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إن المغاربة المقيمين بالخارج و . حزب العدالة و التنميةبالغ من قبل اهتمام بملف جاليتنا المقيمة بالخارج  حظي

مر في الدخل الوطني الخام، هم في واقع األ أساسين يقدر عددهم بحوالي ثالث ماليين نسمة، والذين يساهمون بشكل الذي
 ليقدموا يإيجابثقافة و حضارة المغرب و يتفاعلون مع الحضارة األجنبية بشكل  معهم سفراء لبالدنا في دول المهجر، ينقلون

الثقافية  طاألنماا الديني و اللغوي و الثقافي و المنفتحة على وعها، المعتزة بتراثهبتن الصورة الحقيقية للحضارة المغربية الغنية
 .اإليجابيالواعي و  جاالندما عن المغاربة من روح التسامح و  في إطار ما عرف ىاألخر 

 
لية المغربية العمل على   ضمان وحماية حقوق الجا:"بيات الحزب أو وثائقه الدعوة إلىنجد في أد أنذن ليس غريبا إ

 .)7007البرنامج االنتخابي (" معالجة المشاكل المرتبطة بتواجدهم بأرض المهجر و ،في الخارج
 

التمثيل داخل المؤسسة التشريعية على  في لمغاربة القاطنين بالخارجحق ا ومن المعلوم أن الحزب سبق له أن دافع عن
، و كذلك عند عقد 7992إلعداد لالنتخابات التشريعية لسنة غرار مجموعة من الدول الديموقراطية، و ذلك بمناسبة ا

 .7007لسنة اجتماعات اللجنة التقنية التي تضم ممثلي األحزاب السياسية في إطار اإلعداد لالنتخابات التشريعية 
 

نونبر  6وم صاحب الجاللة يعنها  أعلنبارتياح كبير القرارات الملكية السامية التي الحزب تلقى  فقد، ولتلك األسباب
 .الخضراءمسيرة الثالثون للذكرى البمناسبة  في خطاب 7002

                                                                                                                                 
ع تنظيم المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتمثيلهم في ، محطة بارزة في تطور موضو خطابهذا الشكل لقد                    

 :مايليو يمكن اختزال القرارات الواردة في الخطاب في . وطنيةالمؤسسات ال
 

 ،من حق التصويت والترشيح األجيال الجديدةتمكين  ـ
 ،بمجلس النوابتمكين المغاربة المهاجرين بتمثيلهم ـ 

 ،بالخارج دوائر تشريعيةإحداث  ـ
 ،بأرض المهجر أو بأرض الوطن ،لكل مهاجر أن يكون ناخبا أو منتخبا سواء منح الحق ـ
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 المجلس األعلى للجالية المغربية بالخارجإحداث  ـ

أعضاء معينين  و (التمثيلية الحقة)يختارون  أو يضم أعضاء ينتخبون، و الملك يرأسه جاللة وهو مجلس 
 وممثلي مشهود لها بالدفاع عن قضايا المهاجرينالشخصيات على أن يكونوا من المن قبل الملك 

 .المؤسسات المعنية و السلطات
 

ممثلين  بتنظيم ندوة بالبرلمان، بحضور ه النيابيفريق انخرط الحزب مبكرا في اإلعداد لهذا الورش الكبير، حيث قام
 76 ، و ذلك يومة المغربية بالبرلمان المغربيأنجع السبل لتحقيق تمثيلية سياسية للجالي ، لدراسةعن الجالية المغربية بالخارج

 .7006يناير
 
من أجل انتخابات نزيهة : "تحت عنوان 7006أبريل  72بمناسبة المذكرة التي أصدرها يوم  مواقفه هذهالحزب  كدأ

 :حيث جاء فيها" و شفافة
 

حداث دوائر تشريعية خارج انطالقا من التوجيه الملكي في خطاب الذكرى الثالثين للمسيرة الخضراء القاضي بإ"
يراعى عند إحداثها الكثافة السكانية للمغاربة المقيمين بالخارج و إحداث مراكز للتصويت قريبة، و اعتماد  أنالمملكة، نطالب 

