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التوجيهــات  مــن  مــع  تفاعــا 
امللكيــة الســامية مبناســبة الذكــرى 
69 لثــورة امللــك والشــعب بتاريــخ 
والراميــة   2022 غشــت   20
إلــى إطــاق ديناميــة جديــدة يف 
اجلاليــة  قضايــا  مــع  التعاطــي 
أعــد  باخلــارج،  املقيمــة  املغربيــة 
املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
والبيئــي، يف إطــار إحالــة ذاتيــة، 
عنــوان  حتــت  املوضــوع  يف  رأيــاً 
»متتــن الرابــط اجليلي مــع مغاربة 
والتحديــات«. الفــرص   : العالــم 

ل  خــا  مــن  املجلــس  ويســعى 
يف  املســاهمة  إلــى  الــرأي  هــذا 
هــذه الديناميــة الراميــة إلــى فهــم 
قضايــا مغاربــة العالــم ومعرفتهــا 
بغيــة  وذلــك  أفضــل،  نحــو  علــى 
اخلدمــات  بجــودة  االرتقــاء 
حقوقهــم،  وصــون  لهــم  املقدمــة 
تنميــة  يف  بإســهامهم  والنهــوض 

إشــعاعها. وتعزيــز  اململكــة 
وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي جرى 
إعــداده وفــق املقاربــة التشــاركية 
املجلــس،  عليهــا  دأب  التــي 
نظــر  ووجهــات  إســهامات  ثمــرة 
مختلــف الفئــات املكونــة للمجلــس، 

جلســات  مخرجــات  عــن  فضــا 
أبــرز  مــع  املنظمــة  اإلنصــات 
باإلضافــة  املعنيــن،  الفاعلــن 
املواطنــة  االستشــارة  نتائــج  إلــى 
التــي أطلقهــا املجلــس بشــأن هــذا 
الرقميــة  املنصــة  علــى  املوضــوع 
اســتبيان  خــال  مــن  »أشــارك« 
بســبع لغــات موجــه ملغاربــة العالــم 
)العربيــة واإلجنليزيــة  واإلســبانية 
والفرنســية واألملانيــة واإليطاليــة 

والهولنديــة(.
معطــى  مــن  املجلــس  وينطلــق 
العالــم  مغاربــة  كــون  أساســي 
املائــة  يف   15 نحــو  يشــكلون 
اململكــة،  ســاكنة  مجمــوع  مــن 
ويســاهمون بأزيــد مــن 7 يف املائــة 
مــن ناجتهــا الداخلــي اإلجمالــي.
إن طــول فتــرة اإلقامــة يف اخلــارج 
ــن  ــي، وتكوي ــة املســار املهن ومواصل
عاقات أســرية يف بلد االســتقبال 
واكتســاب  فيــه،  واالندمــاج 
احلقــوق  وممارســة  جنســيته، 
احليــاة  يف  واملشــاركة  املدنيــة 
كلهــا  هنــاك،  احملليــة  السياســية 
االســتقرار  علــى  تشــجع  عوامــل 
الدائــم يف بلــد االســتقبال. غيــر 

يؤثــر  ال  ذلــك  أن  ياحــظ  أنــه 
علــى منســوب الروابــط الوجدانيــة 
والذاكراتيــة والعائليــة مــع املغــرب 
أساســها  علــى  يســتمر  التــي 
تبــادل الزيــارات )أو مــا يســمى بـــ 
والتحويــات  اجلــذور«(  »ســياحة 
االقتصاديــة  والعاقــات  املاليــة 
والثقافيــة  الدينيــة  والتفاعــات 
تؤكــده  مــا  وهــو  اململكــة.  مــع 
االستشــارة  نتائــج  كبيــر  بشــكل 
املجلــس  أطلقهــا  التــي  املواطنــة 
الــرأي، إذ  يف إطــار إجنــاز هــذا 
وصــف حوالــي 93 يف املائــة مــن 
باملغــرب  عاقتهــم  املشــاركن 
بـ«القويــة« و »ينبغــي متتينها أكثر«. 
جتســد  أخــرى  مؤشــرات  وثمــة 
بشــكل جلــي متانــة هــذا الرابــط 
واســتمراريته : بحيــث إن 83.4 يف 
املائــة مــن مغاربــة العالــم يحولــون 
املغــرب  إلــى  دخلهــم  مــن  جــزًءا 
ــزورون  ــم ي ــن منه ــي 3 ماي وحوال
اململكــة مــرة واحــدة علــى األقــل يف 

