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  262رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٔوىل 11 ثال ر 07(هـ 1441 جامدى ا  ).م2020 ينا
شار السيد عبد : الرئاسة سامس ، اخلليفة اخلامحليد الصورياملس  لرئ

لس   .ا
ت قةومخس  ةسا: التوق ة ال وثالثون دق قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا ق

  .احلادية عرشة بعد الزوال
ٔعام اقشة: لدول ا ٔسئ الشفهية م   .ا

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

س اجللسة شار السيد عبد امحليد الصوري، رئ  :املس
ٔرشف املرسلني ىل    .﷽ والصالة والسالم 

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 

شارات احمل   رتمات،السيدات املس
شارون احملرتمون،   السادة املس

ٔحاكم الفصل  ستور 100معال ب ضيات النظام  ،من ا ووفقا ملق
ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس
ٔعامل دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ، ق

د من مراسالت  ىل ما  لس  ٔمني، ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة 
ت ال   .وٕا

ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا ٔمحد خلريف،  شار السيد    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن، مب و امللكف توصلت رئاسة جملس املس ر ا راس من وز
لس، طلب  اللها ا سان والعالقات مع الربملان، خيرب من  حبقوق إال
ة لوزارته ٕاىل  ٔسئ املو ل ا ٔج ة، بت ر الطاقة واملعادن والب السيد وز

شاط مليك ر ب   .لسة الحقة، الرتباط السيد الوز
ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس  سبة ل ل اية و شارن ٕاىل 

ء  ر  7يومه الثال ي اكلتايل2020ينا   :، فه
ٔسئ الشفهية  - ؛ 18دد ا   سؤ
ابية  - ٔسئ الك  .سؤ 13دد ا

س  .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ه لسؤال املو ٔعامل هذه اجللسة  دول    ..سهتل 

  ؟نعم

شة  ا شارة السيدة    :يتعالٓ املس
س   .شكرا السيد الرئ

  لسادة الوزراء،ا
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ٔتقدم فهيا  تتعلق نقطة نظام اليت 
ٔسايس  ٔمر  ىل اخلصوص ٕاىل  ه جملسنا املوقر والرئاسة  عي، لتن ج
ٔن  ٔنمت تعلمون  لحكومة، و لس  الال مبسطرة مساء ا وجوهري، يعترب ٕا

ٔن جتيب  100الفصل  ىل  رملاين  ٔقر حق السؤال للك  ستور  من ا
الل العرشن يوم لهيا من طرف رئاسة  ااحلكومة  ا السؤال  املوالية ٕال

لس   .ا
طريقة ومسطرة ممارسة الربملانيني  256ٕاىل  241وقد نظمت املواد من 

ث نصت املادة  ٕالدالء  256لهذا احلق، ح ٔن احلكومة مطالبة  ىل 
ب ما جل ٔي س ر املتغيب  ٔن الوز ستورية، كام  ال ا ٓ ل ا واب دا

مطالب بتعيني من ينوب عنه من الوزراء احلارضن، وٕاذا تعذر ذ ميكن 
لس  س ا ىل رئ ٔج ٕاىل اجللسة املوالية، و ٔو ت سؤا  ث  ش لربملاين ال

س احلكومة بذ   . ٔن حييط رئ
رملا وح ٔرض الواقع ٕاننا  لق ىل  ضيات، مما  كومة خنالف هذه املق

ضطراب ٔسئلهتا لهذه  ،جوا من  رجمة  ث حرمت بعض الفرق من  ح
ضيات املادة  ات املعنية هبا، ومل تطبق مق   .256اجللسة، نظرا لغياب القطا

ع ندوة الرؤساء حبضور احلكومة  ،ا لس ٕاىل اج ٔدعو رئاسة ا
 ٔ ٔسئ الشفهية،  ري ما يقال يف هذا ملراجعة مسطرة ا ن هناك الك

يل ممكن جتاوبو  ل ا ٔ ٔسئ راه فات ا ة من ا ٔن اليوم مجمو اجلانب، 
اوبناش احلكومة يف  ٔن ما تت ٔسئ  سحبو ا ا تنضطرو  ٔح لهيا، 
ا  ٔح ليه و لو وجتاوب  ذ املسار د ٔ لتايل تيكون السؤال راه  الوقت، و

سبة ل  ل ني، ٕاذن هذا ٕاشاكل    .ناق
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔعامل دول    ..سهتل 
ر؟   جواب السيد الوز

سان والعالقات مع  املصطفىالسيد  و امللكف حبقوق إال ر ا د وز الرم
  :الربملان

س   .شكرا سيادة الرئ
سبة  شارة احملرتمة، لل ل املس رة ٔ ٔسئ د ٕ ىل تفضلها  شكرها 
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لفعل هو ما هذا امل لحكومة يعين توضيح، فالتوضيح  وضوع، وٕان اكن 
لفصل  سبة  ل ٔوال  شارة،  ستور  100ٔشارت ٕاليه السيدة املس من ا

ل  ٔ سبة ل  ايوم 20فهو مينح احلكومة  ل فٕاذا تغيب  256لجواب، 
كن هناك  دا من زمالئه وميكن ٕاذا مل  ٔ ب عنه  ٔن ين ر فٕانه ميكن  الوز

ر جييب  شار املعينوز ي هيم املس رجمة السؤال ا   .ٔن يمت 
يل القانون واحض  ،يف هذا السياق ب ا ٔنه اكن عند س ٔؤكد اليوم ب

ٕالماكن  ر الطاقة عن احلضور اكن  ه، ف فٕان تغيب السيد وز ف
ٔسئ اليت  ٔرادت  متسك ٕاذا  ٔن  ٔو  ٔخرى  ٔسئ  ٔن تربمج  الفرق املعنية 

ن  اصة الفصل تعنهيا، وحنن ح كون حمتمكني لنص القانون،    .256ئذ 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

و امللكف  ر ا ه لوز لسؤال املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
سان والعالقات مع الربملان، حول  ٕاصالح النظام إالحصايئ "حبقوق إال

  ."الوطين
شارن  د السادة املس ٔ   .من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة 

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ي تعرفه املؤرشات إالحصائية الصادرة  يف ظل التضارب والتناقض ا

ة، وت الصادرة عن احل ت من عن خمتلف املؤسسات العموم كومة، 
داد ٕاطار قانوين  ىل الرضوري ٕا د النظام إالحصايئ الوطين، و يطور ويو

ر احملرتم سائلمك السيد الوز ٔساس    :هذا ا
ذها احلكومة لتطور وجتويد املنظومة إالحصائية  ما يه التدابري اليت تت

  الوطنية؟ 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل  ابة  ر لٕال لسيد الوز   .السؤالاللكمة 

ر  والسيد وز سان والعالقات مع الربملان ا   :امللكف حبقوق إال
شار احملرتم،   السيد املس

يل هو ال يصل ٕاىل مستوى التناقض والتضارب يف  هاذ املوضوع ا
الفات، يف هاذ املوضوع هذا هو  ٔن تقع اخ إالحصائيات ولكن ميكن 

ٔقل ان العامل ٕان مل  ان العامل حبمك  موضوع معروف يف كثري من ب يف مجيع ب
يل يه معطيات  ني من إالحصائيات، هناك ٕاحصائيات ا ٔن هناك نو

ال ة معينة م ة، فاملالية : تتعلق بواقع سياسة معوم لاملية العموم سبة  ل
ي  صاد واملالية فه ق ة اجلهة املعنية بتقدمي إالحصائيات يه وزارة  العموم

ٔمر  اليت متلكها ويه املؤه ليك قة، ح يتعلق ا ق تقدم إالحصائيات ا
صاص  خ نك املغرب هو صاحب  لنقد ف ٕالحصائيات املتعلقة 
القة  د ٕاىل واقع ما   س ٔهنا معطيات رمقية  احلرصي لتقدمي املعطيات 

  .ملوضوع
لتوقعات  ،لكن ٓخر وهو املوضوع املتعلق  سبة ملوضوع  ل الف  يقع 

ىل مؤرشات هاذ املؤرشات ختتلف ٔن التوقعات  ين  يه معطيات تن
ٓخر،  رب العامل ومن مصدر  تلفة والفرضيات املعمتدة  ذج ا حسب ال
ا ويف كثري  ٔح ن  كون هناك تبا هناية  وهكذا فٕان هذه املؤرشات يف ا

ان العامل سبة مجليع ب ل ف يقع  ن طف كون تبا ان  ٔح   .من ا
لمند ،طبعا سبة  صاصات ل خ يل عندها  لتخطيط ا ة  وبية السام

س  ه ل منو وما ٕاليه، لك سبة ا ر  ه تقد ال واحضة، وخصوصا ف يف هاذ ا
صاصا حرص هذا هو  ال ما بني اخ الف، م خ ه  ادة ف ه  يل تيوقع ف ا

منو وملا نعود ٕاىل  2018و 2014 سبة ا ر  الفات يف تقد وقعت اخ
ٔو املعطيات املعلن عهن لتخطيط  ة  يل املندوبية السام سبة ا ل ا سواء 

صاد  ق ٔو وزارة  ال  ويل م سمى و البنك ا ادي نلقاو ما  املالية 
حنراف بعدد النقط   .الحنراف، 

ة بني  لمندوبية السام سبة  فقط،  0.22عندها  2018و 2014ل
ويل عندو  لبنك ا سبة  صا0.28ل ق سبة لوزارة  ل املالية عندها د و ، 

لطبع كام قلت  0.40 الفات حمدودة، و الفات ولكن اخ ن اخ ٕاذن دامئا اك
الفات  ست بني بعضها البعض يعين اخ يه توقعات وهاذ التوقعات يعين ل

الفات وتباينات ٔيضا اخ ىل مستوى العامل لكه،  شاسعة، ويه  تقع 
ت  ديث عن التناقضات والتضار ل لتايل ال جمال  الفات و وٕامنا اخ

ان العامل لب ب   .طبيعية وتقع يف ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
 .شكرا

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ال سط بعض املالح تفا مك القمي نود يف الفريق احلريك  ظات مع جوا
ٔهنا إالسهام يف جتويد النظام إالحصايئ ببالد ات من ش قرتا   .معززة 

ٔمهية  حصايئ من  سبه النظام  ك ر، ما  الف السيد الوز ٔوال، ال 
ل السيايس  لباحث والفا حصائيات  ٔرقام  ت و دة بيا ملا يوفره من قا

تلف املؤسسات ويف صدارهتا احلكومة مكنطلق  صادي و ق لبلورة و
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ة ورمس  سرتاتيجيات التمنوية وهو ما دفعنا ٕاىل السياسات العموم
ة ال  ءمسا ه املندوبية السام ي تلعب ف حصايئ الوطين وا نظام 

داد  ٔن تعدد مصادر ٕا ري  ستحق التنويه،  سا  لتخطيط دورا رئ
ٔرقام واملؤرشات وضبابية يفإالحصائيات  ت يف ا ٔمام تضار  جعلنا دوما 

ٔويلها من زوا سياسوية خمتلفة   .املعلومة وإالحصائيات، ويف ت
خراج القانون املتعلق  ٕ ة  ل الرضورة املل س ىل ما سبق  نيا، بناء 
ٔزيد من نصف قرن  ي الزال مؤطرا مبرسوم يعود ٕاىل  لنظام إالحصايئ وا

ان يف احمليط إالقلميي جتاوزتنا يف ه ،من الزمان دة ب ذا ىل غرار 
ذ ماي  ٔنه الزال  2015إالطار، قانون رشعت احلكومة م داده ٕاال  يف ٕا

ري مفهومة س الرفوف العتبارات  ٔخرى  ،ح يد مرة  ٔ لت اسبة  ويه م
زي الوجود بغية بناء ٕاطار مرجعي  ه ٕاىل  خرا ٕ ىل رضورة التعجيل 
سيق بني هيالك ٕانتاج  لت د  راسات إالحصائية ووضع قوا د  مو

لعمليات إالحصائية املعلو  ستقاللية العلمية  ادئ حتصني  مة، وسطري م
ولية املعمول  بة التطورات واملعايري ا ومتكني املؤسسات إالحصائية من موا

  .هبا
ر احملرتم،   السيد الوز

يل ن عند هاد املرشوع ا ٔبواب اك ىل  ا اليوم  هذا إالحصاء  ..اح
ة   و املندوبية السام يل هو خرج ا اليوم يف  2015لتخطيط تقريبا يف ا واح

اله  5هذه  2019 ش خرج هاد 6سنني  دو .. ٔشهر هذه  ا كنو واح
كون  ش  اد منوذج التمنوي اجلديد وكذا وإالحصائيات ما  لهذا ا

ل  اء هبا إالحصاء د يل يه    .2015إالحصائيات بنفس املسائل ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل مسامهته  ر   .شكر السيد الوز
ه لقطاع العدل، حول  لسؤال املو قل  ىل عقارات "ن ظاهرة الرتايم 

  ".وممتلاكت الغري
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

 .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار    :دمحم العزري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

   السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ة  ت املغاربة يف موا ارطة شاك ٔقر تقرر وسيط اململكة بتغيري 
ملمتلاكت العقارية  و وٕاداراهتا، ٕاذ جسل تنايم جحم التظلامت املتعلقة  ا

دد القضا املرتبطة حب قوق والتعويضات والرضائب، مقابل اخنفاض يف 
سان   .إال

ر ،ا   :سائلمك السيد الوز
ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة محلاية ممتلاكت وعقارات املواطنني وضامن 

  تعويضهم؟ 
ر   .شكرا السيد الوز

س    :اجللسةالسيد رئ
ر لسيد الوز  .اللكمة 

ر العدل القادرالسيد دمحم بنعبد    :وز
ىل تفضلمك هبذا ال  شار احملرتم  ي خيص شكرا السيد املس سؤال ا

ة ومقلقة لنظام  ،يه متس مبمتلاكت الغري ،ظاهرة مش ٔيضا ختل  لكن 
شلكت  ة واحضة  ت ملك ٔن هذه الظاهرة اكنت فهيا تعل ش العام واكن 
ة  ات احلكوم ر العدل ومضت خمتلف القطا رها جلنة يرتٔسها وز ىل ٕا

ات عريضة من م ٔمر يتعلق بف ٔن ا ة  غاربة العامل، وزارة حىت وزارة اخلارج
لمملكة  افظة العقارية، والواك القضائية  لم لية والواك الوطنية  ا ا

