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 )2017 نومفرب 28( 1439 ربیع أ�ول 9

  بعد املائة اخلامسة والعرش�ن اجللسةحمرض 

 ).م2017 نومفرب 28(هـ 1439 ربیع أ�ول 9 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سالس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار : الرئاسة
عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة اخلامسة وا�ق�قة الثالثة  س�بع: التوق�ت

  .عرشة مساء
یتعلق  89.15مرشوع قانون رمق  �راسة والتصویت �ىلا: �دول أ�عامل

  .��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي

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

 :رئ�س اجللسة ،املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة
  .�سم هللا الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� وحصبه

  ،الس�ید الوز�ر
  الس�ید الرئ�س،

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�یدات والسادة،

  أ�خ الس�ید الوز�ر، 
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
  .یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي 89.15

ذا القانون، ٔ�ود �مسمك ٔ�ن ٔ�شكر وق�ل الرشوع يف م�اقشة نصوص ه
الس�ید رئ�س جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، وكذ� اكفة 
ٔ�عضاهئا وكذ� الس�ید الوز�ر �ىل ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها ومه 
یدرسون وحيللون يف نصوص هذا القانون، واللكمة �لحكومة لتقدمي 

  .القانون، تفضل الس�ید الوز�ر

  :وز�ر الش�باب والر�ضة ،ش�ید الطاليب العلميالس�ید را
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

حول �سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر هبذا العرض املوجز 
�س�شاري �لش�باب والعمل  املتعلق ��لس 89.15مرشوع القانون رمق 

من  171، 170، 33امجلعوي، ا�ي �اء تفعیال ملق�ضیات الفصول 
ا�س�تور، واليت نصت �ىل ٕا�داث ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل 
امجلعوي �ٓلیة من مضن �ٓلیات ٔ�خرى لت�سري س�بل رصد التحوالت اليت 

اختاذ  یع�شها الش�باب وتقدمي مقرت�ات ٕاىل السلطات العموم�ة قصد
التدابري الالزمة �مج الش�باب يف احلیاة ال�ش�یطة والعامة وامجلعویة ودمع 

  .مسامههتم يف مسار التمنیة

وی�ٔيت هذا املرشوع كذ� يف الس�یاق ا�هودات املبذو� من طرف 
اململكة املغربیة لتعز�ز فرص وٕاماكنیات املشاركة املؤسساتیة �لش�باب، 

اب املليك السايم مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ا�س�اما يف ا�ٓن ذاته مع اخلط
�ال� امل� محمد  ى، ح�ث دع2018-2017أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة 

نرصه هللا ؤ�یده ٕاىل إالرساع ٕ�قامة ا�لس �س�شاري �لش�باب السادس 
والعمل امجلعوي مكؤسسة دس�توریة �لنقاش وٕابداء الرٔ�ي وت��ع وضعیة 

  .الش�باب
یفوتين الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن التنصیص �ىل دس�توریة هذا وهبذه املناس�بة، ال 

ا�لس یعد نق� نوعیة يف جمال �رصید ا�ور الهام وإالجيايب �لش�باب دا�ل 
البناء املؤسسايت املغريب، وا�رتافا بدورمه املهم يف �كر�س د�امئ ا�ميقراطیة 

  .ال�شار�یة وحتق�ق مفهوم املواطنة إالجيابیة اليت ذ�رها اخلطاب املليك
ومن ٔ��ل حتق�ق هذه أ�هداف، حيدد مرشوع القانون املتعلق ��لس 
�س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي ٕاطارا قانونیا م�اكمال لتقدمي 
�س�شارة لبلورة الس�یاسة العموم�ة املتعلقة بقضا� الش�باب والعمل 

یه امجلعوي، من �الل ٕابداء �ٓرائه �س�شاریة يف لك القضا� اليت حتال �ل 
من �ن صاحب اجلال� ورئ�س احلكومة ور�يس جمليس الربملان، وكذا 
مشاریع �سرتاتیجیات اليت تعدها احلكومة يف جمال ا�هنوض ب�ٔوضاع 
الش�باب وتطو�ر العمل امجلعوي وٕاجناز ا�راسات وأ�حباث اليت ختص 
قضا� الش�باب والعمل امجلعوي وإالسهام يف وضع م�ظومة مرجعیة م�اكم� 

  .اكمة العمل امجلعويحل
وخبصوص �شك�� جملس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي، فٕان 

عضوا من  30مرشوع القانون املعروض �ىل ٔ�نظارمك حيدد �دد ٔ�عضائه يف 
الشخصیات ذات التجربة واخلربة والكفاءة وإالملام بقضا� الش�باب والعمل 

ة ورئ�يس جمليس امجلعوي، یعینون من �ن صاحب اجلال� ورئ�س احلكوم
  .س�نوات قاب� �لت�دید 5الربملان ملدة 

ٔ�ما ف� خيص الهیلكة ا�ا�لیة، فٕان مرشوع القانون املتعلق ��لس 
�س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي ینص �ىل ٕا�داث هیئ�ني �ىل 

  :النحو التايل
هیئة ملكفة بقضا� الش�باب، وهیئة ملكفة �لعمل امجلعوي، ح�ث 

  .هیئة �ىل �دى �خ�صاصات املو�و� �لم�لسس��رس لك 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال یفوتين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم جبزیل الشكر �لس�یدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة �ىل 

 ا�ي بذلوه من ا�ل دراسة مرشوع القانون ا�ي بني تفا�لهم وا�هود القمي
ٔ�ید�مك وم�اقش�ته وجتویده ومالءمة مق�ضیاته، مبا س�ميكن بالد� من تعز�ز 
إالطار القانوين واملؤسسايت املتعلق بتصور الس�یاسات العموم�ة ذات الص� 

  .بقضا� الش�باب والعمل امجلعوي
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  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٕاذا ٔ�عتقد كام تعلمون ب�ٔنه التقر�ر موزع �لینا مجیعا و�لیمك، و�لتايل 
اكن املقرر موجود � احلق �ش یقدم التقر�ر يف ا�لجنة، ٕاذا مل �كن �ادي 

  .نعتربو ب�ٔن التقر�ر قرٔ�ه امجلیع، ويف ید امجلیع
  .شكرا

ة ٔ�عتقد ب�ٔنه أ��لبیة الساحقة اتفقوا �ش �ب املناقشة، يف �ب املناقش
خوذها �لهيم .. یقدموا املدا�الت كتابیة، ٕاذا اكن ذ� فلیتفضل الس�ید

  .املدا�الت
  :ن��قل �لتصویت �ىل املواد اليت یت�ٔلف مهنا مرشوع القانون

  .املادة أ�وىل
املادة أ�وىل ورد �ش�ٔهنا تعدیل مرفوع من فریق �حتاد العام ملقاوالت 

من النظام ا�ا�يل  72املغرب �ل�لسة العامة، هذه طبقا ٔ�حاكم املادة 
كام  �72لم�لس، وذ� بعد تعادل أ�صوات �ش�ٔنه يف ا�لجنة، وهاذ املادة 

تعلمون من النظام ا�ا�يل تنص ٕاذا تعادلت أ�صوات ف�رتفع ا�لجنة 
  .�ل�لسة �لبت فهيا والتصویت �لهيا

ري ٕاىل ٔ�ن ا�لجنة ٔ�د�لت �ٕالجامع وق�ل البت يف هذا التعدیل، ٔ�ش
  .تعدیال �ىل هذه املادة، �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  .�ٕالجامع: املوافقون
التعدیل ا�ي وافقت �لیه �ٕالجامع ا�لجنة وا�ي موجود يف التقر�ر املوزع 

  .�لیمك
  .ٔ��دال : املعارضون

غرب، اللكمة ٔ��د ون��قل ا�ٓن ٕاىل تعدیل فریق �حتاد العام ملقاوالت امل
  .املس�شار�ن لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

هاذ التعدیل يف الباب أ�ول وأ�حاكم العامة، املقصود به هو تدق�ق 
ولكن ٔ�ش�نو هام ٔ�ش�نو يه  الف�ة العمریة د�ل الش�باب ٔ�ن القانون مز�ن

)la définition ( د�ل الش�باب، ٔ�ش�نو يه الف�ة املعریة د�هلم؟ وهنا
التعدیل د�لنا هو راه م�يش مع التو�ات ا�ولیة د�ل املنظامت ا�ولیة 
مهنا م�ظامت أ�مم املت�دة ومهنا م�ظمة الیو�سكو، وكذ� التو�ات د�ل 

� رٔ�ي د�ل ا�لس �س�شاري د�ل املنظامت احلقوق�ة، ويف ذ� عند
حقوق إال�سان، وعند� كذ� يف جملس النواب الف�ة د�ل الش�باب ا�يل 
كذ� تقدمت يف النظام ا�ا�يل وتقدمت �لمحمكة ا�س�توریة وا�يل 

  .وافقت �لهيا احملمكة ا�س�توریة
 40س�نة �ىل ٔ�ي نتافقوا �لهيا  20، 15، 18ٕاذن الالحئة هو ما بني 

ذا هو التعدیل د�لنا ٕاذن املقصود �لش�باب يف مدلول هذا القانون س�نة، ه
 40مه أ�ش�اص ا��ن ترتاوح ٔ�عامرمه بني احلد أ�دىن نقدرو نتفقو �لیه و

  .س�نة 18س�نة، ند�رو  40س�نة ٕاىل  20، 15س�نة ما بني 
الس�ید ا�لبار ما اك�ن حىت مشلك الس�ید الرئ�س، م�فقني  20ند�رو 

، واش 45، واش �40ادي تطرح لنا ٕاشاكل واش  ٔ�ن من بعد �20ىل 
س�نة، شكون هام هاذ الش�باب، التعی��ات ٕاىل �ٓخره یعين اك�ن وا�د  50

