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  اخلامسة وال�سعني اجللسةحمرض 

 ).م2017 یونیو 7(هـ 1438 رمضان 12أ�ربعاء : التارخي
  .كمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید عبد احل: الرئاسة
ساعتان وٕا�دى ومخسون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثانیة عرشة  :التوق�ت

  .وا�ق�قة السابعة زو�
مي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لسة خمصصة لتقد :�دول أ�عامل

  :موضو�ني حول�لس�یاسة العامة من ق�ل رئ�س احلكومة 
جنا�ة س�یاسات ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة ": احملور أ�ول

  ".الرشائیة �لمواطنني
اسرتاتیجیة ا�هنوض �لعامل القروي واملناطق اجلبلیة : "ور الثايناحمل

  ".والغابویة

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

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

من ا�س�تور، خيصص  100الفصل  معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من
جملس املس�شار�ن هذه اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة 

  :�لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم حول موضو�ني

، یتعلق بن�ا�ة س�یاسات ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة ٔ�ولا -
  الرشائیة �لمواطنني؛

اتیجیة ا�هنوض �لعامل القروي واملناطق اجلبلیة ، یتعلق �سرت والثاين -
  .والغابویة

و�رشع ا�ٓن يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول، ؤ�ف�ح �ب التد�الت 
  .�لفرق وا�مو�ات اليت �ربت عن رغبهتا يف تناول احملور أ�ول

يل �لو�دة ؤ�بدٔ� حسب الرتتی�ب املتفق �لیه �لفریق �س�تقال
  .والتعادلیة، فلیتفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذا مسحمت، الس�ید رئ�س الفریق س�یلتحق بعد قلیل، ٕاذا ٔ�مكن تعطوا 
  .اللكمة �لفریق املوايل

  

  :الس�ید الرئ�س
واحلا� هذه، ٔ�عطي اللكمة �لفریق الثاين يف الرتت�ب وهو فریق أ�صا� 

  .تفضل اليس �رمي. رتمواملعارصة، فلیتفضل ٔ��د السادة ٔ�عضاء الفریق احمل

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
و�دمت، الس�ید الرئ�س، املغاربة يف ٕاطار �ر�جممك احلكويم �ق�صاد 

ضامن لتحق�ق ٕاقالع اق�صادي، وم�تج لفرص وطين م�نوع وتنافيس 
الشغل وقادر �ىل حماربة الفقر والهشاشة وحامیة القدرة الرشائیة 
�لمواطنني، لكن لٔ�سف ويف ظل الزتاید الرسیع ل�سب البطا� وتنايم 
�دة �ح��ا�ات �ج�عیة يف الب�، ٔ�سائلمك، الس�ید الرئ�س، عن 

  لوعود اليت ٔ�عطیمتوها �لمواطنني؟مدى جنا�ة هذه الس�یاسة يف حتق�ق ا
  وما يه احللول البدی� اليت وضعمتوها من ٔ��ل جتاوز هذه أ�وضاع؟ 

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ؤ�عود ا�ٓن ٕاىل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة احملرتم لطرح 
  .الرئ�سسؤا� يف احملور أ�ول، تفضل الس�ید 

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

سؤايل س��حرص خصیصا يف ال�شغیل وحماربة البطا� وحماربة 
  .الهشاشة، ؤ�ظن ٔ��مك س�توحضون ما نطمح ویطمح الشعب املغريب ٕالیه

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید الرئ�س
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�سائلمك حول س�یاسة ال�شغیل املعمتدة يف �ر�جممك احلكويم، وحول 
  طنني وحول �راجممك حملاربة الفقر؟تعز�ز القدرة الرشائیة �لموا
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  .شكرا المك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مدعو لطرح سؤا�
نتقل ٕاىل الفریق املوايل يف الرتت�ب الفریق �شرتايك، تفضل الس�ید �ٔ 

  .الرئ�س احملرتم

  :ياملس�شار الس�ید محمد �لم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  ،السادة الوزراء

الفریق إالشرتايك، الس�ید رئ�س احلكومة، �سائلمك عن جنا�ة س�یاسة 
 .ال�شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة �لمواطنني

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

غريب �لشغل، تفضل الس�ید ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق إالحتاد امل
  .املس�شار احملرتم

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید رئ�س احلكومة، عن س�یاس�تمك يف ال�شغیل وعن  ،�سائلمك
  س�یاس�تمك يف حماربة الفقر وكذ� حامیة القدرة الرشائیة �لمواطنني؟ 

  .وشكرا
  :الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي احملرتم

  الس�ید الرئ�س، هل �رغب يف طرح السؤال؟

  :ٕادر�س الرايض الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن،
والقدرة الرشائیة د�ل  � حول س�یاسة ال�شغیل وحماربة الفقرءنود املسا

  املواطنني؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ا�ٓن ا�ور �لمجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل احملرتمة، تفضيل 
  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة، تفضيل

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
  ،الس�یدات والسادة احملرتمون

�سائلمك حول ما يه اسرتاتیجیات احلكومة احلالیة يف جمال ال�شغیل 
  وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة �لمواطنني؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة العمل التقديم
�ىل  ٔ�عطي اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة ،ٕاذن واحلا� هذه

  .أ�س�ئ� اليت اس�متعنا ٕا�هيا، تفضل الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
الس�ید الرئ�س، قد �كون من املناسب ٔ�ن تتد�ل يف ٕاطار التعق�ب، 

  . ٔ�نه ا�ٓن ٔ�عطینا لكمة �لس�ید رئ�س احلكومة ومعذرة
  .تفضل الس�ید رئ�س احلكومة مكل اجلواب د�لمك

  :، رئ�س احلكومةالع�ينالس�ید سعد ا��ن 
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد النيب أ�مني و�ىل 
  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  كتاب ا�و�،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�لشكر ٕاىل ٔ�عضاء جملسمك املوقر �ىل ٕا��ة ٔ�رید ٔ�ن ٔ�تو�ه يف البدایة 
هذه الفرصة من �الل هذا احملور املهم �دا، وهو حمور م�علق بثالثة 

  :قضا�
  قضیة ال�شغیل وماكحفة البطا� من �ة؛ -
  قضیة حماربة الفقر من �ة �نیة؛ -
  .وقضیة احلفاظ �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني من �ة �لثة -

بعضها خيدم بعض، فال�شغیل  ،القضا� الثالث مرتبطةوواحض ٔ�ن هذه 
والتقلیل من البطا� �سامه يف حماربة الفقر و�سامه يف رفع القدرة الرشائیة 

  .�لمواطنني، ودمع القدرة الرشائیة �لمواطنني �سامه ٔ�یضا يف حماربة الفقر
وحنن نعرف ب�ٔن مس�ٔ� ال�شغیل ٔ�حضت من أ�مور املس�تعصیة وطنیا 

مجیع احلكومات يف العامل كتويل قضیة ال�شغیل وماكحفة البطا�  ودولیا،
والتقلیل من العاطلني كتويل اهلم الیويم د�لها، وبطبیعة احلال ٔ�� ال ٔ�خف�مك 
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  . ٔ�ننا يف هاذ احلكومة، اح�ا من ا�هنار أ�ول وهذا هو اهلم د�لنا أ�ساس
 40س�نقوم به،  بطبیعة احلال ٔ�� ا�ٓن �ادي نعرض اخلطوط العریضة ملا

یوما يل دوزهتا احلكومة ال متكهنا من ٔ�ن تضع �ىل السكة  42یوم وال 
الربامج اليت تنوي حتق�قها، وٕامنا اح�ا �ادي هنرضو �ىل ما س��وي تنف�ذه 
ٕان شاء هللا، ولكن ٔ�یضا البد ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه خصنا �مثن أ�عامل ا�يل متت يف 

 ظل حكومات م�تالیة، هناك بالد�، مايش يف ظل حكومة وا�دة وٕامنا يف
�رامج يف هذا ا�ال �ات م�ذ عقد من الزمان ٔ�و عقد ونصف من الزمان 
ٔ�و ٔ�قل، لكها هتدف ٕاىل ال�شغیل، حماربة الفقر وتقویة القدرة الرشائیة 
�لمواطنني، وكثري مهنا ٔ�دى ٕاىل نتاجئ معتربة مف�دة �دا �مة ٔ�فادت 

لمسوه يف أ�رقام د�ل التق�مي اليت املواطنات واملواطنني كثريا، وهذا كن 
 . تصدر سواء عن م�ظامت وطنیة ٔ�و عن م�ظامت دولیة

ٔ�بدٔ� ٔ�وال بطبیعة احلال بقضیة ال�شغیل، لنقول ب�ٔهنا تطرح ببالد� كام 
بب�ان ٔ�خرى ٕاشاكالت خمتلفة مرتابطة، تتعلق ٕ�شاكلیة العرض وٕاشاكلیة 

  . الطلب
ل اليت يه معروضة ٔ�مام �ىل مس�توى العرض، ما يه م�اصب الشغ

املواطنني، ٔ�ن هذا هو اجلزء أ�ول ا�يل �ادي ختدم ف�ه احلكومة، �كون 
م�اصب الشغل املعروضة واملتوفرة قادرة �ىل ٔ�ن متكن الشغل الكرمي 
�لمواطن، ٕاذن اس��عاب الوافد�ن اجلدد ٕاىل سوق الشغل، مع احلفاظ 

  . ا ق�ل ذ�بطبیعة احلال �ىل م�اصب الشغل اليت س�بق ٕا�دا�
وهنا بغیت نقول وا�د املالحظة، اح�ا يف وا�د الفرتة د�ل منو 
دميوغرايف د�ل السن د�ل الناس ا�يل يف سن طلب الشغل، منو دميوغرايف 
م�صا�د، ومن هنا ففي أ�ربع ٕاىل امخلس س�نوات املق�� �ادي �كون عند� 

، �ش ٔ�لف طالب شغل �دید 200ٔ�كرث من ملیون ٔ�و حوايل ملیون و
�شوفوا الطلب الك�ري من �ة ؤ�یضا الت�دي ا�ي یطر�ه ٔ�مام�ا هذا، 

  . یعين اح�ا �اصنا نوفرو م�اصب شغل لهاذو، طاليب الشغل اجلدد
وبالد� قد بذلت �ود �برية �الل الس�نوات أ��رية يف هذا �جتاه 
د�ل العرض، من �الل حتسني م�اخ أ�عامل �ش �كون بالد� قادرة �ىل 
املنافسة، �ش ميكن جتلب �س��رات، سواء اكنت اس��رات وطنیة ٔ�و 
اس��رات دولیة، وهذا من �الل مجمو�ة من إالصال�ات ال�رشیعیة 
وٕاعطاء دفعة قویة السرتاتیجیات قطاعیة م�عددة ومصاح�ة الس��رات 

رية �س��ر تم�ت�ة ملناصب الشغل، ؤ�یضا العمل �ىل الرفع من و 
، وذ� �ىل الرمغ من الظرف�ة �ق�صادیة الصعبة، وهذا لكه مكن العمويم

من مواص� أ�وراش الكربى اليت بدٔ�هتا بالد� يف جمال تعز�ز وحتدیث 
الب��ات التحتیة وطرق ووسائل املواصالت واالتصاالت، والتو�ه حنو 

  .�لق ٔ�قطاب �ویة �دیدة �لتمنیة
م�صب شغل  90000ب هذه ا�ینام�ك�ة مك�ت من ٕا�داث ما یقار 

، ویظهر ب�ٔن صايف يف املتوسط الس�نوي لك س�نة �الل العرشیة أ��رية
الیوم الم�صاص املق�لني يف الس�نوات املق�� �ىل  هذا املتوسط �ري اكف

  . م�اصب الشغل و�ىل طلب الشغل
فٕان �س�بة ا�منو ببالد� مل تصل بعد ٕاىل املس�توى ا�ي  ،ورمغ ذ�

النوعیة اليت نتطلع ٕا�هيا مجیعا �ىل مس�توى تقلیص ميكن من ٕا�داث الطفرة 
البطا�، الس�� �ى الش�باب، كام ٔ�ن �دم انتظام �س�بة ا�منو ارتباطا 
بتقلبات القطاع الفال� وتدين حمتوى ا�منو �ق�صادي من ٕا�داث فرص 
الشغل ا�ي یق�س العالقة بني �زاید ا�منو �ق�صادي و�لق فرص الشغل 

ق�صادي، ذ� ن���ة التحول الهیلكي وعرصنة م�ظومة وحمتوى ا�منو �
  . إالنتاج اليت عرفهتا بالد� �الل العرشیة أ��رية

هذه الت�د�ت لكها، �دم انتظام �س�بة ا�منو، تقلبات القطاع الفال�، 
  .تدين حمتوى ا�منو �ق�صادي، ال �ساهامن يف �ل هذه إالشاكلیة

ب مؤهالت طاليب الشغل یطرح ٕاشاكل تناس ،و�ىل مس�توى الطلب
مع احلاج�ات احلق�ق�ة �لمقاو� وضعف حاكمة سوق الشغل، �اصة ف� 
یتعلق �لوساطة يف س�یاق ی�سم بوصول �شطني �دد لسوق الشغل 
وب�ٔ�داد مزتایدة، ٕاضافة ٕاىل التفاو�ت اجلهویة �ىل هذا املس�توى، لكه ٔ�دى 

  .الٕاىل طرح ٕاشاكلیات م�صا�دة ٔ�مام بالد� يف هذا ا�
یضاف ٕاىل ذ� غیاب معطیات دق�قة عن سوق الشغل متكن من 

مة ءرصد تطور مؤرشات العرض والطلب واس��اق احلاج�ات املتعلقة �ملال
مع املهن اجلدیدة والناش�ئة يف فروع ال�شاط �ق�صادي و�اج�ات املقاو� 
من الكفاءات وال�شغیل، وكذا رصد ظروف العمل والعالقات املهنیة، 

يف ظل �نف�اح �ىل التنافس�یة ا�ولیة، ح�ث ٔ�صبح سوق الشغل �اصة 
  .ٔ�كرث تعق�دا ویتطور حنو ٔ�سالیب �دیدة �لعمل

فقد ٔ�فرد� يف الرب�مج احلكويم ملوضوع  ،واعتبارا للك هذه املعطیات
ال�شغیل ٔ�مهیة �اصة مضن حمور تطو�ر ا�منوذج �ق�صادي وا�هنوض 

  .�ل�شغیل والتمنیة املس�تدامة
   ماذا �ر�كز املقاربة احلكوم�ة؟ �ىل

  :�ر�كز �ىل ركزيتني ٔ�ساس�ی�ني
أ�وىل اق�صادیة، ٕاجياد الظروف املالمئة لرفع �س�بة ا�منو اليت ميكن ٔ�ن 

  .تؤدي ٕاىل ٕاجياد فرص شغل اكف�ة يف املس�تق�ل
  .الثانیة، ت�ين س�یاسة معوم�ة �دیدة ٔ�و حمینة يف جمال ال�شغیل

ٔ�نه س�ن�اول �ش نعطیو التنافس�یة د�ل  يف املوضوع أ�ول حتدثنا عن
�ق�صاد الوطين دفعة �دیدة، �ش �كونو يف امخلسني أ�وائل يف 

، وهذا ٕان 2021ممارسة أ�عامل يف ٔ�فق   (Doing Business)مؤرش
شاء هللا �ادي یعطي دفعة لالس��ر اخلاص الوطين واخلار�، ودفعة 

اكنت مغربیة ٔ�و ال، و�ادي ميكهنا  قویة �لمقاو� املوجودة يف املغرب، سواء
�ش حتدث م�اصب شغل �دیدة، ؤ�یضا الس�یاسات القطاعیة عندها 
ٔ�مهیة، م�ال حتدثنا يف ا�ال الصناعي هاذ الس�یاسة د�ل خمطط ال�رسیع 

م�صب شغل، یعين نصف  500000الصناعي �ادي ميك�نا ٕال�داث 
اق�ات اليت متت ملیون م�صب شغل، وهاذ اليش مدقق انطالقا من االتف
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مع مس�مثر�ن، ٔ�ش�نو التحفزيات ا�يل غتعطامه؟ يف مقابل ما يه فرص 
  .الشغل ا�يل �ادي حيدثوها؟ ٕاىل �ٓخره

إالحصائیة، �ح�ل ا�يل اك�ن، وهذا يشء �م �دا، و�ادي نعطیو 
دفعة يف هاذ �جتاه، وهذا هو املف�اح د�ل ٕاجياد فرص الشغل �كرثة، هذا 

  .وهو املف�اح د�ل
وبطبیعة احلال اح�ا واعیني ب�ٔن القطاع الصناعي ال �شغل �الیا ٕاال 

هو قطاع اخلدمات و�لتايل  %40فقط، ؤ�ن  %20من العاملني،  20%
س�یعطي ٔ�مهیة كذ� �لتطو�ر فهاذ ا�ال قطاع اخلدمات، ٔ�ن هو ٔ�یضا 

  .مؤهل لتطو�ر ٕاجياد فرص الشغل
وم�ة حمینة ٔ�و مدققة يف �ىل املس�توى الثاين ا�يل هو ت�ين س�یاسة مع

جمال ال�شغیل، ويه تقوم �ىل ٔ�ن عند� وا�د إالسرتاتیجیة وطنیة 
�ل�شغیل، هاذ إالسرتاتیجیة صادق �لهيا ا�لس احلكويم سابقا، وشلكت 
جلنة بني وزاریة يف هذا ا�ال عقدت لقاء وا�د وس�نحرص يف القریب �ىل 

�ىل حتیني هاذ إالسرتاتیجیة و�ا عقد لقاء �ين، لكن حنن ا�ٓن بدٔ�� �لعمل 
�يق ما بدا�ش التفعیل د�لها قوي يف ٔ�رض الواقع، ٔ�ن یاله تصادق �لهيا، 
التحیني �ىل ٔ�ساس ٔ�ن م�ذ س�نة ونصف تقریبا كثري من أ�رقام �ىل 
أ�رض تغريت، كثري من املعطیات تطورت، فاح�ا �ادي حنینوها �ىل 

  . ضعها �ىل السكةضوء هذه أ�رقام يف القریب العا�ل لن 
بعد تدق�قها وحتیني  2025ٕاذن تفعیل ٕاسرتاتیجیة ال�شغیل يف ٔ�فق 

  .بعض مضام�هنا
و�ملناس�بة كام قلت سابقا يف القضیة د�ل ماكحفة الفساد، املواضیع ا�يل 
يه �برية حبال هاذي ما فهياش �رامج قصرية املدى �جعة، يه اسرتاجتیات 

قصرية املدى �ىل مس�توى مدة هذه  مث كتعطینا �رامج ،طوی� املدى
احلكومة، ٕاىل ما اكیناش ٕاسرتاجتیات طوی� املدى فه�ي ال �كون يف الغالب 
مف�دة و�جعة، و�لتايل بالد� مشات يف ٕاطار هاذ �سرتاجتیات طوی� 

جیة الربامج اخلاصة ی املدى، ولك حكومة ملزمة ب�ٔن ت�ٔ�ذ من ت� إالسرتات 
  . هيا�لفرتة الزم�یة اليت تعن

ؤ�یضا س�نقوم بتفعیل ا�لجنة الوزاریة �ل�شغیل �ٓلیة لت��ع تزنیل هذه 
إالسرتاجتیة، وس�نعقد يف القریب ا�لقاء الثاين لهذه ا�لجنة بني وزاریة، ويه 
متكن من الت�س�یق بني خمتلف املتد�لني، س�نقوم بوضع نظام معلومايت 

مسي �ملرصد  وهو ما ،یوفر �لفا�لني املعلومات املتعلقة �سوق الشغل
عنه  تالوطين لسوق الشغل، واليت مع أ�سف الشدید �يق، یعين حتدث

نت الب��ات یاله بدات سابقا ولكن �يق ما دارش يش �ا�ة معلیة ف�ه، اك
دا� اح�ا س�نطلق هذا املرصد يف القریب ٕان شاء هللا، وهو �م  ..الب��ات

حول �اج�ات سوق  �دا، ٔ�نه هو ا�يل �ادي یعطینا املعلومات ا�ق�قة
الشغل احلق�ق�ة �ش نو�و التكو�ن لتكو�ن م�اكف�ة مع احلاج�ات، ما 
�كونوش يف وا�د ا�ال ا�يل يف هنایة املطاف هاذ الناس ما �ادي یلقاوش 

  .الشغل يف ما هو موجود من العرض

العمل �ىل ربط م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وحمو أ�م�ة �ل�شغیل والس�� 
جیة الوطنیة �لتكو�ن املهين ا�يل يه ذات ٔ�مهیة �لغة، ی رتات تزنیل إالس

�شجیع التكو�ن املس�متر �عتبارها رافعة ٔ�ساس�یة لتطو�ر كفاءات املوارد 
ال�رشیة �لمقاو� حىت �كون قادرة �ىل التنافس�یة وحتسني املردودیة ومتكني 

  .أ�جراء من احلفاظ �ىل معلهم وت�سري رشوط �رق�هتم السوس�یو �نیة
وس�نحیل �ىل املؤسسة ال�رشیعیة ٕان شاء هللا يف أ�سابیع املق�� 
مرشوع القانون املنظم �لتكو�ن املس�متر ا�ي سرييس مجمو�ة من املبادئ 
أ�ساس�یة يف هاذ ا�ال، الس�� الرصید الزمين �لتكو�ن املس�متر لفائدة 

  .أ��ري والتصدیق �ىل مك�س�بات التجربة املهنیة
امل لربامج ٕانعاش ال�شغیل ومراجعهتا، ٔ�نمت تعرفون ب�ٔن الق�ام بتق�مي ش

الربامج عند� م�عددة، عند� م�ال �ر�مج التكو�ن من ٔ��ل إالدماج، وهذا 
�ر�مج �م، بطبیعة احلال مجیع الربامج ا�يل انطلقت اكنت عندها نتاجئ 

جيابیة، ولكن بعضها ما اك�ش عندها نتاجئ يف مس�توى �نتظارات، ٔ�ش�نو إ 
صنا ند�رو؟ نعاودو ندرسوها ونطوروها، اح�ا ما غند�روش ٕا�ادة �ا

  . ا�رتاع الع��، وٕامنا س�س�متر عن طریق تطو�ر هذه الربامج
، ا�يل اكن �ر�مج "التكو�ن من ٔ��ل إالدماج"هاذ الرب�مج م�ال د�ل 

حمني �لتكو�ن من ٔ��ل إالدماج ا�ي ٔ�طلق م�ذ فرتة قصرية فقط، �ميكن 
  . ٔ�فضل �لمشغل و�لمكون من ٔ��ل إالدماج �ش یعطي رشوط

ا�يل هو �شجیع ال�شغیل �ملقاوالت اجلدیدة و�دیثة " حتفزي"�ر�مج 
ال�ش�ٔة، ٔ�ي مقاول �دید عندو وا�د التحفزيات، ا�و� �ادي ختلص لفرتة 
معینة حتدد �ل�س�بة لعدد معني من أ�جراء �لزتامات �ج�عیة، 

ٓ ىت د�ل التكو�ن املس�متر، ٕاىل �لزتامات د�ل التقا�د، ح خره، ا�و� �
  . كتكفل هبا يف مقابل ٔ�ن �شجع هاذ املقاو� اجلدیدة �ش �شغل

ا�يل هو ت�ٔهیل �اميل " ت�ٔهیل"، هاذ �ر�مج "ت�ٔهیل"عند� �ر�مج 
الشهادات وخصوصا إال�ازة �لحصول �ىل �كو�ن م�ك�ف مع الطلبات يف 

د العمل مع املقاو�، طلب من سوق الشغل، هاذ اليش �یدار ف�ه وا�
املقاو� عن طریقة معلیة �شار�یة، یعطیو� ٔ�ش�نو يه الصفات ؤ�ش�نو يه 
املؤهالت اليت یطلبوهنا، وفاش من ختصص �یطلبوها، هاذ احلاج�ات د�ل 
املقاو� نقلت ٕاىل التكو�ن من ٔ��ل ال�شغیل ا�يل هو مسي �ر�مج 

ق�مي د�لو، وقد بدٔ�ت الوزارة ، ا�يل هو الیوم �ادي نقومو �لت "ت�ٔهیل"
 ،املعنیة �لق�ام بعملیة التق�مي، �ش �شوفو هاذ التجربة القصرية ٔ�ش�نو نتجت

  .ها يف هاذ الرب�مجو ؤ�ش�نو يه أ�مور ا�يل خصنا نطور
ٔ�یضا وا�يل انطلق وا�يل اكنت عندو �دد من " ال�شغیل ا�ايت"�ر�مج 