 ".طرق حديثة ميسرة للمشاركة في التصويت
 

أن ما  األمانة العامة للحزبعتبرت ، اأوساط المغاربة المقيمين بالخارج عدم تنظيم االنتخابات فيولما قررت الحكومة 
يونيو  79حسب بيان أصدرته يوم –واضح، واعتبرت  خطأ فادح ومخالفة صريحة لتوجيه ملكي ،األغلبية الحكوميةأقدمت عليه 

 عجز الحكومة عن القيام بواجبها، ورسالة صادمة للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنها دليال إضافيا على"هذا القرار  -7006

  ."7002مشاركتهم في استحقاقات  لالنتكاس الديناميكية التي يعيشونها منذ اإلعالن عن اإلرادة الملكية في أن تعرض
 

إن الحزب عندما يتحدث اليوم عن المجلس األعلى للجالية المغربية بالخارج، في إطار المشاورات مع المجلس 
فإنه ال تغيب عنه  لة اإلشراف على اإلعداد لتأسيس المجلس المذكور،إليه صاحب الجال أوكلاالستشاري لحقوق اإلنسان الذي 

الحيثيات و السياقات السالفة الذكر، فالمجلس األعلى ال يمكن أن يكون بديال عن الحقوق السياسية التي أعلن عنها جاللة 
أولية في طريق استرجاع هذه الحقوق  ، بالنسبة لجاليتنا المقيمة بالخارج؛ و لكنه قد يكون لبنة7002نونبر  6الملك في خطاب 

 .رض الوقعأالتي عجزت الحكومة الحالية على تنزيلها على 
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 :ـ على مستوى التسمية1
أو " الجالية"  من قبيل ، و تجنب استعمال مصطلحات"المجلس األعلى للمغاربة المقيمين بالخارج: "نقترح إسم

 .حساسيةلما يمكن أن تخلقه تلك المصطلحات من " المهاجرين"

 

  :ـ على المستوى الدستوري و القانوني7
مستوى مؤسسة دستورية، على غرار المجلس االقتصادي و  إلى هرفعب نقترح إضفاء الطابع الدستوري على المجلس،

 .) 96الفصل  (أو المجلس األعلى للحسابات  )من الدستور99 الفصل (االجتماعي 
 .ويحدث المجلس بقانون

 
 :ـ على مستوى الصالحيات9

 .العمل على تنمية و تحسين أوضاعهاـ الدفاع عن مصالح الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، و 
 
 .كل القضايا التي تهم المغاربة القاطنين بالخارجمشاريع القوانين و  حول تقديم أجوبة للحكومة ـ
 

 .في مجال الهجرة و المهاجرين رحات لتوجيه عملهاـ يقوم المجلس بتقديم ملتمسات للحكومة و يبدي آراء و مقت
 
الشفوية و ذلك عند انعقاد الجلسات العمومية للمجلس وعند و يسائل المجلس الحكومة عن طريق األسئلة الكتابية  ـ

 .ساجتماع مكتب المجل
 

ي و المجلس االجتماع، مثل المجلس االقتصادي و ىـ يعين المجلس من يمثله في بعض المجالس الوطنية األخر 
 .األعلى للتعليم
 

 .الجالية المتواجدين في مختلف الدول و االستفادة من بعضهم لبعض في مختلف المجاالت أفرادـ التنسيق بين 
 
 .متابعة القوانين المتعلقة بأوضاع الجالية المغربية وبالهجرة على العموم، التي تسنها الدول المضيفة ـ

 عبور المغاربة خالل العطلة الصيفيةـ وضع خطط وبرامج لتسهيل عملية 
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 :ـ على مستوى التكوين4
وهي  والفعالية  الديموقراطية، الشفافية، :تتلخص في مبادئ،ثالث المجلس ينطلق من  إن تصور الحزب لتكوين

 :و الذي جاء فيه 7002نونبر  6خطاب الملكي ليوم منسجمة مع ال مبادئ
 
يتم تشكيله، بكيفية  ،نا، برئاسة جاللتبالخارج اث مجلس أعلى للجالية المغربيةكان قرارنا الرابع، بإحدومن هنا  "

على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن . والتمثيلية الحقة ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة
للوطن،  المهاجرين، وعن المصالح العليا بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة الشخصيات المشهود لها

