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السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.

توطئة
أود في البداية أن أشكر أعضاء مجلسكم املوقر على طرح هذه األسئلة في موضوع
"تدابير استقبال ومواكبة الجالية املغربية بالخارج في ظل اإلكراهات الناتجة عن
وباء كوفيد ،"19-التي تهم شريحة عزيزة على قلوبنا جميعا من أخواتنا وإخواننا
املواطنين املقيمين بالخارج ،والذين يقدر عددهم حاليا بحوالي  5ماليين مواطنة ومواطن،
أي ما يناهز % 12من ساكنة املغرب ،أزيد من  %85منهم يتواجدون بأوروبا.
وهي شريحة تلقى رعاية واهتماما خاصين وموصولين من لدن جاللة امللك محمد
السادس نصره هللا ،الذي ال تكاد تخلو خطبه السامية من اإلشارة إلى قضايا مغاربة
العالم ،والدعوة إلى االهتمام بشؤونهم والتجاوب مع انشغاالتهم وانتظاراهم.
وقد تجسدت هذه الرعاية املولوية في التعليمات امللكية السامية التي تفضل
جاللة امللك حفظه هللا األسبوع املاض ي بإصدارها للسلطات املعنية ولكافة املتدخلين،
قصد العمل على تسهيل عودة العائالت املغربية بالخارج إلى بالدهم بسرعة وأمان
وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا اإلطار ،أمر جاللته كل املتدخلين في مجال النقل الجوي ،خاصة شركة
الخطوط امللكية املغربية ،وكذا مختلف الفاعلين في النقل البحري ،بالحرص على
اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع ،وتوفير العدد الكافي من الرحالت،
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لتمكين العائالت املغربية بالخارج من زيارة وطنها ،وصلة الرحم بأهلها وذويها ،خاصة في
ظروف جائحة كوفيد.19-
كما دعا جاللته كذلك كل الفاعلين السياحيين ،سواء في مجال النقل أو اإلقامة،
التخاذ التدابير الالزمة ،قصد استقبال أبناء الجالية املغربية املقيمين بالخارج في
أحسن الظروف وفي أمان وبأثمنة مالئمة.
كما تفضل جاللة امللك نصره هللا بإعطاء تعليماته السامية ملؤسسة محمد
الخامس للتضامن ملواكبة أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج على متن البواخر التي
تؤمن العبور ،وذلك لضمان استفادتهم من ظروف مثلى خالل العبور والوصول.
ودعا جاللته السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج لتتجند في هذه
العملية ،وتقوم بتسهيل جميع اإلجراءات القنصلية واإلدارية املطلوبة من طرف
املواطنين املغاربة ،وكذا األجانب الراغبين في زيارة املغرب ،والتجاوب بطريقة ناجعة مع
طلباتهم وانتظاراتهم.
وقد خلفت هذه التعليمات امللكية السامية صدى طيبا ،وارتياحا كبيرا في أوساط
املغاربة املقيمين بالخارج ،وزادت من حماسهم ورغبتهم في زيارة بالدهم ،رغم ظروف
الجائحة والصعوبات التي عانوها طيلة فترة الجائحة في بلدان اإلقامة ،والتي أبعدتهم
عن بلدهم وأسرهم وذويهم لسنتين ،مما سيعطي لهذا الصيف نكهة خاصة ،وسيمكن
أفراد مغاربة العالم من استدراك ما فاتهم خالل السنة املاضية ،وقضاء عطلتهم بين
أهلهم وذويهم في أحسن الظروف.
وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية ،تجندت الحكومة التخاذ كافة التدابير
واإلجراءات والترتيبات الضرورية إلنجاح عملية عودة املواطنين املغاربة املقيمين
بالخارج إلى أرض الوطن ،برسم سنة  ،2021والتي انطلقت منذ  15يونيو الجاري .كما
تنكب السلطات العمومية لتيسير عملية االستقبال ،ومواكبة املغاربة املقيمين بالخارج
أثناء مقامهم إلى حين عودتهم إلى بلدان االستقبال.
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وقد استند قرار السماح بالسفر من وإلى املغرب ابتداء من  15يونيو إلى املؤشرات
اإليجابية للحالة الوبائية ببالدنا ،وانخفاض عدد اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا
املستجد ،وال سيما مع تقدم الحملة الوطنية للتلقيح التي كان جاللة امللك محمد
السادس حفظه هللا قد أعطى انطالقتها ،والتي تسجل نتائج مقدرة رغم الصعوبات
املرتبطة بتوفر اللقاح دوليا.
وباملناسبة ال بد من تجديد التنويه بالعمل الكبير الذي تقوم به األطقم البشرية،
الطبية واإلدارية ،املشرفة على سير عملية التلقيح ،وكذا العمل الدؤوب للقطاعات
املعنية بتوفير الجرعات الضرورية لضمان السير العادي لعملية التلقيح.
ومما يبعث على االرتياح أن تزايد عدد املواطنين املسف ف ففتفيدين من التلقيح ،الذي
يقارب  10ماليين ش ف ففخز ،يتوازى مع وض ف ففعية وبائية تحت الس ف ففيطرة ،من حيث عدد
الحاالت النش ف ف ففطة والحاالت الخطيرة ،والوفيات التي بقيت مس ف ف ففتقرة ،مما س ف ف ففتوجب
الحمد والش ف ف ف ففكر ه تعالى ،كما يقتض ف ف ف ف ي االس ف ف ف ففتمرار في االلتزام باإلجراءات االحترازية
والص ففحية الفردية والجماعية ،حتى تتمكن بالدنا من الخروج من هذه الجائحة س ففاملة
بإذن هللا.
وإذا كانت الوض ف ف ف ففعية الوبائية ببالدنا متحكم فتها ،وإذا كانت التدابير االحترازية
واالس ف ففتباقية قد جنبت بالدنا األس ف ففوء ،وتفادينا عشف ف فرات ااالف من الحاالت الحرجة
والخطرة ،وآالف الوفيات ،وذلك بفض ف ف ف ففل هللا ومنه ،فإن الوض ف ف ف ففعية الوبائية بالعالم
تس ف ف ف فتففدةي اس ف ف ف ففتمرار الحيطففة والحففذر ،إذ ال تزال تطورات املتحورات الجففديففدة تحير
العلماء واملتخصصين ،وتشكل تحديا كبيرا للجهات الصحية عبر العالم.
وعالقة باملواطنين املوجودين خارج املغرب ،نثمن عاليا القرار امللكي السامي
بإعادة جميع القاصرين املغاربة غير املصحوبين بذويهم واملوجودين بدول االتحاد
األوروبي إلى املغرب ،في إطار آليات التعاون التي تم وضعها لهذا الغرض مع بعض هذه
البلدان ،مما مكن من عودة عشرات القاصرين إلى املغرب.
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وجوابا على أس ففئلة الس ففيدات والس ففادة املس ففتش ففارين ،س ففأتطر في محور أول إلى
التدابير املتعلقة باس ففتقبال املغاربة املقيمين بالخارج ،فيما س ففأخص ففز املحور الثاني
للت ففدابير واإلجراءات الخ ففاصف ف ف ف ف ففة بمواكب ففة املغ ففارب ففة املقيمين ب ففالخ ففارج خالل مق ففامهم
الصيفي بأرض الوطن.
وقبففل ذلففك ال بففأس من التففذكير بففدور املغففاربففة املقيمين بففالخففارج في دعم التنميففة
بوطنهم األم ،وفي الدفاع عن قضاياه املصيرية ،وكذا بالتدابير واإلجراءات التي اتخذتها
الحكومة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج وفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي،
وكذا في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
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محورتمهيدي
دور املغاربة املقيمين بالخارج في الدفاع عن القضايا الوطنية
ودعم التنمية ببالدهم
 .1في مجال الدفاع عن القضايا الوطنية املصيرية
ال يخفى عليكم الدور الذي يضطلع به املغاربة املقيمون بالخارج في الدفاع عن
القضايا املصيرية للوطن ،وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة ،حيث ما فتئوا
يؤكدون ،في مختلف املناسبات ،تشبثهم بوحدة بالدهم ،واستعدادهم لبذل الغالي
والنفيس في سبيل الدفاع عن مقدسات الوطن الغالي وقضاياه العادلة ،تحت القيادة
الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا.
وال أدل على ذلك تجند املغاربة في شتى أنحاء العالم ،خالل التطورات األخيرة التي
شهدتها قضية وحدتنا الترابية ،للتصدي ملناورات املناوئين ،والوقوف سدا منيعا في وجه
كل من سولت له نفسه النيل من سيادة بالدنا ومصالحها الحيوية ،حيث كانوا دوما في
املوعد كما هو الشأن عندما يتعلق األمر بالقضايا املصيرية لوطنهم.
كما أن جمعيات وفعاليات املجتمع املدني املغربي ببلدان املهجر ما فتئت تعمل
على تطوير قدراتها الترافعية للتعريف بالقضية الوطنية في دول اإلقامة ومواجهة
خطاب االنفصال وتحسيس الرأي العام املدني والسياس ي بالحقائق التاريخية حول
قصية الصحراء املغربية بحكم تواجدها واحتكاكها ومعرفتها بمجتمعات هذه البلدان.
وفي هذا اإلطار ،ال سعنا إال أن نوجه التحية للجالية املغربية في مختلف أنحاء
العالم التي تعبأت للتعبير عن تضامنها مع الوطن األم ،وانخرطت بشكل تلقائي في إبطال
مؤامرات خصوم وحدتنا الترابية ،وندعوها إلى مواصلة التعبئة واليقظة خدمة لقضايا
وطنها األم ،وذلك في إطار دبلوماسية موازية من شأنها تعزيز ودعم الدبلوماسية
الرسمية ،وأن تشكل قيمة مضافة لها.
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 .2في مجال دعم التنمية بوطنهم األم
يتميز مغاربة العالم بوطنيتهم العالية وتشبثهم ببالدهم وحبهم لها ،وكذا بدعمهم
للنشاط االقتصادي والتجاري والسياحي بها ،حيث تمثل تحويالتهم املنتظمة واملتزايدة
ثاني مصدر للعملة األجنبية.
وبخالف التوقعات املرتبطة بجائحة كورونا ،عرفت التحويالت املالية إلى املغرب
خالل سنة  2020ارتفاعا ب  5 %حيث بلغت تلك التحويالت حوالي  68مليار درهم ،ما
يمثل  6,5في املائة من الناتج الداخلي الخام ،مقابل  64,9مليار درهم خالل سنة ،2019
وهو املبلغ نفسه املسجل أيضا سنة .2018
كما بلغت التحويالت املالية للمغاربة املقيمين بالخارج  28,8مليار درهم برسم
األشهر األربعة األولى لسنة  ،2021مقابل  19,84مليار درهم خالل الفترة نفسها من
السنة املاضية ،أي بارتفاع وصل  45,3%في املائة مقارنة مع نهاية أبريل ( 2020مكتب
الصرف).
وتتجلى أهمية هذه التحويالت في كونها تدعم بشكل كبير رصيد البالد من النقد
األجنبي ،حيث شكلت التحويالت برسم سنة  2020حوالي  %20من احتياطي النقد
األجنبي الذي بلغ ما يقرب  320مليار درهم.
على مستوى األسر ،أكثر من ثالثة أرباع تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج توجه
لدعم أسرهم في املغرب وذلك رغم الظرفية املرتبطة باألزمة الصحية في مختلف بلدان
استقبال العمالة املغربية.
الى جانب ذلك فقد مكنت قوة تضامن مغاربة العالم مع بالدهم خالل الجائحة
وخاصة الخبراء املغاربة العاملين بكبريات املؤسسات الطبية والدوائية من نقل خبرات
مهمة وربط الجسور مع مراكز البحث عبر العالم.