رصا�ة، وهو ٔ�یضا نقوم �الیا بتق�مي النتاجئ ٕاجيابیة، ولكن مل �كن اكف�ة �لك 
، وسرنكز يف املر�� املق�� 2014لس�نة " مقاوليت"هذا الرب�مج، �ر�مج 

  . �ىل املوا�بة �لمقاوالت اجلدیدة يف ٕاطار ال�شغیل ا�ايت
ها بعد و ٕاذن هذه يه الربامج اليت اكنت وا�يل يه �ادي حناولو نطور

العرض د�ل ال�شغیل ٔ�كرث قدرة  تق�ميها ودمعها ٔ�كرث �متكن من ٔ�ن �كون
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  .�ىل ٔ�ن یليب الطلب
ؤ�یضا عند� مراجعة �ٓلیات الوساطة، سواء تعلق أ�مر �لواك� الوطنیة 

ٔ�و مبؤسسة الوساطة  1(L’ANAPEC)ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات 
�لقطاع اخلاص ٔ�و بغريها، هناك ا�ٓن التفكري يف املراجعة د�ل هاذ ا�ٓلیة 

تو�ت لتطو�رها لتكون قادرة �ىل �س�ت�ابة �لت�د�ت �ىل خمتلف املس� 
  .اجلدیدة

و�ملناس�بة تطو�ر وتق�مي الربامج ال یعين ٔ�هنا اكنت �اطئة يف البدایة، 
ولكن یعين ٔ�نه سوق الشغل وسوق املقاو� والسوق �ج�عیة والتكو�ن 

س�نوات  6س�نوات ٔ�و  10و�ريه تطور، حبیث ٔ�نه الربامج ا�يل دارت م�ذ 
و ٔ�قل ٔ�و ٔ�كرث مل تعد قادرة �ىل �س�ت�ابة لت�د�ت الیوم، ف�جب ٔ�ن �ٔ 

  .تطور ل�س�تطیع ٔ�ن توا�هبا
تق�مي ٔ�داء وفعالیة الواك� الوطنیة �لمقاوالت الصغرية واملتوسطة لتحسني 
حاكمهتا ودورها يف ت�سري وٕا�شاء ومنو املقاوالت الصغرية واملتوسطة يف 

  .ٕاطار عقد �ر�مج مع ا�و�
اث نظام تدریب �ى إالدارات واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات ٕا�د

الرتابیة وٕاقرار حتفزيات �لمقاوالت لتخصیص تداریب لفائدة خرجيي 
 .اجلامعات واملعاهد ومراكز التكو�ن املهين

مراجعة مدونة الشغل ملالمئهتا مع مق�ضیات معایري العمل ا�ولیة 
�یة مع الفا�لني �ج�عیني، و�ريه وتنافس�یة املقاو� يف ٕاطار مقاربة �شار 

  .من إالجراءات اليت كنا قد ٔ��لهنا يف الرب�مج احلكويم
 الس�ید الرئ�س،

ٕاذا اكن من املهم العمل �ىل ٕا�داث فرص �دیدة �لشغل، فٕان احلفاظ 
�ىل م�اصب الشغل احملدثة ٔ�صال یعترب حتد� حق�ق�ا يف س�یاق عوملة 

حتسني إالنتاج�ة واملردودیة والقدرة �ق�صاد و�س��اق احملموم حنو 
  .التنافس�یة �لمقاو� �ىل الصعید العاملي

واعتبارا لكون الصنا�ة يه الكف�ل ٕ��داث م�اصب شغل قارة وم�ت�ة 
لقمية مضافة حق�ق�ة، فٕان بالد� وضعت يف صلب ٔ�ولو�هتا �الل 

 الس�نوات أ��رية ٕا�ادة �عتبار لهذا القطاع، و�ىل املنوال س�س�متر
  . احلكومة احلالیة

و�روم خمطط �رسیع التمنیة الصناعیة ا�هنوض �لقطاع الصناعي حىت 
ی�س�ىن � املسامهة الفعا� يف توازن املزيان الت�اري وحتسني �اذبیة املغرب 
يف جمال �س��رات ورفع حصة الصنا�ة يف الناجت ا�ا�يل اخلام، كام قلنا 

وٕا�داث نصف  %23ٕاىل  %14يف الرب�مج احلكويم، ب�سع نقط من 
  .ملیون م�صب شغل كام قلنا

وقد مت �الل الس�نوات أ�وىل من تنف�ذ ٕاسرتاتیجیة التمنیة الصناعیة، 
 49، هیلكة 2014اليت مت ٕاعطاء انطالقهتا ٔ�مام �ال� امل� يف ٔ��ریل 

                                                 
1 Agence NAtionale de Promotion de l’Emploi et des Compétences. 

قطا�ا، و�ددت خمتلف القطا�ات الصناعیة يف  13م�ظومة صناعیة هتم 
ٔ�هدافا �متثل يف ٕا�داث فرص الشغل ورفع مس�توى ٕاطار عقود أ�داء 

الصادرات، ویتعلق أ�مر بقطاع الس�یارات وصنا�ة الطريان واجل� 
والفوسفاط والبالس��ك، الصنا�ات الك�ویة والش�به الك�ویة والصنا�ات 
املعدنیة وقطاع العر�ت الثق�� والهیالك الصناعیة و�رح�ل اخلدمات وقطاع 

  .لبناء وقطاع ال�س�یج والصنا�ات الغذائیةالصید� ومواد ا
من  %89وقد مسحت إالسرتاتیجیة الصناعیة ٕاىل �د ا�ٓن بتحق�ق 

ملیار درمه من الصادرات، ومت  144ٔ�هداف هاذ ا�طط، ٔ�ي ما ميثل 
ٔ�لف م�صب شغل يف ٕاطار اتفاق�ات �س��ر  173التعاقد ٕال�داث 

  .2016و 2014املوقعة بني 
رب أ�خرض ٔ�سهم يف خفض ت�ٔثري اجلفاف �ىل كام ٔ�ن خمطط املغ

املسامهة �ق�صادیة �لقطاع الفال� يف �س�بة منو ال�شغیل، ح�ث عرف 
ما بني  %61ت�ٔثري اجلفاف �ىل �س�بة منو هذا القطاع �راجعا ب�س�بة 

، وهذا يشء �م ٔ�نه س�ميكن 2014و 2000ٕاىل الفرتة  99-90الفرتتني من 
ٕا�داث فرص الشغل يف املناطق املعنیة  من تطو�ر القطاع الفال�، من

  . به
كام س�تواصل احلكومة ٕانعاش و�منیة �ق�صاد �ج�عي و�ق�صاد 

هرض� �لهيا يف الرب�مج االتضامين ا�يل ٔ�یضا ٔ�عطیناه يف إالسرتاتیجیة ا�يل 
احلكويم ٔ�مهیة �اصة �عتباره اق�صاد القرب، ٔ�نه �یعين املواطنني م�ارشة 

ملناطق ا�يل تتع�ش الهشاشة وا�يل من الصعب ٔ�ن یذهب وخصوصا يف ا
ٕا�هيا املس�مثرون الصناعیون، وذ� من �الل ٕا�شاء أ��شطة املدرة ���ل 

  . �ى هؤالء املواطنني هبدف ٕانعاش الشغل حملیا
تعاونیة  16000ویعرف هذا القطاع دینام�ك�ة �مة، ح�ث مت ٕا�داث 

�دد التعاونیات املس�� س�نة  ٔ�ضعاف 3مما ميثل  2016ٕاىل �دود س�نة 
مرات، كام  �3ام تضاعفت هذه التعاونیات  12، یعين �ىل مدى 2004

مقابل  2016مجعیة �رمس س�نة  117000ارتفع �دد مجعیات القطاع ٕاىل 
، و�شلك التعاونیات مصدرا �ام ���ل ح�ث 2009مجعیة س�نة  45000

مالیري  6خشص �رٔ�سامل یفوق  25000م�خرط و�شغل  450000تضم 
  . درمه

ٕاذن هذا وا�د املوضوع ٔ�یضا ا�يل �ادي یمت الرتكزي �لیه وتطو�ر 
  . إالسرتاتیجیة املرتبطة �الق�صاد �ج�عي و�ق�صادي التضامين

وهذا املوضوع د�ل ٕاشاكلیة ال�شغیل بطبیعة احلال كام تعرفون 
ل ال�شغیل �س�توجب تعبئة اكم� اج�عیة، �اصنا ثقافة د�ل املقاو� ود�

ود�ل الشغل، ؤ�یضا الفا�لني �ج�عیني واملقاو� ؤ�یضا احلكومة مبوقعها 
  . ومبا تتحم� من مسؤولیة يف هذا ا�ال

ف� خيص حماربة الفقر والهشاشة، ٔ�نمت تعرفون، ؤ�یضا احلفاظ �ىل 
القدرة الرشائیة، تعرفون الس�یدات والسادة الربملانیني احملرتمني، ٔ�ن توفري 

  . لعمل الالئق یعد ویعترب ٔ�كرب مد�ل حملاربة الفقرا
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ومن هنا فٕان الس�یاسة �ج�عیة ��و� معوما لكها �سري يف هذا 
�جتاه من �الل ا�هودات اليت ذ�ر�ها يف س�یاسة ال�شغیل، ؤ�یضا �دد 
من ا�هودات أ�خرى يف �ٓلیات التضامن وال�سك �ج�عي، ومك�ت 

  . لف�ة �لتمنیة �ل�س�بة لبالد�من بلوغ ٔ�هداف ا�ٔ 
وهكذا جسلت معدالت الفقر والهشاشة اخنفاض ملحوظ، فرتاجع الفقر 

، وجسل معدل الهشاشة 2014س�نة  %4.8ٕاىل  2001س�نة  %15من 
، حنتاج %12ٕاىل  %22وانتقل من  2014-2001نقاط بني  10 ــ�راجع ب

 اجلهود اليت ٕاىل مزید من اجلهود يف هذا �جتاه، ولكن جيب ٔ�ن حنيي
  . قامت هبا بالد�

وقد مكن �ر�مج املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة من تعز�ز هذا املنحى، 
 44000ٔ�جنز يف ٕاطارها ٔ�زید من  2016و 2005فربمس الفرتة ما بني 

 40مرشوع مدر ���ل، �س��ر ٕاجاميل یبلغ  8008مرشوع، من ب�هنا 
ف�د وهذه لكها �مة �دا وهتم مجمو�ة دامللیون مس�ت  10ملیار درمه لفائدة 

  . من ا�االت
بطبیعة احلال هناك �دد من الربامج ٔ�طلقهتا احلكومات السابقة بدٔ� من 

�مع التعلمي " ت�سري"ؤ�یضا �ر�مج " رام�د"�ر�مج نظام املسا�دة الطبیة 
  .�بتدايئ

، مالیني حمفظة تقریبا 4ؤ�یضا ملیون حمفظة، ا�يل ا�ٓن والت تیعطي 
ٔ�لف حمفظة، �ر�مج ا�مع املبارش لٔ�رامل، �ر�مج  900دامللیون و 3

التاكفل العائيل ا�يل �هيم أ��ات املطلقات، �ر�مج التعویض عن فقدان 
  .الشغل، و�ريها من الربامج

هاذي يه �رامج امحلایة �ج�عیة ا�يل مت الرتكزي �لهيا سابقا وا�يل يه 
�س�مترو فهيا وا�يل �ادي نعملو �ىل دراس�هتا ٔ�یضا من الربامج ا�يل �ادي 

تق�ميها وتطو�رها، التق�مي یعين ٔ�هنا �اص تتك�ف مع املس�ت�دات �ش 

نطورها ليك �كون مف�دة ٔ�كرث، ويه سامهت يف امحلایة �ج�عیة �شلك 
�بري ولكن بطبیعة احلال ال �زال ٔ�مام�ا وا�د ا�ال �بري ا�يل �اصنا خندمو 

 . �لیه
ن ٔ�ن نقول ب�ٔن الربامج الصحیة عندها ٔ�مهیة �برية، ٔ�ن عند� ولكن ميك

جوج مدا�ل ٔ�ساس�یة فهاذ ا�ال د�ل حماربة الفقر والهشاشة ورفع القدرة 
تدار �اصو " رام�د"الرشائیة، يه التعلمي والص�ة، والربامج الصحیة ا�ٓن 

د� یتطور، بطبیعة احلال �اصو التطو�ر من ح�ث احلاكمة د�لو، ولكن عن
الیوم �ر�مج د�ل التغطیة الصحیة لٔ�جراء املس�تقلني و�لمهن احلرة، راه 
صادق �لیه �ٕالجامع يف جملس النواب، وعند� الرب�مج د�ل التقا�د د�ل 
أ�جراء واملهن احلرة ٔ�یضا عندمك يف جملس املس�شار�ن، هاذ اجلوج 

للكفة د�ل دالقوانني ٕاذا خرجوا �ادي ميك�وا املواطنني �ش تنقص ا
الص�ة، ٔ�ن اللكفة د�ل اخلدمات الصحیة �ل�س�بة �لمواطن، يه ا�يل 

  كت�ٔدي ٕاىل جزء �بري من الهشاشة، �الش تنقولو الهشاشة؟
الهشاشة هو وا�د املواطن �ا�ش مق�ول، عندو مدخول و�ا�ش 

مز�ن ولكن مبجرد ما تیوقع لیه �دث يف احلیاة د�لو وخصوصا وا�د من 
ض عندو م�ال وا�د املرض مزمن، ٔ�و عندو رسطان هللا حيفظ، العائ� �مير 

هللا ینجینا وینجیمك مجیعا، وعندو اكع يش �ا�ة �هيبط ٕاىل الفقر، ؤ�ح�ا� 
ٕاىل الفقر املدقع، ٔ�ن ٕاذا عندو يش �ا�ة يش دو�رة تی��عها، عندو يش 
بقعة دأ�رض تی��عها، عندو يش، تیرتبك احلیاة د�ل أ�رسة، عن طریق 

ایة �ج�عیة والتغطیة الصحیة ا�يل غی�شمل �دد ٔ�كرب من املواطنني امحل
  . �ادي منك�وا هلم حامیة اج�عیة ٔ�كرب

ف�� ٔ�هیب �لسادة املس�شار�ن ٕاىل التصویت يف القریب �ىل هذا 
الرب�مج، ٔ�نه �ادي ��ذ مدة لوضعه �ىل السكة، هذه يه ٕاذن الربامج 

ة وماكحفة البطا�، حملاربة الفقر والهشاشة املعدة ٕالنعاش ال�شغیل من �
  . من �ة �نیة، ولتقویة القدرة الرشائیة �لمواطنني من �ة �لثة
  .ؤ�� حتت الترصف لٕال�ابة �ىل ٔ�س�ئ� السادة املس�شار�ن

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

لس�یدات والسادة املس�شار�ن، وكذ� �لس�یدات ٔ��دد الرتح�ب �
  .والسادة الوزراء ا��ن التحقوا بنا

ون��قل ٕاذا مسحمت ٕاىل �س��ع ٕاىل التعق�بات حبسب الرتت�ب املتفق 
  .�لیه، ؤ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل

 س�ٔ�رتم الرتت�ب ا�ي اتفق�ا �لیه يف ندوة الرؤساء، ٔ�ول لكمة �لس�ید
  . الرئ�س احملرتم

دق�قة  11تفضل الس�ید الرئ�س يف �دود ما تبقى لفریقمك من الوقت، 
  .وبضعة ثواين، تفضل 11ويش �ا�ة، 

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
اتفقت مع رؤساء الفرق، عندي طارئ ٕاىل اكن ممكن بصفة اس�ت��ائیة 

ٕاىل اكن ممكن، ��ذ اللكمة يف أ�ول مع االتفاق مع مجیع رؤساء الفرق، 
  .هذا اس�ت��اء

  :الرئ�سالس�ید 
هل هناك من السادة رؤساء الفرق من یعرتض �ىل ملمتس د�ل 
الس�ید الرئ�س؟ ما اكی�ش مشلك الس�ید الرئ�س، تفضل أ�س�تاذ ٔ�معو 

  .عن مجمو�ة العمل التقديم، تفضل الس�ید الرئ�س

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  رئ�س احلكومة،الس�ید 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

صباحمك سعید، ا�رتت احلدیث معمك وحماور�مك يف احملور املتعلق 
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�س�یاسة ال�شغیل يف بالد�، هذه اجللسة أ�وىل اليت صادفت هذا الشهر 
املبارك ا�ي �ملناس�بة ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قدم لمك ا�هتاين وممتنیايت لمك �لصوم والصیام 

  .لني ؤ�جرمك عند هللا لعظمياملق�و 
ففي ترصحيمك كنمت واحضا ؤ�كدمت ما �اء يف ترصحيمك، ا�ٓن وحنن ل�س 
�ینا ٕاال دمعمك وممتنیاتنا لمك �لتغلب �ىل اكفة العراق�ل ورفع الت�د�ت اليت 

  .ٔ�نمت �ربمت عهنا
سؤالنا قدمي و�دید واحللول املقرت�ة م�ذ �دة س�نوات مازالت 

الوعي ظاهر يف العرض د�لمك ٔ��مك �ازمون �ىل حم�شمة، ووعیا لك 
  .ختطهيا

فٕانعاش الشغل � والیة ٕاسرتاتیجیة وال يف جمال ال�شغیل يف ٔ�فق 
اليت تت�لل وضع �ارطة طریق، هاذ �ارطة الطریق اليت �رید ٔ�ن  2015

�سمع مضام�هنا، �یف يف ب� م�شعب، يف ب� �هنج نظام �وي، يف ب� 
�ل القفز والتغلب �ىل هذا املشلك ومل �ٔ یات من جرب لك أ�دوات وا�ٓل 

یفلح، يف ب� مل �سمع تق�مي لك هذه أ�دوات والربامج اليت وضعت م�ذ 
س�نوات، ال ميكن �لمغرب ٔ�ن یواصل يف مسار الس�یاسات ال�س�یك�ة 
القامئة، هذا واحض يف اخلطاب د�لمك، ولكن �یف اخلروج من هاذ 

  ال�س�یك�ة اليت حنن فهيا؟
اس�تف�ال البطا� واخنفاض ٕانتاج�ة �ق�صاد الوطين حتتاج ٕاىل ٕان 

تدابري جشا�ة و�القة، البد ٔ�ن تعربوا عهنا مازال اخلطاب ف�ه وا�د النوع 
من الغموض، حنن حقا يف �ا�ة ٕاىل �الج �لصدمة، ؤ�نمت طب�ب تعرفون 

  . ما معىن العالج �لصدمة
ٕاىل ٕاصالح شامل  �ٕالضافة ،هذه يه الت�د�ت احلق�ق�ة �لمغرب

�لمنظومة الرتبویة اليت تعرفوهنا، هاذ إالشاكلیة يف �ٓخر املطاف يه ٕاشاكلیة 
هتم امجلیع، ا�و� والقطاع اخلاص والهیئات احمللیة واملنتخبون واجلهات، 

  .و�ريها
فاملرحشون الیوم لسوق الشغل ووظائف الشغل وا��ن یصلون ٕاىل 

�ا�هبا مع م�طلبات سوق الشغل،  السوق مبواصفات �نیة ال تتوافق يف
  .ٕاشاكلیة التكو�ن، ٕاشاكلیة نظام�ا الرتبوي

كذ� هاذ الناس ا�يل �ميش�یو �لشغل جيدون صعو�ت �برية يف 
 5الولوج، هنا القطاع اخلاص الیوم ال �شغل ٕاال من اكن � �ىل أ�قل 

س�نني د�ل أ�قدم�ة، اليس ب�ش�یخ، ٔ�و الس�ید الوز�ر تیعرف هاذ املشلك 
ٔ�نه مسؤول �ىل التكو�ن وعندو فهاذ أ�مور �دد �بري من الناس ا�يل 

  .�یطلبوا الش �یصلح هاذ ا�بلومات ا�يل عندمه اكريجعو 
ف�حن نالحظ حمدودیة إالطار ال�رشیعي كذ� واملؤسسايت، مدونة 

س�نني ما �راجعا�ش، ٔ�مناط �دیدة واملیاكنزيمات ٕالنعاش  10الشغل هاذي 
رشیع سواء التنظميي ٔ�و القانوين مازالت �ائبة يف الشغل من �الل ال� 

البالد، تفعیل ما هو مضمن يف مدونة الشغل مازال م��ٔخر، احلدیث �ىل 
املنظور اجلدید لعالقة الشغل الفردیة وامجلاعیة من �الل التحوالت 

  . العمیقة اليت عرفها املغرب، دخول �ٓلیات �دیدة الرمقیة وكذا
اعیة، �دمات هاذي ثورات بدات م�ذ فالس�یاسة القطاعیة والصن

القرن املايض ا�ٓن حنن يف ثورة �دیدة رمقیة، ماذا هی�ٔ� لها؟ مع العمل �ىل 
و�ريها س�ت�ل حمل   (les robots)ٔ�ن كثري من ا�ٓلیات اجلدیدة، التق�یة 

  �یف؟  ،ال�رش يف املس�تق�ل
فٕاشاكلیة الشغل يه مصدر ��ز�اج، يه مصدر د�ل القلق، يه 

�دم اس�تقرار، يه مصدر �ح�قا�ت، يه مصدر اخلروج امجلاعي مصدر 
لالح��اج، �یف الشاب الیوم ٔ�و الشابة الیوم �رید ٔ�ن یع�ش ح�اة الئقة 
�ىل غرار ما �شاهده يف الب�ان أ�خرى، ل�س هناك مصدر �ٓخر لهذه 

 2من  1احلیاة الالئقة ٕاال عن طریق الشغل، الشغل الهش هو السائد 
�يل ك�ش�تغلوا �الب�هتم ك�ش�تغلوا معال هشا �ري م�ظم، �رجع ٕاىل داملغاربة ا

  .نظام تقلیدي
  الس�ید رئ�س احلكومة،

فقد فطنت احلكومة د�لمك يف �سمیة وزارة الشغل و�ندماج ٕاىل 
مؤرش ٔ�� ٔ�قرٔ�ه هكذا وهو یعين يف نظر� ٕادماج الش�باب يف ا�متع �عتباره 

الهشاشة يه اليت جيب ٔ�ن  مؤرش اق�صادي �شلك حتدي �بري، همينة
فرض نظام اق�صادي م�ظم، �زوید طاقات الش�باب �لولوج  ،تن�هبوا ٕا�هيا

ودمعهم ٕاىل الولوج ب�ٔرسع وقت ممكن ٕاىل مس�توى �ٓخر من التكو�ن ومن 
�ندماج، بطء مسار �لتقائیة �ق�صادیة، هذا كذ�، يف ٔ�نظمة ٔ�خرى 

�رى النظام �لتقايئ .. حنن مل جنحت يف التغلب �ىل الرتاكامت اليت اكنت،
  . مازال بطیئا ٕاىل �د �بري

يف اعتقاد� �خ�صار �ش ما نطولشاي ٔ�ن هناك �ا�ة ٕاىل نظام منوذج 
اق�صادي، وهذا قلته، منوذج اق�صادي �دید قادر �ىل اس��عاب لك هذه 

  . إالشاكلیات �ميكن احلكومة �لفعل ٔ�هنا �سري
معیق �لجبا�ت واعتبار نظام  كذ� هناك �ا�ة ٕاىل ٕاصالح نظام

العدل وتقامس أ�عباء وترضیب الریع و�د�ار ا�ي ٔ�دى ٕاىل �ساد يف 
  . السوق وانعدام حىت الس�یو� يف ا�ال البنيك

ف��، بقدر ما �س�توعب حتمسمك وحامس فریقمك احلكويم ودقة ما 
لت�دي بقدر ما �شعر ب�ٔن هذا ا 2025ٔ�نمت قدممتوه لنا من �ر�مج واخلطة 

حق�قي، وب�ٔنه بدون �ل لهذا املشلك س�یكون هناك مسار مس�متر �هتدید 
  . �س�تقرار يف بالد�

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ؤ�عود ا�ٓن ٕاىل الرتت�ب املتفق �لیه، ؤ�عطي اللكمة �لس�ید رئ�س 
 .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س

 :عبد السالم ا�لبار لس�یدااملس�شار 
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل 
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  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�عتذر، الس�یدات احملرتمات الوز�رات،

  ٔ�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن،
ریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �رشفين �مس الف

ٔ�ماممك �لتعق�ب �ىل ما �اء يف رد الس�ید رئ�س احلكومة حول س�یاسة 
  . حكوم�ه يف ال�شغیل وحماربة البطا� وحماربة الهشاشة

