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 الموضوع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالخامس االجتماع 

 التاريخ  2017ماي  26األربعاء 
 المكان مقر رئاسة الحكومة

 السيد رئيس الحكومة  ▪
 والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة؛ يالسيد وزير إعداد التراب الوطن ▪
 السيد وزير الشباب والرياضة؛ ▪
 السيد وزير الشغل واإلدماج المهني؛ ▪
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون السيد الوزير المنتدب لدى وزير  ▪

 الهجرة؛
 السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ ▪
مي السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرس ▪

 باسم الحكومة؛
 لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل؛ تب الدولةاكالسيد   ▪
السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم  ▪

 العالي والبحث العلمي؛
 السيد الكاتب العام لوزارة العدل؛ ▪
 السيد الكاتب العام لوزارة الصحة؛ ▪
 الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي؛السياحة والنقل ة الكاتبة العامة لوزارة السيد ▪
 بحقوق اإلنسان؛ ةالمكلفالسيد الكاتب العام للوزارة  ▪
 الداخلية؛الوالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة السيد  ▪
 السيد الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة؛ ▪
 بالخارج؛السيد الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين  ▪
 الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛مدير الشؤون القنصلية واالجتماعية بوزارة السيد  ▪
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛بوزارة مدير الشؤون اإلدارية والتعاون  السيد ▪
 االقتصاد والمالية؛مدير المديرية الفرعية المكلفة بتنسيق الهيئات القطاعية والتركيب بوزارة  السيد ▪
 للجنة الوزارية.الين عن القطاعات الحكومية األعضاء في ممث ▪

 
 

 الحضور

 الكلمة االفتتاحية والتوجيهية للسيد رئيس الحكومة ▪
لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج  الوزير المنتدبالسيد  مداخلة ▪

 .وشؤون الهجرة
 تدخالت السادة أعضاء اللجنة. ▪
 تعقيب السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. ▪
 الكلمة الختامية للسيد رئيس الحكومة. ▪

جـدول 
 األعـمـال
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 الكلمة االفتتاحية والتوجيهية للسيد رئيس الحكومة ❖

كلمته االفتتاحية بالتذكير بسيرورة مأسسة اللجنة الوزارية لشؤون املغاربة  لسيد رئيس الحكومةاستهل ا
الذي يتزامن مع اقتراب انطالق  ،انعقاد هذا االجتماعأن  املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مشيرا إلى

الخاصة باستقبال مواطنينا بالخارج خالل عودتهم لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض  2017 عملية "مرحبا"
، صاحب الجاللة امللك محمد السادس ايوليهتجاوب مع االهتمام والعناية التي يندرج في إطار ال ،الوطن

وأيضا يعكس مدى حرص الحكومة على تنزيل التعهدات  صره هللا، للمواطنين املغاربة املقيمين بالخارج،ن
 بالبرنامج الحكومي. ةالوارد

فرصة لتدارس كيفية تحسين ظروف هذا االجتماع يشكل  أن إلىالسيد رئيس الحكومة  أشار كما 
الستحضار ما تحقق من  أيضا مناسبةاستقبال مواطنينا بالخارج خالل عودتهم إلى أرض الوطن، و 

الوقوف على مختلف التحديات املطروحة، خاصة و مكتسبات لفائدة الجالية املغربية املقيمة بالخارج، 
ة الوطنية، وكذا تعبئة هذه الفئة من املواطنين للمساهمة في ما يتعلق بمسألة الحفاظ على الهوي

 . األوراش التنموية باملغرب

الحكومة ملتزمة باملض ي قدما في مواصلة تنفيذ  أن على السيد رئيس الحكومةأكد وفي هذا الصدد، 
تنزيل تدابير مختلف البرامج املوجهة ملغاربة العالم، وكذا تنفيذ برامج وأنشطة جديدة، انطالقا من 

مختلف القطاعات  ، داعيافض ي إليه هذا االجتماع من توصياتما سيتفعيل البرنامج الحكومي و 
كل ل اف املسطرة، في انسجام والتقائيةاملساهمة في تحقيق األهداالنخراط و  واملؤسسات املعنية إلى
اعية في مجال تبسيط التفكير في حلول ابتكارية وإبدت الصلة، كما حث على التدخالت القطاعية ذا

 مختلف املساطر اإلدارية والقانونية لخدمة شؤون مواطنينا بالخارج واحترام كرامتهم وحقوقهم.