حصيلة التدابيرالحكومية لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج
لقد كانت العناية بمغاربة العالم دوما في صلب اهتمامات الحكومة ،وذلك قياما
بالواجب تجاه هذه الفئة الغالية من املواطنات واملواطنين ،وتنفيذا للتعليمات امللكية
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السامية الرامية إلى االعتناء بأفراد الجالية املغربية بالخارج ،ووفاء بااللتزامات الواردة
في البرنامج الحكومي.
ويتجلى ذلك من خالل عدد من املجاالت ،منها على الخصوص:
 .1تطويروتجويد الخدمات املوجهة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج
من أبرز التدابير املتخذة في هذا اإلطار:
 تطويروتجويد الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم ،ال سيما من خالل:
 تعزيز الشبكة القنصلية وتقريب خدماتها ،عبر فتح قنصليات جديدة واالستمرار فيعملية إعادة تأهيل البنايات القنصلية وتهيئة فضاءاتها؛
 تبسيط املساطر واعتماد التدبير الرقمي وتحسين ظروف االستقبال بالقنصليات؛ تسريع الخدمات األساسية الخاصة بسحب بعض الوثائق في الحاالت املستعجلةالقصوى خاصة بالنسبة لجواز السفر والبطاقة الوطنية للتعريف؛
 اعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي من أجل التدبير االلكتروني للمراسالت. االهتمام بمعالجة شكايات مغاربة العالم ،من خالل:
 وضع ومأسسة منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات املغاربة املقيمينبالخارج؛
 الشروع في إحداث فضاء رقمي للخدمات العمومية موجه للمغاربة املقيمين بالخارجفي إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات
اإلدارية.
 تعزيزالخدمات الثقافية والتربوية ،ال سيما من خالل:
 إحففداث مراكففز ثقافيففة مغربيففة بالخففارج عفلفى شففكل "مؤسسففات" تخضففع فيففا يخففزتنظيمهففا وإدارتهففا وتسففيريها للقواعففد املنصوص علتهففا في النظففام القانوني الجففاري بففه
العمفل في بلفد االستقبال؛
 مواصلة تنفيذ برنامج الجامعات الثقافية ،بصيغة متجددة ،لفائدة الشباب املغاربة9

