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 الثالثة عشر بعد المائة محضر الجلسة
 

 .0121رمضان  91املوافق ل  9102يوليوز  92 : التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب:  الرئاسة

أربعة ومخسون دقيقة ابتداء من الساعة الواحدة  : التوقيت
 . زواال والدقيقة السادسة والعشرين

العامة  ةسياسبال املتعلقةألسئلة اجلسة :  جدول األعمال
 .املوجهة إىل رئيس احلكومة

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة
. تفضلوا السيدات والسادة النواب، السادة الوزراء، تفضلوا

  .على بركة اهلل سننطلق
ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم

 .المرسلين
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيد وزير الدولة،
 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
من الدستور واملواد  011طبقا ملقتضيات الفصل 

يعقد اجمللس  ،من النظام الداخلي جمللس النواب 061و 051
العامة املوجهة إىل  املتعلقة بالسياسةاجللسة املخصصة لألسئلة 

سؤال يتعلق بأوضاع يتضمن جدول األعمال و  ،احلكومةرئيس 
 .األغلبية تاجمموعو تقدمت به فرق  ،اجلالية املغربية باخلارج

أعطي الكلمة للسيد األمني لتالوة  ،قبل ذلك 
فليتفضل  ،اجمللسمكتب ملخص عن املراسالت الواردة على 

 .مشكورا
 :، أمين المجلسعبد الصمد حيكر النائب السيد

 الرئيس،السيد 
 السيد رئيس الحكومة،

 السادة الوزراء، ،السيدة الوزيرة
 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 

توصلت رئاسة جملس النواب بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق 
 :األمر ب
  قانون رقم البتتميم  12.09قانون رقم المشروع
 .املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 9.11
 إىل  120.0يعدل ويتمم مواد ينسخ أو قانون  مقرتح

لباب املتعلقة بالتمييز من الفرع الثاين مكرر من ا 120.1
األشخاص من الظهري السابع يف اجلنايات واجلنح ضد 

 0229مجادى الثانية  92بتاريخ  0.52.102الشريف رقم 
باملصادقة على جمموعة القانون  0269نونرب  96وافق ل امل

وقع تعديله وتتميمه، تقدم به رئيس وأعضاء فريق اجلنائي كما 
 .األصالة واملعاصرة

 99.10القانون رقم  مقرتح قانون يعدل ويتمم 
بتنفيذه الظهري الشريف رقم  الصادراملتعلق باملسطرة اجلنائية 

أكتوبر  2 املوافق  0192رجب  95بتاريخ  995.19.0
 12.12م القانون رق كما مت تتميمه وتغريه مبوجب  9119

 96بتاريخ  0.12.011ه الظهري الشريف رقم الصادر بتنفيذ
ه رئيس تقدم ب 9112ماي  92املوافق  0191ربيع األول 

 .وأعضاء فريق األصالة واملعاصرة
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   مقرتح قانون يتعلق بتغري القانون رقم
للطبيبات واألطباء الصادر  املتعلق باهليئة الوطنية 09.12
ى مجاد فاتح بتاريخ 0.02.06رقم ه الظهري الشريف بتنفيذ
فرق تقدمت به  9102مارس  02املوافق  0121
 :من السيدات والسادة النواب احملرتمني كل  ،األغلبية
 بنانعيمة  ،عن فريق العدالة والتنمية يراهيمباإلمصطفى 

 مةيعكا فاطمة  ،عن فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية حيىي
يل عن فريق التقدم الدميقراطي فريق احلركي وأناس الدكاالعن 
 .السيد الرئيس وشكرا

  :السيد الرئيس
 ،الكلمة ألحد مقدمي السؤال النائب احملرتم ،شكرا

  .نقطة نظام ،تفضل
رئيس فريق العدالة والتنمية  عبد اهلل بووانوالنائب السيد 

 :(نقطة نظام)
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
  ،السيد الرئيس

  ،رئيس الحكومةالسيد 
  ،السيدة والسادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب
ه اجللسة شهرية سبق صحيح هذ ،السيد الرئيس

األمر األول هو  :وأريد أن أوضح أمرين ،طعتهااللمعارضة أن ق
اتفقنا عليه كفرق يف هذا اجمللس وحنن ي ذالإلتفاق ا لأنه طبق
مررنا بثالث مراحل وبقيت  ،تعديل النظام الداخلينباشر 
ة وهي املادة طبعا من بينها اجللسة الشهري ،قضايا 01معلقة 
سنأيت  ،يف النظام الداخلي ،لى أنهواتفقنا مجيعا ع .912
 .اعديالت حوهلا مث نصوت عليها ونعمل هببالت

زتش اجللسة العامة ولكن ادام اطبعا احنا صوتنا باق 
ما يصدر وبعد ،الدستوري رأي صحيح للمجلس .ا اتفاقهذ
ا ولكن هذ ،له مجيعا سنمتثلنذاك جمللس الدستوري آاقرار 
  .له مجيعا منتثلق كان ال بد أن ااتف

أن السؤال املوجه إليكم هو  ،النقطة الثانية السيد الرئيس
لي الق السيد الرئيس يواحد الفر  ،موقع من طرف األغلبية
 ،60أو  61معه باش كيكمل  نييانتما عضو فيه وسان

لي غادي الا املوضوع هذ ،اإلقرتاح ديال املوضوع كان منه
كان من و ناقشوه اليوم كان من اقرتاح الفريق اإلستقاليل 

وحنن نعلم مجيعا أن املسلمون مسلمني  الرئيس،اقرتاح السيد 
هو أن  ،ر من ذلكبل أكث .موعند التزاماهت عهودهمعند 

ميكنش ا فم م،ناهأد ميسعى بذمته هأن يعين ،املؤمنني عدول
 ومتد السؤال اواحد التزم معايا وقال يل غادي انديروا ه

ه الفريق ي اقرتحالسؤال الذ داهعلى ساء الفرق ال برؤ تصاال
عند لي لااحلرج نتفهموا  ميكناحنا  .اإلستقاليل وأن ال حيضر

 االلتزامنتفهموا أبدا عدم ميكنش ا ولكن م الرئيس،السيد 
اد ه الرئيس،أنا كنقلك السيد  ،أي واحد فينا ،السياسي
ال ميكن للسيد  كيمضيه،  والتنميةحد يف العدالة أي وا االلتزام

 .عنه يرتاجع األمني العام أن
خنشى و  ،سياسيهذا إلتزام  ،ه النقطةنسجل هذولذلك  

األربعاء ويوم  يوم السيد الرئيس أنه فيما يستقبل من أعمال
لتزمات أخرى كما اعن اخلميس ويوم اجلمعة أن يتم الرتاجع 

الفرق  فوها مجيعا اليت هتم تشكيلاللي كنعر وقعت على املادة 
  .وبذلك وجب التنبيه وشكرا

  :السيد الرئيس
رتم النائب احمل ،الكلمة ألحد مقدمي السؤال ،شكرا
 .األغلبية اتجمموعظ الرتايب باسم فرق السيد حفي
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 :النائب السيد حفيظ الترابي
  ،السيد الرئيس

  ،والسادة الوزراء المحترمونة السيد
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

على العديد من املقتضيات اليت  9100دستور ص ن
ا جاء يف كم  ،هتم النهوض بأوضاع اجلالية املغربية يف اخلارج

صلب أولويتكم يف اجلالية ستظل  بأن هذه ،برناجمكم احلكومي
عالقتها د يها وتوطحلعن حقوقها ومحاية مصا وذلك للدفاع
 .بوطنها األصلي
ببلدان أمام اإلكراهات واملشاكل اليت تعاين منها و  

