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  السياق العام 

 المرجعيات األساسية 

  حصيلة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية حول شؤون وقضايا مغاربة العالم 

ذات الصلة بمغاربة العالم التدابير القطاعية الواردة في البرنامج الحكومي 

  المواضيع االستعجالية ذات األولوية 
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 الخطاب الملكي السامي بمناسبة : اهتمام ملكي خاص بقضايا الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج
منعطفددا حقيقيددا فيمددا يخددم االهتمددام الددذي شددك   2015 يوليددوز  30عيددد العددرم المجيددد بتدداري  

 بالخدمات اإلدارية والقنصلية بالخارج ورسم خارطة طريق للرقي بها،

ة نتيجدة عددم خيدراأل ظاهرة الهجرة واللجوء خدلل السدنواتتوالي المتغيرات واألحداث المرتبطة ب
ممدددا  عدددر علدددا النظدددام العدددام للهجدددرة االسدددتقرار السياسدددي واألمندددي الدددذي عرفتددد  بعددد  الددددول، 

 ؛جريناوالمه

عرضدة للممارسدات العنصدرية فدي ضد المهاجرين  الذين  صدبحوا  تنامي ظاهرة التمييز والتطرف
 دول االستقبال ؛ ببع ظ  صعود اليمين المتطرف والهجمات اإلرهابية 

 علددا وتأعيرهددا ألزمددة االقتصددادية العالميددة واالضددطرابات السياسددية بددبع  المندداطق اتددداعيات
وإفدراز تحدديات جديددة  ارتفاع في عدد العائدين إلدا  ر  الدوطن  وضاع المهاجرين مما  دى إلا

 لمواكبة عودتهم؛

 جديدة للمغاربة المقيمين بالخدارج، خاصدة لددى األجيدال الصداعدة علدا  وانتظاراتظهور حاجيات
النسدداء والمسدددنين الفئددات اله ددة ك) المسددتويات الاقافيددة واالجتماعيددة واالقتصددادية والسياسددية

 (..والقاصرين 

 انخراط فعال للمغرب علا مستوى االهتمام الددولي بمنظومدة الهجدرة، يتجلدا فدي تدرمل المملكدة
، كمددا  ن 2018 – 2017المغربيدة إلدا جانددم  لمانيدا للمنتددي العددالمي للهجدرة والتنميدة لسددنتي 

 التجربة المغربية  ضحت نموذجا يحتذى بها علا الصعيد العالمي والجهوي
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اإلستراتيجية الوطنية 
للمغاربة المقيمين 

 بالخارج

اإلستراتيجية الوطنية 
 للهجرة واللجوء 

2011دستور المملكة   التوجيهات الملكية السامية 

البرامج 
الحكومية 
 المتعاقبة

توصيات 
المجلس 

الوطني لحقوق 
 اإلنسان

االتفاقيات 
 الدولية
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 : استراتيجية  هداف علعة

 المغرب تنمية في للمساهمة العالم مغاربة تعبئة

 العالم مغاربة ومصالح حقوق حماية 1

 2   بالمغرب العالم مغاربة روابط تعزيز
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( فقية 2قطاعية و 6) برامج  8ترجمة الرمية اإلستراتيجية إلا   

تعبئة الكفاءات 
 وال بكات

االستامار والتنمية 
 التضامنية

5 
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 االجتماعي الجانم  3

المواكبة القانونية  
 واإلدارية

4 

 1 الاقافة 

 2 التكوين/ التربية   

 7 التعاون وال راكة

والتواص  الحكامة  8 

قطاعية برامج  X فقية برامج  X 



  دون أن تتم مأسستها 1999تكوين لجنة وزارية مختلطة مكلفة بالهجرة سنة ،
 وتأطيرها بنص تنظيمي

