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 املحترم، املستشارينالسيد رئيس مجلس 

 .املحترمين املستشارينالسيدات والسادة 

 توطئة
ضوع في مو ه األسئلة أعضاء مجلسكم املوقر على طرح هذشكر أأن في البداية أود 

تدابير استقبال ومواكبة الجالية املغربية بالخارج في ظل اإلكراهات الناتجة عن "

 خواتنا وإخواننامن أ عزيزة على قلوبنا جميعاتهم شريحة ، التي "19-وباء كوفيد

ماليين مواطنة ومواطن،  5بحوالي والذين يقدر عددهم حاليا ، بالخارجن يقيماملواطنين امل

 منهم يتواجدون بأوروبا. %85ساكنة املغرب، أزيد من  من % 12أي ما يناهز

مد محجاللة امللك  لدن موصولين منخاصين و تلقى رعاية واهتماما وهي شريحة 

ال تكاد تخلو خطبه السامية من اإلشارة إلى قضايا مغاربة هللا، الذي السادس نصره 

 .مع انشغاالتهم وانتظاراهم التجاوبو شؤونهم االهتمام بوالدعوة إلى  ،العالم

وقد تجسدت هذه الرعاية املولوية في التعليمات امللكية السامية التي تفضل 

، ة املتدخلينكافلللسلطات املعنية و ها جاللة امللك حفظه هللا األسبوع املاض ي بإصدار 

مان أسرعة و عائالت املغربية بالخارج إلى بالدهم بعلى تسهيل عودة القصد العمل 

 .أثمنة مناسبةوب

وفي هذا اإلطار، أمر جاللته كل املتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة  

مختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على كذا الخطوط امللكية املغربية، و 

، ي من الرحالتاعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكاف
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ة في وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاص ،لتمكين العائالت املغربية بالخارج من زيارة وطنها

 .19-ظروف جائحة كوفيد

كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو اإلقامة، كذلك دعا جاللته كما 

خارج في بال التخاذ التدابير الالزمة، قصد استقبال أبناء الجالية املغربية املقيمين

 وبأثمنة مالئمة.مان أوفي أحسن الظروف 

د ملؤسسة محم تفضل جاللة امللك نصره هللا بإعطاء تعليماته الساميةكما 

ملواكبة أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج على متن البواخر التي  الخامس للتضامن

 .تؤمن العبور، وذلك لضمان استفادتهم من ظروف مثلى خالل العبور والوصول 

هذه  يف لتتجند السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارجودعا جاللته 

العملية، وتقوم بتسهيل جميع اإلجراءات القنصلية واإلدارية املطلوبة من طرف 

املواطنين املغاربة، وكذا األجانب الراغبين في زيارة املغرب، والتجاوب بطريقة ناجعة مع 

 . وانتظاراتهم طلباتهم

ي أوساط فوارتياحا كبيرا  ،طيباصدى لتعليمات امللكية السامية خلفت هذه اقد و 

 زيارة بالدهم، رغم ظروففي  ورغبتهم زادت من حماسهمو ، املغاربة املقيمين بالخارج

عدتهم والتي أبالجائحة والصعوبات التي عانوها طيلة فترة الجائحة في بلدان اإلقامة، 

مكن يس، و مما سيعطي لهذا الصيف نكهة خاصة عن بلدهم وأسرهم وذويهم لسنتين،

ن وقضاء عطلتهم بي، اك ما فاتهم خالل السنة املاضيةمن استدر أفراد مغاربة العالم 

 أهلهم وذويهم في أحسن الظروف.

تجندت الحكومة التخاذ كافة التدابير تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، و 

عملية عودة املواطنين املغاربة املقيمين والترتيبات الضرورية إلنجاح  تواإلجراءا

. كما يونيو الجاري  15 والتي انطلقت منذ، 2021بالخارج إلى أرض الوطن، برسم سنة 

ن بالخارج ة املغاربة املقيمي، ومواكبقبالستال اعملية لتيسير  السلطات العمومية تنكب

 أثناء مقامهم إلى حين عودتهم إلى بلدان االستقبال.
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املؤشرات إلى يونيو  15السماح بالسفر من وإلى املغرب ابتداء من وقد استند قرار 

اإليجابية للحالة الوبائية ببالدنا، وانخفاض عدد اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا 

الحملة الوطنية للتلقيح التي كان جاللة امللك محمد ال سيما مع تقدم و املستجد، 

ات رغم الصعوب مقدرةتسجل نتائج والتي  ،نطالقتهاالسادس حفظه هللا قد أعطى ا

 املرتبطة بتوفر اللقاح دوليا.

م البشرية، األطقوباملناسبة ال بد من تجديد التنويه بالعمل الكبير الذي تقوم به 

، وكذا العمل الدؤوب للقطاعات الطبية واإلدارية، املشرفة على سير عملية التلقيح

 لعملية التلقيح.رية لضمان السير العادي املعنية بتوفير الجرعات الضرو 

لذي اواطنين املسفففففففففتفيدين من التلقيح، تزايد عدد امل ومما يبعث على االرتياح أن

من حيث عدد تحت السفففففففيطرة، ماليين شفففففففخز، يتوازى مع وضفففففففعية وبائية  10يقارب 

الحاالت النشففففففففففطة والحاالت الخطيرة، والوفيات التي بقيت مسففففففففففتقرة، مما  سففففففففففتوجب 

ة االلتزام باإلجراءات االحترازي االسفففففففففففففتمرار في، كما يقتضففففففففففففف ي  تعالىالحمد والشفففففففففففففكر ه

 ةالجائحة سففففامل هذه، حتى تتمكن بالدنا من الخروج من والجماعية والصففففحية الفردية

 .   بإذن هللا

وإذا كانت الوضفففففففففففففعية الوبائية ببالدنا متحكم فتها، وإذا كانت التدابير االحترازية 

قد جنبت بالدنا األسفففففففوء، وتفادينا عشفففففففرات ااالف من الحاالت الحرجة واالسفففففففتباقية 

والخطرة، وآالف الوفيات، وذلك بفضفففففففففففففل هللا ومنه، فإن الوضفففففففففففففعية الوبائية بالعالم 

تسفففففففففففففتفففدةي اسفففففففففففففتمرار الحيطفففة والحفففذر، إذ ال تزال تطورات املتحورات الجفففديفففدة تحير 

 حية عبر العالم. العلماء واملتخصصين، وتشكل تحديا كبيرا للجهات الص

 نثمن عاليا القرار امللكي الساميوعالقة باملواطنين املوجودين خارج املغرب، 

تحاد بدول االواملوجودين بإعادة جميع القاصرين املغاربة غير املصحوبين بذويهم 

ذه هالغرض مع بعض التي تم وضعها لهذا  تعاون الآليات في إطار  ،رباألوروبي إلى املغ

 .عودة عشرات القاصرين إلى املغرب مكن من مماالبلدان، 
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 وجوابا على أسفففففئلة السفففففيدات والسفففففادة املسفففففتشفففففارين، سفففففأتطر  في محور أول إلى

 ملحور الثانيا، فيما سفففففأخصفففففز التدابير املتعلقة باسفففففتقبال املغاربة املقيمين بالخارج

م مهمواكبفففففة املغفففففاربفففففة املقيمين بفففففالخفففففارج خالل مقفففففاالخفففففاصفففففففففففففففففة بلتفففففدابير واإلجراءات ل

 .الصيفي بأرض الوطن

بففدور املغففاربففة املقيمين بففالخففارج في دعم التنميففة وقبففل ذلففك ال بففأس من التففذكير 

خذتها بالتدابير واإلجراءات التي اتبوطنهم األم، وفي الدفاع عن قضاياه املصيرية، وكذا 

لحكومي، ا املغاربة املقيمين بالخارج وفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامجالحكومة لفائدة 

 وكذا في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
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 محور تمهيدي

ية نوطالالدفاع عن القضايا املغاربة املقيمين بالخارج في دور  

  بالدهمب التنميةدعم و 

 في مجال الدفاع عن القضايا الوطنية املصيرية .1

عن  بالخارج في الدفاع املغاربة املقيمون ضطلع به يالدور الذي  ال يخفى عليكم

ا فتئوا ، حيث موعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة ،القضايا املصيرية للوطن

تشبثهم بوحدة بالدهم، واستعدادهم لبذل الغالي  ،في مختلف املناسبات ،يؤكدون 

قيادة تحت الوالنفيس في سبيل الدفاع عن مقدسات الوطن الغالي وقضاياه العادلة، 

 .جاللة امللك حفظه هللاالرشيدة ل

وال أدل على ذلك تجند املغاربة في شتى أنحاء العالم، خالل التطورات األخيرة التي 

عا في وجه والوقوف سدا مني ملناورات املناوئين،للتصدي شهدتها قضية وحدتنا الترابية، 

ي فكل من سولت له نفسه النيل من سيادة بالدنا ومصالحها الحيوية، حيث كانوا دوما 

 املوعد كما هو الشأن عندما يتعلق األمر بالقضايا املصيرية لوطنهم.