والصعوبات اليت  ،إقامتها أو خالل فرتات عبورها ألرض الوطن
هتا يف اإلدارات واملرافق العمومية احاجيحني قضاء تواجهها 
يف دعم أفرادها  مدخرات إستثمارمسامهتها املقدرة يف ومحاية 

ة رئيس احلكوملكم السيد نسائ ،لذلك .اإلقتصاد الوطين
املقتضيات الواردة  تنزيلها لعن اإلجراءات اليت اختذمتو  ،احملرتم

وخاصة  ،احلكومي كمجمرناببه بدستور اململكة والوفاء مبا جاء 
ة يتنا وكذا تبسيط املساطر اإلداريظروف جال بتحسني مبا يتعلق

ستثمار االتشجيع أفرادها على املوجهة إليها، وما هي تدابري 
  .وشكرا السيد الرئيس ؟طنها األميف و 

  :السيد الرئيس
 نب عيالكلمة للسيد رئيس احلكومة ليج ،شكرا

  .السؤال
 :رئيس الحكومة، كيران بناله السيد عبد اإل
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

ومن له اهلل وآالحمد هلل والصالة والسالم على رسول 
  .وااله

  ،السيد الرئيس مجلس النواب المحترم
  ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 

  ،السيدة الوزيرة ،السادة الوزراء
 ر أعضاء جملسكم املوقر علىشكأن أ ،أود يف البداية

وقد  ،ماليني ونصف 1ا السؤال الذي يهم أكثر من طرح هذ
السالمة ب هلمحنمد اهلل معنا و حيضرون  مممثليهبعض علمت أن 
 .قاما طيبا وعودا سليماهلم م ونرجو

من ماليني ونصف  1السؤال يهم أكثر من  هذا 
وهي شرحية عزيزة على  ،إخواننا املواطنني املقيمني يف املهجر

موصولني من جاللة امللك واهتماما  رعاية تلقىو قلوبنا مجيعا 
يفتأ يؤكد عليها يف خمتلف املناسبات  الذي ال ،حفظه اهلل

الذي  رسم  9109غشت 91ليوم خرها خطابه السامي وآ
اسة العمومية لتدبري شؤون مغاربة يالس جاللة امللك معاملفيه 
خاصا  ااملوضوع حمور  ذاكما أفرد الربنامج احلكومي هل  . العامل

  .دمة املغاربة املقيمني يف اخلارجخلالعمومي  اءداأليهم تقوية 
حضي  باخلارج تناجاليفإن النهوض بأوضاع  ،وعموما

غري أن وترية اإلصالحات  ،باهتمام متواصل على مدى عقود
 كما أن  ،األخريةالقليلة ارعا ملحوظا خالل السنوات سعرفت ت
ليت حتظى بإمجاع خمتلف املوضوع يدخل يف دائرة املسائل ا هذا

 .السياسينيالفاعلني 
خالل  إليه املوضوع الذي سبق وتطرقت إن طرح هذا 
املنصرم حتت ماي  2يوم  ةاملستشارين املنعقدجملس جلسة 
اجلالية املغربية يف املهجر بني ضمانات القانون أوضاع "عنوان 
 جوايبتأكيد بعض ما جاء يف معرض سيتيح الفرصة ل "والواقع
سأركز على أربع نقاط  ،لعامل الوقت ااعتبار ه و غري أن .السابق
ظروف  ة لتحسنيبري املتخذاالتد :عليها سؤالكم وهي أكد

 ؛تبسيط املساطر اإلدارية املوجهة إليها ؛يتنالاستقبال جا
وتفعيل  ؛ألموطنهم اها على اإلستثمار بفرادتشجيع أ

  .ات الصلةاملقتضيات الدستورية ذ
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  ستقبال إظروف  ة لتحسينالتدابير المتخذ :أوال
  .بالخارج الجالية المغربية المقيمة

  الرئيس،السيد 
مغاربة العامل من لقد بلغ عدد الوافدين على بالدنا 

 ،دخل جوانصفهم حوايل مليون فرد  9102 يونيو 5مند 
 اجلزء الثاين من عملية العبور الذي سيتزامنيتوقع أن يعرف و 
أكرب من عدد شهر رمضان وحلول عيد الفطر توافد هناية  عم

امللكي السامي الذي  باالهتماموحتظى عملية العبور  ،اجلالية
جتسده الرئاسة الفعلية لصاحب اجلاللة امللك حفظه اهلل لعملية 

توفري الظروف املعنية معبأة باستمرار لكما أن املصاحل   ، "مرحبا"
 .ظروف حسنةواإلمكانيات الالزمة حىت متر يف 

يونيو  5 ه السنة فعلياوقد انطلقت عملية العبور هلذ 
 عبور مبكر ألفراد اجلالية املغربية مبناسبةل احتسبوذلك  ،9102
يتم  ،ه العمليةولضمان حسن سري هذ .رمضان الكرمي شهر

ا يف إطار اللجنة الوطنية للعبور وكذا اللجنة ي هلقبلالاإلعداد 
التنسيق املتكامل والتعبئة  ، هبدفانياالثنائية املشرتكة مع اسب

يم حصيلة جمرياهتا كما يتم تقي  .الشاملة ملختلف املتدخلني
ر املستمر ألداء ي والبح  عن سبل التطو الستخالص العرب

 .العملية ني بتنفيذياملعناملتدخلني 
لف اجلهات ينبغي التأكيد أن خمت ،اخلصوص وهبذا 

الالزمة لتحسني ظروف اإلجراءات  املعنية حرصت على اختاذ
 :التالية إستقبال اجلالية هلذه السنة وخاصة على املستويات

وضع خمطط  :البحري النقل أمنيتعلى مستوى  -
يوميا  رحلة 12باخرة تؤمن  96للمالحة البحرية يتضمن 

الذروة  ستعمال يف أوقاتلالتني احتياطيتني ذهابا وإيابا، وباخر 
كما متت إضافة خط   .فرمسا 0911تفوق  بطاقة استيعابية

ومتكن  ،مبعدل رحلة يوميةموتريل حبري قار يربط بني احلسيمة و 
شخصا يوميا  19.511نقل االستيعابية اجلديدة من الطاقة 

سنة ب نةر مقا  يف املائة 09عربة بزيادة قدرها  90.511و
9109.  
فإن عدد الشركات اليت  :وعلى مستوى النقل اجلوي -      

 11يبلغ تؤمن ربط مطارات اململكة بباقي مطارات العامل 
 low التكلفة منخفضة 01منتظمة و 92 منها ،شركة

cost،  وقد بلغت عدد  .شركات مغربية 2ومن ضمنها
مقارنة  يف املائة 99رحلة يف األسبوع بزيادة  0202حالت ر ال
يف املائة من  21مدينة مغربية وهتم  01تغطي  ،9109مع 

 .يف املائة افريقيا 01وهذه الرحالت أوروبا 
هيزات تضمن سيولة احلركة جتوعلى مستوى توفري  -    

طنجة املتوسط ناء ملينسبة المت ب :العبور وظروف الراحة يف نقط
عربة  00.221و مسافرا 21.109 توفري عرض يومي لنقل 

 065ومت إجناز استثمارات بقيمة  يف املائة، 96بزيادة تبلغ 
 2و  9 مليون درهم لتطوير البنيات التحتية حملطة الركاب

مت إحداث  ،نصاراملعرب بين وبالنسبة  .العبور وحتسني لتسهيل
 la تكون ، أنا كنقولكم أرقام تقدر إضافيا اشباك 01

routine ا راه كالم مهم ، ولكن هذتتبانشاديال الكالم م
د القضية اهتبان  اخاشباك إضافيا و  01مت إحداث ، جدا
وهي الدليل على أن  ،مهمة جداو هلة راه ماشي سهلة اس

