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ٓخرةجامدى  15 ر 18( 1443 ا  )2022 ينا

 320اجللسة رمق حمرض 

ء :التارخي ٓخرةجامدى  15 الثال ر 18(هـ 1443 ا   .)م2022 ينا
شار  :لرئاسةا شنيالسيد املس سلاخلليفة الثاين ، ٔمحد اخش   .رئ

ت قةساعتان و  :التوق ة الثالثة ، ابتداء مخس وعرشون دق من السا
قة  ق   .بعد الزوال السادسةوا

ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

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

س اجللسة شني، رئ ٔمحد اخش شار السيد   :املس
﷽  

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ٔحاكم الفصل  ستو  100معال ب ضيات النظام من ا ر، ووفقا ملق
ٔسئ السيدات  لس هته اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس
ٔعامل  دول  ة مضن  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
د من  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  ا اليوم،  لس

ت ال   .مرسالت وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا شار السيد مصطفى مشارك،    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

دة  لو ستقاليل  داد، عضو الفريق  شار السيد حلسن  ٔودع املس
لس مقرتح قانو ب ا ى مك ة والتعادلية،  شجيع السيا ليات  ن حول 

لية، شياكت العطل ا  .ا
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔعضاء مجمو ب  ى املك ٔيضا  ٔودع  و

  :مقرت القانونني التاليني
ملغرب؛  - ٔسعار احملروقات  ظمي   مقرتح قانون يتعلق ب
ٔصول رشكة   - ة " سامري"مقرتح قانون يتعلق بتفويت  يف طور التصف

و املغربيةالقض   .ائية حلساب ا

ب كام اطلع  س الفريق احلريك، مك ىل ترصحي السيد رئ يعلن لس 
لمعارضة ء هذا الفريق  ه ان   .مبوج

ضيات املادة  شارن،  296طبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا

الل الفرتة املمتدة من  لس  ر  4توصلت رئاسة ا رخيه  2022ينا ٕاىل 
  :يلمبا ي

ٔسئ الشفهية  - ؛ 26: دد ا  سؤ
ابية  - ٔسئ الك ؛ 37: دد ا  سؤ
ابية  - ٔجوبة الك  .جوا 21: دد ا

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا سق مجمو لس من السيد م توصلت رئاسة ا

ريم ٕاىل تناول ا لسة اليوم، حول موضوع لشغل بطلب  للكمة يف هناية 
ي " الج السعال والزنالت الربدية، يف الوقت ا ٔدوية  النقص احلاد يف 

د وف احئة  ه    ".19-تتفىش ف
ل احملدد ٔ ل ا ىل احلكومة دا ل  ٔح ربت عن  وقد  واليت 

ٕالجياب مع هذا الطلب ل  لتفا   .استعدادها 
لس املوقر ب ري، حنيط ا ٔ ارشة بعد يف ا د م ىل مو ٔننا سنكون 

راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  امة  لسة  هناية هذه اجللسة مع 
سع  10ىل  عددة ) 9(مشاريع قوانني تتعلق ب ات دولية ثنائية وم اتفاق

لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف ٔطراف وب   .2019ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني شكرا السيد   .ا

ة لقطاع إالدماج  ٔول املو ٔسئ احملور ا ٓن يف معاجلة  رشع ا
صادي واملقاو الصغرى والكفاءات، عفوا   ..ق

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد  اركاملس   :)نقطة نظام( السباعي م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شار    ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس

س احملرتم،   السيد الرئ
ابية  ٔسئ الك ٔال ويه ا مة مباكن،  يل يه  د النقطة ا رة وا نود ٕا
قة  ٔن احلق ر،  ٔي اعتبار، السيد الوز ىل احلكومة ال توهيا  رد  يل  ا
ٔن احلكومة ما   ، ٔسئ ىل هذه ا ساءلون  شارن ي السادة املس

رتمش ستورية ..تت ال ا ٓ ش ا رتم   .ما ا
ا تنطلبو من احل ل السادة ولهذا اح ابية د ٔسئ الك ل مع ا كومة تتفا

يل يه حملية  ابية تتكون فهيا مسائل ا ٔسئ الك ٔن هاذ ا شارن،  املس
ش تطرح يف هذه اجللسة، ولهذا نطلب من احلكومة  يل ما ميك وٕاقلميية ا

ابية ٔسئ الك ل مع هذه ا   .تتفا
  .شكرا
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س    :اجللسةالسيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه لقطاع إالدماج  ٕاذن ٔول املو ٔسئ احملور ا ٓن يف معاجلة  رشع ا
شغيل والكفاءات، حول سياسة احلكومة  صادي واملقاو الصغرى وال ق

مج  ر داث "ٔوراش"خبصوص تزنيل  فرصة  250.000، الرايم ٕاىل ٕا
يت  الل س ارش  دة املوضوع2023و 2022شغل م   .، واليت جتمعها و

ه والبداية مع س ٔحرار، وموضو سبل "ؤال فريق التجمع الوطين ل
مج احلكويم ذ الرب شغيل"" ٔوراش" "تنف ال ال   .لهنوض مب

شار شارن، تفضل السيد املس د السادة والسيدات املس ٔ.  

ل شار السيد عبد إال لف   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شارون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ٔزمة الصحية لـلرمغ من ا صادي احلايل املرتبط  ق د"لوضع  -وف
ىل الصعيد الوطين، "19 سبة البطا  ٔدى ٕاىل ارتفاع مؤرشات  ي  ، وا

جمها احلكويم  ر ٔن احلكومة الزتمت يف  ال " ٔوراش"ٕاال  هنوض مب
شغيل   .ال

ر،   السيد الوز
ال اليت تعزتمون فهيا تزنيل هذا الور ٓ ش إالسرتاتيجي سائلمك عن ا

ات واسعة من املواطنني واملواطنات  ٔمهية وراهنية يف متكني ف ملا  من 
صادي  ق منو  ٔفق الرفع من استدامة ا من الولوج ٕاىل فرص الشغل، يف 
سهتدف  عية يف البالد، وهل س ج رشية و وحتسني مؤرشات التمنية ال