الســنة.
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ويف معــرض إجابتهــم عــن األســباب الرئيســية لتشــبثهم باملغــرب واعتزازهــم باالنتمــاء إليــه، اســتحضر املشــاركون 
يف االستشــارة املواطنــة، علــى اخلصــوص، املؤسســة املَلَِكيــة، وجالــة امللــك محمــد الســادس،  والُهويــة الوطنيــة، 

والتقــدم احملــرز يف مجــال البنيــات التحتيــة ويف تنميــة البــاد، والنهــوض بحقــوق املــرأة.
غيــر أن تعزيــز الرابــط بــن اململكــة املغربيــة ومواطنيهــا املقيمــن يف اخلــارج وضمــان اســتمراريته، يظــل رهينــا 
ببــذل مجهــود وطنــي أقــوى، مــن أجــل التفاعــل اإليجابــي مــع انتظاراتهــم وتطلعاتهــم، وإيجــاد األجوبــة املناســبة 

ــدان االســتقبال أو يف املغــرب. ــي يواجهونهــا، ســواء يف بل لإلكراهــات واملشــاكل الت
ــورة هــذا  ــس يف إطــار بل ــي أجراهــا املجل ــف جلســات اإلنصــات والنقاشــات واالستشــارات الت ــت مختل ــد مكن وق

ــم :  ــة العال ــدى مغارب ــد خمســة انتظــارات أساســية ل ــرأي مــن الوقــوف عن ال
 علــى الصعيــد الدينــي: ثمــة إجمــاع بشــأن احلاجــة إلــى تعزيــز وتعميــم النمــوذج املغربــي يف تدبيــر الشــأن الدينــي 
يف وضوحــه واعتدالــه الروحــي، هــذا النمــوذج القائــم علــى مؤسســة إمــارة املؤمنــن، واملرتكــز علــى منــح األولويــة 
إلعمــال العقــل وحمايــة ِقيَــِم احليــاة وصــون كرامــة اإلنســان، وذلــك يف احتــرام للتشــريعات والبيئــة الثقافيــة لبلــدان 
ــكل  ــش واحلــوار، وتتصــدى ل ــم التعاي ــى قي ــة، تدعــو إل ــة متوازن ــن إرســاء ممارســة ديني ــن م االســتقبال مبــا ميك

أشــكال الدعــوة إلــى الكراهيــة، والعنــف والتطــرف.
ــخ  ــة تاري ــة، ومعرف ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــز االســتفادة بشــكل أفضــل م ــى تعزي ــايف: مت اإلشــارة إل يف املجــال الثق
املغــرب واالطــاع علــى حياتــه الثقافيــة، كتطلــع مشــروع لــدى مغاربــة العالــم. يف هــذا الصــدد، فإنهــم يُفضلــون 
الدعامــات الرقميــة واخلدمــات املبتكــرة »خــارج األســوار«َ بـَـَدال مــن املقاربــات التقليديــة املتمثلــة يف إحــداث مراكــز 

