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 928رمق  ةاجللسحمرض 

 .م(2020يونيو  9ه )1441 شوال 71 ءلثالاثا :التارخي

 .للرئيس الثالث، اخلليفة محيد كوسكوساملستشار الس يد  :الرئاسة

 رابعةالوادلقيقة  الثالثةابتداء من الساعة  ،دقيقة ومخسونساعة  :التوقيت

 .بعد الزوال عرشة

 .ةلشفهيمناقشة ال س ئةل ا ال عامل:جدول 

------------------------------------------------------------------------------ 

 رئيس اجللسة: ،محيد كوسكوس الس يداملستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 أ علن عن افتتاح اجللسة.

 السادة أ عضاء احلكومة احملرتمون،

 رتمات،الس يدات املستشارات احمل

 السادة املستشارون احملرتمون،

تضيات النظام ووفقا ملق  ،من ادلس تور 100معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس املستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل 

 الس يدات والسادة املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

ول يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف جد ،واكلعادة ،قبل الرشوع

مة للس يد ال مني الإطالع اجمللس عىل ما جد من عامل، أ عطي اللكال  

 مراسالت وبياانت.

 تفضل الس يد ال مني.

 :لسأ مني اجمل ،تويزيأ محد  الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الرحمي والصالة والسالم عىل النيب ال مني. بسم هللا الرمحن

 الس يد الرئيس احملرتم،

 رتمون،السادة الوزراء احمل

 السادة والس يدات الوزراء احملرتمون،

 والسادة املستشارون احملرتمون، الس يدات

 4الصادر بتارخي  106/20توصل اجمللس بقرار احملمكة ادلس تورية رمق 

قرار قانون 2020يونيو  ، واذلي رصحت مبوجبه هذه احملمكة بأ ن مسطرة اإ

الصادر يف  2.20.320القايض ابملصادقة عىل مرسوم بقانون رمق  26.20رمق 

ويالت ، املتعلق بتجاوز سقف المت(2020أ بريل  7) 1441من شعبان  13

 اخلارجية ليس فهيا ما خيالف ادلس تور.

يونيو  2كام توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة املمتدة من يوم الثالاثء 

ىل يوم  2020 بعدد من أ س ئةل الس يدات والسادة أ عضاء  2020يونيو  9اإ

 وذكل اكلتايل: ،اجمللس

 سؤالا؛ 15عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 سؤالا؛ 39عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 أ جوبة كتابية. 6دد ال جوبة الكتابية: ع -

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

كام أ خرب اجمللس املوقر ابتفاق مكتب اجمللس وندوة الرؤساء عىل 

ىل تشكيل جلنة النظا م ادلاخيل للنظر يف املقرتحات والتعديالت اليت تريم اإ

ضيات جديدة ذات الصةل ببعض القضااي لمجلس مبقت تمتمي النظام ادلاخيل ل

من النظام ادلاخيل  368طبقا ل حاكم املادة  وبطبيعة احلال ،املس تجدة

تتأ لف هذه اللجنة من الس يد رئيس اجمللس والسادة أ عضاء املكتب  اجمللس ن

 دات والسادة رؤساء الفرق ومنسقيلسادة رؤساء اللجن ادلامئة والس يوا

 .ينوب عهنم اجملموعات الربملانية ومن

ذا ليس هناك مانع فسوف نعترب أ ن جلنة  ،مت تشكيل هذه اللجنة هفاإ

وسوف تبارش هذه اللجنة أ شغالها يف القريب العاجل وفق  ،النظام ادلاخيل

 ام ادلاخيل للمجلس.الضوابط املقررة الإعامل اللجنة يف النظ

وتزنيال لربانمج  ،والآن سوف نقوم مببارشة جدول أ عامل هذه اجللسة

عطاء  ،كام أ قره مكتب اجمللس ،ةل الشفهية ال س بوعيةال س ئ القايض ابإ

ةل القطاعات احلكومية املرتبطة بشلك مبارش بتدبري تداعيات ءال ولوية ملسا

ةل قطاعي الشؤون ءخيصص اجمللس هذه اجللسة ملسا، جاحئة كوروان

ة والس ياحة والصناع ،اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج

 التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعي.

نس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة بأ س ئةل احملور ال ول واملوهجة للس يد 

حول  والبداية مع سؤال فريق ال صاةل واملعارصة ،وزير الشؤون اخلارجية

آل معلية مرحبا لس نة "  ".2020وضعية املغاربة العالقني ابخلارج ومأ

 .تشارين من فريق ال صاةل واملعارصةاملس اللكمة ل حد السادة 

 تفضل الس يد الرئيس.

 :عبد الكرمي اهلمس الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة والس يد الوزير احملرتم،

 رتمني،الس يدات والسادة املستشارين احمل

رجاع  :سؤالنا الس يد الوزير هل دليمك تصور واحض فامي خيص عودة واإ

 الوطن؟  خارجاملغاربة العالقني 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار
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معاانة أ بناء اجلالية املغربية املقميني ابدلاير "موضوعه  السؤال الثاين

يطالية العالقني يف املغرب بسبب جاحئة ك  ".ورواناالإ

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 .سؤالوالتعادلية لتقدمي ال 

 يس رحال.التفضل 

 :رحال املاكوي الس يداملستشار 

 الس يد الرئيس،

يطاليا ولكن املغاربة  أ وال السؤال دايلنا ال هيم فقط املغاربة العالقني ابإ

 .العالقني خبارج أ رض الوطن

 ا بك بعدا، هو وقتاش غادي يدخلوزير، مرحبلس يد الو السؤال ا

 املغاربة لبالدمه؟ 

 شكرا.

 ة:لساجل  رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد املستشار

عادة املغاربة العالقني خارج "موضوعه  السؤال الثالث خطة الوزارة الإ

 ".الوطن جراء جاحئة كوروان

ة لتقدمي اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العداةل والتمني

 .السؤال

 تفضل الس يد الرئيس.

 :نبيل ش يخي الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،يرالوز الس يد

ىل  ىل أ رض الوطن واإ آفاق عودة املغاربة العالقني ابخلارج اإ سؤالنا يتعلق بأ

 أ رسمه وذوهيم؟

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

وضعية املغاربة "تقل للسؤال الرابع موضوعه نن و  ،دامئا نفس احملور

آل معلية مرحبا  ".العالقني ابخلارج ومأ

 .دة املستشارين من الفريق احلريكسال حد ال اللكمة 

دريس.  تفضل موالي اإ

دريس.  الصوت اي موالي اإ

 :حس ين علويدريس اإ موالي  الس يداملستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 الس يد الوزير،

جراء ىل أ رض ات املتخذة الإ ما يه االإ عادة املغاربة العالقني ابخلارج اإ

  ؟الوطن

 ؟حلاليةا نةوماذا عن معلية مرحبا للس  

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

جراءات والتدابري اليت اختذهتا الوزارة "موضوعه  والسؤال اخلامس االإ

ىل أ رض الوطن  ".الإرجاع العالقني يف اخلارج اإ

سادة املستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار ل حد ال اللكمة 

 .لتقدمي السؤال

 ل.فضالس يد املستشار ت

 :حلسن أ دعي الس يدار املستش

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم،

فما يه خطة وزارة الشؤون اخلارجية  ريقي واملغاربة املقميني والتعاون االإ

د من شهرين جراء منذ أ زيج ار الإرجاع املواطنني املغاربة العالقني ابخل ابخلارج

 ؟جاحئة كوروان

 وما يه اجلدوةل الزمنية املقرتحة لتزنيل هذه اخلطة؟

 شكرا.و 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

املغاربة العالقني تخذة الإعادة التدابري امل " موضوعه السؤال السادس

 ".ابخلارج

 .ايكرت الفريق الاش من اللكمة ل حد السادة املستشارين

 الرئيس تفضل. الس يد

 :عبد امحليد فاحتي الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير، 

 مىت تنطلق عودة املغاربة العالقني ابخلارج؟ ،نفس السؤال

 :اجللسة رئيسالس يد 

 ملستشار.لس يد اشكرا ا

االإجراءات اليت تعزتم "دامئا نفس احملور، السؤال السابع موضوعه 

رجاع املغاربة العالقني ابخلارج بسبب جاحئة ذها من أ جل ااختاحلكومة  اإ

ىل أ رض الوطن19-كوفيد" كوروان  "." اإ
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اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق الاحتاد املغريب للشغل 

 .لبسط السؤال

 رة تفضيل.املستشاالس يدة 

 :فاطمة الزهراء اليحياوي الس يدةاملستشارة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ر، زيلو الس يد ا

ال يفوتنا أ ن ننوه ابجلهود والتدابري الاحرتازية اليت اختذهتا  ،ةيف البداي

شك أ ن التدابري  ، ال"19-كوفيد"السلطات املغربية ملواهجة تفيش جاحئة 

غالق احل ،اكنت رضورية ال أ ن اإ عالم اإ ىل املغرب دون سابق اإ دود من واإ

ىل نسانية ل زيد من  أ دى اإ  لقنيغاربة العاامل من املواطنني 30.000مأ ساة اإ

الس بل بعد اس تزناف مواردمه املالية، واملعاانة  ت هبمتقطع نابخلارج، واذلي

ن حاةل تش تد أ كرث ابلنس بة للعالقني اذلين ختلفوا عن معلهم وابتوا يعيشو

 ن وظائفهم.فا عن فقدار شديدة خو توت

 الس يد الوزير،

فريقية  قيقة واذلين قاموا ش ال الكثري من املغاربة العالقني ببعض ادلول االإ

طار س ياسة الانفتاح اليت أ قرها جالةل املكلامثرات ويش  ابست  ،تغلون يف اإ

غالق احلدود، حفىت بعض  يعيشون أ وضاعا اكرثية ومأ ساوية جراء اإ

 .ضاعهم وتركهتم للك اخملاطر احملمتةلالسفارات لل سف مل هتمت بأ و 

جد صعبة  اعضاأ و كام أ ن الآالف من الطلبة املغاربة ابخلارج يعيشون 

ن مل تكن أ شد.وجد قلقة مث  ل ابيق العالقني اإ

 الس يد الوزير،

ننا يف الاحتاد املغريب للشغل نتابع بقلق شديد ملف املغاربة العالقني  اإ

ملغرب، ونعتربه نقطة سوداء ابلنظر ابخلارج وكذكل املغاربة العالقني اب

ت الرمسية حياتص ال وتناقض  ،لالرجتالية اليت طبعت التعاطي مع هذا امللف

جاابت مقنعة وواحضة عن موعد وكيفية  ،خميبة للآمال اليت جاءت ومل تقدم اإ

 .عودة املواطنني العالقني

ظر وال تنت فأ ين يه السيناريوهات اجلاهزة اليت تتحدث عهنا احلكومة

ال اختاذ القرار بية يه اليت أ ين الفرج اذلي قلمت عنه قريب؟ فهذه الضبا ؟اإ

ىل الا مند دفعت ابلعدي حتجاج بسبب تنايم االإحساس املغاربة العالقني اإ

 .أ شهر الس يد الوزير 3ما يقارب  ،دلهيم أ هنم مواطنون متخىل عهنم

عادة املغاربة العالقني  ن مسأ ةل اإ حكويم وال ابدلرجة ال وىل قرار هو اإ

لتحجج ابل من الصحي ل ن أ غلب العالقني خيضعون للحجر جمال هنا ل 

كومة اكمل مسؤوليهتا ، املطلوب هو أ ن تتحمل احلمةقاالصحي بدول االإ 

ىل حضن الوطن يف أ قرب  نساين الإرجاع هؤالء املواطنني اإ وحبس وطين واإ

ىل معلهم، ويف انتظار ذكل ،الآجال من بد ال ،وضامن عودة ال جراء مهنم اإ

مع مجيع العالقني لطمأ نهتم والتخفيف من معاانهتم  التكفل وتكثيف التواصل

 امتعية.جالاالنفس ية و

 الس يد الوزير،

ال أ نه من غري  ،رصحمت أ ن حق العودة طبيعي وغري قابل للنقاشلقد  اإ

ق لالطبيعي أ ن تطمئنوا الرأ ي العام بأ ن احلكومة بصدد العمل عىل خ

آجال، والالحئة طويةل من مثل هذه ب قر لعودة يف أ  رشوط هذه ا ال

ىل اليوم  .التصحيات، وال حل يظهر يف ال فق اإ

ضوح عن موقفمك واالإجراءات ابالإفصاح بو  ،الس يد الوزير ،مكلبطاذلا ن

اليت مل تعد حتمتل  العملية اليت تعزتمون القيام هبا لعودة املغاربة العالقني

 الانتظار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 املستشارة.شكرا الس يدة 

ىل السؤال املوايل  ".املغاربة العالقني ابخلارج"موضوعه  وننتقل اإ

وري ادلميقراطي الفريق ادلس ت من ستشارينادة امل لسا اللكمة ل حد

 .الاجامتعي لتقدمي السؤال

 تفضل الس يد املستشار. الس يد املستشار،

 :امللودي العابد العمراين الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 دة الوزيرة،س يال 

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ابخلارج منذ  من املغاربة عالقني 32.000حوايل ، مالس يد الوزير احملرت 

غالق احلدود ووقف الرحالت اجلوية،  ،مارس 15 عالن عن اإ اترخي االإ

طار االإجراءات املتخذة من قبل اكفة دول العامل ،والربية ةالبحري  يف اإ

 .للتصدي ومواهجة جاحئة كوروان

وقد شلك هذا الوضع مصدر نداءات متعددة يف وسائل التواصل 

هاذ  من فئةبة العالقني ابخلارج، كام أ ن ار هاذ املغل امتعي لطلب املساعدة جالا

وقفات احتجاجية أ مام السفارات  نظمو ،املغاربة العالقني ابخلارج وقفو

 امل.القنصليات املغربية ببعض دول العو 

 الس يد الوزير، 

فادات احلكومية فقد تكفلت القنصليات مبصاريف تقريبا  وحسب االإ

 .32.000فقط من العدد اليل هو  6500حوايل 

 د الوزير، الس ي

هاذ املأ ساة واملعاانة ايض عن هذا الوضع فال ميكن ل ي أ حد التغ أ مام

قت مير برسعة ها هاذ الفئة من املغاربة العالقني ابخلارج وأ ن الو اليت تعيش 

 .وهاذ الوضع يتأ زم يوما بعد يوم

ليت تقوم هبا احلكومة ا اتابملقابل فال ميكن أ ن ننكر اجملهود ،وكذكل

 .الشأ ن يف هذااملغربية 

نود منمك اليوم تنوير الرأ ي العام الوطين وكذكل  ،الس يد الوزير ،لهذا
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ةل زمنية طمأ نة املغاربة العالقني ابخلارج وأ رسمه، هل دلى وزارتمك جدو

 الإعادة املغاربة العالقني ابخلارج؟ 

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 ر.شاست شكرا الس يد امل 

الرتتيبات املتخذة لعودة املغاربة "موضوعه  السؤال ال خري يف هاذ احملور

 ".العالقني ابخلارج

اللكمة ل حد السادة املستشارين من اجملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية 

 .للشغل

 رجاء تفضيل. اذةأ س ت

 :رجاء الكساب الس يدةاملستشارة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

ىل أ رض وطهنمودمعاانة املغاربة العالقني ابخلارج ويع ييهت تن مىت س    ؟ون اإ

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

  شكرا الس يدة املستشارة.

ىل والآن منر  جااإ بة عن اللكمة نعطهيا للس يد وزير الشؤون اخلارجية لالإ

ع ادة املغاربة العالقني خارج أ رض ال س ئةل املتعلقة ابالإجراءات احلكومية الإ

 .الوطن

 للمنصة. الس يد الوزير، تفضلو ضلتف

للرد عىل التعقيب وال جوبة،  ،الس يد الوزير ،دقيقة 27يف حدود 

 تفضل.

الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة وزير  ،بوريطةالس يد انرص 

 ابخلارج:املقميني 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 ،الس يدة الوزيرة

ستشارين عىل طرح أ ود يف البداية أ ن أ شكر الس يدات والسادة امل 

هذه ال س ئةل اليل عندها راهنية واليل تهتم التدابري املتخذة لتدبري وضعية 

غالق احل كتدبري وقايئ ملواهجة  ،دوداملواطنني املغاربة العالقني بسبب اإ

 .جاحئة كوروان

ىل وحدة املوضوع دال س ئ ىل امسحتو يل ابلنظر اإ فنقدم عرض  ،ةلاإ

ىل امسحتو عضمشرتك اليل تيشمل االإجابة عىل ب  ال س ئةل اليل طرحت، واإ

جابة من خالل واحد   العنارص:دسة اخل يل غادي نقدم هاذ االإ

ذا اكنت بالدان هو الس ياق فاش جا اكع هاذ  ،العنص ال ول اليش، اإ

ىل الس يطرة عىل احلاةل الوابئية، فه ،وامحلد هلل ،ماليو  عد ب ذايف طريقها اإ

وتعلاميته املتواصةل  بفضل حمكة صاحب اجلالةل ،لطف هللا وعنايته

منذ تسجيل احلاالت ال وىل الواردة من اخلارج،  ،ومتابعته الشخصية

 .بري املليك وفعاليتهويشهد اليوم القايص وادلاين برصانة هذا التد

س بقت وقلت بأ ن هذا التدبري تيقوم عىل مخسة املبادئ تأ طريية  ،قلت

عطاء ال ولوية التامة واإ  ،التضامن، الاستباق، الوقاية، الشمولية :يه ةاحضو 

 للسالمة الصحية للمواطن عىل لك الاعتبارات ال خرى.