تعمل  ما فتئتجمعيات وفعاليات املجتمع املدني املغربي ببلدان املهجر كما أن 

واجهة قامة ومتعريف بالقضية الوطنية في دول اإلللعلى تطوير قدراتها الترافعية 

ول ح التاريخية حقائقالوالسياس ي بخطاب االنفصال وتحسيس الرأي العام املدني 

 .بحكم تواجدها واحتكاكها ومعرفتها بمجتمعات هذه البلدان قصية الصحراء املغربية

حاء في مختلف أن لجالية املغربيةوفي هذا اإلطار، ال  سعنا إال أن نوجه التحية ل

إبطال ي فانخرطت بشكل تلقائي للتعبير عن تضامنها مع الوطن األم، و العالم التي تعبأت 

يا واليقظة خدمة لقضامواصلة التعبئة خصوم وحدتنا الترابية، وندعوها إلى  مؤامرات

، وذلك في إطار دبلوماسية موازية من شأنها تعزيز ودعم الدبلوماسية وطنها األم

 الرسمية، وأن تشكل قيمة مضافة لها.
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 في مجال دعم التنمية بوطنهم األم .2

دعمهم بالعالية وتشبثهم ببالدهم وحبهم لها، وكذا  بوطنيتهميتميز مغاربة العالم 

واملتزايدة  هم املنتظمةتمثل تحويالتحيث  بها،والسياحي التجاري و  االقتصادي للنشاط

 ة.األجنبيعملة ثاني مصدر لل

رب التحويالت املالية إلى املغعرفت ، بخالف التوقعات املرتبطة بجائحة كوروناو 

، ما درهم مليار 68حوالي التحويالت تلك حيث بلغت  5ارتفاعا ب %  2020خالل سنة 

، 2019خالل سنة  رهمد مليار 64,9في املائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل  6,5يمثل 

 .2018وهو املبلغ نفسه املسجل أيضا سنة 

مليار درهم برسم  28,8كما بلغت التحويالت املالية للمغاربة املقيمين بالخارج 

مليار درهم خالل الفترة نفسها من  19,84، مقابل 2021األربعة األولى لسنة األشهر 

)مكتب  2020في املائة مقارنة مع نهاية أبريل  45,3السنة املاضية، أي بارتفاع وصل %

 الصرف(.

النقد ن البالد موتتجلى أهمية هذه التحويالت في كونها تدعم بشكل كبير رصيد 

من احتياطي النقد  %20حوالي  2020برسم سنة  األجنبي، حيث شكلت التحويالت

 مليار درهم. 320األجنبي الذي بلغ ما يقرب 

على مستوى األسر، أكثر من ثالثة أرباع تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج توجه 

وذلك رغم الظرفية املرتبطة باألزمة الصحية في مختلف بلدان  لدعم أسرهم في املغرب

 .ربيةاستقبال العمالة املغ

فقد مكنت قوة تضامن مغاربة العالم مع بالدهم خالل الجائحة  ذلكالى جانب 

قل خبرات نوخاصة الخبراء املغاربة العاملين بكبريات املؤسسات الطبية والدوائية من 

 . مهمة وربط الجسور مع مراكز البحث عبر العالم

 لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج  الحكوميةحصيلة التدابير  

ياما قالحكومة، وذلك  دوما في صلب اهتماماتالعناية بمغاربة العالم  تلقد كان

مللكية تنفيذا للتعليمات ابالواجب تجاه هذه الفئة الغالية من املواطنات واملواطنين، و 
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الواردة  ووفاء بااللتزاماتالسامية الرامية إلى االعتناء بأفراد الجالية املغربية بالخارج، 

 الحكومي.في البرنامج 

 :على الخصوص ويتجلى ذلك من خالل عدد من املجاالت، منها

 تطوير وتجويد الخدمات املوجهة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج .1

 من أبرز التدابير املتخذة في هذا اإلطار:

  ال سيما من خالل:الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالموتجويد تطوير ، 

ر في فتح قنصليات جديدة واالستمرا عبر، الشبكة القنصلية وتقريب خدماتها عزيزت -

 عملية إعادة تأهيل البنايات القنصلية وتهيئة فضاءاتها؛

 ؛تحسين ظروف االستقبال بالقنصلياتبسيط املساطر واعتماد التدبير الرقمي وت -

جلة عتسريع الخدمات األساسية الخاصة بسحب بعض الوثائق في الحاالت املست -

  ؛لتعريفل الوطنية بطاقةالالقصوى خاصة بالنسبة لجواز السفر و 

 جل التدبير االلكتروني للمراسالت. أاعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي من  -

 من خالل:معالجة شكايات مغاربة العالماالهتمام ب ، 

وضع ومأسسة منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات املغاربة املقيمين  -

 ؛بالخارج

لخارج االشروع في إحداث فضاء رقمي للخدمات العمومية موجه للمغاربة املقيمين ب -

سيط املساطر واإلجراءات املتعلق بتب 55.19انون رقم قفي إطار تنزيل مقتضيات ال

 .اإلدارية

 ة، ال سيما من خالل:والتربوي ةالثقافي تعزيز الخدمات 

ففارج عفلفى شففكل "مؤسسففات" تخضففع فيففا يخففز إحففداث مراكففز ثقافيففة مغربيففة بالخ -

تنظيمهففا وإدارتهففا وتسففيريها للقواعففد املنصوص علتهففا في النظففام القانوني الجففاري بففه 

 ؛العمفل في بلفد االستقبال

مواصلة تنفيذ برنامج الجامعات الثقافية، بصيغة متجددة، لفائدة الشباب املغاربة  -
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سنة والذي يهدف إلى الحفاظ  25و 18ارج الذين تتراوح أعمارهم ما بين املقيمين بالخ

 ؛لألجيال الصاعدة ملغاربة العالمعلى الهوية املغربية 

يمة جالية املغربية املقوالثقافة املغربية ألطفال ال مواصلة تعليم اللغة العربية -

 ، حسب ما تتيحه دول االستقبال.بالخارج

 ال سيما من خالل: ة،االجتماعي تعزيز الخدمات 

عية ، وتخويل منح جاماملقيمة ببعض الدول دعم تمدرس أبناء األسر املغربية املعوزة  -

 ؛بناء املغاربة املقيمين بالخارجلفائدة الطلبة املعوزين من أ

  ؛قيمين بالخارج واملهتمة بقضاياهمدعم الجمعيات العاملة لفائدة املغاربة امل -

بالخدمات التي تضعها القطاعات الحكومية الشروع في وضع فضاء رقمي خاص  -

 ؛مثل خدمات التخييم واملؤسسات الوطنية رهن إشارة املغاربة املقيمين بالخارج

اعداد مشروع قانون لوضع نظام للحماية االجتماعية لفائدة املغاربة املقيمين بالدول  -

 التي ال تجمعها اتفاقيات مع املغرب في هذا املجال.

 ربة املقيمين بالخارج، ال سيما من خالل:الفائدة املغة املواكبة القانوني 

مراجعة نظام املساعدة القانونية وتجويد هذه الخدمة املوجهة لفائدة املغاربة  -

 25. وأذكر أنه تم عقد املوجودين في وضعية اجتماعية هشةاملقيمين بالخارج 

 13ة على موزع اتفاقية بين سفارات وقنصليات اململكة ومكاتب للمحامين بالخارج،

 بلد استقبال؛

إحداث آلية للمواكبة االجتماعية لفائدة املغربيات املقيمات بالخارج واملتواجدات  -

 ؛منهن في وضعية هشة

شاكل بحل املوضع برنامج عمل مشترك مع القطاعات الحكومية املعنية فيما يتعلق  -

 املهملينالزواج والطال  وكفالة األطفال ، على الخصوص، بقضايا ذات الصلة

 ؛ثيق العدلي ونظام الحالة املدنيةوالتو 
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وكالة من قبل ال عففدد مففن الخدمففات املوجهة لفائففدة املغاربة املقيمين بالخففارج تطوير -

تها ومن جمل ،الوطنية للمحافظة على األمالك العقارية املسح العقاري والخرائطية

 .عيففة عقاراتهففم عففن بعففدوضتتبففع  لهمتطبيففق "محافظتففي" الففذي يتيففح 

 تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج .2

 أهمية كبرى لالستعانة بالخبرة املغربية ،بتعليمات ملكية سامية ،الحكومةأولت 

 ، ال سيما من خالل: اهمتها في مختلف األوراش الوطنيةفي الخارج من أجل تقوية مس

سيمكن  الذيت املغربية املقيمة بالخارج، و اعتماد البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءا -

 .2030ألف مستثمر في أفق سنة  500كفاءة و 10.000من تعبئة 

 MREالشروع في تنفيذ املرحلة األولى من برنامج أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج ) -

Academy)،  كفاءة لإلسهام في تطوير العرض الوطني في  4500الذي مكن من تعبئة

  ؛نفيذ برنامج مدن املهن والكفاءاتكوين املنهي وتمجال الت

 إطال  الصيغة الجديدة لبرنامج املنتدى الدولي للكفاءات املغربية املقيمة بالخارج " -