شغيل املناطق اجلبلية والعامل القروي؟ وما مدى مرا شجيع  اته ل
اقة؟ اص يف وضعية ٕا ٔش   ا

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  مج "السؤال الثاين موضو ر سياسة احلكومة خبصوص تزنيل 
داث " ٔوراش" ٔوراش  250.000الرايم ٕاىل ٕا ارش يف  فرصة شغل م

يت  الل س ة    ".2023و 2022مؤق
د الس ٔ ٔصا واملعارصةاللكمة  شارن من فريق ا   .ادة املس

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،  شاورية اجلهوية اليت مقمت هبا، السيد الوز لقاءات ال بعد سلس ا
ٔعطت احلكومة يف يف خمتلف ا شغيل،  جلهات حول موضوع الشغل وال

مج  نطالقة الفعلية لرب م القلي املاضية  ٔ ي هيدف ٕاىل "ٔوراش"ا ، ا
داث  يت  250.000ٕا الل س ة  ٔوراش مؤق ارش يف  فرصة شغل م

  .2023و 2022
ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري اليت تنوي  سائلمك، السيد الوز ا 

رى ال ي  مج، ا ٔجرٔة مضامني وحماور هذا الرب ل  ٔ وزارة اختاذها من 
ٓفة  اوز تداعيات سوق الشغل اليت عرفهتا بالد من جراء  ه فرصة لت ف

  .ورو
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  مج "السؤال الثالث موضو ر سياسة احلكومة خبصوص تزنيل 
يت  250.000داث الرايم الٕ " ٔوراش" الل س ارش  فرصة شغل م

  ".2023و 2022
ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة والسيدات املس ٔ اللكمة 

دة والتعادلية   .لو
شار تفضل   .السيد املس

ن الطرمونية شار السيد ع   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

هتا حتسني ٔ  ا تكرة،  لنت احلكومة عن اخلطوط العريضة لربامج م
شغيل وتعزز حظوظ إالدماج املهين وشجيع املبادرة الفردية،  قابلية ال

مج  ر ث يعد  ٔوراش" ٔوراش"ح ٔمه هذه ا د  ٔ.  
ر احملرتم، عن تفاصيل هذه و سائلمك، السيد الوز يف هذا الصدد 

مج وعن ٔو هذا الرب ٔرض الواقع الربامج  ىل    ؟خطة تزني 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  مج "السؤال الرابع من الفريق احلريك، موضو   "".ٔوراش"ر
س   .تفضل السيد الرئ

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
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ر احملرتم،   السيد الوز
مج  ر ٔهداف  سائلمك عن  شغيل،  " ٔوراش"يف ٕاطار سياسة ال

؟ ة تزني   ويف
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  شرتايك موضو سياسة احلكومة "السؤال اخلامس من الفريق 
مج  ر   "".ٔوراش"خبصوص تزنيل 

شار   .تفضل السيد املس

ش ٔيذي السيدار املس   :يوسف 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
مج  ر   ؟"ٔوراش"سائلمك حول سياسة احلكومة خبصوص تزنيل 

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  مج "السؤال السادس موضو ر سياسة احلكومة خبصوص تزنيل 
  "".ٔوراش"

حت شارن من فريق  د السادة املس ٔ لشغالني اللكمة  اد العام 
  .ملغرب

شارة   .السيدة املس

شارة  ري السيدةاملس ن    :هناء 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون، السيدات والسادة   املس
مج  ر ل تزنيل  ر، عن مرا الرايم " ٔوراش"سائلمك، السيد الوز

داث  صب شغل مؤقت 250.000ٕال   ؟م
رشكرا السي   .د الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب حول  سياسة "السؤال السابع من فريق 
مج  ر   "".ٔوراش"احلكومة خبصوص تزنيل 

شار   .تفضل السيد املس

شار    :دمحم معوري السيداملس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ

  ر احملرتم،السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم، حول سياسة احلكومة خبصوص تزنيل  سؤالنا، السيد الوز
مج  لق " ٔوراش"ر ارش 250.000الرايم ٕاىل    ؟فرصة شغل م

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ذة لتزنيل "السؤال الثامن موضو مج إالجراءات املت ، "ٔوراش"ر
احئة  ف من تداعيات  د"ومدى جناعته يف تقليص البطا والتخف - وف

شغيل "19   ".ىل مستوى ال
لشغل حتاد املغريب  د السيدات والسادة من فريق  ٔ   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد    :لوش بوشعيباملس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  شارون احملرتمون،السيدات والسادة املس 
مج  ر ذة لتزنيل  ر، عن إالجراءات املت سائلمك،السيد الوز

  .ومدى جناعته يف تقليص البطا" ٔوراش"

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل،  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شاري مجمو السؤال التاسع من مس
ه  مج "موضو ر ذ    "".ٔوراش"تنف

شارتفضل الس    .يد املس

شار    :ن الكرشهيل السيداملس
س،   السيد الرئ

مج  ر ر، حول مدى فعالية  ملعاجلة " ٔوراش"سائلمك، السيد الوز
لق فرص شغل قارة، حترتم رشوط العمل  هيلكية ٕالشاكلية البطا و

عية ج رشيعية  ضيات ال   .الالئق واملق

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ري، موضو ٔ ل ا سياسة احلكومة خبصوص تزنيل "السؤال ما ق
مج  داث " ٔوراش"ر ٔوراش  250.000الرايم ٕال ارش يف  فرصة شغل م

يت  الل س ة    ".2023و 2022مؤق
عية ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ   .واللكمة 

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
س، السيد   الرئ
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ٔكدو   ..السؤال كن

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ك   .رك هللا ف
ه  لشغل، وموضو حتاد الوطين  شارن عن  ري من املس ٔ السؤال ا

مج " ر ن من  د يار املستف رتام تطبيق " ٔوراش"معايري اخ ت ا وضام
ٔوراش عي يف هذه ا ج رشيع    ؟"ال

شار   .تفضل السيد املس

شار  ا السطياملس   :السيد 
ٕالضافة  ن،  د يار املستف ر، حول معايري اخ سائلمك، السيد الوز

رتام قانون الشغل ل ا   ؟لسبل د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شغيل  صادي واملقاوالت الصغرى وال ق ر إالدماج  لسيد وز اللكمة 
ٔسئ املتعل ىل ا ابة  سياسة احلكومة خبصوص تزنيل والكفاءات لٕال قة 

