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 املوضوع الخارج وشؤون الهجرةب لوزارية لشؤون املغاربة املقيمينللجنة االرابع  االجتماع

 التاريخ  2016يونيو  22األربعاء 

 املكان مقر رئاسة الحكومة

  السيد رئيس الحكومة 
  ؛السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
 والتكوين املنهي؛ السيد وزير التربية الوطنية 
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر؛ السيد 
 السيد وزير الشباب والرياضة؛ 
  ؛وزير التشغيل والشؤون االجتماعيةالسيد 
 السيد وزير الثقافة؛ 
  املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛السيد الوزير 
 املكلف بالنقل؛املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك  وزير ال السيد 
 ؛السيد الوزير املنتدب لدى ريس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 
  ؛لوزارة الداخلية العامالسيد الكاتب 
  لوزارة العدل والحريات؛السيد الكاتب العام 
  ؛الصحة العام لوزارةالسيد الكاتب 
 السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان؛ 
 ؛اململكة وسيط السيد 
 العام ملجلس الجالية املغربية بالخارج؛األمين  السيد 
  ؛والتعاون السيد مدير الشؤون القنصلية واالجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية 
 االقتصاد  بوزارةوالتركيب  القطاعية الهيئات بتنسيق املكلفة الفرعية ديريةمدير امل السيد

 واملالية؛
  املندوبية السامية للتخطيط؛ممثل 
  مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارجممثل. 

 

 
 
 رالحضو

 سيد رئيس الحكومةلل التوجيهيةة و الكلمة االفتتاحي 
 املنجزات  حصيلةحول  الهجرة الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون عرض السيد

 .املتعلقة بشؤون مغاربة العالم
  أعضاء اللجنةتدخالت السادة. 
 الهجرة. تعقيب السيد الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 
 .الكلمة الختامية للسيد رئيس الحكومة 

جـدول 
 األعـمـال

 

 مـحـضـر اجـتـمـاع
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 الكلمة االفتتاحية والتوجيهية للسيد رئيس الحكومة 

 امللك الجاللة صاحب يوليه الذي الخاص باالهتمام الحكومة رئيس السيد ذكر في كلمته االفتتاحية 
صره هللا، للمواطنين املغاربة املقيمين بالخارج، وحرصه الشديد على رعاية شؤونهم ، نالسادس محمد

" مرحبا"ما تحظى به عملية مبرزا  وطنهم، تنمية في املساهمة من وتمكينهم بهويتهم، تمسكهم وتوطيد
 .صاحب الجاللة من طرف فعلية رعايةالجالية من  أفراد باستقبال الخاصة

 مستوى  على استجد ما تدارسيشكل مناسبة ل االجتماعلى أن هذا يس الحكومة إئالسيد ر أشار و 
 تم ما على الوقوفوكذا  تجاوزها، وسبل بالخارج املغربية الجالية على املطروحة والتحديات اإلشكاالت

 .املغاربة املواطنين من الفئة هذه لفائدة إنجازه

باملهجر  مواطنينا لفائدة تحقق ما عملية تقييم أن على الحكومة رئيس السيدأكد وفي هذا الصدد، 
 غشت 20 بتاريخ السامي امللكي الخطاب في الواردة السامية والتوجيهات التعليماتاستحضار تستلزم 

 شؤون لتدبير  العمومية السياسة ومرتكزات معالم هللا حفظه امللك جاللة فيه رسم الذي 2012
 يوليوز  30 تاريخب املجيد العرش لعيد 16 الذكرى  بمناسبة السامي امللكي والخطاب العالم، مغاربة
إضافة  ،املشروعة وتطلعاتهم العالم ملغاربة الحقيقية االنشغاالت على جاللته فيه وقف ، والذي2015

 .2016-2012 الحكومي البرنامجإلى التعهدات ذات الصلة الواردة في 

 بمغاربة خاصةال وطنيةلالسياسة ا من تنزيلفي هذا الشأن ما تحقق انطالقا ومما تمت اإلشارة إليه 
خاصة ما يتعلق  املغربية، الدولية الهجرة عرفتها التي العميقة التحوالت استيعاب حاولت، والتي العالم

 خالل من املغاربة، املواطنين من الفئة هذه لشؤون العمومي التدبير  في جديدة حكامة نظام إرساءب
 ،األخيرة السنوات خاللاملكتسبات  من العديد تحقيق مكن منالش يء الذي  ،الوزارية اللجنة مأسسة

 بما في ذلك تحسين الخدمات القنصلية والتي نوه بها السيد رئيس الحكومة.