إالشاكل نوع من الضبابیة ا�يل جيب احلسم فهيا ف� خيص هذا النوع من 
الوضوح �ادي �كون، واح�ا عند� املرجعیات ا�ولیة كام قلت واحلقوق�ة 

  .والقانونیة
  .شكرا

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
  .شكرا الس�ید املس�شار

س�نة التعدیل ا�يل عندمك،  40و �15ري التعدیل ا�ي هو ٔ�مايم بني 
  .ا�ٓن موقف احلكومة من هاذ التعدیل

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س، 
اكنة يف ٕاطار ا�ميقراطیة ا�متثیلیة ملا �كون بصدد انت�اب ممثلني �لس

حتدد مجمو�ة من الرشوط، من بني الرشوط حسن السرية ٕاىل �ري ذ�، 
�ٕالضافة ٕاىل السن ا�ي مت حتدیده يف جملس النواب وهو هيم ا�ميقراطیة 

  .ا�متثیلیة وهو ما تنص �لیه مجیع االتفاق�ات ا�ولیة واحلقوق�ة
 ملا یتعلق أ�مر بقضیة ٔ�خرى ا�يل اح�ا بصددها، رصد ظاهرة الش�باب

وما التحوالت ٕاىل �ري ذ� السلوك، القمي هذا، فه�ي ل�س لها �د، يه 
  .مف�و�ة تتحول بتحول ا�متع

هذا �انب، ٔ�نه ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي، ٕاذا 
�دد� السن �لش�باب ماذا س�نفعل �ل�س�بة �لعمل امجلعوي، هل س�ن�دد 

ع ف�ه وا�د النوع د�ل � س�نا كذ�؟ وهذا اكن ف�ه نقاش يف ا�لجنة، وق
هذا، وفعال تعادلت أ�صوات ؤ�� ٔ��رتم �قرتاح و�ابوا إالخوان املربر 
د�ل جملس النواب، جملس النواب دميقراطیة متثیلیة انت�ا�ت، رشوط، 
هذه ل�ست بدميقراطیة متثیلیة هذه تقوم �رصد قضا� د�ل الش�باب دا�ل 

  .تق�ل هذا التعدیل ا�متع، لهذا الس�ید الرئ�س احلكومة ال
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا الس�ید الوز�ر

  .شكرا ٕاذا سهلت أ�مور، شكرا ..�ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت 
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  :�ادي نعرض املادة أ�وىل �لتصویت
  .إالجامع: املوافقون

�ادي نعرض �لتصویت عنوان الباب الثاين من املرشوع، كام �دلته 
  .ا�لجنة طبعا

  شكرا�ٕالجامع، 
   :2املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :3املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :4املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :5املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :6املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :7املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :، كام �د�هتا ا�لجنة8املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :9املادة 

  .�ٕالجامع: افقوناملو 
 :10املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :11املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :12املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :14املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :15املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :16املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :17املادة 

  .�ٕالجامع: افقوناملو 
  :18املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :19املادة 

  �ٕالجامع: املوافقون
  :كام �د�هتا ا�لجنة 20املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :كام �د�هتا ا�لجنة 21املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :22املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :23املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :24املادة 

  .�ٕالجامع: وافقونامل
 :25املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :26املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :كام �د�هتا ا�لجنة 27املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
 :28املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :�ادي نعرض ا�ٓن مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت

  .إالجامع: املوافقون
یتعلق  89.15 مرشوع القانون رمق بذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل

  .��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي

  .رفعت اجللسة، وشكرا

*********************************** 

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة :امللحــــق

  . الفریق إالس�تقاليل �لو�دة والتعادلیةمدا�� - 
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

  ،والس�یدات الوزراء احملرتمنيالسادة 
  ، السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني

�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم مبدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب  89.15املس�شار�ن حول مرشوع رمق 

  . والعمل امجلعوي
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  ،الس�ید الرئ�س
ریق �س�تقاليل هبذه ا�لحظة ا�س�توریة بدایة، نعرب عن ا�زتاز� يف الف

القوي �لس املس�شار�ن  يف تزنیل  �خنراطاليت �شلك اس�مترار  املمتزية
، ا�س�تور ا�ي �سمو كغريه من ا�ساتري ذات 2011مضامني دس�تور 
فهو �كرس احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة �شلك ٔ�كرث ، التقالید ا�ميقراطیة

ملضمون معا، ا�س�تور ا�ي شلك بفضل جرٔ�ة ووضو�ا يف أ�سلوب وا
إالرادة امللك�ة القویة والصادقة، وبفضل نضاالت القوى الوطنیة 
ا�ميقراطیة، وبفضل احلراك الش�بايب املغريب الناجض واملسؤول، مثرة 

ملسار بالد�  اس�تحضار�س�ث��اء املغريب �لك ما ختزتنه هذه اللكمة من 
  .ة احلقةالطویل حنو ٕارساء ٔ�سس ا�ميقراطی

  ،الس�ید الرئ�س
املتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب  89.15ٕان مرشوع القانون 

والعمل امجلعوي، �اء ٕاعامال ٔ�حاكم ا�س�تور والس�� ت� الواردة يف 
ت ئا، وح�ث ٔ�ن هذه املؤسسة تندرج مضن هی 171و 170و 33الفصول 

احلدیث عن  احلاكمة اليت ٔ�فرد لها ا�س�تور الباب الثاين عرش م�ه، فٕان
ا�س�تور وعن  الك�� ا�س�توریة �رمهتا ل�س �رفا يف هذه احلا� ٔ�و 

ال مربر �، نعم حنن الیوم يف قلب النقاش  ا�س�توري معوما،  اس�تد�اء
ت املنصوص  �لهيا يف الباب الثاين عرش من ئاويف قلب النقاش حول  الهی 

�داث هذه ا�س�تور،مع ما یفرضه لك ذ� من وجوب الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن إ 
من ا�س�تور، ٕاىل �انب ما تضمنه القانون   33املؤسسة مبوجب الفصل 

، خبصوص ا�ا�رة �نت�ابیة الوطنیة 2011التنظميي �لس النواب س�نة 
" بالد�"اليت ف�حت �لش�باب اكنت ٕاىل �انب عنارص ٔ�خرى جوا� من 

س�نة  �ىل احلراك الش�بايب املغريب الواعي واملسؤول ا�ي عرف�ه بالد�
وا�ي ٔ�ت�ث ٔ�ن ش�بابنا ميت� وعیا س�یاس�یًا، و�كرتث �ملس�ٔ�   2011

احلقوق�ة واحلر�ت ٔ�ساس �لع�ش املشرتك و�لعقد �ج�عي، ح�ث قاد 
�ح��ا�ات واملظاهرات الشعبیة بتفا�ل �بري مع تطلعات ف�ة �برية من 

  .الشعب املغريب
  الس�ید الرئ�س، 

يف  �د� س�یاس�یا �بريا 2011رس ما 09لقد شلك اخلطاب املليك ل 
السا�ة الس�یاس�یة وم�عطفا �رخيیا يف جمال ا�ميقراطیة واخنراطا جریئا يف 
مسلسل إالصالح الس�یايس واملؤسسايت يف املغرب ح�ث رمس �ال� 

    .امل� من �الل خطابه �ارطة طریق �دیدة �لنظام الس�یايس املغريب
يك �رمجها الت�اوب فا�ٓمال اليت صاح�ت ؤ�عق�ت اخلطاب املل

الو�داين بني �ال� امل� وبني شعبه الويف، ذ� الت�اوب ا�ي ٔ�مثر 
، ومكن بالد� من �خنراط يف التحوالت 2011دس�تور فاحت یولیوز 

  .ا�س�توریة والس�یاس�یة عز نظريها يف املنطقة
  الس�ید الرئ�س،

هيم يف شق ٔ�ساس م�ه الش�باب ا�ي  89.15ٕان مرشوع القانون رمق 

من مجموع الساكن، ا�ي یعترب رصیدًا اسرتاتیجیا �بريًا، ويف % �60شلك 
دوٍ� اكملغرب، تعرف حتوًال دميقراطیًا معیقًا حيث اخلطى حنو �ٓفاق احلریة 

  والكرامة إال�سانیة،
مفن �فل القول التذكري ب�ٔن أ�عطاب الكربى اليت تعاين مهنا بالد� هتم 

�رتبط ب�ٔزمة البطا�، ٔ�و ب�ٔزمة التعلمي ٔ�و  �شلك م�ارش هذه الف�ة، سواء ما
مشالك الغلو واجلرمية و�س��الب الثقايف والقميي، �الوة �ىل مطالب 
العدا� والكرامة واملساواة والتصدي �لفساد اليت ما ف� الش�باب املغريب 
یعرب عهنا يف لك حمطة، مفسؤولی��ا مجیعا ٔ�ن نعمل �ىل ٔ�ن �س�تعید 

  . م، يف ٔ�نفسهم ٔ�وال ويف مؤسسات بالدمه �نیاالش�باب املغريب ثقهت
  الس�ید الرئ�س، 

اكن حرصنا شدیدا �ىل املتابعة ا�ق�قة �لمسار ال�رشیعي ا�ي مر م�ه 
یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل  89.15مرشوع القانون رمق 

امجلعوي، م�ذ ٕا�داث جلنة تق�یة �ى وزارة الش�باب والر�ضة، واليت 
ودة مرشوع قانون، مرورا ٕ��داد أ�مانة العامة �لحكومة وجملس ٔ��دت مس

النواب �لمرشوع احلايل، وهيمنا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
  :الت�ٔ�ید �ىل املالحظات التالیة

 85 لقد بلغ مجموع التعدیالت اليت قدمت حول هذا املرشوع - 1
تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وهو تعدیل تقدم هبا الفریق �س�  40تعدیال مهنا 

ال خيلو من دال�، مرتبطة �شلك ٔ�سايس بق�ا�ة جامعیة مت ) 85ٔ�ي (رمق 
التعبري عهنا بوضوح من �ن مجیع الفرقاء ب�ٔن مضامني هذا املرشوع ال 