ها حساسية بالغة ملعاناة املواطن وتسعى لرفع احلكومة يعين عند
شباك  01مت إحداث  .نههذه املعاناة، ويف كل ما تقوم 
من ممرات مرت  611وجتهيز  إضافيا للمراقبة األمنية واجلمركية 

هيز الفضاءات حول شبابيك املراقبة الراجلني وجتو السيارات 
 ، كل هذا قد الصحيةمرافق  6وبناء وجتهيز  ،مشسيةبواقيات 

الذي ولكن له اعتبار كبري بالنسبة للمواطن  أنهيكون يتصور 
مت  ،عرب باب سبتةملوبالنسبة  .املرافق أثناء دخوله هذه حيتاج إىل
وختم اجلوازات دون  بة جوازاتشباكا إضافيا ملراق 06إحداث 

وتوسيع املمرات اخلاصة بالسيارات إىل  ،غادرة السائق لسيارتهم
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احمليطة والفضاءات ومت جتهيز املمرات  ،للخروج 6للدخول و 1
 .بالشبابيك املراقبة بواقية مشسية

 ،تعزيز السالمة والوقايةاألمن و  أما على مستوى ضمان  -    
خر اسباين مبيناء اجلزيرة اخلضراء وآمت فتح مركز أمين مغريب  فقد

عنصر ملختلف املصاحل  9261مبيناء طنجة املتوسط وتسخري 
 .األمنية باملراكز احلدودية اجلوية والبحرية

جندت  ،وعلى مستوى خدمات القرب وتوفري املساعدة -   
فرد للمواكبة  111مؤسسة حممد اخلامس جملس للتضامن 

ت دعوأ ،الطيب مبراكز العبور األساسية تماعية واإلسعافاالج
يد نومت جت ،فضاء لالستقبال واالسرتاحة بالداخل واخلارج 06
اد الرقم عرفت هأنا ملي  ،واهلل العظيم ،9111طبيبا و 226
 agréablement الفرنسيني  يقول ،فوجئت إجيابيا إيال

surpris ، 951و اممرض 9222طبيبا و 226مت جتنيد و 
 929مركزا لإلنقاذ املؤقت و 21سيارات إسعاف وتسخري 
كلم يشمل أهم احملاور   2512وحدة للتدخل على طول 

من العناصر  6221ه جمموعما تعبئة  فقد مت ،وعموما .ةيالطرق
  .عملية العبورللتأطري املباشر ل

 ة لتبسيط المساطر اإلدارية ير المتخذالتداب :ثانيا
  .بالمهجر الموجهة للجالية المغربية

  ،السيد الرئيس
إن احلكومة تعمل بانتظام على حتسني وتطوير 

 أرض اخلدمات اإلدارية املوجهة للجالية املغربية داخل وخارج
ومن أجل ذلك يتوفر املغرب على  ،مالوطن وتسيري قضاياه

كومة على وتعمل احل .امركز  56نصلية مكونة من شبكة ق
وإعادة  ،قنصلية جديدةه الشبكة بإحداث مراكز تطوير هذ

وحتسني  ،النظر يف التقطيع القنصلي وبرجمة قنصليات متنقلة
د الشي باقي اه شيكلاللي  أنا عارف ب .ظروف اإلستقبال

ال احنا وال اإلخوان ديالنا  ،بغينااللي ماشي يف املستوى 

أساسي بالنسبة وبذل اجلهد ولكن الشعور بالعناية  ،املوجودين
اإلنتظار تدبري يك اإلستقبال بنظام بتجهيز شباب .إليهم

وبذلك  ،جمهزة ومكيفة وفضاءات عمل مفتوحة وقاعات
تغطية خدمات اجلالية املغربية باخلارج تفوق أصبحت نسبة 

 وقد مت حتدي  نظام تدبري .توفرة لدى الدول املماثلةاملنسبة ال
كبطاقة التعريف الوطنية واجلواز   ،جمموعة من اخلدمات

 اإللكرتونية ومت انطالق العمل بالبوابة ،واحلالة املدنية البيومرتي
www.consulat.ma  ه البوابة أنه جيب تطوير هذغري

 .إدارية أخرىلتشمل خدمات 
فتنشط على األخص موازاة  ،أما القنصليات املتنقلة 

ي إطالق األوراش اجلديدة اليت مهت جواز السفر البيومرت مع 
وقد  ،قرتاب العطلة الصيفيةبا وبطاقة التعريف اإللكرتونية

 فالنصبرسم عملية  92و 9109عملية خالل  91نظمت 
 .9102األول يف سنة 
القطاعات املعنية تتعبأ من أجل فإن  ،أما داخليا 

خمتلف  ستقبال وتوجه مناشري سنويا لتعبئةاال توفري ظروف
مداومة جوع أفراد اجلالية، بإرساء فرق دارات خالل أوقات ر اإل

ص فرق استقباهلم وتقدمي املعلومات واالرشادات الالزمة وختصي
أنه ليس هنالك مواطنون هذا ال يفيد و  ،وتسهيل مأموريتهم

ندهم الوقت الكايف ويعانون مع يأتون من اخلارج وليس ع
 .الذي حتدثنا عنه ولكن اجملهود يسري يف هذا االجتاه ،داراتاإل

فإن احلكومة بصدد  ،ويف إطار تعزيز سياسة القرب 
 مراكز جديدة كدور للمغاربة املقيمني يف اخلارج، 6إحداث 

وإذا  هلل،وجنحت و احلمد  هذه مبادرة عملتها الوزارة املعنية
 .ختلف جهات اململكةمبحناول تعميمها تدرجييا سوف 
لية للقرب واستقبال شكايات آ د الفضاء املؤسسايتاويشكل ه

ف املصاحل اخلارجية على مستوى خمتلاملهاجرين والتنسيق مع 
كما   .لقضايا املطروحةعماالت واألقاليم هبدف إجياد حلول لال
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 وزارة العدلخدمة سريعة على مستوى و مداومة يتم تأمني 
جهوية خاليا و مركزية  ةمن خالل إحداث خلي ،ياتاحلر و 

شكاية مغاربة  ستقبال ومعاجلةالحماكم اململكة وحملية مبختلف 
يف  مدة تواجدهمخالل م هتايف ملف العمل على البتالعامل و 
نظرا  ،د الناساولكن ه ،للجميعوالعدالة هي واحدة  .املغرب

وزارة اإلخوان اللي يف هلم عملوا  ،اللي عندهمللوقت القليل 
 .االجراءاتباش يسرعوا هم و ن باش يعاونللجاد االعدل ه
ومن بني التسهيالت اإلدارية املقدمة ألفراد اجلالية   
ربط الالشرتاك و تبسيط وتسريع مساطر املرتبطة با كذلك،

وقد مت ختفيض  .الكهرباءو ري السائل شبكات املاء وتطهب
الشبابيك من الفئة على املستوى الوكاالت وشركات التدبري 

ئل بدال يف نقط العبوريتم كذلك تزويد اجلالية ، و املفوض
إلدارية واألمنية تتضمن املعلومات اخلاصة باإلجراءات ا

  .ماليت ختصهواجلبائية واجلمركية 
  على الخارج جيع مغاربة ة لتشالتدابير المتخذ: ثالثا

 .اإلستثمار في المغرب

  ،السيد الرئيس
يف ال ختفى عليكم املسامهة النوعية للمغاربة العامل 

فقد عرف  ،الدورة اإلقتصاديةاإلقتصاد الوطين وتنشيط  دعم
 ،ينري خخالل العقدين األ منوا مضطردااملالية  محتويالهتحجم 

 56.2إىل  0221مليار درهم سنة  91حي  انتقلت من 
من  يف املائة 1ما يشكل نسبة هو و  ،9109مليار درهم سنة 