قبل مختلف القطاعات إلى بذل أقص ى جهد ممكن من  ئيس الحكومةالسيد ر  دعاوفي ختام كلمته 
تناسب ، بما يلخدمة قضايا وشؤون مواطنينا بالخارج تنفيذ البرامج واألنشطة املوجهةاملعنية من أجل 

 .، وعلى رأسها تجويد الخدمات الخاصة بحسن استقبالهمالراهنة هموتطلعات

املكلــــــــــ   ارجيـــــــــة والتلـــــــــاو  الـــــــــدو  املنتـــــــــدر لـــــــــد  و  ـــــــــر ال ـــــــــ و  ال  الســـــــــيد الـــــــــو  ر  داخلـــــــــةم ❖
 باملغاربة املقيمي  بال ارج وش و  الهجرة

محمتتتتتتتتتتتد  ة التتتتتتتتتتتتي يوليهتتتتتتتتتتتا جاللتتتتتتتتتتتة امللتتتتتتتتتتتكبالتتتتتتتتتتتتذكير بالعنايتتتتتتتتتتتة املوصتتتتتتتتتتتول مداخلتتتتتتتتتتتتهالتتتتتتتتتتتوزير افتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتيد 
الستتتتتتتتامية للاهتتتتتتتتوض بقضتتتتتتتتاياهم، مشتتتتتتتتيرا إلتتتتتتتتى  العتتتتتتتتالم وتعليماتتتتتتتتتهالستتتتتتتتادس نصتتتتتتتتره هللا، لشتتتتتتتتؤون مغاربتتتتتتتتة 

أن الواقتتتتتتتتتتتتتع التتتتتتتتتتتتتراهن ملغاربتتتتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتتتتالم أصتتتتتتتتتتتتتبح  تطبعتتتتتتتتتتتتته مستتتتتتتتتتتتتتجدات علتتتتتتتتتتتتتى املستتتتتتتتتتتتتتويات االجتماعيتتتتتتتتتتتتتة 
رض نهتتتتتتتتتب سياستتتتتتتتتة مبصيتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى القتتتتتتتتترب واإلنصتتتتتتتتتات ملختلتتتتتتتتتف واالقتصتتتتتتتتتادية والسياستتتتتتتتتية، وهتتتتتتتتتو متتتتتتتتتا يفتتتتتتتتت

 .املغاربة املواطنينالتطلعات واالنتظارت املتجددة لهذه الفئة من 

هجتتتتتتترة الدوليتتتتتتتة بكتتتتتتتل تحدياتتتتتتتته وأبعتتتتتتتاده أصتتتتتتتب  يفتتتتتتترض نفستتتتتتته أك تتتتتتتر للكمتتتتتتتا أشتتتتتتتار إلتتتتتتتى أن الواقتتتتتتتع الحتتتتتتتالي 
متتتتتتتتتتتتن الهجتتتتتتتتتتتترة علتتتتتتتتتتتتى  %50مليتتتتتتتتتتتتون الجتتتتتتتتتتتت  أو طالتتتتتتتتتتتتب لجتتتتتتتتتتتتوء   25متتتتتتتتتتتتاهم  مليتتتتتتتتتتتتون مهتتتتتتتتتتتتاجر   250) فتتتتتتتتتتتتأك ر 

، وهتتتتتتتتو متتتتتتتتا يتتتتتتتتترجم توجتتتتتتتته املغتتتتتتتترب واهتمامتتتتتتتته بعمقتتتتتتتته اإلفريقتتتتتتتتي علتتتتتتتتى مستتتتتتتتتوى تتتتتتتتتدبير إفريقيتتتتتتتتا مستتتتتتتتتوى 
للهجتتتتتتتترة الوافتتتتتتتتدة علتتتتتتتتى اململكتتتتتتتتة،  التتتتتتتتتدفقات البشتتتتتتتترية، انطالقتتتتتتتتا متتتتتتتتن معالجتتتتتتتتة متبصتتتتتتتترة وتتتتتتتتتدبير حكتتتتتتتتيم

