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 ملخص مداخلة السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ٕالافريقي
واملغاربة املقيم&ن بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيم&ن بالخارج
تمحورت مداخلة السيدة الوزيرة حول تقديم حصيلة العمل وٕالاجراءات والتداب املتخذة-ي إطار
مواكبة املغاربة املقيمن بالخارج -ي ظل تداعيات جائحة كوفيد ،19-وال DEمن خاللها ذكرت بأهم
محطات عمل اللجنة الوزارية ،وما تم تحقيقه من أهداف عNى مستوى التجاوب مع انتظارات
وتطلعات املغاربة املقيمن بالخارج ،انطالقا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة ،مZزة أن أهمية
هذا العمل تجد مرجعي`bا -ي توج`aات صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،نصرﻩ ﷲ ،من أجل
ال`kوض بأوضاع وشؤون املغاربة املقيمن بالخارج ،وأيضا املقتضيات الدستورية ذات الصلة ،إcى
جانب توجهات الZنامج الحكومي .2021-2016
كما تطرقت السيدة الوزيرة للسياق العام املتعلق بجائحة كورونا املستجد وما يحيط `uا من تداعيات
عNى أوضاع املغاربة املقيمن بالخارج ،جراء تأثر العديد من الانشطة الاقتصادية والخدماتية
بالجائحة ،وهو ما فرض تعبئة شاملة من طرف مختلف القطاعات واملؤسسات املعنية من أجل
التجاوب مع املطالب ٓالانية واملستعجلة للمغاربة املقيمن بالخارج -ي ظل هذﻩ الظرفية الاستثنائية
والخاصة.
و-ي هذا ٕالاطار ،عرضت السيدة الوزيرة حصيلة بأهم التداب وٕالاجراءات ال DEتم اتخاذها -ي إطار
مواكبة املغاربة املقيمن بالخارج -ي ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد ،19-وال DEهمت ثالثة محاور
رئيسية /1 :الانصات والتواصل/2تقديم الخدمات /3التنسيق مع مختلف القطاعات واملؤسسات
املعنية.
إcى جانب ذلك ،تم التذك بأهم مضامن مشروع مخطط عمل تم وضعه ملواكبة أوضاع املغاربة
بالخارج -ي ظل تداعيات جائحة كوفيد ،19-وذلك عNى املستوى الاجتماي والاداري والاقتصادي.
 التوصيات املنبثقة عن الاجتماع
 .1البدء -ي توف نظام للحماية الاجتماعية لفائدة املغاربة املقيمن بالدول ال DEال تجمعها واململكة
املغربية اتفاقيات للتعاون -ي هذا املجال ،ع Zإحداث نظام خاص بالتقاعد بشكل اختياري وفق
مقتضيات القانون رقم  99.15املتعلق بإحداث نظام املعاشات لفائدة املهنين والعمال املستقلن
ؤالاشخاص غ ٔالاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،عNى أن يتم -ي مرحلة ثانية توسيع الحماية
الاجتماعية لتشمل التغطية الصحية.
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العمل عNى وضع التداب والاجراءات الخاصة بمواكبة حاجيات املغاربة املقيمن بالخارج عند
عود`م إcى أرض الوطن ،وإحداث لجنة مختصة لهذﻩ الغاية وفقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم
رقم  2.13.731الصادر بتاريخ  30شتن 2013 Zبإحداث اللجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمن
الخارج ،والذي تم تعديله وتتميمه باملرسوم رقم  2-14-963الصادر -ي  23فZاير .2015
إحداث فضاء رقم Dموحد متعدد اللغات خاص باملغاربة املقيمن بالخارج ،يضم مختلف الروابط
ٕالالكونية لإلدارات واملؤسسات العمومية والجماعات الابية ال DEتقدم خدمات عن بعد
للمرتفقن ،وذلك بشراكة بن الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمن بالخارج ووكالة التنمية
الرقمية ).(ADD
إعداد الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمن بالخارج لتقرير تركي D£سنوي انطالقا من التقارير
السنوية للتتبع والتقييم ال DEتعدها القطاعات واملؤسسات املعنية حول الخدمات املوجهة عن بعد
للمغاربة املقيمن بالخارج ،ويعرض هذا التقرير الكي D£عNى اللجنة الوزارية لشؤون املغاربة
املقيمن بالخارج وشؤون الهجرة بعد دارسته من طرف اللجنة التقنية املنبثقة ع`kا.
إحداث منصة خاصة ملواكبة وتعبئة املستثمرين والكفاءات من مغاربة العالم للمساهمة -ي
ال`kوض باالقتصاد الوط¨.D
تتبع تنفيذ خالصات الدراسة ال DEقام `uا مجلس الجالية املغربية بالخارج حول مسألة التمي© ضد
املغاربة املقيمن بالخارج -ي بلدان إقام`bم.