كما تقدر ودائع اجلالية بالبنوك املغربية   .الناتج الداخلي اخلام
من جمموع الودائع  يف املائة 90 ،ار درهمملي 021حبوايل 
خوان املغاربة املسامهة ديال اإل ،ا مهم جداهذ .يةطنية البنكالو 

ولكن يقينا ماشي هي السبب وال  ،املقيمني باخلارج مهم جدا
ضى أن تكون السبب ديال ر نميكن أن تكون السبب ولن 

حىت  يكون كيدخلما  واخا ،واطن مغريب واحدم .مالعناية هب

احنا مستعدين نعموا ليه  راه عزيز علينا وباملقابل ديالو ،الـري
ما  ،الفلوس نديوها فيك جبيت نوليوا باملنطق ديال. أي شيء

ال يناسبنا كأمة وال يناسبنا   ، داباسري تلعب جبتيش الفلوس
التحويالت  فإن هذه ،هوحسب التقديرات هذ .كدولة عريقة

ما أي نقطة  3,4ملالية تساهم بتخفيض مؤشر الفقر ب ا
املغربية يف قطاع جلالية وترتكز استثمارات ا .فقري يعادل مليون

حني  يف ،من جمموع التحويالتيف املائة  10عقار مبا يناهز ال
نسبة اإلقتصادية املنتجة  ال تتعدى اإلستثمارات يف املشاريع

ئة أكرب وتشجيع خاص عبالذي يلزمنا بت يف املائة، الشيء 01
ل لذلك تعم ،أفراد اجلالية املغربية داخل املغربستثمارات ال

بانبثاق جيل ليات الكفيلة احلكومة على توفري الوسائل واآل
وذلك من  ،منتجةجديد الستثمارات مغاربة العامل يف جماالت 

 :خالل
  استثمارات  مساطر صندوق متويلليات و آحتسني

مبلغ  رصد لهي الذ « MDM Invest » مغاربة العامل
من مبلغ  يف املائة  01 بمليون درهم ويساهم  011

  .كل مشروع استثماري
 كفاءات كبوابة استقطاب    "مغرب كوم"حداث موقع إ

ها وبني كات دائمة أو مؤقتة بينا مغاربة العامل وإقامة شر 
   .املغاربة يف اجملاالت اإلقتصادية والعلمية والثقافية الفاعلني

 من  ،فرص اإلستثمار راد اجلالية حولالتواصل مع أف
الذي يقام  لمهاجرخالل التظاهرة املخلدة لليوم الوطين ل

باإلضافة إىل تعبئة  ،سنة غشت من كل 01بتاريخ 
خرى املوضوعة عادة رهن إشارة املستثمرين املؤسسات األ

 .عموما
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  داث املقاوالت الصغرى إح"اإلنطالقة الفعلية لربنامج
التنمية إلشراك املغاربة املقيمني بفرنسا يف  "توسطةوامل

 حامليمن  051حي  ستتم مواكبة  ،اإلقتصادية باملغرب
 وذلك بدعم ،ربة بلجيكاحل مغااملشاريع وبرامج مماثلة لصا

 .والبلجيكية فرنسنيمن احلكومتني ال

غاربة املقيمني امليتمتع ف ،أما يف ميدان الصرف 
مينحهم نفس التسهيالت املخولة خلارج بوضع متميز با
بكافة يف نفس الوقت  همة إىل احتفاظباإلضاف ،ألجانبل

فإهنم  ،ذلكوب .لمغاربة القاطنني باملغرباإلمتيازات املمنوحة ل
 اد وتصدير للعمالتري إستيدان ميتمتعون بالتسهيالت يف 
 ةالعملب وأللتحويل  القابل الدرهمباألجنبية وفتح حسابات 

األجنبية لعملة باباملغرب  مستثماراهتل اومتوي ،األجنبية
 ،لي كاينني يف اخلارجالص الشباب ديالنا اخ .أخرى وامتيازات

يفكروا  ،اقادرين يعملوا مشاريع متاوا و قر و قفوا ي احلمد هلل اثللا
 يو يعملوا ديكإذا كان من املمكن جيو  ،كذلك يف بالدهم

  .أمكنهلم ما  نسهلواعلينا واحنا  ،مشاريع هنايا
 التي  مقتضيات الدستورالحرص على تفعيل  :رابعا

  .العالم لمغاربةتكفل المشاركة السياسية 

  ،السيد الرئيس
 متقدمة للجالية، جد مكانة 9100لقد منح دستور 

 وخص أفرادها وضمانات واضحة اأحكامهلا  دحي  أفر 
 ،062و 21و 02و 01و 06 :فصول أساسية وهي ةخبمس

املواطنة كاملة  حبقوق التمتعه الفئة يف هذتؤكد على أحقية 
وعلى احلفاظ احلرص على محاية حقوقها ومصاحلها املشروعة و 

هويتها صيانة لى تنميتها و على الوشائج الثقافية والعمل ع
 .الوطنية

د اخلصوص على أن احلكومة مقتنعة اوأود التأكيد هب 
لمغاربة لكة سياسية فعلية ومتثيلية وازنة مشار بضرورة ضمان 
هر على وسنس ،املؤسسات اإلستشارية ارج يفاملقيمني باخل
مبناسبة و  ،ابيةنني اإلنتخاقو اله القناعة من خالل ترمجة هذ

د القوانني لمؤسسات القائمة وإعدااملنظمة لمراجعة القوانني 
مقتضيات مع متاشيا كما أنه و   .ةاملنظمة للمؤسسات اجلديد

حكومة بعض حوار مع  فقد فتحنا ،من الدستور 21الفصل 
املشاركة يف اإلنتخابات دول املهجر هبدف متكني مواطنينا من 

دماج مغاربة العامل لإلن ادعم ،باملثلملبدأ املعاملة  اوفق ،احمللية
  .استقرون هبين اليت يف البلدا

  ،السيد الرئيس
  أن احلكومة تعمل، فمت تفصيله أعاله باإلضافة إىل ما

تعبئة ب ،الربامج التعليميةوتوسيع  وتنويعتطوير على  كذلك
كما تسهر   .ألف متعلم 15يؤطرون أزيد من  امعلم 516

ة العامل والتعاون مع اجلمعيات بر على التأطري الديين ملغا
بالد ملغاربة يف اا ية اليت متثل املساجد اليت يسريهالرمس واهليئات
 ةدرهم سنويا للمسامه مليون 091تسخر حنو  حي  ،اإلقامة

يف البناء وصيانة املساجد، وتدعم اهليئات املغربية املسرية 
ووعاظ خالل  إماما ومرشدون 21، مة القارينئللمساجد األ

وبكتب دينية  9109سنة  211شهر رمضان، حنو 
 .وبالتكوين

فإن احلكومة تعمل على  الصعيد االجتماعي،وعلى 
توفري الدعم للحاالت االجتماعية للمغاربة يف وضعية استغاثة 
أو هشاشة، وتساهم يف مصاريف متدرس أطفال املغاربة يف 
البلدان اإلفريقية وتسهر على ترحيل املعوزين إىل أرض الوطن، 
ليس دائما ولكن حني يكون ممكنا، وترحيل املغاربة املتضررين 

يعية أو اضطرابات سياسية ببلدان اإلقامة إىل من كوارث طب
 .املغرب وتأمني متدرس أبنائهم
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ورغم التحسن احلاصل خالل السنوات األخرية على 
مستوى استقبال جاليتنا والتعامل معها يف خمتلف املصاحل 
اإلدارية، فإن بالدنا مل توف بعد حق هذه الفئة من املواطنني 

مع الصعوبات االجتماعية  املغاربة، خاصة حي  يف التعامل
اليت تعانيها بعض الفئات يف بلدان اإلقامة وكذلك التعامل مع 

