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أيها الحضور الكريم:
صباح الخير وتحية طيبة
يسعدني أن أشارككم أشغال هذا اللقاء الذي تعقده وزارة العدل بشراكة مع الوزارة املنتدبة املكلفة
باملغاربة املقيمني باخلارج مبناسبة ختليد اليوم الوطين للمهاجر الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة
والذي مت إقراره من لدن جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده منذ سنة  2003كمحطة هامة
لالحتفاء باملغاربة املقيمني باخلارج على مستوى خمتلف واليات وعماالت أقاليم اململكة ،إبرازا لألمهية اليت
ما فتئت توليها اململكة هلذه الفئة الرتباطها الكبري وتشبتها القوي بوطنها األم وهو ما فتئ يؤكده جاللة امللك
نصره اهلل يف عدة مناسبات من بينها خطاب جاللته السامي مبناسبة ذكرى عيد العرش اجمليد لسنة
 ،2010الذي ورد فيه ما يلي " :وإذ ننوه بالعبقرية اخلالقة لشعبنا الويف ،وبروح الغرية الوطنية واملسؤولية
العالية لكافة فئاته ،نعرب عن اعتزازنا بأفراد جاليتنا املغربية املقيمة باخلارج ،لتشبتهم القوي بوطنهم وإقباهلم
املتزايد على صلة الرحم بأهلهم وببلدهم ،رغم تداعيات األزمة على بلدان إقامتهم وكذا الخنراطهم الفاعل
يف تقدمه ويف الدفاع عن قضاياه ومصاحله العليا".

انتهى مقتطف اخلطاب املولوي السامي.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا اليوم موعدا سنويا إلبراز الدور املتنامي ملغاربة العامل يف مسلسل
التنمية باملغرب ،باعتبارهم طرفا أساسيا يف الدينامية اليت تعرفها اململكة على مجيع األصعدة ،ومناسبة
للوقوف على انتظاراهتم املستقبلية وجعلهم شريكا فاعال يف مشاريع وخمططات املغرب التنموية.
ولقاؤنا اليوم املنظم بشراكة مع ا لوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج يأتي يف سياق هذا
االحتفاء السنوي باليوم الوطين للمهاجر الذي دأبت العادة بشأنه على تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية
3

وتظاهرات مهمة ترمي إىل التواصل مع أفراد اجلالية وتعزيز األواصر معهم واإلنصات ملختلف مشاكلهم
وانشغاالهتم واستشراف اآلفاق املستقبلية اخلاصة هبم ،باإلضافة إىل إمكانية لقاء الفاعلني احملليني وحتديد
أشكال الشراكة والتعاون معهم.
وهذا االحتفاء ليس من باب الرتف الفكري ،بل هو التزام وطين غايته تقييم السياسات العمومية
للمملكة جتاه أفراد جاليتنا واملهاجرين عموما ،والبحث عن السبل الكفيلة لضمان حقوقهم ومحاية مصاحلهم
وإشراكهم يف التنمية بكافة جماالهتا.
وال شك أن السياسة العمومية لتدبري قطاع العدل تعد من أهم السياسات العمومية ذات الصلة
مبصاحل جاليتنا باخلارج وأكثرها ارتباطا حبياهتم االجتماعية واالقتصادية وغريها من اجملاالت لكوهنا من
جهة تالمس كافة مناحي احلياة من أسرة وحق ملكية وحريات وجتارة وتعاقد ،...ومن جهة ثانية لكون
مرفق العدالة يعد مصبا للنزاعات يلجأ إليه كل مرتفق للبت فيها .وتزداد أمهية هذه السياسة العمومية يف
ظل الظرفية الصحية العصيبة اليت تشهدها كافة بلدان العامل بفعل جائحة كورونا (كوفيد )19وتداعياته
السلبية على السري األمثل للحياة اليومية نتيجة التدابري الوقائية املتخذة خاصة على مستوى إغالق احلدود
وتدني وثرية اخلدمات اليت تقدمها املرافق وتأثر االقتصاد واخلدمات التجارية وضعف قنوات التواصل.

حضرات السيدات والسادة

4

خص الدستور املغربي ،ال سيما الفصول  16و 17و 18و ،163أفراد اجلالية املغربية مبكاسب
هامة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاهتم ،وكرس عددا من احلقوق الثقافية واالجتماعية والتنموية هلذه
الفئة ،وذلك من خالل التأكيد على محاية حقوقهم ومصاحلهم املشروعة وعلى تعزيز الوشائج اإلنسانية معهم
وتنمية وصيانة هويتهم الوطنية ومسامهتهم يف التنمية البشرية واملستدامة يف وطنهم املغرب وتقدمه.