وامسحوا يل ٔ�شعر �رتباك �بري وخب�ل عظمي ٔ�ن ٔ�تناول هذا املوضوع 
مجمو�ة �برية من أ�رس املغربیة اليت تعاين مرغام ٔ�نين س�ٔضع امللح �ىل جرح 

من حرقة البطا�، نعم، ٔ��ون مضطرا ٔ�ن ٔ�م�ط ا�لثام، نعري �ىل الواقع 
فوه الیوم يف البطا�، ما اكی�ش يش ٔ�رسة مغربیة ما مك�او�ش و ا�يل ت�ش

ما فهياش وا�د ٔ�و جوج ٔ�و ٔ�كرث، ٔ�ن ما عرف�اش ند�رو  ،بنار البطا�
�، ٔ�ن ما �ربطوهاش دامئا �ٔ�زمة �ق�صادیة العاملیة املشلك د�ل البطا
ٔ�و هاذ أ�زمة  (la conjoncture économique)وحىت اح�ا� هاذ 

  .بغا�ش خترج من دماغنا، وتنلقاو مربر �ش ٔ�هنا نربروهاا�ق�صادیة ما 
بدات فهيا احلكومة ولینا تنطلبو هللا اف�ٔ� ت�شوف ٔ�ن الس�یاسة ا�يل 

بق�ناش تنطمحو نوظفو اافظو �ىل املناصب ا�يل اكینة، نقلبو ما مجیع ٔ�ننا حن
بق�ناش ا�ٓن تنقولو راه �دا �ادي یت�ل يش مؤسسة ٕانتاج�ة االناس، ما 

�برية وتوظف لنا ومتتص لنا هذاك اجل�ش، اجل�افل د�ل الش�باب املعطل 
وا�يل ٔ�ن هو يف عز العطاء، ٔ�ن ما اكی�شاي ال�شغیل، حىت هاذ اليش 

ت�شفوه كنقا�ت، ال�رسحيات مس�مترة ومسرتس�، هاذ ال�رسحيات،  ا�يل
�ح��ا�ات و�ح�قا�ت د�ل املعامل وما عند�ش ٕارادة قویة لبرت لك 

  .�زاع، لفظ لك �الف
هاذوك املقاوالت الصغرية واملتوسطة � ما ٔ�صبحنا نتداول فهيا ونت�دث 

ا اك�ن والو، �ل عهنا ؤ�ننا س��حث عن عصا موىس �شق البحر، راه م
املؤسسات ت�سد، ٔ�ن ٕاما الرضائب، ٕاما الوسائل إالداریة، ٕاما أ�بناك ا�يل 
�انقامه، ٕاذن ما هنرضوش �ىل هاذ املقاوالت الصغرية راه اح�ا ساحمني 

  .فهيم
ال�شغیل �لوساطة، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، راه ٕاذا اس�تطعنا 

لوسطاء، رشاكت صغرية ك�شغل الیوم �ري خنلصو الناس من خمالب بعض ا
درمه شهر�، وترنددها وعندي احلجج،  600و 500الناس وكتعطهيم 

الس�ید رئ�س احلكومة، تنقول ٔ�ن اك�ن �س ا�يل ت��قضاو هاذیك املنظفات 
يف إالدارات العموم�ة، ال يف املدارس، ال يف املس�شف�ات، ال حىت يف 

هاذ الناس �دامني؟  درمه، �یفاش 500بعض أ�بناك، املنظفات راه 
  �یفاش تیع�شوا؟

 (L’ANAPEC)�هیك وراه ت�شكروك �ىل التد�ل د��، هاذیك 
راه ما جن�ا�ش �اصنا نبدلو الس�یاسة، والو بعض ٔ�ر�ب املؤسسات 

الباطرو�، بعض الناس ا�يل ما عندمه مضري ت�س�تغلوا أ��ري، وت�س�تغلوا 
  .ضوا وت��قاو �ا�ا�و� وتی�دم الناس وما تیرتمسوا، ما ت��عو 

راه ٕاىل اس�تطعنا، الس�ید رئ�س احلكومة، ند�رو وا�د املسطرة قانونیة 
ما فهيا فلوس، ما �ادي �لكف والو، �اصنا �ري ٕارادة، ؤ�� واثق �یف 
تنعرفمك جريء ونظیف، تنعرفمك ٔ��مك �ادي تقدروا �زولوا �لینا هذا 

  ، )SMIG(2ال�شغیل �لوساطة، وتیقول � ٔ�� راه تند�ر 
ش�نو هو �ٔ م�ا �ش نقول امتن�ت �كون الس�ید وز�ر ال�شغیل قد

)SMIG ( ،ٔ�نت وايهاحلد أ�دىن لٔ�جور، �ی�دموا ساعتني يف ا�هنار 
يف ا�هنار الیوم، واش اح�ا كنضحكو  400 ــبواش اك�ن يش وا�د �یع�ش 

�ىل راس�نا وال كهنلكو جممتعنا، و�د نقول �الش هاذ الناس امشوا �سهو� 
طبهتم بعض التیارات ا�يل كتجي توسوس هلم يف ٔ�د�هيم وتلفهم حىت واس�تق 

 .�ىل �جتاه د�هلم الصحیح
  الس�ید رئ�س احلكومة،

هذاك ال�شغیل �لوساطة خصنا نق�وه و�راق�وه و�كونو صارمني الن�شال 
ولیداتنا من خمالب بعض ��هتازیني ا�يل �یع�شوا �ىل حساهبم، اك�ن عند� 

كونو صارمني فهيا ونوقفوها، عند� ج�ل عوام الناس اح��ا�ات خصنا �
مرت وخرج�امه راه اح�ا �ري كذبنا �لهيم،  650یوم وهام حتت أ�رض،  30

�كذب �ىل �د ولكن ثقة يف إالرادة د�ل احلكومة ٔ�هنا �ادي تلقى ا ٔ�� م
قوا ی��وش ایبقا رجعوا م�هلم �ل، حلد السا�ة خمد�م رامه �السني، �ادي 

  .ف�نا
قوش يف النقا�ت �ادي حناولو نبعدو العامل عن النقا�ت، ا �ذن ٕاىل مإ 

و نو�لو یوىل الشارع �یتحمك فهيم، وغنول  ،�یف بعد� ا�متع عن الس�یاسة
شكون ا�يل �ادي یؤطرمه ٕاىل م�ٔطرهتميش ٔ�� كنقايب وال افهيم اح�ا، 

د�ل  هبطت عندمه وج�د�مه من ذاك الغار بفضل املسا�دةا�س�یايس؟ ٔ�� 
زیه خبري والسلطات احمللیة وإالقلميیة، �امل خ�یفرة، االس�ید العامل، هللا جي

قوا يف �دا، ٔ�ن احلكومة، الرشكة �� ی �اد�ش ا ٔ�� ولیت ما ولكن ه
ميك�ش، راه خصنا حناولو حنلو املشالك ا ٔ�صبحت ٔ�قوى من احلكومة، م

نعطیو القمية د�لنا، �كربو، نعطیو قمية لٔ�حزاب الس�یاس�یة احلق�ق�ة، و 
�لنقا�ت، راه يه ا�يل ص� وصل، يه �دا �ادي حنتا�ا �ش ميكن لها 

  .هتدٔ� يل
د�ل الغیاب د�ل أ�حزاب الس�یاس�یة و  �،اا�يل �یوقع يف احلس�مية د

یوقعش لنا هاذ اليش هاذ ا املنتخبني، لو اكن عند� م�تخبني حق�ق�ني م
يل راين خرجت �ىل املوضوع، الشوهة ا�يل اكینة يف احلس�مية الیوم، امسح 

ا مه �رية �ىل بالدمه ومدٔ�ن كنعرف ر�فة �لغرية الوطنیة د�هلم، عن
اكی�ش وا�د التواصل ا اكك، ولكن ما�رضاوش ٔ�ن یضیعوا الوطن د�هلم ه

  .ا�يل نقصنا الس�ید الوز�ر احملرتم

                                                 
2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanati. 
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ٕاىل قلت �ىل ج�ل عوام، غهنرض �ىل الضیعات الفالح�ة، وغهنرض 
لنقطة، وهنا ك�شكر هذیك الس�یدة الوز�رة، وز�رة املاء، �ىل وا�د ا

�ام وكذا وعرش�ن �ام  20هذیك الشسا�ة �س�ت��ائیة، الس�ید �دام 
وهو مازال مؤقت، هو �یقوم بدور ٔ�سايس يف ا�و�، و�یتحسب مؤقت، 

نا الرباج، هو ا�يل �یحيض ل  وه مؤقت، هو ا�يل �یحيض�الش؟ ٔ�ن ساما
نقولكش امل�ٔساة �یفاش ا �لمدن، وك�سمیوه مؤقت، وم لنا املاء ا�يل �یوصل

  .�یع�ش الس�ید الوز�ر
والشهر الثاين �ی�دم شهر و�ري يف  ،22ت�لص �ري يف ی �ی�دم شهر و� 

یوم، لق�نا  �11یت�لص �ري يف و �یت�لص، والشهر الثالث �ی�دم شهر  22
ر مسا�دة من الس�یدة الوز�رة مشكورة، و�یف لق�نا من وا�د الس�ید الوز�

خبري، ا�يل دار يش �ا�ة مز�نة خصنا �شجعوه،  وذ�ر یاليس ر�ح، هللا 
بغینا نعاونو واعطیو� ااح�ا مايش هنا ضد ٔ�ننا نعرقلو لمك العمل د�لمك، 

ح�ا� راحبني، الك، لك مالكة راه �ا �یفاش �سك�و الشعب ونعطیوه م
ا اكنوا الباطرو� خصها تعطي الفلوس �لعامل، �ادي �رجعوا لها، لك م

رشي بلغة زایدة، �ادي � رشي صباط زاید، �ادي � الفلوس ٕاال و�ادي 
��عش وغمنتصو ی دور والشعب د�لنا �ادي ترشي مقی�ة زایدة، وفلوس�نا ك � 

  .هاذ الغضب ا�يل اك�ن يف الشارع
  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

 اكی�ش ف�ه يشا هنرضشاي �ىل أ�رقام، رمغ ٔ�ن التد�ل د�لمك راه ما م
  .حشالأ�رقام طاق طاق ها 

حىت هذیك الفرضیة ٔ�ش�نو �ادي ند�رو حلد السا�ة ما زالت �امضة، 
ولكن املغاربة لكهم عندمه �ٓمال يف عهد احلكومة، املغاربة لكهم عندمه �ٓمال 
ٔ��مك جتروا القاطرة، وخنرجو من أ�زمة �ج�عیة اخلانقة، راين هنا ما 

�ة وال يش جمام� تتعرفوين �ريتنا يه تند�ر ال معارضة وما تند�رش يش �ا
  .اليت �هترض�
ولكن در� هللا �هبمك ونقول لمك ها ماكمن اخللل،  ،مك تنجحواااح�ا بغین

ٔ�لف معطل هاذ اليش من  105نتعاونو مجمو�ني ميل ت�سمع ٔ�ن ملیون و
ويه ترتامك ميل �ادي  �2012امل ا�يل يه �اطل من  300000، 2012

لف ٕاىل �د السا�ة، لكهم ش�باب ا�يل ت���دروا ما �ٔ  150نوصلو ملیون و
الناس  50%بقات من هاذ اليش، ٕاذن اا�يل  50%س�نة،  35و 25بني 

ا�يل هام معطلني، هاذ أ�رقام ما ت��غ�ش جنبدها ٔ�هنا ٔ�� ا�ور د�يل �زرع 
املس�تق�ل، ما نصبغيش �لك�ل ٔ�ن اجلل �ل الثقة وامحلاس والطموح د

، واح�ا ما ج�ناشاي هنا� نطلقو السوداویة ٔ�مام تیعرف یصبغ �لك�ل
الشعب املغريب ا�يل عندو الیوم وا�د أ�مل يف بالده ويف ملكه ويف 

  .دميقراطیته
بقاش عندي ٔ��، خشصیا ابغینا نتعاونو ونوضو �ٓس�یدي ما ااح�ا الیوم 

بغینا وزراء ا�يل ا ،مكغريب الوز�ر ا�يل �غي �ري الكريس ما بقاش املاكن
  ..و به ٔ�ن�ر�وا، التكو�ن املهين خصنا نعت� یتح

معري ما رفعت الصوت د�يل ا وم ،الس�ید الرئ�س ،ٔ�� ا�ٓن ت���ٔسف
ما ميك�شاي هاذ  ،راه هذا التقس�مي راه ما جعبناش ،قدام املسؤولني د�يل

 .اليش خصنا �قشوه مز�ن، ٔ�س�سمح شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س ا�هت�ى الوقت

التقس�مي اتفق�و �لیه �ٕالجامع �ىل مس�توى ندوة الرؤساء الس�ید ذ اه
  .الرئ�س

  .اللكمة املوالیة لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  والسادة الوزراء احملرتمون، الس�یدات
  زماليئ أ�عزاء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

بغیتك الیوم ما تنظرش لیا ٔ�نين يف املعارضة وس�ٔ�ون یعين كذا، هنرض ا
معاك هبدوء، معمك هبدوء حول املوضوع د�ل ال�شغیل هو نذ�ر �ري �ىل 

�ىل يش �ا�ة ٔ�خرى، كام قليت يف التد�ل  البطا� وال�شغیل ما هنرضش
 د�� الع�ش مس�توى د�ل الع�ش والفقر والهشاشة لكيش هاذ اليش

مرتبط �ل�شغیل، ٕاذن �ادي �ركز معمك �ىل ال�شغیل من م�طلق ٔ�نين 
نديل ببعض أ�فاكر لعل وعىس ��ذوها بعني �عتبار، وتنظروا لنا 

حظة الصعبة والعصیبة ا�يل �متر مكعارضة �اصة يف هاذ الظرف�ة وهاذ ا�ل
مهنا بالد� ٔ�ن البطا� الیوم يه ت� الف�نة النامئة، واس��قظت يف احلس�مية، 

يف ) partout(ولكن ٔ�� حىت ٔ�ن� م��ٔكد�ن �ىل هذه الف�نة النامئة اكینة 
املغرب يف مجیع أ�قالمي بدون اس�ت��اء، يف املغرب العمیق ويف املغرب 

اليش من طبیعة احلال ٔ�ي وا�د غیور  ذظة تنوض وهااملركزي، يف ٔ�ي حل
ميك�اش نزتایدوا يف هاذ املوضوع، وٕامنا ا �ىل بالدو كرياعي مصل�ة وطنو م

  .امجلیع �اص یبحث �ىل احللول �لمعض�
ل � وا�د اللكمة، و امسحوا يل نق ،الس�ید رئ�س احلكومة ،و��

البدایة قليت ٔ�ودي  شویة ا�ٓمال د�يل ٔ�ن يف التد�ل د�� مناخ�بيت 
هذه من أ�مور املس�تعصیة، حبال ٕاذا رفعيت الرایة البیضاء ؤ�نت �يق یاله 

لس�ید رئ�س احلكومة، الرایة البیضاء حطها، ٔ�را ایوم، �شجع  42عندك 
ذ املعض� وعند� إالماكنیات يف البالد، عند� ا�اكء امجلاعي، انوا�و ه

 ذة الصعاب، كام بغات �كون، هاوعند� الش�ا�ة لرفع الت�د�ت وموا�
  .اليش د�ل البطا�

بغیت �هبك كذ� الس�ید رئ�س احلكومة، هذیك القضیة د�ل او 
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البطا� وتوفري فرص الشغل مرتبط ب�س�بة ا�منو حصیح، یعين �اصنا ند�رو 
  .الفوق �اد ميكن لنا نتغلبو �ىل املعض� دالبطا� 6%

املرة نعكسو  ذمجلیع ٔ�� هأ�� ٔ�دعوك الس�ید رئ�س احلكومة ؤ�دعو ا
خنلقو  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،املرة ذا�ٓیة، عرفيت ٔ�ش �ادي ند�رو ها

، ذيشویة هذه املعاد� هاافرص الشغل �ش خنلقو �س�بة ا�منو، یعين بدلوا 
ٔ�نه انتظار رفع �س�بة ا�منو ا�يل مرتبطة بتغیري ا�منوذج د�ل ا�منو بنفسو 

اليش  ذة د�ل �ق�صاد الوطين حصیح، هاومرتبط �لتغیري د�ل الهیلك
�ىل املدى الطویل �یف ما قلتو، ولكن الیوم نوا�ه وا�د املعض� 

ٕاسرتاتیجیة �ىل  يذامس�تع�� �اكد تعصف �لب�، ما ميك�اش نقولو ه
  .ٕامىت �ادي نغريو الهیلكة د�ل �ق�صاد الوطين ،املدى الطویل

ة السابقة احملرتم، قلت � ٔ�ودي ؤ�� قلت �لس�ید وز�ر املالیة يف اجللس
راه اح�ا هباذ ا�منوذج ا�يل �ادیني به �ادیني �لحیط، حىت ٔ�ن� الس�ید رئ�س 
احلكومة راه كنظن رامك ما م�ق�ی�ش واش �ادیني يف اجتاه سلمي وحصیح ا�يل 
غیغري الهیلكة د�ق�صاد الوطين وذاك القطاع أ�ول الصناعي ا�يل �ادي 

، غیويل ٔ�سايس وحموري يف الهیلكة وال غیبقى هو �س�توعب لنا البطا�
  .الثالث
طاملا ٔ�نه ما عند�ش هاذ الیقني �لینا منش�یو يف اخ�یارات ٔ�خرى  نٕاذ

مس�تع�� عندها طابع اس�تع�ايل الیوم م�ني غنبدار الس�ید رئ�س احلكومة 
احملرتم؟ غنبداو �كشف احلقائق ٔ�مام ٔ�نفس�نا ؤ�مام املغاربة، أ�رقام ا�يل 

 عطیتوش، ا�يلاطیو الس�ید رئ�س احلكومة مايش ا�يل عطیتو الیوم ما تتع 
تتعطي احلكومة وتتعطي املندوبیة السام�ة �لتخطیط، و�یعطي بنك املغرب 

�قو، نتو�دو � شكون ا�يل غن اوتتعطي املؤسسات ا�ولیة ٔ�رقام م�ضاربة، 
  .�ري �ىل أ�رقام

د�روش تالش ما �ا ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ذ املناس�بةابغیت يف هاو 
 2012ت� ا�ٓلیة ا�يل ٔ�وىص هبا �ال� امل� يف الرسا� د�لو السام�ة يف 

�یك الندوة ا�ولیة حول إالحصاء، راه اكن ف�ه توج�ه سايم واحض خنلقو 
� اوا�د ا�ٓلیة وطنیة ا�يل غتلكف بتوح�د إالحصائیات والبیا�ت، اح�ا د

وال  %10,4، واش حناربو ا�رو �ىل البطا� حشال �ادي حناربوتذكن 
وال ٔ�كرث وال ٔ�قل رمغ ٔ�نين م��ٔكد ٔ�كرث �ك�ري، یعين  %9,4وال  10,7%

�س�بة البطا� يف الب� ٔ�كرب �ك�ري من أ�رقام املعلنة، ٔ��مك يف ا��ساب 
ا م ،الساكن ال�ش�یطني كتعمتدوا یعين معایري ومؤرشات ال نتفق �لهيا

ه ما عند�ش ما �كفي من الوقت غند�لش يف التفاصیل د�ل هذا أ�مر ٔ�ن
  .فالبد من املراجعة د�ل أ�رقام نٕاذ ،يف هذا الباب

�ش جنحو وند�رو ٕاجراءات  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،املس�ٔ� الثانیة
ا راه الربامج السابقة م ،مس�تع��، الس�ید رئ�س احلكومة راه �لط

ومقاوليت جن�ا�س، الس�یدات والسادة، ال ٕادماج، ال ت�ٔهیل، ال مقاوليت، 
، ت�ٔهیل وٕادماج �هيم بعض اا�راري �یت�امكو  ،راه ا�راري رامه يف احل�س

  .املئات من املقاوالت، واح�ا عند� م�ات ا�ٓالف من املقاوالت

ٕاذن لنك�سب الش�ا�ة ونقول مايش عیب ٔ�نه احلكومات املتعاق�ة لها 
 �ىل ٔ�جران مايش �ري أ�جر، اجهتدت وفشلت، ؤ�نمت تبارك هللا قلبو 

ولكن  ،حصیح لن خنرتع الع�� ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�ملناس�بة .وا�د
" ٕادماج"الس�ید رئ�س احلكومة، هاذ الع�� د�ل  ،بدلو الع��، نبدلوها

  .لكيش هاذ اليش یتحید وج�بو �ا�ة ٔ�خرى" ت�ٔهیل"و
الس�ید رئ�س احلكومة، وعندي  ،فهاذ الباب �غي نقرتحو وا�د الفكرة

كتابة  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،ا�ات، و�رناس��زاف د�ل �قرت 
ذا�ر فقط ٔ�ن املشلك د�ل البطا� اك�ن يف ت�كفان�ش الوقت، غن ا ٔ�نه م

حنلوهش هنا يف ا م ،أ�قالمي ويف امجلا�ات، منش�یو عندمه متا �ش حنلوه
امسیتو  ،لس�ید رئ�س احلكومةا ،الر�ط، ٕاذن غن�لقو وا�د الصندوق

ٔ�ن املشلك يف البطا� د�ل " ل الضامن ل�شغیل الش�بابالصندوق د�"
يه حجافل من العاطلني  من ق�لذا�ريت �لهيا تالش�باب، الف�ی� والف�نة ا�يل 

ما ميك�اش  ،د�ل الش�باب �اطل %41من الش�باب، وبنك املغرب 
ٕاىل  ،ٕاىل ٕا�سان ،وٕاىل ج�نا نرتمجوه ٕاىل �رش ،رمق% 41نتخیلو ٔ�ن 

عندمهش ا ا�ٓالف بل مالیني من املغاربة ش�باب م فه�ي م�ات ،مواطنني
  هاذ الصندوق هذا �ش غمنولوه؟ ،شغل، ٕاذن ند�رو وا�د الصندوق

بغیت نقول هنا، املشلك د�لنا اغمنولوه عن طریق امجلا�ات الرتابیة ٔ�ن 
اكملني، امجلا�ات، احلكومة، القطاع اخلاص، أ�بناك ولك املتد�لني خصنا 

�كون ف�ه صندوق �كون ف�ه املسامهة د�ل ا�و�، نتجمعو ولك ٕاقلمي 
   .ا�و�

املالیة،  ،هرضت مع الس�ید الوز�ر وما �كرشا ،الس�ید رئ�س احلكومة
ا وم 244رئ�س احلكومة احملرتم،  الس�ید ،ملیار درمه 244عند� وا�د 

ملیار د�ل  100ين رمق ومهي، راه مايش ومهي هذا راه �جت�ش تقويل �او
صول، ااحل.. ملیار د�ل 30ملیار د�ل الودائع،  57صوصیة، الصنادیق اخل

  .ملیار، كثري اجلبال د�ل الفلوس، هاذ اليش اس�مثروه 244ا�موع 
عند� الودائع البنك�ة م�ال، فني اك�ن املشلك د� يف احلس�مية والناظور 

یعين ٔ�كرب الودائع اكینة متا، ولكن كنجیبو ذوك الفلوس  ؟ووا�د العدد
ناك هنا �ش ك�رشیو هبا الس�ندات د�ل اخلزینة و�سلف ا�و�، لٔ�ب 

يف  ،الناظور يف ،الس�ید رئ�س احلكومة ،وخنلیومه متا �س�مثرومه متا
  .ويف ٔ�اكد�ر ،يف ورزازات ،يف تنغري ،يف تطوان ،احلس�مية
فهاذ الصندوق عند� إالماكنیة د�ل ا�متویل د�لو، ا�لس  ،ٕاذن

یكون ف�ه لك املكو�ت املمو� لهذا الصندوق، من إالداري ا�يل ��سريو غ 
  .ٕاخل، ٕاذن هذا مس�تع�ل ...�اصة أ�بناك ،م�تخبني، من قطاع �اص

الس�ید رئ�س  ،أ�مر املس�تع�ل الثاين، هو التكو�ن وتذا�رتو �لیه
دار وا�د تاحلكومة، هو التكو�ن �اصة التكو�ن املهين، التكو�ن املهين 

ٔ�ت�ٔسف واك�ن الوز�ر معنا هنا ومد�ر لزمان، العدد د�ل الربامج، كذ� 
ل�اج�ات د�ل �س�تجبا�ش ا أ�نه م ،رئ�س احلكومة الس�ید ،�رامج فاش�

ج�ا�ش �ل�اج�ات د�ل الش�باب و�ندماج يف سوق اس�تا اوم ،املقاو�
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الشغل، ٕاذن ال بد من التكو�ن �ملسامهة د�ل ا�و� واملسامهة د�ل 
  .امهة د�ل لك الفرقاء يف هذا البابالقطاع اخلاص ٔ�ساسا واملس

الس�ید رئ�س احلكومة، ال بد من ابتاكر وا�د العقد د�ل الشغل  ،�لثا
ل ـــــد العدد د�ل الب�ان �ی�سمى عقد الشغـــــمعمول به يف واح

ما بني ا�از ٔ�و ا�يل عندو ) contrat travail primaire( ــــــيأ�ول
شهادة د�ل التكو�ن املهين مع املقاو�، ولكن شهادة �امعیة ٔ�و ا�يل عندو 

  .املس�توى الرضیيب تتد�ل ا�و� �س�یاسة حتفزيیة �لمقاو� �ىل
ذاك اليش ا�يل �اب لنا الس�ید وز�ر املالیة يف مرشوع القانون املالیة 

درمه، وٕامنا ٕاجراءات حتفزيیة �ىل  �6000ري اكيف د�ل  2017د�ل 
3)l’IR ( و�ىل(l’IS)4 جعو املقاوالت �ىل ٕادماج الش�باب ا�يل �ش �ش

  .مه �ىل ٕا�ادة التكو�ن د�هلموعندمه شهادات وكذ� �شجع
كذ� �رتباط مع املقرتح أ�ول، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، تنقرتحو 
�لق وا�د ا�ٓلیة د�ل الت��ع والرصد والتق�مي �ىل مس�توى لك ٕاقلمي من 

  .عاملیة وٕاقلمي يف بالد� 84
  .شكرا

  :رئ�سالالس�ید 
 .شكرا الس�ید الرئ�س ا�هت�ى الوقت شكرا

  .اللكمة املوالیة لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  �شار�ن،السادة ٔ�عضاء جملس املس 

الس�ید رئ�س احلكومة، ال�شغیل يف بالد� م�ذ �س�تقالل یعمتد �ىل 
  .الوظیفة العموم�ة، القطاع اخلاص وال�شغیل ا�ايت :املدا�ل�ل د 3

الوظیفة العموم�ة، م�ذ �س�تقالل اكنت يه ٔ�ول مشغل، ا�ٓن ٔ�ثب�ت 
ذا حمدود�هتا بفعل ضغط التواز�ت املالیة وبفعل �دد من العوامل، وه

  .سامه يف �راجع املردودیة �ىل مس�توى الوظیفة العموم�ة
�یكف�ش ٔ�نه یليب احلاج�ات لكها د�ل الطلب �ىل ا القطاع اخلاص، م

  .ال�شغیل
الفضاء الثالث هو ال�شغیل ا�ايت، ال�شغیل ا�ايت ٔ�ث�ت ٔ�یضا ٔ�نه 
تیعاين يف وا�د العدد د�ل املشالك، مهنا ضعف أ�فاكر املبد�ة، مهنا 

 .ف التكو�ن، مهنا ق� موا�بة ا�و�ضع
الس�ید رئ�س احلكومة، �ش تفكروا يف وا�د  ،ح�ا تنقرتحو �لیمكا

                                                 
3 Impôt sur le Revenu. 
4 Impôt sur les Sociétés. 

 3املقاربة رابعة، ا�يل يه عبارة �ىل وا�د املنظومة د�ل التقاطع د�ل هاذ 
د�ل املتد�لني، وا�د النوع من العمل ا�يل ف�ه الضامن �ج�عي، ف�ه 

طیة، ولكن يف نفس الوقت ف�ه املبادرة احلرة، يف الت�ٔمني الصحي، ف�ه التغ 
نفس الوقت ف�ه الزتام القطاع اخلاص، وخصنا نت�اوزو املقار�ت السابقة، 
 .ما عند�ش الوقت �زاف �ش نفصل، ولهذا �ادي �ك�في فقط �لعناو�ن

حنن ندعومك �لتفكري يف ج�ل رابع من مدا�ل التوظیف �رب ٕارساء �ٓلیة  ،�ا
 .د�ل تد�ل اكفة املعنیني �لعمل د�ل ال�شغیلفهيا م�ظومة 

  الس�ید رئ�س احلكومة،
عند� وا�د العدد د�ل �قرتا�ات ف� یتعلق بتطو�ر س�یاسة ا�و� 
يف هاذ اجلانب، ا�و� تتوفر حوافز �برية يف جمال �س��ر، وهاذ احلوافز 

و� يه يف احلق�قة مرشوطة خبلق فرص د�ل ال�شغیل، لكن واش ا�
ترتاقب وتتابع هاذ �س��رات يف الوق�تة ا�يل كتضخها يف مشاریع كربى؟ 

ح�ا الق�ا�ة ا�یفاش تد�ر لهاذ العملیة د�ل املراق�ة؟  ،وٕاىل اكنت كرتاقب
د�لنا ٔ�نه ما اكی�ش مراق�ة، و�� اكن وا�د الهذر �بري �ىل مس�توى 

  .التحفزيات �س��ریة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ه �وم بــــة يف جمال ال�شغیل، ما تق� س�یاسة الوساطمي�قت لتق��ٓن الو 
)L’ANAPEC ( معل �م، لكن حنتاج ٕاىل معل د�ل التق�مي ٔ�سايس، ٔ�نه
وساطة �ل�س�بة تقریبا ٔ�كرث من  �40000كف�ش ٔ�ننا نوفرو فقط وا�د ا م

  .مؤهل لولوج سوق العمل 300000
  الس�ید رئ�س احلكومة،
اسة تواصلیة مع اجلهات ومع أ�قالمي وامجلا�ات، ٔ�نه البد من ٕارساء س�ی

ال�شغیل ما ميك�ش یمت ٕاال يف ٕاطار القرب، وهذا ما ميك�ش �كون ٕاال مع 
مشاركة ٔ�حصاب املصل�ة املعنیني وهام املنتخبني �ىل مس�توى اجلهات 

  .وأ�قالمي والعامالت ؤ�یضا �ىل مس�توى امجلا�ات
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�ة اس�ت��ائیة، و�� البد من التفكري يف �لول اس�ت��ائیة، اح�ا يف ظرف 
تت�اوز املقاربة التقلیدیة د�ل انتظار ارتفاع �س�بة ا�منو، هاذي مقاربة 
�س�یك�ة، بالد� فهيا �روات مركزة ی��غي العمل �ىل التوزیع العادل لهذه 

كربى، الرثوات، نقرتح �لیمك احلد من الرتكزي يف القطا�ات �ق�صادیة ال
نعطي م�ال �ىل قطاع وا�د القطاع د�ل االتصاالت يف املغرب، هو وا�د 

ملیار درمه،  31ا�يل تیوفر وا�د رمق معامالت س�نوي ت���اوز القطاع 
وتیحقق ٔ�ر�ح �برية اس�ت��ائیة �ملقارنة مع ما هو موجود يف العامل، هاذ 

طاء يف جمال القطاع تیحتاج لوا�د النوع من التد�ل �ش �كونوا ف�ه وس
ال�سویق، ميكن يل نرضب هنا يف املثال �لقطاع د�ل الت�ٔمني، قطاع 
الت�ٔم�نات الیوم وىل تیوفر �دد هائل من م�اصب الشغل، ٔ�ن وفر� ف�ه 
وصفات يف جمال الت�ٔمني وتندعومك �ش تفكروا يف هاذ اجلانب ٔ�ن �ادي 

  .یوفر فرص د�ل الشغل �ارج ارتفاع �س�بة ا�منو
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الثاين ا�يل تنقرتحو �لیمك هو احلد من ا�لجوء �لموارد ال�رشیة  املقرتح
�ح�یاطیة يف القطاع اخلاص، و�اصة يف جمال التعلمي والص�ة، هاذ 
الناس ا�يل �منش�یو �س�تاعنو هبم وتنجیبومه �لقطاع العمويم �ش خيدموا يف 
القطاع اخلاص ويف جمال التعلمي ويف جمال الص�ة تیخص وا�د التد�ل 

  .ش نوفرو فرص معل �ل�س�بة �لناس ا�يل ما عندمهش�
كنقرتح �لیمك توسعوا احلقل د�ل املهن احلرة املنظمة، اك�ن وا�د احلقل 
د�ل املهن احلرة تبذلت ف�ه جمهودات، م�ال يف قطاع العدا� عند� �نة 
املفوضني القضائیني، نعطي �ري م�ال وا�د ٔ�ن ما عند�ش الوقت، اخلزینة 

تتعرف حتصیل ا�یون العموم�ة اك�ن وا�د الت�ٔخر �بري يف هاذ  العامة،
ملیار درمه �ري حمص� س�نو� �س�ب ضعف  30عند� تقریبا  ،التحصیل

راه ميكن  ..امل�ٔموریة د�ل التنف�ذ، تنقرتحو �لیمك �ش تد�روا ختلقوا تقریبا
 مقاو� �شلك �ٓين، وهذا ��س�ت��ع بطبیعة احلال م�اصب 3000لنا خنلقو 

  ...شغل ويف نفس الوقت �ادي �سامهوا يف رفع املس�توى د�ل
ب�ٔنه ا�ٓن التمنیة راه ما ميك�ش �كون ٕاال  ،الس�ید الرئ�س ،ٔ�خمت

��ميقراطیة، وا�ميقراطیة ما ميك�ش �كون ٕاال �الس�تقرار �ج�عي، وهاذ 
�س�تقرار مايش هو الهدوء يف الشارع، �س�تقرار راه هو �س�تقرار 

عي، هو النقص من احلرمان والفقر ا�يل اك�ن، هذا هو ا�يل �ادي �ج�
  .یضمن لبالد� التوازن وال�سك ا�ي �ریده لنا مجیعا

  .شكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
   .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س

  :د إال� حفظياملس�شار الس�ید عب
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات الوز�رات والوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

هو يف احلق�قة الس�ید رئ�س احلكومة، قرصت �يل املسافة .. ال ٔ��د
اك التقائیة كربى ما بني التد�ل د�يل والتد�ل د�لمك، �� سوف ٔ�ن هن

  .ٔ�تناول احملاور ا�يل رمبا فهيا بعض ال��زات
قلت ب�ٔنه ال ٔ��د جيادل يف ٔ�ن ال�س�بة د�ل ال�شغیل يف املغرب يه 
�س�بة م�دنیة �دا و�س�بة البطا� تقریبا س�نة �ىل س�نة تقریبا ترتاوح يف هاذ 

  10%ٕاىل �ٓخره، یعين 10,5، 11ٕاىل  9ها ما بني الس�نوات أ��رية لك 
�ذینا هاذ الف�ة ااكینة ٕاىل  10% ذمكعدل ولكن يف هاذ الف�ة، يف ها

س�نة وا�يل فهيا اخلرجيني د�ل مؤسسات  34و 15العمریة املرتاو�ة ما بني 

هذا �ىل  ،%52التعلمي العايل وال م�ظومة التكو�ن املهين، كنلقاو ب�ٔن فهيا 
بطا�، وهنا تزنیدو التفاو�ت، كذ� اكینني  %52العاملي، حسب البنك 

احلدة د�ل التفاو�ت تزتاد �ىل حسب التفاو�ت ا�الیة  ،التفاو�ت
اجلهویة من �ة جلهة، العامل القروي، العامل احلرضي، وكذ� التفاو�ت 

  .�ل�س�بة �وي �ح�یا�ات اخلاصة ،النوعیة الال مساواة �ل�س�بة �لمرٔ�ة
ٔ�رقام الصادمة يف احلق�قة يه ميل �ادي نتلكم ا�ٓن �ىل الوافد�ن �ىل ا

شكون يه هاذ املكو�ت ا�يل وافدة �ىل سوق الشغل؟ اسوق الشغل، 
نا ت��لكم حتت مراق�ة ٔ�وال د�ل إالخوان ه يف جعا� ميكن يل نقول ب�ٔنه تقریبا 

، عند� يف الس�ید وز�ر التعلمي والرتبیة والتكو�ن، والسادة كتاب ا�و�
الوافد�ن من املنظومة د�ل التكو�ن املهين لكها ما بني القطاع العام والقطاع 

  .خرجي س�نو�، هاذي تتجي لسوق الشغل 220000اخلاص 
د� �ها هو هنا، ع� ،�نیا، عند� ف� خيص التعلمي العايل اليس الصمدي

  .خرجي س�نو� تلج سوق الشغل 470000خرجي س�نو�، يه  250000
وما �لكمش �لهيا الس�ید  ،املس�ٔ� الثالثة، هو ا�يل ما �لكمناش �لهيا

الس�ید رئ�س احلكومة، الهدر املدريس  .رئ�س احلكومة يه الهدر املدريس
من �الل كذ� يف خضم انعدام وا�د النظام د�ل التوج�ه البیداغو� 

 وا�يل �دینا به لس�نوات وا�يل �يق ما ،ا�يل ما اكی�شاي و� لٔ�سف
تزنلشاي التزنیل أ�م�ل هو ٔ�نه تتزنل عند� لسوق الشغل الهدر 

س�نو�، یعين يف ا�موع، غنا�ذو مهنا �ري النصف  400000ي ـــــاملدرس
س�نة �ىل حسب مدونة  15ٔ�ن يه ال�ش�یطة ا�يل فوق من  200000

شاب س�نو�  700000الشغل كنلقاو ب�ٔنه تلج سوق الشغل س�نو� تقریبا 
  .�یخصهم الشغل

حشال ميكن لها �س�توعب؟ ااملفارقة العجیبة هو ٔ�نه السوق د�لنا الیوم 
م�صب د�ل الشغل س�نو�، ما  66000حقق�ا  2015- 2010ما بني 

  .ٔ�ن رمق خم�ل �دا 2016نتلكمش �ىل 
ٕاذن الیوم ا�منو ا�ميغرايف وا�دة، �نیا ا�منوذج التمنوي الیوم ا�يل �لكمنا 

اليش  ذيل ما ميك�ش ٔ�نه ميكن من ام�صاص ها�لیه ا�يل ٔ�ث�ت حمدودیته ا�
ٔ�و  4لكيش ٔ�نه �س�بة ا�منو يه هزی� �دا، وحىت �س�بة ا�منو ميل تتكون 

ما كتنعكس �ىل سوق الشغل، ٕاذن هو منو �ري ٕادما�، ٕاذن جيب  5%
ٕاعامل انعطاف حق�قي يف ا�منوذج التمنوي املغريب �رب ٕا�ادة توج�ه �س��ر 

ة ا�يل عندها مفعول حق�قي �ىل م�اصب الشغل، حنو القطا�ات الوا�د
م�ال الصنا�ة، والیوم اح�ا ج�نا من اج�ع مع وز�ر الصنا�ة ا�يل كنمثنو 

  . العمل ا�يل تیقوم به يف هذا ا�ال، يف جمال ٕا�داث م�اصب الشغل
كذ� املس�ٔ� الثانیة يف انعطاف هذا ا�منوذج التمنوي، هو ٔ�نه جعل 

یة لتحسني ٕانتاج�ة املقاوالت ا�يل �اصنا حنیدو وا�د �بتاكر رافعة ٔ�ساس� 
  .الطابو هو ٔ�نه ا�يل �ی�لق م�اصب شغل و�ی�لق الرثوة يه املقاو�

عطی��ه �لمقاو� راه هو حتفزي خللق االس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ي حتفزي 
��ط ؤ�ي معوقات �لمقاو� فه�ي معوقات ملناصب ث م�اصب الشغل، ؤ�ي ت 
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 �ادي نتلكم �ىل مسائل ا�يل حق�قة ما فهياش الشغل، وهنا يف جعا�
ا�س�ام، يه ٔ�نه يف القطاع اخلاص خصوصا ف� خيص �سرتاتیجیات 
القطاعیة ٔ�ن يه ا�يل ت�شغل كذ� ٔ�ن فهيا ٔ�هداف، ٔ�هداف وا�د أ�فق 
زمين حمدد فهيا وا�د أ�هداف، لك ٕاسرتاتیجیة قطاعیة فهيا هذه 

ٔ�هداف ف� خيص �ىل أ�قل التق�مي، ف� أ�هداف، واش اح�ا حقق�ا هذه ا
خيص املواد ال�رشیة؟ واش حقق�ا هذیك أ�هداف ف� خيص ال�شغیل وال 

  .لس�ید رئ�س احلكومةاال؟ ما عرف�اش 
ؤ�حتدى ٔ�ي وا�د هنا یقول يل ٔ�نه ٔ�ش�نو در� هاد  ،ٔ�� الیوم �ري قادر

 ،لقطاعیةس�نوات أ��رية يف م�دان �سرتاتیجیات ا 10س�نوات وال  5
لك ٕاسرتاتیجیة عندها وا�د الهدف حمدد، ٔ�� تنعرف بعض 

مهنا ٕاىل �ٓخره، واش حقق�ا هذاك  ،�سرتاتیجیات ا�يل مهنا ا�لو��س��ك
  اليش ا�يل اك�ن يف �سرتاتیجیات وال ال؟ 

ف�اش نعرفو اح�ا ما عرف�اش حنن ٔ��ن وٕاىل ٔ��ن �سري؟ يف خضم كذ� 
املؤسسات املصدرة لٕالحصائیات، ا�يل التضار�ت ا�يل اكینة ما بني 

، وزارة املالیة وبنك املغرب، یعين اح�ا حق�قة عند� )HCP(ي ــــــه
ما عرف�اش واش عند� س�یاسة حق�ق�ة د�ل  ،مغوض يف هذه املس�ٔ�

  .ال�شغیل، �اصنا نقومو هباذ التق�مي �ىل أ�قل يف هذا ا�ال
قاوالت املغرب مكنظمة د�ل �حتاد العام مل ،رمبا جناوب بعض إالخوان

ٔ�كرث متثیلیة ف� خيص املنظامت املهنیة �لمشغلني، ٔ�هنا اخنرطت مكنظمة 
  .مواطنة يف تعز�ز نظام امحلایة �ج�عیة والرفع من القدرة الرشائیة لٔ��ري

الس�ید رئ�س احلكومة،  ،اخنرطت يف الرفع من احلد أ�دىن من أ�جور
د أ�دىن من أ�جور ولو ٔ�نه مايش يه املقاربة ا�يل رفعنا وق�لنا الرفع من احل

تنفضلو اح�ا، اح�ا تنفضلو مقاربة ٔ�خرى يف تعز�ز القوة الرشائیة �رب ٕاعامل 
املسائل اجلبائیة ف� خيص الرضیبة �ىل ا��ل، ولكن �ىل ٔ�ي ق�لنا تقریبا 

احلد أ�دىن لٔ�جور، من س�نوات يف الرفع  5س�نوات ٔ�و  6 ذها 30%
 س��ل املثال ال احلرص، ٔ�ن هنا اح�ا كن��و يف وا�د احملیط ا�يل وهنا �ىل

يف ما خيص احلد أ�دىن لٔ�جور من  ب� ٔ�كرث م�اح�ا� �ين اهو تنافيس، 
بلغار� ورومانیا اح�ا احلد  ،بعد ٕافریق�ا اجلنوبیة، وحىت �ل�س�بة ٔ�ورو�

 ااملغربیة ا�يل �اد أ�دىن لٔ�جور ٔ�كرث مهنا، ٕاذن ٔ��ن يه تنافس�یة املقاو�
ت��ج م�اصب الشغل؟ راه �اصنا نعرفو �كون عند� وا�د ��س�ام يف 

  .الس�ید رئ�س احلكومة ،الرؤیة
بغینا م�اصب الشغل، احلكومة ايف الوقت ا�يل كنقولو ف�ه ب�ٔنه اح�ا 

�اصها حتقق وكذ� املقاو� �اصنا نعطیوها املناخ املالمئ �ش حتقق 
: الوقت وهنا �ىل س��ل املثال، ٔ�رید م�الني اثنني م�اصب الشغل، يف نفس

 ،التعدیل أ�ول: قدم�ا بتعدیلنيتهو ٔ�نه يف املناقشة د�ل القانون املايل 
ولكهم �ادیني حيققوا املسعى د�ل احلكومة يف حتق�ق م�اصب الشغل ا�يل 
هو يف ما خيص �بتاكر ٔ�نه ٕاعفاء جزيئ من النفقات ا�يل كتحققها املقاو� 

  .وهذا �رفض) la recherche(ل �بتاكر و د�ل �نفقات دال ناس�بة ٔ�نه مب 

والتعدیل الثاين هو ٔ�نه الزتام د�ل �حتاد العام ملقاوالت املغرب، يف 
�دود ثالث س�نوات �ل�س�بة �لمقاوالت الناش�ئة ٕاعفاهئا من الرضیبة �ىل 

اح�ا كنعطیو الرشاكت ملدة ثالث س�نوات مع الزتام، ٔ�� ٔ�قول الزتام، ٔ�ن 
الفلوس جلهة ٔ�خرى ا�يل ما فهياش الزتام، اح�ا كنعطیو الزتام ٔ�نه حتق�ق 

ٔ�لف م�صب شغل يف �دود ثالث س�نوات، ولكن هذیك املقاوالت  250
ٔ�هنا �ادي تد�ر �شغل ٔ��ري�ن اثنني، و�لطبع إالعفاء راه �یتعطى من بعد 

�الش ااملس�ٔ�،  �ٓخر الس�نة ٕاىل �ٓخره، �ل�س�بة لوزارة املالیة سه� هاذ
اح�ا حرم�ا ٔ�نفس�نا ٔ�نه اك�ن الزتام د�ل املنظمة املهنیة �لمشغلني أ�كرث 

  .ٔ�لف م�صب شغل يف �دود ثالث س�نوات 250متثیلیة حنققو 
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ٓسف هذا هو الوقت ا�ي مت االتفاق �لیه، شكرا الس�ید الرئ�س 
  .احملرتم

  .�ٓن �لفریق �شرتايكٔ�عطي اللكمة ا

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
حق�قة يف ولو ف�ه الیوم هو موضوع ادتٔ�عتقد ٔ�نه يف املوضوع ا�يل كن 

الس�یاس�یة وال موضوع مزایدات، أ�مر موضوع ل�س موضوع د�ل املواقف 
هو موضوع یتطلب كثري من املسؤولیة وكثري من الوطنیة �ل�دیث عنه، 

  :هو ملقاربة املوضوع البد من احلدیث �لیه من �انبني
ٔ�ن نصل  ،اجلانب أ�ول وهو هل اس�تطعنا �ب�، �حكومات م�عاق�ة

 ؟البطا�تقلیص من م�ابع البطا� وجتف�ف م�ابع ال ٕاىل جتف�ف ٕان مل ٔ�قل 
م�ابع البطا� م�عددة يف بالد�، وميكن ٔ�ول م�بع ٔ�سايس ا�يل عند� يف 

طبیعة احلال �رامج ب بالد� وهو الهدر املدريس، الهدر املدريس اك�ن 
�لسعي حملاربة الهدر املدريس ولكن الزالت ال�س�بة مرتفعة د�ل الهدر 

  .املدريس
درتنا �ىل �ك�یف م�ظومة املنبع الثاين د�ل م�ابع البطا� وهو �دم ق

الرتبیة والتكو�ن يف مس�تو�هتا املتعددة، یعين الثانویة ٔ�و التعلمي العايل مع 
 ك�شوفو الیوم �س�بة البطا�، البطا� د�ل اخلرجيني سوق الشغل، ٔ�نه مّيل 

يف بالد�،  %26، تفوق %26ٔ�و ميكن ٔ�ن �سمهيا البطا� العاملة تفوق 
فالبطا� ال زالت الیوم  ،دارتتامج ا�يل هذا ٕاشاكل حق�قي، رمغ الرب 

 %.10 ـلحسب إالحصائیات د�ل املندوبیة السام�ة والتخطیط تقارب 
مفن املفروض ٔ�نه منارسو س�یاسة معوم�ة �ىل هذا املس�توى  ،��
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د�ل جتف�ف م�ابع البطا� ولكن يف نفس الوقت ٕا�داث �ٓلیات حق�ق�ة 
  .خللق م�اصب الشغل، �لق م�اصب الشغل

ٔ�عتقد ٔ�نه هبذا الهدف الربامج ا�يل لٔ�سف الشدید سواء �ر�مج 
" املقاول ا�ايت"وحىت �ر�مج " ٕادماج"و" ت�ٔهیل"ٔ�و �ر�مج " مقاوليت"