مج   .الرب
لمنصة ر    .تفضل السيد الوز

صادي واملقاو الصغرى  ،سكوريالسيد يوس  ق ر إالدماج  وز
شغيل والكفاءات   :وال

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س،   السيد الرئ
شار    ،نيمن احملرت السيدات والسادة املس

ي  ىل طرحمك لهذا السؤال، ا ٔشكرمك جزيل الشكر  ٔن  ٔود  ٔوال، 
امة، هاذ  شغيل والبطا بصفة  يل يه ٕاشاكلية ال ا هاما ا خيص موضو

ات سم خبصوصيته يف هذه املر  ي ي شها مجيعا،  املوضوع ا اليت نع
ليمك-ٔال ويه مر اجلاحئة وتداعياهتا  الني ىل  -كام ال خيفى  ا

عي ج صادي وبطبيعة احلال    .ق
ة الهامة  لزتامات احلكوم د  ٔ ه اليوم يعترب  متوين ف ٔ ي س املوضوع ا
ة لصاحب اجلال نرصه هللا،  ة السام اليت تندرج يف ٕاطار التوجهيات امللك
ني  بة لك احملتا ل موا ٔ اللته السديدة من  واليت تعكس نظرة 

 من سوق الشغل يف هته الفرتة العصيبة اليت مير مهنا واملقصيني، الس
ٔرسه   .العامل ب

منوذج التمنوي  الصات ا منوذج التمنوي و ٔىت هبا ا ٔمور اليت  ولعل ا
ٔيت  لية ت ر يف ٕاطار سياسة تفا شلك مغا ىل رضورة العمل  كذ تؤكد 

لمواطنات واملواطنني سبة  ل   .جلديد 
ي  مج احلكويم ا س احلكومة والرب ٔنظارمك السيد رئ ٔمام  قدمه 

ٕالضافة ٕاىل سياسة هيلكية  ٔنه و ال،  ٔيت يف الصممي يف هذا ا احملرتم، ي
لق فرص الشغل  ر و س ىل  شغيل  ل ال اعها د تعمتد يف املقاربة م
سياسة  ٔىت كذ  ة يف البالد، فٕانه  ات املنت عن طريق تعبئة لك القطا

لية لها بعد دى  تفا ٕ اء الزتاما  ٔنه  دا،  ه بعد قوي  ظريف ولك
عية ج و  ٔال وهو ا مج احلكويم،  يل اكينة يف الرب امات ا   .ا

عية ٕاىل امسحتو يل نتوقف عندها  ج و  ل ا وهاذ القضية د
صادي  ق ٔنه كام تعلمون يف سريورة الفكر السيايس و لبضع ثواين فقط، 

ول وا يل مرت ا رب التارخي، ولعل املر ا ل  حلكومات بعدد من املرا
و الراعية  سمى  ري يه ما  هيا الك ) l’Etat providence(شتاق ٕا

و احلاضنة، واليت  ٔرسه  -كام تعلمون  -ٔو ا ة يف العامل ب الستطا مل يعد 
ذ عقود   .سمترار فهيا م

يل اكن فهيا  اء بعدها املر ا سميوه ليربايل وقد  ه نقدرو  د التو وا
ٓفات  ٔعطى  ٔعطى إالقصاء و دد من املقصيني و ٔعطى  دا،  قوي 
متع، مل  كون يف ا يل خصو  عتبار التوازن ا ذ بعني  ٔ ٔنه مل ي عية،  اج

ٔصبح امجليع واع عية و ج عتبار الفوارق  ذ بعني  ٔ ابتداء من  ي
ٔل سعينات وسنوات ا ىل سنوات ال ٔنه من الالزم بطبيعة احلال  ىل  فني 

حلاح ٕ ي يطرح نفسه  ٔصبح السؤال ا ددا، ف ٔن تلعب دورا م ول  ما : ا
ة، مع مستلزمات  لها، من  و يف ٕاطار تفا ور اجلديد  هو ا
ات  لموارد ومن ٕاصال ويل من تنافسية ومن تعبئة شام  صاد ا ق

ٔخرى ة  ٔساسية؟هيلكية، وما بني، من  عية وا ج   ، املسائل 
ٔن خندم  حضارات هو  شعوب و ٔنه يف هناية املطاف، ما هيمنا 
ل جتددها،  ٔ ل ٕابداعها ومن  ٔ ل اسمترارهتا ومن  ٔ ا من  شعوبنا ومواطن

عية ج و  اءت ا   .وهنا 
ٓخر ليك منزي ما بني  ح قوسا  ٔف ٔن  ٔخرى  ولكن امسحوا يل مرة 

ل مفهومني، املف  عية"هوم د ج و  د احلياد سليب، " ا يل عندها وا ا
سمى بـ ٔصبح  ليه هبذا الشلك، وما بني ما  و "ٕاذا امسحتو يل نعرب  ا

شطة عية ال عية "، هذه (l’Etat social actif)" ج ج و  ا
شطة رب ٕاعطائه لك املس " ال لها هو تقوية الفرد،  ز د ٔمه الراك يل  تلزمات ا

ين احلياة  النظمش يقدر هاذ الفرد ينخرط يف  تج وي صادية وكون م ق
لو عن طريق العمل وعن طريق الشغل  ل د ين املستق لو وي د

شغيل   .وال
ي يعمتد  امة، هبذا املنظور، ا مج احلكويم هبذه ا اء الرب ومن هنا 

د ا ٔوال، وا ىل،  ليمك  ش ف يعمتد كام ال خيفى  و  لسياسة ٕارادية 
يل  شطة ا رب السياسات ال شغيل  ل ال ال د ل وحتاول تعاون يف ا تتد
ادي نقويوها، كام  ل الربامج، راه عند اليوم و د العدد د تنقومو هبا يف وا