ع جاحئة قدم جواب مغريب رصف للتعامل م ،كام الحظ العامل ،املغرب

كثب ما جيري يف حميطنا دون تقليد أ و حمااكت  كوروان، جواب يتابع عن

قلمييا ودوليا ،امرسات الفضىلاملمعرفته بلك ر طو ل حد، جواب ي مع  ،اإ

ماكنيات ،مهتا مع الس ياق الوطينءرص ادلامئ عىل مالاحل مع  ،اململكة مع اإ

ارانت دون اخلوض يف مقارابت تبس يطية أ و مق ،انتظارات املغاربة

 .اخزتالية

طار تنفيذ الرؤية امللكية السديدة اخنرطت ادلبلوماس ية املغربية  ،يف اإ

نصلية ، أ كيد أ ن اجلوانب الق "19-كوفيد"هودات الوطنية ملاكحفة جمل ا يف

املرتبطة مبواكبة ودمع املواطنني يف اخلارج استنفرت القدر ال كرب من طاقات 

 ،ماس ية املغربية مل يقتص عىل ذكلواهامتمات الوزارة، غري أ ن معل ادلبلو 

صاالهتا يف اتو  حيث سامهت ادلبلوماس ية املغربية بلك وسائلها وش باكهتا

تجهزيات الطبية ل يدها ابوظومة الصحية الوطنية عرب تسهيل تز تعزيز املن

واملعدات اخملربية ومس تلزمات الفحوصات الرضورية ابلعدد واجلودة 

 .والضامانت املطلوبة

مواكبة املبادرات التضامنية جلالةل املكل اجتاه  لوزارة عىلكام سهرت ا

جلاحئة وتدبريها، ومعلت عىل توجيه ا ةالعمق االإفريقي للمغرب ملواهج

 ءصندوق كوروان وعىل حتسيس الرشاكابجتاه التعاون املايل وادلويل 

اجلهويني وادلوليني ابجملهودات الوطنية ملاكحفة هذا الوابء ورضورة دمع هذا 

 جملهود تقنيا وماداي.ا

ة ربقااستمثرت الوزارة لك احملافل ادلولية املتاحة للتعريف ابمل ،وأ خريا

  شاهدهتا البالد.عبئة الوطنية الاس تثنائية اليتاليت اعمتدهتا اململكة والت 

طار هاذ املقاربة املغربية ملكة عدد من التدابري اختذت امل ،يف اإ

ر وتفامق فق العوامل املعرضة للخطبشلك تدرجيي للحد من تد الاحرتازية

ابيئ عرب العامل لوا عىل ضوء ما أ ماله الوضع ،تفيش انتشار هذا الوابء وطنيا

 .ماكنيات املادية والصحية احملدودة وطنياواالإ 

غالق حدوده أ مام الرحالت  حيث قام املغرب يف هذا االإطار ابإ

نذارالتجارية للراكب بشلك تدرجيي، اكين اليل تيقول بدون ساب ، ، الق اإ

مارس مع  3بدينا يف  ،مارس 15و 3املغرب قام هبذا أ وال تدرجييا ما بني 

يطا س باني ا،لياإ وأ خريا  ،دوةل 15ا، مث من بعد مع واحد مث من بعد مع اإ

 ابالإغالق الهنايئ. 15ينا يف سال 
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اكن  ،وزيرة الس ياحة هنا ،كنا دامئا ،اداكيش اكن تدرجيي اواخ ،اثنيا

نذار للك رشكة طريان ابش تنخربوها،  تتكون دساعة اليل 48دامئا  ايل االإ

ذا  نذار" هاذ امجلةل اليل تتكرر كثري بأ ناإ غالق بدون سابق اإ هذا ما  "مت االإ

لك تيخرب وتيعطي الآجال وعاد تيغلق ال ،ذي يه املامرسة ادلوليةااكينش وه

 .احلدود دايلو

ذن ىل  3مت االإغالق بشلك تدرجيي من  ،اإ عالن اترخي االإ  ،مارس 15اإ

هاذ القرار االإغالق التام للك املعابر البحرية واجلوية وال رضية للمملكة، عن 

 حامس يف حص تفيش الوابء داخليا، رثأ  اكن عندو رضوري و  ارقر اكن 

تداعيات جانبية خاصة عىل املغاربة  ،مثل قرارات أ خرى ،الكن اكن هل أ يض

غالق ذن هذا  ،احلدود اذلين اكنوا متواجدين خارج الرتاب الوطين عند اإ اإ

 العنص ال ول. ،هو الس ياق

س بق ك التارخي؟ ذان هو أ ش نو دران م ،العنص الثاين داجلواب ،الآن

ىل الوطن وقلت بأ ن حق املواطنني العالقني بعيدا عن ذوهيم يف العود ة اإ

ومل يساوران الشك يف أ ي  ،حق اثبت غري قابل ال للمساومة وال للمزايدة

ىل دايرمهحلظة أ و مرحةل من املر   .احل يف حمتية عودهتم اإ

ذا اكنت حامية هاذ الفئة من املواطنني وتدبري عودهتم  قرب الآجال أ   يفاإ

ن املسؤولية تقتيض حتضري هاذ جمال  أ ي دعالعودة مبا ال ي حق هلم، فاإ

رجاع املواطنني ال يتلخص يف توفري الطائرات والبواخر  ،لالرجتال فاإ

 ،بل يتطلب هتئي الظروف املالمئة ،رالتحليق أ و االإحبا رخصواس تصدار 

ودة املواطنني ع منوتأ مني تنظمي حممك يستبق مجيع الفرضيات واخملاطر ويض

 وحمليطهم. ،ذلوهيم ،يف ظروف السالمة املثىل هلم

ىل شفنا املؤرشد 3انخذ   ،أ بريل 30ذي يف افاش كنا غري هكيات اإ

ىل حسن مينا عليه وزير الصحة ميكن هرض عىل هاذ اليش وهيرض ، اإ

يدير التحاليل اخملتربية اليل ك  ،(les tests)خذينا املؤرش دايل عدد ا

يف املغرب لكه، اليوم ولينا  2000يل ما كناش تنفوتو أ بر  30يف  ،املغرب

بدون ما تتقوم به  ..غري يف املؤسسة 17000كرث من أ  تنديرو تقريبا 

ىل غاية هن ،مؤسسات دايل الصحة العسكرية، مؤرش اثين اية أ بريل اكنت اإ

ىل  6اكنت من  ،االت االإجيابية يف نتاجئ التحاليل اخملربيةنس بة احل  ،%10اإ

ىل أ خذينا حىت عدد0.7، 0.6يه يف حدود  %1قل من  يهم اليو   ، اإ

ادلار البيضاء، اكينني يف الرابط ويف اليل  3 اخملتربات كنا تنخدمو ب

 هجات اململكة. خمترب اليل يف لك 23، 20اكين أ كرث من  واليوم امحلد هلل

ذن ابش نكونو واحضني حىت يعين أ ان تهنرض عىل هناية أ بريل، يف  اإ

جيايب ادع بداية ماي وىل حتمك أ كرث يف الوابء، ومع حتسن  ،وىل تطور اإ

اخلطوات  مجليعواملمهنج  قيقادل نا يف التحضريململكة رشع احلاةل الوابئية اب

 اليت تس تلزم معلية االإعادة.

حصاء ها ،أ وال-  ؛الناس ذاإ

حتديد املعايري والرشوط اليت من شأ هنا تنظمي رحالت حسب  -

 ؛ال ولوية

 ؛حيلة الرت ليعم االإعداد ل  -

 .وتدبري مرحةل ما بعد االإعادة واحلجر الصحي -

ابلنظر  ،عتبار هتئي الظروفال يس تقمي بأ ي حال من ال حوال ا ،ذلا

عترب ال يس تقمي أ ن ي   ،لأ و التحضري لعملية الرتحي ،للوضعية الوابئية ابململكة

ن م أ و تبخيس ملا يعيشه بعضهم ،تأ خر أ و التخيل عن املواطنني العالقني

عقالين انبع من مصمي وعي معيق  ،لبل هو خيار مسؤو ،صعوابت

رتيث وتغليب الصاحل العام دون ابلتحدايت املرتبطة بتنفيذه، مما يس تدعي ال

 الوقوع يف خف السهوةل الظاهرية.

مبجرد توفر الظهور انطلقت معلية  :هو انطالق العملية ،ثلالعنص الثا

رجاع املغاربة العالقني بعيدا ع احنا  ،رمه، ابتداء من منتصف مايداين اإ

أ وال  ،ماي بدات 15 ..التحمكوالظروف اكن مازال هناية ماي لقلنا حىت 

 22ويف  15رجعت يف  ،واطنني اليل يف املدينتني احملتلتني سبتة ومليليةابمل

، أ س بوع بعد ذكل بدات 500يعين  ،واحد 496اي عىل التوايل رجعت م

من اجلزائر  300دايل املغاربة،  607ايل حو ل حيومت تر العملية يف اجلزائر 

 4من منطقة وهران وس يدي بلعباس يف  305ماي، و 30العامصة يف 

 .نيويو 

تكون أ وىل معليات الرتحيل قد مشلت يف ظرف ثالثة أ سابيع  ،وبذكل

مواطن ومواطنة، مع العمل أ ن عددا من ال شخاص اذلين تسجلوا  1103

ختلوا عن احلضور أ و عدلوا رصاحة  ،رحةلملا لالس تفادة من الرتحيل يف هذه

ىل املغرب ل س باب همنية أ و عائلية أ و غريها.  عن رغبهتم يف الرجوع اإ

اضطرينا أ ننا نأ خرو الرحالت ساعات، ل ن ال شخاص اليل  ،يف اجلزائر

راه يف الفنادق ملا تقال هلم راه غمتش يو، قالو: "ال راه لقينا خدمة" وال " اكنو

ا بقيناش ابغيني منش يو"، وابلتايل فالعملية انطلقت منذ م ت،عندان الزتاما

 ما بدات تتوفر الظروف.

آخر، وهو أ ن تدبري هذه  العملية ليس ابل مر الهني، ل ن املغرب يشء أ

محلاية حصة العائدين واملواطنني، فال خيفى  تاختار أ ن حييطها باكفة الضامان

ة موارد برشية ومادية ومالية بئتع لصارمة يعين أ يضا عليمك أ ن تنفيذ التدابري ا

كراهات اللوجيستيكية يف البدلان اليل كيتواجدو فهيا بهممة، ف  ىل االإ االإضافة اإ

املواطنني من توفري حافالت النقل والكاممات واملطهرات، حرصت معليات 

 حيل عىل: رت لا

ال ثليث املقاعد املتوفرة يف الطائرات  -1 اكن احلرص عىل أ ن ما نس تغلو اإ

، وذكل لضامن احرتام التباعد ومسافة ال مان بني املرحلني، يعين مةلتعاملس  

ىل  راكب  150طائرات دايل  2رو خذينا اجلزائر اكن ميكن لنا جنيو نديااإ

ابش  100ائرة اياله كيكونو طابش أ ننا لك  3، دران 300اليل جنيبو هبا 

 يكون التباعد وتكون مسافة ال مان؛

 اختار أ ن يفرض جحر حصي، رىاملغرب، عىل عكس دول أ خ -2

لزايم جامعي عدادها لهذا  9ملدة  واإ أ ايم عىل لك عائد يف فنادق مصنفة، مت اإ

يزها بتدابري أ منية وحصية مناس بة، ومتت تعبئة عرشات ال طر الغرض وتعز 
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 منية أ ثناء عودة لك وفد؛ل  الصحية وا

للك  PCR)1(املغرب اختار أ ن يقوم بتحليلني خمتربيني من نوع  -3

عند الوصول وعند انهتاء فرتة احلجر الصحي ابلفندق، ويف حاةل  ئدعا

صابة، وقعت لنا الناس اليل من مليل اكتشاف  ية اكنت حاةل والناس اليل اإ

 test)بتحليل اثلث ورا القيام فحاالت بني املرحلني، يمت  6من اجلزائر اكنو 

sérologique)ن م كدمجيع ال شخاص اخملالطني للتأ   ، ويمت البحث عن

ايش غري معلية وقتاش غتدخلو خلومه من الفريوس، وابلتايل فالعملية م

ضري حىت تمت هذه العملية يف أ حسن املغاربة ودخلومه، ولكن يه معلية حت

 ؛الظروف

 املقبةل؟ ةلحاملر العنص الرابع، أ ش نو يه 

ن السلطات املغربية ماضية يف معلها من أ جل اس تكامل ترحيل  اإ

وفق مقاربة مشولية ومسؤوةل، توازن بني حقهم احملفوظ ، نياملواطنني العالق

ىل ذوهي ئية ابملغرب واجلاهزية م ومس تلزمات تدبري الوضعية الوابيف العودة اإ

 ف.ولتأ مني التكفل ابلعائدين ومواكبهتم يف أ حسن الظر 

عادة املواطنني  48غادي نبداو يف هاذ  ،ويف هذا االإطار ساعة املقبةل ابإ

س با ىل تركياا نيالعالقني ابإ فرنسا، دول اخلليج  ،لتتسع العملية بعد ذكل اإ

طار احرت  فريقيا، وذكل يف اإ  سالمة الصحية.ام صارم لتدابري ال ودول اإ

ذن العملية مس مترة، ويف هاذ  ع للتحضري امتداب راه اكين اج ..ساعة 24اإ

س بانيا، غنبداو ابجلنوب اليل فهيم لعودة  ،(Algésiras) الناس اليل يف اإ

مث منطقة مدريد مث منطقة اكطالونيا مث منطقة بالد  ..وهذا ،رضاءخلا رةاجلزي

ليج، بعد الباسك، بعد ذكل غمنش يو لرتكيا، بعد ذكل غمنش يو دلول اخل 

 تيبات معينة.ر وفق واحد اجلدوةل ووفق ت ،ذكل فرنسا وغريها

 :يد التأ كيد هنا عىل بعض احملدداتوأ ر 

رجاع املواطنني العالق .1 ن معليات اإ ساسا وابدلرجة ال وىل هتم أ   نياإ

ال مد ل غراض عائلية أ و  ةخاص اذلين غادروا اململكة بتأ شرية قصري ال ش

دارية أ و س ياحية أ و عالجية،  حيث ال تشمل هذه العملية ال شخاص اإ

قامة دامئة أ و مؤقتة؛غاذلين غادروا امل  رب عىل أ ساس وثيقة اإ

 (un plafond)ما اكينش  ،اكين عددليس هناك أ ي سقف، ما  .2

 un)وال اكين  (un plafond)وال عكس النقاش اليل اكين واش اكين 

plancher)الءمة ما اكينش عدد حمدد، اململكة ستبقى حريصة عىل م ؟

س بانيا  عدد املس تفيدين مع احلاجيات اليل اكينة يف لك منطقة، يعين يف اإ

ة حشال غيكونو، وكذكل مع القدرات الوطني حشال غيكونو، يف فرنسا

آمنة للمرحلني وذوهيم وبالدمه؛وجاهزية الظروف لضامن عو  ،تاحةامل   دة أ

نساين، كتشمل امل ذهااحنا يف  .3 رحةل هاذي مرحةل عندها طابع اإ

دية أ و اجامتعية أ و ادلرجة ال وىل ال شخاص اليل يف وضعية هشاشة اقتصاب

وةل املغربية تتكفل باكفة نفقات حصية، حيث عكس دول أ خرى، ادل

 
1 Polymerase Chain Reaction 

قو  الرتحيل  امة هاذ العائدين؛اإ

جراءات السالمة الصحية وتطور  ،وأ خريا .4 سرتاعى يف لك ال حوال اإ

 الوضعية الوابئية يف املغرب؛

ات يف دملوازاة مع هاذ العودة اليل غتس متر اليل باب :يه النقطة اخلامسة

ايم املقبةل يف دوةل بعد دوةل، ماي واليل غتس متر بشلك مطرد يف ال   15

ل عىل حسب احلاالت، احنا ما بغيناش نديرو واحد و ادلوميكن خنلطو 

اليل غزييران، احنا كنتعاملو مع وضعية، أ ان قلت كل  (rigide)التأ طري 

 100 يكذ من، وميل كمتيش 100 ملنطقة كتقول راه اكينني ميكن كل متيش

اليل ابغية جتي، والآخرين ل س باب مرتبطة بقرب انهتاء التأ شرية  20اياله 

قامة لمع وال ظروف كيختارو أ هنم يبقاو، فغادي نعطيو  ،وال ظروف االإ

حبال  -ال ولوية لل شخاص اليل يف وضعية هشاشة، ولكن غادي تكون 

يف  اكينش سقف. ما حيدد العدد هو أ ش نو يه الوضعية ما -اليل قلت

وأ ش نو يه القدرات اليل  ،البدلهذاك البدل ودايل العالقني املغاربة يف ذاك 

شلك اليل ل ي منظم ابأ ن ذوك الناس يكونو يف جحر حص شاب عند املغرب

 وصفتو اليل فيه مجموعة دايل العنارص واليل فيه تعبئة ملوارد متعددة.

