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 ملخص الكلمة االفتتاحية للسيد رئيس الحكومة 

ينعقد في ظل ظرفية خاصة  في مستهل كلمته، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا االجتماع  

التي   املستجد  الذي كان مطبقا جراء جائحة فيروس كورونا  الصحي،  الحجر  يطبعها تخفيف 

باستقبال   الخاصة  "مرحبا"  لعملية  السنوي  املوعد  مع  أيضا  ويتزامن  برمته،  العالم  ضربت 

والتي   الوطن،  بأرض  الصيفية  عطلتهم  لقضاء  العائدين  بالخارج  املقيمين  املغاربة  املواطنين 

 .تعرف هذه السنة تغيرا بفعل الوضعية الوبائية 

تداعيات   بفعل  العالم  دول  كباقي  املغرب  يعيشها  التي  الخاصة  الظرفية  رغم  أنه  أكد  كما 

باستمر  تظل  بالخارج  املغربية  الجالية  فإن  تظل  الجائحة،  والتي  الحكومة،  اهتمام  محط  ار 

مضاعفة   وأيضا  املغاربة،  املواطنين  من  الفئة  لهذه  املوجهة  الخدمات  تجويد  على  حريصة 

الجهد من أجل االستجابة ملختلف انتظاراتهم، في إطار من االنخراط التام والتنسيق املتواصل  

 .بين مختلف الفاعلين املؤسساتيين املعنيين 

الصدد، سج الوزارية، والتي دأبت وفي هذا  اللجنة  أهمية عمل هذه  الحكومة  السيد رئيس  ل 

والتحديات   اإلكراهات  من  جملة  مع  التجاوب  من  مكن  مما  بانتظام،  اجتماعاتها  عقد  على 

من   عدد  تفعيل  خالل  من  وذلك  الشركاء،  مختلف  بين  االلتقائية  من  إطار  في  واالنتظارات، 

اإلجراءات من  مجموعة  وتنفيذ  الجالية    التوصيات  بها  تحظى  التي  املكانة  تكريس  إلى  الرامية 

املغربية بالخارج، وذلك من خالل حماية حقوقها، وربط جسور التواصل معها، وأيضا تمكينها 

 باملغرب. من املساهمة اإليجابية في النشاط االقتصادي واالجتماعي

اإليجابي،   التفاعل  إلى  الحكومة  رئيس  السيد  تطرق  السياق،  ذات  الشغل وفي  وزارة  قبل  من 

آلية خاصة   العمل على وضع  الوطني للضمان االجتماعي، من أجل  واإلدماج املنهي والصندوق 

ال  بدول  يقيمون  الذين  أولئك  وخصوصا  عامة،  بصفة  العالم  ملغاربة  االجتماعية  بالحماية 

 تربطها مع املغرب اتفاقيات ثنائية في هذا املجال. 

للت التطرق  تم  ذلك،  جانب  إطار إلى  في  الشريكة،  الدول  مختلف  مع  القائم  املستمر  نسيق 

االجتماعي الضمان  باتفاقيات  املعنية  املشتركة  أيضا  اللجن  مبرزا  املتواصلة  ،  املجهودات 

االستيعابية   الطاقة  من  الرفع  عبر  سيما  ال  الجوي،  النقل  خدمة  من  االستفادة  لتوسيع 

ا  من  عدد  نحو  جديدة  جوية  خطوط  وإطالق  وأمريكا للمطارات  إفريقية  ودول  كالصين  لدول 



العربية   اللغة  لتعليم  املرجعي  اإلطار  وثيقة  بإخراج  التسريع  عند  توقف  كما  الشمالية، 

والثقافة   العربية  اللغة  تعليم  مفتشو  حاليا  مراجعتها  على  ينكب  والتي  املغربية،  والثقافة 

 .املغربية بالخارج

الهتمام واالنشغال الكبيرين بوضعية املغاربة  من جهة أخرى، أكد السيد رئيس الحكومة على ا 

املعنية   املؤسسات  مختلف  عرفت  حيث  الجائحة،  ظل  في  االقامة  ببلدان  بالخارج  املقيمين 

السفارات   مستوى  وعلى  املركزي  املستوى  على  إمكانياتها  لجميع  واستنفارا  شاملة،  تعبئة 

التي تعمل على م الساعة بروح وطنية عالية  والقنصليات من خالل إحداث خاليا األزمة،  دار 

لحاجياتهم استقبال شكاياتهم واالستجابة  أجل  أن  من  مبرزا  تمكين مغاربة  ،  الحكومة قررت 

ابتداء من   الوطن  أرض  الصحية    15العالم من دخول  باإلجراءات  التقيد  الجاري، مع  يوليوز 

 .التي تحددها اللجنة العلمية الوطنية املختصة 

السيد   ذكر  األخير،  بأبعاد  وفي  اهتمام  هو  العالم  بمغاربة  االهتمام  بأن  الحكومة  رئيس 

إلى  داعيا  وقيمه،  وثقافته  حضارته  يمثلون  الخارج،  في  املغرب  سفراء  باعتبارهم  املواطنة، 

التوصيات   تنفيذ مختلف  اللجنة من أجل  بهذه  املنوطة  القيام باألدوار  الحرص على مواصلة 

ال مختلف  تنزيل  وأيضا  عنها،  املغاربة  الصادرة  وشؤون  بأوضاع  النهوض  إلى  الرامية  برامج 

 املقيمين بالخارج بغية إنجاح املرحلة املقبلة كما نجحت سابقاتها.