ٓت احملامون واملوثقون والعدول   .ومجعيات هي
ات واختذت العديد من  دة اج لجنة عقدت مبقر الوزارة  هاد ا

رشيعي وهذه التدابري لكها يطول الو  ىل مستوى التنظميي وال قت التدابري 
ساءلمت عنه شلك ما  ٔن  يعين هل هناك  ،الستعراضها يه ميكن 

  ٕاسرتاتيجية معينة؟
ٔهنا ٕاسرتاتيجية واحضة  د املقاربة ٕان مل ندعي ب ن وا ٓن ميكن نقولو اك ا
مة مت  رشيعي هناك تدابري  ال ال سامهت يف احلد من هذه الظاهرة، يف ا

ىل مجم ة،  ىل مدونة احلقوق العي الها  ة القانون اجلنايئ، قانون ٕاد و
يدات حىت تصبح  ت ومن التق املسطرة اجلنائية، لتوفري ما يلزم من الضام

الء س ل  ٔى عن هذه الظاهرة د   .عقارات الغري يف م
ال التنظميي ٔمه ٕاجناز  ،ويف ا جناز تطبيق اكن  ٕ ٔو تدبري هو املتعلق 

افظة ا لم يحمل امس ٕالكرتوين من طرف الواك الوطين  يل هو  لعقارية، وا
ىل "حمافظيت" يل كتنجز  يدات ا لتق يمت ٕاشعار املالكني  اللو  ، ومن 

ٔنه يف  ٔيضا ب ساوش  رب رسائل نصية ٕالكرتونية، وما  هلم  الرسوم العقارية د
ل يف هاذ املوضوع  ٔسايس يتد ل  ٔو التدبريي هناك كفا ال التنظميي  ا

ٔهن اوى املدنية هو النيابة العامة،  ل يف ا ىل التد قة حريصة  ا حق
ٔهنا احلد من  يل من ش ٔنه توضع لك إالجراءات ا ىل  ملوضوع، و املرتبطة 
ختاذ الرصامة الالزمة لتطبيق إالجراءات  ىل عقارات الغري، و الء  س

الفني   .القانونية يف حق ا
رشيعية، ال  تدبريية، التنظميية، ٕاذن لك هاذ التدابري وهاذ إالجراءات ال

  .سامهت يف احلد من هاذ الظاهرة
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 
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شار السيد   :دمحم العزري املس
ات ىل هاذ إاليضا ر    .شكرا السيد الوز

ملغرب يف  شخيص واقع تدبري قطاع العقار  شف  كام تعلمون، لقد 
راهات ارتباطه  الالت وإال خ ر مبختلف جتلياته، عن مج من  الس

لفعالية  رية  س ه  ام بوظيف ٔن تعيق العقار عن الق ٔهنا  اليت من ش
ة املطلوبني ا   .والن

الء كام تعلمون  س ات  راهات تنايم ماف ىل رٔس هذه إال وجند 
العبون ومزو ٍٔرايض الغري، يزتمعهم مفسدون م ىل ىل  ستولون  رن 

ٔمن العقاري املستقر  ممتلاكت بعض املواطنني وسهتدفون بذ املس 
ٔن ٔمام القضاة يف هاذ الش   .يف املغرب، وهناك العديد من امللفات املعروضة 

ٔمكن رصدها  ،ومعوما ٔخرى اليت  راهات  ٕ ميكن ربط هذه الوضعية 
ظ امل  ٔن مسطرة التحف ث  ت، ح اليا ىل مج من املستو تبعة 

ت، مهنا ما هو تقين ومهنا ما هو  دة معيقات وصعو نفها  ك ملغرب، 
  .ٕاداري

لتقين سبة  ال   :ف
ديد - دم الزتام الواك مبواعيد الت   ؛نالحظ 
  ؛تعدد احلاالت املعقدة لبعض امللفات املوروثة -
ة  - ك لوجس رشية، وهذا كام تعلمون، واملعدات ا ق املوارد ال

، وهاذ اليش لكيش الكف بت  ىل الواك لبية الضغط املزتايد 
شو   ؛يع

لهيا لعدم وجود  - ل املدن اليت يصعب التعرف  الوضعية العقارية دا
اكمل   ؛سجيل هنديس م
لمعيقات إالدارية سبة  ل متثل يف و   : كذ 

ستغرق املسطرة إالدارية لنظام  - وهنا  ملغرب،  ظ العقاري  التحف
ٔن ا طويال، و زيد من معر هذه املسطرة وق هتا قضائيا    ؛موا

ري من السلبيات، وهو  ،هذا - ك ٕالضافة ٕاىل اتصاف التعويضات 
س الرسوم العقارية، فظهور معرتضني  ٔس ىل ت ما ينعكس سلبا 
ىل امللفات املطلبية، فظهور معرتضني يطالبون  خصوصا املعرتضني 

ظ م  هلمحبقوق  ة مطلب التحف ٔمر يؤديىل العقار موضو  ال، 
ٔصل  عتبارها ا ٕاىل ٕاطا املسطرة وٕاماكنية نقلها من مر ٕادارية 

  .ٕاىل املر القضائية
س الرمس العقاري  ٔس ٔال وهو ت اة  لك هذا يعطل الهدف السايم املتو
ه  ستفادة م ه  سىن لصاح ث ي ظ، ح ٔمام مطلب التحف لعقار موضوع 

ة  لملك د  سب جحية مطلقةعتباره السند الوح ك   . اليت 
لرمغ من حتديد الرتسانة  ٔن  ري ويف اخلتام، ميكن القول  ٔ ويف ا
ٔن واقع قطاع العقار ببالد يعاين من  ملغرب، ٕاال  لعقار  القانونية املنظمة 

زال تعيق ٕاطالع العقار بدوره  راهات اليت ال  الالت وإال خ ة من  مجمو
ر، سوا س ٔمني يف التمنية و ة العقارية والت ىل مستوى ضبط الب ء 

ه ىل مستوى استعام وتعب ٔو    .العقاري وسوية وضعيته القانونية واملادية 
ليه ملزيد من الضوابط القانونية،  ،و اطة املنظومة العقارية  يتعني ٕا

ري مرشوع هيا من استغالل  رسب ٕا ٔن ي   .حامية لها من لك ما ميكن 
  .سشكرا السيد الرئ 

س اجللسة   :السيد رئ
ت ب ف تبقى من التوق ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر العدل   :السيد وز
  .شكرا

ل النقط   :جوج د
ىل عقارات الغري الء  س ل  ٔ د نا يف هاذ املس   .النقطة ٕاىل بق

ٔوىل لجنة : النقطة ا ذة من طرف ا ٔن مجيع هاذ إالجراءات املت هو 
ل سامهت يف س ٔننا مل  ث  ٔكرث، ح دم تفشهيا   احلد من هذه الظاهرة و

ذ الرشوع يف تزنيل هذه  ىل عقارات الغري م الء  ديدة لالس االت 
شجيعية   .إالجراءات التنظميية وال

مي  ع لتق لجنة قريبا ٕاىل عقد اج ٔننا سندعو هذه ا والنقطة الثانية، هو 
ديدة لتطور هذه  ٓفاق  ح  هنائية لهذه معلها ولف ارصة ا لم التدابري 

  .الظاهرة
شار   .وشكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته ر    .شكر السيد الوز

ه ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو ٔول املو لسؤال ا قل   :ون
ن " لممرضني واملمرضات املتعاقد عية  ج تطبيق القانون وتوفري امحلاية 

عيمع الصن ج لضامن    ".دوق الوطين 
لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

لس إالداري  س ا مك رئ ي اختذمتوه بصف ىل إالجراء ا هننئمك 
عي و  ج لضامن  دة يف املعاشات لصندوق الوطين  ي يقول الز ا

سبة  ىل % 5ب ر قرار  100ال تقل  ىل ٕا اء  ي  درمه، هاذ القرار ا
لس إالداري صادر سنة  ي اكن يضم 2016ا نقط، مهنا نقطة مل  4، ا

ملمرضني واملمرضات املتعاقدات  ذو ٕاجراء فهيا ويه النقطة اليت تتعلق  تت
ج لضامن  ات الثالثة عرشمع الصندوق الوطين    .عي يف املص
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ٔنمت بصدد اختاذه حلل هاذ الوضعية املزرية لهذه  ي  مفا هو إالجراء ا
ة من املمرضني واملمرضات؟   الف

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز وز   :السيد دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

شارشكرا الس    .يد املس
ل الصندوق الوطين  ات د ن مع املص ل املتعاقد هاذ املوضوع د
ٔطباء، هاذ املوضوع هذا عرف  عي مبا فهيم ممرضني و ج لضامن 

ذ تقريبا  لو م ت د يل اكن بني وزارة  1988البدا ة الربوتوول ا ن
عي، مث بعد ذ يف ج لضامن  ة وبني الصندوق الوطين  سعني الص  ال

دود  ات 2006ٕاىل  ىل هاذ املص يل تدارت  راسة ا ، من بعد ا
يل اكن دارها الصندوق الوطين  يل اكنت تدارت ا السياسة اجلديدة ا
دود  شوفوها اليوم، ٕاىل  يل ت ة ا ف عي يه التعاقد هبذه الك ج لضامن 

لحظة عند  ٔطباء يف هاذ الوضعية و 1006ا ل ا   .وممرضةممرض  840د
ٔشنو يه؟ يه اكلتايل ن عقد : الطبيعة القانونية لهاذ التعاقد  هو اك

ة يف ٕاطار  الج دمات  علق بتقدمي اخلدمات الطبية يف ٕاطار مستقل،  ت
ن هو هذا ،مستقل يل اك   .ٔ تنقول  الطبيعة القانونية اليوم التعاقد ا

دث عهنا يف إ  ٔن نت عية لهؤالء ميكن  ج طار امحلاية امحلاية 
عية  ادي يمت  ،لمستقلنيج د، وهؤالء  ال التغطية الصحية ال التقا

لهيم اح    . نف
ة، يف  ،فضال عن لك ذ در ٔو توظيفهم بطريقة م م  يمت ٕادما

ني من سنة  دود  2017سن ب و 89مث توظيف  2019ٕاىل   128طب
رجمة يف  ب و 27، 2020ممرض وممرضة ومتت  وممرضة يف  ممرض 90طب

  .2020سنة 
سبة لهاذ ل الت  ولكن  مل يفام تنعرفو مجيع  املوضوع لكه مرتبط طبعا 

ل الضامن  ات د ل املص ل الوضعية د ل د ٔو املستق يل ممكن  ا
ل  ستق ذو فهيا قرار ٕان شاء هللا يف ما  ادي  يل يه اليوم  عي ا ج

س احلكومة، املل م مع السيد رئ ٔ س احلكومة بعد من ا ٔمام السيد رئ ف 
ىل هاذ  يل تدرات  راسة ا اريوهات احملمت بعد ا ٔننا رفعنا لو الس ما 
ادي  يل  ل هذا ا لس إالداري املق متناو يف ا ات ٕان شاء هللا  املص
ل  يل ممكن حيسم الوضعية د ذو القرار ا ٔننا  كون قريب ٕان شاء هللا 

ام، شلك  ات  يل  هذاك املص ىل الناس ا ٔثري  كون عندو ت ادي  وهذا 
ات معوما   .مشتغلني يف هاذ املص

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ن زري شار السيد عز ا   :املس
ر ،حتدثمت ة ،السيد الوز حنن ال نفهم . عن العقد اخلاص هبذه الف

ٔمشن ممرضني وممرضات يعدون  دمات،  ٔهنم مقاولني ذاتيني يقدمون 
ىل  20طريقة هاذي؟  زيد  دمو  20ام، ما  ام وهاذ املمرضني تي

هلم والزالوا املشلك يف هذا  يل تيقومو به إالخوان د تيقومو بنفس العمل ا
ٔهنم حمر  ٔدىن وهو  ستور، من  لهيا ا ٔدىن احلقوق اليت نص  مني من 

ٔساسية ويه الت  داحلقوق ا   .غطية الصحية والتقا
دمات وتيوايس املريض  ٔدي  يل تي ٔن هاذ املمرضني ا يف يعقل 
يل  وتيعاجلو هو بنفسه ما عندوش تغطية حصية، وتيعمل يف مؤسسة ا
ٔجراء  لترصحي  يل يه تطالب املقاولني  لهيا حترتم القانون ا مفروض 

هلم؟ وهذه املؤسسة ال حترتم هذ طق هنا،  الظهري، يعين ما اد ش م اكي
سميه  يل مفروض مهنا تطبق القانون يه ختالف القانون، هذا  مؤسسة ا

ري معقول ىل القانون،    . حتايل 
ٔديو معل معني، ولكن ملدة  اص ملدة معينة، ي  20ميكن لنا نقولو عقد 

طقي ري م ٔديو نفس العمل هاد اليش    .سنة وهام تي
ا كنوضعو هاد السؤال، القرار ٕالضافة لهذا، هذه السنة الرابعة وا ح

ذ سنة  ل، كنمتناو  2016اختذ م ش  مك السيد  -وما اكي وهذا معهود ف
يل عندمك  ر اجلرٔة ا ٔنه مؤخرا  -الوز ة، خصوصا  ل هذه الف دو  ٔنه تو

ن  دة  3اك يل تعادو، و سبة لهاذ املمرضات ا ل يل وقعو  احلاالت ا
دي، وما يل يداوهيا، إالخوان  تعادات مبرض الفريوس الك ش ا لقا

لها مجعو لها ٔخوات د   . وا
ٔخت عندها  ن عند  د  23مؤخرا اك سنة تعادات يف ٕاطار وا
شفى، وصلت  17الفريوس رضهبا يف يدها، اليوم ها يه  يوم ويه يف املس

لها تقريبا  ٔدي لها هاد  13الفاتورة د ادي ي مليون؟  13مليون، شكون 
  .والوإالدارة ما دارت 

اصهم حىت هام  يق الشعب املغريب،  اصهم حباهلم  ٕاذن هاد الناس 
كون  ش  عية وتغطية حصية، وكنمتناو  ٔقل حامية اج ىل ا توفر هلم 

ه ا كنطرحو ف ٔنه طال هذا املوضوع واح ابة يف هذا املوضوع    . است

س اجللسة   :السيد رئ
ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهينالسي   :د وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   ،السيد املس
ٔنت كتقول يل املوضوع هادي  ش  20د   20ام وال تفهم، ما فهمت