كما خصهم جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده باهتمام بالغ أكده جاللته يف مناسبات متعددة
نستحضر يف هذا املقام ما أكده جاللته يف خطابه املولوي السامي مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب بتاريخ
 20غشت  2012بقوله " :إنكم تعلمون أننا عندما نقدم على إصالحات مهيكلة وعميقة ٬فإننا نضع
دائما مواطنينا املقيمني يف اخلارج يف صلب انشغاالتنا وخمططاتنا املستقبلية وهو ما حتقق بإجنازنا إلصالح
مدونة األسرة وقانون اجلنسية ٬بكل ما حيمالنه من رمزية عالية ٬وبإقدامنا على مراجعة الدستور ٬الذي
يتضمن مقتضيات غري مسبوقة ٬ختص حقوق املغاربة املقيمني يف اخلارج ٬الذين أتوجه إليهم باخلطاب هبذه
املناسبة ٬ألقول هلم  :إنكم مل تبخلوا بدوركم بأي جهد ٬من أجل احلفاظ على أواصر انتمائكم ٬وما فتئتم
تضعون املغرب يف صلب انشغاالتكم اليومية ٬مدافعني عن قضاياه الوطنية ٬مسامهني يف تنميته ٬حريصني
على تطوير العالقات بينه وبني بلدان إقامتكم ٬متشبثني بالتفاعل الثقايف مع القيم الكونية ٬ملناهضة الصور
النمطية واألحكام املسبقة ضد اإلسالم واملسلمني.
إن هذه العالقة املتميزة ليست وليدة الصدفة ٬بل إهنا عالقة رسختها سنوات طويلة من اجلهود والتضحيات
املتبادلة.
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لذا ٬فإننا سنستمر على هنجنا يف احلفاظ على هويتكم ٬وتوفري احلماية حلقوقكم ومصاحلكم ٬خاصة يف
ظل األزمة االقتصادية احلالية بأوروبا ،وعالوة على ذلك فإننا سنحرص على التفعيل الكامل ملقتضيات
الدستور اليت تكفل لكم املشاركة على أوسع نطاق ممكن يف بناء مغرب املستقبل ،واليت سوف ختول لكم٬
بكل تأكيد ٬احلضور الفاعل يف اهليئات املسرية ملؤسسات جديدة".انتهى مقتطف اخلطاب املولوي السامي.
واسرتشادا مبا ذكر ،أعطت احلكومة املوضوع أولوية ضمن براجمها سواء على املستوى املؤسساتي
أو التشريعي والتنظيمي ،وذلك من خالل اجملهود الذي تقوم به الوزارة الوصية على قطاع اجلالية املغربية يف
جماالت متعددة ثقافية واجتماعية واقتصادية ،أو من خالل ما تقوم به القطاعات احلكومية كل يف جمال
اختصاصاته ،وهو ما تعزز يف إطار التقائية السياسات العمومية يف هذا اجملال بإحداث جلنة وزارية لشؤون
املغاربة املقيمني باخلارج عهد هلا بدراسة وتتبع تنفيذ التدابري املتعلقة مبختلف القطاعات واليت من شأهنا
النهوض بأوضاع املغاربة املقيمني يف اخلارج والالجئني واملهاجرين األجانب املقيمني يف املغرب بصفة غري
قانونية ،وذلك بتنسيق مع خمتلف القطاعات الوزارية واهليئات املعنية داخل املغرب وخارجه ،كما مت
االشتغال على اسرتاتيجية وطنية خاصة باملغاربة املقيمني باخلارج وفق مرجعيات ومراحل وبرامج مدققة.
إن املشاكل اليت يعانيها املغاربة يف بلدان املهجر عديدة ومتنوعة ،كمشكالت اهلوية واالندماج ،والعنصرية
والبطالة ،فضال عن مشاكل ذات طبيعة اجتماعية أسرية وإدارية ،تبدأ أحيانًا يف بلدان االستقبال لتمتد
وتتشعب يف بلدهم األصلي ،ولعل من التحديات األساسية اليت أتت عليها العديد من تقارير املنظمات
الدولية املختصة بقضايا اهلجرة وحقوق املهاجرين هي قضية احلق يف الولوج إىل العدالة ،حيث تتضافر عدة
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عوامل بالنسبة ملغاربة العامل كاللغة والتمكني القانوني وتعقيد املساطر وبطء املسارات القضائية ،مما يعيق يف
كثري من األحيان استفادهتم من عدالة ميسرة فعالة ومنفتحة.