 .شكايات مغاربة العامل
لذلك، ستظل احلكومة تعمل على حتسني اخلدمات 
املوجهة هلذه الفئات وتتبع وضعية جاليتنا يف اخلارج عن كثب 
 ومعاجلة كل ملف مبا بناسب من إجراءات بالتعاون مع بلدان
اإلقامة، خاصة فيما يتعلق بصون حقوقهم االجتماعية واحلفاظ 

 .على كرامتهم
وال تفوتين هذه املناسبة دون أن أرحب مبغاربة العامل، 

كما أشكر كل . متمنيا هلم مقاما سعيد ببلدهم وذويهم
الساهرين على تسهيل عملية عبور هلذه السنة، من أمن وطين 

صحية واجتماعية  ومجارك ودرك وقوات مساعدة ومصاحل
وإدارية، منوها باجلهود اليت يبدلوهنا مع حثهم على مواصلة 
التعبئة يف خدمة أفراد اجلالية باخلارج وباهلل التوفيق والسالم 

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

 أفتح باب التعقيبات،. احلكومة سشكرا السيد رئي
الكلمة اآلن لنزهة الوايف عن فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل 

 .مشكورة
 :النائبة السيدة نزهة الوافي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، أخواني أخواتي،

حقيقة أنا ملا تكلم السيد رئيس احلكومة بالصراحة  
املعهودة له، خاصة فيما يتعلق بااللتزام الصريح فيما خيص 
التمثيلية السياسية ملغاربة العامل، أنا اليوم أعلنها عرسا، ملاذا ؟ 

نونرب تذرعت احلكومة  6ألن بعد اخلطاب امللكي السامي ل 
ن احلساب السياسي بذرائع واهية، وراء ذلك كا 9111ديال 
واليوم وحنن نؤسس ملرحلة جديدة، فيها املصداقية . الضيق

ة، تأكد اليوم هبذا التصريح الذي أكده رئيس وفيها الصراح
لنا إال وسألنا مغاربة احلكومة باملطالب اللي أينما حللنا وارحت

العامل عن مآال التهيئ للتمثيلية السياسية ملغاربة العامل تفعيال 
 .01للمقتضى الدستوري 

 السيد رئيس الحكومة،
امسحوا يل أن أضع بني أيديكم عنصرين مؤطرين 

األول، هو أننا حقيقة  . للتعقيب باسم فريق العدالة والتنمية
باخلارج اليوم عرفوا متغريات كما قلتم، أن املغاربة القاطنني 

دميغرافية وسوسيو ثقافية ومهنية جد متسارعة، واكبها لألسف 
أوال : الشديد نقص حاد يف التدبري وهذا يف نظرنا نعزه لسببني

تداخل وتعدد األدوار فيما خيص املؤسسات املعنية بتدبري 
اهلجرة؛ ثانيا، أن احلكومات السابقة مل تنتبه إىل أن تطوير 

اء العمومي واملدخل يف النهوض بشؤون وقضايا مغاربة األد
العامل أساسه تكون عندنا رؤية واسرتاتيجية وطنية، كيفما عندنا 
اسرتاتيجية وطنية يف الطرق ويف البنية التحتية واملوانئ تكون 

 .عندنا رؤية اسرتاتيجية لست ماليني من مغاربة العامل
ا، على  اليوم احلكومة مبصداقيتها فعال وضعت حد
املستوى : املستوى املنهجي هلذه االختالالت، على مستويني

يف طور إجناز دراسة لوضع اسرتاتيجية وطنية يف  هناأهو ، األول
 هنا أبرمهو أ :املستوى الثاين .9121وطنية ل أفق اسرتاتيجية 

اتفاق بني الوزارة املنتدبة لدى السيد رئيس احلكومة ومؤسسة 
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املؤسسات األخرى  على أساس نتمىن أن تضم ،حلسن الثاينا
 .يف القريب العاجل

ملكاسب مهية احنن إذ نؤكد على أ ،ويف هذا اإلطار 
اخلارج على مستوى املقتضيات مغاربة اليت حصل عليها 

من خالل تنفيذ  ،هاالدستورية وحرص احلكومة على تفعيل
إال أن اإلرث الثقيل بسبب  ،الربنامج احلكومي بشكل صريح

نتظارات عمومية غري متناغمة مل تستجب لال تعاقب سياسات
خاصة فيما خيص مواكبة  ،املستعجلة ملغاربة اخلارج

نؤكد على أن تكون سياسة  ،واملطالب املستعجلة االحتياجات
 ،فيما يتعلق :التالية منفتحة فيها حلول مبدعة يف القضايا

كنتكلموا على   الاليوم إ .مبجال العدل ،يس احلكومةالسيد رئ
 ،كنتكلموا على ربط مغاربة العامل بأبنائه باملهجر  ،06املقتضى 

كان خاصنا نتكلموا على   ،باستمرار هاد الروابط الوطنية
كنتكلموا    إيال .يف حلول مبدعة كالشباك الوحيدالتفكري 

تكلم كذلك بالشكل جيب أن ن ،الذي االرتباطكذلك على 
خاصة فيما يتعلق حبماية األطفال املنتزعني اللي هم  ،الصريح
طفل منتزع من حضن  9111 ،منتزع من إيطاليا 9111

أن و كنتكلموا كذلك جيب أن نتكلم   ، إيالأمهاهتم من هولندا
كز تتبع  مر ق بني املراكز القنصلية وكذلك بنينطور التنسي

سوم ديال من املر  01احملدث مبقتضى املادة  وحتليل الشكايات
تكلموا كذلك جيب أن نتكلم على كن  إيال .22-92بتاريخ 
مث إذا كنا . يف املدونة مع واقع الفئة من املواطنني باخلارجتكي

ن خاصنا نتكلموا أ ،الشبكة القنصلية تأهيلنتكلم كذلك على 
وبالتايل إقرار حكومي  ،ماليني من املغاربة 6غري كافية ل  52

وتركيا  ،دستور أننا نضاعف العدداليوم مستلزم مبقتضى ال
اليوم على األقل نضاعف من  ،911إىل  011من ضاعفت 

جة كذلك إىل رؤية أخرى فيما مث اليوم احلا  .011 إىل 52
اإلستثمار وتعبئة الكفاءات املغربية باخلارج والبنك الدويل خيص 

من جمموع   % 01حبي  أن عندنا  ،نيةيضعنا يف املرتبة الثا
اليوم كاين كذلك عندنا  .مغاربة اخلارج عندهم كفاءات مهنية

 022 ،مواكبة العودة املكثفة ملغاربة إيطاليا وإسبانيا ،األزمة
املقتضى . ألف مغريب بإيطاليا وإسبانيا يف بطالة ملدة سنة

 ،يعين مواكبتهم ومواكبة األبناء دياهلم 01-06الدستوري 
  ..ا كنتكلموا هنا كذلك على التأطريهن خاصة
 :رئيسالالسيد 

 .انتهى الوقت السيدة النائبةشكرا السيدة النائبة، 
 :النائبة السيدة نزهة الوافي

للسيد و أنا هبذه املناسبة كذلك أريد أن أمثن للفريق الوزاري 
رئيس احلكومة التواصل والتجاوب الكبري من لدن فئة املغاربة 

 ..وأقول أن
 :رئيسالالسيد 

، انتهى الوقت السيدة النائبةشكرا السيدة النائبة، 
 ..انتهى الوقت

 ، رئيس فريق التقدم الديمقراطيكبانو رشيد ر  السيدالنائب 
 :(نقطة نظام)

 فيه توقيت  أعمالجدول علينا وزعتم  ،السيد الرئيس
اآلن جمموع التوقيت اللي عندنا  ،دقيقة 91 :فرق األغلبية

 91ديال املداخالت ديال فرق األغلبية اللي حاضرة هو 
 91من  وكنطلب منكم السيد الرئيس يف التوقيت تبداو ،دقيقة