اد د مقديم ) les prestataires(املوضوع يتعلق ب . ام هادي مايش 
، هذا القانون املنظم يف  ة، هذا ٕاطار، باليت نقول  اخلدمات العالج

ريها عندها تبعات، ولكن القانون مايش حتايل، ٕاط عيا و ار القانون، اج
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ى الصندوق الوطين  ة القانونية ال يرصح هبم  وحىت هادو من الناح
عي، هذا الصندوق ال خيالف القانون يف هذه النقطة، هادو  ج لضامن 

ج لمستقلني والتغطية  ل التغطية الصحية  لنظام د عية مشمولني 
ذ هذا مفهوم زي التنف ل  يل غتد   .اليوم ا

ل،  اصنا نلقاو  فق معك  ٔ م ليه  يل هرضت  لموضوع ا سبة  ل
ىل يقني  ،كام قلت  ،وٕان شاء هللا ن  ادي حناولو نلقاوه عام قريب، 

ادي  س احلكومة ٕان شاء هللا  رفعت لرئ يل  اريوهات ا دى الس ٕا
  .منشيو فهيا عام قريب

  .اشكر 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه ىل حقوق " :السؤال الثاين، موضو لتعسف  ىل القانون  ايل  الت
  ".العامل

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لشغل لتقدمي السؤال

اء  شارة السيدة ر   :كسابال املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ايل سائلمك ح لحيلو دون الت ذها وزارمك  ول إالجراءات اليت س

ىل حقوق العامل لتعسف    .ىل القانون من طرف بعض الرشاكت 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة،   شكرا السيدة املس
ل الرشاكت، ٕاذا اكن ري  ة د لتصف يل وصلين يتعلق  السؤال ا

ة هو مصطلح قانوين  ل الرشاكت، التصف ة د ٔمر، كتقصدو التصف ا
اب اخلامس ارة، الك يل هو املساطر امجلاعية يف مدونة الت ق، ا   . دق

اصة تتلكف هبا احملمكة  ا  لرشاكت هذه  ة القضائية  هذه التصف
يتعني ارية،  يتعني السالت تدب،  يتوىل  )syndic( نديكا قايض م يل  ا

ل  عتبار احلقوق د ذ بعني  ٔ ة الرشكة، طبعا ي ل تصف إالجراءات د
ال ٕامىت وكفاش ٓ ٔجراء، ا ا ما نقدروش  ؟ا ٔمام احملامك، اح هذه ٕاجراءات 

ي عند دخولها ٕاىل  هت ٔجراء ت ل ا مللفات د لنا  لو لها، والعالقة د ند
يل نظمهتا مدونة الشغل، يف ا اولو يف ٕاطار املصاحلة ا رو، كن حملامك، كند

ٔو امجلاعية  ات الفردية  ل الزنا ٔو ال حىت  ٕاطار التفاوض امجلاعي 

روه، ولكن عندما  يل يف مدونة الشغل، هذا كند ات واملساطر ا ف لك
دى الرش  ة ٕا ة القضائية يف موا ح مسطرة التصف ٔمر ٕاىل ف اكت يصل ا

ل الرشكة  ابعة الوضعية د ة اليت تتوىل م ل التصف ٔخرى د زة  ٔ هناك 
يق  لها مع  ٔجراء ولكن العالقات د س فقط مع ا لها ل والعالقات د

ريمه ن ودائنني و لها، من مورد   .الرشاكء د
ا لسنا  ا ما نقدروش، اح ٓخر تتواله احملامك اح لتايل هذا مسلسل  و

 ٔ امكطرفا يف هذا ا لم ل  يد   . مر هذا، فاش 
ة القانونية هو  ة من الناح ٔو ال مايش التصف ة  ٕاىل كتقصدي التصف
ٔيضا ما  ٓخر  ٔو املا هذا ٕاجراء  مس  لها و ٔو الشلك د تغيري الرشكة 
ٔمام القضاء، ٕان اكنت  ٔمر يتعلق مبساطر  ٔن ا ا،  القة اح ش به  عند

رو،  يل ممكن ند روها ٕاماكنية معينة ا ا طبعا راه رهن إالشارة وممكن ند اح
ة ىل هاذيك الف فاع  ه ا دود ما ي ه القانون ويف  دود ما ي   .يف 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

بٔاللكمة  شارن يف ٕاطار التعق   .د السادة املس

ارك الصادي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل القان ايل  ة، وميكن نعطيك ولكن الت ل التصف ل املسطرة د ون ق
ل اليوم تتكون  ل هاذ الظاهرة د عددة، واكينة تنايم د ٔم كثرية وم

ل  دل السمية د دا ت ة، ال رشكة،  ح لامل العام من  رشكة، وفهيا ضياع 
و عقود  س لهيم  ٔجراء  ٕاما تتصيفهم تطردمه،  ٕاما تت سبة ل ل نيا  و

ل ا هلم يف د هلم واحلق د سبة د ديدة، تتلغي احلقوق املك لعمل جمحفة و
ة ٔقدم   .ا

يل تتعين وزارة الشغل هام رشاك ٔم املتكررة ا ،  تبعض ا املناو
ٔجور  ة وتيعطيو  شغلو بصفة مؤق ىل القانون، ت ايلو  هاذو رشاكت ت

 ٔ دمو هاذوك ا يل تي م الفعلية ا ٔ جراء، وعندمك هزي وما تيرصحوش 
ل الشغل،  ىل هاذ النوع د شجع  كثرية هاذ الرشاكت، وميكن احلكومة ك

ٔم ادي نعطيمك    :و
ارة رشيعية، احلكومة رسعت  ،مدونة الت ة ال الباب اخلامس من الناح

لس ودر تعديل  شارن، وطلبنا مك لس املس اء  يل  د التعديل ا بوا
ٔجراء ميل ش هذاك الباب حيرتم مدونة ا ة ل ٔسبق لشغل، وتبقى ذاك ا

هلم املالية ل الوضعية د سوية د ة يف ال   .تتكون التصف
ٕالجامع، لكن  ه  لس ودوز ا اجهتد يف هذا ا ٔسف، اح مع اكمل ا
لها وسقطو ذاك اليش يف جملس النواب،  لبية د ٔ ٔت ا احلكومة عب

لمح ا ميشيو  ٔجراء و لتايل اليوم حىت ا ٔولوية و مكة ما عندهومش ذاك ا
هلم اع احلقوق د ائنني يف اسرت   .ٔمام ا
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ل  ور د عية وا ج و  ل ا ور د غي نقول فني هو ا وهنا ت
عية؟  ج   احلكومة 

ٔجراء، ميل  ل ا عية د ج ر الوضعية  واليوم تتعرفو السيد الوز
د ما عندوش ال ىل احملامك، ووا لو يتقاىض تنحيلومه   2500قوت اليويم د

اصك املفوض  1500درمه و 2000ٔو  لمحمكة  درمه وتنقول  سري 
اصك احملايم ٔجراء  ...القضايئ و ٔش تنقولو؟ تنقولو لهاذوك ا ٕاخل، معىن 

ش  هلم، تنقولو هلم اليوم الرٔسامل عندو القوة  عية د ج بذاك الوضعية 
ل الطبقة   .العام ذ مجيع احلقوق د

لهيم  ،نيا يل مسؤولني  ل التدبري املفوض ا ات د يف بعض القطا
ات  ات الوزارية وال يف امجلا ني ال يف القطا احلكومة والوزراء احلكوم
هلم ٕاىل انتقلت  حلقوق د ٔجراء حيتفظو  الرتابية، القانون تيخول لهاذوك ا

ٔخرى، اليوم اك ل التدبري املفوض ٕاىل  ٔعضاء من رشكة د ل  ن اجهتاد د
هلم يف  ٔجراء احلق د لمك، تيجهتدو تيحيدو ل ل احلكومة املوقرة د د

ٔم اليوم اكينة  ٔ نعطي  ٔنه  ل النقل العمويم  520الشغل،  امل د
بري  د العدد  دل التدبري املفوض، وتيحيدو وا العب هبم لك مرة تي ت

  .فهيم
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم من فضالس    .يد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
شغيل  ري ال رو  نا نتذا ت مواضيع كثرية، ٕاىل ج قة ج هو يف احلق

ٔ غن دو وقت طويل، ولكن  ليه غنا رو  دو ٕاىل غنتذا قول املؤقت بو
ددت  شغيل املؤقت تنظمه مدونة الشغل،  ٔن ال ا  4  ٔي  االت، 

ارج القانون،  االت  ي  ددهتا مدونة الشغل فه يل  ارج هاذ احلاالت ا
ل الشغل  شني د شتغلو مع املف ا  االت صيفطوها لنا اح طبعا ٕاىل اكنت 

ٕالجراءات ام  ل الق ٔ لها ومن  ل الضبط د ٔ   .من 
سبة  يازية يف املساطر امجلاعية ل ل العامل يه ديون ام يون د

ٔجر يازية، مرتبة حصيح، ا ريها، ديون ام ٔقول،  ،و دا ما  ٔدرك ج  ٔ ال 
يازية يمت  ل العامل يف املساطر امجلاعية يه ديون ام يون د سبة  ل

ياز الم فاؤها    ..هاذ اليش ما حتتاجش. اس
ل احلك لموضوع د سبة  ٔنه اليوم ل ٔ نقول   عية،  ج ومة 

بري  عي  ل التعويض عن فقدان الشغل هو مكسب اج الصندوق د
يبني فعال  ل بعض هذه احلاالت وهو  لجوء ٕاليه يف م ٔن يمت ا دا، ميكن 
ن  ٔن احلكومة ما عندهاش ال، اك يل قليت خبصوص  ٔن هذاك اليش ا ىل 

ٔن ل داك اليش متاما هو  متالعكس د   .. ه س
ادي  ملناسبة ٕان شاء هللا  ادي و ة بعدما  الغ ٕاضاف ه م نضخو ف

يل ٕان شاء هللا  لو ا ل إالصالح د اريوهات د دى الس ارينا ٕا كونو اخ
ذوها عام قريب   .ادي نت

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ه لمخطط الوطين " :السؤال الثالث موضو ذي  مج التنف الرب

  ".لشغل
دي جشري، اللكم ٔو  ٔمعو  لطيف  شارن عبد ا ن املس د السيد ٔ ة 

  .لتقدمي السؤال

دي جشري شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

رة،   السيدة الوز
شارون،   السيدات والسادة املس
ريل  ٔ لنت احلكومة يف  شغيل  2018ٔ ل مج وطين طموح  ر عن 

صب  200ن هدفه توفري مليون و، واك2021ٕاىل 2018ممتد من  ٔلف م
مج، ويف  لرب بنا  رح نه عن  رب يف ح الل هذه املدة، وقد  شغل 
ل  كون مصريه م ٔن  ا  رب عن ختوف قه و لية حتق ساءلنا عن  نفس الوقت 

  .مصري الربامج السابقة
ر ،اليوم مج،  3مر ما يقارب  ،السيد الوز سنوات عن انطالق الرب
ٔن شغيل وتفرعت عهنا جلان  وبعد  ل شلكت احلكومة جلنة وزارية 

ثاق تزنيل  ع م ات ورشاكت وتوق ات واتفاق اتية واج ات موضو ومجمو
طط، ما يه النتاجئ امللموسة؟   ا

لب الربامج املعمتدة  ٔ زداد ضيقا،  ا، وسوق الشغل  سا زداد ا البطا 
ك هتا ٕان مل  ىل حمدود ت  طط بي ق ا رامج لتحق ن فشلها، ومهنا 

ٓن، مما  ة حلد ا ٔي ن ي مل حيقق  مج مقاوليت ا ر ل  ايت م شغيل ا ال
لمخطط الوطين  ة  ٔهداف الطمو ق ا ليات املعمتدة لتحق ٔن ا يعين 

ة ٕاىل مراجعة شام شغيل حبا   .ل
ٔوان ٓن ا ر ،لقد  مج وتقوميه، فهل مقمت  ،السيد الوز مي هذا الرب لتق

  ؟ بذ
ديدة  ليات  ليات املعمتدة وبلورة  ىل مراجعة ا وهل تعمل احلكومة 
لطلب  ابة  ست ٔهداف املعلنة، و ق ولو جزء من ا ىل حتق ٔكرث قدرة 

ىل الشغل؟   املزتايد 
ست  ة ول ٔفق  ٔ شغيل مس ٔ ال ٔن مس ر،  حنن ندرك، السيد الوز

مني شغيل مرتبط ب ٔن ال ر ومنو قضية قطاع وزاري، ونعمل  س ة 
رامج وبلورة  ق  ٔسايس لتحق صاد الوطين، لكن قطاع الشغل  دور  ق
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ر، كقطاع وحكومة  ي تقومون به، السيد الوز ة، مفا ا ٔكرث جنا ٔخرى 
س فقط بطا اخلر  ، ل ات جيملعاجلة معض البطا ٔيضا بطا م ني، بل 

امع  ٔي شهادة  ري احلاملني  الف من الشباب  ٓفاق ا نية؟ وما يه  ية و
شغيل ل مج الوطين  ٔهدافه؟ ؟الرب ق    وهل ميكن  بوتريته احلالية حتق

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ي حتدثت عنه هو لمخطط الوطين  هذا ا ذي  مج التنف الرب

ه  ذي ف مج التنف شغيل، هذا الرب يل هو 2021- 2017سنوات  4ل ، ا
يل يه متتد ٕاىل سنة  سرتاتيجية الوطنية ا ٕان شاء هللا،  2030تزنيل 

ٔربع سنوات مج لك    .تزنلوه يف الرب
ه  لهيا، ويه واحضة، ولك حمور ترتٔسه  5هذا ف شتغلو  حماور ت

د ٔهداف مرمقة وٕان شاء ٕا رامج واحضة ب ه  تصة، تتوضع ف ى الوزارات ا
مي  رو تق ٔننا ند ل  ٔ لجنة الوزارية فهاذ الشهر هذا من  ادي تنعقد ا هللا، 
شوفو فني وصلنا، واش  ٔن  يل دازت، وٕان شاء هللا حنطو  لهاذ املر ا

ش؟ اد ن؟ واش ما  ادي مز ٔمر    ا
ٔ نقول  ملناسبة احملاور امخلس يه السيد ،ولكن  ر،    :الوز

