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تذكير بأهم محطات عمل اللجنة الوزارية

شؤق  م ار ة العالم،( 2014يونيو 26)الجبماب األقل ▪

شؤق  م ار ة العالم،( : 2015يونيو 24)الجبماب الثاني ▪

شؤق  الهجرا قاللجوء بامل رب،( : 2015دجنبر 18)الجبماب الثالث ▪

،م ار ة العالمشؤق  حول : ( 2016يونيو 22)الجبماب الرابع ▪

شؤق  م ار ة العالم،( : 2017ماي 26)الجبماب الخامس ▪

.شؤق  م ار ة العالم قشؤق  الهجرا( : 2018يوليوز 24)الجبماب السادس ▪

.شؤق  م ار ة العالم قشؤق  الهجرا( 2019يونيو 20)الجبماب السابع ▪

ات، اثنين منها خالل عقدت اللجنة التقنية املنبثقة عنها ستة اجتماعتتبع تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اللجنة الوزاريةفي إطار ❖

.2020ماي 15والثاني بتاريخ 2020فبراير 25األول  بتاريخ : السنة الجارية

فاءات تعبئة الك/  االجتماعي/ الثقافي/ القانوني/ القنصلي/ املجال اإلداري : الخروج بجملة من التوصيات همت عدة مجاالت ❖

...الحكامة والتدبير/ النقل/ واالستثمار

:مكن منكل القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية املعنية، وهو مافعلي لانخراط كامل و ❖

تنفيذ العايا من البوصيات املنبث ة عن اجبماعات اللجنة.

املساهمة    ملجرملا مجموعة من األهااف املبوخاا.
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السياق العام

صييييييييادية الويييييييييع اليييييييياقل  قالييييييييوش ي السييييييييبكناوي املييييييييرتاط ببف يييييييياي جائحيييييييية فيييييييييرقس كورقنييييييييا املسييييييييبجا قتييييييييااعيا  ا ال يييييييي ية قالقب▪

قالجبماعية؛ 

ار توقف حركة الن ل الاقل  بعا إغالق ال اقد  قفرض الحجر الصيي  مين قايل العاييا مين دقل العيالم مين ملجيل البصياي لن شي▪

جائحة كورقنا، قما لذلك من  تأثير على مةباف مناح  ال ياا؛

س، نصير  البابير الس ااق  قالجييا لجائحية كورقنيا مين قايل امل يرب، تحيد ال ييادا الرشيياا لصياحمل الجاللية املايك محميا السياد▪

هللا، قالذي شكل نموذجا يحبذى به، كما ل ي اسبحسانا على املسبوى الوش ي قالاقل ؛

حميييل مصييياريف البجيياقب ميييع املطاليييمل اسنيييية قاملسيييبتجاة لام ار ييية امل يميييي  بالخييياري  ييي  ظيييل هيييذ  ال رفيييية السيييبكنائية كطاايييات ت▪

ارات ال انونيية دفن الجثامي  باقل اإلقامة قتمايا صالحية الوثائق اإلدارية، قالجابة على مةباف السبفسارات قت ايم الس شي

؛...قاملواكاة ال  ية قالنفسية

الخيياري، جيراء تييأثر البيااعيات قالنبيائا السييااية املحبماية للجائحية علييى ملقيياب املهياجرين عبيير العيالم، بمين فييم م امل ار ية امل يميي  ب▪

العايا من النشطة القبصادية قالخاماتية بالجائحة؛

ع النكمييياال القبصيييادي املبوقيييع بالعاييييا مييين دقل اإلقامييية مييين املحبميييل مل  يييينجم عنيييه تراجيييع  ييي  فييير  الشييي ل، قهيييو ميييا قيييا يييياف▪

بعض من تأثرقا بالجائحة إلى العودا إلى امل رب؛

ر سيييااا عليييى إفيييادا ت يييارير دقليييية باحبميييال حييياقي تراجيييع كايييير   ييي  البحيييويالت املاليييية لامهييياجرين عليييى املسيييبوى العييياملي، مميييا سييييؤث▪

.الواقع املعي اي لألسر املعبماا على البحويالت، قمليضا على اقبصاديات دقل األصل
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السيييييييييييييييييييييييييييي راتيجية الوشنييييييييييييييييييييييييييييية 