امية كيتتتتتتتتة الستتتتتتتتبمقاربتتتتتتتتة شتتتتتتتتمولية، عقالنيتتتتتتتتة وإنستتتتتتتتانية وبحتتتتتتتتس حقتتتتتتتتو ي، وذلتتتتتتتتك تنفيتتتتتتتتذا للتعليمتتتتتتتتات املل
 استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء.في هذا الشأن، وهو ما تجسد في وضع وتنفيذ 

وفتتتتتتتتتي إطتتتتتتتتتار التفاعتتتتتتتتتل والتجتتتتتتتتتاوب متتتتتتتتتع مختلتتتتتتتتتف االنتظتتتتتتتتتارات والتطلعتتتتتتتتتات املشتتتتتتتتتروعة للمغاربتتتتتتتتتة املقيمتتتتتتتتتين 
االهتمامتتتتتتتتتتتات والقضتتتتتتتتتتتايا  انطالقتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتن عمليتتتتتتتتتتتة ت تتتتتتتتتتتخي  ملختلتتتتتتتتتتتفبالختتتتتتتتتتتارج تقتتتتتتتتتتتدم الستتتتتتتتتتتيد التتتتتتتتتتتوزير، 

 التتتتتتتتتتتدابير واالقتراحتتتتتتتتتتاتمجموعتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتن ب، بشتتتتتتتتتتؤون هتتتتتتتتتتذه الفئتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتن املتتتتتتتتتتواطنين الراهنتتتتتتتتتتة ذات الصتتتتتتتتتتلة
  .األولوية ذات االستعجالية املواضيعرفقته، جدول حول ) لتداول بشأنها خالل االجتماعل
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وفتتتتتتتتي تعقيبتتتتتتتتته علتتتتتتتتتى متتتتتتتتداخالت الستتتتتتتتتادة أعضتتتتتتتتتاء اللجنتتتتتتتتة، نتتتتتتتتتوه الستتتتتتتتتيد التتتتتتتتوزير بكتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتدخالت، والتتتتتتتتتتي 
تعكتتتتتتتتتتتس االهتمتتتتتتتتتتتام املشتتتتتتتتتتتترا متتتتتتتتتتتن قبتتتتتتتتتتتل مختلتتتتتتتتتتتف القطاعتتتتتتتتتتتات واملؤسستتتتتتتتتتتات املعنيتتتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتؤون مغاربتتتتتتتتتتتة 

فتتتتتتي مستتتتتتتتوى حتتتتتتتتى تكتتتتتتون  ،متتتتتتن ختتتتتتدمات العتتتتتتالم، مبتتتتتتديا أملتتتتتته الكبيتتتتتتتر فتتتتتتي تحقيتتتتتتق كتتتتتتتل متتتتتتا يصتتتتتتبون إليتتتتتتته
  .نصره هللاتطلعات جاللة امللك، 

 تدخالت أعضاء اللجنة ❖

حول عرض حصيلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية ذات الصلة  تدخالت أعضاء اللجنةجل تركزت 

 تنزيلمواصلة العمل من أجل االستعداد للتصسيق و  التأكيد على، كما تم بأوضاع وشؤون مغاربة العالم

 التدابير ذات األولوية لخدمة مصالح وقضايا مواطنينا بالخارج. 