ٔول   هو دمع فرص الشغل؛: احملور ا
طلبات الشغل؛: احملور الثاين  مالءمة التكون مع م

شيطة وتطور الوساطة يف : احملور الثالث شغيل ال رامج ال تنويع 
 سوق الشغل؛

 حتسني اشتغال سوق الشغل وظروف العمل؛: احملور الرابع
شغيلمث تعزز البعد ا ل  . جلهوي 

د احملاور ترتٔسها وزارة املالية،  اهذ ل احملاور ترتٔسهم وزارة  2ٔ د
لية مث حمور ترتٔسه وزارة الرتبية الوطنيةالشغل، حمور  ا   .ترتٔسه وزارة ا

دة ٔن احلصي ٕاجامال ج  ، ٔ نقول  لحصي  سبة    .ل
يت  دود يف س ل الشغل ٕاىل  لمناصب د سبة  مت  2018و 2017ل

داث  صب شغل، مقسمة اكلتايل 500.000ٕا يف القطاع  341.756: م
عي  ج لضامن  دد يف الصندوق الوطين  اخلاص، هؤالء مرصح هبم 

ت، مث  سو ت  140.000ارج ال ل القطاع العام، هاذو دازو مببار د
ة ات الوزارية ويف املؤسسات العموم شتغلو اليوم يف القطا   .ومه ت

شغيلع  ل ال ٔول مبعدل  ند حتسني القابلية د ٔول، هاذ الهدف ا يف ا
ة 42% دود السا ا ٕاىل  يل حقق   .ا

شغيل حوايل  ل ال سبة لتحسني القابلية د حث عن  335.000ل

سبة  لشغل ب ل حتسني القابلية   %38الشغل استفادو من الورشات د
ٔهداف املسطرة   .من ا

شغي مع ال سبة  حث عن الشغل استفادو من  287.408ل، ل
سبة  مج ب   .%58.5هاذ الرب

داث  بة ٕا ري، موا ٔ لهدف ا سبة  دة  10.934ل رشكة وو
رمس  لقانون،  ل الرشاكت وفقا  ٔنواع والصيغ د صادية صغرية يف مجيع ا اق

سبة  2019والفصل الثالث من سنة  2018و 2017سنوات    .%54.6ب
ٔ  ،ٕاجامال دة، ٕان حنقق ا صا سب م د وب صا شلك م لنا  هداف د

كونو وصلنا  ٔننا  ذي  مج التنف لرب صصة  متناو يف هناية الفرتة ا شاء هللا 
سب املسطرة ٔهداف وفق ال ق مجيع ا   .لتحق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه ٔطفال" :السؤال الرابع موضو شغيل ا   ".حماربة 

شار  د السادة املس ٔ ٔحراراللكمة    .ن من فريق التجمع الوطين ل

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارن،   ٕاخواين املس
شارات،   ٔخوايت املس

ذور  ٔعقد الظواهر املربة وذات  ٔطفال من  شغيل ا تعد ظاهرة 
عية مجليع ال ستوجب تعبئة اج ة،  صادية وثقاف ن اق ىل الصعيد لني  فا

  .الوطين واحمليل
ر   :سؤالنا السيد الوز

ٔطفال؟ شغيل ا   ما يه سياسة الوزارة يف جمال حماربة 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
شار   .شكرا السيد املس

س،   السيد الرئ
سبة هاذ املوضوع د ل س فقط  ٔولوية ل ٔطفال فعال هو  شغيل ا ل 

ىل  ه الزتامات  مة، وعند ف ٔولوية وطنية  لوزارة الشغل، ولكن هو 
ويل   .املستوى ا

لعامالت  ٓخر ما مت فهاذ املوضوع هذا، هو ٕاخراج القانون املتعلق 
ل  د 19.12والعامل املزنليني، القانون د سا دا س م  ىل ، هذا ٕاجراء 
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ل العامل  شتغال يف هذا إالطار د ٔطفال يف  بري من ا دد  شال  ان
  .املزنليني

يت  رمس س انب املؤسسايت  ل سبة   997مت ٕاجناز  2018و 2017ل
ه  ٔسفرت عن توج ش،  رة تف شال  80مالحظات و 2903ز ه وان تن

ٔطفال  204العمل، كام مت حسب  سنة من 15طفل دون  93 ل ا د
ٔعامرمه ما بني ترت  ٔعامل اخلطرية 18و 15اوح    .سنة من ا

شتغل  دى احملاور اليت  يل يه ٕا متع املدين ا لرشاكة مع ا سبة  ل
لغ  متع  3لهيا، مت ختصيص م رمه يف ٕاطار الرشاكة مع ا ل ا مليون د

ادي نقول هاذي الشهر املايض مت عقد رشااكت مع  مجعية  11املدين، 
ال هذا تعتين هباذ رامج واحضة يمت  ،ا س، فهيا  ل التحس فهيا محالت د

شطة ٔ ع هذه ا   .دمعها من طرف الوزارة وفق هذه الرشااكت، ونقوم بت
دا، يف  مة  ل هاذ العمل هذا، عند حصي  لحصي د سبة  ل

متع املدين، عند  هنم  400الرشاكة مع ا شاهلم من العمل، من ب طفل مت ان
ٔقل من  162طفل و 278 بهتم من طرف هذه  15طف  سنة، وكذا موا

هنم  ٔن من ب لام  شاهلم من العمل املزنيل، هاذ  104امجلعيات،  طفل مت ان
رتو،  الش سبقت هبذاك القانون ميل ذ طفل وطف مت  776اليش 

هنم  ٔشغال اخلطرية، من ب شاهلم من ا ور و 511ان ث  265ذ من إال
ٔعام ظمة  18و 16رمه ما بني ترتاوح  سنة، طبعا عند الزتامات دولية مع م

ادي نوقعو  يل  مج ا لو يف ٕاطار العمل الالئق، الرب شتا ولية ك العمل ا
ه حماربة  ٔساسية ف ٕان شاء هللا معهم عام قريب هو من بني احملاور ا

ٔطفال   .شغيل ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لسيد  شاراللكمة  بيف املس   . ٕاطار التعق

شار    :دمحم البكوري السيداملس
ر   .شكرا السيد الوز

رشيعية والقانونية،  ىل املقاربة ال د  ي اس مك ا ٔمهية جوا حنن نقدر 
ٓن يف حماربة الظاهرة وهني مبجهود احلكومة حلد ا   .م

، تبقى هذه الظاهرة قامئة،   ،لكن هودات املبذو رمغ لك هذه ا
رى ورا  فٕاننا  ٔطفال ذ ه اكفة ا لمشلك مرتبط بتوج ٔن املعاجلة اجلذرية 

ٔكرث  شلك سلس و وٕا حنو مراكز التكون وهتيهئم لٕالدماج املهين 
اصة يف العامل القروي   .مردودية و

ة اجلديدة، واليت جعلت  ز فلسفة الهندسة احلكوم د راك ٔ وهو ما اكن 
ىل شتغل  ليه  رشفون  ي  ي  هاذ القطاع ا موضوع إالدماج املهين، ا

قر ٕاىل رؤية وتصور واسرتاتيجية واحضة املعامل ٔسف يف   .ل
سهم يف دفع  قة اليت  ىل احلق ٔحرار، وقف  فريق التجمع الوطين ل
ٔرس، الفشل املدريس، الهجرة من  ري ل لعمل، مكثال احلجم الك ٔطفال  ا

ٔرس، تفضيل اليد العام يف لمدن، تفكك ا شاطات، البوادي   بعض ال
ٔسباب جعلت من هذا السؤال دعو  شغيل  ةلك هذه ا ملعاجلة ظاهرة ال

ٔطراف املعنية، ويه مبثابة حتدي  ه مجيع ا هنج مشويل، تتعاون ف ٔطفال  ا
اصة يف املناطق النائية ٔكرب و ام مبجهود  لهيا الق لحكومة اليت جيب    .بري 

ديث العه ر،  مك السيد الوز ٔ لوزارة، ولكن لنا اليقني حنن نعمل  د 
ن  ٔطفال ا ىل ٕاقرار ٕاسرتاتيجية هتمت مبوضوع ٕادماج ا مك قادرون  ٔ
ٔسالك التكون ويف خمتلف التخصصات  شتغلون يف احلرف واملهن ويف 
ة  اصة بقطاع الصنا كوينات  لق  ىل  لهيا، مع العمل  شتغلون  اليت 

  .التقليدية
ٔنه سؤ ش نا  ة وهذا موضوع و ة والصنا رة السيا لسيدة وز  

  . التقليدية
ي مت  ال الفال ا ىس يف هذا إالطار، التكون يف ا ٔن ن دون 
داد اسرتاتيجيهتا حول  ليه احلكومة يف ٕا شتغل  ي  ٕاغفا يف املرشوع ا

  .التكون املهين
ىل هذه  ٔن القضاء  ٔحرار،  ل فريق التجمع الوطين ل ، نؤكد دا

سب احلرفة س رة  الظاه ك بلوم و قر ٕاىل ا ة اليت تف توجب ٕادماج هذه الف
اصة يف ٕاسرتاتيجية احلكومة اخلاصة  اراهتا و ل تطور  ٔ ٔو املهنة من 

  .لتكون
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
لسيد  راللكمة  ب الوز ىل التعق   .لرد 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
سشكرا ا   .لسيد الرئ

شار،   السيد املس
ويل بعد  ىل املستوى ا ل بالد  ري نوحض ليك الوضعية د ش 

ويل،  الف ا لت ٔهداف التمنية 7- 8انضامم بالد  ، املتعلق بتزنيل 
رب وزارة الشغل  يار بالد  دة، مت اخ ٔمم املت املستدامة اليت اعمتدهتا ا

ان شغيل  وإالدماج املهين، من بني الب ىل  ل القضاء  ال د الرائدة يف ا
ٔطفال   .ا

ٔفق  صادي يف  ق ستغالل  ٔشاكل  ، 2025وٕان شاء هللا ومجيع 
لني املعنيني، ال  وٕان شاء هللا غنطلقو ٕان شاء هللا مشاورات مع مجيع الفا
 ٔ ٔننا نوضعو ٕاسرتاتيجية واحضة، ولكن  ل  ٔ ني وال مدنيني من  حكوم

ن، ٕاشاكل نقول  هذا ما برية يف املغرب، هو ٕاشاكل اك يش ظاهرة 
ل قليل،  ٔرقام ق ٔعطيتك  صداو لها،  ه بعض إالشاكالت ت اصل، ف
ل اخلطورة  ٔن تصل ٕاىل املستوى د يل ممكن  ولكن هذا ما يش ظاهرة ا

لحظة دود ا ٔقل ٕاىل  ىل ا يل ممكن نتصورها    .ا
  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
هالسؤال اخلامس،  ات الشغل امجلاعية" :موضو زا   ".خفض 

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ات تظهر تقارر وزارة الشغل حول  زا عي وضعية  ج املناخ 
اه  ٔن امللفت لالن ري  ات الشغل امجلاعية،  زا الشغل امجلاعية اخنفاضا يف 
ٔساس  ات، ومهنا  ٔسباب املؤدية ٕاىل هذه الزنا هو اسمترار نفس ا

عية، الطرد التعسفي ج ٔجور، التغطية    .مشلك ا
ل ذ ر، عن التدابري ،ٔ ام هبا  سائلمك السيد الوز اليت تعزتمون الق

رشيعات الشغل وحفظ حقوق  رتام  ات وا ٔكرث لهذه الزنا لتفادي 
ٔجراء؟   ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ل التقليل من ا ىل هاذ املوضوع د ل املؤسسات واحلفاظ  ات دا لزنا

صادية الوطنية هو من بني احملاور  ق ل املؤسسات  عي دا ج السمل 
الل وسائل  لهيا الوزارة من  شتغل  ٔهداف الكربى اليت  الكربى ومن ا
ٓخر جنهتد  الل مدونة الشغل واجلزء ا دة، جزء مهنا نظمه املرشع من 

ٔخرى إ  ل ٕابداع وسائل  ٔ ارج هذه الوسائلمن  ة    .ضاف
ملناسبة يد جمددا  ،و ٔ ري مع املدراء اجلهويني، ومت الت ٔ اكن لقاء 

شلك وقايئ  شتغال  م والتعامل و ه ىل رضورة  بري  حلاح  ٕ و
هتم  ملناسبة مايش فقط  ٔن  ات،  ل الزنا د العدد د لتفادي وا

الق  ٔيضا ٕاىل إالرضار  ريها من املشتغل، ولكن تتعدامه  صاد الوطين و
ٔن نتفاداها ٔخرى اليت حناول    .إالشاكالت ا

رية  ٔ لحظة وقعنا هاذ السنة ا دود ا ىل  12ٕاىل  ة جامعية  اتفاق
ىل السنة  ٔ ادي حنددو هذا يف  متناو  املستوى الوطين، وٕان شاء هللا 

دد وصلناه هو  ىل  ٔ ملناسبة  ، و ة جامعية يف السنة  13املق اتفاق
ة  ف ىل الك شتغل، فضال  رة اليت  اجلديدة املوقعة بدون استحضار السا
الل  ل الشغل  شني د سعى ٕاليه املف ي  ل التعامل الوقايئ ا د

الف  دا، ا ري  ر  العدد الك ادي حنتاجش نذ هلم، ما  رات د الز
ت ٕاىل املقاوالت  ل املالحظات اليت و الف د رات وا ل الز د

ال هذاامل   .رتبطة هباذ ا
ٔيضا هاذ الشهر هذا، ٕان شاء  شتغلو، ونقول   ولكن حنن واعون وت

د  رجمنا وا ر ٕان شاء  4هللا،  ديدة فهاذ شهر ينا ات جامعية  ل االتفاق د
ىل صعيد الرتاب الوطين ة  ادي حناول نوقعها، يه موز ٔيضا فهيا  ،هللا  و

د  ٔن بعد وا متناو  ت النقابية، وٕان شاء هللا  ل الفرقاء واملركز العدد د
عي يف هذه املقاوالت ج سود السمل  ٔن  لهيا  ع    .التوق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ر،السيد الو    ز
ات الشغل من النتاجئ السلبية اليت قد ترتتب عهنا  زا ٔن  ٔنمت تعلمون ب
 ، شيطا لرافد من روافد البطا الطرد التعسفي، وبطبيعة احلال هذا يعترب ت
وارتفاع نفقات التعويض عن فقدان الشغل ٕاذا اكن هناك استحقاق، 