س احلكومة احملرتم ىل لسان السيد رئ   .اء 
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س ل  ل الوساطة، هاذ التعبئة د و هاذ الربامج د ر، ورامك شف
ر  اء الوز ر، ولقد  س ل جلنة  ات د ج بري من  دد  ٔننا در 
ن معل معيق تدار وقريب  ٔنه اك ىل  ش يقول  ر كذ  الس امللكف 
ر،  س ل  ادة هيلكة امليثاق لكه د لوجود، يف ٕاطار ٕا ادي خيرج 

الية عتبار الفوارق ا ذ بعني  ات ش  عتبار القطا ذ بعني   ،
ش  ر  س ل  بة د ل املوا عتبار املستلزمات د ذ بعني  ٔ دة، ي الوا
ٔيضا  د، ولكن  كفي يف هذا الوقت اجلديد واملست ذاب مبا  كون ب 

رامج من هذا النوع حبال هاذ    ".ٔوراش"هنا 
ٔن ىل  مج احلكويم  اء يف الرب ٔ الثانية  عية املس ج و  ه هذه ا

منو  ل ا امة د ٔن يه ا مة،  وسطة  لق طبقة م رب  سوف ترتخس 
ستقرار   .والتمنية و

ع إالدارة  ال  الية يف ا دمات ذات جودة  كون  لثا، خص 
م هذه فقط اكن  ٔ ٔنه بضع  و  لمواطنني، ورامك شف واخلدمات املقدمة 

سرتاتيجية رمق  د  الية ٕاطالق وا ٔنه اخلدمات من جودة  برية وتتعرفو  ية 
عية وهذا الورش  ج رب املسائل الرمقية، مث تعممي امحلاية  متر ف متر 
ة بطبيعة  ك يل احلكومة م ٔطلقه سيد هللا ينرصو، وا يل  ري واملهم ا الك
ت يف  ال جتاه واكنو ٕا ات يف هذا  ، وراه اكنو اج ىل تفعي احلال 

دد من ه ر، مارس وما ٕاىل ذ  ٔنه ابتداء من فربا و  جتاه، ورامك شف ذا 
د من هذا التعممي ستف متع املغريب سوف  ات والرشاحئ الهامة من ا   .الف

ل سيد  ٔنفسنا السؤال يف احلكومة بعد التعيني د ىل  ا  ٕاذن طرح
تيه 7هللا ينرصو يف  ٔمام الربملان بق ب  لسيه، يف  ،ٔكتور وبعد التنص مب

شلك رسيع  لوجود  يل خصنا خنرجو  ٔشنو ا ة  ٔوليات احلكوم هذه ا
ل معمك ومع الساكنة   .وبتفا

ٔوراش الهامة الكربى والصغرى  ل ا مج د ل الرب اءت الفكرة د
س احلكومة، قال يل ة، اتصل يب السيد رئ ر، : املؤق شوف، السيد الوز

مج خصنا خنر  ٔقرب وقت ممكن، وليين بغيناه هللا خيليك هاذ الرب جوه يف 
ديد، قلت  ل  مج من ج ر يفاش؟ قال ليا خص هاذ : كون 

ل احلكومة لكها، يعين  مج د ر كون  ل لك يشء،  ٔوال وق مج،  الرب
شغيل يه قضية امجليع، هاذي  ٔن ال ه،  سامهو ف ات لكهم خصهم  القطا

ٔوىل   .ا
مج هذا خص ٔنه هاذ الرب رايب، خص  نيا،  د البعد  كون عنده وا

ذ  ٔ د ي ش لك وا لو  ه يف التفعيل د سامه ف ات الرتابية  حىت امجلا
ٔال ويه اجلهوية  لبالد،  يل بغاها سيد  لو، يف ٕاطار املقاربة ا املسؤولية د
ساوهش حىت هو، وبطبيعة احلال  يل بغينا منشيو فهيا، والالمتركز ما ن ا

يل  ذ الالمركزية ا   .1976بداهتا بالد م
د العدد  ت وا لعمل، تالق ا  ات املهمة انطلق فانطالقا من هاذ التو
ر  ل احلرص السيد الوز ىل س ل املثال ال  ىل س ر  ٔذ ل الوزراء،  د
ب، السيد  ل التعلمي اليس شك ر د زار، السيد الوز ل التجهزي اليس  د

ة والثقافة واالٕ  ل الشب ر د ن سعيد، السيدة الوز دي  الم اليس دمحم 
لتعمري وسياسة املدينة فاطمة الزهراء املنصوري، السيدة  رة امللكفة  الوز
ٔستاذة فاطمة الزهراء  صاد التضامين ا ق ة و لسيا رة امللكفة  الوز
ة اليس الصديقي واليس  ر الفال ة والسيد وز ر الص معور، والسيد وز

ٓيت طالب، هاذو ٕالضافة بطبيعة احلال جلوالت  ا  ات  لكهم قطا
ملزيانية،  ر املنتدب امللكف  مكوية مع وزارة املالية، والس السيد الوز
ٔخرى  و، وبطبيعة احلال اكنت لقاءات  د يف وق ش هاذ اليش خص يو
دد  ، اكنت  ٔستاذة غيثة مزور والسيد مزور كذ ار وا ٔستاذة ح مع ا

لقاءات مع ل ا   .الوزراء لكهم د
شوفو  ش  الش؟  ايس،  د الوقت ق روه يف وا اولنا ند هاذ اليش 

ه رو ف ادي ند ٔشنو  ٔوراش  د يف ٕاطار هاذ ا ل لك وا   .التصور د
وية، هاذ العملية لكها  د اجلوالت  ا يف وا من بعد هاذ اليش انطلق

ة من اجل  58استغرقت  رة لك  ا يف ز ، توفق ىت يوم، وامحلد  هات إالث
شوفو السادة الوالة والعامل، واكن  ة كنا ت ل املغرب، ويف لك  عرش د
كون التعبئة  ش هاذ اليش  لية  ا ر ا ل السيد وز مع قوي د د ا وا
كون كذ  ٔنه  ا كذ املنتخبني احملليني، وطلبت  لو، وشف الرتابية د

  .الفعاليات
ة تنقولو  ة  لسو مع لك  هللا خيليمك بغينا نفهمو وتبلغو : هلمميل تن

مج  يفاش هاذ الرب كونو عندمك؟ و يل يقدرو  ت ا ٔولو ٔشنو هوما ا لنا 
ل  يل مايش يف لك " ٔوراش"د ات واخلصوصيات ا ميكن يتالءم مع احلاج