 ا�يل هو ا�يل حترف عن املسار د�لو من املفروض �ر�مج املقاول ا�ايت
نعطیوه �لناس ا�يل معندمهش معل، الیوم ٔ�صبح �ر�مج املقاول ا�ايت 
یعطى �لمتقا�د ا�يل سال املهمة د�لو ویويل هذاك املتقا�د، و�لتايل القانون 

  .حترف �ىل املسار د�لو
الربامج لكها ما اعطا�ش نتاجئ ٕاجيابیة ملوا�ة معض� البطا� و�لتايل 
رضوري التفكري يف �ٓلیات ٔ�خرى، من بني ا�ٓلیات الرضوریة ا�يل خص 

�یلك، القطاع �ري املهیلك من بني املس��ات التفكري فهيا وهو القطاع الغري 
أ�ساس�یة لهدر م�اصب الشغل، ال یعقل ٔ�ن مقاو� مواطنة كت�لص 

جبا�هبا مقاو� ا�يل ك�ش�تغل يف ) CNSS(5الرضائب د�لها، كترصح ب 
وما كت�لص الرضائب بطبیعة احلال ) CNSS(الظالم وما كت�لص ال 

شكون ا�يل غیالك العصا؟ املقاو� االتلكفة �ادي �كون عندها م�خفضة و 
 .�ىل م�اصب الشغل املواطنة وا�يل غینعكس

املس�ٔ� الثانیة ويه ما یتعلق ب�ٓلیات حامیة م�اصب الشغل من �الل 
من ب�هنا مدونة الشغل، املؤسسات  ،القوانني املنظمة �لعالقات الشغلیة

ضیات �دیدة ا�يل مدونة الشغل لٔ�سف الشدید ال یمت ا�رتا�ا وا�رتام مق� 
من مدونة الشغل، نعطي �ري م�ال د�ل جلان البحث واملصاحلة سواء 
إالقلميیة ٔ�و الوطنیة، جلان البحث واملصاحلة كتد�ر البحث د�لها وكتد�ر 
املسائل د�لها وكتوصل لقرارات سواء ٕاقلميیا ٔ�و وطنیا، ولكهنا ال تفعل �ىل 

نیة ٕالج�ار هاذ أ�طراف �ىل إالطالق ٔ�ن القانون ال یتوفر �ىل �ٓلیات قانو 
  .تنف�ذ ما مت االتفاق �لیه

كذ� ا�لس أ��ىل ٕالنعاش ال�شغیل وا�الس اجلهویة ٕالنعاش 
ال�شغیل، الیوم من املفروض ٔ�نه �كون عندو دور ل�س يف �لق م�اصب 
الشغل، ولكن توفري أ�جواء الرضوریة وتوفري العالقات املهنیة الرضوریة 

  .اج�عي يف اجلهات �ٔ�ساس خللق م�اصب الشغل القاب� خللق سمل
املس�ٔ� املوالیة اجلهویة املوسعة، ال ميكن ٔ�ن ننجح يف اجلهویة املوسعة 
ٕاال ٕاذا ٔ�ن نفكر مبنطق �وي، الیوم ال ميكن ٔ�ن �كون �ة ا�ار البیضاء 

�ف�اللت، ال ميكن �ىل إالطالق، و�لتايل ٕانتاج م�اصب  -يه �ة در�ة
�ف�اللت ل�س هو نفس املنظور ا�يل عند� �ش نتجو  -ة در�ةشغل يف �

سطات، و�لتايل جيب التفكري مبنطق  -م�اصب شغل يف �ة ا�ار البیضاء
  .�وي ٕالنتاج م�اصب الشغل

ال�شغیل املؤقت لٔ�سف الشدید هو شلك من ٔ�شاكل البطا� املق�عة، 
 ،د أ�دىن لٔ�جرحلا ال د�ل) CNSS( ـما اكی�ش ا�رتام ال د�ل الترصحي ب

                                                 
5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

ال د�ل مجمو�ة من ا�ٓلیات، وهذا �یحیلنا �ىل القول ب�ٔن املغاربة یت�لون 
�روح ق�الیة �برية، ٔ�نه �دد �بري �یع�ش بطا� مق�عة، التاجر الصغري ٔ�و 
البائع املتجول ٔ�و ال احلريف الصغري وال ا�يل �ید�ر �روصة هاذو بطا� 

تقرار البالد وك�سامهوا يف التقلیل من �دد مق�عة، و�لتايل ك�سامهوا يف اس� 
  .العاطلني من �الل إالحصائیات ا�يل كتعطهيا ا�و�

و�لتايل الیوم �ٓلیات الوساطة، مؤسسات الوساطة ما كتعط�ش نتاجئ 
ٕاجيابیة �ىل مس�توى الشغل، ��ذو الواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل 

اع العام ا�يل عندمه والكفاءات، كتد�ر الوساطة ما بني مؤسسات القط
م�اصب شغل كتربمج س�نو� وكتكون �وس�یط لٕال�الن �ىل م�اصب 

ش�نو هو ا�ور د�ل الواك� الوطنیة ٕالنعاش الشغل �ٔ الشغل، ولكن 
والكفاءات يف الن�ش �ىل ماكمن م�اصب الشغل �اصة يف املقاوالت؟ 

�اصب ٔ�ن املقاو� د�ل القطاع اخلاص يه املفروض ٔ�هنا يه ا�يل غت��ج م 
الشغل، ومن املفروض ا�يل يه توفر أ�جواء ٕالنتاج م�اصب الشغل، من 
املفروض ٔ�ن التعاون أ�سايس د�ل الواك� الوطنیة ٕالنعاش الشغل 

  .والكفاءات �كون مع القطاع اخلاص ول�س مع القطاع العام
ا�يل مطروح ٔ�یضا ل�سهیل معلیة ٕانتاج م�اصب شغل، احلفاظ �ىل 

زا�ات الشغل تؤدي يف كثري من أ�ح�ان بفضل م�اصب شغل، ٔ�نه �
تعنت بعض املقاولني يف القطاع اخلاص، بعض املؤسسات إالنتاج�ة تعنهتم، 
ٕاىل ٕا�الق املقاوالت وال�رسحي، ٔ�نه ٕاىل عرف�ا ٔ�ن فقد� هاذ العام ٔ�كرث من 

  .م�صب شغل بفضل هاذ ال�رسحي وإال�الق 37000
و�ىل  ،�ىل �القات �نیة م�وازنةٕاذن احلوار الثاليث أ�طراف املبين 

ميكن ٔ�ن �سامه يف احلفاظ  ،و�ىل وضوح يف الرؤیة ،�القات ا�رتام م�بادل
و�سهم من �ة �نیة يف ٕانتاج م�اصب  ،ٔ�وال �ىل م�اصب الشغل القامئة

  .شغل
كذ� الوظیفة العموم�ة جيب ٔ�ن تبقى بطبیعة احلال كقطاع م�تج من 

ا�يل كت��ج يف الوظیفة العموم�ة، ما �الل احلفاظ �ىل م�اصب الشغل 
ميك�لناش نت�الو �ىل م�اصب التقا�د ا�يل �متيش ما تنعوضوهاش، خنلیو 
م�اصب التقا�د كام در� يف أ�من هاذ الس�نة ند�روه يف قطا�ات ٔ�خرى 
�ش تبقى الوظیفة العموم�ة قطاع م�تج وقطاع ميتص جزءا من البطا�، 

  .�اصة بطا� اخلرجيني

  :لرئ�ساالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضل الس�ید 
  .املس�شار احملرتم

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  لس�ید الرئ�س،ا

  الس�ید رئ�س احلكومة،
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  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

ا املوضوع معمك ٔ�نه بني س�یاسة ال�شغیل وحماربة الفقر نالحظ يف هذ
وحامیة القدرة الرشائیة �لمواطنني حضورا قو� ملا هو اج�عي، و�ل�س�بة 

ن لنا يف �حتاد املغريب �لشغل هذا من مصمي معلنا الیوم، فٕاذا ما ٔ�رد� �ٔ 
ان فلن جند ٔ�حسن من �رامة إال�س ،نضع عنوا� مو�دا لهذه القضا� الثالث

املغريب، فال �رامة بدون شغل وال �رامة بدون ضامن �د ٔ�دىن من الع�ش 
  .الكرمي وال �رامة ملن �ش�تغل دون ٔ�ن �س�تطیع ت�ٔمني هذا احلد أ�دىن

ٕاذا اكن �دد املغاربة ا��ن یع�شون حتت عتبة الفقر یعدون �ملالیني، 
 ف�ٔ�ن ميكن ٔ�ن نصنف ا��ن �ش�تغلون يف ظروف تنعدم فهيا امحلایة

ملیون؟ ؤ�عين  �2.5ج�عیة ودون احلد أ�دىن لٔ�جور، ویفوق �ددمه 
  .هنا القطاع �ري املهیلك

وهل احلد أ�دىن لٔ�جر نفسه یوفر الع�ش الكرمي؟ ٔ�ما احلدیث عن 
�يق مكو�ت الطبقة العام� من موظفني ومس�ت�دمني ؤ�جراء القطاع 

س�تقرار، ويف نفس اخلاص اليت حتظى �س��ا يف �امل شغلنا بنوع من �
الوقت �شلك العمود الفقري �لمجمتع، فٕاهنا مل تنجو من اس�هتدافها يف 
مس�توى قدرهتا الرشائیة �س�ب القرارات املت�ذة من طرف حكوم�مك 

  .السابقة واحلالیة، سواء ف� خيص املقاصة ٔ�و التقا�د
وأ�دىه ٔ�ن س�یاس�تمك يف ال�شغیل حىت دا�ل املرفق العمويم �س�متر 

�لق الهشاشة �رب حتویل �دد من م�اصب الشغل القارة ٕاىل م�اصب يف 
الس�ید رئ�س  ،شغل �ملناو� ٔ�و �لعقدة، ٔ�كرث من ذ� ٔ�ن ترصحيمك

مبراجعة مدونة الشغل، هيدف فقط ملزید من املرونة وال يشء  ،احلكومة
  .�ري املرونة، ٔ�ي تعممي الهشاشة يف م�دان الشغل

يف ظل اس�مترار رفض التعاطي  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،لك هذا
إالجيايب مع مطالب الطبقة العام�، واليت �ربت عهنا احلركة النقابیة ويف 

  .طلیعهتا �حتاد املغريب �لشغل
هذا الرفض مل �كن من نتاجئه فقط ٕاشعال محى التو�رات �ج�عیة 

 ريهتا، بل یرضب يف العمق احملرك أ�سايس �لمنو ٔ�ال وهو الطلبتوتصا�د و 
من  %75ا�ا�يل �ىل �س�هتالك، فاس�هتالك أ�رس �شلك حوايل 

�س�هتالك ا�هنايئ، و�لتايل فالرفع من أ�جور م�ال �سامه يف حتسني القدرة 
الرشائیة ٔ�ي ز�دة يف الطلب �ىل �س�هتالك ا�ي یؤدي بدوره ٕاىل 
الضغط �ىل العرض، اليشء ا�ي یدفع ٕاما ٕاىل ز�دة إالنتاج ٔ�و توس�یع 

  .�رة �س��ر الس�تعادة التوازن بني الطلب والعرضدا
ولكن يف م�اخ ٔ�عامل سلمي  - هذا حصیح نظر�  -قد یقول قائل 

وم�افسة رشیفة، لكن مرة ٔ�خرى �ىل من تقع مسؤولیة ضامن املناخ السلمي 
  ؟واملنافسة الرشیفة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  :بد من ال�سجیل�لعودة ٕاىل س�یاس�تمك املتبعة يف حماربة الفقر ال

ٔ�وال، ٔ�ن حماربة الفقر جيب ٔ�ن �كون جزءا ال یتجزٔ� من الربامج 
�ق�صادیة و�ج�عیة يف الس�یاسات العموم�ة، ٔ�ما إالجراءات أ�خرى 

  فه�ي ممك� لهذه الس�یاسة؛
�نیا، ٔ�ن املتد�لني يف هذا ا�ال �ددمه �اكد ال حيىص من قطا�ات 

 ذ�، و�لرمغ من ا�هود املايل حكوم�ة، مؤسسات، واكالت ٕاىل �ري
املعب�ٔ، فٕان الن�ا�ة تبقى ضعیفة �دا ومؤرش التمنیة �ج�عیة یظل 

  :ضعیف، والعربة كام یقال �لنتاجئ وس�ٔعطي م�الني نظرا لضیق الوقت
صندوق التاكفل العائيل هيدف هذا الصندوق ٕاىل دفع النفقة لفائدة أ�م 

ب هلم النفقة، ونظرا لتعق�د رشوط ومساطر املعوزة املطلقة ؤ�بناؤها الواج
�س�تفادة، فٕان هذا الصندوق مل �س�تطع الوفاء �لغرض ا�صص �، 

من مجموع  %8.53ٕاال  2015 - 2013ح�ث مل تت�اوز �س�بة إالجناز من 
  .املوارد

املثال الثاين صندوق ال�سك �ج�عي ا�ي ٔ��دث من ٔ��ل تفعیل 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ومتویل �ر�مج  نظام املسا�دة الطبیة ودمع

ت�سري وملیون حمفظة من ٔ��ل حماربة الهدر املدريس ومسا�دة أ�رامل يف 
وضعیة هشاشة، فٕاذا اكن �ر�مج ت�سري قد عرف بعض الن�اح يف 
املدارس املس�هتدفة فقط، فٕان ال�س�بة العامة �لهدر املدريس �زایدت بل 

مما یتضح معه ٔ�ن الهدف من وراء هذا  وازدادت ارتفا�ا يف صفوف الف�یات
، واملشلك %20الصندوق ال زال حمدودا ؤ�ن �س�بة إالجناز مل تتعد كذ� 

  .ل�س فقط يف �سب إالجناز ولكن انعدام ��س�ام و�دم التاكمل
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕاذ �سائلمك يف هذا املوضوع  ،ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل
 ،هذه الظرف�ة احلالیة، وخصوصا يف م�طقة الریف احلساس، خصوصا يف

فٕان الهدف ٔ�وال ؤ��ريا هو الوقوف �ىل ماكمن اخللل واملسامهة يف ٕاجياد 
احللول الكف�� بوضع س�یاس��ا العموم�ة �جتاه یضع إال�سان املغريب يف 

، ٔ�ن املغرب غين بتعدده وتنو�ه الثقايف وقوي بو�دة �یانه، اصلب اه�ماهت
ى ٔ�كرث برتس�یخ دو� احلق والقانون، ولهذا فٕاننا نقرتح يف ا�هنایة ف� وس��قو 

خيص القضا� �ج�عیة ومهنا حماربة الفقر، نطالب بتجمیع ٔ�فقي للك 
املالیة "ا�هودات املالیة املعب�ٔة يف هذا ا�ال حتت عنوان وامس وا�د 

الیة العموم�ة، ، وختضع لكها لنفس املساطر اليت ختضع لها امل"�ج�عیة
ومعود� مراجعة تق�ميیة للك املؤسسات املعنیة قصد الوصول ٕاىل 

  .ٕاسرتاتیجیة مو�دة وشام� و�رؤیة �دیدة
�نیا، ف�ح حوار �دي و�ا�ل بني ٔ�طراف إالنتاج واحلكومة �لوصول 
ٕاىل وفاق وطين اج�عي قوي حيدد تعاقدات ملزمة و�دو� زم�یة لٕالجناز 

لها امللف املطليب �لطبقة العام� ولك مشاریع القوانني و�ىل رٔ�س �دول ٔ�عام
اليت هتم الش�ٔن �ج�عي، ومضهنا مرشوع قانون إالرضاب وكذ� 
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  . توصیات جلنة تقيص احلقائق حول التقا�د
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

وري ا�ميقراطي �ج�عي، �ٓن لفریق �حتاد ا�س�تأ�عطي اللكمة 
 .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
الس�ید رئ�س احلكومة، البطا� طامة عظمى و�لتايل ال�شغیل هو 

و�ىل ٔ�ساس ال�شغیل تمت حماس�بة  ،مج احلكوم�ةمعیار �دیة وجنا�ة الربا
  .احلكومات يف مجیع ا�ول ا�ميقراطیة

يف املعدل  %10مرتفع �یتعدى  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،معدل البطا�
وهذا رمق �ول يف  ،%25س�نة وصل ٕاىل  24س�نة و 15العام ٔ�ما ما بني 

بة البطا� طیاته ٔ�س�باب التو�ر �ج�عي، وال ميكن ٔ�ن نتلكم عن حمار 
بدون ٔ�ن نعمتد س�یاسات ٕارادیة يف �س��ر العمويم یعطي �س�با يف ا�منو 

، وكذ� جيب ٔ�ن �كون هناك توطني �ادل لالس��ر %7و  5تصل بني 
  .العمويم يف اجلهات ويف أ�قالمي

من �س��رات، هذا  %53اجلهات الغنیة كام یقال حتظى ب�ٔكرث من 
تداركه ؤ�عطي م�ال �ىل هذا �خ�الل لن�ٔ�ذ �خ�الف يف التوزیع جيب 

الق�یطرة، اليت یقول �ىل ٔ�ن حصة الفرد يف  -سال  -م�ل �ة الر�ط 
درمه �لفرد، فهذا خط�ٔ ٔ�ن م�طقة الغرب اليت ٔ��متي ٕا�هيا  �12000س��ر 

  .درمه 1000وحصة الفرد من �س��ر اكنت  1.5ا�منو فهيا ال یت�اوز 
ايل بني ٕاقلمي وٕاقلمي، جام�ة وجام�ة ٔ�خرى، مبعىن ٕاذن هناك اخ�الل جم

ٔ�ن مؤرشات التمنیة يف امخلس�یات ٔ�و سوق أ�ربعاء ٔ�و تیفلت ٔ�و س�یدي 
سل�ن ٔ�و سوق أ�ربعاء الغرب، ل�ست نفس املؤرشات اليت جندها يف 

  .الر�ط ٔ�و سال ٔ�و متارة
ات كذ� هناك ٕاشاكلیة �برية �دا، �ني جند ٔ�ن �س��رات �مجلا�

مالیري درمه، هل هبذه أ�رقام  10الرتابیة �ملغرب جحمها ال یتعدى 
  .س�توا�ه امجلا�ات الرتابیة �ٓفة البطا� والفقر؟ اجلواب هو العكس

  ، الس�ید الوز�ر
هبذا الواقع نرتك املنتخب يف موا�ة م�ارشة مع ش�باب م�طق�ه وساكنهتا 

ه اس�تغل بطا� هؤالء �اجزا عن تنف�ذ وعوده، مما یعطي �نطباع �ىل ٔ�ن
الش�باب لیصل ٕاىل موقع القرار، وهذا هو س�ب خسط املغاربة �ىل 
م�تخبهيم، و�لتايل خيتارون الزنول ٕاىل الشارع و�ح��اج البعید عن 

  .ت�ٔطري أ�حزاب والنقا�ت وامجلا�ات الرتابیة
فاملنتخب حياسب من الساكن كام حياسب من ا�و�، لك�ه ال یتوفر 

نیات، ٔ�مل حين الوقت �ل�دیث بصوت �ايل وبرصا�ة �ىل هاذ �ىل إالماك
الواقع املر؟ حىت املنتخبون ا��ن جيهتدون يف هتييء ملفات دق�قة ومشاریع 
�منویة مدروسة مع السلطات احمللیة ورؤساء املصاحل اخلارج�ة، توا�ه ٔ�زمة 

تواصل مع املسؤولني، ولٔ�سف تصطدم هذه ا�هودات مع بعض العقلیات 
اليت مل �س�توعب التحول ا�ي یع�شه املغرب واملفهوم اجلدید �لسلطة 

  .مبختلف ٔ�نواعها
هبذا ٔ�قول املنتخبون الربملانیون، رؤساء امجلا�ات، ٔ�عضاء امجلا�ات 
احمللیة والعامالت وأ�قالمي واجلهات مصريمه املوت الس�یايس، هنا �ادي 

  .�رجع �لمقاوالت
ت، ـــــــــــــــاو� ا�يل يه فلسمق 4500هاذ ثالث ٔ�شهر أ��رية، 

)les centres d’appels(،  یف جيب ٔ�ن نتعامل مع هاذ الوضع يف ٕاطار�
 اس��ايق مدروس لتفادي إالفالس ومعاجلة تداعیاته؟

الس�ید رئ�س احلكومة، اك�ن رشاكت فالح�ة وصناعیة حبال  ،كذ�
ه ٔ�لف م�صب شغل، تفضل هذ �70شغل " والد بورمحةا"عند� م�ال 

الرشاكت �شغیل الف�یات عوض ا��ور، هذه مقاربة النوع عكس�یة، �یف 
  .من الف�یات %80ميكن ٕانصاف هؤالء ا��ور ٔ�هنم �شغلون 

�لت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن �س��ر هو ا�افع أ�سايس �ل�شغیل م�ال واحض 
ر �لهجرة ٔ�و یت�ىل يف خمطط املغرب أ�خرض، اكن ٔ�بناؤ� یعانقون البح

واكن ینعهتم ا�متع  ..س�بانیة، واكنوا یعانون من طرف�ة االٕ العمل يف الفال
�حلراكة، والیوم وامحلد � هاذ ا�طط ام�ص ٕاىل �د �بري الید العام� �ري 

وال یعرف  ،املؤه� �لقرى والبوادي، و�راجعت �ٓفة احلراكة �شلك �بري
وضامن  حتفزي �س��ر ،ٕاذن .هذا ال�م ٕاال من فقد ٔ��د ٔ�فراد �ائلته

�دا� توزیعه ا�ايل هام رشطان ٔ�ساس�یان ل�شجیع الشغل وحماربة الفقر، 
  .ٔ�ننا نعترب ٔ�ن جناح ٔ�ي خمطط هو جناح للك املغاربة

وخ�اما، الس�ید رئ�س احلكومة، حماربة الفقر وحتدي البطا� قضیة 
وطنیة حتتاج ٕاىل تعبئة وطنیة شام� و�س�ت�ابة لتطلعات الش�باب 

 القرى والبوادي ويف اجلبال ويف السهول ويف احلوارض ٔ�هنم املغريب يف لك
ٔ�بناؤ� وی��ظرون م�ا ر�ایة حق�ق�ة، وهنا وجب التضامن بني أ�بناك وبني 
املؤسسات املالیة ور�ال أ�عامل والقطاع اخلاص واملؤسسات العموم�ة 
الكربى، ومراجعة، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�س�سمح، ومراجعة املزيانیة 

موم�ة وملا ال لیذهب القسط الك�ري لس�یاسة توفر الشغل �لش�باب الع
العاطل، كذ� وملا ال �سامهوا املوظفون السامون والربملانیون والوزراء 

وأ�ب ال �شغ�  ،�لمسامهة لك حسب قدرته، ٔ�ن أ�مر یتعلق ب�ٔبنائنا
  .يشء ٔ�كرث من مس�تق�ل ٔ�بنائه

الس�ید رئ�س  ،ز، وفقمك هللاوفق�ا هللا وٕا�مك خلدمة هذا الوطن العز�
  .يف هاذ املهمة ،احلكومة
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  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �ٓخر م�د�ل يف هذا احملور، مجمو�ة الكونفدرالیة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .ة هللا تعاىل و�راكتهالسالم �لیمك ورمح

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدتني الوز�رتني احملرتم�ني،

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات واحملرتمني،
طبعا نعتقد يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن مقاربة ال�شغیل 

لص�ة والسكن هاذ القطا�ات �ج�عیة �رتبط �الخ�یارات والتعلمي وا
الس�ید  ،الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة �لحكومات املتعاق�ة، ومبا ٔ��مك

تعزتمون �س�مترار �ىل نفس �خ�یارات الس�یاس�یة،  ،رئ�س احلكومة
نعتقد �ازمني ٔ�ن الوضع لن یتحسن ٔ�كرث مما هو �لیه، و�لتايل ال�شغیل 

ال�شغیل مرتبط �لتعلمي والتكو�ن ��منوذج �ق�صادي املغريب،  مرتبط
املهين، ولك احلكومات املتعاق�ة تقر �ىل ٔ�ن التعلمي د�لنا ال یالمئ �اج�ات 
سوق الشغل، وت�سمعو دامئا نفس �خ�یارات ونفس املشالك اليت نعاين 