املقيمين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18و 25سنة والذي يهدف إلى الحفاظ
على الهوية املغربية لألجيال الصاعدة ملغاربة العالم؛
 مواصلة تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية ألطفال الجالية املغربية املقيمةبالخارج ،حسب ما تتيحه دول االستقبال.
 تعزيزالخدمات االجتماعية ،ال سيما من خالل:
 دعم تمدرس أبناء األسر املغربية املعوزة املقيمة ببعض الدول ،وتخويل منح جامعيةلفائدة الطلبة املعوزين من أبناء املغاربة املقيمين بالخارج؛
 دعم الجمعيات العاملة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج واملهتمة بقضاياهم؛ الشروع في وضع فضاء رقمي خاص بالخدمات التي تضعها القطاعات الحكوميةواملؤسسات الوطنية رهن إشارة املغاربة املقيمين بالخارج مثل خدمات التخييم؛
 اعداد مشروع قانون لوضع نظام للحماية االجتماعية لفائدة املغاربة املقيمين بالدولالتي ال تجمعها اتفاقيات مع املغرب في هذا املجال.
 املواكبة القانونية لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج ،ال سيما من خالل:
 مراجعة نظام املساعدة القانونية وتجويد هذه الخدمة املوجهة لفائدة املغاربةاملقيمين بالخارج املوجودين في وضعية اجتماعية هشة .وأذكر أنه تم عقد 25
اتفاقية بين سفارات وقنصليات اململكة ومكاتب للمحامين بالخارج ،موزعة على 13
بلد استقبال؛
 إحداث آلية للمواكبة االجتماعية لفائدة املغربيات املقيمات بالخارج واملتواجداتمنهن في وضعية هشة؛
 وضع برنامج عمل مشترك مع القطاعات الحكومية املعنية فيما يتعلق بحل املشاكلذات الصلة ،على الخصوص ،بقضايا الزواج والطال وكفالة األطفال املهملين
والتوثيق العدلي ونظام الحالة املدنية؛
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 تطوير عففدد مففن الخدمففات املوجهة لفائففدة املغاربة املقيمين بالخففارج من قبل الوكالةالوطنية للمحافظة على األمالك العقارية املسح العقاري والخرائطية ،ومن جملتها
تطبيففق "محافظتففي" الففذي يتيففح لهم تتبففع وضعيففة عقاراتهففم عففن بعففد.
 .2تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج
أولت الحكومة ،بتعليمات ملكية سامية ،أهمية كبرى لالستعانة بالخبرة املغربية
في الخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف األوراش الوطنية ،ال سيما من خالل:
 اعتماد البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج ،والذي سيمكنمن تعبئة  10.000كفاءة و 500ألف مستثمر في أفق سنة .2030
 الشروع في تنفيذ املرحلة األولى من برنامج أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج (MRE ،)Academyالذي مكن من تعبئة  4500كفاءة لإلسهام في تطوير العرض الوطني في
مجال التكوين املنهي وتنفيذ برنامج مدن املهن والكفاءات؛
 إطال الصيغة الجديدة لبرنامج املنتدى الدولي للكفاءات املغربية املقيمة بالخارج "فينكوم"؛
 إطال منصة رقمية "بالدي في قلبي" ،لتعزيز التواصل مع املغاربة املقيمين بالخارجوتقوية االرتباط بالوطن وتعزيز إشعاع اململكة جهويا وقاريا ودوليا.
 تطوير منصة تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج "مغربكم" ،لجرد هذه الكفاءاتومجاالت خبرتها ،تيسيرا لتعبئتها للمساهمة في األوراش الوطنية؛
 إحداث "الجائزة الوطنية للكفاءات املغربية بالخارج" ،والتي تمنح سنويا تقديراإلسهاماتها في األوراش التنموية التي عرفها املغرب ،وفي إشعاعه بالخارج والدفاع عن
قضاياه االستراتيجية.
 .3دعم مساهمة مغاربة العالم في دينامية االستثمارواإلنعاش االقتصادي
من أهم التدابير املتخذة في هذا اإلطار:
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 إعداد مخطط عمل ملواكبة وتحفيز املغاربة املقيمين بالخارج لالستثمار باملغرب،بشراكة مع "الجهة الثالثة عشر" التابعة لالتحاد العام ملقاوالت املغرب ،بهدف تعبئة
 500.000مستثمر من مغاربة العالم في أفق سنة 2030؛
 تحيين ومراجعة شروط الولوج إلى الصندو املخصز لدعم املستثمرين املغاربةاملقيمين بالخارج " "MDM Investلالستثمار باملغرب ،لتصبح أكثر مرونة ،مع
تبسيط مسطرة االستفادة وتيسير الولوج إليه؛
 الشروع في إحداث منصة خاصة لتوجيه ومواكبة مغاربة العالم تمكنهم من التعرفعلى مساطر االستثمار باملغرب ،وكذا الفرص املتاحة وااليات التحفيزية.
 .4مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج أثناء جائحة كوفيد19-
نظرا لخصوصية الوضع الدولي والوطني املرتبط بتفش ي جائحة كورونا وتداعياتها
الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،عملت الحكومة على التجاوب مع املطالب اانية
واملستعجلة للمغاربة املقيمين بالخارج ،من خالل جملة من التدابير ،من أبرزها:
 إحداث خاليا اليقظة والرصد ،منذ  16مارس  ،2020لتوجيه ومواكبة املغاربةاملقيمين بالخارج والرفع من مستوى التواصل معهم والتجاوب مع طلباتهم
وشكاياتهم؛
 توفير خدمة رقمية لتلقي ومعالجة شكايات املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج عنبعد ،حيث تم تلقي ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع القطاعات واملؤسسات الوطنية
املعنية؛
 تقديم  6500استشارة قانونية للمغاربة املقيمين بالخارج ،من خالل وضع ،لهذاالغرض ،الئحة بأسماء وهواتف  56من املحامين املغاربة ومن أصل مغربي املمارسين
بالخارج بف  14دولة؛
 مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج للعودة إلى بلدان إقامتهم ،حيث تم تمكين ما يفو 72.000مواطنة ومواطن منهم من العودة إلى بلدان إقامتهم االعتيادية.
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املحور األول :التدابير املتعلقة باستقبال املغاربة املقيمين بالخارج في
إطارعملية مرحبا
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين،
من املعلوم أن عمليففة "مرحبففا" ،التي تتم تحففت الرئففاسف ف ف ف ففة الفعليففة لجاللففة املل فك
حفظه هللا ،تعد عملية فريدة من نوعها عبر العالم ،لكونها مناس ف ف ف ففبة س ف ف ف ففنوية متميزة
يؤكد من خاللها املغاربة املقيمون بالخارج ارتباطهم الوثيق وصف ف ف ففلتهم الوطيدة بوطنهم
األم ،وبالنظر إلى حجم اإلمكانيات اللوجستيكية والبشرية واملادية والتقنية املرصودة
لها ،خاصف ففة من طرف مؤس ف فسف ففة محمد الخامس للتضف ففامن التي تقوم بدور محوري في
هذه العملية .وتمكن هذه العملية س ف ف ف ففنويا أزيد من  3ماليين مواطنة ومواطن مغاربة
مقيمين بالخارج من قضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن.
وقد بلغت هذه العملية مستوى عاليا من النضج والتنسيق بفضل تجند وتعبئة
كفاففة القطفاعفات الحكوميفة واملؤس ف ف ف فس ف ف ف ففات الوطنيفة ،ممفا مكن من تطوير اإلمكفانيفات
املتعلقة بالبنية التحتية لالس ف ففتقبال ،وتس ف ففهيل املس ف ففاطر اإلدارية عند ش ف ففرطة الحدود
والجمارك ،والرفع من جودة الخدمات على متن السفففن والطائرات ،كل ذلك في سففبيل
تيس ففير عودة املغاربة املقيمين بالخارج إلى أرض الوطن في أحس ففن الظروف وعلى جميع
املستويات.
وبالرجوع اخر عملية برسففم سففنة  2019فقد تم تسففجيل على مسففتوى الدخول،
 2.965.462فردا بزيادة بلغت  %3,47مقارنة مع سففنة  ،2018وهو رقم قياسف ي يجسففد
االرتبففاط القوي ملغففاربففة العففالم ببلففدهم األم املغرب .وقففد بلغ عففدد العربففات التي دخلففت
إلى التراب الوطني  406.678وحدة ،بزيادة بلغت .%1,32
وإذا كانت عملية مرحبا قد توقفت اض ف ف ف ففطراريا س ف ف ف ففنة  2020بس ف ف ف ففبب تداعيات
جائحة كورونا ،فإن هذه الس ف ف ف ففنة س ف ف ف ففتكون مناس ف ف ف ففبة لرفع تحد خاص يتجلى في رهان
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إنجاح عملية العبور في ظل ظروف اس ف ففت نائية وغير مس ف ففبوقة بفعل اس ف ففتمرار جائحة
كورونا ،وتداعياتها على مختلف األصعدة.
نحن اليوم إذن أمام ملحمة وطنية حقيقية ،يجب أن ننجحها ،فيكون ص ف ف ف ففيف
 2021صففيف ترسففي مغرب الوطنية ،مغرب التضففامن .ومن أهم مكاسففب إنجاح هذه
العملية هو أن عشف فرات ااالف من الجيل الثالث والرابع من مغاربة العالم س ففيزورون
بالدهم ويص ف ف ف ففلون الرحم مع أس ف ف ف ففرهم الكبيرة من أجففداد وجففدات ،وأخوال وخففاالت،
وأعمففام وعمففات ،وهففذا مكس ف ف ف ففب وطني وإنس ف ف ف ففاني واجتمففاةي ال يقففدر بثمن ،وهو رهففان
يجب أن نسعى لكسبه.

الترتيبات التحضيرية لعملية "مرحبا "2021
اعتبارا للوض ف ف ف ففع الراهن الذي تعيش ف ف ف ففه بالدنا والعالم برمته ،واملرتبط بانتشف ف ف ف فار
جائحة كورونا ،وض ف ف ف ففرورة الحفاظ على د ف ف ف ففحة مواطنينا داخل وخارج أرض الوطن،
ونظرا للتطورات األخيرة للوض ف ف ف ففعية الوبائية على املس ف ف ف ففتوى العاملي ،فإن تنظيم عملية
"مرحبا" هذه الس ففنة يكتس ف ي طابعا خاص ففا في ارتباط بتطور الحالة الوبائية ،مما جعل
الس ففلطات املغربية تس ففتعد لكافة الس ففيناريوهات املحتملة ،من خالل اتخاذ جملة من
الترتيبات التحضيرية:


عقففد اجتمففاعفات اللجنففة الوطنيففة املكلفففة بتتبع عمليففة عبور ،لفدراسف ف ف ف ففة التففدابير
واإلجراءات املتعلقة بتنظيم العملية على مختلف املس ف ففتويات األمنية والص ف ففحية
وغيرها؛



عقد اجتماعات املكتب املركزي للتنسف ف ف ففيق على مسف ف ف ففتوى القيادة العامة للقوات
املس ف ف ف ففلحة امللكية بالرباط لتتبع س ف ف ف ففير العملية وتنس ف ف ف ففيق الجهود إليجاد الحلول
املناسبة للمشاكل أو الصعوبات التي قد تعترض السير العادي واملنتظم للعملية
أو التي تواجه املواطنين العائدين؛
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تهييئ البنيات التحتية واللوجسففتية للموانو والفضففاءات املخصفصففة لالسففتقبال،
واعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول املسافرين إلى أرض الوطن؛



إعداد برنامج يهدف إلى تطوير آليات االستقبال وتعزيز الخدمات املقدمة ملغاربة
العففالم بمففا فتهففا الخففدمففات الطبيففة ،وكففذا مواكبتهم خالل عمليففة العبور ومقففامهم
الصيفي باملغرب؛



إعففداد مختلف التففدابير واإلجراءات الكفيلففة بمكففافحففة انتشف ف ف ف ففار وبففاء كوفيففد 19
أثناء عملية السفر ،من خالل:
 اعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول املسافرين إلى أرض الوطن؛ تكثيف الفر الطبية في جميع مسارات املرور وفي كل املعابر؛ تجهيز البواخر بمختبرات للكش ف ف ف ففف عن الفيروس وإح ففداث مختبرات ب ففاملوانوبالنسبة للرحالت القصيرة ،وفي املطارات ،وفي مختلف املعابر؛
 اعتماد االختبارات السريعة للكشف عن داء كوفيد 19؛ -مراقبة درجات الحرارة املسافرين طيلة مسارات العبور.