لرفع من م ال  لتايل هذا قد يدفع بنا ٕاىل التفكري مستق زيانية هذا و
  .الصندوق هذا

ليات لفض  دت بعض ا ٔو رشيعية اليت  ضيات ال ٔن املق لرمغ من 
الفات اليت ة ا ٔقرت بعض اجلزاءات يف موا ات و ب  الزنا ٔر يقوم هبا 

امل الشغل من هذه  ة حامية  دود السا ستطع ٕاىل  ٔهنا مل  الشغل، ٕاال 
ات، والس جلان البحث واملصاحلة، الوساطة والتحكمي، مما جيعل  الزنا

، وبطبيعة احلال  ٔمرا رضور ات  البحث اليوم يف طرق بدي لفض الزنا
ديد، وحنن مع اجلهوية املتقدمة ويف ٕاطار هاذ النظام  د مستوى  اع
لبحث  ديد  الالمركزي اجلديد، البد من التفكري يف ٕاجياد مستوى 

ىل املستوى  ان  ل ٔن ا هباواملصاحلة، مادام  ا   .الوطين تتعرث يف 
لتايل ىل  ،و ان البحث واملصاحلة  ل ديد  ميكن ٕاجياد مستوى 

ات يف استقرار الشغل  املستوى اجلهوي، وٕارشاك اجلهة يف معلية فظ الزنا
شغاالت جمالس اجلهات   .هو جزء من التمنية، وهذا يعد من ا

ات الشغل والبحث يف احل زا ع وضعية  وي لت لول ٕارساء مرصد 
ات والبحث يف التدابري  لتكون يف جمال فض الزنا م  ه الواقعية و

  .الوقائية
شجيع املفاوضة امجلاعية، وهذا ما تفضلمت به، وصون حق التنظمي 

ات الشغل امجلاعية رام اتفاق ىل ٕا ٔسايس، والتحفزي   .النقايب، وهذا يشء 
ر  ٔو يصلون ٕاىل ٕا ن يربمون اليوم  ٔن ا ات شغل نعتقد ب ام اتفاق

دا البد من  م  ات الشغل، هذا يشء  زا ل  جامعية يف ظل هاذ اجلو د
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جتاه  .حتفزيه ليك منيض قدما يف هذا 
صاديني وٕاجراء دورات  ق عيني و ج لني  رشاكة مع الفا ام  الق
ل وزارة الشغل  ٕالرشاف د وية لفائدة املسؤولني النقابيني  ة  كوي

ٔنه يف الغالب لمسؤول ملقاوالت،  رشية  ني النقابني ومسؤولني املوارد ال
 ٔ ٔمر ابتد ٔو ا دم التفامه  ٔصلها  كون يف  ات الشغل اليت  زا هناك بعض 

س العمل النقايب ٔس  .بعدم صون احلق يف ت
ٔو املفاوضة  ىل مستوى املقاو  ٔو احلوار  ٔن احلوار القطاعي  واحلال 

ٔن  لعمل النقايب، فصون امجلاعية ال ميكن  كون هناك ٕارساء  ٔن  ٔيت دون  ت
ٔول يدفعنا ٕاىل املفاوضة امجلاعية، واملفاوضة امجلاعية  العمل النقايب يف ا
عية يؤدي ال حما  ج صادية و ق ٔطراف  القة شغل بني ا س  ٔس وت
ىل تنافسية  افظ  ، ست ة شغل امجلاعية اليت ستصون املقاو ٕاىل اتفاق

ىل حقوق املقا صاد الوطين و ق ىل تنافسية  لتايل حتافظ كذ  ، و و
ٔجراء  .ا

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ب لسيداللكمة  ىل التعق لرد  ر   .الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
هتيت، وهذ ث ا ٔ من ح ٔبد لمفاوضة امجلاعية، س سبة  ه مؤسسة ل

ل املفاوضة  لس د يل يه ا ٔن وضعت ا ذ  ٔهتا مدونة الشغل م ش ٔ
لو يك ينعقد مرة  امجلاعية، ينعقد مرتني يف السنة، اليوم عند املرسوم د
مج  ه الرب يف السنة، غينعقد ٕان شاء هللا يف هناية لك سنة، كنوضعو ف

ٔنن لسنة املق من بعد ما  ل املفاوضة امجلاعية  مي املر د رو تق ا ند
يل دازت   .لسنة ا

رو  ب العمل، كنذ ٔر ت واحلكومة و ه النقا وهو ثاليث الرتيب، ف
ٔو ال،  الش ما دارش فهيا  مج،  يل حطيهنا يف الرب طبعا، املقاوالت ا

ىل مستوى املقاو يدار  يل  ل التفاوض ا رو التمثني د   .وكند
ىل املستوى اجل  ٔيضا  سبة  ر ل ع مؤخرا من وز هوي، مت التوق

لسادة العامل  رة مشات  لية، مذ ا ر ا ا والسيد وز الشغل، وقعنا اح
ىل  ىل مستوى اجلهات و عي  ج ٔسسة احلوار  والوالة برضورة م

ري ذ لها ٕاىل  ٔعضاء د ن ا ٔقالمي، وتوضعت جلنة حمدد   .مستوى ا
ة من الع ل مجمو ٔسسو اليوم كتوصلنا رسائل د ن م  اامل والوالة ا

ٔقالمي، وٕان شاء هللا غتبدا ٕاذا اشتغلت  ىل مستوى ا ان  ل هذه ا
ر  دة التو ٔو ال غتخفف من  ٔسس  ان ٕان شاء هللا غت ل وانطلقت هذه ا

ٔقالمي   .ىل املستوى اجلهات وا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه صاد السياسات املتبعة لالنتقال ٕاىل" :السؤال السادس موضو ق  

  ".املهيلك
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

شار    :موالي عبد الرحمي الاكمل السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن،   السيدات والسادة املس
رالسيد    احملرتم،  الوز

 ٔ دة ب مم املت ٔ ولية التابعة ل ظمة العمل ا سبة العام شف تقرر م ن 
ملغرب تبلغ حوايل  من العام إالجاملية، ويه من  %80ري الرمسية 
ا سب املرتفعة يف دول شامل ٕافريق   .ال

ر، حول السياسات املتبعة  هذأمام  سائلمك السيد الوز الوضع، 
صاد املهيلك؟ ق   لالنتقال ٕاىل 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل  ابة  ر لٕال لسيد الوز   .السؤالاللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ٔخرى  ة  ا ٔرقام وطنية تقول يش  ا عند  ٔن اح ٔ هاذ الرمق هذا 
، تقول عند يف  لتخطيط، تقول عكس ذ ة  ل املندوبية السام يل د ا

شغل  ري املهيلك  ٔكرث مليون خشص، وهو مايش عند 2.5القطاع   تقريبا 
ل املشتغلني،  10من  ٔن يصل ٕاىل ذاك  2.5مليون د مليون مهنم ال ميكن 

ة وسامهون حبوايل  %36الرمق،  ل الفال دون يف القطاع د مهنم يتوا
ة  12% ل املندوبية السام يل، هذه ٕاحصائيات د ا من الناجت ا

اش املعايري اليت يمت  لنهتا، ما عرف ٔ لهيالتخطيط اليت  د    .ع
ىل  ل  ٔ ام هبا من  لحكومة، ٕاجراءات كثرية، مت الق سبة  ل ولكن 

ل ن نظام د   ..هاذ املستوى هذا، اك
ظمة العمل  ت ٕاىل احلكومة من طرف م ٔسئ و ملناسبة هذه  و

يل اكينة يف الفصل  لية ا ولية يف ٕاطار ا لها ومتت  19ا ستور د من ا
لهيا، ومت ا ابة  حلديث عن إالجراءات، ٕاجراءات واحضة اكنت دارهتا إال

ل التعامل مع هاذ املوضوع هذا ٔ   .احلكومة من 
دود  ه ٕاىل  يل عند ف ايت ا ل نظام املقاول ا عند املوضوع د

ٔزيد  لحظة  ٔن انطلق ٕاىل اليوم، مقاول ومقاو من  117.000ا ذ  م
ساء، ومتت يف  ريل  2019الشباب ومن ال ٔ ، مت تعديل املرسوم 2019يف 

د هؤالء من الصفقات  ستف ٔن  ل  ٔ ة من  ل الصفقات العموم د
د  سا ادي  دا  م  هلم هذا ٕاجراء  ل الولوج د ة، ٕاماكنيات د العموم
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ايت ل املقاول ا   .ٔننا ننجحو هاذ التجربة د
يل دارت  ٔيضا من بني إالجراءات ا ٔيضا حتفزي التعاونيات، هذا  عند 

يلك ٕاىل املهيلك يف  ري  ل نقل جزء من هذاك القطاع  ال د هاذ ا
صدار القانون  ٔهداف  112.12ٕ ل ا ة د ه مجمو لتعاونيات ف املتعلق 

ال زعام طبعا، اليوم  ال، التعاونيات يف ا شتغل يف هاذ ا التعاونيات ت
عي و  ج صاد  ق صادي، مث تنظمي  ق ال  صادي، ا   .التضامينق

ليه  65.16مرشوع القانون  ٔن تمت املصادقة  متناو  يق يف الربملان  هذا 
ر ٕاجيابية يف هاذ املوضوع ٓ كون عندو  ادي  ٔن    .قريبا، 

 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار    :موالي عبد الرحمي الاكمل السيداملس
سبة مل يلك هاذي ظاهرة خطرية ل ري  صاد  ق ا حنن بصدده وهو 

، ال ىل بالد ة  ة  ومطرو ا صادي املغريب يف  ق ٔن الوضع  شك 
لرود  سمة  صادية امل ق ورة  شيط ا ديدة لت ليات  ماسة 
ري مسبوق  ٔمام ارتفاع  رية، خصوصا  ٔ كامش يف السنوات ا و

ا  ة وا جعة لمديونية اخلارج لول  ىل ٕاجياد  لية مما يؤكد جعز احلكومة 
ه من روده صاد وٕاخرا ق   .ٕالنعاش 

ولية تؤكد  ،كام تعلمون ر، فٕان التقارر الوطنية وا السيد الوز
مة  رية  ي يفوت فرص اس يلك ا ري  صاد  شار املهول لالق ن

ري ملنظمة الع ٔ ملاليري، فالتقرر ا ة  ل رضي ولية بعنوان املرٔة ومدا مل ا
ري  صاد  ق ل يف  ٔن حوايل امل والر ىل  ة  80%هيلك تؤكد  من الف

شط يف جمال  شيطة يف املغرب ت ٕالضافة ٕاىل ال ري املهيلك،  صاد  ق
رب  يئ الصادر يف دج عي والب ج صادي و ق لس  لم ري  ٔ التقرر ا

شط2019 ٔ ٔوىص برضورة ٕادماج ا ي  صاد املنظم ، وا ري املهيلكة لالق ة 
عتباره ش من صادية  ق ل ٕاقرار العدا  ٔ ري  من  ٔشاكل املنافسة 

سامهون يف الرضائب وتوفري امحلاية  ن  لمقاولني املنضبطني ا الرشيفة 
ٔحضى  ري املهيلك  ٔن ٕادماج هذا القطاع  ٔجراء، خصوصا و عية ل ج

ٔن امل ث  عية، ح ري رضورة اج دات إالنتاج يف القطاع  اليني من و
دات وال  عية ال لفائدة مستغيل الو ٔية حامية اج املهيلك ال توفر 
د والتعويض عن فقدان الشغل والتغطية  لتقا اصة ف يتعلق  ٔجراهئا، 

ٓخره   .الصحية ٕاىل 
عددة، مهنا ما  اطر م ري املهيلك قد يعرض الب  صاد  ق ٔن  كام 

ري هو ٔ  هتريب وإالجتار  صادي اك دم امل مين ومهنا ما هو اق رشوع و
زييف  ىل ذ الغش و ، زد  لسلع املتداو ة  ق لقمي احلق الترصحي 

ٓخره ارية، ٕاىل    .العالمات الت
ر،   السيد الوز

ٔن  من بني إالجراءات اليت وضعهتا احلكومة لتحفزي العاملني يف حصيح 
ري املهيلك هو ولوج ايت  القطاع  شغيل ا رامج ال مع  امل املقاو املنظم 

بة مقاول ذايت ٕاىل القطاع املهيلك، رمغ  100.000كام قلمت انتقال  ،وموا
ٔية حصي2015يف  114.13صدور قانون  رى  مي  ، ال زلنا مل  حول التق

  .لهذا النظام

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لر  ر  لسيد الوز باللكمة  ىل التعق   .د 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .السيد املس
 ٔ ٔرقام بنوع من، خصوصا ري  عندي مالحظة جيب التعامل مع ا

ىل  دث  ٔن عندما نت ة  س ة، ال س يل، بنوع من ال ٔرقام ا من  80%ا
شتغلون يف قطاع  ش تلري املغاربة  متثل املهيلك، حسب  قى حشال 

ري ممكن زعام صعب  80%هذيك  دا،  بري  دد  من الناس املشتغلني، 
  .ٔننا جنازفو ونقولو هاذ الرمق هذا

سبة التغطية الصحية ة ٕاىل  اليوم  لنهتا وزارة الص ٔ يل  ٔرقام ا ا
ر السنة املاضية، عند  ستفدو من  64%دود، كنذ من املغاربة ت

يل اكينني 80%ملغاربة، مبعىن فني هاذ من ا 64%التغطية الصحية،   ا
ٔمل بعد تزنيل وتطبيق هاذ  64%ال، .. من املغاربة وٕان شاء هللا ن

لمستقلني نوصلو ل ل التغطية الصحية  ل القانون د ضيات د  90%املق
ٔن ما  ستافدو من التغطية الصحية، هاذي لكها ٕاجراءات،  من املغاربة 

ٔو د  ٔن حنرص ٕاجراء وا ش  يل ممكن، اكينة ٕاجراءات كثرية  ميك جوج ا
ري املهيلك ل القطاع  ل التقليص من الفضاء د ٔ شتغل من    .وموازية ت

 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه السابعالسؤال  لقطاع الفال" :موضو   ".وضعية املرٔة العام 