  .�س�تجیب النتظارات و�ٓمال احلركة الش�بابیة واحلركة امجلعویة يف بالد�
ع، بعیدة لك البعد عن مضامني لقد �اءت مضامني هذا املرشو - 2

املسودة اليت ٔ��دهتا ا�لجنة اليت ٔ��د�هتا وزارة الش�باب والر�ضة نفسها، 
وهو أ�مر ا�ي طرح ویطرح �ل�س�بة مجلیع الفا�لني ا��ن �بعوا املسار 
ال�رشیعي املضطرب لهذا املرشوع، العدید من أ�س�ئ� املرشو�ة مهنا، 

ى القطا�ات احلكوم�ة ٕال�داد مسودات �دوى ٕا�داث ا�ل�ان التق�یة �
مشاریع القوانني، وعن �دوى هدر الزمن ٕ�جراء العدید من املشاورات مع 
املنظامت الش�بابیة وامجلعیات دون ٔ�ن یمت أ��ذ ب�ٔي من مالحظاهتم 

  . وملمتساهتم
املرشوع �اء فقريا �ىل مس�توى املعاين وا�الالت املرتبطة  - 3

لق�اس ح�ث حيتاج فعال ٕاىل مراجعات ونواجت �دیدة �لش�باب و�ري القاب� � 
يف �دة ٔ�بواب حىت یعرب فعال عن مؤسسة حاكماتیة �اء هبا ا�س�تور 
وانتظرها الش�باب املغريب �شغف، ومن ت� املفاهمي نذ�ر، امجلعیات املهمتة 

  .بقضا� الش�باب وامجلعیات أ�كرث �شاطا
ا�ي " �ام ال�رشیعي��س"ٕان مضامني هذا املرشوع ختل مببدٔ�  - 4

ٔ�كد �لیه ا�لس ا�س�توري يف العدید من قراراته، فك�ف ميكن تفسري ٔ�ن 
احلكومة دفعت بعدم ق�ول العدید من التعدیالت اليت �روم مالءمة 
مضمون هذا املرشوع مع قوانني  الهیئات الواردة يف الباب الثاين عرش من 
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السابقة، وخصوصا ا�س�تور، واليت صدرت �الل الوالیة ال�رشیعیة 
هیئات ا�هنوض �لتمنیة ال�رشیة واملس�تدامة وا�ميقراطیة ال�شار�یة، واليت 
هتم �ٕالضافة ٕاىل ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي لك من 
ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي وا�لس �س�شاري 

  .لٔ�رسة والطفو� 
ة املعروضة �لینا، س�تجعلنا ٔ�مام هیئة ٕان املرشوع بصیغته احلالی- 5

س�تو� م�تة، ودلیلنا �ىل ذ� �دم تنصیص املرشوع، �ىل مك�ب 
�لعدید من  ٔ�سوة�لم�لس و�دم متتیع العاملني به بنظام ٔ�سايس �اص 

املؤسسات �س�شاریة ا�س�توریة، وحرمان ا�لس من حق إال�ا� 
   .لسا�اتیة، وكذا الت�دید احلرصي لعدد جلان ا�

ٕان مضامني املرشوع �كرس �رات��ة خمالفة ��س�تور ما بني هیئات - 6
ا�هنوض �لتمنیة ال�رشیة واملس�تدامة وا�ميقراطیة ال�شار�یة، الواردة مضن 
الباب الثاين عرش، ٕاذ �یف ميكن فهم رفض احلكومة تضمني مرشوع 

 م�ال املرشع �لهیئات املامث� � القانون هذا بعض ا�ٓلیات اليت  م�حها
مك�ب ا�لس، ٔ�و الرفع من �دد ٔ�عضاء ا�لس  اليت �اء ت�ٔلیفه مفاج�ا 
بصورة �ري م�سجمة مع ٕا�ساع القا�دة الش�بابیة وامجلعویة، �دد ٔ�عضاء 

 30عضو يف �ني هذا ا�لس  110ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن یناهز 
متثیل مجیع �لش�باب والعمل امجلعوي يف  �س�شاريعضو، ف��اح ا�لس 

اجلهات رهني �ٔ�ساس يف الرفع من �دد ٔ�عضاءه مادامت العضویة دا�� 
  .تطوعیة، فالتقلیص قد �كون مفهوما عندما �رتبط �لتاكلیف املالیة

�ىل الرمغ من ٔ�ن ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي  - 7
عرش من  یعد ٔ��د هیئات ا�ميقراطیة ال�شار�یة، كام تضمهنا الباب الثاين

ا�س�تور، ٕاال ٔ�نه مل خيول �لم�لس ٔ�ي اخ�صاص اس�شاري ف� یتعلق 
بتقدمي العرائض وامللمتسات يف جمال ال�رشیع، حبیث س�نكون ٔ�مام �ش�ت 
�لمنظومة القانونیة واملؤسساتیة ذات الص� ��ميقراطیة ال�شار�یة،لن�د 

ي وهو ما انفس�نا ٔ�مام جملس �ل�ربة يف موضوعي الش�باب والعمل امجلعو 
یتعارض مع توصیات احلوارات وا�لقاءات ال�شاوریة السابقة اليت اكنت 

ن ا�لس جملسا �متثیل الش�باب وامجلعویني ول�س حتوی� م �رید ٔ�ن جتعل
  . ٕاىل مك�ب دراسات بدون هویة معریة

ٕان اخ�صاصات ا�لس كام وردت يف املادة الثانیة من املرشوع  - 8
من التعدیالت بغیة تقو�هتا، ولكن جوهبت  ضعیفة، وقد قدم�ا العدید

عضوا، لن �سعف ا�لس يف �30لرفض، كام ٔ�ن �ر�یبة ا�لس احملددة يف  
�ضطالع  بدوره ا�س�توري �س�شاري ، لقد دافعنا عن �ر�یبة قویة 
�لم�لس، تضم من بني ما تضمه  الش�ب��ات احلزبیة، ففكرة ا�فاع عن 

ه املؤسسة �س��د ٕاىل فكرة ٔ�ساس حضور ش�باب أ�حزاب دا�ل هذ
اليت تتعرض الیوم كام " الفكرة احلزبیة" س�س�متر يف ا�فاع عهنا ويه

تعرضت يف املايض، وكام س��عرض � يف املس�تق�ل، ٕاىل جهوم سليب �روم 
تقویض  الوسائط ا�س�توریة، وهو أ�مر ا�ي �شلك  خطرا حمدقا 

  ..�الس�تقرار ا�ي تنعم به بالد�
شري املرشوع اىل م�دٔ� املناصفة ا�ي دافعنا عنه دا�ل ا�لجنة، ال �  - 9

لكن احلكومة اكتفت �ٕالشارة ٕاىل ٔ�ّن ٔ�عضاء ا�لس س�ُیختارون من بني 
الشخصیات ذات التجربة والكفاءة وإالملام بقضا� الش�باب والعمل 
امجلعوي، وهو ما �رى ف�ه �دم �س�ت�ابة �لتوجهيات العامة �س�تور 

نّص �ىل م�دٔ� املساواة يف ٔ�فق املناصفة، مفرشوع قانون  ، ا�ي2011
ا�لس يف صیغته احلالیة ال �س�تجیب ولو جلزء �س�یط من �اج�ات 

 .الش�باب
�دم التنصیص يف مرشوع القانون �ىل اع�د ا�لس �س�شاري -10

�لش�باب والعمل امجلعوي �لمقاربة ال�شار�یة مع ا�لجنة املتعلقة �لش�باب 
وبني  .111.14لهيا يف القسم الثالث من القانون التنظميي رمق املنصوص �

ا�ل�ان امجلاعیة املتعلقة بتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع �ج�عي املنصوص 
  .، من ٔ��ل معل م�قارب وم�تج�113.14لهيا يف القانون التنظميي رمق 

یتعلق ��لس �س�شاري  89.15ٕان مرشوع القانون رمق  -11
عمل امجلعوي یثري �دة �ساؤالت يف مدى دس�توریته ومطابق�ه �لش�باب وال

وكذا ما ورد �ش�ٔنه يف الباب  ��33س�تور، خصوصا ما تضمنه الفصل 
  .الثاين عرش

  ،الس�ید الرئ�س
م�داد املسار ال�رشیعي ا�ي مر م�ه هذا املرشوع، كنا معلیا ٔ�مام ا�ىل 

دس�توریة  اریةاس�شرؤیتان، رؤیة دافعنا عهنا، وت��غي ٕا�داث مؤسسة 
ة ملضامني ا�س�تور وت�سجم وقرارات ا�لس ا�س�توري ذات مئقویة، مال

الص� هبیئات احلاكمة، و�راعي مضامني القوانني اليت صدرت ذات الص� 
�لهیئات الواردة يف الباب الثاين عرش، هیئة ميكن ٔ�ن �سامه يف ت�ٔطري 

ع  املدين،  وما بني واح�ضان النقاش ا�متعي حول  قضا� الش�باب وا�مت
دس�توري،  ءرؤیة ٔ�خرى  اعتربت بوعي ٔ�و بدونه ٔ�ن هذا ا�لس جمرد عب

تفق، وبت�اهل معدي ملضامني القوانني احملدثة اجيب الت�لص م�ه �یفام 
�لهیئات املامث� لهذا ا�لس، وقد مصت احلكومة �ٓذاهنا عن مذ�رات 

حلركة الش�بابیة ونداءات وم�اقشات ومرافعات العدید من مكو�ت ا
واحلركة امجلعویة يف بالد�، اليت اكنت تطمح اىل ٔ�ن �كون �لفعل جملسا 
حيقق التعددیة ویقوي من أ�فاكر املقدمة �لهنوض �لعمل الش�بايب �ملغرب، 
فإالضافة النوعیة اليت ميكن ٔ�ن یضیفها  اىل احلیاة الش�بابیة املغربیة �شلك 

