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 اجتماع اللجنة الوزارية  فيكلمة رئيس الحكومة 
 لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج 

 
 6102يونيو  62الرباط، 

 
 

 الرحيم  ناالرحمبسم اهلل 
 ،والمرسلين أشرف األنبياءوالصالة والسالم على 

 
 

 أعضاء اللجنةالسادة حضرات السيدات و

 
جنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في للا يطيب لي في البداية أن أرحب بكم في أشغال

 3182نونبر  81لها بتاريخ  المحدث ول بعد صدور المرسوماأل هااجتماعفي ، الخارج

المغاربة المقيمين في  المعنيين بشؤون المتدخلينالتنسيق بين مختلف تقوية ا همنتظر منوال

 .لفائدتهمئنا جميعا واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أدا الخارج
 

 
إحداث هذه اللجنة تماشيا مع العناية التي ما فتئ جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل  جاء

، لهم الخارج باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من الشعب المغربي المقيمين في نامواطنيإلى يوليها 
االستجابة لها على العمل جميعا علينا احتياجاتهم الخاصة ومطالبهم المشروعة التي يتوجب 

، هذه العناية التي والسهر على تلبيتها في إطار من االنسجام والتكامل بين مختلف المتدخلين
الخطاب الملكي السامي تجلت في العديد من المبادرات وفي كثير من المناسبات، وأكد عليها 

مية جاللة الملك معالم ومرتكزات السياسة العموفيه رسم  الذي  3183غشت  31بتاريخ 

      .لتدبير شؤون مغاربة العالم

 
في الخطاب  مسطرما هو فلسفتها وتستوحي توجهها ممغاربة العالم  لفائدة تناسياس دمتست

ال بأس من التزامات  الحكومي نابرنامج مدرج ضمن أولوياتهو مما الملكي السامي و
 :بالتذكير بخطوطها العريضة

 
 أبعادها الروحية واللغوية والثقافية، خاصة في في  تعزيز وتحصين الهوية الوطنية

دعم دون إغفال  ظل المخاطر الفكرية التي تهدد األمن الروحي لشبابنا بالخارج،
 دول اإلقامة،الجهود الهادفة إلى تحقيق االندماج اإليجابي في مجتمعات 
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  التراجع عنها بعض الدول تحاولاالجتماعية التي  والمصالحالحفاظ على الحقوق 
  االتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية، علىضدا  ،بداعي األزمة االقتصادية

 

  لمغاربة الخارج الحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور التي تكفل
الحضور الفاعل في والمشاركة على أوسع نطاق ممكن في بناء مغرب المستقبل 

 الدستورية،لمؤسسات وات ئاالهي
 

  تقريبها منهم واالرتقاء بجودة بقات الجالية باإلدارة المغربية عالتطوير وتحسين
 .السفارات والقنصلياتمن خالل  وأبالداخل التي تقدمها لهم الخدمات 

 
نضع على أظن أن المناسبة مواتية ل ،هذه هي الغاية من عقد هذا االجتماعو، في هذا الصدد

 :بكل صراحة ووضوح هاليجيب عونحاول أن ن أنفسنا مجموعة من التساؤالت
 

  تطوير األداء العمومي خدمة لالبرنامج الحكومي ماذا أنجزنا مما التزمنا به في
  شؤون مغاربة الخارج؟ل

 
  بين مختلف المتدخلين؟ امجواالنسهل تم ذلك في إطار من التنسيق 

 

  ؟ناووعود ناتحقيق التزاماتل وطاقات وسائلهل سخرنا كل ما لدينا من 
 

 تكون حالت دون قد والخارجية، التي  منها واإلكراهات، الداخلية ما هي الصعوبات
 تنفيذ البعض من هذه االلتزامات؟

 

  األصل وما هي ملعالقة مغاربة الخارج مع وطنه استشرافيهل لدينا تصور 
 ؟هم مستقبالتدبير شؤونفي  استراتيجيتنا

 

الوزارة المكلفة طرف والمبادرات من من اإلجراءات  مهمعدد  تم اتخاذبطبيعة الحال، 
بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية 

 قانونيو دينيو تربويو ثقافيو وقد توزعت هذه المنجزات بين ما هو اجتماعي المعنية
بشكل  وقد كانت لي فرصة عرض حصيلة هذه المنجزات .تنموي –اقتصادي و وقنصلي

في معرض جوابي عن األسئلة المتعلقة مجلس المستشارين ب 3182ماي  1يوم مفصل 

مجموعة من باسم الحكومة ب حينها تعهدت حيث أوضاع المغاربة المقيمين في المهجرب
 :ما يليوهي، للتذكير، ك أظن أن كثيرا منها لم ينجز بعد االلتزامات