 
   مأسسة اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، من خالل إصدار

 2013شتنبر  30الصادر بتاريخ  2.13.731المرسوم رقم 
 
  مراجعة المرسوم المنظم للجنة الوزارية من خالل إصدار مرسوم متمم رقم

، وذلك بهدف إدراج شؤون 2015مارس  30الصادر بتاريخ  2.14.963
 .الهجرة وتوسيع تشكيلة اللجنة لتشمل قطاعات أخرى
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 حول شؤون مغاربة العالم،: 2014يونيو  26االجتماع األول للجنة بتاريخ 
 تدارس ومناقشة قضايا وشؤون مغاربة العالم،: 2015يونيو  24االجتماع الثاني بتاريخ 
 مناقشة موضوع شؤون الهجرة واللجوء بالمغرب،: 2015دجنبر  18االجتماع الثالث بتاريخ 
 تمحورت أشغاله حول مغاربة العالم2016يونيو  22االجتماع الرابع بتاريخ ،  . 
 لتدارس شؤون مغاربة العالم2019ماي  26االجتماع الخامس بتاريخ ، 

 لعمل اللجنة الوزارية؛ المؤطرإحداث لجنة تقنية تنفيذا للمرسوم 
 ؛2016ماي  31، و 2015دجنبر  02عقدت اللجنة التقنية اجتماعين في 
إعداد نظام داخلي لعمل اللجنة التقنية بتوافق مع أعضائها.

 مجموعددة مددن األهددداف المتوخدداة، وبالتددالي   جددر ةكدد  هددذم المجهددودات سدداهمت فددي
.تحقيق الغاية من إحداث هذم اللجنة
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 حصيلة اإلنجاز المجال

الخدمات 
 ةاإلداري

، بوابدة إخباريدة تمكدن باإلضدافة إلدا مجموعدة www.mre.gov.ma: تحديث البوابة االلكترونيدة للدوزارة-

 .من الخدمات، تسهي  ولوج مغاربة العالم إلا العديد من اإلجراءات اإلدارية والخدمات المقدمة لهم

إطلق مجموعة من القنصليات المغربية خددمات تمكدن  فدراد الجاليدة مدن طلدم إعدداد الوعدائق اإلداريدة عدن -

 ... ( تحديد المواعيد، جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية)  (E-consulat)بعد

:  ” شباك خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج باإلدارات والمؤسسدات العموميدة والجماعدات الترابيدة"إحداث -

من  ج  تسهي  ولوج مغاربة  2015يوليوز  20بتاري   2015/7بموجم من ور السيد رئيس الحكومة رقم 

 العالم إلا المرافق العمومية خلل مقامهم الصيفي

اعتمدداد نظددام للمداومددة يددوفر حيددزا زمنيددا خددارج األوقددات اإلداريددة العاديددة، مددا يمكددن مغاربددة الخددارج  عندداء -

 .تواجدهم بأر  الوطن من االستفادة من مختلف الخدمات اإلدارية

إحداث الوزارة المنتدبة لددى رئديس الحكومدة المكلفدة ب صدلا اإلدارة وبالوظيفدة العموميدة لمركدز االتصدال -

والتوجي  اإلداري، الدذي يقددم جميدع المعلومدات المتعلقدة بالمسداطر اإلداريدة وشدروط االسدتفادة منهدا، عدن 

طريدددددق االتصدددددال بالهددددداتف الموضدددددوع رهدددددن إشدددددارة المغاربدددددة المقيمدددددين فدددددي المهجدددددر عبدددددر الدددددرقم 

00212537679906. 

وضع وتوزيع دلي  يتضمن معلومات وإرشادات إدارية تخم مغاربدة العدالم خدلل تواجددهم بدأر  الدوطن، -

 11 .وذلك من طرف مؤسسة المحمد الخامس للتضامن بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية
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 حصيلة اإلنجاز المجال

ال أن 
 القنصلي

، وذلدك بهددف (إطدار 40قنصد  جديدد و 31) 2015ض  دماء جديدة بالقنصليات المغربية بالخارج خلل سدنة -

 االنتظداراتتجويد  داء القنصليات وجعلها  كار انفتاحا وفعالية وقربا، عبدر سدلوك مهندي يأخدذ بعدين االعتبدار 