ي، لام ار ييييييية امل يميييييييي  بالخيييييييار 

ور عبييييير تمقييييييل م بضييييييات املحييييي

الخييييييييييييييييا  بحماييييييييييييييييية ح ييييييييييييييييوق 

  قمصييييييييييالا امل ار يييييييييية امل يمييييييييييي

بالخاري

(2021-2016)البرناما ال كومي 

 ار ييييييييييييةميييييييييييين خييييييييييييالل العناييييييييييييية بامل

قالييييييافاب عيييييينامل يمييييييي  بالخيييييياري

اية مصال همحمح وقهم ق 

توجم ات صاحمل الجاللة املاك محما 

عبر العايا من السادس نصر  هللا 

 الخطمل املاكية السامية، قالتي ت رجم

  الرعاية السامية التي يولم ا لامواشني

امل يمي  بالخاري من ملجل الن وض 

بأقياعهم قالافاب عن ح وقهم 

قمصال هم داخل قخاري ملرض الوشن، 

قتعزيز ارتااشهم باااهم األصل

خاصيييييييييييييييييية دسييييييييييييييييييبور املماكيييييييييييييييييية امل ر ييييييييييييييييييية

الييذي ييينى عليييى 16م بضيييات الفصييل 

حمايييييييييية ال  يييييييييوق قاملصيييييييييالا املشيييييييييرقعة 

 يمييي  لامييواشني  قاملواشنييات امل ار يية امل

 يييييييييي  الخيييييييييياري قال فييييييييييا  علييييييييييى الوشييييييييييائا 

اإلنسانية معهم

املرجعيات األساسية



حصياة 
الباابير السبتجالية املبةذا ملواكاة 

ملقياب امل ار ة امل يمي  بالخاري    ظل 
الجائحة
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إحيييييييااي خايييييييية لاي  ييييييية قالرصيييييييا قالبوجييييييييه -2
بفرييييييييق ميييييييااقم عليييييييى مسيييييييبوى اليييييييوزارا  شيييييييب ل 

مراسييييييياة 4090تا يييييييي )شياييييييية ملييييييييام األسييييييياوب
، باإليييييييييييييييافة إلييييييييييييييى خاليييييييييييييييا الب اييييييييييييييع(إلك رقنييييييييييييييية

ي مييالل باملصييالا الالممركييزا لاييوزارا بكييل ميين ب يي
عمايييييييييييييييييية لاب ايييييييييييييييييع 2798)قالنييييييييييييييييياظور قتزنييييييييييييييييييد 

، (قاملواكاة

وزارا بيييييييييييإحيييييييييييااي فرييييييييييييق عميييييييييييل مركيييييييييييزي -1

اإلفري ييييييييييييي قالبعيييييييييييياق  الخارجيييييييييييييةالشييييييييييييؤق 

.قامل ار ة امل يمي  بالخاري

تعزيييييييييييييز البواصييييييييييييل عبيييييييييييير مةباييييييييييييف الوسييييييييييييائل -4

املوقيييييييييع اللك رقنيييييييييي لايييييييييوزارا، قنيييييييييوات: املباحييييييييية

قسيييييائل البواصيييييل ق العيييييالم العميييييومي قالخيييييا 

.ال  افة املكبو ةق الجبماع 

عليى خاية رصا قتاخل 155خالإحااي-3

مسيييييييييييييبوى سيييييييييييييفارات ققنصيييييييييييييايات املماكييييييييييييية 

بالخييييييياري، قكيييييييذا تةصييييييييى ملرقيييييييام هاتفيييييييية 

ل موجهيييييية لام ار يييييية امل يمييييييي  بالخيييييياري ألجيييييي

. مالبواصل قالرد عن مةباف اسبفسارا 

اإلنصات قالبواصل 

ي  بالخاري    ظل الجائحةحصياة الباابير السبتجالية املبةذا ملواكاة ملقياب امل ار ة امل يم
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اتفعاليالق بالخاريامل ر يةالكفاءاتتعائة-2