تخفيف القيود على تنقل املسافرين الراغبين في الولوج إلى
التراب الوطني
مع التحكم النس ف ففبي في تفشف ف ف ي جائحة كورونا وتحس ف ففن مؤشف ف فرات الحالة الوبائية
وانخفاض عدد اإلص ف ف ف ففابات ،خص ف ف ف ففوص ف ف ف ففا مع تكثيف حمالت التلقيح ،اتخذت بالدنا
إجراءات ت ففدريجي ففة ج ففدي ففدة لتخفيف القيود على تنق ففل املس ف ف ف ف ففافرين من وإلى املغرب،
وتس ف ف ف ففعى هذه اإلجراءات إلى تس ف ف ف ففهيل عودة املغاربة املقيمين بالخارج إلى أرض الوطن،
وذلك بعد أن اتخذت بالدنا قرارات أخرى لتخفيف القيود داخل الوطن.
وس ف ف ف ففتجري هففذه العمليففة وفق مقففاربففة تزاوج بين االنفتففاح التففدري ي ،أخففذا بعين
االعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية ،وبين الحفاظ على املكتسبات التي
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حققتها بالدنا ملنع انتش ف ففار فيروس كورونا ،وتفاديا ال قدر هللا ألي تدهور في الوض ف ففعية
الوبائية ببالدنا.
وبهدف تقليل مخاطر تدهور الوضعية الوبائية وحدوث موجة جديدة لالنتقال
الجماةي للفيروس ،ال سيما عبر دخول السالالت املتحورة للسارس-كوف 2-إلى املغرب
عبر استئناف الرحالت الدولية ،وباملوازاة مع انتعاش السياحة ورفع القيود على
التجمعات والتنقالت التي كانت مفروضة من قبل ،حددت وزارة ّ
الصحة البروتوكول
الصحي لألسفار الدولية ،والذي سيأتي تفصيله فيما يلي من هذا العرض.
 .1قراراستئناف الرحالت الجوية والتدابيرالصحية املوازية
قررت الحكومة اس ف ف ف ففتئناف الرحالت الجوية من وإلى اململكة املغربية ،ابتداء من
يوم الثالثاء  15يونيو  ،2021عبر رحالت س ف ففتتم في إطار تراخيز اس ف ففت نائية ،بالنظر
إلى كون املجال الجوي للمملكة مازال مغلقا.
وفي هذا اإلطار ،وض ف فعت قائمتان "أ" و "ب" لتصف ففنيف البلدان بناء على مؤش ف فرات
الحالة الوبائية بهذه البلدان .وس ف ف ف ففيتم تحيين القائمتين بش ف ف ف ففكل منتظم حس ف ف ف ففب تطور
الوض ف ف ف ففع الوبففائي بهففذه الففدول ،بنففاء على توص ف ف ف فيففات وزارة الص ف ف ف فحففة وأخففذا بعين االعتبففار
املؤش ف فرات الرس ف ففمية التي توفرها منظمة الص ف ففحة العاملية والدول املعنية ،وكذا قرارات
اللجنة العلمية الوطنية .وقد حصرت هاتان القائمتان بتاري  6يونيو الجاري كما يلي:


القائمة "أ" تتض ف ف ف فمن الدول األعض ف ف ف ففاء في األمم املتحدة وغير املذكورة في القائمة
"ب" ،والتي تتوفر على مؤشفرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية،
وخاصة انتشار الطفرات املتحورة للفيروس؛



القففائمففة "ب" ،وتهم الئحففة حص ف ف ف ففريففة من  74بلففدا ،ش ف ف ف ففكلون مجموع الففدول غير
املعنيففة بففإجراءات التخفيف الواردة في القففائمففة "أ" ،اعتبففارا لوض ف ف ف ففعيتهففا الوبففائيففة
غير املسف ف ف ف ّ
فتقرة ،أو التي تعرف انتشف ف ف ففارا للسف ف ف ففالالت املتحورة أو التي ال تتوفر عنها
إحصائيات دقيقة حول وضعيتها الوبائية.
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وس ف ف ف فتخض ف ف ف ففع الئحففة الففدول املففدرجففة في القففائمتين "أ" و "ب" ،لتحيين منتظم على
املواقع اإللكترونية للوزارات املكلفة بالش ف ف ف ففؤون الخارجية والص ف ف ف ففحة والس ف ف ف ففياحة ،على
األقل مرتين في الشف ف ففهر ،وكلما اقتضف ف ففت الضف ف ففرورة ذلك ،وفي هذا اإلطار ،تم تحيين أول
بتاري  14يونيو الجاري ،والذي أدرج دولة جديدة ضمن القائمة "ب".
ومن جهففة أخرى ،س ف ف ف ففيس ف ف ف ففتفيففد الحففاملون لش ف ف ف فهففادات التلقيح األجنبيففة من نفس
االمتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح املغربية للمواطنين املغاربة داخل التراب الوطني.
 .2شروط دخول التراب الوطني
تم تح ففدي ففد ش ف ف ف ففروط الولوج إلى التراب الوطني في إط ففار ه ففذه العملي ففة حسف ف ف ف ف ففب
الالئحتين سالفتي الذكر:

أ .بالنسبة للمسافرين القادمين من الدول املدرجة في القائمة "أ"
وفق التحيين الذي قامت به وزارة الصحة يوم  11يونيو  ،2021فسيمكن
للمسافرين القادمين من الدول املدرجة في القائمة "أ" ،سواء كانوا مواطنين مغاربة ،أو
أجانب مقيمين في املغرب ،أو مواطني تلك الدول أو أجانب مقيمين بها ،الولوج للمملكة
شريطة:


تقديم جواز للتلقيح يثبت أن الشخز تم تلقيحه بالكامل؛



بففالنس ف ف ف فبففة لألش ف ف ف فخففاص الففذين لم يتمكنوا من تلقي التلقيح أو لم يتم تلقيحهم
بش ف ف ففكل كامل ،فعلتهم تقديم اختبار الكش ف ف ففف ( )PCRس ف ف ففلبي ال تتجاوز مدته 48
ساعة قبل الصعود على متن الطائرة أو السفينة؛



إعفاء األطفال الذين تقل أعمارهم عن  11سنة من اختبارات الكشف؛



تنزيل البطاقة الصحية للركاب عبر اإلنترنت قبل الصعود (يتم توزيعها ً
أيضا على
متن الطائرة أو الباخرة) وملؤها ،وال س ف ف ففيما بالعنوان الش ف ف ففخ ف ف ف ف ي داخل املغرب
للمس ف ف ف ففافر ،ورقمي هاتف يتيحان التواص ف ف ف ففل معه ،عند الض ف ف ف ففرورة ،خالل األيام
العشرة ( )10التي تلي دخوله التراب الوطني.
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ب .بالنسبة للمسافرين القادمين من الدول املدرجة في القائمة "ب"
يتوجب على املسافرين القادمين من الدول املدرجة في هذه القائمة ما يلي:


اإلدالء باختبار " " PCRسلبي ال تتجاوز مدته  48ساعة قبل عملية اإلركاب؛



الخضف ف ف ففوع ل جر صف ف ف ففحي مدته  10أيام ،بأحد الفناد التي تم تحديدها من قبل
السلطات املغربية ،وهي موزعة على كافة جهات اململكة؛



إجراء اختبار  PCRفي اليوم التاسع من ال جر.