ثقافيــة حتتضنهــا مقــرات ثابتــة ومكلفــة لكنهــا ضعيفــة اجلاذبيــة. 
للقطاعــات االقتصاديــة  التمثيليــة يف اخلــارج  تعزيــز  التشــديد علــى ضــرورة  املجــال االقتصــادي: جــرى  يف 
الرئيســية وإبــراز الفــرص االقتصاديــة املتاحــة باملغــرب. كمــا ينبغــي إعطــاء دفعــة قويــة ملختلــف آليــات وتدابيــر 
االســتقبال والدعــم واالنتصــاف املوضوعــة رهــن إشــارة مغاربــة العالــم وضمــان حســن اشــتغالها. مــن جهــة أخــرى، 
مــن بــن االنتظــارات التــي يعتبرهــا مغاربــة العالــم ذات أولويــة يف هــذا املجــال، نذكــر ضــرورة القضــاء علــى 
العراقيــل اإلداريــة ومكافحــة ســلوكيات الفســاد، وبشــكل عــام انتهــاكات األخاقيــات يف مجــال األعمــال والعاقــات 

ــة.  ــة واخلدمــات العمومي االقتصادي
يف مــا يتعلــق باخلدمــات القنصليــة واإلداريــة واالجتماعيــة. يعتبــر اســتكمال عمليــة الرقمنــة ونــزع الطابــع املــادي 
عــن املســاطر واإلجــراءات مــن أجــل إضفــاء املرونــة علــى العاقــات بــن اإلدارة واملرتفقــن، مــن بــن االنتظــارات 

األساســية ملغاربــة العالــم.
علــى مســتوى التمثيليــة السياســية : ينبغــي أن ينظــر إلــى هــذه املســألة يف شــموليتها، بحيــث تتســع للمشــاركة يف 

آليــات الدميقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية، وتشــجيع احلــوار املواطــن واالنخــراط يف تدبيــر الشــأن العــام.
ــم  	 ــذي يصله ــط ال ــد الراب ــم، وتوطي ــة العال ــى النهــوض بأوضــاع وحقــوق مغارب ــة عل ــة املغربي إن حــرص الدول

ــة.  ــذه الفئ ــج املخصصــة له ــوع املؤسســات واالســتراتيجيات والبرام ــدد وتن ــى يف تع ــة، يتجل باململك
غيــر أنــه ياحــظ أن القطاعــات واملؤسســات املعنيــة مبغاربــة العالــم، الزالــت تعمــل بشــكل منعــزل عــن بعضهــا  	

البعــض عــوض إعمــال آليــات التنســيق والشــراكة وااللتقائيــة يف خدمــة مصالــح مغاربــة العالــم. ينضــاف إلــى 
ذلــك عــدم االســتقرار يف املنظومــة املؤسســاتية، جــراء التغيــرات التــي تطــرأ باطــراد علــى الهيــكات احلكوميــة 
ــة املقيمــن باخلــارج، ومــا  ــم قطــاع مكلــف باملغارب ــة ث ــة املقيمــن باخلــارج، وزارة منتدب )وزارة مكلفــة باملغارب
إلــى ذلــك(، ممــا ينتــج عنــه: تكــرار بعــض البرامــج؛ كثــرة الفاعلــن املكلفــن بشــؤون مغاربــة العالــم؛ تداخــل بــن 
اختصاصــات هــؤالء الفاعلــن أحيانــا؛ مبــادرات موجهــة لفائــدة مغاربــة العالــم غيــر معروفــة بالقــدر الــكايف؛ 

هــدر للمــوارد؛ بعــض املشــاريع بلغــت مداهــا؛ قصــور يف مجــال التوجيــه والتتبــع والتقييــم وآليــات التنفيــذ.
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انطاقــا مــن هــذا التشــخيص، الــذي يتقاســمه املجلــس مــع مختلــف الفاعلــن واألطــراف املعنيــة، يوصــي املجلــس 
مبداخــل التغييــر التاليــة يف خدمــة مغاربــة العالــم : 

على مستوى اإلطار املؤسساتي : يدعو املجلس إلى جتديد الهندسة املؤسساتية احلالية من خالل :  
إناطــة مهمــة اإلشــراف علــى بلــورة وحســن تنفيــذ االســتراتيجية املتعلقــة مبغاربــة العالــم بوزيــر مكلــف بشــؤون  	

