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 703اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو 22(هـ 1442 ذو القعدة 11الثال
ن شامشالسيد : الرئاسة شارن، عبد احلكمي  س جملس املس   .رئ

ت ة ال  ستساعتان و  :التوق قة، ابتداء من السا قة  ثالثةومخسون دق ق وا
  .بعد الزوال عرشة السادسة
ٔعامل ٔسئ املتعلقة لتقلسة خمصصة : دول ا ىل ا ٔجوبة  دمي ا

س احلكومة حول موضوع ل رئ تدابري ": لسياسة العامة من ق
راهات  خلارج، يف ظل إال بة اجلالية املغربية املقمية  ال وموا استق

ء  د"النامجة عن و   .""19- وف

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

شار السيد عبد احلكمي لس ن املس س ا   :شامش، رئ
﷽  

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

و احملرتم، ر ا   السيد وز
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفص ستور، واملادتني  100ل معال ب من ا

شارن، خيصص جملسنا هذه  284، 283 لس املس يل  ا من النظام ا
ل  لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  اجللسة لتقدمي ا

س احلكومة احملرتم حول موضوع يتعلق بة : السيد رئ ال وموا بتدابري استق
خلارج، ء  اجلالية املغربية املقمية  راهات النامجة عن و د"يف ظل إال -وف

19."  
ٔعامل هذه اجللسة،  دول  ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
ت  ال د من ٕا ىل ما  لس  ٔمني الطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة 

ٔمني   .ومراسالت، اللكمة لمك السيد ا

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
سشكرا السيد ال   .رئ

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

و احملرتم، ر ا   السيد وز
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ستورية رمق  لس بقرار احملمكة ا  15بتارخي  21/122توصلت رئاسة ا
شغ 2021يونيو  ي اكنت  شغور املقعد ا ه  ي رصحت مبوج ، ا
اء البقايل الطاهري السيدة الس  ر ة ملمثيل ا رمس الهيئة الناخ لس، 

ة ٔقالمي جبهة طن احلسمية، وبدعوة  -تطوان - امجلاعية وجمالس العامالت وا
ارشة يف الحئة الرتشيح رد امسه م ي  تخب  املرتحش ا ٓخر م املعنية بعد 

  .يف نفس الالحئة لشغل املقعد الشاغر ملا تبقى من الفرتة النيابية احلالية
س الفريق  ارية من السيد رئ ٔيضا مبراس ٕاخ وتوصلت الرئاسة 

ساب  ن اللها  د من  شار احلو املربوحاحلريك، يف   .لهذا الفريق املس
لنصوص  لس من جملس النواب    :التاليةكام توصل ا

متمي القانون رمق  51.20مرشوع قانون رمق  - 1 املتعلق  103.12بتغيري و
ن والهيئات املعتربة يف حمكها؛   مبؤسسات االئ

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق  - 2 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت؛   والغا

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق  - 3 املتعلق  98.15بتغيري و
ة املهنيني  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت
اصا،  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش والعامل املستقلني وا

نية؛  يف ٕاطار قراءة 
متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق  - 4 داث  99.15بتغيري و ٕ

ات املهنيني والعامل امل  لمعاشات لفائدة ف ري نظام  اص  ٔش ستقلني وا
نية اصا، وذ يف ٕاطار قراءة  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا   .ا

الل الفرتة املمتدة  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا كام بلغ 
رخيه 2021يونيو  16من    :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 15: دد ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 10: دد ا  ٔسئ
ٔجوب - ابيةدد ا  .جوا 13: ة الك

ارشة بعد هذه اجللسة مع  د م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ ويف ا
ىل مشاريع القوانني  راسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة 

  :التالية
ت؛ 76.17مرشوع قانون رمق  - 1   يتعلق حبامية النبا
ت؛ 34.18مرشوع قانون رمق  - 2 ات حامية النبا   يتعلق مبنت
ت؛ 53.18رشوع قانون رمق م  - 3 امئ النبا صبة ود ملواد ا   يتعلق 
سوية وضعية  63.18مرشوع قانون رمق  - 4 ديدة ل ٔحاكم  سن 

ٔو قاب  ة  ٔرايض فالح ن سابقا من  د ني املستف بعض الفال
ه الظهري الرشيف  متم مبوج و اخلاص، يغري و ة يف م ا لفال

سمرب  29( 1392ذي القعدة من  22بتارخي  1.72.277رمق  د
ٔو )1972 ة  ٔرايض فالح ني  ، مبثابة قانون يتعلق مبنح بعض الفال

و اخلاص؛ ة من م ا لفال  قاب 
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ناء  62.19مرشوع قانون رمق  - 5 ق اصة تتعلق  ضيات  سن مق
ٔو قاب  ة  ٔسهم عقارات فالح رشاكت املسامهة ورشاكت التوصية 

وا ارج ا ة   ر احلرضية؛لفال
ري، مرشوع قانون رمق  - 6 ٔ داث وتنظمي  93.17ويف ا ٕ يقيض 

ٔعوان  عية لفائدة املوظفني وا ج ٔعامل  هنوض  مؤسسة ا
لصيد البحري لقطاع الوزاري امللكف   .العاملني 

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

اقشة حمور هذه اجل  ٓن يف م ه كام سبقت رشع ا لسة، وموضو
خلارج، يف ظل "إالشارة،  بة اجلالية املغربية املقمية  ال وموا تدابري استق

ء  راهات الناجتة عن و د"إال   "."19- وف

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ل مدة بـ  ت  11توصلمت كتابة ق يل طرحت خمتلف مكو سؤ ا

شارن، تتعلق ٕاجامال بظروف ا ال مغاربة العامل، ٕاجراءات جملس املس ستق
ف اليت هتم  مه، ٕاجراءات التخف بة ٕاقامهتم يف ب سهيل عودهتم وتدابري موا

ول املصنفة يف الالحئة  ن يف ا   .والراغبني يف العودة) ب(املغاربة املوجود
، وطبقا  ٔسئ ادة قراءة هاذيك ا ة الوقت يف ٕا ة ٕاىل ٕاضا ودون احلا

ارشة  لقرار ندوة الرؤساء، س احلكومة اللكمة م ٔعطي لمك السيد رئ
ٔسئ ابة عن هذه ا   .لٕال

س احلكومة ين، رئ ن الع   :السيد سعد ا
﷽  

ىل رسول هللا و وحصبه   .امحلد  والصالة والسالم 
شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ

، و ر ا   السيد وز
  زراء،السيدات والسادة الو 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ليمك ورمحة هللا وراكته   .السالم 

ل مع جملسمك املوقر يف هذا املوضوع املهم  ٔتفا ٔن  رسين بطبيعة احلال 
ريدون  ن  خلارج، وا بة املغاربة املقميني  ال وموا دا، وهو تدابري استق

راهات الناجتة مه يف ظل إال اق بب ء  لت د"عن و ، وهو "19-وف
ٔخواتنا وٕاخواننا املغاربة املقميني  ىل قلوبنا مجيعا من  سؤال هيم رشحية عززة 

ىل  ددمه  زيد  ن  ٔي ما  5ارج الوطن، وا ماليني مواطنة ومواطن، 
ىل  دون % 85تقريبا من ساكنة املغرب وتقريبا % 12يناهز  مهنم يتوا

ٔوربية   .لقارة ا
ال وهذه الرشحي ن  اصني وموصولني من  ما  اية واه ة تلقى ر

ة  ي ال ختلو خطبة من خطبه السام امل دمحم السادس، نرصه هللا، وا

شؤوهنم  م  ه عوة ٕاىل  اجهتم وٕاىل ا مه، ٕاىل  من إالشارة ٕاىل قضا
شغاالهتم وانتظاراهتم اوب مع ا   .والت

اية املولوية يف ال  ة اليت وقد جتسدت هذه الر ة السام ت امللك تعل
لسلطات  صدارها  ٕ ٔسبوع املايض  ، حفظه هللا، ا ال امل تفضل 
سهيل عودة العائالت املغربية  ىل  لني، قصد العمل  املعنية ولاكفة املتد

اسبة ٔمثنة م ٔمان وب ة ويف  رس   .خلارج ٕاىل بالدمه 
لني يف ال امل لك املتد ٔمر  جمال النقل  ويف هذا إالطار، 

لني يف  ة املغربية، وكذا خمتلف الفا اصة رشكة اخلطوط امللك اجلوي، 
ناول امجليع،  كون يف م  ، ٔسعار معقو د  ىل اع لحرص  النقل البحري 
متكني العائالت املغربية  الت  ىل توفري العدد الاكيف من الر ٔيضا احلرص  و

ٔهلها  رة وطهنا وص الرمح ب اصة يف ظل هذه خلارج من ز وذوهيا، 
احئة  امليا وٕاقلمييا ووطنيا،  رشت  د"اجلاحئة، اليت ان   ".19-وف

ٔو  ني، سواء يف جمال النقل  لني السياح ال امل لك الفا ا  كام د
ٔبناء اجلالية املغربية  ال  جمال إالقامة، الختاذ التدابري الالزمة قصد استق

ٔحسن الظروف  خلارج يف  ٔمثنة مالمئة ومعقواملقميني  ٔمان وب   .ويف 
ة ملؤسسة دمحم  ته السام عطاء تعل ٕ ، نرصه هللا،  ال امل كام تفضل 
ىل منت  خلارج  ٔفراد اجلالية املغربية املقمية  بة  لتضامن ملوا اخلامس 
ني وصوهلم، وذ لضامن استفادهتم من  البواخر اليت تؤمن العبور و

الل العبور  ىل  الل الوصولظروف م   .و
خلارج لتتجند  لمملكة  صليات العامة  ال امل السفارات والق ا  ود
صلية وإالجراءات إالدارية  سهيل إالجراءات الق يف هذه العملية وتقوم ب
اق  لت انب الراغبني يف  ٔ املطلوبة من طرف املواطنني املغاربة وكذا ا

جعة  اوب بطريقة  رة املغرب والت   .مع طلباهتم وانتظاراهتمويف ز
ا معيقا  ة صدى طيبا وارتيا ة السام ت امللك لفت هذه التعل وقد 
خلارج، وزادت من حامسهم ورغبهتم يف  ٔوساط املغاربة املقميني  وبريا يف 
انوها طي فرتة  ت اليت  رة بالدمه، رمغ ظروف اجلاحئة ورمغ الصعو ز

ان إالقامة، واليت  ٔتوا هذه املدة لكها رمبا اجلاحئة يف ب ٔال ي لهيم  فرضت 
ىل حسب  ٔرس و ىل حسب ا ىل حسب الظروف  ني،  سنة، رمبا سن
مه وص  رة ب ٔرسمه وز رة  ٔبعدهتم طي هذه املدة عن ز ان،  الب
اصة، سميكن  د النكهة  الرمح، مما سيعطي لهذا الصيف ٕان شاء هللا وا

ٔفراد مغاربة العامل  م من  من استدراك ما فات السنة املاضية وقضاء دد 
مه ٕان شاء هللا ٔرسمه ويف ب اهبم و ٔح   .عطلهتم ٕان شاء هللا بني ذوهيم و

ات  وقد جتندت احلكومة الختاذ اكفة التدابري وإالجراءات والرتت
الرضورية ٕالجناح معلية العبور ومعلية عودة املواطنني املغاربة املقميني 

ٔرض الوط رمس سنة خلارج ٕاىل  ، ويه العملية اليت انطلقت 2021ن 
ذ  لحكومة م يونيو اجلاري، كام تنكب السلطات  15رمسيا بعد بالغ 

ٔثناء  خلارج  بة املغاربة املقميني  ال وموا ستق سري معلية  ة لت العموم
ال ستق ان  ني عودهتم ٕاىل ب مه ٕاىل  م بب   .مقا
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لسفر من  د قرار السامح  يونيو،  15وٕاىل املغرب ابتداء من وقد اس
ت،  دد إالصا ئية ببالد واخنفاض  ا الو ل ٕاىل املؤرشات إالجيابية 
ات  دد الوف خنفاض والتحمك يف  ة، و دد احلاالت احلر اخنفاض 
ح، اليت اكن  لتلق د، والس مع تقدم امحل الوطنية  ورو املست بفريوس 

، حفظه هللا، ل وامحلد   ال امل س ٔعطى انطالقهتا، واليت  قد 
ه  يل ف امليا، وا لقاح  ت املرتبطة بتوفر ا دة رمغ الصعو نتاجئ مقدرة ج
ات اليت  لقا دد ا دم التوازن بني  ه  ول وف تنافس رشس بني خمتلف ا

ري ك رب العامل والطلبات اليت تفوق قدرة إالنتاج  ج يف خمتلف املصانع    .ت
ملنا سهر و ٔطر اليت  لك ا دا  اليا  ٔنوه تنوهيا  ٔن  سبة، البد هنا 

نيا ٕاجناح امحل الوطنية  ٔوال، معلية التحمك يف اجلاحئة،  ىل ٕاجناح، 
ية  ٔم ة، وإالدارية وا ٔرسة الص ٔطقم الصحية،  ر ا ٔخص  ح، و لتلق

ح، ٕان شاء هللا، بطريق سري معلية التلق ودها يك  جعة واليت تتضافر  ة 
ة  رس ظمة ويف نفس الوقت  ايل من التنظمي، م جزة ويف مستوى  و
ات من املصانع  ىل حسب تلقي اجلر ىل حسب القدرة و ة  طق معقو م

ح ىل السري العادي لعملية التلق سهر  صار  خ   .اليت تصنعها، و
ح  ن من التلق د دد املواطنني املستف ٔن  رتياح  ىل  ومما يبعث 

، املغاربة معوما دارو وامل  زداد مع مرور الوقت، امحلد  ح  ىل التلق لني  ق
ٔطلق العملية  يل  ٔن هو ا  ، ال امل الثقة يف بالدمه، دارو الثقة يف 
ال معقول  لتايل اكن هناك ٕاق ح، دارو الثقة يف اخلرباء املغاربة، و ل التلق د

س هناك عزوف ال قليل وال كث ح، ل ىل هذه العملية، ىل التلق ري 
ٔو جبرعتني،  10ونقرتب اليوم من  دة  ة وا ماليني خشص ملقح ٕاما جبر

ئية،  يل امحلد  هناك حتمك يف الوضعية الو وهذا يتوازى يف نفس الوقت ا
دد  شطة،  دد احلاالت ال ث  ذ قليل، من ح كام رشحت ذ م

دد ة،  دد احلاالت احلر  ، ات، واليت لكها  احلاالت اجلديدة املس الوف
ت معوما مستقرة   .بق

ٔن  ستوجب   ، ستاجب، امحلد  يل هاذ اليش ت لكن، يف الوقت ا
 ، يل حققهتا بالد ات ا ا ىل هاذ الن انه وتعاىل وشكره  حنمد هللا سب
رباء دوليني ومؤسسات دولية،  رباء وطنيا و شهد هبا امجليع،  يل ت وا

 ، ات، امحلد  ل امجليع وتعاون امجليع وهاذي جنا بفضل تضافر اجلهود د
ال امل دا وراء    .صفا وا

سمتر يف  ٔنه خصنا  كون عند الوعي ب يض  ٔيضا يق لكن، هذا 
لنهتا  ٔ رتازية والصحية، الفردية وامجلاعية، اليت  ٕالجراءات  لزتام 

متكن بالد من اخلروج من هذه اجلاحئ ة ساملة السلطات الصحية، حىت 
ذن هللا ٕ   .ٕان شاء هللا، 

ذة مبناسبة دخول املغاربة  لتدابري وإالجراءات املت ٔتطرق  ٔن  ل  وق
خلارج عندمه  ٔن املغاربة املقميني  ر ب ٔذ ٔن  ٔريد  خلارج ٕاىل بالدمه،  املقميني 
فاع عن بالدمه ويف دمع بالدمه، ومه  دا يف ا م  ور مركزي و د ا وا

ر سفراء لبالدمه ح ٔخص  ٔن  ٔريد  دوا، و ث ما و  2ث ما اكنوا وح

ت   :املستو
د  ، قامو بوا خلارج، امحلد  ٔن املغاربة املقميني  ٔول،  املستوى ا
فاع عن القضا الكربى  ور مشهود يف السابق ويف احلارض، يف ا ا
ث  ىل رٔسها بطبيعة احلال قضية الصحراء املغربية، ح لوطن، و واملصريية 
دة بالدمه،  هثم بو ش س فقط  ئوا يؤكدون يف خمتلف املناسبات، ل ما ف
ه  ٔيضا قضا فاع عن مقدسات الوطن و ٔيضا جتندمه واستعدادمه  ولكن 
ٔثناء  ، وقد ظهر هذا يف خمتلف احملطات، وخصوصا ما رٔيناه  العاد

صدوا لعدد م رية اليت شهدهتا قضية الصحراء املغربية، ف ٔ ن التطورات ا
ه لك من سولت  نفسه  يعا يف و ل املناوئني ووقفوا سدا م املناورات د
د، كام هو  ث اكنوا دامئا يف املو هيا، ح ٔو إالساءة ٕا النيل من سيادة البالد 

لوطن لقضا املصريية  ٔمر  ٔن عندما يتعلق ا  .الش
ٔن العديد من امجلعيات والفعاليات املدنية ببالد املهجر ما ف  ئت كام 

لقضية الوطنية يف دول إالقامة  لتعريف  ىل تطور قدراهتا الرتافعية  تعمل 
س الرٔي العام املدين  س وحتس نفصال والتب ة خطاب  وموا
حلقائق القانونية  شون فهيا  ان اليت يع ويل، ويف الب والسيايس ا

غربية حبمك والتارخيية والسياسية والشعبية واملدنية، حول قضية الصحراء امل
متعات، جممتعات إالقامة هم ومعرفهتم بت ا اك دمه واح   .توا

ه التحية لهؤالء املغاربة املقميني  ٔن نو سعنا ٕاال  ويف هذا إالطار، ال 
لتعبري عن تضامهنم مع قضا  ن تعبؤوا  ٔي ماكن اكنوا، وا خلارج يف 

شلك تلقايئ يف ٕابطال مؤامرات خص دة الوطنية وطهنم، واخنرطوا  وم الو
ٔول حية هلم عطرة، هذا املستوى ا   .والرتابية، ف

هثم : املستوى الثاين مه وش هتم العالية وحبهبم لب متزي مغاربة العامل بوطن
ٔم،  لتمنية يف وطهنم ا لية، دمعهم  ا هبا وكذ بدمعهم لقضا بالدمه ا

شاط السيا ل اري،  شاط الت ل صادي،  ق شاط  ث متثل ل ، ح
بية ٔج لعم ا ين مصدر    .حتويالهتم املنتظمة واملزتايدة 

د"وخبالف التوقعات املرتبطة جباحئة  ، عرفت التحويالت "19-وف
الل سنة  ا بـ  2020املالية ٕاىل املغرب  ث بلغت ت %5ارتفا ، ح

يل  %6.5مليار دوالر، ما ميثل  7.4التحويالت حوايل  ا من الناجت ا
الل سنة  6.9ام، مقابل اخل ، وهو املبلغ نفسه 2019مليار دوالر 

ٔيضا سنة  ل  ىل الرمغ من ظروف اجلاحئة زادت 2018املس ، يعين 
ساوش بالدمه،  اوش لبالدمه، ولكن ما  ا ما  ل املغاربة وا التحويالت د

هلم ٔرس د ساوش ا   .ما 
خلا لمغاربة املقميني  مليار درمه  28رج كام بلغت التحويالت املالية 

ٔوىل لسنة  ٔربع ا ٔشهر ا الل  19، مقابل 2021رمس ا فقط مليار درمه 
زادت هذه  2021لـ  2020الفرتة نفسها من السنة املاضية، مبعىن من 

رتفاع وصل ٕاىل  ريل % 45.8التحويالت  ٔ ٔكد  2020مقارنة مع هناية  كام 
ب الرصف   .ذ مك

ٔمهية هذه التحويالت  ىل  بري رصيد البالد وتت شلك  وهنا تدمع  يف 
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رمس سنة  ث شلكت التحويالت  يب، ح ٔج حوايل  2020من النقد ا
ي بلغ ما يقرب من % 20 يب ا ٔج ياطي النقد ا مليار درمه،  320من اح

يب لهذا  ٔج يوصل رصيد النقد ا رخي املغرب  ٔول مرة يف  ملناسبة 
زداد سنة 320املستوى    .بعد سنة مليار درمه، 

ٔكرث من  ٔرس  ىل مستوى ا ع حتويالت املغاربة املقميني  3و ٔر
ة الصعبة  ىل الرمغ من الظرف ملغرب، وذ  ٔرسمه  مع  ه  خلارج تو
ان اليت  ٔزمة الصحية املوجودة يف دول إالقامة ويف خمتلف الب املرتبطة 

شون فهيا   .يع
ت قوة تضامن مغار  ، فقد مك انب ذ الل ٕاىل  بة العامل مع بالدمه 

ٔطباء العاملني  ٔساتذة، من ا بري من اخلرباء، من ا دد  اجلاحئة، وخصوصا 
ٔيضا بعديد من اجلامعات،  وائية العاملية و ت املؤسسات الطبية وا كرب
مة، وربطوا  ربات  رباهتم، ويه  هيا  ٔن ينقلوا ٕا وا بالدمه من  مك

ل امل غرب، وربطوا جسور هذه املراكز مع اجلسور مع مراكز البحث دا
ولية، فلهم الشكر وهلم التحية   .مراكز البحث ا

ة لفائدة املغاربة املقميني  ىل التدابري احلكوم ٓن ٕاىل احلديث  ٔنتقل ا
ٔهتا هذه احلكومة  ت معينة من التدابري بد ٔن هناك مستو خلارج، ذ 

ٔتوقف عنده س اليوم فقط، لكن ال  ذ سنوات ول ، واكنت م ي طوي ا فه
ٔم جملس  شارن  ٔدري يف جملس املس د السؤال يف الربملان، ال  يف وا
ديث طويال عن ت إالجراءات املهمة  ل اص اكنت املناسبة  النواب، 
لها  صيل، يف العمق د سهيل ٕاجراءات التعامل الق لها  دا ويف العمق د

ل امل ٔطر والكفاءات د خلارج وبدء التواصل مع اخلرباء وا غاربة املقميني 
ل املغرب ولنقل  شباكت من هذه الكفاءات ليتواصلوا مع اخلرباء دا

  .جتارهبم
حتاد  13من بني هذه، ٕاطالق اجلهة  اها، احلكومة مع  ٔطلق اليت كنا 

خلارج  13العام ملقاوالت املغرب وهاذ اجلهة  مثرن املغاربة  واليت جتمع املس
ٔن  ريدون  ن  مثروا يف بالدمه، وقد شهدت هذه اجلهة وا  13س

ة مشهودة ك   .دينام
نع امجليع  ل اخلدمات، فاليوم مع هذه اجلاحئة اق ٔيضا الرمقنة د وفهيا 
ٔمور، احملافظة العقارية، يف اخلدمات  ة الرمقنة يف كثري من ا ٔمهية رفع در ب

ٔخرى اليت تقرب هذه اخلدما دد من اخلدمات ا صلية، يف  ت ٕاىل الق
ٔوقات  صار اجلهود وا رب العامل، مما سميكهنم من اخ املغاربة ح اكنوا 
ل فهيا  ٔيضا يد ، و سهو ريدوهنا  ات اليت  دد من احلاج ٔموال وقضاء  وا
ة لفائدة املغاربة  دة القانونية املو دة القانونية وجتويد هذه املسا املسا

ٔنه مت عق ر هنا  ٔذ خلارج، و صليات  25د املقميني  ة بني سفارات وق اتفاق
ىل  ة  ني يف اخلارج، موز ال لتقدمي  13اململكة مع ماكتب حمام ب استق

ن عندمه ظروف هشاشة خلارج، وخصوصا ا لمغاربة املقميني    .دماهتم 
ل  ٔطلقت ق بري من إالجراءات ومن الربامج اليت  دد  ٕاذن، هناك 

ٔطيل فهيا، لك ٔن  ٔريد  ٔمه فهيا هو ماذا؟ هو وضع هذا، وال  ن يه اجلزء ا

خلارج  لمغاربة املقميني  سهلو  ش ميكن  ل املغرب  لك إالماكنيات د
ٔن  ٔيضا يف  ندماج يف اخلدمات اليت توفرها خمتلف إالدارات الوطنية و

مه   .شتغلوا لينفعوا ب
ل املغاربة املقمي بة د يل هو املوا ٓخر ا ٔيضا مستوى  ني لكن، هناك 

احئة  ٔثناء  د"خلارج  ٔيضا موضوع اكن جمال نقاش من "19- وف ، وهو 
دد  ري بدات اجلاحئة اختذ  ٔنه  خلصوص  ر هنا  ٔذ ٔن  ٔريد  ل، لكن  ق

  :من إالجراءات
ذ  - ال اليقظة والرصد م داث  ه  2020مارس  16ٕا لتوج

بة؛   واملوا
هلم، شاك - دمة رمقية لتلقي الشاكوى د ت املغاربة املقميني توفري 

سيق مع  ت بت الف الشاك خلارج، وهذا مكن من معاجلة 
  املؤسسات وإالدارات الوطنية املعنية؛

لمغاربة  - ه  ة مو دمات العموم ل داث فضاءات رمقية  الرشوع يف ٕا
خلارج؛   املقميني 

عية والقانونية  - ج ة والرتبوية و توفري سيل من اخلدمات الثقاف
احئة  خلارج، دامئا يف ظل  د"لمغاربة املقميني   ".19- وف

ٔنه مت تقدمي  ىل  خلصوص  ٔحتدث هنا  ٔن  ٔريد  شارة  6500و اس
ٔسامء وهواتف  الل وضع الحئة ب خلارج من  لمغاربة املقميني   56قانونية 