 أهم خالصات االجتماع ❖

يمكتتتتتتتن إجمتتتتتتتال أهتتتتتتتم االقتراحتتتتتتتات املقدمتتتتتتتة ختتتتتتتالل هتتتتتتتذا االجتمتتتتتتتاع، والتتتتتتتتي صتتتتتتتيغ  علتتتتتتتى شتتتتتتتكل مطالتتتتتتتب 
 :وتحديات تشكل أولويات ملحة، إزاء الخالصات التالية

 تلبئة الكفاءات: ➢
تهيئتتتتتتتة الظتتتتتتتروف املالئمتتتتتتتة متتتتتتتن أجتتتتتتتل تعبئتتتتتتتة الكفتتتتتتتاءات املغربيتتتتتتتة املقيمتتتتتتتة بالختتتتتتتارج للمستتتتتتتاهمة فتتتتتتتي  -

 مسلسل التنمية باملغرب؛
ت تتتتتتتجيع عتتتتتتتتودة الكفتتتتتتتتاءات املغربيتتتتتتتتة بالختتتتتتتتارج فتتتتتتتتي مجتتتتتتتال التعلتتتتتتتتيم العتتتتتتتتالي، وذلتتتتتتتتك ب عتتتتتتتتادة النظتتتتتتتتر  -

 في مباريات التوظيف وتوسيع حصة مناصب التوظيف بالقطاع؛
 تشجيع االستثمار: ➢

 تحفيزات لت جيع مغاربة العالم املستثمرين على االستثمار بأرض الوطن؛ وضع -
 االجتماعية: الحماية ➢

مواصلة تدارس تنزيل املقترح الخاص بتوفير الحماية االجتماعية لفائدة املغاربة املقيمين بالدول التي  -
 ،99-15ورقم  98-15 رقممشروعي القانونين ، انطالقا من اتفاقية في هذا املجال ةأي واملغرب ال تربطها

 املتعلقين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص األجراء؛

 االضطرار ة: اللودة ➢
التستتتتتتتتتتتر ع باستصتتتتتتتتتتتدار املرستتتتتتتتتتتوم املتعلتتتتتتتتتتتق برصتتتتتتتتتتتد ومواكبتتتتتتتتتتتة املغاربتتتتتتتتتتتة العائتتتتتتتتتتتدين اضتتتتتتتتتتتطراريا إلتتتتتتتتتتتى  -

 أرض الوطن جراء األوضاع غير املستقرة ببعض بلدان اإلقامة؛
 الجمركية: التدابير  ➢

  متتتتتتتتتتتتن الرستتتتتتتتتتتتوم الجمركيتتتتتتتتتتتتة الخاصتتتتتتتتتتتتة بتعشتتتتتتتتتتتتير ستتتتتتتتتتتتيارة واحتتتتتتتتتتتتدة طيلتتتتتتتتتتتتة 100%اإلعفتتتتتتتتتتتتاء الكلتتتتتتتتتتتتي ) -
 الحياة لفائدة مغاربة العالم؛

إزالتتتتتتتة القيتتتتتتتود الخاصتتتتتتتة بستتتتتتتياقة ستتتتتتتيارات مغاربتتتتتتتة العتتتتتتتالم ختتتتتتتالل تواجتتتتتتتدهم فتتتتتتتي املغتتتتتتترب، والتتتتتتتتي  -
 ال يسم  بقيادتها إال من طرف مالكها؛

ة نظتتتتتتتتترا للوضتتتتتتتتتعية االقتصتتتتتتتتتادية الهشتتتتتتتتتة الرفتتتتتتتتتع متتتتتتتتتن متتتتتتتتتدة القبتتتتتتتتتول املؤقتتتتتتتتت  للستتتتتتتتتيارات إلتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتن -
ببلتتتتتتتدهم األم ملتتتتتتتدة  ممتتتتتتتا يضتتتتتتتطر بعتتتتتتتض مغاربتتتتتتتة العتتتتتتتالم إلتتتتتتتى البقتتتتتتتاء ،متتتتتتتن دول االستتتتتتتتقبالبعتتتتتتتدد 
 ؛أطول 

 القنصلية: ال دمات ➢
إحتتتتتتتتتتدال بوابتتتتتتتتتتات إلكترونيتتتتتتتتتتة تفاعليتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتع املتتتتتتتتتتواطنين والقنصتتتتتتتتتتليات وتتتتتتتتتتتوفير محتوياتهتتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتتدد  -