ٕاغفال دور الهیئات  البتةیعين �اص واحلیاة العامة �شلك �ام ال 
واملؤسسات �خرى �لنظر �لتقاطع الك�ري ا�ي ميزي م�طلبات الش�باب 
بني مؤسسات وٕارادات �دة، هذا فضال عن التوا�د واحلراك الیويم 
املفروض الق�ام به من ق�ل الش�باب والفعالیات الش�بابیة من م�طلق ان لك 

امیة لكبنة اوىل يف افق بناء مكسب حىت ولو �ىل �لته یتطلب حتصینا وح
  . ما تبقى من املسار
  .والسالم �لیمك



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2017 نومفرب 28( 1439 ربیع أ�ول 9

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة - 
  ،الرئ�سالس�ید 

  ،الس�ید الوز�ر
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن

�رشفين �مس فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �لمسامهة يف 
�لس �س�شاري �لش�باب املتعلق � 89.15م�اقشة مرشوع القانون رمق 

  .والعمل امجلعوي
، يه 2011من بني ٔ�مه املس�ت�دات ا�س�توریة، اليت �اء هبا دس�تور 

تنصیصه �ىل ٕا�داث ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي، 
ٕ�عتباره مؤسسة دس�توریة تُْعَىن بقضا� الش�باب والعمل امجلعوي، ح�ث 

العموم�ة �ختاذ التدابري املالمئة  �ىل رضورة ٕالزام السلطات 33نص الفصل 
الرام�ة ٕاىل ٕادماج الش�باب يف احلیاة  لتحق�ق مج� من أ�هداف والغا�ت

العامة، ودفعهم ٕاىل املشاركة يف حتق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 
  .والس�یاس�یة والثقاف�ة ببالد�

ة َجتد ُمربراهتا وم�طل قاهتا يف الواقع وقد ٔ��ر هذا املوضوع، �ساؤالت ِ�د�
املرتدي �لش�باب املغريب، واقع مسته أ�ساس�یة ارتفاع �س�بة البطا�، 
و�ن�شار املهول لبعض ا�ٓفات إالج�عیة يف صفوف الش�باب، اكٕالدمان 
�ىل ا�درات وا�لجوء ٕاىل إالجرمية و�ن�ء �لجام�ات املتطرفة، وكذا 

و�ريها من ... وامجلعویة،عزوف الش�باب عن املشاركة يف احلیاة الس�یاس�یة 
  .إالشاكالت العمیقة اليت یعا�هيا ش�بابنا الیوم

هذا ما تؤكده خمتلف التقار�ر الصادرة سواء عن املنظامت ا�ولیة ٔ�و 
ٔ�ّن حىت الوطنیة، ح�ث �اء يف تقر�ر سابق �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط 

ت�اوز ، ب�� ال ت %�1س�بة الش�باب املنخرطني يف حزب س�یايس ال تتعدى 
�س�بة ا��ن حيرضون ا�لقاءات اليت تنظمها أ�حزاب الس�یاس�یة ٔ�و النقا�ت 

4%.  
  الس�ید الوز�ر،

، ا�ي حنن بصدد 89.15يف هذا الس�یاق �اء مرشوع قانون رمق 
م�اقش�ته ا�ٓن، وا�ي یُ��ظُر من ٕا�داثه توفري �ٓلیة مؤسساتیة �مهتا تقدمي 

طرو�ة �ىل املغرب، ؤ�ن ٕا�ا�ت وم�ادرات حول خمتلف الت�د�ت امل
�كون يف قلب الس�یاسات العموم�ة، املرتبطة بقضا� الش�باب والعمل 

  .امجلعوي
لكن ومع اكمل ا�ٓسف، جند ٔ�ن املرشوع ا�ي تقدمت به احلكومة، 
بعید لك البعد عن انتظارات خمتلف الفا�لني املدنني وامجلعو�ن، وكذ� 

تواق ٕاىل ٕانف�اح س�یايس بعید عن طمو�ات وتطلعات الش�باب املغريب ال 
ميك�ه من التعبري عن ٔ�راءه وتصوراته، و�سامه مسامهة فعا� يف تطو�ر 
بالده �ىل اكفة املس�تو�ت، بل �اء معا�سا للك التوقعات ومفا��ٔ حىت 
�لمشاركني يف احلوار الوطين، فقد ٔ�كدوا ٔ�ن ما �اء به مرشوع القانون 

تعاملت مبنطق الالم�االة مع خمالف متاما �ر�ات احلوار، ؤ�ن احلكومة 

مقرت�اهتم م�سائلني عن اجلدوى من م�ل هذه احلوارات ٕان اكنت خمر�اهتا 
لن یمت التعامل معها �جلدیة املطلوبة ؤ��دها بعني �عتبار ٔ�ثناء صیا�ة 

 .مشاریع القوانني
  الس�ید الوز�ر،

�الل م�اقشة مرشوع القانون دا�ل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 
: �ج�عیة، �اولنا التوقف عند ثالث نقاط �عتبارها ٔ�ساس�یة تتعلق بو

اخ�صاصات ا�لس، �دد ٔ�عضاءه وطریقة حتدیدمه، مث ٔ��زة ا�لس 
  .واخ�صاصاهتا

حصیح ٔ�ن الطابع �س�شاري �لم�لس حمدد وحمسوم سلفا مبق�ىض 
ر من ا�س�تور، لكن البد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن هذا أ�م 170و  33الفصلني 

س�یجعل فعالیة هذه الهیئة ا�س�توریة مرتبطة ٔ�ساسا ٕ�رادة احلكومة، ٕاذ 
یبقى لها اكمل احلریة يف ق�ول ٔ�راء وتوصیات ا�لس وتزنیلها �رب س�یاساهتا 

  .العموم�ة، ٔ�و رفضها وٕابقاهئا �ربا �ىل ورق ٔ�و يف حمك املؤ�ل
حلكومة ومن ٔ�ن ٔ��ل تدارك هذا إالشاكل، ؤ�مام ٕانعدام ٕاماكنیة ٕالزام ا

ب�ٔراء ا�لس وتوصیاته، وحىت ال یمت حتوی� ٕاىل جملس صوري ال دور �، 
احلكومة �ىل أ�قل ٕ��داد  ٕالزاماقرتح�ا دا�ل ا�لجنة تعدیال �ريم ٕاىل 

تقار�ر دوریة تُضمهنا در�ة التفا�ل مع تقار�ر و�ٓراء ا�لس وم�ٓلها، وتتضمن 
كون قد م�حنا ا�لس قوة يف الوقت نفسه تعلیل رفضها لتوصیاته، وهبذا �

ٕاقرتاح�ة واحضة وب��ة دون املساس بطابعه �س�شاري ٔ�و ا�الفة 
املق�ضیات ا�س�توریة، وهو التعدیل ا�ي رفضته احلكومة مع اكمل 

  .أ�سف
  الس�ید الوز�ر؛

 30ٔ�ما خبصوص ت�ٔلیفه حيدد مرشوع القانون �دد ٔ�عضاء ا�لس يف 
م رئ�س احلكومة، ف� یعني الربملان یعیهن 10یعی�هنم امل� و 10عضوا، 

ٔ�خر�ن، طبعا �راعى يف لك التعی��ات هیلكة ا�لس، ومتثیلیة  10مب�لس�یه 
  .الش�باب املغاربة املقميني �خلارج، �ل�س�بة لرئ�س احلكومة

ما ميكن ٔ�ن �س�� يف هذا الصدد، وما جس� ٔ�یضا �ل ٕان مل نقل لك 
هو غیاب معایري ا�متثیل احلق�قي  الفا�لني واملهمتني �لش�ٔن الش�بايب،

�لش�باب الفا�ل وخمتلف ا�ینام�ات ا�متعیة اجلادة، فعىل الرمغ من رفع 
 30عضوا �ملرشوع املقدم من �ن احلكومة، ٕاىل  �25دد أ�عضاء من 

عضو بعد م�اقشة املرشوع مب�لس النواب، یبقى هذا العدد هزیل �دا، 
ٔ�دواره كام جيب، �ى س�بق لنا ومن الصعب ٔ�ن ميكن ا�لس من لعب 

وطالبنا من احلكومة �الل املناقشة دا�ل ا�لجنة، ٔ�ن تعمل �ىل رفع �دد 
ٔ�عضاء ا�لس مبا ی��اسب ومتثیلیة ٔ�وسع �لش�باب ومجلعیات وم�ظامت ا�متع 
املدين، �اص ؤ�ن ذ� لن �لكف مزيانیة ا�و� اليشء الك�ري، مادام ٔ�ن 

� انطلقا من املقرت�ات اليت تقدم هبا �دد من وذ. العضویة ��لس تطوعیة
الفا�لني �الل احلوار الوطين، واليت �ريم ٕاىل الرفع من �دد ٔ�عضاء ا�لس 

عضو للك هیئة مع مرا�اة متثیلیة  51عضو �ىل أ�قل، ٔ�ي  102ٕاىل 
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عیات واملنظامت ال�ش�یطة والفا��، خمتلف التو�ات الس�یاس�یة وكذا امجل 
فال نعرف ملاذا رفضت احلكومة مقرت�م هذا، رمغ ٔ�ن �ینا جمالس �دد 

، اك�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث 100ٔ�عضاءها یقارب املائة 
  .عضوا 92العلمي ا�ي یضم 

  الس�ید الوز�ر؛
امة، خبصوص ٔ��زة ا�لس، �ددها مرشوع القانون يف امجلعیة الع

الهیئة امللكفة بقضا� الش�باب، الهیئة امللكفة �لعمل امجلعوي، وا�لجنتان 
ا�امئتان، ويه هیلكة ج�دة وس�متكن ا�لس بدون شك من إالضطالع 
مبهامه، �ري ٔ�ننا ن�سائل حول مدى تناسب ٔ��زة جملس و�دد أ�عضاء 