التدابيرواإلجراءات اإلدارية
تنفيذا للتعليمات امللكية الس ف ففامية لجاللة امللك حفظه هللا إلى مؤس ف فس ف ففة محمد
الخامس للتضففامن ،وض فعت ترتيبات خاصففة لبقائها رهن إشففارة أفراد الجالية املغربية
املقيمة بالخارج على متن البواخر التي تؤمن العبور ،وذلك لض ف ف ف ففمان اس ف ف ف ففتفادتهم من
ظروف مثلى خالل العبور والوصول.
وتتوخى هذه الترتيبات تس ف ففهيل مجموع املس ف ففاطر اإلدارية والجمركية والص ف ففحية،
خالل عملية العبور ،لض ف ف ففمان ظروف آمنة وس ف ف ففلسف ف ف فة ومرض ف ف ففية أثناء الس ف ف فففر وخالل
الوصول واإلقامة في املغرب.
وسففيتم االسففتمرار في العمل ببالي التدابير االعتيادية األخرى املتعلقة باالسففتقبال
واملساعدة ،التي تؤمنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،في املغرب وبالخارج.
ومن جهتها تجندت الس ف فففارات والقنص ف ففليات العامة للمملكة بالخارج خالل هذه
العملية وتسف ف ف ففهيل جميع اإلجراءات القنصف ف ف ففلية واالدارية املطلوبة من طرف املواطنين
املغ ففارب ففة واألج ففان ففب الراغبين في زي ففارة املغرب ،والتج ففاوب بطريق ففة ن ففاجع ففة مع طلب ففاتهم
وانتظاراتهم.
وق ففد اتخ ففذت وزارة الش ف ف ف ففؤون الخ ففارجي ففة والتع ففاون اإلفريقي واملغ ففاربف فة املقيمين
بالخارج عدة تدابير على مس ف ففتوى تعبئة املوارد البش ف ففرية والدعم التقني ،داخل اإلدارة
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املركزية كما على مس ففتوى البعثات الدبلوماس ففية واملراكز القنص ففلية املغربية بالخارج،
خاصة تلك التي تدخل موانو العبور األجنبية املعنية ،في نطا اختصاصها القنصلي.
ومن جملة هذه التدابير:


فتح و فك ففاالت قنص ف ف ف ففلي ففة متنقل ففة في موانو العبور من ب ففداي ففة العملي ففة إلى نه ففايته ففا،
لتقديم خدمات إدارية بشففكل مسففتمر 24 ،سففاعة على  24و 7أيام على  ،7لفائدة
أفراد الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن؛



تعزيز املراكز القنص ف ف ف ففلية ،عند االقتض ف ف ف ففاء ،خاص ف ف ف ففة بفرنس ف ف ف ففا ،إيطاليا ،بلجيكا
وهولندا ،بأعوان ومستخدمين عرضيين خالل عملية العبور؛



إحداث خلية يقظة على مستوى الوزارة املنتدبة املكلفة بشؤون املغاربة املقيمين
بالخارج طيلة فترة العبور لتتبع سير العملية؛



متابعة التنسف ففيق مع سف ففلطات بلدان االسف ففتقبال والسف ففلطات املغربية املختصف ففة،
خاصف ف ففة مع وزارة الداخلية واإلدارة العامة لألمن الوطني ،لضف ف ففمان مرور العملية
في أحس ف ف ففن الظروف واالس ف ف ففتجابة النتظارات مواطنينا بالخارج بمناس ف ف ففبة العودة
لقضاء عطلتهم السنوية بأرض الوطن.

وباملناسبة ،ال بد أن أتوجه بالشكر لكافة املتدخلين من الهيئات واملؤسسات
واإلدارات ،التي تسهر على إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى ،وأخز بالذكر مؤسسة
محمد الخامس للتضامن ،والوقاية املدنية ،واألمن الوطني ،والقوات املساعدة ،والدرك
امللكي ،ونساء ورجال الجمارك ومختلف املصالح اإلدارية والصحية واالجتماعية،
والذين يضطلعون ،كل من موقعه ،بدور كبير وأساس ي في هذه العملية ،وأدعوهم
باملناسبة إلى مواصلة التعبئة وبذل املزيد من الجهود خدمة ملواطناتهم ومواطنتهم
الراغبين في قضاء عطلتهم ببلدهم األم.
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التدابيراملرتبطة بالنقل البحري والجوي
تنفي ففذا للتعليم ففات الس ف ف ف ف ففامي ففة لجالل ففة املل ففك حفظ ففه هللا ،تم العم ففل على تكثيف
الرحالت البحرية والجوية ،وكذا مالءمة أسعار النقل الجوي والبحري لتكون في متناول
جميع املغاربة املقيمين بالخارج الراغبين في زيارة وطنهم.
 .1على مستوى النقل البحري

أ .تكثيف الرحالت البحرية
فيمففا يخز عودة املواطنين املغففاربففة القففاطنين بففالخففارج عبر الرحالت البحريففة فففإنهففا
س ف ف ففتتم انطالقا من نفس نقاط العبور البحري (جينوا بإيطاليا وس ف ف ففيت ومارس ف ف ففيليا
بفرنسا) التي تم العمل بها خالل السنة املاضية.
وقد تم توفير  8سفن لعبور مغاربة العالم وهي مقسمة على النحو التالي:
  3س فففن مخص فص ففة للمس ففار ااتي :ميناء طنجة املتوس ففط-ميناء س ففيت بفرنس ففا-ميناء جنوة بإيطاليا؛
 سفينتان ( )2مخصصتان للمسار ااتي :ميناء طنجة املتوسط-ميناء مارسيليابفرنسا؛
  3سفن مخصصة للمسار ااتي :ميناء الناظور-ميناء سيت بفرنسا.وتشتغل هذه الخطوط بطاقة استيعابية أولية تصل إلى  20000مسافر و5000
عربة أسبوعيا ،كما تمت تعبئة باخرة إضافية على خطي مرسيليا-طنجة املتوسط
وجينوا-طنجة املتوسط ،بطاقة استيعابية تبلغ  4000مسافر و 1000عربة أسبوعيا.
وبالتالي ،فإن الطاقة االجمالية سففتبلغ حوالي  48.000مسففافر وما يفو 15.000
عربة أسففبوعيا ،مما سففيمكن من تغطية املرحلة املتوقعة للعبور ،من  15يونيو إلى 15
شتنبر ،2021بحوالي  650ألف مسافر و 180ألف عربة.
ه ففذا ،ويتم العم ففل على تقوي ففة ه ففذه الخطوط البحري ففة ،حي ففث ق ففام ففت املص ف ف ف ف ففالح
املختصف ففة باتصف ففاالت مكثفة مع شف ففركات النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية
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مع أوروبففا ،وذلففك بهففدف إض ف ف ف ففافففة خطوط جففديففدة إلى الخطوط التقليففديففة الرابطففة مع
موانو سيت ومرسيليا وجينوا ،تمكن من الرفع من الطاقة االستيعابية واعتماد أثمنة
مناسبة للمسافرين.
كمففا تجري مبففاحثففات مع الس ف ف ف ففلطففات البرتغففاليففة بهففدف جعففل مينففاء بورتيمففاوو في
البرتغففال مينففاء للعبور ،من خالل فتح خطوط مالحيففة جففديففدة من هففذا املينففاء بففاتجففاه
ميناء طنجة املتوسط.
وفي إطار الحرص على تطبيق البروتوكول الصف ف ففحي املعمول به بالنسف ف ففبة للرحالت
البحرية ،سف ف ففيتم توفير مختبر متنقل ،مع املوارد البشف ف ففرية الصف ف ففحية الالزمة ،على متن
كففل بففاخرة تربط بين املوانو املشف ف ف ف ففار إلتهففا آنفففا ،لتمكين املواطنين العففائففدين من إجراء
االختبف ففارات الطبيف ففة الخف ففاص ف ف ف ف ف ففة بف ففالكش ف ف ف ففف عن فيروس كورونف ففا ) (PCRفي الحف ففاالت
االست نائية التالية:


تق ففديم فحز للكش ف ف ف ففف عن فيروس كورون ففا يتج ففاوز  48س ف ف ف ف ففاع ففة ،عن ففد ركوب
الباخرة ،أو عند ولوج التراب املغربي؛



ظهور أعراض كورونففا على أحففد أو بعض املسف ف ف ف ففافرين خالل الرحلففة البحريففة على
متن الباخرة؛



اإلدالء بشهادات اختبار كورونا غير دحيحة أو مشكوك في دحتها؛



عدم تمكن أحد املسافرين من اإلدالء ،لسبب قاهر ،بفحز طبي سلبي.