 فينكوم"؛

إطال  منصة رقمية "بالدي في قلبي"، لتعزيز التواصل مع املغاربة املقيمين بالخارج  -

   كة جهويا وقاريا ودوليا.تعزيز إشعاع اململو وتقوية االرتباط بالوطن 

 جرد هذه الكفاءاتلمنصة تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج "مغربكم"،  تطوير -

 تعبئتها للمساهمة في األوراش الوطنية؛تيسيرا لومجاالت خبرتها، 

را تمنح سنويا تقدي ، والتيطنية للكفاءات املغربية بالخارج"إحداث "الجائزة الو  -

الدفاع عن و  إلسهاماتها في األوراش التنموية التي  عرفها املغرب، وفي إشعاعه بالخارج

   .قضاياه االستراتيجية

 دعم مساهمة مغاربة العالم في دينامية االستثمار واإلنعاش االقتصادي .3

 من أهم التدابير املتخذة في هذا اإلطار:
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املغاربة املقيمين بالخارج لالستثمار باملغرب،  إعداد مخطط عمل ملواكبة وتحفيز -

بشراكة مع "الجهة الثالثة عشر" التابعة لالتحاد العام ملقاوالت املغرب، بهدف تعبئة 

 ؛ 2030ن مغاربة العالم في أفق سنة مستثمر م 500.000

تحيين ومراجعة شروط الولوج إلى الصندو  املخصز لدعم املستثمرين املغاربة  -

لالستثمار باملغرب، لتصبح أكثر مرونة، مع  "MDM Investالخارج "املقيمين ب

 وتيسير الولوج إليه؛ تبسيط مسطرة االستفادة

عرف التغاربة العالم تمكنهم من مالشروع في إحداث منصة خاصة لتوجيه ومواكبة  -

 .احة وااليات التحفيزيةالستثمار باملغرب، وكذا الفرص املتاساطر معلى 

  19-ة املقيمين بالخارج أثناء جائحة كوفيدمواكبة املغارب .4

نظرا لخصوصية الوضع الدولي والوطني املرتبط بتفش ي جائحة كورونا وتداعياتها 

التجاوب مع املطالب اانية  عملت الحكومة علىالصحية واالقتصادية واالجتماعية، 

 : ابرزه، من خالل جملة من التدابير، من أواملستعجلة للمغاربة املقيمين بالخارج

، لتوجيه ومواكبة املغاربة 2020مارس  16ليقظة والرصد، منذ اإحداث خاليا  -

املقيمين بالخارج والرفع من مستوى التواصل معهم والتجاوب مع طلباتهم 

  ؛وشكاياتهم

توفير خدمة رقمية لتلقي ومعالجة شكايات املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج عن  -

نية املؤسسات الوطو  القطاعات بتنسيق مع اتهمشكاي بعد، حيث تم تلقي ومعالجة

 ؛املعنية

استشارة قانونية للمغاربة املقيمين بالخارج، من خالل وضع، لهذا  6500تقديم  -

من املحامين املغاربة ومن أصل مغربي املمارسين  56الغرض، الئحة بأسماء وهواتف 

 ؛دولة 14بالخارج بف 

مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج للعودة إلى بلدان إقامتهم، حيث تم تمكين ما يفو   -

 .مواطنة ومواطن منهم من العودة إلى بلدان إقامتهم االعتيادية 72.000
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في  باستقبال املغاربة املقيمين بالخارجالتدابير املتعلقة : ول األ حور امل

 عملية مرحباإطار 

 السيد الرئيس، 

 السيدات والسادة املستشارين،

ك جاللفففة امللفففتتم تحفففت الرئفففاسفففففففففففففففة الفعليفففة ل، التي "مرحبفففا" عمليفففة من املعلوم أن

عملية فريدة من نوعها عبر العالم، لكونها مناسفففففففففففففبة سفففففففففففففنوية متميزة تعد حفظه هللا، 

ن بالخارج ارتباطهم الوثيق وصففففففففففففلتهم الوطيدة بوطنهم و يؤكد من خاللها املغاربة املقيم

دة ستيكية والبشرية واملادية والتقنية املرصو بالنظر إلى حجم اإلمكانيات اللوجاألم، و 

لها، خاصفففففة من طرف مؤسفففففسفففففة محمد الخامس للتضفففففامن التي تقوم بدور محوري في 

 ةربامواطن مغمواطنة و ماليين  3 أزيد منسفففففففففففففنويا  هذه العملية وتمكن هذه العملية.

 يفية بأرض الوطن.بالخارج من قضاء عطلتهم الص ينمقيم

تعبئة تجند و بفضل  والتنسيق جضمن الن اهذه العملية مستوى عالي بلغتوقد 

مكفانيفات تطوير اإل من  ، ممفا مكنالقطفاعفات الحكوميفة واملؤسفففففففففففففسففففففففففففففات الوطنيفةكفاففة 

الحدود  دارية عند شففففففرطةوتسففففففهيل املسففففففاطر اإل  ،املتعلقة بالبنية التحتية لالسففففففتقبال

 كل ذلك في سففبيل، والطائرات السفففنات على متن والرفع من جودة الخدم ،والجمارك

تيسففففير عودة املغاربة املقيمين بالخارج إلى أرض الوطن في أحسففففن الظروف وعلى جميع 

  املستويات.

فقد تم تسفففجيل على مسفففتوى الدخول،  2019وبالرجوع اخر عملية برسفففم سفففنة 

يجسففد ، وهو رقم قياسفف ي 2018مقارنة مع سففنة  %3,47فردا بزيادة بلغت  2.965.462

االرتبففاط القوي ملغففاربففة العففالم ببلففدهم األم املغرب. وقففد بلغ عففدد العربففات التي دخلففت 

 .%1,32بلغت وحدة، بزيادة  406.678إلى التراب الوطني 

بسفففففففففففففبب تداعيات  2020سفففففففففففففنة  اضفففففففففففففطراريا وإذا كانت عملية مرحبا قد توقفت

لرفع تحد خاص يتجلى في رهان  جائحة كورونا، فإن هذه السفففففففففففففنة سفففففففففففففتكون مناسفففففففففففففبة
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ائحة ج اسففففففففتمرارغير مسففففففففبوقة بفعل و إنجاح عملية العبور في ظل ظروف اسففففففففت نائية 

 وتداعياتها على مختلف األصعدة. ،كورونا

ليوم إذن أمام ملحمة وطنية حقيقية، يجب أن ننجحها، فيكون صفففففففففففففيف نحن ا

صفففيف ترسفففي  مغرب الوطنية، مغرب التضفففامن. ومن أهم مكاسفففب إنجاح هذه  2021

العملية هو أن عشففففرات ااالف من الجيل الثالث والرابع من مغاربة العالم سففففيزورون 

أخوال وخفففاالت، بالدهم ويصفففففففففففففلون الرحم مع أسفففففففففففففرهم الكبيرة من أجفففداد وجفففدات، و 

وأعمففام وعمففات، وهففذا مكسففففففففففففففب وطني وإنسففففففففففففففاني واجتمففاةي ال يقففدر بثمن، وهو رهففان 

 يجب أن نسعى لكسبه. 

 "2021 "مرحباالترتيبات التحضيرية لعملية  

ار ، واملرتبط بانتشففففففففففففففبرمتهاعتبارا للوضفففففففففففففع الراهن الذي تعيشففففففففففففففه بالدنا والعالم 

رج أرض الوطن، وضفففففففففففففرورة الحفاظ على دفففففففففففففحة مواطنينا داخل وخا كورونا،جائحة 

م عملية ، فإن تنظيخيرة للوضففففففففففففعية الوبائية على املسففففففففففففتوى العامليونظرا للتطورات األ 

مما جعل  ،وبائيةبتطور الحالة ال في ارتباطيكتسفففف ي طابعا خاصففففا  "مرحبا" هذه السففففنة

ن من خالل اتخاذ جملة م ،ةالسفففففيناريوهات املحتمل لكافة تسفففففتعدالسفففففلطات املغربية 

 : الترتيبات التحضيرية

  ير دراسفففففففففففففففة التففدابلفف ،عمليففة عبور املكلفففة بتتبع  اللجنففة الوطنيففةات اجتمففاعففعقففد

صففففففففحية األمنية وال يم العملية على مختلف املسففففففففتوياتواإلجراءات املتعلقة بتنظ

 وغيرها؛

 وات للق ركزي للتنسففففففففففففيق على مسففففففففففففتوى القيادة العامةاملكتب عقد اجتماعات امل

املسفففففففففففففلحة امللكية بالرباط لتتبع سفففففففففففففير العملية وتنسفففففففففففففيق الجهود إليجاد الحلول 

املناسبة للمشاكل أو الصعوبات التي قد تعترض السير العادي واملنتظم للعملية 

 ؛أو التي تواجه املواطنين العائدين
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 السففتقبالصففة لتهييئ البنيات التحتية واللوجسففتية للموانو والفضففاءات املخصفف ،

 ؛اعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول املسافرين إلى أرض الوطنو 