ضا� عضو فقط ٕ�ماكهنم ت��ع خمتلف ق 30ا��ن یت�ٔلف مهنم؟ هل فعال 
الش�باب والعمل امجلعوي �ىل خمتلف أ�صعدة؟ وهل ٕ�ماكهنم التواصل 

  اململكة؟وإالنصات �لش�باب املغريب مبختلف ربوع 
ل عن �یف ميكن التوف�ق بني ٕاماكنیة ٕا�داث فروع �ویة اءكام ن�س

عضوا فقط؟ من ٕاذن س��وىل �مة  �30لم�لس، و�دد ٔ�عضاءه حمدود يف 
و�لفروع اجلهویة؟ اعتقد الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذا التوا�د �ملقر املركزي 

  .أ�مر و�د یفرض رضورة مراجعة �دد ٔ�عضاء ا�لس
بناءا �ىل ما س�بق ذ�ره، و�لنظر لٔ�مهیة البالغة لهذا املرشوع قانون، 
وا�ي �زامن عرضه �ىل ٔ�نظار جملس�نا مع خطاب صاحب اجلال� ا�ي 

راطه إالجيايب والفعال يف احلیاة ٔ�كد ف�ه �ىل ٔ�ن ت�ٔهیل الش�باب املغريب واخن
  .الوطنیة یعد من ٔ�مه الت�د�ت اليت یتعني رفعها

ونعترب يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�ن ٔ�مهیة ومل�اح�ة ٕا�داث هذه 
مع ٔ�ننا س��ابع يف فریق أ�صا�  �لیه �ملوفقةا�ٓلیة تدعو� ٕاىل التصویت 

ن ٔ��ل تقویته وجتویده واملعارصة مب�لس املس�شار�ن العمل و�جهتاد م
تعز�زا ��ینام�ة املؤسساتیة اليت �شهدها بالد� من �ة، ومن �ة ٔ�خرى 
توفري ٕاطار مؤسسايت �لهنوض ب�ٔوضاع الش�باب وت�ٔهیلهم �لمسامهة يف تعز�ز 

 . املسار ا�ميقراطي والتمنوي ببالد�

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة - 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  سادة الوزراء احملرتمون،الس�یدات وال 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مبناس�بة م�اقشة 
مرشوع القانون ا�ي بني ٔ�یدینا وا�ي یقيض ٕ��داث ٔ��د ٔ�مه الهیئات 

، وهو ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل 2011اليت نص �لهيا دس�تور 
عوي، و�لتايل فهذا النص ال�رشیعي ید�ل يف ٕاطار ا�هودات اليت امجل

  . تبدلها احلكومة الس�تكامل التزنیل املؤسسايت ملا نص �لیه دس�تور اململكة
حيظى الش�باب بعنایة �اصة من طرف �ال� امل�، حفظه هللا، فهو 
ما ف� یدعو ٕاىل رضورة ا�هنوض ب�ٔوضاع الش�باب، �عتبارمه �روة وطنیة 

حق�ق�ة، وهو ما یعكس إالرادة �لريق هبذه الهیئة ٕاىل مس�توى هیئة 
  .دس�توریة

لقد �رهن الش�باب املغريب يف م�اس�بات �دة �ىل نض�ه ومسؤولیته 
وقدم تضحیات واسعة يف س��ل ا�فاع عن ثوابت أ�مة املغربیة، كام 
اخنرط بوعي ومسؤولیة يف خمتلف احملطات اليت اكنت تق�يض تعبئة 

ٕاال ٔ�نه مع أ�سف مل حيظ �اله�م املطلوب يف الس�یاسات  ،جامعیة
  .العموم�ة

ولعل هذا ما یربر إالحصائیات أ��رية وا�یفة عن واقع الش�باب 
 هذه الف�ةمن  %10ح�ث ٔ�ن �س�بة . ملیون 11,7ببالد�، وا�ي یقدر بـ 

ال ميارسون ٔ�ي �شاط �رفهي�ي، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن  %82تعاين من البطا� و 
ال یتوفرون �ىل ٔ�یة تغطیة حصیة، يف �ني هتدد �ضطرا�ت  75%

 .يف املائة مهنم 20النفس�یة و الصحیة 
ٕان هذه املؤرشات �س�تدعي دق �قوس اخلطر ملضاعفة اجلهود وتعبئة  

لك املوارد من ٔ��ل ٕادماج الش�باب يف حمیطهم وٕاجياد �لول �ذریة 
 افت�ٔطري، ومحلا�هتم من �حنر ملشالكهم، ويف مقدمهتا التكو�ن وال�شغیل وال 

 . ٔ�و اس�تغالهلم من طرف املنظامت إالرهابیة ٔ�و الهجرة الرسیة
و�رى يف فریق العدا� والتمنیة، ٔ�ن ٕاخراج ا�لس الوطين �لش�باب 
والعمل امجلعوي س�سامه ال حما� يف تعبئة اجلهود لت�اوز �دد من املشالك 

  .لف�ةاليت تعرتي ما تبد� احلكومة اجتاه هذه ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ماكنة امجلعیات واملنظامت �ري احلكوم�ة من  2011لقد عزز دس�تور 
�الل التنصیص يف فص� الثاين عرش �ىل �دم �ل هذه امجلعیات 

موم�ة، ٕاال مبق�ىض مقرر قضايئ، واملنظامت ٔ�و توق�فها من �ن السلطات الع
قاطعا بذ� مع ممارسات سابقة اكنت تتحمك يف مجعیات ا�متع املدين 

ٕان هذا املق�ىض سامه ال حما� يف �كر�س . وتوجهيها خلدمة ٔ�ج�دات معینة
  اس�تقاللیات امجلعیات

كام عززت الوثیقة ا�س�توریة ٔ�یضا دور امجلعیات، معتربة ٕا�ها رش�اك 
يف ا�ميقراطیة، ح�ث ٔ�صبح ٕ�ماكن م�ظامت ا�متع املدين تقدمي يف البناء 

  .العرائض وامللمتسات واملسامهة يف بلورة الس�یاسات العموم�ة وتق�ميها
��لس سواء  89.15ٕان الصالح�ات اليت ٔ��طها مرشوع القانون رمق 

ف� �رتبط �لش�باب ٔ�و �لعمل امجلعوي تصب يف مجملها يف حتق�ق أ�هداف 
توس�یع وتعممي ب "یتعلق أ�مر . من دس�تور اململكة 33اليت نص �لهيا الفصل 

مشاركة الش�باب يف التمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة والثقاف�ة والس�یاس�یة 
�ىل �ندماج يف احلیاة ال�ش�یطة وامجلعویة، وتقدمي �لبالد ومسا�دهتم 

ٔ�و �ج�عي املسا�دة ٔ�ولئك ا��ن تعرتضهم صعوبة يف التك�ف املدريس 
، مهنا صالح�ة تقدمي �قرتا�ات املناس�بة ٕاىل السلطات "ٔ�و املهين
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العموم�ة لتحق�ق هذه أ�هداف وٕابداء الرٔ�ي، بطلب من احلكومة، يف 
مشاریع �سرتاتیجیات اليت �سهر �ىل ٕا�دادها ويف مجیع القضا� 

وكذا ٕابداء  والنصوص ال�رشیعیة والتنظميیة والربامج املتعلقة هبذا اجلانب،
الرٔ�ي بطلب من ٔ��د جملس الربملان يف مشاریع ومقرت�ات القوانني ذات 
الص� �ري ٔ�ننا نعتقد ٔ�نه من الرضوري ٔ�ن �متتع ا�لس �عتباره هیئة 
دس�توریة ٕ�ماكنیة إال�ا� ا�اتیة �ىل غرار ما هو م�اح لعدد من الهیئات 

 .ا�س�توریة أ�خرى
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  ات والسادة الوزراء احملرتمون،الس�ید
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�عتبار اجلهات تضطلع الیوم ب�ٔدوار دس�توریة �مة �اصة ما یتعلق 
مهنا �لش�باب والعمل امجلعوي، یؤكد القانون التنظميي املتعلق �جلهات �ىل 

وض بوضعیة رضورة �لق �ٓلیات متكن من �نف�اح �ىل ا�متع املدين وا�هن
الش�باب، وذ� من �الل النص �ىل �لق ثالث هیئات اس�شاریة لها 
ارتباط وثیق بتفعیل هذه أ�دوار، مهنا هی��ان هت�ن بنفس جمال اخ�صاص 

  :ا�لس وهام

هیئة اس�شاریة �رشاكة مع فعالیات ا�متع املدين ختتص بدراسة  -
 �اكفؤ الفرص ومقاربة النوع؛القضا� اجلهویة املتعلقة بتفعیل م�ادئ املساواة و 

هیئة اس�شاریة ختتص بدراسة القضا� املتعلقة �ه�مات  -
  .الش�باب

مما �س�تدعي من ا�لس ٔ�ن یويل كثريا من �ه�م �لصالح�ة املنوطة 
به واليت تقيض �لت�س�یق مع الهیئات �س�شاریة السالفة ا��ر نظرا 

  .هداف املشرتكة يف هذا ا�اللٔ�مهیة البالغة لهذا الت�س�یق يف حتق�ق ا�ٔ 
عضوا، ف�عترب ٔ�ن  30ٔ�ما ف� خيص ت�ٔلیف ا�لس، ا�ي یتكون من 

هذا العدد ال �رىق ٕاىل مس�توى املهام احلساسة املنوطة به وال �ملقاصد اليت 
هتدف ٕاىل ضامن متثیلیة ٔ�كرب �دد من اجلهات، مبا ميكن فعال من ٕا�راء 

فریق�ا  ما ف�ولهذا .  املس�توى العمويمالنقاش سواء دا�ل ا�لس ٔ�و �ىل
 .یدعوا ٕاىل الرفع من هذا العدد لضامن التعدد والتنوع يف �كوینه