  ة، بل يف لك ٕاقلمي؟
ل  ٔفاكر مل يب ل ا د العدد د ل التوصيات، وا د العدد د واكنت وا

لك السادة املنتخبني والسادة املسؤولني ورؤساء  -واحلق يقال - نا هبا لي 
ىل السلطات احمللية والسادة النواب  ة والسادة املسؤولني  املصاحل اخلارج
ٔحزاب وبدون  ىل املستوى الرتايب من لك ا ت  يل تالق شارن ا واملس

اء   .است
د الرب ل وا ة د مج، قلنا هاذ انطالقا من هاذ اليش متت الصيا

لمك ٔسئ د مج هذا، وراه تطرح يف ا يل بغينا : الرب ٔهداف ا ٔشنو ا
  نوصلو لها؟

شدو الفلوس  ة خصنا هاذ الناس هاذو ما منشيوشاي  ا ٔول 
هلم، ال يف التكون  دمه يف يشء ال يف املسار د ونفرقومه، سوف لن نف

د ال  ذو وا ش  هلم  هلم، ال يف القدرة د لد  ٕاذن، شغل يف املستق
ات  د احلاج اسب وا يل ت شغيل، ا ل ال قي د مج حق د الرب خصنا وا
ٔرض  ىل  فذو  ٔوراش خصهم يتدارو وخصهم ي حملية خصها تدار، هاذ ا

  .الواقع
شارن  د السادة املس ٔ ه  ىل راسنا السؤال، وراه طر ا  وهنا طرح

كون الئق يل هو خصنا الشغل  كون . ا شاي ش  الشغل الئق ما ميك
ٔجور، وثقو يب هذا جمهود  ٔدىن ل ٔقل من احلد ا كون  يل تؤدى  ٔجرة ا ا
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س احلكومة فاصل  ل السيد رئ ه يف احلكومة، واكن التحكمي د بري در
ل  ٔجرة د د ا كون وا ٔوراش  ادي تؤدى يف ا يل  ٔجرة ا ش هاذ ا

، مبع ٔقل من ذ س  ٔجور ول ٔدىن ل ش نفرسها لمك، احلد ا ٓخر  ىن 
ٔدى هلم  ٔوراش لكهم خصهم يت ادي خيدمو، ٕان شاء هللا، يف  يل  الناس ا

ل  ٔجرة د نة وال يومني يف  3ما خيدمش ) SMIG1(ا م يف الس ٔ
رو حبال هكذا، ال، خصو  ٔخرى ونبقاو ند نة ا رجع الس نة ويعاود  الس

  .هخيدم الشهر لك
ة الثانية، قلنا لو : احلا ٔنه سيد هللا ينرصو بغا املواطنني د ودي مبا 

عية والتغطية  ج عية وامحلاية  ج ستافدو من التغطية  لكهم 
ش ميل خيدمو هاذ الناس غيترصح  رو هاذ اليش  ادي ند الصحية، ٕايوا 

ى صندوق  ستافدو حسب القوانني ) 2la CNSS(هيم  ش  لتايل  و
ٔساسية اجلاري هبا العمل من   .هاذ التغطية هاذي املهمة وا

د  د املهارات، ٕاذن در وا اسبو وا ك لثا، هاذ الناس خصهم 
سمى  ي  l’école)حبال مدرسة الورش ) الورش املدرسة(املفهوم 

chantier)  لو ش يقدرو الناس ميل يد ٔوراش  يل يف وسط ا ا
ستافدو من هاذ التكون   .لورش 

هلم رابعا، هاذ الناس خ ل املسار د ٓخر د كون عندمه يف ا ص 
ستعملوها ٕاىل بغاو يش  ش يقدرو  ل هذاك املشغل  د الشهادة د وا

ل ٔخرى، ٕان شاء هللا، يف املستق   .دمة 
مج  ر رب  شغيل  ل قابلية ال مع د فكر فهيا، " ٔوراش"ٕاذن هاذ ا
ٔقالمي ومع اجل  لنا يف التفاصيل مع ا ٔودي : هات قال ليكولكن قلنا ميل د

د الصيغة، قلنا  ل إالبداع، وصلنا لوا رو شوية د و ند ٔج هللا خيليمك 
ٔجزاء" ٔوراش" ل ا   :فهيا جوج د

هنار  د ا يبدا وا د الورش  ة، مبعىن وا ٔوراش املؤق ن ا ٔوال، اك
دمومه  ه الناس، غي دمو ف هنار، هاذ الورش املؤقت غي د ا ي وا هت وي

ل  الس إالقلميية ويف القطاع د امجلعيات والتعاونيات يف ٕاطار رشاكة مع ا
ه  ادي تو يل  ات الوزارية ا يل فهيا مجيع القطا لجنة ٕاقلميية ا د ا ٕاطار وا
ا كنعاونو  ٔوراش، ولكن املشغل راه هو امجلعية وال التعاونية، واح هاذ ا

يل  ٔجور هاذي ا هيم هاذ ا رب هاذ الناس هاذو، حبيث كنوفرو  سددها 
يل قلت ليمك ات ا ٔو هاذ التعاونيات يف ٕاطار هاذ االتفاق   .هاذ امجلعيات 

ب  منشيو عند اليس شك عددة، ميل  ٔنواع م ٔوارش من  وهاذ ا
د العدد : منوىس تيقول يل ٔ هللا خيليك عندي وا شوف اليس يوس، 

ٔوالد املواطنات واملواطنني املغاربة ما عندهوم ل الناس،  ش إالماكنيات د
مع  ل ا د الورش د ٔ بغيت حنل وا مع املدريس،  رو ا ش يد

ه  ستافدو  4ٔشهر وال  3املدريس ف ش  ٔشهر ومنشيو ونعاونو املغاربة 
ادي جييو لهاذيك املدة  يل  مع املدريس، وخنلصو هاذوك الناس ا من ا

