفضــل تمكيــن مغاربــة العالــم 
مــن االضطــاع بــدور استشــاري مهيــكل لــدى مؤسســات الحكامــة الجيــدة )2882 مــن المشــاركين( ومنهــم مــن 

مــن المشــاركين(. يفضــل تعزيــز المشــاركة فــي االســتحقاقات االنتخابيــة )2898
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مشاريع االستقرار بالمغرب

ال تكشــف اإلجابــات المســتقاة مــن االستشــارة عــن وجــود رغبــة عامــة لــدى مغاربــة العالــم فــي العودة لاســتقرار 
النهائــي بالمغــرب، حيــث يعتــزم أقــل مــن ربــع المشــاركين )21.15 بالمائــة( العــودة بشــكل نهائــي للمغــرب فــي 
حيــن يســتبعد 17.25 بالمائــة صراحــة ذلــك. مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن صيغــة اإلقامــة بالتنــاوب تتوافــق 
بشــكل أكبــر مــع رغبــات المشــاركين ومشــاريعهم المســتقبلية. وأعــرب مــا يقــرب مــن نصــف المشــاركين )44.15
بالمائــة( أنهــم يعتزمــون تبنــي صيغــة التنــاوب بيــن فتــرات اإلقامــة فــي المغــرب وبلــد اإلقامــة. وســجلت نســبة
العــودة بدافــع العمــل نســبة 47.17 بالمائــة، يليهــا التقاعــد )22.25 بالمائــة( والتجمــع العائلــي )16.35 بالمائــة(. 
ولقــد أعلــن نصــف المشــاركين فقــط عــن أفــق زمنــي محتمــل للعــودة، يتــراوح بيــن أقــل مــن ســنة )17.9 بالمائــة( 

وأكثــر مــن 10 ســنوات )21.8 بالمائــة(.

ــد اإلقامــة. وفــي هــذا الصــدد، ُســجلت  ــة للمغــرب حســب بل ــودة المحتمل ــة وراء الع ــف األســباب الكامن وتختل
أكبــر نســبة للمشــاركين الــذي يفكــرون فــي العــودة للمغــرب بعــد التقاعــد فــي صفــوف المشــاركين المقيميــن فــي 
الواليــات المتحــدة )39.34 بالمائــة مقابــل متوســط يبلــغ 22.25 بالمائــة( فــي حيــن أن التجمــع العائلــي يعــد 
دافعــا يحفــز 35.48 بالمائــة مــن المشــاركين المقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة للعــودة إلــى المغــرب، 

بالمائــة. و34.02 بالمائــة مــن أولئــك المقيميــن فــي إســبانيا، وذلــك مقابــل معــدل متوســط يبلــغ 16.35

العودة إلى المغرب األفق الزمني األسباب
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يئاھن لكشب ىرخأ

؟برغملا3رارقتسالانوم)'&عتل!

17,9%

15,5%

24,1%

20,7%
21,8%

ةنس نم لقأ  نم لقأ
نیتنس

5و3 نیب
تاونس

10و6 نیب
تاونس

10 نم رثكأ
تاونس

 نوم647عت34مف،معنبباوجلانا%اذإ
؟كلذ 47,2%

22,3%

16,4%
14,2%

لمع دعاقت يلئاع عمجت ىرخأ

؟با(سألا%$ام

47,2%

22,3%

16,4%
14,2%

لمع دعاقت يلئاع عمجت ىرخأ

؟با(سألا%$ام
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اسنرف
اكیجلب

ایناملأ
ادنك اینابسإ

ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا

ایلاطیإ
ادنلوھ

ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا

عومجملا

 برغملا ىلإ ةدوعلا مازتعا ءارو عفاودلا

لمعلا دعاقتلا يلئاعلا عمجتلا ىرخأ  عفاود

ــا شــديدا بموضــوع  ــة، اهتمام ــال والمناطــق الجغرافي ــف األجي ــم، مــن مختل ــة العال ــدى مغارب ــام، أب ــي الخت ف
االستشــارة. وشــكل الشــباب النشــيطون غالبيــة المشــاركين )65.77 فــي المائــة تتــراوح أعمارهــم بيــن 45-25