 من مجموعةه بالرغم من أهمية ما تحقق فإن أن إلى الحكومة ئيسوفي ختام كلمته أشار السيد ر 
 قبل من أكبر  مجهودات وبذل التنسيق من زيدداعيا إلى امل مطروحة، التزال واإلكراهات التحديات

 العالم. ملغاربة الراهنة والتطلعات تتناسب حلول  إيجاد أجل من املعنية القطاعات مختلف
 

 عرض السيد الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 
 

بشدددددددددددددؤون  مختلدددددددددددددف القطاعدددددددددددددات واملؤسسدددددددددددددات املعنيدددددددددددددة بددددددددددددداملجهودات املبذولدددددددددددددة مدددددددددددددن قبدددددددددددددل هبعددددددددددددد تنو هددددددددددددد
تدددددددم تحقيقددددددده لفائددددددددة مغاربدددددددة العدددددددالم بعدددددددد مدددددددا  تقددددددددم السددددددديد الدددددددوزير بعدددددددرض لحصددددددديلة، مغاربدددددددة العدددددددالم

سددددددددنة مدددددددددن انعقددددددددداد اجتمددددددددداع اللجندددددددددة الوزاريدددددددددة حدددددددددول شدددددددددؤون هدددددددددذه الفئدددددددددة مدددددددددن املدددددددددواطنين، وذلدددددددددك علدددددددددى 
واإلداري، تعبئدددددددددددددة الكفدددددددددددداءات واالسددددددددددددتثمار، وكدددددددددددددذا  االجتمددددددددددددا ي، القددددددددددددانونيالثقددددددددددددافي وال ربدددددددددددددوي،  املسددددددددددددتوى 

 التعاون والشراكة.

للهجددددددددرة الدوليددددددددة، ومدددددددددا  السدددددددديا  الددددددددراهنأهددددددددم مددددددددا يميدددددددددز  إلددددددددى أشددددددددار السددددددددديد الددددددددوزير وفددددددددي معددددددددرض حديثدددددددده 
، ومددددددددا قددددددددد يددددددددنجم عددددددددن ذلددددددددك مددددددددن تددددددددأ يرات علددددددددى أوضدددددددداع املغاربددددددددة مددددددددن تحددددددددديات وإشددددددددكالياتيحددددددددي  بهددددددددا 

 ضدددددددددد والتطدددددددددرف التمييدددددددددز  ظددددددددداهرةوتندددددددددامي ، خاصدددددددددة مدددددددددا يتعلدددددددددق بتدددددددددداعيات األزمدددددددددة االقتصدددددددددادية بالخدددددددددارج
 .املهاجرين أوضاع على وتأ يرها املناطق ببعض السياسية املهاجرين واالضطرابات

املكلفدددددددة باملغاربدددددددة املقيمدددددددين بالخدددددددارج وشدددددددؤون  أن الدددددددوزارةوفدددددددي هدددددددذا السددددددديا ، أكدددددددد السددددددديد الدددددددوزير علدددددددى 
ي الحسدددددددددددبان مختلددددددددددف التحدددددددددددوالت والظددددددددددروف التدددددددددددي تشددددددددددتغل فدددددددددددي إطددددددددددار ر يدددددددددددة وا ددددددددددحة تأخدددددددددددذ فددددددددددالهجددددددددددرة 
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 املهجددددددددددددر يددددددددددددتمجهددددددددددددة ملغاربدددددددددددة املغربيدددددددددددة، مضدددددددددددديفا أن مختلدددددددددددف البددددددددددددرامج واألنشدددددددددددطة املو  الجاليددددددددددددةتعيشدددددددددددها 
 .من أجل املستقبل توجيهها في إطار االستثمار 

، ومددددددددددن أجددددددددددل تجاوزهددددددددددا لددددددددددت مطروحددددددددددةكمددددددددددا وقددددددددددف السدددددددددديد الددددددددددوزير علددددددددددى بعددددددددددض اإلشددددددددددكاليات التددددددددددي الزا 
، داعيدددددددددا فدددددددددي هدددددددددذا الشدددددددددأن إلدددددددددى ضدددددددددرورة االنكبددددددددداب علدددددددددى تفعيلهدددددددددا جملدددددددددة مدددددددددن التوصددددددددديات تقددددددددددم بددددددددداق را 