لمي، واح�ا مهنا يف تعلمينا، والیوم �قني ت��خبطو يف ٕاصالح م�ظومة التع
الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل تنقولو ٔ�ن أ�ولویة، وی��غي �لحكومة ٔ�ن 
�كون لها ٔ�ولویة، هو ٕاصالح التعلمي ٔ�ننا نعتربه مد�ل ٔ�سايس يف تطو�ر 

  .لك القطا�ات أ�خرى
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�شغیل �لكمتو �ىل ٔ��مك �غیني تطوروا وتنقحوا إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل 
ا�يل دارهتا احلكومة السابقة، هاذ إالسرتاتیجیة، ا�يل اس�تغربنا � اح�ا ٔ�هنا 

س�نة  %9.2ت تقلص �س�بة البطا� من ابغادا�رة مرشوع طموح د�ل ٔ�هنا 
، هاذ ا�راسة الیوم تت�ني، الیوم اح�ا يف 2025س�نة  %3,9ٕاىل  2013
واد والوقع املعاش ، تت�ني �ىل ٔ�ن ا�راسات يف 10,8و�س�بة البطا�  2017

  .يف واد �ين
لك املقار�ت ی��غي ٔ�ن تن�ين �ىل رشاكة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،لهذا

حق�ق�ة ما بني الفا�لني أ�ساس�یني ومه املركز�ت النقابیة واملقاوالت 
  .واحلكومة

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن توفر ٔ�وال العمل الالئق لنطلب من القطاع 

�لعمل  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،اص توفري العمل الالئق، �ادي نذ�رمكاخل

الالئق حسب م�ظمة العمل ا�ويل، �اصو یضمن احلقوق أ�ساس�یة اليت 
یتعني ضامهنا، وهو احلق يف ٔ�جر م�اسب مقابل العمل املقدم، احلق يف 
التغطیة الصحیة وامحلایة �ج�عیة املناس�بة، احلق يف توفر الرشوط 

صحیة والسالمة املهنیة يف ٔ�ما�ن العمل، احلق يف التنظمي النقايب، احلق ال 
واحلق يف احلوار �ج�عي، �دم ا�متیزي �ىل ٔ�ساس  ،يف متثیلیة امل�ٔجور�ن

اجل�س ٔ�و العرق، حامیة املرٔ�ة وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، احلق يف 
  .التكو�ن والتكو�ن املس�متر

الیوم تتعطیو ٕاشارات واحلكومات الس�ید رئ�س احلكومة، و  ،ٔ�سائلمك
السابقة ٔ�عطت ٕاشارات �لمقاوالت، ما دام ٔ�ن احلكومة ما تت�رتمش قانون 
الشغل، و�ادي نعطي ٔ�م��، الیوم �يق عند� مشلك د�ل عامل د�ل 

  .إالنعاش الوطين يف العامالت ما عندمهش احلد أ�دىن لٔ�جر
تفوت بعض �خ�صاصات الیوم ا�و� واحلكومة وامجلا�ات الرتابیة ت 

وال حيرتم  ،د�لها �لقطاع اخلاص، وهاذ القطاع اخلاص ال حيرتم القانون
هاذ اليش، يف قطاع  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،قانون الشغل، ؤ�نمت تتعرفوا

التعلمي د�لمك اكینة �امالت د�ل النظافة، �امالت د�ل املطبخ ت��قاضاو 
ولك الوزراء ولك  ،ئ�س احلكومةالس�ید ر  ،درمه شهر�، وتتعرفوا 600

 1000حىت  600املواطنني تري�بوا يف القطارات ذوك العامالت، ت��قاضاو 
عامل املناو� احلراس يف لك إالدارات العموم�ة ما  .درمه يف الشهر

عندمهش احلد أ�دىن لٔ�جر، و�لتايل ميل تد�ر احلكومة هاذ املامرسة 
  .تتعطي ٕاشارة قویة �لمقاوالت

والت الیوم هاربني من �ق�صاد املهیلك لالق�صاد �ري املهیلك، املقا
و�كون عندمك  ،ٔ��مك تف�حوا ف�ه) la CDT(6 يف وهذا ورش اح�ا طامعني

اجلرٔ�ة، ٔ�ن هاذ �ق�صاد �ري املهیلك ا�يل الیوم ٔ�ر�ب العمل �هيربوا ٔ�نه 
د حق�قة اكینة بعض املقاوالت وطنیة وا�يل تت�ٔدي الرضائب وتؤدي احل

أ�دىن لٔ�جور وترصح �ٔ�جراء د�لها، ولكن اكینة مقاوالت ٔ�خرى ما 
هاذ اليش اكینة يف امجلا�ات اليش، و�لتايل ؤ�نمت تتعرفوا  ذتد�رش ها

الرتابیة ويف القطا�ات احلكوم�ة، اكینة رشاكت ما تت�رتمش احلد أ�دىن 
اذ املقاربة د�ل لٔ�جر، اح�ا اس�تغربنا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ه

 ،الس�ید الرئ�س ،ين النقاش حول مدونة الشغل، وقلمت�هاذ ا�متر�ر �او
بغیتو تد�روا نفس الطرح ابنظرة �شار�یة ما بني الفرقاء �ج�عیني، واش 

  ا�يل دارو سلفمك يف التقا�د؟ 
اح�ا طامعني �ىل ٔ�نه هاذ مدونة الشغل ا�يل خرج�اها بتوافق  ،الیوم
الس�ید رئ�س  ،نفعلوها �ىل ٔ�رض الواقع، خصمك تعرفوابغینا اوطين 
ٔ�ن ٔ��لب الرشاكت الیوم ما تی�رتموش قانون الشغل، الیوم  ،احلكومة

عند� يف الشغل یعين ٕاىل حمصنا الیوم سوق الشغل، الیوم اكینة ال�رسحي 
والطرد مبجرد �كو�ن مك�ب نقايب، الیوم اكینة تفویت اخلدمات �لقطاع 

                                                 
6 Confédération Démocratique du Travail. 
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، الیوم اكینة عقد الشغل عند رشاكت %95و %90 بةالغري �یلك ب�س� 
ومه عندمه  ،الوساطة، هاذ الرشاكت د�ل الوساطة عندمه عقد شغل دامئة

  . رخصة د�ل ال�شغیل املؤقت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ت ٕاىل ٔ�نمت مدعوون �لرد �ىل التعق�با ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  .بغیتو طبعا، تفضلا

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ��دد الشكر مجلیع الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ؤ��دد 

و�ونوا �ىل یقني ٔ�ين �اولت ٔ�ن ٔ�نصت �ه�م  ،الشكر مجلیع املتد�لني
ٕان شاء هللا يف جمال  شدید مجلیع املالحظات ا�يل تقالت، ؤ�� �ازم

التحیني، هو �ري التدق�ق والتحیني مايش مراجعة د�ل إالسرتاتیجیة 
يف ٕاطار هذا التدق�ق  ،الوطنیة �ل�شغیل ٕان شاء هللا �ادي ند�رو ندوة

�ادي ند�رو ندوة، وس�ندعو الس�یدات والسادة الربملانیني ممثلني عن الفرق 
�لیة يف التحیني �ش حىت هام الربملانیة حلضورها، حيرضوا معنا ندوة دا

یعیطو� أ�فاكر د�هلم، اح�ا ما �كرهوش نطورو �كونو ٔ�حسن ما 
  .�كرهوش

�ادي نبقاو يف هاذ املهنج ال�شاريك مبجرد ما تد�ر الوزارة  ،ف��
والس�ید الوز�ر  ،املعنیة املالحظات د�لها، �ادي ننظمو ٕان شاء هللا ندوة

  .غربما اكی�ش ٔ�نه يف �مة �ارج امل
قلهتا ولكن د�لت يه  ،ٔ�� قلت فعال ال�شغیل معض� مس�تعصیة

معض� مس�تعصیة �ل�س�بة مجلیع احلكومات، يف مجیع ا�ول �ل�س�بة هلم 
هذا وا�د الورش مقلق، ف�� املقاربة د�لو خص مت بوا�د النفس، ٔ�وال 
 اس�رشايف، �نیا وطين، �لثا ٔ�یضا �لتواضع، �ش ما ند�روش وعود ا�يل

يه �ري قاب� �لتحق�ق، تنعطیو وا�د الوعود ا�يل يه ممك�ة التحق�ق د�لها 
  .ممكن �ش منش�یو لیه

رفع الرایة  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،ال یعين ،وفاش قلت هاذ الهرضة
 ،البیضاء، ٔ�� ما �رفعش الرایة البیضاء، ٔ�� من هنار ٔ�� رشفين �ال� امل�

صوت الربملان جملس النواب، ٔ�� ٕان  ،ادق �لهيارشف احلزب د�يل وص
وند�ر �دي  ،شاء هللا �ادي نقوم �ملهمة د�يل �ىل حسب ما ٔ�س�تطیع

هرض� �لیه ا�يل هو مهنج اطبیعة احلال مبهنج ا�يل ب و  ،وخندم ٕاىل �ٓخر حلظة
و�ادي ند�رو �د� ٕان شاء هللا ٕاىل ٔ�قىص  ،ٕانصايت ،�شاريك، �شاوري

بغاو� اوال شك ٔ�ن مجیع أ�خوات وإالخوان  ،بغینا جنحوايشء، واح�ا 
ٔ�یضا جنحو ٔ�ن اح�ا ٕاىل جنحت هاذ احلكومة �ري كنتضافو لن�ا�ات د�ل 

  .حكومات سابقة يف بالد� �ش �كونو يف املس�تق�ل ٔ�فضل
بغیت نقول ب�ٔنه �اصنا، وال تبخسوا الناس ٔ�ش�یاءمه، اك�ن الكن ٔ�� 

�مثنوها، ٔ�ن ٕاذا ما مثناش بعض أ�مور ا�يل يف بالد� جنحت و�اصنا 

احلا�ة ا�يل جنحت، ما ميك�ش جنحو يف أ�مور ا�يل بقت، أ�مور ا�يل 
قلت فهيا ب�ٔهنا الن�ا�ات د�لها حمدودة ؤ�ن �ادي نقومو �ملراجعة د�لها، 

ٕاما يف  ،�الش قلهتا، قلهتا ٔ�ن اك�ن ٕاشاكالت ٕاما يف التطبیقاراه ��ن 
مج ا�هنار أ�ول تدار، ولكن اك�ن ٔ�مور ا�يل وال يف الرب� ،إالسرتاتیجیة

  .جنحت �ىل ٔ�رض الواقع
املك�ب د�ل التكو�ن املهين هو �ر�مج �حج، و�حج حق�قة،  ،و��

أ�رقام �طقة ؤ�� �ادي نعطیمك بعض أ�رقام فقط �ش �شوفو ب�ٔن هذا 
نه املك�ب د�ل التكو�ن د�ل التكو�ن املهين دار وا�د اجلهد �م �دا �ٔ 

الیوم مك�ب التكو�ن املهين اخلرجيني د�لو �س�بة إالدماج د�هلم يف سوق 
، وبعض %75، هذا ما اكی�ش يف �رامج �ادیة %75الشغل معوما �یفوق 

 %100القطا�ات ٔ�ي بعض التخصصات حمددة ميكن یوصل حلىت ل 
، وخصوصا م�ال قطاع الس�یارات وال يف بعض القطا�ات %95وبعضها 

ا�رت� فهذا التكو�ن املهين هو �ر�مج �حج، نطوروه بعض أ�خرى، فٕاذا 
التخصصات ندققوها �زیدو ختصصات ٔ�خرى، هذا معل �یدار س�نو� 
�ملناس�بة، ك�شوفو دامئا �ا�ات الشغل ٕاذا اكنت �ا�ة كزتاد وا�د 

  .التخصصات �دیدة ف�ه
ف�� هو �ر�مج �حج ٔ�ظن ب�ٔنه �اصنا نعزتو به، وندمعوه وخصوصا 

هاد الرب�مج  ،من الناس ا�يل �یخرجوا من الهدر املدريس %50ٔ�نه 
 اك�س�توعهبم و�ميكهنم من �كو�ن �دید �ش یدجمهم يف سوق الشغل، وهذ

معل �م �دا، �� و�ا ت�شوفو الهدر املدريس اك�ن �ٓلیات ٔ�خرى حملاو� 
التخف�ف من الهدر املدريس �ىل الرمغ من ٔ�ننا �سعى ٔ�یضا ٕاىل �ش الهدر 

  .دريس نقللو م�هامل
�ل�س�بة م�ال �لمبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، يه ٔ�یضا م�ادرة اكنت 

وم�ذ ذ� الیوم ٕاىل هذا الوقت  2005ٔ�طلقت من ق�ل �ال� امل� س�نة 
قامت بوا�د اجلهد �بري �دا ف� خيص التمنیة ال�رشیة، بطبیعة احلال 

ة و�ل�س�بة ملناطق خبصوص �ل�س�بة لف�ات معینة ا�يل يه هشة ٔ�و فقري 
تع�ش وا�د ا�ر�ة �الیة من الهشاشة وأ�رقام كتنطق هبذه الن���ة، 

  .وهكذا
الها ــــــیق دی� يف التط�  ــــيد من الربامج ا�يل ه�هناك العدی نٕاذ

) L’ANAPEC(�ملناس�بة،  ءنفس اليش) L’ANAPEC(ة، ــــــــ�حج
�ر�مج د�ل التكو�ن من ٔ��ل ما �س�تاهنوش ��ور د�لها، يه قامت يف 

�ا�  620000ٕاىل الیوم �اجلت  2006، م�ذ 2006إالدماج بدٔ�ت يف 
د�الهتم يف هذا الرب�مج، .. د�ل البحث عن الشغل ودجمهتم، يف ٕاطار

وهاذ  ،مقاو� 3768خشص عند  35239و�ري يف الس�نة املاضیة فقط 
لك مرة �یزتاد ف�ه وا�د  الرب�مج ٕاذن هو �حج، �حج هذا ال مينع من تطو�ره
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  .الشویة كتخفف الرشوط
ٔ�� م�فق مع الس�یدات والسادة املس�شار�ن ا��ن ركزوا �ىل ٔ�ن بعض 
الربامج الرشوط فهيا صعبهتا، ؤ�ن هذیك الرشوط ٔ�دت ٕاىل ٔ�ن ا�ر�ات 
د�لها اكنت م�واضعة �ملقارنة مع حىت إالماكنیات املادیة املرصودة لها، وهذا 

یه بعض إالخوان ف� خيص م�ال صندوق التاكفل العائيل، ما ٔ�شار ٕال 
اليش مت  ذاخلاص �ملطلقات فهو فعال هاد اليش اك�ن، وهناك نقاش وها

ٔ�سابیع تقریبا، والس�ید وز�ر ا�و�  3ب�ين وبني الس�ید وز�ر العدل م�ذ 
امللكف حبقوق إال�سان يف هذا املوضوع د�ل هذا الرب�مج واش ميكن 

ٕاىل �ٓخره، وهناك حوار يف هذا  ،ط �یفاش التطو�ر د�لهاهذیك الرشو
ا�ال، التخف�ف د�ل الرشوط ولكن �اصنا نقولو ب�ٔن هاذ الصندوق 

حمك قضايئ، وبطبیعة احلال اح�ا ما  12415اس�تطاع ٔ�ن یقوم ب��ف�ذ 
ش�نو يه �ٔ �كرهوش نطوروه و�ادي �شوفو إالماكنیة د�ل هاذ التطو�ر و 

  .خف�ف د�ل هاذ الرشوط �ىل النتاجئ د�لوالت  ذالث�ٔتري د�ل ها
ف� خيص البعد اجلهوي، ٔ�� م�فق مع الس�ید املس�شار احملرتم ا�ي قال 
ب�ٔنه اجلهات �اصها تقوم بوا�د ا�ور ٔ�كرب، وميكن نقول ب�ٔنه من ا�ٓن راه 
انطلقت �رامج �ویة يف جمال ال�شغیل، ولكن �ددت كربامج ٔ�ولیة �دد 

دات فهيا، ويه كهتدف ٕاىل ٔ�ن جمالس اجلهات يه ا�يل معني من اجلهات وب
تتلكف من �الل دمع لها �ىل دمع حركة الباح�ني عن الشغل عن طریق 
الربامج نفسها الوطنیة، ولكن مك�فة فالت�ٔهیل م�ال الباح�ني عن الشغل 

  .�ش ميش�یو یلقاو القدرة �ش یلقاو الشغل املناسب
اميل الشهادات، ٔ�ن حىت هام اك�ن متویل التكو�ن املهين لفائدة �ري �

ٕاشاكل �ل�س�بة لغري �اميل الشهادات، م�ح قروض الرشف، مايش 
قروض رشف ٕال�شاء املقاوالت الصغرية �دا وأ��شطة  ،قروض لالسرتداد

املدرة ���ل، دمع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ؤ�یضا تطو�ر ال�شغیل يف 
 ا�مع �لجمعیات، وهذا جمال اخلدمات ذات النفع العام من �الل تقدمي

حىت هو راه وا�د ا�ال د�ل ال�شغیل �م، وا�ٓن امجلعیات حىت يه 
ٔ�صبحت مشغل �م من �الل دمع ا�و� لها، وهذا �ر�مج و�ا بدا حمدود 

  .ولكن �ادي یتطور تدرجيیا من �الل تطو�ر حاكم�ه
ة ال بد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�یضا ٕاىل ٔ�نه إالخوان هرضوا �ىل تعدیل ٔ�و مراجع

النیة د�يل بعدا �ارفها �ري هللا، ٔ�� ما قلت والو .. مدونة الشغل، ٔ�� مل ٔ�قل
  ...�ش تعرف النیة د�يل، اح�ا النیة د�لنا

هو و�ملناس�بة بعض إالخوان من النقا�ت ٔ�ثناء �لسات �س�شارة 
أ�وىل اكنت من بني املقرت�ات ا�يل �ابوا هام ن�ت �یطالبوا بتعدیل مدونة 

ح�ا ٔ�وال �ادي �كون مقاربة �شار�یة، ومادام مقاربة ا، ف�� الشغل
حشال هاذي ا، ولكن املراجعة د�لها رضوریة، ا�شار�یة ما عندمك ما ختافو 

س�نوات �ن يل  10داز �لهيا دا�؟ واش �ادي تبقى دامئا صاحلة؟ لكن 
  ...ٔ�هنا ميكن

 خيص ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن اجلهد ا�يل مت �ىل مس�توى ا�و� ف�

�لزتام مبق�ضیات مدونة الشغل �د مس�متر، وكندمعو ا�ٓلیات املوجودة، 
مف�يش الشغل، احلوار يف هاذ ا�ال، املوا�بة يف هذا ا�ال، ولكن راه 
سلطة ا�و� والسلطات العموم�ة واجلهات املعنیة راه عندها �دود، عندما 

  .یتد�ل القضاء �یويل �ا�ة ٔ�خرى
 ف�ه �ود �برية، و�� إالحصائیات تقول ب�ٔهنا عن و�� هاذ اليش مت

طریق الوساطة ا�يل قاموا هبا هؤالء الفا�لني مت تفادي اندالع �دد �م من 
ٕارضاب، ٔ�كرث من  1600ٕارضاب، تقریبا  1500إالرضا�ت ا�يل كزيید �ىل 

مؤسسة، و�لتايل �دد إالرضا�ت ا�يل اندلعت فعال وا�يل متت يه  1282
ٕالرضا�ت ا�يل تفادیناها، وهذا معل �م عن طریق هاذ ٔ�قل من ا

الوساطة، ولكن ٔ�یضا كنقومو بعملیات د�ل التف��ش ومعلیات املراق�ة، 
ز�رة متت ملقاوالت ٕاما بناء �ىل  33000و�لتايل �ىل حسب إالحصائیات 

 2016ٕاىل �ٓخره، وهو يف  ..شاك�ت ٔ�و بناء �ىل كتا�ت حىت يف إال�الم
مالحظة  8000، وو�ت يف هذا ٔ�كرث من �2015ملقارنة مع  %�41ز�دة 

 �55000لمعنیني �ٔ�مر املشغلني مبختلف ٔ�نواعهم، ومتت معاجلة حوايل 
شاكیة، ؤ�ظن  76000و�سویة  ،ٔ��ري ٕاىل مع� �4700زاع فردي وٕار�اع 

ب�ٔن هذا وا�د الن���ة �مة، ميكن الزنا�ات ٔ�كرب هبذا �ك�ري ولكن 
�الت من هذا النوع �اله ميكن حتل وا�د اجلزء، واجلزء الوساطات والتد

  .ا�ٓخر �اص حتلو اجلهات القضائیة ٔ�و اجلهات املعنیة
 ،البد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�یضا عن صندوق ال�سك �ج�عي ا�ي حتدث عنه

هو صندوق ٔ�دى وا�د ا�ور �م �دا �ملناس�بة، �اص التاكفل العائيل 
عي ا�يل املوارد د�لو املالیة بدٔ�ت يف هرض� �لیه، صندوق ال�سك �ج�

  .یعين تتضاعف س�نة بعد س�نة ،تصا�د
وف� خيص املعاقني �لضبط، ف� خيص املعاقني ��ات تطورت 

ملیون درمه ٕاىل  50من  2016-2015املدا�ل د�هلم يف شق املعاقني بني 
تضاعفت، واش تید�ر هاذ الشق  ،هااملیون درمه، یعين ضاعف� 111

ل املعاقني؟ تید�ر ا�مع لٔ�طفال ذوي إال�اقة يف قضیة ا�متدرس د�
و�یدمعهم، �یدمع املقاوالت الصغرى ٔ�و ل�شغیل أ�طفال املعاقني ٔ�و 
مقاوالت صغرى �لمعاقني، تیعطي وا�د ا�مو�ة د�ل أ�دوات م�ل 

ؤ�یضا هناك مراكز �اصة الس�تق�ال  ،م�ل املعینات �لمعاقني ،الكرايس
  .توجهيم واس�تق�اهلم، وهو �س�تف�د ٔ�یضا من هذا ا�معاملعاقني ل 

 احامیة اج�عیة رضوریة، راه وا� فٕاذن هاذ الربامج �ج�عیة و�رامج
ند�رو التعلمي والص�ة مز�ن، ٕاىل ما اكی�ش �رامج حامیة اج�عیة �ادي 
یبقى عند� دامئا الفقر املدقع، و�� هاذ الربامج تتو�ه ٕاىل ٔ�سفل السمل، 

ذوك الناس ا�يل ما ميك�ش �س�توعهبم ال شغل �س�یط وال معقد، ال ما ها
ميك�ش یتقدموا �لمباراة، هاذوك تدارت هلم �رامج امحلایة �ج�عیة، 
وهاذي يه الربامج ا�يل اكینة حىت يف ا�ول الكربى يف العامل، ٔ�ن اك�ن 

، هذا وا�د الرشاحئ معینة ما ميك�ش هو یوصل لها، املعاقني عندمه ٕا�اقة
  .وضع تیحتاج �مع، ف�� تتجي هاذ قضیة ا�مع
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قضیة ال�شغیل يف قضیة تفعیل هذاك املق�ىض القانوين د�ل  ،�ملناس�بة
هاذ اليش �ادي ند�رو ف�ه خطوات معلیة  ،د�ل أ�ش�اص املعافني 7%

يف أ�سابیع املق�� �ش املبار�ت ا�يل  ،يف القریب العا�ل ٕان شاء هللا
د�ل أ�ش�اص املعاقني يف التوظیف، و�ادي  %7 نفذ هاذ�ادي جتي ت 

ودا� اك�ن ٕاجراءات ا�يل �ادي �كون معلیة  ،حنرصو �لهيا ٕان شاء هللا
ؤ�ظن ب�ٔن هذا جزء �م من مطالب هذه  ،وغیمتكن من هاذ أ�مر نطبقوه

  .الرشحية اليت حتتاج لك عنایة م�ا كام حتتا�ا خمتلف رشاحئ الشعب املغريب
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته ،جزیالوشكرا 

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

ا�ٓن ن��قلو ملعاجلة أ�س�ئ� املرتبطة �حملور الثاين، املتعلق  ،ٕاىل امسحتو
عامل القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة، عندي يف ٕ�سرتاتیجیة ا�هنوض �ل

د�ل املدا�الت لثالث فرق �رملانیة، يف �دود ما تبقى  ثالثةهاذ احملور 
  .من الوقت طبعا

  . تفضل الس�ید املس�شار احملرتم ،ٔ�ول م�د�ل عن فریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .مشكرا الس�ید رئ�س ا�لس احملرت 