حضرات السيدات والسادة
إن وزارة العدل تويل اهتماما بالغا لقضايا املغاربة املقيمني باخلارج سواء تعلق األمر بإعداد واملسامهة
يف إغناء املنظومة القانونية املتعلقة هبذه الفئة ،أو تقديم خدمات وفق مقاربة سوسيو قانونية تنفيذا خلطة
عملها الرامية إىل تعزيز استفادة مجيع شرائح اجملتمع من اخلدمات القانونية وتعريفهم حبقوقهم املنصوص عليها
يف التشريعات الوطنية ،فأقدمت على االرتقاء باخلدمات القانونية والقضائية للمغاربة املقيمني باخلارج ،ويف
هذا اإلطار مت اختاذ جمموعة من التدابري نذكر من مجلتها:
إ برام العديد من اتفاقيات التعاون القضائي مع العديد من الدول األجنبية سواء يف شقها اجلنائي أواملدني بكافة تفرعاته لتقوية نظام املساعدة القانونية وتسهيل تدبري املنازعات وتنفيذ األحكام القضائية وكافة
أشكال املساعدة القانونية والقضائية؛
 إعداد جمموعة من املطويات والدالئل العملية لتبسيط وتقريب العديد من املساطر واإلجراءاتالقضائية؛
 إعداد جمموعة من التطبيقات االلكرتو نية لتسهيل تقديم العديد من اخلدمات كالسجل العديلوالسجل التجاري وتطبيقية تتبع مآالت القضايا املعروضة على احملاكم وغريها من التطبيقات؛
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 مراعاة مركز أفراد اجلالية ووضعياهتم يف سن النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة يف جماالتاالستثمار والتجارة؛
 عقد العديد من اللقاءات والندوات التكوينية يف اجملاالت القانونية ذات الصلة باجلالية خاصة مايرتبط باجملال األسري؛
 االهتمام باألمن القانوني واحلق يف احلصول على املعلومة يف تواصل الوزارة مع اجلالية ،وقد مت يفهذا اإلطار إغناء بوابة الوزارة بكافة البيانات واملعطيات ذات الصلة ،كما يتم حاليا تنزيل مشروع مركز
النداء داخل الوزارة الذي سيكون من بني اهتماماته التواصل مع املرتفقني وتقديم كافة اخلدمات القانونية
الالزمة؛
 املسامهة يف اللجن الوطنية احملدثة يف اجملال اميانا بضرورة التقائية السياسات العمومية وتعاوهنا؛ تفعيل الدور املنوط باللجنة احملدثة على مستوى وزارة العدل بتعليمات مولوية سامية للتصديلظاهرة االستيالء على عقارات الغري ،وذلك من خالل احلرص على تنزيل كافة التوصيات الصادرة عنها
سواء على املستوى التشريعي أو التنظيمي؛
 مسامهة قضاة وأطر الوزارة يف كافة اللقاءات واحلمالت التحسيسية والتواصلية املنظمة لفائدةمغاربة العامل سواء داخل املغرب أو خارجه؛
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ـــ إحلاق العديد من القضاة بسفارات وقنصليات اململكة باخلارج سواء يف إطار قضاة االتصال أو
قضاة التوثيق وفق مهام حمددة تسهم يف تقديم العديد من اخلدمات القانونية والقضائية للجالية؛ ويف هدا
اإلطار ستعمل وزارة العدل خالل األسابيع القليلة املقبلة على تعيني قاضي اتصال جديد للمملكة املغربية
بباريس ،حيث إننا نعتزم إجراء عملية انتقاء املرتشحني بداية الشهر املقبل ،و توقيع قرار التعيني مباشرة
بعد ذلك  ،و إننا عازمون على اإلشراف شخصيا على هذه العملية  ،و إيالئها ما تستحقه من عناية من
أجل اختيار شخصية قضائية جتمع بني الكفاءة وحسن التواصل و احلضور القوي والقدرة على التواصل
مع أفراد اجلالية املغربية باخلارج و املساعدة على حل مشاكلهم القضائية .
ويف نفس السياق أود إخباركم أننا بصدد وضع اللمسات األخرية على مشروع قانون ينظم مؤسسة
قاضي االتصال  ،حيث نعتزم إجراء املشاورات الالزمة بشأنه يف األيام القليلة املقبلة قبل إحالته على
مسطرة املصادقة و االعتماد.
 حاليا لدينا  4قضاة لالتصال يعملون بسفارات اململكة بكل من مدريد وباريس وبروكسل
وروما.
 خالل الشهر املاضي  ،تعزز عدد قضاة التوثيق العاملني بسفارات وقنصليات اململكة باخلارج ،من
خالل تعيني قاضي التوثيق بسفارة اململكة املغربية بأبوظيب وذلك ألول مرة.
 حاليا لدينا  9قضاة للتوثيق يعملون بعدد من الدول اليت تعرف تواجدا مكثفا ألفراد اجلالية املغربية،
موزعني على العواصم واملدن التالية :باريس ومدريد وروما وبروكسل والهاي وبرلني وأبو ظيب و
ليون و نيويورك.
