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 363 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 ماي 25(هـ 1442 شوال 13الثال
شار السيد: الرئاسة ن شامش املس س جملس ، عبد احلكمي  رئ

شارن   .املس
ت قة عرشونو  ٕاثنانساعتان و  :التوق ة دق  العارشة، ابتداء من السا

قة  ق ةوا ا الثام  .والثالثني صبا
ٔعامل ٔسئ املتعلقة خمصصة لسة  :دول ا ىل ا ٔجوبة  لتقدمي ا

س احلكومة حول موضوع  ل السيد رئ احلوار "لسياسة العامة من ق
د وف ٔزمة  عية  ج صادية و ق واء التداعيات  عي وتدابري اح - ج

19." 

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

شار الس  ن شامشعبد يد املس س احلكمي  لس، رئ   :ا
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ ركة هللا،    .ىل 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
و احملرتم، ر ا   السيد وز

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل معال ستور، واملادتني  100 ب من ا
لس هذه  284و 283 شارن، خيصص ا لس املس يل  ا من النظام ا

ل  لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  اجللسة لتقدمي ا
س احلكومة حول موضوع  واء "السيد رئ عي وتدابري اح ج احلوار 

دالتداعيا وف ٔزمة  عية  ج صادية و ق   ".19- ت 
ٔعطي  ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق

ت ال د من مراسالت وٕا ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا   .اللكمة 
ٔمني احملرتم   .اللكمة لمك السيد ا

شار  لس السيداملس ٔمني ا   :ٔمحد توزي، 
س   .شكرا السيد الرئ

 ﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس مرشوعي القانونني  ب ا ى مك س احلكومة  ٔودع السيد رئ
  :التاليني

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق ٔوال،   98.15بتغيري و
ات املهنيني  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

اصا؛ شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   والعامل املستقلني وا
متمي القانون رمق  31.21نيا، مرشوع قانون رمق   99.15بتغيري و

داث  ري ٕ اص  ٔش لمعاشات لفائدة املهنيني والعامل املستقلني وا نظام 
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا   .ا

الل الفرتة  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا وقد بلغ 
رخيه 2021ماي  18املمتدة من    :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 29: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 9: دد ا   ٔسئ
ابية - ٔجوبة الك   .ٔجوبة 9: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س،    السيد الرئ

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ة  ٓخر اجللسة، تقدمت به مجمو توصلت الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف 

ىل الكو  ل  ٔح ال احملددة، و ٓ ل ا لشغل دا ميقراطية  نفدرالية ا
ل انعقاد  وب يف املوضوع ق ٔي جواب مك احلكومة، ومل تتوصل الرئاسة ب

  .هذه اجللسة
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ه، كام سبقت  اقشة حمور هذه اجللسة، وموضو ٓن يف م رشع ا
صادية "، إالشارة ٕاىل ذ ق واء التداعيات  عي وتدابري اح ج احلوار 

د وف ٔزمة  عية  ج   ".19- و
شارن  لسيدات والسادة املس ، الرئاسة عندها ملمتس  ل ذ ق
شلك ٕارادي تقلصو  مك  ا كنطلبو م اوبوا معه، اح ٔن تت رجو  احملرتمني، 

ب الزتامات طارئة، س صص لمك  ٔمكن من الوقت ا يه اليت فرضت  ما 
ت هذه اجللسة   . لينا تغيري توق

ش ينقص من  ر جمهود  ادي يد ته،  س احلكومة من  السيد رئ
النرصاف ٔذنو لنا  ش ميكن لنا ت  ، صص    .الوقت ا

راه شارن يتفهمو هذا إال   .كنمتىن من السيدات والسادة املس
ادي ن ٔنه طبقا لقرار سابق لندوة الرؤساء،  ر  ٔذ ارشة و عطي اللكمة م
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ددها  يل توصل هبا كتابة و ٔسئ ا ىل ا ابة  س احلكومة لٕال لسيد رئ
عي  12 ج ٔ احلوار  اول جوانب خمتلفة من مس ٔسئ ت ، ويه  سؤ

ٔزمة  واء  د"يف ارتباط جبهود اح صادية " 19-وف ق هبا  يف جوا
عية ج   .و

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ابة عهناعندمك ٔسئ توصلتو هبا، تفضلو لٕال  .  

نالسيد سعد  س احلكومة ا ين، رئ   :الع
﷽  

ىل رسول هللا و وحصبه   .امحلد  والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

و والسادة الوزراء، ر ا   السيد وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

عي  ٔشكرمك ج حلوار  ة واملرتبطة ٕاما  ٔسئ املتنو ىل طرح هذه ا
عية جلاحئة  ج صادية و ق واء التداعيات  د"وٕاما بتدابري اح ، "19-وف

برية ٔمهية  د ا ٔن املوضوع عندو وا   .وٕاما يف العالقة بني االثنني، وال شك 
ذ سنة وربع تقريبا وحنن نصارع هذه اجلاحئة، وا ، حنن م محلد  بالد

ة، وبفضل السياسة املتبرصة جلال امل دمحم  بفضل التوجهيات السام
لني، سواء  ل مجيع املتد ٔيضا بفضل التعاون من ق السادس، حفظه هللا، و
ٔو اكنت  نية  ٔو اكنت  ٔو اكنت مدنية  ات رمسية  اكنوا هيئات رمسية، 

ٔو اكن معوم املواطنا ٔو اكنت نقابية  ت واملواطنني، بفضل لك هذا سياسية 
ال وامحلد  من الكفاءة،  ه هذه اجلاحئة مبستوى  ٔن نوا استطعنا 
 ،ٔ ٔسو ا ا ولية وواقع احلال وجتن شهدت بذ خمتلف اجلهات الوطنية وا

عيا ٔ اج ٔسو ، و صاد ٔ اق ٔسو ٔ، حصيا و ٔسو يل هو  ا ا   .هذا هو املهم، جتن
عية بطبيعة احلال، هذا ال يعين ب ج صادية و ق ٔثريات  ٔن الت

 ٔ ٔسو ا ما هو  ست صعبة، بل يه صعبة ومؤرة وضاغطة، ولكن جتن ل
  .وامحلد  رب العاملني

س،   السيد الرئ
عي مبفهومه الشامل ميتد من الوطين واملركزي ٕاىل  ج ٕان احلوار 

ٔن املرشع املغريب  اجلهوي ٕاىل القطاعي ٕاىل املقاواليت ٕاىل احمليل، ذ 
حلوار  ستور املغريب هيئات تعىن  دث ا ٔ ٔيضا  ليات و حيتاج مج من ا

ل املثال  ىل س ، هناك  ٔشاك عي مبختلف  صادي "ج ق لس  ا
يئ عي والب ج لرتبية والتكون والبحث "، هناك "و ىل  ٔ لس ا ا

عي املو "العلمي ج حلوار  ايت، وهناك مؤسسات خمتصة  لجنة : "ضو ا
د ٔنظمة التقا لصندوق الوطين "، "الوطنية حول ٕاصالح  جملس إالدارة 

عي ج ب التكون املهين وٕانعاش "، "لضامن  لس إالداري ملك ا
لتعاضد"، "الشغل ىل  ٔ لس ا لتكون املهين"، "ا لجنة الوطنية  ، "ا

ج ٔخرى تعىن مبوضوع احلوار  عي يف القطاع العام ٕالضافة ٕاىل هيئات 

ة"كـ  لوظيفة العموم ىل  ٔ لس ا   ".ا
لقطاع اخلاص، هناك  سبة  ل جملس "و" جملس املفاوضة امجلاعية"و

اطر املهنية ىل ٕالنعاش "، و"طب الشغل والوقاية من ا ٔ لس ا ا
شغيل ٔحاكم املتعلقة "، و"ال ع التطبيق السلمي ل لجنة الثالثية امللكفة بت ا

شغيل املؤقتمب شارية حول معايري "، و"قاوالت ال س لجنة الثالثية  ا
ولية لبحث واملصاحلة"، و"العمل ا لجنة الوطنية  د مؤسسات "ا ، كام تو

عي املهين كـ ج لبحث واملصاحلة"لحوار  لجنة إالقلميية  الس " ا وا
شغيل و ل لجنة إالقلميية امللكفة "إالقلميية واجلهوية  لبت يف طلبات ا

رسحي الق وال باد يف "إال ل واستفادة م ٔيضا لك تواصل وتفا ، و
اته عي ويغين خمر ج ٓراء يغين احلوار  ات وا   .املقرت

عي مبفهومه  ج ٔمهية احلوار  ومن هنا فٕانه انطالقا من ٕاميان احلكومة ب
و  ليات، مركز و ىل تفعيل خمتلف هذه ا وحمليا الواسع، حرصت 

هنا وبني خمتلف  ٔساسيا لتطور التعاون ب ال  ه مد وقطاعيا، وجعلت م
رب معلية  ريمه، وخصوصا  صاديني واملهنيني و ق عيني و ج الرشاكء 
رمجنا هذا  عي، وقد  ج شاور والتداول هبدف تقوية السمل  إالنصات وال

الل  ملبادرة  ب احلك 6إالميان  ٔوىل لتنص ضيات ٔشهر ا ومة لتفعيل مق
ىل هذه  عي،  ج مج احلكويم خبصوص اسمترار احلوار  الرب
عيني واملهنيني  ج ينة مع الرشاكء  القة م ت لكها، ٕالرساء  املستو
لب هذه  ٔ شاور املتواصل، و امحلد   الل ال صاديني، من  ق و

تظمة شتغل بطريقة م ليات لكها    .ا
ٔن  ٔيضا  ٔيضا مل نرتك االتفاق ٔريد  ٔن احلكومة  ىل  ٔؤكد يف البداية 

ذ  ذ البداية، وم عي، م ج لسات احلوار  ٔن جنري  عي دون  ج
ٔسفر بعد فرتة، سنة ونصف تقريبا، وبعد  ي  ٔوىل، وهو ا ٔشهر ا ا
رخيي  عي  لني يف هذا احلوار الوطين عن اتفاق اج اخنراط مجيع املتد

ٔطرا عه يف ثاليث ا ي مت توق تصف الوالية، وا ريل  25ف يف م ٔ2019 
ٔكرث " حتاد العام ملقاوالت املغرب"بني احلكومة و واملنظامت النقابية ا

حن امحلد  يف 2021-2019سنوات يه  3متثيلية، وهيم  نمت  2021، ف
ٔن  صف وموضوعي يعرتف  ضيات هذا االتفاق، ولك مالحظ م دئيا مق م

لني والرشاكء االتفاق ي ٔيضا حتمل خمتلف املتد ىل حتمل احلكومة و ؤرش 
ٔيضا لك هذه  ام، لكن  رخييا  لمسؤولية اكم جبعل هذا االتفاق اتفاقا 
ىل  ٔن احلكومة حتملت مسؤوليهتا جبعل التلكفة املالية  ىل  ٔمور تؤرش  ا

اكليف االتفا ، فقد حتملت  ذها حلكومة مق رك تنف دم  ق فعال، اتقها و
ب تداعيات اجلاحئة س ة    .رمغ ظروف املالية العموم

لك  اليا  ر هذا االتفاق، التنويه  دد هنا، مبناسبة ذ ٔ ٔن  وامسحوا يل 
س فقط  الية، ل نوا عن وطنية  ٔ ن  عيني ا ج صاديني و ق لني  الفا
الل احملطات اليت عشناها  ٔيضا  عي، بل  ج الل جوالت احلوار 
ة، جعلت من  ق رشاكة حق ة، واليت متزيت  طي هذه الوالية احلكوم

ٔساس لمواطنات واملواطنني اهلم ا عية  ج ٔوضاع    .حتسني ا



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

3 

 )2021 ماي 25( 1442 شوال 13

د  شلك مقدر يف ٕارساء قوا ٔسهم  ٔن هذا االتفاق  وتعترب احلكومة 
عية ببالد ج ٔوضاع  عي ويف حتسني ا ج   .السمل 

ىل    :ٔن تنفذ اجلانب املتعلق هبا اكمالوقد حرصت احلكومة 
ة  ٔوال، ا ٔنمت تعرفوهنا مجيعا ال  ر املايل، و ٔ لزتامات ذات ا ذ  تنف

ٔن اللكفة املالية لهذا االتفاق اكن  مليار درمه  14.25ٕاىل التذكري هبا، ذ 
رية، يف السنة الثالثة  ٔ ٔوىل،  5.3يف مرا ا ، 2019مليار يف السنة ا

ة يف قانون املالية مليار در 6 مليار درمه بصدد  3، حوايل 2020مه ٕاضاف
دة والرفع 2021قانون املالية  ٔيضا الز ٔجور وتضمن  دة يف ا ، وتضمن الز

 .يف التعويضات العائلية
ورو  احئة  ة اليت فرضهتا  ٔن الظرف ىل الرمغ من  ٔنه  ٔقول  ٔن  وميكن 

ل املالية العمو  ة سنة اكنت قاسية واخنفضت مداخ مليار  82بـ  2020م
ة سنة  ل املالية العموم ٔن تنخفض مداخ ٔقل، ومن املنتظر  ىل ا درمه 

ا هاذ اليش اكمل احلكومة وفت  2021 ل هذا املبلغ، وا بتقريبا النصف د
دة يف  ٔجور والز دة يف ا عي، ال ف خيص الز ج ا يف احلوار  لزتا

، وخصوصا يف قانون املالية املعدل، ولكن 2020التعويضات العائلية لسنة 
ل  يل 2021ٔيضا يف قانون املالية د ٔجور ا دة يف ا لز ت ملزتمة  ، بق
عي ج   .اكنت يف االتفاق 

ل احلكومة، رمغ ظروف اجلاحئة  امة د ال هذه سياسة  ىل لك 
ٔو املقاو جعلهتا  ٔو املواطنني  يل هتم املوظفني  ٔمور ا احلكومة يف مجيع ا

ر العمويم، بل  س ش تويف هبا، و ما نقصناش يف  لها  ٔولوية د ا
ر العمويم سنة  س قانون املالية، ما نقصناش يف التوظيف  2021زاد 

اش  ت، ما وقف دد املستو العمويم، بل بقي كام اكن ورمبا زاد 
ا ات الكربى، وٕامنا اسمترينا يف هذه إالصال ت الكربى، رمغ لكفهتا إالصال

اش وما نقصناش يف  ال، ما وقف يل اكينة يف هذا ا ورمغ الصعوبة ا
عي، بل لكها زد فهيا يف  ج ات ذات الطابع  ل القطا املزيانيات د

ل  اش دمع الربامج  2021املزيانية د ة، ما وقف مبا فهيا التعلمي والص
عي ج عية، بل مجيع الربامج  نا ملزتمني هبا وزد فهيا، وزد ج ة بق

ىل حسب لها    ..يف اللكفة د
ال  ي اكن  عية، وا ج ل امحلاية  ريا، ٕاطالق ورش د ٔ ٔيضا و و
ارشة ابتداء من  ه م نطالقة واندجمنا ف ٔعطاه  ، حفظه هللا، قد  امل

  . 2021سنة 
ه لك فة مالية، ولكن هاذي لكيش عندها لكفة مالية، لكيش هاذ اليش ف

ادي تبقى كام اكنت  ٔمور ما منسوهاش،  ٔن هذه ا ٔمحر  د اخلط  در وا
ٔخرى، حىت ال ترض  ليات  ٔخرى و رت إالشاكل املايل بوسائل  واحلكومة د
عية وال  ج ملسهتدفني يف هذه الربامج  عية وال  ج لربامج  ال 

يل ك  ملواطنني ا عية وال  ج ات  ات لقطا ستافدو من هذه القطا
يل استفادو من هاذيك  عي وال املوظفني ا ج حلوار  عية وال  ج

لقطاع العام سبة  ل عي، هذا  ج دات يف احلوار    .الز

ملناسبة، ٕان املغرب  ٔكدها  - و اصين ن ول  -و ٔن املغرب يعترب من ا ب
ىل هذه الوتري  افظت  عي يف القالئل يف العامل اليت  ج ة من إالنفاق 

احئة  د"ظل  يل نقص يف "19-وف ٔخرى لكها تتلقى ا ول ا ، راجعو ا
ر العمويم  يل نقص %50س يل نقص يف إالنفاق % 40، ا ا

عي  لنا هاذ اليش اكمل ما منسوهش . ٕاخل...ج ا در الهدف د اح
ٔخرى ل إالشاكل املايل بطرق  رو تدبري د   .وند

عي عن الرفع و  ج ٔسفر احلوار  ىل مستوى القطاع اخلاص،  ٔيضا 
ارة واخلدمات  ة والت لتني يف قطاع الصنا ىل مر ٔجور  ٔدىن ل من احلد ا

سبة  سبة %10ب ٔيضا يف القطاع الفال ب لرفع من % 10، و ٔيضا  و
ٔصدرت احلكومة املراسمي املنظمة  التعويضات العائلية يف القطاع اخلاص، و

  للك هذا؛
ٔسست  نيا، ٔنه ت عي، ذ  ج لحوار  ٔسسة اجلهوية واملهنية  امل

ٔقل  ىل ا عي، واليت جتمتع مرتني  ج لحوار  ان اجلهوية وإالقلميية  ل ا
ٔو من ميثلهم، واليت تتكون من ممثيل السلطات  ٔو العامل  حتت رئاسة الوالة 

ت النق حتاد العام ملقاوالت "ابية وممثيل اجلهوية وإالقلميية وممثيل املركز
ات الشغل، " املغرب زا سوية  هيا ب ىل الصعيد اجلهوي وإالقلميي، يعهد ٕا

ٔن  ٔمل بالد  ىش مع سياسة الالمتركز واجلهوية املتقدمة اليت ت وهذا ي
ل ٔكرث من ذي ق   .سري فهيا قدما 

سبة ل ان واشتغلت حسب املطلوب  ل للك  وقد مت ٕارساء هذه ا
لحوار  ان اجلهوية وإالقلميية  ل ٓخر ما مت ٕارساؤه هو ا جلنة، واكن 
ر  رة مشرتكة بني لك من وز ىض مذ شاؤها مبق عي، اليت مت ٕا ج

لية ووزر الشغل وإالدماج املهين بتارخي  ا رب  6ا ، وقد 2019دج
ٔقالمي، ومهنا من اشتغل  ري من اجلهات وا ان يف الك ل ٔسست هذه ا ت

الل هذه الفرتة   .فعال وانطلق يف مع 
لحوار مع  ات  دة اج رٔست  ليات، فقد  ٕالضافة ٕاىل هذه ا و
د اجلهود  ل توح ٔ ٔو املهنيني، من  صاديني  ق ٔو  عيني  ج الرشاكء 
ٔسفرت عن  ث  ىل العامل، ح ٔو  ىل املقاو  ر اجلاحئة، سواء  ٓ اوز  لت

دة ٕاجراءات، ىل  اصب  االتفاق  ىل م شلك مقدر يف احلفاظ  سامهت 
ٔ يف حوار  ذ بداية اجلاحئة و ؛ ميكن نقول لمك م الشغل ويف ٕانقاذ املقاو
ٔو ٕاما  ات وطلبات  ٔو ٕاما مقرت رات  ل ٕاما مذ ستق ٔسبوعيا،  مسمتر 

سمترار، ال يتوقف عند احلوار؛ ٔو ٕاما مؤسسات  ٔو ٕاما مجعيات    جلان 
ليات ا لثا، عيةتعزز  ج ذا اللزتام املتعلق بتعزز : لوساطة  تنف

ان إالقلميية  ل اصة ا ات الشغل،  زا سوية  عية ل ج ليات الوساطة 
ذ  ع تنف لساهتا وت سيريها وانتظام  لبحث واملصاحلة وضامن حسن 
ٔجري حول واقع معل  ي  شخيص ا ىل ال ات املرتتبة عهنا، وبناء  االتفاق

ان ل هنوض بدورها املمتثل يف املسامهة يف حفظ واستقرار  هذه ا ٓفاق ا و
ٔقالمي  شور ٕاىل السادة والة اجلهات وعامل ا ه امل العالقات املهنية، مت توج
لتطبيق  لزتام  ل  ٔ ان، من  ل عتبارمه رؤساء هذه ا والعامالت، 
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ضيات القانونية املؤطرة لعملها لمق   .السلمي 
، استطاعت الل سنة  وتبعا  لبحث واملصاحلة  ان  ل هذه ا

سوية  119من دراسة  2020 ا، متت  ا  43زا مهنا، ويف املقابل متت ٕا
الل سنة  13 لبحث واملصاحلة  لجنة الوطنية  ىل ا زاع شغل جامعي 

لبحث واملصاحلة 2020 لجنة الوطنية  ىل مستوى ا  10، خصص لها 
ات؛   اج
ور الرق رابعا؛ ٔنه هذاك االتفاق تعزز ا يش الشغل، ذ  ايب ملف

ش الشغل ودوره الرقايب، و معلت  از مف ٔيضا تعزز  الثاليث تضمن 
ىض قانون املالية  ة مبق ش الشغل مبوارد ٕاضاف از تف ىل تعزز  احلكومة 

اولنا نلزتمو هبا يف 2021 يل  ٔمور ا ٔيضا من ا ىل الرمغ  2021، وهذا  و
ة ال  شا  180صعبة، وقد رشعت الوزارة امللكفة يف توظيف من الظرف مف

ٔول مرة يف سنة   ، ري مسبوقة ببالد الل معلية توظيف  لشغل من 
رو  دة كند دة  182وا يش الشغل، وهو ما ميثل ز صب مايل ملف م

ٔجراء % 54 اليا، هبدف تعزز حامية ا ن  يش الشغل املعمتد من مجموع مف
بة املقاوالت، ش الشغل وموا رية جلهاز تف ٔمهية الك   .وحنن نعرف ا

الل  ىل تطور وسائل معل هذا اجلهاز، من  كام معلت احلكومة 
دمج  رب وضع نظام معلومايت م الته  " وم شغل"رمقنة خمتلف تد

(travail.com)  ة ا ة والن سيط معل اجلهاز وٕاضفاء املصداق د وت وتوح
ة لفائ كوي اهزيته يف خمتلف ليه وتنظمي ورشات  ل الرفع من  ٔ دته من 

يش  ل مف ٔ كنحيي هنا هاذ اجلهاز د ل، ميكن نقول و جماالت التد
دا يف عز اجلاحئة، مه من بني الناس  مة  د املهام  ٔهنم قامو بوا الشغل 
رة املقاوالت  م يف ت الفرتة لز ش الشغل  ٔن تف يل اكنو يف املقدمة  ا

ٔك ش والت ا مبختلف إالجراءات الصحية وإالجراءات ولتف د من الزتا
بة  ات النظر وملوا لمصاحلة ولتقريب بني و ل  لتد ٔيضا  رتازية، و

ريه كثري؛   املشغلني و
ال جمال  امسا، مواص احلوار يف بعض القضا وامللفات، مهنا م

درت احلكومة يف ٕاطار ٔنه  ت النقابية، ذ  رشيع واحلر لزتام دامئا  ال
لزتامات  ات االتفاق الثاليث ٕاىل الرشوع يف املشاورات يف جمال  مبخر

الل ٔو ذات الطابع التنظميي، من  رشيعي    :ذات الطابع ال
ت  - ر الشغل وإالدماج املهين واملركز شاورية بني وز عقد لقاءات 

ى ٔن مرشوع القانون التنظميي لٕالرضاب، واملودع  ش جملس  النقابية 
ذ سنة  ذ 2016النواب م الل الوالية  5ٔو  6، يعين م سنوات 
رشيعية السابقة؛   ال

ت اليت زودت  - شكر النقا ت املهنية، وك ا مرشوع قانون النقا ٕا
زود؛ اهتا التفصيلية، وهناك من مل  ر مبقرت   السيد الوز

ت النقابي - ىل املركز ت املهنية  ا مرشوع قانون النقا ل ٕا ٔ ة من 
ل  ٔح ل االتفاق الثاليث، مث  ات د ر ٔيضا من ا ٔنه، وهذا  ش ٕابداء الرٔي 
رٔيه يف املرشوع،  ٔدىل  ي  يئ ا عي والب ج صادي و ق لس  ىل ا

ه ملسطرة املصادقة؛ هنائية ٕالخضا ة ا ٓن يف طور الصيا   وهو ا
لامدة  - وهذا حشال  من مدونة الشغل، 16ٕاصدار املرسوم التطبيقي 

ظر؟ من  ي سىن؟ حشال هاذ املرسوم  ذ 2003ي رخي  2003، م ذ  م
اه، بطبيعة احلال  ا خرج ظر، امحلد  ها اح ٕاصدار مدونة الشغل وهو ي

عيني؛ ج شاور مع الرشاكء    بعد ال
ٔطراف الثالثة - : عقد يومني دراسيني حول مدونة الشغل حبضور ا

ت ومم  ٔرضية احلكومة والنقا رباء، قصد ٕاجياد  ثيل املشغلني، وحبضور 
شاور شامل حول القضا اليت هتم مدونة الشغل   .النطالق 

ىل ٕادراج هذا  د، فقد مت االتفاق  ظومة التقا خبصوص ٕاصالح م
ٔفق ٕاطالق مسلسل إالصالح الشمويل  عي، يف  ج امللف مضن احلوار 

الل ٕارساء نظام الق  د، من  طبني العام واخلاص، وفق ما ملنظومة التقا
ٔنظمة  سفر عنه نتاجئ دراسة ٕاصالح  ٔو ما س ٔولية  سفر عنه النتاجئ ا س

ارية زال  د اليت ما   .التقا
يق املر الثالثة  راسة متت،  ل ا ٔوىل والثانية د حصيح املر ا

مت قريبا   .واملر الرابعة اليت ٕان شاء هللا س
ثا ل وضع م ٔ شاور من  سك والسمل ال عي حيقق ال ق اج

عي، هاذ اليش اكمل مت يف هذه  ج د احلوار  عيني وريس قوا ج
  .املر

ىل  اته، و مثني خمر ٔيضا و ايت  عي املوضو ج ل تفعيل احلوار  ٔ و
احئة  د"الرمغ من تفيش  صادية " 19- وف ق واسمترار تداعياهتا 
عية السلبية، فقد ج سيق مع الرشاكء  و حرصت احلكومة، بت

ىل مواص تفعيل الهيئات الثالثية الرتيب  شاور معهم،  عيني وال ج
ث مت يف هذا السياق عقد  ايت، ح عي املوضو ج حلوار  اليت تعىن 

  :دورات الهيئات التالية
اطر  - لس طب الشغل والوقاية من ا ورة التاسعة  يونيو  5(ا

ية التناظر  )2020 رب تق قة عنه  لجنة املصغرة املن ع عن بعد  وعقد اج
  عن بعد؛

ورة  - لسا رب  29املفاوضة امجلاعية بتارخي  احلادية عرشة  دج
قة عنه؛2020 لجنة املصغرة املن ني   ، وعقد اج
ىل التطبيق السلمي  - لسهر  لجنة الثالثية امللكفة  ع الثامن  ج

ض  شغيل املؤقت، اليت انعقدت بتارخي لمق ل ر  06يات املتعلقة  فربا
قة عنه؛2021 لجنة املصغرة املن ان   ، مث عقد اج

شغيل بتارخي  ىل ٕالنعاش ال ٔ لس ا ع ا ريا، اج ٔ رب  30و دج
2020. 