 
 إحداث صندوق وطني للتضامن والحماية االجتماعية ، على المستوى االجتماعي

أو  إقامتهملمواطني المهجر المعوزين والذين ال يتوفرون على حماية اجتماعية بدول 
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ليشمل " راميد"نظام المساعدة الطبية  وكذا توسيع نطاق أثناء مقامهم بأرض الوطن
 .ببلدان إقامتهمالمعوزين الذين ال يستفيدون من نظام التغطية الصحية  المغاربة

 
 تحسين آليات ومساطر صندوق تمويل ، على مستوى تشجيع االستثمارات

 "MDM Invest"استثمارات مغاربة العالم 
 
 ضمان مشاركة سياسية فعلية وتمثيلية ، على مستوى تفعيل مقتضيات الدستور

بمناسبة مراجعة وازنة لمغاربة الخارج في المؤسسات االستشارية الدستورية، وذلك 
إعداد القوانين المنظمة كذا القوانين المنظمة للمؤسسات القائمة، وو القوانين االنتخابية
 .للمؤسسات الجديدة

 

 تطوير البوابة اإللكترونية ، على المستوى اإلداريwww.consulat.ma  لتشمل نظام
تحسين االستقبال وتطوير الخدمات اإلدارية خالل و المواعيد وخدمات إدارية أخرى

 .المقام الصيفي بالمغرب

 

يتم لم  3182-3183للفترة  كما أن هناك التزامات أخرى واردة في البرنامج الحكومي

، أذكر من بينها ، وهي تحظى باألولوية في مطالب مواطنينا بالخارجتحقيقها بشكل كامل
 :على وجه الخصوص 

 
  بلورة سياسة ثقافية مالئمة ومتناسقة تستجيب لحاجيات مغاربة ، الثقافيفي المجال

 .3182مراكز ثقافية  بدول المهجر في أفق نهاية سنة  81إحداث و العالم
 

 تطوير وتنويع وتوسيع برامج تعليم اللغات العربية واألمازيغية  تربوي،في المجال ال
 .لألطفال المغاربة بالخارج

 

 تعزيز توسيع شبكة المراكز القنصلية وعصرنة بنياتها  قنصلي،في المجال ال
 .وتحديث أدائها وتقريب خدماتها

 

 بلورة برامج خاصة بمواكبة المسنين والمتقاعدين جتماعي،في المجال اال. 
 

سواء  يظل غير كاف، رغم أهميته، لحد اآلن ما تم تحقيقههي أن قناعتي الشخصية  إن
أو  المقيمين بالخارج، نالمواطنيونطمح إليه جميعا من خير بالنسبة لما يريده جاللة الملك 

سياسات الهجرة واالندماج  التي تطرحهالتحديات لتنام  ما أصبحنا نستشعره منفي مواجهة 
لرهانات المتصلة بتوطيد الصلة بين األجيال اتعدد وتشعب ومن ، اإلقامةفي عدد من دول 

 .م الناجعة في بناء مغرب المستقبلان مشاركتهوضم ،الجديدة لمغاربة العالم وبلدهم األصل
 

http://www.consulat.ma/
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 الرهاناتوكسب  التحدياتإن أردنا النجاح في رفع  أكثر من أي وقت مضى،، إننا مطالبون
لتحقيق ما التزمنا  وخطة عمل منسقة،يدا في يد، برؤية موحدة  ،العمل جميعاب، المطروحة

 نامشروعضمن  هذا الورش االستراتيجي والحيوي في إطار به اتجاه مواطنينا واتجاه ملكنا
 .المجتمعي

 
 كل حسب مسؤوليته، وفيكم جميعا ،وكلي ثقة في السيد الوزير الوصي على هذا القطاع

قد أصبنا الهدف من كون نصادقا أن في إتمام ما شرع في إنجازه، متمنيا  لمضي قدمال
تكون األداة األمثل واآللية األنجع أعمالها حتى ووتنظيم مهامها  هذه اللجنة ةخالل مأسس
نا الحكومي والنهوض بسياستنا العمومية لحسن تدبير شؤون وقضايا مغاربة ئلتطوير أدا

 .العالم بالداخل والخارج
 

العائدين إلى المغرب خالل وال تفوتني هذه المناسبة، ألتمنى لمواطناتنا ومواطنينا بالخارج 
  مجددامن خاللها  ، وهي مناسبة أدعوببلدهم األصل سفرا ميمونا ومقاما طيباهذا الصيف 

المقدمة لفائدة  الخدماتبللرقي للسهر على اتخاذ كل التدابير الضرورية  السادة الوزراء
الخاصة تماشيا مع العناية  ومصالحها الخارجية المغربيةمغاربة العالم من طرف اإلدارات 

 .جاللة الملك لعملية العبورالتي يوليها 
 

والسالم عليكم ا اهلل جميعا لما فيه خير وطننا وصالح مواطنينا بالداخل والخارج، وفقن
 ة اهلل تعالى وبركاتهمورح

 
    