 .الجديدة للجالية المغربية

ال روع في إحداث قنصليات نموذجية ببنيدات اسدتقبال عصدرية تسدتجيم لمتطلبدات الجيد  الجديدد مدن مغاربدة -

 .العالم

إصدددار دوريددة م ددتركة بددين وزارة ال ددؤون الخارجيددة والتعدداون ووزارة الداخليددة ب ددأن تيسددير اإلجددراءات -

 .اإلدارية ومراجعة بع  المساطر القانونية الخاصة بالتسجي  في الحالة المدنية

 .إطلق رقم  خضر خاص ب كايات مغاربة الخارج-

 .القيام بخدمات قنصلية عن قرب في إطار القنصليات المتنقلة-

اإلعفاء من إلزامية التصديق علا الوعائق العامة األجنبية، وذلك بعد دخول المغرب ضمن الدول األعضداء فدي -

 2016اتفاقية الهاي ذات الصلة خلل شهر غ ت 
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 حصيلة اإلنجاز المجال

المجال 
 القانوني

إصدددار دوريددة م ددتركة بددين وزارات الداخليددة، العدددل، ال ددؤون الخارجيددة والتعدداون الدددولي والمغاربددة المقيمددين -

، تروم إيجاد حلدول لدبع  الصدعوبات القانونيدة التدي تعتدر  المغاربدة 2016بالخارج وشؤون الهجرة خلل سنة 

 .المقيمين بالخارج فيما يخم الحالة المدنية، الزواج، التوعيق وكفالة األطفال المهملين

تعيين ممالين عدن وزارة العددل والحريدات بالبعادات الدبلوماسدية المغربيدة بالخدارج، وذلدك فدي إطدار خطدة إصدلا -

 .العدالة، وكذا تعيين عدد من قضاة االتصال بسفارات المملكة المغربية بالخارج

المتعلق ببيع العقارات في طور اإلنجاز ، والذي يهدف للحد  2016فبراير  16بتاري   107.12إصدار القانون رقم -

 .من ظاهرة االحتيال التي يقع ضحيتها مغاربة العالم  عناء المعار  العقارية المنظمة بالخارج

" االستيلء علدا عقدارات الغيدر"اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير  من طرف اللجنة المكلفة بتتبع موضوع -

برئاسددة السدديد وزيددر العدددل، وذلددك علددا المسددتوى الوقددائي والقضددائي، وكددذا الت ددريعي والتنظيمددي والعملددي، تبعددا 

 .للتعليمات الملكية السامية الموجهة في الموضوع إلا السيد وزير العدل

بهددف تحسدين  2015إصدار  دورية م تركة بين وزارة الداخلية ووزارة ال ؤون الخارجية والتعداون خدلل سدنة -

مسددتوى الخدددمات وتسددهي  بعدد  المسدداطر المتعلقددة بالتسددجي  فددي الحالددة المدنيددة باإلضددافة إلددا اتخدداذ التدددابير 

القانونية بال ك  الذي يسمح بتمديد صلحية رسوم الوالدة المدلا بها إلنجاز البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية 

 . شهر 3 شهر بدل  6إلا 
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 حصيلة اإلنجاز المجال

المجال 
 االجتماعي

، وذلدك بتنسديق مدع مختلدف القطاعدات 2016إنجاز  دراسة حدول المدر ة المغربيدة بالخدارج خدلل سدنة -

المعنيددة، كمددا تددم اتخدداذ التدددابير الضددرورية لمحاربددة تف ددي ظدداهرة اسددتغلل النسدداء ووقددوعهن ضددحايا 

 (. 27.14إصدار قانون مكافحة االتجار في الب ر رقم )االتجار بالب ر 

تنفيددذ برنددامج يددروم دعددم الجمعيددات التددي تن ددم فددي العنايددة ومواكبددة األشددخاص المسددنين مددن مغاربددة -