ىل  نعقاد املنتظم،  ن شاروا يف  ٔطراف ا ٔحيي مجيع ا ٔن  ٔريد  و
السالرمغ من ظروف اجل ان ولهذه ا ل   .احئة لهذه ا

ٔن احلوارات القطاعية معوما قد  ٔيضا يف احملور الثاين  ٔقول  ٔن  ميكن 
س احلكومة بتارخي  شور رئ يونيو  5اسمترت، وذ تفعيال ملضامني م
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ىض اتفاق 2017 ذا ملق عي القطاعي، وتنف ج ، املتعلق بتفعيل احلوار 
ريل مبتابعة احلوار خبصو  25 ىل الرمغ من ٔ وية،  ص القضا القطاعية الف

ىل  عي قد نص فعال  ج ق عن احلوار  ٔن هذاك االتفاق الثاليث املن
لوال لعدد من إالشاكالت القطاعية، وخصوصا يف قطاع  د  ٔو ل و

  .التعلمي
ارشة حوارات قطاعية  ىل م ات املعنية مشكورة  فقد معلت القطا

لمشالك الع لول  ات ٕالجياد  ج دد من  القة واختاذ التدابري، وعقدت 
زال  سوية بعض امللفات والوضعيات العالقة، لكن ال  ٔسفرت عن  ان  ل وا
ٔهنا يف  ش واصال  سمتر احلوار م ٔن  دد من امللفات اليت جيب  هناك 
ات اليت سوت  ٔتوقف عن القطا ٔن  ة ٕاىل  ا ات، وال  خمتلف القطا

ال  ملفات ال  7يف قطاع الرتبية الوطنية سويت تقريبا ددا من امللفات، م
ٔيضا اكنت بعض امللفات قد  ة  رها، ويف قطاع الص ٔذ ٔن  ة ٕاىل  ا
ٔمور يف  دد من ا ات  ٔنه انطالقا من خمر ٔقول ب ٔن  ٔريد  سويت، لكن 
ل لكه  لس احلكويم املق ة، ا عي القطاعي يف قطاع الص ج احلوار 

ة ىل الص ين  ه سيكون م هنا القانون احملدث  2، ف مشاريع قوانني من ب
داث  ال القانوين ٕال ح ا ادي يف ري  داث، هو  ي سميكن من ٕا ا
ىل مرشوع مرسوم ملدونة  ٔيضا سيصادق  ة الصحية، و الوظيفة العموم
، واليت  ادي تويل عند يف بالد ٔول مرة  ات الصحية، وهذه  الق ٔ ا

دهتا الهيئة الوطنية  ٔيضا بعض مشاريع ٔ ن، و ٔطباء مشكور ات وا لطب
يل اكن مع  سوية بعض امللفات العالقة، واليت واحلوار ا املراسمي املرتبطة ب

هيا هتت ٕا   .الرشاكء ا
ٔخرى  ٔرجع ٕاىل جماالت  ا مسمترون يف هذا املوضوع، ولكن س ٕاذن اح

عية واملهني ج ٔخرى مع خمتلف الهيئات  ات حوارات  ل خمر   .ةد
ات االتفاق املربم يف  ر ٔيضا، وتطبيقا  ات الرتابية  رن  25يف امجلا دج

دد من امللفات،  2019 سوية  لقطاع، فقد مت  ٔكرث متثيلية  ت ا مع النقا
ازة  ىل شهادة إال ني سابقا احلاصلني  ٔعوان املؤق سوية وضعية ا هنا  من ب

ل فاحت ي  ٔو ما يعادلها ق ر يف التعلمي العايل  ىل 2011نا ، وذ بناء 
س احلكومة بتلكفة مالية تناهز  ايئ لرئ ص است مليون درمه،  440رخ

ي هو  ات الرتابية، وا عية ملوظفي امجلا ج ٔعامل  داث مؤسسة ل وٕا
عي ج ات ذ احلوار  ٔيضا من خمر   .اكن 

عي معوما  ٔخرى هناك حوار اج ات ا دد من القطا ٔيضا، يف  و
شاور مع مس  بري، ال عرث، وظروف اجلاحئة عندها دور  ا م ٔح متر و

ة تداعيات اجلاحئة  عي ملوا ج ٔيضا جزء من احلوار  يل هو  املهنيني ا
ٔ اكن نوعها،  ح احلوار مجليع الهيئات املهنية  ل، هناك ف ٔرشت من ق كام 

متنا، و هذا احل ٔن إالنصات جزء من  ا كنعتربو  د يف ٔن اح وار ام
ٔحث مجيع  ىل مستوى رئاسة احلكومة، ودامئا كنت  ات و مجيع القطا
عيني واملهنيني بدون  ج ل مجيع الرشاكء  ستق ٔن  ىل  ات  القطا
برية، واحلوار هو  ت  ل اجلاحئة اكنت فعال صعو ٔن يف الفرتة د دود، 

ددا من إالشاكالت اجلزئية اليت ٔن نعرف  نا من  ي سميك ه ا  قد ال نن
دد من  يل كتعكس  ادة وا رفع  هيا وقد ال تعكسها التقارر اليت  ٕا
شني هبا  ا يل  هيا ا ري موا يعرفوها  إالشاكالت، ولكن بعض إالشاكالت 
يل  ق، هاذوك هوما ا لهيم ا زل  يل  لها وا لرضر د اسني  يل  وا

هلم و  ٓهات د ش نعرفو هاذ ا هيم  ٔموراصنا نصنتو  ينظرو ل   .يفاش 
ٔن حنل ت إالشاكالت،  يف ممكن  ات  يل كتعطينا مقرت ٔيضا ا و
ة  ملناسبة يف موا يل قامت هبا احلكومة  دد من إالجراءات ا و 

صادي  1000اجلاحئة قامت احلكومة مبا يقرب  ق ىل املستوى  ٕاجراء 
د املرة راه عرضت كنا وص  عي، وا ج ىل املستوى  ٕاجراء  500لنا و

لتنظمي وٕاما  رشيع وٕاما  ل يف يونيو، من بعد لك مرة كزنيدو ٕاجراءات ٕاما 
لك ٔو تقوم هبا احلكومة  ات    .إالجراءات اجلزئية اليت تقوم هبا القطا

ٔنه يف  ٔجرة، ذ  ىل هاذ احلوارات، قطاع سيارات ا ٔم  من ا
ىل قطاع سيارات  ورو  احئة  ر  ٓ شغل ما ٕاطار تدارس  ي  ٔجرة ا ا

ىل عقد سلس من إالجراءات مع  150يناهز  ٔلف خشص، مت احلرص 
ىل املستوى  خلصوص و لية  ا ىل مستوى وزارة ا ممثيل هذا القطاع 
دة  د إالجراءات الالزمة ملسا ىل املستوى إالقلميي، هبدف اع الوطين و

ستفا هنم من  ة ومتك ذة املهنيني لتدبري هذه الظرف دة من إالجراءات املت
ات املترضرة بة ودمع القطا   .ملوا

ٔجرة،  نيي النقل بواسطة سيارات ا ذة لفائدة  ت التدابري املت مك
ذة ة من إالجراءات املت   :من ضامن استفادة هذا القطاع من مجمو

ستفادة  - ل  ٔ ٔجرة لتقدمي طلباهتم  ال لسائقي سيارات ا ح ا ف
مع املايل ري من ا ٔرس واملهنيني املستقلني والعاملني يف القطاع  صص ل  ا

دد السائقني  ء، وقد بلغ  ن من انعاكسات هذا الو املهيلك واملترضر
مع ما يفوق  ن من هذا ا د سائق مبختلف العامالت  115.000املستف

ٔقالمي؛   وا
ة وت املتعلقة بقروض إالجيا - ٔقساط القروض البنك سديد  ل  ٔج ر ت
دود  2020يونيو  30حىت   3000دون حتمل الفوائد اجلزائية، وذ يف 

درمه شهر ف يتعلق  1500درمه شهر ف يتعلق بقروض السكن و
ٔجرة؛ سيارات  ناء املربات املستعم  ه قروض اق   بقروض التجهزي مبا ف

الل فرتة  - ٔجرة  ٔمني سيارات ا سبة لت ل ض  ستفادة من التخف
ٔمني قد تصل ٕاىل  ٔقرهتا رشاكت الت احلجر الصحي، وذ وفق معدالت 

  ؛30%
ٔجرة يف العديد من العامالت  - ٔرس سائقي سيارات ا استفادة بعض 

دات الغذائية؛ ٔقالمي من املسا   وا
ة  - ٓم شاطهم بصفة  اف  ٔجرة ملواص واست نيي سيارات ا بة  موا

ف من ٕاجراءات احلد من الت    .نقلبعد التخف
ٔخرى،  ري منوذج ميكن نعطيو مناذج  ٔقول هذا  ٔن  ريه كثري، وميكن  و
ٔي  رتازية اليت يطلب من  ٔن حىت إالجراءات  منوذج  ولكن هاذ ا
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ٔن  ب القطاع، مع املهنيني،  ٔر رها كتدار عن طريق احلوار مع  قطاع يد
ىل إالجراءات  ش نتفامهو  رتازية ٕاىل ما اكش هذاك احلوار ما ميك

ٔيضا اجلهات  هتم، و عتبار ويلزتمو هبا يف ُمك ذوها بعني  ٔ ٔن ي اليت جيب 
الصحية كتكون دامئا مشاركة يف هذه احلوارات، وكنخرجو بدفرت حتمالت 
يل  رتازية ا ٔشنو يه إالجراءات  يل  ليه ا فق  يل هو دفرت حتمل م ا

راقب ة اليت  ش حىت السلطات العموم كتكون عندها  الزتمو هبا، 
يل مشلها  ات ا لتايل دوز امحلد  يف معوم القطا لهيا و املرجعية املتفق 
ل  ر التحمالت، هذه معوما امحلد  جتاوز الفرتة د هذا احلوار وهاذ دفا

م ، وهذا يشء  ة معوما وامحلد  ٓم   .اجلاحئة بطريقة 
ٔن اكن حوار شكر هاذ اجلهات لكها،  مضين واكن حوار  وهنا بغيت 

لهيم، ولكن هوما حبس وطين  يل اكنت ضاغطة  ٔزمة ا صعب يف عز ا
ٔنه املشاركة يف هاذ الورش الوطين عن طريق حوار مسؤول  ايل عرفو ب
ه هوما مكهنيني  ستافدو م ه امجليع، ك د م ستف دا،  م  ومسمتر يشء 

لهيم وال هلم مكهنيني دون خماطر  سمترو يف العمل د ىل ش   
الل  د مهنم الوطن من  ستف ٔيضا  هلم املرتفقني، و ن من املهنة د د املستف

احئة  شار  د"مسامههتم يف احلد من ان   ".19-وف

قطاع النقل معوما حىت هو راه اكنت حوارات، سلس من 
ت املهنية ومع املهنيني ومع  ات، سلس من احلوارات مع النقا ج

ددا من الهيئات املهنية ا ٔيضا وضع  ر التحمالت و يل مت فهيا وضع دفا
ش ميكن  بة هذا القطاع  ري دفرت التحمالت ملوا ٔخرى من  إالجراءات ا

احئة  اوز إالشاكالت الضاغطة اليت فرضهتا  د"يت   ".19-وف
ه عدد، ولكن امحلد  جنحنا ف   .راه اكن ذاك اليش مضين، وصعب وم

ٔيضا امحل ارة هو  شكر قطاع الت تالية، وت د  اكنت حوارات م
ار راه هوما عصب احلياة ف خيص ٕايصال مجيع  ال، الت املهنيني يف هذا ا
ار  ٔيضا الت خلصوص، و يحتاجوها املواطنني، جتار القرب  يل  املواد ا
ريمه لكهم وامحلد  اكنت مشاركة قوية يف حوارات  مجل و ٓخرن لكهم  ا

الل امجلع  ا كنعولو كثريا من  س فقط وطنيا، واح هلم، ل يات املهنية د
ات  د احلاج ا كتلقى وا ٔح ٔن  ىل احلوارات إالقلميية واحمللية، و ٔيضا 
ار، صنف معني  ٔسواق، صنف معني من الت اصة بصنف معني من ا

شطة، صنف ٔ د النتاجئ .. من ا ٔدت ٕاىل وا ة معينة، ف امحلد   ٔمك
ٔشادت مة من  دد من إالجراءات املتعددة، سري إالجراءات لكها  الل 

اوزو هذه املر الصعبة  ش نت ارة وفات  ل الت امحلد  هذا القطاع د
احئة  ل  د"د   ".19-وف

شاور مع  يل هو ال ٔتوقف عنده، ا ٔن  ٔريد  لث  انب  لكن، هناك 
ات املعنية بتعممي التغطية الصحية، ذ ٔنه يف ٕاطار توسيع  خمتلف الف

ات  ح املشاورات مع خمتلف الف ىل ف عية، معلت احلكومة  ج امحلاية 
ٔسايس  98.15املعنية بتطبيق القانون رمق  اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

ات  سبة لهذه الف ل داث نظام املعاشات  ٕ ٓخر  عن املرض والقانون ا

  .من املهن احلرة
دد من امل  ة  ٔسفرت عن ٕاصدار املراسمي اخلاصة ون شاورات اليت 

ات ن : بعدد من الف العدول، القوابل، املروضني الطبيني، املرشد
ساخ،  ٔطباء، املهندسني املعامريني، ال ني، املفوضني القضائيني، ا السياح
داد  ل إال ٓن تقريبا يف مرا ى احملامك، وهناك مراسمي ا ولني  الرتامجة املق

رية ل ٔ دي ا شلك  ٔخرى، وتواصل احلكومة  ات ا عدد من الف
رسيع اخنراطها يف نظام التغطية الصحية  ة ل ات املتبق املشاورات مع الف
ات الثالثية اليت وقعت  التفاق ات املعنية  لف ٔمر  ٔساسية، سواء تعلق ا ا

ريل  14يوم  ار  2021ٔ ال امل حفظه هللا، واليت هتم الت ٔمام 
ايت، واحلرف  ٔيضا نظام املقاول ا ني واملهنيني ومقديم اخلدمات املستقلني، و

دة، ويه فكرة  لمسامهة املهنية املو اضعني  نظام احملاسبة، وهاذو لكهم 
ل  ة احلوار مع املهنيني، ق د ذاهتا اكنت ن دة يف  املسامهة املهنية املو

ة، واليت ُرصدت يف املناظرة ا ة واحلوارات اليت هذاك املناظرة الرضي لرضي
ٔنفسهم؛ رزت مع املهنيني  ي اكنت فكرة سابقة    متت فهيا، فه

ة التقليدية؛ نيي الصنا ني و   نيا، احلرف
يل يه املهن املنظمة،  ٔخرى اليت ا ات ا ٔيضا الف ٔو  ني،  لثا، الفال

شملها ة س ات املتبق   .واليت ٕان شاء هللا الف
ٔن احلوار ال ٔقول ب ٔن  ات وميكن  زال مسمترا ٕاىل اليوم مع هذه الف  

يبقى احلوار مسمتر يف  ذ  ٔثناء التنف ٔن حىت  ٔخرى،  ات  ٔو مع ف نفسها 
ليه،  فق  يل هو م د إالجراء ا ذ، كتجي كتنفذ وا جتاوز ٕاشاكالت التنف
ة بعض  ٔو ن ة  ة ظروف اجلاحئة من  ٔو ن ا كنتفا ٔح ولكن 

ش نلقاو  العوائق العملية اليت تربز يف الطريق، حتتاج ٕاىل حوار مسمتر 
ه ٕان شاء  احللول لهذه إالشاكالت وهذه العوائق، وهذا ما حنن مسمترون ف
لن  ٔ عية، واليت  ج ادي ميكن هذا الورش الواسع وهذه الثورة  هللا، و
ل تعممي التغطية الصحية  ٔوىل د ، وخصوصا يف املر ا ال امل عهنا 

اوزو  2022-2021يف  ش نت من من التغطية % 95ٕان شاء هللا 
ٓخر هذا الورش   .الصحية يف 

رجع  اود  ٔرشت لها يف البداية، ولكن  ٔشري ٕاىل نقطة كنت  ٔن  ٔريد 
ب ظروف اجلاحئة، ويف مارس  س ٔنه  ٔقول ب ٔن  ٔريد  كنت قد  2020لها، 

ٔطيافها املمث يف الرب  ٔحزاب السياسية جبميع  ري عقدت خشصيا مع ا ملان و
ة  ارة والصنا ٔيضا مع غرف الت ٔكرث متثيلية و ت النقابية ا املمث ومع املركز
لمهنيني،  ٔكرث متثيلية  دد من امجلعيات املهنية اليت متثل املهنيني ا ومع 
ٓراء  شاورية، الهدف مهنا هو استجامع ا كنت عقدت سلس لقاءات 

ٔن نوا يف ميكن  ات  قرتا ٔفاكر و ه ظروف اجلاحئة، وفعال كنا وا
ٔن  23توصلنا يف رئاسة احلكومة بـ  ل هذه الهيئات، وميكن  رة من ق مذ

ذينا هبا ات ا قرتا ٔن بعض  ا يف  رات اكن بعضها س ٔن هذه املذ   .ٔقول 
رات  ات اليت وردت يف ت املذ قرتا ، هناك سلس من  ف

، ذ بعد ذ دت طريقها ٕاىل التنف ات اليت وردت  واليت و قرتا وهذه 
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لني املهنيني،  عيني والفا ج لني  صاديني والفا ق لني  من هؤالء الفا
شار  ة ان ري يه مرتبطة ٕاما مبوا ٔ واليت الزتمت احلكومة بتطبيقها يف ا
ل اجلاحئة وتوفري رشوط إالقالع  لتقليل من التداعيات د ٔو  ء  الو

صادي   .ق
ٔريد ريا،  ٔ دد من املهنيني  و ٔيضا مع  ٔن احلوار مسمتر  ٔشري ٕاىل  ٔن 

احئة  د"ومن الهيئات املهنية املترضرة من  ٔنه حصيح ميكن "19-وف ، ذ 
ٔن رئاسة احلكومة قد توصلت من مارس  ٔقول ب ٕاىل مارس  2020ٔن 

زيد عن  2021 يل  550مبا  رات ا ري هاذوك املذ ، من  ٔو مراس رة  مذ
ارشة، هاذو هيئات، مجعيات، مؤسسات، قدمت بعد حوار  ات م

ت ات ... نقا ت وتضم سْيال من املقرت ٕاخل، بطبيعة احلال تضم شاك
ات  ٔيضا اليت وصلتنا من قطا ري املراسالت  تلفة، ومن  العملية ا
رصده،  ا  عية، هذا لكه اح نية واج ٔيضا، مايش فقط  صادية خمتلفة  اق

ع  اصة لت لية   ٔ ش ع ٔ ٔو دراسة وت رات واملراسالت  ودراسة هذه املذ
اكمل العناية،  ت، ودراسهتا  لشاك ت، ٕان اكنت القضية تتعلق  الشاك

ل معها   . اكمل املسؤولية والتفا
ة ٕاىل القطاع  س سقو مع القطاع املعين، كرنسلو  بطبيعة احلال، دامئا ك

ابعني لنعمل، ٕاما بعدها كتكون ل لقاءات  املعين، كنبقاو م ٔساس د
ات املعنية، وبغيت  ٔو يف القطا ارشة ٕاما يف رئاسة احلكومة  تواصلية م
ىل الرمغ من ظروف اجلاحئة،  ٔة  ٔن اكنت معب ات  دد من القطا شكر 

عية ج صادية و ق ٕاخل، اكنت دامئا تعطي ... ىل الرمغ من الوضعية 
ٔمهية د ا   .لحوار وا

ٔعطتنا لتايل فهذه  ٔفادتنا بعد .. دد و سيل من إالجراءات، اليت 
ات بة هذه القطا ة هذه اجلاحئة ويف موا   .ذ يف موا

عيني واملهنيني  ج صاديني و ق ٔشكر مجيع هاذ الرشاكء  ٔن  ٔريد 
يل اكنت  ل اجلاحئة وا الية يف هذه املر د نوا عن روح  ٔ ن  ريمه، ا و

يل اكنت صعيبة، و  ٔن احلكومة تعترب هاذ الرشاكء صعيبة، ا ٔؤكد ب ٔن  ٔريد 
ات  ل ٕاجناح هذه إالصال ٔ ني من  ق لني حق ٔساسيني وفا مجيعا رشاكء 

  .الرضورية
ل هاذ خمتلف التدابري اليت نتجت عن  ٔو بعض النتاجئ د ما يه النتاجئ 

تلفة؟   هذه احلوارات ا
رخي  ي اكن اتفاقا  ام، بغض النظر عن االتفاق الثاليث، وا يا وبريا و

يخصها وخصوصا اجلانب املايل  يل  ٔن اجلانب ا ي احلكومة كتعترب  وا
ٔخرى  رشيعات وفت به، فٕان احلوارات ا دد من ال ح احلوار يف  انب ف و
ىل املستوى  ا مهنا  يل خرج ٔفادت كثريا، وإالجراءات ا تلفة  ا

ذات الط يل ا عي وا ج ىل املستوى  صادي و لها ٕاىل ق ريق د
ات  ة اجلاحئة، جنا مة يف موا ات  ا من جنا ذ، استطاعت متك التنف
اصة مرتبطة  ات  ة اجلاحئة، انتوما كتعرفوها، ولكن جنا امة يف موا

ات معينة   .بقطا

ات  مع قطا رامج تعاقدية  ٔننا استطعنا نوقعو  ٔول جناح هو  ٔوال، 
 ٔ ات ا لقطا سبة  ل رضرة، معينة وٕاقالعها  زال م كرث ترضرا واليت ما 

مع يف  هتينا من ا ا ا رامج وقعت، وا دد من عقود  ٔن  ٔنمت تعرفون ب و
ات  ٔن القطا لنا يف املرسوم بقانون يقيض ب يل د ٔن التعديل ا يونيو، ٕاال 
لها  ٔجراء د مع ا لها  مع د ٔكرث ترضرا تبقى نفس إالجراءات ا ا

بة ٔو املوا   .خلصوص 
رامج هتم القطاع السيا و دد من عقود  ا اليوم عند  لتايل، فاح

ٔلعاب، هتم قطاع  ه وا ات، هتم قطاع الرتف عهدي احلفالت وامللتق وهتم م
ضية اخلاصة،  ات الر ة وإالبداعية، هتم القا ات الثقاف افة، هتم الصنا الص

ب املطامع ولكهم بطبيعة احلال ٔر دون، وهاذ  هتم دور احلضانة وهتم  ستف
ها  ريا زد مدد ٔ نية  مع املتعلقة هباذ عقود الربامج ال ل ا إالجراءات د

ها ٕاىل 2021يونيو  30حىت لـ  رب ومن بعد مدد ي يف دج هت  2، اكنت ت
ها ٕاىل  ريل، من بعد مدد جت عن احلوار املسمتر 2021يونيو  30ٔ ، وهذا 

ٔجريناه مع هذه اجلهات ومع  ي    .ريهاا
ٔدى  نيا، لمقاوالت، امحلد  هذا  سبة  ل إالجراءات اليت اختذت 