و82.43 فــي المائــة منهــم نشــيطون(. وصرحــت الغالبيــة بأنهــا تحافــظ علــى روابطهــا مــع المغــرب  ســنة
ــرت  ــن عب ــة. فــي حي ــط قوي ــا رواب ــة مــن المشــاركين بكونه ــا 65.22 فــي المائ ــة(، ووصفته )92.94 فــي المائ
نســبة 87.76 فــي المائــة بــأن العاقــات األســرية والشــخصية تحظــى بالمكانــة األهــم، تليهــا الروابــط الثقافيــة 
)77.83 بالمائــة(، وعاقــات التضامــن وااللتــزام )65.59 فــي المائــة( والعاقــات المهنيــة )57.22 فــي المائــة(. 
ويبــدو أن المشــاركين يتتبعــون التقــدم الــذي أحــرزه المغــرب فــي العديــد مــن المجــاالت. وتبــرز شــخصية جالــة
الملــك محمــد الســادس والمبــادرات التــي يقــوم بهــا بقــوة باعتبارهــا الباعــث األول العتــزاز المشــاركين باالنتمــاء 
للمغــرب. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك نقــاط ســلبية فيمــا يتعلــق بتقييــم الخدمــات المقدمــة إلــى مغاربــة العالــم. 
ويتبيــن أن أغلــب مؤاخــذات المشــاركين تنصــب علــى الظواهــر واألفعــال التــي تعــد شــكا مــن أشــكال »الفســاد«، 

كمــا أنهــم يجمعــون علــى رقمنــة الخدمــات كأحــد انتظاراتهــم األساســية )90.2 بالمائــة(.

مــا زالــت تحــدو مغاربــَة العالــم رغبــٌة شــديدة فــي اإلســهام فــي تنميــة المغــرب )58.62 فــي المائــة(، رغــم مــا 
أشــاروا إليــه مــن عقبــات تعتــرض ســبيلَهم إلــى ذلــك. وعلــى المســتوى المؤّسســاتّي، فقــد أفصــح )57.8 فــي

المائــة( منهــم عــن رغبتهــم فــي وجــود وزارة خاصــة تُعنــى بشــؤون مغاربــة العالــم، مــع ضــرورة العمــل علــى تعزيــز 
النظــام المؤّسســاتّي فــي بلــد اإلقامــة مــن خــال وضــع بنيــات تعنــى بالمواضيــع االقتصاديــة، مــن قبيــل الغــرف 
ــط  ــْن ال يُخطِّ ــَن الُمســتجَوِبين َم ــج االستشــارة أيضــاً أنَّ ِم ــن نتائ ــة(. وتُبيِّ ــة )45.4 فــي المائ ــة المغربي التجاري
ــى نطــاق  ــات عــودة عل ــال حــدوث عملي ــك باحتم ــة كذل ــرب، وال تُوحــي األجوب ــى المغ ــة إل ــة نهائي ــودة بصف للع
ــد اإلقامــة )42.2 فــي  ــن المغــرب وبل ــة ال تســتبعد فكــرةَ الُمراَوحــة فــي االســتقرار بي ــر أن األغلبي واســع، غي
المائــة(، بينمــا أعــرب البعــض اآلخــر عــن عزمهــم الرجــوع إلــى المغــرب لاســتقرار فيــه نهائيــاً لدواعــي مهنيــة 

)47.2 فــي المائــة(.
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أرقام رئيسية:

المشاركات والمشاركون في االستشارة:

4651 من املشاركني رجاالً ونساًء. 	

39.5 يف املائة من النساء و0.56 يف املائة من الرجال. 	