ب .خفض أثمنة التذاكر
فيما يتعلق بأثمنة التذاكر ،فبالنس ف ففبة للبواخر املكتراة ،فقد تم تقليز األثمنة
املرجعية للتذاكر ذهابا وإيابا بالس ف ف ف ففيارة إلى  995أورو للعائلة املتكونة من أربعة أفراد
بالنسف ففبة للخطوط طويلة املدى ،و 450أورو للعائلة املتكونة من أربعة أفراد بالنسف ففبة
للخطوط متوسطة املدى.
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أما بالنسففبة للبواخر األخرى ،فقد صففادقت الحكومة بتاري  17يونيو  2021على
مرسوم رقم  ،2.21.479يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة املغاربة
املقيمين بالخارج املس ف ففافرين عبر الرحالت البحرية الرابطة بين موانو فرنس ف ففا وإيطاليا
والبرتغال وموانو اململكة املغربية.
ويهدف مشفروع هذا املرسفوم ،إلى تحديد تعويض مالي ،بصففة اسفت نائية ،لفائدة
أفراد الجالية املغربية املقيمين بالخارج واملس ف ف ف ففافرين عبر الرحالت البحرية ملرة واحدة
وأخيرة ذه ففاب ففا وإي ففاب ففا ،وذل ففك خالل الفترة املمت ففدة من  15يونيو  2021إلى  30ش ف ف ف ففتنبر
.2021
ومن املرتقب أن تكلف هذه العملية حوالي ملياري ( )02درهم.
 .2على مستوى النقل الجوي

أ .منظومة غيرمسبوقة للرحالت الجوية
وض ف ف ف فع ففت الخطوط امللكي ففة املغربي ففة منظوم ففة "غير مس ف ف ف ففبوق ففة " من اإلجراءات
لتس ف ففهيل تنقل املغاربة املقيمين بالخارج خالل الفترة الص ف ففيفية .حيث اقترحت عرض ف ففا
ين ففاهز  2.5مليون مقع ففدا خالل الفترة املمت ففدة من  15يونيو الى  15ش ف ف ف ففتنبر ،2021
مقففابففل  384ألف مقعففد خالل نفس الفترة س ف ف ف فنففة قبففل ذلففك .وقففد اقتني منهففا فعال ،إلى
حدود  21يونيو ،حوالي  ،%45أي مليون و 80ألف تذكرة.
ومن املنتظر أن يتم تشف ف ففغيل أزيد من  80خطا دوليا هذا الصف ف ففيف ،ومن املنتظر
أن يتغير هذا الرقم تبعا لتطور الحالة الوبائية وتصنيف الدول .كما سيتم تعزيز هذه
الخطوط من خالل الش ف ف ف ففبكة املحلية التي تضف ف ف ففم ما يقرب من عشف ف ف ففرين ( )20خطا تم
تعزيز رحالتها ،خاصة في مراكش وأكادير.
وس ف ف ف ففيتم إطال خطوط جوية جديدة مباش ف ف ف ففرة مثل خط باريس-الداخلة الذي
انطلق ابت ففداء من  18يونيو الج ففاري .وس ف ف ف ففيمكن ألول مرة ،من ربط الق ففارة األوروبي ففة
بمدينة الداخلة ،في توقيت يقل عن أربع س ف ف ف ففاعات و 30دقيقة .وس ف ف ف ففيتم إطال رحلة
واحدة الى اثنتين في األسبوع في مرحلة أولى.
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كمففا قفامففت الخطوط امللكيففة املغربيففة بتعزيز برنففامج رحالتهففا في أهم البلففدان التي
تس ف ف ف ففتض ف ف ف ففيف أكبر ع ففدد من املغ ففارب ففة املقيمين ب ففالخ ففارج ،حي ففث برمج ففت م ففا بين 15
يونيو و 15ش ف ف ففتنبر  2021حوالي  315رحلة أس ف ف ففبوعية تربط بين املغرب وخمس بلدان
رئيس ف ف ف فيففة حيففث يتمركز مغففاربففة العففالم (فرنس ف ف ف ففا ،إيطففاليففا ،اس ف ف ف فبفانيففا ،بلجيكففا ،اململكفة
املتحدة).
وقد برمجت الش ف ف ف ففركة  162رحلة أس ف ف ف ففبوعيا في اتجاه فرنس ف ف ف ففا ،مقابل  49منجزة
خالل ص ف ف ففيف  ،2020كما برمجت  76رحلة أس ف ف ففبوعية نحو إس ف ف ففبانيا مقابل  8رحالت
و 35نحو إيطاليا مقابل  8رحالت خالل صيف .2020
إلى جففانففب ذلففك ،فقففد عبففأت الش ف ف ف ففركففة موارد بش ف ف ف ففريففة ومففاديففة إض ف ف ف ففافيففة ملواجهففة
االرتفاع االست نائي الذي ستشهده هذه املرحلة.

ب .خفض أثمنة التذاكر
على مسف ففتوى أسف ففعار التذاكر ،تقترح شف ففركة الخطوط امللكية املغربية أسف ففعارا في
متنففاول أفراد الجففاليففة املغربيففة املقيمففة بففالخففارج .وقففد تم تففدقيق هففذه العروض إلعففداد
قائمة أسعار است نائية تختلف حسب الوجهات وعدد أفراد األسرة.
وفي هففذا اإلط ففار ،س ف ف ف ففيتم اقتراح ت ففذاكر س ف ف ف فففر ذهففاب ففا وإيففاب ففا عنففد انطال جميع
الرحالت األوروبية للخطوط امللكية املغربية (باسففت ناء روسففيا وتركيا) ،بسففعر  97أورو
عن كل راكب بالنسبة ألسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.
كما تم تحديد الس ففعر في  120أورو ذهابا وإيابا بالنس ففبة لألس ففر املس ففافرة املكونة
من ثالثة أفراد .أما فيما يخز املس ف ففافرين الفرادى أو بص ف ففحبة ش ف ففخز آخر فقد تم
تحديد السعر في  150أورو للفرد (ذهابا وإيابا).
وبالنسفبة للرحالت املنطلقة من أمريكا الشفمالية (نيويورك وواشفنطن ومونتريال)
فقد تم تحديد الس ف ف ف ففعر في  500أورو (ذهابا وإيابا) لكل راكب مرفو باثنين من أفراد
أسرته أو أكثر ،فيما يبلغ السعر بالنسبة للمسافرين ااخرين  600أورو (ذهابا وإيابا).
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وبالنس ففبة للقادمين من إفريقيا وتركيا وروس ففيا عبر الخطوط امللكية املغربية ،تم
تحديد الس ففعر في  240أورو (ذهابا وإيابا) لكل مس ففافر مرفو باثنين أو أكثر من أفراد
األسرة و 300أورو لكل مسافر بمفرده أو بصحبة أحد أفراد األسرة.
أما تذاكر الرحالت الجوية القادمة من تونس ،فس ففيتم طرحها للبيع بس ففعر 120
أورو (ذهابا وإيابا) لكل مس ففافر رفقة اثنين أو أكثر من أفراد األس ففرة ،وبمبلغ  150أورو
لكل مسافر بمفرده أو رفقة أحد أفراد األسرة.
وتفاديا الحتكار حجز التذاكر ،فإن هذه األخيرة تباع بص ف فففة إسف ففمية للزبناء ،إما
مباشرة أو عبر الوكاالت املختصة.
ويتوقع أن تكلف هذه العملية حوالي مليارين ونص ف ففف ( )2.5درهم ،س ف ففتخص ف ففز
لتغطية فار أسعار التذاكر.
 .3التدابيرالصحية واالحترازية املواكبة
على مسف ففتوى التدابير االحترازية والوقائية ،سف ففيتم تنفيذ إجراءات األمن الصف ففحي
لضمان دحة وسالمة زبناء وموظفي شركات النقل الجوية والبحرية ،من خالل:


إلزامية استعمال الكمامات؛



تكثيف علميات التعقيم والتطهير للس فففن والطائرات وكافة الفض ففاءات واملرافق
التي س ف ف ففتخدمها الركاب باملوانو واملطارات (قاعات االنتظار ،املرافق الص ف ف ففحية،
قاعات الصف ف ففالة ،السف ف ففاللم ،املصف ف ففاعد ،مقاعد االنتظار ،أجهزة التفتيش األمني،
عربات نقل األمتعة …)؛



تفعيل التباعد الجس ففدي وتدابير الس ففالمة الص ففحية بين املس ففافرين ،مثل احترام
املسافة في منطقة اإلركاب ،وفي حافالت النقل وفي الساللم الكهربائية واملمرات؛



تجهيز املوانو واملطارات بكاميرات حرارية ملراقبة املس ف ف ف ففافرين الوافدين ،وبأجهزة
متطورة لقياس درجة الحرارة؛



توفير أدوات تعقيم اليدين في مختلف أرجاء املوانو واملطارات؛
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تهيئة أمكنة عازلة للحاالت املشف ففتبه إصف ففابتها بالفيروس وتوفير سف ففيارات إسف ففعاف
مجهزة للتكفل بهذه الحاالت.

هذا ،وال بد من تجديد التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وااللتزام بالتدابير
ً
االحترازية ،حفاظا على النتائج واملكتسبات املحققة في مجال مواجهة انتشار الفيروس
ً
وصونا للجهود ّ
الجبارة التي بذلتها بالدنا على
وحماية األمن الصحي للوطن واملواطنين،
هذا املستوى حتى اان ،خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية ،ونهاية املوسم الدراس ي،
وبمناسبة عيد األضحى ،وما يترتب عن كل ذلك من تنقالت وتجمعات واختالط بين
األشخاص.
 .4مخطط التدبيراملطاري
وملواكبة هذه العملية وضمان نجاحها على صعيد املطارات ،أعد املكتب الوطني
للمطارات مخططا است نائيا لذلك ،تتمحور حول التدابير التالية:


مالءمة االس ف ف ف ففتغالل املطاري وتدبير تدفقات املس ف ف ف ففافرين مع اإلكراهات املتعلقة
بتدبير الوضعية الوبائية؛



تكثيف وتعميم عمليات التنظيف والتعقيم؛



تقوية حمالت التحس ففيس واإلعالم مع وض ففع املكتب لص فففحة خاص ففة على موقعه
على ش ف ف ف ففبكة األنترنيت توفر جميع املعلومات املتعلقة بمواعيد الرحالت الجوية
وبظروف االستقبال.