                                                 
1 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

ٓمني   .املعينة، 
سعيد تيق منشيو عند اليس املهدي ب شوف السيد : ول ميل 

نو  يل حمتاج يض ا شيط الثقايف والر ٔ عندي الت ر، هللا خيليك،  الوز
ش ميشيو  يل ما عندمهوش املزيانية وإالماكنيات   les salles)املغاربة ا

de sport) يف ما بغاو اهتم  شو ح د  ؛ويع ٔ هللا خيليك بغيت وا
ا ٔ غنعطيك دور الشباب و بري،  مج  دي خندمو فهاذ اليش، ولكن الرب

ش ٓمني.. هللا خيليك بغيت تعاونو  ا    .مرح
د  ٔمور ووا ل ا د العدد د ن وا ر التجهزي، اك كذ مع السيد وز

روها يل ميكن لينا ند ت ا ل التجهزي ن ٔواراش د   .ا
جتاه،  ل الربامج فهاذ  د العدد د ة كذ عندو وا ووزر الفال

ة   .كذ وما ٕاىل ذ من السيدات والسادة الوزراء ووزرة السيا
ن هاذ اليش عندو مضمون،  ا هاذ اليش راه اك ا شف ٕاذن ميل مش

ري الناس تيجيو وميشيو كوش  ه ما  د التوج كون وا   .ش 
نا تنفكرو قلنا ىل هللا، بق ىل هاذ اليش قلنا نتولكو  ا  : ميل اتفق

ش رو املقاربة؟ ما ميك ش  يفاش غند ري  ط،  سريوه من الر هاذ اليش 
ر  سري وتد يل تبقى  ش احلكومة ا كونو واحضني راه مستحيل، وما ميك
د الرشاكة، مع  هاذ اليش وتعطي هاذ اليش، راه مستحيل، ٕاذن خص وا
رو الرشاكة؟  ٕاما القطاع امجلعوي،  ٕاما القطاع اخلاص، زعام ما  من غند

ٔخرى ة  ا ش يش    .اكي
امني، القط ال خصنا  رو معه رشاكة فهاذ ا اع اخلاص ٕاىل بغينا ند

ملنظومة املالية  سمى  الش؟ خص صفقات وخص طلبات العروض وما 
ش  سمحش ما اكي ل هاذ اليش ما ك يل ) un business model(د ا

ري  ن قطاع مجعوي مؤهل، وهاذ القطاع هذا  التايل قلنا اك ليه، ف ين  تت
قة، وحترتم  خصنا خنتاروه كون دق يل  ل املواصفات ا د العدد د رب وا

لناس وخيدمو الناس، ٕاذن هذا هو املفهوم ة ونعطيو احلقوق    .فهيا الشفاف
نا تنقولو رو لهاذ اليش؟ واش غنبداو املغرب لكو؟ : بق يف غند ٕايوا 

ري يف  125.000هاذ اليش ما معر املغرب ما دارو هباذ احلجم راه  د  وا
ة هباذ  2.25، 2022 سنة ا رمه، ما معر املغرب دار يش  ل ا مليار د

يل ترضرو من  ٔن بغينا الناس ا د"احلجم،  دامني "وف يل اكنو  ، الناس ا
يكون  يل وقفت هلم اخلدمة، ٕاذن   la)مرصح به يف  (déclaré)وا

CNSS) وكتوقف لو الترصحي.  
ارج التغطية واكينني كثار، وراه يل  هنم  الناس ا ارف ٔقالمي راه  ا

ادي نبداو  رضرة، قلنا  اطق م ن م ٔقالمي، اك ن  ات املترضرة، اك والقطا
د  ل  10بوا د العدد د ن وا و اك ٔن راك عرف ا  ري جتري ٔقالمي  ل ا د

ش  اد ن تنظميي، يعين هاذ اليش ما  ٔنظمة معلوماتية، اك ن  املساطر، اك
دو، وال سري بو دو وي ش  مييش بو كون املزيانية موجودة  ٔنه  كفي 

متىش   .هاذ اليش 
د  ل وا يار د خ ، ٕان  10ٕاذن مت  يل عبد ربه غنبدا اجلو ٔقالمي ا ا
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ادي نبداو، ٕان شاء هللا،  ذن هللا،  ٕ شاء هللا، ابتداء من يوم امجلعة 
يدق املضيق، ويف هاذ  ش هاذ  2لف متو اجلو لكها  ادي  ٔسابيع  ا

اذو هذه اليش ش يت ٔوراش، طلبات العروض   ينطلق فعليا، حتديد ا
ش يبدا هاذ  دو عباد هللا  كونو، نو يل خصهم  ملواصفات ا امجلعيات، 
شور  اء يف م م القلي املق حسب ما  ٔ اليش، ٕان شاء هللا، يف هذه ا

ل  ٔول د ن، هذا الشق ا س احلكومة احملرتم، مز   ."ٔوراش"السيد رئ
ل  نا كنخممو وكنت" ٔوراش"الشق الثاين د رو مع خمتلف ذميل ج ا

لني يف خمتلف اجلهات قال  هللا خيليك، راه عند بعض املقاوالت : الفا
ل  د"ترضرت من اجلاحئة د شتغل يف "وف يل ك ، عند بعض امجلعيات ا

د ال ٔويل، يف وا ات يف التعلمي ا دد من القطا عدد ٕاطار رشااكت مع 
هود  د ا يل دارو وا ل التعاونيات ا د العدد د ٔمور، راه عند وا ل ا د

ىل قد احلال   .بري، وليين احلا 
ن نفكرو يف ٕاطار : قلنا هلم د " ٔوراش"مز رو لمك وا ش ند ت،  ن

؟ در الشق الثاين من  ٔشنو در لهيم،  ىل ر يل هاذ الناس يوقفو  مع ا ا
ل  مج د سمى "ٔوراش"الرب يل هو ما  ، "ٔوراش إالدماج املستدام"، ا

ث بغينا الناس يطولو يف اخلدمة   .ح
ٔو "ٔوراش إالدماج املستدام"ٔشنو هو  ٔو مجعية  ؟ قلنا لك مقاو 

اء هاذ  دامة مايش حىت  ات  ٔوراش"تعاونية قامئة ا مج  اد  "ر
لها، عندها الزبناء دامة، عندها اخلدمة د لها، عندها  بدات، ال،  د