امليا مايش فقط وطنيا،  ىل الرمغ من ظروف اجلاحئة الضاغطة  ٔنه  ٕاىل 
ٔن معدل ٕافالس  ال ٕاال  ىل املقاوالت يف هذا ا يل اكنت  وٕاىل الضغوط ا

ٕافالس املقاوالت ملقارنة مع % 22اخنفاضا بـ  2020املقاوالت جسل سنة 
بري 2019سنة  ىل جزء  ٔيضا احلفاظ  ، هذه ٕاحصائيات رمسية موثقة، و

ٔكرث من  اع  صب  157.000من هذه املقاوالت، مما مكن من اسرت م
  .شغل بني الفصل الثاين والفصل الرابع من نفس السنة

لني يف الصندوق الوطين  ل املس لتايل، فٕاىل رجعنا لٕالحصائيات د و
ل لضامن  ٔول د عي يف الربع ا زيد قليال 2021ج ساوي تقر  ، فٕانه 

ل  ٔول د ل يف الربع ا ىل ما هو مس ٔو ينقص قليال  دد الشهور  يف 
ٔن 2020 ىل الرمغ من ظروف اجلاحئة وضغوطها ٕاال  ، معىن ذ 

ة  لزتام به ن عي بقي  ج لضامن  سجيالت يف الصندوق الوطين  ال
صادية املعنية، املوا  ق ات  لقطا ن  يل اك مع ا ة ا يل اكينة ون بة ا

ه  برية قامت هبا احلكومة يف توج د العملية  ة وا خلصوص ن ولكن 
ستافد مهنا البالد يف هذه  يل  ٔكرث ا شطة ا ٔ صادية حنو ا ق شطة  ٔ ا

ة و  لكاممات، جزء من الصنا ناه  سيج و ة، جزء من ال ناه الظرف
يل كنا كنتجو ) solutions hydroalcooliques(لهذاك احمللول املعقم،  ا

% 100ٔشهر كنتجو  3، ولينا بعد شهرن، 2020يف مارس ) 0(صفر 
شطة املطلوبة  ٔ صادي ٕاىل ا ق شاط  ه ال بري من توج دد  وهكذا، 

مع  ٔن ا  ، لمقاو ل احلكومة، دمع  ه دمع من ق لمقاو حمليا، وهذا اكن ف
داث  اصب الشغل ورمبا ٕا ىل م ه لٕالنتاج سيؤدي ٕاىل احلفاظ  املو

ديدة اصب شغل    .م
وه،  ات املترضرة الهشة عرف بة الف بطبيعة احلال، التدابري اخلاصة مبوا
ٔن معدل البطا يف املغرب  ٔدى ٕاىل  ي  ليه طويال، وهو ا وحتدثت 
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ملقارنة مع ا 2ارتفع حصيح بـ  انت من نقط، ولكن  ٔخرى اليت  ول ا
د"احئة  ٔرقام ما " 19-وف ت  ٔت ش نقارنو هنائيا، وقد  يعين ما ميك

شارن  ش واش هنا وال يف جملس املس نا )النواب: املقصود(عقل ، راه ج
ن  ، اك ول دو دو يف  %11.9واملغرب % 15، %17، %14ا

رب  راسة اليت قامت هب2020دج ىل حسب ا ٔيضا  ة ، و ا املندوبية السام
دات  ي قامت به احلكومة ٕاما عن طريق املسا لتخطيط، فٕان اجلهد ا
ٔظن  ٔيضا  ات، و ٔو عن طريق دمع اجلهود املرتبطة مبختلف القطا املبارشة 
ة تداعيات  ٔدى ٕاىل موا ا،  س حىت االتفاق الثاليث حىت هو سامه 

لتايل اخن ىل مستوى الهشاشة والفقر، و فض معدل الفقر املطلق اجلاحئة 
ىل املستوى الوطين 9مبقدار  ل حتويل % 11.7انتقل من : نقط  ق

ة ٕاىل  دات احلكوم ىل  %2.5املسا ة، و دات احلكوم بعد حتويل املسا
يف % 4.5ٕاىل % 19.8يف املناطق احلرضية و %1.4ٕاىل % 7.1التوايل 

ٔتت هبا ا ىل حسب ٕاحصائيات موثقة اليت  ملندوبية املناطق القروية 
بة اليت قامت  ل املوا ٔن مجيع إالجراءات د لتخطيط، وهو يعين  ة  السام
ل  عية د ج ىل الوضعية  ارشة  ٔثريات م هبا احلكومة اكنت لها ت

  .املواطنات واملواطنني
ٔن اجلاحئة ما  هذا ال يعين بطبيعة احلال، معرش السيدات والسادة، 

ٔثريات سلبية، ما  ش عندها ت ٔثريات سلبية، وحنن واعون اكن زال هناك ت
ٔثريات  ٔن خنفض هذه الت ٔ واستطعنا  ٔسو ٔن نتفادى ا هبذا ولكن استطعنا 

ٔقىص   .السلبية ٕاىل احلد ا
مليض يف هذه إالجراءات  ٔننا ملزتمون  ٔخرى، ب ٔقول، مرة  ٔن  ٔريد  و
الل احلوار مع خمتلف الرشاكء،  عية املتعددة، من  ج صادية و ق

ٔو اكنوا رشاكء س نيني  ٔو اكنوا رشاكء  عيني  واء اكنوا رشاكء اج
ٔساسية لرتسيخ  امة  ٔن هذا احلوار املسمتر هو د ٔننا نعترب ب صاديني،  اق
عي وٕالنعاش التمنية  ج ميقراطي ببالد ولتوطيد السمل  البناء ا

عية ج صادية و   .ق
رفع عن ٔن  انه وتعاىل  ٔل هللا سب ٔن س ء وهذا البالء و ا هذا الو

ا ملا فهيا اخلري   .يوفق
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ىل جواب السيد  با  ة، تعق مو الت الفرق وا ٓن ٕاىل مدا قل ا ن
ٔصا واملعارصة ل عن فريق ا د ٔول م س، واللكمة    .الرئ

شارة  ن الطالب يدةالس املس   :فاطمة الزهراء 
﷽  

س،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

و احملرتم، ر ا   السيد وز

ران احملرتمان،   السيدة والسيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لجميع   .حتية 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
اقشة مو  ا بصدد م واء واح عي وتدابري اح ج ضوع احلوار 

ٔزمة  عية  ج صادية و ق د"التداعيات  مس "19-وف  ٔ ، امسحو يل هنن
ت النقابية مبناسبة ختليد  ٔصا واملعارصة الطبقة العام واملركز فريق ا
فالية  ح ٔجواء  فاء ا خ ر البالغ  ٔ لعامل، ونعرب عن ت اليوم العاملي 

ميثل والنضا راهات احلجر الصحي وما  ب ٕا س ة لهذا احلدث،  لية ا
لتعبري  هتم النقابية من فرصة سنوية  ٔجراء ومركز ذ من حرمان ا
فاء  شغاالت وكذ لالح ىل املطالب و امجلاعي واملؤسسايت 

مثيهنا سبات والتطلع لتعززها و   .ملك

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔممي، يف ظل لسنة الثا ىل التوايل كت الطبقة العام عيدها ا نية 

يل ما زالت مسمترة  ، ا ورو ائية مرتبطة جباحئة  ٔجواء است ظروف و
ٔجراء  ات ا عية والنفسية، وكتبقى ف ج صادية و ق بتداعياهتا 
فاوتة وخمتلفة، ولوال  سب م ٔكرث ترضرا ب ة ا ات، الف والشغي جبل القطا

ٓخر ال ا ا يف وضع  ، لك ة جلال امل اق س ملبادرات احلكمية واملتبرصة و
اعية لاللزتام  ت النقابية ا قدر هللا، وهنا كنضمو صوتنا لصوت املركز

ه ٔهداف املنتظرة م ٔسسته، حىت يبلغ ا عي ومب ج اف احلوار    . ست
ٔداة قوية قادرة  ن عن جناعتو  ٔ يل  رسيخ هذا احلوار ا ىل 

عي وضامن التوازن بني احلقوق  ج ق السمل  عية وحتق ج العالقات 
ات   .والواج

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ت  لتعل ذا  ، وتنف ٔزمة الصحية ببالد ذ بداية ا مك م معلت حكوم
اطر النامجة عن  رتازية، وذ لتفادي ا سن سياسة ا ة  ة السام امللك

شار ا لية ان ا الطوارئ الصحية  الن املبكر عن  الل إال ء، من  لو
ة  لظرف يل  الل تطبيق احلجر الصحي كتدبري مر ة، ومن  اق وقائية واس
رضرة من فرض هاذ احلجر  د م ات الهشة  ائية، ولكن كتبقى الف ست
لها  يل ترضر دا يلكة، وا ري  يلكة و ات  شتغل بقطا يل ك الصحي، وا

ىل املنظومة ك  رت  ٔ يل  يل الزالت مسمترة، وا ب اجلاحئة ا س ثريا 
ٔبواهبا  لقت  ٔ ة من املقاوالت توقفت عن العمل و صادية، حبيث مجمو ق
ٔدى  يل  شلك مؤقت، هاذ اليش ا ٔخرى  ني توقفت  شلك هنايئ، يف 
ٔرقام املعامالت وكذ ٕاىل  رات والصادرات وٕاىل اهنيار  س لرتاجع 

صادية   ق ٔرسمه  ىل وضعية  بري  ر شلك  ٔ الف العامل، مما  رسحي 
عية والنفسية ج   .و

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
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هودات املبذو من طرف احلكومات  لرمغ من ا لك موضوعية، و
راهات،  دة ٕا ه  يوا ق التمنية املندجمة والشمولية ببالد  ة، فٕان حتق املتعاق

يل يه يل سامهت  وا ادية الرؤية، وا ٔ ة قطاعية  جتة عن سياسات معوم
عية، وهاذ  ج صادية و الالت السوسيو اق خ بري يف تعميق  د  ٕاىل 

ٔمام هاذ الربملان بتارخي  ال امل يف خطابيه  ٔكده  يل  ٔكتور  13اليش ا
ادة النظر يف 2018ٔكتور  18و 2017 ال امل ٕال ا  ، حبيث د

شار  منوذج التمنوي اجلديد لبالد مع ان داد ا زامن ٕا ا التمنوي و منوذج
الالت املعيقة لهاذ  خ ن عن معق  ٔ ي  ء وفرض احلجر الصحي، وا الو
ٔفق بلورة  ت، يف  ٔولو ب ا رت ادة  شودة، فهو كذ فرصة ٕال التمنية امل

ا ىل القطا ٔساسا  يل كرتكز  ديدة، وا منوية  عية، من سياسة  ج ت 
عي،  ج صاد احمليل والتضامن  ق ة والتعلمي و ٔهيل قطاع الص الل ت
ٔن اجلاحئة بقدر ما  لام  ري املهيلك،  صاد  ق الل تنظمي  وكذ من 
نت عن مدى ضعف  ٔ ٔزمة السكن و شار الفقر والبطا و شفت عن ان

دم وضوح الرؤية إالسرتاتيجي وية و ات ح ي كذ حمطة دة قطا ة، فه
يل  ، وا منوذج التمنوي اجلديد لبالد ت ا ٔولو يارات و ادة النظر يف اخ ٕال
لطوارئ  سمة  شخيص الوضعية الراهنة امل ىن انطالقا من  ٔن ي جيب 
ستحرض لك ما مت  ٔبعاد وك منوي كرياعي لك ا ٔرضية لبلورة منوذج 

اصة ٕاشاكلية الفو  ٔزمة،  الل هذه ا ه  ا عية است ج ارق 
الية الالت ا خ   .و

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ذا  كر، وتنف ٔزمة الصحية ويف وقت م ذ بداية ا مك م درت حكوم
داث صندوق  ٕ رتازية وكذ  سن سياسة ا ة،  ة السام ت امللك لتعل
ات اصة الف ن،  مع املترضر لية  ورو  احئة  صص لتدبري  مع ا  ا

عية  ج ت  دة التفاو ٔن  يل توقفت عن العمل، واحلال  الهشة ا
ٔي  ة  اجزن عن موا يجعل معظم املغاربة  ات الهشة  داد الف ٔ الية و وا
يل عرت  ورو ا ليا يف حلظة زمن  يل اتضح  ، وهاذ اليش ا ٔزمة حممت

عية ملعظم املغاربة العام ج لني عن مدى ضعف وهشاشة التغطية 
ٔو العاطلني ل  ري املهك ٔو    .لقطاع املهيلك 

عية  ج متعية وامللحمة  الن املليك عن الثورة ا اء إال وهنا 
سامه  ادي  يل  عية، وا ج شاء  - ال حما  -املرتبطة بتعممي امحلاية  يف ٕا

صا ىل اق ارشة  ر م ٓ ة وتفاو وغيكون لها  ٔقل طبق ا و ٔكرث تضام د جممتع 
عية واحلفاظ  ج ق العدا  ادي متكن من حتق ىل املواطن، و الوطين و

رامة املواطن، وغمتكن العامل من حقهم يف العمل الالئق   .ىل 
يل كتعترب  صادية ا ق ت  لنظر ساين  لك هذا يف حتد موضوعي وٕا

س احلكومة احملرتم عي، وهنا، السيد رئ ج ىل  سمو  صادي  ق ، ٔن 
مك مدعوة الستلهام العرب من نبل مقومات وتوجهيات الفلسفة  فٕان حكوم
الل التزنيل السلمي والفوري لهذه  ، من  عية جلال امل ج سانية و إال

ٔرض الواقع ىل  ري املسبوقة  ة    . املبادرة امللك

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ات  دة قطا ىل  بري  شلك  رت  ٔ ورو  وية احئة  صادية وح اق

الالت  خ ىل تعميق  ال احلرضي، بل ومعلت  لعامل القروي و
ات  ات الفقرية ارتفعت بفقدان الف سبة الف ٔن  السوسيو جمالية، حبيث 
لتايل  ة فرض احلجر الصحي، و لها، وهاذ اليش ن الهشة ملصدر د

ار والعامل توقفو عن معلهم بص ني والت ة من احلرف ٔو شلك مجمو ة  فة مؤق
  .هنايئ

ل  الية مزجعة ق الالت ا خ عية و ج فٕاذا اكنت ٕاشاكلية الفوارق 
ٔن  لام  د صارخ،  ورو زاد يف تعميقها ٕاىل  ، فٕان زمن  ورو احئة 
ات العمرية  ن فهو ما مشلش مجيع الف لمترضر صص  مع ا ات وا الف

ه  دة م ات املستف دم كفايتو، نظرا واملهنية، وحىت الف ي كتعاين من  فه
ء  اكليف الكراء واملاء والكهر شة وارتفاع  الء املع ٔرسة و ٔفراد ا لتعدد 

ٔدوية   .وا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
رشي من  لعنرص ال لعناية  ري املرتبط  موازاة مع الورش املليك الك

مك مدعوة ٔ  عية، فٕان حكوم ج   :كرث مما مىض ٕاىلالل تعممي امحلاية 
ات، وكذ  - الهتا يف العديد من القطا عقلنة وتقومي وتصحيح تد

الص  ات، يف سياق است ة من املقرت ل إالجيايب مع مجمو ٕاىل التفا
منوذج  ت ا ٔولو ورو واستحضارها مضن  احئة  روس والعرب من  ا

ات املترض  ات والف ، ومهنا دمع القطا شار التمنوي اجلديد لبالد رة من ان
  اجلاحئة؛

دا،  بة املقاو الوطنية املتوسطة والصغرية والصغرية  دمع وموا
شلك  شغيل، حبيث ك ل م  سيجنا % 95عتبارها خزان  من 

  املقاواليت؛
سهيل املساطر  - ات مع  ل القطا ىل  تقوية إالدارة الرمقية وتعمميها 

ت، إالدارية وسهيل الولوج ٕاىل اخلدمات وتعممي  نرتن تغطية شبكة 
لعامل القروي؛ ملناطق اجلبلية واملناطق النائية    اصة 

لتقليص من الفوارق  - عي والتضامين  ج صاد  الق م  ه
الية  ت ا ستقرار واحلد من التفاو ش و عية وحتسني ظروف الع ج

  بني اجلهات وبني املدن والقرى؛
صاد الوط - ري املهيلك هيلكة اق صاد  ق الل تنظمي  ين من 

بتاكر ودمع الكفاءات الوطنية؛   وشجيع 
ىل التوازن،  - لحفاظ  ات التبادل احلر، وذ  ادة النظر يف اتفاق ٕا

نوع،  ري م ري حمدود و صاد الوطين ضعيف وهش وعرضه التصد ٔن اق
ل  ا بية، ال يف ا ٔج افسة املقاو ا ىل م وال يف اخلارج، وال يقوى 

ول بدون  اري لبالد يف تفامق مسمتر مع مجيع ا ٔن جعز املزيان الت حبيث 
اء، حىت مع مرص وتوس؛   است

ال  - يل وصفه  وجيب كذ مواص دمع مصود القطاع الفال وا
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احئيت  ٔمام  ني  ري مسبوق ة  ا ن عن قوة وم ٔ يل  لقطاع الوازن وا امل 
مك ورو واجلفا ٔخرض"ف، وذ بفضل خمطط حكوم وبفضل " املغرب ا

ات والعاملني والعامالت  ني والفال رية جلنود اخلفاء الفال هودات الك ا
ة يف  ة التمنية الفالح الل مواص دمع دينام ، وذ من  لقطاع الفال

ٔخرض"ٕاطار اسرتاتيجية  يك "اجليل ا س لو مع ا ، مع الرفع من ا
صص  ول ا ة  ات فالح تو افسة م لتقليص من م ة  لصادرات الفالح

اه السقي ومن اخنفاض معلهتا  ستافد من وفرة م يل ك ريا ا دة مكرص و صا
ض الرضييب؛ ٔو عن طريق التخف ارش  شلك م بري، ٕاما    الوطنية ومن دمع 

ىل القمية  - الت من الرضيبة  ة واملد رات الفالح س ٕاعفاء 
ٔ املضاف د اد الرضيبة"ة، يف انتظار تفعيل م  la(ىل القمية املضافة " ح

neutralité de la TVA1 ( ري صف و ري م شلك  يتحمل ثقلها  يل  وا
ال امل  ا  يل د اصة صغارمه، وا ني و ري معقول الفال ادل وشلك 

  ٕاىل ٕانصافهم؛
ل  - يل كهتدد مستق ة بعدة معاجلة ٕاشاكلية حش املوارد املائية ا الفال

ٔرايض  اطق من بالد وٕانصاف فال  ش"م ٔرايض " الك " امجلوع"و
ستغالل يف  هنم من شواهد  الل متك و اخلاص، من  ٔرايض م ا و

  انتظار تفوهتا ملستحقهيا؛
متكني )la dette interne(التقليص من  - يل،  ا ن ا ، ا

ة من توفري السيو الالزم رات املقاو الوطنية املؤسسات البنك ة الس
بة لموا ة  لمؤسسات البنك بة املواطنة والفعا  ىل املوا بة .. واحلرص  واملوا

لمقاو  سبة ) 2les PME3 et les TPE(املواطنة  ض من  مع التخف
ر س ىل  د مرتفعة وما تتحفزش  يل يه  ة ا   .الفوائد البنك

س احلكومة احملرت  ظر وهنا، السيد رئ م، املقاو الوطنية تتعاين وتت
دة  ة ولو بنقطة وا سبة الفوائد البنك ض من  ىل التخف مك العمل  م

)qu’un point ( د ل وا ٔ نطالقة (la relance)من  د  ، وا
صاد الوطين دة الق   .ديدة وج

لية والتقليص من الواردات  ا ة ا شجيع السيا وجيب كذ 
شجيع يف ٕاطار  ت"وال متغراب ات " ا ت الية وم ات ا ىل اسهتالك املنت

ات بالد ت ة التقليدية ومجيع م   .الصنا
  .وشكرا

سالسيد    :الرئ
  .شكرا

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .اللكمة ا

شار لبار املس   :السيد عبد السالم ا
﷽  

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
2 Très Petite Entreprise 
3 Petites et Moyennes Entreprises 

ىل النيب املصطفى  ٔمجعنيوالصالة والسالم  ىل  وحصابته    .الكرمي و
س،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة،   السادة 

  ٔخوايت ٕاخواين،
دة والتعادلية،  لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  سعدين 
ٔتناول  ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  ستقالل و ال حزب  ومن 

ٔبدي رٔي قش و ٔ س  اللكمة  مت به، السيد رئ احلزب خبصوص ما ج
  .احلكومة احملرتم

ي  ىل ما ورد يف عرضمك، وا ٔجسل حتفظي  ٔن  ويف البداية، البد 
ٔمسيمتوه بـ  امال لعدة معطيات حول ما  مك يف " التدابري الفعا"اء  حلكوم

  .تعاملها مع تداعيات اجلاحئة
بري من ىل قدر  ٔرقام ومعطيات تنطوي  ي  ٔويالت ومن  نعم، فه الت

  .املناورات، املناورات السياسية
مك  ٔن تدابري حكوم ستقاليل  ل الفريق  س ٔوردمتوه،  ومتعن ف 
ظره املواطنات واملواطنني من  لتداعيات اجلاحئة اكن بعيدا عام اكن ي

ات اململكة متع ويف لك  ات ا سبة للك ف ل مك    .حكوم
زيد عن سنة وشهرن ٔن  خفالل ما  احئة، يظهر  ل من تدبريمك 

رجتال والرتدد وغياب النظرة  ذة من طرفمك يطبعها  إالجراءات املت
ات عريضة وعريضة  ٔزمة، فقطا ة يف التعامل مع ا اق س الشمولية و
ب املقايه  ٔر ٔساس  ممك،  ارج اه ات ظلت  متع وف دا من ا

اط، حىت واملطامع والعاملني فهيا، وٕاىل اليوم ال ٔس وإالح زالت تعاين من الي
عي  ج لضامن  ٔن املنخرطني يف الصندوق الوطين  ما مت الوعود به ب

لقون تعويضا بـ  ل، هذا ظل رسا مث  40درمه،  2000س ٔلف ر
ارش مع  تصال م ىل يقني و  ٔ ٔرددها، و ٔي شئ، و رساب، مل يتوصلوا ب

برية من عامل املقايه، مل  ة  يتوصلوا بتعويضاهتم، رمغ اخنراطهم يف مجمو
ٓخرون  عي، وكذ مموين احلفالت و ج لضامن  الصندوق الوطين 

  .كثريون
يد ال يشء ٔ لت ة؟  ٔي تدابري مقمت هبا لهذه الف   . ف

ٔسائلمك   :وهنا 
ادق وامحلامات واحلالقة والعاملني يف قطاع  ٔجراء الف ماذا قدممت 

ىل رٔسه ، و ٔمك ة ب ن السيا ٔسفار والنقل السيا واملرشد م واكالت ا
مك؟  ٔية ٕاشارة م القني دون  ن ظلوا  ني ومغاربة العامل، ا   السياح

ة عريضة من  لهيا ٕاهاملمك لف ل  س مك،  ىل حكوم ل  س هذا 
س احلكومة احملرتم سني حمبطني يف اخلارج، السيد رئ   .املغاربة ظلوا 

س احل لممك، السيد رئ ٔكرث من ربع املقايه مت فهل يف  ٔن  كومة، 
اصة يف شهر  الق سابقة خطرية،  ة قرارات ٕا هتم ن ٔن معا القها؟ و ٕا
س  ٔي تدبري هذا، السيد رئ ٔي ذاكء هذا يف هذا الترصف؟ و رمضان؟ 
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يفاش؟  سدو،  ليل  ن ويف ا هنار ساد ري العاقلني؟ ا ٔنمت  احلكومة، و
  ٔشنو اعطينامه؟ 

ٔداء  فهذه الرضبة اكنت سابقهتا يف  ٔهنم سيعانون هذه السنة  قاسية، و
س  ٔديوها، السيد رئ ن ي ٔداء الرضائب، حىت الرضائب مستعد نفقاهتم و
ٔن  نتظارات؛ لكنا تنعرفو  فات،  احلكومة، ولكن شوية دالرمحة، التخف

ار الصغار ار والت يق الت ٔن  ٔهنم ش عو ما رشاو، ش   . هاذ العام ما 
ا ما تنقو  ٔمر اح متلص من الرضيبة، هذا  ىل ا شجعوش  ٔو ما ت لويش 

يش  لو، ما ميكن ما اكي ري شوية الرمحة،  وطين رضوري، ولكن 
ف فقط ف والتخف ل التخف   .ٕاجراءات د

ٔننا  مك يف تدبري اجلاحئة، و ٔجسل حمدودية حكوم ٔرقام واملعطيات،  و
ىل حنو ما  دا،  صادي مقلق  عي واق ٔرقام ٔمام وضع اج رزه من  ٔ س

ٔ ما تزنايدش،  ل املثال ال احلرص  صادرة عن مؤسسات رمسية، فعىل س
خسوش  شوفوه وما ت يل تدرتيو، اجهتادمك وارد، وت شجع املعامالت ا ٔ ت و