وقد تمكنت املطارات املغربية من معالجة رواج للمسافرين يصل إلى  180ألف
مسافر (حوالي  % 65منها وصول في ظرف ال يتجاوز أسبوع) ،وسيعرف هذا الرواج
ارتفاعا متصاعدا في األيام املقبلة إن شاء هللا.
كما تستعد املطارات املغربية الستئناف أنشطة حوالي  42شركة للنقل الجوي،
ستربط املغرب ب 43بلدا.
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 .5تدابيرخاصة بالفئات الهشة
تعمل مؤسسة التعاون الوطني على تعبئة كل فر املساعدة االجتماعية املتواجدة
بكل عماالت وأقاليم اململكة لالنضمام إلى جهود السلطات العمومية بمختلف نقط
العبور واملرور ،من أجل تقديم خدمات االستقبال واالستماع والدعم والوساطة
والتوجيه واملواكبة ملختلف الفئات االجتماعية ،من أطفال ،ونساء ،ومسنين،
وأشخاص في وضعية إعاقة ،والتي تحتاج إلى هذا الصنف من الخدمات األساسية أو
املوازية.
كما ستعمل هذه املؤسسة على فتح أبواب وحدات إدارية وفضاءات وخاليا
ّ
متخصصة في دعم وتوجيه األشخاص في وضعية إعاقة ،وحماية ومواكبة
اجتماعية
الطفولة ،والعناية باألشخاص في وضعية صعبة أو وضعية هشة ،بتعاون وتنسيق مع
مختلف املتدخلين ،لتسوية األوضاع الطارئة ألفراد هذه الجالية وفق طبيعة الحاالت
املعروضة.
وفي إطار األنشطة الترفتهية الصيفية للمؤسسات االجتماعية التي ّ
تدعمها
مؤسسة التعاون الوطني ،ووفق اإلجراءات االحترازية والوقائية املعتمدة من طرف
السلطات العمومية ّ
للحد من انتشار جائحة كورونا ،فإن املؤسسة مستعدة ملواكبة
انضمام بعض أبناء هذه الجالية إلى أنشطة هذه املؤسسات ،إعماال ملبدأ التضامن
والتواصل بين األجيال داخل وخارج الوطن.
 .6تحسين ظروف اإلقامة بمؤسسات اإليواء
تنفيذا للتوجتهات امللكية السامية لكافة الفاعلين السياحيين من أجل اتخاذ
التدابير الالزمة قصد استقبال أبناء الجالية املغربية املقيمين بالخارج في أحسن
الظروف وبأثمنة مالئمة ،قامت السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة بتعبئة مصالحها
الخارجية من أجل مواكبة الجمعيات املهنية الجهوية للصناعة الفندقية ،وذلك بهدف
تسريع وتيرة منح شارة "مرحبا بكم بأمان" " " Welcome Safelyملؤسسات اإليواء
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السياح ،والتي تعتمد على مبدأين أساسيين ،وهما االمتثال ملرجع السالمة الصحية،
وتكوين وتقوية قدرات املستخدمين.
ومن جهة أخرى ،فإن مجموع الفاعلين السياحيين عبروا عن التزامهم باستقبال
املغاربة املقيمين بالخارج في أفضل ظروف السالمة الصحية ،وتمكينهم من أسعار
تفضيلية خالل مقامهم باملؤسسات السياحية املصنفة بكل فئاتها ،وعبر مجموع التراب
املغربي.
وهكذا أعلنت الكونفدرالية الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعة
الفندقية عن تخفيضات بنسبة  % 30مقارنة باألثمنة املتداولة في املنصات الرقمية،
مع مجانية اصطحاب لطفل ال يتجاوز عمره  12سنة .وهذه التخفيضات سيستفيد منها
باإلضافة للمغاربة املقيمين بالخارج جميع املغاربة.
كما أطلق املكتب الوطني املغربي للسياحة حملة تواصلية لفائدة أفراد الجالية
املغربية املقيمين بالخارج ،تماشيا مع عالمته التجارية الجديدة “نتالقاو فبالدنا” ،والتي
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الروابط القوية والتاريخية التي تجمع مغاربة العالم بوطنهم
األم ،كما تروم ترسي مكانة اململكة كوجهة مفضلة للمغاربة املقيمين بالخارج
وتشجيعهم على استكشاف املزيد من ثراء بالدهم .من خالل مختلف التجارب الفريدة
التي تقدمها وجهة املغرب بلدهم األصلي.
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املحور الثاني :التدابير واإلجراءات املتخذة ملواكبة عملية "مرحبا
"2021
في إطار برنامج مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج وتعزيز التواصل معهم خالل فترة
الصيف ،تتم تعبئة للمصالح املركزية واملصالح الالممركزة للوزارة الوصية ملواكبة
واستقبال املرتفقين من مغاربة العالم.

على مستوى املو اكبة القانونية واإلدارية
تتم املواكبففة القففانونيففة واإلداريففة ملغففاربففة العففالم خالل فترة إقففامتهم بففاملغرب ،عبر
مجموعة من الخدمات:


ض ففمان الديمومة بالوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وبمص ففالحها
الففالمففركففزي ف ففة (دور مفغ ف ففارب ف ففة الفع ف ففالففم وشف ف ف ف ففؤون الفهفجففرة) ،وفففي مفخفتفلففف اإلدارات
واملؤسسات العمومية املعنية األخرى؛



تفعيل العمل "بالشباك الخاص باملغاربة املقيمين بالخارج باإلدارات واملؤسسات
العمومية والجماعات الترابية" الذي تم إحداثه بتاري  20يوليوز  ،2015تفعيال
ملنشور رئيس الحكومة رقم 7/2015؛



املنصف ف ف ف ففة الرقميففة لتقففديم الخففدمففات القففانونيففة والقضف ف ف ف ففائيففة عن بعففد للمغففاربففة
املقيمين بالخارج خالل الفترة الص ف ف ففيفية ،تهم خدمة "االس ف ف ففتقبال باملوعد" ،التي
أعطي فت انطالقتهففا يوم  16يونيو  .2021وس ف ف ف ففتكمن هففذه االيففة من تقففديم هففذه
الخدمات حضوريا وكذا من خالل االستقبال الشخ ي عن بعد؛



إحداث شف ف ف ففباك نموذوي السف ف ف ففتقبال وتوجيه مغاربة الخارج على مسف ف ف ففتوى جهات
اململكة باملراكز الجهوية لالسف ف ف ففتثمار ولدى مؤس ف ف ف فسف ف ف ففة البنك الشف ف ف ففعبي إلنشف ف ف ففاء
املقاوالت الذاتية «  ،»Auto entreprenariatوأيض ف ف ف ففا لتس ف ف ف ففهيل الحص ف ف ف ففول على
التمويل البنكي بشف ف ففروط ميسف ف ففرة لدعم األنشف ف ففطة األكثر تضف ف ففررا من األزمة ،ومع
ضمانات تحفيزية لفئة الشباب؛
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تطوير مجموعة من الخدمات املوجهة ملغاربة العالم ورقمنتها بتنس ف ف ف ففيق مع عدد
من املؤس ف ف ف فس ف ف ف ففات العمومية ،وخاص ف ف ف ففة في إطار تنزيل ورش تبس ف ف ف فيط املس ف ف ف ففاطر
واإلجراءات اإلدارية.