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لالسؤا

شارة السيدة  رصةٔ املس   :مال م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ساء العامالت يف القطاع  ون ال ىل الرمغ من  ر،  السيد الوز
مة متثل  ة  ت امئة واملومسية 40%الفال قوة م   .من اليد العام ا

ة يطر  ساء يف قطاع الفال شغيل ال ٔن  ري من إالشاكالت ٕاال  ح الك
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ات  ليه االتفاق يف ظل العجز عن تنظمي العمل هبذا القطاع، وفق ما تنص 
ضيات مدونة الشغل لشغل ومق ولية    .ا

ٓيس  لقطاع الفال وما تتعرض ٕاليه من م ٔمام ما تعانيه املرٔة العام 
ٔو ر، عن إالجراءات والتدابري اليت اختذمتوها  اختذهتا  سائلمك السيد الوز

  وزارمك لتحسني وضعيهتا ورشوط وظروف اشتغالها؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال لسيداللكمة  ابة  ر لٕال   .الوز

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة   .شكرا السيدة املس
س ل التعامل مع ال دة د ٔولوية وطنية لسنوات  اء هاذ املوضوع اكن 

ساء يف املقاوالت ويف الرشاكت ويف الضيعات  ل ال ة العمل د ومراق
رهتا ة اليت تمت ز   .الفالح

الل سنة  ٔرقام  رة  34.897، مت ٕاجناز 2018نعطيك بعض ا ز
لمؤسسات اخلاضعة لتطبيق مدونة الشغل مهنا  ة  رة نظمت  1535مراق ز

، ة العام يف القطاع الفال دات إالنتاج ش الشغل  لو اللها مف ه  و
هنا  83.087 ٔجر،  485مالحظة، من ب ٔدىن ل حلد ا مالحظة تتعلق 

عي،  1782 ج لضامن  لصندوق الوطين  اصة   3751مالحظة 
ٔداء 4186مالحظة مهت بطاقة الشغل مث    .تتعلق بورقة ا

الل    :، إالحصائيات اكلتايل2019ٔشهر من سنة  9و
دات  1133 لو رة  اللها ز ه  ، و ة يف القطاع الفال إالنتاج

يش الشغل  لها 18.366مف ٔيضا حسب املواضيع د ة    .موز
ها  ٓخر سنة كنا در ساء اكنت  ل ال ٔولوية د سبة ا ، 2017ل

ساء،  2017 ل ال ش الشغل اكن املوضوع د ل تف ت د ٔولو اكن بني ا
اص شغيل  ىل ظروف الشغل وال ث مت الوقوف  ٔطفال ح ساء وا ل ة 

يف ما قلت  يف سنة  ٔولوية  الل  2017املعاقني، هاذي اكنت 
ة  شغل حوايل  3141مراق ٔجنزت  184.884مؤسسة،  ث  ري، ح ٔ
ش الشغل  3297 اللها مف ش جسل  رة تف مالحظة، مهنا  46.401ز
ساء، ما يتعلق  6901 ل ال ساء، طبعا املواضيع د ل مالحظة تتعلق 

ل الشغل، ل  ٔنواع د ٔمومة، ما يتعلق ببعض ا ت، ما يتعلق حبامية ا توق
ىل ساء، تقريبا هاذ املالحظات تدور  يل ما خصهاش متارسه ال ولكن  ..ا

يل  رة الثانية ا ملناسبة هاذ املالحظات تمت الز ٔنه ٕاجامال و ٔ نقول  
مي، واش مت التعامل معها جبدية، واش رو فهيا التق ري  تند مت تصحيحها، و

يش الشغل يمت  ها مف ل املالحظات اليت و ٔن  ٔ نقول   ذ 
لقانون   .تصحيحها وٕاال تنجز حمارض وفقا 

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
د  ٔ ب السادةاللكمة  شارن يف ٕاطار التعق   .املس

شارة  رصةٔ  السيدةاملس   : مال م
س   .شكرا السيد الرئ
ر  ٔرقام اليت تفضلمت بعرضهاشكرا السيد الوز   .ىل مجموع ا

ٔجنزت دراسة مؤخرا جسلت يعين دراسة حول  ٔسف قد  لكن ل
هتااكت حلقوق املرٔة العام يف  ٔخطر ا حقوق املرٔة العام جسلت وقوع 
ث  ضيات مدونة الشغل، سواء من ح ة، يف خرق سافر ملق جمال الفال

ى صندو  دم ترصحي  رام عقود الشغل،  عي، دم ٕا ج ق الضامن 
ٔمومة ضيات امحلائية ل   .ٔيضا ضعف تطبيق املق

ري من  ظر اليشء الك زال ي رشيعي معترب ولكن ال  نعم هناك جمهود 
ىل  ا  ات، صادق دد من االتفاق ىل  ل ٕامتام املصادقة  ٔصل  62ٔ من 

لقوا 105 سبة  ل ٔن ما هو موجود  ٕالضافة ٕاىل  لعمل،  علقة  يل م نني ا
شغيل املرٔة يف  ضيات املرتبطة ب ال يطبق وال يفعل، خصوصا ت املق
ٔو  ٔمراض اخلطرية  ٔو تعرض ل سمم  ل  ث اح ظروف خطرية، ح
ٔو ظروف النقل  ة،  اة ظروف الرضا دم مرا ٔو  لييل  لعمل ا سبة  ل

سط مقومات الكرامة والسالمة ٔ قر ٕاىل    .اليت تف
بري، سواء البد من رضورة العمل  ،ٕاذن يس توعوي  ىل جمهود حتس

ب العمل اليت ال تعمل هبا، البد  ٔر ٔو  لمرٔة اليت جتهل القوانني،  سبة  ل
ٔجر، البد  دام وا سني يف جمال است ٔ املساواة بني اجل د ٔيضا من ٕاعامل م
ىل مالمئة شام  عي وتغطية حصية، البد من احلرص  من ضامن اج

ات ذات الص بعمل املرٔة، البد من تعديل لقانون مدونة الشغل م ع االتفاق
ت  اءا حماطا لك ضام ساء ليال جلع است شغيل ال ضيات املتعلقة ب املق
ٔخرى، اكالستغالل، التحرش،  راهات ا ىس إال ٔن ن ٔمن دون  امحلاية وا

لرضب  ريه. ..التعرض    .و
ا خمالف ٔيضا من رفع الغرامات املالية يف  ة بنود مدونة الشغل، البد 

ىل  ٔيضا العمل  الفني،  سيطة ال متكن من ردع ا ضيات  هناك طغيان ملق
متتع هبا العامالت  ت اليت  ة دون متيزي جبميع الضام متتيع العامالت يف الفال

  .لقطاع الصناعي
ريا ٔ ة  ،و يش الشغل مبا يوازي توسيع الب توفري العدد الاكيف من مف

صادية ب  از الرقابةق لية معل  ادة النظر يف طريقة و   .بالد مع ٕا
 .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة   .السيدة املس



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

14 

ٔوىل 11 ر 07( 1441 جامدى ا  )2020 ينا

لتعاون  يل مرتبط  ه ا ٓخر در د إالجراء  زيد وا ادي  قة  يف احلق
ٔيضا خصصنا من مزيانية الوزارة مليون درمه مت وا متع املدين،  لرشاكة مع ا

ل امجلعيات د العدد د يار وا   .اخ
س  ل التحس محلالت د ام  ل ق ٔ ع رشااكت معهم من  ريا مت توق ٔ
ل  ٔ ساء من  ٔجراء من ال ساء، ال املشغالت وال ا ل ال ٔوساط د يف ا

هل حلقوق د هلم  هلمالتوعية د دة د   .م واملسا
ويل  ب العمل ا ٔمر هذا، عند تعاون مع مك ٕالضافة ٕاىل هاذ ا

ٔساسية يف العمل يف "حول مرشوع حتت عنوان  تعزز املبادئ واحلقوق ا
ل إالجراءات والورشات "ملغربالقطاع الفال  ة د ٔيضا مجمو ه  ، ف

ٔيضا يل دارت  سية ا   .التحس
  .شكرا

س    :لسةاجل السيد رئ
ه الثامنالسؤال  شغيل" :موضو   ".ٕاشاكلية ال

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

رالسيد  لنا هو حول ٕاشاكليات ال الوز شغيل، ٕاذن ، السؤال د
سائلمك  ل إالجراءات والربامج املعلنة من طرف احلكومة،  لنظر لعدد د
ف من عبء البطا يف صفوف  لتخف ادي تقومو هبا  يل  عن إالجراءات ا

اميل الشهادات؟ اصة الشباب  ام و شلك    الشباب 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر   :وإالدماج املهين الشغل السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ٔولوية وطنية، مايش  شغيل كام تنقول دامئا هو  ل ال هاذ املوضوع د
ٔولوية وطنية وعند اسرتاتيجية  ل وزارة الشغل فقط، ولكن  ٔولوية د

ذي مج تنف ر رت وعند خمطط وطين وعند  يل سبق يل ذ   .وطنية ا
ٔ ممكن نقول ها ٔرقام واحضة حمددة،  ل، وفهيا ٕاجراءات وب ذ السلسة د

ىل ل  ستق الل ما  ركزو  ادي  ٔن ٕان شاء هللا  ٕالضافة ..   طبعا 
لها  ٔرقام د ٔهداف وا شلك طبيعي وحتقق ا شتغل  ٔن هاذ الربامج ت ٕاىل 
شلك قوي  ال ٕان شاء هللا  شتغلو مستق ادي  درج،  ا وشلك م تبا

ٔؤمن هبا  ٔ ايت العتبارات كثرية  شغيل ا ايت، ال شغيل ا   .ىل ال

ايت عوض ما  شغيل ا برية، ال ت  ه رها ايت عند ف شغيل ا ال
ٔكرث من  سهتدف  ادي  د  ٔو ال مواطن وا د  سهتدفو شاب وا غمنشيو 
ادي خيدم  لو  ٔسس املقاو د ادي مييش ي د، فاش  جراء وا ٕ مواطن 

 ٔ ٔو ال ثالثةىل ا د، جوج    .قل وا
صادية  ق صادية تنضاف لتحريك احلركة  ة اق ٔن هذه ب ٕالضافة ٕاىل 

صادية الوطنية ق ة  ينام   .وا
لتايل ٔننا  ،و متناو ٕان شاء هللا  ايت ٕان شاء هللا  شغيل ا ل م  ه

ادي حنا ال، و رو ٕاجراءات ٕان شاء هللا يف هاذ ا ادي ند ولو نتوفقو و
هود   .سخرو مزيد من ا

شغيل، عند  ل ال ال هذا د رامج كثرية فهاذ ا سبة، طبعا اكينة  ل
ديد، ممكن نقول  مة وقدمي مايش  ٔرقام  ه  مج إالدماج هذا حتققت ف ر

ه  ن م د ة املستف د 271.475 حلد السا  .مستف
ذ ا يل عرف تطور ملحوظ م ٔيضا ا مج حتفزي  ر نطالقه سنة عند 

ن 2016 د دد املستف ث بلغ  ه ، ح مج  15.933ف ر د، مث  مستف
ني عن شغل من  ى الباح شغيل  ي هيدف ٕاىل حتسني قابلية ال ٔهيل ا ت
اصب معل  ساب املؤهالت املهنية لشغل م رب اك اميل الشهادات، 

ه  ة، استفاد م ا ٔو م خشص من التكون التعاقدي  12.088حمددة 
ٔو التحوييل 7830و ٔهييل    . خشص من التكون الت

ل اخلدمات  رح دة،  ات الوا مج دمع القطا ر  (l’offshoring)مث 
ه تقريبا  ريها، استفاد م رات و ة الطا    .31.538صنا

ٔرقام حتققت ٕان شاء هللا كام  ه  ايت عند ف شغيل ا مج دمع ال ر مث 
ي يل  هود ا ادي حناولو نعززو ا ىل هذا املستوى هذاقلت     .دار 

بة  ٔزيد من  8731متت موا داث  د ومت ٕا مقاو صغرية  4000مستف
داث  ل وٕا شاط مدر  الل نفس الفرتة  10.157ٔو  صب معل  م

ايت شغيل ا ل ال سبة لهذا املوضوع د   . ل
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ  .اللكمة 

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ٔيضا اجلواب  ذ قليل  لمك، مسعت م قة مسعنا لمك اجلواب د يف احلق
ل  ٔن بالد ق ساءل  ٔ شغيل، و ٔرقام حول ال ىل بعض ا يل اعطيتو  ا

لاكد اكنت حتقق  %5اكنت تتعمل  2011 منو، و ل ا  150.000د
، يعين معد صب شغل سنو ل م صب شغل لك نقطة  30.000ل د م

يقول هاذ اليش صاد  ق منو، هذا    . يف ا
يل كتحقق يف  %2.3د ما كنفهمش، ب  ل  2019ا ٔو ال معدل د

ي السيد  4الل هذه  2.6% ٔرقام ق ا  يل فاتت، اعطيت سنوات ا
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ر  ني، زائد  500.000الوز يف  200.000فقط يف القطاع اخلاص، يف سن
امني،  700.000العام، حىت وصلتو ليش  القطاع ٓش ذاك اليش يف  وال 

ة مايش يه هذيك ا ن يش    . يعين اك
لمك مع  ل التعامل داحلكومة ود لتايل تيطرح سؤال حول اجلدية د و

شغيل، السيد  ل ال لمكهذا املوضوع د ٔرقام د اودو ا ر،    . الوز
ادي تعطيو مث  ل  تو د يل ج ة ا يل هذه البد شغيل  ل ال ٔرقام د

ل يف  عي هذه ما  (CNSS1)س ج لضامن  يف الصندوق الوطين 
ٔنك تتعرفو هذاك ش  معرها اكنت،  ا قلتو ما اكي ه و يكون ف سجيل  ال

ل الوضعية سوية د سوت الوضعية  ،ال يل  ه الناس ا اسبني ف يل  ن ا اك
يخرج يل  هلم، ما كتحسبوش الناس ا ل   (chômage)د يبقى مس وما

د  (CNSS)يف  د الفرتة، ما اكحتسبوش وا يل  8000وا رشكة سنو ا
ر ٕافالس يه    .(CNSS) مازال ما خرجت من 40.000كتد

ل يف  س د  ل حشال من وا ديدة د ة  د البد و وا لق يعين 
(CNSS)  ل شوفوش حشال د شغيل، ما ك ش تقولو لنا هذا هو ال