كشاكةبالخاري،مواشنيناملواكاةةالجمعوي

6500)ال انونيةالس شارات ايمملجلمناملحامي 

ةامل ار األشااءقشاكة(يونيو30غايةإلىاس شارا

ية،قالنفسالطايةاملساعاالب ايم(C3M)بالخاري

شامل562)ال رضلهذارقميةمنصةقيعخاللمن

.(اس شارا

خايييييييية تا يييييييي قمعالجييييييية شيييييييكايات "اسيييييييبمرار-1

ت يييايم  ييي "امل ار ييية امل يميييي  بالخييياري بيييالوزارا

(.مكاملة هاتفية5173تا ي)خامت ا عن بعا

ي  مواكايييييييية امل ار يييييييية امل يمييييييييي  بالخيييييييياري العييييييييال -4
بييييأرض الييييوشن  يييي  تسييييوية ملغرايييييهم اإلدارييييية، ميييين

شايييييمل 555)خيييييالل البمسييييييق ميييييع اإلدارات املعنيييييية 
شايييييييمل لبجاييييييييا جيييييييواز 297/العيييييييودا لاايييييييا اإلقامييييييية

، قمليضيييييييييييا (السيييييييييييفر ملق بطاقييييييييييية البعرييييييييييييف الوشنيييييييييييية
ة قاملراف يييييييتماييييييييا مييييييياا ال ايييييييول املؤقيييييييد لاعر يييييييات

.الطاية ملجموعة من ال الت

 يييييييية البكفيييييييل بنف ييييييييات دفيييييييين جثييييييييامي  امل ار -3

لييذين ل اامل يمييي  بالخيياري املبييوفي  املعييوزين

يبييييييييييييوفرق  علييييييييييييى تييييييييييييأمي  بم ييييييييييييابر ملق مر عييييييييييييات 

233ييييي البكفيييل بيييييي)، سيييب االإسيييالمية بييياقل ال 

(.حالة

ت ايم الخامات

(تبمة)ي  بالخاري    ظل الجائحةحصياة الباابير السبتجالية املبةذا ملواكاة ملقياب امل ار ة امل يم
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معالجيييييييييية إدارا الجمييييييييييارر قالضييييييييييرائمل غييييييييييير املااشييييييييييرا -2

بالخيييييياري الييييييذين لطااييييييات امل ار يييييية ال يييييياشني  بالخيييييياري

تصيييييادف تواجييييياهم ميييييع قيييييرار إغيييييالق ال ييييياقد مييييين خيييييالل 

خياري السماح لها ب سيوية الوييعية الجمركيية لاسييارات

ر يات اسجال ال انونيية املحيادا لن يام ال ايول املؤقيد لاع

املرقمة بالخاري

ع  قيييييام هيئيييية مراقايييية البأمينييييات قالحبيييييا  الجبمييييا-1

ا الالزمية بماادرا تضامنية قتشاركية ترقم ت ايم املسيانا

ين علييييى لامييييواشني  امل ار يييية املبواجيييياين بالخيييياري املبييييوفر 

ع يييييود تيييييأمي ، مييييين خيييييالل  تحميييييل مصييييياريف الس شيييييفاء 

ر هللا بمصييياريف الييي فن، قالبطاييييمل بالخييياري، قإذا ميييا قيييا  ا 

دق  تحاييييا ملي سييي ف لهيييذ  املصييياريف ميييع تماييييا ملجيييل 

. هاسريا  ع ود البأمي  املبرمة قفبح إمكانية تجايا

رييييية ع يييا اجبميييياب اللجنييية الب نييييية املنبث ييية عيييين اللجنييية الوزا-4

، قالييييذي 2020ميييياي 15لشييييؤق  امل ار يييية امل يمييييي  بالخيييياري يييييوم 

خصييى لبيياارس مشييرقب مةطييط عمييل ملواكايية ملقييياب امل ار يية

هيييييذا الجبمييييياب انبث يييييد. بالخييييياري خيييييالل هيييييذ  ال رفيييييية الصيييييعاة

م عنييه مجموعيية ميين مشيياريع البوصيييات ذات الصيياة، قالتييي سيييب

باق راحها على اللجنة الوزارية لامصادقة  خالل هذا الجبما

ا  تمكييييي  عيييياد ميييين الطاايييية امل ار يييية بيييياعض الااييييا-3

مييييييين البوصيييييييل بيييييييالبحويالت املاليييييييية مييييييين ملسيييييييرهم بعيييييييا 