هذا ونؤكد �ىل ٔ�ن م�طلبات ا�هنوض بف�ات الش�باب والعمل امجلعوي 
ال تنحرص يف جمال وا�د دون �ريه وال تندرج يف ٕاطار معل هیئة وا�دة 

أ�مر تعبئة �ود خمتلف املؤسسات �ىل ٔ�مهیهتا ا�س�توریة، بل یق�يض 
والهیئات ا�س�توریة أ�خرى وكذا فعالیات ا�متع املدين من ٔ��ل �رتقاء 

و�لتايل . هبذه الف�ة من �ة ومبا یؤطر و�مني العمل امجلعوي من �ة ٔ�خرى
  .فٕاخراج هذا ا�لس هو خطوة م�قدمة يف هذا �جتاه

� والتمنیة �ىل مرشوع للك هذه ا�واعي س�نصوت يف فریق العدا
  .القانون ا�ي بني ٔ�یدینا �ٕالجياب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :احلريك الفریقمدا��  - 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�ید الوز�ر 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن

 �89.15رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
�لش�باب والعمل امجلعوي، ا�ي �اء تزنیال یتعلق ��لس إالس�شاري 

، وكذ� متاش�یا 171و 170و �33لمق�ضیات ا�س�توریة �اصة الفصول 
مع التوجهيات امللك�ة السام�ة الواردة خصوصا يف اخلطاب املليك السايم 

واخلطاب املليك بتارخي  2018 – 2017مبناس�بة ٕاف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 
ام �اللته �ىل رضورة إالرساع ٕ�خراج ا��ان ٔ�كد فهي 2012غشت  20

ا�لس إالس�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي اىل �زي الوجود، ل�سامه يف 
وضع احملاور إالسرتاتیجیة لس�یاسة معوم�ة جتسد املواطنة الاكم� �لش�باب، 
وتدمج هذه الف�ة العریضة من  ا�متع املغريب يف العمل املؤسسايت �رهان 

 .ف املؤسسات وال يشء �ري املؤسسات�دمة الوطن  حتت سق
  الس�ید الرئ�س،

بدایة �مثن �الیا النقاش الهادئ واملسؤول ا�ي عرف�ه جلنة التعلمي 
والشؤون الثقاف�ة وإالج�عیة مبناس�بة م�اقشة ودراسة هذا املرشوع وا�ي 

  .توج �لتصویت �ٕالجامع �ىل مق�ضیاته ومضام�نه
  الس�ید الرئ�س،

س�توریة �س�شاریة اليت س���ٔسس مبق�ىض هذا ٕان هذه الهیئة ا�
النص، س�شلك ال حما� فضاء ٔ��سب �لنقاش وتقدمي إالقرتا�ات 
والتوصیات وا�راسات وأ�حباث ا�یبة �ىل ٕاشاكلیات الش�باب من �ة 
كف�ة �شلك رمق �م يف معاد� الهرم الساكين �ملغرب، ظلت تعاين لعقود 

ام ٔ�ن هذه املؤسسة ا�س�توریة كف�� من ویالت ا�هتم�ش وإالقصاء، ك
  .�ٕال�ابة �ىل ٕاشاكالت وانتظارات ورها�ت العمل امجلعوي

ؤ�ملنا الس�ید الرئ�س هو ٔ�ن جيسد هذا ا�لس هذه الرها�ت من 
�الل خنب شابة ذات كفاءة ومعرفة دق�قة بواقع الش�باب املغريب 

عوي كفعل مدين وتطلعاته، وكذا ��ور �سرتاتیجي املنوط �لعمل امجل
موازي یؤطر ویدمج املواطنني يف احلیاة العامة، وتلمك مسؤولیة اجلهات 

  .ا�و� لها انتداب واقرتاح ٔ�عضاء ا�لس الهام مبوجب هذا القانون
  الس�ید الرئ�س،

ٕان املصادقة �ىل هذا املرشوع س�شلك حلظة �مة ومفصلیة يف جمال 
  .ع الش�باب يف صلب اه�ماهتإانتاج س�یاسات معوم�ة م�دجمة وواقعیة تض

للك هذه �عتبارات س�نصوت يف الفریق احلريك ٕاجيا� �ىل هذا  
  .النص

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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  :مدا�� فریق التجمع الوطين لٔ�حرار - 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�ید الوز�ر احملرتم؛

  احلضور الكرمي؛
هذا املرشوع ا�ي س�یؤسس ٕالخراج  �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم ملناقشة

مؤسسة دس�توریة انتظرها الش�باب و انتظرها ال�س�یج امجلعوي بفارغ 
الصرب، ح�ث ی�ٔيت يف س�یاق احلدیث عن مرشوع اسرتاتیجیة وطنیة 
م�دجمة �لش�باب بعد خطاب مليك جريء و صارم مبناس�بة اف�تاح ا�ورة 

الرسیع و �جيايب م�وها يف الربملانیة أ��رية، شا�را �لس�ید الوز�ر تفا�� 
هذا إالطار مبقاربته ال�شار�یة يف ف�ح نقاش معويم واسع حول هذه 
�سرتاتیجیة و اليت بدٔ�ها �ملؤسسات ا�س�توریة فاكنت ٔ�وىل احملطات 
املؤسسة الربملانیة ح�ث س�سعى يف فریق�ا ٕاىل التطرق لها بع�ا� ، بعد 

ٔ�كتو�ر  26احلكويم املنعقد یوم  عرضها الس�ید الوز�ر مشكورا �ىل ا�لس
 �11.7ٔ�رقام، ح�ث و�د� فهيا ٔ�ن �دد ش�باب املغرب یصل ٕاىل . 2017

من ساكنة املغرب مما س�شلك  %34ملیون شاب وشابة، ميثلون �س�بة 
مهنم ال ميارسون ٔ�ي  %82قوة مس�تق�لیة �لمغرب، ٕاال ٔ�ن ما حيزن ٔ�ن 

فا مهنم یغادرون املدرسة ٔ�ل �270شاط و�ددون �الضطرا�ت النفس�یة، و
ٕاىل  10مهنم م�خرطون يف أ�حزاب الس�یاس�یة، وما بني  %1. لك س�نة

ٔ�رقام صادمة ومفز�ة، ويه م�اس�بة .. م�خرطون يف ا�متع املدين 15%
�شكرمك من �اللها �ىل رصاح�مك، ٕاذ ٔ�نه ٔ�ول مرة يف �رخي وزارة الش�باب 

حي واحلق�قي، ویطرح هذه والر�ضة یقدم لنا هذا ال�شخیص ا�ق�ق والرص
  .الس�یاسة �لنقاش العمويم من ٔ��ل ٔ�ن یتحمل امجلیع مسؤولیته

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�ید الوز�ر احملرتم؛

حنن نعزت، يف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار �حلر�یة وا�ینام�ة اليت 
تد�رون هبا هذا القطاع احلیوي و�سرتاتیجي، وم��ٔكدون ٔ��مك س��جحون 

ٔ�داء �اممك، وس�تعملون من �الل هذه الس�یاسة �ىل رفع لك ٔ�س�باب يف 
�خ�ناقات الش�بابیة وحمارصة لك التفاو�ت ا�الیة، ح�ث نطالب 
احلكومة يف هذا إالطار برضورة ضامن التقائیة املشاریع ذات الوقع �ىل 

  .أ�داء الش�بايب
  الس�ید الوز�ر احملرتم؛

ع موضوع �سائلنا مجیعا، �رفض ٕان موضوع الش�باب وٕادما�ه يف ا�مت
يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن یمت �س�ی�سه ٔ�و الر�وب �لیه ٔ�و 
توظیفه من ٔ�ي �ة اكنت، �ىل اعتبار ٔ�نه ٔ�صبح ورشا ملك�ا �م�یاز، 
و�لینا كفا�لني س�یاس�یني واق�صادیني واج�عیني، من ٔ�ي املواقع اليت 

  .نتوا�د فهيا، ٔ�ن �سامه يف ٕاجنا�ا
طاب املليك أ��ري مبناس�بة اف�تاح هذه ا�ورة محل ٔ�مال �دیدا فاخل

�لش�باب املغريب يف ٕاماكنیة حتمل ا�و� املغربیة ملسؤولیاهتا التارخيیة 

وا�س�توریة يف اندماج الش�باب يف س�یاسة معوم�ة م�صفة هلم، فٕاذا اكنت 
املؤسسة امللك�ة مس�شعرة خلطورة ٕاقصاء الش�باب املغريب وهتم�شهم 

یاس�یا واق�صاد� واج�عیا، فٕان املؤسسات ا�س�توریة والس�یاس�یة س� 
أ�خرى لٔ�سف اكنت ال �سا�ر نفس الطمو�ات و��شغاالت، ولكون 

  .ا�متع املدين مك�ل إالرادة و�دمي إالماكنیات ٔ�نه تطوعي
و�� فٕان اخلطا�ت امللك�ة �شري �شلك واحض ٕاىل اخللل وتضع 

الس�یاسات العموم�ة املنهت�ة �الیا ال �سا�ر بنفس أ�صبع �ىل ا�اء، ولكن 
  .املهنج والوترية

ٕان بالد�، الس�ید الوز�ر، حبا�ة ٕاىل ثورة ٕاصالح�ة ش�بابیة نقودها 
مجیعا ٕاىل �انب �ال� امل� الن�شال ش�بابنا من وضع �نتظاریة 
والالمسؤولیة، �� �ان الوقت ليك تعطى �لش�باب اللكمة، خصوصا 

رتبیة والتكو�ن مل یقم بعد بدوره يف هذا ا�ال، ؤ�ن معلیة ؤ�ن قطاع ال
التمنیة مل �كن �شمل ت� الف�ة ا�متعیة �شلك اكف، والحظنا �یف شدد 
�ال� امل� يف هذا الصدد �ىل رضورة ٕا�داث ا�لس أ��ىل �لش�باب 
والعمل امجلعوي ا�ي ميكن ٔ�ن یقوم بدور بناء يف هذا ا�ال، والتنق�ب عن 