خلارج يف  ن ميارسون  ٔصل مغريب ا دو  14من احملامني املغاربة ومن 
ث العامتقريبا   .، هذا من ح

ٓن ل : ولكن ا ا"ما يه التدابري اخلاصة هبذه العملية د هذه " مرح
  السنة؟ 

ل  ٔن هذه العملية د ٔنمت تعرفون ب ٔنه   ، ا"ذ يه معلية فريدة " مرح
ٔيت فهيا  اسبة سنوية ممتزية ي رب العامل، وقلناه مرارا، فهو م من نوعها 

ر  خلارج لز مه ويؤكدون ارتباطهم الوثيق وصلهتم املغاربة املقميني  ة ب
مه، وهذه العملية كمتكن من دخول تقريبا  لهم يف  3الوطيدة بب ماليني وم

ل املاليني، معلية عبور  6و 5املاليني، بني  6اخلروج، يعين تقريبا  د
ٔو شهرن ونصف  ٔكرب معلية تمت يف ظرف شهرن  دخول وخروج، ويه 

ني ٔ  ن، يف العامل، وقد بلغت هذه العملية يف العامل بني الضف دود و بني 
لني  سيق، بفضل جتند اكفة املتد ايل من الت من النضج ومستوى 
دد من  ٔيضا  ة، ولكن  ات احلكوم دد من القطا ني بطبيعة احلال،  حكوم

سامه يف هذه العملية، مما مكن من ٔخرى اليت    :املؤسسات الوطنية ا
ال؛تطور إالماكنيات املتع - ة التحتية لالستق لب  لقة 
 سهيل املساطر إالدارية عند رشطة احلدود وامجلارك؛ -
رات - ىل منت السفن والطا  .الرفع من جودة اخلدمات 

سهو مه  سري عودة هؤالء املغاربة ودخوهلم ب ل ت   .لك ذ يف س

يل متت سنة  ٓخر معلية ا لرجوع  ىل 2019و سجيل  ، فقد مت 
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خول مستوى  لها خرج  3مليون، تقريبا  2.9ا لو، وم يل د مليون فرد ا
رتباط القوي لهؤالء  ل السابقة، وجيسد  ملقارنة مع املرا ايس  وهو رمق ق

مه   .املغاربة بب
ا توقفت سنة  ب تداعيات  2020وٕاذا اكنت معلية مرح س ا  كام عرف

اسب ة لرفع حتدي اجلاحئة، فٕان هذه السنة، ٕان شاء هللا، ستكون م
ىل يف رهان جنحو هاذ معلية العبور يف ظل هذه الظروف  اص، يت

احئة  ري املسبوقة بفعل اسمترار  ائية و د"ست ىل خمتلف " 19-وف
ٔصعدة   .ا

ش  ة، خصنا اكملني خندمو  ق ٔمام ملحمة وطنية حق ٕاذن حنن اليوم 
كون صيف  د  2021جنحوها ٕان شاء هللا، ف رسيخ وا املغرب صيف 

ٔمل ٕان شاء هللا ل الوطنية، مغرب التضامن، مغرب ا   .د
الف من اجليل  ٔن عرشات ا ٔمه ماكسب ٕاجناح هذه العملية هو  ومن 
ون  متك مه، س رة ب ون من ز متك الثالث ومن اجليل الرابع ملغاربة العامل س
شون ٔرسمه الصغرية يع خلصوص، زعام  رية  ٔرسمه الك  من ص الرمح مع 

ٔخوال  دات و داد و ٔ رية من  ٔرسمه الك ان إالقامة، و يف كنفها يف ب
ساين،  مه وهذا مكسب وطين، مكسب ٕا ىل ب ريمه، ويتعرفو  ٔعامم و و
سعى مجيعا لكسبه،  ٔن  مثن، وهو رهان جيب  عي ال يقدر  مكسب اج
ٔن تنجح هذه العملية  ىل  ٔسايس من العمل  لنا ا وهذا هو الهدف د

ستطي ٔن ل ٔبناء الوطن املقميني يف اخلارج  ٔكرب قدر ممكن من بنات و ع 
مه   .يلتحقوا بب

ا  ات التحضريية لهاذ معلية مرح   ؟2021ما يه الرتت
ع  لجنة الوطنية امللكفة بت هاذ العمليات التحضريية فهيا بطبيعة احلال ا

اهتا واختاذ إالجراءات املتع"عبور"معلية  ٔت عقد اج لقة ، واليت بد
ادة العامة  ىل مستوى الق سيق  لت ب املركزي  ات املك لعملية، اج
ات  ع سري العملية عن قرب، هتييء الب ط لت لر ة  ة امللك لقوات املسل

ال صصة لالستق ، يف الفضاءات ا ة يف املوا ك لوجس ٔن .. التحتية وا
لو يف شهرن، هاذي ر  3نتصورو  يد ل املليون  ادية د اه مايش معلية 

يل تيكون العدد الناس  م السنة ا ٔ يل تمت طي  مايش حبال العمليات ا
الية  ه، حمدود، ال، هذه معلية حتتاج الستعدادات  حمك ف لو م يل تيد ا
ه حنتاج ٕاىل تعاون  ل امجليع مبا ف دا، وهاذ اليش حيتاج ٕاىل تعاون د

ادي يل  لو حىت هوما حنتاج ٕاىل التعاون  ٔخواتنا وٕاخواننا املغاربة ا يد
ل  افة د ة الك قة العملية وصعوهتا ن هلم  هلم والفهم د هلم والتفهم د د

ظره، ٕان شاء هللا يل ن خول ا   .ا
ل  ليات لكها د مج هيدف ٕاىل تطور ا ر داد  ٔيضا هناك ٕا و

ىل مجيع املست لمغاربة  ل اخلدمات املقدمة  ال، د ت، ستق و
دد من  ىل مستوى اخلدمات الطبية، وهاذ السنة خص  خلصوص 
ىل حصة هؤالء  لحفاظ  كن السنوات املاضية  رتازية مل  ديدة وا التدابري 

ٔيضا  ا عند حتدي مضاف  ٔيضا، فاح لون وحصة وطهنم  ن يد املغاربة ا
ه تقارر  ة ف ٔصدرت وزارة الص اصة،  اصة وٕاجراءات  بربتووالت 
يف الفرق الطبية املوجودة يف امليدان، جتهزي  ك ىض  دا، وهذا اق واحضة 
سبة  ل ملوا  داث خمتربات  لكشف عن الفريوس وٕا البواخر مبختربات 
بارات  خ د  ر لكها، اع الت القصرية ويف املطارات وخمتلف املعا لر

لكشف عن  د"الرسيعة  ة احلرارة مجليع"19-وف ة در املسافرن  ، مراق
ل العبور   .طي املسارات د

ل، وهذه ٕاجراءات بغيت  كن من ق ديدة مل  ٕاذن هناك ٕاجراءات 
ية، اجلهات إالدارية، النقل، إالدارات  ٔم شكر اجلهات الصحية، اجلهات ا
ٔن  ٔخرى،  ريمه من إالدارات ا ٔخرى، الوزارة امللكفة مبغاربة العامل و ا

الي ة  ٔيضا، هذا حيتاج ٕاىل در سيق  ة من التجند، من احلضور ومن الت
اهتم سق ب   .ٔن هاذ اليش لكه خص يت

يل هذه العملية، بطبيعة احلال  لعملية  -مقنا ق د  يل  وهاذ اليش هو ا
ىل تنقل املسافرن  - ود  لق ف  ٔنه بطبيعة احلال اكن هناك ختف هو 

ٔنه كنا ، يف احلكومة،  الراغبني يف الولوج ٕاىل الرتاب الوطين، ذ  اختذ
ىل  ل الوطن  ل التنقل دا ود د ف الق ديدة لتخف ٕاجراءات تدرجيية 
ء، لكن هاذ  ل التحمك يف الو ة التطور إالجيايب د التجمعات، وهذا ن
خول ٕاىل  ىل املسافرن الراغبني يف ا ود  ف الق ٔيضا هناك ختف العام 

زاوجو فهيا ب مه، وهاذ العملية خصنا  اح التدرجيي،  2ني ب النف ٔمور  ا
ىل  ٔيضا حنافظو  ئية، ولكن  عتبار تطور احلا الو ذا بعني  ٔ
ورو ولنتفادى، ال قدر  شار فريوس  سبات اليت حققهتا بالد ملنع ان املك

ئية ٔي تدهور يف الوضعية الو   .هللا، 
ة ت ٔول البار ة و ٓن، اليوم والبار ٔنتوما ا ٔنه، راه  ان ذ  عرف ب

رو  ئية اضطرو يعاودو يد ٔنه بعد حتسن الوضعية الو ا،  ا قريبة م ٔح
شديد،  شطة وال ٔ الق ا ت وٕا الق يف بعض الوال احلجر الصحي وإال
ال  ل هاذ ا ح د ٔن الف كون عند الوعي ب لوراء، و خصنا  رجعو 

حو م ياطات، نف ح ه  س بدون خماطر، ف خصنا ف ع ل
ٔن هناك  ار،  ٔخ ٔنمت تعرفون وتتابعون هذه ا ياطات، وخصوصا، و ح

رب العامل، وهاذ املتحورات اجلديدة،  ديدة تتحرك  حورات  ) Alpha(م
سمى الربيطاين هذاك  ٔول تي ٔصل املتحور ا وىل ) Alpha(راه وال هو ا

ول، ولكن عند  ري من ا ٔصل يف الك ) Delta(عند ) Bêta(هو ا
، )Bêta( ،)Gamma(ٕاخل، ٕايه، . ..عند اكينني) Gamma(ند ع 
)Delta(،(Thêta)  ..عند ، ، اكينني، اكينني.. ٕايه عند ٓن .. ٕايه عند ا

حور،  ٔ من م ش ديد  حور  ٔن م ٔمس ب ٔول  حور  ن هناك م ٔمس  لن  ٔ
اش   .هاذ اليش دا راه ما عرف

ش ما  زال حيري العلامء،  ء ما  ا، ذاك هذا و ىل بعضي كذبوش 
ٔطباء تفهموه  يل فات تنفهموه، والو العلامء تيفهموه، ا ٕاخل؛ ... اليش ا

  .هاذوك املتحورات التقليدية
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ٔخرى؟ هاذ اليش يف  حورات  ادي جتي م املتحورات اجلديدة، واش 
د رضورة اليقظة  يعطينا وا ش  (la vigilance)مل هللا، ف هذا 

لنا ما نوقعوش يف م ة د ش حنميو بالد وحنميو الص طب من املطبات 
لنا مجيعا   .مجيعا، وهاذ اليش معلية التعاون د

الت اجلوية من وٕاىل  اف الر ال قررت احلكومة است ويف هذا ا
ء  الت 2021يونيو املايض  15اململكة املغربية ابتداء من الثال رب ر  ،

ائية،  ص است راخ مت يف ٕاطار  لمملكة س ال اجلوي  ون ا لنظر ٕاىل 
ري  ش  حنا احلدود،  الت مايش ف لر ايئ  ح است مازال مغلقا، هذا ف

ا .. نفهمو ا لسنا بد ا، اح ري اح ومجيع دول العامل هكذا يترصفون، مايش 
الت، ولكن  من دول العامل، راه لكيش يترصف هبذه الطريقة، در ر

ال امل نوف ت من  لمغاربة بتعل الت  ٔقىص ما ميكن من الر رو 
دد  زيد تدرجييا مع املدة،  ادي  لو، وهاذ اليش  ش يد خلارج  املقميني 
ل املغاربة  ش نلبيو الرغبات د ٔسبوع  ا تلو  ٔسبو زيد  ادي  الت  الر

خلارج   .املقميني 
ول ٕاىل قامئتني  ) ب(و) ٔ (ويف هذا إالطار، وضعت قامئتان، صنفت ا

ٔ لتص  ان، و ئية لهذه الب ىل مؤرشات احلا الو ان، بناء  نيف هذه الب
ة،  ىل توصيات وزارة الص مت بناء  ٔن هاذ التصنيف ت ٔكد هنا ب بغيت ن
ة  ظمة الص عتبار املؤرشات الرمسية، اليت توفرها م ذ بعني  ٔ اليت ت

لجنة العملية  ول املعنية وكذا قرارات ا الوطنية، هذه العاملية وتوفرها ا
روها هكذا، ال ري تند . قرارات ما يش سياسية، هاذي قرارات مايش 

ش  ة،  لجنة العلمية ووزارة الص ل ا ىل توصيات د نية  هذه قرارات م
ٔ   .كونو واحضني يف هاذ املس

دد من املغاربة املقميني يف  ل  ٔ عرفت قلق د ٔقول، و ٔن  ٔريد  لكن، 
لن يف ، بغيت نقو )ب(الالحئة  ٔ ٔن هاذ القوامئ مايش هنائية، ٕامنا كام  ل هلم ب

ضت الرضورة  ٔقل ولكام اق ىل ا ني  ٔسبو هنا لك  مت حتي ٔول س البالغ ا
ديدة ، لكام اتضحت وظهرت مؤرشات    .ذ

ٔن هاذ اليش تيدرسوه  لجنة العلمية،  ة وا شكر وزارة الص وك
سيق، بطبيعة احلال، مع الوزارات ا ٔخرى، وخصوصا وزارة سمترار بت

ة والتعاون   .الشؤون اخلارج
ن دراسة مسمترة  سمترار، واك مت حتيني هاتني الالحئتني  ٕاذن س
ة يف القامئتني، ٕاذن قلنا  ول املدر لتحيني الالحئتني، وستخضع الحئة ا
لشؤون  لوزارة امللكفة  ىل املواقع إاللكرتونية  تظم ووضع  بتحيني م

ة  ة والص ضت اخلارج ٔقل مرتني لك شهر ولكام اق ىل ا ة  والسيا
  .الرضورة ذ

د القضية يف هاذ  عتبار وا ذ بعني  ٔ ٔيضا  ٔخرى،  ة  ومن 
لو، وهو استفادة احلاملني لشهادة  ادي يد يل  ل الناس ا القضية د
ح املغربية  يازات اليت متنحها شهادة التلق م بية من نفس  ٔج ح ا التلق

دد من لمواطنني ل الرتاب الوطين، بطبيعة احلال يف   املغاربة دا

ٔعامرمه عن  ن تقل  ٔطفال ا هنا، ا ارف ٔنتوما  سنة معفون  11التفاصيل، 
لني من الحئة  يل دا ٓخرن ا بارات الكشف، املواطنني ا ) ٔ (من اخ

ليل  د الت كون عندمه وا ح وٕاما  كون عندمه شهادة التلق خصهم ٕاما 
بار د اوز ) 1PCR(ل الكشف اخ ل الصعود  48سليب ال يت ة ق سا

ٔو الصعود ٕاىل منت الباخرة رة    .ٕاىل منت الطا
ملوازاة مع هذه التدابري، كام قلنا، كام رٔينا يف البداية، اكنت هناك  و
رب العامل  بلوماسية  صليات املغربية وٕاىل البعثات ا ت واحضة ٕاىل الق تعل

سهيل إالجراءات ال اقهم ل خلارج والت رضورية لسفر املغاربة املقميني 
ل هاذ التدابري مه، ويف مج د   :بب

نق يف موا العبور من بداية العملية ٕاىل  - صليات م ح واكالت ق ف
شلك مسمتر  هتا لتقدمي اخلدمات إالدارية  ة،  24/24هنا م  7/7سا ٔ

ٔرض الوط ٔفراد اجلالية لقضاء عطلهتم ب   ن؛لفائدة 
ل  - افة د يل فهيا الك ان ا صلية وخصوصا يف الب تعزز املراكز الق

اصة بفرسا وبلجياك وٕايطاليا وهولندا  ضاء،  ق املغاربة، وذ عند 
ديدة؛ رشية    وتعززمه حىت مبوارد 

ىل مستوى الوزارة املنتدبة امللكفة  - لية يقظة مركزية  داث  ٕا
خل   ارج طي مر العبور؛شؤون املغاربة املقميني 

ال والسلطات املغربية  - ستق ان  سيق مع سلطات ب ابعة الت م
اصة مع خمتلف الوزارات املتد تصة،    .ا

لني من هيئات، من  ه الشكر لهؤالء املتد ٔو ٔن  ٔريد هنا  و
ىل ٕاجناح هذه  سهر  ٔطر ومن كفاءات اليت  مؤسسات، من ٕادارات، من 

ٔكرب معلية تمت يف العملية الوطنية  دا، كام قلنا،  برية  الكربى، ويه معلية 
ر  ٔخص هنا  ، و ش معلية مماث عبور احلدود يف العامل لكه، ما اكي
ٔمن الوطين، القوات  لتضامن، الوقاية املدنية، ا مؤسسة دمحم اخلامس 
ال امجلارك، خمتلف املصاحل إالدارية  ساء ور رك املليك،  دة، ا املسا

ٔسايس و  بري و ن يضطلعون لك من موقعه بدور  عية وا ج الصحية و
ٔدعومه ٕاىل مواص التعبئة وبذل اجلهود خلدمة هؤالء  يف هذه العملية، و

مه ي يلتحقون بب   .املواطنات واملواطنني ا
لتفاصيل ف خيص النقل اجلوي والنقل البحري،  نا شوية  ٓن، ٕاىل ج ا

الت ال  بحرية نبداو هبا، ف خيص عودة املواطنني املغاربة ف خيص الر
مت انطالقا من نفس نقاط  الت الربية، فٕاهنا س رب الر خلارج  القاطنني 

وة  يل متت مهنا السنة املاضية، ويه ج ت  (Gênes)العبور ا يطاليا، س ٕ
الل السنة املاضية، وقد مت توفري   8ومارسيليا بفرسا، واليت مت العمل هبا 

ٓيت 3سفن لعبور مغاربة العامل، ويه مقسمة لـ  لمسار ا : سفن خمصصة 
نتان  يطاليا؛ سف ٕ وة  ناء ج ت بفرسا، م ناء س ة املتوسط، م ناء طن م

ٓيت لمسار ا ناء مرسيليا بفرسا، و: خمصصتان  ة املتوسط م ناء طن  3م

                                                 
1 Polymerase Chain Reaction 
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لمسار ناء الناظور: سفن خمصصة  ت بفرسا -م ناء س   .م
ٔولية تصل ٕاىل وشتغل  عابية   20.000هذه اخلطوط بطاقة اس

عابية ستصلها  5000مسافر و س لها  ٔسبوعيا، هاذي الطاقة د عربة 
ىل خطي مارسيليا ة  خرة ٕاضاف ىل ما يبدو، كام متت تعبئة  ٔسابيع   -بعد 

وة ة املتوسط، وج عابية تبلغ  -طن ة املتوسط، بطاقة اس  4000طن
ٔسبوعيا 1000مسافر ٕاضايف و   .عربة 

لغ حوايل  لتايل فٕان الطاقة إالجاملية س مسافر وما يفوق  48.000و
لعبور من  15.000 ٔسبوعيا، مما سميكن من تغطية املر املتوقعة  عربة 

رب  15يونيو ٕاىل  15  180.000مسافر و 650.000حبوايل  2021شت
  .عربة

ىل تقوية هذه اخلطوط البحرية ث قامت هذا، ويمت العمل  ، ح
ىل  فة مع رشاكت النقل البحري العام  تصاالت مك تصة  املصاحل ا
ديدة ٕاىل  ، وذ هبدف ٕاضافة خطوط  ٔورو اخلطوط البحرية يف 
وة، متكن من الرفع  ت ومارسيليا وج اخلطوط التقليدية الرابطة مع موا س

لمسافرن،  اسبة  ٔمثنة م د  عابية واع س ات من الطاقة  اح كام جتري م
و  ناء بورت يف (Portimão) مع السلطات الربتغالية هبدف جعل م

ديدة من هذا  ة  ح خطوط مالح الل ف لعبور، من  ناء  الربتغال، م
ة املتوسط ناء طن جتاه م   .امليناء 

سبة  ل ىل تطبيق الربوتوول الصحي املعمول به  ويف ٕاطار احلرص 
الت البحرية،  رشية الصحية لهذه الر نقال مع املوارد ال مت توفري خمتربا م س

متكني  ٓنفا،  هيا  ربط بني املوا املشار ٕا خرة  ىل منت لك  الالزمة 
لكشف عن  بارات الطبية اخلاصة  خ ن من ٕاجراء  املواطنني العائد

ورو  ائية التالية) PCR(فريوس  ست   :يف احلاالت 
لكشف عن فري  - اوز تقدمي حفص  ورو يت ة عند  48وس  سا

  روب الباخرة وعند ولوج الرتاب املغريب؛
الل الر  - ٔو بعض املسافرن  د  ٔ ىل  ورو  ٔعراض  ظهور 

ىل منت الباخرة؛   البحرية 
ٔو مشكوك يف حصهتا - ة  ري حصي ورو  بار  شهادة اخ  .إالدالء 

ىل منت نف ىل سالمة املسافرن  لحرص  لتايل  ٔن و س الباخرة 
يطرح مشلك،  ورو راه هذا  د عندو  ري وا نفس الباخرة ٕاىل فهيم 
مسمك مجيعا  شكرومه  ٔطقم الصحية هللا جيازهيم خبري وت ف جتندت ا
ٔنفسهم، هوما نفوسهم  ٔن هذا لصحهتم  ادي جييو،  يل  مس املواطنني ا و

ىل البواخر ة    .خص املراق

ٔمثنة ا نيا، ة ف يتعلق مت خفض  ت امللك ر كام رٔينا يف التعل لتذا
ٔمثنة املرجعية  لبواخر املكرتاة، فقد مت تقليص ا سبة  ل ر  ٔمثنة التذا ب

لسيارة ٕاىل  ر ذها وٕا  لعائ املكونة من  995لتذا سبة  ل  4ٔورو 
لخطوط الطوي املدى، و سبة  ل لعائ املتكونة م 450ٔفراد   4ن ٔورو 

لخطوط املتوسطة املدى سبة  ل   .ٔفراد 
ٔخرى، فقد صادقت احلكومة بتارخي  لبواخر ا سبة  ل يونيو  17ٔما 

رب البحر لفائدة  2021 داث تعويض عن التنقل  ٕ ىل مرسوم يتعلق 
الت البحرية الرابطة بني موا  رب الر خلارج املسافرن  املغاربة املقميني 

يل قطعوفرسا وٕايطاليا وال هاذو إالخوان .. ربتغال وموا اململكة املغربية، ا
ادي جييو من بعد يف  يل  ل، هاذو ا الية من ق ٔمثنة  ل ب يل قطعو من ق ا
الية، هؤالء  ٔمثنة  او ب يل فات و ٔمثنة ا ادي حنددو ا البواخر املكرتاة 

ري امخل  ٔ ليه يف جملس احلكومة السابق ا د املرسوم تصادق  س تدار وا
ٔفراد اجلالية  ائية لفائدة  املايض، هيدف ٕاىل حتديد تعويض مايل بصفة است
رية ذها  ٔ دة و الت البحرية ملرة وا رب الر خلارج واملسافرن  املقميني 

لكف هذه العملية  30يونيو و 15وٕا بني الفرتة  ٔن  رب، ومن املرتقب  شت
رمه 2حوايل  ل ا   .مليار د

ظومة ىل مستوى ال  ة املغربية م نقل اجلوي، وضعت اخلطوط امللك
الل  خلارج  سهيل تنقل املغاربة املقميني  ري مسبوقة من إالجراءات ل

ث اقرتحت عرضا يناهز  ة، ح الل الفرتة  2.5الفرتة الصيف مليون مقعدا 
رب  15يونيو حىت  15املمتدة من  مقعد فقط  384.000مقابل  2021شت

  .من السنة املاضية الل نفس الفرتة
ين من هذه  ٔي حوايل %45مليون فعال حوايل  2.5وقد اق  ،

شغيل  1.080.000 ٔن يمت  رة، ومن املنتظر  خط دويل هذا  80تذ
ٔن يتغري هذا الرمق وزداد تبعا  80الصيف،  خط دويل، ومن املنتظر 

مت تعزز هذه اخلطوط من  ول، كام س ئية ولتصنيف ا لتطور احلا الو
الهتا  20الل الشبكة احمللية اليت تضم ما يقرب من  خطا مت تعزز ر

ارشة  ديدة م مت ٕاطالق خطوط جوية  ر، وس ٔاكد ش و اصة يف مرا
رس ل خط  ي انطلق ابتداء من  -م ا ا يونيو اجلاري،  18ا

ارشة يف  ا م ٔوروبية مبدينة ا ٔول مرة من ربط القارة ا وسميكن 
ت ال  دة ٕاىل توق مت ٕاطالق ر وا ات ونصف، وس ٔربع سا يقل عن 

ٔوىل ٔسبوع يف مر  ني يف ا   .اثن
ان  ٔمه الب الهتا يف  مج ر ر ة املغربية بتعزز  كام قامت اخلطوط امللك

رجمت ما بني  ث  دد من مغاربة العامل، ح ٔكرب  ستضيف  يونيو  15اليت 
رب حوايل  15و ربط 315شت ٔسبوعية  سية،  5املغرب بـ  ر  ان رئ ب

لب مغاربة العامل ويه ٔ متركز  ث  فرسا وٕايطاليا وبلجياك وٕاسبانيا : ح
رجمت الرشكة  دة، وقد  ٔسبوعية يف اجتاه فرسا  162واململكة املت ر 

الل صيف  49مقابل  جزة    .وهكذا البايق 2020م
ة املغرب  ر، تقرتح رشكة اخلطوط امللك ىل مستوى التذا ٔسعارا يف و ية 

ٔسعار  داد قامئة  ق هذه العروض ٕال ٔفراد مغاربة العامل، ومت تدق ناول  م
لتايل  ٔرسة، و ٔفراد ا دد  ات وحسب  ائية ختتلف حسب الو است