السييييييييييييماح لهييييييييييييم بصييييييييييييفة اسييييييييييييبكنائية برفييييييييييييع ال صيييييييييييية 

املةصصة لهم من شرف مكبمل الصرف

البمسيق مع مةباف ال طاعات قاملؤسسات املعنية

(تبمة)ي  بالخاري    ظل الجائحةحصياة الباابير السبتجالية املبةذا ملواكاة ملقياب امل ار ة امل يم



مشرقب 
مةطط عمل اسبتجال  ملواكاة البااعيات 

على امل ار ة 19-كوفيااملحبماة لجائحة 
امل يمي  بالخاري 
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على املسبوى 

الجبماع 

  قيع آلية لابأمي  على ال ياا لفائاا امل ار ة امل يمي

بالخاري ب اف تعميم تحمل مصاريف ترحيل الجثامي  

لفائاا الفئات املعوزا، ب ية البةفيف على ميقانية 

الاقلة، قذلك    إشار شراكات مع املؤسسات الانكية 

قشركات البأمينات قهيئة مراقاة البأمينات قالحبيا  

الجبماع 
زمة تعائة املوارد املالية الال 

لاعم براما املواكاة 

 ة الجبماعية املوجهة لام ار 

ررين امل يمي  بالخاري املبض

من تااعيات جائحة كورقنا،

خاصة الفئات الهشة، عن 

شريق سفارات ققنصايات

ى املماكة بالخاري، قذلك عل

غرار ما تم ال يام به خالل 

ة تااعيات األزمة القبصادي

قيع برناما قش ي مناما ملواكاة عودا محبماة 2008لسنة 

إلى ملرض الوشن لألفراد قاألسر من امل ار ة 

امل يمي  بالخاري املبضررا من تااعيات جائحة 

كورقنا، قذلك بانةرا  كل املباخاي  على 

املسبويي  املركزي قال را ي

العمل على توفير ال ماية 

الجبماعية لفائاا امل ار ة 

امل يمي  بالاقل التي ل 

تجمعها قاملماكة امل ر ية 

اتفاقيات لابعاق     هذا 

املجال خصوصا الاقل 

العر ية قالفري ية

مشرقب مةطط عمل اسبتجال  ملواكاة البااعيات املحبماة للجائحة على مواشنينا    الخاري 
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على املسبوى 

اإلداري 

تعميم قتعزيز املصالا الجبماعية 

صاية بالبمثيايات الايااوماسية قاملراكز ال ن

ا ملواكاة امل ار ة امل يمي  بالخاري، قخصوص

األجيال الصاعاا، لرصا قدراسة مةباف 

، مع توظيف منصات قانب ارا  محاجيا  م 

رقمية تفاعاية لهذا ال رض

مةباف رقمنةتسريع عماية 

 الخامات امل امة لام ار ة امل يمي 

بالخاري من شرف سفارات 

ققنصايات املماكة بالخاري من 

يةخالل توفير املوارد البشرية قاملال

إحااي فضاء رقمي موحا خا  

م بامل ار ة امل يمي  بالخاري يض

مةباف الرقابط اإللك رقنية 

لإلدارات قاملؤسسات العمومية 

قالجماعات ال رابية التي ت ام 

خامات عن بعا لامرتف ي ، قذلك

يةبشراكة مع قكالة البنمية الرقم

مشرقب مةطط عمل اسبتجال  ملواكاة البااعيات املحبماة للجائحة على مواشنينا    الخاري 
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على املسبوى القبصادي

العمل على تيسير قلوي امل ار ة 

ن امل يمي  بالخاري إلى البمويالت م

ملجل الس ثمار، خاصة    

ال طاعات األكثر تضررا باألزمة، 

باإليافة إلى مشاريع البنمية 

البضامنية من ملجل تش يل اليا 

العاماة املحاية، خاصة فئة 

الشااب

قيع اجراءات كفياة ب سهيل 

عمايات البحويل املال ، من خالل 

الخامات ذات الصاة رقمنة

قالسبفادا من البحويالت بيأقل 

كافة

مشرقب مةطط عمل اسبتجال  ملواكاة البااعيات املحبماة للجائحة على مواشنينا    الخاري 



شكرا على اهتمامكم