 .المهجر

فتح قنوات االتصال مع السلطات المعنية ببلدان االستقبال قصد إيجاد الحلدول المناسدبة لدبع  الم داك  -

التددي تعدداني منهددا هددذم الفئددة مددن مغاربددة العددالم، خاصددة مددا يتعلددق بترحيدد  الخدددمات االجتماعيددة، وذلددك 

بتنسدديق مددع وزارة ال ددؤون الخارجيددة والتعدداون الدددولي ووزارة ال ددغ  واالدمدداج المهنددي والصددندوق 

 . الوطني للضمان االجتماعي

، وذلدك % 90إلدا  % 85الرفع من نسبة الخصم عن تع ير سيارات المغاربدة بالخدارج المسدنين مدن -

دوريدة إدارة الجمدارك والضدرائم غيدر المباشدرة )2016مدن قدانون الماليدة  07بموجم مقتضا المدادة 

 14 (2016يناير  22بتاري   311/5566عدد 



 حصيلة اإلنجاز المجال

ال أن 
 الاقافي

، " وضع سياسة عقافيدة لفائددة مغاربدة العدالم"تنزي  التوصيات المنباقة عن الدراسة الخاصة بـ -

 .وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية

إعداد م روع قانون متعلق ب حداث وكالة لتعليم اللغات المغربية وإنعام وتدبير العر  الاقدافي -

لفائدددة المغاربددة المقيمددين بالخددارج، والددذي سدديتم عرضدد  ومناق ددت  مددع القطاعددات والهيئددات 

 .المعنية

وضع وتنفيذ مجموعة من البرامج لفائدة ال دباب والطلبدة واألطفدال مدن مغاربدة العدالم مدن  بنداء -

الجدددوالت / منتددددى ال دددباب/ المقامدددات الاقافيدددة/ الجامعدددات الصددديفية)الجيلدددين الاالدددث والرابدددع 

 ...(برنامج تعليم اللغة العربية والاقافة المغربية/المخيمات الصيفية/ األسابيع الاقافية/ المسرحية

 الفلمانيددةبمونتريددال ودار الاقافددات المغربيددة " دار المغددرب"تن دديم المركددز الاقددافي المغربددي -

لفائددة  فدراد الجاليدة  باشدبيليةببلجيكا، وكدذا إقامدة شدراكات عقافيدة مدع مؤسسدة الاقافدات الدالث 

 .المغربية
15 



 حصيلة اإلنجاز المجال

مجال 
 االستامار

كجهددة معنويددة تهددم جميددع المقدداوالت المغربيددة التددي تخضددع لقددانون غيددر مغربددي "   13الجهددة "إحددداث -

ب راكة مع اتحاد مقاوالت المغرب، وسيتم تفعي  هذم المبادرة عن طريدق إعدداد  رضدية الكترونيدة وخلدق 

 .شبكة اقتصادية واجتماعية تسه  التبادل وانخراط المقاولين

تفعي  صندوق دعم استامارات مغاربة العالم وفق مقاربة جديددة  كادر مروندة، مدع فدتح إمكانيدة االسدتفادة -

 . من ، وذلك في القطاعات المتعلقة بالصناعة، الخدمات المتعلقة بالصناعة والتعليم والفندقة والصحة

المجموعة المهنيدة ) واألبناكتنظيم حملت خاصة للترويج للصندوق ب راكة مع وزارة االقتصاد والمالية -

 .وصندوق الضمان المركزي( لبنوك المغرب

تنظدديم حمددلت تحسيسددية داخدد  وخددارج  ر  الددوطن ب ددراكة بددين الددوزارة وصددندوق الضددمان المركددزي -

 .من  ج  ت جيع مغاربة العالم علا خلق المقاوالت واألبناك

إعداد مقترا خاص بوضع إجراءات خاصة تهدف إلا التخفيف من تكلفة تحدويلت مغاربدة العدالم انطلقدا -