 برنامج يهدف إلى تطوير آليات االستقبال وتعزيز الخدمات املقدمة ملغاربة  إعداد

العففالم بمففا فتهففا الخففدمففات الطبيففة، وكففذا مواكبتهم خالل عمليففة العبور ومقففامهم 

 الصيفي باملغرب؛

 19جراءات الكفيلففة بمكففافحففة انتشفففففففففففففففار وبففاء كوفيففد اإل التففدابير و مختلف عففداد إ 

 من خالل: ،أثناء عملية السفر

 ؛اعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول املسافرين إلى أرض الوطن -

 ؛ع مسارات املرور وفي كل املعابرتكثيف الفر  الطبية في جمي -

تجهيز البواخر بمختبرات للكشفففففففففففففف عن الفيروس وإحفففففداث مختبرات بفففففاملوانو  -

 لنسبة للرحالت القصيرة، وفي املطارات، وفي مختلف املعابر؛با

 ؛19اعتماد االختبارات السريعة للكشف عن داء كوفيد  -

 مراقبة درجات الحرارة املسافرين طيلة مسارات العبور. -

تخفيف القيود على تنقل املسافرين الراغبين في الولوج إلى  

 التراب الوطني

ائية ة الوبكورونا وتحسفففففففن مؤشفففففففرات الحالالتحكم النسفففففففبي في تفشففففففف ي جائحة  مع

 بالدنااتخذت حمالت التلقيح،  مع تكثيف، خصفففففففففففففوصففففففففففففففا وانخفاض عدد اإلصففففففففففففففابات

 ،من وإلى املغربإجراءات تفففدريجيفففة جفففديفففدة لتخفيف القيود على تنقفففل املسففففففففففففففففافرين 

 ،وتسفففففففففففففعى هذه اإلجراءات إلى تسفففففففففففففهيل عودة املغاربة املقيمين بالخارج إلى أرض الوطن

 .خرى لتخفيف القيود داخل الوطنأقرارات ن اتخذت بالدنا أوذلك بعد 

ين أخفففذا بع ،هفففذه العمليفففة وفق مقفففاربفففة تزاوج بين االنفتفففاح التفففدري يوسفففففففففففففتجري 

بات التي الحفاظ على املكتسبين االعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، و 
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 الوضفففففففعية يفحققتها بالدنا ملنع انتشفففففففار فيروس كورونا، وتفاديا ال قدر هللا ألي تدهور 

  الوبائية ببالدنا.

حدوث موجة جديدة لالنتقال و  تدهور الوضعية الوبائيةاطر وبهدف تقليل مخ

إلى املغرب  2-كوف-دخول السالالت املتحورة للسارسال سيما عبر ، الجماةي للفيروس

رفع القيود على و  السياحة عاشتانباملوازاة مع و  ،ةالدولي الرحالتستئناف عبر ا

وزارة الّصحة البروتوكول  حددتكانت مفروضة من قبل، التجمعات والتنقالت التي 

 ، والذي سيأتي تفصيله فيما يلي من هذا العرض.سفار الدوليةالصحي لأل 

 والتدابير الصحية املوازيةقرار استئناف الرحالت الجوية  .1

قررت الحكومة اسفففففففففففففتئناف الرحالت الجوية من وإلى اململكة املغربية، ابتداء من 

ظر بالن، تم في إطار تراخيز اسفففففففت نائيةرحالت سفففففففتعبر ، 2021يونيو  15يوم الثالثاء 

  .إلى كون املجال الجوي للمملكة مازال مغلقا

 ضفففففف  و  وفي هذا اإلطار، 
ن "أ" و "ب" لتصففففففنيف البلدان بناء على مؤشففففففرات اقائمت تع 

ور بشفففففففففففففكل منتظم حسفففففففففففففب تط القائمتين سفففففففففففففيتم تحيينو  .الحالة الوبائية بهذه البلدان

بعين االعتبففار أخففذا و  على توصفففففففففففففيففات وزارة الصفففففففففففففحففةبنففاء الوضفففففففففففففع الوبففائي بهففذه الففدول، 

رارات ا قاملؤشفففففففرات الرسفففففففمية التي توفرها منظمة الصفففففففحة العاملية والدول املعنية، وكذ

 :كما يلي يونيو الجاري  6 بتاري  القائمتانهاتان  تر ص  . وقد ح  اللجنة العلمية الوطنية

  "ائمة قاملذكورة في ال م املتحدة وغيرمعضفففففففففففففاء في األ الدول األ من ضفففففففففففففتتالقائمة "أ

"ب"، والتي تتوفر على مؤشففرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، 

 ؛انتشار الطفرات املتحورة للفيروسوخاصة 

 مجموع الففدول غير بلففدا،  شفففففففففففففكلون  74من  تهم الئحففة حصفففففففففففففريففةو "ب"،  القففائمففة

ئيففة وضفففففففففففففعيتهففا الوبففال اعتبففارا"أ"،  القففائمففةاملعنيففة بففإجراءات التخفيف الواردة في 

 ر عنهاالتي ال تتوفالتي تعرف انتشففففففففففففارا للسففففففففففففالالت املتحورة أو أو  ،غير املسففففففففففففتقّرة

  . الوبائية تهاإحصائيات دقيقة حول وضعي
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ى عللتحيين منتظم "أ" و "ب"،  القففائمتينالففدول املففدرجففة في  الئحففةتخضفففففففففففففع سفففففففففففففو 

على  ،والصفففففففففففففحة والسفففففففففففففياحةالشفففففففففففففؤون الخارجية املواقع اإللكترونية للوزارات املكلفة ب

، وفي هذا اإلطار، تم تحيين أول وكلما اقتضفففففففففت الضفففففففففرورة ذلك ،األقل مرتين في الشفففففففففهر

 "ب". القائمةيونيو الجاري، والذي أدرج دولة جديدة ضمن  14بتاري  

سفففففففففففففيسفففففففففففففتفيففد الحففاملون لشفففففففففففففهففادات التلقيح األجنبيففة من نفس ومن جهففة أخرى، 

 .يقيح املغربية للمواطنين املغاربة داخل التراب الوطناالمتيازات التي تمنحها شهادة التل

 التراب الوطني دخول شروط  .2

طفففففار هفففففذه العمليفففففة حسففففففففففففففففففب تم تحفففففديفففففد شفففففففففففففروط الولوج إلى التراب الوطني في إ

 الذكر:  الالئحتين سالفتي

 "أ"  القائمةالنسبة للمسافرين القادمين من الدول املدرجة في ب .أ

كن يمسف ،2021يونيو  11الصحة يوم وفق التحيين الذي قامت به وزارة 

سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو "أ"، القائمة للمسافرين القادمين من الدول املدرجة في 

مملكة الولوج لل ،تلك الدول أو أجانب مقيمين بهاب مقيمين في املغرب، أو مواطني أجان

 شريطة:

   ؛بالكاملن الشخز تم تلقيحه أ جواز للتلقيح يثبتتقديم 

 ألشفففففففففففففخفففاص الفففذين لم يتمكنوا من تلقي التلقيح أو لم يتم تلقيحهم بفففالنسفففففففففففففبفففة ل

 48( سفففففففففففلبي ال تتجاوز مدته PCRتقديم اختبار الكشفففففففففففف )فعلتهم بشفففففففففففكل كامل، 

 ؛عود على متن الطائرة أو السفينةساعة قبل الص

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

 ية للركاب عبر اإلنترنت قبل الصعود )يتم توزيعها أيًضا على تنزيل البطاقة الصح

متن الطائرة أو الباخرة( وملؤها، وال سفففففففففففيما بالعنوان الشفففففففففففخ ففففففففففف ي داخل املغرب 

، عند الضفففففففففففففرورة، خالل األيام التواصفففففففففففففل معهللمسفففففففففففففافر، ورقمي هاتف يتيحان 

 ( التي تلي دخوله التراب الوطني.10العشرة )
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 "ب"   القائمةمين من الدول املدرجة في بالنسبة للمسافرين القاد .ب

 :يما يل القائمةيتوجب على املسافرين القادمين من الدول املدرجة في هذه 

 اإلدالء باختبار " PCR"  ؛عملية اإلركابقبل ساعة  48دته متتجاوز سلبي ال 

  أيام، بأحد الفناد  التي تم تحديدها من قبل  10الخضففففففففففففوع ل جر صففففففففففففحي مدته

 ؛جهات اململكة موزعة على كافةوهي  ،املغربيةالسلطات 

  إجراء اختبارPCR  جرفي اليوم التاسع من ال. 