ة اجلهوية، هذه املرة د اجلهات، يف  ل يل ختتارها ا دامة، ا القطاع فاش 
ٔقالمي يف دمع إالدماج  ة هذه ا ٔوراش املؤق ل ا ٔول د ٔوراش اجلزء ا ا

ادي، هللا خيليمك، ندمعو هاذ الناس ملدة   18املستدام هاذو اجلهات، 
ٔو تعا ٔو مجعية  يار من طرف شهر، مبعىن لك مقاو  خ لهيا  ونية وقع 

ل الناس، وقال  هاذ الناس  د العدد د يل فهيا وا لجنة اجلهوية ا هذه ا
ن كنقولو رضر ٔو يش : هاذو م ديد شغلتوه  توه  د ج ٔي وا هللا خيليمك، 

ن  ٔن اك دامني به، ولكن ما كنتوش كترصحو به  د كنتو  وا
(l’informel)كون مرصح ، رامك كتعرفو انتوما ها ذ اليش، خصنا الناس 

ل  ستافدو من اخلدمات د ش  لعلن  ش خيرجو  ش يترصحو  هبم 
ٔننا نعطيومك  ن  ا مستعد عية، هاذ الناس هاذو اح ج التغطية الصحية و

رو ة حشال ند نا كنفكرو هذه املن شغيل، وبق ىل ال لتحفزي  ة  د املن   .وا
كرث  ون بغينا  مك  ين وب ة يه ب ون در يش م و زعام قوة هذا 

ش ينجح لنا  اد ل الناس، ولكن ما  بري د د العدد  رو وا ش ند  ، قلي
كون عندو معىن ودر  يل  د املبلغ ا نا كنفكرو يف وا مج، ولهذا بق الرب

ستافد  18درمه ملدة  1500 ، لك خشص راه ميكن  شهر، ها انتوما معا
ل السن 2.7من  ش نقدرو نعاونو  18مي ملدة مليون د شهر، كدمع 

ش تتحمل هاذوك  هذيك التعاونية وال هذيك املقاو وال هذيك امجلعية 
ش ىل ما يدوز  18و.. املصاريف و ة قلي  ا كنطلبو -شهر مايش يش 

ء  لينا الو رفع  ل  ذن هللا،  -من هللا عز و ٕ ىل ما يدوز، ٕان شاء هللا 

يل ت  ٔزمة ا   .نعانيو مهناهذه ا
رو  ادي ند ٔوراش  %80ٕاذن قلنا يف البداية  ٔوراش، ا ل ا د

رش السادة  ات، وراين ما ذ ة بدمع مجيع الوزارات، دمع مجيع القطا املؤق
ادي متيش يف  %20الوزراء لكهم لضيق الوقت فقط، و مج  ل الرب د

ا ا  يل بغيناه، اح مع لٕالدماج ا ل ا ٔوراش د دي نعاونو ملدة ٕاطار هذه ا
ٔقل،  18 ىل ا امني  م ملدة  شهر ولكن املشغل تنقولو لو خصك ختد

ادي نعاونوك يف  ا  ٔنه اح ٔنت  18الش؟  شهرا، ولكن راه خصك حىت 
عاقد مع هاذ الناس، وغيكون يف  كون م ادي  ذ املسؤولية د و ٔ ت

ا يف ٕاطار الشغل الال ل مدونة الشغل، مش ضيات د   .ئقٕاطار مق
ورية  ىل ا مك اطلعمت  ٔ ٔظن  د الرشح،  امة وا ٕاذن هاذو هام بصفة 

ٔرش يل كنظن يه دورية واحضة اليت  س احلكومة، ا ل السيد رئ لهيا  د
ش هاذ  ، معبئة  ٔسبوع املايض، وبدينا العمل، والفرق راه، امحلد  ا

ادي نعمم ٔقالمي  ستافدو الناس، وا ش  و هاذ اليش العمل هذا يتدار و
ا  ل مايش راه خصنا اح ري يف  125.000تدرجييا، ولكن يف القريب العا

ستافد يف هاذ السنة هاذي مايش  ٔقالمي  هاذ السنة هاذي، خص مجيع ا
ٔخرى دة    .يف سنة وا

ا بدينا يف هاذ  ٔسابيع فقط،  10ٕاذن اح ري ملدة بضع  ا  ٔقالمي جتري ا
رجعو ونعاودو نعم ل ما نعاودو  مو هاذ اليش تدرجييا حىت نوصلو مجليع ق

الش؟ ل اململكة،  ٔقالمي د   ا
ال  ىل ا ال الرتايب،  ىل ا لو  ذ املسؤولية د ٔ د ي ٔن بغينا لك وا
س  ادة، جلنة بعدا ٕاسرتاتيجية يرتٔسها السيد رئ الوطين، ودر جلنة الق

ل لك دد احلصيص د يل تت يل كتعطي التوجهيات ا  ٕاقلمي ولك احلكومة ا
مج،  ىل هاذ الرب يل يقدرو يطرؤو  يل كتدرس حىت التغريات ا ة، وا

ادة  ل الق لجنة د د ا ن وا ا ما عند مشلك، واك  comité de)اح
pilotage)  ات ه القطا لو ف ل الرئاسة د لرشف د يل حظيت  ا

يل تيد لجنة إالسرتاتيجية ا ىل ا بثق  ٔنه م ل يف الوزارية لكها، 
ر العدة  يل تيد ٔنظمة  ،(le Kit)التفاصيل، ا يل فهيا ا العدة التنظميية ا

ملسائل  لو و لتفاصيل د ر  يفاش تيد يل فهيا هاذ اليش  املعلوماتية وا
ل شكون  ذ القرار د يل تتا لجنة اجلهوية ا ن ا لو، وبطبيعة احلال اك د

ادي مو ما الرشاكت، شكون مه التعاونيات، شكون هو ه يل  ا امجلعيات ا
لهيا،  ل إالدماج املستدام وختدم  ٔوراش املستدامة د دو من هاذ ا ستف
ل هاذ  ديد د ذ القرار ف خيص الت يل كتا لجنة إالقلميية ا ن ا واك