 .من تجارب دول مماعلة

انجدداز دراسددة حددول تعبئددة األجيددال ال ددابة مددن  بندداء المغاربددة المقيمددين بالخددارج وت ددجيعهم علددا إن دداء -

 "برنامج شراكة"م اريع استامارية بالمغرب في إطار 
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 حصيلة اإلنجاز المجال

 النق مجال 

اتخاذ تدابير موازيدة لمواجهدة ارتفداع  عمندة تدذاكر النقد  الجدوي خدلل فتدرة الصديف، وذلدك مدن خدلل -

  AIR Canadaالترخيم ل ركات النق  الجوي بتوسيع  و فتح خطوط جوية اتجدام المغدرب ك دركة

 .2016بين مونتريال والدار البيضاء خلل شهر يونيو 

توفير عرو  تحفيزية في مجال النق  الجوي، خاصة بالعائلت المتعددة األفراد والمسنين من مغاربدة -

 .العالم، خصوصا المقيمين بأمريكا ال مالية

مجال 
الحكامة 
 والتدبير

السهر علا ضمان تمايلية مغاربة العالم في مختلف المؤسسات االست ارية، وهيئدات الحكامدة الجيددة، -

 .وذلك بمناسبة مناق ة ودراسة النصوص القانونية المعروضة علا المجلس الحكومي
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 التدابير المجال
استكمال ورش اإلصالح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية واالجتماعية لفائدة أفراد الجالية - الشأن القنصلي

 المغربية بالخارج، وفق برنامج عمل مالئم

المجال 
 االجتماعي

إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة لالستغالل من قبل -
 عصابات االتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة

 .دولة وتوسيع االتفاقيات لتشمل دوال أخرى 24تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان االجتماعي واليد العاملة مع -

االهتمام بإشكاليات السجناء المغاربة في السجون األوروبية، وخصوصا من خالل المرافقة القانونية والحرص -
 على ضمان حقوقهم

الشأن الثقافي 
 والتربوي

االعتناء بالجالية المغربية في المجال التربوي من خالل تطوير وتجويد برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة -
المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية وكذا 

 مع الدول الشريكة
 حماية الهوية الثقافية والدينية  للجالية المغربية بالخارج-

 استكمال إعداد القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج واإلسراع بإخراجه - المجال القانوني

 تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية- مجال الحكامة

19 
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 المجـال اإلجراءات 

، المتعلقببين بفئببات 99-15ورقببم  98-15تطالببا الببو ارة بتوسببيع نطببام تطبيببق مشببروعي القببانونين رقببم 

المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص األجراء، ليشمال المغاربة المقيمين بالبدول التبي ال تربطهبا أي اتفاقيبة 

في مجال الحماية االجتماعية مع المغرا من االستفادة من نظامي المعاشات والتبأمين اإلجبباري األساسبي عبن 

ألف، بينما يصل عدد األجبراء  200ألف و 120المرض، حيث يتراوح عدد هذه الفئة من مغاربة العالم ما بين 

 .ماليين 5وأصحاا المهن الحرة إلى 

مببع اإلشببارة إلببى ضببرورة إحببداث لجنببة مكونببة مببن الصببندوم الببوطني للضببمان االجتمبباعي بتنسببيق مببع و ارة 

التشغيل واالدماج المهني وباقي المتدخلين، لوضع آليبة لتمكبين هبذه الفئبة مبن االسبتفادة مبن معاشبات التقاعبد 

 . والتغطية الصحية

 (.2015نونبر  27بتاريخ  249تحت عدد )علما أنه تّمت مراسلة السيد رئيس الحكومة في الموضوع -

الحماية 
 االجتماعية

سبق للو ارة أن أعدت مشروع مرسوم متعلق برصد ومواكبة المغارببة العائبدين اضبطراريا إلبى أرض البوطن 

مرسبوم رقبم )جراء األوضاع غيبر المسبتقرة بببعض بلبدان اإلقامبة، تمبت إحالتبه علبى األمانبة العامبة للحكومبة 

2.16.270  .) 