 اال كان ممكن خنليو يوإ ،ونستغلوا التوقيت ديالنا حسب املتاح
 .شكرا ،السيدة النائبة تكمل املداخلة دياهلا

 :رئيسالالسيد 
الكلمة للسيد سعدون عن فريق احلركة  ،شكرا السيد الرئيس

 .احملرتم
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 :محمد سعدون النائب السيد
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

  ،السيد الرئيس المحترم
  ،رئيس الحكومة المحترمالسيد 

  ،الوزراء المحترمونالسيدات والسادة 
  ،اإلخوة واألخوات النواب المحترمون

هجر يعترب إن مناقشة موضوع أوضاع جاليتنا بامل
يف الفريق احلركي مناسبة ساحنة و نسبة لنا يف احلركة الشعبية بال
 ،اإلشكاليات اليت يعاين منها هؤالء املواطنون أغواررب سل
ب هذه عمق الذي تستحقه وبالتحليل النافذ إىل صلبال

 ت يف شعارات مجيلةبعيدا عن املومسية اليت اختزل ،اإلشكاليات
 .ولكنها غري كافية مرتبطة مبوسم العودة

ه نتوجه بكلمة إشادة وتنويه هلذبد أن ال ،وقبل ذلك 
روح مواطنتها وحبها بيزة متم ،كل املقاييسباجلالية املتميزة 

ويتها األكيد هبوارتباطها  ،طنها وتشبتها الدائم مبلكهالو  العارم
فأبناء جاليتنا هم صريورة  ،نيةاوثقافتها العربية واألمازيغية واحلس

 .عن جدورها أبدا ختارخيية مل تنسل
شكل اهتمام مجيع يأكيد أن موضوع جاليتنا باملهجر  
أي م جيب أن خترج عن ة إشكالياهت، وبالتايل فإن مقارباملغاربة

صل عن خمتلف ألنه ال ينف ،ضيق ويبعد سياسي أو سياسي
فقد جنبوا  .الكربى اليت تستحق اإلمجاع والتضامن األمة قضايا

لعقود طويلة بفضل إسهاماهتم اليت جعلت اقتصادنا العجز 
اعدهم اقتصاديات بلدان و س، وبنوا باألداءات متوازنا ميزان
 مهم كذلك بإسهاماهتيبخلوا على بلدلكنهم ال  ،لبااإلستق
ائالت ذوي احلاجة وبعض اليت مشلت األسر والعتضامنية ال

مثلة على التضامن أروع األربني بذلك اض ،البنيات األساسية
، وبالتايل فإن األم مشروط يف بناء وطنهماط الالاإلخنر على و 

الذين ساندوا البلد  على الوطن أن يرد الدين إىل هؤالء اجلنود
  .املعارك الديبلوماسية ضمنهايف خمتلف معاركه و 

 ،والسادةحضرات السيدات 
ذات املنظمات و ننتظر كذلك من الدول املستقبلة  
عن اإلشارة ملوضوع اهلجرة ال تقتصر مقاربتها أن  ،الصلة

بل  ،ضمنها اهلجرة السريةو جمال اهلجرة املغربية يف  بالسياسة
املشاكل العويصة اليت يعاين منها  أن تنكب على عليها نعول
 ، التعامل الدوينالالمساواةامليز، مشاكل  :بتلك البلدان املغاربة

 .عنصريةيف الغالب أبعاد  الذي يتخذ
ه فإننا نثمن ما جاء ب ،أما على مستوى احلكومة 

إن شاء اهلل السيد الرئيس احلكومة يف عرضه واإلجراءات اليت 
كما نطالب وحنن يف زمن األزمة بإعادة   .ستكون لفائدة جاليتنا

تصل يف أواخر  منحة التحويل إىل األبناك اليت كانت
قبل كان   .عن كل حتويل يف املائة 2,5لثمانينات إىل ا

اللي  بالنسبة  يف املائة 2,5بإضافة  خلارجباكتشجعوا العمال 
كذلك   اد اإلجراء هذا يأخذهأن  كنتمناوا  لبالدهم، كريسلوا

  :ولنا بعض التوصيات ،اإلجراء ديالو
  ضرورة إدماج املتقاعدين والعائدين إىل املغرب عرب

 ؛تقدمي املساعدة الالزمة يف القنصليات السفارات
   مندوبيات لوزارة اجلالية يف مجيع جهات اململكةفتح 

 ؛عوض اإلقتصار فقط على الناظور وبين مالل
   املتعلقة باهلجرة بني  االتفاقياتإعادة التفاوض حول

ة لنتفادى مثل هذه األزمة األخرية بني وروبياملغرب والدول األ
 ؛ندا واملغربهول

  من  21-02-01-06فصول للسليم التنزيل ال
 ؛الدستور لرتسيخ املواطنة الكاملة ملغاربة



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

  سات العمومية حول اهلجرة ضرورة إعادة هيكلة املؤس
حلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج واجمللس كمؤسسة ا
 ؛ني باخلارجللمغاربة املقيم االستشاري
  ويالت اليت يقدمها املهاجرون من ضرورة جعل التح

حنا تنعرفوا  ،جل خدمة مناطقهم األصلية اليت ينحدرون منهاأ
لكن لألسف و  ،العمال باخلارج عندهم حتويالت مهمةأن ب

 .توجه إىل منطقة واحدة وشكرا لكم

 : رئيسالالسيد 
الكلمة للسيد النائب  ،شكرا السيد النائب احملرتم

 .احلسني القامسي عن فريق التقدم الدميقراطي
 :النائب السيد الحسين القاسمي 

يم والصالة والسالم على أشرف حر بسم اهلل الرحمن ال
 .المرسلين

  ،السيد الرئيس المحترم
  ،السيد رئيس الحكومة المحترم

 ،والسادة الوزراء المحترمونة السيد
 ،النواب المحترمونالسيدات والسادة 
على  ،نشكركم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،يف البداية

ابري املتخذة جوابكم الذي بسطتم من خالله اإلجراءات والتد
جل حتسني ظروف استقبال أبناء مغاربة من قبل احلكومة من أ

العامل وحتسني اإلجراءات اإلدارية أمامهم وكذلك تشجيعهم 
أن  ،وامسحوا لنا كذلك .صلياألعلى اإلستثمار يف وطنهم 
هبا  اطي اجلهود امللموسة اليت قامتنثمن يف فريق التقدم الدميقر 

احلكومة منذ تشكيلها بشأن حتسني ظروف استقبال أبناء 
قضاء عطلتهم الصيفية على أرض لمغاربة العامل أثناء عودهتم 

وهي جهود تعد استمرارا لعمل احلكومات السابقة منذ  ،الوطن
لتناوب التوافقي حتت الرعاية  السامية جلاللة امللك حكومة ا

واليت قطعت العهد مع مراحل سالفة  ،حممد السادس نصره اهلل
 .متيزت مبشاكل كثرية ومعروفة لدى اجلميع

يف فريق التقدم الدميقراطي مع   ،وإذ نستحضر اليوم 
مدى انعكاسات األزمة اإلقتصادية  ،كل املراقبني ببالدنا

العاملية الراهنة على مستوى الرتاجع امللحوظ حلجم تدفق 
نعرب باملقابل ويف  ،أبناء مغاربة العامل يف أرض الوطن استثمارات

ن قبل احلكومة السياق ذاته عن ارتياحنا للتدابري املتخذة م
على أساس تفعيل املقتضيات  ،لتدبري العقبات هبذا الشأن

ندعوها و  .املتضمنة يف الدستور اجلديد والربنامج احلكومي
رية أدائها وعملها أكثر من أي وقت تباملناسبة إىل الرفع من و 