مغاربــة العالــم منتــدب لــدى وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون اإلفريقــي واملغاربــة املقيمــن يف اخلــارج؛ 
االرتقــاء بــأدوار مؤسســة احلســن الثانــي للمغاربــة املقيمــن باخلــارج بجعلهــا مؤسســة عموميــة اســتراتيجية  	

خاصــة مبغاربــة العالــم تشــكل الــذراع التنفيــذي لتنزيــل االســتراتيجية املشــار إليهــا، وذلــك بتنســيق مــع ُمختِلف 
اجلهــات الفاعلــة واألطــراف املعنيــة. ويوصــى بــأن توضــع هــذه املؤسســة حتــت إشــراف الوزيــر املنتــدب املكلــف 
مبغاربــة العالــم الــذي يتــرأس مجلــس إدارتهــا، وينبغــي أن تخــول االختصاصــات واملــوارد الازمــة لاضطــاع 

مبهامهــا علــى نحــو أمثــل.
االرتقــاء باللجنــة الوزاريــة لشــؤون املغاربــة املقيمــن يف اخلــارج وشــؤون الهجــرة إلــى جلنــة اســتراتيجية عليــا،  	

محدثــة لــدى رئيــس احلكومــة ومكلفــة حصريــا بقضايــا مغاربــة العالــم. وينبغــي أن تضــم هــذه اللجنــة مختلــف 
األطــراف املعنيــة وأن تــوكل إليهــا ســلطات واســعة يف مجالــي املتابعــة والتحكيــم املرتبطــان بتنفيــذ البرامــج 

املوجهــة ملغاربــة العالــم.
على مستوى جودة اخلدمات املقدمة من لدن اإلدارة وباقي الفاعلن املعنين لفائدة مغاربة العالم :

ــس بإحــداث منصــة  	 ــم، يوصــي املجل ــة العال ــات مغارب ــة ومائمــة حلاجي ــة ناجع مــن أجــل االســتجابة بطريق
رقميــة وحيــدة )علــى غــرار مبــدأ الشــباك الوحيــد( لتيســير العمليــات والتفاعــل بــن كل الفاعلــن يف املنظومــة 
املوجهــة ملغاربــة العالــم. ويتعــن أن تخــول لهــم هــذه املنصــة إمكانيــة الولــوج إلــى مختلــف اخلدمــات واملعلومــات 
واملســاطر التــي تهمهــم )الوثائــق القنصليــة، وتقــدمي الدعــم يف مجــال االســتثمار، واملعلومــات الثقافيــة، 

وتدريــس اللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك(.
تعزيــز املــوارد البشــرية العاملــة يف البعثــات القنصليــة مــن حيــث العــدد والكفــاءة وتنــوع القــدرات والتدخــات،  	

وتعزيــز الوحــدات القنصليــة املتنقلــة يف البلــدان التــي تســجل ضعفــاً يف اخلدمــات الرقميــة؛
على مستوى االستفادة من اخلدمات الدينية والثقافية

العمــل بتعــاون وثيــق مــع الســفارات علــى تفعيــل عــرض اخلدمــات املتعلقــة باجلانــب الدينــي املوجهــة ملغاربــة  	
العالــم يف بلــدان االســتقبال، وماءمتهــا مــع خصوصيــة كل بلــد، مــع وضــع أهــداف محــددة وفــق برنامــج زمنــي 

دقيــق، واحلــرص إشــراك جميــع األطــراف املعنيــة.
ــات يف مجــال النهــوض بالعمــل الثقــايف للمغــرب باخلــارج، تعمــل وفــق منــط  	 ــد مــن البني ــل جدي إحــداث جي

تدبيــر مــرن ودينامــي ومرتكــز علــى التكنولوجيــا الرقميــة، وهــي بنيــات تســمى )hors-murs ( أي غيــر مرتبطــة 
بتشــييد بنايــة داخــل مجــال ترابــي معــن أو تدبيــر إداري كاســيكي. وينبغــي أن ينــاط بهــذه البنيــات تنظيــم 
ملتقيــات منتظمــة باملغــرب حــول مغاربــة العالــم وببلــدان اإلقامــة حــول املغــرب، علــى أن تتخــذ هــذه امللتقيــات 