ل قول الشاعر ري اكيف م لمك، ولكن يظل    :العمل د
ط عشواء من تصب   رٔيت املنا خ

  .متته ومن ختطئ يعمر فهيرم

يل ر  ات ا ن ف ٔة هذه، اك ون حتت وط يل مازالني ي زاف ا اه 
ٔ ما  ن اجهتادات، هللا جيازمك خبري،  استافدت، هللا جيازمك خبري، اك
س  ٔ دوري هنا، السيد رئ ىل بالدي، بقدر ما  رش السياسة  تند
ٔعطي  ٔحفز و ٔنبه و ٔالحظ و ٔراقب و  ٔ لوه،  ٔن تتق ليمك  احلكومة احملرتم، 

  .يي ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذهرٔ 
ل املعارضة،  ٔ روش املعارضة من  ستقالل ما تند ا يف حزب  اح
ن يف بعض  ن، دريت معل مز رافو دريت معل مز ولكن تنقول  
ة، هذا  ار يف التعيني يف املناصب السام ال دريت معل ج اجلهات، م

ٔطر، وما ز  ن، ومازلمت متطرون إالدارة ب ل لمك، مز لمت تقمعون جزء س
اله  يل هو مازال  متي ليش حزب، وا اصنا ي بري من ذوي الكفاءات، غي

يل قلنا يعمر فهيرم قى هذا ا   .هاك وهاك ت
يل غنقول لمك دا  ٔن إالحصاءات ا س احلكومة،  ٔكد، السيد رئ ٔ تن
ٔرس ويف قدرهتا الرشائية،  ل ا راجع د ة،  راه صادرة عن مؤسسة حكوم

شيطني فقد تق ل ل الشهري  وسط ا حسب  %50لص مدخول م
لتخطيط، فقدان  ة  صب شغل يف قطاع  260.000املندوبية السام م

يف املناطق احلرضية ويف القطاع الفال  196.000اخلدمات، مهنا 
وظيفة يف  61.000وظيفة، كام مت فقدان  208.000والصيد البحري، 

ة التقليدية، ه ة والصنا ة التقليدية يف عهد احلكومة قطاع الصنا اذ الصنا
ة التقليدية صدر  ر الصنا يل اكن تيرتٔسها السيد عباس الفايس، وز ا
ة التقليدية يف املعامر،  دام الصنا ىل است ه املقاولني  مرسوم حيث ف

ا؟  ٔشنو در اح شجعو الصانع التقليدي،  ش   le)الش؟ 
modernisme) ،لنا القطاع ، هاذ التحرض راه مايش هو الهدف د

ٔي دار  عش و اصو ي ة التقليدية  دم يف الصنا يل تي ش الهائل ا اجل
سريوها، انتوما  يل انتوما ت ة ا اصة املؤسسات العموم ٔي مؤسسة،  و
ي  س الب س احلكومة، نفرضو اجل س إالدارة املغربية، السيد رئ رئ

يل يه تقليدية، ٔشياء ا ي واخلشب وا حتفزيا وشجيعا،  والزليج الب
ل اجلاحئة، وقا هللا من رشها وجنا العامل لكه من  اصة يف هاذ املناسبة د

ٔساهتا   .م
ٓمال يف  الف مل يعد هلم  ٔن ا س احلكومة،  ل الواقع، السيد رئ س

راجع من  شاط  ، 2021سنة  %43.5ٕاىل  %44.9ٕاجياد معل، مفعدل ال
دا من املعامل وامل بري  دد  الق  ٓيس مع ٕا ج عهنا من م صانع وما ي

زيد ٕاال يف اكتظاظ الشوارع بظواهر إالجرام والفساد عية، ال    .اج
ٔسبوع،  ات العمل يف ا راجعا يف سا صاد الوطين  ق ل   494س

ة ٕاىل  سبة  394مليون سا ٔي برتاجع ب ة،  ، السيد %20مليون سا
س   .الرئ

د معدل البطا و  ٔرى ازد ٔن  ٔن ما ومك يؤملين  ارتفاعها ملعدالت الفقر و
رى احلكومة  ٔن  جلاحئة، و ر  ٔ رين ت ٔ ن ا حتقق من ماكسب يف العقد

لوضع، فقد جسلت البطا يف هناية  لوال معلية  ىل تقدمي  : 2021اجزة 
ني بلغت 14.8% ىل التوايل سنة  %9.1و %10.7و %10.5، يف 
  .2019و 2018و 2017

ٔرقام و  ه من  مللموس، ومما ٕان ما قدم ريها كثري، تؤكد  ٕاحصائيات و
مك من  ىل حمدودية ما مقمت به، ما قامت به حكوم ليل  ه، ا الشك ف
احئة، يف غياب  ل عية  ج صادية و ق ة التداعيات  ٕاجراءات ملوا

  .احلوار
مك،  ٔوردمتوه يف معرض جوا ق ما  اع نفيس بتحق اهدا ٕاق اولت  مك 

ٔرقام مؤملة وفشل لكن الواقع مينعين ٔمام  د نفيس  ٔ ٔنين  ، ٕاذ   من ذ
فائال مع انعدام  ون م ٔ ٔن  احئهتا، ويف يل  احلكومة يف احلد من 
س  رشون بذ السيد رئ صاد، كام ظللمت ت ات الهيلكية لالق إالصال
جلرٔة اليت يتطلهبا  ة و ٔقول برصا اليا و ٔصيح  ٔن  احلكومة، مما دفعين 

دم لوطن واملواطننيمين واجيب و   .يت 
ٔن الواقع ال  مك تبقى جمرد وعود، و م والزتاما ٕان وعودمك تظل جمرد 
اسبة  رددونه يف لك احملافل ويف العديد من املناسبات، ويه م يعكس ما 
لحامية  مثني القرار السايم جلال امل يف سنه  ا من  يد موقف ٔ لت

يل غتجعل وا عية، هاذ امحلاية ا لتحسني ج عية  د الرثوة وثورة اج
مك لن  ٔن حكوم ٔخشاه هو  ي  ٔسف ا كرامة املواطنني؛ ل والعناية 

  .ستطيع التزنيل السلمي لهذا الورش املهم

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
عي يف عهد  ج حلوار  يش  ٔو الزال الشعب املغريب حين وين الزلنا 

ٔزمة ٔجور، حكومة عباس الفايس، رمغ ا دة يف ا ، فاخنفاض الساللمي، الز
؟  ا ىل املقاوالت فني اح ل إالعفاء من الرضائب    اخنفاض السلس د
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ىل قانون  ل املصادقة  ٔسسا يف دورتني ق عي اكن مم ج هاذ احلوار 
ىل  يل وقعتو  ٔسسة؟ حىت ا ا من امل ل فاحت ماي، فني اح  25املالية وق

ريل مازال ما الزتم  ) SMIG4(وش به، واش يف عهدمك مازال ٔ
ل القطاع الفال ) SMAG(هذاك ) 5SMAG(و درمه،  60د

ر  از كتد شة والقطاين فايتة لـ  40والبوطا  20درمه، والبطاطا واملط
ش بـ  يل يع ن ا هنار اك س احلكومة  60درمه، واش يف ا درمه السيد رئ

  احملرتم؟
  .شكرا

س   :السيد الرئ
ى الوقت  هت سا   السيد الرئ

  .شكرا
اصين  ش واش  ٓن لفريق العدا والتمنية، ما عرف ٔعطي اللكمة ا

ر به ٔذ ٔن  ٔنه من العبث  ر بذاك امللمتس، ولكن تيظهر يل ب   .رضوري نذ
س، اليس عبد الصمد، تفضل   .تفضل السيد الرئ

شار    :عبد الصمد مرميي السيداملس
﷽  

ه الكرميوالصالة والسالم    .ىل ن
س،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
، و ر ا   السيد وز

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لتعبري، نيابة عن فريق العدا والتمنية  ليت  ٔسهتل مدا يف البداية 
ستفزازي  لترصف  اكر  ملغرب، عن اس لشغل  حتاد الوطين  و

ي نفصايل  ا ان  الها زعمي الك ستق  ، قامت به مملكة ٕاسبانيا جتاه بالد
سان، وهو السلوك  هتاك حقوق إال سانية وا ي تالحقه جرامئ ضد إال ا
ا وبني اململكة إالسبانية، ويه  القات حسن اجلوار بي اقض مع  ي ي ا

ام مبا يلزم لتصح  لق عوة احلكومة إالسبانية  ٔيضا  اسبة  ٔ م يح هذا اخلط
  .اجلسمي

ٔسطوري  ٔن حنيي الصمود ا ٔيضا،  وال يفوتنا، كذ هبذه املناسبة 
لشعب الفلسطيين وانتصاره ضد العدوان إالجرايم الصهيوين الغامش 
، ملاك وحكومة وشعبا، يف دمع الشعب  ري، كام ننوه مبواقف بالد ٔ ا

ٔيب   .الفلسطيين ا

س احلكومة،   السيد رئ
شاء شلك احلوار  ٔطراف ٕا ٓراء  ستوعب  ي  عي الفضاء ا ج

ٔن قضا  ش إالنتاج الثالث ومشاوراهتم وتبادل املعطيات والتفاوض 
                                                 

4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
5 Salaire Minimum Agricole Garanti 

ة،  ٓت إالنتاج ش ة وامل ٔجراء واملؤسسات واملرافق العموم ووضعية ا
عي، ما  ج صاد السوق  عي جزء ال يتجزٔ من منوذج اق ج واحلوار 

ٔس  ه وم ور املنوط به ويضمن جيعل استدام ٔمر مطلوب يك يؤدي ا سته 
ائية  ست ات  قة عنه، الس يف الظرف ت يف القرارات املن مشاركة النقا
عاب مجيع احللول  ٔزمات اليت حتتاج ٕاىل التعبئة واس ويف حلظة ا
منية البالد  لتاكليف اليت تتطلهبا  ية  ائية والتحمالت التضام ست

ٔعباء ال  ٔزماتوا   .نامجة عن ت ا
صادية  رية من تداعيات اق ٔ د يف السنة ا ىل ضوء ما است و
احئة  ة  ذة يف موا رتازية املت ة التدابري  شلكت ن عية،  واج
عي وجتديده  ج ة ٕاىل رضورة حتديث احلوار  كشفت احلا ، ا ورو

ٔسسة قامئة  ٔعام وٕارساء م كون  دور واتباع مهنجية واحضة  ، يك 
عية الكربى  ج صادية و ق ساؤالت  ابة عن ال قي يف إال حق
عية إالسرتاتيجية الكربى اليت تعزتم احلكومة  ج وإالسهام يف املشاريع 

عية كربى وطنية وقطاعية ام هبا وبلورة تعهدات اج   .الق
ٔرقام املس يف جماالت خمتلفة ٔن املؤرشات وا ودون  وٕاذ نؤكد 

ىل  ت السلبية الصفرية، رمغ الظروف الصعبة، يه دليل  لتق لتفات 
هود املايل وانعاكس  ٔزمة، وا ة هذه ا مك يف موا ي بذلته حكوم هود ا ا

  .املال املرتتب عن هذه إالجراءات
حتاد الوطين  نا يف فريق العدا والتمنية و ، فٕان ذ ال يث ورمغ ذ

مل ات لشغل  سجيل بعض املالحظات وتقدمي بعض املقرت غرب عن 
الني  ىل ا ر ذ  ٓ ٔسسته و عي وم ج اصة بدور احلوار  املتعلقة، 

عي ج صادي و   .ق

س،   السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

ه،  ت اليت توا د ٔزمة احلالية والت عي يف سياق ا ج احلوار 
  : والسؤال املهم

دام مؤسسات احلوار ي - ٔن تصون وتعزز است لحكومة  ف ميكن 
ٔزمة النامجة عن تداعيات  عي واملفاوضة امجلاعية يف سياق ا د"ج -وف

  ؟ "19
ابة عنه يف متثل عنارص إال   :و

الل جعل  - ٔزمة، من  ة ا عي فرصة ملوا ج جعل احلوار 
ٔساسية اليت ينطلق مهنا ا لتوافق الوطين حول املؤسسات الثالثية ا

صادية  ق ة التداعيات  ذة يف موا ائية واخلطط املت ست الربامج 
ٔن  ش ح املشاورات  ٔزمة، ودعوتنا لف عية اليت ختلفها ا ج و
ىل الربملان، وتعزز  ل عرضه  ات املعمتدة يف قانون املالية، ق التو

عية الك ج ات  شارية يف إالصال  ربى؛املقاربة ال
ات املؤسسات الوطنية اليت متثل  - ات وقرارات اج ىتفعيل خمر

ٔساس  ، ومهنا  عي ببالد ج لحوار  جملس "البناء املؤسسايت 
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اطر املهنية " جملس املفاوضة امجلاعية"و" طب الشغل والوقاية من ا
لتعاضد"و ىل  ٔ لس ا ة"وٕارشاك " ا لوظيفة العموم ىل  ٔ لس ا  "ا

ٔداء إالدارات  ىل معل و ة  يف املشاورات اليت هتم التغيريات املرتق
ة، والس مرشوع إالدارة إاللكرتونية  .العموم

صادي واختاذ بعض املقاوالت  ق رها  ٔ د و وف ٔزمة  نت  ٔ لقد 
لية املفاوضة امجلاعية  ٔجراء، يف غياب  ة يف حق ا ٕالجراءات تعسف

ري مفهومة، مستغل ام بعملية وبطريقة  لق ة اليت متر هبا بالد  ني الظرف
ارج الضوابط القانونية، دون  شتغلون  لص ممن اكنوا  رسحي العامل والت

  :متتيعهم حبقوقهم اليت خيولها هلم القانون، وهو ما يتطلب
ىل هذا النوع من  - عية  ج ب املسؤولية  ام احلكومة برتت ق

ع ٕاعامل املقاوال ٔهنا املقاوالت وت لية قانونية من ش لمفاوضة امجلاعية  ت 
ل هذه الوضعيات،  لهيا لٕالشاكالت اليت تفرضها م ٕارساء احللول املتوافق 
ل  عي دا ج ستقرار  ٔطراف إالنتاج وضامن  وعقلنة العالقة بني 

 املقاوالت؛
ش الشغل الهادفة ٕاىل ٕانفاذ القوانني وضامن رشوط  - تعزز سياسة تف
ة والسالمة املهنية،  العمل ضيات الص الالئق وٕارساء التدابري الوقائية ومق

شارة الالزمة  س ود ٕاجناح املفاوضة امجلاعية وتقدمي  الل  ومن 
 ٔطراف إالنتاج؛

لقضا املطلبية  - ابة  ست تفعيل احلوارات القطاعية حلل املشالك و
ات ة يف قطا القة واملطرو وية اليت الزالت  ة، اكلتعلمي  الف الوظيفة العموم

ات، وكذ املؤسسات  ريها من القطا ة و ات الرتابية والص وامجلا
ة   .العموم

س،   السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

عي وتقوية دور العمل النقايب  ج ها احلوار  ت اليت يوا د ٕان الت
ٓيت   :ورشيده، نوجزها يف ا

زال ه  ٔنه ما  ٔننا نؤكد  ٔمام ٔوال،  ت اليت تقف  ناك العديد من الصعو
لريق ٕاىل مستوى  عي  ج ٔن يلعهبا احلوار  ة اليت جيب  ق ٔدوار احلق ا
عية وبعض  ج املشاركة يف النقاش الوطين حول السياسات 
ٓنية وردود  متثل يف القضا ا ا بدور حمدود  ف صادية، مك ق السياسات 

ابة عن ب ليه، ورجع ذ الفعل وحماو إال ة  عض املطالب املطرو
  :ٔساس ٕاىل

ٔول - دي ا سيج مجلعيات : الت خنراط النقايب ووجود  حمدودية 
عي والقطاعي،  ج حلوار  ري معين  وية، يتوسع يوما بعد يوم  ف
ت، مبا ميكن من تنظمي احلقل النقايب  وهو ما يتطلب ٕاقرار قانون النقا

ادة النظر يف وعقلنته وحتديد ا  الية واجلهوية وٕا متثيلية القطاعية وا
ت املوجودة بني القطاع العام والقطاع  املعايري املعمتدة، والس التفاو
وية  داث جلن  لمفاوضة امجلاعية وٕا وية  لية  داث  اخلاص وٕا

  لبحث واملصاحلة؛
دي الثاين - دم : الت ب  س عي  ج لزتام نقص الثقة يف احلوار 

هتااكت اليت تطال  متكن من وقف  دم ا ا و ٔح ٔطراف  الفعيل ل
ستوجب اختاذ ٕاجراءات  احلرية النقابية وحق التنظمي النقايب، وهو ما 
قي  ٔساسية وٕاعطاء دور حق ٔجراء حلقوقهم ا ازمة تضمن ممارسة ا

لهيلك الثال لزتام الفعيل  ، و ل املقاو ٔجراء دا لحوار متثيلية ا يث 
ة  ات احلكوم عي ونتاجئه، والرفع من دور احلوار مع القطا ج
رام لالتفاقات امجلاعية القطاعية  ة الوطنية وٕا ات إالنتاج والقطا

  الثنائية؛
دي الثالث - الل تقدمي : الت قرتا النقايب من  ور  الرفع من ا

ٔطري لتعزز ا ت يف جمال الت لنقا مع احلكويم  ة ا قرتاح لقوة 
سرتاتيجيات  ة  عية، مبا يعزز من دورها يف إالسهام من صيا ج

عية؛ ج   الوطنية 
دي الرابع - عي، معلية : الت ج لحوار  متثل يف رؤية احلكومات 

ال،  ا ذا  ري من الوقت وتؤخر القرارات اليت تتطلب تنف سهت الك
ٔن الوقت امل  ارب تظهر  عي اجلاد لكن الت ج سهت يف احلوار 

عي وسيايس  ر يفيض ٕاىل دمع اج عي هو اس ق توافق اج لتحق
ساؤالت  ت عن ال ا لول وإال ات الرضورية ول ٔوسع لٕالصال

ة؛ صادية املطرو ق عية و   ج
دي اخلامس - ت : الت عيني، نقا ج لفرقاء  عية  ج املسؤولية 

، اليت ومشغلني، يف لسنوات املق صادية  ق عية و ج دة  ٔج  ا
ٔطراف  رزة فهيا، وهو ما يلزم ا ورو  احئة  ر  ٓ كون  قد 
دم استقرار  عية و ات اج زا ٔي  واص لتفادي  مبفاوضات م
ٔو  عية  ري اج ات  ، خبلف انة العرق متوقع يف  عي، دون ا اج

ات سياسوية، قد ترض بفعاليات  ٔن التو ش عي  ج احلوار 
صادي؛ ق عي و ج الني  يارات الوطنية يف ا خ  و

دي السادس - ريا، الت ٔ د النقايب : و ري املهيلك والتوا توسع القطاع 
عي،  ج ارج فعاليات احلوار  ه وٕاشاكلياته  الضعيف به جيعل قضا

دها به  ت لتوسيع توا يض دمع النقا لق وهو يق ٔطري العاملني به و وت
ىل إالدماج التدرجيي   د  سا ت ومتثيليات هبذا القطاع، مبا  تنظ

عي ج ستقرار    .وسامه يف 

س احلكومة ٔن هذا املوضوع، السيد رئ ش اتنا  ٔمه مقرت   . تلمك اكنت 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
  .شكرا

ٓن   .لفريق احلريكاللكمة ا
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ارك السباعي شار السيد م   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
ورو احئة  ٔن  ه  عية، مما الشك ف ج صادية و ق ، بتداعياهتا 

شفت حمدودية  لتايل  ، و عي ببالد ج قة الوضع  شفت حق
ايل  ة لتدارك اخلصاص التمنوي اجلهوي وا ة املنهت السياسات العموم
ٔرقام  ة ا اقشة مدى مصداق شود، حبيث مل يعد جمد م عي امل ج و

ة  شاؤم مؤسسات واملؤرشات املتضاربة واملطبو " بنك املغرب"ب
لتخطيط"و ة  ري مربر، ليبقى الواقع "املندوبية السام ، وبتفاؤل حكويم 

صادي  ٔن مغرب اليوم حيتاج ٕاىل منوذج سيايس واق ىل  ٔكرب شاهد 
جهتاد  ديد، يصنع القطيعة مع ثقافة توزيع الرثوة بدل  عي وثقايف  واج

ا   .ٕالنتا
حملاسبة، مغرب يؤسس لثقافة دستوري ربط املسؤولية  ديدة،  ة 

عية ج الية و لعدا ا رص ملؤسسات قوية  ،وسعى فعال  مغرب ي
ستوري اجلديد،  ىل معانقة املغرب ا سجمة، بنخب سياسية قادرة  وم

ة حكمية وشعب صبور ووطين صادق ادة ملك  .بق
ة ٕاىل خن  ا س احلكومة، مل يعد يف  ش مغرب اليوم، السيد رئ بة تع

ٔحاكم  ىل تزنيل  ة املواقف، خنبة مرتددة بعد مرور عرش سنوات  زدواج
ٔن  س كنصوص قانونية فقط، بل كثقافة وسلوك يف تدبري الش ستور، ل ا

  .العام
س احلكومة، يتطلع ٕاىل تناوب  مغرب اليوم والغد، السيد رئ

سجمة يف مرجعياهتا السياسية ومعارضة  قادرة دميقراطي، يفرز حكومة م
ة البدائل ىل جتديد ذاهتا . ىل صنا مغرب بوسائط مؤسساتية قادرة 

ٔدوات معلها حزبيا ونقابيا، لتكون يف مستوى تطلعات الرؤية  وخطاهبا و
ات الشعب املغريب تلف ف ة  ات املرشو ة إالسرتاتيجية والطمو  .امللك

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ
ىل هناية الوالي لون  ىل وحنن مق طلعنا ٕاىل ٕاقدام احلكومة  ة احلالية، ف

لسيه، بغية حتديد مواطن القوة ونقط  ىل الربملان مب عرض حصيلهتا 
صاد  ة املعمتدة، سياسيا واق لخيارات احلكوم مي موضوعي  الضعف وتق
لربملان، وحلق املواطن يف  ور الرقايب  رتاما  ا، وذ ا عيا وثقاف واج

ىل معرفة املنجزات،  لون  اصة وحنن مق وٕاعامل احملاسبة الشعبية، 
ديد خمتلف املؤسسات املنتخبة املهنية وامجلاعية  ابية لت حمطات انت

رشيعية  .واجلهوية وال
س احلكومة، حتتاج كذ ٕاىل خطاب سيايس  بالد اليوم، السيد رئ

، بوسائط جتعل الوطن فوق لك اعتبار، وتدمع ال املق ٔج ع ا  ديد يق
ة بلوماسية ومعاركه الوطنية العاد واملرشو  .املغرب يف معاركه ا

س   احملرتم، احلكومةالسيد رئ
لحوار  ادة النظر يف املفهوم الضيق  مغرب اليوم والغد، يتطلع ٕاىل ٕا
عية  ج ة املطالب  ٔن مسا ابية احملدودة،  نت عي مبعادالته  ج

عية  ج ات  ينام ستدعي اليوم وا ارج املؤسسات  سعة جماليا  امل
عي احملصور يف  ج لحوار  ادة النظر يف الطابع التقليدي  ت "ٕا النقا

ٔكرث متثيلية ٔطري "ا متثيلية تظل حمدودة يف ظل ضعف الت ٔن هذه ا لام   ،
ارج الوسائط  بثقة  ة، م اج ىل الشارع احلافل حبراكت اح ٔثري  والت

متع ٕاىل ٕافراز احلزبية والنقابية و  امجلعوية، اليت ال خيفى ضعفها يف ظل جلوء ا
ارج الوسائط التقليدية،  ات جمالية وقطاعية  سيق ات وت ينام ذايت 
عي وذات الص مبطالب التمنية  صادي واج ديدة ذات طابع اق ومبطالب 

ري املتوازنة الية   .ا

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ
عي مصغر بالد اليوم يف  ة ٕاىل حوار جممتعي موسع بدل حوار اج ا

متعية،  ات ا ينام رشك مجيع احلساسيات وا وخنبوي ضيق، حوار جممتعي 
متثيلية  وية واملصاحل اخلاصة وومه ا رص ملغرب املؤسسات بعيدا عن الف وي

ة ق  .ري احلق
س احلكومة، عن الرس يف  ستفرسمك، السيد رئ ٔساس،  ىل هذا ا
ٔمهيته ٕاكطار لربط احلقوق  دم عرض القانون التنظميي لٕالرضاب، رمغ 
ت، وهو  لحر م  رتام  عي يف ا ج ٔساس لرتسيخ السمل  ات و لواج

اصة يف مادته  ستور،  اليت تفرض صدور  86ما يعترب خمالفة رصحية 
ل سنة   .2016مجيع القوانني التنظميية ق

ب يف  س احلكومة، عن الس ستفرسمك، السيد رئ وبنفس الهاجس، 
ة مطالبة  عتبارها هيئات معوم ت،  لنقا طل ٕالخراج القانون املنظم  ال

حملاسبة اضعة لسؤال ربط املسؤولية  ستور اجلديد، و  .ملالءمة مع ا

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ
ة، ال  طق احملا اما، وبعيدا عن م ىل خ نا ٕاال حنيي اجلهود املبذو  ميك

ذ سنوات،  ة من امللفات العالقة م مستوى قطاع التعلمي حلل مجمو
ات  رمجة االتفاق رهان  ٔخرى،  ات ا طلعني ٕاىل نفس املبادرة من القطا م
ىل اخلروج من نفق احلوار  ٔرض الواقع والعمل  ىل  امجلاعية ماد و