  .ملواهب واملسامهة يف دینام�ة التمنیةا
ٕان الوقت قد �ان ل�سطري س�یاسة �دیدة م�دجمة �لش�باب تقوم 
�ٔ�ساس �ىل التكو�ن وال�شغیل، قادرة �ىل ٕاجياد �لول واقعیة ملشالكهم 
احلق�ق�ة، �اصة يف املناطق القرویة وأ�ح�اء الهامش�یة والفقرية، مفغرب 

مجیعا، جيب ٔ�ن �كون مغر� �سوده  الغد، املغرب اجلدید ا�ي �ریده
املساواة والعدا� �ج�عیة لفائدة امجلیع و�اصة ٔ�ن الش�باب، ب� ختتفي 

  .ف�ه الفوارق الطبق�ة �ىل مس�توى التمنیة ال�رشیة و�ج�عیة والرتابیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�ید الوز�ر احملرتم؛

ىل �بتعاد عن اخلطاب ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ندعو إ 
الس�یايس ال�شاؤيم وتوظیفه توظیفا سلبیا، كام �رفض رفضا مطلقا ت�ين 
ازدواج�ة التعالیق يف م�ل هذه القضا� اليت تبقى يف نظر� قضا� مرتبطة 
�ٔ�مة واجلالس �ىل عرشها، مفن مسؤولی��ا ٔ�حزاب ٔ�ن نبقهيا بعیدة عن 

  .لك املزایدات الس�یاسویة الرخ�صة
ٔ�صبح من �ري املق�ول الیوم اع�د لغة ا�هتدید �لربیع العريب، فاللك  لقد

الیوم �رى ویع�ش ما صاحب هذا اخلریف العريب من متزیق ٔ�شقائنا، ؤ�ن 
الشعب املغريب وش�بابه، و�لرمغ من مشالكه، ال تنطيل �لیه م�ل هذه 

�اداتنا، وال ا�لغة املس�توردة، الغالیة يف الطو�ویة، والبعیدة عن ثقاف�نا و 
  .متت بص� ٕاىل متغراب�ت د�لنا

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�ید الوز�ر احملرتم؛

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار واحض يف مواقفه، و�رفض اس�تغالل 
موضوع الش�باب وقضا�ه العاد� ٔ�مور ٔ�خرى �ري مصل�ة الب�، و�رفض 
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ید رش�ید الطاليب العلمي م�وها بعملمك الس� . رفضا �� املقامرة هبذا املوضوع
و�ىل ما مقمت به من ٕاجنازات �ىل رٔ�س هذه الوزارة، ح�ث اس�تطعمت يف 
ظرف و�زي ٔ�ن حتر�وا الربك الراكدة فهيا، مشدد�ن ٔ�ن جناح هذه الس�یاسة 

  .رهني ٕ�طالق حوار وطين شامل حولها
ٕاطارا قانونیا م�اكمال لتقدمي �س�شارة قصد بلورة الس�یاسات 

تعلقة بقضا� الش�باب و العمل امجلعوي و ا�ور الهام و �جيايب العموم�ة امل 
�لش�باب دا�ل البناء ا�متعي املغريب، مث كذ� هذا املرشوع هو ا�رتافا 
بدور الش�باب املهم يف �كر�س د�امئ ا�ميوقراطیة ال�شار�یة و حتق�ق ذ� 

تفعیال املفهوم احلق�قي �لمواطنة �جيابیة و ٔ�عتقد ٔ�ن هذا النص �اء 
من ا�س�تور اليت نصت �ىل  171و  170و  93ملق�ضیات الفصول 

ٕا�داث ا�لس إالس�شاري �لش�باب و العمل امجلعوي مث ٔ�نه ی�ٔيت يف 
س�یاق ا�هودات اليت تبذلها اململكة لتعز�ز فرص و ٕاماكنیات املشاركة 

  .املؤسساتیة �لش�باب
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

� �مة ٕاصدار التوصیات واملقرت�ات ٕاىل س�یكون لهذا ا�لس كذ
اجلهات ا�تصة قصد مسا�دهتا �ىل اختاذ التدابري الهادفة ٕاىل توس�یع وتعممي 
مشاركة الش�باب يف ٕارساء د�امئ التمنیة إالج�عیة و�ق�صادیة والثقاف�ة 
والس�یاس�یة �لبالد، وتطو�ر احلیاة امجلعویة، وكذا ت�سري ولوج هذه الرشحية 

متع �تلف الربامج واملشاریع اليت تعدها احلكومة يف ا�االت املرتبطة من ا� 
هبم وتوفري الظروف املواتیة الس�تفادهتم مهنا، وحتفزيمه �ىل إالخنراط يف 

  .احلیاة الوطنیة �روح املواطنة املسؤو�
ؤ�عتقد ٔ�ن صالح�ات ا�لس املمتث� ٔ�ساسا يف ٕابداء رٔ�یه يف لك 

�لیه من �ن �ال� امل� واحلكومة ورئ�يس جملس القضا� اليت حتال 
الربملان، وكذا املسامهة يف ٕا�داد مشاریع إالسرتاتیجیات اليت تعدها 
احلكومة يف جمال ا�هنوض ب�ٔوضاع الش�باب وتطو�ر العمل امجلعوي، وٕاجناز 
ا�راسات وأ�حباث اليت ختص قضا� الش�باب والعمل امجلعوي، �ٕالضافة 

یات ٕاىل اجلهات ا�تصة من ٔ��ل ا�هنوض بف�ة الش�باب ٕاىل ٕاصدار التوص 
  .وتطو�ر العمل امجلعوي

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر،

فرت�یبة ا�لس حسب املرشوع یضم الهیئة امللكفة بقضا� الش�باب 
والهی�ٔة امللكفة �لعمل امجلعوي وهو ینص �ىل توس�یع مصادر إالقرتاح، 

املنظامت الغري احلكوم�ة و�كر�س وٕ�رشاك خمتلف السلط ا�س�نوریة و 
كام �شمل . م�دٔ� املناصفة بني اجل�سني ومشاركة املغاربة املقميني �خلارج

  .املرشوع مق�ضیات هتم صالح�ات رئ�س ا�لس وتنظميه إالداري واملايل
طالبني م�مك الس�ید الوز�ر مالمئة ا�لس إالس�شاري �لش�باب والعمل 

یثاق الت�ٔس�يس لٕالحتاد إالفریقي ومرا�اة امجلعوي املزمع ٕا�داثه مع امل 

  .ٕالزتاماته القاریة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �س�ل ٕ�جيابیة تعاطي اكفة مكو�ت 
أ��لبیة واملعارضة مع هذا املرشوع ا�ي س�یعطي �لك ت�ٔ�ید القمية املضافة 

ریة وتضع رهن ٕاشارتنا لقطاع الش�باب وا�متع املدين مكؤسسة دس�تو 
  .�س�شارات املتعلقة مبهام الهیات �ا س�نصوت �ٕالجياب لهذا املرشوع

 . والسالم

 :إالشرتايك الفریقمدا��  - 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
یطیب يل ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف 

یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب  89.15مرشوع قانون رمق "اقشة م�
 2011، وهو مرشوع �اء تزنیال ملق�ضیات دس�تور "والعمل امجلعوي

، ا�ي �اء كمثرة لتفا�ل وطين موسع لعب ف�ه الش�باب )170الفصل (
وامجلعیات دورا ٔ�ساس�یا من �الل دینام�ات النقاش اجلاد واملسؤول حول 

�س�تور، اليت تضمنهتا املذ�رات املرفو�ة ٕاىل  ا�لجنة مجیع مق�ضیات ا
�س�شاریة امللكفة بتعدیل ا�س�تور من �ة، ومن �ة ٔ�خرى تفعیال 
ٕالرادة �ال� امل� ا�ي یؤكد �س�مترار يف خطا�ته ٕاىل رضورة �ه�م 
هبذه الف�ة اليت ما ف�ئت ت��فض ضد س�یاسة إالقصاء وا�هتم�ش، لهذا نص 

�ىل ٕا�داث مجمو�ة من املؤسسات الوطنیة وهیئات احلاكمة  2011دس�تور
  .من ب�هنا ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي

وكفریق اشرتايك �س�ل �لك ٔ�سف ت�ٔخر تزنیل هذا املرشوع م�ذ س�نة 
، مما یدل �ىل غیاب س�یاسة واحضة ملعاجلة �ل إالشاكالت املرتبطة 2011

اتیجیات املعلنة من طرف الوزراء هبذه الف�ة، �هیك �ىل فشل إالسرت 
  .ا��ن تعاق�وا �ىل قطاع الش�باب

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
یعد املغرب ب�ا حمظوظا لكونه یتوفر �ىل هرم ساكين فيت، ٕاذ �شلك 

ة من مجموع ساكن اململكة، لهذا وجب ٕایالء عنای %�34س�بة الش�باب 
�اصة لهذه الف�ة، ٔ�ن حتق�ق التمنیة الشام� تق�يض �ه�م حبیاة الش�باب 
املعنویة واملادیة من �الل سن س�یاسات معوم�ة م�دجمة وحممكة، فاملغرب 
الیوم يف �ا�ة ماسة ٕاىل ٕارشاك ش�بابه يف وضع الس�یاسات العموم�ة 

�روح املواطنة  وتدبريها وتق�ميها، وحتفزيمه �ىل �خنراط يف احلیاة العامة
املسؤو� سواء كف�ة مس�هتدفة ٔ�و كقوة اقرتاح�ة �سامه يف الرتافع من ٔ��ل 
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  .حتق�ق العدا� �ج�عیة ببالد�
لهذه أ�س�باب ولغريها یعترب املرشوع م�ادرة ممتزية، حبمك ٔ�نه ميثل 
ٕا�دى ا�ٓلیات اليت �سعى ٕاىل حتق�ق أ�هداف املنصوص �لهيا يف الفصل 