  الس�ید رئ�س احلكومة،
بذلت بالد� �الل الس�نوات أ��رية جمهودات معتربة لفك العز� عن 
العامل القروي، ٕاال ٔ�نه الزلنا بعید�ن عن حتق�ق العدا� �ج�عیة وا�الیة، 

حول اسرتاتیجیات احلكومة  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،�سائلمك ،��
اطق اجلبلیة وحول التقدم احلاصل يف الربامج �لهنوض �لعامل القروي واملن

  .ذات الص�
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة �لفریق املوايل الفریق احلريك احملرتم، تفضل الس�ید 
  . املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  مة احملرتم،الس�ید رئ�س احلكو 
  السادة والس�یدات الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمون،
  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ق ل�شلك اجلهویة املتقدمة خ�ارا اسرتاتیجیا �لتوزیع املنصف �لرثوة و�
اطق التوازن التمنوي �و� وجمالیا واج�عیا، ويف هذا إالطار تعترب املن

القرویة واجلبلیة ٔ�كرث ا�االت املعنیة هبذا املضمون التمنوي �لحاكمة اجلهویة 
ملا تعرفه من خصاص �ىل �ل املس�تو�ت رمغ ا�هود املبذول يف هذا 
املسار يف هذا العقد أ��ري، ولتدارك هذا اخلصاص التمنوي وبتوجهيات 

ٕاطالق �ر�مج لتمنیة ملك�ة سام�ة، ف�الد� مق�� �ىل ورش �بري �متثل يف 
ملیار درمه �ىل مدى  55 ــاملناطق القرویة واجلبلیة �ع�دات مالیة تقدر ب

  .س�نوات املق�� 7
�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن ما يه  ،�ىل هذا أ�ساس

التدابري اليت تت�ذوهنا لتفعیل هذا الرب�مج احلیوي وإالسرتاتیجي؟ وماذا 
وا�بة لتزنیل اجلهویة املتقدمة، بغیة جعل اجلهات رش�اك عن إالجراءات امل

  ٕاسرتاتیجیا يف جمال التمنیة القرویة وا�الیة و�ج�عیة؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید الرئ�س 
  .احملرتم

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

تضمن الرب�مج احلكويم ا�ي صادق�ا �لیه ٕاسرتاتیجیة وطنیة واحضة، 
تت�ه رٔ�سا حنو ا�هنوض �لعامل القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة، واليت 

  .ع التو�ات امللك�ة السام�ة�اءت م�نامغة م
ما يه تفاصیل هذه إالسرتاتیجیة؟ وهل : الس�ید الرئ�س ،سؤالنا

  تتوفرون �ىل ٔ�ولو�ت يف هذا إالطار؟
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة عن أ�س�ئ� اليت 
  .اس�متعنا ٕا�هيا

  :احلكومةالس�ید رئ�س 
  .م هللا الرمحن الرحمي�س

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  .شكرا �لس�یدات والسادة الربملانیني املس�شار�ن احملرتمني
من  %40من املعلوم ٔ�ن ساكنة الوسط القروي �شلك �الیا حوايل 

مجموع ساكنة املغرب، وذ� �ىل الرمغ من التطور املزتاید حلركة ا�متدن، 
ب�ٔس هبا معوما يف جمال التمنیة وٕاذا اكنت بالد� قد جسلت معدالت ال 

ال�رشیة، يف جمال حماربة الفقر والهشاشة، كام حتدثنا عن ذ� م�ذ قلیل، 
�ملناس�بة بعض إالخوان هرضوا �ىل التضارب د�ل إالحصائیات، راه ما 

اك�ن توقعات، ٔ�ما إالحصائیات عند� مرجع  ،اكی�ش تضارب �بري د�لها
وبیة السام�ة لٕالحصاء، ولكن يف وا�د، املرجع إالحصايئ يه املند

فهيا يف  االتوقعات تتوقع بعض �خ�الفات ن���ة ٕاما الفرضیات تیختلفو 
البدایة ٔ�و املعطیات ما تتكو�ش وم�قامسة من ق�ل مجیع املؤسسات، ولكن 
إالحصائیات بعد ذ� عند� مرجع وا�د إالحصائیات ا�يل تتخرج يه 

  .املندوبیة السام�ة لٕالحصاء
قر والهشاشة �ىل الرمغ من التطور إالجيايب ا�يل وقع یبق�ان ٕاذن الف

ظاهرة قرویة �م�یاز د�ل البادیة، مبعىن ٕاىل عند� �س�بة د�ل الفقر 
من  %89والهشاشة یعين قلت، ولكن يف البادیة ال �زال مقلقة كثريا، ف 

ون تقریبا امللی 2الفقراء تیع�شوا يف البادیة، هذا رمق �ول وت��لغ العدد د�هلم 
  .خشص، وذ� حسب �ٓخر إالحصائیات الوطنیة

والواقع ٔ�ن العامل القروي اكن م�ذ عقود جمال �رامج م�تالیة، طمو�ة، 
وال �زال موضوع �رامج وتد�الت م�عددة وم�نو�ة، وهاذ الربامج حققت 
�دد من النتاجئ معتربة، فك العز� م�ال، الكهربة، الزتوید �ملاء الصاحل 

طورات ا�يل تدارت يف بالد� �مة، معتربة �ىل الرمغ من �لرشب، الت
الیوم يف هاذ الربامج، دا� ٔ�ش�نو كناقشو؟ ٔ�ش�نو هو إالشاكالت ا�يل اكینة 

جیة اجلدیدة يف ما خيص �منیة العامل القروي؟ ی اجلدید �ل�س�بة لٕالسرتات 
�ىل ٔ�نه حنتاج ٕاىل مقاربة تنطلق من  �الش ب�ت؟ ب�تاو ش�نو يه؟ �ٔ و 

  .ٔ�خرىتو�ات 
ٔ�وال، تنطلق من إاللتقائیة، الربامج القدمية يف كثري من أ�ح�ان ما 
كتكو�ش ٕالتقائیة يف ما ب�هنا، وامجلیع یعرف هاذ املشلك راه كنع�شوه حىت 
يف املدن ٔ�ح�ا�، كتدار الصفقة د�ل الطریق كندوزو الطریق �اد �یجي 

ر وال كندوزو يش �ا�ة ٔ�خرى كنعاودو حنفرو �ش ندوزو ٕاما الواد احلا
الطریق، �اد �یجي يش �ا�ة ٔ�خرى كنعاود حنفرو �ش ندوزو ٕاما الواد 

شویة �یقول �، وقف راه �يق مول الضو اكندوزو �یجي يش .. احلار وال
  .ٕاىل �ٓخره ..وال مول التلیفون راه �يق عندو

الس�ب هو �دم وجود ٕالتقائیة م�ذ البدایة، مجیع الربامج �اص �كون 
لها الزم�یة �كون لكها �رشاكة وتوازي والتقائیة بني خمتلف الفا�لني الربجمة د�

وخمتلف املتد�لني، هذا �ىل املس�توى الصغري و�ىل املس�توى الك�ري نفس 
  .اليشء

ٕالتقائیة الس�یاسات العموم�ة يشء رضوري، و�لتايل الرب�مج اجلدید 
الهدف م�و هو  ا�يل اكن �ال� امل� ٔ�مر به د�ل صندوق التمنیة القرویة،

  .مجیع القطا�ات تلتقي يف �ر�مج وا�د ف�ه التقائیة وف�ه ت�س�یق
 ،�نیا، الال مركزیة، هاذ الرب�مج اجلدید �ادي ی�ين �ىل الالمركزیة

�یعطي ٔ�مهیة �لجام�ات الرتابیة بدء من اجلهات �ش ميكن يه تقوم ب�ٔدوار 
ني �عتبار خصوصیات رائدة يف التنف�ذ د�ل هاذ الرب�مج، ؤ�یضا ٔ��ذ بع

  .خمتلف املناطق يف وضع الرب�مج
  :ويف هذا املنظور مت ٕا�داد ٕاسرتاجتیة �ر�كز �ىل ثالث مكو�ت

املكون أ�ول، یتعلق �لت�ٔهیل التضامين ل�سهیل اس�تفادة هذه املناطق 
من اخلدمات �ج�عیة يف جماالت الص�ة والتعلمي والكهربة واملرافق 

  .الب��ة التحتیة ٔ�ساساالعموم�ة واملاء و 
املكون الثاين، هو ٕاجناز مشاریع حملیة م�دجمة ختص القطا�ات احلیویة 
حسب مؤهالت لك م�طقة، لك م�طقة عندها مؤهالت، اك�ن ا�يل الصید 
البحري �م �دا، واك�ن ا�يل ما عندوش البحر، عندو مسائل ٔ�خرى، ٕاذن 

بحري واملنامج و�ريها هاذ الفال�ة والس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والصید ال 
  .لكها جماالت قطا�ات �اص �ك�ف هبا أ��شطة واملشاریع اليت تنجز حملیا

املكون الثالث، مرتبطة �ملشاریع الكربى املهیلكة اليت هتم ت�ٔهیل املراكز 
احلرضیة وٕا�داث مشاریع كربى ٕاما س�یاح�ة وٕاما يف الطاقات املت�ددة 

الرحيیة وذ� ٕالدماج احملیط اجلبيل يف حبال الطاقات الشمس�یة والطاقات 
  .حمیطه �ق�صادي

ولتحق�ق الرشوط د�ل الن�اح لتزنیل هاذ إالسرتاجتیة و�لرفع ٔ�یضا من 
مس�توى الت�س�یق بني خمتلف املتد�لني وطنیا وجمالیا مت ٕارساء �ٓلیات 

  .�لحاكمة وال�س�یري من ٔ��ل تعز�ز هذا الت�س�یق
منیة ا�ال القروي واملناطق اجلبلیة أ�ول ٔ��دث جلنة وزاریة دامئة لت 

قطاع وزاري عهد ٕا�هيا مبهام التوج�ه  �15رئاسة رئ�س احلكومة، وتضم 
  .واملصادقة �ىل إالسرتاجتیة والربامج والت��ع والتق�مي والتحكمي

هاذ ا�لجنة ٔ��دثت م�ذ فرتة قصرية فقط عقدت اج�ع وا�د وس�نعقد 
اين، ٔ�ن يه ا�يل غتكفل هباذ �لتقائیة يف القریب ٕان شاء هللا �ج�ع الث

  .ويه التقائیة ٔ�ساس�یة وٕاال كتضیع أ�موال واجلهود هاذ النقطة أ�وىل
�نیا، ٕا�داث جلنة وطنیة لتمنیة ا�ال القروي واملناطق اجلبلیة �رٔ�سها 

  .الس�ید وز�ر الفال�ة، وتضم ٔ�یضا ممثلني عن خمتلف ت� القطا�ات املعنیة
ن �ویة لتمنیة ا�ال القروي واملناطق اجلبلیة تضم يف �لثا، ٕا�داث جل

عضو�هتا رؤساء اجلهات، ٔ�و رئ�س اجلهة املعين واملنتخبني، رؤساء املصاحل 
الالممركزة �لقطا�ات احلكوم�ة قصد ت��ع ٕاجناز وحتیني الربامج اجلهویة لتمنیة 

  .ا�ال القروي
ىل املس�توى الوطين، اك�ن ختطیط، اك�ن �رجمة، اك�ن التقائیة � kٕاذ

واك�ن التنف�ذ وت��ع إالجناز �ىل املس�توى واحمليل، وهذا هو اجلدید يف هذه 
� اإالسرتاتیجیة اجلدیدة، دامئا اكن إالجناز �ىل املس�توى احمليل، ولكن د

اك�ن جلان �ویة معدة لهذا وحمددة، ویمت ٕا�داد وق�ادة ا�ططات اجلهویة 
  .مرا�ل 5طق اجلبلیة �رب مهنجیة �ىل لتمنیة ا�ال القروي واملنا
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توج�ه �سرتاتیجي یمت �ىل املس�توى املركزي، من �الل اقرتاح ال 
مشاریع منوذج�ة واملزيانیات التقد�ریة، توج�ه س�ميكن املس�توى اجلهوي 
والرتايب من اقرتاح املشاریع ومكو�ت ا�طط اجلهوي، املصادقة �ىل هذه 

�ىل املس�توى املركزي، التعاقد بني املس�توى املشاریع و�ىل ا�طط اجلهوي 
  .املركزي والرتايب لیصبح هاذ ا�طط مكرجع �لربجمة الس�نویة

�ىل مس�توى إالجناز یقرتح ٔ�ن ینجز لك قطاع من �الل مصاحله 
والربامج اليت تد�ل يف ٕاطار اخ�صاصه ویعهد ت��ع وتق�مي املشاریع الالممركزة 

منیة ا�ال القروي واملناطق اجلبلیة من �الل ٕاىل ا�لجنة الوزاریة ا�امئة لت 
  .سكر�ر�هتا

وتنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة الواردة يف خطاب  ،ويف هذا إالطار
نعمل �الیا مع لك من الوزارات املعنیة يف  2015یولیوز  30العرش بتارخي 

ٕاطار هذه الب��ات اليت حتدثنا عهنا �ىل بلورة خمططات معل �ویة يف 
ار الرب�مج الوطين لتقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة يف العامل ٕاط

  .القروي
مت ٕاطالق ٕا�داد ا�ططات اجلهویة م�ذ مارس  ،ولتفعیل هذا الرب�مج

من �الل اج��ات بني ا�لجنة الوطنیة وا�ل�ان اجلهویة انطلقت  2017
ل لس�نة م�ذ مارس، وقدمت ٔ��لب اجلهات خمططاهتا إالجاملیة وخطة العم

  .، وتمت �الیا مراجعهتا وتدق�قها �ىل املس�توى املركزي2017
ومن املرتقب ٔ�ن یمت �الل هذه الس�نة تفویض �ع�دات �لرشوع يف 
ٔ�شغال املشاریع اليت تتوفر �ىل ا�راسات الرضوریة، ٕاهناء ٕا�داد �ر�مج 

مع ٔ��ذ الزتامات من أ�طراف املعنیة بتحویل �ع�دات  2018-2022
  .القدرة �ىل إالجناز بعني �عتبارو 

و�شلك صندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة رافعة ٔ�ساس�یة 
الندماج والتقائیة التد�الت ماك� وزما� وموا�بة ملصادر ا�متویل أ�خرى، 

هرض� اوخصوصا ٔ�ن هناك �ات ٔ�خرى تتد�ل من �ري اجلهات ا�يل 
ر�ء م�ال ٔ�و �دد من املاكتب �لهيا، ويه املك�ب الوطين �لامء والكه

  .أ�خرى اليت ٔ�یضا يه معنیة �لتد�ل يف ٕاطار هذا الرب�مج
و�لتذكري هاد صندوق التمنیة القرویة اكن من ق�ل، وعرف قفزة نوعیة 

ٕاىل  2008ملیون درمه س�نة  300ح�ث ارتفعت �ع�دات املف�و�ة من 
ا �دد من ، وشارك فهي2016ٕاىل  2013ملیار درمه س�نو� من  1.8

  ...الربامج اليت تعرفوهنا مجیعا، هذا ٕاذن
ولكن حنن واعون كام ٔ�شار بعض الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٕاىل 

 60ٔ�ن تزنیل اجلهویة املتقدمة حنن يف بدایته يف احلق�قة، ٔ�ن عند� وا�د 
مرسوم يف هاد  30مرسوم تقریبا  29مرسوم، عند�  31مرسوم خرج مهنا 

مرسوم مهنا،  16املق�ل یعين �دا �ادي نصادقو �ىل  ا�لس احلكويم
و�ادي حناولو ما ٔ�مكن �رسعو مراس�مي ٔ�خرى �ش ميكن متكن اجلهات ٔ�ن 

متتع اجلهات �الخ�صاصات د�لها، � هاذ املراس�مي ٔ�داة رضوریة �ش 
�خ�صاصات د�لها ما ميك�ش �كون فقط بقانون، ولكن ٔ�یضا عن طریق 

ذ اقانون ٕ�صدارها، ف�� اح�ا �ادي �رسعو هاملراس�مي اليت ٔ�مر ال
وحنن ال �زال يف املدد الزم�یة احملددة قانو�، اح�ا راه �يق ما  ،الورش

  .جتاوز�ش املدة الزم�یة د�ل ٕاصدار هذه املراس�مي
ولكن رمغ ذ� مجیع القطا�ات احلكوم�ة معنیة، وخصوصا وزارة 

راه تعب�ٔت �ش خترجو ق�ل �ٓخر  ،ا�ا�لیة ا�يل معنیة ٕ��داد هذه املراس�مي
املدة الزم�یة قانونیا �ش �رجعو، ٔ�ن واعیني ب�ٔن تفعیل اجلهویة املتقدمة 
حق�قة �ىل أ�رض هو ٔ�داة من ٔ�دوات حتق�ق ٔ�هداف هاذ إالسرتاتیجیات، 

خب اجلهویة يه ا�يل ختدم ما ميك�ش خندمو اجلهات بال ما �كون الن
العمل، ال إالداریة وال الصالح�ات وال ها أ�دوات الاكم� د�ل وتعطى ل 

املالیة، ولكن ٔ�یضا نعرف ب�ٔن هناك صندوقني من ب�هنم صندوق التاكفل 
بني اجلهات، هاذ صندوق التاكفل بني اجلهات �ادي ميكن ٕان شاء هللا من 
دمع اجلهات ا�يل وقع فهيا ت�ٔخر يف الربامج التمنویة ٔ�س�باب �رخيیة ٔ�و 

ب م�عددة ٔ�خرى، وهاذ الصندوق مبجرد ما �ادي ٔ�س�باب جغراف�ة ٔ�و ٔ�س�با
یبدا �ادي یدمع هاذ اجلهات و�ادي ميكهنا �ش �س�تدرك، اح�ا واعیني ب�ٔن 
ا�هنار أ�ول ا�س�تور فاش �ا و�اب هاذ الصندوق �ا بوعي ٔ�نه هناك 

  .�ات ٔ�س�باب معینة مل �س�تفد �بايق اجلهات من مثار التمنیة
ینو بعني �عتبار و�اطینو فوق ذاح�ا هاذ اليش راه وا� ،��

الطاو�، ٕان شاء هللا �ادي خندمو ف�ه بفعالیة ٕ�ذن هللا لتحق�ق هذه 
  .الربامج ولتحق�ق ٔ�هداف هاذ الرب�مج الطموح �لتمنیة القرویة واجلبلیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته ،وشكرا جزیال

  :الس�ید الرئ�س
  .رتمشكرا الس�ید رئ�س احلكومة احمل

منیة ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن ٔ�ول م�د�ل يف هاذ احملور من فریق العدا� والت 
  .دقائق وبضعة ثوان 3يف �دود 

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .عطیتو� يف هاذ ا�الاشكرا الس�ید رئ�س احلكومة �ىل التوضی�ات ا�يل 
التمنیة ب�ٔننا ال زلنا بعید�ن عن حتق�ق حنن ح�� قلنا يف فریق العدا� و 

العدا� �ج�عیة وا�الیة، فٔ�ننا انطلق�ا من �دة مؤرشات مقلقة ك�س�بة 
��ال  %2,9مقارنة مع �س�بة  %8,9الفقر يف العامل القروي اليت تبلغ 

يف العامل القروي  %21,6احلرضي، كذ� معدل الهشاشة ا�ي بلغ �س�بة 
يف ا�ال احلرضي حسب ٕاحصائیات املندوبیة  %7,1مقارنة ب�س�بة 

  .2014السام�ة �لتخطیط لس�نة 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

كام ٔ�ن املغرب یو�د يف مراتب �ري مرشفة �ل�س�بة ملؤرش التمنیة، حنن 
دو�، هناك �راجع يف هذا املؤرش ٔ�ننا كنا  188من ٔ�صل  126يف املرتبة 

ٕاذن  126، ا�ٓن يف املرتبة 123 طلعننا �لمرتبة 117يف املرتبة  1995يف 
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  .السؤال �یبقى مطروح ٔ�مام هذه الربامج
كام تتجسد ل�س الفوارق �ج�عیة حفسب، بل الفوارق ا�الیة كذ� 

الق�یطرة  - سال - سطات، الر�ط -يف �ركزي الرثوة جبهيت ا�ار البیضاء
يف ید ق� من الناجت ا�ا�يل اخلام، ٕاضافة ٕاىل �ركزي الرثوة  %48,3ب�س�بة 

قلی� من املغاربة حتتكر الرثوة، �� ی��ظر سؤال ٔ��ن الرثوة؟ ٔ�جوبة 
  .واحضة ورصحية الس�ید رئ�س احلكومة

فساكن البادیة حبا�ة �لقاءات تواصلیة فعلیة مع احلكومة ول�س من 
ٔ��ل التعبري عن النوا� احلس�نة وام�صاص الغضب، فهم حبا�ة لربامج 

  .امج تقطع مع الفساد والتحمك�منویة حق�قة وواقعیة، �ر 
ٕاىل  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،نثري ان��اهمك ،ويف هذا إالطار

الت�ٔخر احلاصل يف تزنیل �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة 
�لوسط القروي وصندوق التمنیة القرویة ا�يل الغالف املايل د�لو یت�اوز 

ه، �� كنطلبو م�مك توضیح يف هذا ملیار د�ل ا�رمه ال �دیث عن 50
  .اجلانب

من حق ٔ�هلنا يف البادیة  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،ویبقى
�س�تفادة من �ريات الوطن و�س�ت�ابة ملطا�هبم العاد� واملرشو�ة، 

  .واملمتث� يف املاء الصاحل �لرشب، الص�ة، التعلمي، الشغل
ال یت�ٔىت ٕاال بدميقراطیة حق�ق�ة،  وهذا ،هذا طبعا يف ا�رتام �م لكرامهتم

فال �منیة بدون دميقراطیة وبدون صون �رامة املواطن وحریته وا�رتام دور 
و� يف احلیاة الس�یاس�یة ؤ�ن هتم�شها س�یؤدي ال ؤ أ�حزاب اجلادة واملس

حما� ٔ�زمة مرشوعیة ا�متثیلیة �ى املنتخبني، وهو ما حيصل �الیا يف بعض 
  .م�اطق املغرب

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�ن �س�ت�ابة �لمطالب  ،ن�ىس دون ٔ�ن
خصوصا �لبادیة تبقى رشطا ٔ�ساس�یا �لم�افظة �ىل  املل�ة �لف�ات احملرومة،

اس�تقرار الوطن وحتق�ق السمل �ج�عي، هذا �س�تقرار ا�ي �سعى 
  .ا�ٓن يف املغرب اللك ٕاىل توفريه، واللك ٕاىل دمعه

  .ومة احملرتموشكرا الس�ید رئ�س احلك

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �ٓخر م�د�ل يف الالحئة لفریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار، عفوا �لفریق احلريك، معذرة الس�ید الرئ�س، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س احملرتم

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
و�ىل �ٓ� والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود �مس الفریق احلريك ٔ�ن ٔ�شكرمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل 
یة التوضی�ات اليت قدممتوها حول جمهود احلكومة لتمنیة املناطق القرو

واجلبلیة، وهو جمهود یظل ٕاىل �د ا�ٓن دون مس�توى الطمو�ات �س�ب 
غیاب مقاربة م�دجمة م�نیة �ىل خمطط معيل جيمع التد�الت القطاعیة، 
وهذا ما �اء يف اجلواب د�لمك الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن وا�د العدد 

  .د�ل القطا�ات ما عطاش الن���ة د�لو
ظل ٕا�داث قطاع حكويم ملكف  وهو ا�طط ا�ي نتطلع ٕالیه يف

�لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، هذا القطاع ا�ي الزال ی��ظر م�مك الس�ید 
رئ�س احلكومة، حتدید اخ�صاصاته بدقة ووضوح ورفع ا�ل�س القامئ حول 

  .جما� وتد��
ٔ�مشل من التمنیة الفالح�ة �ىل  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،یةوفالتمنیة القر 

ذا الوسط، وهو ٔ�یضا ٔ�كرب من �ر�مج الربط �ملاء والكهر�ء، ٔ�مهیهتا يف ه
وا�ي الزال م�عرثا �ىل اعتبار ٔ�ن املؤرشات املعلنة يف هذا الصدد هو 
حتدید �دد املنازل املس�تف�دة من هذا الربط ول�س ا��ساب مراكز 

  .امجلا�ات اليت وصلها الربط
وي ومعه امجلا�ات كام ٔ�نه مل یعد مق�وال ٔ�ن تفرض �ىل املواطن القر 