الفئات العمرية: األشخاص األقل من 18 عاماً )0.48 يف املائة(؛  	
األشخاص ما بني 18 و24 عاماً ) 6.54يف املائة(؛ األشخاص ما بني 

25 و45 عاماً )66.77 يف املائة(؛ األشخاص ما بني 45 و65 عاماً 
) 25.72يف املائة(؛ األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 عاماً )1.50 

يف املائة(.

الوضعية املهنية: مشتغل أو مشتغلة )82.43 يف املائة(؛ بدون عمل  	
)8.75 يف املائة(؛ طالب أو طالبة )6.47 يف املائة(؛ متقاعد أو 

متقاعدة )2.35 يف املائة(.
من 8 إلى 29 أكتوبر 2022 	االستبياُن اإللكترونّي:

االستبيان بسبع لغات:
عدد املشاركني واملشاركات بحسب اللغة التي ُملئ بها االستبيان:  	

الفرنسية ) 2.752ألف(؛ العربية )1.142(؛ اإلجنليزية )343(؛ 
األملانية )178(؛ اإلسبانية )94(؛ اإليطالية )86(؛ الهولندية )56(.

•بلدان اإلقامة: 53 بلداً من بلدان اإلقامة موزعة على خمس قارات.	

ن كانت  المشاركات والمشاركون ِمَمّ
 24.82يف املائة من املشاركني واملشاركات. 	والدتهن أو والدتهم في الخارج:

61.42 يف املائة من املشاركني واملشاركات. 	مغاربة العالم من مزدوجي الجنسية:

طبيعة الروابط التي تجمع مغاربة 
العالم بالمغرب وتقييم مستوى هذه 

الروابط:

روابط قوية )65.22 يف املائة(؛ روابط ينبغي توطيدها )27.72 يف  	
املائة(؛ روابط ضعيفة )7.06 يف املائة(. 

روابط عائلية وشخصية ) 87.76يف املائة(؛ روابط ثقافية )77.83  	
يف املائة(؛ روابط مشاركة وتضامن )65.59 يف املائة(؛ روابط مهنية 

)57.22 يف املائة(.

مة  مستوى الرضا عن الخدمات المقَدّ
لمغاربة العالم في بلدان إقامتهم:

اخلدمات التي حظيت مبستوًى عاٍل من الرضا لدى مغاربة العالم:  	
خدمات النقل )57.26 يف املائة(؛ اخلدمات البنكية )56.79 يف 

املائة(؛ اخلدمات القنصلية )53.72 يف املائة(.

اخلدمات التي َرَصد االستبياُن فيها أعلى مستوياِت عدم الرضا:  	
تعليم اللغات الوطنية )70.46 يف املائة(؛ اخلدمات الثقافية 

) 64.28يف املائة(؛ اخلدمات في املجال الديني )51.38 يف املائة(.



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

64

مة  مستوى الرضا عن الخدمات المقَدّ
لمغاربة العالم في داخل المغرب:

اخلدمات التي حظيت مبستوًى عاٍل من الرضا لدى مغاربة العالم:  	
اخلدمات على الطرق بصفة عامة والطرق السيَّارة خصوصاً 

) 72.03يف املائة(؛ العروض السياحية ) 66.34يف املائة(؛ العبور 
عبر املراكز احلدودية ) 64.99يف املائة(؛ اخلدمات البنكية واملالية 

)61.43 يف املائة(.

اخلدمات التي رََصد االستبيان فيها أعلى مستويات عدم الرضا:  	
الرعاية الصحية )84.37 يف املائة(؛ اخلدمات اإلدارية )71.23 يف 
املائة(؛ اخلدمات القضائية )65.80 يف املائة(؛ االستثمار )59.66 

يف املائة(؛ احملافظة العقارية )54.34 يف املائة(.

اإلكراهات التي يرى مغاربة العالم أنها 
تعترض إسهامهم في تنمية الباد:

الفساد والزبونية ) 78.32يف املائة(؛ الطابع املعقد والبطيء  	
للخدمات اإلدارية )76.98 يف املائة(؛ عدم وضوح الرؤية بشأن 

فرص االستثمار ) 53.55يف املائة(؛ محدودية الولوج إلى املعلومات 
)50.42 يف املائة(؛ بطء املنظومة القضائية ) 44.66يف املائة(.