 التدابير واإلجراءات اإلدارية 

سفففففففة محمد مؤسفففففففتنفيذا للتعليمات امللكية السفففففففامية لجاللة امللك حفظه هللا إلى 

ية أفراد الجالية املغرب رهن إشفففارةبقائها ترتيبات خاصفففة ل تعضففف  الخامس للتضفففامن، و  

بالخارج على متن البواخر التي تؤمن العبور، وذلك لضفففففففففففففمان اسفففففففففففففتفادتهم من  املقيمة

 .ظروف مثلى خالل العبور والوصول 

تسفففففففهيل مجموع املسفففففففاطر اإلدارية والجمركية والصفففففففحية، الترتيبات هذه  وتتوخى

رضففففففففففية أثناء سفففففففففف  خالل عملية العبور، لضففففففففففمان ظروف آمنة وسففففففففففل   السفففففففففففر وخالل ة وم 

 .الوصول واإلقامة في املغرب

وسففيتم االسففتمرار في العمل ببالي التدابير االعتيادية األخرى املتعلقة باالسففتقبال 

 .واملساعدة، التي تؤمنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في املغرب وبالخارج

السفففففففففارات والقنصففففففففليات العامة للمملكة بالخارج خالل هذه ومن جهتها تجندت 

لعملية وتسففففففففففففهيل جميع اإلجراءات القنصففففففففففففلية واالدارية املطلوبة من طرف املواطنين ا

املغففففاربففففة واألجففففانففففب الراغبين في زيففففارة املغرب، والتجففففاوب بطريقففففة نففففاجعففففة مع طلبففففاتهم 

 .وانتظاراتهم

ة املقيمين اإلفريقي واملغففففاربففففاتخففففذت وزارة الشفففففففففففففؤون الخففففارجيففففة والتعففففاون وقففففد 

بالخارج عدة تدابير على مسفففففففتوى تعبئة املوارد البشفففففففرية والدعم التقني، داخل اإلدارة 
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املركزية كما على مسففففتوى البعثات الدبلوماسففففية واملراكز القنصففففلية املغربية بالخارج، 

 لي. ، في نطا  اختصاصها القنصاملعنيةخاصة تلك التي تدخل موانو العبور األجنبية 

 ذه التدابير:هجملة  منو 

  ،فففاالت قنصفففففففففففففليففففة متنقلففففة في موانو العبور من بففففدايففففة العمليففففة إلى نهففففايتهففففا فتح وكف

، لفائدة 7أيام على  7و 24سففاعة على  24لتقديم خدمات إدارية بشففكل مسففتمر، 

 ؛لعائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطنأفراد الجالية ا

  ا ليا، بلجيكخاصفففففففففففففة بفرنسفففففففففففففا، إيطا، عند االقتضفففففففففففففاء، املراكز القنصفففففففففففففليةتعزيز

 ؛تخدمين عرضيين خالل عملية العبور وهولندا، بأعوان ومس

 املنتدبة املكلفة بشؤون املغاربة املقيمين إحداث خلية يقظة على مستوى الوزارة 

 ؛ة فترة العبور لتتبع سير العمليةطيل بالخارج

  ،متابعة التنسففففففيق مع سففففففلطات بلدان االسففففففتقبال والسففففففلطات املغربية املختصففففففة

ع وزارة الداخلية واإلدارة العامة لألمن الوطني، لضفففففففففمان مرور العملية خاصفففففففففة م

في أحسففففففففففن الظروف واالسففففففففففتجابة النتظارات مواطنينا بالخارج بمناسففففففففففبة العودة 

 لقضاء عطلتهم السنوية بأرض الوطن.

سات ت واملؤسئاكافة املتدخلين من الهيلأتوجه بالشكر وباملناسبة، ال بد أن 

تسهر على إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، وأخز بالذكر مؤسسة واإلدارات، التي 

محمد الخامس للتضامن، والوقاية املدنية، واألمن الوطني، والقوات املساعدة، والدرك 

االجتماعية، ومختلف املصالح اإلدارية والصحية و  امللكي، ونساء ورجال الجمارك

وأدعوهم ، س ي في هذه العمليةوالذين يضطلعون، كل من موقعه، بدور كبير وأسا

هم ملواطناتهم ومواطنتخدمة وبذل املزيد من الجهود مواصلة التعبئة باملناسبة إلى 

 الراغبين في قضاء عطلتهم ببلدهم األم.



 

20 

 التدابير املرتبطة بالنقل البحري والجوي  

يف على تكث تم العمففففل ،تنفيففففذا للتعليمففففات السففففففففففففففففاميففففة لجاللففففة امللففففك حفظففففه هللا

تناول في ممالءمة أسعار النقل الجوي والبحري لتكون وكذا البحرية والجوية،  الرحالت

 املغاربة املقيمين بالخارج الراغبين في زيارة وطنهم. جميع

 النقل البحري  على مستوى  .1

 تكثيف الرحالت البحرية  .أ

فيمففا يخز عودة املواطنين املغففاربففة القففاطنين بففالخففارج عبر الرحالت البحريففة فففإنهففا 

 لياوسففففففففففيت ومارسففففففففففيسففففففففففتتم انطالقا من نفس نقاط العبور البحري )جينوا بإيطاليا 

 . تم العمل بها خالل السنة املاضيةبفرنسا( التي 

 :التاليسفن لعبور مغاربة العالم وهي مقسمة على النحو  8توفير تم وقد 

-اء سففففيت بفرنسففففامين-سفففففن مخصففففصففففة للمسففففار ااتي: ميناء طنجة املتوسففففط 3 -

 ميناء جنوة بإيطاليا؛

ا ميناء مارسيلي-( مخصصتان للمسار ااتي: ميناء طنجة املتوسط2سفينتان ) -

 بفرنسا؛

 .ميناء سيت بفرنسا-سفن مخصصة للمسار ااتي: ميناء الناظور  3 -

 5000مسافر و 20000ية أولية تصل إلى بطاقة استيعابوتشتغل هذه الخطوط 

ط طنجة املتوس-تعبئة باخرة إضافية على خطي مرسيليا كما تمتعربة أسبوعيا، 

 .عربة أسبوعيا 1000مسافر و 4000طنجة املتوسط، بطاقة استيعابية تبلغ -وجينوا

 15.000مسفففافر وما يفو   48.000وبالتالي، فإن الطاقة االجمالية سفففتبلغ حوالي 

 15يونيو إلى  15أسفففبوعيا، مما سفففيمكن من تغطية املرحلة املتوقعة للعبور، من عربة 

 .ألف عربة 180ألف مسافر و 650، بحوالي 2021شتنبر

 حصففففففففففففففففالامليتم العمففففل على تقويففففة هففففذه الخطوط البحريففففة، حيففففث قففففامففففت هففففذا، و 

اتصفففففاالت مكثفة مع شفففففركات النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية املختصفففففة ب
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أوروبففا، وذلففك بهففدف إضففففففففففففففافففة خطوط جففديففدة إلى الخطوط التقليففديففة الرابطففة مع  مع

تمكن من الرفع من الطاقة االستيعابية واعتماد أثمنة ، مرسيليا وجينواو  موانو سيت

 .مناسبة للمسافرين

ي ف كمففا تجري مبففاحثففات مع السفففففففففففففلطففات البرتغففاليففة بهففدف جعففل مينففاء بورتيمففاوو 

البرتغففال مينففاء للعبور، من خالل فتح خطوط مالحيففة جففديففدة من هففذا املينففاء بففاتجففاه 

 .ميناء طنجة املتوسط

لرحالت لوفي إطار الحرص على تطبيق البروتوكول الصفففففففففحي املعمول به بالنسفففففففففبة 

على متن  ،املوارد البشفففففففففرية الصفففففففففحية الالزمةمع  ،سفففففففففيتم توفير مختبر متنقلالبحرية، 

اء تمكين املواطنين العففائففدين من إجر ، لط بين املوانو املشفففففففففففففففار إلتهففا آنفففاكففل بففاخرة ترب

في الحففففففاالت  (PCR)االختبففففففارات الطبيففففففة الخففففففاصففففففففففففففففففة بففففففالكشفففففففففففففف عن فيروس كورونففففففا 

 االست نائية التالية:

  سفففففففففففففففففاعففففة، عنففففد ركوب  48تقففففديم فحز للكشفففففففففففففف عن فيروس كورونففففا يتجففففاوز

 ؛، أو عند ولوج التراب املغربيالباخرة

  الرحلففة البحريففة على اض كورونففا على أحففد أو بعض املسففففففففففففففافرين خالل ظهور أعر

 ؛متن الباخرة

 اإلدالء بشهادات اختبار كورونا غير دحيحة أو مشكوك في دحتها؛ 

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

 ة التذاكرنخفض أثم .ب

تقليز األثمنة  فقد تمة، املكتراتذاكر، فبالنسفففففففبة للبواخر فيما يتعلق بأثمنة ال

أورو للعائلة املتكونة من أربعة أفراد  995املرجعية للتذاكر ذهابا وإيابا بالسفففففففففففففيارة إلى 

أورو للعائلة املتكونة من أربعة أفراد بالنسففففففبة  450بالنسففففففبة للخطوط طويلة املدى، و

 للخطوط متوسطة املدى. 
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على  2021يونيو  17كومة بتاري  صففادقت الحأما بالنسففبة للبواخر األخرى، فقد 

يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة املغاربة  ،2.21.479مرسوم رقم 

املقيمين بالخارج املسففففففففافرين عبر الرحالت البحرية الرابطة بين موانو فرنسففففففففا وإيطاليا 

 والبرتغال وموانو اململكة املغربية.