يل ضا لنت فرص الشغل ا ٔ يل كنتو  لمك ا مج د شوف الرب عت فاش ت
ىل مليون و لكمت  يل  ات 200ليه احلكومة ا ه بعض القطا ، ف

ابت ديك مليون و ني  رسيع الصناعي 200ٔساسية م ه ال   . ف
قص  ه  ة العام الفايت ف ه  26.000الصنا اصب الشغل، ف ل م د

ري ٔمور  ل ا ة د مو د ا ه وا ة، ف ل السيا ة د مو د ا  معنية هبا وا
ىل البعد اجلهوي،  لكمتو  ل اجلهات بعدا،  ة د مو د ا ات، ووا القطا

لجهات حبال بين مالل  متشيو  ات -راه  م يفرة، سريو  ٔزيالل  ،خ
ديث  ش  لرشق ما اكي يفرة، بين مالل، وزيدو  املناطق اجلبلية لكها خ

ش شغ شغيل، الناس ما اكي   . لىل ال
اميل الشهادات هاذ اليش واقع، يف الواقع  ىل  ىل الشباب و لكمنا 
ستعملو  ر، ٕاذن ما تبقاوش هللا خيليمك  ش هاذ اليش السيد الوز ما اكي

امني وال  ٔرقام كتعطيوها، ٕاذا تبعنامك فهاذ اليش راه صايف، يف   3بعض ا
ساليو هذيك مليون  ادي  يل 200سنني  ل العاطلني ا اكينني يف  ٔلف د

  .املغرب
اه مشلك معقد  ٔكرث مع املشلك، عرف د اجلدية  كون بوا ٕاذن التعامل 
ل  ىل مشلكة د ش ميكن نتغلبو  اص منو يف بالد هو  وبري و
يل كهتم  لهيا ا لكمتو  يل  ىل ذيك احملاور ا شتغلو  شغيل، ٕاذن  ال

ش يلقاو شغل،  ل الشباب  ل املواطنني ود ٔهيل د البد ما مينعش الت
صادي، ولكن ما  ق منو  ش تطور ا شتغل  اصها  ٔن احلكومة  ب

ر هللا خيليك ري واقعية السيد الوز ٔرقام  ش    . تعطيو

س اجللسة   :السيد رئ
   .شكرا

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز  .اللكمة 

رالسيد    :الشغل وإالدماج املهين وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،    السيد املس
ش  يل كنقول، ما قل ٔرقام ا ن ا يف القطاع  500.000مسع مز

وبة عندي  500.000اخلاص، قلت  بني القطاع اخلاص والعام، ها يه مك
صب شغل يف القطاع العام واخلاص،  500.000 يف القطاع  341.756م
سمعوها، هاككاخلاص،  ش  لناس    .قولها 

لني هتا، الناس املس ٔ ج ة  اجلدد هو ) CNSS( يف وهذا مايش بد
ن،  يل اك ات، هاذ اليش ا ني  ة م ٔ هاذ البد ش  هاذ الرمق، وما عرف

ساب، ولكن اليوم ٔخرى لٕال ليات  كون    ...ممكن 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار شار، السيد املس   .السيد املس

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
يل ٔمس لمغاربة،  ة  ق ري حق ة  ا   .تقولو يش 

سمعين سمعين وك ن؟ راك ك سمع  مز   ..الش بغييت 

س اجللسة   :السيد رئ
ر، من فض   .السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
ٔنت يل قلت  يل قلت مايش هو هذاك ا ث الرمق ا ٔ قلت مسعين . ح

يل  يل قلت مايش هو هذاك ا ٔن الرمق ا ن،  ن وغنقول  مسعين مز مز
ٔن   .تقلت 

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت ر، ا   . السيد الوز

ه ى الرشاكت " :السؤال التاسع، موضو ٔمن  وضعية حراس ا
  ".اخلاصة

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية، لتقدمي السؤال

شار    :احلسن سليغوة السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

  رة،السيدة الوز
ر،   السيد الوز
ٔعزاء،   زماليئ ا

ىل  ٔمن اخلاص تعمل  ٔن هناك رشاكت ا ر،  كام تعلمون، السيد الوز
ىل  ث تعمل  مة من عطا الشباب املغريب، ح سبة  صاص  ام
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ٔن معظم هاذ  ال، ٕاال  ستق شغيلهم يف خمتلف املهام اكحلراسة والنظافة و
ضيات مدونة الشغ ٔجور الرشاكت ال حترتم مق ٔدىن ل ل احلد ا ل م

عي ج ى الصندوق الضامن الوطين    .والترصحي 
ر سائلمك السيد الوز ذوها احلكومة : ا،  ما يه إالجراءات اليت تت

ضيات  ر التحمالت املعمول هبا وفق مق فا رتام هذه الرشاكت  ل ا ٔ من 
  مدونة الشغل؟

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لسيد الو  ىل السؤالاللكمة  ابة  ر لٕال   .ز

ر الشغل وإالدماج املهينال    :سيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
يفام قلت  يل اكنت  يل اكينة وا هاذ املوضوع فعال من بني إالشاكالت ا
د  الل وا ل الشغل  ش د لتف ٔولوية  ٔنه اكن  يف سؤال سابق مشابه، 

ه ٕاشاكالت ل السنوات، وف ة د ه مجمو ش نقول  ما فهيش، ف ، ما ميك
ه جزء مهنا مرتبط مبا هو قانوين، املادة  وبعدها مدونة  190ٕاشاكالت، ف

يل  ٔن يؤدهيا ا ٔن من بني املهن اليت ميكن  يل اكنت كتعترب  الشغل ا
ىل  ات العادية  ٔجر العادي عن السا قطعة يؤدى ا ة  12اعتربهتا م سا

ٔن احلراس هنا احلراسة،  اجلهتا مدونة الشغل مبنطق، ويه اليوم يف من ب ة 
برية ما  ال يف رشكة  يوقف م يل  ٔن هذاك احلارس ا ٓخر،  طق  م

قة قطعة، يف احلق   .عندوش فرتات معل م
ال، اكن يف البداية هذا حصيح ميل  يل عرفو هاذ ا اليوم مع التطور ا

ٔن من بني امل  ٔ كنقول   لتايل  يل تدارت مدونة الشغل، و ضيات ا ق
ا  ل احلراس، اح ل املوضوع د خص تبدل يف مدونة الشغل هاذي د
ل  ا ممكن نتعاونو معمك ٕاىل اكن يش مقرتح د واعيني هباذ املوضوع هذا، اح

ة  93- 92- 190تعديل املادة  مو د ا ٔمر هذا، عندي وا يل تعلق هباذ ا ا
رات سواء يف سنة  ل الز ٔرقام د ل ا اليت تؤكد لكها  2018-2017د

ة م الوطين هباذ الف   .ه
  . وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار    :احلسن سليغوة السيداملس
ر،   السيد الوز

ٔنتوما  مك  ٔ ستغرب، ميل كتقولو ب لمك فعال ك سمع اجلواب د ٔ ميل ك
ن تعاونو معنا، هذه مس لك مستعد ؤوليتمك، مسؤولية حكومة، يعين 

ة هاذ املوضوع، وانتوما واعيني هباذ املشالك، ميل كنلقاو العامل ما  رصا

ل احلد  مثن د ٔشنو هو ا ٔجور، وكتعرف  ٔدىن ل دش حىت احلد ا يا
ٔن هاذ املوضوع راه ما  الش؟  ن، عرفيت  ٔجور، وامسع يل مز ٔدىن ل ا

هي ٔقل من فهيش السياسة، راه موضوع  د  يا م مجيع الرشاحئ املغربية، 
ري ب 3000 ليك واش  17درمه، وكتجي الرشكة وكتد يوم،  

ن يش  دم ) SMIG2(اك ي امل  ن يش  يوم يف الشهر وهو  17وال اك
دم  ريه الرشكة ب 26ي   .يوم 17يوم، ولكن كتد

ٔقل ما نقولو  د املهمة  ش بوا لكفا ٔن ٕاذن ٕاىل احلكومة ما  سانية  ٕا
ليتو نص املشالك  مك  ٔ ري هاذ املوضوع ٕاىل قدرتو حتلوه فميكن نقول لمك 
ل  مثن د ل ذاك ا ل املغرب، مضنو لهذاك العامل ذاك املهز د د

)SMIG( ،2800  ٔن لزجر  ل درمه، ٕاما بقوانني ميكن لمك جتيبوها  د
يل ه لل يف ٕاطار هذاك العامل ا ت فهيا  ط لك رشكة ثب  2800و تيق

حكومة   .درمه خصمك انتوما حتاولو حتلو هاذ املشلك 
ىل املوضوع نبقى يف  ش ما خنرجش  اولت نتلكم  ة  ٔ لك رصا
ش ميكن لمك تضمنو لهذاك  مة احلكومة  متمك  نفس املوضوع، هذي 
ٔسف  يل مع ا ل الرشاكت ا لو، وهاذ النوع د ٔجرة د العامل هذيك ا

يل تتعاملو معهم، تنلقاومه يف تنلقاومه يف  الوزارات، تنلقاومه الوزارة ا
قضاوش  ٔسف ما ت رو احلراس ولكن مع ا يل تيد ٔن هام ا ة  وزارة الص

)le SMIG (ٔجور ٔدىن ل قضاوش هذاك احلد ا   .ما ت
قاىض  قلب هذاك ت ٔن لكيش ت ٔنه اكينني، ٕاىل قليت يل ب ٕاال قليت يل ب

ٔجور ٔدىن ل ادي  احلد ا ر يل هاك  ٔن كتد ادي نقول  امسح يل 
ارف هاذ  ارف املغاربة وال عرف املغرب وال  نقول  امسح يل وهللا ما 

ل هاذ القطاع قي د   .املشلك احلق

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

شار   . من فض السيد املس
ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

رال    :الشغل وإالدماج املهين سيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
يل  ة هاذ اليش ا ات احلكوم ث مايش يف القطا ٔ قلت  ال ح

ليه ن  ،هترض  ٔما ن يف  ات، اك ٔخرى مايش يف القطا ن  ٔما ن يف  اك
ه جزء هتٔخرى راه قل ٔمر ف ٔول، وفاش قلت  نتعاون معمك ا ا  من ا

ه   ٔن م الش  ٔ نتعاون معك، ال هاذ اليش  ب مقرتح  رشيعي، ج
 ٔ ٔكد   ٔ تن تيه  ل الربملان، ٕاىل ج رشيع وظيفة د ل ال الوظيفة د
الش قصدت زعام  يش،  ادي نتعاملو معه ٕاجيا ٕاىل اكن يش تعديل دا

  .مايش
                                                 

2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
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ل  ٔجر اكن اتفاق د ٔدىن ل د ا ل سبة  دة د 25ل ه الز ريل ف ل ٔ
ىل  10% يل توقع  ت ا ني وهو اتفاق بني احلكومة وبني النقا ىل سن

ني  ىل سن ال انتوما تتعرفو  اسبة املرة الثانية  %5، %5لك  وهذي م
يل تيزتاد فهيا  زادت %5، %5، %10ا  %10، يف احلكومة السابقة 

زادت  ٔيضا  ني وهاذ احلكومة  ٔدىن  %10ىل سن ني يف احلد ا ىل سن
 ٔ عي  ،جرل ج ر احلوار  ٔن فاش كتد زيد،  ش  دا ما ميك م  وهذا 

ٔن  ل املشغلني، جيب  ت د ٔجراء ومع نقا ل ا ت د رو مع نقا راه تد
ٔطراف  ٔو ٕاىل توافقات ل ٔن خترج هباذ جوج  لول اليت ميكن  تصل ٕاىل 
ش  لتفاوض هام هذو، ما ميك ٔطراف املعنية  لتفاوض، وا املعنية 

ٔمر هذال كون ٕاجيابية يف التعامل مع هاذ ا ٔهنا    .حكومة ٕاال 
ٔن  دا ب ٔ واعي  رشيعي، و سبة كام قلت  جزء من املشلك  ل
ٔن مدونة  ٔول،  ه ٕاشاكل قلتو  يف ا ل احلراسة ف هاذ املوضوع د
ش معه  ل السنة فاش صدرت ما تعمل ملنطق د الشغل تعاملت معه 

ٓن  ل ا ة ٕاىل ملنطق د ا ا يف  ٔ تنقول  اح ة اليوم،  ا ا يف  اح
يل  ة ا ف لك هلم  ٔن يضمن لهؤالء احلقوق د ي ميكن  رشيعي ا تعديل 

د خيدم  ش وا ٔن ما ميك اهتم  لص  12ساوي ب ة يف اليوم ويت سا
ل  ل التقطع وفرتة  8ٔجر د سوايع، اكن يف هذاك الوقت اكن فرتة د

الس ود ل  ة، هذا املادة د من مدونة الشغل واحضة  193ل الرا
يل صدرت فهيا مدونة  ٔن الظروف والرشوط ا ٔ تنظن  لتايل اليوم  و
ل العامل  ت د ل اليوم خصنا نتعاونو مجيع كنقا الشغل مايش يه د
ا  ٔيضا، اح ذو حقهم  ٔهنم  ٔننا هاذ الناس  ل املشغلني  ت د وكنقا

ن   .مستعد
ملناسب ل مدونة الشغل عام قريب بتعاون و حو الورش د ادي نف ة 

ل املشغلني ت وإالخوان يف النقابة د   .مع إالخوان يف النقا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته القمية ر    .شكر السيد الوز

ه ة وموضو ه لوزارة الشؤون اخلارج قل ٕاىل السؤال املو ة " :ون معا
دات طلب املواطنني املغارب ال شنغنة من تعق لولوج  ٔشرية    ".الت

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد الطيب البقايل   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
دات تعرف ط  ال شنغن تعق ٔشرية الولوج  ىل ت لبات احلصول 

رامة املواطن املغريب عددة، متس  راهات م   .وجتاوزات وٕا

رة احملرتمة عن سائلمك السيدة الوز ٔساس،    :ىل هذا ا
لظروف احمليطة بتقدمي املواطنني املغاربة طلبات  - ميمك  ما هو تق

ٔشرية شنغن؟  ىل ت   احلصول 
ذة ملعاجلة خمتلف إالشاكالت املعلقة هبذا وعن ما يه االٕ  - جراءات املت

  املوضوع؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لسيدة  رةاللكمة  ىل السؤال الوز ابة    .لٕال

ة والتعاون  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  زهة الويف الوز السيدة 
ملغاربة املق  خلارج امللكفة  خلارجإالفريقي واملغاربة املقميني    :ميني 

ىل طرحمك لهذا السؤال ٔوال  شار احملرتم    .شكرا السيد املس
فاع عن حق  لها ا ت د ٔولو ٔن الوزارة تضع يف صلب ا كام تعلمون 
ٔ وحق دستوري مضن الرشوط  لتنقل مكبد لحرية،  لتحرك،  املواطنني 

ال   .والضوابط القانونية املعمول هبا يف هذا ا
ٔيضا تو  اصة الوزارة  ل، كام ورد يف سؤالمك،  ب وتتابع البطء املس ا

لهاتف ٕاىل املواعيد املعطاة بواسطة  نتقال من ٕاعطاء املواعيد  بعد 
ٔوربية  صليات ا لرشاكت املتعاقدة مع السفارات والق املنصة إاللكرتونية 
ل هاذ  ل  ٔ ملغرب، ويف هذا إالطار الوزارة تقوم بعدة جمهودات من 

ر  إالشاكل لقاءات الرمسية بني السيد وز ىل مستوى ا ٔوال  هذا، 
خلارج والنظراء  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة القاطنني  الشؤون اخلارج
ىل  ة دوليت فرسا وٕاسبانيا،  ارج ر  لسيد وز اصة ف يتعلق  هلم،  د

ولتني ٔشريات يه تتجي من هاذ ا لب الت ٔ ٔن    .اعتبار 
ٔن هاذ املو  ل مث  رسيع د ىل ال ارض، واملغرب تيلح  اقش و ضوع تي

الل فرق العمل املشرتكة يف  دات من  ة من التعق ل مجمو هاذ العملية و
لجنتني  ولتني فرسا وٕاسبانيا، وا اصة بني ا جلنة الهجرة املشرتكة، 

ة تنياملتخصصتني التابع  لهجرة النظام القة  يل عندها    .هلام ا
را ووزارة  ،ٕالضافة ٕاىل ذ ارض واجلانب املغريب وز هاذ املوضوع 

اصة الفريس وإالسباين لبذل لك  ومدراء تيحرصو يف دعوة اجلانبني 
ٔشريات ذات  لت اصة ف يتعلق  ات،  ل تذليل هذه العق ٔ اجلهود من 
ٕالضافة  راسية والصحية،  ٔسباب املهنية وا القة  يل عندها  ٔولوية ا ا

 ، يل ٕاىل ذ ٔشريات ا ٔشرية بني الت د الفصل يف طلبات الت كون وا ش 
ٔشريات من النوع" C"من النوع  ش يف التعامل يتعاملو " D" والت

ٔيضا الية  يل عندها استع ٔشريات ا ة مع الت ٔسبق   .ب
ٔيضا السادة والسيدات  ،نؤكد لمك شار احملرتم، و السيد املس

ادي ت  ٔن مصاحل الوزارة  شارن،  بقى مسمترة يف ٕايالء هذا املوضوع، املس
ستحقها يل ت ٔمهية ا ضام حلق املواطنني يف هذا احلق املبديئ  ا

ل ٕاجيايب  د التفا ٔيضا التنويه بوا ٔيضا وجب  ملناسبة  ستوري، و وا
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يل عندها  ول ا لنا يف ا لني من السلطات النظراء د ورسيع مع لك املتد
اصة فر  ل البت يف هاذ القة هبذا إالشاكل،  ٔ سا وٕاسبانيا من 

يل م  التوصيات، يف هاذ املالحظات والطلبات ا ه ة  هتا وزارة اخلارج
ري   .الك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب واللكمة شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ.  

شار السيد الطيب البقايل   :املس
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز

ى ويف ٕاطار التف لغة  ٔمهية  يس  ك مك حول موضوع  ل مع جوا ا
سجيل بعض املالحظات وبعض  املواطن املغريب، نود يف الفريق احلريك 

ات   :قرتا
ة املواطنني املغ ٔسف شديد معا ل ب س ربة من الظروف أوال، 

ىل  ٔشرية شنغن، فاحلصول  ىل ت ة احمليطة بتقدمي طلبات احلصول  الس
ٔشه د يتطلب  ، مفثال يف الفرتة احلالية، مو ا ٔح ديدة، بل يتعذر ذ  ر 

صلية الفرسية  ى املصاحل الق ٔشرية  د لطلب الت ىل مو يتعذر احلصول 
ٔعامل واملرىض،  ال  وإالسبانية، مما يعطل مصاحل املواطنني املغاربة من ر

حتا ٔيضا يف قضاء عطلهم يف دول  رغبون  ن  ٔو ا د الطلبة، واملوظفون 
ٔوريب   .ا

ري  ٔشرية شنغن و اكليف ت رة، ارتفاع  ٔيضا السيدة الوز ل  س نيا، 
ٔسف ستعرف  حها، هذه الرسوم ل ا رفض م القاب لالسرتداد يف 

سبة  ا ابتداء من هذا الشهر ب ٔورو،  80ٔورو ل  60ٔي من  %33ارتفا
اء يف  ٔشريات، حسب ما  دمات مراكز طلب الت ساب رسوم  دون ا

ٔوريب مؤخراب  حتاد ا   .يان صادر عن جملس 
ٔ من  ري الرشعية تبد ٔن معاجلة ٕاشاكلية الهجرة  نعترب يف الفريق احلريك 
ل  دها هو املد ٔن تعق ٔشريات شنغن، و ىل ت سيط ٕاجراءات احلصول  ت
ري  ٔوريب عن طريق الهجرة  لتفكري يف الولوج لالحتاد ا ٔسايس  ا

ىل رضور  ة يف الرشعية،  نلح  ى وزارة اخلارج ل احلكومة  ة تد
  .دول فضاء شنغن ملعاجلة هذه إالشاكلية

ىل  سية ملعاجلة ٕاشاكلية تعذر احلصول  ٔن البوابة الرئ ٔيضا  كام نعترب 
فشية  ٔصبحت م ٔشرية يه حماربة الوساطة والسمرسة اليت  د طلب الت مو

رية ٔ ٓونة ا   .يف ا
رة   .شكرا السيدة الوز

س ا  :جللسةالسيد رئ
هنواصل دامئا مع السؤال  ر الشؤون  املو ى وز رة املنتدبة  لوز

ملغاربة املقميني  خلارج امللكفة  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  اخلارج
ه   ."ٕارشاك مغاربة العامل يف املؤسسات الوطنية" :خلارج، وموضو

ٔصا شارن من فريق ا د السادة املس ٔ واملعارصة لتقدمي  اللكمة 
  .السؤال

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

رشاك مغاربة  2011لرمغ من ٕاقرار دستور  ٕ ت القاضية  لك الضام
يل الزتمت، الوطنيةالعامل يف خمتلف املؤسسات  مج حكويم ا ر ، هناك 

ستور، هن ل ا ضيات د ادي تفعل هذه املق ٔن  اك الزتام رصحي وواحض ب
ىل ورق ربا  ت  لزتامات بق ٔن هذه  ٔسف الحظنا ب   .ولكن ل

سائلمك  رة السيدة  لزتامات؟: الوز ن وصلت هذه  ٔ  

س اجللسة  :السيد رئ
ىل السؤال ابة  رة لٕال لسيدة الوز   .اللكمة 

رة املنتدب ة والتعاون إالفريقي السيدة الوز ر الشؤون اخلارج ى وز ة 
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج امللكفة    :واملغاربة املقميني 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شار احملرتم ٕاراد ٔؤكد لمك السيد املس ىل سؤالمك  ة ٔوال، جوا 

شمل ٕارشاك مغاربة العامل يف املؤسسات الوطنية  ٔن  احلكومة الراخسة يف 
مج احلكويم كام تعلمون ٔولوية يف الرب   .ا

ٔحاكم الفصل  كام تعلمون، كام كذ صادقمت يف  18وتزنيال وتفعيال 
لقوانني  لب النصوص ذات الص  ٔ ٔن  هذه املؤسسة املوقرة الربملان 

متثيلية  ٓت احلاكمة  ،مغاربة العامل يف املؤسسات الوطنيةالتنظميية  هي
ىل متثيلية املغاربة املقميني  شارية اكن فهيا نص رصحي  س واملؤسسات 
ٔشاكل  ر هيئة املناصفة وماكحفة لك  ٔذ خلارج يف هذه املؤسسات، 
شاري  س لس  ، ا ٔرسة والطفو شاري ل س لس  متيزي، ا ا

لمؤسسات لشباب والعمل امجلع متثيلية املؤسساتية  ٕالضافة ٕاىل ا وي، 
لس  ىل تدبري مغاربة العامل مت متثيليهتم يف ا يل كمتثل وشتغل  ا
لرتبية والتكون ىل  ٔ لس ا ٔيضا يف ا يئ و عي والب ج صادي و . ق

ٔن  ل ورق جيب  رب  لتايل  لهيا، و ٔنمت صادقمت  ىل قوانني  ٔحتدث   ٔ
  . هذا إالطارراجع يف

ل مواص ومالءمة خمتلف  ٔ ٔة من  ٔن احلكومة تظل معب يبقى  مث 
شارية اليت مل جتدد  س لمؤسسات والهيئات  النصوص القانونية املنظمة 
رشاك مغاربة العامل يف املؤسسات الوطنية  ٕ لزتام احلكويم  بعد يف ٕاطار 

ا عن ٔن اح شارية  س ٓت احلاكمة، واملؤسسات  ةوهي ا ٔن يف  د ق
  .ذ قمية مضافة كربى لب
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س اجللسة  :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ٔن هناك ٕارادة قوية  18لكممت عن الفصل  ،فعال ستور، وقلمت ب من ا

ن متكن  ٔ ة  يل دازت  2011هذه إالرادة؟ دستور لك رصا سع سنني ا
لق راه عندو  يل  يل شاب، وا ة وا لشيخو ل  يل كرب راه د  9ليه، ا

ىل راسنا بعدا مكؤسسة  ة واش كنضحكو  د احلا ليك وا سنني،  
يل كتجيبو، كرتبطوها  رشيعية كتقولو وكرتجعو لنا ملشاريع قوانني ا

كون نصوص تنظميية، مع لنصوص التنظميية، معنا ٔنت متا حىت  ه سري ها 
ل صاحب اجلال  دة د ري خطبة وا العمل هناك خطاب، خطب، مايش 
ٔن هناك  ل مغاربة العامل،  شجيع د ل ال ه د مييش يف هذا التو يل  ا
ل  داد د د إال ، وانتوما يف الوزارة مقمت بوا ري ذ كفاءات ٕاىل 

حمور، فهيا تنويع العرض  14يل فهيا تقريبا يش إالسرتاتيجية املندجمة ا
ري ذ من هاد  لعرض الرتبوي ٕاىل  هنوض  ل  14الثقايف، فهيا ا د

يل  ٔن هاد مغاربة العامل ا ة  احملاور، ٕاىل ذ احلني مل نلمس لك رصا
يل كتقوم جبوالت  ٔحزاب ا كنالحظو مؤخرا استغالل من طرف بعض ا

ت امل زيفة وكذا الستغالل هاد الناس هادو، واش هنا وهناك، اخلطا
يل عندمه  ش رشومه ا ٔوال سياسيا، ولكن هاد الناس بغينا  ابو  انت

ٔن هذا احلق هذا كنعطيوه هلم ح هلم ب يل م ستور ا هلم يف ا   .احلق د
اد  ،سع سنني يق  يل فاتت واش  سع سنني ا رة،  السيدة الوز

ٔن  ش ب زيدو يصربو  ادي ادي  سع سنني راه اكنو  هاد الناس هادو، 
يل  ة د رجعت حىت الكفاءات ا ٔن لك رصا ري،  ري مث الك يعطيو الك
د العدد  سافر، كتغادر الرتاب الوطين، هناك وا عند هنا يف البالد ك

يل كنت ل املهندسني ا يل كنقراو يف ذد لهيم مؤخرا هاد اليش ا رو  ا
ل د العدد د ل املغاربة بدات كهتاجر، ما   الصحف وا  الكفاءات د

ٔن هناك ٕارادة، ٕارادة ٕاىل مىت؟  ٓخرن وكنقولو ب شجعو هاد الناس ا ٔن  ب
ت ا نت ىل  ام  يق    .و

  .شكرا
س اجللسة  :السيد رئ

ب ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .اللكمة 

ة وا ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  لتعاون إالفريقي السيدة الوز
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج امللكفة    :واملغاربة املقميني 

س،   السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ٔن هاد  ليك ب ري نقرا  ٔ بغيت  لمك  رشيعية د ٔ حبمك الوظيفة ال
ل هيئة املناصفة وماكحفة  اليش راه يف هذه الوالية، القانون التنظميي د

ليه يف  ٔشاكل متيزي متت املصادقة  رب  21ا لس 2017شت ، ا
ٔيضا  ٔرسة والطفو  شاري ل شاري 2016يوليوز  20س س لس  ، ا

ر  2لشباب والعمل امجلعوي    .2018ينا
لتايل مل  ة الربملان، و راجع القوانني التنظميية اليت مرت بق ٔن  كفي 

ىل قوانني تنظميية لكم  ٔ ىل،  لكم  زلت وهاد اليش امحلد  مكسب  ٔ
ضيات دستورية تؤطر معلنا حكومة ومعارضة  زلت مق لبالد اكملني 

سب لتايل هذا مك ذية،  رشيعية ومؤسسات تنف   .ومؤسسات 
ٔن متارسوه ٕاذا اكن، وحنن  رشيعي ممكن  ما تفضلمت به ويف ٕاطار حقمك ال

د املكس ٔن هذا امحلد وا لحوار  لنقاش  ٔن نناقش كذ مستعدون  ب 
ٔن ٕارشاك وٕاعطاء  ة  ا ٔن عند ق توسيعه، وحنن لنا لك إالرادة الراخسة 
د إالرادة ال مع وا لوطن ورحب كذ تفا ه رحب  بري ملغاربة العامل ف  هامش 

ٔوراش التمنوية لمسامهة يف ا هلم    .د

س اجللسة  :السيد رئ
ىل مسامههتا رة    .شكر السيدة الوز

  .تمك مجيعاشكرا ملسامه 
  .رفعت اجللسة


