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 .اللجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقميني ابخلارج

 

 املوضوع

 التارخي 6102 يونيو 62 امخليس

 املاكن مقر رئاسة احلكومة

 .الس يد رئيس احلكومة -

 .الس يد وزير ادلوةل -

 .الس يد الوزير امللكف ابملغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجرة -

 .األوقاف والشؤون الاسالميةالس يد وزير  -

 .الس يد وزير العدل واحلرايت -

 .الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين -

 .الس يد وزير التشغيل والشؤون الاجامتعية -

 .الس يد وزير الس ياحة -

 .الس يد وزير الثقافة -

 .الس يد وزير الش باب والرايضة -

 .الس يد الوزير املنتدب دلى وزير ادلاخلية -

 .ى وزير الشؤون اخلارجية والتعاونالوزيرة املنتدبة دلالس يدة  -

 .وتكوين األطر والبحث العلمي ى وزير التعلمي العايلالس يدة الوزيرة املنتدبة دل -

 .الس يد الاكتب العام لوزارة الوظيفة العمومية وحتديث القطاعات -

 .الس يد الاكتب العام ملؤسسة احلسن الثاين للمغاربة القاطنني ابخلارج -

 .س يد مدير املزيانيةال  -

 ممثل املندوبية السامية للتخطيط  -

 .دارة امجلاركإممثل  -

 .القطاعات احلكومية املكونة للجنة الوزاريةعن ممثلني  -

 احلضور

 

 .اللكمة التوجهيية للس يد رئيس احلكومة -

القطاع، هبدف بلورة تصور معيل حلل بعض عرض الس يد الوزير امللكف ابملغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجرة حول القضااي اليت هتم  -

 .املشالك عىل املس توى القطاعي

 .مناقشة -

 جـدول األعـمـال

 مـحـضـر اجـتـمـاع
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ــيس  ــوم امخل ــي ي ــيون  62اجمتع ــة6102و ي ــي رئاس ــارج، حت ــني ابخل ــة املقمي ــؤون املغارب ــة لش ــة الوزاري ــة، ، اللجن ــيس احلكوم ــ يد رئ ــا  الس ــنهمم ملها  ــوم امل ــ ا للمرس وذكل تنفي

 .6100ش تنرب  01واختصاصاهتا الصادر يف 

ــة،يف  ــت الافتتاحي ــد  مســ  ل تمت ــىل أك ــة ع ــيس احلكوم ــ ا اإأالســ يد رئ ــة ا ــ  را  جــامتعمهي ــة م ــة الوزاري ــاألول للجن ــداهإن أب ــامتح ــ ا ي ــا ف ــيت م ــة ال ــع العناي ــا م ىش م  يولهي

ــاد   ــد الس ــ  ل ــالةل امل ــارجهللا  نرصــ ج ــني يف اخل ــا املقمي ــل اإ ،إىل مواطنين ــن أج ــ تبابة ام ــدخلنيس ــف املت ــني  تل ــل ب ــبام والتاكم ــن الاتس ــار م ــالإم يف إط ــاهتم ومط  .حتياج

ــ   الع  ــة ا ــيت ناي ــارخي ال ــا  بت ــ  الس ــاب املل ــا اخلط ــد علهي ــ بات، وأك ــن املناس ــ  م ــادرات ويف كث ــن املب ــد م ــي يف العدي ــال 6106غشــي  61جتل ــت ج ــا  اذلي رمس في ــ  مع ةل امل

 .     ومرتكزات الس ياسة العمومية لتدب  شؤون مغاربة العا 

املتعلقـــة  احلكوميـــة ابالزتامـــاتذ ـــر و داء العمـــو ، كـــط تطـــري الســـ يد رئـــيس احلكومـــة  إىل الغايـــة مـــن عقـــد اـــ ا الاجـــامتع حيـــث اعترباـــا مناســـ بة مواتيـــة لتقيـــمي األ

ــرب م  احلكــو ، ــوايت ال ــواردة تــن أول ــني ابخلــارج وال ــة املقمي ــدا ابملغارب ــىل  مؤك ــة، أع ــا ت املطروح ــدايت و ســب الرا ــع التا ــي متــ،  رف ــن أي وق ــي م ــة، أك ــة مطالب ن احلكوم

رفقتـــت، تمـــة الســـ يد رئـــيس ) .الاســـرتاتيجي واحليـــوي يف إطـــار اـــ ا الـــور  الزتاماهتـــا، رؤيـــة موحـــدة وخطـــة معـــل منســـقة، لتحقيـــ  بشـــش رشـــاري وجطعـــي وفـــ ابلعمـــل 

 (احلكومة

الــيت أ ــزي يمتــزي هبــا النســ ي   والتطلعــات خملتلــف التحــوات رصــدا تضــمن اعرضــ هجــرةابخلــارج وشــؤون ال قميــني الســ يد الــوزير امللكــف ابملغاربــة امل  قــدمبعــد ذكل 

ــة الاإ ــي ملغارب ــا جامتع ــرز، ع ــط أ  ــيت ك ــوايت ال ــم   اإشــاكليات واألول ــىل هت ــواطنني ع ــن امل ــة م ــ   الف  ــوي ا ــي والاقتصــادي والت  ــوايامت و الاجامتع ــايف واله ــ توى الثق داري اإ و املس