ور، ؤ�یضا من �الل تو�ه املزدوج الش�باب والعمل من ا�س�ت 33
من ا�س�تور، �لام ٔ�ن للك تو�ه �مته وجماالت  12امجلعوي الفصل 

هبیئ�ني، هیئة ) 9(اش�تغا�، وهذا ما یؤكد �لیه املرشوع يف املادة التاسعة 
تعىن بقضا� الش�باب من �الل تقدمي ٔ�و ٕاصدار توصیات واقرتا�ات وٕابداء 

ع ذات الص�، وح�ه �ىل املسامهة يف تق�مي الس�یاسات رٔ�یه يف مواضی
العموم�ة اخلاصة هبذه الف�ة من ٔ��ل حتق�ق أ�هداف املنصوص �لهيا يف 

ٔ�ما هیئة العمل امجلعوي مفن مر�كزاهتا تطو�ر . من ا�س�تور 33الفصل 
العمل امجلعوي الس�تقطاب ف�ة عریضة من الش�باب، وح�ه �ىل �خنراط 

یة من ٔ��ل تقویة ال�س�یج امجلعوي وطنیا هبدف املشاركة يف احلیاة امجلعو 
واملتابعة واملسامهة ب�ٓراءه يف خمتلف القضا� املتص� �لصالح�ات املس�ندة 

  .ٕالیه
ولتجوید النص �در� كفریق يف طلب رٔ�ي ا�لس الوطين حلقوق 
إال�سان وا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، حىت �متكن من تقدمي 

، و�لیه تب��نا مجمو�ة 2011ت م�سجمة مع روح ومضامني دس�تور تعدیال
من التوصیات الواردة يف رٔ�ي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، اق�نا�ا م�ا 
ب�ٔهنا س�سامه يف جتوید النص ال�رشیعي، ومعلنا �ىل تقدميها �مس بعض 

  . فرق أ��لبیة
 ٔ�ح�ل �لینا �ري ٔ�نه مت التصویت �ٕالجامع �ىل املرشوع يف ا�لجنة كام

مع ق�ول تعدیالت ال تصب يف جوهر املرشوع، لهذا �س�ل كفریق ی�متي 
ٕاىل أ��لبیة و�لك ٔ�سف �دم جتاوب احلكومة مع مجیع التعدیالت اجلوهریة 

 .اليت تقدم�ا هبا

  .املغريب �لشغل إالحتادفریق  مدا�� - 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
  .ات والسادة املس�شارون احملرتمونالس�ید

�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ان اتناول اللكمة خبصوص 
املتعلق ��لس �س�شاري  89.15م�اقشة مرشوع قانون تنظميي رمق 

�لش�باب والعمل امجلعوي �جللسة العامة، ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق 
شكر اجلزیل اىل الس�ید الوز�ر �ىل خبصوص هذا املوضوع، وكام اتقدم �ل 

  .العرض القمي ا�ي تقدم به
يف البدایة البد من �شارة ٕاىل ٔ�ن الش�باب ميثل يف مجیع الب�ان 
موردا �رش� رئ�س�یا �لتمنیة و�امال مؤ�را �سامه يف التغیري �ج�عي 

� �ق�صادیة و�بتاكر التك�ولو�، وميثل مبا �یه من طاقات هائ والتمنیة
. ورؤى �القة عنارص ٔ�ساس�یة �لتمنیة املس�مترة �لمجمتعات اليت یع�شون فهيا

  .وصیا�ة املس�تق�ل بت�د�ته ورها�ته �شك�ل يف الك�ري دورمه �انب ٕاىل
�اص يف الس�یاسات والربامج  �ه�م حيظى الش�باب فٕان �ا

قدمة �ري ٔ�ن طبیعة هذا �ه�م ختتلف در�اته �ى الب�ان املت احلكوم�ة،
عنه يف الب�ان النام�ة، اليت ال �رىق س�یاس�هتا ٕاىل در�ة �س��ر والتمنیة 

  . يف ٔ�بعادها الشام�
عنرص ٔ�سايس يف الت�د�ت اليت توا�ه ا�متعات الیوم  ،فالش�باب ٕاذن

وأ�ج�ال املق�� �ىل السواء، �� فٕان هناك �ا�ة مل�ة لتصممي 
وتنف�ذها �ىل مجیع املس�تو�ت،  الس�یاسات والربامج املتعلقة �لش�باب

وس�تؤ�ر الطرق اليت س�تعاجل هبا هذه الس�یاسات اخلاصة �لش�باب �ىل 
  .الظروف �ج�عیة و�ق�صادیة احلالیة

  :وهنا ميكن ال�ساؤل حول

ٔ�یــة ٕاســرتاجتیة وطنیــة م�دجمــة �لشــ�باب يف ظــل هنــج الس�یاســة  -
  .القطاعیة لقضا� الش�باب؟

ى الفا�لون املعنیون ٕال�داد وهل تو�د إالرادة الس�یاسة � -
  س�یاسة وطنیة �لش�باب؟

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�ىل جتاوز  انٕان التغیري وإالصالح امل�شود�ن يف هذا الصدد، یقوم
�ل�س�بة لتجربة سلبیات جتربة الهی�ٓت واملؤسسات السابقة، كام هو الش�ٔن 

ا�لس الوطين �لش�باب واملس�تق�ل �الل ال�سعی��ات من القرن املايض، 
حىت �كون لهذه التجربة املنتظرة القدرة �ىل إالسهام الفعال يف بلورة 
وتطو�ر قطا�ات الش�باب والعمل امجلعوي، وهو أ�مر ا�ي ظل مطلبا 

خنراط الواسع مطرو�ا م�ذ �دة س�نوات، لك�ه ٔ�صبح ٔ�كرث ٕاحلا�ا مع �
  .�لش�باب يف دینامك�ة احلراك الش�بايب و�ج�عي ا�ي عرفه املغرب

وهناك �دة جتارب ومناذج �ٓلیات ومؤسسات وطنیة �ىل الصعید 
ا�ويل، مضن نطاق الت�ارب أ�خرى الهادفة ٕاىل �لق اسرتاتیجیات التمنیة 

ادة مهنا دون وا�ميقراطیة و�س�تقرار، اليت ميكن �نف�اح �لهيا و�س�تف
ٔ�ن یعين ذ� اس�ت�ساخ هذه الت�ارب ٔ�و �كرارها، مع ٕاعطاء هذه 

مبعىن القطع ا�هنايئ مع . املؤسسات الطابع التعددي وا�ميقراطي الواسع
الطابع �س�شاري ٔ�و الشلكي فقط ا�ي اكن یصبغ معل ووجود بعض 
هذه املؤسسات والهی�ٓت اليت جيب ٔ�ن �رىق ٕاىل مؤسسات وطنیة 

  .�ات واخ�صاصات وسلطات فعلیةبصالح 
و �يل ٔ�ّن ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي ٔ��ر نقاشا ف� 
یتعلق ب�شك�لته، �اصة يف الشق املتعلق �ملناصفة، ح�ث ال �ُشري 
مرشوع القانون املُ�دث � ٕاىل م�دٔ� املناصفة، ٕاذ اكتفى �ٕالشارة ٕاىل ٔ�ّن 
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لشخصیات ذات التجربة والكفاءة س�ُیختارون من بني ا"ٔ�عضاء ا�لس 
، وهو ما �رى ف�ه ؛يف فریق�ا "وإالملام بقضا� الش�باب والعمل امجلعوي

�حتاد املغريب �لشغل �دم �س�ت�ابة �لتوجهيات العامة �س�تور 
،ا�ي نّص �ىل م�دٔ� املساواة يف ٔ�فق املناصفة، معترب�ن ٔ�ّن مرشوع 2011

�س�تجیب �شلك لكي ٕاىل �اج�ات ال "قانون ا�لس يف صیغته احلالیة 
  ".الش�باب

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
اننا �رى يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل رضورة اس�تحضار مرشوع 

تنوع القانون املتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي ملبدٔ� ال 
والتعددیة الثقاف�ة وا�لغویة وا�الیة يف ما یتعلق �لشق املتعلق �لش�باب، 
وجعل املرشوع يف الشق املرتبط �لعمل امجلعوي �ٓلیة لٕالنصاف يف ما 

  .خيص حریة امجلعیات

ومن �ة اخرى العمل �ىل رضورة ٕاضافة صالح�ات �دیدة تتعلق 
اطیة ال�شار�یة �الس اجلهات، ٕ�بداء الرٔ�ي بناء �ىل طلب الهیئات ا�ميقر 

ؤ�خرى هتم املسامهة يف الرتبیة �ىل املواطنة وتعز�ز املشاركة املدنیة 
  .�لش�باب

من مج� املهام والت�د�ت  ٔ�ن ىلإ شارة البد من االٕ  ،�ريويف ا�ٔ 
املطرو�ة �ىل ٕا�شاء ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي، 

لیة الش�باب وامجلعیات وموقعهام يف واملمتث� يف رضورة تعز�ز ماكنة ومتثی 
ال�س�یج ا�متعي، والريق هبذه املاكنة ٕاىل موقع یوفر رشوط ت�ٔهیل احلیاة 
الش�بابیة وامجلعویة واملدنیة حنو مس�تق�ل ٔ�فضل �رب تعز�ز مك�س�بات 

ٕاضافة ٕاىل إالسهام يف ٕاجياد . الش�باب املغريب وحضوره يف خمتلف ا�االت
 عة ٕالشاكالت وقضا� العمل امجلعوي والش�بايب،وبلورة �لول ومقار�ت �ج

واملسامهة يف رمس معامل الس�یاسات العموم�ة املرتبطة هبام من �الل ٕاعامل 
  .�ٓلیات املقاربة ال�شار�یة وا�ميقراطیة واحلاكمة اجلیدة

  ."نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع "موقف الفریق 