مضى لتجاوز الصعوبات املطروحة يف هذا امللف املعقد 
تعقد املساطر اإلدارية  لكبريواليت يبقى عنواهنا ا ،واملتشعب

أداء اإلدارة املغربية اليت حتول دون متكن عدد   ءوضعف وبط
وبالتايل تعذر  ،كبري منهم من اإلستثمار يف وطنهم األم

مسامهتهم يف اجملهود التنموي الوطين وخاصة يف جمال التخفيف 
  .من حدة البطالة

  ،السيد رئيس الحكومة المحترم
ننتهز هذه املناسبة لندعوكم كذلك للعمل على ضمان 

واملشاركة الفاعلة والوازنة ألبناء مغاربة العامل يف  االندماج
الس ومؤسسات احلكامة املنصوص عليها يف الدستور اجمل

 وخاصة إشراكهم يف ،اجلديد ويف السياسة الوطنية بشكل عام
كحق م يف الربملان  ضمانا لتمثيله ،اإلنتخابات التشريعية

عالوة على إعادة النظر يف  ،أساسي من حقوقهم الدستورية
تركيبة اجمللس اجلالية املغربية باخلارج حىت يكون مرآة متثل 

دون أن ننسى ما يتعلق بوضعية األطفال  ،خمتلف أطيافهم
النامجة عن حاالت الطالق من الزواج املختلط والذي يرتبط يف 

وقعة بني بالدنا وباقي الدولية امل باالتفاقياتجانب من حله 
 .األطراف الدولية ومدى احرتامها للقانون الدويل يف هذا اجملال
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كما أن فريق التقدم الدميقراطي يدعوكم السيد رئيس   
إىل بذل املزيد من جهودها بكل أشكال التحرك  ،احلكومة
يف إطار األعراف والقواعد الديبلوماسية والقوانني  ،املناسبة

ملواجهة اإلجراء الذي أقدمت عليه  ،االدولية املعمول هب
احلكومة اهلولندية يف الفرتة األخرية والقاضي بتطبيق مبدأ 

تعويضات عن األطفال واألرامل الاإلقامة عن املعاشات و 
من خالل الربط بني مستوى املعيشة ببلد اإلقامة  ،املغاربة

ه ، حي  مت ختفيض هذهبولندا وببلدهم األصلي املغرب
ملغاربة العامل  يف املائة 11ويضات بنسبة املعاشات والتع

 1111أرملة مغربية و 611ا القرار مس كما أن هذ  ،هبولندا
مستوى اخلدمات اليت تقدمها تباين ا ويعترب هذ .طفل مغريب

مما يكلف اجلالية  ،املصاحل القنصلية من املشاكل املطروحة حبدة
 ،املتكررة من حي  التنقالت املغربية املقيمة باخلارج عناء كبريا

القنصليات هذه مصاحل ي الظروف مراجعة عند تقتض امالسي
 لية إدارةآبد من اعتماد على ، وبالتايل اليف أكثر من مناسبة

القرب واستعمال تقنيات اإلدارة اإللكرتونية وغريها من 
يف  نايمواطنو  نامواطناتكفيلة بتحسني أوضاع الاإلجراءات 

 .اخلارج
من كما أن غياب توقيع اتفاقية احلماية االجتماعية   
 وخاصة يف مغاربة العاملبناء ألالعديد من الدول املستقبلة قبل 

ت ءاجرااإلإضافة إىل  ،اهلشاشةإيطاليا جعلهم عرضة لوضعية 
 ،اجلديدة من قبل ربط جتديد البطاقات اإلقامة بعقد الشغل

يف  ،ض الوطنبأر  مضطرا إىل االلتحاق منهم جعل العديد
املهين  لضمان تأهيلهم على املستوىفاق رحبة أمامهم غياب آ

 .واالجتماعي
من خالل ضرورة  ،اويبقى اجلانب الثقايف مطروح 

عامل وخاصة فيما وتقوية وتطوير اخلدمات املقدمة ألبناء ال
العربية اللغة سواء  ،ة اللغة األمدجيال الصاعيتعلق بالتعلم األ

ح يالصح ديينالتأطري الب االهتماموكذلك  ،أو اللغة األمازيغية
وية الثقافية املغربية اهلتعزيز  ضمن يف إطار الوسطية واإلعتدال

كفيلة خرى  مما يقتضي تعزيز هذا التأطري مبعارف أ ،يف مشوليتها
  األم، مهاملغربية ببلدهم ووطناجلالية جيال بتعزيز ارتباط أ

  ،رئيس الحكومة المحترمالسيد 
ونعتقد  ،رية ومتشعبةالعامل كث مغاربةإن مشاكل أبناء 

يف الفريق الدميقراطي أن معاجلتها حتتاج إىل اعتماد سياسة 
  ...شاملة

  :السيد الرئيس
كلمة ال .لكم شكرا ،انتهى الوقت السيد النائب احملرتم

 حممد احملرتم السيد وعة الوسط النيابية السيد النائبن جملماآل
  .ليونةشيء من اللكم الكلمة دقيقة ب ،تفضل مشكورا ،اليلاهل

  :الليعبد العالي محمد ه السيدالنائب 
  ،رئيس الحكومة المحترمالسيد 

  ،نالوزراء المحترمو  السيدات والسادة
   ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 

بد من ال ،ناقشة أوضاع اجلالية املغربيةمبناسبة م
تعيشها هذه الفئة من املواطنني  األوضاع املزرية اليت اإلشارة إىل
روبا و أ ايف ظل األزمة اإلقتصادية اخلانقة اليت تعيشه السيما

 ،ه اجلاليةعلى أوضاع هذ واليت أثرت بشكل مباشر وجد سليب
ويتجلى ذلك من خالل ضعف التحويالت املادية وتفشي 

 .ة البطالة يف صفوف املهاجرينظاهر 
وم الذي ير أن اخلطاب إىل  ،بد من اإلشارة كذلكوال 

قد يف كثري من األحيان إىل إىل إعطاء األولوية جلاليتنا يفت
  :حبي  نالحظ ما يلي ،املصداقية

 (املؤقت مثال االسترياد)تعقيد املساطر اجلمركية  :أوال _
ه اجلالية وخاصة م مرونة السلطات يف التعامل مع هذوعد
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معامالت بعض رجال األمن مع املهاجرين املغاربة وكذلك 
  ؛اجلمارك
عدم التسهيل وتبسيط املساطر فيما خيص قضايا  :ثانيا_

حبي  نالحظ تزامن رجوع  ،املهاجرين االجتماعية واالقتصادية
م من أفراد اجلالية مع العطل الصيفية مما حيول دون متكينه

  ؛الضيق الذين يتوفرون عليه ينقضاء مصاحلهم يف احليز الزم
اإلجراءات املتعلقة بدفن اجلث  املتوفاة  تعقيد :ثالثا_
  ؛باخلارج

احليف الذي تعيشه فئة من املتقاعدين من  :رابعا_
أثناء  مهتاشاعم حبي  يتم خصم مبالغ مهمة من ،اليةاجل

  .العملة الوطنية دون أي سند قانوين وشكراحتويلها ب
 :رئيسالالسيد 

الكلمة للسيد عطي اآلن أ ،شكرا السيد النائب احملرتم
 .رئيس احلكومة لإلجابة على التعقيبات

 :رئيس الحكومة  كيران بناعبد اإلله  السيد
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
هود نا بسطت يف العرض ديايل اجلأ ،لرئيساالسيد 

وقلت باللي حنا داخل احلكومة باقي  ،اللي كتبذهلا احلكومة
نقوموا هبا يف صنا اخ مور اللي كيعلى األ ىعندناش الرضام

تنا اخو أوالدنا و أهادوا  .حق هاد الفئة العزيزة على املغاربة مجيعا
باش حيسنوا  ،لوضع دياهلمتغربوا باش حيسنوا ا ،وعائالتنا