على مستوى التواصل
في ه ففذا اإلط ففار أح فدث ففت خالي ففا للتواص ف ف ف ف ففل بمختلف الطر املت ففاح ففة للتج ففاوب مع
استفسارات وطلب املعلومات وتلقي الشكايات من طرف املغاربة املقيمين بالخارج.
وفي ه ففذا اإلط ففار ،رفع ففت الوزارة املنت ففدب ففة املكلف ففة ب ففاملغ ففارب ففة املقيمين ب ففالخ ففارج من
مسففتوى يقظتها التواصففلية ،على املسففتويين املركزي والترابي ،من أجل التوجيه واإلرشفاد
واملواكبففة اإلداريففة بعففد انطال عمليففة "مرحبففا  ،"2021الس ف ف ف ففيمففا أن هففذه الفترة تش ف ف ف فهففد
إقباال كبيرا للمغاربة املقيمين بالخارج على عدد من اإلدارات واملؤس ف ف ف فس ف ف ف ففات الوطنية،
بهدف تنسيق الجهود مع كل املتدخلين مركزيا وترابيا إليجاد الحلول املناسبة للمشاكل
أو الصعوبات التي قد تعترض املواطنين املقيمين بالخارج.
وفي هذا السف ف ففيا  ،تم وضف ف ففع أرقام هاتفية إضف ف ففافية وبريد إلكترونيا على املسف ف ففتوى
املركزي من أجل تلقي مختلف استفسارات وطلبات وشكايات املغاربة املقيمين بالخارج
طيلة أيام األسبوع.
كما وض ف ف ف فع مخطط تواص ف ف ف ففلي وإعالمي متكامل موجه للمغاربة املقيمين بالخارج،
بهففدف اإلخبففار والتوجيففه والتفففاعففل املس ف ف ف ففتمر ،بففاإلضف ف ف ف ففافففة إلى إطال برنففامج تواص ف ف ف ففلي
رقمي يرتكز على املجاالت التالية:


تعبئف ففة الكفف ففاءات من خالل إبراز اإلنجف ففازات واملبف ففادرات التي قف ففام بهف ففا املغف ففاربف ففة
املقيمون بالخارج؛



تس ف ففليط الض ف ففوء على الفرص االس ف ففتثمارية التي يتيحها املغرب لتش ف ففجيع املغاربة
املقيمين بالخارج على االستثمار في املغرب؛



الترويج للعرض الثقافي املوجه لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج؛
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الترويج ملنص ف ف ففة "بالدي فقلبي"  ،"BLADIFQALBIالتي تم إعطاء انطالقتها ش ف ف ففهر
يناير  ،2021بهدف تعزيز التواصل مع مغاربة العالم.

إبرازكفاءات املغاربة املقيمين بالخارج
من خالل األنشطة التالية:


مواصف ف ف ف فل ف ففة تطوير منص ف ف ف ف ف ففة لتعبئ ف ففة الكف ف ففاءات املغربي ف ففة ب ف ففالخ ف ففارج "مغربكم"
» «maghribcom؛



تعزيز التواصل مع الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج من أجل تعبئتها والتعريف
بها خالل هذه الفترة ،وذلك عبر تنشيط مختلف شبكات كفاءات العالم؛



تمكين كفففاءات مغففاربففة العففالم خالل مقففامهم الص ف ف ف ففيفي بففاملغرب من املشف ف ف ف ففاركففة
وتففأطير دورات تكوينيففة لفففائففدة الطلبففة املغففاربففة وذلففك في إطففار برنففامج "أ فك فاديميففة
الكفاءات املغربية بالخارج" ()MRE Academy؛



وض ف ف ف ففع خليففة اس ف ف ف ففتقبففال على ص ف ف ف ففعيففد الوزارة املنتففدبففة املكلفففة بففاملغففاربففة املقيمين
بالخارج ،من أجل تقديم البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات وتس ف ف ف ففجيل الكفاءات
الجديدة؛



وضف ف ف ففع خلية اسف ف ف ففتقبال بالوزارة وعلى مسف ف ف ففتوى دور املغاربة املقيمين بالخارج من
أجل تقديم املنص ف ف ففة اإللكترونية الجديدة وتس ف ف ففجيل حاملي املش ف ف ففاريع الجدد من
أجل مواكبتهم؛



تنظيم دورات تكوينية حضف ففورية حسف ففب التدابير الصف ففحية املعتمدة بش ف فراكة مع
الش ف ف ففركاء األجانب واالتحاد العام للمقاوالت "الجهة  "13لفائدة حاملي املش ف ف ففاريع
باملغرب.
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االحتفال باليوم الوطني للمغاربة املقيمين بالخارج
يص ففادف هذا االحتفال ،الذي أقره ص ففاحب الجاللة امللك محمد الس ففادس نص ففره هللا
س ف ف ف ففنة  ،2003يوم  10غش ف ف ف ففت من كل س ف ف ف ففنة ،ويتم تنظيمه بمختلف عماالت وأقاليم
اململكة بتعاون مع وزارة الداخلية ،ويشف ف ففكل فضف ف ففاء للتشف ف ففاور وتبادل ااراء بخصف ف ففوص
القض ف ف ففايا والتحديات التي تهم مغاربة العالم تحت موض ف ف ففوع معين كل س ف ف ففنة ،حيث تم
خالل الس ف ففنوات األخيرة التطر إلى مجموعة من املواض ف ففيع أهمها الش ف ففباب ،النس ف ففاء،
استثمارات مغاربة العالم ،الخدمات اإلدارية...إلخ.
ومن املزمع تنظيم االحتفففال بففاليوم الوطني للمهففاجر خالل هففذه الس ف ف ف فنففة يوم 10
غش ف ف ف ففت  2021تحت ش ف ف ف ففعار "املغاربة املقيمون بالخارج في ص ف ف ف ففلب النموذج التنموي
الجديد".
هذا ،ويرتقب أيض ف ف ف ففا تنظيم االجتماع التاس ف ف ف ففع للجنة الوزارية لش ف ف ف ففؤون املغاربة
املقيمين ب ففالخ ففارج وش ف ف ف ففؤون الهجرة خالل ش ف ف ف ففهر يوليوز  2021من أج ففل ال ففدراس ف ف ف ف ففة
واملص ف ف ف ففادقة على عدد من التوص ف ف ف ففيات التي تهم املواكبة االجتماعية للمغاربة املقيمين
بففالخففارج في ظففل تففداعيففات كورونففا ،وتعبئففة الكفففاءات واالس ف ف ف ففتثمففارات ،وأيضف ف ف ف ففا التنزيففل
الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واملغاربة املقيمين بالخارج.
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خاتمة
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الختام ،أود أن أجدد التأكيد على أننا مقبلون على رهان وطني هام يتمثل في
إنجاح عملية العبور ،واستقبال أخواتنا وإخواننا املغاربة املقيمين بالخارج ،باملوازاة مع
استمرار الحيطة والحذر واليقظة على جميع املستويات حتى تمر هذه العملية في
أحسن الظروف الصحية ،ونحافظ على املكتسبات التي حققتها اململكة في تدبير
الجائحة بفضل الرؤية االستباقية واالستشرافية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا ،وتالحم وتعبئة كافة مكونات الشعب املغربي.
وبالنظر إلى التراخي امللحوظ مؤخرا في احترام اإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائية ،البد من تذكير املواطنات واملواطنين بضرورة االلتزام الصارم بهذه اإلجراءات
التي تقرها وتعلنها السلطات والجهات املعنية ،والبد أيضا من احترام التدابير الفموص ى
بها من لدن اللجنة العلمية الوطنية والسلطات الصحية ببالدنا ،من ارتداء للقناع
بشكل سليم ،والحرص على النظافة ،واحترام التباعد الجسدي ،وتجنب التجمعات
غير الضرورية ،خصوصا مع الرفع التدري ي لإلجراءات االحترازية واستئناف الرحالت
الدولية من وإلى املغرب.
إنن ففا م ففدعوون جميع ففا إلى تظ ففافر الجهود لكي نجع ففل من عملي ففة عودة املغ ففارب ففة
املقيمين بالخارج" ،مرحبا  ،"2021خالل ص ففيف هذه الس ففنة فرص ففة لص ففلة الرحم بين
أبناء الوطن الواحد ،وتوطيد أواص ففر مغاربة العالم ببلدهم ،وفرص ففة إلعطاء انطالقة
جففديففدة ألوراش التنميففة ببلففدنففا ودعم مختلف القطففاعففات االقتص ف ف ف ففاديففة الوطنيففة ،كفل
ذلك في أمن وأمان واطمئنان.
وإنن ففا م ففدعوون جميع ففا للتحلي بروح التف ففاؤل واألم ففل واإليج ففابي ففة ،التي عبر عنه ففا
جاللة امللك حفظه هللا في خطاب افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة
من الوالية التشف ففريعية العاشف ففرة بقوله " :وإنني واثق بأننا سف ففنرفع جميعا هذا التحدي،
في إطار الوحدة الوطنية والتض ففامن االجتماةي" ،مختتما خطابه الس ففامي بقوله تعالى:
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"وال تيفأس ف ف ف ففوا من روح هللا ،إنفه ال ييفأس من روح هللا إال القوم الكفافرون" ،ص ف ف ف ففد هللا
العظيم.
وإذ أجدد الترحيب بأخواتنا وإخواننا املغاربة املقيمين بالخارج على أرض وطنهم
وبين أهلهم وذويهم ،فإنني أتمنى لهم مقاما طيبا ،راجيا هللا تعالى أن يوفقنا لكي تمر
عملية استقبالهم ومواكبتهم في أحسن الظروف.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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