المطلببوا هببو تسببريع استصببدار هببذا المرسببوم الببذي يببروم إلببى تفببادي االرتجاليببة التببي تطبببع معالجببة الحبباالت 

االجتماعيبببة المترتببببة عبببن العبببودة االضبببطرارية وتسبببهيل إعبببادة إدمببباجهم بببباألرض البببوطن علبببى المسبببتويات 

 ...االجتماعية واالقتصادية 

العودة 
 االضطرارية
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 المجـال اإلجراءات 
من الرسوم الجمركية على سبيارة واحبدة طيلبة الحيباة لفائبدة مغارببة العبالم مبع  100% إعفاء بنسبة  -

 .العلم أن هناك حاليا تخفيض يطبق على فئة المتقاعدين

والتبي ال يسبم   ضرورة إ الة قيود سبياقة السبيارة بالنسببة لمغارببة العبالم إببان تواجبدهم فبي المغبرا -

 .هاطرف مالك بقيادتها إال من 

نظرا للوضعية االقتصادية الهشة في مجموعة من دول االستقبال مما يضطر بعض مغارببة العبالم إلبى   -

البقاء في بلدهم األصلي مدة طويلة مصحوبين بسياراتهم، لبذلك نطالبا الجمبارك ببالرفع مبن مبدة القببول 

 .المؤقت للسيارات إلى سنة

الجمركية  التدابير
للمغاربة  

 المقيمين بالخارج

العربية )إحداث بوابات إلكترونية تفاعلية مع المواطنين والقنصليات وتوفير محتوياتها بعدد من اللغات  -

قصبد تسبهيل الولبوج إليهبا ( اإليطاليبة –األلمانيبة  –الهولنديبة  –اإلنجلي يبة  –اإلسببانية  -الفرنسبية  -

 .واستعمالها من طرف مغاربة العالم

ليسببتفيد  watiqa.maك  تعمببيم االسببتفادة مببن الخببدمات المقدمببة عبببر المواقببع اإللكترونيببة الوطنيببة  -

 .منها مغاربة العالم ببلدان إقامتهم

 الخدمات القنصلية

مراجعة تكلفة الرسوم القنصلية لتراعي ظروف بعبض الفئبات الهشبة مبن مغارببة العبالم ال سبيما فبي   -

 الرسوم القنصلية .بعض الدول التي يعاني منها مغاربة العالم من ظروف اقتصادية صعبة
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 المجـال اإلجراءات 

تل  الو ارة على ضرورة تفعيل الشباك الوحيد في الواليات واألقاليم والذي تم اعتماده مبن طبرف بعبض −

 .المؤسسات وتجويد خدماته تجاه مغاربة العالم

لفائبدة كبل المتبدخلين فبي الشبباك الوحيبد لوضبع  تحسيسيامن هذا المنطلق، ستنظم الو ارة يوما دراسيا −

تحسيسبي يبوم   وفبي هبذا اإلطبار، سبتنظم البو ارة. استراتيجية مشتركة مبا ببين كبل القطاعبات المتدخلبة

وتقتبرح البو ارة إلعطباء دفعبة لهبذه المببادرة أن يبتم  .لفائدة المتدخلين المباشبرين فبي عمليبة االسبتقبال

 ,افتتاح هذا اليوم من طرف السيد رئيس الحكومة

الشباك 
 الوحيد

لبذلك . مليبون درهبم 12هناك من  موجهة لمغاربة العالم في وضعية هشة بغبالف مبالي ال يتجباو  حاليبا −

مليببون درهببم، مببع العلببم أن هببذه المببن   24نطالببا علببى األقببل كمرحلببة أوليببة أن يصببل هببذا المبلبب  إلببى 

 . موجهة إلى أبناء مغاربة العالم إما لظروف اجتماعية صعبة أو لحماية األمن الروحي ألبنائنا

المن  
 الجامعية
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ضرورة االهتمام بعملية النقل الجوي لمغاربة العبالم خبالل العطلبة الصبيفية خاصبة إشبكالية غبالء تبذكرة السبفر 