هادوا ناس يعين كيقوموا بواحد  ،العائالت دياهلماألوضاع ديال 
 .بالنسبة للدولة ديالنا ،بة لبالدناالدور كبري بالنس

ال رمبا كينتاهبوا الناس و  ،س الوقتولكن يف نف 
ملا جاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل أصبح  ،كينتاهبوشا م

تكلم على واحد القضية مسيتها املفهوم  ،ملك ديال املغرب
هاد املفهوم اجلديد للسلطة هو يف التقدير  ،اجلديد للسلطة

طق ديال ضبط املواطن والرقعة إىل نمن امل االنطالقديالنا 

املعقول  ودديف ح ،يسري الشؤون بالنسبة إليهوت ،املواطنخدمة 
ه كافة معش تفاعلا هاد املنطق هذا م .ويف إطار القانون

اإلدارة هي  ،اإلدارات بنفس السرعة وهاد الشيء طبيعي
ل يف النهاية مع اعفتولكن ت ،اإلدارة ثقيلة وتأخذ وقت ،هادي

 .التوجه السياسي
ابقاش بالنسبة م ،ارجفيما خيص املغاربة املقيمني باخل 

تيدخلوا فقط وهذا قلتوا وإن كان  ولوية هو شنوللحكومة األ
شنوا تيدخلوا لألسر دياهلم واللي تيمشي هلم مباشرة ويف  ،مهم

 اولكن البد مايشعرو  .الوطين االقتصادنفس الوقت تيساعد 
قبل رمبا كان ال  .لمسة ديال العناية هبمالباللي كاينة واحد 

واش أنت  ،حتكاجتي تتقضي مصلليات تيف القنص ،يباىل
لقييت اللي يستقبلك وال  ،مزيان سلاجازيان وال مجالس م

اليوم كاين هاد الروح   ،غري مكيف إخل ،مكيف ،لقيتيشام
 .ويف كافة اجملاالت ،كاين هاد الروح وتبعا هلا كاين هاد اجملهود

هذا  ،عليكم خنبيشام ،بطبيعة احلال هاد امللف 
األمهية كبرية تيعطيه واحد  ،واحد امللف اللي جاللة امللك

حنا راه احلكومة تنشتاغلوا  ،هواحلكومة مع وتيشرف عليه بنفسه
جنيوش نبداو ام ،باش تكون األمور واضحة ،مع جاللة امللك

خاصنا نكونوا  ،خنربقوا على بعضياتنا ونقولوا اهلضرة معوجة
وكنعتابروا النجاح ديال  ،الشيء واضحني وحنا فرحانني هباد

املؤسسة التنفيذية  :املغرب رهني بالتعاون ديال املؤسسات
سسة التشريعية واملؤسسة وعلى رأسها جاللة امللك واملؤ 

وحنن  االجتاهكل هذه املؤسسات تعمل يف نفس ،  القضائية
ربة واملهم هو أن يكون إخواننا املغا ،االجتاهسوف نسري يف هاد 

 .ن هذه احلكومة تبذل جمهودهااخلارج يشعرون بأاملقيمني يف 
باش األخت يعين نزهة  ،كم كذلك واضحوخليوين نكون مع

 .هبوم سنه يعين شيء حمايكونش الكالم دياهلا يؤخذ على أم
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فيما خيص املشاركة ديال اإلخوان املغاربة املقيمني  
احلكومة معروف  ،الشأن السياسي ديال بالدهميف باخلارج 

ولكن  ،من التوجهات ديال األحزاب دياهلا التوجه دياهلا
لي كنجيو نطبقوا داك الشيء كنلقاو تنساوش باللي مام

الشيء هداك وهداك  ،إشكاليات وصعوبات سياسية وعملية
ننا غنبذلوا جمهود باش نقهروا هاد املهم اللي علينا هو أ

خاص األمور تكون  ،مكنةالصعوبات إىل أقصى الدرجات امل
 ااد الشي هذجبوا هلانستمن املمكن باش كان   وإيال .واضحة

ولكن يف نفس  ،يف أحسن الظروف غادي نكونوا يعين فرحانني
وغدا وبعد  ،وكم يعين واحد الوعود جازمةينعطوقت منجوش 

 .ايشهرتو ادلي قلتوا مالد الشي انا هوا ليغدا تقول
الوزير  ء عندي السيدجا ،توليت املسؤوليةاللي النهار  

شنو ؟  لقينا ،جلسنا أنا وياهء خ العزيز وجااملكلف باجلالية واأل
 ،ألن السياسة ميزانيات ،للجالية أنه امليزانية املخصصة لقينا

قتلوا السي عبد  ،مليون درهم 021 امليزانية املخصصة للجالية
يك حىت شي ل ديرتتقدر امليون راه قليلة م 021د االلطيف ه

لي تكون واحد الفكر يف شي حاجة  ،حاجة إذا بقييت كتوزعها
une approche لقدر احملدود د ااهبتسمح لينا  اللي

مها  ه را ،اجمللس اإلستشاري فمع .نعملوا شي حاجة مهمة
واحنا كذلك  ،لي كتأطر الرؤية ديالناالكيشتغلوا على ورقة 

اللي بغيت ولكن  ،منسجمني كونواي واانتمنلي كالعندنا توجه 
 نوصلوا يف املستقبل إن شاءغادي جنتهدوا باش نقول هو أنه 

د امليزانية امن هشوية رفعوا ن أوال      الرمحان الرحيم، اهلل
لي يكون نافع ال االجتاهمتشي يف  ثانيا ،املخصصة لإلخوان

 .له دوجم
انتما كمغاربة  ،ضيةليهم واحد القنقول وباغي  

وا احنا كنقول ،نا املغربلي رفكروا دائما غري أشنوا داتاوش تبقام
تعملوا يكم احنا انتما والدنا ومن حقكم ومن حقنا عليكم ل

دافعوا على تو  دياهلا، القضايا يف اهناصرو  ،لبالدكم حبماس
، هاذ دياهلا االقتصادتساعدوا و تهدوا جت ،ابية دياهلاالوحدة الرت 
 .مجيل احنا كنديروه بالانتما كديروه بال مجيل و  الشي
راين جيت  ،ليكم خاطركم نديربدى نباش  كنجيش هناا م
شي ينوض لروح ديال املغرب اليوم هي كلباللي انقولكم اش ب

 كانت تركيا إيال، شي واحد ناض كيتكلم على تركيا ،خيدم
حتركت وألهنا انتقلت ت وألهنا خدم ألهنا ، تضاعفتتعفاضت

ي ماش ،العيباألب ياشقتصاد معتل إىل اقتصاد ممن واحد اإل
 ،احلزامبالضرب حتت  ياش، مباملناورات ياشمو  كر واخلداعبامل
 نكونوارفعوا التحدي و وم البد من نواحنا الي .املعقولو  باجلد

الدول بسرع األوقات تلتحق بأكن الرحيم  شاء اهلل الرمحدولة إن 
 ،بشكل جدي وصحيحعلى األقل السائرة يف طريق النمو 

 ،عزائم أبناءهعزيز هذا على ول النامية واملغرب ليس وملاذا الد
كيتمتع بواحد   ،كيتمتع باإلرادة  ،باالستقراراحلمد هلل كيتمتع 

، املستقبل فورصيد تارخيي يعين حمرتم ومشر ثقايف رصيد ال
ولكن اهلل على كل شيء  املشوشون لن يتوقفوا ،مشرق أمامنا

  .رمحة اهلل تعاىل وبركاتهو  يكمقدير والسالم عل
  :السيد الرئيس

رفعت وشكرا السيد الرئيس احلكومة، شكرا لكم مجيعا، 
  .الجلسة

 
 
 
 
 