رأي مغاربة العالم في إحداث منصة 
وا باإليجاب. 	رقمية تضم جميع الخدمات:  90.2يف املائة من مغاربة العالم رَُدّ

عن المجاالت التي يرى مغاربة العالم 
إسهامهم من خالها في تنمية الباد:

نقل املهارات وتطويرها ) 58.62يف املائة(؛ تعزيز إشعاع املغرب  	
) 54.53يف املائة(؛ نقل الكفاءات ) 54.34يف املائة(؛ االستثمارات 

)50.69 يف املائة(؛ الترافع لصالح القضية الوطنية )44.96 يف 
المائة(؛ حتويل األموال ) 44.48يف املائة(.

قائمة الانتظارات ذات األولوية:

تسريع اخلدمات اإلدارية واملساطر القضائية )82.66 يف املائة(؛  	
رقمنة اخلدمات ) 67.12في املائة(؛ احلصول على اخلدمات 

الصحية واحلماية االجتماعية ) 55.74يف املائة(؛ إحداث مؤسسات 
مخصصة ملغاربة العالم )51.90 يف املائة(؛ احلصول على املعلومة 

)49.56 يف املائة(؛ املواكبة يف اإلجراءات املتعلقة باالستثمار 
)45.09 يف املائة(؛ احلماية واملساعدة القضائية ) 43.72يف املائة(؛ 

التمثيلية داخل املؤسسات )41.09 يف املائة(؛ املشاركة السياسية 
)40.52 يف املائة(. 

انتظارات مغاربة العالم فيما يخص 
المخاَطب المؤسساتي األنسب لمعالجة 

قضاياهم:

وزارة مخصصة ملغاربة العالم )57.80 يف املائة(؛ غرف جتارية  	
مغربية يف بلدان اإلقامة ) 45.35يف املائة(؛ مجلس استشاري 

مخصص ملغاربة العالم 40.66( يف املائة(؛ مراكز االستثمار )38.98 
يف املائة(.
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كيفية تعزيز مشاركة مغاربة العالم 
وتمثيليتهم المؤسساتية:

ج أصحابُها خياراً على اآلخر  	 كانت األجوبة كاآلتي: أجوبة لم يرجِّ
)33.11 يف املائة(؛ املشاركة يف االنتخابات التشريعية من بلدان 
اإلقامة )33.97 في المائة(؛ االضطاع بدور استشاري لدى 

هيئات احلكامة اجليدة ) 10.38يف املائة(؛ احلصول على متثيلية 
داخل مجلس املستشارين ) 7.41يف املائة(؛ احلصول على متثيلية 
داخل جلنة إدارة مؤسسة احلسن الثاني للمغاربة املقيمني باخلارج 
) 5.97يف املائة(؛ انتخاب أعضاء مجلس اجلالية املغربية باخلارج 

) 5.76يف املائة(.

احتماالت العودة إلى المغرب:

مشاريع العودة: لفترات بالتناوب بني بلد املهجر واملغرب )44.15  	
يف املائة(؛ العودة نهائياً )21.15 يف املائة(؛ عدم العودة )17.25 يف 

املائة(؛ عودة مؤقتة )6.71 يف املائة(.

دواعي العودة: العمل )47.17 يف املائة(؛ التقاعد )22.25 يف املائة(؛  	
جتمع عائلي )16.35 يف املائة(.

جاءت األجوبة على التاريخ الذي يعتزم فيها مغاربة العالم العودة  	
إلى املغرب كاآلتي: يف أقل من عام )17.86 يف املائة(؛ يف أقل من 

عامني )15.50 يف املائة(؛ من 3 إلى 5 أعوام )24.13 يف املائة(؛ ما 
بني 6 و10 أعوام )20.70 يف املائة(؛ بعد أكثر من 10 أعوام )21.81 

يف املائة(.
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