 املغاربة معع معلية الرتحيل، غتس متر الوزارة يف مواكبة ودابملوازاة م

 يف هذا االإطار: ،العالقني بعيدا عن دايرمه

ادية لقنصلية بتقدمي املساعدات املا كزعبأ ان البعثات ادلبلوماس ية واملرا

لفائدة املواطنني اذلين نفذت مواردمه، حيث مت التكفل حلد الآن ب 

يواء، 6852 التغذية، العالج، املواكبة النفس ية، اقتناء  مواطن فامي خيص االإ

دة وحصص العالج، مبا دوية، وتغطية تاكليف العمليات اجلراحية والوالل  ا

وال شعة وتصفية ادلم، وتوفري املس تلزمات ذلوي ي و يف ذكل العالج الكامي

 ؛ةال مراض املزمن

 كام ستس متر الوزارة يف مواكبة مواطنينا ومتابعة وضعيهتم والتواصل

 16تصال اليل تلقى من الادلامئ معهم، عن طريق اخللية، عن طريق مركز ا

ىل اليوم أ كرث من  ىل  236.000مارس اإ  110.475اتصال هاتفي، ابالإضافة اإ

اتصال اليل مت مع خلية ال زمة احملدثة سواء ابالإدارة املركزية أ و السفارات 

 والقنصليات؛

يد صالحيات تصارحي مت التدخل دلى سلطات بدلان الاس تقبال لمتد

قامة وضامن اس مترارية امل رفق العام وتأ مني معاجلة طلبات احلصول عىل االإ

 ق السفر؛واثئ

ل وروبية دوةل ابلقارة ا 14خلارج ب اب بةمت تعبئة ش باكت احملامني املغار 

فريقية، لتوفري استشارات وتوجهيات قانونية جمانية عن بعد؛  وال مريكية واالإ

صصات السفر من العمةل الصعبة اذلي اكن حمددا مت الرفع من سقف خم

بتنس يق مع وزارة الاقتصاد  ،درمه 65.000درمه لتصبح  45.000 يف

 واملالية ومكتب الصف؛

ماكنية جتديدها بأ داء  يددمت مت آجال رساين عقود التأ مني املربمة، وفتح اإ أ

 عن بعد؛
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ة اذلين ال ومت ختصيص ادلمع لتغطية مصاريف ادلفن للمتوفني من املغارب

 يتوفرون عىل عقود التأ مني.

ذ  اليل بغينا نشاركمك فامي خيص عودة املغاربة العالقني العنارص نهذه اإ

سهةل كام يظن البعض، واليل يه املغرب  يةل ابخلارج، واليل يه مايش مع 

جابة املغربية فهاذ التحدي هذا، ما  ابغ يدير مهنا أ حد عنارص النجاح لالإ

ة، ياالإرجتال، ما تكونش عنص اليل فيه الالمسؤول  تكونش عنص اليل فيه

ل خرى، يكون فهيا واحد النوع يكون حبال القضااي ال خرى، حبال التدابري ا

ن شاء هللا دلكو  من املسؤولية  وتريةاب غادي نشوفو الن بتحقيق النتاجئ، واإ

 غادي تزداد بشلك أ كرب.

يطاليا وا ىل اكن سؤال ميكن عىل املغاربة املقميني ابإ لراغبني يف العودة اإ

حصاء املوطنني املغاربة اذلي تزامن وجودمه ابإ دايرمه، قامت الوزارة 

قامة واحلاب غالق حدود دول االإ الوطنية، وذكل قصد  وددملغرب مع قرار اإ

ذا  قامهتم، اإ ىل بدلان اإ خذيت املغاربة اليل اكنوا عالقني يف اتسهيل عودهتم اإ

يف املغرب واليل  مغريب اليل اكنو 31.130املغرب ومشاو، وصلنا اليوم ل 

قامة،  اليوم مت ىل بدلان االإ من مغاربة  31.000مساعدهتم عىل أ هنم يرجعو اإ

قامهتم الاعتيادية، مهنم ب ىلالعامل مت تسهيل عودهتم اإ  ىل  اعادو  1640دلان اإ اإ

يطاليا غتكون يوم  يطاليا، علام أ ن رحةل حبرية حنو اإ من هاذ الشهر  16اإ

 .خشص 1000ا تهنوغمييش عىل م 

أ ن هذه العملية يه باليل الحظتو  حالبف  ،أ ما ابلنس بة لعملية "مرحبا"

لهيا يف ال ب معلية عندها اترخي، التارخي جتاوز، وابلتايل فهيي جي نظر اإ

 :اعتبارات 3لية، هاذ الظروف فهيا الظروف احلا

دايلها  (dispositif)الاعتبار ال ول يه أ ن معلية "مرحبا" ب  -

يو حىت ل ن و ي 4 اييناش اليوم، واكنت كتبدا كنعرفوها ما اك وابلشلك اليل

 ؛ما اكيناش(donc) سبمترب  15

املغربية، وهاذي مسأ ةل  كةملالنقطة الثانية يه مرتبطة بفتح حدود امل -

 ؛ما حمددش بشلك دقيق مازال التارخي دايلها .. يعينمازال

فتح احلدود دايل ادلول اليل كميرو مهنا، وهنا كنشوفو  ،النقطة التالية

س بانيا مايش واحضة، ال اب ي هاذ املسأ ةل هاذكذكل يف لنس بة للحدود بني اإ

يطاليا وفر  وغريها، وابلتايل فهاذ العملية ا نسوفرنسا، ال ابلنس بة للحدود بني اإ

لهيا كذكل عىل أ ساس لك هاذ الاعتبارات واليل  هاذي جيب النظر اإ

 اذ جاحئة كوروان.فرضاهتا ه

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الوزير شكرا الس يد

ىل  منر الآن  تعقيبات دايل السادة رؤساء الفرق واجملموعة.ل ااإ

طار التعقيب عىل جوابمك الس يد ا ر، نعطي اللكمة يف البداية زيلو ويف اإ

ىل ف  .ريق ال صاةل واملعارصةاإ

طار التعقيب.  تفضل الس يد الرئيس يف اإ

 عبد الكرمي اهلمس: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 زير،الس يد الو 

ها تكون من خص ل ن هاذ اجللسة يه يف احلقيقة اكنت  ..مازال حمتاجني

، ل ن الآالف من املغاربة حيلصبني اجللسات ال وىل منذ بدء احلجر ا

مواطن مغريب عالق  31.000 رئيس احلكومة اكين عالقني، حسب تصحي

مازال شوية التوضيح وواحد اجلدوةل زمنية واحضة  صخارج الوطن، خف

العالقني فهيم أ رس، فهيم رجال أ عامل،  اربة، ل ن املغاربةغيعرفوها مجيع امل اليل

ص توضيح ابش لك واحد يدير ر، خفطال  فهيم همندسني، فهيم مجموعة من 

رمغ اجملهود اليل تدار يف ال ول، ولكن  حسابو، ل ن االإشاكل اليل اكين

دارية وكذكل املادية ما مشلتش  معلية املواكبة دايل التطبيب واملواكبة االإ

بعض ادلول الآس يوية كمكبوداي وبعض يف يع املواطنني العالقني، وخاصة مج 

 ويةل.ط ةادلول ال خرى، الالحئ

ذن خ ن ص هذاك اخلط أ نمك تزيدو التشخيص دايل الوضع أ كرث، ل  اإ

اكين مشالك داب اجامتعية تطرحت عىل أ رض الواقع، اكين أ رس اليل 

وهام عالقني خارج  معزوةل، خالو ال طفال دايهلم هنا يف أ رض الوطن

ذن غري  لعكس، حىت النفس ية دايل ذوك ال طفال وا ،عند اجلريانالوطن، اإ

 لو متا مشاو غري س ياحة وبقاو. ال بناء داييل خىلالن اكي

ذن  ساعة  48التدابري اس تعجالية، الآن قلتو أ نه ابتداء من واحد  خصاإ

ة، راه هاذ بالوضوح وتدار جدوةل زمنية يعرفوها مجيع املغار  صغتبداو، خف

عد هاذيك دايل رفع احلجر الصحي اليل دازت أ نه اجللسة اس تثنائية من ب

آش غادي نقول و احلقيقة،  وو يعرفغاب املغاربة خاصة اكين أ رس كذكل اليل أ

 اكين مشالك اجامتعية. ،كل

املشلك دايل معلية فتح احلدود الربية، فاكين واحد العدد  ،كذكل

ب، واليل اي يف املغر نقل البضائع عالقة هناب هائل من الس يارات اليل كتقوم 

 .وأ زمةة عيوالدمه خارج الوطن وكيعيشو مشالك اجامتخالو أ  

دارية، هرضتو عىل هاذ اليش دايل التأ   شريات واليل كذكل املواكبة االإ

قامة ومجموعة..  كذكل يتعطى معطيات ويكون  خصتساالت هلم االإ

وازات دايل اجلدارية الإ التنس يق مع هاذ الناس ابش تسوية الوضعية ا

، أ شرية، ابش ما يكونش عندمه مشلك من بعد هنا مع السفراءالت ،دايهلم

ها سفارات أ نه ون واحد التنس يق، أ خذ ال سامء دايهلم مث مراسةل ال يك

ها انت قلت أ نك اعلنتو عىل هاذ اليش من  .االإشاكل ل نه مايش لكيش

ردوش البال  اغلط، لكهم م 31.000قبل، مايش لكيش، ما ميكنش 

غال عالن أ نه سيمت اإ ق احلدود، مفا ابكل هاذ الواثئق االإدارية، جوازات لالإ

ىلخصانهتاء التأ شرية، أ ش نو هو االإجراء اليل ، فرالس  و يدير ابش غدا اإ

احتاج ذيك التأ شرية يرجع يقوم ابلواجب دايلو أ وال عندو جتارة وال يش 
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 حاجة ما يلقاش مشلك.

شارة د ،وابلتايل عالش، دق أ ن يكون تضامن، ل أ رابب الفنااياكنت اإ

؟ ت س ياحيةطاانخذوش هاذ الناس ميش يو ليش حمالس يد الوزير، ما 

رشاف  رجال أ عامل املغرب أ هنم يتضامنو ابلفنادق ،لكيش مس تعد وحتت االإ

جبارية التحاليل دايل  دايل الطامق الطيب، سواء العسكري أ و املدين، وتمت اإ

دخاهلم ع فنادق أ اكدير،  احلدود مث يمت احلجر دايهلم يف ربهاذ الناس هاذو، اإ

  السعيدية، طنجة، وابلتايل غرنحبو الوقت.

ىل ربان اكن مشلك مادي راه لكيش تضامن، احنا املغاربة، امحلد هلل، ع اإ

ادلمع يمت عىل التضامن وتفتح واحد الصندوق خاص لهاذ الناس ابش 

 االإيواء ودايل الآخر..دايل ومواكبة 

 د الوزير.يشكرا الس  

 :اجللسةالس يد رئيس 

 را الس يد الرئيس.شك

طار التعقيب.ادتعاللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة وال   لية يف اإ

 :رحال املاكوي الس يداملستشار 

 ئيس.شكرا الس يد الر 

 الس يد الوزير،

 الس يدة الوزيرة، 

 ن، يالس يدات والسادة املستشار 

نا ابش نعربو يف الفريق بداية، نغتمن فرصة تواجد الس يد الوزير مع 

ا لن للوحدة والتعادلية ويف حزب الاس تقالل عن التنديد دايالاس تقاليل

هو  ر الشقيقة، واليلابلتصحي ال خري اليل صدر عن مسؤول كبري يف اجلزائ

لحد ال دىن يفتقد ليعين مجلهورية، واليل هو تصحي مستشار دايل رئاسة ا

ها تكون بني بدلين جارين، خص ليل دايل ادلبلوماس ية ودايل العالقات ا

جالةل  لدايطاابت اخلمن خالل  ،اليل املغرب اكن دامئا كميد يدو ابشو 

 دايل ابش منش يو قدما ونبنيو الاحتاد املغاريب اليل يف مصلحة ،املكل

 املنطقة.  شعوب

يغرفون يف ال مثةل كميش يو يعين املسؤولني اجلزائريني دامئا  ،مع ال سف

 خريا هلم وللجميع. حات اليل لو فكرو فهيا مزاين لاكنويف واحد املصطل

اليوم، طبعا نقدر اجملهودات ر زيابش نرجع للسؤال دايلنا، الس يد الو 

ة وما يل قامت هبا ادلبلوماس ية املغربية فامي يتعلق بتدبري هذه اجلاحئال

واحد العمل عىل اكن تلكمناش علهيا بزاف خالل مجيع تدخالتنا، ولكن 

 دمع ومساعدة االإخوان ت أ يضا يفزارة وعىل مس توى القنصليامس توى الو 

 دايلنا اليل بقاو عالقني.

نس تبرش خريا هباذ التصحيات اليل قلتو، الس يد الوزير، بأ ن  ،اليوم

ن اكنعودة املغاربة العالدايل غتكون بداية  اكن عتقد ن  ،قني ابخلارج، واإ

 ،التواصل أ يضادايل  قةل واحد التأ خر يف هاذ العملية، ونعتقد أ نه اكن

تواصل، هاذ  خصوحىت ابلنس بة لهاذ املرحةل اليل جاية  التواصل همم،

احلكومة بشلك عام، مايش فقط عىل قطاع من  عبناه عىل ليشا

غاربة رامه الزتمو واخنرطو القطاعات، ولكن احلكومة يف التواصل دايلها، امل

رضب هبا املثل، بفضل بشلك كبري يف القرارات الصائبة دايل املغرب اليت ي

التواصل يكون مس متر  خصات دايل جالةل املكل، ولكن التوجهييعين 

  تلكمتو عىل الس ياق الس يد الوزير. لك املراحل، وابلتايل يفا دامئ

راه اكنت يف فرنسا  مارس 15يف  ،الس ياق اليل اكن يف ال ول اختلف

يطاليا اكنت  حاةل يف الهنار، يف 1500حاةل يف الهنار، اس بانيا  1000 اإ

 .يف الهنار، تبدل هاذ اليش 2500تقريبا أ و  3000

يطالي160، اس بانيا 200اليوم يف فرنسا راه واحد  .. يعين 250ا ، اإ

هموش هاذ س ما كيف احلاةل الوابئية تبدلت، وابلتايل اليوم املغاربة هاذ النا

 التأ خر اليل اكين دايل بالدان، أ صال عىل مس توى رفع احلجر بشلك عام

آيس، كام قالو بعض وعىل مس توى معاجلة وضعية هاذ الن اس اليل عاشو مأ

ل لك خشص مأ ساة عائلية حقيقة ل نه واخا داي االإخوان، لك حاةل حاةل

 ر دايلو.جنوم، هذا ما كيعوضوش عىل العودة لدلاي 5يف فندق  يكون جالس

هم يرجعو خص مث اكين مشلك دايل املغاربة اليل بقاو هنا يف املغرب و 

هوما شغل، وعندمه احلياة دايهلم، ما  قامة دايهلم، عندمه حىتملناطق االإ 

 ثة أ شهر خارج البالد اليل ساكن فهيا والرزق دايلوثالى ميكنش الواحد يبق

 فهيا، حىت هذا خاص يتوضع لو حل.

أ يضا دايل هاذ اليش دايل اليل غريجعو ابلنس بة ل مث اكين القضية 

عد قليل عىل ني يرجعو لبالدمه. احنا غنتلكمو ب"مرحبا" واملغاربة اليل ابغي

 ني يف هاذ اليش.مهساما م و الس ياحة والس ياحة ادلاخلية، وحىت انت

 هاذي بعض ال س ئةل، الس يد الوزير، كنمتىن جتاوبوان علهيا.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

طار التعقيب  .اللكمة لفريق العداةل والتمنية يف اإ

 رئيس تفضل.د الالس ي

 يل ش يخي:نب  الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

 مك عىل خمتلف املعطيات اليت قدممتوها.كر نش

ىل أ زيد من ثالثة أ شهر عندما قرر  كام ذكرمت، هذا املشلك يعود اإ

غالق احلدود،  ،حفظه هللا ،قرار جشاع وجريء جلالةل املكلباملغرب  ابإ

د هاذ الوضعية دايل ف الشدير الرضوري جنم عنه مع ال سهذا القرا

الآن قضية رأ ي عام، الس يد الوزير، ت بحاملغاربة العالقني ابخلارج اليت أ ص 

ن معاانة حقيقية يومية، يكفي أ   -ت املداخالت من قبيل كام قال -وتشلك 
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للخارج ابش يدوز يومني وال ثالثة  االإنسان يتصور واحد الشخص مىش

و وبعيد عىل ال رسة دايلو وبعيد ى راسو حاصل متا، بعيد عىل وليداتأ ايم ولق

 عىل الوطن دايلو.