شــكل منتديــات للحــوار ومعــارض وحفــات وفعاليــات ثقافيــة وأنشــطة لتعزيــز قيــم املواطنــة.
على مستوى احلماية االجتماعية

االنخــراط يف حــوار مــع بلــدان االســتقبال بهــدف حتيــن و/أو توســيع نطــاق االتفاقيــات الثنائيــة املتعلقــة  	
ــم مــن حقوقهــم املرتبطــة  ــة العال ــي تعيــق اســتفادة مغارب بالضمــان االجتماعــي بهــدف تبســيط الشــروط الت

ــى املغــرب. ــي أو مؤقــت إل ــم بشــكل نهائ ــد عودته ــة عن ــة الصحي بالتقاعــد والرعاي



ــدة األصــول،  	 ــى إعــداد عــرض للتأمــن عــن املــرض لفائ ــاك وشــركات التأمــن، عل العمــل، بشــراكة مــع األبن
ــة. ــزات ضريبي ــا بتحفي ــون مرفق ــم يك ــة العال ــدة مغارب ــى التقاعــد لفائ ــاري عل وعــرض للتأمــن االختي

يف مجال تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة باخلارج
إدراج مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة )ال ســيما مشــروع القانــون رقــم 63.21 املتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي  	

والبحــث العلمــي ونصوصــه التطبيقيــة( تســمح بتيســير اســتقدام الكفــاءات املغربيــة العاملــة باخلــارج، خاصــة 
ــن اجلامعــة املغربيــة وباقــي  األســاتذة واخلبــراء والباحثــن اجلامعيــن. ومــن شــأن هــذه التدبيــر أن مُيَكِّ
مؤسســات البحــث العلمــي مــن االســتفادة مــن مغاربــة العــام مــن ذوي اخلبــرات واملهــارات، وذلــك وفــق إطــار 

تعاقــدي مــرن يســمح مبشــاركتهم يف برامــج التكويــن والبحــث العلمــي واالبتــكار.
العمــل يف إطــار شــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص علــى إحــداث منصــة رقميــة للتدبيــر التوقعــي للوظائــف  	

والكفــاءات خاصــة بالكفــاءات املغربيــة املقيمــة باخلــارج، علــى أن تشــمل املهــن اجلديــدة وتلــك التــي تعانــي مــن 
اخلصــاص علــى املســتوى الوطنــي.

يف ما يتعلق بالتحويالت املالية ملغاربة العالم
ــدوق اســتثمار  	 ــم و/ أو إحــداث صن ــة العال ــام مســاهمة مغارب ــد الســادس لاســتثمار أم ــدوق محم ــح صن فت

مخصــص ملغاربــة العالــم بهــدف توجيــه بعــض املــوارد نحــو األنشــطة ذات االنعكاســات االجتماعيــة والبيئيــة 
ــي. ــة، واالســتثمار يف أســهم الشــركات، وأنشــطة االقتصــاد االجتماعــي والتضامن اإليجابي

تكميليــة ذات جاذبيــة يف مجالــي  	 املالــي علــى تطويــر منتجــات  القطــاع  املغاربــة يف  الفاعلــن  - تشــجيع 
العالــم. ملغاربــة  مخصصــة  والتقاعــد  االدخــار 

بخصوص التمثيلية واملشاركة السياسية ملغاربة العالم : 	
تطويــر مشــاركة ومتثيليــة مغاربــة العالــم يف املؤسســات االستشــارية وهيئــات احلكامــة اجليــدة التــي يحدثهــا  	

الدســتور أو القانــون؛
وضــع الترتيبــات التنظيميــة والتقنيــة، وال ســيما الرقميــة منهــا، الكفيلة بتيســير التســجيل يف اللوائح االنتخابية  	

الوطنية والتصويت يف االنتخابات التشــريعية بالنســبة ملغاربة العالم.
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