ا وي،  عي القطاعي والف ئية اليت معقت ج ٔزمة الو صة يف ظل ا
ٔصال، معربن يف هذا إالطار ذرة  عية املت ج صادية و ق  الهشاشة 

دا  منوذج التمنوي اجلديد واملنتظر  ٔن يضع ا ا احلريك ٕاىل  عن طموح
ٔفق املغرب  رمس  اوزة، ويؤسس لبدائل كف  لمامرسات السياسوية املت

ستوري اجلديد، املؤطر  لرؤية إالسرتاتيجية لصاحب اجلال امل دمحم ا
ايل  ٔيده، والهادفة ٕاىل بناء مغرب إالنصاف ا السادس، نرصه هللا و



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

15 

 )2021 ماي 25( 1442 شوال 13

سيادته وجبهبته  دة يف التنوع، مغرب خفور  عي، مغرب الو ج و
دة الوطن والرتاب لية القوية، مغرب اجلهات يف ٕاطار و ا   .ا

  .وشكرا لمك

سالسيد    :الرئ
سشكر    .ا السيد الرئ

ٔحرار ٓن لفريق التجمع الوطين ل  .اللكمة ا
س  .تفضل السيد الرئ

شار    :دمحم البكوري السيداملس
﷽  

س احلكومة،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

ان، ن احملرتم شار شارن، املس   ٕاخواين املس
ٔحرا مس فريق التجمع الوطين ل اول اللكمة  لتعاطي مع سعيد ب ر 

زوال عند رغبة زمالئنا النقابيني،  عددة،  ٔبعاد م ٔمهية ذي  لغ ا موضوع 
ٔمر مبلف احلوار  متيزي، يتعلق ا ىل جملسنا املوقر ا وهو ما يضفي 
الل  اص، ميكن من  د  ي يعترب ملفا حمور بطابع  عي ا ج

ىل رٔ  الء مدى قدرة مؤسساتنا الوطنية، و سها احلكومة الصاته است
عيني و ج ىل تدبري "إالحتاد العام ملقاوالت املغرب"واكفة الرشاكء   ،

صادي والسيايس ببالد ق عي و ج ٔن    .الش
و  ىل ق س احلكومة،  ٔشكرمك، السيد رئ ٔن  ٔود هبذه املناسبة  و
نا  ي سميك ىل هذا السؤال احملوري الهام ا ل اجلواب  ٔ اوب من  الت

ذ من تق  عي ومدى تنف ج صادي و ق ن  ىل الصعيد مي معل احلكومة 
يد  ٔ هتا، مع الت عي طول مدة وال ج ل احلوار  ليه دا لك ما مت االتفاق 

ٔسسته  .ىل رضورة م
 ، ال امل ي عقده  لقاء التارخيي ا ٔنوه  ٔن  ملناسبة، البد  و

ال ها  ٔرش ث  ت، ح لته يف ٕاعطاء انطالقة حفظه هللا، مع لك النقا
ٔن هذا  ىل  عية، وهو مؤرش ٕاجيايب يؤكد  ج ورش تعممي امحلاية 
ىل سلطة يف  ٔ اءت من  ة  ا س عبثا، وٕامنا يه ق م املليك السايم ل ه
لعب دور الوساطة  ٔساسية  ز ا د الراك ٔ ت تعد  ٔن النقا البالد، لتؤكد ب

ق السمل  عية اليت بني الشغي واحلكومة لتحق ج عي والتمنية  ج
قها، لك من موقعه ل حتق ٔ   . نناضل مجيعا من 

ٔحرار،  مس فريق التجمع الوطين ل  ، ٔه وال تفوتين الفرصة ليك 
ىل  لسنة الثانية  ي مر  الشغي املغربية مبناسبة ختليدها لفاحت ماي ا

ٔزمة ا سمترار ا سم  ائية ت ة است لصحية املرتبطة بتفيش التوايل يف ظرف
ٔفرز  ث  ا احلياة، ح ىل خمتلف م ه  ي فرض ٕايقا ، ا ورو ء  و
ٔلقت  صادية اليت  ق عية و ج ت  د ة من إالشاكالت والت مجمو

لطبقة العام عي  ج ىل الوضع    .بظاللها 
لتنويه بنضاالت العام املغربية والعامل املغر ٔغتمن هذه املناسبة  يب و

اءت تتوجيا لنضاالت  ة،  سبات املرشو ن حققوا العديد من املك ا
ها  لشغي املغربية، معربن عن مساندتنا املطلقة للك قضا واص  م
ن يف هذا إالطار دور  ا عن مصاحلها املادية واملوضوعية، مربز ، دفا العاد

ٔطري الط  ىل ت ذ عقود  ت الوطنية اليت تعمل م بقة العام يف خمتلف النقا
شلك ٕاجيايب ولك روح وطنية يف  خنراط  سبات و ق لك هذه املك حتق
، رافضني يف املقابل لك  ٔوراش التمنوية اليت تعرفها بالد ٕاجناز خمتلف ا
ت الفعل النقايب  هنجها بعض مكو ة اليت  س والعدم ٔساليب التب

ٔصبحت ال تليق مبغرب الق د والعرشن، ٔهداف جتاوزها التارخي و رن الوا
ادة النظر يف طبيعة اخلطاب ومضمونه وجتديد  ىل رضورة ٕا ن  مؤكد
لعمل  نورة تعيد  ددة وم ٔمام طاقات شابة م ال  ح ا النخب النقابية وف
ات  سيق ىل ظاهرة الت لقضاء  ته، والنضال سو  ه ودينام النقايب وه

ة،  ه الصحي ٔخرجت الفعل النقايب عن سك نعرف ٕاىل اليوم من  الاليت 
عية  ستغل مطالب اج ات  سيق ٔصبحت هذه الت ث  وراءها، ح
ري معروفة، ظهرت مع الوقت يف الريف  دات  ٔج صادية خلدمة  واق

  .وجرادة

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
حلوار  ت  ٓم ات اليت  ة من القطا ة يف مجمو حلصي احلكوم وٕاذ ننوه 

لية رضور  عي  ٔداء ج اد مّزي  ٔدى ٕاىل ٕافراز معل  لول،  ل ا  ا ية ومف
ٔسف لكون ملف احلوار  ٔننا ن الل السنوات املاضية، ٕاال  ات  هاته القطا
ت  د ىل الت لوقوف  عي مل يعرف تزنيل سياسة ٕارادية جامعية  ج
لني غياب ٕارادة  عية يف مشوليهتا، مس ج ة اليت تعيق التمنية  ق احلق

ٔسف تعاين اليوم فعلية  ة، مع ا ات حكوم حلل مشالك هيلكية تعرفها قطا
ٔطر وطنية  ت و عي رمغ وجود نقا ج ٔسسة احلوار  ىل م لعدم قدرهتا 

اوب مبسؤولية وفعالية يف تدبري هذا امللف ىل الت ل هيالكها قادرة    .دا
شمول  ىل التعاطي  ابت إالرادة امجلاعية والقدرة  ٔسف،  ية مع اكمل ا

عي  ج ي جعل السمل  لشغي املغربية، اليشء ا ة  مع املطالب املرشو
ة من  مو الل فرتة اجلاحئة اليت وثقت  ىل احملك، وخباصة  ببالد 

ات دد من القطا ل    .النواقص دا
ٔزمة بفضل حمكة  ت من جتاوز ا ة اليت مك ة السام فلوال العناية امللك

ال امل نرصه  داث صندوق وتبرص  ي سارع ٕاىل ٕا د"هللا، ا " وف
ىل الشغي املغربية والطبقة املعوزة احملرومة من  ي اكن مبثابة البلسم  ا
ث  عيا، ح ٔشد صعوبة اج ل القار، لاكن املغرب اليوم يف وضعية  ا

متع ىل ا ر اجلاحئة  ٓ ف من    . سامه هذا الصندوق يف التخف
ة من فعىل الرمغ من هذا القص ٔداء مجمو زتاز  ل و س ٔننا  ور، ٕاال 

ة بفريقهيا العسكري واملدين  ية، الص ٔم زهتا ا ٔ لية ولك  ا ات اك القطا
ة والرتبية  ارة واملالية والسيا ة والت ة والصيد البحري والصنا والفال
عية القطاعية بنوع  ج رت ملفاهتا  الوطنية وإالساكن والتعمري، اليت د

عيني، اشتغلت ليل هنار من ال ج رزانة وحسن التعاطي مع الرشاكء 
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ية، وتقدمي  سهتال ات الغذائية و مع ولك املنتو ل توفري ا ٔ من 
ام مع ظروف اجلاحئة س ٔساسية يف ا   .اخلدمات الرضورية وا

، لكن  ه بالد ت اليت توا د ٔمه الت د  ٔ شغيل يعترب  ٕان ملف ال
ٔسف لكون ٔخرى نت ٔمهية الالزمة لهذا القطاع، من  مرة  احلكومة مل تويل ا

اوز إالشاكليات العميقة اليت يعاين مهنا سمح بت ظور مشويل    .الل م
ة يف هذا  ات املنت فلوال النتاجئ إالجيابية اليت حققهتا بعض القطا
ة  ل غياب دينام س ث  انقة، ح شغيل  ٔزمة  ٔمام  ا اليوم  ال، لك ا

ة يف البح ىل حكوم دم قدرهتا  شغيل التقليدي و ل لول بدي  ث عن 
ٔن هاته إالسرتاتيجية ال  ايت، حبيث  شغيل ا شجيع املبادرة الفردية وال
ري املتوفرة  ليات ٕانتاج الرثوة الغائبة اليوم و ٔن تنجح دون تزنيل  ميكهنا 

ستطيع معها ٕاهناء معض البطا ي    .لشلك ا

س،   السيد الرئ
لني، لك من  ٕاننا يف ٔحرار ندعو مجيع الفا فريق التجمع الوطين ل

ٔمام النظر  مت تقدميه قريبا  ي س منوذج التمنوي اجلديد ا موقعه، ويف ٕاطار ا
ىل وضع اسرتاتيجية وطنية  اب  ك ، ٕاىل رضورة  السديد جلال امل
عاب القدرات والكفاءات اليت  ىل اس ٔهنا وقادرة  ش وافق  شغيل م ل
عي، طالبني  ج عية حتفظ السمل  ين سياسة اج ، مع ت زخر هبا بالد
ضيات  ٔحرار برضورة التعجيل بتعديل مق مس فريق التجمع الوطين ل
ت وقانون إالرضاب، لتعزز  لنقا مدونة الشغل وٕاخراج القانون التنظميي 

ل هات ا القانونية وٕاقرار التدبري الشفاف والزنيه دا ه املؤسسات، يف رسان
ت الشعبوية،  ت الضيقة واخلطا ىل احلسا د جامعي يتعاىل  ٕاطار 

ة البالد فوق لك اعتبار   .ويضع مصل
  .شكرا

سالسيد    :الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك اللكمة لفريق  ٓن     .ا
س؟    نقطة نظام السيد الرئ

س   .. شعل امليكرو السيد الرئ
كون يف ٕاطار ا ٔن  سيرئمتىن    .ل

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
سيري  س السيديف ٕاطار ال   .الرئ

سالسيد    :الرئ
  .تفضل

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
ل هذيك .. دة مرات تنالحظو ىل إالضاءة د رو املالحظة  تند

ٔسف ال من جييب السيد ش نبقاو  املنصة، ول س، فال يعقل  الرئ
شوفو ش  درو  ن الظلمة يف هذيكٔش .. ت ٔن اك ن  يل اك   ..نو ا

سالسيد    :الرئ
رة ضعيفة هنا   .يعين إال

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
ٔسف دةاملنصة،  .. س، ولكن ل ها، السيد الرئ   ..مالحظات در

س   :السيد الرئ
س شكراطيب،    . السيد الرئ

لقدر الاكيف كون مضاءة     .متناو يف اجللسة القادمة 
شرتايك س الفريق    .تفضل السيد رئ

شار    :عبد امحليد فاحتي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
، و ر ا   السيد وز
ران،   السيدان الوز

امالت الوزرة  دد التحية حلاميل و هاذ املوضوع اليوم يه فرصة لن
ٔو قطاع الرتبي ة  ٔمن البيضاء، سواء يف قطاع الص ال ا ة والتكون وكذا ر

لسنة  فاع املدين، اليت الزالت  دة وقوات ا رك والقوات املسا ال ا ور
ة ىل التوايل يف الوا   .الثانية 

س،ا   لسيد الرئ
ات يف  سعي تصف ال ذ م ا م عي كرتامك وطين، حقق ج احلوار 

ي اكن  ت ، وا ه بالد ي عرف نفراج السيايس ا ٔثري بطبيعة ٕاطار 
عي،  ٔول اتفاق اج ٔنتج  ٔول ما  ٔنتج  ي  عي، وا ج احلال عن الواقع 

الل حكومة التناوب 1996اتفاق فاحت غشت  ، وواصلنا هذا الرتامك من 
رئاسة السيد ٕادرس  ٔيضا وحكومة اليت تلهتا  عي  اليت اكن فهيا اتفاق اج

ٔنتج اتفاق  ي  ريل  30جطو وا السيد عباس الفايس وحكومة  2004ٔ
ٔنتجت اتفاق  ريل  26اليت  ي وقع حتت ٕارشافمك، 2011ٔ ، واالتفاق ا

س، وهو اتفاق  ريل  25السيد الرئ ٔ2019.  
دة اليت مل يوقع يف عهدها هذا االتفاق ويه  ٔسف احلكومة الوح ل
ٔن تصل ٕاىل توافق مع احلركة  ستطع احلكومة  احلكومة السابقة، حبيث مل 

لعكس اختذت احلكومة السابقة ٕاجراءات قاسية يف حق النقابية،  بل 
د، مست املقاصة، مست احملروقات، مست  ن، مست التقا ٔجور امل

ٔجور دة يف ا دة اليت مل تعرف الز ٔن احلكومة الوح ٔجور،    .ٔيضا ا
لسمل  دة املركزية  عي هو القا ج ٔن احلوار  ٔ الثانية،  املس

ا، عي، هل حقق الل  ج ٔو من  رشيعات الوطنية  الل ال سواء من 
عي  ج ة لننظم ونؤطر احلوار  دة القانونية الاكف ولية القا ات ا االتفاق

  واملفاوضة امجلاعية؟ 
الل مدونة  ٔسف ٕاذا كنا يف القطاع اخلاص قد استطعنا من  ل

ولية، وخن ات ا ٔدىن يتوافق مع كثري من االتفاق دا  ٔن نضمن  لق الشغل 
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املؤسسات، سواء املفاوضة امجلاعية، طب الشغل، ٕانعاش الشغل، كثري 
س هناك  ة ل ٔسف حلد السا من املؤسسات، لكن يف القطاع العام ل
ة  ل القطاع العام، ال يف الوظيفة العموم عي دا ج لحوار  ٔطري قانوين  ت
ة وال يف ىل احلوار القطاعي ال يف الوظيفة العموم ٔصال  ٔحتدث   و

لقت  ٔعراف  ىل  ٔبنا  ات الرتابية، د ة وال يف امجلا املؤسسات العموم
عي ج اللها احلوار    .راكامت، يه اليت ندر من 

ليه بتفعيل بعض  ظر ما مت االتفاق  ٔيضا الزلنا ن ولية  ات ا االتفاق
ضيات اتفاق  ريل  26مق ة 2011ٔ اصة اتفاق ولية  87،  ملنظمة العمل ا

سخ الفصل واحلر ي  288ت النقابية، ووطنيا  من القانون اجلنايئ ا
ٔيضا القا    .الزال 

اها، فالزالت  ٔسف، رمغ الرتاكامت اليت حقق عي، ل ج احلوار 
ليه مدونة الشغل حول جلن البحث  هناك تعرثات، رمغ ما نصت 

البا ما ٔو الوطنية، فٕان نتاجئها  لجن إالقلميية  كون نتاجئ  واملصاحلة، سواء ا
ىل  ل القانون ما جيرب رب العمل  س هناك دا ٔن ل ذ،  موقوفة التنف

ٔو حىت احلضور يف جلنة البحث واملصاحلة ليه    .تفعيل ما يتوافق 
عي يف زمن اجلاحئة والتداعيات الكربى هناك شقان ج   : احلوار 
ه  نت عن و ٔ و املغربية  ٔن ا ىل  ٔن نقر  ٔول البد  عي الشق ا اج

ري  هنا الك ات املترضرة، ومن ب الل دمع كثري من الف ، من  يف هذه املر
دة  ىل قا ٔسف مل يمت  ٔجراء ل ٔن لك ما مت لصاحل ا ٔجراء، لكن  من ا
فرد رمغ ٕاجيابياته  دة التفاوض، هو ٕاجراء حكويم م عي وقا ج احلوار 

ٔجراء يف  ل دمع ا فرد، وهاذ إالجراء د ه م ه لك ٔصل هو محمود، ولك ا
شمل  لغرض املطلوب، وهذا مل  ٔن يفي  ٓين حمدود، ال ميكن  يف النفس ا
ٔو يف  ٔجراء، سواء يف القطاع املنظم  لعكس اكن بعض ا ٔجراء،  مجيع ا
ٔن جند يف القطاع اخلاص  دوا من هذا الوضع،  ستف ري املنظم مل  القطاع 

ب العمل  ٔر ٔمعم  -بعض  ٔر - ال  ٔسف الشديد، بعض  ب العمل، ل
ة املقاو رسحي العامل وتصف ل  ٔ   .استغلوا اجلاحئة من 

ٔيضا اليوم،  ، العادة املرتخسة يف بعضهم بطرد املاكتب النقابية، و كذ
ء النقايب،  ن رفض  ٔجراء، كثري من املقاوالت  ت ا ا وحنن يف ٕاطار انت

ىل ن توضع  شو الشغل ا ىل ذ مف ت وشهد  ا شاك هبم يوم  ماك
يل عددة من هاذ الق   .م

ي  ا يف ٕاطار السياق ا س احلكومة، مطلوب م اليوم، السيد رئ
ٔساسية يف هاته  ٔمهية  عي  ج نت عنه بالد يف ٕاعطاء اجلانب  ٔ
ري بتعممي امحلاية  ملرشوع الوطين الك شلك قوي  ي تعزز  ، وا املر

لن عن ٔ ي  عية ا ٔن نعيد ٕاطالق ج ، مطلوب اليوم  ه صاحب اجلال
ة لسيا ة واملهن املرتبطة  اصة يف قطاع السيا ة،  لية إالنتاج : ا

ٔن  صادية ٕاىل سابق عهدها،  ق دقة، حركة الطريان، لنعيد احلركة  الف
ٔكرب رضر  ن تعرضوا  ٔسف الشديد هوما ا ات ل ٔجراء يف هاذ القطا ا

 ، ة هو يف هاته املر لحركة يف قطاع السيا ادة إالطالق التدرجيي  وٕا

ٔبناك عن  ٔن تبني ا س احلكومة،  ريد، السيد رئ ٔبناك  ٔيضا وكذ ا م 
ٔبناك اليت الزالت تعتاش  ٔن ا  ، ٕارادهتا القوية يف إالسهام يف هاته املر

ىل  ستحقاق  رخي  ٔبناك  (les dates des valeurs)ىل  ي  فه
ٔسف يف قيل   . هاذ املر الصعبة هذا ٕاشاكل حق

س احلكومة سمتر.. ، السيد رئ ٔن    ..متىن 
  .شكرا

سالسيد    :الرئ
س ى الوقت السيد الرئ هت   .ا

  .شكرا
حتاد العام ملقاوالت املغرب اللكمة لفريق املوايل،  ٓن    .ا

شار  يش السيداملس   :العريب العرا
﷽  

ٔرشف املرسلنيوالصالة  ىل   .والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب عن  مس  رب  ٔ ٔن  ٔود يف البداية 

و الصادرة عن دو ري املق لترصفات  اكر   ٕاسبانيا، اليت نعتربها اس
صادية وٕاسرتاتيجية ممتزية،  القات سياسية واق ربطنا معها  دو صديقة 
ٔراضهيا هبوية  ىل  رم احلرب، زعمي مجهورية الومه،  الها  ستق وذ 
، وكذا  اة لقمي التعاون والرشاكة اليت جتمعها مع بالد مزورة، دون مرا

ٔعض و من  ري املق حتاد العام الترصحيات  اء حكومهتا، كام نؤكد يف 
 ، ادة الرشيدة لصاحب اجلال ، حتت الق فاع عن بالد امئ  جتند ا

  .حفظه هللا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ىل الواقع  ر بظاللها  ٔزمة الصحية اليت مازالت  يف سياق ا

ٔصبح من الرضوري التع ، فقد  عي ببالد ج صادي و امل مع ق
ادهئا من  ستلهم م ر السلبية الوخمية بنظرة خمتلفة،  ٓ التداعيات وا
صاد  ق ، واليت متزيت بصمود  الل هذه املر لصة  روس املست ا

صادية مشكورة ق   . الوطين بفضل التدابري اليت اختذهتا جلنة اليقظة 
كن هذه التدابري الهامة اليت اختذهتا جلنة اليقظة صادية،  ولو مل  ق

لك ارتياح جحم  ل  س ٔعضم، وهبذه املناسبة  ٔكرب و ٔكرث و ٔزمة  لاكنت ا
ٔكرث من  حهتا البنوك واليت ستصل ٕاىل  مليار درمه ف  70القروض اليت م

ني"سمى  س ٔ واليت بضامن من طرف الصندوق ) relance(و" قروض 
يل لضامن، بفائدات ممتزية، وهاته القروض يه ا ت املقاوالت  املركزي  مك

شاطها   .من مزاو 
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هتز هذه الفرصة لنمثن ما قامت به بعض الوزارات  ٔخرى، ن ة  من 
لك ابتاكر وجريئة  برية  ة  ىل دينام نت  ٔ يف احلكومة احملرتمة، اليت 
حلسبان، وذ بوضع ما  كن  ليات وحتفزيات مل  الل وضع  لهام من  ٕ و

ك املشاريع  ة تصنيع املواد اليت ) la banque de projets(سمى ب ن
ٔكرث من  مليار درمه، واليت  34ستورد من اخلارج، واليت يقدر جحمها ب

لعم الصعبة ٓن  د ا   .تؤدى ٕاىل 
ي  ة السيارات ا ٓخر وهو قطاع صنا ٔشيد بقطاع  ٔن  ٔريد كذ  و

سعى هذا القطاع ٕاىل مواص دين ي  ر مبضاعفات اجلاحئة، وا ٔ اته مل يت ام
ٔكرث من  ٔكرث من  80ليصل ٕاىل  مليار درمه يف  100مليار درمه وٕاىل 

لتني ٕان شاء هللا، وهو يعترب مصدرا جللب العم الصعبة ني املق   .السن
لعمل اليت قامت به احلكومة  ٔشيد  ٔن  ٔريد  ٓخر، وكذ  واجلانب ا

مثرن اخل د الباب، وهو كذ العالقة مع املس ني، وهو احملرتمة يف وا ارج
ي  ار املستوى ا لك اف ل  س ٔن  ريد  ويل،  ىل الصعيد العاملي وا
حوا قروضا لبالد  ن م وليني ا مثرن ا متزي به املغرب يف وسط املس

ال طوي ٓ   .بتلكفة تفضيلية و
ياط النقدي  ح ي وصل ٕاليه  حلجم ا ٔول مرة  ل كذ  وس

(les réserves de change)  ٔكرث من ي وصل ٕاىل  مليار  300ا
صاد املغريب ق ىل صالبة    .درمه، وهذا ٕاجناز يربهن 

ٔرضار  رات ولتقليص  س شجيع  هودات ل ورمغ لك هاته ا
انت  صادية اليت  ق ات  ٔن بعض القطا ل كذ ب س اجلاحئة، ف

ا كامش  ٔدى ٕاىل ا شطهتا ما  ٔ ف للك  د يف ومازالت تعاين جراء التوق
ة التقليدية والنقل اجلوي ة والصنا ىل رٔسها السيا   .مواردها وتعامالهتا، و

ني عن  اميل الشهادات والباح ىس الشباب  ٔن ال ن كام ال جيب 
ساء الاليئ  اقة وكذا ال اص ذوي إال ٔش فرص الشغل والعاطلني وا
ٔو  ىل املستوى العميل  ٔزمة، سواء  الل هذه ا بري  شلك  ترضر 

ٔرسيا سبة العنف ا بري ل ٔدى ٕاىل ارتفاع  ٔرسي، مما   .ملستوى ا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ٓخر، فٕان  ٔخرى ويف ٕاطار  ة  ومن 
ذ احلكومة  ظر تنف ٔننا مازلنا ن س احلكومة احملرتم، ب نؤكد لمك، السيد رئ

ريل  25لبعض الزتاماهتا يف اتفاق  ٔمهها مراجعة مدونة الشغل 2019ٔ ، و
ق  وٕاقرار القانون التنظميي لٕالرضاب، مفدونة الشغل احلالية ال تتالءم وحتق
ٔمس  ٔصبحت يف  ث  ي نطمح مجيعا ٕاليه، ح صادي ا ق التطور 
ملرونة يف  ضياهتا ذات الص  ىل بعض مق ال تعديالت  ة ٕاىل ٕاد احلا

رو ق تنافسية املقاوالت وحامية العالقات التعاقدية، وفق مقاربة  م حتق
اصب الشغل ىل م ٔجراء واحلفاظ  سبة ل   .احلقوق املك

حتاد العام ملقاوالت  ٔننا يف  خر ب شيد ونف وهبذه املناسبة، فٕاننا 
ت النقابية، واليت جتمعنا  ٔدوار الهامة اليت تقوم هبا املركز شيد  املغرب، 

عدد ات م القات طيبة واتفاق ٔمل دامئا يف تعزز وتطور هذه معها  ة، ون

ه من  عي واسمتراريته، ملا ف ج الرشاكة الهامة واملمتزية وتعزز احلوار 
ٔطراف ة مجيع ا   .مصل

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل ٓن لالحتاد املغريب    .اللكمة ا

ٔمال ال شارة السيدة    :عمرياملس
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ٔن مفهوم  ش لشغل مع احلكومة  ا يف إالحتاد املغريب  الف احلوار "ٕان 
عي ىل الرمغ من " ج كون مذهبيا، وذ  اكد  اته  ومقوماته وخمر

ة  لهيا، اكالتفاق ات املصادق  ىض االتفاق ولية مبق  98الزتامات بالد ا
ٔو  ٔن حرية التنظمي  ة ش ٔطراف ملنظمة  144االتفاق حول احلوار ثاليث ا

ٔمم  ٔطراف مضن هيئات ا دة الثالثية ا تصة الوح ولية، املنظمة ا العمل ا
رئاسة مؤمترها  رشف املغرب  ي يل  دة، وا ٔن يمت 109املت يل كنمتناو  ، وا

لزتامات الوطنية  ىل الرمغ كذ من  اته، و ر ل  ٔم ر ا س
  .ستورية واالتفاقات املوقعة مع احلركة النقابيةا

 ، ابة رسيعة وفعا يل اكنت كتطلب است ورو ا ٔزمة  حفىت يف عز 
ة  عيني يف موا ج ىل ٕارشاك احلركة النقابية والفرقاء  نية  م
حلوار وحجودها  دم ٕامياهنا  ل اجلاحئة، مل ختف احلكومة  نعاكسات د

عي لقميه، احلكومة مل  ج لحوار  ستطع ٕابداع ٕاطار قانوين قار 
ليات القانونية والتعاقدية املتوفرة، ومل حترتم  ٔسس، بل ومل تعمل حىت ا املم

ليات ىض هذه ا   . الزتاماهتا مبق
يل  س احلكومة، ا عي، السيد رئ ج ل احلوار  لب املؤسسات د ٔ

لمك صورية، وحصيلهتا ال تو هبا يف العرض د حيتدى هبا يف غياب  ج
شارية، حبال  ميقراطية ال قي  إالرادة السياسية ٕالعطاء حمتوى حق

الس اجلهوية "جملس طب الشغل"، "جملس املفاوضة امجلاعية" ، ا
ىل ذ شغيل، جلان البحث واملصاحلة، وقس    .ل

ش وتقزمي دور احلركة النقابية وحرماهنا من حقها  ٕان الحئة هتم
ستوري يف ولية، طوي  ا شاور وٕابداء الرٔي والتفاوض وفق املعايري ا ال

ب احلركة النقابية من جلنة املتابعة  ، بدءا بتغي ورو احئة  خبصوص تدبري 
لها   .ٔو جلنة اليقظة من العضوية د

ذر من خطورة  ا الرافض ٕالقصاهئا و ، كنا قد جسلنا وقهتا موقف كذ
رجتالية وانعاكسا ٔجراء، ورش القرارات  ىل الطبقة العام ومعوم ا هتا 

يل توقفت العقود  ٔجراء ا بة ا صص ملوا مع ا ٔن ا ٔن من بني النتاجئ 
رسحيات الفردية وامجلاعية  افل ال د جل ٔو وضع  هلم لن ميكن من ٕايقاف  د

يل جتاوزت  ٔكرث من  600لعامل والعامالت، ا صب شغل قار و ٔلف م
صب ري املهيلك، واكن  مليون ونصف م ا القطاع  س شغل، ٕاذا ما ا

ل ٕاىل تعويضهم يل طبعا ما لقاوش س ل املقايه ا   .ٓخرها الناس د
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ة  ت النقابية وتصف ىل احلر لتضييق  وقد اختذت اجلاحئة ذريعة 
اهدة  اولت  ت مع النقابيني ومع املناضلني، وحىت احلكومة  احلسا

لنيل من ح ة  ىل استغالل الظرف قوق الطبقة العام وشن جهوم ممهنج 
ت النقابية، ولعل حماو مترر القانون التمكييل لٕالرضاب يف خرق  احلر
سبات اليت  ىل املك از  ىل سعي احلكومة ٕاىل إال ليل  ملهنجية احلوار، 

ا املسمتيت كفا   .رامكهتا الطبقة العام 
لعديد من عي  ج ة  ويف ظل جتميد احلوار  ات احلكوم القطا
ىل اتفايق  لزتامات النامجة  لعديد من  الل  ريل  26وإال ٔ2011 ،25 

ريل  عي لشهر 2019ٔ ج لسة احلوار  ، تغاضت احلكومة عن عقد 
ٓهبة  ري  كة واملستع و ري مكرتثة برتامك العديد من امللفات الشا ريل،  ٔ

عية ج صادية و ق ٔوضاع  عي، ومل  بتدهور ا ج قان  ح وتفامق 
ىل  لتضييق  عية املرتدية، سوى  ج ٔوضاع  ل ملعاجلة ا جتد من س
ال الهشاشة لقطاع الوظيفة  ٔهنم رفضوا ٕاد ني،  ت العامة ومقع احملت احلر
ة، ورفضوا القرارات اليت ترضب يف العمق حقوق املوظفني  العموم

  .واملوظفات ورخس الهشاشة
ٔمهية القطاع العمويم، ففي  ه تداعيات اجلاحئة  ٔكدت ف ي  الوقت ا

ن  ر الوطين يف هذ س ة ورضورة  وية قطاعي التعلمي والص ٔكدت ح و
ىل اختاذ  طق احلوار  ارج م ٔقدمت احلكومة  سرتاجتيني،  ني  القطا
ة من  نيي الص لجوء ٕاىل  لتعاقد وا ث  ش يل ال راجعية، من ق قرارات 

سبات الوظيفة ٔط  ارج الوطن، قرارات ترضب مك باء وممرضني من 
ىل حساب الرهان التمنوي،  ة، قرارات حيمكها الهاجس احملاسبايت  العموم
اح ملرشوع جممتعي حبجم توسيع امحلاية  ف تتصورون ضامن رشوط الن فك

عية لـ  ت التمنوية  22ج مليون مغريب، مرشوع يف صلب الرها
، و  دون يف حماولتمك ٕالغاء دور احلركة النقابية ويف طليعهتا لبالد ٔنمت ت

لشغل؟    إالحتاد املغريب 
عية ٕاسرتاتيجية  ٔطراف يف مؤسسات اج دوى احلاكمة ثالثية ا وما 
عي، ٕاذا اكنت قرارات جملسه إالداري ال حترتم  ج صندوق الضامن 

دة يف املعاشات؟    كقرار الز
لس الوطين ويف تعزتمون ٕاجي شغيل وا اد احللول الناجعة ملعض ال

ٔكرث؟ ٔقل وال  شغيل جمالس صورية، ال  الس اجلهوية ل   وا
ور احلركة النقابية  اهلمك املسمتر  س احلكومة، بت مك، السيد رئ ٕا
ذها  ة وتنف داد السياسات العموم شارية يف ٕا ميقراطية ال ٔساس 

ٔخرى  ميها، فشلمت مرة  ة اجلاحئة نقطة حتول يف مقاربة وتق يف جعل ظرف
يارات، اليت  خ ات و عية ومراجعة التو ج صادية و ق ت  د الت
ة  ق ىل بالد فرصة حق ديد  دواها، وبذ تفوتون من  دم  ت  ٔثب
ق جممتع املساواة والكرامة والعدا  صاد الوطين وحتق ق ة  ادة دينام ٕال

ي عية ا ستقالل ج لشغل، من جفر    .دى به إالحتاد املغريب 
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
سة  .شكرا السيدة الرئ

عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا ٓن    .اللكمة ا

ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

  ،السادة الوزراء
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ت  ه ٕاىل لك ٕاخواننا يف خمتلف املركز ٔتو ٔن  امسحوا يل يف البداية 
ت  ٔصا عن نفيس ونيابة عن لك مكو النقابية ولطبقة العام املغربية، 
هتاين الصادقة مبناسبة  شارن،  لس املس ميقراطي مب ستوري ا الفريق ا

ٔممي، فلت به الطبقة العام افرتاضيا هذه  عيدها ا ي اح فاحت ماي، ا
شلك واحض  رت  ٔ ، اليت  ورو ائية جلاحئة  ست لظروف  السنة، نظرا 
ة من الشعب  ٔوضاع الشغي املغربية وما حتملته هذه الف ىل  ل ومعيق  وثق

ا ري م ٔو بطريقة  ارشة  برية، سواء بفعل اجلاحئة م ة  رشة املغريب من معا
ث  ىل وضعية الشغي الوطنية، ح ر سلبا  ٔ بفقدان فرص الشغل، مما 
الق  عية ترضرا من نتاجئ إال ة اج ٔكرث ف اكنت ومازالت هذه الطبقة 
ي  صادي الناجت عن اجلاحئة، وا ق ر الرود  ٔ الشامل وحىت اجلزيئ، من 

راجع الشغل ٔخرى و ة وٕافالس  دات إالنتاج الق الو ٕاىل  ٔدى ٕاىل ٕا
ة واخلدمات ات اكلسيا برية يف بعض القطا   .دود 

ح  ادة ٕاماكنية ف س احلكومة، ندعومك ٕاىل ٕا وهبذه املناسبة، السيد رئ
ٔصبحوا  ٔو العاملني هبا،  ٔن هاذ القطاع، سواء رب العمل  احلدود اجلوية، 
ٓن يف  ني وهو ا ٔن مدة سن ٔكرث ترضرا،  ٔنه ا رىث لها، كذ  ا  يف 

القا   . ٕا
لك  بار لصمود الطبقة العام  الل وٕا ٔيضا، نقف وقفة ٕا فٕاننا 

عية واملالية ج صادية و ق ر اجلاحئة  ٓ ٔمام  ات    .القطا
ٔوضاع  ٔن جتعلوا من  ه ٕاليمك ب ٔتو س احلكومة،  ملناسبة، السيد رئ و

ر اجلاحئة وحتق  ٓ ة  ت يف خمططات موا ٔولو ٔوىل ا ق الطبقة العام 
صادي ق   .إالقالع 

س احلكومة،   السيد رئ
عي، نعترب احلوار  ج ميقراطي  ستوري ا حنن يف الفريق ا
ت املصاحل بني  ٔداة ومهنجية ٕالدارة وتدبري تناقضات وجتاذ عي  ج
ٔن احلوار وتنظمي مفاوضات لتعزز  ث  ٔطراف املعنية لعملية إالنتاج، ح ا

ت وممثيل املقاوالت يدمع توفري رشوط ليات التواصل بني احلك ومة والنقا
منو الشامل   .العمل الالئق وا

ري قاب لالنقطاع وال  ة  عي رضورة مل ج ليه، فٕان احلوار  و
ٔزمات  ليات تدبري ا لية من  عي هو  ٔساس لك سمل اج ٔنه  ميكن توقفه، 
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ٔساسية لرفع ي هو الضامنة ا ة ثقافة التضامن، ا ت  وٕاشا د الت
ق التمنية صادي وحتق ق ت إالقالع    .ورها

لشغي الوطنية لوضع  رية  سبات الك لنظر ٕاىل املك حنن يف املغرب، 
رية اليت عرفهتا  ات الك ٔسس ودامع لٕالصال عي، مم ج ليات احلوار 
شمل لك  عية، ل ج مدونة الشغل، والورش احلايل ٕالقرار نظام امحلاية 

ت املغا عي، احلكومة والنقا ج ٔطراف احلوار  ٔن لك  لنظر ٕاىل  ربة، و
قة، ميتلكون  ق سات هذه املر ا ب العمل، واعون لك الوعي مبال ٔر و
ل  سبات الوطنية، فٕاننا واثقون يف املستق مثن املك يا  حسا وطنيا تضام

مل عي  ج ديد من احلوار  ل  ديدة وج غرب، خول ٕاىل مر 
بة  ت موا ديدة جتعل النقا اوز املفاهمي التقليدية ٕاىل مفاهمي  ليت
مع  ة والتفاوضية  لتحوالت، من املطالبة والتصادم ٕاىل القوة إالقرتاح
ٔن العامل والنقابة  ني ب ب العمل واملشغلني مؤم ٔر إالنتاج وجتعل من 

ل حم ة، والعامل فا ٔساسيان يف العملية إالنتاج هنوض رشاكن  وري يف ا
  .ملقاو الوطنية واسمترارهتا

اقشة مرشوع القانون  ه امجليع عند م سامه ف ي س ولعل النقاش ا
ٔرضية املناسبة لتعممي النقاش  24.19 شلك ا ملنظامت النقابية، س املتعلق 

عي وفعالية نتاجئه ج ة السمترار احلوار  ليات الضام   .حول وضعية ا
س شكرا السيد   .الرئ

س احلكومة   .شكرا رئ

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓن    .اللكمة ا
ادي حنلو هاذ املشلك ٕان شاء هللا ل  ٔسبوع املق ٔسبوع .. ا ال، ال، ا

ل، اجللسة املق   .املق

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س،   السيد الرئ

س احلكومة،السي   د رئ
  السادة الوزراء،

ذة  لتدابري وإالجراءات املت ه  الق عي يف  ج ٕان موضوع احلوار 
كون من القضا  ٔن  غي  عية، اكن ي ج صادية و ق واء تداعيات  الح

عية، ملا   ج صادية و ق اتنا  ٔي  - املركزية يف احلياة الوطنية وح
عي ـ  ج جزء من لحوار  رسيخ ثقافة احلوار  اصة يف  من ثقافة 

ىل  ميقراطية، واليت تلعب دورا حمور يف احلفاظ  الثقافة واملامرسة ا
متع عي ومتاسك ا ج   .ستقرار 

س احلكومة،   السيد رئ
رات،  ٔزمات ووقت التو ردده وقت ا س شعارا  ستقرار ل ٕان 

ردده يف لك املناسبات س شعارا  ٔساسها ول كون  ة ملامرسة  ، بل هو ن

ٓخر ول الرٔي ا شارك وق   .احلوار وإالنصات وال
لشغل،  ميقراطية  ىل رٔسها الكونفدرالية ا ٕان احلركة النقابية، و
ٔصبح  ٔفىض ٕاىل ما  ي  ٔطراف، وا ٔول تفاوض جامعي ثاليث ا ت  دش

ليات احلوار "1996ترصحي فاحت غشت "يعرف بـ  دد  ي  ، وا
ىل املستوى القطاعي اجلهوي  ىل املستوى املركزي الوطين و عي  ج
ة  لزتام من طرف احلكومات املتعاق إالقلميي واحمليل، لكن مل يمت الوفاء و
رصار وعزمية  ٕ لياته، بل معلت احلكومة السابقة واحلكومة احلالية  بتزنيل 

ٔلغ ىل لك ما حتقق، و از  ىل ردم وإال قطعة النظري  ت التفاوض م
ٔسست  شاور مع احلركة النقابية، و ل امجلاعي ثاليث الرتيبة، وعوضته 

ريل  25لنفسها مرجعا وهو اتفاق  ٔ2019.  
ذ ما تبقى من اتفاق  ريل  26تنصلت احلكومة من تنف ٔ2011 ،

دم تضمينه يف اتفاق  ىل  ، لتؤسس بذ ٕاىل 2019ماي  25ؤرصت 
ع ديدة ويه توق لزتام  ثقافة وممارسة  ات مع احلركة النقابية دون  االتفاق

عي يف دورتني ج ٔلغت جوالت احلوار  ذ، و   .لتنف
عتباره  عي،  ج لحوار  ة  ٔمس احلا ويف ظروف اجلاحئة، كنا يف 
ٔسمل ملعاجلة اكفة القضا املرتبطة مبعاجلة لك القضا  ٔجنع واملناجه ا لية ا ا

ت املرتبطة  املرتبطة بعامل الشغل ىل الصعو صاد الوطين والتغلب  ق و
ٔكدت، ف ال يدع جماال  الل ممارسهتا،  جلاحئة، لكن احلكومة من 
ت الوطنية والكونية املرتبطة  اجزة عن متثل الصعو ٔهنا حكومة  لشك، 

ٔوضاع البالد والعباد اجزة عن فهم الواقع و ريها و   .جلاحئة و
ختاذ القرارات، دون اعتبار حكومة استغلت ظروف  اجلاحئة لتنفرد 

ختاذ القرار دون  ات النظر، انفردت  متع وال اعتبار لتعدد و ت ا لتنظ
شارة احلركة النقابية   .ٕارشاك وال حىت اس

هبنا لهاته املامرسة  ٔن  لشغل،  ميقراطية  وسبق لنا يف الكونفدرالية ا
ات يف مذ لعديد من املقرت ا  دوى، وتقدم لحكومة لكن دون  راتنا 

ل  شك ا  عية"واقرتح ج ىل غرار "جلنة اليقظة  جلنة اليقظة "، 
صادية دوى"ق ٔو . ، بعد ٕاقصاء احلركة النقابية مهنا، لكن دون  اب  و

ر، ٕاال يف  رمك، السيد الوز شلك ٕارادي احلوار القطاعي رمغ مذ غُيب 
ٔن قطاع  ، ونؤكد لمك  ات قلي ٔربع قطا ة يف حواره القطاعي، هناك  الص

ي  لية ا ا سبة لقطاع ا ل ملفات الزالت حمتجزة بقطاع املالية، وكذ 
  .مل ينفذ بعد الزتاماته

ات الشغل امجلاعية يف ظروف  زا ليات فض  غياب احلوار وجتميد 
ىل املستوى املركزي وإالقلميي واحمليل، ما رصحمت به، السيد  اجلاحئة 

س ا ، بالد ما اكيناش رئ ش يف بالد حلكومة، هذاك اليش راه ما اكي
ىل مستوى  ىل مستوى العامالت وال  شتغل ال  شتغل ومل  ليات ال  ا
ٔجراء  ل الشغل، ٕاقصاء العديد من ا ات د ٔقالمي يف فك وفض الزنا ا
ب قرارات احلكومة، قطاع  س ات اليت ترضرت من اجلاحئة  والقطا

ٔن هاذ القطاع  املقايه، كام رمك  ا، ونذ يل، واملطامع منوذ ره السادة ق ذ



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

21 

 )2021 ماي 25( 1442 شوال 13

ر ٔي دمع يذ ة ب ٔجرائه مل يتوصل حلد السا   .ب
رشيعات  ٔمسى القوانني وال عي هو رضب يف  ج ب احلوار  ٕان تغي

ب احلوار يه ممارسة ال ستور وتغي ٔال وهو ا   ..الوطنية، 

س   :السيد الرئ
ى الوقت هت   .شكرا، ا

شارن احملرتمنياللكمة ا ن املس د السيد ٔ لطيف : ٓن  اليس عبد ا
دي جشري   . ٔمعو وال اليس 

ي  دود الوقت ا ، يف  ٔمعو بضعة مجل مركزة من فض اليس 
  .تعرف

  .شكرا

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
، و ر ا   السيد وز

  السادة الوزراء،
شارن،السيد   ات والسادة املس

متعات  د يف متاسك ا سا عي  ج ٔن احلوار  ه  مما الشك ف
صادي ق عي والبناء  ج ق السمل  ل لتحق ٔنه هو املد   .وتالمحها، و

ٔزمة  وهنا حصية متتد لتصبح  ىل  دة  ، ز ورو احئة  ٔن  اعتبارا ٕاىل 
ٔسف س  ٔهنا مع ا ، ومن املرحج  سانية شام صادية ٕا ق رها  ٓ سمر هذه 

ٔطول كون  عية لزمن قد  ج   .و
دة  ىل قا ٔمن ٕاال  ق السالم وا ٔنه ال ميكن حتق ومن هنا يتضح جبالء، 
ٔعينمك، السادة  ٔمام  كون  ٔن  عية، هذه العدا اليت جيب  ج العدا 

ىل احملك اليوم، ٔمهية ما تضعه اجلاحئة  ر مبدى  ٔال وهو  الوزراء، وهذا يذ
عي، ويظهر  ج سك  ري  - ال ة ٕاىل ابتاكر  -حسب تقد ا ٔن هناك 

ٔو احلوار  عي  ج ديدة ملعاين إالصالح  واقرتاح وتطور وتزنيل فلسفة 
عي   .ج

ٔن  س  اه ووضعناه بني يدي السيد الرئ الل ما كت اولنا من  لقد 
ٔماممك ٔن جنملها  ٔشياء ال ميكن  ات نقرتح بعض ا   :ٕاال يف ست اقرتا

سان يف  1 منية املهارات والتعمل مدى احلياة مكحور لوضع إال م ب ه ـ 
ه التمنوية؛ ظوم   قلب م

ديد من سياسات التوظيف وتعزز  2 ل  شغيل ووضع ج ـ تطور ال
غري؛ امل م   العمل الالئق يف 

صاد ال 3 ق ري املهيلك ٕاىل  صاد  ق نتقال من  سهيل  رمسي يف ـ 
؛ ورو احئة    سياق 

اسبة لتداعيات  4 ابة بطريقة م شاريك لالست عي  ـ ضامن حوار اج
  اجلاحئة؛
لجميع ملا بعد اجلاحئة؛ 5 ٔفضل  ل    ـ بناء مستق

ل بعني واثقة 6   .ـ التطلع ٕاىل املستق

ات الستة، وهبذه الطريقة  ميكن  -يف اعتقاد  - ٔكتفي هبذه املقرت
ة احلو  ليات املعمتدة يف جمال ينامك ٔدوات ول عي البناء ول ج ار 

سامه  ٔن  شغيل،  ىل بناء  مبرونةال صاد واملؤسسات القادرة  ق متع و ا
عية ج تلف الرشاحئ  ا  ٔكرث مشولية وٕادما ٔفضل و ل    .مستق

لني  دد من الفا ٔكرب  عي هو تقارب الرؤى، هو ٕاجامع  ج احلوار 
ل ا ٔ صادية من  ق هاب بعيدا وجتاوز وختطي إالشاكليات السياسية و

عية ج ميقراطية . و ول ا ة، ا ق لفعل حق جنحت ) اليت(هو فلس 
شعرمت بذ وجنحمت  يه اليت اعمتدهتا يف ختطي عواقب اجلاحئة، ولقد اس

سمتر ٔن  بري يف هذا املنحى، جيب    .شلك 
ادرن ٕاىل كونوا م ٔن  ينه كام ومتىن  عي وتق ج ٔسسة هذا احلوار   م

  .قلت
  .وشكرا لمك

س   :السيد الرئ
ٔمعو   . شكرا اليس 

بات  ل مع التعق لتفا ٔو  لرد  س احلكومة،  ٓن، السيد رئ اللكمة لمك ا
هيا يل اسمتعنا    .ا

س احلكومة   :السيد رئ
﷽  

ٔخوات وإالخوان، السيد ات والسادة شكرا جزيال مجليع ا
لوا ن تد شارن ا شارات واملس   .املس

مة ها كثرية و يل در ٔمور ا ش لكيش، ولكن ا   .لكن، ميكن ما در
ناها، ٕاما من  تلفة اليت تلق رات ا شمل املذ اب هذا  ٔوال، هاذ الك
ملناسبة، وٕاما من الهيئات املهنية  ت النقابية، مايش لكهم اعطاو  املركز

ٔن وٕاما من ا ٔساس احلوار،  سبة لنا  ل ٔحزاب السياسية، واليت شلكت 
ولية،  ظمة العمل ا ولية، وخصوصا م ىل حسب املنظامت ا احلوار 
ات حوار،  قرتا رات حوار، تبادل  تبادل املعلومات حوار، تبادل املذ
ىل طاو  ىل طاو احلوار حوار، اجللوس  النقاش حوار، اجللوس 

ٔشاكل من احلوار، املفاوضات حو  ار، املفاوضة امجلاعية حوار، لكها 
ىل  ىل حسب املوقف و ىل حسب املوقع و ٔشاكل احلوار  رو هاذ  وكند

ات .. حسب السياق، ف هاذ اليش راه ٔمهية، هاذ املقرت و  اطي و
ات  ج طلقات رمسية من بعد هاذيك  ري م ات وهذا  يل  لكها ا

ل احلوار،  ش  550ٔما الرمسية د ش، ما ميك اد ٔ ما ٔخرى  رة ا مذ
شكر  ٔ بغيت  ٔن ذاك اليش امحلد  كثري، و شوفوها،  ش  جنمعها 

ن سامهوا يف هاذ احلوار   .امجليع ا
دو،  ر  اور ودا ي د  د، وا ولكن احلوار راه مايش فطرف وا
سبة ل ٔسف  ٔ كنت دو، امسحو يل،  ر  ٓخر حىت هو يد  الطرف ا
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ل القانون  يعطهيا املسؤولية د لٕالحتاد العام ملقاوالت املغرب، احلكومة 
ٔ ضد  يل كتقول   ارف، راه مسعيت النقابة ا ٔنت  التنظميي لٕالرضاب، و
رو احلوار  لسو بعضيتمك وتفامهو، د هاذ القانون التنظميي لٕالرضاب، 

ٔن تتحمل مسؤولية الت  ٔيضا، احلكومة ال ميكن يه  ناقض بني الثنايئ 
ن حىت يش  حوه، ما اك ري ف ٔطراف  ٔطراف، هذاك التناقض بني ا ا

ه من  رخي إالرضاب، إالرضاب انتظر ة يف  ٔو 1962س ، وهاذ احلكومة 
ابت  حتملت احلكومة السابقة ٔهنا مسؤولية دستورية،  لها،  املسؤولية د

قشوه فالربملان لمك وصوتو املقرتح،  رو التعديالت د   .ليه ود
ٔشاكل احلوار  شارن راه شلك من  ٔيضا، راه حىت جملس املس ٔنمت 
ليات  ول وصف ا ري مق ري حصيح،  وإالسهام يف اختاذ القرار، و
ليات  ٔهنا  ، ويه هيئات فعلية وصفها ب لهيا دستور ستورية املنصوص  ا

ٔنه ري مسؤول، حصيح  ليات صورية، هذا خطاب  ست    ..صورية، يه ل

س السيد   :الرئ
، من فض   .من فض

س احلكومة   :السيد رئ
ين ما خصناش نبخسو اجلهود اليت تمت،  د، ولكن  ىل وا ٔرد  ٔ ال 
رسو فهيا  ولية وك ىل حسب التعاريف ا ليات حوار  هاذيك حىت يه 
ٔمور اليوم كتعارضوها اكينة يف تقارر  احلوار، وامسحو يل راه كثريا من ا

ستوريةرمسية وصوتو  ٔة ا لهيا يف هاذيك الهي و  وامسحو يل . لهيا وسك
، فهنار جيي الوقت غنقول ٔم دا ش نقول ا اد   .وما 

لس  ٔو ا عي اقرتح يف تقرر رمسي  ج صادي و ق لس  ا ا ٕاىل 
ٔي بيان ومل تصدروا  ه، واقرتح ومل تصدروا  ٔعضاء ف ٔنمت  لتعلمي، و ىل  ٔ ا

ٓخ كذيب ٕاىل  ذش ٔي  ره، معىن ذ هاذي معمتدة، ميكن احلكومة ما 
ل مؤسسة %100هبا  ذينا هبا، كنقولو عند مرجعية د ، ولكن ٕاال ا

ٔشاكل احلوار، واحلوار مايش حوار طرف  دستورية، هذا شلك من 
ٔطراف،  داد من ا ه  متع راه ف ٔخرى لكها، راه ا ٔطراف ا ىل ا يفرض 

لها ٔطراف الرٔي د ن،  هاذي  ا موجود اورو معهم حمرتم، اح حمرتم، نت
ٔخرى لكها ٔطراف ا سمح به حقوق ا دود ما    .ولكن يف 

ٔدافع عن  ٔ امسحو يل، لست هنا  سبة ٕالحقام احلكومة السابقة،  ل
لتصويت  ىل ثقة املواطنني  ازت  ي حكومة  احلكومة السابقة رضورة، فه

يل مت يف  ا يف هاذ ، ذاك اليش دوز2016و 2015ا ه، مكلناه وٕاحقا
ري سلمي   .املوضوع 

ل مهنا، إالخوان ما  يل ق ال احلكومة ا ىل لك  ش نقول  ري 
يل بعد  ، واحلكومة ا ٓخر مر ل مهنا وقعت يف  يل ق ش، احلكومة ا اكي

د االتفاق ووقعتو  ابت وا ٔنه   3مهنا نفذت، وحيسب لهذه احلكومة 
ل  هناية د ل ا ٔثناء سنوات ق لها  لزتامات د لها ونفذت مجيع  الوالية د

لها  لزتامات د عيا، ونفذت  هتا، فهذه حكومة وقعت اتفاقا اج وال
ٔخرى  دها، االتفاقات ا ىل احلكومة بو عي، املالية املرتتبة  ج اكالتفاق 

اورو اصها تت ٔطراف حىت يه  ٔخرى حىت هاذيك ا ٔطراف  يل فهيا    . ا
 ٔ ٔ ل القانون التنظميي لٕالرضاب، ولكن مايش  ري د ٔ ضد هاذ الت

دة سلمت  ت، نقابة وا لنقا ست احلكومة، القانون املنظم  ه ول ٔخر يل  ا
ر ها هو قدايم، ملاذا؟ سلمو املالحظات  مالحظاهتا، وراه السيد الوز

شارو  ٔن  ريدون  ٔنمت ال  رخيية،  كون وثيقة  ش  وبة،  لمك مك ا يف د
لو   .احلوار، هذا هو العمق د

شارن، دوزوها، هذا  مدونة التعاضد، ها يه عندمك يف جملس املس
  . ٔيضا قانون

ٔما درتو  ارضو وصوتو ودوزو،  ارضو،  ن،  لوا التغطية الصحية 
س ري معقول، ل س.. البلواكج هذا  تو، احلوار ل .. ال، احلوار مايش هو الف

  .العكس هذا من مؤسسات احلوار،

س   :السيد الرئ
ٔرجومك، ابتعدوا عن احلوارات الثنائية   . هللا خيليمك، 

ٔرجوك سة هللا خيليك،    .السيدة الرئ

س احلكومة   :السيد رئ
ىل هذاك  رد  ش  اد ٔ ما  ل النقط، راه هرضتو،  بقات يل جوج د
ر حبال ما  م، كنعتذر ند ىل هاذ ال رندش  ٔعتذر، ما  م،  ال

سمعو مسعتوش، ش اكع  ٔ ما كنبغ ل العيب  م د   .ٔن ال
ادي نوقفو عندمه وال  2ٔريد  ل النقط  ل النقط 3د   :د

ل لك يشء، قطاع املطامع صدر مرسوم استفاد املشغلني  ٔوال، وق
ريل  ٔ ل شهر  ٓن الالحئة د ر ومارس فعال، وا ر وفربا رمس ينا لو  د

 ٔ سبة ل ل ق  ش يمت موجودة ويمت التدق ني  لمرص سبة  ل جراء و
ل،  ري حصيح ما ق ريل، ف  ٔ ل شهر  هلم من القانون د ستفادة د
يل  ٔجراء ا دد ا ات وحشال  ل مجيع القطا فهمتين؟ وها يه الالحئة د
ٓن يف خمتلف ت  ، ا دون شهر ستف ٔجراء  ستافدو، عرشات ا ك

ات   .القطا
اري، ا لعجز الت سبة  ل اري، و ىل العجز الت ٔخت هرضت 

اري يف  ش هاذ العجز الت ٔ ما عرف وقالت جعز جتاري يف تفامق مسمتر، 
ة مارس  رة الظرف ن هو؟ ميكن ترضبو دا مذ ٔ ، 2021تفامق مسمتر، 

)note de conjoncture ( دا خترج ليمك، راه امحلد  املعلومات اليوم
سبة التغطية  ة، هاذ  ا ت بـ ) taux de couverture le(م اليت حتس

ملقارنة مع نفس الشهر من السنة املاضية مارس، لتصل ٕاىل  7.8 نقطة، 
68.4.%  

سبة تغطية الواردات  ل تطور  ملناسبة، هذا هو اجلدول د و
رخي املغرب، هذا اجلدول من  ري مسبوق يف  لصادرات، وصل حتسنا 

ٔو  2007 ل ٕاىل اليوم، حتسن مضطرد ليصل  ل مرة ٕاىل هاذ املستوى د
ٔرقام صارمة، صادمة، 68.4% رضبو ) note de conjoncture(، هذه 

سبة  ل ست خمتلقة، ٕاذن هذا  ٔرقام ل ٔن هاذ ا ٔكدو من  دا خترج ليمك وت
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اري   .لعجز املزيان الت
ري حصيح،  م  ٓخره، هذا  ٔيضا احلديث عن اهنيار املعامالت ٕاىل  و

ر  ن  طقي، اك ن كثري من ري م ات، واك دد من القطا اجع حصيح يف 
زادو  يل  ٔيضا ا ات  ن قطا ، ولكن اك لبطا ات خرجو الناس  القطا
ٔقمل مع ظروف  يل استاطعت تطور وتت ات ا ن قطا ٔن اك املشغلني فهيا، 
ٔن  ة  ر ن لهيا التصد يل تغلق  ات ا ن القطا ر، اك اجلاحئة ومع التصد

ش حتول ٕاىل الطلب العاملي ما  دوها  سا ا ك ال، فاح بقاش يف هذاك ا
ة، ولكن  ك ي معلية دينام ٔخرى، هنا كنفقدو وهنا كرنحبو، فه ات  قطا

ال دها يف هاذ ا ٔقىص ما ميكن من    .احلكومة قامت ب
ٔمور تعاجلات، هناك ٕاشاكالت حصيح، هناك  ٔن مجيع ا مايش معىن 

ب ظروف اجلاحئة س دة يف البطا  ، وٕاال البطا يف ظل هاذ احلكومة ز
ات 2019سنة  9.2، لـ 2018سنة  9.8لـ  10.2اكنت يف حتسن   ،

ل  ل ب ويف س ا يف س لينا اجلاحئة لكها، مرح اجلاحئة بغيتو حتسبو 
ش  ا ما عند لها، اح ة د ل اجلاحئة واملوا وطننا نتحملو هاذ املسؤولية د

ش مشلك    . يف هاذ اليشمشلك، راه ما عند
رشحوها  ٔمحر، ولكن ك نا  ا كنجيبو القرارات الصعبة بو اح
ٓش  شوفو  ٔهنم ك يتفهموها وكنعرفو ب ٔن  لمواطنات واملواطنني، وكنعرفو ب
لعب هذا، اجلاحئة  ٔخرى، راه مايش ا ان ا يجرى يف الب ٓش  يمت و
ست ٕاشاكال را، ل ا د  ست  سيطة، ل ة  ا ا يعين يش  ست ش  ل

ا  ول الكربى، حفىت اح ه ا ارت ف سيطا صغريا، ٕامنا هو ٕاشاكل خضم 
ه  ش توا يل دارت بالد  ه شوية، ولكن امحلد  إالجراءات ا حر ف

لو ٔثريات د   .هاذ اجلاحئة اكنت يف مستوى التقليص والتقليل من الت
ل مع املبارش د تالية من ا يل در م عية ا ج ٔشهر  3 إالجراءات 

صادية  ق عية و ج ٔخرى  ل احلجر الصحي وعرشات إالجراءات ا د
ا رسد  ات املترضرة ٕاىل اليوم، راه اح دد من القطا ٔيضا، متديد دمع 
ة ٕاىل اليوم عرشات املشغلني يف  ات، قلناها قطاع السيا هاذيك القطا

مع، قطاع التظاهرات و  ٓن يتلقون هذاك ا ة ا احلفالت، قطاع السيا
ة  ة الثقاف ه، قطاع دور احلضانة، قطاع الصنا ٔلعاب والرتف قطاع ا
ضية، قطاع مقاوالت املناو وقطاع املطامع  ات الر وإالبداعية، قطاع القا

ني، هاذو لكهم ن السياح ظمها .. واملرشد يل م وفق رشوط بطبيعة احلال ا
ظمها املراسمي، وفق ت الرشوط، املش هلم مرصح هبم، القانون وم غلني د

يرصحو  اصهم هوما جييو يرصحو هبم،  ل املقاوالت،  بطبيعة احلال، من ق
ٓن  لصو، ا يت عي، كندرسومه  ج لضامن  هبم عند الصندوق الوطين 

الف ، عرشات ا لصو شهر   .يت
ل  ة القرارات د ٔكرث ترضرا ن يل  ات ا بطبيعة احلال در القطا

ل الق د يل ترضرت  إال ٔما التدافع يف السوق والقرارات ا احلكومة، 
، هاذ  ورو ل  ة الطلب العاملي، الطلب الوطين نقص، املشالك د ن

ملناسبة لكنا راه عند شوية من هاذ . اليش راه لكيش يف الهوا سوا، 

لها املالية   .املشالك، مبا فهيا احلكومة ومداخ
يل تدارت اكن  ات واسعة هاذ إالجراءات ا ىل ف ر ٕاجيايب  ٔ عندها 

ة  ىل حسب املندوبية السام الت دون الوقوع،  من املواطنني، و
رة الفقر، كام محت % 9.2لتخطيط، دون وقوع  % 7.8من الساكن يف دا

ل  اص د ارش، وهذا تقرر  ٔثري م رة الهشاشة، عندها ت من الوقوع يف دا
ه ه لتخطيط، درست ف ة  يل املندوبية السام ل إالجراءات ا ٔثري د اذ الت
ة لصت ٕاىل هذه الن   .قامت هبا احلكومة و

ش  ٔ ما عرف ايت،  شغيل ا شجيع ال دم  ريا، بعض إالخوان قالو  ٔ
ٔكرث من هاذ اليش،  رو  ادي ند ايت"يفاش  نا وهو " املقاول ا فاش ج

نا يف  ملناسبة، فاش ج حج  لني يف 32.000اكن  2016نظام   مس
ايت" ايت"سجيل يف  233.000، اليوم عند "املقاول ا ، "املقاول ا

ٔي يف  مايش ٓخر 2020اليوم،  ٔي  شجيع 2020،  لتايل اكن هناك  ، و
ٔنه  ٔكرث يف ظروف اجلاحئة، وخصوصا  زاد  ايت"قوي و اكنت " املقاول ا

يازات تعطات    .ام
ل  ني"ٔوال، القروض د س ٔ هيم بـ %0تعطى ليه بـ " ضامن  ، تعطى 

  .، دعام لهؤالء0%
اتيني ف خيص  لنا املقاولني ا اص، د نيا، در مرسوم  و
دد من إالجراءات  ٓخره، درت  ة ٕاىل  ن من الصفقات العموم د املستف
ايت، وامحلد  جنح هاذ  رو هاذ املقاول ا و الشباب ميشيو يد ش منك

ٔنه ما در والو يف  املرشوع، وهذا من املشاريع الناحجة، ٔن نقول ب ال ميكن 
ال   .هاذ ا

رية، املالحظات كثرية، املالحظات  ٔ د املالحظة  ٔ بغيت نقول وا و
ٔحزاب  ٔن بعض ا ٔدب  - كثرية، ولكن بغيت نقول ب ٔ نقولها لك يعين  و

ٔحزاب معرت يف احلكومة، احلكومات السابقة، بعض  -وصايف  بعض ا
ٔحزاب، بعض، معرت  ٔربعني سنة ويه يف احلكومة، ا يف احلكومات، 

ٔن  س،  ىل هاذ اليش، ترضب وتق ىل الفقر وهترض  ات هترض  فٕاىل 
ش هنا يش  ٔنت عرش سنني، راه ما اكي يه مجيع السياسات تقول يل 
ٔما  ٓخره،  لحكومة هبذيك الطريقة ٕاىل  لش  يل ما د د ا حزب، حزب وا

العام لكهم، بعد  18العام،  16ام، الع 14ام،  40ام،  30البايق لكيش 
ٔنه ٔحزاب سياسية قوية، ولكن .. ذ  ري امسح يل، املغرب حمتاج ٕاىل  ال 

  .ٔحزاب سياسية مستق يف قرارها
ل السيايس، وهذا ال  ملواطن والفا رصيد الثقة  املغرب حمتاج ٕاىل 

سلوك سيايس مسؤول وخبطاب واقعي وخبطاب صادق   .كون ٕاال 
ايب املغرب حم  مترر قامس انت س  ميقراطي، ول ه ا رصيد التو تاج ٕاىل 

اصنا  يل  ة ا ق غريب، مشوه لفرم حزب معني، هذا هو املشالك احلق
وها سياسيا   .نوا
  .شكرا جزيال

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 
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س   :السيد الرئ
  .شكرا ملسامهتمك

  .ورفعت اجللسة

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

وبة سلمتمدا  :امللحق شار  لرئاسة اجللسة مك لسيد عبد ا لمس
ٔمعو و  لطيف  شار ا   .دي جشريالسيد املس

ٔمعو و  لطيف  شار السيد عبد ا شار املس دي جشرياملس   :السيد 
س احلكومة احملرتم،  السيد رئ

لس، س ا   السيد رئ
شارون،السيدات والسادة    املس

عية  ج ىل احلياة العامة وجفرت الفوارق  ورو  احئة  رت  ٔ لقد 
ٔفق  ٔهداف التمنية املستدامة يف  ق  ىل مسار حتق رت  ٔ ٔججهتا، كام  و

يئ2030 عي والب ج ال   .، وخصوصا مهنا املرتبطة 
ا، يف ظل تداعيات هذ فال بعيد العامل لهذه السنة صام ح ٔيت  ه وي

دد من  الالت والنواقص يف  خ شفت عن العديد من  ٔزمة، اليت  ا
شلك  ي هيم الطبقة العام  عي، ا ج ال  ات، وخصوصا مهنا ا القطا

ىل رٔسها املرٔة املغربية متع، و ات الهشة من ا  .اص، وميس حتديدا الف
ٔجور والتعويضا ذ مدة، ٕاىل جتميد ا درت احلكومة، م ت، وقد 

رب التعاقد، شغيل  ٔت ٕاىل نظام ال ٔسعار املواد ... وجل ه  يف وقت عرفت ف
سهتالك  ة وفواتري ...) الزيوت، (الغذائية الواسعة  ٔسعار املواد الطاق و

ة والتعلمي،  ٔساسية اكلص عية ا ج املاء جبانب العديد من اخلدمات 
ا صاروخ شلك خميف وجمحف ارتفا يف ظل بطا ... اواليت مت تبضيعها 

دة ومقلقة حلاميل الشهادات العليا، ٕاضافة ٕاىل نصف مليون من عامل  صا م
ة التقليدية  ة والصنا ن لوظائفهم ... املقايه واملطامع وقطاع السيا فاقد

احئة  د"بفعل  ة لها" 19-وف ا الطوارئ الصحية املصاح  .و
لطبقة الع ٓلك وتدهور القدرة الرشائية  ام ولطبقة ويف ظل ت

عيا شلكيا  د سواء، ما زالت احلكومة تعمتد حوارا اج ىل  الوسطى، 
لهيا  ادية يغلب  ٔ ان ٕاىل اختاذ قرارات  ٔح الب ا اسباتيا، مما يدفع يف  وم

ٔدىن من التوافق املطلوب د ا ل قد  رسع، وتف  .ال
ج لحوار  ستطع ابتاكر واقرتاح وضع قانوين قار  عي، فاحلكومة مل 

اليا  عي ليكون فضاء م ج لحوار  ىل  ٔ لق جملس  ومل تفلح بعد يف 
ٔفاكر  عية هبدف تبادل ا ج ٔطراف  شاور، وحيتضن لقاءات ا ل

ات دد من املؤسسات . وبلورة املقرت ىل معل  ٔثري سليب  مما اكن  ت
ستورية، مبا فهيا الربملان  دد من مشاريع القوانني ذ(ا ، جتميد  ات الص

ٔعوام ٔشهر و دواها، وما ). لعدة  ٔكد احلكومة من  دم ت ىل  مما يدل 
ا  ساؤال مرشو ة، ويطرح  يرتتب عن ذ من شلل يف السياسات العموم

ال دية معل ونوا احلكومة يف هذا ا  .حول 

س احلكومة،  السيد رئ
ظم وم عي مؤسسايت م ة ماسة ٕاىل حوار اج ا يد يف  ٔ لت قنن حنن 

ة  لتداول حول املشالك املطرو ة  ىل بيداغوج بضوابط قانونية، ويعمتد 
ٔو  ستجيب فقط لضغط الشارع  عي، وال  ج ىل طاو التفاوض 

اسبايت ٔو لتدبري مومسي وم  .لٕالمالءات العديدة 
ات اليت وقعهتا الهيئات  سبة إالجناز ف خيص االتفاق ٔن  يد  ٔ فا

ٔكرث مت  ثيلية مع احلكومات السابقة واحلالية قد ال يتعدى الثلث النقابية ا
ر ٔبعد تقد ل مع . ىل  لزتام واملسؤولية يف التفا وهو ما يطرح ٕاشاكلية 

متع تلف رشاحئ ا عية  ج  .املطالب 
س احلكومة رمق  شور رئ ٔوال تفعيل م ستدعي   2020.07وهو ما 

عي بني النقا ج حلوار   –التعلمي (ت والوزارات املعنية املتعلق 
ة احئة ) الص نت  ٔ عية حمورية،  ات اج ل قطا عا لرتامك املشالك دا م

متع وحتصينه، واليت  سرتاتيجي واحلساس يف حامية ا ورو عن دورها 
لول معلية  وية وتنظميية مرتامكة لسنوات، يف غياب  تعاين من مشالك ب

عة  .ومق

س احل  كومة،السيد رئ
متعات وتالمحها،  سامه يف متاسك ا عي  ج ٔن احلوار  ا ب ٕادرااك م
تج  صاد حصي وم اح لبناء اق عي واملف ج ق السمل  ل لتحق ٔنه هو املد و

سجم سك وم  .وم
متعات  سًيا يف توازن ا ت العاملية تلعب دوًرا رئ ٔن النقا ا ب ا م نا واق

د قان ومن  ح سني يف واحلد من  متيزي بني اجل م املساواة وماكحفة ا
 .سوق العمل

ورو  احئة  ٔن  وهنا حصية، متتد ) COVID-19(واعتبارا ب فوق 
اًرشا لرفاهية ومستوى  ، ومتثل هتديًدا م ونية شام سانية و ٔزمة ٕا لتصبح 
ٔو  ئه الوطين  ٔو ان ٔمن لك فرد، بغض النظر عن موقعه اجلغرايف  ش و

سية موقعه وماك ة الرئ رها اجلان ٓ لتايل، فٕان انعاكساهتا و متع، و نته يف ا
ٔزمة  ت  صادي، وو ق شاط  ت معيقة يف ال دثت اضطرا ٔ اليت 
ٔفراد  ىل ا املي  ٔثري  داد وت ٔمن املواطنني، واكن هلام ام شغيل مست 

ول ىل ا  .و
ع  ج صادية و ق ر  ٓ سمتر هذه ا ٔن  احئة، ومن املرحج  ل ية 

ىل مدى  بري، وسيظل كذ  شلك  امل الشغل  ر  ٔ لعدة سنوات، وس
ىل فضاء  ت ٕاىل التحوالت اليت طرٔت  ٔطول، وتنضاف هذه الصعو
ة  ميغراف ة وا لتغريات البي ا، و ولوج لتك اص  شلك  العمل، واملرتبطة 

 .واجليوسياسية
ق ال  ٔنه ال ميكن حتق دة ومن هنا يتضح جبالء  ىل قا ٔمن ٕاال  سالم وا

ىل احملك  ٔمهية ما تضعه اجلاحئة  ر مبدى  عية، وهذا يذ ج العدا 
عي  ج سك  ٔال وهو ال ٔن  -اليوم،  ىل الوعي امجلاعي ب ي يقوم  ا

يئ العادل  صادي والب ق عي و ج ىل  - النظام  ٔن يقوم ٕاال  ال ميكن 
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سانية، ا ش الكرمي، مع ٔساس الكرامة إال ليت يضمهنا العمل الالئق والع
لق  ىل  ايل، قادر  سيج مقاواليت قوي، حبس وطين  ىل  التوفر 

افظة لكرامة العامل اصب شغل الئقة و  .مشاريع مستدامة وم

س احلكومة،  السيد رئ
د"ٕان جلاحئة  امل " 19- وف ل  ىل مستق ٔثري  لها وما بعدها من ت ما ق

املية الشغل، ومن املرتق سانية  ٔزمة الصحية تداعيات ٕا كون ل ٔن  ب 
كون من ممزيات  ٔن  ت، مفن املتوقع  دة مستو ىل  معيقة ومستدامة 
عة وتوسع  مر ما بعد اجلاحئة، ارتفاع معدل البطا وتفيش البطا املق
ساء  لشباب وال سبة  ل ت الهشاشة والالمساواة، خصوصا  مستو

ات اخل يا ح  .اصة ولمسننيوذوي 
ورو تدهورا ملحوظا وشامال يف موارد  شهد مر ما بعد  كام س
ة  ذ السياسات العموم ٔمام تنف ا  اجزا ٕاضاف شلك  املالية العامة، مما قد 
ٔزمة، وخصوصا يف  ة ل ق ٔجوبة سياسية حق ىل ٕاجياد وابتاكر  والقدرة 

س وية، سواء  لفعل هشاشة ب ان اليت تعاين  ٔو الب ب حمدودية املوارد 
ب ضعف حاكمهتا  س ٔو  ٔساسية  هتا التحتية ا ب ضعف بن س

 ...التدبريية
سارع امللحوظ يف التحوالت الرمقية اليت فرضهتا اجلاحئة  هذا جبانب ال
ٔساليب  ار وتطور  نف ام، الس  صادي شلك  ق شاط  ىل ال

ٔن تقدم مز  ج التواصل والعمل عن بعد، واليت ميكن  يدة، لكهنا ست ٔ ا 
ل ضامن العمل  ٔ ة من  ا ة يتعني ختطهيا حبزم وش ات وحواجز ٕاضاف عق

 .الالئق والكرمي، وخصوصا املرتبطة مهنا بظروف العمل وحامية الشغي
ات  كامش قطا ب ا س صاد تغيريات معيقة،  ق شهد هيلك  كام س

ل ال  ٔكرث بفعل تداعيات اجلاحئة، م رت  ٔ رشاكت الصغرية والصغرية معينة، ت
ٔو ت  ري املهيلك  صاد  الق شطة املرتبطة  ٔ ات وا دد من القطا دا و
ات واخلدمات الرمقية، ف  لمنافسة املبارشة من املنتو اليت تتعرض 

يدا ٔ ٔخرى تطورا وازدهارا  ات  شهد قطا  .س
ادة هيلكة معيق متون العاملية ٕال عرض سالسل إالمداد وا ٔو كام س ة، 

ىل  هتا وقدرهتا  دماهتا، هبدف تعزز مرو لتقليص يف بعض  ، حىت  ا ٔح
ٔزمة  خلصوص بفعل تداعيات ا شطة، و ٔ ىل ضامن اسمترارية ا ف و التك

ل املثال ال احلرص ىل س ة،  لوجس  .ىل قطاع النقل واخلدمات ا
ي  متكني من تعزز ا سري ال حما يف اجتاه ا ات هذه الهيلكة س نام

جتاه،  سري يف هذا  ٔصال  ة والصناعية اليت اكنت  ولوج ة والتك البي
 ً شلك حتد يد؛ كام س ٔ رصار  ٕ بري، و شلك  رسيع من وتريهتا  مت ال وس

يفة ىل اليد العام الك ات املعمتدة  ل الصنا ًا ملستق  .ٕاضاف
ة ويف ظل هذه التحوالت، يعترب توفري فرص الشغل وضامن امحلاي
عية ج ق العدا  ٔساسيا لتحق صاد، ورشطا  عية رضورة لالق . ج

لمنو  سرتاتيجيات الوطنية  كون يف صلب  ٔن  وجيب، من هذا املنطلق، 
صادي ولتمنية  .ق

س احلكومة،  السيد رئ
ذة يف العامل % 90ٕان ما يقرب من  من إالجراءات املالية املت

ٔزمة ابة لتداعيات ا ان املتقدمةلالست وحىت يف . ، قد مت اختاذها يف الب
ٔن  س من املؤكد  ان، فل ه  -هذا اجلهد هذه الب ي متثل لكف من % 5ا

لنظر ٕاىل  –الناجت احمليل إالجاميل مكعدل  كون ممثرا ومستداما،  قد 
رتفع هبا مستوى املديونية العامة ة اليت   .الرس

ٔق ه اختاذ  ي مت ف من التدابري التحفزيية % 3ل من هذا، يف الوقت ا
ه العديد  ة، وتوا ان النام ل املتوسط ويف الب ان ذات ا العاملية يف الب

ت لفعل حتد ان  يون  من هذه الب سديد ا دية، مبا يف ذ وقع  مالية 
زيد عن  ة اليت  يت  1000اخلارج مليار دوالر، ويتوقع سدادها ما بني س

منو ، . 2021و 2020 مكيلية، لتحفزي ا ٔو  ديدة،  جيب ٕاجياد طرق 
ىل  لق فرص معل نوعية، يف ظل ضغط املديونية  صادي، وكذ  ق

 .املالية العامة 
منوذج  دا، يف جتديد وتطور ا ٓن فصا ، من ا د ويتعني التفكري 
منوذج  ىل ا ري معمتد بعد اليوم  صاد الوطين  ق التمنوي، شلك جيعل 

ىل تدابري التحفزي املايل والنقدي، التقل  ٔساسا  لتمنية فقط، واملعمتد  يدي 
فذت، ومل تعد  منوذج قد اس ىل هذا ا سرتاتيجيات القامئة  ٔن  عتبار 

عية ٕاجيابية ٔو اج صادية   .لها فوائد اق
ش نق نوعية  يف  (changement de paradigme)حنن اليوم نع

ام،  شلك  يد يف مفرتق الطرقمسار التمنوي  ٔ لت  .وحنن 
س احلكومة، حول السياسات العامة  سائلمك، السيد رئ وحنن هنا 

صادية "املرتبطة مبحور  ق واء التداعيات  عي وتدابري اح ج احلوار 
د وف ٔزمة  عية  ج ابة " 19- و دته احلكومة لالست ٔ ساءل حول ما  ن

ت؟ ت والرها د  للك هذه الت

س احلكومة، السيد  رئ
ٔساسًيا يف فرتة  عي يلعب دوًرا  ج ٔن احلوار  د ينكر ب ٔ ال 

ة ٔو بي ٔو حصية  صادية  ٔو اق عية  وهنا اج ٔزمات، بغض النظر عن   ...ا
ري املتوقعة وجحمها ووقعها، جفاحئة  د"وحبمك طبيعهتا  متارس " 19-وف

امل  ىل  ت الوطنية و صاد ق ىل  يدا  ٔ الشغل وفضاءات العمل، ضغًطا 
ىل مسار ونتاجئ احلوار  باينة، مبا يف ذ الضغط  فاوتة وم ات م بدر

عي  .ج
كون  ٔن  ل  شارك املؤسسايت ق ل ٔداة  ٔنه  عي رضوري  ج فاحلوار 
ذ  متثيليات العاملية يف وضع وتنف شاور مع الهيئات النقابية وا ل ٔداة 

ام،  السياسات ويف اختاذ القرارات شلك  امل الشغل،  ىل  اليت تؤر 
ٔنه  ٔزمة الصحية وتداعياهتا،  وية يف السياق احلايل ل ٔمهية وح ٔكرث  وهو 
ني،  ٔجراء واملنت خول يف دوامة التفريط يف حقوق العامل وا ا ا قد جين

عي الهش ج  .خمافة املس بقدرهتم الرشائية وبتوازهنم 
دات  ابة لتعق ست ود وتتطلب  د وتعبئة  ٔزمة وشعباهتا توح ا
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جزء من إالجراءات  متع  عيني يف ا ج صاديني و ق لني  مجيع الفا
امل الشغل عيني يف  ج سيق مع الرشاكء  لت ذها احلكومة  ومع . اليت تت

ٔوضاع  ميها ل ، فٕان جتربة العديد من املنظامت والهيئات النقابية وتق ذ
ٔزمة الصحية، تبني لنا جبال انبا يف تصور احللول ل ها  ر شها و ٔنه مت هتم ء 

اكد . وملا بعدها عي القامئة  ج ٔن هيالك احلوار  ٔ من ذ لكه،  ٔسو وا
ٔزمة   .كون معط ومشلو طي فرتة ا

رتام احلرية النقابية  ىل ا عي القامئ  ج لحوار  ٔن  والشك 
حلق يف ال  رتاف الفعال  ب العمل وممثيل و ٔر تفاوض بني احلكومة و

ىل العدا  ة القامئة  امس يف تطور السياسات العموم ٔجراء، دور  ا
عية تلف . ج ش الكرمي  ٔسايس لتوفري العمل الالئق والع وهو رشط 
متع ات ا  .ف

ٔ هتم امجليع وتتطلب تعبئة امجليع، من هيئات متثيلية وسياسية  ٕان املس
ر واعي ملتطلبات ومدن  بري ومن تقد ية، مبا يتطلب ذ من حس وطين 

ٔزمة  ل ٕاجيايب ومسؤول مع خطورة ا قة واحلساسة، ومن تفا ق املر ا
  .وتداعياهتا

ورو  ري املسبوق جلاحئة  -COVID)فعىل الرمغ من الطابع الفريد و
ٔزمات الساب(19 شابه مع ا ه ال ٔو اط  قة ف خيص ، فهذا ال مينع من است

ة الهادفة ٕاىل دمع  ٔجوبة املناسبة واملو عي يف بلورة ا ج دور احلوار 
ه التوازن  ٔو ٔفضل  صادي والبحث عن  ق نتعاش  شغيل وتعزز  ال

عي اخلالق واحملفز   .ج
ديدة وبتفعيل  ت  د مقار ع ، ٕاال  ظور ٔىت، من م وهذا لن يت

ٔساسية التال  امات ا  :يةا

سان يف قلب . 1 منية املهارات والتعمل مدى احلياة مكحور لوضع إال م ب ه
 :املنظومة التمنوية

س احلكومة،  السيد رئ
سبة  ل ٔمهية قصوى  يس  ك منية املهارات والتدريب مدى احلياة  ٕان 
متثييل يف حتديد  لهيئات النقابية، من موقعها ا سبة  ل لٕالدارة، وكذ 

ميهاحمتوى ال  ة ... تداريب، وتطورها وتق د من دينام ومن موقعها مكستف
ٔي وقت  ٔكرث من  ل فضاءات العمل، ومن مصلحهتا اليوم  التكون دا
امل  ة يف  م هبذا اجلانب، حبمك التغريات احلاص واملرتق ه مىض، 

ٓنية والبعيدة، حت رها ا ٓ رسعهتا وتعقدها وصعوبة توقع  ت الشغل، واملمتزية 
ة وتغري املناخ،  ميوغراف جتاهات ا ة وتطور  ولوج ٔثري التطورات التك ت
ة والتاكمل  ستدامة البي ت  امل الزمن ورسعته، وكذ رها و

ريه امل الشغل، و جزء من حتول  صادي العاملي،   ...ق
ت كربى، مع  امل املقاوالت الضطرا مما سيعرض سوق الشغل و

ات معي  نة من الوظائف، ف ستعرف الوظائف احلالية تطورات انقراض ف
ديدة  .معيقة، وستظهر يف ذات الوقت وظائف 

منية  وهكذا، ففي ظل التغيري املسمتر لعامل الشغل، تظل وظيفة 

ا  ارات ال حميد عهنا، وتو املهارات والتعلمي املسمتر مدى احلياة خ
سل  ورو ل ٔجراء يف اسرتاتيجيا رضور يف زمن ما بعد  يح مجيع العامل وا

ني عن معل، وسواء  ح ٔو  شيطني  ل، سواء اكنوا  ة املستق موا
ري املهيلك صاد  ق صاد الرمسي ويف  ق ويه فرصة ال . اخنرطوا يف 

ل  ٔ لتعمل مدى احلياة من  ة  رامج طمو ذ  تعوض لتطور املهارات وتنف
ها العامل ت اليت يوا د ة الت   .موا

ال؟ مفا س احلكومة، يف هذا ا لون، السيد رئ  ٔنمت فا

ديد من سياسات التوظيف وتعزز العمل . 2 ل  شغيل ووضع ج تطور ال
غري امل م  :الالئق يف 

س احلكومة،  السيد رئ
لق فرص الشغل  ٔزمة الصحية احلالية، يتعني تعزز  يف سياق ا

شغيل، تدمج  والعمل الالئق، ووضع سياسات وطنية شام يف جمال ال
ٔمد وتدابري  ابة فورية وطوي ا عي وتوفر است ج مقاربة النوع 
كون كف بضامن التعايف املستدام واملبدع من  صادي،  ق لٕالنعاش 

ش املواطنني ٔزمة، وتوفري فرص الشغل، وحامية سبل   .ا
ديد من سياسات ورامج  ل  ذ ج د تطور وتنف سا ٔن  وميكن 

ستدالل  الشام التوظيف ىل  عي والقامئة  ج واملراعية ملقاربة النوع 
ٔزمة، وتوفري  مي يف ضامن التعايف املستدام وإالبداعي من ا والربهنة والتق

متع تلف رشاحئ ا ش   .فرص العمل، وحامية سبل الع
ٔن ختلق الظروف املالمئة ٕالدماج عنارص  ىل هذه السياسات  و

ا دا والصغرية واملتوسطةستدامة، و . صة لصاحل املقاوالت الصغرية 
 ، دة العا متعات حتتاج اليوم ٕاىل تدابري توفر املسا صادات وا فاالق
ٔكرث مرونة من ذي  ٔقوى و ٔمد خلروج  وسطة وطوي ا جبانب تدابري م

ٔزمة ل من ا   .ق

صاد الرمس. 3 ق ري املهيلك ٕاىل  صاد  ق نتقال من  ي يف سهيل 
ورو  احئة   ):COVID-19(سياق 

س احلكومة،  السيد رئ
ل من  ا شلك  ري املهيلك  صاد  ري الرمسية لالق جيب معاجلة السمة 
ىل سوق الشغل  صادي و ق شاط  ىل ال ء  ر الو ٓ ف من  ل التخف ٔ

ٓلك سوق الشغل الرمسي  .ملنع ت
ٔكرث ري املهيلك  صاد  ق ر العاملون يف  ٔ ٔزمة  فقد ت د"جراء  -وف

ر "19 ٔ سيب وتنامت مظاهر الهشاشة، وت ث ارتفع معدل الفقر ال ، ح
الق واحلجر الصحي 5ٔزيد من  جراءات إال ٕ  .مليون مواطن 

عتبارمه ممثلني  اص،  شلك  ر الشباب  ٔ ساء وت رت ال ٔ وقد ت
ري الرمسي صاد  ق صاد الهامش ويف  بري وواسع يف اق الوة . شلك 

ري  ىل صاد  ق ات  ىل خمتلف قطا فاوتة  ٔزمة م ر ا ٓ ، اكنت  ذ
ىل . املهيلك الًبا ما يصعب الوصول ٕاىل العامل واحلصول  لتايل،  و

صادية يف  ق دات  ديم الو قة حول مست معلومات ومعطيات دق
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الًبا ما ال يتلقون  ق، و شلك دق ات  مي احلاج ري املهيلك، وتق صاد  ق
مع ي حيتاجون ٕاليه ا  .ا

مي عواقب  شخيصات رسيعة لتق ء، مت ٕاجراء  شار الو ومع اسمترار ان
جعة يف جمال  قار ٕاىل تدابري  ف ٔن  صاد، ٕاال  ق ىل  السياسات احلالية 
ات اليت تعرتض الوقاية والسالمة يف  ني، والعق ة املهني السالمة والص

 ٔ شغيل ا دة خماطر  ن العمل، وز يه من بني املشالك ... طفالٔما
ري املهيلك شتغلون يف القطاع  ن  ٔولئك ا ها  ويتعني . العديدة اليت يوا

هبا وانعاكساهتا ىل خمتلف جوا ال  عي مستق ج  .ٔن ينصب احلوار 
ٔمد الهادفة ٕاىل  وسطة وطوي ا ذ السياسات قصرية وم ٔ ٔن ت وجيب 

د لق ظروف العمل الالئق يف احلسبان  ع ري املهيلك،  صاد  ق
ٔفق  منو الشامل، يف  ىل الفقر وا اسرتاتيجيات التمنية املستدامة، والقضاء 

ت التمنية املستدامة  ا ٔهداف و ق  ، فضًال عن تعزز )2030(حتق
دة  ر، وتعزز ر س صادي وحتفزي  ق شاط  ل الظروف املواتية 

ناهية ال ٓت م ش ٔعامل، ودمع امل صغر والصغرية واملتوسطة، فضًال عن ا
ل  عي والتضامين م ج صاد  ق دات  ٔخرى من و ٔنواع  مناذج و

صادي ق ات ذات النفع  مو سامه يف ... التعاونيات وا ريها، واليت  و
بري،  شلك  ي ترضر  لعامل القروي واجلبيل، وا سيج املقاواليت  تعزز ال

 .احئةويف مصت، جراء تداعيات اجل
ىل التدابري اليت اختذهتا  ٔيضا  سليط الضوء  ىل احلكومة  كام جيب 
ٔعامل  ري الرمسي يف ا عيني لتقليص الطابع  ج ذها مع الرشاكء  وس
رسيع من  ل وال ٔو دمع ا ل  والوظائف، لضامن مستوى اكٍف من ا

شمل امجليع عية ل ج  .وترية توسيع نطاق امحلاية 

تداعيات ضامن . 4 اسبة ل ابة بطريقة م شاريك لالست عي  حوار اج
ىل الصمود صاد الوطين ويعزز قدرته  ق سامه يف تعايف    :اجلاحئة، شلك 

س احلكومة،  السيد رئ
ذ سياسات  ٔن وضع وتنف ٔساسية مفادها  دة  نطالق من قا ٕان 

ابة والتعايف من ست شغيل الوطنية ومجيع تدابري  تداعيات  ورامج ال
ىل حوار  شاور ثاليث مسؤول و ٔساس  ىل  ٔن يقوم  اجلاحئة جيب 

عي شامل    .(dialogue social inclusif)اج
ٔسس،  عي املم ج ث يعترب احلوار   Institutionnalisation)ح

du dialogue social) ،)ٔو الثاليث ً لتطور سياسات )الثنايئ  ، رضور
ىل املدى ال ٔزمة، هبدف تعزز واسرتاتيجيات  اصة بعد ا طويل، 

صاد الرمسي  ق نتقال ٕاىل  صادي، وتعزز  ق منو  ة وحتفزي ا إالنتاج
عي، وبناء املرونة  ج سك  دة  (résilience)وتعزز ال ىل قا

 .(stabilité)ستقرار 
شلك، يف  ٔن تدابري احلجر الصحي قد  رتاف ب غي  ، ي ومع ذ

عيمعظم احل ج ة احلوار  ٔمام دينام ة  ة ٕاضاف ويف هذا . االت، عق
ا ٕاىل اشتغال  ة ٕاىل اختاذ ٕاجراءات  ٔزمة واحلا ٔدى جحم ا الصدد، 

ٔو  عيني  ج شارة الرشاكء  لني، ودون اس يق الفا احلكومة مبعزل عن 
متع املدين  .ا

شطة النقابية ملنظام ٔ ء ا اق الو ٔ ب العمل ويف ذات الوقت،  ٔر ت 
دمه القاهتم بقوا ىل انتظام  ر  ٔ ٔساليب . والعامل و يف  ك لهيم  واكن 

شلك مالمئ شارية  دمات اس عي . معلهم لتقدمي  ج ر احلوار  ٔ ولقد ت
ات امجلاعية املربمة مقارنة  بري، مما قلص من جحم ونوعية االتفاق شلك 

 .لسنوات املاضية
، فاالست  دةولكن، مع ذ ٔن يتحول ٕاىل قا  ! اء، ال ميكن 

يض من احلكومة  ٔزمة، تق ىل ا ٔن مسار التغلب  ويتعني هنا إالقرار ب
متع لني يف ا يق الفا  .ٔال تعمل مبفردها، ويف معزل عن 

لني واملؤرن يف  سق معلها وتتعاون مع خمتلف الفا ٔن ت ومن املهم 
ر  ٓ ف  ء، وختف ة الو اخ فضاء الشغل ملوا ادة بناء م تدابري احلجر وٕا

ٔسس البناء املشرتك واملسؤول ىل  متع  صاد وا ق ٔعامل و وهو ما . ا
هنم  لني املعنيني، ومتك ى الفا سوب الثقة  سيؤدي ال حما ٕاىل الرفع من م
ات من مه يف سوق الشغل،  يا من وضع السياسات املناسبة وفقًا الح

ات  اتفضًال عن احلد من الرصا شن ات وال  .واملوا
عي شامًال وشارك  ج كون احلوار  ٔن  ، جيب  ٕالضافة ٕاىل ذ
ذة،  لتدابري املت رون  ٔ ن س متع املدين ا ت ا ت ومكو ه ممثلو النقا ف
اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش ري املهيلك وا صاد  ق والس العاملني يف 

ات الضعيفة والهشة، ريمه من الف ساء يف الهيئات  و مع ضامن متثيلية ال
 .واملنظامت النقابية

لجميع ملا بعد اجلاحئة. 5 ٔفضل  ل   :بناء مستق
س احلكومة،  السيد رئ

امل الشغل،  لني يف  ين احلوار الشامل واملسؤول مع خمتلف الفا ٕان ت
ات  يا شغاالت واح شغيل الوطنية ا ه سياسات ورامج ال شلك تدرج ف

ىل سياسات وطنية من اجليل اجلديد، واليت الساكن، يق  يض التوفر 
عية  ج طلبات العدا  صادي، دون ٕاغفال م ق منو  تغطي جوانب ا
اكفؤ الفرص ومعاجلة  ٓراء وتضمن  ٔساس توافق ا والرتابية، وتعمتد 

ت القامئة، جبدية وواقعية ومسؤولية  .التفاو
ٔن املواطنني ال ميتلكون مج  قة،  يًعا نفس الوسائل وإالماكنيات فاحلق

ء ساوي مع عواقب الو ٔنفسهم، ولتعامل امل ٔصال، . محلاية  ات الهشة  والف
ٔزمي  زيد من تفامق وت ٔزمات، مما  ٔكرث ترضًرا من ا لفعل ا ساء، يه  ل ال م

 .وضعها
د اجلسدي  ء وتدابري احلجر والتبا لو ر املدمرة  ٓ وهبذا املعىن، فٕان ا

رت   رش فهيا ٔ ات اليت تن ىل العديد من القطا ناسب  ري م شلك 
اية  ة واالتصاالت والر سيج والص ة ال ل صنا خلصوص، م ساء  ال

ات اخلدمات ٕالضافة ... الشخصية والعمل املزنيل، وخمتلف قطا ريها،  و
الق املدارس ودور  ٔدت تدابري احلجر الصحي، والس ٕا  ، ٕاىل ذ
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زال احلضانة، ٕاىل ز ة، واليت ال  ري املدفو اية املزنلية  ام الر دة جحم 
ٔول  .املرٔة يه اليت تؤدهيا يف املقام ا

ٔججهتا ظروف احلجر، ٕاىل  ٔرسة، اليت  ٔدت الزتامات العمل وا كام 
ساء املغربيات، مع ما يصاحب ذ  ىل ال ة  لق ضغوط نفسية ٕاضاف

ىل الص اطر  ة العقلية والتوازن النفيس من مظاهر العنف ومن خمتلف ا
اص ه  ساء بو   .لعديد من ال

لولوج ٕاىل سوق  ت مجة  ه الشباب كذ صعو البًا ما يوا و
صادية واملالية . الشغل ق ٔزمة  الل ا بري  شلك  وقد ساءت هذه احلا 

رية لسنة  ٔ ربة 2008ا ذ مهنا  ورو وتدابري ... ، ومل نت ء  اء و و
ح  اللاحلجر و ىل الشباب، والس من  ديد  : واء ليؤر من 

لتوظيف؛  انقطاع وتذبذب مسار التكون والتدريب، مما يقلل من قابليهتم 
ىل وظائف قارة وحمفزة ة فقدان . ومن صعوبة العثور  ٔدت مو كام 

ة وتدهور ظروف معلها،  ل هذه الف لوظائف ٕاىل اخنفاض د الشباب 
ٔن تؤدي عواقب وتب عية ٕاىل ظهور ما وميكن  ج ء النفسية و عات الو

سمى بـ  ل احلجر الصحي"قد  ٔوضاع والفاقد حلس " ج املتذمر من ا
ء ن  .املسؤولية و

ر كذ العامل املهاجرون، والعامل املسنون، والعاملون  ٔ كام يت
ل ٔقوى من ذي ق ٔصعب و شلك  لوضع   .املزنليون، والعامل القرويون 

البا ما  خفضة و ام يف الوظائف م ات شلك  مو ترتكز هذه ا
الب  ء، وجتد نفسها يف  ٔكرث ترضًرا من الو ات ا ٔجور، ويف القطا ا
ت مزتايدة من  ٓن مستو ون ا اطر، ويوا ان يف ظروف حمفوفة  ٔح  ا

الهشاشة والعنف واملضايقة والتحرش، وخصوصا املنخرطني مهنم يف 
ري املهي صاد  ري الرمسيق  .لك و

ىل ضوء تبعات  ة  ات الهشة من الربامج احلكوم مفا موقع هذه الف
د"احئة   ؟"19-وف

ل بعني واثقة. 6   :التطلع ٕاىل املستق
س احلكومة،  السيد رئ

ىل  شغيل الشام والقامئة  ديد من سياسات ال ل  ٕان بلورة ج
ج قة وحمينة واملراعية ملقاربة النوع  دة ٕاىل معايري معطيات دق عي واملس

ل ينًا لبناء املستق ٔساًسا م دة صلبة و ٔن توفر قا ٔهنا  ولية، من ش  .العمل ا
لعامل  عي بني احلكومة والهيئات النقابية املمث  ج ٔن وضع احلوار  و
ىل سكة  ذة،  لتدابري املت رن  ٔ متع املدين املت ب العمل وممثيل ا ٔر و

ىل نية  ة م عي وبناء املرونة  حصي ج سك  دة تعزز ال قا
ديد من  ل  ذ ج ة لرتسيخ وتنف ٔسس املت اء ا ل ب ستقرار، كف و
عتبار مقاربة النوع والبعد  ذ بعني  ٔ السياسات والربامج الشام اليت ت
ة والتحوالت العميقة املرتبطة  لسياسات العموم يئ واملستدام  الب

شغيل وتدبري   .فضاء املقاول
ٔدوات  عي البناء ول ج ة احلوار  ينام وهبذه الطريقة، ميكن 
متعات  سامه يف مرونة ا ٔن  شغيل  ليات املعمتدة يف جمال ال وا
ٔكرث مشولية  ٔفضل و ل  ىل بناء مستق صادات واملؤسسات القادرة  ق و

متع تلف رشاحئ ا ا    .وٕادما