 –األملانيتتتتتتتتتتتتتتة  –الهولنديتتتتتتتتتتتتتتة  –اإلنجليزيتتتتتتتتتتتتتتة  –اإلستتتتتتتتتتتتتتبانية  -الفرنستتتتتتتتتتتتتتية  -متتتتتتتتتتتتتتن اللغتتتتتتتتتتتتتتات )العربيتتتتتتتتتتتتتتة 
 اإليطالية  قصد تسهيل الولوج إليها واستعمالها من طرف مغاربة العالم؛

 watiqa.ma تتعمتتتتتتتتيم االستتتتتتتتتفادة متتتتتتتتن الختتتتتتتتدمات املقدمتتتتتتتتة عبتتتتتتتتر املواقتتتتتتتتع اإللكترونيتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتة كتتتتتتتت -
 ؛ليستفيد ماها مغاربة العالم ببلدان إقامتهم
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 القنصلية: الرسوم ➢
الرستتتتتتتتتتتتوم القنصتتتتتتتتتتتتلية لتراعتتتتتتتتتتتتي ظتتتتتتتتتتتتروف بعتتتتتتتتتتتتض الفئتتتتتتتتتتتتات الهشتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتن مغاربتتتتتتتتتتتتة  مراجعتتتتتتتتتتتتة تكلفتتتتتتتتتتتتة -

ال ستتتتتتتتيما فتتتتتتتتي بعتتتتتتتتض التتتتتتتتدول التتتتتتتتتي يعتتتتتتتتاني ماهتتتتتتتتا مغاربتتتتتتتتة العتتتتتتتتالم متتتتتتتتن ظتتتتتتتتروف اقتصتتتتتتتتادية ، العتتتتتتتتالم
 صعبة؛

 الجاملية: املنح ➢
الرفتتتتتتتتتتع متتتتتتتتتتن املبلتتتتتتتتتت  املخصتتتتتتتتتت  للمتتتتتتتتتتن  املوجهتتتتتتتتتتة للطلبتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتن مغاربتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتالم املوجتتتتتتتتتتودين فتتتتتتتتتتي   -

 مليون درهم؛ 24وضعية اجتماعية صعبة إلى 
 مجال النقـــل: ➢

االهتمتتتتتتتتتام بعمليتتتتتتتتتتة النقتتتتتتتتتتل الجتتتتتتتتتتوي ملغاربتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتالم ختتتتتتتتتتالل العطلتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتيفية، وذلتتتتتتتتتتك ب عفتتتتتتتتتتاء  -
طفتتتتتتل واحتتتتتتد متتتتتتن كتتتتتتل عائلتتتتتتة متتتتتتن تكلفتتتتتتة تتتتتتتذكرة الستتتتتتفر إلتتتتتتى املغتتتتتترب بالصستتتتتتبة للمنتتتتتتاطق البعيتتتتتتدة 
وطفلتتتتتتتتتين لكتتتتتتتتتل عائلتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن املغاربتتتتتتتتتة املقيمتتتتتتتتتين بالتتتتتتتتتدول األفريقيتتتتتتتتتة، متتتتتتتتتع متتتتتتتتتن  تستتتتتتتتتهيالت خاصتتتتتتتتتة 

 ؛باألشخاص املسنين من مغاربة العالم
خاصتتتتتتتتة علتتتتتتتتى مستتتتتتتتتوى اإلجتتتتتتتتراءات  ،تعزيتتتتتتتتز التتتتتتتتدعم اللوجستتتتتتتتتيكي والبشتتتتتتتتري طيلتتتتتتتتة فتتتتتتتتترة العبتتتتتتتتور  -

متتتتتتتتتتن أجتتتتتتتتتتل ضتتتتتتتتتتمان انستتتتتتتتتتيابية عبتتتتتتتتتتور مغاربتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتالم عبتتتتتتتتتتر  ،اإلداريتتتتتتتتتتة واألمنيتتتتتتتتتتة واللوجستتتتتتتتتتتيكية
العتتتتتتتتتالم املتتتتتتتتتوانر )النتتتتتتتتتاظور، مليليتتتتتتتتتة...  وأيضتتتتتتتتتا باملطتتتتتتتتتارات )تخصتتتتتتتتتي  ممتتتتتتتتترات خاصتتتتتتتتتة بمغاربتتتتتتتتتة 

