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يشــير المجلــس فــي التقريــر إلــى أن المغــرب الــذي كان دائمــا يعتبــر أرضــا للهجــرة والعبــور، يحظــى 
له مــن تطــورات فــي مــا يتعلــق بالتنميــة االقتصاديــة، وكــذا  باهتمــام خــاص بالنظــر إلــى مــا ســجَّ

اعتبــاراً للسياســة التــي اعتمدهــا صاحــب الجاللــة لفائــدة المهاجريــن.

ولتحقيــق هــذا الهــدف، ينبغــي اعتبــار الهجــرة بمثابــة َمــْوِرٍد مســتداٍم وَحــلٍّ ضمــن الحلــول الــواردة، 
لمعالجــة مختلــف اإلشــكاليات المرتبطــة بالتنميــة ويســاهم فــي إقامــة مجتمــع متشــبع بقيــم التضامن 

واحتــرام التنــوع والتعايــش والتماســك االجتماعــي وحــوار الحضــارات.

فــي هــذا اإلطــار، يوصــي المجلــس بإرســاء نمــط حكامــة مبتَكــر بغيــة جعــل الهجــرة رافعــة حقيقيــة للتنمية 
المشــتركة والتعــاون والتضامــن، قــادرة علــى ضمــان انســجام السياســات العموميــة واألجنــدات المتعلقــة 

بهجــرة اليــد العاملــة. ومــن بيــن التوصيــات نذكــر:

 مواصلــة توفيــر الدعــم المالــي مــن أجــل تدبيــر أنجــع إلدمــاج المهاجريــن، مــع اســتهداف القطاعــات
األساســية، الســيما الحمايــة االجتماعيــة والتشــغيل والتكويــن المهنــي والصحــة؛

 َمــة والنظاميــة، مــن خــالل وضــع آليــات تمويليــة أخــرى أكثــر مرونــة تســمح بتشــجيع الهجــرة اآلمنــة والُمنَظَّ
مســارات هجــرة قانونيــة تكــون ُمتاحــة بشــكل أفضــل وأكثــر ُمالءمــة ؛

تعزيز ولوج المهاجرين إلى الحقوق االجتماعية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والتكوين؛
 ــُن مــن معادلــة الشــهادات التــي يحملهــا المهاجــرون وتطويــر آليــة التصديــق علــى مكتســبات وضــع آليــات تَُمكِّ

الخبــرة المهنيــة لتشــمل المهاجريــن وربطهــا بإطــار مرجعــي للوظائــف والمهــن؛
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 تبســيط المســاطر اإلداريــة المتعلقــة بتشــغيل العمــال المهاجريــن بمــا يســمح باعتمــاد آليــة الهجــرة الدائريــة
لليــد العاملــة؛

 ع علــى تالقــح الثقافــات، علــى شــاكلة برنامــج ــجِّ ــُن مــن تبــادل التجــارب بيــن الشــباب وتَُش وضــع آليــات تَُمكِّ
(ERASMUS)؛ «إراســموز» 

توسيع نطاق أنظمة منح التأشيرات، بما يكفل تيسير حركية الطلبة والمقاولين؛
 تخويل المهاجرين الموجودين في وضعية قانونية الحق في تكوين الجمعيات والتعاونيات؛
تخويل المهاجرين الحق في ممارسة جميع الحقوق النقابية واحترام أحكام قانون الشغل؛
 إرســاء آليــات لتوجيــه المهاجريــن كفيلــة بــأن تضطلــع بــدور مهــم فــي تيســير اســتقبالهم وإدماجهــم فــي

ِل تجمعــات وبــؤر تضــم المهاجريــن؛ المجتمــع وذلــك بغيــة تفــادي إقصائهــم وتجنــب تََشــكُّ
 إشــراك النســيج الجمعــوي المحلــي قصــد تيســير اســتقبال المهاجريــن وإدماجهــم فــي المجتمــع وفــق مقاربــة

تشاركية؛ 
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