لفائدة  ،بصففة اسفت نائية ،عويض ماليويهدف مشفروع هذا املرسفوم، إلى تحديد ت

أفراد الجالية املغربية املقيمين بالخارج واملسففففففففففففافرين عبر الرحالت البحرية ملرة واحدة 

شفففففففففففففتنبر  30إلى  2021يونيو  15وأخيرة ذهفففابفففا وإيفففابفففا، وذلفففك خالل الفترة املمتفففدة من 

2021.  

 . ( درهم02ومن املرتقب أن تكلف هذه العملية حوالي ملياري )

 جوي الالنقل  على مستوى  .2

 حالت الجوية ر منظومة غير مسبوقة لل .أ

وضفففففففففففففعففففت الخطوط امللكيففففة املغربيففففة منظومففففة "غير مسفففففففففففففبوقففففة " من اإلجراءات 

عرضفففففففا حيث اقترحت  .لتسفففففففهيل تنقل املغاربة املقيمين بالخارج خالل الفترة الصفففففففيفية

، 2021شفففففففففففففتنبر  15يونيو الى  15خالل الفترة املمتفففففدة من  امليون مقعفففففد 2.5ينفففففاهز 

ي منهففا فعال، إلى  .ألف مقعففد خالل نفس الفترة سفففففففففففففنففة قبففل ذلففك 384مقففابففل  ن 
وقففد اقت 

 ألف تذكرة. 80، أي مليون و%45يونيو، حوالي  21حدود 

 من املنتظرو خطا دوليا هذا الصففففففففيف،  80ن يتم تشففففففففغيل أزيد من أومن املنتظر 

كما سيتم تعزيز هذه  .تبعا لتطور الحالة الوبائية وتصنيف الدول ذا الرقم هن يتغير أ

( خطا تم 20الخطوط من خالل الشففففففففففففبكة املحلية التي تضففففففففففففم ما يقرب من عشففففففففففففرين )

  .تعزيز رحالتها، خاصة في مراكش وأكادير

الداخلة الذي -سفففففففففففففيتم إطال  خطوط جوية جديدة مباشفففففففففففففرة مثل خط باريسو 

القففففارة األوروبيففففة  من ربط ول مرة،وسفففففففففففففيمكن أل يونيو الجففففاري.  18انطلق ابتففففداء من 

دقيقة. وسفففففففففففففيتم إطال  رحلة  30بمدينة الداخلة، في توقيت يقل عن أربع سفففففففففففففاعات و

 .اثنتين في األسبوع في مرحلة أولىواحدة الى 
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الخطوط امللكيففة املغربيففة بتعزيز برنففامج رحالتهففا في أهم البلففدان التي  امففتكمففا قفف

 15تسفففففففففففففتضفففففففففففففيف أكبر عفففففدد من املغفففففاربفففففة املقيمين بفففففالخفففففارج، حيفففففث برمجفففففت مفففففا بين 

رحلة أسففففففففففبوعية تربط بين املغرب وخمس بلدان  315حوالي  2021شففففففففففتنبر  15و يونيو

ة انيففا، بلجيكففا، اململكففرئيسفففففففففففففيففة حيففث يتمركز مغففاربففة العففالم )فرنسففففففففففففففا، إيطففاليففا، اسفففففففففففففبفف

 .املتحدة(

منجزة  49مقابل  ،في اتجاه فرنسفففففففففففففاسفففففففففففففبوعيا أرحلة  162الشفففففففففففففركة  قد برمجتو 

رحالت  8رحلة أسفففففففففففبوعية نحو إسفففففففففففبانيا مقابل  76، كما برمجت 2020خالل صفففففففففففيف 

 .2020رحالت خالل صيف  8نحو إيطاليا مقابل  35و

ومففاديففة إضففففففففففففففافيففة ملواجهففة إلى جففانففب ذلففك، فقففد عبففأت الشفففففففففففففركففة موارد بشفففففففففففففريففة 

 االرتفاع االست نائي الذي ستشهده هذه املرحلة.

  ة التذاكر نخفض أثم .ب

ارا في أسففففففع شففففففركة الخطوط امللكية املغربية تقترحعلى مسففففففتوى أسففففففعار التذاكر، 

وقففد تم تففدقيق هففذه العروض إلعففداد  .متنففاول أفراد الجففاليففة املغربيففة املقيمففة بففالخففارج

 .تختلف حسب الوجهات وعدد أفراد األسرةقائمة أسعار است نائية 

يفففابفففا عنفففد انطال  جميع إ، سفففففففففففففيتم اقتراح تفففذاكر سففففففففففففففر ذهفففابفففا و وفي هفففذا اإلطفففار

أورو  97الرحالت األوروبية للخطوط امللكية املغربية )باسففت ناء روسففيا وتركيا(، بسففعر 

 .عن كل راكب بالنسبة ألسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر

أورو ذهابا وإيابا بالنسففففبة لألسففففر املسففففافرة املكونة  120ر في كما تم تحديد السففففع

من ثالثة أفراد. أما فيما يخز املسففففففففافرين الفرادى أو بصففففففففحبة شففففففففخز آخر فقد تم 

 .أورو للفرد )ذهابا وإيابا( 150تحديد السعر في 

من أمريكا الشفمالية )نيويورك وواشفنطن ومونتريال(  املنطلقةوبالنسفبة للرحالت 

فراد أأورو )ذهابا وإيابا( لكل راكب مرفو  باثنين من  500حديد السفففففففففففففعر في فقد تم ت

 .أورو )ذهابا وإيابا( 600أسرته أو أكثر، فيما يبلغ السعر بالنسبة للمسافرين ااخرين 
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، تم يةالخطوط امللكية املغرب عبرإفريقيا وتركيا وروسففففيا من  لقادمينلوبالنسففففبة 

سفففففافر مرفو  باثنين أو أكثر من أفراد مأورو )ذهابا وإيابا( لكل  240تحديد السفففففعر في 

 .سرةفر بمفرده أو بصحبة أحد أفراد األ أورو لكل مسا 300األسرة و

 120ما تذاكر الرحالت الجوية القادمة من تونس، فسفففففيتم طرحها للبيع بسفففففعر أ

أورو  150و أكثر من أفراد األسففففرة، وبمبلغ أورو )ذهابا وإيابا( لكل مسففففافر رفقة اثنين أ

 .لكل مسافر بمفرده أو رفقة أحد أفراد األسرة

، إما سففففففمية للزبناءإفإن هذه األخيرة تباع بصفففففففة  ،حتكار حجز التذاكرا ال تفاديو 

 مباشرة أو عبر الوكاالت املختصة. 

سفففففففتخصفففففففز ، درهم( 2.5)مليارين ونصفففففففف أن تكلف هذه العملية حوالي  يتوقعو 

 لتغطية فار  أسعار التذاكر.

 التدابير الصحية واالحترازية املواكبة .3

سففففففيتم تنفيذ إجراءات األمن الصففففففحي على مسففففففتوى التدابير االحترازية والوقائية، 

 شركات النقل الجوية والبحرية، من خالل:لضمان دحة وسالمة زبناء وموظفي 

 ؛إلزامية استعمال الكمامات 

  املرافق و الفضففففاءات  والتطهير للسفففففن والطائرات وكافةتكثيف علميات التعقيم

باملوانو واملطارات )قاعات االنتظار، املرافق الصفففففففففففحية، التي  سفففففففففففتخدمها الركاب 

أجهزة التفتيش األمني،  السففففففففاللم، املصففففففففاعد، مقاعد االنتظار،قاعات الصففففففففالة، 

 ؛(… عربات نقل األمتعة

  احترام  ، مثلبين املسففففافرينة تدابير السففففالمة الصففففحيو  الجسففففديتفعيل التباعد

 ؛املسافة في منطقة اإلركاب، وفي حافالت النقل وفي الساللم الكهربائية واملمرات

  حرارية ملراقبة املسفففففففففففففافرين الوافدين، وبأجهزة  تبكاميرا املوانو واملطاراتتجهيز

 ؛الحرارةمتطورة لقياس درجة 

  املطارات؛في مختلف أرجاء املوانو و  أدوات تعقيم اليدينتوفير 
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  إسففففففعاف  وتوفير سففففففياراتلحاالت املشففففففتبه إصففففففابتها بالفيروس ل ةعازل أمكنةتهيئة

 .مجهزة للتكفل بهذه الحاالت

وال بد من تجديد التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وااللتزام بالتدابير  هذا،

 على النتائج واملكتسبات املحققة في مجال االحترازية، 
ً
 لفيروسا انتشارمواجهة حفاظا

 للجهود الجّبارة التي  ،األمن الصحي للوطن واملواطنين وحماية
ً
على  الدنابذلتها بوصونا

 هذا املستوى حتى اان، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية، ونهاية املوسم الدراس ي،

ذلك من تنقالت وتجمعات واختالط بين كل وما يترتب عن  وبمناسبة عيد األضحى،

 .األشخاص

 مخطط التدبير املطاري  .4

ي املكتب الوطنات، أعد على صعيد املطار ملواكبة هذه العملية وضمان نجاحها و 

 :التاليةالتدابير  حول تتمحور است نائيا لذلك، للمطارات مخططا 

  مالءمة االسفففففففففففففتغالل املطاري وتدبير تدفقات املسفففففففففففففافرين مع اإلكراهات املتعلقة

 ؛بتدبير الوضعية الوبائية

  ؛وتعميم عمليات التنظيف والتعقيمتكثيف 

  تقوية حمالت التحسففففيس واإلعالم مع وضففففع املكتب لصفففففحة خاصففففة على موقعه

على شفففففففففففففبكة األنترنيت توفر جميع املعلومات املتعلقة بمواعيد الرحالت الجوية 

 وبظروف االستقبال.