 .والقانوين والقنصيل

 (أمه األولوايت واملقرتحات املقدمة رفقتت،. )معاجلة القضااي والتادايت املطروحةة من أجل جرائيا جملموعة من املقرتحات اإالوزير ك كل تصوركط قدم الس يد 

 :مه النقط واملالحهمات يف ما ييلأتلخيص وميكن . عرض الس يد الوزير مت فتح النقا  إىل س امتعبعد اإ

 :دارية والقنصليةإعىل مس توى اخلدمات ا

 .من الرسوم املتعلقة ابس تصدار الواثئ  عىل املس توى القنصيلمغاربة العا  عفاء إماكنية إدراسة  -

 .تطوير اإدارة اإلكرتونيةجتويد اخلدمات و ليات جديدة هبدف آبحث عن س بل و ال داء القنصيل و تقيمي األ -

 .تفعيل آلية املداومة بشش جيد يس تجيب حلجم تدف  مغاربة اخلارج خالل املقام الصيفي -

 .ابملغرب ابخلارج وشؤون الهجرة املقمينيدور املغاربة  بإحداثالترسيع  -

 

 :اخلدمات القانونيةعىل مس توى 

 .ةالتأ يد عىل رضورة تطوير أداء اللجنة الوزارية اخملتلطة بني وزارة العدل والوزارة امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجر  -

 .القانونية اليت تعرتض املغاربة املقميني ابخلارج بتعديل بعض املقتضيات القانونية أو التدخل مبراس مي أو مناش  وزارية اقرتاح حلول لبعض الصعوابت -

 

 

 :س توى الثقايف واللغوي وادليينامل عىل 

مــن  ــة وحتســني صــورة املهــاجر  عــا والروحيــة  مــع مغاربــة الني الوشــاا الثقافيــة واللغويــة تــســ تقلال لمت لتعريــف ابلثقافــة املغربيــة بــب ان اإيــف اجلهــود الراميــة ل ث ك ت  -

 . من  ة أخرى املغريب

 .ابخلارج املقمينيمن طرف املغاربة  املعرب عهنا نتهماراتواإيف  ود التنس ي  بني  تلف املؤسسات لتقدمي عرض ثقايف منسجم يليب احلاجيات ث تك  -

 .داهئاتطوير أو  ارجملرككز الثقافية ابخلخاص اب هيم اجلانب الوظيفي واإداري تزنيل إطار قانوين -

 . إحداث جلنة تقنية خاصة ابلعرض الثقايف املوجت ملغاربة العا  -



3 
 

رشـــجيع ، و اســـ تعطل التكنولوجيـــا احلديثـــة: لتطـــوير   جديـــدة آليـــاتوالبحـــث عـــن  هـــود يف تـــال تـــدريس اللغـــات والثقافـــة املغربيـــة ابخلـــارج ســـ مترار يف تكثيـــف اجل اإ -

 ...ملساجدابتدريس اللغة العربية 

 .إتشاء مدار  مغربية ابخلارج للقطاع اخلاص فتح اجملال  -

 .من أجل إجناز أتشطة ثقافية لفائدة املغاربة املقميني ابخلارج البحث عن رشكاكت مع اجملالس املنتخبة حمليا و واي -

 . ارج يف ا ا اجملالخلاملغربية اب فعالياتالو  تربااخلنفتاح عىل إا -

 

 جامتعيالاس توى امل عىل 

ــة - ــات الثنائي ــال الاتفاقي ــ يع ت ــي توس ــال الضــطن الاجامتع ــدة يف ت ــ ان جدي ــمل ب ــط أنلتش ــدى  ، عل ــ تقلال ا تتع ــب ان الاس ــرب ب ــربط املغ ــيت ت ــة ال ــات الثنائي  06الاتفاقي

 .اتفاقية ثنائية

 .ومغاربة العا مبسامهة من ادلوةل  محلاية الاجامتعيةللتضامن وا صندوي زتام احلكو  القايض بإحداثلتفعيل اإ -

 .أثناء تواجدمه ابملغرب "راميد"طار نهمام املساعدة الطبية إخلارج يف املقميني اب املعوزين املغاربة بإدماجالترسيع  -

 .طبيعيةوضع منهمومة وا ة لتدب  األزمات الطارئة ببعض ادلول اليت تعرف توترات أو  وارث  -

 

  وتعبئة الكفاءات قتصادياإعىل املس توى 

 .األورا  الت وية ابملغربالكفاءات املغربية ابخلارج يف  استامثر خرباتمقاربة جديدة  رضورة التفك  يف -

 .حتسني آليات صندوي دمع استامثرات مغاربة اخلارج -

 

 :ويف اخلتام مت التأ يد عىل

املشــالك  حــول للتباحــث لك حســب اختصاصــاتت والقطاعــات املعنيــةتنهمــمي لقــاءات ثنائيــة بــني الــوزارة امللكفــة ابملغاربــة املقميــني ابخلــارج وشــؤون الهجــرة  -

 .، يف إطار جلان تقنية موضوعاتيةملعاجل اليات التدخل آو  والبحث عن الس بل الكفيةل  والانتهمارات املثارة والقضااي

 .6102نونرب إعداد القرارات واإجراءات القطاعية يف أف  التحض  لالجامتع املقلل للجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقميني ابخلارج املرتقب شهر  -

 