 كل حسب مجال تدخله.من قبل مختلف القطاعات املعنية، 

 تدخالت أعضاء اللجنة 

ما تم تحصيله من مكتسبات في مجال النهوض بأوضاع وشؤون تدخالت أعضاء اللجنة بجل نوهت 

التأكيد على ضرورة ج واألنشطة التي هي قيد اإلنجاز، كما تم اإلشارة إلى أهم البراممع  ،مغاربة العالم
 مختلف بين التنسيق تعزيز وذلك انطالقا من  ،املطروحة لتحدياتواصلة العمل من أجل تجاوز ام

 .املتدخلين

 فيما يلي:هذا، وقد تمخض عن هذا االجتماع مجموعة من التوصيات، والتي نجملها 
 

 القنصلي:اإلداري و  املجال 

 القنصلية واملراكز  الدبلوماسية بالبعثات اإلدارية بالو ائق املتعلقة الرسوم تسعيرة مراجعة 
 ؛للمملكة

 ؛وضع وتفعيل مساطر إدارية تسمح باألداء عن بعد فيما يخص إعداد الو ائق اإلدارية 

 ؛اعتماد آلية املسك اإللك روني لسجالت الحالة املدنية 
  تركز كبير ببعض املدن املغربية التي تعرف  بالخارج وشؤون الهجرة للمغاربةجديدة فتح دور

 .فراد الجالية املغربيةأل 
 

 القانوني: جالامل 

  على املحال الوطن أرض إلى اضطراريا العائدين املغاربة ومواكبة برصد متعلق مرسوم استصدار 
 املصادقة؛ مسطرة على وعرضه الدراسة قصد 2016 أبريل 18 بتاريخ للحكومة العامة األمانة

 واألحوال األسرة بقضاياما يتعلق  خاصة القضائي التعاون  مجال في الثنائية االتفاقيات تعميم 

   الشخصية؛
 القطاعية؛ القوانين وتحيين صياغة في العالم مغاربة وحاجيات خصوصية االعتبار  بعين األخذ 
 املحال املغربي، الجنسية قانون  من 10 للفصل املعدل القانون  مشروع على باملصادقة التسريع 

 األجنبي للزوج يسمح والذي والحريات، العدل وزارة طرف من للحكومة العامة األمانة على
 إسوة تصريح بواسطة الزواج طريق عن املغربية الجنسية اكتساب من مغربية من امل زوج

 ؛مغربي من امل زوجة باألجنبية

 إلشكاليات املرتبطة بالعقار التي يعاني منها أفراد الجالية املغربية بالخارج.إيجاد حلول ل 
 

 :املجال الثقافي 

 مستقلة بصورة املسيرة الدولة مرافق الى( املغرب دار ) بالخارج املغربية الثقافية املراكز  تحويل 
(SEGMA). 
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 جال االجتما يامل: 

 .إيجاد حلول ملشاكل النساء املغربيات بالخارج  حايا شبكات الدعارة واالستغالل الجنس ي 
 

 :املجال االقتصادي 

 التنمية أهداف حسب) ،% 3 إلى% 7 من العالم مغاربة تحويالت كلفة تخفيض على العمل 
 .(2030 أفق في املستدامة

 

 :مجال النقل 

 تربطها التي البلدان ببعض السياقة لرخص املتبادل باالع راف املتعلقة اإلشكاليات معالجة 

دائرة هذه  وتوسيع...( السعودية العربية اململكة ،إسبانيا) املغربية اململكة مع اتفاقيات
 .أخرى  بلدان لتشملاالتفاقيات 

 

  والتدبير الحكامةمجال: 

 لتحوالت والتقلبات التي تعرفها الدول األوربيةملختلف التداعيات املحتملة ل االستعداد االستباقي 
 ؛...والتطرفخاصة في ظل تنامي مظاهر الكراهية والعنصرية  املغربية، على الجاليةوتأ يراتها 

 وضمان تمثيليتهم بمختلف الهيئات واملجالس  تمكين أفراد الجالية من املشاركة السياسية
  االستشارية.

 