 بمطار محمد الخامس ؛
 مجال السكن: ➢

متتتتتتتتتن  تستتتتتتتتتهيالت فتتتتتتتتتي مجتتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتكن االجتمتتتتتتتتتاعي لفائتتتتتتتتتدة الفئتتتتتتتتتتات الهشتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن مغاربتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتالم  -
 وكذا العائدين اضطراريا إلى أرض الوطن وذلك في إطار برنامج فوكاريم؛

 املدنية: األحوال ➢
 :عبرإيجاد حلول ملشاكل مغاربة العالم ذات الصلة باألحوال املدنية، وذلك  -

إحتتتتتتتتتتتدال لجنتتتتتتتتتتتة  نائيتتتتتتتتتتتة بتصستتتتتتتتتتتيق متتتتتتتتتتتع وزارة العتتتتتتتتتتتدل للتفكيتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتي حلتتتتتتتتتتتول عمليتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي هتتتتتتتتتتتذا  •
 الشأن،

التستتتتتتر ع ب يفتتتتتتاد عتتتتتتدول وقضتتتتتتاة التو يتتتتتتق بصتتتتتتفة دوريتتتتتتة إلتتتتتتى بعتتتتتتض التتتتتتدول اإلفريقيتتتتتتة قصتتتتتتد  •
 تلقي عقود زواج مغربيات بأجانب،

لجنتتتتتتتتتتتتتتة  ال يتتتتتتتتتتتتتتة مكونتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتن الستتتتتتتتتتتتتتلطات الحكوميتتتتتتتتتتتتتتة املعنيتتتتتتتتتتتتتتة )العتتتتتتتتتتتتتتدل الخارجيتتتتتتتتتتتتتتة إيفتتتتتتتتتتتتتتاد  •
والداخليتتتتتتتتة ، قصتتتتتتتتد استصتتتتتتتتدار قتتتتتتتترارات متتتتتتتتن  الجصستتتتتتتتية للمغاربتتتتتتتتة التتتتتتتتذين ال يتتتتتتتتتوفرون علتتتتتتتتى 

 الو ائق الثبوتية وتسجيلهم بالحالة املدنية، خاصة بالدول اإلفريقية.
  الصيفية: الجاملات ➢

تعمتتتتتتتتيم الجامعتتتتتتتتات الصتتتتتتتتيفية لفائتتتتتتتتدة الطلبتتتتتتتتة الجتتتتتتتتامعيين املغاربتتتتتتتتة املقيمتتتتتتتتين بالختتتتتتتتارج ليشتتتتتتتتمل  -
 كافة الجامعات املغربية، وذلك في إطار شراكة مع قطاع التعليم العالي؛ 

  الصيفية: املخيمات ➢
أكبتتتتتتتر عتتتتتتتدد  االنفتتتتتتتتاح علتتتتتتتى املخيمتتتتتتتات الصتتتتتتتيفية بشتتتتتتتراكة متتتتتتتع وزارة الشتتتتتتتباب والرياضتتتتتتتة لتشتتتتتتتمل -

 انخراط الجمعيات املحلية العاملة في املجال؛و الجالية املغربية،  أبناءممكن من 
 :والنساء االهتمام بالسجناء والقاصر ن ➢

بتصستتتتتتتتيق متتتتتتتتتع  االهتمتتتتتتتتام بأوضتتتتتتتتاع القاصتتتتتتتترين والستتتتتتتتتجناء بكتتتتتتتتل متتتتتتتتن إستتتتتتتتبانيا وإيطاليتتتتتتتتتا والستتتتتتتتويد -
 ؛مختلف املتدخلين املعنيين

 ستتتتتتتتبل لبحتتتتتتتتث املنهتتتتتتتتي واالدمتتتتتتتتاج والشتتتتتتتتغل واالتصتتتتتتتتال الثقافتتتتتتتتة الداخليتتتتتتتتة، وزارات بتتتتتتتتين التصستتتتتتتتيق -
 ؛بالخارج املغربيات الصساء عمل عقود تشوب التي الخروقات بعض ضبط
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 االندماج والحفاظ على الهو ة الوطنية: ➢
تحستتتتتتتين اإلطتتتتتتتتار العتتتتتتتتام لحكامتتتتتتتة العتتتتتتتترض الثقتتتتتتتتافي واللغتتتتتتتتوي املوجتتتتتتته ملغاربتتتتتتتتة العتتتتتتتتالم ومجتمعتتتتتتتتات  -