 وزير،الد الس ي

هاذ الناس هو أ نه دايل عاانة املأ ن اذلي يعمق من بحنن كذكل نعترب 

تواىل أ ن املشلك س يحل يف القريب منذ حوايل شهرين التصحيات الرمسية ت 

لني، اكن تقال من طرف مسؤون مشلك حقيقي، كي يالعاجل، مبعىن اك

آخرها ت شلك مل ا الس يد وزير ادلاخلية يف ال س بوع املنصم بأ ندايل صحي أ

 تقال لهاذ الناس.ي ك غيتحل يف القريب العاجل، يف لك مرة 

يف  هذاك املواطن اليل هو كيتواجددايل نفس ية ال لنا أ ن نتخيل 

اكن مشلك اخلارج، كيفاش كيتلقى هاذ اليش، وذلكل أ ان كنعترب فعال 

 ته.تواصيل حقيقي ينبغي معاجل 

م ماكنياتنانياكتزداد املعاانة ميل كنشاهدو فعال بأ نه دول تقل اإ  ،اهتا عن اإ

ومنظومهتا الصحية يه منظومات متواضعة، ولكن رمغ ذكل ميل اتضحت 

دلول اليل فهيا هاذ العالقني، ميل ميل توقف احلجر الصحي يف ا ،الصورة

مل يعد  ،لصحيلنا عىل بعد يومني من رفع احلجر اولينا احنا تقريبا ابيق 

ة، فعال يه برجمة هممة اليوم جمبر مربرا أ ننا عاد اليوم مازال كنتلكمو عىل 

املزيد من الوضوح،  خصلكن أ ان أ تصور أ هنا غري اكفية، كيتعلن علهيا، و 

دايل عودة الة يف التفاصيل املرتبطة هباذ العملية دايل املزيد من ادلق خص

ىل أ رض الوطن  اربةاملغ  هتم.تنهتيي معاانيك اإ

ا كذكل يه لهق املسأ ةل املوالية، الس يد الوزير، اليل بغيت نتطر 

العامل اليل حىت هام حصلو هنا يف مغاربة دايل  ،املغاربة لداي وضعيةال

د من ادلول املغرب، وما أ كرثمه، اكين انس اليل عندمه العمل دايهلم يف عد

 ابلنس بة لهاذو كنمتىن أ نه فعال حىت ،دد من الطلبةال وربية وغريها، اكين ع

ىل ال رايض دايهلم. يكل يكون واحد اخملطط، واحد الربانمج واحض  يرجعوا اإ

ت، بصفتمك وزيرا ترشفون عىل اكنس تغل هاذ الثواين كذكل اليل بق

فريقية،  ذا جالةل املكل فامي يتعلق خايك أ نوه ابملبادرة اليل قطاع الشؤون االإ

 ة جاحئة كوروان.الإفريقي يف مواهجلتعاون والتضامن ابتعزيز ا

بة، س تكون مطبوعة بكثري ع ص  س تكون مرحةل ال شك ،املرحةل املقلبة

 هاذ الوابء عىل املدى املتوسط. لداي رسامل يقني فامي يتعلق اباللمن ا

ىل تعزيز هذا البع ،فعال فريقي نمتىن أ ن احلكومة فعال أ ن تسعى اإ د االإ

 ان.د همم ابلنس بة لبالع  ل ن هذا ب   ،خالل هذه املرحةل

 شكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .رشكرا الس يد املستشا

طار التعقيب  .اللكمة للفريق احلريك يف اإ

 ن.تفضل موالي عبد الرحام

 رييس:ادلن عبد الرحام الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدة الوزيرة،

خواين املستشار   ن،ياإ

 املستشارات،  ايتأ خو 

ذ بعو، الس يد الوزير، ال جوبة دايلمك فامي خيص هانا كنت يف احلقيقة، واح 

عادة املغاربة العالقني ابخلارج، فعاالإ  ال أ نه تدار واحد اجملهود شاكلية دايل اإ

جمهود اليل حيرتم واليل يف احلقيقة اكن من الرضورايت  ،كبري، الس يد الوزير

 خذو.ها اتخص ن ادلوةل دايلنا أ  

ما  ..فعال فني اكن االإشاكل؟ اكن عندانحاليا، الس يد الوزير، الناس 

 ،خمترب 21وانتوما كهترضو اكين  ، داب امحلد هللاترب اكنوش عندان خمت

هلنا أ  ، عندان واحد املسائل اليل ت17.000القضية دايل التحاليل وصلنا ل 

ملشلك مع هاذ ا ا نتعاملوايدة ابش ميكن لنأ ننا تكون عندان واحد اجلرأ ة ز 

 هذا.

ابش هاذ اجلرأ ة احلقيقية اليوم  ،الس يد الوزير ،طالب بهوأ ان اليل كن

بومه عىل أ ساس أ ننا ابش جتاو  ،الس يد الوزير ،لكيش كيتس نامك جتيو ليلا

نلقاو أ جوبة حقيقية لهاذ الناس اليل هام عالقني، وميل تهنرضو عىل الفئات 

رضوري  ،ة الس يد الوزيرىت عىل الطلبة راه فئات هشالهشة كهنرضو ح

ليل ا كلاملسأ ةل هاذي، ل ن اكين واحد اجملموعة دايل الطلبة كذ يدخلو فهاذ

شاكليات كبرية  .عايشني اإ

أ ن هاذ اليش خصو يتدبر بواحد  ،الس يد الوزير ،أ ان متفق معاك

ن شاء هللا الربكتس تعما و ولكن احنا وانت ،الطريقة حممكة انمج رضو علينا اإ

ىل بقيناينا كيبان ل  ،دايلمك  600حىت ل  300بديتو دايل فالبداية كيف ما  ..اإ

بغينا أ شهر،  8أ شهر وال  5نا واحد خص ا ينيبان ل ادي غ ،اليل غادي جتي

 البدايةالناس من مفمك بأ ن هاذ الطريقة دلناس اليوم ويسمعوها ا ذهاو ل تقول

ولو قتبغينا  ،الطريقة دايل التعامل مع اسرتجاع هاذ الناس هاذو ..دايل

ولكن راه غادي يمت  ،ابش احنا ابديني كبدايةللناس حقيقة أ ن هاذ الطريقة 

 هية جتيب هاذ الناس هاذو، ل نوى دايل الطيارات اليل غادس تمل الرفع من ا

ىل ما  بغيناش مشيناش وخرجنا هباذ التصحيات الناس غادي حتبط وما اإ

مك أ جوبة عىل هاذ معنا عند ،الس يد الوزير ،حارضين ماو يكون االإحباط وأ نت

من خالل هاذ اللقاء هذا يوصل و ل للناس من خاللمك بغينا يوصاليش، 

 الناس بأ نه راه اكين واحد العمل كبري اليل كيتوجد. ومئننط و  للناس

اكين امحلد هلل  ،بغينا كيف ما قلتو قبيال ،الس يد الوزير ،كذكل

فعوض ، دايولنا (les hôtels)املسائل كثرية اليل ميكن نتعاونو هبا جييو 

 هللا ،ما شارفني علهياو ئات هشة واملناطق اليل أ نتاليل يه ف  6052ذيك 

ابش  ،هنار ت والسفارات خدامني ليلواالإخوان فالقنصليا ،ريخب مكجيازي

شاكليات ال مالية وال اقتصادية وال حصية، أ ن  هاذ الناس ما يوقعوش يف اإ
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 les)يو ا جي ينني متفني اك (les hôtels)هاذ الناس ما فهيا ابس ذوك 

hôtels)  خل  كيف ما قال ا - املغرب ونرشفو علهيم مجيعا يف ايهنانا دايول 

امحلد هلل، هاذي جاحئة  و بعضياتنا يف لك شئتضامناحنا ن  ،كتضامن –

واحد ما عندو جواب علهيا، هاذي جاحئة اليل جات بواحد الوقيتة  حىت

 لكيش وال.. اقتصاداي ما.. دواح حىتو  ،واحد ما داير حبساهبا حىتاليل يه 

 غادي ناأ ن  ،الس يد الوزير ،ال يعين فيه االإشاكل حاليا، ولكن هذا عندان

الس يد  ،بغينا منمك واحد اجلرأ ة أ كرث ،الشوية وابلرتاتبيةواحد منش يو ب

بغينا تسمع اليوم لهاذ الناس اليل هام عالقني ل هنم متبعينا مجيع و  ،الوزير

 الناس خارج الوطن.

ىل ماإ الاقتصاد دايلنا راه اكين  ،حاجةاثين  ش احلدود الحتا شاكلية اإ

مليار دايل ادلرمه اليل كتدخل، الس يد  64 ،جابلنس بة للمغاربة دايل اخلار 

آخر عىل املسأ ةل دايل  ،الوزير ىل مشات غادي تزيد مشلك أ هاذ العام اإ

 ..هاالس ياحة اليل كنعيش 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 وقت، شكرا لمك.اليى انهت 

طار التعقيب ،ق التجمع الوطين لل حراريفر  ،اللكمة لمك  .يف اإ

 تفضل.

 :حلسن أ دعي الس يد ارتشاملس 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم، 

ال أ ن مسؤوليتنا الس ياس ية  أ شكرمك عىل لك املعطيات اليت تفضلمت هبا، اإ

ينتظرون  اذلينء املواطنني الهؤوال خالقية تقتيض أ ن ننقل لمك بأ مانة رساةل 

ىلحمددة و  دقيقةمك اليوم حتديد جدوةل زمنية نم  ي مه اذلبدل الإرجاعهم اإ

 افتقدوه ملا يقارب الثالثة أ شهر.

ن اجملهودات الكبرية والس باقة اليت قامت هبا بالدان واليت جعلتنا  اإ

حفظه  ،مفخرة بني الشعوب وال مم بفضل حنكة وتبص صاحب اجلالةل

 ،هذه الصورة الرباقة والالمعةش معها السامح بتلطيخ وخدميكن  ال، هللا

يواهجون  ،زالوا يعانون يف بالد املهجر ال امواطن 32.000فأ زيد من 

مصريمه اجملهول ويستنكرون الضبابية الكبرية اليت تلف هذا امللف والتكمت 

 الشديد اذلي يرافقه.

 الس يد الوزير احملرتم،

ن معاانة هؤالء املو  هات ة اجل مهنم ملراسةل اكف ا دفعت عددننياط اإ

لتواصل الاجامتعي يف وام املسؤوةل وصياغة عرائض واللجوء لوسائل االإعال

، وهو ما من شأ نه أ ن يبصم نقطة سوداء يف حلظة اجامتع وتالمح وطين

 .مسار تدبريان احملمك والرصني ل زمة فريوس كوروان وتداعياته

ننا يف فريق التجمع الوطين ل ات نمثن مبادرات بعض القنصلي ،ارحر ل  اإ

يواء مجموعة من املغامل العالقني، وهو ما سامه  بةار غربية ابخلارج اليت تلكفت ابإ

ال أ ن ذكل ظل حمدودا يف التخفيف من ال عبا ء املادية وال س امي النفس ية، اإ

 جدا.

 الس يد الوزير احملرتم، 

ص أ مل بأ ن صيب  مواطنوان عالقون ابخلارج ينتظرون منمك اليوم منحهم

حمدد لبدأ  هذه العملية يف أ فق الانفراج اللكي اترخي وحتديد  ،الفرج قريب

ذا اكن اليشء ابليشء يذكهذي وط فاملهاجرون  ،ره الصفحة هنائيا، واإ

س بانيا  نالعالقون داخل املغرب واذلياملغاربة  يقمي أ غلهبم يف لك من اإ

لسكري ا رضومهنم نساء حوامل وأ همات ومرىض يعانون من م ،وفرنسا

جراء حتال  ىل اإ العيادات اليت يتابعون فهيا العالج، ينتظرون يل يف حيتاجون اإ

نسانية خاصة وأ ن عددمه غري كبريكذ منمك  .كل التفاتة اإ

 شكرا الس يد الوزير.و 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار

طار التعقيب  .اللكمة للفريق الاشرتايك يف اإ

 الس يد الرئيس. ،تفضلو

 :عبد امحليد فاحتي تشار الس يدس امل 

 ،لوزيرلس يد اا

والقنصليات والسفارات يف  رةزاال ننكر بتاات اجملهودات اليت بذلهتا الو 

وجاء يف  ،تسهيل والتخفيف من حدة املعاانة دايل املغاربة املقميني ابخلارج

ية الصحية أ و ت سواء من الناح التدابري اليت اختذ ،بطبيعة احلال ،عرضمك

قا أ والإيواء ا  .أ و. امةالإ

البداية دايل عرضمك من بني  يفتكزات جا فاملر  ،رالس يد الوزي ،لكن

ج حظيو ملغاربة العالقني ابخلار الشمولية، ولكن نعتقد أ ن مع ات زااملرتك

ه القضااي ال خرى الوطنية، من حيث الفعالية، ب تبنفس املنطق اليل تعاجل

ملغاربة أ ن ملف ا تربوابلتايل نع  ،من حيث النجاعة ومن حيث الرسعة

 عةولكن بنفس الرس  ،ليس اجلدية ،ذ بنفس اجلديةارج مل يؤخالعالقني ابخل

 يت أ خذت هبا القضااي ال خرى.الفعالية الو 

رتباك، غياب وحدة اخلطاب دلى اإ واليل خلق عندان  ،الحظناكذكل، 

أ عضاء احلكومة، داز وزير الصحة، داز وزير الرتبية والتكوين، داز وزير 

الس يد رئيس  ،ن هاته املنصةة، داز الس يد رئيس احلكومة، ملياخ ادل

طار مناقشة البياانت اليت قدهما حول  - ماي 19أ عتقد يوم  - احلكومة يف اإ

ما بعد رفع احلجر الصحي، بأ ن سيناريو عودة املغاربة العالقني ابخلارج جاهز 

 .قالها امجليع منذ شهر أ بريل "عام قريب"وهذه  ،والفرج عام قريب

العالقني يف سبتة ابملغاربة  ،قلتو كيف ما ،حصيح بدات العملية ،يومل ا

آ  كنومليلية واجلزائر، ل يوم أ كرث من خر طائرة حطت يف مطار وجدة راه ال أ

 .يوم 15
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نعتقد أ ن املعاانة كبرية دايل هاذ الناس، املعاانة  ،الس يد الوزير ،ذلكل

اك مواطنني هنن ولك ،ليس فقط من حيث املعاانة دايل البعد ،كبرية

 ،العمر لزيوروا أ هلهم ود أ تيحت هلم فرصة يفبسطاء ذوي دخل حمد

طار التبادل أ صبحو  ،قنيعال اأ صبحو  عالقني، يعين  اطلبة مشاو غري يف اإ

عيات دايلها دالكن املعاانة تتضاعف والت ..لكهم ،مقاولني، برملانيني، موظفني

ىل ال رسكت  .كرب عندما تصل اإ

املعاانة، ذلكل ثالثة أ شهر ويه كتعيش هاذ رب قاي هناك أ رس اليوم ما

ابلتأ كيد املقاربة ال  ،حد ينكرهأ   اللوزير اجملهود اليل تدار جمهود الس يد ا

خنتلف علهيا، ولكن أ عتقد أ نه اليوم عندان أ وضاع حصية تبرش ابل مل 

 ذاتعامل فهال ال مر  وتبرش بأ ننا س نخرج من هذه اجلاحئة، واذلي يقتيض

رسعة وجناعة وفعالية حىت  اليل رشحتو لينا أ ن تكون هناك ةجياالإسرتاتي 

خو  ىل وطهنم.العالقني يف اخلارج ليع ناان يكون هناك أ مل ل خواتنا واإ  ودوا اإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار

 .اللكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 تفضل الس يد املستشار.

 :اينامللودي العابد العمر  ار الس يداملستش

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،لس يد الوزيرا

خالل املداخةل دايلمك، من تفضلتو هبا كنشكرومك عىل االإيضاحات اليل 

جيايب  تمك اكنلكم  يفأ ن عىل لكن الس يد الوزير ما نأ خذ هو  عىل أ ن الوضع اإ

املغاربة اليل مت وكذكل  ،ابلنس بة للوضعية الصحية اليل كتعرفها بالدان

رجاعهم ، 7 دد قليلومليلية واجلزائر بأ ن املصابني اكن الع من سبتة ال اإ

ادلوةل ابش  هعىل أ نه الوقت اليل تتوج 30.000كذكل العدد اليل تنقولو 

ما يكونش ذاك العدد من املغرب تقوم ابالإرجاع دايهلم والرتحيل دايهلم 

 .وابلتايل كينخفض

، لك واحد اجملموعة اليل هام ابقيني عالقنيادلوةل كتصف عىل  ،كذكل

ل ن اكنت تكون أ كرث دقة  ،زمنيةال تناسبش مع اجلدوةلا هاذ الوضع هذا م

 .وأ كرث حتديد

كنطلبو منمك ابش تكون واحد الشجاعة وتكون  ،الس يد الوزير ،لهذا

 واحد اجلدوةل مرفوقة ابلعدد خالل لك مرحةل من املراحل.