القرارات والتوجهات في سياق إستراتيجية  وتندرج هذه .باإلضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم
 "كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها شمولية ثالثية األبعاد، تأخذ بعين االعتبار

 
 :، وأن يكون تحت رئاسة صاحب الجاللةيتكون المجلس من ثالث فآت من األعضاء لحزب أنو بناء عليه، يقترح ا

 
  :ـ األعضاء المنتخبونأ

 
، تظهر أن بعض الدول تعتمد عرفها مجالس الجاليات األوروبيةإن الدراسة المقارنة بين مجموعة من األنماط التي ت

 .تخاب و التعييننين االمجالس منتخبة كلية و أغلب الدول تعتمد مبدأ المزج ب
إننا نرى أن ثلثي أعضاء المجلس يجب أن يكونوا منتخبين، و ذلك على صعيد الدوائر االنتخابية التي تحدث لهذا 

 .الغرض
 ."مواطن 20000ممثل لكل : "ونقترح في هذا الصدد، اعتماد مبدأ 

 .التصويت الفريدةو االقتراع النسبي بأكبر بقية وورقة  اعتماد مبدأ االنتخاب بالالئحة
ماكن التي تحددها تتم عمليات التصويت و الفرز و إعالن النتائج على مستوى قنصليات المملكة بالخارج، أو باأل

 .هذه القنصليات لهذا الغرض
قدم المرشحون باسم جمعيات للمغاربة المقيمين بالخارج، ويحدد قرار مشترك لوزير الخارجية ووزير الداخلية شروط ي

 .الجمعيات المذكورةأهلية 
 

 :بالصفة عضاءاألـ ب  
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 :ـ القطاعات
 الخارجية قطاعـ 
 الداخلية قطاعـ 
 العدل قطاعـ 

 ـ قطاع المالية
 األوقاف و الشؤون اإلسالمية قطاعـ 
 بالخارج بالجالية المغربية القطاع المكلفـ 

 
  :المؤسسات و المجالسـ 

 المجلس العلمي األعلىـ 
 للمغاربة المقيمين بالخارج نيـ مؤسسة الحسن الثا

  للتضامن ـ مؤسسة محمد الخامس
 ـ المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

 
 :المجتمع السياسيـ 

  ـ ممثل عن كل حزب سياسي له فريق برلماني
 الممثلة في البرلمانـ ممثلين عن النقابات 

 
 :عضاء بالتعيينـ أج 

 
يعينهم  المغاربة المقيمين بالخارج أوضاعة و اطالعها الواسع على الجالي مشهود لها بمتابعتها لملفشخصيات  وهم

 .لة الملكجال
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 :طريقة اشتغال المجلسـ 2
 

  يوضع نظام داخلي للمجلس ينص على دورية اللقاءات ينص على وجوب عقد دورة واحدة في السنة
 .إضافة إلى الدورات االستثنائية

 األمين العام للمجلس يعين من قبل الملك. 
 حدث المجلس مجموعة من اللجان من بين أعضائهي. 
 ينتخب أعضاء المجلس مكتبا للتسيير، ونائبين لألمين العام. 
  يتقاضون ، ولكن يزاولون عملهم بصفة تطوعية، فإن أعضاء المجلس األمين العام للمجلسباستثناء

 ...و غيرها ت النقلتعويضات عن المهام المنوطة بهم، إضافة إلى التخفيضات و التسهيالت في مجاال
 يقدم األمين العام سنويا تقريرا لجاللة الملك حول أشغال المجلس. 
 تدرج ميزانية المجلس بالميزانية السنوية للدولة. 

 
تأسيس المجلس األعلى للمغاربة المقيمين بالخارج  نإن حزب العدالة و التنمية إذ يقدم هذه المقترحات، فإنه يعتبر أ

لتنظيم جاليتنا بدول المهجر و مرحلة أساسية في أفق تمثيلهم في المؤسسة التشريعية في المرحلة  بنةسيكون في حد ذاته ل
 .المقبلة

 
 

 ............الرباط في
 

 األمين العام
 

 ين العثمانيالدكتور سعد الد