القرویة مبزيان�هتا احملدودة ٔ�مثا� خ�الیة ل�س�تف�د من حقه املرشوع يف املاء 
والكهر�ء، �ىل �الف ساكنة املدن، وقس �ىل ذ� الطرق واملسا� 
وضعف التجهزيات أ�ساس�یة من مدارس ومس�شف�ات و�يق املراكز 

  .�ج�عیة
  الس�ید رئ�س احلكومة،
بغا ید�ل الیوم العداد د�ل املاء يف املدینة تید�لوا اراه إال�سان ٕاىل 

بغا ید�ل العداد د�ل املاء ادرمه، ولكن ٕاىل  1500درمه ٔ�و  1000 ـــب
الس�ید  ،امللیون، هذا �ري مق�ول 3ملیون ٔ�و ال  2,5يف البادیة راه �اص 

  .الرئ�س
   الس�ید رئ�س احلكومة،

الوطن وثلهثا يف اجلبال  مل یعد معقوال وال مق�وال ٔ�ن یظل نصف ساكنة
یدفعون مثن متركز التمنیة و�س��رات العموم�ة واخلاصة يف �ات بعیهنا، 
ويه الوضعیة اليت جعلتنا الیوم نتابع حرااك اج�عیا ی��اىم يف هذه املناطق 
جراء س�یاسات معوم�ة ٔ�مهلت هذا املغرب العمیق و�س�ب غیاب �رامج 

  .وحمیطه�منویة �جعة �س�هتدف إال�سان 
و�ىل هذا أ�ساس، نعتقد الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن معاجلة هذه 

  :الوضعیة تتطلب م�ا ما یيل
ٔ�وال، توزیع م�صف لالس��رات العموم�ة من �الل ٕاطالق ید 
اجلهات وامجلا�ات الرتابیة املك�� بنصوص تنظميیة ومؤ��، ونقل 

ملؤسسات �خ�صاصات مرفوقة �الع�دات الالزمة لتقوم هذه ا
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هتا يف تدبري الش�ٔن اجلهوي واحمليل، بدل �س��ر يف ٕادارة شؤون ابصالح�
 . هذه املناطق من املاكتب املركزیة

الس�ید رئ�س احلكومة، عن مصري صندوق  ،�سائلمك ،ويف هذا إالطار
التضامن بني اجلهات، وهو الغائب ا�ٔكرب ال يف املزيانیة ا�يل دوز� وال حىت 

 .املاضة الس�ید رئ�س احلكومة يف املزيانیة
�نیا، تفعیل م�ثاق �دم ا�متركز ونقل الصالح�ات ٕاىل املسؤولني 
إالداریني اجلهویني واحمللیني حىت جيد املنتخب حماورا م�ارشا قادرا �ىل 

  .اختاذ القرار وصناعته
مراجعة معایري التوزیع املزيانیة �ىل اجلهات وامجلا�ات وفق �لثا، 

 .ي، ووضع �س��ر ف�ه معایري �ري م�صفةاخلصاص التمنو 
رابعا، تفعیل �رامج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة من �الل 
الزتام القطا�ات احلكوم�ة املعنیة بتخصیص اع�دات مس�تحقة لصندوق 

 .�منیة املناطق القرویة واجلبلیة �ىل غرار اجلهات اليت الزتمت حبصهتا
قانون اجلبل ٕاىل �زي الوجود ٕالنصاف �امسا، التعجیل ٕ�خراج 

املناطق اجلبلیة اليت ال مل��ٔ لها ٕاال املوارد الغابویة، مطالبني يف هذا الصدد 
ٕ�عفاء ساكنة هذه املناطق املتابعني ���ا�ر الغابویة، �اصة ا��ن مل 
یتورطوا يف ٕاحراق الغابة ٔ�و يف ٕاتالفها، ٕاىل �انب �لق بدائل اق�صادیة 

  .الع�ش الكرمي، و�لتايل حامیة املوارد الغابویة �متك�هنا من
ٕاىل عقد م�اظرة وطنیة حول  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،مكوخ�اما، ندع

�منیة املناطق القرویة واجلبلیة والغابویة لبلورة خمطط وطين، یلحق هذه 

املناطق مبسار التمنیة، �لام ٔ�ن املواطن الیوم قادر �ىل تفهم ت�ٔخر مثار التمنیة 
ن رشیطة ٔ�ن یثق ٔ�هنا يف الطریق ٕالیه، فلزنرع هذه الثقة من ٔ��ل جممتع ولك

  .قروي مس�تقر
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ت اس�مثرت ٔ�موال طائ� ووصلت لوا�د العدد امشاحق�قة بالد� 
اكینني موا� امحلد �،  ،وصلهتا الطرق ،د�ل املناطق ا�يل اكنت �جورة

ما قالوا إالخوان �س��رات لكها  وهاذ اجلهات راه �یف ،اك�ن مطارات
، اح�ا اعطینا وا�د �س��رات كثرية �3ري مركزة يف جوج اجلهات وال 

وصلنا املطارات وصلنا املوا� يف �ات ٔ�خرى نعطیوها حىت يه املقاوالت 
ال الوطنیة وال أ�ج�بیة وند�رو حتفزيات، ونعطهيم خيدموا يف هذیك 

الد هذیك املناطق ا�يل يه ٔ�مهلناها يف وا�د املناطق �ش �شغلوا لنا ٔ�و
  .املدة طوی�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س،
ؤ��اول من �الل هذا التعق�ب �مثني ما تفضلمت  ،�ىل جوا�مك ٔ�شكرمك

به من معطیات، و�متة ما �اء �ىل لسا�مك مؤكدا ٔ�ن فریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار �رى ب�ٔن مف�اح �ل املشالك �ج�عیة و�ق�صادیة والت�ٔخر 
احلاصل يف ب�� مرتبط ب�منیة قرویة شام�، توفر الع�ش الكرمي �لساكنة 

قرویة وجتعلهم مرتبطني ب�ٔرضهم، ومه یعملون �ىل �منیة �ق�صاد القروي ال
من خمتلف م�اح�ه، الس�یا�ة اجلبلیة، و�ق�صاد �ج�عي �شلك �ام، 
الفال�ة التضام�یة، قطا�ات لكها من ش�ٔهنا توفري فرص الشغل �لساكنة مما 

سايس فك س�یكون � انعاكس �ىل الوضع العام، فهذه التمنیة مف�ا�ا ا�ٔ 
العز� �رب تعز�ز الب��ات التحتیة من طرقات وتوفري املاء الرشوب وتعممي 
الكهربة القرویة، �ٓلیات رضوریة جتعل من العامل القروي ورشا مف�و�ا 

  .�لتمنیة
وهناك البد من التنویه مبجهود احلكومة يف هذا إالطار، و�س�ل 

، ٔ�ن أ�رقام اليت حتققت �رتیاح �بري ما حتقق كام �اء �ىل لسا�مك بعد قلیل
 %78يه فعال �د �مة م�ال الطرق �لعامل القروي  1994مقارنة مع س�نة 

ا�يل اكنت  %34یعين عوضا عن  2014ٕاىل  �1994ي حتققت م�ذ ه ف 
، الكهربة 1994يف  %34بدل  2013س�نة  %95، املاء الرشوب 1994
  .ٕاىل �ٓخره  ...القرویة

�بريا، مع أ�سف رمغ ا�هود لك هذه أ�رقام جعلتين ٔ�طرح سؤ� 
الك�ري ��و� ف�منیة العامل القروي واملناطق اجلبلیة والنائیة ت�ٔكد يف 
الس�نوات أ��رية ٔ�ن العامل القروي یع�ش وضعیة اح�قان سوس�یو اق�صادي 
ن���ة أ�زمة �ق�صادیة وإالقصاء وا�هتم�ش والضغط و�خ�الالت 

حمليل، ف�ٔصبحت القضا� �ج�عیة الب��ویة، اليت طبعت تدبري الش�ٔن ا
و�ق�صادیة والس�یاس�یة �رتبط ارتباطا وثیقا بقضا� الهویة، و�عتبار ٔ�ن 
ساكن العامل القروي یعانون من ا�هتم�ش �ىل الصعید�ن �ج�عي 
و�ق�صادي ف�نبغي توفري فرص العمل ورشوط الع�ش الكرمي هلم، 

  .طار ا�ميقراطیة والعدا� �ج�عیةوصیانة حقوقهم املدنیة والثقاف�ة يف إ 
��و� ٔ�ن تضاعف �ودها  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�ان الوقت

لتحسني الب��ة التحتیة �لمناطق القرویة من �الل �شجیع �س��ر و�لق 
فرص الشغل يف البوادي والقرى وبناء املزید من املراكز الصحیة واملدارس 

ملاء الرشوب والنقل املدريس ومجیع وتعبید الطرق واس�تكامل �ر�مج ا
  .اخلدمات الالزمة وكذ� وسائل الرا�ة لضامن �رامة املواطن القروي

ندعو ٕاىل ٕاعطاء اجلهة دورها احلق�قي وتزنیل لك  ،ويف هذا إالطار
مراس�ميها، ٔ�نه من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف ا�هنوض �لعامل القروي ؤ�ن ا�هتم�ش 

ا يف ب� شاسع ومرتايم أ�طراف م�ل هو ن���ة طبیعیة �لمركزیة، خصوص
املغرب، ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى ٔ�ن �منیة املناطق القروي 
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واجلبلیة ل�س �ٔ�مر املس�تحیل، ٕاذ ٔ�ن إالرادة الس�یاس�یة موجودة لتمنیة 
العامل القروي، و�ل هذه املناطق تتوفر �ىل مؤهالت طبیعیة وس�یاح�ة 

  .ة �مةهائ� و�ىل موارد �رشی
فٕاننا ننوه �ملقاربة املعمتدة �الیا، واليت تتو�ه حنو الت�ٔهیل الرتايب  ،و�لیه

يف شق�ه املتعلق بفك العز� وا�متویل لربامج التمنیة املندجمة �لس�یا�ة القرویة 
ٕاقلمي، �� نطالب ٔ�ن �س�تف�د املناطق اجلبلیة أ�خرى  22وا�ي مه 

من هذه  ،ٕاخل ...�راكن ،ا�ریوش ،الناظور ،كتنغري، �رودانت، تطوان
الربامج و�ريها، أ�قالمي ذات الطابع اجلبيل واليت مل �س�تفد من ٕاماكنیات 

  . هذا الصندوق
واملناطق اجلبلیة یتحمل  ،الس�ید الرئ�س ،صندوق التمنیة القرویة

وهو ٔ�صبح ا�ٓن كذ� عن العامل القروي  ،مسؤولیة كربى يف فك العز�
س�تفد من حقه يف التمنیة، ويه م�اس�بة ليك نطالب املهمش، وا�ي مل � 

دا�ل فریق�ا برضورة إالرساع ٕ��داث وٕاخراج واك� �منیة أ�قالمي اجلبلیة 
جلال� امل� ف�  2013ٕاىل �زي الوجود، هذه اكنت �اءت يف خطاب 

یتعلق ٕ��داث هذه الواك�، �ش�تغل �ىل �رامج واحضة لتمنیة اجلبل وجع� 
  .ة مس�تق�اليف ر�ب التمنی

كام �اء هبا أ�خ ا�يل ق�يل اليس  - وكذ� ٕاين ٔ�طالب مبناظرة وطنیة 
حول �منیة املناطق القرویة واجلبلیة و�یف�ة التغلب �ىل لك  - الس�باعي 

وا�ي یعاين  ،املشالك اليت یعاين مهنا ذ� املس�تضعف السا�ن يف اجلبال
ٕاخوانه وحىت  لك یوم من مشالك مجة يف ��شه ويف طریقة معاملته مع

بقا�ش الناس ابقا�ش، ما اذ� ا�يل كنا تنعرفو ق�ل، ما �سمى �لتو�زة ما 
مع بعضهم، هناك وا�د الرشخ فضیع ما بني ا�متع دا�ل العامل  ات��عاونو 
  .القروي

ف�ٔرجو ٔ�ن �كون �ه�م من �الل هذه املناظرة ٔ�ن نضع الید �ىل 
  .نة يف العامل القروياملشالك احلق�ق�ة اليت تعاين مهنا الساك 

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة �لرد �ىل التعق�بات

  :الس�ید رئ�س احلكومة
شكرا جزیال، ٔ�شكر مجیع السادة املس�شار�ن ا��ن تد�لوا يف 

  .التعق�ب يف هذا املوضوع املهم
بغی�ش اأ�رقام مس�� والربامج اكینة، ولكن ٔ�� ما ٔ��  ..بغی�شأ�� ما 

نثقل اخلطاب د�يل �ٔ�رقام، الهدف هو نعطیو ٔ�ش�نو يه املمزيات د�ل 
إالسرتاجتیة اجلدیدة ا�يل هرضت �لهيا وا�يل يه إاللتقائیة والالمركزیة عن 
طریق �ه�م �لتنف�ذ واملتابعة والتق�مي �ىل املس�توى اجلهوي والرتايب 

ٔ�یضا نظام احلاكمة، هذا هو اجلدید يف هاذ الرب�مج، وٕاال الربامج ف� و 

ملیار،  50خيص العامل القروي كثرية و�لتقائیة كتعين هاذ الرب�مج د�ل 
� وزارة التجهزي �ادي تد�ر الطرق، وزارة املیار يه �رامج د 50راه 

.. .ند� �رامجالكهر�ء عند� �رامج الكهر�ء، عند� �رامج يف الص�ة، ع 
 �50یفاش حنققو إاللتقائیة د�ل هاذ الربامج؟ جنمعوها لكها وكتعطینا 

  .ملیار، لكها مو�ة ٕاىل العامل القروي
ٕاذن هذا هو اجلدید يف هاذ الرب�مج �خلصوص، ولكن ميكن نقول ب�ٔنه 

ٔ�لف لكم من الطرق  22ف� خيص الطرق، هاذ الرب�مج هيدف ٕاىل ٕاجناز 
من امل�ش�ئات الف�یة  276وٕا�داث  ،ملیار درمه 27 :رویةواملسا� الق

 9600یعين الق�اطر و�ريها مرتبطة �لطرق ملیار درمه، وكذا ٕا�ادة ت�ٔهیل 
 ،ملیار درمه 36 ـامللیار درمه مبزيانیة ٕاجاملیة لكها ب 8 ـلكم من الطرق ب

 728ملیون مس�تف�د، �ٕالضافة ٕاىل ذ� هاذ الرب�مج س�هيم  �3,4س�هتدف 
 144وع توسعة وٕا�ادة ت�ٔهیل ش�باكت املاء الصاحل �لرشب وربط مرش 

ملیار درمه تقریبا  5 ـنقطة ماء بتلكفة مالیة تقدر ب 9511مرشو�ا فرد�، 
  .لصاحل ملیون مس�تف�د ونصف تقریبا
دوار من �الل مشاریع الربط  1504 ـتمت تغطیة �اج�ات الكهربة ب

د�ل الكهر�ء د�ل العامل  الفردیة، ٔ�ن و�ا املشلك د�ل هاذ القضیة
القروي، هو أ�رقام �الیة �س�بة �الیة �دا، ولكن �الیة مبعىن ��وار، 
وا�وار �ادة �یكون ا�یور مفرقني، ف�اش توصل لك فرد، فرد فلهذا معل، 

من الكهربة، ولكن �ىل  %94ف�� هو �ىل مس�توى ا�واو�ر ٔ�كرث من 
إالشاكل، فهاذ هنا �ادي حناول مس�توى أ�فراد ٔ�قل من ذ�، �س�ب هاذ 

نعاجلو جزء من هاذ الت�ٔخر يف هاذ املس�ٔ� عن طریق الربط الفردي ؤ�یضا 
  .إال�رة العموم�ة

ٔ�لف دوار یعاين من العجز يف  17ؤ�یضا يف جمال الص�ة، س�س�تف�د 
 6جمال الص�ة من مشاریع م�عددة مبزيانیة قدرها ملیار ونصف تقریبا لفائدة 

 424 ،مركز مس�توصف 523، وهكذا من املتوقع ٕاجناز مالیني مس�تف�د
يت، امس�شفى بني جام� 67مركز حصي،  232مزنل �لطامق الطيب القروي، 

س�یارة  447واق�ناء  ،و�دة طبیة م�نق� 396وكذا  ،دار �لوالدة 176
ٕاسعاف، و�ملناس�بة هاذ الو�دات الطبیة املتنق� ٔ�صبحت وا�د أ�داة 

من هاذ الولوج�ة، ضعف ولوج�ات �دد من �دیدة ا�يل ميكن ختفف 
الساكن يف العامل القروي �ل�دمات الصحیة، ٔ�ن من الصعب تقریب 
الو�دات الصحیة ٕاىل مجیع الساكنة �س�ب ال�ش�ت د�ل ا�واو�ر ود�ل 
املسا�ن، و�لتايل هاذ الو�دات املتنق� غمتك�ا و�ا ما �كو�ش عند� مركز 

و�ا ما �كو�ش ممرض يف �ني  ،وصفحصي، و�ا ما �كو�ش عند� مس�ت
املاكن ٔ�و طب�ب، ولكن هاذ الو�دات عن طریق �ر�مج �مييش عند 
الساكنة و�یتجمعوا و�ید�ر الفحص و�یو�هم �ٓنذاك �لمراكز املتقدمة 
الرضوریة، وبدات هاذ الو�دات الصحیة املتنق� بدٔ�ت معلها، ولكن فهاذ 

رية ٔ�كرب، ٕاذن هذا تويل بو غیتعطى لها ا�مع ٔ�كرث �ش ت 2018و  2017
  .�انب ٔ�ول
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�انب �ين، �اص نقول ب�ٔنه �ىل املس�توى العام هاذ الرب�مج الوطين 
حملاربة الفوارق �ج�عیة وا�الیة يف العامل القروي ا�يل  2022-2016 ـل
ملیون  12مرشوع لفائدة  20800هرض� �لیه، �ادي املرشوع ف�ه ا

ن مجموع ا��ن س��و�ه ٕا�هيم هاذ دوار م 24000مواطن یقطنون يف 
  .العملیات فهاذ امخلس س�نوات

ولكن ٔ�رید ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�داة من ٔ�دوات د�ل حماربة الفقر 
ؤ�یضا م�و�ه �لعامل القروي وهو  ،والهشاشة ؤ�یضا اخلاص �لعامل القروي

هرضت �لهيا م�ذ قلیل، الفال�ة التضام�یة �مة االفال�ة التضام�یة ا�يل 
�دا ٔ�ن فهيا رفع القدرات، فهيا الت�ٔهیل، فهيا ا�مع واملوا�بة �ش ميكن تدار 
وا�د الفال�ة مدرة ���ل وتضام�یة بني �دد من صغار الفال�ني، و�لتايل 

ملیار ونصف درمه لفائدة  6مرشوع �س��ر  297فاملرشوع ف�ه 
 هك�ار، ؤ�ظن ب�ٔن 400000من صغار الفال�ني �ىل مسا�ة  130000

هذا وا�د ا�ال بدا م�ذ س�نوات، ولكن ا�ٓن غنعطیوه دمع ٔ�كرث عن طریق 
  .مضاعفة املزيانیة، عن طریق مضاعفة اجلهد �ش یوصل �لجهات املعنیة

ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل مس�ٔ� ٔ�یضا ا�يل �مة ويه ٔ�رش� �هيا يف 
 د�ل طرح يف ا�ال القروي ٕاشاكالت ال�مج احلكويم، دامئا التعمري �یالرب

خمططات التعمري الربامج وال ٔ�یضا يف دمع املواطنني �ش ميكن �لمسا�دة 
املعامریة �ش ميكن ید�روا التصاممي الرضوریة وحيصلوا �ىل الرتاخ�ص 

  .الرضوریة
ومن هنا �ا الرب�مج احلكويم �ملسا�دة ا�انیة املعامریة لفائدة العامل 

ختلص �ىل الناس �ش ميكن  القروي، وهاذي �ادي تبدا، ا�و� �ادي
هام ید�روا التصاممي املعامریة د�هلم جما� وینجزوا ٔ�یضا التصاممي د�ل ٕا�ادة 

رية ا�يل يه بطیئة تهیلكة ا�واو�ر جما�، وهذا �ش ميكن �رسعو هاذ الو 
بغا ید�ر التصممي ولكن ما عندوش إالماكنیة ا�دا، ٔ�ن اك�ن �س ا�يل 
تصممي وال�سجیل وال �ريها، و�لتايل تطوعت �ش خيلص ا�مثن د�ل ال 

ا�و� وهاذ اليش ج�ناه يف الرب�مج احلكويم و�ادي �رسعو إالجناز د�لو 
  .ٔ��ذا بعني �عتبار خصوصیة العامل القروي

�ملناس�بة ٔ�� راه �ش�ٔت يف العامل القروي الس�نوات أ�وىل من العمر 
 ك�سمعوين الناس د�ل و�يق" ٕاداوم�و" د�يل يف العامل القروي، يف

اكن عندو مدرسة عتیقة هناك اكن  و، ح�ث اكن الوا� هللا �رمح"ٕاداوم�و"
هو أ�س�تاذ د�ل املدرسة العتیقة، و�ش�ٔت يف العامل القروي وال �زال 

  �الش؟ ٔ�ن فعالا ،عندي وا�د احلنني ٕاىل هاذ العامل القروي وعطف �بري

ویغذیو املغرب ٕاىل ج�نا يف العمق، هو الناس ا�يل ف�ه هام ا�يل �یولكوا  
ٔ�ن الفال�ة من متا �ات، ٔ�یضا حىت الكس��ة من متا كتجي، ف�� هاذو 
عندمه وا�د ا�ور �بري، فالعنایة هبم واجب �لینا وواجب �ىل احلكومة، 
و�ادي ٕان شاء هللا ند�رو �ود �ش نضاعفو إالجناز ومنش�یو يف ال�رسیع 

امج ٔ�ن املشلك دامئا كتكون يف بعض الربامج د�ل إالجناز د�ل هاذ الرب 
هو إالجناز يف الوقت املناسب، وإالجناز �ملعایري املطلوبة، وهاذ اليش ا�يل 
�ادي حنرصو �لیه، إالجناز يف الوقت املناسب واملعایري املطلوبة ؤ�یضا 
حىت ا�مع ا�يل �یتعطى لهاذ الربامج یتضاعف و�سريو يف ا�ال املدر 

عىن ٕا�شاء مشاریع مدرة ���ل، ٕاما يف ٕاطار الفال�ة التضام�یة ���ل، مب
عندها دور �بري،  وامحلد � الیوم التعاونیات وىل وٕاما يف ٕاطار التعاونیات،

�اصنا مزید من دمع هاذ التعاونیات يف العامل القروي ا�يل كتوفر الشغل 
ن عندمه �ل�ساء ؤ�یضا �لر�ال يف العامل القروي �ش ميكن ی��جوا و�كو

  .مدخول �یعطهيم الع�ش الكرمي والرشیف
مجیع الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ول�س مرة ٔ�خرى ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر 

بدیتوها و�قرتا�ات اليت ٔ�بد�متوها �مة �ل�س�بة افقط املالحظات ا�يل 
لنا، ولكن �يق كن��ظر إالخوان ا�يل وا�دوين �ش یعطیوين املالحظات 

 يلرها، ؤ��دمك �ش منش�یو يف املهنجیة ال�شار�یة ا�د�هلم مك�وبة س�ن��ظ
هرضت �لهيا ف� خيص إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل�شغیل، ؤ�یضا ٔ�ي وا�د ا

من السادة والس�یدات املس�شار�ن ا�يل عندمه مزید ٕاما من املعطیات ٔ�و 
ٕاما شاك�ت د�ل املواطنني ٔ�و �قرتا�ات، حنن مس�تعدون لسامعها ٕاما 

دات الوزراء ٔ�عضاء احلكومة املعنیني ميش�یو عندمه وٕاما حىت السادة والس�ی
ٔ�� خشصیا �س�تق�ل ٔ�ي وا�د م�مك �ش �سمعو، �ش ميكن نفعلو هاذ 
املقاربة ال�شار�یة، ال �رید ٕاال الكرامة ملواطن��ا، مزید من التمنیة الوطنیة 

به الیوم،  ومزید من الرفعة ملغربنا يك نعزت به مجیعا، كام نعزت به الیوم ونفخر
  .�رید ٔ�ن �زداد خفرا به يف املس�تق�ل وا�زتازا به يف املس�تق�ل

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :رئ�سالالس�ید 
 .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س احملرتم

ٔ�شكرمك مجیعا �ىل مسامهتمك الس�یدات والسادة املس�شار�ن 
  .والس�یدات والسادة الوزراء

  .ؤ��لن عن رفع اجللسة