 شكرا الس يد الوزير.و 

 رئيس اجللسة: الس يد

 .شكرا الس يد املستشار

طار التعقيبميقراأ خريا اللكمة جملموعة الكونفدرالية ادلو   .طية للشغل يف اإ

 تفضل. ،الس يد الرئيس

 :املبارك الصادي املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

بة ر املغابناء ل   ،فاحلقيقة ال أ عتقد أ نمك اس تطعمت أ ن تشفوا غليل اجلالية

 وال حىت حنن يف هذا اجمللس، ،وال أ رسمه ،وال املتتبعني ،العالقني ابخلارج

قي ومن املعقول ومن املقبول أ نه هاذ الرد يف أ واخر شهر ل نه اكن من املنط

أ بريل أ و يف بداية ماي، حيث أ نه احلاةل الوابئية اكنت ميكن أ ن تكون 

آنذاك  عادة العالقني ابخلارج، حاجزا أ مام ابش انخذو هاذ املبادرة ابإ يعين أ

ون مؤكد وأ نه ء ميكن يكيش ، يؤكدال سف هاذ امللف يؤكدلكن مع اكمل 

وما قاداش  ،ندهاش قرارات يف يدهاما ع  ،ال سفمع اكمل  ،احلكومة

وختربمه عىل ال قل  ،تعامل مع املغاربة بنوع من الشفافية واجلرأ ة والشجاعةت 

ل نه  ،لك الوزراء دايل هاذ احلكومةابحلقيقة، ل نه اكن عليمك الس يد الوزير و 

القريب " يجية وهاذ امللف يف عندان اسرتات  الوزراء كيجيو وكيقول كللك

أ كرث من شهر داب وال شهر والزايدة  "القريب العاجل"هاذ ، "العاجل

 ."القريب العاجل"و

 ،الس يد الوزير ،ما اكينش يش معل ،حنن نعرف جيدا اكينة صعوابت

كومة ، احلكومة تدارت ابش تعاجل الصعوابتواحل ،ما فهيش صعوابت

هنا تفك املشالك دايل املغاربة، ل نه وتلزتم أ   تدارت ابش تعاجل الصعوابت

مجيع االإجراءات  ، املنطقي ومن غري املعقول ومن غري املقبول اليوممن غري

 .لكيش كيقول متحمك فهيا ،الوابئية اليوم

ىل قارننا املغاربة العالقني ابخلارج ب واحد الفريمة اليل كتشغل واحد واإ

تشار دايل الفريوس، اليوم دايل العامالت اليل كتكون بؤر دايل الان العدد 

ىل اكنت ال ولوية الصحية للمواطنخصو يكون عندان منط ات ق واحض، اإ

ىل اكنو واملواطنني هاذ املغاربة واملغاربة اليل داخلني  منش يو فهاذ الاجتاه، اإ

 ،عالقني ابخلارجهلم وهام وأ زواهجم ولك العائالت داي مهءلوطهنم وكيتبعو أ بنا

رشكة يدخلو للمغرب والعالقني ابخلارج طر دايل بعض ال  ميكن أ نه كيشوفو 

 .فهيم حىت يش قرار اذا اختم

ىل اكنو كيتس ناو حىت يرتفع احلجر الصحي ون  تس ناو حىت نفكو اليوم اإ

جة، احلكومة ينبغي حاحىت راه احلكومة ما دارت  ،احلدود ما بني البدلان

كنحسو ابلقمية وهنا  ،اس تثنائية مع القضااي املس تعجةل أ ن تتفاعل يف ظروف

ىل اكن معل دايل املواطن والكرامة دايل املواطن  والعمل دايل احلكومة اإ

ما عندمك وال  ،الس يد الوزير ،واليوم كتأ كدو ..جيد، أ ما تكون عندان نظرة

غري هاذ اليش اليل قلتو لينا دايل من  ،وال توارخي مضبوطة ،خطة واحضة

س بانياال هللا أ عمل  ،خلارجطنني العالقني اباملواطنات واملوا ، جلعالقني يف اإ

 .فوقاش غادي يرجعو.

 د رئيس اجللسة:الس ي

 شكرا الس يد املستشار.
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 .أ ستسمح ،الس يد املستشار

 .أ عطي اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيبات

 8قد أ عت ،يف حدود الوقت املتبقى ،الوزير الس يد ،تفضلو للمنصة

 تفضل.دايل ادلقائق، 

 وزير.الس يد ال تفضل

 ج:اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميني ابخلار  الشؤونالس يد وزير 

شكرا للس يدات والسادة املستشارين عىل املالحظات والاقرتاحات 

 اليل جات. دايل النقط 5وال  4والانتقادات، جناوب عىل واحد 

اه وابلتايل خصها تبدا العملية، العملية ر  كيتقال بأ ن الوضعية حتسنت

ىل حتسنت الوضعية بأ ن بدات، ما عرفتش عالش ما بغيناش ندخلو فبالنا  اإ

 ةماي، وابلتايل ما عرفتش انطالق 15بريل العملية بدات يف فهناية أ  

ايلها من البداية قلنا أ نه راه اكينة العملية، الرتتيب دايلها والتدرج د ،العملية

تايل العملية اكينة ابل والس تعدادات، ابور احلاةل الوابئية ومرتبط بتط

ة تغري الوضعي( هاذ التحسن، هاذ justement) ،ت بعني الاعتباراخذاو 

 ،من بداية مايواليوم احنا أ حسن  ،حد الوضعية كتحسن ماالوابئية، 

ذ اجلرأ ة غتكون أ كرث ل ن وها ،كزتداد وتريةال ،(le 15 mai)أ حسن من 

 ابئية يه اليل كتحمك فهاذ العدد.الوضعية الو

خرى اليل جات كثري يه اجلدوةل الزمنية، حبمك العمل داييل نقطة أ  

راه عندي حىت يش دوةل كتقول  ما شفت ،أ ش نو كيديروكنشوف العامل 

أ ننا غادي منيش ل وكرانيا غادي هنز الناس، اكين تصور بأ ننا احنا اخرتان غدا 

وغادي نديرو س بانيا غادي منش يو الإ  ،ئرةل، سالينا اجلزامنش يو دوةل بدو

س   منش يو من بعد غادي لرتكيا و  وغادي منش يو من بعد ،حىت تسايلبانيا اإ

 .لفرنسا وغري ذكل

س بانيا انطالقا من هاذ احنا غنبد  وغادي نبقاو يف ،ساعة 48او فاإ

س بانيا حىت نساليو ىل  ، دران فاجلزائرحبال اليل ،اإ دول وغمنش يو من بعد اإ

ىل كنتو كتنتظرو مينأ خرى واحنا   16ليمك بأ ن يوم  نقولغ  غاديني، أ ما اإ

هاذي مسأ ةل اليل خلينا فهيا واحد  ،يونيو فالساعة الثامنة غتكون طائرة

هاذي برجمة  ،la RAM)2(يف عالقة يف القنصليات واثنيا  ،أ وال الهامش

 .تقنية مديورة

س بانيا ميكن يكون غدا فالعش ي( le vol) حبال داب اليوم ة ميكن دايل اإ

واش  (les autorisations de survols)مرتبط ب  ،يكون بعد غدا

وقتاش غيجيو، مرتبطني بتحضري هاذوك  ،غيجيوانشا غيجيوان وال م

واجدين والواثئق عاد كنشوفو الواثئق دايهلم، ل نه اكين اليل الناس يكونو 

واحد وما عندوش واثئق،  هماجر رسيتيقول بأ نه عالق وهو ميكن يكون 

ق العملية ويعين أ ن الناس تطلع ما بني انطال ،التدقيق يعين كنبداو ..ددالع

للطيارة راه تتكون واحد اليومني وال ثالثة أ ايم، وهذا عالش اكينة جلنة 

 
2 Royal Air Maroc 

فهيا وزارة اخلارجية، فهيا وزارة  ،(la RAM)اليل فهيا لك القطاعات فهيا 

جممتعة من الساعة  اليلوغريها اليل تتقوم و  ،ة ادلاخليةالصحة، فهيا وزار 

س بانيا كيفاش غادة تتربمج وغتعلهنا مليةتشوف الع ابش الرابعة   .دايل اإ

ىل اكنت يش دوةل ،فوقاش غادي جنيبو الطلبة فأ وكرانيا ،لكن كتديرها  اإ

هاذ الطائرة وقتاش، اكينة دايل ما اكينش جدوةل زمنية تقنية  ،قولوها لينا

اكين أ كرب عدد دايل هاذ  حددان فنيأ نه ور هو أ ن املغرب اختار تص

اشة اكنت يف سبتة ان فني اكينة درجة الهشاشة، الهشوحدد ،العالقني

قلنا هناك  لهذا ،جلزائر، اكنت الاعتبارات متعددة فاومليلية احملتلتني

س بانيا اكين حاالت من ذاك  ويف ،س بانيا اليومأ ولوايت، اكينة يف اإ  اإ

 ،وغريمه (Algésiras) فاليل اكين انس  ،الت اليل فالضيعاتالعام

ما شفهتاش فيش  يذها أ ان قلت كلدوةل، ولكن اليل كتحدد اجل يهاذ

 دوةل دايل جدوةل زمنية دقيقة.

س بانيا حىت نساليوها،  ول ليمك اليوم هو أ ن غادي نبداو يفنقك اليل  اإ

ومن بعد فرنسا  ،ومن بعد غمنش يو دلول اخلليج ،من بعد غمنش يو لرتكيا

 هنااي اتسفار  شفت أ انأ نه  ،اياخرتانش احنا ام ،هاذي اجلدوةل، وغريها

السفارة  ؟ساعة كتقول لينا واش ندير طائرة 48كتبقى فاملغرب يعين سفارة 

 .الربيطانية وال السفارة الفرنس ية وغريها

واحد اجلدوةل ش نو غتدير فرنسا  متشيش غتلقىا ش ماكينا م ،ولكن

ش نو  ..نا فاش نكونوهاذي خص  (donc)للمغرب يف شهر يونيو، رحالت ك

ىل اكن تصور فالتصور واحضطالبني منا ابلضبط،  بدات بدينا فيه و و  ،اإ

 العملية انطالقا من هاذ املسائل فني اكينة الهشاشة وغتس متر.

املغرب اختار  ..أ ان هاذ املقارانت ،اكنت دول أ خرى اليلمسأ ةل أ خرى 

جباري أ نه الناس اليل كرتجع تدوز يف جحر ب تفكري عدس ياداي وب حصي اإ

لطيارة غادي جنيهبم اب أ خرى اليل تتقول ما كنقارنوش أ ان بدوةلجامعي، 

هاذ ميكن أ قل منا وال أ كرث منا ، ووحنطهم ولك واحد يتحمل مسؤوليت

ا ة أ ان قلت اجلواب اكن مغريب، مولكن املقارن ،يف االإماكنيات ادلول

 .ش حبال ادلولكنديروا كنقدلوش وم

دول هاذ الناس اليل كيعودو، ل النفقات دايل املغرب اختار أ نه يتحم

تبس يطية،  تندخلوش فواحد املقارانا مفما دارهتاش، وابلتايل  أ خرى

ىل اكن يش واحد تيقول بأ ن هاذ الناس يرجعو وما  املغرب اختار، اإ

 .ىهاذي مسأ ةل أ خر ( les testsب )الصحي امجلاعي و يدوزوش فاحلجر 

ن الناس نديرو لهيم أ  ب ،ين هو هذااليل اك( le protocole)احنا اليوم 

فالطائرة ومنني يزنلو  ويكون أ هنمأ ثناء لضامانت قبل ما يطلعو للطيارة، ع ااك

ىل اكنت قررت  9 أ ايم دايل احلجر الصحي امجلاعي، وهاذي دول أ خرى اإ

دايلمك ووصلو ( le billet)  الآالف وحتطهم وتقول لهيم خلصوهتز حىتأ هنا 

ابلتايل هاذ هذا اختيار، مايش اختيار دايل املغرب و ،للمطار هللا يعاونمك

املقارانت أ ان كنظن بأ هنا تبس يطية كثري وكتعطي واحد الانطباع اليل هو 

خاطئ، عىل أ ن املغرب كيتعامل بواحد النوع دايل الرتايخ مع هاذ 
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 .بيامن ال ،وضوعامل

تار بأ ن املغرب اخ  ،ا أ ننا نقولو احلقيقةاملسؤولية كتقتيض منا مجيع

ما  هاذ املسأ ةل هاذي واحد املنطق، اي فالتدبري ادلاخيل وال فالتدبري دايل اإ

ما نقولو و  ،وولك واحد يتحمل مسؤوليت ،ناقشوه ونقولو غالطن هاذ املنطق  اإ

طار هاذ املنطق ميكن نديرو أ حسن، ولكن  ،ال منقولوش املنطق غالط يف اإ

ىل اكنت ماكنيات دخالت دوةل ما نعرف شكون يه ما عندهاش االإ  بأ ن اإ

هذاك  ،وكيفاش تعمالت معامه ،نو دارت بهيمش  ا ،اكع املواطنني دايلها

 مشينا فيه.اختيارها، لكن املغرب عندو الاختيار دايلو و 

نا بغي ل ن  300بدينا ب ما اكينش سقف،  ،قلهتا ونعاود نقولها ،العدد

اكنش أ كرث ما  ،مليلية احملتةل اليل اكنت يف 300اله لقينا وفعال اي ،جنربو

 ..ابلعكس

 د رئيس اجللسة:الس ي

 .الوزيرشكرا الس يد 

آس يديتفضل، مك  .، تفضلل أ

 ، تفضل.الفكرة ال خرية الس يد الوزير

 ج:اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميني ابخلار  الشؤونالس يد وزير 

 ،96دايل الناس لقاو  200بو فسبتة وال فهذا امشاو ابش جيي  ،مثال

من  700يو جنيبو ميكن كمنش  ما غاديش جنيبو العدد أ كرث، داب راه تنقولو 

س بانيا ذن حىت ال  ايه اليل غنلق 400 غنجيبو ميكن ،اإ عداد مرتبطة و، اإ

 les)مايش غري نلقاو  ..ش نو نقدرواش نو االإماكنيات اليل اكينة و اب

hotels)،  هاذيك اكيننديرومه فهيم، و (un dispositif) ه لك

(derrière)، اليل د يش ح يعين خص ميل يزنل ذاك الس يد فاملطار خص

ه ويتأ كد بأ نه غادي مييش لواحد الفندق اليل فيه الرتتيبات ال منية، ب يتلكف

 ،(le test) بأ ن اكين فريق طيب اليل غياخد لو ،الرتتيبات الصحية فيه

ىل ابن  ،ال ول( le test)وبأ ن غيتدار  جيابية خص يكونأ ن بواإ  نتيجة اإ

 مع حقيقاتت ال دير ه واليل ي( اليل غيتكفل بun dispositifعاود اثين )

العملية مايش عدد الفنادق، العملية فشكون هام اخملالطني دايلو، وابلتايل 

 ؟بغينا نتحمكو فهيا وال الأ ن املسأ ةل يه 

آخر حاجة آس يدي؟يه أ  .. نعم أ

 د رئيس اجللسة:الس ي

 .لوزيرالس يد ا تفضل

 الفكرة ال خرية.تفضل، 

 ج:واملغاربة املقميني ابخلار  اخلارجية والتعاون االإفريقي الشؤونالس يد وزير 

آخر نقطة يه فامي يتعلق ابملغاربة العالقني فاملغرب، املغاربة العالقني  أ

اليل خرجات وحلينا احنا وخا  31.000قلت  ، أ انفاملغرب تدار جمهود كبري

سفارات دايل دول أ جنبية يه اليل كتنظم ال ع ل هو تعامل مالتعام

 ،ية فالوزارة اليل كتلقى هاذ الطلباتل ومع ذكل فتحنا واحد اخل  ،الرحالت

كون عندمك يش رحةل هاذو عندمه ي ملاوكهنرضو مع السفارات وكنقولو لهيم 

 .ال ولوية

يطاليا راه غتدير ،داب رحلنا ،وفهاذ االإطار ابخرة تدير يعين ( ferry) اإ

مشات واليش  30.000للمغاربة اليل عالقني، وابلتايل اكين جمهود  فقط

طار هذا.غا خر حىت هوالآ   دي يكون فهاذ االإ

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

وننتقل ل س ئةل ، عىل املسامهة يف هذه اجللسة ادلس تورية ونشكرمك

التقليدية والنقل  املوهجة للس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة الثايناحملور 

 .الاجامتعياجلوي والاقتصاد 

أ مه التدابري املتخذة " واملعارصة حول البداية مع سؤال فريق ال صاةلو 

آاثر التقليدية للتخفيف من تداعيات دلمع قطاع الس ياحة والصناعة  جاحئة أ

 ."كوروان

 .يمحيدااليس  ،تفضل الس يد املستشار

 :امحمد امحيدي املستشار الس يد

 .لس يد الرئيسشكرا ا

  ،الس يدة الوزيرة

قطاع الس ياحة والصناعة ما يه التدابري املتخذة من طرف الوزارة دلمع 

 التقليدية والطريان املدين؟

 شكرا.و 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الس يد املستشارشكرا 

تداعيات فريوس كوروان وتأ ثريه عىل القطاع "السؤال الثاين موضوعه 

 ".الس يايح

ادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة اللكمة ل حد الس

 .والتعادلية لبسط السؤال

 تفضل.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الس يد الرئيس شكرا.

 ،الس يدة الوزيرة

نقاذ قطاع الس ياحة؟ما يه التدا  بري اليت تنوي وزارتمك القيام هبا الإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار

نعاش القطاع الس يايح "ثالث موضوعه السؤال ال  سرتاتيجية الوزارة الإ اإ



 2020 يلبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

14 

 (2020 يونيو 9) 1441 شوال 17

 ".جاحئة كوروان والتخفيف من تداعيات

 .السؤالاللكمة للس يد املستشار من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 اليس حايم ادلين تفضل.

 حايم ادلين: يلعبد الع املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يدة الوزيرة احملرتمة

نعاش قطاع الس ياحة بعد ما ما تعرض هل من تداعيات  هو تصورمك الإ

 اليت نعرفها مجيعا؟عىل ضوء اجلاحئة 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار

نقاذ املومس "السؤال الرابع موضوعه  ،فس احملوردامئا ن التدابري املتخذة الإ

 ".روانالس يايح ودمع الصناعة التقليدية يف ظل تداعيات جاحئة كو 

دريس  تفضل. ،موالي اإ

دريس حس ين علوي املستشار الس يد  :موالي اإ

 الرمحن الرحميبسم هللا 

 الس يد الرئيس،

 الس يدة الوزيرة،

نعاش قطاع الس ياحأ سائلمك حول التدابري ا ودمع الصناع  ةملتخذة الإ

 التقليديني يف ظل احلجر الصحي وما بعده؟

 ،الس يدة الوزيرة

هبا، ولكن الس يدة الوزيرة فليكن  يل كتقومونشكرمك عىل اجملهودات ال

ل ن الناس ما لقات ابش  ،اكرثة عظمى يف علممك أ ن الصناع التقليديني يف

ختلص الكراء، الصناع التقليديني رامه يف حاةل مزرية خصمك تشوفو كيفاش 

لشينوا احتلو املشالك مع هاذ الناس، ل ن اكن عندان مشلك دايل تديرو 

 .حاليا كوروان دابو  ،نيالتقليدي اليل غزات الصناع

ه ل جل هاذ الصناع مو بيش جمهود تقو  ،الس يدة الوزيرة ،كنطلبو منمك

 ،ل ن راه تيبيعو حواجيهم، الصالوانت سادين، املقايه ساديني ،التقليديني

تشوفو هاذ  ،هللا جيازيمك خبري الس يدة الوزيرة ،لكيش ساد، كنطلبو منمك

 .اليش

ت ليمك رساةل وال زلمت حلد الساعة ما يف أ ان صيفطونظرا للوقت غري الاك

 ..ابش ، فهيا تشخيص الصناع التقليديني لكهجاوبتوانش علهيا، دران ليمك

كنطلبو منمك ابش تردو لينا  ،هللا جيازيمك خبري ،ل ن الوقت غري اكيف

زال اأ نمت مو  ،اجلواب دايلها، ل ن رئيس احلكومة كتبنا لو رساةل وجاوبنا

 .اجلواب دايلمكتظرو ن كن 

 شكرا.و 

 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار

جراءات والتدابري اليت اختذهتا الوزارة "موضوعه  ايلو السؤال امل االإ

خاصة وأ ن هاذ القطاع يعد  "19-كوفيد"ملواهجة تداعيات فريوس كوروان 

 ".من أ ول القطاعات املترضرة

الوطين لل حرار لتجمع اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ا

 .لتقدمي السؤال

 تفضل الس يد الرئيس.

 :د البكوريمحم املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 نفس السؤال. ،الس يدة الوزيرة

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار

نعاش منظومة الس ياحة ادلاخلية "والسؤال السادس موضوعه  دمع واإ

 ".زمةوادلولية للحد من تداعيات ال  

ل حد السادة املستشارين من فريق الاحتاد العام ملقاوالت اللكمة 

 .باملغر 

 تفضيل. ،انئةلاملستشارة الس يدة 

 املستشارة الس يدة انئةل مية التازي:

 .شكرا الس يد الرئيس

 السادة املستشارون احملرتمون،و  ،الس يدات

 الس يدة الوزيرة احملرتمة، 

 ،م% من الناجت ادلاخيل اخلا7.2سامهت الس ياحة ب  2019يف س نة 

وحوايل  ،ةأ لف مواطن يف مناصب شغل مبارش  550وشغلت أ كرث من 

 .مليون يف مناصب شغل غري مبارشة 2.5

ن القطاع قد لكف الكثري من الاستامثرات يف  ،كام تعلمون ،اإ

العرشينيات ال خرية وخصصت لهيلكته مزيانيات خضمة، وجاءت جاحئة 

أ لف مقاوةل  11اذ تدابري حامسة، اليوم أ كرث من كوروان لتلزمنا عىل اخت

 .مع ادلوةلوضعية صعبة وحتتاج دلأ صبحت يف 

ن التوقعات املنتظرة خالل الس نتني املقبلتني ابلنس بة للقط اع اإ

نعم الس يدة الوزيرة ال رقام متزق اللكامت، حيث يتوقع  ،الس يايح مقلقة

 4000ل زيد من  أ لف منصب شغل والانداثر الاكمل 200كرث من أ  ضياع 

 ،املالزمة مقاوةل س ياحية، وس تعاين الفنادق واملطامع والقطاعات الصناعية

بداعية وتنظمي التظاهرات والصناعة ال  تقليدية، لك اكلصناعة الثقافية واالإ

هاته الصناعات جعلت من مدن اكلصويرة، مراكش، ادلاخةل، أ اكدير، فاس 

 وهجات عاملية معروفة.

 ،رتمةالس يدة الوزيرة احمل
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ن مسارك وخربتك جيعل املستمثرين والعاملني  تومسون فيمك خريا ي اإ

 من خالل: ،ون منمك دعام قوايوينتظر 

طار من أ جل تق ،أ وال - وية هذا القطاع احليوي املصادقة عىل قانون اإ

 ؛ووضع الس ياحة يف قلب المنوذج التمنوي اجلديد

تدابري خاصة يف  التنصيص عىل ،للمرحةل الاس تعجاليةوتأ هبا  ،اثنيا -

عادة فتح والتعجيل بتحديد التوارخي الإ  ،مرشوع القانون املايل التعدييل

 اجملال اجلوي.

 :لهذا نسائلمك الس يدة الوزيرةو 

الإجراءات اليت ستتخذها احلكومة للخروج من هذه ما يه التدابري وا

نعاشا ملنظومة الس ياحة ادلاخلية ،ال زمة اخلانقة للقطاع الس يايح  دعام واإ

 وادلولية؟

 .الس يد الرئيس شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 .ةشكرا لمك الس يدة املستشار 

جراءات  ،الس يدة الوزيرة ،اللكمة لمك جابة عىل ال س ئةل املتعلقة ابالإ لالإ

 .احلكومية ملواهجة تداعيات فريوس كوروان عىل القطاع الس يايح

 تفضيل للمنصة الس يدة الوزيرة.

عندك فهيا ال جوبة والرد عىل  ،لوزيرةالس يدة ا ،دقيقة 18يف حدود 

 .الس يدة الوزيرة، التعقيبات

 تفضيل.

 اجلوي والنقل التقليدية والصناعة الس ياحة وزيرة ،فتاح انديةيدة الس  

 :الاجامتعي والاقتصاد

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات املستشارات احملرتمات،

 ون،السادة املستشارون احملرتم

أ ترشف أ ن أ قف اليوم أ مام جملسمك املوقر فهاذ الوضعية وفهاذ ال زمة 

ثر كبري عىل الاقتصاد العاملي وعىل أ  واليل عندها  ،كنعيشوها مجيعااليل 

الاجامتع وخاصة فالوطن دايلنا، واليل ترضرو هبا هاذ القطاعات اليل 

قليدية وكذكل النقل اجلوي والصناعة الت  ،ذكرتوها واليل يه الس ياحة

 والاقتصاد الاجامتعي.

الوابء الصعب  بد أ ن نس تحرض هاذ الظروف دايل هاذأ وال ال ،فهنا

هاذ الوضع نقدرو هننيو راس نا بأ ن اململكة املغربية بقيادة واخلطري، وأ مام 

اختذت مجةل من التدابري احلازمة  ،نصه هللا ،جالةل املكل محمد السادس

جراءات الصارمة مبا يف ذكل اإ  عالن  ،اليل تلكمنا علهيا ،غالق احلدودواالإ واإ

جراءات اليل اكن حاةل الطوارئ الصحية واحلجر الصحي،  نتيجة هاذ االإ

طار حصة وسالمة املواطنني، مفهنيا هاذ القطاعات وا جب انخذوها يف اإ

اليل ذكرهنا ترضرو كثري هباذ الظرفية الصعبة وعاانو وصربو بوطنية 

كيعانيو من هاذ ال زمة والظرفية، واحلال وبتضامن مشكورين، ولكن اليوم 

حال  ،نصه هللا ، محمد السادسأ ن حمكة وتبص وبعد نظر صاحب اجلالةل

ون تفيش هذا الوابء وامحلد هلل، وذكل من خالل النظرة الاستباقية د

جراءات احملمكة اليت أ قدمت  ،حفظه هللا ،جلالةل املكل وكذا التدابري واالإ

ملكية سديدة واليل كتسهر احلكومة عىل بلورهتا  بتوجهيات علهيا بالدان

 ابء.للس يطرة عىل هذا الو وتنفيذها

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ت الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،حرضا

ىل امسحتو يل ،فهاذ العرض الس ياحة  :نتطرقو للقطاعات ال ربعة أ ي ،اإ

العمل أ ن هاذ  مع النقل اجلوي مث الصناعة والاقتصاد الاجامتعي، مع

، ترضرت بشلك كبري بسبب هاذ الوابء ،كيف ما قلنا ،القطاعات لكها

املؤرشات قبل ما يوصل الوابء ل ورواب ميل بدا ظهور أ ول فالوزارة منذ 

معلنا واحد اللجنات دايل التتبع واليقظة ملواكبة املهنيني يف مواهجة  ،فالصني

 نقط: 3هاذ اجلاحئة وركزان عىل 

آاثر هاذ ال زمةموا ،أ وال -  ؛كبة الفاعلني واملهنيني ابش خنففو من أ

جراءات ،اثنيا - نفو االصحة والسالمة ابش ميكن لينا نس ت وضع اإ

 ؛نفات منذ بعض ال ايمااس ت مهنا ضبعوال ال نشطة 

عداد خمططات قطاعية مع تشاور ابلفعل مع  ،احملور الثالثو  - يتعلق ابإ

ن شاء هللا ،هاذ املهنيني ابش خنرجو  من هاذ ال زمة يف أ قرب وقت. ،اإ

 :فامي خيص قطاع الس ياحة والنقل اجلوي

يف هاذ ال زمة غتأ دي  ،دث بياانت املنظمة العاملية للس ياحةفوفقا ل ح

% يف أ حسن سيناريو 60اخنفاض س نوي لعدد الس ياح عامليا كيرتاوح بني 

ىل  العديد من  ، حيث أ ن تدابري احلجر الصحي يف2019% مقارنة ب 80اإ

ىل فقد ،بدلانال  غالق املطارات أ دى اإ ىل تطبيق قيود السفر واإ ان ابالإضافة اإ

مليار دوالر يف  80 وتقريبا اخنفاض ب ،مليون ساحئ دويل 67 تقريبا

 عائدات الس ياحة عامليا.

فاملؤرشات دايل قطاع الس ياحة عرفات واحد  ،عىل املس توى الوطين

 ضفاخنفعدد الس ياح  ،وىلال شهر ال ربع ال   الرتاجع كيف مكرنتقبو همم يف

 جعل %، واليل43 % وكذكل فامي خيص ليايل املبيت اخنفضت ب45 ب

هاذ ال رقام شيئا ما متوسطة يه أ ن شهر يناير وفرباير كنا غاديني بواحد 

% يف يناير وفرباير 8اكن عندان واحد المنو تقريبا ب  ،هممة جدا وتريةال

فاملدخوالت دايل  %15 واليل جعل نسبيا هاذ الاخنفاض تقريبا ب

ىل قاران   .2019مع  ،ال شهر ال ربعة ال وىل ،2020الس ياحة اإ

اليوم القطاع لكو  ،منذ بداية شهر ماي وال ايم ال وىل لشهر يونيو

يواء وكذكل املطامع مغلقة 95واقف فتقريبا  % من الفنادق ووحدات االإ

 .نشاط أ و مدخولعندمه حىت  ىوما بق ،بسبب هاذ الوابء

ه الفاعلني ا من االإشارة والتذكري ابلتعبئة والتضامن اليل قامو بهنوالبد 
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اع ومشكورين، فأ رابب الفنادق وكذكل بزاف دايل املطامع يف هاذ القط

 ،ابلرمغ من أ هنم مترضرين من هاذ ال زمة ،والرشاكت دايل النقل الس يايح

شارة السلطات احملل  ساعدو فهاذ ال زمة ابش وضعو آليات معلهم رهن اإ  ،يةأ

وكذكل العاملني يف قطاع الس ياحة، ويه فرصة ابش نعاودو نشكرومه عىل 

 ضامن.هاذ الت

حداث الرامية واس تجابة للتوجهيات امللكية السامية  ،يف هذا الس ياق الإ

ىل وضع "صندوق خاص بتدبري جاحئة كوروان" ، فقد اكنت بالدان س باقة اإ

ىل دمع الفئات التدابري الاس تعجالية ا جامتعية واحلفاظ عىل الاليل كهتدف اإ

هممة جدا وذكرتو مبناصب الشغل فهاذ القطاعات اليل  ،مناصب الشغل

والتخفيف من الانعاكسات الاقتصادية للظرفية احلالية والآاثر السلبية عىل 

 .مجيع املقاوالت

 % من العاملني يف قطاع70املؤرشات اليل عندان اليوم هو أ ن حوايل 

 ،"لصندوق الوطين للضامن الاجامتعيا" الس ياحة واليل مسجلني يف

ت هبا جلنة اليقظة، كام اس تافدو من هاذ التعويضات الشهرية اليل جا

 هيلك واملقاوالت العامةل فهاذ القطاع.امل اس تفاد العاملون يف القطاع غري 

الوزارة كذكل معالت عىل املس توى الترشيعي، جفينا  ،من هجة أ خرى

بسن أ حاكم خاصة  ،ليه جملسمك املوقرع  اليل صادق 30.20قانون وع مبرش 

اليل مكننا  ،وعقود النقل اجلويتتعلق بعقود ال سفار واملقامات الس ياحية 

ابش حنميو هاذ الرشاكت من  ،(des avoirs aux clients)عطيو ي ابش 

 .االإفالس فهاذ الظرفية الصعبة دايل أ زمة كوروان

املهنيني عرب عرض ة واكببتطوير منصة رمقية مليف نفس الس ياق مقنا و

هم مف  (les services)تكوينات رمقية يف عدد من اجملاالت، مفجاالت دايل 

 .جدا أ ن نس مترو يف التكوين والتكوين اجليد كنساعدو بيه مجيع الفاعلني

عادة  وابش حنرضو  ،الانطالقة لهاذ النشاط الس يايحالإعطاء ل فضل اإ

 معلنا عىل ثالثة جوانب:

 ؛لسالمةواجانب الصحة  ،أ وال -

 ؛الرتوجي الس يايح ،اثنيا -

للتغطية الاجامتعية وكذكل  هيلكة القطاع والتعممي التدرجيي ،اثلثا -

عداد خمطط قطاعي مع املهنيني  .اإ

 :فامي خيص دليل الصحة والسالمة

دليل فيه مجموعة من التوصيات اليل صياغة واحد فالوزارة جات ب

رجع الثقة للزبناء والس ياح ت وكذكل ابش ،صحة وسالمة العاملنيالكتخص 

عداد كتيب الوقت اليل غادي نس تأ نفو فالعمل، كذكل الوزارة مع الت ابإ

كيمثن ابلصورة االإجيابية اليل حظات هبا بالدان، ل ن هاذ الصورة لتدبري 

 ،مة غيكون عندو دور همم فالتنافس ية فالس ياحة فال سابيع املقبةلال ز دايل 

ىل النشاط ما قب  ال زمة.ل بعد العودة اإ

 :فامي خيص الرتوجي الس يايح

قالع القطاع عىل املد عداد اإ طار خطة اإ ى القصري، الوزارة يف اإ

اش تغلت مع املهنيني عىل الس ياحة ادلاخلية مكحور أ سايس فالربانمج 

 مجموعة من التدابري من أ جل تروجي الس ياحة ابلرتكزي عىل دايلنا، فاختذان

نعاش الس ياحة ادلاخلية فواحد امحلةل  فانطلقنا ،دايل التواصلر اكين حمو  ،اإ

شهارية فهاذ الفرتة دايل احلجر الصحي  يه الفرتة ال وىل،  ،نطلقون عىل ما اإ

 ولكن أ مه فرتة ما بعد رفع احلجر الصحي غنجيو بواحد الاسرتاتيجية

تواصلية خمتلفة غيكون الهدف دايلها هو أ ن نشجعو املغاربة عىل السفر 

 ي.مس الصيفخالل هاذ املو

فبرشاكة مع همنيي الس ياحة يف خمتلف  :فامي خيص حمور توزيع املنتوج

اليل هو كنقومو عىل طريق املكتب الوطين للس ياحة  ،دايهلماجملاالت 

)3MTNO’(l،  ابش نعملو مجيع الآليات الرضورية لتحديد العروض

ابش تكون  ،الس ياحية اليل غتكون مالمئة للمواطنني مبختلف رشاحئهم

 نة مناس بة وحسب متطلبات الس ياح املغاربة.ث العروض بأ  

 :تدرجيي للتغطية الاجامتعيةفامي خيص هيلكة القطاع والتعممي ال 

فهاذ اجلاحئة ميكن بينت بشلك همم رضورة هيلكة القطاع وتعممي 

وهذا ورش من أ ولوايت الوزارة، فاحنا غنرسعو أ وال  ،الاجامتعيةالتغطية 

ليل اكن هناك واحد التواصل مع ا امللف دايل املرشدين الس ياحيني

زال ما اخنرطوش ف ااملرشدين ولكن لل سف ولكن نتيجة ال زمة اكنو م

)4la CNSS(،  ن شاء هللا فال سابيع املقبةل نكونو فاحنا كنخدمو معامه واإ

هاذ املرحةل ال وىل، أ ملنا هو أ ن من بعد ندوزو لفئات أ خرى من  جتاوزان

ن شاء هللا ف اإ دومه عىل الاخنراط اعغري املرشدين الس ياحيني ابش نس

(la CNSS). 

وهاذ  ،ليوم اكين التشاور مع املهنينيفهو ا :فامي خيص اخملطط القطاعي

 دايل احملاور هممة: 3اخملطط عندو 

 ؛وقبل لك يشء احلفاظ عىل مناصب الشغل والكفاءات ،أ وال -

قالع القطاع ،اثنيا - عادة اإ  ؛اإ

ن شاء هللا ،وضع العرض ،اثلثا- فال ايم املقبةل يكون عندان مناس بة  واإ

عىل هاذ املوضوع دايل خطة نعطيومك تفاصيل  ..ابش نشاركو معمك فهاذ

 االإقالع.

كنعرفو ادلور دايل  :امتعيفامي خيص الصناعة التقليدية والاقتصاد الاج

فكنتلكمو عىل أ كرث من  ،هاذ الصناعة التقليدية فامي خيص مناصب الشغل

وكذكل عىل دوره يف املوروث  ،ل مناصب الشغلدايدايل املاليني  2

بسبب هذه اجلاحئة نقدرو نقولو  ،سفالوطين وعالمة مغربية ممتزية، لل  

سواء  ،من هاذ ال زمةبأ ن قطاع الصناعة التقليدية من أ مه من ترضر 

نتاجية، املقاوالت، الصناع الفرادى أ و  الصناعة التقليدية اخلدماتية أ و االإ

 
3 Office National Marocain du Tourisme 
4 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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بعدم هيلكة هاذ القطاع وعدم كذكل  وترضر، وترضر لكال ،التعاونيات

واكن  ،(la CNSS)% اليل مسجلني ف 10تقريبا أ قل من  ..انضامهمم

 .الفئةذ واحد ال ثر كبري عىل ها عندو

للتخفيف من حدة هاذ ال زمة عىل العاملني يف قطاع الصناعة 

ش نواكبومه ابش ابالوزارة قامت بتعبئة املصاحل املركزية والرتابية  ،التقليدية

طار ديس تافدو من االإجراءات اليل اختذهتا بال قظة جلنة الي"ان يف اإ

 ".الاقتصادية

ظهر بأ ن  ،خالل شهر ماي املنصمبحث ميداين معلنا كذكل واحد ال 

وأ مه حاجة  ،عدد همم من هاذ الصناع التقليديني اس تفادو من هاذ االإعاانت

املطالب امللحة، اكحلصول عىل و اليل اس تخلصناها من هاذ البحث املهين ه

ىل  جانب التسويق قروض برشوط تفضيلية ودمع التسويق االإلكرتوين اإ

آليات لالس امتع رهن االإشارة لتحديد املشالك  الالكس ييك، كذكل وضع أ

 اليل كيواهجوها مجيع فئات الصناع التقليديني.

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارون،

كذكل اليل هممة يف قطاع الصناعة  ،وينتكفامي خيص منظومة ال 

لكرتونية ال سابيع هاذيف  عززت الوزارةفكذكل ، التقليدية ، اليل منصة اإ

الفرتة  هاذميكن لنا نواصلو يف  (almaalem.artisanat.gov.ma) مسيهتا

 .التكوين

طار دي مس تحقات املكونني والصناع أ  بقات كت الوزارة ،يف نفس االإ

، ولقينا وسائل ابش يكثفو املهينيف التدرج  لتكوينا املشاركني يف معلية

 التكوين عن بعد. هاذ

 ،عىل برانمج للصحة والسالمة الس تئناف ال نشطة كذكل خدمنا حنااو 

 .فالتلفزة، فاملواقع االإلكرتونية ..وعندان واحد برانمج تواصيل يف مجيع

ن شاء هللا يف ال س بوع امل  بل ق اكين كذكل مرشوع لهيلكة القطاع، واإ

، 50.17رمق غنحاولو نمكلو مسطرة املصادقة عىل مرشوع القانون  ..عندان

نتاجية  ون ادلراسة أ مام جلنةوغتك  مبجلسمك املوقر.القطاعات االإ

ابش نعاود جنيب عىل  خنيل شويش دايل الوقت ..بعجاةل ،فهذه

جراءات اليل مقنا هبا ال س ئةل، بعجاةل  ال ربع قطاعات هاذيف  التدابري واالإ

 ليل كترشف علهيا الوزارة.ا

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الوزيرة.

طار و التعقيب عىل جواب الس يدة وزيرة الس ياحة، أ عطي اللكمة يف اإ

 .لفريق ال صاةل واملعارصة يف البداية

 الس يد املستشار تفضل.

 

 : امحمد امحيدي املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 س يدات والسادة املستشارين احملرتمني،ال 

لك رصاحة طبق ال صل ب بأ ن جوابمك ،لس يدة الوزيرةا ،يبدو يل

، ليس ابلنس بة للجواب دايل ال مس يف جملس النواب، ليس هناك اجهتاد

م، عدد الكيلومرتات اليل رضبنا هناك بلك رصاحة رضبنا الشقاء والسال

 ، ولكن لل سف الشديد.اعالقط هاذحنا ك خصائيني يف اابش جنيو 

بأ ن  ولوالس يدة الوزيرة، عن قطاع دايل الس ياحة اليل كتق ،نتلكم

 اةلحكتقولو اليل  %5 يكاذل ن حىت ه %100 أ ان أ عترب بأ ن ،95%

ه بأ ن اليد العامةل اليل عندها، معنا ولكن ال تغطي املصاريف دايل ..وكذا

 .دودةسنعتربها يف نفس الوقت بأ هنا راها م 

تدمع من جانب ولكن  ش نفهم غري احلكومةتبغي ا م أ اناحلاجة د مث واح

آخر،  بغيتش نفهم بأ ن احلكومة عارفة بأ ن القطاع ا أ ان متأ خذ من جانب أ

 سواء ،بري من احلافالت، واحد العدد كبريدايل الس ياحة فيه واحد العدد ك 

 .الكبرية، املتوسطة والصغرية

جراءات، قو ا م التأ مني، لنا عن التأ مني أ ش نو  لومعلتوش عليه يش اإ

د الوطين معلتو فيه؟ حشال من حافالت اليل اكينة واقفة عىل الصعي

  والتأ مني خدام؟ أ ليس هذا ابلنصب عىل املواطن؟

والرخص اليل كتطلب  ..الس يارات والواجب دايلالرضائب  ،كذكل

ىل غري ذكل من املشالك اليل كيعيشها اليش دايل الس ياحة،  هاذمن  اإ

اك اليش دايل الطريان، ذ عىلذكرو ن لل سف الشديد، كون نلكالقطاع، و 

سرتاجتيةهل هناك  يف ال ايم القليةل لنا بأ ن ول قكتالوزيرة احملرتمة؟  ةس يدال  اإ

هاذ الوابء جا  ،حنا عىل ال بواب، ل ن لل سف الشديداغادي جنيو  املقبةل

ة كتش تغل شوية دايل الس ياح اليل بلك رصاحة فيه يف واحد الظرفية

 .والصناعة التقليدية

 رمضانالصناعة التقليدية يف هاذ الشهر دايل رمضان اليل كيكون 

كتعرفو  أ نتوماها  مبارك، وكنعرفو كيفاش بأ ن الصانع التقليدي يش تغل،

اك اليش دايل الس ياحة اليل املغرب ذكيفاش داز، كذكل غادي نزيدو 

ىل حد الآ ال  كيعيش  تبأ ن الواكال نس ياحة يف هاذ املومس دايل الصيف، واإ

تاش وق فغادي حيلو؟ وقتاش فعرفينش راسهم ا دايل ال سفار، الفنادق م

 وقتاش غادي يديرو؟ ف (réservations) دو؟سغادي ي 

كرو مع اذتحنا كن اس نني و  يهاذكرو عىل الس ياحة ادلاخلية، اذتكن 

حىت  كنحملوش املسؤولية غري ليك أ نت،ا م ،كرواذت، كن الوزراء السابقني

، ولكن ل ن كنا نطالهبم بتشجيع دايل الس ياحة ادلاخلية ،ابقنيلسالوزراء ا

 الو.اكين و ا لل سف م

 ،الس يدة الوزيرة ،مث ننتقل للقطاع دايل الصناعة التقليدية اليل

ولل سف الشديد،  ..اليل أ كرب مترضر وكذا كنشكرك بأ ن كتعرتيف القطاع
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لصحية، التغطية ا تغطيةال جنيبمك ذكرتو بنا عىل التغطية،  ولل سف الشديد

، رؤساء حنا كغرفابأ ن  أ ان يبدو يللصحية، الس يدة الوزيرة، امسح يل، ا

بأ ن املمثلني دايل القطاع  ..من طرف املنتخبني ومن طرف .الغرف، بأ ن.

 الهايحنا ال عمل لنا، اولكن  ..ن الغرفأ  سواء امجلعيات، التعاونيات كيلومو ب

ساعة وال  24قبل  نولك ة،طلب منا اجامتع تشاوري من طرف الوزار 

تفاقبأ ن أ كرث اكن ذاك اليش  مع وزارة دايل  خرج يف املواقع بأ ن هناك اإ

ة دايل وزارة التجارة، مع وزارة التجارة ومع جامعة قحنا ليس مبلحا، التجارة

آخر من يعملاالشديد، الغرف دايل التجارة، لل سف   .حنا أ

الصانعات والصناع  لداي ،بلك رصاحة ،هناك عدد كبري من املشالكمث 

الس يدة املنتوجات اليل كتدخل من برا،  دايل اليش هاذالتقليديني، 

اليل كيدخل من ياغة ص ال  ، وعىل سبيل اخلصوص ذاك اليش دايلالوزيرة

فني هو هاذ ادلمع؟ ادلمع اليل كنقولو بأ ن خصنا ندمعهم،  وكذا.. تركيا

د ادلقيقة دايل احاحلاجة، الس يد الرئيس، و ل ن واحد  لل سف الشديد،

اقشو ولكن املاكنة، طلبنا منمك الس يدة الوزيرة، ابش غادي جتيو للجنة غن

ىل حد الآن  .ابجلواب شناتوصل ا ابيق م ،رفضتو اإ

  الس يد رئيس اجللسة:

 .الس يد املستشار انهتيى

 .للوحدة والتعادلية الاس تقاليلللفريق اللكمة 

 الس يد الرئيس.تفضل 

 اللبار: ماملستشار الس يد عبد السال

 شكرا الس يد الرئيس.

ة الوزيرة، ، كنشكروك الس يدالاس تقاليلالفريق  ابمس ،بدوري

كنشكروك جزيل الشكر، ل نك هنجيت نفس الهنج اليل هنجاه أ و اليل هنجوه 

فهمنا ا واخلوا اخلاوي، م ةالرؤي أ عضاء هاذ احلكومة، مشييت يف توس يع

  .والو

ذن احلكومة اليوم ماش ية يف نفس ا جتاه، كهترض يف الفراغ، واش الإ اإ

كينتظرو  زالام لناسعباد هللا، وا غدا غادي نساليو؟ غدا راه سالت اي

 هاذكيفاش غادي خيرجو؟ واش غادي خيرجو وال مغاديش خيرجو من 

 ؟ ى؟ واش احلجر الصحي غادي يبقىواش الطوارئ غتبقاجلاحئة؟ 

ذن ك  يل النشكرك أ ان جزيل الشكر، ل نك هنجت نفس ال سلوب اإ

 .الومه فقطالومه ف هنجاه احلكومة املوقرة، وهو الومه،

فط مذكرة كيفاش نتغلبو عىل يس   الاس تقاللزب زيك خبري، حجيهللا 

آ قليت لنا  لو اكن صابمنس تقبلو ما بعد كوروان؟ كيفاش  الصعاب؟ ش أ

اكنش، الصناعة ا اليش م هاذراه  االإجيايب مهنا،خذيتو غري ا؟ غادي نديرو

آ التقليدية  صناعة تقليدية، راها ماتت، وراه  يش بقاتشا لرشيفة، راه ما أ

فطنا هل ي فطنا للس يد رئيس احلكومة احملرتم، ص ي ص  ة اليليف املذكر  عطينامكا

يك هاذش نو كيخص، ا ، كنقولو هل هاالاس تقاللحزب  ابمسمذكرة 

، التوجه دايلنا خصو دامئا الصفقات العمومية خصها تبقى مركزة، البناء دايلنا

 أ ن يش محلاية الصانع التقليدي، اليل س بقين راه هرض عىل أ ن هاذ ال ايممي

صدقة، الصناع ، راه الناس دايزة فهيم ريوجتبقاش ا التقليدي م الصانع

 .، ال سوق، معىن أ ننا كندفعو هبم للهاويةمعلال  التقليديني،

آفاقاالس يدة الوزيرة،  ،تظرو منكن حنا كن ا راه غدا غنديرو، ، عطينا أ

راه كهترضو  ،أ ان كصانع تقليدي، أ ان مكواطن ،مالالآ ابش تفتح يل  ..غدا اهر 

جتيوش حبال حبال، ال نفهم أ ي يشء،  جتيو لهنا للربملان أ و مايف اخلوا، معنا 

فينا هنااي فهم يش حاجة من الكم دايل الس يدة الوزيرة  ويعطيين يش واحد

فهمنا؟ ميكن أ ان و احملرتمة؟ فعال تعذبت يف الهرضة، ولكن هرضت، أ ش ن

ابش سة ، فرجاء بدلو معنا الس ياةكنفهمش اللغة العربيا مكنسمعش أ و م

 املغاربة ينتعشو، ويفتحو ابب ال مل، ال مل.

 شكرا.

  الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

طار التعقيب  .اللكمة لفريق العداةل والتمنية يف اإ

 اليس حايم ادلين تفضل.

  حايم ادلين:يلالع بداملستشار الس يد ع 

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

ونتفهمها وضيحات اليت فهمهنا جيدا، شكرا الس يدة الوزيرة عىل هذه الت

والس ياحة اليوم  ترضر عامليا، ،بدون مزايدات ،عىل اعتبار أ نه هذا القطاع

ىل اكن يش قطاع اليل ترضر  متوقفة يف العامل مايش فقط يف املغرب، واإ

وما ل الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية ايهو قطاع د 100%

 .ا عىل املس توى ادلاخيليرتبط هبام من نقل س يايح أ يض

متفهمني وخصنا  وخصنا نكونو متضامنني خصنا نكونو ،ذلكل اليوم

الس ياحة ادلاخلية، الس يدة  دايل وقتالنقدمو مقرتحات، اليوم هو 

ش أ كرث من مليون مواطن ال، عنبقاوش نتلكمو علهيا نظرايا الوزيرة، م

س بانيا، بغينا العطةل دايهلم يف الصيف  قضومغريب يف الس نة املاضية  يف اإ

يتالءم مع القدرة  عرض وامنتوج مغريب ويلق وااملليون يلق هاذاليوم 

ض اليل فيه اجلودة وفيه اخلدمات، دايل الطبقة املتوسطة، وعر  الرشائية

الفرتة دايل  هاذأ سامل البرشي يف لر وهذا كيحيلين عىل الرأ سامل البرشي، ا

يقدم ابش  ،ضع للتكوينالس يدة الوزيرة، ابش خي ،الركود، خصنا جمهود

، وأ يضا نعتنيو ابلرأ سامل البرشي عىل اكفة خدمات يف املس توى

 املس توايت.

اليل جبديت الفئة دايل املرشدين  ،الوزيرةالس يدة  ،وكنشكرمك

 معمك وحنا بغينا نثري ا، (CNSS) لنتينا عىل املوضوع دايأ  وطم الس ياحيني

صها مراجعة، ابش موضوع دايل بعض النصوص التنظميية اليل خ  أ يضا

 ميكن هلم يزاولو املرشدين الس ياحيني اليل اكينني عىل املس توى الطبيعي
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يف  أ و ال يتقدمو  املدن من بعد ما ميرضويف ،املرشدين الس ياحيني ،أ يضا

هامتم خاص او ابش يكون علهياالسن، هذه فئة كنمتن  .واحد االإ

طار القطاع  تبقاش يفا ما يتعلق ابلصناعة التقليدية، بغيهنا م ،أ يضا اإ

ملوضوع دايل، مايش الناس دايل الصناعة ا يف التيسريوبغينا  ،غري املهيلك

، ولكن الرشوط املادية اليل (la CNSS)يف  بغاوش ينخرطوا التقليدية م

مة دايهلم ابش حىت ءفيف مهنا واملالتخ ، بغاو ال اكينة يه رشوط كثرية علهيم

 غري املهيلك. يف هاذ القطاع  ما ينخرطوو ه

ابش تقتين املنتوجات وهنا بغينا خطوة أ يضا من طرف االإدارة املغربية 

ا كيصنع منتوجات ولكن مدايل الصناعة التقليدية، ل ن الصانع التقليدي 

اليل موجودة اليوم، د وخصوصا مع هاذ احلاةل دايل الركو  ،كيلقاش فني يبيعها

ع التقليدي، الزرايب، االإدارة املغربية تقتين مجيع املس تلزمات دايلها من الصان

آخره. ىل أ  اخلشب اإ

قدمو مقرتحات فامي يتعلق ابلوضعية الس يدة الوزيرة، ن ،بغينا أ يضا

 ،التكوين فامي يتعلق ابلسالمة الصحية، ل ن خصنا نتعلمو يعين ..دايل

يف هاذ الصيف ولكن يف  ء، واملغاربة خصهم يسافرووابنتعايشو مع هاذ ال

 املنتوج فيه املعايري دايل السالمة الصحية.خصهم يلقاو واحد  نفس الوقت

عىل التوضيحات اليل قدممت لنا  ،الس يدة الوزيرة ،نشكرمكحنن 

 مشكورين.

نقاذه املقرتحات ابش هنضو اذبغينا نتقدمو هب  هاذدايل  ونقذو ما ميكن اإ

نس تافدو من لنا ميكن  بغينا أ يضا ..نقطعو مع غينا أ يضالس يايح، وب ا املومس

عيد الص عض ال سفار عىل بب  ما يتعلق ت اليومااليل تلق بعض اخلدمات

 العاملي ابش جنيبو حىت الس ياح، ل ن املغرب فيه النس بة دايل الوابء

، "سفر اعاتفق"، "سفر اعاتفق" اكذيسمى ب ما نس تغلوميكن منخفضة، ك 

نس تقطبو س ياح ربانمج اليل طلقتو مجموعة دايل ادلول، ميكن لنا ال هاذ

 اليل كتبحث عىل أ ماكن خالية من الوابء. ولجدد من بعض ادل

 شكرا لمك الس يدة الوزيرة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا لمك الس يد املستشار.

طار التعقيب  .اللكمة للفريق احلريك يف اإ

 ن.الرحامد موالي عبتفضل 

 :ادلرييس نعبد الرحاماملستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 دة الوزيرة.شكرا الس ي

يف  يف واحد الوضع ال حتسدون عليه، هللا يكون لمك أ نتومايف احلقيقة 

آ أ لف معني،  اليل هام يف احلقيقة من أ كرب  الس يدة الوزيرة، جوج قطاعات أ

ليار دايل ادلرمه اليل م  78اجلاحئة، القطاعات اليل ترضرت يف هاذ 

أ لف معل مبارش  550 دايل املنتوج ادلاخيل 7.2، 2019تدخل تقريبا يف ك 

ىل غري ذكل.  اإ

زيك خبري، اكين شوية جيالس يدة الوزيرة، هللا  ،بغيت نطلب منك

دايل التعطال يف القضية دايل ادلليل اليل ممكن يكون مصادق عليه من 

ا وتركيا فتحت نت ه أ كرث، ل نه تونس فات فيمك تش تغلو املنظمة العاملية، بغين

 ؟هذاالتوقيت  من هاذحنا ااه دوةل كتناقش معها، فني ر  70اجملال مع 

 Rallye) ،(marathon des sables)هنرض ليمك كذكل عىل  بغيت

Aïcha)يف ، اليل فاحتني مجموعة دايل الناس ابش غادي يكونو(le mois 

ن شاء هللا، واش  (9 واش عندمك خلية اليل كتعامل  ؟مس تعدين أ نتوما، اإ

 marathon des)ل ن كهنرضو عىل  ؟الكبار (les agences) ذمع ها

sables) دوةل اليل فيه،  100واحد مشارك، تقريبا  1500، كهنرضو عىل

ص واحد اخللية اليل ميكن نش تغلو لكهم خ وهاذ، (chaines) 50فيه 

 العصا أ كرث، ةلكاطق اليل و ايك املناذونتعاونو فهيا ويه اليل كتقيس هعلهيا 

 يه اجلنوب الرشيق دايل اململكة.

الس يدة الوزيرة، عىل الس ياحة ادلاخلية، العام  ،كلهنرض لمك كذ بغيت

 18يك اذادلرمه اليل خرجت، واليوم ه دايل مليار 18، 2019 ف الفايت

 قيالاو (qui n’est pas déclarée) و (déclarée) يهاذ درمه، مليار

(X 3)  وال(X 5) ماكنية ابش طار التضامن هاذ، واش اكينة اإ  الناس يف اإ

من الرؤساء   (bonus)ويكون واحد ،هات دايهلمأ ننا حنسسهم خيرجو للج 

ابش ميكن لينا دايل اجلهات واجملالس اجلهوية ابش لك واحد يتعاون معمك 

 .نسوقو اجلهات دايولنا

  ،الس يدة الوزيرة

ب كنطالوأ ان مك، نا نتعاونو معن أ  البد بوحدمك راه مميكنش لمك تش تغلو، 

القطاع، والس يد وزير  هاذالس يد رئيس احلكومة واالإخوان يتعاونو مع 

حنا جايني من ورزازات، اواحد ادلقيقة،  .. غريملالية، امسح يل الس يدا

 les locations de)ت نتحر ازيك خبري، الناس راه جيالس يد الرئيس، هللا 

voitures)هاذ، بغينا الناس اليل انتحرو د الرشاكت، جوج ، جوج د 

 ..(transport, les hotels) ، تعاونتعاونك  ال بناك اليل

 الس يد الرئيس.هللا هيديك و

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 انهتيى الوقت الس يد املستشار، انهتيى الوقت.

طار التعقيب اللكمة لفريق التجمع الوطين لل حرار  .يف اإ

 الس يد الرئيس. تفضلو

 :محمد البكوري ر الس يدااملستش

 الرئيس.شكرا الس يد 

 الس يدة الوزيرة،
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تداعيات جاحئة كوروان عىل القطاع اذلي  لك يعمل أ نال أ نباللك يعمل 

 عليه اكرثية ابمتياز، حيث أ صابه شلل اتم، ومن الطبيعي أ ن تكون نيترشف

آ  هل  نياملس تخدموعىل  ،اثر اجامتعية واقتصادية وخمية عىل املهنيني من هجةأ

من هجة أ خرى، خصوصا وأ ن قطاع الس ياحة والصناعة التقليدية قطاعات 

 غةل يف نفس الوقت.منتجة ومش

ىل  ضافة اإ أ ن أ جنحة املغرب مشلوةل بعد توقف اخلطوط امللكية اإ

 .الس يدة الوزيرة، هللا حيسن عونمك ،املغربية، ذلكل ال يسعنا ابش نقول لمك

جلنة اليقظة "اخل درمغ لك ذكل تبقى جمهوداتمك قمية  ،ولكن

لف ملحوظة جدا، حيث ابرشمت حوارات مارطونية مع خمتو  "الاقتصادية

ووقفمت عىل جحم اخلسائر احلقيقية،  ،لجميعل مت صناملهنيني يف القطاع، أ  

خراج القانون  املترضرين  اذلي يعوض 20.30واس تطعمت يف ظرف قيايس اإ

 القطاع.من اجلاحئة يف 

نقاذ  هذه اجملهودات ويه مناس بة هننئمك فهيا عىل لك املبذوةل املقدرة الإ

 هذا القطاع من االإهنيار التام.

لتفاتة، يف ن فس االإطار، املرشدون الس ياحيون بدورمه ينتظرون منمك اإ

أ ن يبقوا ، فال يعقل فهم فئة عريضة نعتربها عصب الس ياحة يف بالدان

جامتعية، منوهبدون تغطية  هذه  مبا جاء يف عرضمك يف هذا الصدد دلمع ااإ

جناز س يحسب لمك.الرشحية  ، وهو اإ

ني هبا للمطارات من أ جل نمثن كذكل الزايرات امليدانية اليت تقوم

جراءات هممة تفرض  الهتييء ال مثل عادة النطالقة قطاع النقل اجلوي، اإ الإ

لزام املهنيني عىل التعايش مع هذه اجلاحئة  ومبزيد من  مبزيد من اليقظةاإ

جراءات  ق الاحرتازيةاالإ  القطاع عرب االإرساع انطالقار الصامة الإعادة ر واإ

خراج برامج مس تعجةل دلمع ا  الاستامثرلس ياحة ادلاخلية اليت جيب يف اإ

 الاقتصاديةفهيا، ويه نقطة الضوء الوحيدة اليت س تخفف من الآاثر 

غاربة اذلين يعانون اليوم من الضغط والنفس ية ابلنس بة للم الصعبة للمهنيني

 .لصحي علهيمااذلي خلفه احلجر 

 ،الس يدة الوزيرة

 الاجامتعيةمي التغطية ابلنس بة لقطاع الصناعة التقليدية، يه فرصة لتعم

، لالنداثرعىل اكفة املهنيني، خصوصا البسطاء مهنم وذوي احلرف الآيةل 

وصيانة ملكتس باتنا ذات امحلوةل الثقافية اليت تعزز  حامية ملوروثنا الثقايف

 اليوم عن ابيق شعوب العامل. متغربيت دايلنا ومتزيان

لدلور اذلي قامت به  ، اعتباراالاجامتعي ابالقتصادويف ال خري، ننوه 

 يف هذه اجلاحئة، حيث سامهت بدورها يف توفري املواد اتالتعاوني

أ لف،  30فة وصناعة الكاممات اليت جتاوزت ال ساس ية الغذائية ومواد النظا

لوضع هذا القطاع عىل  املواكبنوين انقصنا اليوم هو التأ طري القذلكل ما ي 

اخل فريق التجمع الوطين د ه، وهذا ورش نعترب سكة القطاعات املهيلكة

الربملان،  ةعلهيا مع مؤسس الاش تغاللل حرار، من ال ولوايت اليت جيب 

حيث وضعنا مقرتحات يف هذا الصدد، ننتظر منمك الس يدة الوزيرة 

 املصادقة علهيا.

 وشكرا.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 شكرا الس يد املستشار.

طار الوقت  للرد عىل التعقيبات يف ،الس يدة الوزيرة ،اللكمة لمك اإ

 .ادلقايقعتقد جوج أ و ثالثة دايل أ  ، للمنصة املتبقى، تفضيل، تفضيل

 تفضيل الس يدة الوزيرة.

الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد 

  :الاجامتعي

 الرئيس. شكرا الس يد

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يف ومالحظاتمك، اليل غرنكزو علهيا  كنشكرمك عىل التدخالت دايلمك

، القطاعات اذهب الربامج ابش هنضو هاذال ايم املقبةل يف بلورة  ويفال سابيع 

قصري ابش نطرقو ل ربعة دايل القطاعات ابلتدقيق، وأ ربعة دقيقة وقت  18

ليل قلنا راه ترضرت بزاف يف هاذ الوقت دايل ال زمة، فباش االقطاعات 

دايلمك ستشار احملرتم، فعندان موعد مع اللجنة املوقرة مل ا جناوب عىل الس يد

اليل غادي نطرقو فهيا ابش ندرسو مرشوع القانون،  ،يف ال س بوع املقبل

 كذكل نعملو واحد العرض خاص ابلصناعة التقليدية.

ىل امسحتو  ،ليل بقا يل، ميكن جوج دايل ال جوبةاهاذ الوقت الوجزي ف  اإ

من ال ولوايت، ميكن كنتلكمو علهيا منذ  عىل الس ياحة ادلاخلية، يه ،يل

د الظرفية اليل غادي نش تغلو فهيا، وأ ان عندي ثقة واحكن جاان س نوات، مي

 نقول ثالثة د الفاعلني:

، وعندان ثقة عأ وال، املهنيني يف القطاع، ل هنم غادي هيمتو هباذ القطا -

 مناس بة اليل بواحد املسؤولية عروض للمواطنني املغاربة بأ هنم غادي يقدمو

 ؛ال ثنة وكذكل الصحة والسالمةفامي خيص اخلدمات و  ،هاذ الظرفية

حنا اعندان كذكل ثقة يف اجلهات، ل ن بغينا نش تغلو مع اجلهات، و  -

ابش نعرفو  تل ن هو كذكل الوق، les CRT)5(عندان واحد الربانمج مع 

، وأ فضل حاجة يه بلك هجة أ ش كزتخر هبا واش نو عندها من مؤهالت

املقرتحات، وغادي تشوفو يف ال سابيع املقبةل اكين جتيب واحد  ة اليلاجله

ابش لك هجة (les CRT) و (l’ONMT) بني خلدمة مااب واحد التواصل

 ؛نسافرو لهيايك اجلهة ابش هاذأ ش نو عندها يف جتي تفرس للمواطن 

عىل واحد التضامن  وواثلثا، عندان ثقة يف املواطنني املغاربة اليل برهن -

ن و هاذ ال زمة،  يف شاء هللا غيكون التضامن كذكل مع الس ياحة اإ

ان يف هاذ والثقة دايهلم ابش يساعديف ادلاخلية، ل ن يف حاجة هلم و

 ، هذا فامي خيص الس ياحة ادلاخلية.الظرفية

ميكن غري جوج د ال جوبة، أ ول حاجة  ،يةدفامي خيص الصناعة التقلي

 
5 Conseil Régional du Tourisme 
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 ن أ مهأ صبحت ماب تظرها ولكن دن كن  اع كنا لكناالقط هاذالهيلكة دايل 

ن ،وكذكل كذكل، فالقانون غادي يساعدان الاجامتعيةال ولوايت والتغطية   اإ

و اخاصنا نلق ،الكثري وقاسو ل هنم عانو ..للصندوق ندخلو فئة بفئة ،شاء هللا

 ،الس يد املستشار ،مكابيع املقبةل، جينا للتشاور معساحللول يف ال  

وخصنا نكثفو من  ةاملناقش هاذجيايب دايلمك يف وكنشكرمك عىل التفاعل االإ 

 .وتريةال هاذ

ا ، التسويق والرتوجي، املعارض ماثين حاجة يف الصناعة التقليدية

وك هاذ اك اليشذو  بسبب هاذ احلجر الصحي،اكينينش ا بقاوش، م

 خصنا نس تعملهم، ابش  ،ضابش نضمو املعار  اليل كنا كنساعدو هبم ال موال

ل ائو بوسلش تغون  ، (le commerce électronique)نديرو ،ورونط

 تسويق والرتوجي.يف ال دلمع ل أ خرى، ل هنم يف حاجة

 والسادة املستشارين. وشكرا الس يد الرئيس

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الوزيرة.

 امهة يف هذه اجللسة.سونشكرمك عىل امل 

 امجليع عىل املسامهة.أ شكر 

 عت اجللسة.ورف