ألف  180تمكنت املطارات املغربية من معالجة رواج للمسافرين يصل إلى  قدو 

وسيعرف هذا الرواج  ،منها وصول في ظرف ال يتجاوز أسبوع( % 65افر )حوالي مس

 ارتفاعا متصاعدا في األيام املقبلة إن شاء هللا.

شركة للنقل الجوي،  42كما تستعد املطارات املغربية الستئناف أنشطة حوالي 

 بلدا. 43ستربط املغرب ب
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 تدابير خاصة بالفئات الهشة .5

ل فر  املساعدة االجتماعية املتواجدة على تعبئة ك  وطنيمؤسسة التعاون التعمل 

بكل عماالت وأقاليم اململكة لالنضمام إلى جهود السلطات العمومية بمختلف نقط 

العبور واملرور، من أجل تقديم خدمات االستقبال واالستماع والدعم والوساطة 

، نيمسنو ، نساءو أطفال، ، من واكبة ملختلف الفئات االجتماعيةوالتوجيه وامل

التي تحتاج إلى هذا الصنف من الخدمات األساسية أو ، و إعاقةأشخاص في وضعية و 

 املوازية.

وحدات إدارية وفضاءات وخاليا على فتح أبواب  ؤسسةكما ستعمل هذه امل

جتماعية متخّصصة في دعم وتوجيه األشخاص في وضعية إعاقة، وحماية ومواكبة ا

وضعية صعبة أو وضعية هشة، بتعاون وتنسيق مع الطفولة، والعناية باألشخاص في 

مختلف املتدخلين، لتسوية األوضاع الطارئة ألفراد هذه الجالية وفق طبيعة الحاالت 

 املعروضة.

وفي إطار األنشطة الترفتهية الصيفية للمؤسسات االجتماعية التي تدّعمها    

ة املعتمدة من طرف ، ووفق اإلجراءات االحترازية والوقائيمؤسسة التعاون الوطني

املؤسسة مستعدة ملواكبة من انتشار جائحة كورونا، فإن  السلطات العمومية للحّد  

هذه املؤسسات، إعماال ملبدأ التضامن  أنشطةانضمام بعض أبناء هذه الجالية إلى 

 والتواصل بين األجيال داخل وخارج الوطن.

 بمؤسسات اإليواءتحسين ظروف اإلقامة  .6

امللكية السامية لكافة الفاعلين السياحيين من أجل اتخاذ  تتنفيذا للتوجتها

التدابير الالزمة قصد استقبال أبناء الجالية املغربية املقيمين بالخارج في أحسن 

صالحها بتعبئة مالسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة الظروف وبأثمنة مالئمة، قامت 

هدف وذلك ب ،للصناعة الفندقية الخارجية من أجل مواكبة الجمعيات املهنية الجهوية

ملؤسسات اإليواء  "Welcome Safely " "يرة منح شارة "مرحبا بكم بأمانتتسريع و 
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 ،هما االمتثال ملرجع السالمة الصحيةو  ،تعتمد على مبدأين أساسيين، والتي السياح

 .وتكوين وتقوية قدرات املستخدمين

وا عن التزامهم باستقبال مجموع الفاعلين السياحيين عبر ومن جهة أخرى، فإن

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 

مقارنة باألثمنة املتداولة في املنصات الرقمية،  % 30ة عن تخفيضات بنسبة الفندقي

سنة. وهذه التخفيضات سيستفيد منها  12مع مجانية اصطحاب لطفل ال يتجاوز عمره 

 باإلضافة للمغاربة املقيمين بالخارج جميع املغاربة.  

لجالية أفراد اكما أطلق املكتب الوطني املغربي للسياحة حملة تواصلية لفائدة 

، والتي ”دنانتالقاو فبال “املغربية املقيمين بالخارج، تماشيا مع عالمته التجارية الجديدة 

هدف هذه الحملة إلى تعزيز الروابط القوية والتاريخية التي تجمع مغاربة العالم بوطنهم ت

كما تروم ترسي  مكانة اململكة كوجهة مفضلة للمغاربة املقيمين بالخارج  ،األم

وتشجيعهم على استكشاف املزيد من ثراء بالدهم. من خالل مختلف التجارب الفريدة 

 .التي تقدمها وجهة املغرب بلدهم األصلي
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ا عملية "مرحبالتدابير واإلجراءات املتخذة ملواكبة املحور الثاني: 

2021" 

في إطار برنامج مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج وتعزيز التواصل معهم خالل فترة 

واكبة للوزارة الوصية مللمصالح املركزية واملصالح الالممركزة لتعبئة تم تالصيف، 

 .قبال املرتفقين من مغاربة العالمواست

 اكبة القانونية واإلداريةعلى مستوى املو  

بر ع إلداريفففة ملغفففاربفففة العفففالم خالل فترة إقفففامتهم بفففاملغرب،تتم املواكبفففة القفففانونيفففة وا

 مجموعة من الخدمات:

  ضفففففمان الديمومة بالوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وبمصفففففالحها

ور مففغفففففففاربفففففففة الففعفففففففالففم وشفففففففففففففففؤون الففهففجففرة(، وفففي مففخففتففلففف اإلدارات الففالمففركففزيفففففففة )د  

 ؛ملؤسسات العمومية املعنية األخرى وا

 العمل "بالشباك الخاص باملغاربة املقيمين بالخارج باإلدارات واملؤسسات  تفعيل

، تفعيال 2015يوليوز  20م إحداثه بتاري  العمومية والجماعات الترابية" الذي ت

 ؛2015/7نشور رئيس الحكومة رقم مل

  املنصفففففففففففففففة الرقميفففة لتقفففديم الخفففدمفففات القفففانونيفففة والقضفففففففففففففففائيفففة عن بعفففد للمغفففاربفففة

لتي اخالل الفترة الصفففففففففففيفية، تهم خدمة "االسفففففففففففتقبال باملوعد"،  املقيمين بالخارج

 
 
 ط  ع  أ

. وسفففففففففففففتكمن هفففذه االيفففة من تقفففديم هفففذه 2021يونيو  16يوم ت انطالقتهفففا يففف 

 ؛ن خالل االستقبال الشخ  ي عن بعدالخدمات حضوريا وكذا م

 شفففففففففففباك نموذوي السفففففففففففتقبال وتوجيه مغاربة الخارج على مسفففففففففففتوى جهات  إحداث

اململكة باملراكز الجهوية لالسففففففففففففتثمار ولدى مؤسففففففففففففسففففففففففففة البنك الشففففففففففففعبي إلنشففففففففففففاء 

لتسفففففففففففففهيل الحصفففففففففففففول على  وأيضففففففففففففففا ،« Auto entreprenariat»املقاوالت الذاتية 

ع مو  ،األزمةمن دعم األنشففففففففطة األكثر تضففففففففررا لالتمويل البنكي بشففففففففروط ميسففففففففرة 

 ضمانات تحفيزية لفئة الشباب؛
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  تطوير مجموعة من الخدمات املوجهة ملغاربة العالم ورقمنتها بتنسفففففففففففففيق مع عدد

ط املسففففففففففففففاطر يسفففففففففففففوخاصففففففففففففففة في إطار تنزيل ورش تب ،من املؤسفففففففففففففسففففففففففففففات العمومية

 .واإلجراءات اإلدارية

 التواصلعلى مستوى  

ثففففت في هففففذا اإلطففففار د 
حفففف 
 
خاليففففا للتواصففففففففففففففففل بمختلف الطر  املتففففاحففففة للتجففففاوب مع  أ

 .استفسارات وطلب املعلومات وتلقي الشكايات من طرف املغاربة املقيمين بالخارج

 وفي هففففذا اإلطففففار، رفعففففت الوزارة املنتففففدبففففة املكلفففففة بففففاملغففففاربففففة املقيمين بففففالخففففارج من

ه واإلرشفاد من أجل التوجي ،املركزي والترابي يينعلى املسففتو  ،مسففتوى يقظتها التواصففلية

"، السفففففففففففففيمففا أن هففذه الفترة تشفففففففففففففهففد 2021واملواكبففة اإلداريففة بعففد انطال  عمليففة "مرحبففا 

 ،إقباال كبيرا للمغاربة املقيمين بالخارج على عدد من اإلدارات واملؤسفففففففففففففسففففففففففففففات الوطنية

ل ك تنسيق الجهود مع كل املتدخلين مركزيا وترابيا إليجاد الحلول املناسبة للمشابهدف 

 أو الصعوبات التي قد تعترض املواطنين املقيمين بالخارج.