 بلدان االستقبال، عبر إحدال وكالة خاصة لهذا الغرض؛
مالءمتتتتتتتة العتتتتتتترض للطلتتتتتتتب استتتتتتتتيعاب التحتتتتتتتوالت الطارئتتتتتتتة علتتتتتتتى واقتتتتتتتع الجاليتتتتتتتة املغربيتتتتتتتة بالختتتتتتتارج و  -

 املغربية؛وتعليم اللغات والثقافة  ةالثقافي البرامج مضامين فيما يخ 
وضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع خارطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بمعطيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات خاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرس أبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الجاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املغربيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )أنظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  -

 التدر س مؤشرات النجاح.. ؛
بالقتتتتتتتتتتتتتتتانون اإلطتتتتتتتتتتتتتتتار الختتتتتتتتتتتتتتتاص ب صتتتتتتتتتتتتتتتالح منظومتتتتتتتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتتتتتتتة إدراج مقتضتتتتتتتتتتتتتتت ى ختتتتتتتتتتتتتتتاص بالجاليتتتتتتتتتتتتتتتة  -

والتعلتتتتتتتتتيم والبحتتتتتتتتتث العللتتتتتتتتتي، وذلتتتتتتتتتك لفستتتتتتتتتح املجتتتتتتتتتال لت تتتتتتتتتجيع القطتتتتتتتتتاع الختتتتتتتتتاص بالختتتتتتتتتارج علتتتتتتتتتى 
 تدر س أبناء الجالية املغربية بالخارج بنظام تربوي مشترا؛

 العمل على انخراط أكبر في مجال التأطير الديني للجالية املغربية بالخارج؛ -
 حول مواضيع الهوية واالندماج  العنصرية والكراهية؛تنظيم ندوة  -

 

 التدبير والحكامة: ➢

مقاربة  في وضععقد لقاء بين مختلف القطاعات واملؤسسات املعنية بشؤون مغاربة العالم للتفكير  -
    بمقاربات مختلفة؛ قطاعية تدخالتتنفيذ مبادرات و  في التدخل، بدل موحدة وفعالة

، خاصة الستكمال تنزيل بعض املقتضيات الدستورية الخاصة بمغاربة العالمإطالق عملية التشاور  -
 بالخارج؛ املغربية الجالية ملجلس املنظم القانون  إعداد استكمالبما يتعلق 

 تقديم الحكومة لتصور واضح خاص باملشاركة السياسية ملغاربة العالم؛ -
 .العالم نهب مقاربة تواصلية قائمة على نهب سياسة القرب مع مغاربة -

 

 وفي ختام هذا االجتماع دعا السيد رئيس الحكومة إلى:

 القيام بجرد لكل املقترحات والتدابير أعاله، وذلك في أفق دراستها وتفعيلها؛ -

وضع منهجية للتشاور والتصسيق بهدف تدارس تنزيل مختلف التدابير املتخذة في مجال الاهوض  -
 السيد رئيس الحكومة كلما اقتض  الضرورة ذلك؛ مراجعة وكذابشؤون مغاربة العالم، 

 اقتراح حلول جذرية للمسائل العالقة املرتبطة باألحوال املدنية )تو يق الزواج   بوت الجصسية... ؛ -

، املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج يمد الوزارة املنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدول -
مختلف القطاعات واملؤسسات املعنية بجميع التقارير القطاعية ذات الصلة وشؤون الهجرة من قبل 

 بحصيلة املنجزات الخاصة بمغاربة العالم؛

املوجهة للمغاربة املقيمين بالخارج من قبل حول حصيلة األنشطة والبرامج وضع تقرير تركيبي  -
 .الوزارية من املرسوم املحدل للجنة 4املادة قتض ى ، تنفيذا ملالقطاعات املعنية

 

 