لنت بني  ٔ ائية  ست ٔسعار  : ٔورو لر شام 150ٔورو و 97ا
، وبطبيعة احلال مع تعب  ٔور ب، انطالقا من  هاب وإال رشية ا ئة موارد 
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مة ة    .ومادية ٕاضاف
لزبناء،  رية تباع بصفة ٕامسية  ٔ رة، فٕان هذه ا اكر جحز التذ وتفاد الح
لكف هذه العملية حوايل  ٔن  تصة، ويتوقع  رب الواكالت ا ٔو  ارشة  ٕاما م

ر 2.5 ٔسعار التذا   .مليار ستخصص لتغطية فارق 
ت املطارات املغربية فعال من  دد من املسافرن وهكذا، متك ال  استق

مهنا يف الوصول يف ظرف ال % 65مسافر حوايل  180.000يصل ٕاىل 
م املق  ٔ ا مزتايدا يف ا د، وسيعرف هذا الرواج ارتفا ٔسبوع وا اوز  يت

، وستقوم حوايل  ٔسابيع املق اف  42ويف ا ست لنقل اجلوي  رشكة 
يل اكنت توقفت، يزت  شطهتا يف املغرب، ا الت ٔ اف الر امن هذا مع است

  .ب 43من وٕاىل بالد يف هذه الفرتة، ويه رشاكت ستصل املغرب بـ 
ىل التدابري  يد  ٔ ٔمور لكها تمت بتوازي مع الت وبطبيعة احلال، هاذ ا
خول، ال يف املوا  بة والرضورية عند ا رتازية املوا الصحية والتدابري 

  .ويةالبحرية، وال يف املطارات اجل
ٔيضا، كام  خول ولكن  ٔسفار وا ٔمه إالجراءات ف خيص ا هذه ٕاذن 
ٔيضا حتسني ظروف إالقامة مبؤسسات إاليواء،  ل اكنت هناك  قلنا من ق
تلف  ة و ل السيا لقطاع د اصة  د التحية  ه وا ٔو ٔن  ٔريد هنا  و

ٔو اكنوا من  ادق  ة، سواء اكنوا ف خيص الف لني يف السيا خمتلف املتد
ٔن صربو  شكرمه،  ة، بغيت  لسيا ٔخرى املرتبطة  لني واملهن ا املتد
ٓن  ل احلدود، ا الق د ل إال ٔن ٕاجراءات د ا تنعرفو ب ، اح مر طوي
دد من هذه  ام ونصف، سنة ونصف، و ادي نقربو من  تقريبا 
شتغال  د الطاقة دنيا من  شتغل يف وا وقفة وٕاما  املؤسسات ٕاما م

رة د رة، وز لهتم السيدة الوز لهتم مرارا واستق ٔ استق ، و لها، ورمغ ذ
ب هذه  ة حىت هو وا ٔن قطاع السيا ة، وشكرها حىت يه  السيا
راهات  ٔن صربو هاذ الفرتة لكها، تفهمو إال شكرمه  ٔمور لكها، بغيت  ا

ٔحن ل مجيع  راهات يه دولية د ٔن هاذوك إال ل بالدمه، تفهمو ب   .اء العاملد
ن  ا واعيني  بت بعدد من إالجراءات، ولكن اح حصيح، احلكومة وا
كفي يف سد اخلصاص والعجز  ٔمهيهتا ال  ىل الرمغ من  هاذ إالجراءات 

ا واعيني هباذ اليش، ولكن تدارت يل عندمه، اح ت ا .. والنقص والصعو
بة املقاوالت معوما واملقاوالت املتوسطة  سيل من إالجراءات تدارت ملوا

ٔكرث، ومدد  ات املترضرة  خلصوص يف هاذ القطا والصغرية، ولكن 
ها ما  ل احلجر الصحي، مدد ٔشهر د يل اكنت يف ثالث ا إالجراءات ا

زال ممددة ٕاىل  ىل حسب املراسمي اليت  30بعد احلجر الصحي وما  يونيو 
ها   .رش

ٔهن ل لك يشء  ٔوال وق ٔ بغيت حنهيم،  لتايل  ستحقون التحية، و م 
ه،  ٔنوا هلم السيا مبختلف  شاط د ستانفو ال ش  بري  ومه قامو جبهد 
رتازية  ٔمان ورشوط ا شاط السيا ب لني لكهم يف ال هاذ املتد
ال، ومه بتعاون مع اجلهات  لرشوط الصحية الرضورية يف هذا ا و

روتو ة، تدارت  ، وخصوصا وزارة الص تصة املتد ل ا والت د

يل خصهم يلزتمو هبا، ومه يلزتمون هبا  ل إالجراءات ا ال ود ستق
ة  لصنا دد من امجلعيات املهنية اجلهوية  شكرومه واليوم  انني، ت فر

ح شارة  ل م ش رسعو الوترية د بهتا احلكومة  ة وا دق لك "الف ا  مرح
ٔمان"، )welcome safely" (ٔمان لك  ا  ي يعين" مرح ٔن هذه ا  

ن من  د ٔو املستف لمرتفقني  ٔمان  ل ا املؤسسات توفر الرشوط د
ٔساسيني دئني    :دماهتم ويه تعمتد م

ثال ملرجع السالمة الصحية؛ - م   ٔوال، 
دمني - كون وتقوية قدرات املست  .نيا، 

لو املغاربة  ستق ش  ٔنواعهم الزتمو  ني مبختلف  لني السياح هاذ الفا
لنت الكونفدرالية  املقميني ٔ ٔفضل الرشوط والظروف، وهكذا  خلارج يف 

سبة  ضات ب ة عن ختف دق ة الف لصنا ة واجلامعة الوطنية  لسيا الوطنية 
اب % 30 ٔمثنة املتداو يف املنصات الرمقية، مع جمانية اصط مقارنة 

اوز معره  ٕالضافة  12طفل ال يت د مهنا  ستف ضات س سنة، وهذه التخف
دا  م  ٔيضا  د إالجراء  خلارج مجيع املغاربة، وهذا وا لمغاربة املقميني 

ال ه هذه املؤسسات املتد يف هذا ا بنا ف   .وا
ٔن  سيطة ٕاىل  ٔشري ٕاشارة  ٔن  ريا  ٔ ٔريد  ل، ٕان شاء  10و غشت املق

خلارج، وهذا  لمغاربة املقميني  ليوم الوطين  فال  ح ادي يعرف  هللا، 
ذ سنة ح  ال امل حفظه هللا م ٔقره  ي  مت 2003فال وا ، وس

لية،  ا ٔقالمي اململكة اكلعادة، بتعاون مع وزارة ا تنظميه مبختلف العامالت و
ة ووزارة املنتدبة امللكفة مبغاربة العامل، وشلك هذا  بتعاون مع وزارة اخلارج

ٓراء خبصوص القض شاور، فضاء لتبادل ا ل يل اليوم فضاء  ت ا د ا والت
ادة موضوع معني  ل املغاربة مغاربة العامل، وُخيتار لها  هتم هاذ الرشحية د
يش سنة تنختارو موضوع الشباب، يش سنة تنختارو مكوضوع املرٔة 
رات مغاربة العامل  رت اس خلارج، هاذ العام ا ٔو املرٔة املقمية  املهاجرة 

ٔو  ني  ذ سن رت اخلدمات إالدارية ملغاربة العامل، هاذ سنوات، مرة ا 3م
فال حتت شعار  ح كون هذا  ٔن  خلارج يف "العام تقرر  املغاربة املقميون 

منوذج التمنوي اجلديد   ".صلب ا
لجنة الوزارية  ع التاسع  ج ٔن يمت تنظمي  ٔيضا  هذا، ورتقب 

الل شهر خلارج وشؤون الهجرة  ل،  لشؤون املغاربة املقميني  يوليوز املق
عي  ج دد من إالجراءات، وخصوصا ذات الطابع  راسة  وذ 

ميه راسة ما حتقق يف هذه السنة وتق ٔيضا  بة مغاربة العامل، و   .ملوا

س احملرتم،   السيد الرئ
د الرهان وطين  ىل وا لون فعال  ٔننا مق ىل  ٔؤكد يف اخلتام  ٔن  ٔريد 

متثل يف ٕاجناح وا يل هاذ السنة غتمت م وبري،  ل العبور ا د العملية د
ل  ستق ٔن  متكن من  ائية، وس ري مسبوقة يف ظروف است بطريقة 
ل احليطة واحلذر، اليت  ٔخواتنا وٕاخواننا مغاربة العامل يف ظل ٕاجراءات د
ش متر هاذ العملية  ت،  ىل مجيع املستو ذها واليقظة  ٔن نت جيب مجيعا 
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دة، يل حققهتا بال يف  يف ظروف حصية ج سبات ا ىل املك وحنافظو 
ل مجيع املغاربة، وفضل الرؤية  تدبري هذه اجلاحئة، بفضل التعاون د
ا  ٔح ٔنه  لنظر ٕاىل  ة جلال امل حفظه هللا، و رشاف س ة و اق س
رتازية  دد من إالجراءات  رتام  ل الرتا يف ا د الشوية د تيربز وا

لزتام الصارم هبذه إالجراءات، والتدابري ر برضورة  ٔن نذ  الوقائية، البد 
ٔيضا حنن مدعوون  ال، ولكن  لتعاون يف هذا ا وحنن مدعوون مجيعا 
رب  روح إالجيابية، ويه الروح اليت  ٔمل،  روح ا روح التفاؤل،  يل  لت

رشيعية، و  تاح السنة ال ، حفظه هللا، يف خطاب اف ال امل اليت عهنا 
ه  لو قال ف ٔننا سرنفع مجيعا هذا "قال فهيا هاذ اخلطاب د وٕانين واثق ب

ة اجلاحئة واخلروج مهنا ساملني، يف ٕاطار  دي حتدي موا ال - الت يقول 
عي -امل  ج دة الوطنية والتضامن  ، "الو ال امل مت  ، مث اخ

ٓية الكرمي سوا من روح "ة حفظه هللا، خطابه السايم بقو تعاىل  وال تي
ٔس من روح هللا ٕاال القوم الاكفرون   ."هللا ٕانه ال يي

ليمك ورمحة هللا وراكته   .شكرا جزيال والسالم 

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  ب  ة يف ٕاطار التعق مو الت الفرق وا ٓن ٕاىل مدا قل ا ون
س   .جواب السيد الرئ

مج عن فري ل يف الرب د ٔصا واملعارصةٔول م   .ق ا

شار    :السيد دمحم ودمنياملس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
و احملرتم، ر ا   السيد وز

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،السيدات والسادة    املس

ليمك مجيعا   .سالم هللا 
ل املسامهة يف  ٔ ٔصا واملعارصة من  مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
لحكومة، خصوصا  مي السياسة العامة  ستورية املتعلقة بتق هذه اجللسة ا
ة  ال يف هذه الظرف ستع لراهنية و ي حيظى  يف هذا املوضوع ا

قة ق   .ا

س    احلكومة احملرتم،السيد رئ
ٔصا  ة احملرتمة، مقنا يف فريق ا ذ حوايل شهر، وحتت هذه الق م
صصة  ٔسبوعية ا الل اجللسة ا يق الفرق الربملانية،  واملعارصة رفقة 
رة امللكفة  لسيدة الوز ه سؤال واحض ورصحي  ٔسئ الشفهية، بتوج ل

خلارج حول التدابري  ذة من طرف جلالية املغربية املقمية  وإالجراءات املت

رة " عبور"احلكومة لتنظمي معلية  ا السيدة الوز اب ٔ اخلاصة مبغاربة العامل، 
ا د ري مفهوم حول تنظمي العملية من  امض ملغوم و   .جبواب 

ٔن توحض  رة ب ىل السيدة الوز شارون  ٔحل السادة املس  ، ورمغ ذ
ٔن، السيد رئ ٔقرب وقت،  ل مغاربة رؤية احلكومة يف  س احلكومة، 

ل العط السنوية  حمكوش يف القرار د ٔجراء ما ت اخلارج مه موظفون و
ب املعامل واملشغلني، واكن  ٔر حمك يف العط السنوية مه  يل ت هلم، ا د
ل هذا الوقت، ولكن مع  ح احلدود ق د لف ىل احلكومة حتدد مو لزاما 

ة ب ا من هاذ القا ٔسف الشديد، خرج ع، ؤرصت ا دون جواب مق
هترب من اجلواب ٔن  رة    .الوز

س احلكومة، ما هو دور هذه الوزارة؟ ما  ساءل معمك، السيد رئ ا ن
داد جغرايف، ما عندهاش متثيليات  صاصاهتا؟ ما عندهاش ام يه اخ
ٔرض  ارج  د  وية، ما عندهاش متثيليات ٕاقلميية، ما عندهاش توا

ٔرض الواقع وجود الوطن، اجلالية املغربية ا ىل  خلارج ما تتلمسش  ملقمية 
ل ٕارضاء اجلالية املغربية  ٔ هاذ الوزارة، ٕاىل كنتو درتو هاذ الوزارة فقط من 
رية  ر مد ٔشغالها وتد ة تقوم ب ليو وزارة اخلارج ذفها و اء  خلارج، فر
ٔرض الوطن  ارج  د  ٔقل عندها توا ىل ا ة،  وسط وزارة اخلارج

صليات وعندها متثيل  وية ووطنية، عندها سفارات، عندها ق ية ٕاقلميية و
ري ذ   .ٕاىل 

ح احلدود  ل واخلارج بقرار ف ا ٔخرى يف ا ٔ مرة  ولكن اليوم نفا
ىل مستوى النقل اجلوي والبحري، ما معىن هذا؟  وٕاطالق معلية موسعة 
از وسط احلكومة يقرر من دون  ري مفهوم، هل هناك  ٔن هناك يشء 

ٔنه  حكومة اء هذا القرار بعد ما تقال لنا هنا يف الربملان ب ن  ٔ ٔمكلها؟ من  ب
ن  ٔو ال ما حيلوهاش، واش اك مازال ما عندهومش رؤية واش حيلو احلدود 
ل احلكومة؟ واش  ام د س دم  ٓخر ما تنعرفوش؟ واش  از  يش 
ٔن واحض من هاذ القرار املفاجئ   ، ٔسئ دة  ا تنطرحو  واش واش؟ اح
ل معل احلكومة  ل معل احلكومة، هناك ارتباك دا ٔنه هناك ارتباك دا

ه   .هذا ما ال شك ف

س احلكومة،   السيد رئ
ٔمور املغرب لـ  ر  كون  10هاذي حكومة تتد سنوات وما تقدرش 

قو يف هاذ  عندها رؤية ماذا سيقع من دا شهر، وبغيتو املغاربة ي
يل ما عندهاش احلكومة؟ وبغيتو اجلالية املغربية ت ق يف هاذ احلكومة ا

  حىت رؤية ملدة شهر؟
ب  ٔيضا س لحكومة  يل وقع  س احلكومة، ا رتباك، السيد رئ هاذ 
ح احلدود قد ما  ٔفضع، قد ما فرحو يف ف خلارج ارتباك  الية املغربية  ل

لقاو مشالك مجة   .فرحو قد ما ت
ة، ما عندمه هلم الصيف ص؛ٔوال، ما عندمهش العط د   ش الرتاخ

ٔسطول البحري  لطريان وال ا نيا، تالقاو مع جشع الرشاكت ال 
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ينا  ٔن  ٔخرى  كرثة، ولكن حنمد هللا مرة  ش  هلم وما موجودي الغالء د
ي رفع احلصار  ٔيده، فلوال تد ا ال امل دمحم السادس نرصه هللا و

ىل وقع احلرسة ىل مغاربة العامل، ورفع عهنم اهلم والغم لعاش امل غاربة 
يارات هذه احلكومة ٔس من اخ   .والي

ة ٕالنقاذ احلكومة الفاش يف  ة السام ر ببعض املبادرات امللك وهنا نذ
احئة  د"تدبري  هتا" 19-وف ذ بدا ي : م ، ا ورو داث صندوق حماربة  ٕا

ارش حلوايل  ٔفرا 5بفض مت ختصيص دمع م ٔرس املغربية وا د املاليني من ا
رية ورمغ  ه املالية الك اء رمغ لكف ح دون است لشغل، جمانية التلق ن  الفاقد

ولية ت اليت مهت السوق ا   .املضار
الت  ٔسعار الر ل صاحب اجلال لضبط  ٔخرى يتد واليوم مرة 

مه   .وسهيل عودة املغاربة ٕاىل ب
لشكر ٔصا واملعارصة نتقدم  اجلزيل  ومن هذا املنرب، فٕاننا يف فريق ا

ىل هذه املبادرة  ٔيده،  ا نرصه هللا و نان العظمي لعاهل البالد، ملك م و
ه يف مجيع  ا دمة ر ىل  اللته  سانية الرائعة اليت تعكس حرص  إال
اللته من لك مهوم املواطنني  ٔو ٕاقصاء، كام يعكس قرب  ول دون متيزي  ا

ل واخلارج ووقوفه معهم يف الرسا ا ٔفراح املغاربة يف ا ء والرضاء ويف ا
ٔحزان   .وا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ا"معلية  ة، معلية " مرح ٔو السيا ل ص الرمح  ٔ ست فقط من  ل

م  ي مصدر  ، فه صاد البالد ومسامهة فا وفعا ا يه مسامهة يف اق مرح
ٔورو  ورو ب احئة  لعم الصعبة، حفسب تقرر البنك الوطين ورمغ 

ف حتويالهتا ورمغ  ك ٔن  ىل  ٔرصت  شها اجلالية، فٕاهنا  الظروف اليت تع
ها املغرب، فقد بلغت حتويالت اجلالية املغربية سنة  ، حسب 2020ٕاىل ب

ٔن  2021مليار درمه، ويف سنة  68تقرر البنك الوطين حوايل  ظر  ي
  .مليار درمه 73.4، 2022مليار درمه، ويف سنة  71.9تصل 

ٔرقام ونتعاملو، السيد جيب الوقوف، الس  س، عند هذه ا يد الرئ
ٔرقام جبدية س احلكومة، مع هاذ ا   .رئ

ستحق قرارات  ستحق قرارات جريئة،  س،  ٔرقام، السيد الرئ هاذ ا
ستحق قرارات عشوائية وارجتالية ، ال    .معقو

س، ملاذا حرممت اجلالية  ت، السيد الرئ ا نت ٔبواب  ىل  حنن 
الش حرمهتم ما اعطيهتمش متثيلية املغربية من مم ارسة حقها السيايس؟ 

يل  الش حرمهتم من حق التصويت؟ هاذ اليش ا ت؟  ا نت هلم يف  د
  .بغات اجلالية املغربية

شيط السيا والعقاري،  اجلالية املغربية عندها مسامهة قوية يف الت
ر مدينة ٔاكد ٔقول،  ٔعي ما  ر،  ٔاكد ر وقاطن  ٔاكد ن  ٔ ا بايق  و ة  سياح

ح بعد اليوم،  ٔن تف ستحيل  ستغيث، راه هناك مؤسسات  املدن راه 
د هو  هلم الوح ٔمل د ٔجراء ما ختلصوش، ا عندها ديون، رضائب، ا

ة  شط شوية احلركة السياح اود ت ش  خلارج  دخول اجلالية املغربية 
ة الوطنية   .وبعض السيا

شيط العقاري، السيد  سامهو يف الت س احلكومةت اجلالية املغربية . رئ
لها يف رشاء العقارات يف املغرب، اجلالية املغربية  ٔموال د مثر ا س خلارج 
ته يف املغرب، وتتلقى  تتلقى عند املهاجر املغريب عرش عقارات يف ملك

ن اكرهيا، عكس بعض ) 0(عنده صفر  ار فني سا ، حىت ا ٔور يف 
ملغرب ا رشيو العقارات يف ٕاسبانيا ويف ٕايطاليا ويف املغاربة القاطنني  يل ت

س ا، السيد الرئ ٔكرث م ن، هاذو وطنيني  هاذو وطنيني، ملاذا هذا؟ . اليو
هلم، عندمه شعار  لوطن د هلم، ارتباط  ٔرض د ٔن عندمه ارتباط 

د هو    ".هللا، الوطن، امل"وا
س احلكومة، خلارج، السيد رئ ش الفوللكور  اجلالية املغربية  ما بغا

ش . غشت 10هنار  خلارج ما بغا س احلكومة، اجلالية املغربية  السيد رئ
ي يف العامالت هنار  ٔ خلارج بغات  20احللوى و غشت، اجلالية املغربية 

ادة النظر يف  جورة، جيب ٕا ة هنار جييو، مايش  و كون إالدارات مف
لموظفني يف إالدارة امل ة العطل السنوية  صادف العط الصيف ٔنه ت غربية، 

خلارج، وتتلقى  ل املهاجرن  ٔو السنوية مع العط السنوية د هلم  د
ست  دة ل ة قا كون هاذ املبادرة امللك ة، بغاو  إالدارات شبه فار

كون هاذ املبادرة كون هاذ املبادرة يف لك سنة  اء، بغات    .است
ة املغربي ش توفر لنا ٔول مرة اخلطوط امللك مليون  2.5ة كتلزتم 

رة مقابل  دة، بغيناها العام  384.000تذ كون قا السنة املاضية، بغاوها 
ش جنعلو املغاربة لكهم جييو  د  ب الوح ٔنه الس اجلاي والعامني اجلايني 
ٔن  مثرو يف بالدمه، ويه مرحبة يف نفس الوقت،  زورو بالدمه وس

س احلكومة ميل تي ر السيد رئ لمغرب تيد م يف  3جي املهاجر املغريب  ٔ
م ميل تريجع يه  3الطريق و ٔلك  6ٔ لهيا ا لهيا الباخرة، زيد  م، زيد  ٔ

يل  رة هذاك اليش ا ناه يف الطا زاف، وون ج ليه  قام  ت راه ت واملب
ارشة يف املغرب 6تيرصف يف ذوك  ادي يرصفو م م  ٔ.  

ة  ٕاذن راه املغرب استفاد، وٕاذا اكنت يش خسارة عند اخلطوط امللك
س، راه  املغربية، هاذي راه رشكة وطنية ندمعها من املال العام، ما فهيا 
ا ندمعوها من  ول فهيا الرشاكت الوطنية تدمع من املال العام، اح مجيع ا

الية املغربية  ل رة لك سنة، السيد  2.5املال العام ونوفرو  مليون تذ
س   .الرئ

ني، خصنا نوفر  ش يوصلو ٕاىل ديورمه مر هيم مجيع إالماكنيات  و 
ٔن دشنه صاحب اجلال يف  ذ  الش بقى مطار بين مالل مسدود م

زة فهيا 2014 يق مسدود، و زة  اح يف  ل محو مف الش املطار د ؟ 
دو اليوم يف  40.000 وا يل ت الش ما نصلحوش املطارات ا اجر؟ 

رىث لها؟ مطار ا رىث لها، مطار ا  ا  ٓيت ملول،  زاكن  ملسرية بعام ٕا
ري ذ لعيون ٕاىل  ٔول    .احلسن ا

س احلكومة، يه وضعية قاطين املنطقة  ٔخرى، السيد رئ إالشاكلية ا
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ح )ب( لو، التلق ح د ، دار التلق اء من دو ا السيد  ، ما تنفهموش اح
ة) OMS2(معرتف به من طرف  لص ولية  ٔنت جتي هنا املنظمة ا ، و

ل  ىل  10وتقول  د ش،  و، راه ما ميك ىل نفق لحجر الصحي، و م  ٔ
لجنة العلمية الوطنية،  ل ا لش يف الشغل د ٔ ما ند ٔقل  ىل ا ٔقل،  ا
كن  ر احلجر الصحي، ولو مل  ش نطلبو لو يد ولكن ٕاىل اكن ملقح ما ميك

ر  ل ) PCR(ملقح نطلبو لو يد روه  ميل يد يف هنار، نطلبوه  ند
رو  لوه  3يد م ولكن ند م وهو عندو  10ٔ ل الكوجني  20ٔ يوم د

روه  م يف احلجر الصحي بقات   10وند م ضايعة يف الطريق  6ٔ ٔ
ا مفاجئ يومني لالستعداد يه بقات  يومني يدوزها  ٔن القرار  ويومني 

لو   .يف البالد د
س، هاذي يه بع شوب معلية ٕاذن، السيد الرئ الالت اليت  خ ض 

ا "، "عبور" خلارج، "2021مرح ، وكذا بعض انتظارات اجلالية املغربية 
ة الالزمة، حىت  جلدية والرس ٔن تتعامل معها احلكومة  متىن صادقني  واليت 

ٔحسن الظروف ٔفراد اجلالية املغربية قضاء عطلهتم يف  سىن    .ي
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا

دة والتعادليةاللكم لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .ة ا

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة 
س،   السيد الرئ
س احلكومة،   رئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارون،   ٔخوايت ٕاخواين املس

دة والتعا لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  ال سعدين  دلية، تفا
ة نظر الفريق من  س احملرتم، ولعرض و مك، السيد الرئ ىل جوا با  وتعق
ملغرب يف موضوع  لشغالني  حتاد العام  ستقالل وكذا  الل حزب 
خلارج يف  بة اجلالية املغربية  ال وموا السياسة العامة املتعلقة بتدابري استق

د وف ء  راهات الناجتة عن و   .ظل إال
لتضحيات اجلسام ملغاربة العامل يف بناء  ر  رب بداية عن تقد ٔ ٔن  والبد 
ىل  ه العاد و فاع عن قضا منية الوطن وسويق صورته دوليا وا و

ان إالقامة وؤهنا يف ب ملاكنة السامقة والرائدة اليت ي زتاز    .ا

س،   السيد الرئ
ٔدوار مركزية كرب  ٔصعدةٕان مغاربة العامل يضطلعون ب ىل اكفة ا : ى 

                                                 
2 Organisation Mondiale de la Santé 

عية ج صادية و ق   .السياسية و
ه احلكومة طي السنوات العرشة املاضية؟  سائلمك اليوم عن ما قدم

م؟ الل فرتة مقا بهتم  اهلم وموا دته من تدابري الستق ٔ   وما 
ٔن حرمهتم  ا بعد  ساؤل يظل هاجسنا السنوي وزداد ٕاحلا ٕان هذا ال

رة وط ٔن اجلاحئة من ز ني، وبعد  هنم وص الرمح بعائالهتم ملدة تقارب سن
برية  ة  ىل در ا لهذه السنة بقرارات  ٔقدمت بالد عن تدبري معلية مرح
اء ٕاسبانيا من مومس العبور لسنة  ٔمهية، لعل يف مقدمهتا است من ا

2021.  
ا هبذا اخلصوص واحض وال  ٔن موقف ٔؤكد  ٔن  امسحوا يل يف هذا الصدد 

ري املتوقعة من ٕاسبانيا حيتاج  يد يف ظل املناورات العدائية  ٔ ٕاىل ت
دتنا الوطنية  ة مع روح الرشاكة وحسن اجلوار، واليت هتم قضا و واملتناف

لوطن   .واملصاحل إالسرتاتيجية 
ىل التعاون  ٔن احلفاظ  ر من حيتاج ٕاىل تذكري  ٕان ما وقع ملناسبة لنذ

امئ بتعزز الثنايئ والرشاكة الثنائية يه مسؤو لزتام ا لية مشرتكة، يقوهيا 
هتا واسمترار التعاون املمثر وحامية املصاحل إالسرتاتيجية  الثقة املتباد وصيا

ن   .لب
ٓخرن فظنه طبعا  دود ا ٔن املغرب جمرد دريك محلاية  ٔما من يظن  و

سك مبلكه وشعبه ومؤسسا ٔن املغرب القوي وامل ته اطئ، وليمتلكه اليقني 
ام  ددمه و ٔ اكن  ىل لك اخلصوم،  ميقراطية وكذا السيادية عيص  ا

  .اكنت مواقعهم
ا من تقاعس احلكومة ٕازاء جشع رشاكت النقل اجلوي  ولمك اكن ختوف
احئة،  ل لتداعيات اخلطرية  الل هذه الفرتة الصعبة املوسومة  والبحري 

س دو و  د رئ ٔلطاف هللا لهذا الب توا م مواطن ما ف لكن من 
خلارج وللك قضا الوطن،  ٔبناء اجلالية املغربية املقمية  يويل عنايته الكرمية ب
لني يف  لني والفا لسلطات املعنية واكفة املتد ة  ته السام ٓخرها تعل واكن 
ناول  ٔسعار معقو يف م د  ىل اع حلرص  جمال النقل اجلوي والبحري 

  .امجليع
اللتفاتة املولوية وهبذه املناسبة ستقاليل  مس الفريق  اليا  ، ننوه 

ة لتدبري معلية  ا"السام ٔثلجت صدور ورمست " مرح لهذه السنة، واليت 
ي تضطلع به  ٔبنائنا يف املهجر والعمل اجلبار ا ىل حميا  ة  مالمح الفر

ا"مؤسسة دمحم اخلامس يف تنظمي معلية  ائ "مرح ا است يا، ، مما جعلنا منوذ
ٔن صور امل وحتيات  ٔينا  ، ور ا يلتف من حو ا حيتدى به، منوذ منوذ

س فقط مغاربة   .اصة من مواطنني مغاربيني ول
تالية يف هذه اجلاحئة روي لنا قصص جناح م   .ٕاذن امل 

هبمك ٕاىل  ٔن ن س احلكومة، من الرضوري  ويف هذا الصدد، السيد رئ
ر من ٔسعار التذا ت يف  ٔسفار، كام ننوه  خطر املضار ل بعض واكالت ا ق

ٕالجراءات العديدة اليت قامت بتوفريها من  ة و مبجهودات اخلطوط امللك
ل يل من ق ه زم ي طر ٔعيد السؤال ا سهيل التنقل، وهنا  ل  ٔ:  
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بريا من  رى ما مصري مطار بين مالل واملدينة اليت تعرف اكتظاظا 
س من الع ول؟ فل ٔن يبقى هذا املطار موقوفا وال املهاجرن يف بعض ا دل 

  .يفعل
ٔن نطرح سؤ مفعام  ستحق  ٔال  س احلكومة،  ليمك، السيد رئ  

ٔزيد من  ىل طول  ٔمل يلفت  3500حلرسة، وحنن ب متتد سوا  لكم، 
قل وطين يف قطاع النقل  نا ٕاىل  اج مك املوقرة ٕاىل  اه حكوم هذا ان

ة رشكة  ف البحري بعد تصف ٔطيل يف هذا (COMANAV3)وما ، لن 
لسة شهرية ستحق  ده  ي هو لو   .املوضوع ا

س احلكومة،   السيد رئ
ٔو  لرتف الفكري  ا  س موضو لسة املساء اليوم ل ٕان موضوع 
ٔبعاده السياسية  ت و قة لرها اقشة دق ستدعي م املزايدات، وٕامنا 

سرتاتيجيات ا صادية وكذا  ق عية و ج كشف و ث  لكربى، ح
رمس حصي  ٔرقام املتوفرة  ٔن  2020ا م، ومهنا  رية لاله عن معطيات م

زيد عن  ٔصبح  ٔزيد من  5دد مغاربة العامل  ىل  ني  سمة، موز ماليني 
  .دو 100

ام من الرٔسامل الالمادي لك ممزياته  شلكون اليوم مكو  ٕاهنم 
تي ة والهو ي ة وا ق التضامن وعنارصه الثقاف ٔمه عوامل حتق د  ٔ ة، ٕاهنم 

ائالهتا  ٔفراد  ش من حتويالت  ٔرس كثرية تع عي، ف ج سك  وال
  .خلارج

ٔطر والكفاءات  س احلكومة، خزا ل ٔيضا، السيد رئ شلكون  ٕاهنم 
ليا  اصب  ٔسامء تعني يف م سمع  متزي واحلنكة، ولك مرة  املشهود لها 

ان املهجر   .بب
ٔيضا لنظر ملسامههتم يف متويل  مه  لرٔسامل املادي  د العنارص املهمة  ٔ

ن ميثلون ثلث  ٔول ساحئ يف املغرب مه مغاربة العامل ا صاد املغريب، ف ق
ادق املصنفة   .احلجوزات يف الف

خلارج يناهز  الية املغربية املقمية  ل يل اخلام  ا ٔن الناجت ا  208كام 
ع  ، ان إالقامة، ٕاهنم كذ مليار دوالر سنو ل يف ب وسط ا د م

ياطات البالد من العم الصعبة، واليت  ٔمني اح ٔكرب املسامهني يف ت من 
ه  ٔي ما يناهز 2020مليار درمه يف  68بلغت ما مجمو من الناجت % 7، 

يل اخلام، وهو ما ميكن من تغطية ما يناهز  ا من العجز % 50ا
اري   .الت

صادي املهم ملساهامت ولنئ اكنت هذه  ق ٔرقام تعكس الوزن  ا
ة تقليدية لهذه املساهامت،  كشف عن ب ملقابل  ٔهنا  ري  مغاربة العامل، 

سبة  رات العقارية ب س اوز حصة املشاريع %41هتمين فهيا  ، ف ال يت
ة سوى  رات، واملسؤولية عن هذا الوضع % 14املنت س من مجموع 

لق تتحملها ح س احلكومة، اليت فشلت دون شك يف  مك، السيد رئ كوم

                                                 
3 Compagnie Marocaine de Navigation 

ليات الكف  ريها من ا لتوظيف امجلاعي اخلاصة مبغاربة العامل و ليات 
لق فرص الشغل، بل  صاد الوطين و ق شيط  ه هذه املوارد لت بتوج

  .استاكنت ٕاىل احللول السه يف تدبري حتويالت مغاربة العامل
، ٔدىه من ذ ىل  وا بري  سجيلنا يف الفريق لرتاجعات ولتخبط 

ستعانة بقضاة  دم  ل  س مستوى التدبري الوزاري لقضا اجلالية، ٕاذ 
ستعانة  دم  ٔمر يف حكومة عباس الفايس، كذ  خمتصني كام اكن ا
ىل مستوى الوزارة،  ت اليت تطرح  ل الشاك خصصني يف  خبرباء م

ا وتفسريها قرارات يطبعها التخبط وغيا ب وجود وضوح وحتتاج ٕاىل رش
لسال  شارا  ول اليت تعرف ان رتبط بقوامئ ا لمغاربة، خصوصا ما 
لفت  ئية، واليت  قة عن الوضعية الو ق ٔو غياب إالحصائيات ا املتحورة 
ان اخلليج العريب، اليت  الية املغربية، خصوصا مهنا املقمية يف ب ل ا  ا اح

لهيا ا الل وصولها ٕاىل املغربيفرض  ىل نفقهتا  ادق    .حلجر الصحي يف ف
ادق؟ حصيح،  ازهلم بديال عن الف كون احلجر يف م ٔن  ٔال ميكن 
ملناسبة حنن واعون مبسؤولية السلطات الصحية، ولكن اكن من املمكن 
ٔسئ اليت تطرح  ة من ا ٔن نفرس مجمو ٔن نفهم حنن كربملانيني حىت ميكن 

  .لينا
س احلكومةٕاذن  كون يف صف التواصل، السيد رئ ٔن    .حنن البد 

د اخنراطها الشامل يف  ٔن تقدم لنا احلكومة ما يف ٔمل كذ  كنا ن
مج احلكويم،  لهيا يف الرب ل اللزتاماهتا وتعهداهتا املصادق  ٔم التزنيل ا

لقو  ر، جنزم  مك، السيد الوز بري جلوا معان  ٕ ع  س نا اليوم وبعد  ل لك
مج احلكويم وعن انتظارات  ة بعيدة لك البعد عن الرب ٔن احلصي احلكوم
ة املندجمة واليت من املفروض  وتطلعات مغاربة العامل وعن السياسة العموم

لني سيق بني مجيع املتد لتقائية والت   .ٔن حيمكها التاكمل و
رشاك  ٕ ستورية القاضية  ضيات ا ن حنن اليوم من تفعيل املق مغاربة ٔ

  العامل يف املؤسسات الوطنية؟
خراج القانون  ٕ ٕالرساع  س احلكومة،  ما مصري الزتاممك، السيد رئ

خلارج؟ لس اجلالية املغربية    املنظم 
صيل ومسلسل  ن حنن اليوم من استكامل ورش إالصالح الق ٔ

ٔفراد اجلالية املغر  عية لفائدة  ج صلية و بية حتديث وجتويد اخلدمات الق
  خلارج؟

شاكلية  ٕ م  ه س، عن حصيلتمك يف  ، السيد الرئ ربمتو ٔ وهال 
ٔوروبية وحضا اجلرامئ العنرصية واليت راح  السجناء املغاربة يف السجون ا
قلمي  ٕ ٓخرها اجلرمية الشنعاء  ٔبناء وطننا رمحهم هللا،  حضيهتا العديد من 

  .مورسيا إالسباين

س احلكومة،   السيد رئ
ا بقصور املنظور احلكويم ٕان  نا زيد ٕاال اق رتفع، وال  الواقع ال 

ه مغاربة  لمشالك واملعضالت اليت توا لول  ىل ٕاجياد  ياراته  وضعف اخ
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م القصري ٕاىل جوالت  العامل، واليت تدفع العديد مهنم ٕاىل حتويل مقا
النتقال بني حجمي دواليب إالدارات واملؤسسات، من ٕادارة  مكوية، 

ريها   .الرضائب واحملامك و
ٔرقام مالية  ظور احلكومة هو جمرد  ٔن قضا اجلالية يف م ضب القول  مق
دد التحويالت املالية؟ ما معدل  دد املهاجرن؟ ما مجموع  ددية، مك  و
الف ما تعتقدون مغارة العامل مه  ىل  ٔهنا و قة  ر؟ وهمل جرا، واحلق س

لوطن داد ومصدر قوة وخفر  ا ام م الالزم، هن ه ليمك ٕايالؤمه  ، وجب 
ال امل ملغاربة العامل ة اليت يوهيا    .ىل العناية السام

سبورا  ٔن مواطنة ا كشف   (diaspora)لكن، واقع حصيلتمك 
ة،  لمزايدات احلكوم ٔسف، عرضة  ذ، ومع ا املغربية تبقى موقوفة التنف

لم غاربة املقميني يف اخلارج، اليت كنا ومهنا موضوع املشاركة السياسية 
رشيعي ويف  ام يف النقاش السيايس ويف العمل ال زيا  ذ  ٔ ٔن ت رتقب 

رشيعية احلالية  ات 2021- 2016هناية الوالية ال ٔو مكقرت ، سواء مكشاريع 
  .قوانني

الية املغربية يف " ٔزمة احلقوق السياسية"ٕان  ل تصلح عنوا مالزما 
ب غياب إالرادة السياسية اخلارج، ويه حقو  س رة العدم  ق ظلت يف دا

الف ما  ىل  ٓخر،  لحكومة، واليت جعلت هذا احلق معلقا ٕاىل ٕاشعار 
ليه يف الفصل  صوص  ي 2011من دستور اململكة سنة  17هو م ، ا

خلارج حبقوق املواطنة اكم مبا فهيا حق  متتع املغاربة املقميون  ٔن  يقيض ب
  .يحالتصويت والرتش 

ع احلكومة  ي م ٓخر مما حنن بصدد بيانه، مفا ا وٕاذا اكن لمك موقف 
صفا  2015سنة  اء م ي  ستقالل ا ول مقرتح قانون حزب  من ق

مك  ٔ ٔم  ت؟  ا نت الية املغربية يف اخلارج، لضامن مشاركهتا الفعلية يف  ل
نتظارية وٕاهدار الفرص امل  كرس  للكامت و لتالعب  اء  س ٔوف ة ل تا

؟ ميقراطي يف بالد الية املغربية فقط بل لتعزز املسلسل ا   ل

س احلكومة،   السيد رئ
مك وتدابريمك، واكن  ٔنمت حتدثوننا عن ٕاجنازا الني مبا يقع و ري م مك  ٔ يبدو 
ايت، لتقروا بعجزمك عن  متلكوا فضي النقد ا ٔن  ٔنمت تقدموهنا  مك و جيدر 

مك و لزتاما حهم حق املواطنة الوفاء  ابة لتطلعات مغاربة العامل وم ست
ه معلمك ملا تبقى من الوالية ٕاىل جتاوز  ملقابل بتوج ٔن تلزتموا  الاكم و
خلارج،  املنظور القطاعي يف التعاطي مع قضا اجلالية املغربية املقمية 

دهت م ومسا ياز وإالنصات ٕاىل مهو م ٔفقي  ٔن املوضوع هو  ىل عتبار  م 
صادية  ق ٔزمة  ب ضغط ا س اكبدوهنا  ات اليت  ل املشالك والعق

  .واملالية

س احلكومة،   السيد رئ
ستقاليل  ٔن الفريق  س احلكومة،  ٔؤكد لمك، السيد رئ اما،  خ
دة والتعادلية، وهو يقدم مالحظاته انطالقا من موقعه يف املعارضة  لو

و  ٔن تنك ٔمل  ستقاللية، ي ىل ٕاجناح معلية العبور وإالقامة، الوطنية  ا 
ة ٕاىل تقوية جسور الثقة مع مغاربة العامل، مبا يعزز مشاركهتم  ا ٔننا يف 
ىل  ٔكد تقرره اخلتايم  ي  منوذج التمنوي املرتقب، وا الفعلية يف ٕاجناح ا
ة  ة ٕاىل تعزز وتقوية الروابط الثقاف هودات الرام رضورة مواص ا

ام من الشعب والالمادية مع  ٔساسيا و عتبارمه مكو  مغاربة العامل، 
  .املغريب

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ى الوقت هت   .ا
ٓن لفريق العدا والتمنية   .اللكمة ا

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
﷽  

ىل سيد ر  ىل  وحصبه الطيبني الطاهرنوالصالة والسالم    .سول هللا و
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مية حول تدابري  مس فريق العدا والت ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

خل بة اجلالية املغربية  ال وموا ء استق راهات الناجتة عن و ارج يف ظل إال
ورو   .احئة 

مه هذه السنة مع اسمترار  تزتامن معلية رجوع مغاربة العامل ٕاىل ب
ٔفرزهتا تداعيات هذه اجلاحئة، واليت عطلت  ائية اليت  ست ة  الظرف
ىل  ري مسبوق  شلك  رت  ٔ امة و رب العامل بصفة  اص  ٔش حرية ا

اكليف السفر، سهو ولوج املسافر  لب دول العامل، ورفعت من  ٔ ن ٕاىل 
لسنة الثانية  كونوا مبعزل عن هذه التداعيات اليت اسمترت  ومغاربة العامل مل 
رة وطهنم  ع مع ذوهيم وز ج ٔرس املغربية من  الف من ا وحرمت ا
ٔرس  ىل هذه ا صادية  ق عية و ج ٔوضاع  ىل ا ٔيضا  ر ذ  ٓ و

لمغربوحتويال   .هتم املالية 
ائية اليت تبصم معلية  ست لظروف  ا"ويف ارتباط  لهذه " مرح

ٔزمة  ب ا س ت  السنة، تزتامن هذه العودة مع يشء من الصعو
يد يف فريق العدا  ٔ لت ستدعينا  بلوماسية مع اجلارة إالسبانية، وهو ما  ا

لمواقف اليت اختذهت امع  ا ا ىل موقف ا بالد يف معاجلة هذا امللف، والتمنية 
هنجها اجلارة الشاملية مع ب ومع  الني، اليت  ل مبك سياسة الك ن  دد م
دة ب الرتابية، رافضني يف نفس السياق  ، ويف مقدمهتا و ه العاد قضا
ٔزمة بني املغرب  ٔزمة واعتبارها  رة ا ة ٕاىل توسيع دا لك احملاوالت الرام

ٔورو حتاد ا ٔسباب و ٔمام يف معاجلة ا شلك هرو ٕاىل ا يب، وهو ما 
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ري مفهوم من اجلارة إالسبانية،  سلوك  ٔت  ٔزمة الثنائية اليت ابتد ة ل ق احلق
ن مل حيرتم   .العالقات الثنائية التارخيية بني الب

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
هودات املبذو ٕالجناح هذه احملطة لص  ام ٕان استحضار ا ٔر ا

ىل التفاتته الن وتفا مع مهوم اجلالية وٕاعطاء  ال امل  شكر  جتعلنا 
ىل  لعمل  لني يف جمال النقل  لسلطات املعنية واكفة املتد ة  ته السام تعل
خلارج، وتوجهياته  سهيل عودة العائالت املغربية  اسبة ل ٔمثنة م تقدمي 

ال اجلالية وسهيل املساطر إالدارية وامجلرية  لمعنيني بعملية استق
الل معلية    ".عبور"والصحية 

ه احلكومة  ي سلك هنج ا ىل ا س احلكومة،  شكرمك، السيد رئ
ٔزمة الصحية وتداعياهتا والتوازن  اهتا يف التعاطي مع هذه ا مبختلف قطا

ذة لتنظمي معلية  ي استطعمت ٕاقراره بني إالجراءات املت " عبور"ا
ا ذة لتحصني واستق رتازات املت ة، و ل مغاربة العامل لهذه السنة من 

سمترار فريوس  هتديدات الصحية املرتبطة  د"وطننا من ا " 19-وف
ىل الحئتني يف تصنيف  د  الع وسالالت الفريوسات املتحورة، بداية 
ول،  ئية لهذه ا حلا الو نطالق، ختضعان ملعايري مرتبطة  دول 

ه الرغبة يف وال  از غري، ت املي م رتايف والعلمي مع واقع حصي  تعامل 
ىل وضع حصي  ورو وهواجس احلفاظ  ل  لحياة ق العودة التدرجيية 

  .مستقر
سيق بني  ي اعمتدته احلكومة وفعالية الت هذا التوازن واليقظة العالية ا

ىل اسمترارها يف يد  ٔ لني ما هو ٕاال ت لني واملتد حسن التدبري الصحي  الفا
مثني املتابعني واملواطنني ويف تنظمي معلية  ي ظل حمط تنويه و ا

ة لتوجهيات امللك لك مسؤولية والزتام  ال    .ستق
ي طبع تعاطي  يل ا ٔمهية الطابع التفا ٔيضا لٕالشارة ٕاىل  اسبة  يه م
الل الرتاجع عن بعض إالجراءات اليت  احلكومة مع هذا املوضوع، من 

ص  راخ ستصدار  ا واملتعلقة  الي ساؤالت وخماوف من  ار  اكنت م
ول املصنفة يف الالحئة  لمسافرن القادمني من ا ائية    ).ب(است

ة  لحكومة مع التوجهيات امللك ل الرسيع  لتفا لتنويه  ٔيضا  اسبة  يه م
الت البحري ر الر مع تذا مة  دية ومسؤولية وتوفري مزيانية  ة لك 

  .واجلوية
جراء  ٕ ات حول ما يتعلق  ة من التوضي رة مجمو ملقابل، البد من ٕا و

ال ) PCR(حتاليل  ٓ اكليفها وماكن ٕاجراهئا و الت البحرية و الل الر
لمسافرن القادمني من  سبة  ل ة اخلضوع حلجر حصي  يف اجئها،  التوصل ب

لالحئة  ة  ول املدر ال)ب(ا لعموم، ، وهو ما يتطلب إال ن عن تفاصي 
اسب مع  شلك ي لكفهتا  ادق املرخص لها وتوزيعها اجلغرايف و ٔولها الف و
رتام  ة مدى ا هتم، مع رضورة مراق ٕاماكنيات املسافرن والقرب من و

لهيا سعريات املتفق  لمعايري الصحية وال ادق    .هذه الف

س،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ن ٔ ا "التعامل مع خصوصية معلية  لقد  ٔمهية " 2021مرح عن 
لك ما  ٔكرب حراكت مغاربة العامل  دى  ٔطر تدبري ٕا ي  سيق املمثر ا الت
ان العبور وإالقامة، يف ظل  صادية لب ولب عية واق حتم من محو اج
بة واختاذ العديد  ستدعي املوا اصة، وهو ما  راهات حصية وسياسية  ٕا

ة، وهو ما من االٕ  دمات إالدارية واملرفق ل م  سري ولو جراءات إالدارية لت
ال  لمسامهة يف ٕاجناح مر استق ات  يدفعنا لتقدمي مج من املقرت

متثل خلارج،    :ف ييل املواطنني املغاربة املقميني 
اسبة  - ٔمثنة م رسيع بربجمة خطوط حبرية تنطلق من دو الربتغال ب ال

الن  ر املدمعة؛وإال ٔمثنة التذا لزتام ب ع مدى    عهنا وت
ويل حول  - ح مفاوضات مع الرشاكت املغربية حلافالت النقل ا ف

إالشاكالت اليت تعرتضهم يف املسامهة يف نقل املسافرن املغاربة مبا 
الت اجلوية؛ ىل الر   خيفف 

ا - ستق د التدبري الرمقي وحتسني ظروف  سيط املساطر واع ل ت
ذ خمطط ٕاصالح املنظومة  الل الرشوع يف تنف صليات، من  لق

صلية؛  الق
سحب  - د املواعيد عن بعد، اخلاصة  ع ٔساسية  رسيع اخلدمات ا

ئق احلا  ئق يف احلاالت املستع القصوى، الس و بعض الو
  املدنية وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية؛

سيق مع اجلهات ا - ٕالدارة القضائية الت لقضائية واجلهات امللكفة 
لمرافق القضائية، لالستفادة من خمتلف  سهيل ولوج مغاربة العامل  ل

رسة؛ ال معقو ويف ظروف م ٓ ل    اخلدمات دا
لكرتوين  - ل التدبري  ٔ ب الضبط الرمقي من  د بوابة مك اع

دجم ظومة م ٔسسة م سري ورسيع اخلدمات وم ة لتلقي لمراسالت لت
خلارج؛ ت املغاربة املقميني  ع ومعاجلة شاك   وت

ات الرتابية وخمتلف املرافق  - ة يف إالدارات وامجلا ق ضامن دميومة حق
الية املغربية لقضاء مصاحلها  ل بريا  اال  ة اليت تعرف ٕاق العموم
ئق إالدارية  ائية يف ٕاصدار بعض الو ال است ٓ د  إالدارية، واع

  هلم؛
ٔداء الرضائب والرسوم من  - ري يف  ٔ ٕالغاء الغرامات الناجتة عن الت

ب الظروف  س ني  ب غياهبم ملدة سن س طرف مغاربة العامل 
جلاحئة؛ ائية املرتبطة    ست

ة ملغاربة العامل؛ - ت املو لشاك دمة البوابة الوطنية    جتويد 
مج الوطين لتعبئة الكفاءات املغربية - د الرب خلارج، هبدف  اع املقمية 

ٔوراش اليت  ل تقوية مساهامهتا يف خمتلف ا ٔ ٔسسة هذه التعبئة  م
؛   شهدها بالد

ىل رضورة متثيلية اجلالية املغربية يف الربملان  - يد هبذه املناسبة  ٔ ت
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ها؛ فعة لب  املغريب ملا لها من كفاءات وقدرات 
لسيا - يسء  يل التصدي لبعض املامرسات اليت  لية، من ق ا ة ا

اصة ببعض املدن  ادق ومبنازل الضيافة،  لف ٔسعار إاليواء  الرفع من 
الل فصل الصيف بريا  اال   .اليت تعرف ٕاق

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارون،   السيدات والسادة املس

اما، ٕاذا اكنت املؤرشات تؤ هودات وإالجراءات اليت مت وخ ىل ا كد 
بريا مبغاربة العامل، فٕان  ما  ة وتعكس اه دها يف هذه الوالية احلكوم اع
جلالية املغربية مبؤرشات  اصة  ة  ٔصبح يتطلب ٕارساء سياسة معوم ذ 

مج ومتويل مزيانيايت،  ر حىت تصل ملستوى تطلعات واحضة ووفق 
ات ٕاخواننا املغاربة يف املهجر بتحسني اخلدمات املقدمة هلم،  وطمو
ٔمهنم الرو والثقايف، ودمعهم كقوة  عي، وضامن  ج وتوطيد متاسكهم 
، سامهت وسامه يف العديد من املناسبات يف دمع وطهنم وتعزز  فا

  .ٕاشعاع وماكنة املغرب دوليا
ري، نت ٔ ٔطر واملوظفني ويف ا تلف ا ر  لتحية والتقد ه  و

ىل  ات الساهرة  لقطا اال وساء، التابعني  عيني، ر ج ن  د واملسا
ائية  ست ال مغاربة العامل يف ظروف حسنة، رمغ الظروف  معلية استق

، ومير هبا العامل   .اليت متر هبا ب
  .شكرا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

  :سالسيد الرئ
  .شكرا اليس عبد الصمد

لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا

شار السيد احلو املربوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
ن، ر ن الوز   السيد

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔمني  رة السيد  ر ٕا ىل ٕا س، يف البداية  امسحوا يل، السيد الرئ
ىل  ٔصا واملعارصة  ٔشكر فريق ا ٔن  ٔود  ارية ختصين،  اجللسة ملراس ٕاخ
لعمل من موقعي  اري  رب عن اف ٔ ٔن  ية و رتباط بصفة ودية وح فك 
ق  ٔمتىن مجليع الفرق، لك من موقعه، التوف الطبيعي مضن الفريق احلريك، و

  .دمة لهذا الوطن

س احلكومة،   السيد رئ
مك، ىل جوا مك، واستحضارا  شكرمك  ا ل مع توضي ويف ٕاطار التفا

احئة  خلارج يف ظل  د"لواقع اجلالية املغربية املقمية  وتداعياهتا " 19-وف
ٔسايس يف التمنية  ل  ا كفا الي ٔمهية  ا ب عية، وٕاميا م ج صادية و ق
ل يف الفريق احلريك املالحظات  س  ، عية ببالد ج صادية و ق

ات التاليةامل القرتا   :عززة 
اليا  مثن  ٔن  س احلكومة احملرتم، ٕاال  سعنا، السيد رئ ٔوال، ال 
ة احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  ة السام ت امللك التعل
ر النقل  ٔسعار تذا ض  الل ختف ىل مغاربة العامل، من  ٔبوي  هللا وعطفه ا

الت اجلوي ملغاربة العامل ٕاىل وطهن رب الر داث تعويض عن تنقلهم  م، وٕا
البحرية الرابطة بني موا فرسا وٕايطاليا والربتغال وموا اململكة املغربية، 
ٔن  ل، ويه ٕاشارات جيب  ا لت تنويه وٕاجعاب اخلارج وا ويه قرارات 
لني لرتمجهتا  لني والفا تلتقطها احلكومة وخمتلف املؤسسات املعنية واملتد

ٔرض  ٔسعار ىل  ض  الواقع وبلورة رؤية مشولية واحضة املعامل، متتد ٕاىل ختف
ادق لفائدة  راء السيارات وإالقامة يف الف يل و ا النقل الطريق والسكيك ا

خلارج ا    .الي
ذ هذه  ٔن ال ينحرص تنف س احلكومة، ٕاىل  ٔيضا، السيد رئ ونتطلع 

ٔن ي  ٔمل  ٔفق الزمين الصيفي فقط، بل ن شمل مجيع الرؤية يف ا تعداه ل
ىل مدار السنة ٔرض الوطن  رهتا ٕاىل  الية لز ل   .ٔشهر السنة، حتفزيا 

ا  الي اسبة الستفادة  لول م ىل ٕاجياد  لعمل  كام نطالب احلكومة 
ن بنفس  ، مؤكد سبانيا من هاته التحفزيات احلكمية لصاحب اجلال ٕ

كر ملا قامت به احلكومة االٕ  ا املس ٔخطاء املناسبة موقف سبانية من 
ٔييد املطلق والال مرشوط للك  ، ونؤكد ت اسرتاتيجية جسمية جتاه بالد

  قرارات بالد جتاه هذه احلكومة؛
ٔسف ضعف التواصل مع  نيا، ل ل س س احلكومة،  السيد رئ

بهتا ٕالجياد  ها، وضعف موا خلارج يف كثري من قضا اجلالية املغربية املقمية 
ره موضوع لول ٕالشاكليا ٔ ي  ر هنا اجلدل ا هتا ومشالكها املتعددة، ونتذ

ٔغراض  ول  لمعلومات مع بعض ا يل  ة التبادل ا ع املغرب التفاق توق
ٔفراد اجلالية املغربية املقمية ببلجياك من  ع  ائية، وكذ موضوع م ج
ملغرب،  ىل ممتلاكت  عي عند توفرمه  ج ستفادة من السكن 

لهام ا هبولندا، ومن هذا املنطلق وق عي جلالي ج ر ٕاشاكلية الضامن   نتذ
لتواصل مع مغاربة  ٔمهية الالزمة والرضورية  ندعو احلكومة ٕاىل ٕاعطاء ا

سمترار؛   العامل 
متتع مغاربة العامل  لثا، س احلكومة،  ليمك، السيد رئ كام ال خيفى 

ا ستور،  ه، فهذا  17صة يف الفصل حبقوق املواطنة اكم مبنطوق ا م
الل  ابية، من  نت الية احلق يف املشاركة السياسية و ل ري يضمن  ٔ ا
ممارسة حقهم يف التصويت والرتحش لضامن متثيليهتم يف املؤسسات املنتخبة، 
اسبة ٕاال ودافعنا  ٔية م رشيعية مهنا، وحنن يف موقعنا مل نفوت  خصوصا ال



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

16 

 )2021 يونيو 22( 1442 ذو القعدة 11

سائلمك السيد من ا 17فهيا عن تفعيل الفصل  ستور، ويف هذا الصدد 
ستوري ىض ا ٔجرٔة هذا املق س احلكومة عن مقاربتمك لتزنيل و   .رئ

ام  ستور  ط به ا ٔ ي  خلارج ا ٔما خبصوص جملس اجلالية املغربية 
ة اليت متكن املغاربة املقميني  ات السياسات العموم ٓراء حول تو ٕابداء ا

ٔمني احلفاظ ينة مع هوهتم املغربية، وضامن  خلارج من ت القات م ىل 
ٔخر  س احلكومة، الت ٔسف، السيد رئ ل ل س حقوقهم وصيانة مصاحلهم، 
ٔمل تداركه  لس، وهو ما ن صاصات هذا ا ريبة واخ يف ٕاصالح وجتديد 

ل القريب؛   يف املستق
هتم، نتطلع ٔوضاع مغاربة العامل وٕالشاكلياهتم ورها  رابعا، استحضارا 

س احلكومة احملرتم، ٕاىل   :ٔيضا، السيد رئ
سيط املساطر إالدارية  - ائية وعقارية وت ح حتفزيات ج ىل م العمل 

ملغرب؛ ر  ا لالس   جلالي
صليات  - ال اجلالية يف الق مضاعفة اجلهود لتحسني ظروف استق

خلارج؛   املغربية 
ىل ضامن مشاركة مغاربة العامل يف املؤسسات  - شارية العمل  س

ستور وهو الفصل  ٓخر من ا وهيئات احلاكمة اجليدة، تفعيال لفصل 
  ؛18

خلارج يف املناصب العليا ويف  - رضورة ٕارشاك الكفاءات املغربية 
ة، لالستفادة من قدراهتا ومؤهالهتا العلمية  املؤسسات العموم
ٔن س احلكومة،   والتدبريية، ويف هذا إالطار، امسحوا يل، السيد رئ

ارج الوطن مضن مجموع  سبة الكفاءات املغربية  فادتنا ب ٕ ٔطالبمك 
ىل مدى العرش سنوات  ة  الس احلكوم ٔسبوعية يف ا ات ا التعي

  املاضية؛
ال  - ٔطري مجعيات مغاربة العامل، خصوصا العام يف ا دمع وت

دتنا الرتابية؛ فاع عن قضية و عي ويف جمال التعبئة وا   ج
لغوية موا - ة وا لهوية الثقاف ة ٕاىل تعزز الروابط  هودات الرام ص ا

ٔصيل،  ٔمازيغي ا خلارج، ويف صدارهتا املكون ا ا  الي ة مع  املتنو
لبية مغاربة العامل  ٔ در مهنا  بة اجلهات اليت ين لتايل رضورة موا و

ة ، الريف، در اللت، بين مالل -منو يفرة وسوس -ف   ؛ٕاخل... خ
رب العامل، نتطلع  دة  هيودية املتوا ا ا الي ٔمهية  ريا، استحضارا  ٔ و
مثني هذا الرتاث املادي  ر واملعابد واملتاحف العربية و ملقا ٕاىل العناية 
يارات إالسرتاتيجية  ستور ولالخ ٔحاكم ا والالمادي، تفعيال 

  .لبالد
  .وشكرا المك

س   :السيد الرئ
ٓن لفريق ا ٔحراراللكمة ا   .لتجمع الوطين ل

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
ٔو وٓخره   .سم هللا، 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ن، ر ن الوز   السيد

شارون احملرتمون،   السادة املس
لتعاطي  ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اصم د  ٔمهية بطابع  لغ ا ا وهيم مجيع . ع موضوع  م ه موضوع حيظى 
ٔن موضوع مغاربة العامل ال خنتلف يف  ث  ل واخلارج، ح ا املغاربة يف ا
صادية  ق ملكون ملسار التمنية  جلانيب وال  س  ، ول ا حمور ونه موضو

س احل لسيد رئ رن  ، شا ي تعرفه بالد عية ا ج و و كومة ق
ي  ىل هذا السؤال احملوري الهام، ا لجواب  اوب مع جملسنا املوقر  الت

مي معل احلكومة يف هذا الباب   .سميكن من تق

س،   السيد الرئ
ارج  ٔن املواطنني املغاربة املقميني  ات حزبنا، نؤكد  ا يف سياق تعزز ق

شها ت اليت يع د شغاالت والت متع  ٔرض الوطن معنيون بنفس  ا
ل احلدود ل العائالت . دا اجرن دا ٔفراد  د  مفنذ القرن املايض وتوا

متع املغريب ل ا ، بل طبيعيا دا اد كوينا  ائ . املغربية يعترب  فلك 
لقة ضعف  شلك ذ  ٔن  دود الوطن، دون  ارج  داد  مغربية لها ام

امال مقو ، يعترب  ىل العكس من ذ وداعام، سواء من  يف متاسكها، بل 
ٔو املعنوية ة املادية    .الناح

ىل مدى ثالثة عقود، قد سامهوا  ٔن مغاربة املهجر و ، فٕاننا نؤمن ب
ٔكرث من  لمملكة، بل  عية  ج صادية و ق بري وفعال يف التمنية  شلك 
ميقراطي السيايس ويف ٕاغناء  ، اكن هلم دور حموري يف بناء الرصح ا ذ

لمغربالهوية ا ية احلديثة  ة والف   .لثقاف
ارة  ٔرض حضارات ومركزا لتالحق الثقافات، مما جع دوما م ٕان املغرب 
ذ عقود يف  ب م ش، ورمبا اكن هذا هو الس سامح والتعا لتاليق وال
لب  ىل  ٔنفسهم قادرن  ث جيدون  ٔم، ح ارتباط املهاجرن بوطهنم ا

ال ستق ان  ادات ب ل وطننا،  خمتلف ثقافات و شعروا دا ٔن  دون 
ٔو الرفض ش  هتم ٔي مظهر من مظاهر ا ٔبنائنا، ب سع مجليع  ي ي ولكن، . ا

نا حق هؤالء : ىل الرمغ من لك هذا وذاك، يبقى السؤال املطروح هل وف
لصني لوطهنم ومللكهم ولعائالهتم؟   املواطنني ا

س،   السيد رئ
هودات املبذو م  اكر ا ه ٕا د ميك ٔ ة الثالثة يف ٕاطار ال  ٔلف ذ بداية ا
ة لالعتناء مبغاربة العامل دت . السياسات العموم هذه السياسات اليت و

اء  ٔوف ه ا ا ال امل ر ة اليت خيص هبا  ٔساسها يف العناية املولوية السام
اء املعمور ٔر ٔرض الوطن يف خمتلف  انة . ارج  وقد شهد مجيعا مدى م
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ٔوارص لكام اصة بدو  هذه ا ٔو  رة رمسية  ل صاحب اجلال يف ز
ام متوقعت يف العامل بية    .ٔج

الل  بار وٕا ٕ ستحرض هذه السنة التارخيية،  ٔن  ، البد لنا 
د  رب اع ٔبناء اجلالية املغربية،  سهيل عودة  ة ب ت املولوية السام التعل

وا، بعد ٔسعار يف املتناول وضامن ظروف ٕاقامة مرضية هلم،  بعدما فوج
الت اجلوية والبحرية، وذ يف  لر الية  ٔمثنة خ ٔجواء الوطنية، ب ح ا ف
ع الشخيص واملسمتر جلاللته للك ما خيص  كرس الت ة  التفاتة مولوية سام

احئة  ب  س ة  ة من معا دته هذه الف ك ه، خصوصا بعد ما  ا د"ر -وف
تا" 19 ني م ىل النفوس لسن ليتني، حرمهتم من ص الرمح اليت جمثت 

ٔهلهم وذوهيم بعد شهور من احلجر، وما تبعه ذ من ضغوطات نفسية  ب
  .عصيبة

ت الصارمة والنافذة، جتاوبت معها الرشاكت الناق الوطنية  هذه التعل
ة  نيو السيا ري مسبوقة وتفضيلية، ورحب به كذ  ٔسعار  د  ع

سامه يف ٕاقالع ادا  عتباره ٕاجراء س ة اليت عرفت رودا  ة السياح الصنا
رشاكت الطريان  ٔسوة  ة  دق دات الف ث قررت الو الل هذه الفرتة، ح

ضات تصل ٕاىل  د ختف ٔفراد اجلالية الراغبني يف قضاء  %30اع لفائدة 
ملغرب ة    .عطلهتم الصيف

سهيل عودة  مثن هذه اخلطوات اليت تلت القرار املولوي السايم ب وٕاذ 
ائالهتم ووطهنم، ندعو احلكومة ٕاىل اختاذ مجيع م ٔحضان  غاربة العامل 

ٔهنا ٕاجناح معلية  ا "التدابري وإالجراءات اليت من ش ث "2021مرح ، ح
سامه، لك من موقعه، لتكون هذه السنة سنة لقاء  ٔن  لينا مجيعا  حق 

اشها العامل بفعل اجلاحئة وخملفاهتا لجميع بعد فرتة صعبة  ٔفراح    .و

س،   السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

متزي املغريب يتواصل جمددا يف تدبريه مللف اجلاحئة  ، ا امحلد 
ٔيده،  كة وحمكة صاحب اجلال نرصه هللا و وتداعياهتا بفضل تبرص وح
ىل حامية حقوق ومصاحل شعبه الويف، وبنفس هذه  ي حيرص دامئا  ا

ساني ادة الروح الوطنية وهذه الشهامة وإال ٕ ة العالية، نطالب احلكومة 
ة احلجر الصحي ملدة عرشة  ىل غرار ٕالزام ) 10(النظر يف بعض قراراهتا 

ان املصنفة يف  ٔبناء اجلالية ببعض الب سبة  ل م عند العودة ٕاىل املغرب  ٔ
ىل الرمغ من دخول بعضها املنطقة  74اليت تضم ) ب(الالحئة  ا،  ب

ذ بعني  اخلرضاء واستفادة هؤالء ٔ ح، خصوصا ٕاذا  من معلية التلق
سمح هلم  ٔن ظروفهم املادية واملعنوية ال  ازهتم، كام  عتبار قرص مدة ٕا

لخضوع لهذا احلجر ادق  ى الف دة مصاريف النفقات    .ز

س،   السيد الرئ
راها ال  ٔننا  هودات اليت تقومون هبا يف تدبري هذا امللف، ٕاال  رمغ لك ا

خلارج لفائدة  رىق ٕاىل ا اجلالية املغربية املقمية  جحم التضحيات اليت تقد

صادية  ة التمنية السوسيو اق دمة دينام ري يف  هذا الوطن ودورها الك
ٔرض  ىل معلية العودة ٕاىل  رتباك والتعرث ماز خي  ٔن  لمملكة، ذ 

ي صاحب تدبري ملف ا ت ا ضطرا جلالية، الوطن، لينضاف ذ ٕاىل 
ذ سنة  هتت مدة انتدابه م ي ا دم جتديد جملس اجلالية ا  2011بدءا من 

رب ٕاقرار متثيلية  ستورية،  ضيات ا ذ املق ىل تنف هتاء بعدم القدرة  وا
رصحية وواحضة ملغاربة العامل يف املؤسسات املنتخبة، يف انتظار تزنيل 

ٔ هم  ي جعل من ٕارشا منوذج التمنوي اجلديد، ا ٔساسية ا د مركزاته ا
اها مجيعا لتمنية الشام اليت نتو   .ورافعة 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ٓن    .اللكمة ا

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  والسادة الوزراء احملرتمون، السيدات

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ا لهذه السنة، بعد سنة بيضاء، جتري يف ظل سياقات  ٕان معلية مرح
بلوماسية القوية لبالد  ملرافعات ا ٔساسا  سمت  وطنية وٕاقلميية، ا

دة الرتابية وعن  ا عن الو مغربية والقرارات املسؤو اليت مت اختاذها دفا
ة القرارات اليت اختذهتا احلكومة إالسبانية، يف  مينا اجلنوبية يف موا ٔقا
سبانيا، وذ  ٕ ربط بالد  الل بني مبنطق الرشاكة إالسرتاتيجية اليت  ٕا
ن بطوش  ايل  راهمي  لمدعو ٕا ئق مزورة  يالية وبو الها بطريقة اح ستق

ٔمام احملامك نفصاليني، واملتابع  إالسبانية جبرامئ حرب واغتصاب  بري 
  .وتعذيب

ٔستاذ  بلوماسية املغربية دحض رصحي ملنطق ا ٕان خطاب الندية 
ستعامرية والتعايل  ٔوهام  ىل زمن وىل اكن يتغذى  ٔشري  والتلميذ وت
ٔورويب القدمي، وفضح حملاو الهروب إالسبانية لتحور النقاش وحتور  ا

دة لو الرتابية لبالد ٕاىل موضوع الهجرة، هذا  املوضوع من مساس 
الم  هتا مبا فهيا إال دت  احلكومة إالسبانية لك ٕاماك ي ج املوضوع ا
ٔورويب  لربملان ا إالسباين من خمتلف مشاربه، بال استقوت اسبانيا 
ريك اخلدوم  ٔن يظل ذاك ا ريد من املغرب  الستصدار موقف غريب 

ٔبدي لوقف تدفق الهجرة  لا وب السا   .من دول ج
ة ومليلية  ني احملتلتني س ني السليب ملدين ٔيضا، إالمعان يف التحرش  و

ٔوروبيا را    .واعتبارهام 
الم إالسباين من  د املهنية حترك إال ارج القوا  El)" ٕاملوندو"و

Mundo)  س"ٕاىل ٔن  (El País)" الباي يف طابور وراء احلكومة لٕالهيام ب
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ٔزمة مصدرها ا ٔعراف ا س جتاوز احلكومة إالسبانية ل لهجرة ول
دة الرتابية لبالد يف سياق تصاحل ٕايديولو  لو بلوماسية واملس  ا
ميني املتطرف، يف تذكري  سار املتطرف وا ل د  ىل شالكة املوقف املو
ي استطاع  ويب، هو ب ا ار ج ة  ملايض الشمويل لهذا الب يف موا

ص ين اق لتمنية، جسده ٔن ي كون  مرشوع جممتعي  ٔن  ين جممتعه و اده وي
طط الوطين  منوذج التمنوي اجلديد ومضنه ا ٔقل مرشوع ا ىل ا
ٔسايس من  ٔقالمي الشامل، بعد استكامل جزء  منية  سرتاتيجي ملواص 
، يف السكك احلديدية، وما  ة التحتية يف الطرق السيارة، يف املوا الب

عه عية يف هذه املنطقة احملادية  ست ج ٔعطاب  من مواص ٕاصالح ا
رتب ٕان شاء  ٔخرى، يه اليت  طريق من بني طرق  ني  ني سليب ملدين

ني ىل هاتني املدين   .هللا، الستعادة السيادة 

س،   السيد الرئ
ة املتعلقة بتدبري معلية  ة السام ا "لقد شلكت القرارات امللك مرح

ٔسعد د وطني" 2021 ٔوال، و ت اخلصوم  ٔربك حسا  ، و وقار ا و
ت الشعب املغريب  نيا، وعزز قمي الوطنية عند اكفة مكو اكفة مغاربة العامل 
رة  اطت دوما ز ٔ ة ملغاربة العامل اليت  ة السام ٔن العناية امللك لثا، ٕاذ 

ائية  ة، ٕاذ اجلالية املغربية ٕاىل وطهنا، اكنت هذه السنة خباصيات است جشا
الل  ة مست مجيع اجلوانب اليت هتم معلية العبور من  ت امللك ٔن التعل
الت  ة وتنظميية خضمة لتوفري العدد الاكيف من الر ك اختاذ تدابري لوجس
ىل  ردا وسالما  ، اكنت  و د مق ٔسعار  اجلوية من خمتلف قارات العامل ب

ٔيضا توفري خطوط حبرية من إ  يطاليا وفرسا، ومواص مغاربة العامل، و
ناء  ٔساسا م ٓخر يف اجتاه املوا املغربية و النقاش مع الربتغال خلط حبري 

ة املتوسط   .طن
اة  و ومرا ٔمثنة مق ٔيضا وب ر  ٔسعار التذا سبة  ل ونفس اليشء 
سبة  ل ة، سواء  هيك عن ٕاجراءات مصاح ٔفرادها،  ٔرس وتعداد  ل

لمغاربة سبة  ل ٔو  ان  لطلبة  ، سواء ما يتعلق )ب(القادمني من الحئة الب
ال ) test PCR(بـ  ستق حلجر الصحي، كذ ظروف  وما يتعلق 

سهيالت اليت  ل املطارات والبواخر، وكذ لك ال والعناية اخلاصة دا
متثيليات املغربية يف  ٔيضا ما قامت به ا هنا، و ا السلطات مبختلف تالو تقد

سهيل لك إالجراءات إالدارية املرتبطة  اخلارج من سفارات صليات ب وق
انب الراغبني يف القدوم  ٔ لمغاربة فقط، بل كذ ل س  ٔمر، ول هبذا ا

  .ٕاىل ب
ة ومن جتند حكويم  ة سام ليه بالد من قرارات ملك ٔقدمت  ٕان ما 
ٔن جيعلوا  ن حياولون  ٓخر  ٔن يعطي درسا  ل ب ٕالجناح هذا التصور لكف

ممن ب ال ٔ م و ٔوها بعا   .  
ة صدى ٕاجيابيا يف صفوف اجلالية  لتفاتة امللك لفت هذه  لقد 
ة الكربى جلال امل لفائدة املواطنني  املغربية، تنضاف ٕاىل املبادرات امللك

ٔفراد اجلالية من العودة  ددا من  ٔي اكنوا، ٕاذ سمتكن  واملواطنات املغاربة 
ٔرض الوطن لقضا ة ٕاىل  ة بعد فرتة غياب طوي ن ء فرتة العط الصيف

ل  ا راهات يف ا ٔزمات وٕا لفه من  ورو وما  شار الواسع لفريوس  لالن
  .واخلارج

س،   السيد الرئ
ن  الل العقد اشهتا اجلالية املغربية  كثرية يه التحوالت اليت 

رين، ويه معلية  ٔ ا "ا ىل دراسة "2021مرح حىت ، يه فرصة لننكب 
ي  اصة الشباب ا ان إالقامة،  ا يف ب الي ه  ش ف ي تع الواقع ا
لكفاءات الوطنية يف  عتناء  ٔيضا  عددة، و رتاقات م ٔصبح عرضة ال

  .املهجر
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٓن لالحتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة ا

شار السيد عبد امحل    :يد الصورياملس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  زماليئ احملرتمون،
لس  حتاد العام ملقاوالت املغرب مب مس فريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ديث عن مغاربة العامل، املس  ل صصة  شارن يف هذه اجللسة الهامة ا
ة واحلكمية لصاحب  ار التوجهيات السام ف مثن  ٔن  وهبذه املناسبة البد 
ٔرض الوطن  سهيل عودة مغاربة العامل ٕاىل  اجلال حفظه هللا، القاضية ب

خلارج، ح  ه  ا امئة اليت يوهيا، حفظه هللا، لر لعناية ا قى هذه و ث س
د  ٔ سانية ليوم ا ٕال ة املفعمة  رة  13لتفاتة امللك يونيو، راخسة يف ذا

لم دمحم  امئ  ماليني املواطنني، كام تعكس هذه املبادرة املولوية التالمح ا
مه بة املسمترة لقضا خلارج واملوا ٔفراد اجلالية املغربية    .السادس مع 

س احلكومة احملرت    م،السيد رئ
رتباط الوثيق  ٔمهية اليت توهيا بالد ملغاربة العامل و ىل الرمغ من ا
ٔم، فٕان إالجراءات اليت قامت هبا  مه ا ة من املواطنني مع ب لهذه الف
ىل مستوى الربامج  ىل العموم حمدودة، سواء  احلكومة لفائدهتم ظلت 

ٔو يف جمال تعبئة رية،  س ٔو التحفزيات  ة  الكفاءات واخلربات، ٕاذ  الثقاف
زال قامئة، وهو ما يعيق التعبئة الاكم والشام  ه قصور كثرية ما  ٔو ٔن 
ا فقد  ذه الرشحية املهمة من الشعب املغريب،  لهيا ه ـي تتوفر  لطاقات ال
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ىل ٕادماج مغاربة  ق  دي وبتخطيط حممك ودق شلك  لعمل  ٔوان  ٓن ا
منية امل شلك اكمل يف    .غربالعامل 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
داث نظام  يض ٕا ىل انتظاراهتم يق ىل مغاربة العامل و ٕان التعرف 
لكفاءات واخلربات  ت تتعلق  دة بيا ة، يتضمن قا معلومايت هيم هذه الف
رب دول العامل ووضعها رهن ٕاشارة  املغربية ذات القمية املضافة العالية 

ة، بغرض تعبئة هذه الكفاءات املؤسسات املغربية اخلاصة و  العموم
ي  ٔمر ا واستقطاهبا لصاحل املشاريع والربامج التمنوية الوطنية، وهو ا
ملامرسات اجليدة  داء  ق سوف ميكن من حتويل املعارف واخلربات و
ٕالضافة ٕاىل ربط املغـرب  صادية احمللية،  ق عية و ج ق التمنية  لتحق

ولية وت ح ٔسواق ا ولية، ما سوف ي عزز الولوج ٕاىل الشباكت ا
ربات  ديدة والولوج ملهارات و ٔموال وٕاقامة شـرااكت  ذب رؤوس ا
بتاكر يف  هيا املغرب، هبدف الرفع مـن وترية تطور البحث و قر ٕا يف

ا العالية ولوج ية والتك ات ذات التق   .املغرب يف القطا
متيزي إالجيايب د ا لفائدة الكفاءات املغربية فـي املهجر من  كام جيب اع

سبة  ل ٔفضلية ملغاربة العامل  ح ا رب م  ، رية ببالد س الل معلياهتا 
خلارج  ا توفر كفاءات مغربية  ديد يف اخلارج يف  للك طلب عروض 

ال املطلوب   .يف ا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔظهرت اجلاحئة مدى استعداد م ٔصل يف لقد  مه ا مع ب غاربة العامل 

لحظات العصيبة، فعكس للك التوقعات بلغت حتويالهتم املالية رمقا  ا
ستفادة من  ل  ٔ حتاد العام ملقاوالت املغرب ومن  ا فٕاننا يف  اسيا،  ق
ىل حتويالت العم الصعبة هبدف  اليا  رصة  رات مغاربة العامل، واملق اس

ا الية، نطالبمك، السيد تضامين، ٕاىل مش ة مضافة  رية ذات قمي ت ريع اس
رسيع  الل  ر من  س اخ  ىل حتسني م لعمل  س احلكومة،  رئ
ىل مستوى إالطار  زال قامئة  ود اليت ما  ف من الق حتديث إالدارة والتخف
د سياسة تواصل  ة ومتويل الرشاكت، مع اع القانوين واجلبايئ وحقوق امللك

دة اس ة لتوضيح إالطار التنظميي وإالجرايئ الوطين وتقدمي معلومات مف اق
ات، وهو ما جيب  ر يف املغرب حسب اجلهات والقطا س عن فرص 

  :معه
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية املتعلقة خبلق املقاوالت عن  - ت

  ؛)الشباك إاللكرتوين(بعد 
ب الرصف ف يتعلق بع - ف رشوط مك ٔموال ختف ـودة رؤوس ا

ر؛ س ه  بريا يف و ائقا  شلك  ـي  ح ال ٔر  وا
ر مغاربة العامل يف املغرب؛ - ت شجيع اس ة كف ب   سن حتفزيات رضي
خلارج؛ -   شجيع املقاوالت املغربية الناشئة املؤسسة 
ح  - ىل ف شجيع مغاربة العامل  لعم الصعبة وذ ل ت  توفري حسا

ملغرب وٕاجراء حتويالت مالية؛حسا ة    ت بنك
الل  - ة من طرف مغاربة العامل، وذ من  رات املنت س شجيع 

ذ  مع طوال معلية تنف بة وا لتحفزي واملوا اصة هبم  ٕارساء سياسة 
راهتم   .اس

، فٕان  خلارج خلدمة ودفع قاطرة التمنية ببالد ولتعبئة الكفاءات املغربية 
العام ملقاوالت املغرب يضع احتاداته اجلهوية وفدرالياته القطاعية  حتاد

شارن رهن ٕاشارة  لس املس اتية، فضال عن فريقه الربملاين مب وجلانه املوضو
اصة ذوي املؤهالت العالية والعاملني يف  املغاربة املقاولني يف العامل، 

ملغ بهتم يف ٕاطالق مشاريعهم  ات املتطورة، ملوا   .ربالقطا

س احلكومة،   السيد رئ
ربط مغاربة العامل بوطهنم  ة اليت  ة والعاطف ٔوارص الثقاف يف ٕاطار تعزز ا
ري املادية مع هذه الرشحية من املواطنني،  ٔم، ندعومك ٕاىل توطيد الروابط  ا
ه ملغاربة العامل  ادة التفكري يف اسرتاتيجية العرض الثقايف املو الل ٕا من 

ت التقليدية لرٔس املال وتنويعه، فعوض  ىل بعض املكو صار  ق
ٔدوات  مثني ا رب  ل  ىل املستق اح  نف الالمادي املغريب، البد من 
ٔفالم ومسلسالت عن  الل تطور  الرمقية واستغالل الرتاث التارخيي من 
ة  ٔعامل ثقاف الل  ت مغاربة العامل من  ر ٕاماك التارخي املغريب، وكذا اس

ظمة   لني خواص وطنيني، كام ال جيب ٕاغفال اجلالية م رشاكة مع فا
ة  اطف ة و القات ثقاف ربطها  رب العامل واليت  دة  هيودية املغربية املتوا ا

  .راخسة مع املغرب
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

حتاد املغريب  ة نظر فريق  ٓن لو   .لشغلسمتع ا

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة امحليدة  ملبادرة امللك ٔن ننوه  لشغل  حتاد املغريب  ٔوال يف فريق  نود 

ٔفراد اجلالية املغربية إ  سهيل عودة  ة ل ىل حضن الوطن لقضاء العط الصيف
ناول امجليع ٔسعار يف م ائالهتم، وذ ب رة  ٔحضى املبارك وز   .وعيد ا

ى الرٔي العام  ٔصداء ٕاجيابية يف نفوس مغاربة العامل و رت  ادرة  م
ث مت اختاذ حزمة من  ٔيضا، ح ويل  الوطين وكذ الرٔي العام ا

ض ت ة، إالجراءات العملية، مهنا ختف رب اخلطوط اجلوية امللك ر السفر  ذا
ادق املصنفة،  ٔسعار الف ض  رب البحر وختف داث تعويض عن التنقل  وٕا
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رب اخلطوط  مه والسفر  رة ب ىل ز بريا من املواطنني  ددا  ذ مما جشع 
الل  شهر يونيو ويوليوز  ر اخلاصة  ث بيعت لك التذا ة املغربية، ح امللك

ات معدودات، و  شاطه بعد سا اف  حفز القطاع السيا الوطين الست
ىل  15 ب اجلاحئة وما اكن لها من تداعيات سلبية  س شهرا من توقفه 

الف من العاملني هبذا القطاع   .ا
هودات لتفعيل املبادرة  ليه، فاحلكومة مطالبة ببذل املزيد من ا و

ر  ٔفراد اجلالية الراغبني يف ز شمل مجيع  ة ليك  مه من خمتلف امللك ة ب
  .بقاع العامل

حتاد ليمك  ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فريق  لشغل، نقرتح  املغريب 
  :اختاذ إالجراءات التالية

ة املغربية اليت  - ىل اخلطوط امللك ة  الت ٕاضاف إالرساع بتوفري ر
ٔسعار  لية حملاربة املضاربة يف  لاكمل ووضع  ٔصبحت حمجوزة 

ر من طرف بعض  الوسطاء؛ التذا
ولية عوض  - الت ا ه الر يق املطارات ببالد يف و ح  وف

سبة ملطار  ل ٔن  لية، كام هو الش ا الت ا ىل الر صارها  اق
حلسمية  ؛الرشيف إالدريس 

خلارج القادمني ٕاىل  - داث تعويض عن التنقل لفائدة املغاربة املقميني  ٕا
ل الت اجلوية املنظمة من ق رب الر رشاكت الطريان  املغرب 

الت البحرية؛ رب الر لتنقل  ىل غرار التعويض اخلاص  يب  ٔج   ا
ىل  10مراجعة القرار القايض بفرض احلجر الصحي لـ  - م  ٔ

ة يف القامئة  ول املدر اءت )ب(املسافرن القادمني من ا ، وقد 
ٔقرب  ٔرض الواقع يف  ىل  ٔن تدرج  رجو  لمك،  هذه النقطة يف تد

ال؛ ٓ  ا
راعي ظروف مغاربة اخلارج؛ا - لول بدي   لبحث عن 
-  ، رب املوا الربتغالية كذ لق بدائل مستدامة  رضورة التفكري يف 

، انطالقا من املوا التقليدية ٕاىل املوا  ٔورو لعبور من  ف يتعلق 
ٔخضم يف العامل   .املغربية اليت تعترب بني املوا ا

س احلكومة،   السيد رئ
ة ٕان حتس ك لوجس ٕالضافة ٕاىل اجلوانب ا ال املغاربة  ني ظروف استق

يض  ، يق ورو احئة  ب املمتثل يف تفيش  يف ظل هذا الظرف العص
  :كذ

مات  - ٓين مع اه ل ا لتفا رب الزمن  د اسرتاتيجية تواصلية ممتدة  اع
ٔثناء إالق بهتم  مه وموا امة ٔفراد اجلالية وجتويد ظروف ٕاقامهتم يف ب

ٔرسية وإالدارية واملشالك  لقضا ا سري قضاء مصاحلهم املتعلقة  لت
خلصوص؛   العقارية 

لهم  - الية يف معاجلة امللفات املقدمة من ق ستع د املرونة و اع

د لتقدمي  داث شباك وح رب ٕا ة احملدودة،  لنظر ملدة العط الصيف
سيط إالجراءات ورسيع ت  اخلدمات إالدارية وت البت يف الشاك

صلية مبا  ٔهيل وعرصنة اخلدمات الق مه، وت الل مر ٕاقامهتم بب
  خيدم سياسة القرب؛

اصة  - ة مهنا  متديد استفادهتم من خمتلف إالجراءات التحفزيية الرضي
ال العقاري؛   يف ا

هود التمنوي  - متكني الكفاءات املغربية املهاجرة من املسامهة يف ا
ي تعاين ببالد اصة يف ظل اخلصاص ا ختاذ تدابري حتفزيية و  ،

ىل  االت، و رشية يف بعض ا ىل مستوى املوارد ال ه بالد  م
ال الطيب والبحث العلمي؛   رٔسها ا

القطع مع مقاربة حيمكها الهاجس املادي والتعامل الظريف مع قضا  -
ين مقاربة مشولية ومستدامة تض لتقائية بني مغاربة العامل وت من 

عتبارمه مواطنني هلم نفس  ة والرتابية،  خمتلف إالدارات العموم
هنم من اكفة حقوقهم املدنية  ل ومتك ا ات ٕاخواهنم  حقوق وواج
رشيعية  ستورية وال ملؤسسات ا والسياسية وضامن متثيليهتم 

ة  .وكذ املؤسسات احلقوق
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شارش   .كرا السيد املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا ٓن    .اللكمة ا

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
عي  ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا س  رئ د مرسور   ٔ بداية، 
ة حول موضوع هام يتعلق بعملية  ملشاركة يف موضوع السياسة العموم

ا لسنة " ورو" 2021مرح احئة    .يف ظل 
ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ٔنوه  س احلكومة،  بداية، السيد رئ

عي مبجهودات  ذة ج الل مدة اجلاحئة، فلك إالجراءات املت مك  حكوم
ٔرض الواقع، وذ بفضل السياسة  ىل  ليهتا  ذ بداية اجلاحئة اكنت لها فا م
قفال احلدود،  ٕ احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، بدءا 
مكيات هامة وتوفري لقاح   سواء اجلوية، البحرية والربية، وكذ توفري ا

شلك جماين لمواطنني  لقاح    .ا
هتا تعاملت  لك مكو قة احلكومة املغربية  ويف ظل هذه اجلاحئة، حق
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ىل  لول فصل الصيف  ٔنه شاهد ومع بداية  مع اجلاحئة حبمكة ورزانة، ٕاال 
ماكن  ٕ ٔصاهبم اخلوف والتوجس حول هل  ٔن املغاربة املهاجرن اكن قد 

ٔم ال؟لصيف هذه السنة هل ميكهنم العود ٔرض الوطن    ة 
ٔيضا بفعل  ب اجلاحئة، ولكن  س ٔو  س فقط هذا اخلوف بفعل  ل
ىل استغالل ملف  رة مع اجلارة الشاملية، اليت معلت  العالقة املتو

ذ بعض " عبور"املهاجرن واستغالل ملف معلية  ٔ ىل املغرب  لضغط 
  .املاكسب

ٔص ث  ، ح ته لكن، بفضل السياسة احلكمية لصاحب اجلال در تعل
ر  لكفة التذا ض  ث ختف ٔصدر قراراته يف الوقت املناسب، سواء من ح و
ٔو البحرية، وما نتج عن هذا  الت، سواء اجلوية  يف الر ك ث  ٔو من ح
القرار املليك الصائب هو تبدد خوف وتوجس املهاجرن املغاربة، وحتول 

الل وس بعناه من  ة ورسور، وهو ما  ائل االتصال هذا اخلوف ٕاىل فر
ٔرض الوطن عن حهبم  رب املغاربة العائدون ٕاىل  ث  ووسائل التواصل، ح

  .لوطهنم وعن حهبم مللكهم
شارن،  لس املس س احلكومة، حنن كفريق مب لكن اليوم، السيد رئ
بة هذه العملية، فهاذ املهاجرن  ة املتعلقة مبوا نود معرفة سياستمك احلكوم

ٔبدوا فرحهت ن  ٔن املغاربة ا ٔرض الوطن، البد و م ورسورمه بعودهتم ٕاىل 
ىل  رص ذ فقط  ٔن ال يق يقضوا عطلهتم بنفس الشعور وإالحساس و
سيط  بة هؤالء املهاجرن وت مك ملزمة مبوا لتايل حفكوم معلية وصوهلم، و

سيط لك ما مه حمتاجون ٕاليه   .املساطر إالدارية وت
س   .وشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س شكرا   .السيد الرئ

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓن    .اللكمة ا

اء الكساب شارة السيدة ر   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السيدات والسادة،

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
س احلكومة حو  ال اجلالية املغربية يف ٕاطار مساء السيد رئ ل تدابري استق

ء  راهات الناجتة عن و خلارج يف ظل إال د"املقمية    ".19-وف

س،   السيد الرئ
سم معلية  ا"ت ال املواطنني املغاربة القاطنني " مرح ستق املتعلقة 

ة من املشالك، قد جتعل هذه العملية اليت  خلارج هذه السنة مبجمو
كون حلظة ت ٔن  ائالهتم انتاكسة يفرتض  المح هؤالء املغاربة مع وطهنم ومع 

ة دون  دها املغاربة جراء القرارات املفاج ك نتاكسات اليت  تنضاف ٕاىل 
ذ بداية اجلاحئة يف السنة  ىل اختاذها م ٔبت احلكومة  سابق ٕانذار، اليت د

دود ولبعض املدن ولك القرارات اليت اكن  ل الق املفاجئ  املاضية، اكٕال
اصة ف ي  ليل، مما سزييد خماوف مغاربة العامل  تصف ا تلقاها املغاربة يف م

ان إالقامة   .يتعلق بعملية العودة ٕاىل ب

س،   السيد الرئ
ٔمثنة  رتياح اقرتاح  ٔور  ل املهاجرون املغاربة القاطنون ب لقد استق

لولوج ٕاىل امل ية  ت التق رة، رمغ الصعو ناء بطائق الطا واقع معقو الق
ة  الن مسؤويل رشكة اخلطوط امللك ٕ ر، لكهنم فوجؤوا  املعنية حبجز التذا
عاب لك الطلبات، ٕاضافة  ىل اس دم قدرهتا  م عن  ٔ املغربية بعد بضعة 
ا  هتم است زيد من معا الق بعض املطارات مكطار بين مالل، ومما  ٕاىل ٕا

شلك  ٔور  اص عبور املهاجرن املغاربة القاطنني ب شلك  ام وٕاسبانيا 
رب املوا إالسبانية املعتادة القريبة من الشامل املغريب مكيناءي طريفة 
رب فرسا وٕايطاليا والربتغال، وهو  ىل العبور  ارمه  واجلزرة اخلرضاء، وٕاج

لكفة العودة ٕاىل الوطن   .ما رفع 
ن ات واسعة من املهاجرن املغاربة املعتاد دم طرح بدائل لف ىل  ٕان 

ىل تدبري  ليات قادرة  ستوجب التفكري يف  ف يف حقهم،  العبور هو ح
رة  ستطيعوا ز ٔن العديد من املهاجرن مل  اصة و ايئ،  ست هذا الوضع 

ني   .املغرب لسن

س،   السيد الرئ
يئ وفرض  ث الوضع الو ني من ح طق ٕاذا اكن تقسمي دول العامل ٕاىل م

ىل املهاجرن ا ود خمتلفة  ني مفهوما، فٕان ق ملغاربة القادمني من هاتني املنطق
ل  ىل حتليل سليب لتفا سلسل"ٕالزام املهاجرن بتوفرمه  " البوميرياز امل

PCR) (لقاح املضاد لـ د"رمغ تلقهيم  لهيم " 19-وف وفرض احلجر الصحي 
ادق ملدة  ، هل  10لف ري مفهومة بتا ادق معينة،  ىل نفقهتم ويف ف م  ٔ

ادق بعيهنا؟ هو   يعين ريع لف
ة من املواطنني املغاربة، قد  هذا الوضع يعد ٕاحجافا يف حق هذه الف
دم  ٔهنا تؤكد  هئم، كام  ٔقر ائالهتم و رة وطهنم وص الرمح مع  هيم عن ز تث
ٔن تفرض  ف يعقل  ات املستعم يف خمتلف دول العامل، فك لقا فعالية ا

ىل من تلقى جرع  ود  ري فعال، لك هذه الق لقاح ٕاال ٕاذا اكن  تني من ا
  .اصة ضد السالالت اجلديدة

س،   السيد الرئ
، ٕاذ يعتربون مصدرا  سامهون يف التمنية ببالد ٕان املهاجرن املغاربة 

ث بلغت حتويالهتم سنة  لعم الصعبة، ح مليار  68حوايل  2019هاما 
ٔن تصل ٕاىل  ا جيب مليار درمه هذه الس  72درمه، ومن املرتقب  نة، 

هنم وبني وطهنم، وهو ما  ىل تقوية الروابط ب ٔن تعمل  ىل احلكومة 
رب خمتلف وسائل  شلك دامئ  ٔمثنة يف املتناول لفائدهتم  ستدعي فرض 
ادة  ٕ ٔور واملغرب وذ  ل ملشلك البواخر الرابطة بني  النقل وٕاجياد 

ل مشلك ي اكن حضية اخلوصصة و ٔسطول البحري ا كتظاظ بناء ا ة 
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ٔو املغادرة خول  نتظار الطويل عند ا   .يف املوا و
ٔشاكل ووترية اشتغال  ادة النظر يف  ىل ٕا كام يفرض ذ احلرص 
لفساد  د  رامهتم ووضع  دمة املواطنني وصون  صليات لتكون يف  الق
د ملامرسات الزبونية  ب واحملسوبية الشائعة هبا، وكذ وضع  س وال

بزتاز، اليت يتعرض لها املهاجر من طرف خمتلف والبريوقر  اطية و
ٔمن رك وا ال امجلارك وا   .إالدارات املغربية ور

س   .وشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
اء ٔستاذة ر   .شكرا ا

ٓن  مج  - اللكمة ا رية يف الرب ٔ شار احملرتم  –ويه ا لسيد املس
ٔن اليس عبد لام ب ٔمعو،  لطيف  ٔن  السيد عبد ا ٔمعو سبق   لطيف  ا

ة  س ل يف حمرض اجللسة وهذه  وبة يف املوضوع ست بعث مبسامهة مك
  .حمينة

  .شكرا

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون،   السيدات والسادة املس
س احلكومة،   السيد رئ

 ٔ نه حرص سؤال اجلالية املغربية يف اخلارج يف تدابري مومسية ٔظن ب
رتقي ٕاىل ما تتطلبه معاجلة هذا املوضوع معاجلة  بة مغاربة العامل قد ال  ملوا
ٔنمت  ي وصلته، و ة الراهنة واملستوى ا معيقة، املطلوبة، خصوصا يف الظرف

ه، وهذا يدعو ٕاىل التفكري بعمق يف مراج رمت به وفصلمت ف مج ذ عة الرب
دود الكشف عن التدابري  ٔن البقاء يف  سرتاتيجيات القامئة، ذ  و
دوى،  قى دون  ٔو مومسي س ذة، سواء اكنت ذات طابع ٕاجرايئ  املت
ٔمام  هيم دورا  ٔن  بريا ب ى مغاربة العامل، وعيا  ٔمام تنايم الوعي  خصوصا 

ٔهنم مغاربة العامل   .وطهنم ويف املهجر 
عيدا عن ٔوضاع مغاربة العامل، حنتاج ٕاىل معاجلة  ف ة و إالشاكليات الظرف

ة ق   .ٕاذن حق
ٔن نقف عند سبع  ٔينا  ية ارت شرتا ت، ) 7(حنن يف التقدم و حتد

ٔو  لتمك  سمعها يف مدا ٔسف مل  هيا، مع ا لتصدي ٕا ٔوان  ٓن ا ٔنه  واعترب 
مك   :من جوا

ٔكد م - لت ٔوان  ٓن ا ٔول املتعلق ب دي ا ن رضورة متتيع مغاربة العامل الت
ٔعين مشاركهتم يف احلقل السيايس،  ستورية،  اكمل حقوقهم الوطنية وا

متثيلية يف البالد ت الربملانية وا ا نت   .يف 
دي الثاين، ليك جيد مغاربة العامل هنا يف  - ٔوان، وهذا الت ٓن ا لقد 

ستق ان  دمات يف ب ليه من  مه ما مه معتادون  ال، حىت ال ب
ٓخر شوا امللل ومه خيرجون من فضاء ٕاىل فضاء  ٔو يع ٔزمة مضري  شوا    .يع

لقضا  - ٔفقي  ذوا البعد ا ٔ ٔوان ليك ي ٓن ا دي الثالث يتعلق  الت
كون هو مقاربة ملعاجلة هذه  ٔن  ٔفقي جيب  املرتبطة مبغاربة العامل، البعد ا

ٓن بعيدون لك البعد عن هذا البعد ٔوضاع وا   .ا
دون يف  - ٔن مغاربة العامل يو اه ٕاىل  ن دي الرابع يتعلق بوجوب  الت

ٔن هلم صفات  50ٔزيد من  ة و نو الية وم فرق وكفاءات  شلك م دو 
ريمه  شتغلون هبا، عكس  شيطني يف لك الفضاءات اليت  اصة جتعلهم 

  .من املهاجرن
ستوري يف ا - ٔوان لتفعيل احلق ا ٓن ا لولوج ٕاىل امسا، لقد 

ال  خلصوص ما يتعلق مب بري و شلك  ه  املعلومة، هذا اجلانب يعانون م
كون  ٔن  ىل  صادية، وجيب احلرص  ق سرتاتيجية و رات  س
ٓن حمرومني من هذا احلق،  شلك سلس ملغاربة العامل، ا ة  ا املعلومة م

ٔنه حق دستوري وهناك قانون يضمن هلم هذا   .رمغ 
ه سادسا،  - يت املو د وجتويد العرض الثقايف والهو ٔوان لتوح ٓن ا

ة . ملغاربة العامل ٔ حرضت وشاهدت عروض ثقاف ٔقول لمك  ٔن  امسحوا يل 
لرتاث والهوية املغربية شوه  دا، بل    .هزي وهزي 

ٔوان ليك جتد مجعيات ومتثيليات مغاربة العامل حماورا  - ٓن ا سابعا، لقد 
ا يف مستو  ق دا حق بري تعرفوهنا ج ، هنا كذ مشلك  ت املر ى حتد

ىل قضية إالدماج ٔصبح  اكتظاظات وانعاكسات خطرية  الت و   .فهيا تد
ة ٕاىل الزتام حكويم ورشيعي، حىت الربملان  ا ، اليوم يف 
سبات  سمح بتعبئة املك مسؤول يف هذا املوضوع رصحي يوفر دمع وضامن 

سبة  ل ا املؤسساتية  مك تدبريا حكوم ظرون م ملغاربة العامل، ومغاربة العامل ي
ا عيا وثقاف صاد واج ات اق ستجيب مجليع احلاج قا    .ملموسا ودق

  .شكرا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
ٓسف  ٔ.  

ىل ما اسمتعن لرد  س احلكومة احملرتم،  ٓن، السيد رئ ا ٕاليه اللكمة لمك ا
بات   .مجيعا من تعق

س احلكومة   :السيد رئ
﷽  

ىل رسول هللا و وحصبه   .امحلد  والصالة والسالم 
الت،  ىل املناقشات والتفا شارن  ٔشكر السيدات والسادة املس
سق يف  ي ال ي م ا ري من ال ٔن فعال هناك الك ٔستغرب   ٔ لكن 

ا ني  قة، م ادي نبدا؟احلق ني    دي نبداه؟ م
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ٔخوات  ٔو ا كون بعض إالخوان  ٔ ما عندي مشلك  ة  ا ٔول 
روها، ولكن بال ما تبالغو،  يل كند رتازية ا عندمه رٔي يف إالجراءات 
ت  مل، وتبني راه هنا ج ىل  ربة و ىل  نية  ٔن هذه إالجراءات راها م

يل رمضان بيومني ملا قرر وض رتازية واهتمت هنا ق ع إالجراءات 
ة معينة  د السا لو لوا متديد د لييل وا ٔو اسمترار ذاك احلظر ا ٔها  وبد
ٔن القرارات  ليظ، وتبني بعدها ب م  ل لنا  دد من إالجراءات وق واختاذ 
لنا اكنت صائبة يف  لجنة العلمية د ىل توصيات ا اليت اختذهتا بالد بناء 

يل ٔخرى ا ٔن دول  ل إالجراءات حملها،  ش هذاك املستوى د ذا  ما ا
ٔكرث من ذاك اليش  احلامسة من بعد والت كتخبط، اضطرت تغلق من بعد 

ا، واضطرت يل در اح ملناسبة ٕاىل .. ا ش  ا يق ما خر ٓن راه  وٕاىل ا
ا ما يزنلو  ٔش  ء ٕاىل ارتفع  ل الو ٔن احلا د ش،  ا يق ما خر ٓن  ا

ى،  هت   .يفام تيقولو الفرسيني) le mal est fait(ليك، صايف ا
ٔخو  كون  ٔصا واملعارصة ٕاىل بغييت  ل ا ٔخ د ٓن وا نفس اليشء ا
ٔنت،  ب نعطيوك البلوزة د و حىت  ٔنت طب لجنة العلمية حىت  فا
ٔن  لجنة العلمية،  ىل ذيك ا ب ما كنفهمش  يل طب ٔ ا ربة  هاذي راه 

ري يتواضع،  ٔ يف ختصص وهذاك يف يل بعيد اكع خصو  ٔما ا ختصص، 
ٔخرى ة  ا   .ري التواضع ما بغيناش يش 

ذ إالجراءات الرضورية بطبيعة احلال  ٔن نت ، محلاية بالد ميكن  و
ية ٕاىل اكنت رضورية  ٔم خلربة العلمية التخصصية الطبية وا الرضورية 

ن د ش يش و ا مايش هنا  ذوها رضورية، اح يعجهبم احلال  ادي نت
ل املواطنات  ة د ا هنا حنميو الص ة، اح ا ن وال يش  لينا مز ويقولو 

  .واملواطنني
ىل توصية  ربة و ىل  ٔي ٕاجراءات اختذت، اختذت بناء   ، ف
د وال جوج،  يل يه ما فهيا وا لمية ا ل جلنة  وراه هاذ اليش قلتو د

ا خ  يويل خشيص وا كون عندو رٔي  د  ري يف العمق، ولكن ميكن وا
ة من اخلرباء من ختصصات لكها عندها ارتباط هباذ اجلاحئة  هاذي مجمو
ا كنعمتدو هذاك الرٔي  شاري معني، واح د الرٔي اس ر وا يل كتد وا
ه  كونو ف ة، هذا خصنا  شاري بطبيعة احلال عن طريق وزارة الص س

ٔن هنار تطل لعب،  ع احلاالت وال تطلع واحضني وراه هاذ اليش ما فهيش ا
ٔمسو ادي  يل  ات غتجيو تقولو احلكومة ما دارش، هاذ اليش ا   ..الوف

ذ بداية  ٓن امحلد  مجيع إالجراءات اليت اختذهتا بالد م ولكن، ا
دة، وشهد  ا ج ا صائبة، يف معو ، يف معو اجلاحئة ٕاىل اليوم، امحلد 

شهد وامحل ىل هاذ القضية، العامل  د  وحىت املواطنات واملواطنني العامل 
ارفني  ش مشلك مع املواطنات واملواطنني،  ا ما عند شهدو، اح ت
ل احلا  د الوضعية د شوفو وا ميوتو وت يل  شوفو الناس ا ٔن ت وفامهني 

يف يه ٔخرى  ول ا ل ا   .د
ال امل استطاعت بالد  ادة  ٔنه بق ىل  ا حنمد هللا  ، اح ف

ٔ و ٔسو ٔ حصيا، نتجنبو ا ٔسو ش نتجنب ا لني  ل مجيع املتد لتعاون د

 ،ٔ ٔسو ا ا ت لكها جتن ىل هاذ املستو عيا،  ٔ اج ٔسو صاد ونتجنبو ا اق
ريا  ٔ ري  رت العريب"وشهادة تقارر دولية،  راه يه موجود يف " الباروم

ري  ت، رضبو  ٔنرتن رت العريب"ا ول "الباروم العربية واملغرب ، صنف ا
ىل إالجراءات % 86ٔو % 76قال   ل املواطن  ة الرضا د من در

احئة  ة  د"اليت قامت هبا احلكومة يف موا سبة "19-وف ىل  ٔ ، ويه 
رت ول املعنية هباذ الباروم   .رضا يف ا

ٔيضا  د التقرر  (la BAD4)و لتمنية دار وا يعين البنك إالفريقي 
مي لسياسة احل ٔن إالجراءات والتق مي لها وبني  ة اجلاحئة، تق كومة يف موا

قص  ا  ب يل دارت احلكومة ج عية ا ج صادية و من الناجت % 6ق
ىل  ت من احلفاظ  يل اخلام، ومك ا اصب الشغل اليت % 71ا من م

ت  نرتن شورة، رضب  اكنت ستفقد لوال ت إالجراءات، دراسة م
ة  جتيك، وهكذا، من دون ظمة الص ٔخرى بطبيعة احلال راه قلنا م تقارر 

ح صنفت املغرب  لتلق ٔت املغرب، وملا انطلقت امحل الوطنية  العاملية هن
لها الرمسي يف  سبوك"، يف "تويرت"ودارت هتنئة يف املوقع د ٓخره " الفا ٕاىل 

ٔن هت املغرب، عرش  ة وبفعالية ) 10(ب رس رشت  ٔوىل اليت  دول ا
ح، هذه شهادات دولية وكثرية، ميكن نعطيمك امحل لتلق  5، 4، 3 الوطنية 

  .ٓخرن
؟ ل بالد خسو اخلدمة د الش ت  ،   و

ٓخرن  ري شوية من هاذ اليش راه حىت ا تقول يل احلكومة دارت 
ىل الراس والعني، املهم انقذ ما  ن مشلك،  ٔسيدي ما اك دمو، راه 

ٔمر ٔوىلميكن ٕانقاذه من هذا ا   .، هذه النقطة ا
يف لفرق تتجي تتقول  انتوما ما  ٔتين هو  ٔن فا النقطة الثانية، 
ال، ومه  حوش هلم ا شارو سياسيا، ما ف ش  اعطيتوش ملغاربة العامل 
ال، ما يش  ابية ما داروش تعديالت يف هذا ا نت اقشة القوانني  ٔثناء م

يف هذا؟   لكيش، 
ا طيب هاذ احلكو  ىل وا و  الش انتوما توافق مة اكع ما بغات، 

اله مجعو  ىل هاذي؟  ليه وما جتمعتوش  ايب وجتمعتو  نت القامس 
ث القامس  ايب، ح نت ىل القامس  لهيا كام جتمعتو  ٔسيدي، جتمعو 
ٓخرن، ال امسح  ل ا ه حقوق د د وهذا ف ل املقا ه خطف د ايب ف نت

  .يل
ٔ اشتغ دا دا واحض،  ا تعديالت كثرية  ا قدم لت يف املعارضة، اح

ٓن، دا  ا مع هذا، ولكن دا ا رات واح ا مذ ملا كنت يف املعارضة وقدم
ٔ ٓخرن يدوزو ما يش  ٓن خص توافق راه خص ا   .ا

ٔثناء املشاورات حنن اكن من بني  ٔيضا  ٔثناء املناقشة و اولنا  و
ل  رة د ٔمر، لكن الرشوط، وهذا وضع اكن يف املذ ىل هذا ا ٔكد  نا، و

رفض هذا  ٔعضاء جملس النواب، وحنن  دد  دة يف  لكيش دار رشط الز
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ة  ري معقول يف الظرف لوهش املواطنني بطريقة ٕاجيابية،  ٔن ما غيتق
  .ٕاخل راه تقال ومعروف وواحض.. احلالية

ٔنمت كام يقول    ، ن املواقف "رضبين وىك وسبقين وشاك"ف  ،
ان يف التعديالت اليت يف ة ت ا ر يش  يل بغا يد ينة، وا  هذه القضية 

ري القضية  ا ما دام انتوما تتجيبو  لعكس اح ت،  ا نت ا يف  قد
يل قال هاذوك  رجع لـ  10احلزبية ا ادي  ا عند  10سنني،  سنني، اح

ذ  س من مغاربة العا2007، 2002م لنا  لواحئ د ا ، تنقدمو يف ا مل قدم
ٔستاذة  ٔستاذة ها يه ا د ما يش جوج ما يش ثالثة، ها يه ا مايش وا
ش  ات مكنتخبة، فقط  ل الربملان و اكنت يف ٕايطاليا وقدمهنا يف الالحئة د
ا  ا ما يتدارش قانونيا اح ا وا ا كندمعو هاذ اليش معليا، اح نقولو اح

روه معليا،  افس املتنافسو(ادي ند ، ٕاىل بغاو الناس )نويف ذ فلي
يل  ٔ ا سبة لهاذ املس ل ا، ٕاذن هذا  رومه مرح هلم يد لواحئ د ٓخرن يف ا ا

مة   .يه 
ل  ٔ الثالثة د لمس ش هاذ  10جنيو  ٔ ما فهم ٓش  10سنني،  سنني 

ل  ىل حكومة د ستغرب هاذ القضية احلديث  لها يف احلساب؟ ك  10د
ن يش حكومة فهيا  ٔن هذه احلكومة عيهنا  10سنني، واش اك لام  سنني؟ 

ريل  ٔ لتصويت، هذه  2017ال امل يف  ازت ثقة جملس النواب  و
ذ 2017احلكومة يف  ٔي م نا  4،  اله ف  3سنوات ب 4سنوات تقريبا، 

  .ٔشهر، فهمتين؟ ٕاذن يف احلساب 4ٔشهر وال 
يل كرئسها حزب العدا والتمن   10ية ٔما ٕان اكن املقصود احلكومة ا

شفت احلساب  ت  ا نت الت  ٔوىل د سنني، هاذيك احلكومة ا
ت  ا ٔها هذا الشعب يف انت لها، بو لعموم الشعب، دافعت عن احلصي د

رخي املغرب بـ  2016 ري مسبوقة يف  ٔوىل حبصي  مقعد  125يف املرتبة ا
ٔه لرئاسة احل ٔعطى احلزب تنوهيا  ٔن املواطن  ٔي  د،  كومة مرة حلزب وا

دم القدرة  10نية، ٕاذن احلديث عن  م فايض، هذا  سنوات هذا 
ل هاذ  ىل احلصي د ٔن ٕاىل بغينا هنرضو  ة احلقائق كام يه،  ىل موا
ٔول  ا  ، واح مج ها احلصي لهيا، ها الرب احلكومة وبعض إالخوان هرضو 

منط ووا د ا ذ البداية در وا رخي املغرب م ل مرة يف  د الطريقة د
صة، هاذ املنصة  مج احلكويم، ودر م ذ الرب اصة ملتابعة تنف احلاكمة 
ٔي ٕاجراء هنا ميكن تبعو وشوف فني وصل، هذا  ل ليه  موقع ميكن تد

د  دا وا لب % 3إالجراء ختيل عنه وهذا قليل  ٔ ل إالجراءات،  د
ذها ويبني ٕامىت تنفذات ويفاش تنفذ ٔو إالجراءات مت تنف ات املرسوم 

ت ما  ٔنرتن ريه، لكيش عندمك يف ا ٔو  شور  ٔو م ٔو ٕاجراء  مرشوع القانون 
يل يدوخ ن ا   .اك

يل ما بغاش يقلب  ري ا ش فقر يف املعلومة،  ت ما اكي ٔنرتن اليوم، مع ا
ادي  مج احلكويم  يل هو الرب اب هذا ا لهيا، وراه ٕاىل هزييت هاذ الك

ة، مسحي  ٔي صف حو يف  ة املعلومة تف ة راه يه هاذي، الشفاف ليا الشفاف
دو و لينا هاذ اليش رضوري .. موجودة، واش دا نو يل خرج ٔنتوما ا

مج ادي حنل ها هو الرب  ٔ ليه،  رد    .شكرا.. خصين 
ادي تعرفو مج احلكويم إالجراءات .. بطبيعة احلال،  حت الرب ٕاىل ف

ري ٔرض الواقع  ىل  ذها  لهبا مت تنف حٔ   : نف
ٔعامل  - اخ ا صاد الوطين، مواص حتسني م ق الرفع من تنافسية 

ذه؛ 52ٕاىل الرتبة    امليا، مت تنف
رـ مت  - س ة امللكفة بدمع وشجيع  رسيع دمج الهيئات العموم

ذه    )..l’AMDIE5(تنف

س   :السيد الرئ
لية اقشة احلصي املر ل م اية اجللسة د   .راه 

لج س احلكومةسمتعو  ل السيد رئ   .واب د
يقاطعمك مك ما اكن  د ف ني كنتو كتتلكمو حىت وا ٔنتوما م   .راه 

س احلكومة   :السيد رئ
لتفصيل، هاذ : تقوية يف القدرات التدبريية - ادي جنيو  ري  هذا 

مج ذ الرب دتو تنف يل ج ٔنتوما ا دتوه،  يل ج ٔنتوما ا   ..اليش 
ٔهنم شارن  رتام املس م  من ا ٔمهية واه ة نعطهيا  ا ٕاىل قالو يش 

هلم حىت جناوهبم   .لتحفظ د
ر - لمراكز اجلهوية لالس ل : تقوية القدرات التدبريية  مت إالصالح د

اه، مت ر خرج   ٕاخل؛... املراكز اجلهوية لالس
ة - ٔ التعويض الصناعي يف ٕاطار الصفقات العموم د ... مواص تفعيل م

اص ٕاخل، هاذ ال شور  ٓخره ودر م ه ودر التعويض ٕاىل  يش در
ٔفضلية الوطنية؛   ىل ا

ملقاوالت الصناعية اجلديدة والناشئة  - اص  وضع حتفزي مايل 
ات يف هاذ : الصغرية واملتوسطة يل  سنني  4خمتلف القوانني املالية ا

مع؛   لكها فهيا ا
بة انتقال  - لقطاع امله  100.000موا وصلنا ٕاىل : يلكمقاول ذايت 

اتيني؛ 233.000   من املقاولني ا
ىل مستوى املراكز  - ٔخرة  رية املت س رسيع البت يف املشاريع 

ر اه يف إالحصائيات، واكن السؤال : اجلهوية لالس هاذ اليش راه ب
ريها ني فقط يف جملس النواب در إالحصائيات لكها و ٔسبو ذ    .م

عي ج ٔخرىىل املستوى    :، ميكن جني مرة 
ة العمرية من  - لتعلمي والرتبية لف ة الولوج التام  ق ٕالزام سنني  4حتق

ة حىت : سنة 15ٕاىل  ٔويل إاللزام ٓن در عن طريق التعلمي ا  16ا
  سنة؛

ٔوساط القروية - رامج معلية؛: متيزي ٕاجيايب لفائدة ا ه    هاذ اليش در ف
ٔهيل - ة التحتية املدرسية تدارك العجز احلاصل يف ت : واستكامل الب
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ادي نقدمو؛ رامج معلية و ه    عند ف
مع - سري: "تعزز نظام ا ه فعال وتوسع دمع " ت سري"در شمل " ت ل

ٔيضا وهكذا ات القروية واحلرضية    .. مجيع امجلا

لهرضة فقط،  روش  ٔن ذاك اليش معيل ما تنذ ش نعطيمك ب ري 
لعميل وسرنج رو  ل تنذا ٔمور  6ع يف اجللسة د و ا ش نب ٕان شاء هللا 

ٔدق، ٕان شاء هللا   .ٔكرث من هذا و
رجعو ه سؤال ٕاىل .. ادي  مج احلكويم، ورد يل ف لرب سبة  ل هذا 

اص مبغاربة العامل، و  ر  س ه دمع  مج ف ٓخره، ولكن يف هذا الرب
اص ملغاربة  13تدارت اجلهة  د دمع  مثرن بـ وتدارت وا % 10العامل املس

ذ طريقه  ٔ ٔولوية، وهاذ اليش فعال  االت ذات ا ر يف ا س من قمية 
ذ   .لتنف

ٔوال   ، ٔسئ د جوج ا اف"ادي جني لوا ، (COMANAV)" وم
يل طرحت  ٔستاذة ا اف"ا دجية، " وم اف"ملناسبة ال  ت " وم ش ٔ

ستقالل 1946سنة  ٔسف هذه الرشكة اليت وجرت مغرهتا بعد  ، ومع ا
لبضائع واملسافرن متت خوصصهتا يف  ٔسطول حبري  ىل   30اكنت تتوفر 

يل اكنت 2007ماي  لها ا و احلصة د عت ا مليون  200بـ % 76، و
ىل  2.2ٔورو،  سول  مليار درمه، ف ما ميكن جتي لهاذ احلكومة 

يل متت يف ظل حكومة سابقة  د العملية ا ا وا ا حس ل، وا  10ق
ا دا مع  ا مش س 10سنني، اح ن    .سنني ما اك

مج اخلاص بتعبئة الكفاءات املغربية يف اخلارج، هذا  لرب سبة  ل
ٔرشت ٕاىل بعض  ري مسبوقة يف ظل هذه احلكومة، وقد  ود  ه  تدرات ف

، ولكن نعاود جني لكفاءات املغربية يف اخلارج وتق: من ذ وية ستعانة 
ٔوال من  بري،  م  ه د  ٔوراش الوطنية تعطى  وا لها يف ا املسامهة د
يل  خلارج، وا مج وطين لتعبئة الكفاءات املغربية  د الرب د وا الل اع

لو نعبؤو حىت لـ  يل الهدف د ٔ فعال وا  500.000كفاءة و 10.000بد
ٔفق  مثر مغريب يف    .2030مس

ذ ٔاكدميية الكفاءات  ولكن رشع فعال يف تنف مج  ر ٔوىل يف  املر ا
عددة يف (MRE Academy)املغربية  ه لقاءات م يل تدارت ف ، وا

ش، مكن من تعبئة  ط ويف مرا من اخلرباء ومن الكفاءات  4500الر
ذ  املغربية لٕالسهام يف تطور العرض الوطين يف جمال التكون املهين وتنف

مج مدن املهن والكفاءات   .ر
صة رمقية،  ٔطلقت م ٔيضا،  ، لتعزز التواصل مع "بالدي يف قليب"و

و  لوطن وتعزز ٕاشعاع اململكة  خلارج لتقوية ارتباطهم  املغاربة املقميني 
ٔيضا لتعبئة الكفاءات املغربية يف اخلارج  صة  وقار ودوليا، وطورت م

وم" سريا لتع " مغرب  ربهتا ت لمسامهة يف جلرد هذه الكفاءات وجمال  هتا  ب
خلارج، ليك  لكفاءات املغربية  زة الوطنية  دثت اجلا ٔ ٔوراش الوطنية، و ا
ٔوراش  را ملساهامت هذه الكفاءات يف ا رية، تقد زة تقد ا متنح سنو 

ه  فاع عن قضا ه يف اخلارج وا التمنوية اليت يعرفها املغرب ويف ٕاشعا
  .إالسرتاتيجية

ٔطلقت رامج  ٔول مرة يف ظل هذه احلكومة،  ٕاذن هناك  وبعضها 
يل تدارت يف  لقاءات ا ٔولية لهذه إالجراءات وامحلد  هاذ ا وهناك نتاجئ 
الية، وتدارت  ت  ل الكفاءات ذوي مستو هيا املئات د او  املغرب 

ٔول مه، هذا اجلانب ا دة ب   .شبكة يف ذ ومه مستعدون ملسا
ليه، تقدمي اخلدمات : اجلانب الثاين القانونية، وهاذ اليش راه هرضت 

لمغاربة املقميني  دة القانونية، يقدم  لمسا ٔنه هناك نظام  ىل  هرضت 
ٔنه هناك  رت ب عية هشة، وذ يل عندمه وضعية اج خلصوص ا خلارج و

ات عقدت،  صليات اململكة  25اتفاق ة تعقدات مع سفارات وق اتفاق
ة  خلارج موز د مهنا  13ىل وماكتب احملامني  ستف ال وهنا  ب استق

دمات قضائية  د اخلدمة  ٔيضا هناك وا معليا هؤالء الكفاءات، ولكن 
ىل  ٔ لس ا لمغاربة املقميني يف اخلارج بتعاون مع النيابة العامة وتعاون ا

قايض رهن ٕاشارة  25لسلطة القضائية وتعاون مع وزارة العدل، وهناك 
ٔن حيصلوا املغربيات واملغاربة  اللها  صة رمقية، ميكن من  رب م خلارج 

شارات وهذه اخلدمة ما بني  س رب، هاذي  15يونيو و 15ىل هذه  شت
  .معيل

ذ سنوات  ام وم يل كتدار لك  ٔمور العادية ا بطبيعة احلال، راه ا
دد  اصة يف مجيع العامالت ويف  ح ماكتب  اصة وف ح شبابيك  ل ف م

ٕاخل، هاذ اليش راه كام تدار السنوات املاضية راه ... بري من إالدارات
ادي تعطى  لك  ادي يعاود يعرف طريقو و ح هاذ العام و ادي يتف

م الرضوري ه ٔمهية و   .ا
ىل عكس ما يقول بعض  ٔن احلكومة،  يبني ب ، هاذ اليش  ف

ست مرتبكة، بل قرارا ست عشوائية، قراراهتا ل هتا إالخوان، قراراهتا ل
ش  ٔ دا عندي معلومات ما ميك رة؟  ٓش بغييت الوز ٔنت  حمددة ولكن 
ٔولية فهيا مفاوضات وفهيا نقاش، حىت  ٔن معلومات  الش؟  نقوهلم ليك 
ش، نقاش مع  ٓخر ما صدقا اد نقولها، ٕاىل قلهتا ليك ويف ا مكلو املعلومة 

ش يل كتعلن كتعلن رمسيا، ما ميك عو، هنار ا لني وكن د ل  م نعلهنا ق
لني ويصدر  الوقت، كنعلنوها بعد ٕامتام إالجراءات واالتفاق مع مجيع املتد
س  ا رئ ش احلق نقولها وا ايل ما عند ٔ ف كون  ا  بالغ رمسي، وا
ن حىت يش قرار مفاجئ،  ستعدو فعال وما اك حكومة، نقول ليك راه ك

ل  ر 15هذا د ل، بعد نقاش وتذا ٔسبوع ق لناها  رب ا  ٕامىت غنعلنو شت
ٕاخل، ودر بالغ، دارتو وزارة ... نعطيو الوقت املناسب 15وال  10واش 

ة وقلنا هنار  ش هاذ القضية، 15الشؤون اخلارج ٔش من مفاجئ؟ ما فهم  ،
  مفاجئ؟

ٔكرث من  ورو يف  ر قرارات يف عز  يل كتد وقولو ليا يش دو ا
ري هنار ويومني و ن  ش، ما اك م وال  3ٔسبوع ما اكي ش  4ٔ م ما ميك ٔ

ئية  ٔسبوع ميكن تتغري الوضعية ال الو ٔن بعد  ٔسبوع،  ٔكرث من  ر  تد
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ٔعطا وضوح يف  ون هاذ الفريوس وون  ٔن  ٔمور،  ل ا والوضعية د
ل ٕامىت ينقص ٕامىت ) la visibilité(الرؤية  ارفني ٕامىت خيرخ ٕامىت يد

ون ساه ا  ون عرف حور،  ادي يبدا ٕامىت خيرج م ا   القضية، حىت اح
اطيناش وضوح  نربجمو ونقولو هذا راه ساهل، ولكن هاذ الفريوس ما 

لبالد ل  ادي يد اش ٕامىت  ادي جيي، ما عرف ني  ا م   .الرؤية، ما عرف
رى  ٔنه فريوس ال  سوه  ش حن ملناسبة كنعرفوه بعد دخو ما ميك راه 

ياطات ح رو  اله كند ردة،  يل دارت بالد  لعني ا ياطات ا ح و
ياطات  ح ات املرات، هاذيك  عت من دخول هذا الفريوس م فعال م
خول  ٔخرت ا ل و لو حىت فاش د خول د ٔخرت ا ل،  ش يد عت  م
ل املتحور  تنا مبجرد ما د ر ٕاجراءات مك ن، ولكن تند ل املتحور د

سمى  ي يل هو  ٔول ا ل لهنا را) Delta(ا يل د  25ا تقريبا وال  20ه ا
ٔرقام ما بني  ٔظن ا ىل ما  ٔن  25و 20ا  يل اكينة، واستطعنا  ا ا

ٔن  اظيني  ٔن  الش؟  ة،  رس حنتويوه بفعل السلطات الصحية 
يف  لو العرشات  لييت ود ٔما ٕاىل  ٔخرى،  رن ٕاجراءات  ٔن دا سني  ا

ر حتصل؟ ر تعرف؟ ويف غتد س؟ ويف غتد ر حت ر  غتد ويف غتد
واء؟ ح   .ال ميكن ! ليه 

ث ما  سمى دا ح ي ٔشنو  ٓخر، ما عرفت  ل لينا املتحور ا ود
ول، املتحور  سميوه  ه ) Bêta(بقاوش ك ل ف  4االت،  2حىت هو د

 ، ، امحلد  ٔن عند ة،  رس شفو وحتتوى  ك يل  ٔظن ا ىل ما  االت 
رن ٕاجراءات يف املطارات ود اسني ٔننا دا رن ٕاجراءات يف احلدود و ا

ش خطر ٕاذن ما  ٔن ما اكي دامة، ما تظنوش ب والسلطات الصحية 
ش هاذيك إالجراءات اكملني ميكن  ن ما در كون خطر، راه  ش  اد
ٓن والت حىت يه  ٓن يف دول، راه دول كربى ا رى ا ٔمور تتطور كام  ا

ة املتحور هذا  سد، دول كربى) Delta(ن لقاح، ورمغ  والت ت ج ا وت
ٔن متنعه ستطع    .ذ مل 

د املعلومة  ش نعطيمك وا ري  لقاح  يل تيقولو ا ملناسبة، إالخوان ا
ا  يل ملقح وا يل عندو ا سان ا ، وبعد شهر  2صغرية، إال ات اكم تلق

ا بطبيعة احلال،  س ة  د النوع من املنا ٔن هو عندو وا هو حيمي نفسه 
ة  ش % 84، %76فهيا دميا املنا ، %100وكذا وسعني يف املائة، ما اكي

ٔن ينقل الفريوس،  ٔنه ميكن  برية، ولكن هذا ال مينع من  سبة  ولكن محمي ب
ستحرضو هذه، مايش  ريه، خص  ٔن ينقل املتحور ٕاىل  ٔنه ميكن  وال مينع 
ىل نفسه  شلك خطرا ال  ال ال  وح  ا ح صايف راه مف يل عندو التلق ا

ٔبداوال ريه، ال  ىل   .  
ح، ولكن ما  هلم عندمه التلق ٔن الناس د ول رمغ  ، مجيع ا ف
رتازية محلاية مواطنهيم وحامية  دد من إالجراءات  زالون مسمترن يف 

ٔردت ٔساسية اليت  ٔمور ا   ..ٔوطاهنم وحامية حصهتم، ٕاذن هذه يه ا
ٔن إالخ ل مطار بين مالل، حصيح  ت القضية د وان قالو مطار بين بق

ٔشارو   م  2مالل  ٔعطهيا اه ة قلتوها  ا ٔن لك  ش تعرفو  ٕاخوان، 

ل بين مالل حصيح،  ٔخرى، هاذ املطار د ة  ا رتاما لمك، مايش ليش  ا
تح سنة  ٔيضا ختصص   2014تف م و ر  س د  و بوا ه ا وقامت ف

ه حىت خطوط دول  حت ف مة لصيانته، وتف ملناسبة نفقات  خطوط  2ية 
ولية  ٔسف الشديد، هاذيك اخلطوط ال ا ه، لكن مع ا حت ف دولية تف

ٔقل من  شغل ٕاال ب ري من % 50وال الوطنية ما اكنت  ك ٔقل  ا  ٔح و
م الستعامل ت اخلطوط من 50% س هناك طلب   2014، مبعىن ل

لق املطار 2019، يف 2019حىت  ٔ.  
ٓن هناك دراسة مسمت ح هبا دا ا ٔن يف رة لرشوط اجلديدة اليت ميكن 

ح  ٔنه خص يتف ظم يف مع وسمتر،  ٔن ي ه من  املطار بطريقة متك
ر  س د  كون مطار بوا ش  غي  د ما  وسمتر، هاذ اليش حىت وا
 ، ا ٔح ٔهنا رضورية  رها  ة تد ا غيه، ولكن  د ما  سد، حىت وا م وي

ٔوىل   .ٕاذن هذه املعلومة ا
ودا : املعلومة الثانية ة املغربية تبذل  فق معمك، اخلطوط امللك ٔ م

ن حماوالت لكراء  ٔنه راه اك ٔقول ب ٔن  ديدة، وميكن  يثة ٕالضافة خطوط  ح
رفعو  10ٕاىل  8 ش ميكن  ٔسطول املعلن عنه  ٔخرى تضاف ٕاىل ا رات  طا

الت من املطارات املعنية ٕاىل املطارات ال ل الر ش العدد د وطنية، 
ل دخول مغاربة العامل ٕاىل بالد يف الظروف اليت حتدثنا  رفعو الوترية د

دة، ٕان شاء هللا   .عهنا وبطريقة ج
د القضية  خلصوص وا ٔشكرمك مجيعا، وبغيت  ٔن  ٔريد  ٔخرى  ٕاذن مرة 
، نعزت مبا مقنا به مجيعا،  خنرجو من هنا وحنن نعزت بب ونعزت جبال امل

ري ا  ل الوطن اح س، نعزت مبا مقنا به مجيعا يف س ن   جنمعمك معنا ما اك
م ٔ، وهذا يشء  ٔسو ا ا ٔن جتن   .ٕاىل 

  .شكرا جزيال
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س   .السيد الرئ

س احلكومة   :السيد رئ
ا   ..نعم؟ مرح

س   :السيد الرئ
ول ن يف ا لمغاربة املوجود سبة  يل اكينني يف الالحئة  ل   .2ا

س احلكومة   :السيد رئ
ٓش بغييت نقول؟ قل يل السؤال حىت  لهيم،  هاذي راه قلناها دويت 

  .ٔنت وجناوبك

س   :السيد الرئ
لتذكري وصايف ،ال   .ري 
  



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

27 

 )2021 يونيو 22( 1442 ذو القعدة 11

س احلكومة   :السيد رئ
ٔن هاذ  م واحض، قلت ب ٔ قلت  ال، ال، شوف، هللا جيازمك خبري 

لواحئ سرتاجع م دت معلومات ا ٔقل ولكام است ىل ا رتني يف الشهر 
يل  ٔخرى ا ديدة، والفرق املعنية، مبعىن اجلهات الصحية واجلهات املعنية ا
راسة  د ا ريها راه هوما ق ة والتعاون و يف وزارة الشؤون اخلارج
يل  ٔصدقاء د ت كثرية مهنم وفهيم  شاك ا حصيح توصلنا  سمترار، اح

سمترار يف كنعرفهم ويصي سبوك"فطو ليا  ساب"ويف " الف ٕاىل " الوا
ٓخره يصيفطو ليا حشال من مرة ويحتجو ٕاىل    .ٓخره، 

لمك، ولكن راه  اج د الح ا  هلم، مرح اج د ح ٔ حمرتم  ولكن، 
ة، دا  يل فهيا املصل ة ا رو احلا ، شلك ) ب(تند راه فهيا لكيش، ف

ٔ كنقول راه اجلها ة ام  ل وزارة الشؤون اخلارج ت الصحية واجلهات د
ل  يدرسو هاذ اليش، وٕاذا اكنت الرشوط وإالماكنية د ن جلنة  والتعاون اك

ا راجع وفق املعايري اليت حنمي هبا حصة ب وحصة مواطن ادي    .املراجعة 
  .شكرا جزيال

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س احلكومة احملرتمشكرا    .السيد رئ

لمك ىل املسامهة د   .شكرا لمك مجيعا 
ٔستاذ السيد عبد القادر سالمة  يل ا ال لزم ٔفسح ا ٔرفع اجللسة، و

رشيعية  .احملرتم لرتٔس اجللسة ال

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

  :امللحق

وبة سلم مدا لطيف مك شارن السيد عبد ا لمس ت لرئاسة اجللسة 
دي جشري   :ٔمعو والسيد 

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ

رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس

ية يف  شرتا شاري حزب التقدم و مس مس ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل س احلكومة  ٔجوبة السيد رئ ٔسئ  ٕاطار اجللسة الشهرية لتقدمي  ا

لسياسة العامة يف حمور  بة اجلالية املغربية يف "املتعلقة  ال وموا تدابري استق
ء  راهات الناجتة عن و د"اخلارج يف ظل إال   "".19- وف

رتقي ٕاىل  بة مغاربة العامل قد ال  ٕان حرص السؤال يف تدابري مومسية ملوا
شام هتم اجلالية  معاجلة معق إالشاكليات املرتبطة ببلورة سياسة وطنية

  .املغربية يف اخلارج

ذة، سواء اكنت  دود الكشف عن التدابري املت ، فٕان البقاء يف 
ٔمام تنايم  دوى، خصوصا  قى دون  ٔو مومسي، س ذات طابع ٕاجرايئ 

ة التحوالت المكية والنوعية اليت  ٔمام رس ى مغاربة العامل و الوعي 
ان املهجر، ا يف ب شوهنا يوم د سواء تع ىل  ٔم  مه ا   .ويف ب

ٔجواء البحرية واجلوية، ٕايذا  ح ا ة لف فاحلديث عن إالجراءات املصاح
ٔكرثها مالءمة  ٔحسن الظروف و ال مغاربة العامل، وتوفري  ستق
ر العالقة بني املغرب  ٔوضاع املرتتبة عن تو ال، يف خضم ا لٕالستق

ٔن تبعد عن معق املعاجل ريانه، ال ميكن  و ومؤرا و ا ح ة، ف خيص قطا
دجمة وشارية مع خمتلف  ، وفق مقاربة مشولية، م يف املسار التمنوي لبالد

لني   .الرشاكء واملتد

ح  الن احلكويم عن ف ة إال لفعل، لقد طفت ٕاىل السطح، ظرف
نطالق معلية  ٔجواء، ٕايذا  ا "ا ة "2021مرح ، انطالقا من املبادرة امللك

عطا سهيل ٕ ىل  لعمل  لني،  ته ٕاىل السلطات املعنية، ولاكفة املتد ء تعل
الها   .عودة اجلالية ٕاىل املغرب، وتوفري الظروف املالمئة الستق

لتفاتة، وما حتم من ٕاشارات  شري هنا ٕاىل محو هذه  ٔن  والبد 
ستدعي قراءهتا يف بعدها وفلسفهتا،  ة ٕاىل لك املغاربة،  ومن رسائل مو
فاع  هيا موقفهم يف ا رمز ٕا لروح الوطنية ملغاربة العامل، واليت  لتذكريمه 
ٔطامع، وكذ الصمود وتقدمي السند يف زمن  ة خمتلف ا عن البالد وموا

  .اجلاحئة

خلارج يناهز  دد املغاربة املقميني  ٔن  لمنا  سمة، لكها  5فٕاذا  ماليني 
صاد ق شيطة وفا يف احلياة  ان طاقات  ة يف ب عية والثقاف ج ية و

ة والغنية، ومتتد  ذورها يف الرتبة املغربية املتنو املهجر، ويه طاقات لها 
لب اخلري  ملهجر، وسعى ٕاىل  لها  ا وتفا ٔغصاهنا يف فضاءات ٕانتا
ٔن حتويالت مغاربة العامل  ث تؤكد املعطيات الرمسية ب لبالد، ح اء  والر

% 6,5ٔي ما ميثل (مليار دوالر،  7.4اضية سقف جتاوزت يف السنة امل
يل اخلام ا د ) من الناجت ا سمترار هذا املنحى املتصا وسط توقعات 

  .الل العام اجلاري

لنظر ٕاىل  مة،  صادية ومالية  وشلك املغرتبون املغاربة قوة اق
ٔن  ال ٕاىل  راسات يف ا شري بعض ا ث  مه، ح ارتباطهم القوي بب

ويلمغار  ىل املستوى ا ٔكرث اجلاليات املتعلقة ببالدها  مما . بة العامل من 
د وفعال شلك ج مثينة  ر هذه الفرصة ا   .حيمت اس

س احلكومة،   السيد رئ
ٔوضاع مغاربة العامل حتتاج ٕاىل معاجلة  ة، ف بعيدا عن إالشاكليات الظرف

عتبار  اكمل،  منوي م ة مع مقاربة مشولية مبنظور  ق مغاربة العامل قاطرة حق
امالت ذات الطابع  ة، بعيدا عن ا عية وثقاف صادية واج منوية ورافعة اق

ة ٕاىل رؤية . سهتاليك وامحلالت املومسية الزائ ا وحنن اليوم يف 
ات وانتظارات هذه الرشحية املهمة من الشعب  يا ديدة ومالمئة الح

  .املغريب

س احلكومة،   السيد رئ
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د ٔ ه، حتوال لقد  ، اليت عرفها العامل، واملغرب جزء م ورو احئة  ثت 
ٔظهر جبالء دور  ت، ف ىل اكفة املستو جتاهات و رز يف لك  معيقا 
سبات  ىل مك برين يف احلفاظ  ا يف املسامهة حبامس واخنراط  الي
خنراط اللكي يف  عي و ج صاد وماليا ويف دمع التضامن  البالد، اق

الل ال    .شهرا املاضية 15تعبئة الشمولية اليت عرفهتا البالد 

ل تعزز  ٔ ودمه من  ومل يتواىن مغاربة العامل حلظة يف مواص 
ٔم مه ا يل يف مواص حتويالهتم ودمع . ارتباطهم بب شلك  وهو ما ظهر 

لبالد عية  ج صادية و ق نطالقة    .ٔرسمه واملسامهة يف 

ٔوا ٓن ا اكمل حقوق ولقد  ىل رضورة متتيع مغاربة العامل،  يد  ٔ لت ن، 
ستورية الرصحية يف هذا الباب  ضيات ا لمق الفصول (املواطنة، تفعيال 

ومل يعد هناك من مربر ليك حيرم مغاربة العامل ) 163 ،30 ،18 ،17 ،16
ٔصيل مه ا   .من املشاركة السياسية يف شؤون ب

ٔوان، ليك جيد مغاربة ٓن ا ليه  لقد  مه، ما مه معتادون  العامل هنا يف ب
هيم  ال، ومل يعد هناك من مربر ليك ينظر ٕا ستق ان  دمات يف ب من 
اكمل مقومات  متتعون  لعم الصعبة، بل مكواطنني  البة  ام  يد  فقط 
ىل املطالبة  يد  ٔ هتم الفردية وامجلاعية، مع الت املواطنة، وميارسون حر

ٔوضاعهم اخلاصةحبقوقهم ومتت  يازات اليت تتطلهبا  الم   .يعهم 

س احلكومة،   السيد رئ
لقضا املرتبطة مبغاربة العامل بعني  ٔفقي  ذ البعد ا ٔوان ليك يؤ ٓن ا لقد 
ىل تعبئة  دجمة، قادرة  ة شام وم ٔفق وضع سياسات معوم عتبار، يف 

ن، بوضع سياسة استقط اب املغاربة العامل كفاءات املهاجرن يف اكفة املياد
الية الكفاءة،  ات  الية ويعملون يف قطا ىل مؤهالت  املتوفرن 
ا الطبية  ولوج ك ا احليوية، والبيو ولوج الم واالتصال، والتك ا إال ولوج كتك

ددة،  قة، جبانب هيلكة ... والطاقات املت ق صاصات ا خ ريها من  و
ت ا ٔولو ظومة البحث العلمي وربطه  لبالدم   .ٕالسرتاتيجية 

ذابة  ٔرضية حمفزة و دد  ٔ لكن السؤال املطروح، هو ماذا 
، من  ٔجواء  ت احلكومة ا الستقطاب هذه الكفاءات؟ وهل هي
الل وضع ٕاطار قانوين ومؤسسايت حمفز الخنراط الكفاءات العائدة، قادر 

ش واستقرار مماث لوضعيهتم املهنية  ٔن يوفر هلم ظروف  ان ىل  بب
ٔقل؟ ىل ا ٔو يقرتب مهنا  ال    ستق

ات حتتية وحبثية يف مستوى املنافسة  ىل توفري ب وهل احلكومة قادرة 
صادية  ق نا  ٔدمغة والكفاءات؟ وهل بن ولية الرشسة الستقطاب ا ا
لكفاءات  ذابة وتنافسية  ىل تقدمي عروض  عية والرتابية قادرة  ج و

ٔهيل؟   العالية الت

ة يف  صادي وجتويد اخلدمات العموم ق ٔداء  وهل مبقدور حتسني ا
عرثة؟ ٔو م   ظل مؤسسات، كثري مهنا، معطوبة 

امئ  ة ٕاىل الزتام حكويم ورشيعي رصحي يوفر د ا ٕاننا اليوم يف 

صادية وإالسرتاتيجية  ق سبات املؤسساتية و سمح بتعبئة املك ت  وضام
ربط مغاربة العامل لب وتعزز الروابط الثقا ة اليت  ٔوارص العاطف ة وا ف

ٔم   .بوطهنم ا

س احلكومة،   السيد رئ

ه ملغاربة  يت املو د وجتويد العرض الثقايف والهو ٔوان لتوح ٓن ا لقد 
لعمل  داث واك مغربية  دوى فكرة ٕا جتاه، تظهر  العامل ويف هذا 

لني  الثقايف د جمهودات خمتلف الفا ال ودمع تعبئة خلارج لتوح يف هذا ا
ل رش الثقافة املغربية يف اخلارج مغاربة ٔ   .العامل، من 

ٔمازيغية  لغة والثقافة ا رسمي ا ساءل، يف ظل تعرث مسار  ٔن ن ولنا 
ٔن  يف لنا  ل إالدارة،  ل املنظومة الرتبوية ودا وٕاعامل طابعها الرمسي دا

خ  ة حترتم  الف وجتسد الفسيفساء نقدم املثال ونؤسس لتعددية ثقاف
هتا، العربية نصهار لك مكو دة  ٔمازيغية -املغربية املو ة، وا إالسالم

ٔندلسية والعربية  ة وا روافدها إالفريق والصحراوية احلسانية، والغنية 
لغة والتارخي  ٔرض وا واملتوسطية، ومبقوماهتا احلضارية املشرتكة يف ا

ريها، ٕاذا مل جنند لك ... اليد والطموح واحلضارة والثقافة والعادات والتق و
ان املهجرط دة طويه . اقات مغاربة العامل املتوفرة يف كثري من ب اقات وا

زتاز  ضيه من جرٔة وا فاع عنه، مبا يق ىل محل هذا املرشوع وا وقادرة 
ات ار    .واف

ان  ة مغربية اجلوهر بلغات ب ات ثقاف ت شجع ٕاجناز م ٔن  ويف لنا 
ة والسطحية اليت  هبر ال دون السقوط يف مظاهر الفللكور وا ستق

ام؟ط شلك  ه ملغاربة العامل  ىل املنتوج الثقايف املو   غت لعقود 

س احلكومة،  السيد رئ
يض ٕاعامل مقاربة إالدماج  خلارج يق ٔوضاع اجلالية املغربية  م ب ه ٕان 

ته   .الشمويل للك مكو

ٔن هذه املقارب طلقات ويظهر  ائبة يف م ٔو  ة ما زالت بعيدة املنال 
ذ سنة ط سرتاتيجية الو  لجوء م لهجرة وا سرتاتيجية . 2013نية  هذه 

لها مك، وال من صنع احلكومة اليت ق كن من صنع حكوم ويظهر . اليت مل 
سعينات القرن املايض،  ل  رجع ٕاىل ما ق طلقات ومفاهمي  ت من م ٔهنا هي

هن هودات يف ومل يمت حتي بريا من ا ددا  ٔن هناك  لشلك املالمئ، رمغ  ا 
ة ٕاط دد من املنظامت الغري احلكوم الل  ري احلكويم، من  ار العمل 

ش املشرتك  رش ثقافة التقارب واحلوار والتعا متع املدين، حتاول  وهيئات ا
  .بني شعوب العامل، ومضهنا املغرب

هيودية رب العامل، واليت  وستحرض هنا دور اجلالية ا دة  املغربية املتوا
ىل طظلت مرتبطة ارتبا الل احلفاظ  ٔصيل املغرب، من  ها ا ا وثيقا بب

ٔوضاع  م كذ  ه ري املادي، مع  ا املادي و را مثني  رة و ا ن ا ٔما
ن فوق الرتاب املغريب من  د انب املتوا ٔ سانية مجليع املهاجرن ا إال

ٔن ما طلق  ٔن  م ش ورامة، جيب  ان املهجر من سعة  ٔبنائنا يف ب متناه 
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ا دون بني ظهران ه ملن يو ىل م ٔوال    .حنرص 

ٔوال  ركز  ٔن  ة جيب  ندماج ظور املقاربة  لهجرة من م ٔن نظرتنا  كام 
ٔهنا  ة من ش ك لق دينام سامه مجيعا يف  اح والتوازن، ليك  نف ىل قمي 

ال  تعزز انب املقميني يف املغرب مسامهة  ٔ خلارج، واملهاجرن ا ا  ي
سامح واحلوار  ملغرب وتعزز قمي السمل وال شلك سواء يف املسار التمنوي 

  .مع حميطنا املبارش والبعيد

س احلكومة،   السيد رئ
ٔوان، ليك ال ينظر ٕاىل دور املهاجرن املغاربة من زاوية  ٓن ا لقد 

ق توازن مزيان التحويالت املالية حفسب،  ٔمهية مسامههتم يف حتق رمغ 
ٔداء ٔزيد من  ،ا دون يف  لتواصل  50مفغاربة العامل يو ا، ومه جسور  ب

ات املغربية ولعاداتنا  لحضارة والتارخي املغربيني ولمنت وسفراء فوق العادة 
سامهون يف التقارب بني الشعوب من  ٔصي ومه فوق ذ  وتقاليد ا

ال امجلعوي والتضامين، ومه حمفزون الل عقد اتف ات رشاكة يف ا اق
ني ٔمة بني مدن الضف رامج التو دد مهنم يف مواقع . لعديد من  د  كام يو

ال ستق سيري والتدبري السيايس يف دول  رام  ،ال وسامهون كذ يف ٕا
ال ستق   .رشااكت بني الرشاكت واملقاوالت يف املغرب ويف دول 

س    احلكومة،السيد رئ
ا  ق ٔوان، ليك جتد امجلعيات ومتثيليات مغاربة العامل حماورا حق ٓن ا لقد 

ت املر يد يف . يف مستوى حتد ٔ لمجمتع املدين  سرتاتيجي  ور  فا
ٔو تقدمي طتطور السياسات التمنوية، عن  سانية  ريق متويل مشاريع ٕا

شيط القطاع ا لمية ومعلية يف املغرب، وت دات  ي مسا لتمنية، ا لثالث 
منوذج التمنوي اجلديد ه تقرر جلنة ا ىل . فصل ف البا  ٔيت هذه املشاريع  وت

ٔو مؤسسات دولية وتعد هذه  ظامت  شلك رشاكة بني مجعيات مغربية وم
لقة وصل بني املغرب ودول العامل لمهاجرن . امجلعيات  فامجلعيات املمث 

تو  قصا وم   .راموجودة، لكن احلوار ظل 

س احلكومة،   السيد رئ
ستوري يف الولوج ٕاىل املعلومة،  ٔوان، لتفعيل احلق ا ٓن ا لقد 
رات  س اكرها، خصوصا يف جمال  دم اح هنا، و سري تداولها وحتي وت

صإالسرتاتيج ق عتبارها وة و   الم رية إالعــوه حـــا من وجادية، 

يا، مرتب ز واالتصال، وبعدا تضام طا حبرية التعبري، وركزية من راك
ميوقرا ة وماكحفة الفسادط ا شارية والشفاف   .ية ال

شلك سلس ملغاربة  ة  ا كون املعلومة م ٔن  ىل  وجيب احلرص 
لهجرة،  ة خمتلف اخلربات العلمية يف املواضيع املرتبطة  العامل، كام جيب ٕا

خلارج،  لني واليت رامكها جملس اجلالية املغربية  ناول الفا وجعلها يف م
متثيلية واملهمتني بقضا مغاربة العامل ني واملؤسسات ا هذا جبانب . العموم

ٔبناء اجلالية  لق الشباكت بني خمتلف الكفاءات من  سهيل ربط الص و
هنا يف ظل إ املغربية يف اخلارج و  ت ملغاربة العامل وحتي دة بيا داث قا

ٔججهت اميل الطفرة الرمقية اليت  ورو وسهيل االتصال مع  ء  ٔزمة و ا 
بة لموا ليات  د    .املشاريع يف املغرب، مع اع

تظمة لرشح االٕ  ادرات تواصلية م ار القانوين طوهو ما حيتاج ٕاىل م
نيا وتوفري املعلومات الرضورية حول فرص ط والتنظميي واملسطري املعمتد و 

ىل املستويني اجل  ر يف املغرب،    .هوي والقطاعيس

س احلكومة،   السيد رئ
دجمة لفائدة مغاربة طنية ط ٕان احلديث عن بلورة اسرتاتيجية و  ة وم مو

رب  ذ شت خلارج م ملغاربة املقميني  يه يف  2013العامل تقودها وزارة ملكفة 
ة ويف نظام حاكمهتا قد  ٔفق رامج معلها القطاعية وا ة، ويف  ادهئا املو م

كون تبدو رسا لع بري من مغاربة العامل، يف غياب حاكمة شفافة،  دد 
ام  ظومة تواصلية واحضة و تظمني، ويف غياب م مي م ع وتق موضوع ت

شودة ٔهداف امل ق ا ة لتحق ليات املبتكرة والضام   .ل

ارهتا  ٔسس اليت اخ ادة النظر يف املهنجية املتبعة وا ستدعي ٕا مما 
لهجط سرتاتيجية الو  ليل العلمي واملوضوعي نية  د الت ع لجوء،  رة وا

عي والثقايف ج صادي و ق ربط بني  ين مقاربة شام وعرضانية    .وت

ستجيب  قة  ة ملموسة ودق مك تدابري حكوم ظرون م ومغاربة العامل ي
خلصوص  ا قضية الهجرة، و ت اليت تطر د لت شلك فعيل وجريء 

ٔبعاد إالشاكليات املرتبطة مب اهلم، واليت تدمج  ر لهم و غاربة العامل، يف 
ىل طن الروح الو  ندماج الشمويل،  ية وروح التضامن وتعمتد مقاربة 

عي والقانوين،  ج صادي والثقايف و ق ساين واحلقويق و املستوى إال
ىل مستوى احلاكمة العامة   .وكذ 