أرقام هاتفية إضفففففففففافية وبريد إلكترونيا على املسفففففففففتوى  تم وضفففففففففع في هذا السفففففففففيا ،و

املركزي من أجل تلقي مختلف استفسارات وطلبات وشكايات املغاربة املقيمين بالخارج 

 .طيلة أيام األسبوع

كامل موجه للمغاربة املقيمين بالخارج، ع مخطط تواصفففففففففففففلي وإعالمي متضففففففففففففف  و  كما 

ي برنففامج تواصفففففففففففففل بهففدف اإلخبففار والتوجيففه والتفففاعففل املسفففففففففففففتمر، بففاإلضفففففففففففففففافففة إلى إطال 

 :يرتكز على املجاالت التالية رقمي

  تعبئففففففة الكفففففففاءات من خالل إبراز اإلنجففففففازات واملبففففففادرات التي قففففففام بهففففففا املغففففففاربففففففة

 املقيمون بالخارج؛

 السففففففففتثمارية التي يتيحها املغرب لتشففففففففجيع املغاربة تسففففففففليط الضففففففففوء على الفرص ا

 ؛بالخارج على االستثمار في املغرباملقيمين 

 ؛بالخارج ئدة املغاربة املقيمينالترويج للعرض الثقافي املوجه لفا 
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 الترويج ملنصففففففففففة "بالدي فقلبي "BLADIFQALBI"،  شففففففففففهر التي تم إعطاء انطالقتها

 غاربة العالم.بهدف تعزيز التواصل مع م ،2021يناير 

 إبراز كفاءات املغاربة املقيمين بالخارج 

 من خالل األنشطة التالية:

 منصفففففففففففففففففففة لتعبئفففففففة الكففففففففاءات املغربيفففففففة بفففففففالخفففففففارج "مغربكم مواصففففففففففففففلفففففففة تطوير" 

«maghribcom »؛ 

  تعزيز التواصل مع الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج من أجل تعبئتها والتعريف

 وذلك عبر تنشيط مختلف شبكات كفاءات العالم؛ ،بها خالل هذه الفترة

  تمكين كفففاءات مغففاربففة العففالم خالل مقففامهم الصفففففففففففففيفي بففاملغرب من املشفففففففففففففففاركففة

فاديميففة  وتففأطير دورات تكوينيففة لفففائففدة الطلبففة املغففاربففة وذلففك في إطففار برنففامج "أكف

 (؛ MRE Academyالكفاءات املغربية بالخارج" )

  املكلفففة بففاملغففاربففة املقيمين الوزارة املنتففدبففةوضفففففففففففففع خليففة اسفففففففففففففتقبففال على صفففففففففففففعيففد 

 لكفاءات وتسفففففففففففففجيل الكفاءاتمن أجل تقديم البرنامج الوطني لتعبئة ا بالخارج،

 ؛الجديدة

  وضفففففففففففع خلية اسفففففففففففتقبال بالوزارة وعلى مسفففففففففففتوى دور املغاربة املقيمين بالخارج من

من  دأجل تقديم املنصففففففففففة اإللكترونية الجديدة وتسففففففففففجيل حاملي املشففففففففففاريع الجد

 أجل مواكبتهم؛  

  تنظيم دورات تكوينية حضففففففورية حسففففففب التدابير الصففففففحية املعتمدة بشففففففراكة مع

" لفائدة حاملي املشففففففففففاريع 13الشففففففففففركاء األجانب واالتحاد العام للمقاوالت "الجهة 

 .باملغرب
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 االحتفال باليوم الوطني للمغاربة املقيمين بالخارج 

جاللة امللك محمد السفففففادس نصفففففره هللا أقره صفففففاحب الهذا االحتفال، الذي  يصفففففادف

يتم تنظيمه بمختلف عماالت وأقاليم و  غشفففففففففففففت من كل سفففففففففففففنة، 10 يوم، 2003سفففففففففففففنة 

اململكة بتعاون مع وزارة الداخلية، ويشففففففففكل فضففففففففاء للتشففففففففاور وتبادل ااراء بخصففففففففوص 

القضففففففففففايا والتحديات التي تهم مغاربة العالم تحت موضففففففففففوع معين كل سففففففففففنة، حيث تم 

همها الشففففففففباب، النسففففففففاء، أخالل السففففففففنوات األخيرة التطر  إلى مجموعة من املواضففففففففيع 

 دارية...إلخ.رات مغاربة العالم، الخدمات اإل مااستث

 10من املزمع تنظيم االحتفففال بففاليوم الوطني للمهففاجر خالل هففذه السفففففففففففففنففة يوم و 

في صفففففففففففففلب النموذج التنموي  ن بالخارجو "املغاربة املقيم تحت شفففففففففففففعار 2021غشففففففففففففففت 

 .الجديد"

ة بتنظيم االجتماع التاسفففففففففففففع للجنة الوزارية لشفففففففففففففؤون املغار  أيضففففففففففففففا يرتقبهذا، و 

من أجففففل الففففدراسفففففففففففففففففة  2021املقيمين بففففالخففففارج وشفففففففففففففؤون الهجرة خالل شفففففففففففففهر يوليوز 

واملصفففففففففففففادقة على عدد من التوصفففففففففففففيات التي تهم املواكبة االجتماعية للمغاربة املقيمين 

نزيففل التأيضففففففففففففففا و  ،تعبئففة الكفففاءات واالسفففففففففففففتثمففاراتبففالخففارج في ظففل تففداعيففات كورونففا، و 

 اربة املقيمين بالخارج.الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واملغ
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 خاتمة
 املحترم، املستشارينالسيد رئيس مجلس 

 املحترمين، املستشارينالسيدات والسادة 

على أننا مقبلون على رهان وطني هام يتمثل في التأكيد أجدد أود أن ، في الختام

واستقبال أخواتنا وإخواننا املغاربة املقيمين بالخارج، باملوازاة مع  العبور،إنجاح عملية 

حتى تمر هذه العملية في  اليقظة على جميع املستوياتو الحيطة والحذر  استمرار

على املكتسبات التي حققتها اململكة في تدبير  نحافظالظروف الصحية، و أحسن 

حب الجاللة امللك محمد الجائحة بفضل الرؤية االستباقية واالستشرافية لصا

 .، وتالحم وتعبئة كافة مكونات الشعب املغربيالسادس نصره هللا

ير التدابو  حترازيةاال اإلجراءات احترام بالنظر إلى التراخي امللحوظ مؤخرا في و 

 اإلجراءاته هذااللتزام الصارم ببد من تذكير املواطنات واملواطنين بضرورة ال ، الوقائية

لفموص ى احترام التدابير امن أيضا البد و التي تقرها وتعلنها السلطات والجهات املعنية، 

اع من ارتداء للقن ،اللجنة العلمية الوطنية والسلطات الصحية ببالدنا لدنبها من 

بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات 

ت واستئناف الرحال  لإلجراءات االحترازيةع التدري ي غير الضرورية، خصوصا مع الرف

 الدولية من وإلى املغرب.

نجعففففل من عمليففففة عودة املغففففاربففففة  لكيتظففففافر الجهود إلى ون جميعففففا مففففدعو إننففففا 

صفففففلة الرحم بين خالل صفففففيف هذه السفففففنة فرصفففففة ل "،2021، "مرحبا جاملقيمين بالخار 

فرصفففففة إلعطاء انطالقة م ببلدهم، و أبناء الوطن الواحد، وتوطيد أواصفففففر مغاربة العال

ل كفف ، جففديففدة ألوراش التنميففة ببلففدنففا ودعم مختلف القطففاعففات االقتصففففففففففففففاديففة الوطنيففة

 .في أمن وأمان واطمئنانذلك 

وإننففففا مففففدعوون جميعففففا للتحلي بروح التفففففاؤل واألمففففل واإليجففففابيففففة، التي عبر عنهففففا 

امسة السنة التشريعية الخالدورة األولى من جاللة امللك حفظه هللا في خطاب افتتاح 

بقوله : "وإنني واثق بأننا سفففففنرفع جميعا هذا التحدي،  من الوالية التشفففففريعية العاشفففففرة

في إطار الوحدة الوطنية والتضففففامن االجتماةي"، مختتما خطابه السففففامي بقوله تعالى: 
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 يفأسفففففففففففففوا من روح هللا، إنفه ال ييفأس من روح هللا إال القوم الكفافرون"، صففففففففففففففد  هللات"وال 

 العظيم.

هم على أرض وطن بأخواتنا وإخواننا املغاربة املقيمين بالخارجأجدد الترحيب وإذ 

ي تمر كهللا تعالى أن يوفقنا لأتمنى لهم مقاما طيبا، راجيا  فإنني ذويهم،أهلهم و وبين 

 .عملية استقبالهم ومواكبتهم في أحسن الظروف

 .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته


