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 138اجللسة رمق حمرض 

ٔربعاء: التارخي ةذو  03 ا  ).م2021 يوليوز 14(هـ 1442 احل
ن شامشالسيد  :الرئاسة شارن، عبد احلكمي  س جملس املس   .رئ

ت قة،  عرشونو  مخسساعتان و  :التوق ة دق  الثالثةابتداء من السا
قة  ق   .السابعة والثالثني بعد الزوالوا
ٔعامل اقشة  :دول ا مي م ة امللكفة بتق اتية املؤق لجنة املوضو تقرر ا

ة حول ا شغيل السياسات العموم   .2021-2012ل

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

لس س ا ن شامش، رئ   :السيد عبد احلكمي 
﷽  

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
ر احملرتم،   السيد الوز

  ن،ان والسيدالسيد
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

ٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل  ستور 101تطبيقا  تنص  اليت ،من ا
ل الربملان ملناقشة السياسات  لسة سنوية من ق ٔن ختصص  ىل 

ميها ة وتق ٔحاكم الباب السادس من اجلزء اخلامس من  ،العموم ومعال ب
لس يف  ب ا ىل مداوالت املك شارن، وبناء  لس املس يل  ا النظام ا

ن بتارخي  عيه املنعقد ىل مداوالت ندوة ، 2021يوليوز  8و 5اج و
عها املنعقد بتارخي ا وبعد توزيع التقرر  ،2021يوليوز  12لرؤساء يف اج

لتحضري لهذه اجللسة السنوية  اتية امللكفة  ة املوضو مو ٔجنزته ا ي  ا
لس ٔعضاء ا لتايل ٕاىل احلكومة ىل السيدات والسادة  الته  وفق  ،وٕا

يل ا لغالبية  ةالعام يعقد جملسنا املوقر هذه اجللسة ،ٔحاكم النظام ا
ة املرتبطة  مي السياسات العموم ة ملناقشة وتق د الفار الاكحسة من املقا

شغيل   .ل
لس ت ا لشكر اجلزيل لاكفة مكو اللها  اسبة نتقدم من   ،ويه م

يف سياق  ،اليت سامهت يف ٕاجناح هذه احملطة الهامة اخلامسة من نوعها
  .2011تفعيل مضامني دستور 

ٔن  ل  ية ٕاجامليةوق  ،منر ٕاىل املناقشة اليت خصصت لها حصة زم
قة 180ددت يف  ر  ،دق ٔذ لس واحلكومة،  ساوي بني ا ل ة  موز

ٔقرته ندوة الرؤساء، وذ اك ب هذه اجللسة كام    :لتايلبرتت
سمت ٔول للكمة لك من س ة ع يف املقام ا مو س ومقرر ا رئ

لتحضري لهذه ا اتية امللكفة  الت الفرق املوضو جللسة السنوية، مث تد
ة الربملانية مو بات الفرق  ،وا ٔعضاء احلكومة، مث تعق الت  تعقهبا تد

ضاء ق ة الربملانية واحلكومة عند  مو   .وا

دجية الزويم لسيدة  ارشة  ٔعطي اللكمة م ٓن  لجنة  ،وا سة ا رئ
لتحضري لهذه اجللسة السنو  ة امللكفة  اتية املؤق دود مخس املوضو ية، يف 

لامدة  ،دقائق مج  315طبقا  ر لس لتوضيح  لم يل  ا من النظام ا
ة وحتديد اجلهات مو ستج ومهنجية معل ا ب اليت تعاونت معها واليت مل 

  .لطلباهتا
سة   .تفضيل السيدة الرئ

شار    :دجية الزويم السيدةة املس
س   .شكرا السيد الرئ

شار  ،ٔخوايت   ،نوٕاخواين املس
ر احملرتم،ال    سيد الوز

ذ ٕاقرار دستور  اتقه م ىل  شارن  ذ جملس املس ٔ ممارسة  2011لقد 
رسيخ  ة وحماو  مي السياسات العموم ستورية املتعلقة بتق اته ا صالح

ال ٔدائه يف هذا ا ر  ور الرقايب ،هذه املامرسة سنو وتطو  ،لتعزز ا
ظومة  ىش واملتغريات اليت تعرفها م ادئ لي ىل م التدبري احلديث املعمتدة 

مثني  ات وب د التخطيط إالسرتاتيجي يف تدبري القطا ة والفعالية واع ا الن
ضيات قانونية ة مث  ،ليات مزاولته مبق صاص من  خ ٔمهية هذا  ر  سا

ت كربى ببالد ،نتقاء مواضيع ذات راهنية  .وتفرض حتد
ٔماممك خم  ٔستعرض  ٔن  تلف اخلطوات اليت قطعها جملس وامسحوا يل 

ٔحاكم الفصل  ادا  داد لهذه اجللسة السنوية، فاس ل إال ٔ شارن  املس
ستور و  100 يل،ٕاىل من ا ا ضيات النظام ا  308 من اصة املواد مق
ة ممارسة هذه الوظيفة الرقابية316ٕاىل  يف لس  ،، اليت حتدد  قام ا

ات  مو شارة خمتلف الفرق وا الربملانية بغية اقرتاح املواضيع اليت س
يار موضوع  ٔسفر عن اخ ميها، وهو ما  شغيل"رغب يف تق ٔعقهبا ، "ال

ات  مو لساقرتاح خمتلف الفرق وا ة وفق  املمث  مو من ميثلها 
اب هيالكها يوم  سيب مث انت متثيل ال ٔ ا د ر  09م حتت ٕارشاف  2021فربا

لس س ا   .السيد رئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة يف  ،انطالقا من املهنجية املعمتدة اتية املؤق ة املوضو مو رشعت ا

مي السياسات  كون تق هيا هبدف توضيح الرؤية وحىت  ٕاجناز املهمة املوو ٕا
شغيل موضوعيا ل ة املتعلقة  مي  ،العموم لتق ية املعنية  مت حرص املدة الزم

  .2021ٕاىل  2012من 
ضيات املادة  ة تطبيقا ملق مو ت ا من النظام  316وتبعا  و

لس رة ٕاىل رئاسة ا يل مذ ا ات مع  ،ا ة بعقد اج مو تطالب فهيا ا
ة من  ٔمر بطلب حضور مجمو ة ويتعلق ا ات احلكوم دد من القطا

ٔمر الوزراء لالٕ  هيم ويتعلق ا ة ٕا قة واحملددة املو ق ساؤالت ا ىل ال ابة 
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  :بـ
لية ا ر ا صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ،وز ق ر  ة  ،وز ر الفال وز

ت ر الرتبية الوطنية  ،والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا وز
ر  ، والتعلمي العايل والبحث العلميوالتكون املهين ارة وز ة والت الصنا

ٔخرض والرمقي صاد ا ق ة التقليدية والنقل  ،و ة والصنا رة السيا وز
عي ج صاد  ق شغيل وإالدماج املهين ،اجلوي و ر ال داد  ،وز رة ٕا وز

الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة ومدراء بعض 
ة ٔمر ب ،املؤسسات العموم رة الع: ـويتعلق ا ب التكون املهين املد امة ملك

شغيل والكفاءات سابقا ر الواك الوطنية ٕالنعاش ال   .وٕانعاش الشغل، مد
عيني  ج شاور مع خمتلف الفرقاء  رة ال وبغية توسيع دا
ت النقابية  عوة للك من املركز ه ا لني، مت توج صاديني واملتد ق و

ٔمر ٔكرث متثيلية، ويتعلق ا حتاد العالحتاد امل: ا لشغل،  ام غريب 
ملغرب، الك حتاد الوطين املغريب و لشغالني  لشغل،  ميقراطية  نفدرالية ا

حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕالضافة ٕاىل    .لشغل 
عي و ج صادي و ق لس  يف نفس املنحى، متت مراس لك من ا

ل  ٔ لتخطيط من  ة  يئ وكذا املندوبية السام ة مبختلف والب مو زويد ا
راسات والرٔي ذات الصالتق   .ارر وا

ة مو ادرات ا ل جتاوب  ،وخبصوص مدى الزتام احلكومة مع م س
ىل  لحصول  ة  ة الرام مو بعض الوزارات مشكورة مع مطالب ا
ٔمر  ساؤالهتم، ويتعلق ا ىل  لرد  ة  مو ٔعضاء ا املعلومات واحلضور مع 

ر الرتبية الوطنية : ةلك من الساد شغيل وكذ وز ر ال السيد وز
ر املنتدب يف التعلمي العايل والبحث  والتكون املهين والتعلمي العايل والوز
لتكون املهين وٕانعاش الشغل،  ب الوطين  لمك رة العامة  العلمي واملد
سوق الشغل  ضة حول ربط التكون  ات مستف ث قدموا رشو ح

ت واملبادرات املت د ال ذة يف هذا إالطار والت لية مب ت املستق والرها
وبة حول ما راج  ت مك ا ٕ ة  مو زويد ا التكون والبحث العلمي مع 

ع ج   .الل 
ٔخرض  صاد ا ق ارة و ة والت ر الصنا ، اكن حضور السيد وز كذ

ابة صدر وزود ة لك ر مو ي جتاوب مع خمتلف مطالب ا ها والرمقي ا
اصب الشغل يف القطاع ئق ومعطيات تفصيلية حول تطور م   .لو

شغيل وإالدماج املهين ر ال ٔحيي السيد وز ٔن  ٔيضا  ي  ،ٔود  ا
ة ومبعية السيد الاكتب العام والسيد  لمجمو عوة  اب يف احلال  است
ات تفصيلية  شغيل والكفاءات وتقدمي رشو ر الواك الوطنية ٕالنعاش ال مد

شغيل وكذا حصيلتهعن و  ل لهنوض  طط الوطين  ملغرب وا   .اقع الشغل 
ل إالجيايب لالحتاد  لتفا ٔنوه  ٔيضا  س،  وال تفوت الفرصة، السيد الرئ
ت النقابية اليت تفضلت  العام ملقاوالت املغرب وكذ بعض املركز

  .حلضور
يل ٔعطي اللكمة لزم مك تقر ٕاذن  ىل حرضا ر هذه املقرر ليك يتلو 

لجنة   .ا

س   :السيد الرئ
ل البدع يف هناية هاذ الوالية زاف د شوفو    .ادي 

لسيد  دمحمطيب، نيابة عن السيد  ٔعطي اللكمة  لجنة،  توم مقرر ا ح
دود مل ا ة يف  مو   .دقائق 5بارك الصادي لتقدمي عرض مركز عن تقرر ا

شار السيد    :بارك الصاديمل ااملس
س،   السيد الرئ

ر،السيد    الوز
شار السيدات والسادة ا   ن،ون احملرتموملس

ديدا يف مسار  10ر وبعد مر  عطفا  سنوات من دخول املغرب م
قرار دستور  ٕ ميقراطي  ات ا ،2011رسيخ البناء ا ي حول صالح

لحكومة  ال و مة  ٔن العام والربملان يف ا لمؤسسات الرتابية يف تدبري الش
  .الرقايب

تني اكملتني، عرفت فهيا  سنوات مضت عرش بواليتني حكوم
ادرات وحمطات دة م شغيل  ل ة املتعلقة    .السياسات العموم

شغيل،  ة يف جمال ال لسياسات احلكوم مي الشمويل  الصة هاد التق ومن 
ة من  ن احلاصل يف النتاجئ، فرمغ ما تضمنته هذه السياسات العموم التبا

ٔن نتاجئها  رق حلجم وسقف جوانب ٕاجيابية، ٕاال  المكية والنوعية مل 
خلصوص ظلت  عية  ج رها  ٓ ٔن  ات اليت رمست لها، بل  الطمو
الل العقد  ة  ا، وهو ما جتسد يف العديد من اخلطب امللك س حمدودة 

ري ٔ   .ا
، لتفسري إالخفاق  ورو احئة  لفهتا  لتداعيات اليت  ٔن الرون  كام 

ٔن  ستقمي، ذ  ٔشاكل الهشاشة املالحظ ال  وجود ماكمن الضعف و
ي متت مرامكته يف تزنيل  ٔخر ا ة الت منوذج التمنوي، وذ ن وية يف ا الب
ٔهيل املنظومة الصحية  عية وت ج يل تعممي امحلاية  سية من ق ٔوراش رئ
ملقاوالت  هنوض  ري املهيلك وتزنيل اجلهوية املتقدمة وا وٕادماج القطاع 

اصب الشغل اليت الوطنية املغر  ٔساس مقارنة مع م بية، اليت تعترب املشغل ا
  .يوفرها القطاع العام

ر السلبية  ٓ دة ا امال زاد يف  ٔما تداعيات اجلاحئة، فشلكت 
شغيل ة يف جمال ال   .لسياسات العموم

ت  متزي بثالثة حتد ملغرب  ٔن سوق الشغل  ل التقرر  س ليه،  و
سية   :رئ
ٔربع ٔوال، همينة ا - ىل  ي يؤر بدوره  لقطاع الغري املهيلك وا

ت ٔداء الرضائب واملسهت : مستو هترب من  الل ا و من  ا
الل  صاده، واملقاو من  ىل حصة املسهت واق ٔثري  الل الت من 
ل يف ٕاطار القطاع  املنافسة الغري الرشيفة بني املقاوالت اليت تد

ري، و  ٔ ٔي ا رب التوظيف والعمل يف املنظم، مث العامل  ذ 
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ري مالمئة؛   ظروف 
ندماج - ة الساكن : صعوبة  ا من بق ٔقل اندما ساء  الشباب وال

شلك  خفضة  ساء م شيطني يف سوق العمل، وسبة مشاركة ال ال
دد الشباب  راجعت مشاركة الشباب مع تضاعف  ملقابل  اص، 

  خرجيي اجلامعات وطاليب الشغل؛
دة بطيئة  - كفي ز شاؤها ال  دد الوظائف اليت مت ٕا شغيل،  يف ال

شغيل الرمسي يف  عاب تدفق الساكن يف سن العمل، يرتكز ال الس
اكحف الرشاكت الصغرية واملتوسطة  ٔكرب جحام، ب  ٔقدم وا الرشاكت ا

ت وتطورها   .يف رفع الصعو

ل التقرر املالحظات التالية س   :كام 
اصية حب : ـ طول مدة البطا لب احلاالت مع  ٔ اوز السنة يف  يث تت

ٔجور زهيدة  كون ب البا ما  ة، واليت  الهشاشة يف املناصب املتا
دان  ي عرفه م عية، رمغ التقدم ا متتع حبامية اج وضعيفة وال 
عددة حيد من  ال م ٔج دت  الالت ام الرتبية والتكون، فٕان ٕاخ

ال يف احليا ساء والر   ة املهنية؛املساواة بني ال
خفضة اجلودة،  شغيل يف القطاع الفال مع وظائف م ـ حمدودية ال
ارات  ب ترتكز فرص الشغل يف قطاع اخلدمات اليت تتطلب 

خفضة؛   م
رس ٕاشاكلية  ة، مما  ليات احلاكمة العموم ىل مستوى تفعيل  ـ ضعف 

الية عية وا ج   .الفوارق 
ٔن، ميكن  - الصة يف هذا الش ي قام به البنك و استحضار الرصد ا

ليه  برية  لمغرب جفوات  ٔن  ٔشار ب ي  ويل هبذا اخلصوص وا ا
ىل  ت املالمح املؤسساتية، وخصوصا  دة بيا ها وفقا لقا تدار
رتبط مبستوى اشتغال سوق الشغل،  املستوى احلاكمة اخلاصة ف 

متيزي؛ مجلود وا ي يتصف    وا
االت، زمخ الكفاءات والطا - ملغرب يف مجيع ا قات إالبداعية 

رها وشجيعها، ولنا يف املبادرة  ٔو يتوجب حسن اس ستوجب 
ىل ذ الل فرتة اجلاحئة منوذج واحض    .اخلالقة وإالبداعية 

رى التقرر   ، صاص جحم البطا سيج امجلعوي الم ىل ال ٕان الرهان 
لمتلص من مسؤوليهتا يف لحكومة  ه  ٔنه تو ات  ب لف توفري فرص الشغل 

شيطة   .ال
شغيل يف السياسات  ل ٕان مسؤولية القطاع احلكويم امللكف 
شغيل ذي طابع  د حمدودة، اعتبار لكون ال لشغل  ة املرتبطة  العموم

ات   .ٔفقي هيم العديد من القطا

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

ٔف شغيل ذات طابع  ٔ ال قي يتقاطع فهيا خمتلف الفرقاء ونظرا لكون مس

ا  ق دا حق يس تعق ك عيني، فٕاهنا  ج صاديني و ق السياسيني و
د مقاربة مشولية وستدعي جرٔة وابتاكر وجمهودات  يتطلب معاجلهتا اع

بة  واص وموا ة  ،ةودورية ومسمتر م يف السياسات العموم ك و
ططات والربامج وإالجرا سرتاتيجيات وا قة عهنا مع و ءات املن

دة ىل  رايب    .السياقات واحلقائق اخلاصة لك جمال 
ام ومهنا ما هو  قروهبذا اخلصوص ٔ  التقرر توصيات مهنا ما هو 

  .اص

س   :السيد الرئ
ي وزع لتفصيلويه الواردة  لس يف التقرر ا ٔعضاء ا   .ىل 

شار   :بارك الصاديامل السيد  املس
  .وزعصايف 
س يدالس شكرا    .الرئ

سالسيد    :الرئ
س ، شكراشكرا   .السيد الرئ

ٓن  ح ا دة والتعادلية ..املناقشة بنف لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 
س   ..اله السيد الرئ

ٔحفمنا ا و ٔحفمنا ،ٔحتف ا و   .ٔحتف

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
  ٔخوات وإالخوة،ا

دة  لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة اليوم  ٔن  رشفين 
ملغرب، ، والتعادلية لشغالني  حتاد العام  ستقالل و ال حزب  ومن 

اتية  لجنة املوضو ٔفاكر واملالحظات حول تقرر ا ٔتقامس معمك بعض ا
ة حول ا مي السياسات العموم ة امللكفة بتق شغيل املؤق   .2021-2012ل

لعمل اجلاد واملسؤولال ،بداية ا  مثي ٔن نعرب عن  ي اضطلعت  ،بد  ا
اتية لجنة املوضو دجية الزويم ومبعية  ،به ا شارة  رئاسة السيدة املس

لس ٔطر ا لجنة و ٔول يوم  ،ٔعضاء ا عها ا ذ اج ر  09م  ،2021فربا
داد  ىل ام به من حفص وت 13و ع وما وا ئق والتقارر اج لو ق  دق

لني  ة والفا ة وبعض املؤسسات العموم ات احلكوم لقاءات مع القطا وا
عيني ج صاديني  ة  ،ق ىل در ايت  صدار تقرر موضو ٕ ي توج  وا

ة واملهنية عكسها جحم وطبيعة املعطيات واملؤرشات ي  ،الية من احلرف
ٔ  ،املقدمة ٔرضية  شلك  ٔن  ٔنه  ي من ش لك ، لسعضاء اوا اطة  لٕال

اجئها وٕاخفاقاهتا طبعا شغيل ب ة يف جمال ال   .ٔبعاد السياسة احلكوم
ملوضوع اقشة بعض القضا املرتبطة  ل البدء يف م مثني  ،فق البد من 

ة  ات احلكوم ربت عنه العديد من القطا ي  اوب ا التعاون والت
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عيني ج صاديني و ق لني  نا ،والفا ا لعدم جتاوب ملقابل  لك ٔسف جندد 
ات  لجنةقطا ٔخرى مع مراسالت ومطالب ا ة  ٔن وه ،حكوم و ما يؤكد 

ٔطراف احلكومة  ازالت تتعامل بنوع من التعايل مع املؤسسة مبعض 
مي املنوطة هبا ،الربملانية ٔهنا ال تقدر وظيفة التق ٔدىن شك  ،و وال يربر ذ 

رشيعي ملؤسسة ال ستخف  ٔهنا    . ةيف 

س،   السيد الرئ
ٔكرب اليوم للك  شغيل تبقى الهاجس ا ٔن قضية ال ه  مما ال شك ف

ٔرس ستقرار املهين  ،ا دم  يل البطا و يف وقت تظل معضالت من ق
ددة ة املت ت العموم د املش ةال ،ٔ سائل السلطات العموم  وتدعو ،يت 

اهبة  ة ٕالجياد احللول الفعلية    .فري فرص الشغلالبطا وتو ٕاىل الرضورة املل
شغيل ٔن معدالت ال ش ة  ٔرقام احلكوم ىل  ،ٔما ا ٔرقام تنطوي  ي  فه

الل السياسة  لهيا من  ٔرقام يمت التضييق  بري من املباطنة واملناورة،  قدر 
ٔجرافها ة خبوانقها و الن عهنا يف  ،احلكوم لزتامات اليت مت إال فالوعود و
ابية ويف ا نت ٔحزاب املمث يف امحلالت  مج ا ر مج احلكويم ويف  لرب

شغيل منو وال ٔن معدالت ا  ،وتالشت لكيا لك هذه الوعود ،احلكومة ش
ت يف وسع ىل فشل ال  يو يد  ٔ شغيلالت ة يف جمال ال   .سياسة احلكوم

قة ىل هذه احلق لتفاف  ل  مك يف س دم إالفصاح  ،وٕا معدمت ٕاىل 
لمغاد قي  دعن العدد احلق مي مدى  ،رن يف ٕاطار التقا ننا من تق متك

ىل مستوى لك قط دد املناصب احملدثة مع اخلصاص  اصة مالءمة  اع، و
ٔولوية ات ذات ا   .القطا

ذ هناية  دد املوظفني اجلدد م د و ىل التقا دد احملالني  استحضار  ف
الل  ،2010 ٔنه و لاكد سنوات مل يت 10يتضح   8000اوز العدد 

صب    .شغلم
ٔكرث من  ٔحقمت  ٔو  ٔهنا وظفت  دعين وما ترصح به احلكومة ب

ات 100.000 ن خرجوا  ،يف القطا د قا قة مك من م لينا حق ويه ختفي 
ٔسباب  القها  ة مت ٕا ة ومك من مؤسسات ٕانتاج ٔسالك الوظيفة العموم من 

دم املسامهة يف دمع املقاوالت كام اكنت وعوداحلتدبري ال تعود ٕاىل   كويم و
مج احلكويم   .برية يف الرب

ىل  ٔو  ىل السياق  سمتر يف تعليق فشلها  ٔن  ال داعي لهذه احلكومة 
ٔساس لها من  ٔو ابتداع جحج ومربرات ال  ة احلكومات السابقة  شام

ة ٔجعوبة هذه احلكومة ،الص صل من املسؤولية، كام هو احلال  ىل  ،لت
س احلكومة لين ،د قول السيد رئ ي خرج  ٔسف ا ٔىس ون م ن ا 

زييف احلقائق و  ،ليه ري من  ه الك ىل الال تجين و ال ف امل  عمل اجلبار ت
شارن لس املس س جلنة املالية مب ي يضطلع به رئ   .ا

ليمك ل بدروس ممن ال  ،  ٔو نق ة  ل النصي ٔن تق هل من املمكن 
ه يف  دم سجيل مست جيبادر يف  لضامن   - عيالصندوق الوطين 

راسك بعدا ٕاال بعد مرور سنوات من اشتغاهلم، هذا رضب قاتل  - وبدا 

شغيل املبادر ٕاىل فرض  ،لطبقة العام ر ال كون وز ٔن  در  ٔ واكن من ا
ى الصندوق  ٔو الرشاكت اليت ال ترصح بعاملها  ني  دم املرص ة  ومعاق

دم  ري تي ٔ عي، ا ج لضامن  ومازال سنة  11سنوات و 10الوطين 
ل  ،)le seuil( ماوصلش حلد ش ميكن لنا  ،يوم 3240ذيك العتبة د

د، ال داعي لهذه احلكومة   ..نقحموه يف التقا
لسخرية رية  لسخرية، م رية  ٔهنا  ،ٕان مربرات احلكومة يه حبق م

رجع وتعلق شام س يف الواقع و ىل احلكومات السابقة، تقول ما ل ة فشلها 
ٔهنكت متك  2011سنة في ف انقة،  ارفة  ٔزمة  واء  العاملية القوة ت من اح

ه السيو صادية، يف عهد جفت ف ٔن ق ل  ٔسواق املالية ق  تطال يف ا
قي   .لينا ٕاشاكل إالنتاج احلق

ر احملرتم، شغيل اليوم، السيد الوز ٔزمة ال السيد  ٔما تدبريمك ل
س، لق  ،زاد الطني ب الرئ ىل  اجزن  ىل رامج ما دممت  شغيل قادرة 

 ٔ   .زمةٕاخراج بالد من ا
مج احلكويم  ا يف الرب ٔن الزتا س عندما قلنا  لت لقد اهتمتنا احلكومة 

لق  %8.5خبفض معدل البطا ٕاىل  صب شغل مك  300.000و وسط تم
س ٕاال، وذ العتبارات  طي مدة انتداهبا كون جمرد شعارا ل ٔن  ال يعدو 

عددة صادي ومضمونه من الشغل وكذا ٔمهها  ،م ق منو  د ا راجع 
ٓفة  ف من  شيط سوق الشغل والتخف ليات الكف بت غياب إالبداع يف ا
دم  ت التجربة  ٔثب فرقة،  ساخ ٕاجراءات م البطا واكتفاء احلكومة يف است

هتا د   .جناعهتا و
ل ظهور اجلاحئة، ت  س، حىت ق ٔرقام املعلنة، السيد الرئ ٔن ٕان ا بني 

رش هبا  ٔو امل لاكد ٕاىل نصف املناصب املوعود هبا  املناصب احملدثة تصل 
سوا حىت  ات عريضة من املغاربة املعطلني ي ٔن ف مج احلكويم، و يف الرب
شاط،  من البحث عن الشغل، كام يؤكد ذ الرتاجع املضطرد ملعدل ال

ي واصل احنداره ليصل ٕاىل  وسط هذا ،%43ا ٔن م ني  املعدل  يف 
ل  ان ذات ا ٔي الب هيا،  متي ٕا ة التمنوية اليت ن لمجمو سبة  ل

املي %60و %55املتوسط، يصل ٕاىل حوايل    .مكتوسط 
ه اخلصوصوشمل  ىل و ساء   ،هذا إالقصاء من سوق الشغل، ال

اوز  شاط ال يت ل الف بطبيعة احلال ما بني  ،%17مبعدل  وهنا جند اخ
ال احلرضيلقروية واملاملرٔة ا   .رٔة يف ا

لقلق الالت املثرية  خ ت  ،ٕالضافة ٕاىل ذ تعدد  الس املستو
ري املت لعام الناقصة والعام  ٔجر والعامفرقة  ة ا  املومسية والعام يف مدفو

ري املهيلك، فضال عن  ٔعامرمه ما بني  شالقطاع  من الشباب ترتاوح 
شتغلون، وكذا سنة ال يدرسون وال 29و 15 كون وال  ٔي   يتابعون 

س  ال وحسب العمر وحسب اجل ٔج الية وما بني ا ت ا تفامق التفاو
  .كذ

س،   السيد الرئ
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ى نئل ٔولوية  شغيل تظهر يف اخلطاب املعلن   اكنت سياسة ال
رامج ومن ٕاجراءات تظل قصرية عن  ،احلكومة ٔسف، ما قدم من  لكن، ل

ق املبتغى، فعىل داد ما يقارب حتق ا  10 ام ل تعرثا ب س سنوات 
ذ ما الزتمت به ج  لحكومة يف تنف ساع ما بني ما ي ذة يف  ٓ وجفوة 

ش ىل مستوى   .اخلطاب احلكويم والواقع املع

س،    السيد الرئ
ٔجور  ٔدىن ل  (SMAG1)هل يعقل يف ب هذا جند احلد ا

لقطاع يف ا (SMAG)و يف القطاع الصناعي، (SMIG)، (SMIG2)و
اوزيش  يت يل ما  ن يش مواطن مغريب  واش ؟درمه 60الفال ا اك

ش باليوم مع  شة يع اية  60 ـالء املع ر هنا ا ٔ مايش كند درمه؟ 
شغيل احلارض معنا اليوم ،بقدر ما هو واقع ر ال راه يؤكد لنا  ،والسيد وز

ٔجور يف :(SMAG)ٔن احلكومة جعزت يف ٕازا هذا  ٔدىن ل ال  احلد ا ا
  .الفال

ذ  ٔن قدمت الزتامات  2012فقد سبق لهذه احلكومة كام سابقهتا م
شغيل وستفعل ما ميكن فع وما ال ميكن  ،كثرية ليات ال وع  ٔهنا س مهنا 

شغيل  ،فع ٔن تطور معدل ال ايت  س وما جس التقرر املوضو لكن ما 
مي الل فرتة التق خنفاض  ٔن هن ،اجته حنو  راجعا خطريا يف معدل و اك 

منو وضعفا ملموسا يف إالجناز صادي لهذه احلكومة ا ق ٔداءها  املايل و ٔن  و
ق ىل هذا املستوى لن ميكن عي مع إالقالع  معه حتق ج صادي و ق

ٔسف    .اكمل ا
شغيل ال ميكن فص عن فشل  ٕان الفشل احلكويم يف سياسة ال

صادية واملالية ق عية والتدبريية سياسهتا  ج ولعل عبارة قوية  ،و
ال صاد  ،وردت يف التقرر تلخص جعز احلكومة يف ا ق ٔن  واليت تربز 

  .إالقلميية املضطردة سوقبعد من خملفات ال  ازال يعاين ومل يتعافمالوطين 

س،   السيد الرئ
ره دة  ،ٕاضافة ٕاىل ما سبق ذ لو ستقاليل  ل يف الفريق  س

شغيلوالتعادلي دة جتابه سياسة ال راهات  متكن احلكومة  ،ة وجود ٕا مل 
لتصدي لها الو  ،من ٕاجياد البدائل الرضورية  ره يف هذا ا   :مما ميكن ذ

ستوعب  - ٔن  ة  ىل القدرة الاكف دم توفره  ضعف القطاع اخلاص و
اصب ف  ،خرجيي اجلامعات وخرجيي معاهد التكون الرمغ من م

ٔك الشغل اليت يوفرها ٔقل من  ،%80من  ربهذا القطاع  فٕاهنا تظل 
ٔن يقوم هباإالماكني   ؛ات اليت جيب 

ري املهيلك - صاد  ق د  ،هناك كذ همينة  ٔ ٔهنا  واليت تظهر 
،املعد لتمنية يف بالد ٔساسية  من  %20هذا القطاع ميثل ف  الت ا

يل اخلام ا اصب الشغل القار مب ،الناجت ا  ،ةا يعين ذ من غياب م

                                                 
1 Salaire Minimum Agricole Garanti 
2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

احئ ٔظهرت  دوقد  وف ر السليب  19-ة  ٓ   ؛ا
وهو  ،رتباط بني نظام الرتبية والتكون وسوق الشغلدم  ،كذ -

ة  ة املل ادة النظر يفما يظهر احلا ٔ  ؛النظام التعلميي الوطين ٕاىل 
هنا يف  - ن ب ىل مستوى اجلهات والتبا ٔطري الوظيفي  ضعف الت

شغيل و ت ال   ..مستو
سشكر    .ا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٔسفا    .م
ٓناللكمة    .لفريق العدا والتمنية ا

شار  ٔندلويس السيداملس ل ا   :ن
﷽  

ىل  اء واملرسلنئ والصالة والسالم  ٔن   .رشف ا
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السيدات والسادة ا   ملس

رشف يف فريق العدا والتمنية شار  ،ٔ حتاد  وومضنه مس نقابة 
ملغرب لشغل  اتيةنٔن  ،الوطين  لجنة املوضو اقشة تقرر ا ل يف م  ،د

ا  لس مبشاركة فريق ر شهر اليت شلكها ا ضيات  ،2021فربا لمق تفعيال 
لس املس  يل  ا ستورية ومواد النظام ا   .شارنا

اسبة ل  ٔمهية ممارسة نيتمثويه م ىل  ن   هذا هذه املبادرة، مؤكد
ٔداء خمتلف  مي  ة وتق ىل السياسات العموم لسلطة الرقابية  الربملان 

و  دستور ٔدوار ا ه وتفعيل ا لني ف   .الفا
ه ٔمهيته وراهن يار املوضوع  ٔيضا حبسن اخ ىل اعتبار  ،وٕاننا لننوه 

لقٔن الشغل و  شغيل و ٔصبح هاجس لك فرص و  ال اصب الشغل  م
ول والشعوب، لجميع،  ا شيطة مش مؤرقا  ات ال ٔصبحت بطا الف و
ٔزمة  د"الس بعد  شاط  "19-وف ه من تباطؤ ال ت ف سب املتواص وما 

صادي وفقدان  اصب الشغلدد من ق   .م
ٔعضاؤه لجنة و هتا ا هودات اليت بذ شيد  ا وحوارها و  ا،كام  ا انف

ة املعنية والفرقاء  ة واملؤسسات العموم ات احلكوم ل القطا مع 
س خبصوص بعض  ي  صاديني، رمغ التحفظ ا ق عيني و ج

ٔرقام الواردة يف التقرر، ق ومتحيص إالحصائيات وا   .واليت حتتاج ٕاىل تدق

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

لق فرص الشغل ٕاذ  شغيل و جيابية اسمترار هاجس ال ٕ ل  س
بتًا يف الربامج احلكوم رب وضع اسرتاتيجية  ةمعطى  ريتني،  ٔ ني ا لحكوم

شغيل  ل لشغل 2025-2015وطنية  لهنوض  ، مث وضع خمطط وطين 
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ري 2017-2021 ورو  ر الوخمية جلاحئة  ٓ ، وهو ما سامه يف تقليل ا
هتا  املسبوقة حصيا ٔولو عيا، وقد جعلت احلكومة من  صاد واج واق

ض معدل البطا ل سري حنوه، ٕاذ اخنفضت %8ـختف ، وهو ما اكن املؤرش 
ٔقل مسبة البطا  ٔن تعود 2018ٔول مرة هناية سنة % 10ن ٕاىل  ل  ، ق
سبة  ء، وذ بفضل إالجراءات  لالرتفاعهذه ال لو ب القوة القاهرة  س

ايت وتدعمي  ،احلكومة ذهتااختاليت  شغيل ا رامج ال ٔطلقت وطورت  اليت 
رامج  ادرة"القدرات وٕاطالق  ٔطري"و" م عاب"و" ت   ".اس

شغيل رامج ال ل جلنة وزارية يرت  ،ولضامن حاكمة  شك س ٔ مت  سها رئ
، مع جلنة 16احلكومة وتضم  ا وزار ع قطا لت ية  ر الشغل  ،تق رٔسها وز

اتية،املهين وإالدماج ات العمل املوضو ة   ومجمو ات احلكوم رئاسة القطا
رشيعات الشغل  ملوازاة مع مواص تطور ومالءمة  املعنية، ولك ذ مت 
رب مراجعة مدونة  نية مستقرة،  القات  لعمل الالئق وٕارساء  هنوض  وا
ذة يف  ريها من إالجراءات املت شية الشغل و از مف الشغل، وتقوية 

  .اجلانب هذا
انب  ه الوطن واحلكومة يف  ي وا ري ا ستحقاق الك ويبقى 

ٔزمة  ر  ٓ شغيل هو التقليل من  دالشغل وال مثن وف ، ويف هذا الصدد 
لعاملني  ي قامت به احلكومة، كتخصيص تعويض شهري  هود املقدر، ا ا
عية عن املشغلني ج ٔعباء   ملقاوالت يف وضعية صعبة وحتمل ا

ة ورسيع وترية  ل سداد القروض البنك ٔج وإالعفاء من ت التاكليف وت
لضامن ديدة  ليات  داث  ضامن : ٔداء املستحقات لفائدة املقاوالت وٕا

ني  دا وضامن ٔوس ايت وٕاقالع املقاوالت الصغرية  وضامن املقاول ا
ري يف إالجناز ٔ ض سعر الفائدة وٕالغاء غرامات الت   .ٕاقالع وختف

س احملرتم،ا   لسيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رتياح حتسن  ل  س ها سالفا، فٕاننا  ر راهات اليت ذ رمغ لك إال
عية الوطنية ج صادية و ق ة من املؤرشات  زمع رضا  ،مجمو ٔن  دون 

يل ، هقحتق مت الاكمل عن ما  هودات ا زمع الرضا وال نبخس احلكومة ا ال 
ٔن يتدارت، ورمبا  ريد  ن من  كريان قارن بني حكومة اليس عبد إال ٕا

ٔرقام ين واحلكومات السابقة، لغة ا ن الع كتور سعد ا ال  وحكومة ا
ٔن نغالط  ٔرقام، وال ميكن  دد املناصب املنجزة واحضة بلغة ا كذب، 

ٔن تقال هنا وهناك،  َن تطلعنا مع الشعب املغريب جبمل شفهية ميكن  مؤكد
منو لك ف سبة ا لرفع من  هودات  ات الشعب املغريب لبذل مزيد من ا

ىل  سب بوضوح  يل اخلام وضامن انعاكس ت ال ا لناجت ا السنوي 
سبة  قًا لهدف التقليص من  اصب الشغل، حتق لق املقاوالت وفرص وم

، اة  البطا ىل ح ر سلبية  ٓ ٔفرادمبا لها من  متع، وهو ما مي ا ٔرس وا ر وا
ة  يل صنا دة، من ق ات احليوية والوا لقطا ٔكرب  بة  رب دمع وموا  ً ح
شغيل  ل اتية  فشورينغ واملبادرات ا رات والبناء وا السيارات والطا

سيج ات التحويلية وال   .والصنا
رامج  ٔيضا من تقوية  ٔهيل"و" حتفزي"و" ٕادماج"وال بد  مع  ،"ت
شمل معوم الرتاب الوطين امج يف  توسيعها ل لتكون ا ٔكرث  م  ه و

ويل يف جمال  امل الشغل واملهن احلديثة، دون جتاهل التعاون والتبادل ا
لعامل القروي لينال حظه من لك الربامج ٔ يالء عناية إ الشغل و  كرب 

ططات، ري  وا لهشاشة والشغل الناقص واملومسي و حىت ال يبقى جماال 
ٔن  ٔجور، وهو ما ميكن  ه القطاع الفالامل رب تطوره وحتديثه  ،سامه ف

ستغالل  ت اليت ٔ وعرصنته،  ططات القطاعية وإالماك لربامج وا فضل 
ري املهيلك  ىل معاجلة ٕاشاكلية القطاع  اب  ك رصدت لها، كام البد من 

ه س ه القوانني اجلديدة لتعممي امحلاية  ٔنوهو ما ميكن  ،بتقليص  تلعب ف
ٔساسياج   .عية دورا 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ة،  رس امل يتطور  سمتر يف  ت القامئة واليت س د ٔمه الت ٕان من 
ي  ٔخرى، هو حتدي توفري فرص الشغل، ا ن وُختلق  ه  ث تنقرض ف ح
ة يف  اق ة وهنج مقاربة اس رب استغالل لك الفرص املتا رحبه  ٔن  جيب 

اجمة وتطور االٕ توقع ا سمتر الرهان يماكن لتكوينات ا لتايل س ات احلالية، و
لعرصنة  ة  ة التقليدية واخلدمات مع احلا ىل القطاع الفال والصنا
لتايل التكون مث التكون، واملبادرة  لني فهيا، و ربة الفا ارات و وتطور 

ٔفضل رٔسامل لوطننا هو الرٔسامل ال  ٔن  ي  ،رشيمث املبادرة،  ا زالت ما
منية، مع اسمترار التوظيف  طلق وهدف لك  سان هو م دته شابة، وإال قا
ىل ذ والتصدي للك مظاهر الهشاشة يف  ٔنة املغاربة  العمويم وطم

ٔو اخلاص ني العام  شغيل، سواء يف القطا   .ال
دي ٔن ب سريحب هذا الت ٔمل يف فريق العدا والتمنية  وهذا  ولكنا 

ود لك  هان،الر  ت والعوائق، وذ بتعاون وتضافر  رمغ لك الصعو
و لني واملواطنني، وتوطيد الثقة بني املواطن وا   .املؤسسات والفا

ه اخلري ا ملا ف ٔن يوفق ٔل  س   .وهللا 
ليمك ورمحة هللا وراكته  .والسالم 

س السيد   :الرئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا

شارا منبارك ملس   :السيد حيفظه 
س احملرتمشكرا    .السيد الرئ

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

س احملرتم،   السيد الرئ
ل  ٔتد ٔن  لسنا املوقررشفين  لمسامهة يف  مس الفريق احلريك مب
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اتية امل ة املوضو مو اقشة مضامني تقرر ا لسة م ل لتحضري  ة امللكفة  ؤق
ة حول موضوع  مي السياسات العموم شغيل "السنوية لتق -2012ال

لفقرة "2021 ستور 101الثانية من الفصل ، وذ طبقا  والنظام  من ا
لسنا يل  ا ه، ويه حمطة  316ٕاىل  308اصة املواد من  ،ا م

وظائفه كتجربة  ٔمه ىدإ سنوية، متكن الربملان من ممارسة دستورية 
ية   .دميقراطية رائدة وف

س   احملرتم، السيد الرئ
ياره  ،يف البداية ىل حسن اخ ٔن هن جملسنا املوقر  سعنا ٕاال  ال 

سرتاتيجية، اليت  لمواضيع والقضا متعية و ناقشها يف هذه اجللسة ن ا
ٔ  ،السنوية ست كة اليت  شغيل من بني املواضيع الشا ر ويعترب موضوع ال

م امجليع لني يف امليدان رملا وحكومة ،ه ام وطين ولك الفا ٔي    .ور
هتا  جياب اجلهود اليت بذ ٕ ل يف الفريق احلريك  س وهبذه املناسبة، 

داد هذا التقرر الهام اتية ٕال ة املوضو مو اقشته  ،ا ي حنن بصدد م ا
ق ل حتري ا ٔ رتضهتا من  ت اليت ا ة يف املعلومات، اليوم، رمغ الصعو

ٔرضية خصبة وم ه  ي جيعل م لسادة الربملانيني اليشء ا ٔساسيا  رجعا 
ال ني يف هذا ا   .ولك املهنيني والباح
ٔيضا لتقدمي الشكر اسبة  ر اجلزيل  ويه م لسادة وز نان  م الرتبية و

ٔخرض وا الوطنية والتكون املهين صاد ا ق ارة و ة والت لرمقي ووزر الصنا
ة مو ٔشغال ا لهم إالجيايب مع اكفة استفسارات  ىل حضورمه  وتفا

ة، والشكر موصول  اتية املؤق ة املوضو مو ٔعضاء ا وساؤالت السادة 
اتية  ة املوضو مو لت مع ا ابت وتفا ت النقابية اليت است لمركز ٔيضا 

مهتا التحضريية ٔداء    .يف 

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر   احملرتم، السيد الوز

اكفة اجلهود  اقشة مضامني هذا التقرر، نود التنويه  ل الرشوع يف م وق
وام  ىل ا ث شلك هذا املوضوع  شغيل، ح اليت تبذلها بالد يف جمال ال
اصة من طرف صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  مصدر عناية 

ٔيده ي حث ،هللا و ٔسالفه املنعمني، وا ذ اعتالئه عرش  يف العديد من  م
ىل رض  امخطبه  شلك  شغيل  وشغيل الشباب يف  ورة وضع رهان ال

رامج  ىل  الوة   ، ة ببالد ات الكربى والسياسات العموم صلب التو
ت ما بني  ، واليت تضمنت ٕاجراءات 2021و 2012احلكومات اليت تعاق

ادرات  شغيلديدة وم ل ،ملعاجلة ٕاشاكلية ال   :وذ م
مج  - شغيل يف امجلعيات العام يف  "ادرةم"ر شجيع ال ي هيم  ا

عية والرتبوية خمتلف جماالت القرب ج  ؛واخلدمات 
مج  - ٔطري"ر لبطا" ت اميل الشواهد املعنيني  ة  ي خيص ف  ا

ٔمد  ؛الطوي ا

مج  - عاب"ر ري كنظام انتقايل حتف" اس صاد  ق زيي ٕالدماج 
 ؛املهيلك

مج  - ٔهي"ر ني  "لت ي هيدف ٕاىل مالءمة كفاءات الشباب الباح ا
 ؛ات املعرب عهنا من طرف املقاوالتعن الشغل مع احلاج

شغيل  سهتدف ٕانعاش ال ٔخرى اليت  ريها من الربامج واملشاريع ا و
رها لكها سع الوقت    .واليت ال 

لرمغ من لك ذ ٔنه  شخيصا  ،ٕاال  ٔيدينا قدم  ي بني  فٕان التقرر ا
ق ق  احق راز دق الل ٕا ، من  شغيل ببالد شه قطاع ال ي يع لواقع ا

لية،  ته املستق ٔمامه ورها ة  ت املرفو د هيا والت الالت اليت يعا لالخ
الالت اليت خلصها التقرر يف خ   :هذه 

ىل الشواهد  - سبة البطا يف صفوف الشباب احلاصل  ارتفاع 
ت والتخصصات،  مبا يربز معق اخللل احلاصل يف مبختلف املستو

صادي ق منو  يف التكون مع طبيعة ا ك ي ظل  ،جمال  اجزا ا
عاب هؤالء اخلرجيني  ؛عن اس

ٔنذر  - ي  ري املستقر، وا ري املؤدى عنه و رة الشغل  ساع دا ا
عية ٔزمة اج لفها ،بوجود  ر اليت  ٓ ب ا ش وٕاقصاء  س من هتم

لفوارق  ؛وتوسيع 
 ؛ن املرجعية لاكفة الرتاب الوطينية هيئات التكو دم تغط  -
ني عن الشغل - ت املرتبطة حبرية الباح  ؛الصعو
لني يف جماالت التكوينات اليت ت  - دةتق الفا ات الوا  ؛طلهبا القطا
متويل البنيك وضعف الفكر - ىل ا ى  صعوبة احلصول  املقاواليت 

 ؛اميل املشاريع
ع البعديني - مع والت ري وغياب ا ٔثري القطاع  شاء املقاو وت  ٕال

صاد الوطينامل  ق ة  ىل ب  ؛هيلك 
الارتفاع معدالت البطا - ساء مقارنة مع الر  ؛ بني ال
س - ى ال ري املؤدى عنه  سبة الشغل  لعامل ارتفاع  اصة  اء، 

 ؛القروي
لتقرر - الالت اليت وردت  خ ريها من   .و

س   احملرتم، السيد الرئ
ر احملرتم،السي   د الوز

ا يف احلركة الشعبية اما مع مرجعي س اليت جتعل دامئا من ٕانعاش  ،ا
ا  منية العامل القروي واملناطق النائية واجلبلية، ومسامهة من فريق شغيل و ال

اقشة هذا املوضوع الهام، فٕاننا نقرتح ما ييل   :يف م
الل مرا - 1 عددة جعة وضع املواطن يف صلب العملية التمنوية، من  م

ة لسياسات العموم ه  ٔو شجيع ال ا لني وسن تدابري حمددة ل فا
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عيني ج صاديني و   ؛ق
منية ٕاصالح املنظومة التعلميية لتقوية احلس النقدي وروح امل  - 2 بادرة و

ادية ىل تدبري املشاريع ورسيخ ثق املهارات الق افة وقمي روح والقدرة 
ش  ء وال   ؛طنةاملواىل بع ن

لمق - 3 اص  داث نظام  ةٕا متتع مبرونة اكف ىل  اوالت الشابة 
شغيل رشوط لهوخيول  ،مستوى ال ىل قروض  ا احلصول 

ر س ضات  تفضيلية والولوج لصناديق  ستفادة من التخف و
ة لتحف داث املقاوالتوإالعفاءات الرضي ىل تطور وٕا  ؛زيها 

عية - 4 ج ة  ،شجيع املقاوالت  ال الفال والصنا اصة يف ا
لق فرص الشغلالتقليدية، وا سامه بقوة يف   ؛ي 

اكءات املتعدد - 5 منية ثقافة تطور ا  ؛بتاكرة وبناء الشخصية و
ٔجور توفري وتطور فرص العمل بظروف ٔ  - 6 لعامل القروي ب فضل 

اسبة ة الغذائ  م لتصوتطور الصنا ه  رية احمللية اليت ال تو  ؛د
ب التطورات  - 7 رشيعات املتعلقة بقانون الشغل، لتوا تطور ال

امل الشغلو  ت اليت يفرضها   ؛الرها
لفعل النقايب - 8 ين اسرتاتيجية   ؛راعي مصاحل إالجراء واملقاولني ت
ات الرتابية من  رسيع تزنيل اجلهوية املتقدمة - 9 ومتكني اجلهات وامجلا

رشية واملالية ااملوارد  ٔ ملناسبة والكال ٔفضلف هنا من ختطيط  متك  ؛ة 
عتبار مقاربة النوع،  -10 ذ بعني  ٔ د نظام قانوين وتنظميي ي اع

صادية ق الستقاللية  فع  ساء املقاوالت وهيدف ٕاىل ا  .ل

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اتنا يف الفريق احلريك خب مالحظاتناتلمك بعض  صوص مضامني واقرتا
  .هذا التقرر السنوي الهام

ري ه  ا هللا مجيعا ملا ف ادة  ،وطننا العزز الصاحل العام، وفق حتت الق
ٔيده دمحملصاحب اجلال امل  احلكمية   .السادس نرصه هللا و

س   .وشكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
رتام الوقت ىل ا   .شكرا اليس حيفظه 

ٓن اللكمة ٔحرارلفريق التجمع  ا  .الوطين ل

شار    :دمحم البكوري السيداملس
﷽  

س   ،السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحرار يف هذه  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  لتد سعيد 

شغي ل ة املرتبطة  مي السياسات العموم صصة لتق   .لاجللسة السنوية ا

ٔخرى، كام يعترب ال  ات  ي يلتقي بعدة قطا شغل هو وهو القطاع ا
سان رامة إال ىل  ٔكرب لالس  احلافظ  افع ا قي  تقراروا واحملور احلق

ر  صاد، شا ق ة ومقررها لمسامهة يف دوران جع  مو سة ا ا السيدة رئ
ٔعضاهئا شتغال واكفة  هتم يف  د   .ىل 

شغيل يعترب ات ٕان موضوع ال سبة للك ف ل ٔكرث حساسية   ا
ن من البطا ة الشباب املترضر اليت تفشت  ،الشعب املغريب، والس ف

ٔن هذا  اصة  متع، وما يرتتب عهنا من خملفات خطرية،  بري يف ا شلك 
اء يف سياق هام سارع واملشاورات حنو البدء يف تزنيل  ،التقرر  ل سم  ي

منوذج التمنوي اجلديد ح ا متثل يف ف منوذج  ث ٕان القمية املضافة لهذا ا ، وح
كرس مع  ،واسمترار ورش التمنية املستدامة ذ عقود و ي انطلق م ا
ٔسالفه ا ال امل عرش  ة الثالثةاعتالء  ٔلف   .ملنعمني مع مطلع ا

ا ذ ظهور  شها العامل م ٔزمة الصحية اليت يع ورو ويف سياق ا حئة 
د" ٔزمة صني يف ال" 19-وف اطق العامل، ويه  شارها الرسيع يف مجيع م وان

ىل حصة  لغة  ٔبعاد، واكنت لها انعاكسات  عددة ا ري مسبوقة وم
اهتم، وكذ ٔرس املواطنني وجودة ح ِل ا سيج إالنتا وَد شاط ال ىل  ا 

ول ورو ،ومزيانيات ا احئة  ر  وكذ خملفات  ٓ ىل وا ـرة  الك
اد ال ص ر سوق الشغل خصوص وطينق ٔ لقطاع اخلاص  اوت سبة  ل

ة  ٔساس، ون عية  ت اج دة حتد ري املهيلك، مما طرح  والقطاع 
صادية  ق شطة  ٔ ٔو اجلزيئ ل لعواقب الوخمية النامجة عن التوقف اللكي 
ىل حركة اليد  ود  الالت يف سالسل إالنتاج والق خ اصة  الوطنية، 

صاد الوطين صدمة العام و ق الق احلدود، عرف  ىل السفر وٕا
الل سنة  ري مسبوقة  ذ  2020شديدة و ه م ٔول من نو ودا هو ا ور

فرصة  432.000فقدان حوايل  2020كام عرفت سنة  ؛سنة 20ٔكرث من 
 .معل

س،   السيد الرئ
اقشة هذا التقرر نعتربها ستحرض فهيا التدابري  ٕان م ٔن  اسبة البد  م

شغيل، و الو  مج احلكويم املرتبطة مبحور ال لق اردة يف الرب املمتث يف دمع 
اصب الشغل ىل مالءمة م  الكفاءات مع فرص إالدماج املهين والعمل 

شغيل ودمع  رامج حتسني قابلية ال يف  ك ٔجور ودمع و شغيل امل ال
ايت شغيل ا دماهت ال شطة الوساطة يف سوق الشغل وتقريب  ٔ ا ودمع 

شغيل املواطننيمن  وية ٕالنعاش ال رامج  وكذا حتسني اشتغال  ووضع 
  .سوق الشغل وظروف العمل

لسياسة  مي احلكومة  سائلنا عن مستوى تق ويه التدابري اليت 
شغيل واحلد  اصة يف جمال ال عية،  ٔنفسنا  ،من البطاج سائل  ل

ن حنن من هذه التدابري؟ :مجيعا ٔ  
شغيل من بني ا ائية ٕان ال ست لظروف  رت  ٔ ات اليت ت لقطا

رتازية وإالجراءات الوقائية ة التدابري   ،القاسية، اليت فرضهتا اجلاحئة ن
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ىل الطبقة  صادي الوطين و ق شاط  ىل ال بري  رت شلك  ٔ واليت 
ات العامالت والعامل  ،العام لغ جراء فقدان م شلك  اليت ترضرت 

  .ر رزقهمملناصب شغلهم ومصد

س،   السيد الرئ
هت  سرتاتيجيات الوطنية  هتيئة دامعة ٕان جناح  يئة فرص الشغل رهني 

صادي لكي ٔعامل  اكستقرار اق سيط املساطر وسهو ممارسة ا وممارسة وت
ستقرار يف  ،إالدارية وتطبيق القانون ر وحتسني ٕالضافة ٕاىل  س

ة التحتية ر يف ت الب س رشيوكذا    .ٔهيل الرٔسامل ال
ٔطرت وضع  ت الكربى اليت  د ٕان حماو رصد املعطيات والت

شغيل ما بني  ة يف جمال ال ، جتعلنا نقف 2021و 2012السياسات العموم
صادي ق ة  ة من السامت مزيت الظرف ة والسياسية ٔمام مجمو

رزها ٔ عية،  ج صادية وامل و ق ٔزمة  ر ا ٓ ليت عرفها العامل الية اتبعات و
ٔعقاب ما  2008سنة  ه بالد يف  ي عرف عي والسيايس ا ج واحلراك 

لربيع العريب ليه  ٔنظمة سياسية بدول  ،اصطلح  ٔراكن  ي زعزع  وا
ات يف ربوع املغرب ا ح ة  تطالب  ،اجلوار إالقلميي، وما رافقه من مو

عيةٕ  ات سياسية وبعدا اج    .صال
ٔن ا اصة ري  ، و ٔن سوق الشغل والبطا ش ت اليت مت رصدها  لبيا

شهد  ت،  اميل الشواهد من خمتلف التخصصات واملستو يف صفوف 
ىل املستوى  لعديد من العواقب  قل  صادي ىل واقع م ق

ٔمهها عي، لعل  ج ىل  :و ارتفاع البطا يف صفوف الشباب احلاصل 
ت، الشواهد مبختلف التخصصات وامل  طط الوطين ستو ٔن ا رمغ 

دته احلكومة يف  ٔ ي  شغيل ا ل ي حققت 2021- 2017لهنوض  ، وا
قة حتسنا يف النتاجئ، الربامج الثالثة ه يف احلق ٔهيل"، "ٕادماج: "ف " ت

اميل الشهادات "حتفزي"و شغيل لفائدة الشباب و ة لتعزز ال ، املو
سرتاتيج  ٔكرث وساهت كذ خمتلف الربامج و داث  يات القطاعية يف ٕا

صب شغل صايف سنوي يف املتوسط ما بني فقط  121.000من   2017م
  .، وهو تقدم ملحوظ2019و

ٔمهها ارتفاع البطا يف صفوف الشباب احلاصلني  ىل  -قلنا  -لعل 
ت،  رتفاع مستوى الشواهد يف خمتلف التخصصات واملستو رتفع  بل 

يف التكون مع طبيعة ا يربز معق اخللمم التكون، ك ل احلاصل يف جمال 
ي ظل  صادي ا ق منو  عاب هؤالء اخلرجينيا ساع  اجزا عن اس وا

ري املستقر ري املؤدى عنه و رة الشغل  ٔزمة  ،رقعة ودا ٔنذر بوجود  ي  وا
لفوارق ش وتوسيع  لفها من هتم ر اليت  ٓ ب ا س عية    .اج

يض تق واحض ٔمر ٕاذن يق ا وشامال حملاو رصد ماكمن القوة ا
ة  ة، مث رصد الفرص املتا والضعف يف تزنيل هذه السياسات من 

دة ظاهرة البطا ف من  ر السوسيو ،لتخف ٓ صادية  - انطالقا من ا اق
ه و ٔن ننجح ف ٔمل  شغيل، وهو ما ن عية املرتبطة بقضا ال ج

سب البطا صاص  حىً  ،الم دمة لهذا الوطن  اليت اختذت م  ، د تصا
  .وشبابه

س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

رتام الوقت ىل ا   .شكرا كذ 
شرتايكٔعطي  لفريق  ٓن    .اللكمة ا

ون شار السيد عبد السالم ح   :املس
﷽  

ٔم  ٔن  رشفين  ل ا ٕانه ل ليمك تد ٔتلو  ٔماممك اليوم  شرتايك ثل  لفريق 
مي  اتية حول تق لجنة املوضو اقشته تقرر ا شارن يف م لس املس مب

شغيل ل ة املرتبطة    .السياسات العموم

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن، لس املس شرتايك مب مس الفريق  ٔن  ٕاننا و كنا دامئا نؤكد 

شغيلال  ل ة املرتبطة  مي اليوم ،سياسات العموم دى  ،موضوع التق تعترب ٕا
صادية، ق عية و ج اهتا   شغاالت املركزية حلزبنا حبمك تو
عي ج ستقرار  صاد الوطين و ق ٔهيل  ٔساسيا لت عتبارها حمراك   ،و

ٔشغال هذه شرتايك يف  ٔمهية هذا املوضوع اخنرط الفريق  لجنة  و ا
اتية، االت  املوضو دى ا شغيل ميثل ٕا ٔن ال وذ ٕالميانه القوي ب

لفعل العمويم ٔساسية  ي تمت ،ا ٔي  ا ٔو فشل  ال مقاربة جناح  من 
شغيل يف  ٔمهية وارتباط قطاع ال ا ندرك كفريق  مج حكويم،  ر ٔو  تدبري 

عية ج صادية و ق  ،يف هذا إالطار وندرك جمهودات احلكومة ،التمنية 
الالت اجلوهرية خ راهات القاسية و ة إال ستطع موا ٔهنا مل  اليت  ،ري 

ٔية ٕاجراءات  م  ىل هذا غياب  ، زد  صادي ببالد ق منو  تعرقل ا
ليهتا ،مؤرة شغيل وتضمن جودة فا سعف سياسة ال ٔن  ٔهنا    .من ش

ة املتبعة اليوم ٔن السياسات العموم شغيل  وميكن القول ب يف جمال ال
لبعد إالسرتاتيجي قد  ملنظومة  ،تف ربط معاجلة قضا الشغل  ي  ا

ٔو السياسات  صادية  ق ىل مستوى التمنية  رمهتا، سواء  متعية  ا
ظومة الرتبية والتكون ٔو تطور م   .الساكنية 

احئة  د"ومع تداعيات  ٔصبح الوضع يتطلب مضاعفة  ،"19- وف
لتغلب  ٔزمة، حنو سن سياسات و اجلهود  سرتاتيجية تعمتد اىل هذه ا

رتباط  الل  ها، من  ٔو الف  ىل اخ ٔساس ماكحفة معض البطا 
ات م ة ٕاصال هبا ايف دينام صادية وقطاعية وهيلكية وقانونية، يوا رو اق

ذ إالسرتاتيجيات  ر العمويم، لتنف س ىل مستوى  بري  جمهود مايل 
ة ٕاىل تعزز البالقطاعية  صادي واحل اتالرام ق منو  د التحتية وحتفزي ا
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الية ة وا رق، من الفوارق الطبق ططات مل  ل هذه ا ٔن  ٕاىل  حبيث 
ٔو نوعية ،طموح وانتظارات املواطن املغريب   .مكية اكنت 

ٔرقام اخلاصة  ل يف جسال حول بعض ا شرتايك لن ند ٕاننا يف الفريق 
ال ٔننا  ،منو م اه ٕاىل  ن ٔن نثري  ٔس  ريها، لكن ال ب سب البطا و ٔو 

ٔن جتهتد احلكومة يف حماربة البطا وٕانعاش ال  متىن  شغيل وتوفري امحلاية كنا 
عية شاء م ج شغيل وٕا ل داث مرصد وطين  ومة معلوماتية ظويف ٕا

راسة سوق الشغل وتقوية قدرات ق  نظام  وطنية وتطور نظام فعال ودق
  .الوساطة

لق صندوق معويم  ٔن جتهتد احلكومة يف  متىن  عي ضامن لكنا  ج
ملساواة بني  ستور املتعلقة  ضيات ا ٔجرٔة الفعلية ملق ن، ويف ا لمعوز
عية  ج صادية و ق ساء يف احلقوق املدنية والسياسية و ال وال الر

ٔش مع ا داث الصندوق اخلاص  ة، ويف ٕا اقة والثقاف اص ذوي إال
ىل ٕاخراج القانون  ة، ويف العمل  وضامن حقهم يف التعلمي والشغل والص

ت والقانون إالطار  لنقا املتعلق التنظميي حلق إالرضاب والقانون املتعلق 
ة والسالمة املهنية شغيل،  ،لص ل ين خمططات ٕاسرتاتيجية واحضة  ويف ت

ىل دب رص  ٓنيةل همينة سياسة ارجتالية، تق دون اختاذ  ،معاجلة القضا ا
كون بعيدة املدى ٕالنعاش سوق الشغل   .ٔية تدابري 

ٔسف، شهد يف املقابل   :لكن، مع ا
ت امل - الل التواز صادية واخ ق رو اضعف التحمك يف املؤرشات 

منو وجعز املزيانية وضعف القدر  صادية املمتث يف ضعف معدل ا اق
ة و  متويل، مما يالتنافسية وإالنتاج اصب الشغلا  ؛ج عنه جعز يف توفري م

شغيل - شاكلية ال ٕ ة املتعلقة  د تصور  ،اضطراب الرؤية احلكوم ع
س دم احلهيدف ٕاىل  ،ملت ىل الرمغ من  د من التوظيف يف القطاع العام، 

صاص البطا ىل ام  ؛ ودمع سوق الشغلقدرة القطاع اخلاص 
ٔهدا - ىل بلوغ ا مج العميل احلكويم دم القدرة  ف املسطرة يف الرب

ة  شغيل، نظرا لعدم جنا ل السياسة املمتثل يف إالسرتاتيجية الوطنية 
ة وغياب املقاربة الشمولية املندجمة وان بة املالمئةاملقرت ليات املوا  ؛عدام ا

لهبا  - ٔ ٔن  ٔي  شغيل يف العامل القروي،  ل انعدام مؤسسات ملكفة 
ملناطق  ي يعرقل ٕانعاش ممتركز  ٔمر ا صادية الكربى واملتوسطة، ا ق

ٔوساط القروية عيةوحيو  ،الشغل  ج ق العدا   ؛ل دون حتق
شغيل اكفؤ الفرص يف ال طق  ،غياب املساواة و بفعل همينة م

ٔساليب املامط يف معاجلة طلبات وملفات  احملسوبية والعالقات الزبونية و
شغيلاملرتحشني من طرف املؤ  ل   .سسات امللكفة 

س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب ٓن لفريق   .اللكمة ا

شار السيد يوسف حميي   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلنيوا ىل    .لصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ

ر احملالسيد   رتم،الوز
شارون احملرتمون  ،السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ٔود يف  شغيل، و ل ة املتعلقة  صصة ملناقشة السياسات العموم اجللسة ا

اتية ة املوضو مو سة ا ٔشكر السيدة رئ ٔن  ٔعضاهئا والطامق  البداية  يق  و
ٔيديناإالداري  ي بني  ىل التقرر القمي ا ٔشغالها،    .املصاحب 

س   ،السيد الرئ
ٔن تمت  ستقمي وال ميكن  شغيل ببالد ال  ٕان مقاربة واقع سياسات ال
يس  عتبارها املصدر الرئ ظومة التكون والتعلمي، فاملقاو  مبعزل عن واقع م

ة ٔمس احلا اصب الشغل، تبقى دامئا يف  رشية  خللق الرثوات وم ملوارد 
د كون ج الية و   .ذات كفاءة 

شاط  سبة  شغيل يف املغرب يعاين من  ٔن واقع ال وال خيتلف اثنان 
سبة البطا تناهز  دنية، جعلت  يت % 10م ، مع 2016و 2015س

ٔوساط الشباب يف سن  ث بلغت  ،سنة 24و 15سبة مقلقة يف  ح
ى مح % 25 ، %16.9الشواهد ٕاىل ىل الصعيد الوطين، ب وصلت 

ٔعامرمه بني يف صفوف ا% 52لتصل يف مجموعها  ة    .سنة 34و 15ملرتاو
صادي  ق ىل الوضع  رها السلبية  ٓ ورو و احئة  ونظرا لتداعيات 

سبة البطا سنة ،لبالد ، وحسب توقعات %11.9ٕاىل  2020 ارتفعت 
لتخطيط ة  سمتر ارتفاع معدل ا ،املندوبية السام الل سنة لبطاسوف   

رية، %12.5صل ٕاىل يل  2021 ٔرقام م اصة ٕاذا ما  ويه  لقلق فعال، 
عةإ ٔضيفت  داد البطا املق ٔ واملشغلني  من العاملني بعقود حمدودة املدة هيا 

ٔو جزئيا، لتفاوت  مومسيا  سب تبعا  دة هذه ال دون ٕاغفال التفاوت يف 
عية بني اجلهات وبني العاملني القروي واحلرضي ج لفوارق  ، وتبعا 

زداد تفشيا ،والالمساواة ث  ساء ح ٔوساط ال ات  يف  يا ح وذوي 
  .اخلاصة

ٔفو  ىل ذ  ىل سوق الشغل سنوزد  ن  من مؤسسات  اج الوافد
لقطاع العام والقطاع اخلاص حبوايل  خرجي  220.000التكون املهين 

، وخرجيي مؤسسات التعلمي العايل حبوايل ،  200.000 سنو خرجي سنو
موع    .خرجي سنو تبحث عن ماكهنا يف سوق الشغل 470.000ليكون ا

س   ،السيد الرئ
و يتفامق مع  يس طابعا ب ك ملغرب  لق فرص الشغل  ٕان ضعف 

ة من 2006- 2003توايل السنوات، خفالل فرتة  ، اكنت لك نقطة ٕاضاف
لق  منو متكن من  صب شغل س  38.000سبة ا نو يف املعدل، م
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ل يف الفرتة ما بني  س بريا بعد ذ ل راجعا  - 2007وعرف هذا املعدل 
صب 25.000: 2011 صب شغل يف الفرتة ما بني  12.000و م  2012م

منو ما بني 2015و سب ا ل لك نقطة من  س اليا ٕاذ  ، ليتفامق الوضع 
صب شغل 10.000و 8000   .م

ساؤل حول جن ل ٔرقام تدفعنا  ة هذه ا ة وفعالية السياسات العموم ا
ىل  ٔصال  ٔننا ال نتوفر  ساؤل فقط لرفع احلرج عن القول ب شغيل، وهو  ل
ٔن  نع ب ٔن يدرك امجليع ويق ا جيب  شغيل،  ل ة مرتبطة  ٔية سياسة معوم

دة اليت ختلق الرثوة والشغل، ىل  املقاو يه الوح وهو ما جيب معه 
ٔي حتف ٔن  ٔن تفهم ب لمقاحلكومة  ٔو دمع تقدمه  او هو حتفزي خللق زي 

اصب الشغل اصب الشغل م ائقا خللق م ه املقاو يعترب  ائق توا ٔي    .و
ٔعامل مالمئ  ام بدورها الوطين، حنتاج ملناخ  والسمترار املقاو يف الق

  :ميكن من
داد - 1 ات التبادل احلر اليت مل يمت إال ة املنافسة القوية يف ظل اتفاق  موا

شلك فاضل؛  لها 
ة النجباء من  - 2 متزي مبعاق ي  ف من الضغط الرضييب املرتفع، وا التخف

ٔهت ري املهيلك، وما خيلقه مامللزمني بدل ماكف ، يف ظل همينة القطاع 
ة؛ ة وال مرشو اكف افسة ال م  من م

ة اليت متثل ما بني  - 3  من لكفة إالنتاج؛% 30و 20ارتفاع اللكفة الطاق
ٔن العديد من  حتجر - 4 ث  شغيل، ح العالقة التعاقدية يف جمال ال

ىل  اوزة، ويه فرصة لنؤكد  ٔصبحت م ضيات مدونة الشغل  مق
ىل  يف العالقة التعاقدية مبا " املرونة املسؤو"رضورة التنصيص 

شغيل؛ ٔمن وسالمة وجودة ال  يضمن 
اء العقاريإ صعوبة الولوج - 5 متويل واىل الو   .ىل ا

سالسيد ال   ،رئ
رشي كون الرٔسامل ال د ٕان ضعف  ات و يا ه مع اح م مالءم

سة اليت يتع املقاوالت راهات الرئ د إال ٔ منو شلك  ق ا ني معاجلهتا لتحق
عيةواحلد  الشامل ج هنوض، من الفقر ومن الفوارق   ٕاذ ال ميكن ا

شغيل دون  ظومة البحث العلمي وشجيل ن بتاكر، وذ مع تطور م
ة املقاوالت ٔساسية لتحسني ٕانتاج بتاكر رافعة    .الل جعل 

بتاكر العاملي يصنف املغرب يف  ٔن مؤرش  وهنا جتدر إالشارة ٕاىل 
ٔصل  76الرتبة  ف خيص ربط البحث  111دو ويف الرتبة  126امليا من 

ة، ويف املرتبة  ف خيص ربط البحث العلمي  124العلمي مع الصنا
  .رالبتاك

س   ،السيد الرئ
ٔن تطور  ىل  حتاد العام ملقاوالت املغرب، نؤكد  اما، فٕاننا يف  خ

ٔن يمت دون حتسني شغيل ببالد ال ميكن  ٔعامل ووقف  واقع ال اخ ا م
هتاودون  زيف إالفالس ىل  حتفزي املقاو وحتسني تنافس دهتا  ومسا

اصب الشغل، ودون ىل م ل احلفاظ  ٔ ٕاعامل انعطاف  بتاكر، من 
ديدة، ِوفق رؤية  لق فرص شغل  لمالءمة بني الواقع والرغبة يف  قي  حق

دة، ذات قمي ات وا ر يف اجتاه قطا س شجيع  ىل  ة واحضة، تقوم 
قي الية وذات مفعول حق سية لتحسني  مضافة  بتاكر رافعة رئ وجعل 

ة يل ٕانتاج لمنو املستق دة قوية   ءمة التكون مع الشغلمالو  املقاوالت وقا
لتدرج لتناوب والتكون  شجيع التكون  ادة النظر بنفس إالحلاح يف    .وٕا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم ،شكرا رتام الوقت ،السيد املس   .ىل املدا وا

لفري ٓن  عياللكمة ا ج ميقراطي  ستوري ا ضيل السيدة ، تفق ا
شارة احملرتمة  .املس

لمرة الثانية ين  ٔسف ،اود  سة، م ن ك  ،السيدة الرئ ما اك
  ك؟ ،مشلك

شة، راك   ..عززة عند الفريق ٔنتشفيت، 

شة  ا شارة السيدة    :يتعالٓ املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس
عي يطيب يل ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ل   التد

اقشة شارن يف م لس املس دته  مب ٔ ي  مي السياسات التقرر ا جلنة تق
شغيل ة يف جمال ال   .العموم

شارن ،وبداية  ،ٔنوه هبذه املبادرة اليت متزي جملسنا املوقر، جملس املس
ي حرص  ستورية يف جمىل ا لية ا ة اليت ميارسها تفعيل هذه ا ال املراق

ىل احلكومة لس  دة تقارر اليت صدرت حىت  وذ واحض ،ا الل  من 
ة مي السياسات العموم لس يف تق ٓن عن ا ٔيضا  ،ا ىل تنوع إ لنظر 

لس ة اليت مشلهتا التقارر الصادرة عن ا ٔمر  ،السياسات العموم وهو ا
حلصي  رشيعية  ىل مشارف هناية هذه الوالية ال خر وحنن  ي جيعلنا نف ا

لس رشيعية لهذا ا ته من رئاسة  ،ال اليت ترتمج احلرص الشديد للك مكو
ام ىل الق شارن  ات ومس ب وجلان دامئة وفرق ومجمو ضطالع  ومك و

ىل هذه املؤسسة، و ل  2011 دستورملهام اليت خولها  ٔيضا  احلرص 
  .ضطالع بدوره الوطين مكؤسسة دستورية يف الرقابة الربملانية

ىل امجليع، سرتاتيجية احليوية ال خيفى  ٔمهية  شغيل يف  ا ملوضوع ال
ٔنه ضامن مست  متعات ب ول وا ل ا امل من لق عي و ج الستقرار 

س ش إال منو وحتسني ظروف  لق الرثوة وحتفزي ا ق عوامل  ان وحتق
ىل اعتبار  ولية  ٔمهية نصت املواثيق ا الكرامة للك مواطن، ونظرا لهذه ا

سان ٔساسيا من حقوق إال ستور املغريب  ،حق الشغل حقا  ٔه ا وبو
ستورية ٔن الشغل حق للك مواطن ، ماكنته ا ة ٕاىل  ح نص برصا
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ف   .دون متيزي وبدون ح
ٔمهية، اعترب حنن يف الفري عي قولهذه ا ج ميقراطي  ستوري ا  ا

لج ام ا شغيل مغامرة  نٔن  ة حول ال مي السياسات العموم اتية لتق املوضو
منوذج  زامن مع حتضري وتزنيل تقرر جلنة ا ي  ت ا ث التوق برية، من ح

ٔيضا مع ظروف معل صعبة زامن  بفعل إالجراءات ، التمنوي اجلديد، و
ة  د"الوقائية والصحية ملوا ٔزمة  ،"19-وف ٔثري ا ٔمر بت سواء تعلق ا

ىل ا الهتا  ث الظروف ل وتفا صادي وحىت من ح ق سيج  شغيل وال
لجنة،  ثاخلاصة لعمل ا ع  ح س ال دون توسيع  دها الوقت و ق

ىل لك طالع  ة و  و ات احلكوم ة املعنية احلري التقارر والقطا كوم
شغيل   .ل

ه مغامرة لنظر ٕاىل جحم الربامج الوطنية املرتبطة  ٔقول اعترب ٔيضا 
صادية  ق ات  ل القطا لني فهيا وتدا شغيل وتنوعها وتنوع املتد ل

شغيل ل عية وحىت املؤسساتية املرتبطة  ج لكن بعزمية لك الزمالء . و
لجنة، وبفضل إالماكنيات اليت وفرهتا رئاسة  لس ٔعضاء ا ته وٕادار ا

ئقوجتاوب بعض ا حلضور وتوفري املعطيات والو ة  ات احلكوم مت  ،لقطا
ٔنوه لك ا اح وهذا ما جيعلين  ن سامهوا يف ٕاجناح ٕاجناز هذه املهمة بن

لجنة اء يف التقرر -جتدر إالشارة لكن ، معل ا ٕاىل رضورة مراجعة  - وكام 
حها قوة  ة وم مي السياسات العموم ضيات املنظمة لعمل جلان تق ة املق ٕالزام

ئق  لو ات واملؤسسات املعنية وتوفريها  ف يتعلق حبضور القطا
  .واملعلومات

  حرضات السيدات والسادة،
صص لنا يف هذه املناقشة  سمح بتعميق النقاش يف  الاحلزي الزمين ا

، لكن البد من إالشارة ٕاىل إالشاكليات الكربى شغيل بالد اليت  قضا ال
ال لهيا من  ا  تلف الربامج وقف عنا  الل ت لتقرر من  ل قراءتنا 

ة ال احلكوم   .يف هذا ا
شغيل - 1 بري لربامج وخمططات ال ل وتتقاطع و  ،هناك تعدد  تتدا

ة الضبابية راسات التق  ،ٕاىل در ى احلكومة حول هذه  مع غياب ا ميية 
ٓ مي  ليهتا وتق ىل البطاالربامج ومدى جناعهتا وفا  ؛ببالد رها ووقعها 

رت  - 2 ة انعاكساهتا املالية كذ ٔ ورو وموا صاديةٔزمة  ق  و
شفت عن ال  سوقشلك رسيع ومعيق يف  ىل املستوى الوطين، و شغل 
برية وك  ٔزيد من مواطن ضعف  ث فقد السوق  فرصة  432.000ثرية، ح

شغيل ببالد2020سنة شغل معل  ٔزمة، هشاشة ال ٔفرزت ا  ،، كام 
عية، نظرا لعدم ج عية ونظام امحلاية  ج  تعممي التغطية الصحية و

ة، وسعى  يه هذه ت امللك هيا اخلطا ٔشارت ٕا اللته ٕاىل الهشاشة اليت 
ا صدار م ٕ ها  ملغربداستدرا عية  ج  ؛رة امحلاية 

ٔزمة املالية  - 3 ورو ٕاىل اسمترار تداعيات ا ٔزمة  ، 2008انضافت 
ٔدت ٕاىل ارتفا ىل الشهادات اليت  ع البطا يف صفوف الشباب احلاصل 

ث اكن طموح احلكومة ٕاىل اخنفاض ةري املهيلك اتهمينة القطاو  ، ح
رتفاع ٕاىل  ،%8ٕاىل  2012البطا سنة  لكن ما حصل هو معاودهتا 

ة . 2020سنة  %9.5مث ٕاىل  2017سنة  10% واملندوبية السام
ا ٕاىل   ؛السنةهذه  %12لتخطيط تتوقع ارتفا

شغيل - 4 ان  ٔيضا قطاع ال ة وبل عاق حظي مبخططات كثرية م
وية، تضم  ،وزارية راجع  ،وزارة 16وطنية  ىل الرمغ من ذ  و

شغيل من  ازالت م، و 2020سنة  %39.5ٕاىل  2012سنة  %44ال
ىل  الية بني احلوارض والقرى وحىت بني اجلهات قامئة،  الالت ا خ

ل املثال توزيع امل  ن من التكون التعاقديس د ار :ستف  ،%27البيضاء  ا
 .وهذا فارق صارخ، %1ٔزيالل  - بين مالل

س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

س   :السيد الرئ
  .شكرا

لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق    .نعود ا
سة ٔخرى السيدة الرئ  .معذرة مرة 

شارة   :السيدة وفاء القايض املس
سشكرا السيد ال   .رئ
ر،   السيد الوز

شار    .احملرتمون نؤخوايت، ٕاخواين املس
لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة اليوم  ٔن  رشفين 
لسة السنوية  ل لتحضري  ة امللكفة  اتية املؤق ة املوضو مو ملناقشة تقرر ا

شغيل  ة حول ال مي السياسات العموم   .2021-2012لتق

س،   السيد الرئ
ة  مي لسياسة معوم ٔن حماو ٕاجراء تق ي  ٔو من البدهي ٔو اسرتاتيجية 

مج ر ٔو  هناس  خمطط  ىل مضام دئيا الوقوف  وحماو استحضار  تدعي م
ن مهنا حسب  د ىل املستف ٔهدافها ومدى انعاكسات ذ  حماورها و

ات الرتابية ىل مستوى اجلهات وامجلا ات الوزارية، وكذا  قصد  ،القطا
ٔداء احلكويم يف السنوات القادمة، لتمتكن بالد من حتس ني مستوى ا

الية، وحىت ينعم املواطنون واملواطنات  عية وا ج ق العدا  حتق
  .الستقرار والرفاه

س،  السيد الرئ
ري غياب اسرتاتيجية وا ٔ الل العقد ا دة لقد لوحظ  ٔج ىل  حضة 

ة سرتاتيجيات ا السياسات العموم شغيلو ة ٕاىل ٕانعاش ال وقد . لرام
ظور جز  رية فشل ٕاتباع م ٔ ادي اجلانب ئظهرت جتربة السنوات ا ٔ يئ و

ٔهدافه شغيل و ت ال ا ٔوىل يه ٕادماج  ٔن اخلطوة ا يف  لهنوض به، و
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صادية ق سرتاتيجيات القطاعية السياسات    .و
شغيل يف  دان ال ة يف م ٕاطار ٕان تناول حصي السياسات العموم

ىل مضامني دستور  د  ع يض  جزاهتا تق مي م واخلطب  2011حماو تق
ولية، ليك  ىل إالحصائيات واملؤرشات والتقارر الوطنية وا ة و امللك

اتنا موضوعية، ا جعة وجتاوز الوضع احلايل كون است لول    .ٕالجياد 
ريةلقد ظلت مشاريع قوانني ٔ الل السنوات ا ومة مبقاربة حمك  املالية 

ىل حساب  صادية،  رو اق ت املالية واملا ق التواز ىل حتق البحث 
ٔن احلكومة مل  ىل  الوة  متعي،  ستقرار ا عية و ج ت  التواز

رس من جتربة  لص ا عي 3ست ج قان  ح ي  ،سنوات من  ا
يا ،عرفه قطاع الرتبية الوطنية خ ر جلوء املسؤولني لهذا  ، )التعاقد(ر ٕا

نا  ظوم الالت م ٔدى ٕاىل هدر الزمن املدريس، وزاد من تفامق اخ ي  ا
منية ٔي  ٔن التعلمي يعترب قاطرة    .الرتبوية والتعلميية، مع العمل 

ٔفقي شغيل ذات طابع  ٔ ال تتقاطع فهيا خمتلف  ،ونظرا لكون مس
صاديني  ق ات الوزارية مع خمتلف الفرقاء السياسيني و القطا

ا ق دا حق يس تعق ك عيني، فٕاهنا  ج د مقاربة ت  ،و تطلب معاجلهتا اع
بة دورية ومسمترة  واص وموا مشولية وستدعي جرٔة وابتاكر وجمهودات م
ططات والربامج  سرتاتيجيات وا ة و يف السياسات العموم ك و

لك جما قة عهنا مع السياقات واحلقائق اخلاصة  رايب وإالجراءات املن ل 
دة   .ىل 

مثن ر،  ،وٕاذ  ة السيد الوز مو التوصيات الصادرة عن تقرر ا
مي السياسات  لسة السنوية لتق ل لتحضري  ة امللكفة  اتية املؤق املوضو

شغيل  ة حول ال  ،البد من ٕابداء بعض املالحظات ،2021- 2012العموم
ٔساسية ورضورية لشغل  حتاد املغريب  من وترية إالجناز  لرفع راها يف 

شودة، فعىل  لتمنية امل ابة الرضورية  ست ق الفعيل و لتحق احلكويم 
  :احلكومة

عية ف يتعلق بتوفري اخلدمات  - ج حتمل اكمل مسؤوليهتا 
ة، وتوظيف الشباب العاطل، اميل الشهادات،  العموم ىل رٔسهم  و
شغيل (والقطع مع لك مظاهر الهشاشة الشغلية   ؛)لتعاقداكل

ٔسالك  - امالت إالنعاش الوطين، يف  مة، عامل و ٕادماج رشحية 
هيم لسد  لجوء ٕا ة، ومتتيعهم حبقوقهم الشغلية، عوض ا الوظيفة العموم

 اخلصاص؛
سوق الشغل؛ -  ربط التكون والتعلمي العايل 
رتام  - دة ا ىل قا صاد الوطين و ق ري املهيلك يف  ٕادماج القطاع 

 امالت؛العامل والعحقوق 
ة لفرص الشغل الالئق؛ - ات املنت رات يف القطا س دة    ز
ات الرتابية ومت رسيع تزنيل اجلهوية املتقدمة - من كني اجلهات وامجلا

ستور  ضيات ا م ملق رتام  رشية واملالية املناسبة يف ا املوارد ال
رشيعات الشغلية؛  وال

مي السياسات الع - متع املدين يف تق صاد ٕارشاك ا ق ة وشجيع  موم
  التعاوين؛

ان - ات التبادل احلر مع الب ٔظهرت  ،مراجعة بعض بنود اتفاق اليت 
ملقاو املغربية ٔرضار  ٔحلقت  ٔهنا  رين  ٔ ن ا ٔنه  ،النتاجئ طي العقد رى 

افسة  ىل تطور املقاو املغربية لتمتكن من م من الرضوري العمل 
بية املستور ٔج ات ا  دة؛املنتو

عية - ج ال الفال والصناع ،شجيع املقاوالت   ياصة يف ا
اهتا تو سويق م هنا من  ىل الصعيد احمليل  ،ومتك و اخلار ٔ سواء 

هتا من لوبيات املضاربني والسامرسة  .وحام
سري ولوج املرٔة لسوق الشغل اليا التوصيات  ،وف يتعلق بت مثن 

ة املوضو  مو ه اخلصوصالصادرة عن ا ىل و   :اتية و
شغيل؛ - ل لربامج إالرادية  وري  مي ا  التق
ىل نظام قانوين وتنظميي - عتبار مقاربة  ،رضورة التوفر  ذ بعني  ٔ ي

ساء املقاوالت؛ ل صادية  ق الستقاللية  فع   النوع وهيدف ٕاىل ا
سائية؛ - منية املقاو ال ٔمهية  لتعريف ب سيق املشرتك   تعزز الت
ساء املقاوالت ومشاركهتٕال - ىل متثيلية ال ة التوفر  يف احلوار  نزام

 السيايس؛
ٔبوية؛ - ىل العطالت ا  تطور دور احلضانة وٕاضفاء الطابع املؤسيس 
ه - مع والتوج وية  رامج  نتقال من  ،تعزز  ساء من  متكني ال

شاء مقاوالت مرحبة ومستدامة ايت ٕاىل ٕا شغيل ا  .ال
ري ٔ ٔعضاءمس الفريق ٔتقدم  ،ويف ا لجنة  وعضوات لشكر  ا

ىل   .العمل اجلبارهذا والطامق إالداري 
ليمك  .والسالم 

سالسيد    :الرئ
 .شكرا

ٓن  ة الكاللكمة ا لشغلو مو ميقراطية    .نفدرالية ا

شار السيد ا   :بارك الصاديمل املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،السيدات والسادة    املس

ل رمغ  س شغيل،  ة يف جمال ال ىل السياسات العموم م  ٕان ال
رات س هودات املبذو يف جمال  ر العمويم وال ا س ، ال 

ل القطاع اخلاص، ها ر د هود  ذس ر ا ىل س ي ال ينعكس 
ٔسباب التاليةو  سوق الشغل، ٔعتقد ل  ٔ   :يظل ضعيفا، و

ٔول ب ا نا الرتبوية، : الس ظوم وية اليت تعاين مهنا م ٔعطاب الب ا
ستقطاب  اصة اجلامعات ذات  راسية  لب املسا ا ٔ ٔن  ث  ح

ىل العكس بعض املعاهد ذا لعمل،  وح، ال جتد لنفسها فرصا  ت املف
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إالستقطاب احملدود، يف بعض املعاهد ذات إالستقطاب احملدود، فسوق 
ة  ا شغيل  ٕاما يف القطاع الشغل يف  ه هاته املعاهد، ال ٔكرث مما ختر ٕاىل 

ايت شغيل ا ٔو ال ٔو القطاع اخلاص    .العام 
ة  ٔن الوظيفة العموم لقطاع العام، البد من مالحظة  سبة  اولت ل

يل   شلك تدرجيي عن التوظيف وتفويت العديد من اخلدمات احلكومة الت
سبات احملققة  ىل املك از  لقطاع اخلاص مع إال ة  امل الشغلالعموم   .يف 

ا  ا ة فوتت بعض  ات احلكوم ٔن العديد من القطا وهكذا نالحظ 
حلقوق لقطاع اخلاص عن طريق التدبري املفوض ٔجراء  ، فعوض متتيع ا

ٔساسية اكحلد ا ٔجرا ى  ٔدىن ل ٔجراء  م الفعلية ل ٔ والترصحي 
ات العمل القانونية،  رتام سا عي، وا ج لضامن  الصندوق الوطين 

ٔمام مصت احلكومة ل عكس هذا، هذا حيدث  ة،  س بل وطالبنا مكجمو
ل الربملان  ٔن لك الفرق دا ٔعتقد   ٔ امالت بطال و لنظر يف وضعية  ت 

ي  ،الوطينوعامل إالنعاش  لظمل واحليف ا ي يعترب عنوان عريضا  ا
لقطاع   .العام يطال العاملني 

ليه  يوفرها القطاع يتوخبصوص فرص الشغل ال ي راهنت  اخلاص، ا
شتيك احلكومات، ٔيضا    :من ظل هذا القطاع اخلاص هو 

ىل توفري رشوط ري املهيلك ٔوال، همينة القطاع  ي تنعكس سلبا  وا
ىل فرص الشغل، التناف لتايل ينعكس ذ  ىل نوعية س الرشيف، و و

  .وجودة الشغل
لني لعديد من املتد اتية  لجنة املوضو اصة الفرقاء ٕان ٕانصاتنا فا  ،

لسياسات  ل تزنيل  ٔن احلكومة ق ىل  صاديني، جسلنا  ق عيني و ج
ة شاور  العموم لكف نفسها عناء احلوار وال ريها، ال  شغيل و ل اخلاصة 

عيني، ج لني  صاديني وال الفا ق لني  لني اعتربوا  مع الفا لب املتد ٔ
ره  ٓ ، لكن  و يار سيادي   ات التبادل احلر هو اخ ات، ٕاتفاق ٔن إالتفاق

ٔمر سيكون برية، واكن ا عية اكنت  ج صادية و سبق  ٕاذأفضل  ق
ة  عيني وتزنيل ت إالتفاق ج صاديني و ق هذا القرار حوار مع الفرقاء 

ىل الصمود شلك تدرجيي ٔهيل املقاوالت الوطنية لتكون قادرة    .مع ت
ميقراطيةنفدرالية و ٕاننا يف الك لشغل، حنيي لك مقاو مواطنة حتافظ  ا

 ٔ رب ممثلهيم لحوار مع العامل  ىل فرص الشغل وحترتم قانون الشغل وتل
سمح  ٔن  نا  ملقابل فال ميك لشغل، لكن  يف لك القضا املرتبطة 

لعامالت والعامل،  عية الستغالل املفرط  ج واستغالل الهشاشة 
ة  اكليف احلياة لمجمتع بضعف فرص الشغل املتا زايد العطاوارتفاع   ،و

ٔن نق ، اصة وسط الشباب ل فال ميكن  ٔن تق لحكومة  ل وال ميكن 
اوزات اخلطري وتغض الطرف  امل الشغلىل الت   .ة املوجودة اليوم يف 

راتٕان  يازات س م مثرن، فالهدف مهنا املهمة و لمس   :املقدمة 
ري واملواطن املغريب ٔوال، هو توفري فرص شغل الئق حيفظ ٔ ، رامة ا

لجنة  اتية اكن بود يف هاته ا ة،املوضو مي السياسات العموم يف جمال  لتق
يطرة  لق رسيع الصناعي  دانية ملنطقة ال رات م ز ام  شغيل، الق ال

سمح بذ ٔن الظروف اكنت ال  ليه، ٕاال  فق  ة، وهذا اكن م   .وطن
شتيك من احليف ورة،  ٔجراء يف هاته املناطق املذ  ٕان العديد من ا

ٔجراءعسفوالتضييق والظمل والت  ث ال حيق ل شيك من قساوة  ، ح ال
اوزات  ، وال ميكن من طرف بعض املسؤولنيظروف العمل وال من الت

فاع عن مصاحلهم ل ماكتب نقابية  شك ٔجراء  ٔجراء ل ، بل حىت ممثيل ا
تيف  ا يار الحئة بعيهنا  نت رية، يف العديد من املقاوالت يمت اخ ٔ ا

ٔجر  دة وال ميكن ل لهيا اءوح   .ٕاال املصادقة 
ىل احلكومة  رتام اكن الزما  هيا، لفرض ا ة  لك الوسائل املتا العمل 

م دوشجيع املقاوالت الوطنية اليت حترتم القانون وجترم قانون الشغل 
ٔجراء   .الترصحي 

امل الشغل ال حنياز احلكومة  ٕان ٕاصالح  كون  ٔن  لطرف ميكن 
ٔضعف مه  ٔجراء، القوي ضد الطرف ا مسيناه بقانون وحتاول مترر قانون ا

ييل لٕالرضاب" ٔجراء ، الوسي"ك ى ا ة  دة اليوم، املتا استعاملها  الوح
ة فاع عن حقوقهم العاد واملرشو ٔجراء    .من طرف ا

عية خللق فرص الشغلاليبقى  ج و  ىل ا   .رهان 
س   .شكرا السيد الرئ

سالالسيد    :رئ
ٔسيدي   .اله شكرا، اله 
  .طيب شكرا

ش، املما  ..نعود   .ة اجلاية ٕان شاء هللار ل
ٔصا واملعارصة ٓن لفريق ا   ..نعود ا

 .اليس توزي

شار السيد ٔ    :د توزيمحاملس
س   .شكرا السيد الرئ

س السيد   ،احملرتم الرئ
ر احملرتمالسيد    ،الوز

اليت، زماليئ شار  زم شارات احملرتمات، نواحملرتم نواملس   املس
مس ٔتناول اللكمة  ٔن  الل هذه رشفين  ٔصا واملعارصة   فريق ا

شغيل اجللسة، وذ ملناقشة   .سياسة احلكومة يف جمال ال
ة  ل اخلوض يف موضوع اجللسة السنوية ملناقشة السياسات العموم ق

رمك ٔذ ٔن  ميها، امسحوا يل يف البداية  ستورية البالغة له وتق ه ذٔمهية ا
لية دى ال ،ا شلك ٕا حهتا الوثيقة ٕاذ  ات اجلديدة اليت م صالح

ث نص الفصل  لربملان، ح ستورية  ىل 70ا ستور  يصوت " :من ا
ىل القوانني ة ،الربملان  ، "وراقب معل احلكومة ويقمي السياسات العموم

، لكوهنا تعزز ميقراطي ببالد من  كذ قفزة نوعية يف مسار البناء ا
لربملان ميىل  السلطة الرقابية  ٔداء احلكويم العمل احلكويم ومتكن من تق  ا

لنهتا يف احلكومة  الزتاممن مدى  حققوالت ٔ بوعودها والزتاماهتا اليت 
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ٔمام الربملان ي تقدمت به مبناسبة تنصيهبا  مج احلكويم ا   .الرب
ىل  شارن  ب جملس املس ٔعضاء مك ٔستغل هذه الفرصة لشكري  كام 

يار قطاع  شغيل ليكون اخ مي السياسات ال موضوع اجللسة السنوية لتق
ة احلالية مما يعترب  ٔهنا تزتامن مع هناية الوالية احلكوم اصة  ة  العموم
ٔكد من  شلك موضوعي، والت ٔداء احلكويم  مي ا سبة ٕالينا فرصة لتق ل
ٔثري السياسات  اس ت لزتاماهتا وتعهداهتا وكذا ق مدى وفاء احلكومة 

ة يف ة املنهت ىل  العموم عي ومدى قدرهتا  ج رها  ٔ شغيل و قطاع ال
ٔهدافها ق    .حتق

س   ،السيد الرئ
ٔصا واملعارصة دامئا ٕاننا يف فريق ٔن ٕاقرار سياسات  ا ما كنا نعترب 

صادي ق منو  ق ا جعة يظل رهينا بتحق ة  دون التفريط يف  ،معوم
 ، و عية  ج ٔدوار  ادلا ضامن لت  مضن جممتع  ق التوازن وم حق

عي لرثوةج الل التوزيع العادل  ة  ، من  ا ق بني الن لتوف منو  وبناء ا
ة  الية من  عية وا ج ة، والعدا  صادية والتنافسية من  ق
ق  ٔن تتحمل احلكومة مسؤوليهتا يف حتق ٔخرى، ٕاذ دامئا ما كنا ننادي ب

لمواطنني وحامية ح عية  ج ٔو ريم املطالب  ٔو متلص  قوقهم دون متاطل 
ي اكن  ٔخرى، هذا يف الوقت ا ة  ٔي  ٔو  ىل القطاع اخلاص  املسؤولية 

ٓخرن لني  عية لفا ج ٔدوارها  و عن  ىل ختيل ا ه البعض يرص   ،ف
جتاه لك قوة يف هذا  رفع "رافعا شعار  ،بل ويدفع  ٔن  و  ىل ا جيب 

ع  ج ات    ".يةيدها عن القطا
شفافه من الظروف العصيبة اليت  ذاواليوم، إ  اكن من درس ميكن اس

ر مر مهنا املغرب والعامل  وروٕا و يف مجيع  احئة  ل ا ٔمهية تد هو 
ات ل  ،القطا ٔن تد ٔمجع  لعامل  ث اتضح  عي، ح ج اصة القطاع 

ان العامل الوقو  ب ب ي ج عية هو ا ج االت  و يف ا ٔزمات ا ع يف 
ة اق ر عية خطرية،  ني يف  تصادية واج معه مجمل املفكرن والباح

لية  و التد ٔمهية عودة ا دثون عن  صادي يت ق ال السيايس و ا
عي ج صادي و ق ستقرار    .ودورها يف حفظ 

ل الرسيع جلال امل  دا يف التجربة املغربية، فلوال التد وهذا واحض 
االت ة، اليت مهت خمتلف ا ٔزق  ،وتوحهياته السام ٔنفسنا يف م د  لو

قي   . حق

س   ،السيد الرئ
لتحضري  اتية امللكفة  لجنة املوضو ٓن ٕاىل مضامني تقرر ا ٔيت ا ن
شغيل،  ل ة املرتبطة  لسة السنوية اخلاصة مبناقشة السياسات العموم ل

ٔن نتقدم جبزيل الشك لجنة ريد هبذه املناسبة  ٔعضاء ا ٔخوات  ر لٕالخوة وا
شلكهتنهت ىل جمهوداهتم القمية و  ي س ىل هذا العمل املتاكمل، ا  ح م 

ة  ي لبنة ٕاضاف   .ازال يف بدايتهمستعزز ال حما هذا املسار ا
لرجوع ٕاىل التقرر جنده خصص الفصل الثاين حلصي السياسات  و

ي تنا شغيل، وا ة يف جمال ال ريةالعموم ٔ الل العرش سنوات ا  من ولها 
ادة  ،2021 ٕاىل 2012 واليت تعترب الفرتة اليت حتمل فهيا حزمك مسؤولية ق

اتية ا لجنة املوضو شف تقرر ا ٔسف  تني، ومع اكمل ا لواليتني احلكوم
بري عن الفشل، ٔهداف اليت  يف الواقع فشل  ق ا ني معا يف حتق لحكوم

ال ،سطرهتا رص  نا سنق ة لك ىل الوالية احلكوم لتنا    .احلاليةل مدا
مج احلكويم لسنة  لزتامات 2017تضمن الرب متثلت  ،مج من 

سبة منو تصل ٕاىل ما بني ت ٔمهها يف الزتام احلكومة ب  ق   %5.5و 4.5حق
سبة البطا ٕاىل 2021سنة  ض   ٕاسرتاتيجية، تفعيل %8.5، مع ختف

ٔفق  شغيل يف  ريها من االٕ  2025ال رها، و ال  سع ا لزتامات اليت ال ي
ضح مبا ال  ىل مضامني التقرر، س ٓسف مبجرد إالطالع  لكن مع اكمل ا

ٔن احلكومة  لشك  دت به  مل تنجحيدع جماال  ق ما و   .املغاربةيف حتق
منو ما بني  رتفع  2020و 2012فٕاذا اكن معدل ا عرف منوا مضطردا 

ث جسل%2ٔو  1 وينخفض مبعدل لمنو  2016ت سنة ، ح ٔقل معدل 
سبة  لها % 1.2الل هذه الفرتة ب ٔن السنة ق والسنة ) 2015(لرمغ 

م وصل ٕاىل ) 2017(واملوالية  رتفاع  ٔنه %4و %4.5متزيت  الحظ  ، ف
رية  ٔ الل السنوات الثالث ا واصال  راجعا م ، 2019 ،2018(جسل 

ىل التوايل ) 2020 قص ، لينخفض %2.5، %3.1مس   %5.8ٕاىل 
ن تفيش فريوس  %5.6ٔو  د"ٕا ة  ،"19-وف ف تتوقع املندوبية السام

منو لهذه السنة    %.4.4 ـيقدر بمبا ) 2021(لتخطيط ارتفاع معدل ا
ا  ٔخر ارتفا ي عرف هو ا ىل معدل البطا ا وهذا ما انعكس 

ث  ،مسمترا ، 2019سنة  %9.2ٕاىل  %9من  2012نتقل سنة اح
سبة 2021 سنة %12.5ليصل ٕاىل  ، هو ال زيد الطني ب ، لكن ما 

اميل الشواهد العليا لبطا يف صفوف  واليت تصل ٕاىل  ،املرتفعة 
جمها احلكويم 18.8% ر اء خمالفا اللزتامات احلكومة مضن  ، وهو ما 

كذ ما قلت يف البداية، فشل احلكومة يف الوصول ٕاىل ما  ويعكس
ب ن التنص   .سطرته ٕا

س   ،السيد رئ
لجنة  ٔرقام واملعطيات الواردة يف تقرر ا سمتر يف رسد مجيع ا لن 
ة  ٔن السياسات العموم لشك  اتية، واليت تؤكد مبا ال يدع جماال  املوضو
ٔهداف املرجوة  شغيل، مل حتقق النتاجئ وا هتجهتا احلكومة يف جمال ال اليت ا

 ٔ ى امجليع وميكن الرجوع ٕاليه، وس وفر  ه مهنا، فالتقرر م ىل التن رص  ق
ٔعترب  مةٕاىل بعض املالحظات اليت    .ها 

هودات اليت ب ر ،لتذفرمغ ا ٓ ٔن ا لسياسات  ٕاال  عية  إالج
ة كن يف املستوى املطلوب، وهذا واحض العموم ستطيع  ،لجميع مل  ولن 

ليه صاحب اجلال  ٔكد  ٔيضا ما  ، وهو  اولت ذ ام  اكره  احلكومة ٕا
دى خطبه السابقة نرصه هللا يف ث قال  ،ٕا ٔن هذه "ح ٕان الواقع يؤكد 

د مهنا مجيع املواطنني، ذ ٔ  ستف الل جواليت الرثوة ال  ٔالحظ،  نين 
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عية بني  فقر والهشاشةبعض مظاهر ال التفقدية ج دة الفوارق  و
ال امل"املغاربة م  ى  هت   .، ا

ٔعتقد ر ،و لف تداعيات  ٔن احلكومة ال ميكهنا ،السيد الوز ٔن ختت 
لهيا  ة اليت تعلق  ٔن تقرر لك هذا الفشلاجلاحئة وجتعل مهنا ت الشام  ،
اتية، كام سبق ؤرشت، مشل  لجنة املوضو ٔي العرش  10عقد ا سنني 

ري  سنوات ٔ ٔداء احلكويم ضعيفاةا  ،، ويف مجيع ت السنوات اكن ا
ورو  احئة  ا فٕان   ، ٔرقاما هزي ل  قة وعرت الواقعوس  ،شفت احلق

ٔن السياسات اليت اتبعهتا احلكومة ملدة  ت  سنني مل تصل ٕاىل  10وبي
شغيل ،املبتغى دا ف خيص ال برية  ت وسب  ٔن نصل ٕاىل مستو   .ٔي 

ذ سنة  فقد راجعا مسمترا م ٓخر  ث اسمترت  ،2012عرف هو ا ح
خنفاض املتواصل شغيل يف  مع ارتفاع معدالت ملوازاة  ،معدالت ال

رية، من  ٔ الل العرش سنوات ا ٕاىل  2012سنة % 44.1البطا 
  .2020سنة % 39.4

دد  وهو ٔكرب يف  دة  دة فرص الشغل صاحهبا ز ٔن ز ما يعين 
ري املشتغلني، وهو ما يؤكد هشاشة سوق الشغل  شيطني  الساكن ال

ملغر  د  لتخطيط، يو ة  ٔزيد من ملغرب، حفسب املندوبية السام ب 
زيد عن ملاشيط مليون  ارج سوق الشغل،  14، وما  شيط  مليون 

ٔقل من  شيطني املشتغلني  دد ال ومضن هؤالء ، مليون خشص 11ليكون 
شتغلون  11 زيد عن مليون خشص،  ٔن ما  شفت املندوبية   ، مليو

قصا  عة(شغال  ٔجر، وما % 15، وحوايل )بطا مق شتغلون دون  مهنم 
دا من بني لك عرشة مه مومسيونيقار    .ب وا

وٕاضافة ٕاىل إالدماج الهش يف سوق الشغل، جسلت املندوبية ضعف 
ث ٕان نصف  هيك عن ضعف امحلاية، ح شيطني املشتغلني،  ٔهيل ال ت

زيد عن  ىل عقدة معل، وما  ن ال يتوفرون  ٔجور من املشتغلني % 40امل
ات مفرطة ملدة تفوق  ٔس  48شتغلون لسا ة  بوعيا، وربع املغاربة سا

شطني املشتغلني   ..ال

س   :السيد الرئ
  .اخمت اليس توزي

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
  خنمت؟

ٔخمت ه موجود  ،سوف  يق كثري هاذ التقرر ف ليك،  ش ما نطولش 
سب   ..هاذ ال

د جوج لكامت س ،ولكن البد نقول وا ٕاىل امسحيت، هو  ،السيد الرئ
ش حنل شغيل  شغيل،ٔن ال يف و عقدة ال ٔي حكومة  ام بغات يف الواقع 

لت نوع  شغيل ٕاىل ما  ٔن حتل ٕاشاكلية ال ٔبدا  هاذ احلكومة ال ميكن 
مثرو س يل ت رات ا س ر،  س ر، اسهتداف  مثرح ا س  ا اس

)100 unités (ه ا ودو ف اصب الشغل  ..عند اح ٔقل من م تتعطينا 

 ٔ ول ا ريا، ال خرىيف مجيع ا ر، ال يف  د ... ال يف اجلزا  نوعيةوا
ر ش س لنا ما اكي ا  ،د شمث كذ اح  %5منو فايت  ٕاىل ما عند

منواكش  مإاىل  ش  15وال  18تقريبا   ملدةسنو %5فايت  ا ام، ما ميك
ل البطا ىل القضية د   .نتغلبو 

منو القة  لتايل البطا لها  ا ،و ذ  وشف ٔن م منو  10ىل  سنني، ا
ل  يف احلكومة  4.5احلكومة واكن هاد يف  1.7مايش هو هذاك املعدل د

ٔوىل 5يف  ش  ،سنني ا ش إالماكنيات ٕاىل ما اك لتايل ٕاىل ما اكن و
ذ ٕانتاج الرثوة كذ ال ميكن التطور، ٕاىل ما اكش الرثوة، ٕانتاج الرثوة ها

ا التنٔن  ٔننا هدف ىل  ، البطا صل ونقول  ىل البطا ٔو القضاء  لص 
القة  القة بتكون الرثوة، عندها  ر، عندها  الس القة  عندها 

رات رو ،الس يل تند رات ا س ر ،ٔن حىت  تتعرفهم  ،السيد الوز
رو  ر مليار 190تند س ذ ما تنفذو ،يف   ،%60 حىت ولكن يف التنف

لتايل حبال ٕاىل در    .ما تنفذوهاشٔن  ،60حبال ٕاىل در  190و
ولنا  رات د س اصب امث  يل تتعطي م جتاه ا صها متيش يف 

شغيل يف  ل قطاع ال ٔزمة د ش ميكن حنلو هاذ ا يل تتعطي قمية  الشغل ا
شغيل هاذ راه يف الو و بالد ٔن هاذ ال ٔن  ،الكربىمن املصائب اقع 
لبال بري الشبا د فهيا الثلث د دام مهنم %25ب وهاذ العدد  ، هذا ما 

ل الشباب، يؤر  ىل النفسية د هلم، ويؤر كذ يؤر  ىل احلق د
عي و  ج ىل السمل  ٔن يؤر  ل البالدىل كذ ميكن   ،ستقرار د

ت  ٔولو كون  لتايل ميل  ٔولوية حكومة خ ٔي و كون عندها ا  هوصها 
اصب  هاذ حماربة البطا يل يه تتعطي م والعمل ووضع سياسات ا

  .الشغل
  .شكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا
لسيد ٔ  ٓن  رعطي اللكمة ا ي انتدبته ، الشغل وإالدماج املهين وز ا

  .اجللسةمتثيلها يف هذه  احلكومة 
ر   .تفضل السيد الوز

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

س احملرتم،ال    سيد الرئ
شار    ،منياحملرت  نحرضات السيدات والسادة املس

ٔعضاء  لسمك املوقر و لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  يف البداية يطيب يل 
اتية لجنة املوضو لسياسات  ،ا ميي  داد تقرر تق ىل ٕا اليت سهرت 

زي شغيل يف ظرف و ة يف جمال ال   . ويف ظروف اجلاحئة الصعبةالعموم
ورٔ  كام عوة الكرمية ملناقشة التقرر املذ ىل ا ي  ،شكر جملسمك  وا

راسة والت اول  ٔمهية و  ليلي لغ ا ا  ت ذا موضو راهنية يفرض حتد



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

17 

ةذو  03  )2021 يوليوز 14( 1442 احل

ىل بالد شغيل ،كربى    .ٔال وهو موضوع ال
ته  لس يف ٕاطار ممارسته لصالح بري جتاوب ا رتياح  ٔجسل  كام 

مي ستورية املتعلقة بتق ة  ا هودات احلكوم ة مع ا السياسات العموم
شغيل ل هنوض  ة ٕاىل ا ة  ،الرام ىل التوجهيات امللك ة  واملركزة من 

ة شغيل الشباب  ،السام ىل اعتبار  دي ال اليت تؤكد  ٔ ت ق ا كرب لتحق
ضيات  ىل املق ٔخرى  ة  شود، ومن  متعي التمنوي امل املرشوع ا

ستورية يف هذا  اا ىل خريطة الطريق اا مج ليتل، وكذا   وضعها الرب
مج احلكويم 2016-2012احلكويم  لهنوض  2021- 2017، والرب

شغيل الالئق   .ل

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
ملؤهالت امجلاعية وضامن ٕادماج اق م  ه عي يف ٕاطار  صادي واج

وازن، وانطالقا  اعتنا من من م ق القمية ق شغيل يف حتق مدى مسامهة ال
عي وحماربة إالقصاء وهت ج صادي و ق لمنو  ة  ق ة  احلق بالد ملوا

عية العاملية املرتبطة  ج صادية و ق ة  ت اليت طرحهتا الظرف د الت
عية  2008ٔزمة املالية لسنة  رتب عهنا من انعاكسات اج وما 

صادية وخمية هيك عن  واق ا،  ٔوسط وشامل ٕافريق ىل دول الرشق ا
ر  ،تعاقب سنوات اجلفاف اليت عرفهتا بالد ٓ دهتا مع ا واليت زادت 

د" الوخمية جلاحئة يت  "19-وف ة 2021و 2020س لرمغ من هذه الظرف ، و
ادة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه  ،الصعبة استطاعت بالد حتت الق

ىل مس  ،هللا ماحلفاظ  عي  صادي واج جتسد يف  ،توى استقرار اق
ة من إالجراءات واملبادرات الهامة د مجمو ذة ملعاجلة  ،اع هنا ت املت من ب

شغيل، واليت تضمنهتا لك من إالسرتا شغيل ٕاشاكلية ال ل تيجية الوطنية 
شغيل  2015-2025 ل لهنوض  طط الوطين    .2021-2017وا

  احملرتمني، حرضات السيدات والسادة
واصال ملعدل البطا ببالد  راجعا م رية  ٔ لقد عرفت السنوات ا

ي انتقل من  سنة  9.2، مث 2018سنة  9.5ٕاىل  2017 سنة %10.2وا
لقطاع اخلاص املنظم 2019 داث الصايف ملناصب الشغل  ، وعرف إال

زايدا مضطرداال حسب معطيات  ٔجرية  ث يتضح من  ،ترصحيات ا ح
عي،قا الل ج لضامن  ت الصندوق الوطين  واليت هتم  دة بيا

لمقاوالت املنخرطة ٔجرية  سجيل تغري صايف يف  ،بصندوق الترصحيات ا
ٔجراء قدر حبوايل  الل الفرتة  167.000دد ا ري يف املتوسط  ٔ2017 -

الل الفرتة  ٔلف 101.8 يناهزما  ب جسل هذا املؤرش ،2019 ري  ٔ
2012-2016.  

الل سنة  ا  2020ٔما  ٔجراء ارتفا دد ا فقد عرف التغري الصايف يف 
صادية السلبية  22.000ب قدر  ،حمدودا ق ة التداعيات  ري ن ٔ

د"املرتبطة جباحئة  لصندوق ، كام عرف "19-وف لني  ٔجراء املس دد ا
سبة بلغت  ا ملحوظا ب عي ارتفا ج لضامن  مكتوسط  4.4%الوطين 

يت  سنوي تقال من 2019و 2010ما بني س ري ٕاىل  2.4، م ٔ مليون 
دد املقاوالت املنخرطة  3.54 الل نفس الفرتة عرف  مليون، و

ا قدر ب تقال من  مكتوسط %7.3 ـلصندوق ارتفا  133.949سنوي م
  .مقاو 252.150مقاو ٕاىل 

اهنا عند ٔرقام وضعية القطاع  وسرتعي ان  هيلكامل ري رسد هذه ا
شعبة ،ببالد شلك ظاهرة م ي  ني والعاملني يف  ،وا شمل الفال

ة املتجولون يف املدن ،قرىال ٔرايض والبا ن ال ميلكون  فضال عن  ،ا
ل  دا والصغرية واملتوسطة، والس العاملني يف بعض املقاوالت الصغرية 

ل ف من العراق د من هذه الظاهرة هو التخف ل د  نتق الوح لكفة  ال و
صاد  ق ري املهيلكة هيلك ٕاىل اامل ري من  لمقاوالت  ملنظم وتقدمي حوافز 

ل ل  ستطيع تنظمي وضعيهتا القانونية لتد شطهتا ل ٔ ىل الترصحي ب شجيعها 
  .جمال القطاع املنظم

ة  مو من التدابري وجتدر إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل اختاذ احلكومة 
 ٔ  يف هذا املسار كتوسيع ٕاطار نظام املقاول ر إالجيايباليت سيكون لها ا

ايت ي  ،114.13املنظم بواسطة القانون رمق  ،ا شجيع ا هيدف ٕاىل 
صاديالقطاع  ق سيج  ندماج يف ال ىل  ح الطلبيات  ،ري املهيلك  وف

اتيني ٔمام التعاونيات واملقاولني ا ٔيضا  ة    .العموم
ٔن العديد من التدابري اليت اختذهت ٔزمة كام  ر  ىل ٕا -وفد"ا احلكومة 

دة املشتغلني "19 ٔخرى من بني ما هتدف ٕاليه ٕاىل مسا  هتدف يه ا
ري املهيلك لالنتقال ٕاىل القطاع املنظم، ومن بني هذه التدابري لقطاع 

شاء  ف بعض املعايري املتطلبة يف سوق الشغل املنظم وٕا ة ختف احلكوم
ل التعويض اطر م ٔمني ضد ا ظومة ت عن فقدان الشغل ونظام التغطية  م

ة يف انتقال  ة سام ت ملك سامه تعمميها بتعل ٔن  عية اليت من املتوقع  ج
مة من العامل ٕاىل القطاع املنظم ببالد   .رشحية 

  حرضات السيدات والسادة،
ء  ل تدبري مر ما بعد و ٔ د"من  وانطالقا من الوضعية  ،"19-وف

ره ٓ لمامر  املرتتبة عن  لنظر  شغيل، و ىل املستوى ىل ال سات اجليدة 
ويل بة املقاوالت  ةالوصايالعمل مع خمتلف املؤسسات حتت  مت ،ا ىل موا

ات من الكفاءات هودات حنو دمع املقاو ،يف تلبية احلاج ث اجتهت ا  ،ح
ا يف ٕاطار ءالس ف خيص مال رشية اليت حتتا مة كفاءات املوارد ال

مج حت ر الل  ديد من  توج  ٔو م شاط  ٔو ٕاطالق  شاط  ويل ال
ٔهيل" دة وكذا ٕارشاد  "ت ات الوا ة ٕاىل القطا ظومة التكون املو وم

ف من  لتحفزيات الهادفة ٕاىل التخف املقاوالت يف املقاوالت ف يتعلق 
ٔجرية مج  ،اللكفة ا ر الل    ."ٕادماج"و "حتفزي"من 

ٔخرى ة  بة فاق ،من  ني عن شغل من متت موا دي العمل والباح
ة من اخلدمات داد  ،الل مجمو ه املهين وإال ٔساس التوج اليت ختص 

ية لغوية  ٔهيلية تق كوينات ت ٔو عن بعد وتنظمي  ارشة  لسوق الشغل م
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ل  ٔو  سهتدايف عن فرص الورمقية  ب  لتنق ام  قدرات السلوية والق
بة والتكون ف دة  خيص املنظومات الالعمل وتعزز املوا وطنية والرتابية لر

ٔعامل   .ا
افذ إالدماج واص ف يتعلق بفرص وم  ،خلارج كام مت ٕارساء يقظة م

ربت عن رغبهتا يف مواص الرشاكة مع املغرب دة دول  ٔن   لام 
دة جماالت واستقطاب رشية يف    .املوارد ال

شيط وتقوية الرشاكة مع امجل ات الرتابيةوف يتعلق بت ىل  ،ا مت العمل 
لربامج الوطنيةل تفعيل الربامج الرتابية   رامج  ،شغيل املمك  وكذا ٕارساء 

رامج إالدماج ،ديدة ابعة وتعزز خمتلف  املفع يف املهين  ٕالضافة ٕاىل م
ويل   .ٕاطار التعاون ا

طط كام جتدر إالشارة ٕاىل إالجراءات اليت مت اختاذها يف ٕاطار تزنيل ا
شغيل ل لهنوض  ىل تصور مشويل ،الوطين  ي اركز  هيدف ٕاىل  ،وا

داث فرص الشغل من  ة مواتية ٕال لق ب دة البطا و ف من  التخف
اته إالسرتاتيجية امخلس   :الل تو

اصب الشغل - 1 لق م   ؛دمع 
ه الثاين - 2 طلبات سوق الشغلمة التعلميءمال :التو   ؛ والتكون مع م
شغيل ودمع الوساطةيف الربام ك  :ه الثالثالتو - 3 ل شيطة    ؛ج ال
ه الرابع - 4   ؛العمل ظروفغال سوق الشغل و تش ا حتسني :التو
ه اخلامس - 5 شغيل :التو ل  .دمع البعد اجلهوي 

طط الوطين  2020وقد شلكت سنة  مي وضعية ا ٔساسيا لتق عطفا  م
ٔفق  شغيل يف  ل احئ ىل ،2021لهنوض  دات  ورو ضوء مست ة 

د" ية ،"19-وف لجنة التق الية يف ٕاطار ا ات استع د مقرت ث مت اع  ح
متثل يف ع    :لت

ر  - س ثاق  اصب الشغل يف م ربط مستوى التحفزيات بعدد م
ليا لربط الفعيلوتعزز  مي  ع والتق  ؛ت الت

رشاك التعاونيات واملقاولني - ٕ مي تطبيق املرسوم املتعلق  ع وتق  ت
ة اتيني يف الصفقات العموم  ؛ا

دا - جلامعاتٕا ديدة لالبتاكر   ؛ث مدن 
رشاكة مع املقاو - مثني نتاجئه   ؛التدمع البحث العلمي والتقين و
لوسط املهين -  ؛تعزز التكون 
ملقاو   - دات حول السلويات املهنية والتعريف  رجمت و مث 

يات البحث عن العموس  ؛لوق الشغل وتق
ادة - سري ٕا  ؛ةالشغل يف احلياة املهني يٕادماج فاقد ت
ية، لغوي - ٔهيلية تق كوينات ت  ؛ة، رمقية، ويف القدرات السلويةتطور 
ٔعامل - دة ا ايتو  تطور ر شغيل ا الل ت ،دمع ال بة من  عزز املوا

لية والبعدية  ؛الق

ٔعامل شجيع املشاريع اجليدة - دة ا مع ر ت  ار  ؛رب م
وية ل - داد بنوك  شغيل ٕا لق املقاوالت وال دة يف  شطة الوا ٔ

ظومة  ايت وتعزز دور املرصد الوطين لسوق الشغل وبناء م ا
دجمة لرصد سوق الشغل  ؛م

ٔجراءتوسيع التغطية  - عية والصحية لغري ا  ؛ج
لشباب - صادي  ق مع إالدماج  وية  رامج  ابعة وضع    .م

شارن احمل   رتمني،حرضات السيدات والسادة املس
شغيل  ل لهنوض  لمخطط الوطين  لقد متثلت إالجنازات الرمقية 

لفرتة من  سبة    :ف ييل 2021ٕاىل مارس  2017ل
داث  - صب شغل 720.534ٕا سبة  ،م من  %60وهو ما ميثل 

شغيل اصب وفرص ال ت املتوقعة من م واليت قدرت  ،إالماك
سرتاتيج  1.2حبوايل  ططات مليون فرصة يف خمتلف  يات وا

لقطاع اخلاص ما بني  505.534القطاعية  صب شغل   2017م
لقطاع ا 212.000و، 2020هناية و  صب شغل   2017لعام بني م
 ؛2021و

شغيل  - سبة  ،حث عن شغل 770.000حتسني قابلية ال ٔي ب
ٔهداف املسطرة و  %77 ٕاجناز تقدر ب ددة يف احملمقارنة مع ا

شغيل مل حتسني قابلي حث عن العملة ال  ؛ليون 
شغيل  - ٔجور 406.000دمع   ،حث عن شغل يف ٕاطار العمل امل

سبة ٕاجناز تقدر ب ٔهداف املسطرة ، %81ـ ٔي ب مقارنة مع ا
ٔزيد من واحملددة يف دمع ال  ٔجور لفائدة  لم حث  500.000شغيل 

  ؛عن العمل
شغيل - ل شيطة   100.000مع جتاوز سقف  ،تطور ٕاجناز الربامج ال

سجيل  ،اج سنوٕادم ىل  118.308و 108.953حبيث مت 
يت  ؛2019و 2018 التوايل س

ٔزيد من  - داث  بة ٕا شلك  13موا صادية ما  دة اق  %65ٔلف و
ق الهدف املتوقع سبة حتق  .ب

شغيل ل شيطة  ىل مستوى الربامج ال ي  فقد مكن ،و ٕادماج ا
ل إالدماج  ٔ كون من  ري ددة املدة و املهين والعقود احملشمل عقدة 

الل الفرتة من  442.788حمددة املدة من ٕادماج  ا عن الشغل   2017ح
  .2021 ٕاىل هناية مارس

ٔخرى ة  ٔكرث من  ،من  رامج  238.600فقد استفاد  خشص من 
شغيل ٔهيل سنة  وذ ،حتسني قابلية ال مج ت ر ذ انطالق  ٕاىل  2007م

ٔكرث من  ،2019 سنة هناية د يف املتوسط م  18.300ٔي ما يعادل  ستف
  .الل هذه الفرتة %12لسنوي يقارب منو السنوي ومعدل 
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رية  ٔ الل السنوات ا ن منوا مضطردا  د دد املستف وقد عرف 
ا سنو يناهز  ال ارتفا يت  %25مس  2019و 2015يف املتوسط بني س

يت %10 مقابل   .2014و 2007 فقط بني س
ٔكرث من ك رامج حتسني حث ع 115.757ام استفاد  ن شغل من 

الل الفرتة من شغيل  ة اكلتايل 2021ٕاىل  2017 قابلية ال   :موز
د من التكوينات يف ٕاطار 53.459 - ا مستف دةدمع القطا  ؛ت الوا
دا يف ٕاطار  16.740 - شغيلمستف ل ال ٔ  ؛التكون التعاقدي من 
ٔهييل والتحوييلمستف 13.380 -  ؛د من التكون الت
 ؛ينات عن بعدمن التكو  18.630 -
 ؛تكوينات يف ٕاطار الرشاكت اجلهويةمن ال  5340 -
ريا  -  .كوينات يف ٕاطار الرشاكت الوطنيةمن الت 8308ٔ

ايت شغيل ا مج ال بة  ،ٔما ف يتعلق برب خشصا،  18.170متت موا
داث بة من ٕا ت هذه املوا شاطا مدرا  7205 مك ٔو  دا  مقاو صغرية 

صب  14.313ل وتوفري    .شغلم
مج  ر شغيل  ،"حتفزي"ويف ٕاطار  ي هيدف ٕاىل ٕانعاش ال ٔجور املا

لية حتفزيية لفائدة املقاوالت وامجلعيات ٔة، و  رب  ش ديثة ال التعاونيات 
شغيل وال دد من  كفاءاتصادقت الواك الوطنية ٕالنعاش ال ىل 

الل الفرتة من  32.672استفاد مهنا ما يناهز  ،روتووالت  2017خشصا 
  .2021ٕاىل هناية مارس 

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
ا اسرتاتيجيا هاما شغيل تو وية ال صاصا ذاتيا  ،تعترب  عتباره اخ

سي ل لت ٔم لجهات وكذا لكون اجلهة يه الفضاء ا ود معل ومشرتاك  ق 
لني وتطور  ام بني خمتلف السياسات العل املتد س ة تقائية و موم

ططات القطاعية   .والربامج وا
دة ٕاجنازات  ق  شغيل حتق وية ال ويف هذا إالطار عرف ورش 

شغيل ل لتدابري الوطنية  وية ممك  شغيل  ،وٕاجراءات  هتم دمع ال
شاء املقاوالت الصغرى والتكون  ٕ هنوض  مجلعيات واملهن احلرة وا

ٔهييل اميل الشهادات ودمع الت ري  ٔجور لفائدة  لفائدة  شغيل امل عقود 
اميل املشاريع  ات اليت تعاين صعوبة يف إالدماج املهين وكذا دمع  بعض الف

نطالق ،املقاوالتية سري  ح لت   .ةرب ختصيص م
صادي  ق وية لٕالدماج  ظومات  ىل ٕاطالق م كام مت العمل 

اكم، لشباب مبختلف اجلهات وية م ىل ركز ، يف ٕاطار مقاربة 
وية ظومات  شغيل م دة  لتحسني قابلية ال ودمع إالدماج املهين وتطور ر

ليل سالسل  شغيل وتدابري لت ل لهنوض  وية وٕاقلميية  ٔعامل وحاكمة  ا
ع خمتلف  ،إالنتاج واليقظة حول سوق الشغل ليات لت ٕالضافة ٕاىل تطور 

ىل صعيد اجلهةالربامج و لتقائية وكذا  تعزز ةبغي ،سرتاتيجيات 

  .سيق الاكمل بني اجلهات املعنيةالت 
لهنوض  لمخطط الوطين  ٔولوية  ويف ٕاطار تفعيل الربامج ذات ا

شغيل عتباره خزا  ،الس ف يتعلق بدمع تطور القطاع امجلعوي ،ل
شغيل  حتفزيي  اقرتاح ٕاجراءمت ،الشغل لفرص شجيع ال هيدف ٕاىل 

عية والرتبوية مجلعيات العام ج  يف خمتلف جماالت القرب واخلدمات 
عية فعة اج دمات ذات م ل امجلعيات اليت تقدم  ٔطري دا  ،وتعزز الت

ام  شلك خزا  ٔصبح هذا القطاع  ث  لنظر لح ملغرب،  فرص الشغل 
ضية  عية والر ج االت  ىل املستوى الرتايب يف ا ات املزتايدة  اج ل

ة وحماربة الهشاشةوا   .لثقاف
ي ور الفعال ا متع املدين يف إالدماج  ٕالضافة ٕاىل ا تلعبه مجعيات ا

لشباب وزرع قمي املواطنة عي  ج صادي و ي  ،ق وهو إالجراء ا
سجم مع  يف ي ك ٔوىص برضورة  ي  منوذ التمنوي اجلديد ا ه ا تو

ال لشباب من  سبة  ل افذ إالدماج  عي م ج صاد  ق ىل  ل الرتكزي 
متع املدين يف هذا الصدد شغيل  ،ودور مجعيات ا افذ ال انب م ٕاىل 

ٔخرى املمتث يف القطاع اخلاص والقطاع العام   .ا

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
هودات اليت ب ٔن ا سمل من ذمن املؤكد  شغيل ال  لت يف جمال ال

ٔن بعض امل غي  ٔن هذه املالحظات ال ي نا عن مواص الحظات، ٕاال  تث
ل جت ٔ ت املنجزة وبناءبن ،ويد خمتلف الربامجالعمل من  ىل التق ىل  اء 

ٔشغال قة عن  اتية التوصيات املن الس ما يتعلق مهنا  ،مجموعتمك املوضو
ل املثال وشجيع الشب ىل س ساء لسوق الشغل  سهيل ولوج ال  ابب

ٔعامل دة ا   .ىل ر
ٔن الوزارة حر جيدر التذو  ىل الرفع من صكري يف هذا الصدد  ت دامئا 

ساء يف سوق الشغل رامج  ،سبة ٕادماج ال الل  شغيل ا دمعسواء من  ل
ٔجور سبة تناهز ،امل ساء وب د مهنا ال ستف ورامج حتسني  %49 اليت 

شغيل سبة استفادة ال  ،قابلية ال ي جتاوزت  ها ني  ،%60 ساء م يف 
ايت  شغيل ا مج ال ر ساء عرف  سبة تناهز استفادة ال الل  %30ب

متكني  رامج هتدف ٕاىل ا دة  ٕالضافة ٕاىل  السنوات امخلس املاضية، 
ساء ل صادي  ويل ،ق   .اصة يف ٕاطار التعاون ا

شات الال ساء املف شغيل ال سبة  ىل الرفع من   يئوقد معلت الوزارة 
يش الشغلمن مجم %31ميثلن  سبة كام عرفت ، وع مف ا هذه ال ارتفا
سبة  شغيل لسنة  %45ب   .2021الل معلية ال

اء  ٔهداف والتوصيات اليت  ورة يف مجملها مع ا سجم التدابري املذ وت
لمنوذج التمنوي اجلديد ىل جعل بالد  ،هبا التقرر املتضمن  ي حث  ا

منية ق الل دمع ٕادماج و رب تعزز  ،درات الشبابمغرب إالدماج من 
ضية ودمع إالدماج املهين ة والر ٕالضافة ٕاىل  ،املشاركة املدنية والثقاف
ات الهشة عية لفائدة الف ج لحامية  دة صلبة  جتسد التضامن  ،ضامن قا
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ي متثل يف  ،بني املواطنني ادئ املساهامت املنصفة، اليشء ا وفق م
عية املرشوع التمنوي اجلديد املتعلق ج الل تعممي  ،بتعممي امحلاية  من 

ٔجراء ري ا اري عن املرض لفائدة املهنيني والعامل املستقلني و ٔمني إالج   .الت

شارن،   حرضات السيدات والسادة املس
مي السياسات  ستورية املتعلقة بتق اته ا الل ممارسة صالح من 

ال لتعزز دوره ٔدائه يف هذا ا ة وتطور  شارة  ،الرقايب العموم س و
ات الربملانية مو شارن ،خمتلف الفرق وا عن  ،مشكورا ،قام جملس املس

اتية  ة املوضو مو شغيل ليكون حمطة تقرره، تقرر ا يار موضوع ال اخ
ة حول  لسة السنوية لتقرر السياسات العموم ل لتحضري  ة امللكفة  املؤق

شغيل  ي حنن بصدد م ،2021- 2012ال   .اقشته اليوما
ىل ضوء قراءة ومراجعة هذا التقرر سجيل بعض  ،و ميكن 

عتبار ذها بعني  ٔ ىل مستويني ،املالحظات اليت يتعني  يتعلق ، ويه 
داد التقرر ملهنجية املتبعة يف ٕا ٔول  ملعطيات وإالحصائيا ،ا ت والثاين 

  .واملفاهمي الواردة يف التقرر
مي فٕان  ،ىل مستوى املهنجية التقرر مل يقدم املهنجية املعمتدة لتق

شغيل وال مقاربة حتليل املعطيات ة حول ال اليت مت  السياسات العموم
ر هذه السيا ٓ ىل نتاجئ و لوقوف  لهيا  د  ق ع سات ومدى حتق

ٔهداف املسطرة   .ا
ىل جتميع ورسد املعطيات املتوفرة حول  رص  ٕان التقرر املقدم اخ

ٔه ات و شغيلتو ل ة  وكذا حصي إالجنازات  ،داف السياسات العموم
ٔهداف 2020-2012الل الفرتة  ني مل يمت ربط النتاجئ احملققة  ، يف 

ة وفعالية  اج مدى جنا ىل املسطرة الست رها  ٔ هذه السياسات و
شغيل   .ال

ة مي السياسات العموم ر  ٕان معلية تق ٓ ستوجب حتليل النتاجئ وا
ميال عن  املرتتبة ىل املامرسة الفضىل  ،سياسة موضوع التق د  الع وذ 

ات مكية  ٔحباث واستطال ث تتطلب لهذه الغاية ٕاجناز  ال، ح يف هذا ا
اليل الالزمة،وي  داد الت ة وٕا ر هذه السياسات ةبغي ف ٓ   .حتديد نتاجئ و

ىل ضوء ما سبق ة  ،و دم جنا ال ميكن اخلروج خبالصة مفادها 
صاد الوطين السي الل حتليل املؤرشات العامة لالق ة من  اسات العموم

الل الفرتة  شغيل  ل رمهتا، مفعدل البطا مل  2020-2012املتعلقة 
ا ملموسا ل ارتفا ح %10و 9بل اكن يرتاوح بني  ،س تنازليا  ىليعرف م

ذ سنة  اء سنة، 2019ٕاىل  2017م اليت تعترب سنة  2020 ست
ائية   .است

ىل مستوى املعطيات ري  ،ٔما  ٔرقاما وٕاحصائيات  يتضمن التقرر 
قة ا بني املصادر واملفاهمي وبني املعطيات الفصلية  ،دق ٔح لط واحض  مع 

صاد ق ات  ٓخرهوالسنوية وبني القطا ات الوزارية ٕاىل    .ية والقطا
ٔكرث تفصيال ميكن تقدمي املالحظات التالية ىل حنو    :و

متهيد  ٔشار التقرر ة (يف ا دد من سامت سوق  )13الصف ٕاىل 
ري  ،اعتربت مؤرشات دا ،الشغل رة الشغل  ساع رقعة ودا مهنا ا

ري حصيح ،املؤدى عنه اء  ة  ،وهو ٕاد ٔن معطيات املندوبية السام
شري ٕاىل اخنفاض ملحوظ يف هذا املؤرش راجعت  ،لتخطيط  ث  ح

سنة  %23.3ٕاىل  ؟2020نة س  30.8ؤدى عنه من املري سبة الشغل 
  .2019سنة  %15 ٕاىل مث ،2010

شغيل  ل صاد الوطين واملتعلقة  ف يتعلق بتطور املؤرشات العامة لالق
ة ( 2021ٕاىل سنة  2012سنة  ة  31الصف لب ٔ ٕان ف، )32والصف

ٔرقام الواردة يف اجلدول  ىل مستوى اا ٔ قة،  ري دق مع هبذه الفقرة 
ت ا لمندوبية معطيات احلسا ٔن لوطنية  شري ٕاىل  لتخطيط  ة  السام

الل السنوات  صادي  ق منو   ،2017 ،2016، 2014، 2013معدل ا
ىل التوايل2020، 2019  %4.2مث  %1.1مث  %2.7مث  %4.5 ، بلغ 

 %4و %1.4و %2.4و %2.9ىل التوايل، عوض  %6.3 صقو 2.6و
لتقرر %5.8قص و %2.5و ورة    .املذ

ل  صادية التوقعية  2021سبة لسنة ٔما  ق سري معطيات املزيانية  ف
ا قدر  ل ارتفا س صادي س ق منو  ٔن معدل ا  4.4عوض  %4.6ـ بٕاىل 

لتقررالو    .اردة 
شري معطيات البحوث الوطنية  ىل مستوى معطيات البطا  و

ٔن معدالت البطا لسنة  شغيل ٕاىل   9.02عوض  %9.2بلغت  2013ل
 %.9.4بعد التحيني عوض  2016الل سنة %9.9و تقررل 

شغيل شري معطيات البحوث الوطنية  ،ىل مستوى معطيات ال
شغيل ل  شغيل ٕاىل معدالت ال  2016، 2015 ،2014، 2013 واتسنل

ىل التوايل 2019و 2018و 2017و  %42.8و %43.3و %43.9 بلغت 
 42.8و 43.8عوض  ،ىل التوايل %41.6و %41.7و 41.9و %42.3و
  .%41.7و %41.6و %41.7و %42و

شغيل لسنة ٔما خبصوص معطيات  واردة يف هذه ال 2021البطا وال
ٔول من سنة  ٔمر مبعطيات الفصل ا تعلق ا س بتوقعات  2021الفقرة ف ول

ٔشار ٕاىل ذ التقرر ،مجمل السنة   .كام 
ة ( ٔما ف خيص املالحظة الواردة يف التقرر س)32الصف ل ، كام 

اه واملمتث يف املعاد املعكوسة بني  ن ستوجب  ٔيضا مفارقة  التقرر 
شيطة ات ال ساع رقعة الف ة مث ا منو من  ري ،راجع معدل ا  وهو مؤرش 

عيٕاجي ج ستقرار  ق التوازن و ه ،ايب يف حتق جب التن ٔن  ف ٕاىل 
ح شاط تعرف م ٔ ىمعدالت ال الل السنوات ا وسنعود  ،ريةراجعيا 

ٔمر بعد قليل   .ٕاىل ا
شغيل وجحم البطا ما تف يتعلق حبصي ومعدال اصب ال بني  م

ة حبسب معطيات املندوبية  2021و 2012سنة  لتخطيط السام
ة ( اصب )41الصف ٔن املعطيات املتعلقة مبعدالت م در إالشارة ٕاىل  ، ف

ات الواردة يف هذه ال 2013-2012الشغل  فقرة تتعلق حسب القطا
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ىل الصعيد الوطين ،مبعطيات الوسط احلرضي فقط س  مفثال قطاع  ،ول
ة صب شغل  58.000، 2013دث سنة ٔ الغابة والصيد،  ،الفال م

ة  صب 5000وقطاع الصنا  9000عكس ما ورد يف التقرر فقدان  ،م
ة الغابة والصيد، وفقدان  صب شغل بقطاع الفال بقطاع  11.000م

ة   .الصنا
ال دول و ة (فا ملا ورد يف   ىاملتعلق مبعدالت البطا  )42الصف

شغيل سنة  ،الشواهد اميل ل  يه 2013فٕان معطيات البحث الوطين 
  :اكلتايل

ى  ،18.8%املستوى العايل   الشهادات اجلامعية اميلخصوصا 
يني املمتازن، 22.1%  ،%15.1مث املستوى املتوسط  %25.1 والتق

ٔهي  .%22.1وشهادة التخصص املهين  %21.4 ل املهينخصوصا الت
ىل الشهادات  رص  ٔن شواهد املستوى العايل ال تق وجتب إالشارة ٕاىل 

شمل شواهد الب ،اجلامعية يني ابل  يني والتق اكلور وشواهد التق
ٔما الشواهد ذات املستوى املتوسط ، املتخصصني وشواهد التعلمي العايل، 

دادي و م شواهد التعلمي ضف شواهد بتدايئ وشواهد التعلمي الثانوي إال
ٔو التخصص املهين ٔهيل    ؛الت

اصب الشغل لمعطيات املتعلقة مبعدالت م سبة  -2013سنة  ل
صادية  حسب الوسط 2014 ق ات  ة (والقطا ، )42الواردة يف الصف

داث ٔ جتدر إالشارة ٕاىل  صب شغل يف الوسط  27.000نه مت ٕا م
صب شغل فقط 21.000 :ملا ورد يف التقررالفا  ،احلرضي  ؛م

اصب الشغل وجحم البطا  ىل مستوى املعطيات املتعلقة مبعدالت م
ة ( 2014-2015 د التقرر)التقرر من 43الصف ٕاىل املعطيات  ، اس

ىل املعطيات السنوية املتوفرة  ،)الفصل الرابع(الفصلية  د  ع بدال من 
داث  شري ٕاىل ٕا صب شغل 33.000اليت   ؛م

اصب الشغل وجحم البطا  ل نفس املالحظة حول معدالت م وس
د التقرر ٕاىل املعطيات  ،2020و 2019و 2018و 2017 ث اس ح

 ؛رمغ توفر املعطيات السنوية ،الفصلية
ني  شغيل والبطا لسن  2017كام مل يتطرق التقرر ملعطيات ال

داث  ،2019و ٕ صب  86.165واليت متزيت  ىل التوايلم  ،شغل 
لتخطيط دامئاي تقوم به احسب البحث الوطين ا ة   ؛ملندوبية السام

اصب الشغل وجحم البطا   2020-2019وخبصوص معدالت م
ة ( دة بلغت)46الصف دد العاطلني عرف ز ٔن   ، متت إالشارة ٕاىل 

ال القروي 920.000 عكس ما ورد يف معطيات البحث ، اطل يف ا
ل  لوسط القروي  ،شغيلالوطين  دد العاطلني  شري ٕاىل ارتفاع يف  ي  ا

صب  92.000ـ ب لط املفاهمي بني م اطل فقط، ويالحظ يف هذه الفقرة 
اطل لرضورة فقدان  ،شغل و دد العاطلني ال يعين  ٔن ارتفاع  ث  ح

اصب الشغل  ؛م
اصب وخبصوص معدالت   2021-2020الشغل وجحم البطا م

ة ( ٔن معدل البطا انتقل ٔ  )47الصف ٕاىل  %10.5من شار التقرر ٕاىل 
ٔول من سنة  13.5% الفصل من سنة نفس و  2020ما بني الفصل ا
سجيل معدل  ،2020 شري ٕاىل  شغيل  ل ٔن معطيات البحث الوطين  ٕاال 

ٔول من  %12.5البطا  عكس ما ورد يف  2021سنة الل الفصل ا
 ؛التقرر

شغيل ىل مستوى الفقرة املتعل حلصي القطاعية يف جمال ال قة 
ة ( لمي (، جتدر إالشارة ٕاىل ما ييل )48الصف ٔمر يتعلق بتقرر  ٔن ا

ٔرقام رية يف التعامل مع ا قة الك ٔن يتحرى ا  ):جيب 

  ارة ة والت شري اجلدول ٕاىل تطور املناصب املالية لوزارة الصنا
ٔخرض والرمقي صاد ا ق ٔن هذه ال ،و  حصي"فقرة حتت عنوان لام 

شغيل يف القطاع الفال و  راجع "صناعيال ال ٔن رمغ  شري التقرر ٕاىل   ،
رية ٔ الل السنوات ا ساقطات  اصب الشغل املالية  ،ال دد م ٔن  ٕاال 

د ة ظلت يف تصا صصة لوزارة الفال اصب الشغل  ،ا ب العالقة بني م
ة ومستوى صصة لوزارة الفال ري  املالية ا القة  ساقطات املطرية  ال

ٔساسقامئة، وهبذا فٕان هذا  ٔي  د ٕاىل  س اج ال   ؛ست

  ري ديثه عن القطاع  ٔيضا يف  ة (هيلك امل شري التقرر  الصف
شغل ما يقارب )61 ري  ٔ ٔن هذا ا  نٔ  لام ،مليون مغريب 15، ٕاال 

شغيل   ل لتخطيط وال معطيات البحث الوطين  ة  ليت مندوبية السام
ري  شيطة امل شمل القطاع  ٔن الساكنة ال شري ٕاىل  هيلك والقطاع املهيلك 

رمهتا ال تتعدى    .مغريبمليون  11.000املشتغ 

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
رة هذه التفاصيل ىل ٕا ٔعتذر  ال  ٔمهية وذات  ،ىل لك  ولكهنا ذات 

بري ٔمر يتعلق  ،معىن  مي سياسة بتقرر ينصب  -  قلتكام - ٔن ا ىل تق
ة ٔرقام وٕاىل معطيات  ،معوم د ٕاىل  س ٔن  ات جيب  ا لهيا است ىن  ت

قة،  ٔولك ٕاىل الربملان دق ستور ملا  مي ٔن ا ٔولك تق ة  السياسات العموم
ل القو  ل دمع املاكمن د ٔ ة يف هذه السياسات ٕاليه هذه املهمة من 

ة ومن  هٔ العموم ملوضوعية املطلوبة ل التن  ،الالزمةو  ٕاىل ماكمن النقص 
كون  ٔن  ل اليوم  ٔن يف هاذ اجللسة د لتايل اكن من املفروض  و

ٔكرث ما ميكن ات  ،موضوعيني  ا لهيا است ين  ٔرقام ن ٔمر يتعلق ب يعين ا
ل جتويد هذه ٔ ة ومالحظات من  ىل  ،السياسات العموم سمع  ٔن  ال 

اما يف  ما  ال  ا لك  ال لن ٔح ىل لك  ل فهيأ كثرية،    .د
لتوظيف سبة  ٔخمت،  ،ل ٔن  ل  ٔشري ٕاىل بعض املالحظات ق ٔن  البد 

د  ىل التقا االت  دد املناصب وإال سبة  ٔمر لكام (انتقلت  ٔن هاذ ا
ر  ة تذ الل هذه الوالية احلكوم ينربي البعض  ،سب التوظيف 

دث عن رية  ويت ن الك د ريهاسبة املتقا دد ٔشري إ  ،)و سبة  ٔن  ىل 
اال لها تاملناصب وإال د مقارنة مع املناصب احملدثة، التغطية د  ىل التقا

، 2020و 2017ما بني  %46 انتقلت ٕاىل ،2016و 2008ما بني  57%
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داث املناصب السنوية  ةوهو ما يعكس تقلص الفجو  شلك ملحوظ بني ٕا
ٔحتدث عن القطا - يف القطاع العام ذف املناصب  - ع العامٔ  وبني 

ىل احلصي بني سنة  ٕاطال  د، ف ىل التقا االت   2011و 2008وإال
شغيل يف  ل ال الل هذه املر د ٔن املعدل السنوي  ادي نلقاو 

ة اكن هو  ات العموم شغيل العمويم ما عند حىت  ،17.860القطا هذا ال
ه د ما يقول ف يل اكينة  ،وا موع  وبلغيف قانون املالية، هذا املناصب ا ا

الل الفرتة  ة  ات العموم ل التوظيف يف القطا ، ما 2011-2008د
ه    .71.442مجمو

ىل  تحتدث ..بلغ ،2016-2012الل فرتة  سبة، هرضت  عن ال
سبة ديد  25.605 :2016و 2012بلغ ما بني  ،ري باليت ،ال موظف 

الل الو ه  ة، مبا مجمو ات العموم ، 116.977 :2016-2012الية لقطا
ات  2021و 2017ويف الفرتة  ل التوظيف السنوي يف القطا املعدل د

ة هو  ه  42.466العموم ش اكنو ،222.320مبا مجمو ة املغارب العدد 
دو يف الفرتة  قا كون 2011-2008ت ال . .2000 نفسهم يف الفرتة وادي 

سبة ٔن الفجو ، ٔ حتدث عن ال دد املناصب احملدثة وبني بني  ةوقلت  
ن تقلصت من  د اء ٕاىل يف هذيك الفرتة  %46ٕاىل  57%دد املتقا ست

د ما عرف  2008-2011 د حىت وا د وا   .شما تقا
شاط ٔيضا ،معدل ال شاط  رة معدل ال ٔشري هبذا اخلصوص  ،متت ٕا

سبة  ل ٔمه يل، ٔن  شاط  ٔن معدل ال ٔن عندو من ٔعتقد  معدل البطا 
سوق د ٔرقام املتعلقة  ال يف القراءة إالحصائية ل ىل لك  الالت كثرية 

ي بلغ هناية ،الشغل شاط ا سبة ملعدل ال ل مة،   هذا الرمق عندو دال 
ساء فاق %45.8، 2019سنة  ل ال  21.5فقط،  21.5 شلك املعدل د

ل  ال الفقط ب املعدل د ٔرقام املس يف ،%71ر  وهذا يضايه ا
ول املتقدمة   .ا
ملناسبة شاط %21.5 و ل ال ل الرشق  املعدل د يف املنطقة د

ساء يف هذه  ل ال شاط د ل ال اوز املعدل د ا ال يت ٔوسط وشامل ٕافريق ا
اوز  ٔسبا ،%20املنطقة ال يت ٔمر  2020ب نقص يف سنة وا هذا 

  .طبيعي
شاط يف هاذ املنطقة  ، غنقول ٔ  ل ال لك، املنطقة املعدل د

اوز  ا ال يت ل شامل ٕافريق ٔوسط واملنطقة د ل الرشق ا ٔن %20د  ،
يل دارتو لبحث الوطين ا ٔمر رجعو  لتخطيط سنة  ا ة  املندوبية السام

لو ،2017 ٔسباب د ك هذا الرمق وا  ،عبارة عن دراسة ٕاحصائية لتفك
ٔن جزء مايش لك ولكن نت فعال  ل  و ٔسباب د خنفاض جزء من ا

ل هاذ املعدل، جزء مهنا مرتبط مبا هو ثقايف  تتلقى يف هاذ املنطقة  ،د
ل  لبحث د خفض ٕاىل رجعتو  راه غتلقاو  ،2017الرمق واملعدل املعدل م

هتا ٔسباب بي ٔثري  مجيع ا ل الت سب اليت د ل لتخطيط  ة  املندوبية السام
ساء يف الع ل ب املعدل العاملي  ل لك س اوز املد ملقابل  ،%47.4 ال يت

اوز ال يت ىل لك  ال  ل الر ٔمر 70% املعدل د   .كام هو ا

شاور  شغيل اكن موضوع  ل مج الوطين  ٔن موضوع الرب ٔيضا  ٔشري 
شاور ال، اكن موضوع  ٔمر ما فهيش  ٔن ا ىل  ن حتدثوا  إالخوان ا

يل اكنوشاور مع ا ٔكرث متثيال ا ت ا داد  يفممثلني  لنقا ل ٕا لجنة د ا
ليه مالحظات  ،إالسرتاتيجية الوطنية ومت ٕارسال املرشوع هلم وبداو 

ٕالضافة ٕاىل  ية اليت تقود  ة التق ٔو الب ية  ة التق ٔكرث من ذ اليوم الب و
مج الوطين وإالسرتاتيجية الوطنية  ع تزنيل هاذ الرب ة وت ية مراق لجن التق ا

ش  ل ىل  ٔ لس ا يل سنو ينعقد ،غيليه ا يل هو ثاليث الرتيب ا ، ا
ه ت و  ت وف ه النقا ل هاذ ثاليث الرتيب ف لتزنيل د مي  ر تق باطرو ال يد

ة،  مي سنوي لتزنيل هاذ السياسة العموم ي يقوم بتق ه احلكومة ا وف
ٔول مرة يف بالد تتكون  ٔنه  ملناسبة ٕاىل  ٔشري  ي  مج الوطين ا الرب

العند  ة يف هاذ ا ل سياسة معوم وب د شغيل مك واحضة مرمقة  ةال
 ٔ ىل لك اهدا لها لك سنة  مي د رو التق اس وتند لق لها واحضة قاب  ف د

  .ال

شارن،   حرضات السيدات والسادة املس
لقاء ا هودات اليت تبٕاننا نعترب هذا ا ها بالد ل ذليوم حمطة مضن ا

شاور مع هتا وب لني مبختلف مكو ل البحث عن السبل  ،اكفة الفا ٔ من 
شغيل  عية الكربى، فقضية ال ج دى إالشاكليات  لتصدي ٕال الكف 

ٔجنز ٔمه ما  الل استعراض  ٔبعاد  ،وكام يظهر من  شعبة وذات  قضية م
عددة برين ،م اما واكمال  س لني وا العمل و  ،تتطلب اخنراطا مجليع املتد

اص وجممتع مدينحكومة  ،يدا يف يد ،مجيعا ىل ٕارساء  ،ورملان وقطاع 
ي حنمل به مجيعا منوذج التمنوي ا قه  ،ا شارك يف حتق ٔن  ريد  ي  وا

ٔرض الواقع ىل    .ووضعه 
ل دراسة  ٔ ا لنا مجيعا من  ٔ ىل الفرصة اليت  لسمك املوقر  فشكرا 

ٔرس املغربية، هذا املوضوع ل العديد من ا شغل  ي    .ا
ا  ري بوفق ه  ادة الرشيدة ،هللا مجيعا ملا ف لصاحب  حتت الق

  .اجلال حفظه هللا ونرصه
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالالسيد    :رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ة  ىل السا دا  ٔنه  شارون احملرتمون  ر السيدات والسادة املس تنذ
ٔخرى مماث لسة  ة الثالثة بعد الزوال عند  مو  ملناقشة تقرر ا

اتية عية،  املوضو ج رشيعيةحول امحلاية  لسة  وبعدها  ..بعدها عند 
تام خ لسة  رشيعية تلهيا  لسة  د مع  ىل مو   .ستكونون 

ىل مسامهتمك   .ٔشكرمك 
  .ورفعت اجللسة