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 وسنعمل بالتنسيق مع اجمللس األعلى للسلطة القضائية ووزارة اخلارجية والتعاون على تعزيز تواجد
قضاة التوثيق يف كل الدول اليت تعرف تواجدا كبريا ألفراد اجلالية املغربية.
موازاة مع ذلك  ،ونظرا ملا توليه وزارة العدل من عناية و اهتمام بالِغَيْن بأفراد اجلالية املغربية املقيمة
باخلارج ،و حرصا على توفري خدمات ذات جودة عالية ،تبدأ أساسا من توفري أطر إدارية تتوفر فيهم
مواصفات الكفاءة و النزاهة و املهنية ملمارسة خطة العدالة بقنصليات اململكة باخلارج ،فإهنا راجعت
مسطرة االنتقاء اخلاصة بتعيني موظفي وزارة العدل عدوال بقنصليات اململكة باخلارج ،حيث قامت خالل
السنة املاضية باستبعاد طريقة القرعة ،و اعتماد طريقة جديدة تستحضر معايري مبادئ الشفافية و النزاهة
و تكافؤ الفرص  ،و ذلك من خالل إجراء اختبار كتابي و آخر شفوي الختيار أحسن العناصر و أجودها
 ،و قد أفضت هذه الطريقة اجلديدة اليت مت اعتمادها خالل السنة املاضية إىل إحلاق  40موظفا تابعا
لوزارة العدل بعدد م ن قنصليات اململكة بأوروبا و الواليات املتحدة األمريكية للقيام مبهام العدول ،مع العلم
أن جمموع موظفي وزارة العدل امللحقني بقنصليات اململكة باخلارج و الذين ميارسون مهام خطة العدالة يبلغ
 61موظفا ،و حنن مستعدون للرفع من هذا العدد كلما دعت الضرورة و احلاجة إىل ذلك  ،بالتنسيق مع
وزارة اخلارجية و التعاون.
كما أن وزارة العدل أخذت على عاتقها مواكبة مغاربة العامل الراغبني يف االستثمار يف اململكة املغربية،
وذلك من خالل مواكبة تشريعاهتا للتطورات االقتصادية وحتديث منظومتها القانونية يف جمال األعمال بفضل
ما توفره هذه الرتسانة من إطار قانوني شفاف وآمن قادر على حتصني كل املعامالت التجارية من املخاطر
املرتبطة مبيدان املال واأل عمال ،ومساعدة املقاولة اليت تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية
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من أجل ختطيها ،ولتسهيل اندماجها يف السوق ،وتعزيز مكانتها ،وجعلها رافعة للتنمية االقتصادية لالرتقاء
مبناخ األعمال ببالدنا ،وسعت أيضا لتوفري األمن القانوني للمستثمرين منهم ،عن طريق توحيد آليات ومساطر
تسوية منازعات االستثمار على الصعيد الوطين واجلهوي والدويل ،واحلرص على جعل قضايا املهاجرين
واهتماماهتم يف صلب سياستها اجلنائية والسياسة املتبعة من طرفها يف قطاع العدالة.
وهبدف حتسني اخلدمات القانونية واإلدارية لفائدة املغاربة املقيمني باخلارج ،حرصت وزارة العدل
على مواكبة قضاياهم ببلدان اإلقامة كما يف بلدهم األصلي ،عرب اإلنصات إليهم وتوجيههم وتوعيتهم باملساطر
القانونية واإلجراءات اإلدارية اجلاري هبا العمل .علما أن الوزارة تشارك بقضاهتا وأطرها يف مبادرة الشباك
الوحيد املتنقل ،املنظم مببادرة من الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج ،يف إطار تفعيل مقتضيات
الدستور ،وتفعيال للرؤية امللكية السامية يف جمال التعاطي مع قضايا اهلجرة واملهاجرين املغاربة ،بغية تعزيز
العالقة بني مغاربة العامل ووطنهم األم ،واالهتمام بشؤوهنم والنهوض بأوضاعهم وضمان حقوقهم.
حضرات السيدات والسادة
ال يسعين يف ختام هذه الكلمة إال أن أجدد شكري لكافة احلضور ،آمال أن تكلل أشغال هذا اللقاء
بتوصيات هامة من شأهنا تعزيز اخلدمات القانونية والقضائية املقدمة للمغاربة املقيمني باخلارج ،وستبقى
وزارة العدل حريصة كل احلرص على تعزيز وتقوية وتطوير دورها يف هذا اإلطار خدمة هلذه الفئة العزيزة
على قلوب كل املغاربة ملا تسديه من خدمات وتضحيات وما تقوم به من متثيلية عالية املستوى لبلدنا املغرب
يف كافة دول العامل ويف كل احملافل وامللتقيات اإلقليمية والدولية.
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