بالنسبة للمناطق البعيدة ومجموعة من الدول اإلفريقية، مما يجعل في بعض األحيان استحالة  يارة عائالت من 

 .مغاربة العالم لوطنهم

بالنسببة  من هذا المنطلق، تطالا الو ارة بإعفاء طفل واحد من كل عائلة مبن تكلفبة تبذكرة السبفر إلبى المغبرا

مببع مببن  تسببهيالت خاصببة  للمنبباطق البعيببدة وطفلببين لكببل عائلببة مببن المغاربببة المقيمببين بالببدول األفريقيببة، 

 .باألشخاص المسنين من مغاربة العالم

 النقـــل

تطالا الو ارة من الجهات المعنية بتع ي  الدعم اللوجستيكي والبشري طيلة فترة العبور خاصبة علبى مسبتوى 

 .من أجل ضمان انسيابية عبور مغاربة العالم عبر الموانئ واللوجستيكيةاإلجراءات اإلدارية واألمنية 

تطالا الو ارة قطاع العبدل أن يكبون شبريكا إليجباد حلبول لمشباكل مغارببة العبالم عبن طريبق إحبداث لجنبة -

 .ثنائية للتفكير في ثالثة حلول عملية في هذا الشأن

تسببريع بإيفبباد عببدول وقضبباة التوثيببق بصببفة دوريببة إلببى بعببض الببدول اإلفريقيببة قصببد تلقببي عقببود  واج ال-

المعتمدة من طرف و ارة العبدل، كمبا هبو الشبأن بالنسببة " خطة العدالة"مغربيات بأجانا، وذلك في إطار 

 .لبعض الدول األوروبية

، قصببد استصببدار (العببدل الخارجيببة والداخليببة)إيفبباد لجنببة ثالثيببة مكونببة مببن السببلطات الحكوميببة المعنيببة -

قرارات من  الجنسية للمغاربة الذين ال يتوفرون على الوثائق الثبوتية وتسبجيلهم بالخالبة المدنيبة، خاصبة 

 .بالدول اإلفريقية

األحوال 
 المدنية
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من  تسهيالت لفائبدة الفئبات الهشبة مبن مغارببة العبالم وكبذا العائبدين اضبطراريا إلبى أرض البوطن -

وتقترح البو ارة أن تسبتفيد هبذه . وذلك في إطار العروض المقدمة لالستفادة من السكن االجتماعي

 (.درهم 40.000بإعفاءات في حدود ) فوكاريمالفئة من برنامج 

 السكن

نظرا للتجربة الناجحة للتعامل مع برنامج الجامعات الصيفية لفائدة الطلبة الجامعيين المغارببة المقيمبين 

بالخارج، تقترح الو ارة تعميم هذا البرنامج ليشمل كافة الجامعات المغربية وذلبك فبي إطبار شبراكة مبع 

 .التعليم العالي وذلك بقرار من رئاسة الحكومة قطاع

الجامعات 
 الصيفية 
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االنفتاح على المخيمات الصيفية بشراكة مع و ارة الشباا والرياضة لتشمل جميع الفئبات العمريبة -

 . ألبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج

 تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع الجمعيات المحلية العاملة في المجال؛-

مبن مغارببة  مبؤطرينهذا البرنامج من أجل إنجاحه مع االنفتاح على  مؤطريتع ي  وتجويد تكوين -

 . العالم

المخيمات 
 الصيفية 

تببم إعببداد مسببودة مشببروع قببانون إلحببداث هببذه الوكالببة مببن أجببل تحسببين اإلطببار العببام لحكامببة العببرض 

 .الثقافي واللغوي الموجه لمغاربة العالم ومجتمعات بلدان االستقبال

 .قصد دراستها وعرضها على مسطرة المصادقة بها  األمانة العامة للحكومةة موافاوسنعمل على 

الثقافة وتعليم 
 اللغات الوطنية
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