ة ٔوراش املؤق ل ا ع د ٔوراش والت   .ا
مج هذا ح ل هاذ الرب امة الطريقة واحلياة د ىت ٕاذن هذو هوما بصفة 

لوجود اه لمك    .خرج
ٔن ما  ليمك،  ش  كذ ا د بغينا نبداو، ما  ، اح شوفو، الكامل 

ذو  شاور مع  4ٔشهر و 3بغيناش  ا  اد نبداو، اح اد جنيو  ٔشهر 
ىل هللا، وبطبيعة احلال  مج وبغينا نتولكو  د الرب لني ودر وا خمتلف الفا
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ة فهيا يش نقائص وال ا نت يش  هذا نلزتمو ونعاودو ندمعوها، ٕان  ٕاىل 
لوجود ش خترج    .شاء هللا، 

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
ٔحرار   .التجمع الوطين ل

لمنصة شار احملرتم    .تفضل السيد املس

شار    :السيد جواد الهاليلاملس
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ا يف فريق التجمع  مك القمي، ٕاميا م ىل جوا ر،  ٔشكرمك، السيد الوز
رامة املواطنني والوفاء مب لشغل يف ضامن  يس  ور الرئ ٔحرار  ا الوطين ل

مانة  ٔ را ل حزب وطين مسؤول، وتقد ايب  نت جمنا  ر ليه يف  تعاهد 
لب املواطنني ٔ ها    .ولمسؤولية اليت ق ٕا

زيني احلكومة لهذا الورش  ٔحرار  مثن يف فريق التجمع الوطين ل وٕاذ 
م  ٔنه رهان  ٔمل يف مغرب الغد، نؤكد  ٔوراش ا د  ٔ ي نعتربه  الهام، ا

ٓفاق ح  ستدعي سيف ، مما  ا واسعة يف جمال تطور سوق الشغل ببالد
عية  ج ٔوضاع  رتقاء  ث هيدف ٕاىل  ه، ح اخنراطنا امجلاعي يف ٕاجنا
ق  ر اجلاحئة وحتق ٓ بري من املواطنات واملواطنني وسامه يف جتاوز  لعدد 

صادي مستدام   .ٕاقالع اق

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

ٔثناء  ٔحرار  ي قام به فريق التجمع الوطين ل شخيص ا ن ال ٔ لقد 
عية  ج لوضعية  ة وفهمه  قرتاح ايب عن قوته  نت جمه  ر وضع 
الل  ارشة مع الساكنة، من  دانية م اء نتاج جوالت م ث  الوطنية، ح

ليات حمفزة وٕارا لوال واقعية و دمج، يتضمن  اكمل وم مج م ر ين  دة ت
رة، بل مر  ا ٔزمة  لول  ست جمرد  ٔهنا ل سياسية راخسة، حبيث 
ٔن تزنيل  لمجمتع املغريب،  نعترب  ىل حتوالت هيلكية معيقة  تؤرش 

شغيل  مج احلكويم ل ل " ٔوراش"الرب ٔ مة لتفعي من  شلك خطوة  س
ىل  بة  دة سوق الشغل، وفق تدابري حمددة وٕاجراءات موا توسيع قا

  .عيد الوطين واجلهوي وإالقلمييالص 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

نعاش  ٕ يق إالجراءات املتعلقة  ىل تزنيل  ندعو احلكومة ٕاىل العمل 
ت التمنية  ق رها مج احلكويم لتحق شغيل، اليت مت تضميهنا يف الرب ال

متعية، وهو ما يتطلب  اعتنا السياسية-ا سي -وفق ق ق اجلهود وتوفري ت
شود اح امل ق الن   .رشوط التعبئة الالزمة لتحق

مج  ر ىل ٕاطالق  س احلكومة احملرتم  " ٔوراش"ٕان ٕارشاف السيد رئ
شمل  ٔولية  ٔسبوع املايض هو خطوة  صب شغل، ترتمج  250.000ا م

رتام الزتاماته مع رشحية واسعة من املواطنات واملواطنني لولوج  بعمق ا
ة فرص الشغل  لرمغ من الظرف صادي الوطين،  ق سيج  م يف ال وٕادما

مع إالدماج  ٔوراش  ة وكذا  امة مؤق ٔوراش  ح  رب ف شها  الصعبة اليت نع
شلك  عية الشام اليت  ج ٔ تفعيل امحلاية  املستدام، دون ٕاغفا ملس

م  عية، حيظى مبتابعة واه ج و   من صنياورشا جممتعيا مؤسسا 
  .ال امل نرصه هللا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

مج  ر ٔخرى مركزات  مثن مرة  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
صب شغل "ٔوراش" داث مليون م سعى ٕال دة  عتبارها مركزات وا  ،

الل  رشي  5صاف  ٔهيل العنرص ال ة ٕاىل ت ، رام ة سنوات املق ر
دين من الهشاشة،  ٔقالمي والعامالت اليت تعرف اليوم مستوى م ٔوىل يف ا ا
صاد الوطين والرفع من ٕادماج الشباب  ق ة  ىل تعزز دينام كام ستعمل 
رامة  ء لك تنوعها وحيفظ  ن كرس روح  ساء يف سوق الشغل، مما  وال

ء ٕاىل وطنه، مما سيعط الن مة لهذا املواطن، ويقوي شعوره  ي قوة دفع 
ري املسبوق مج    .الرب

ٔحرار ندعو احلكومة ٕاىل تعممي تزنيل  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ة اة خصوصية لك  ات اململكة، مع مرا ىل اكفة    ..هذا الورش البناء 

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكرا   .املس

ىل جواب السيد ب  ر، لفريق  اللكمة، دامئا يف ٕاطار التعق الوز
ٔصا واملعارصة   .ا

س تفضل   .السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدة والسادة املس
شارن ننطلق ملقاربة  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا

ململكة من عنا شغيل  ة موضوع ال سمت هبا املقاربة احلكوم رص حمورية، ا
ىل  زيد  شغيل وانعدام  10ملا  ل دجمة  سنوات، تتلخص يف غياب رؤية م

سيق بني خمتلف  ة ضعف الت ة املرتبطة هبا، ن التقائية السياسات العموم
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متثل يف ٔرقام صادمة  ني لها، هذا الواقع خلصته  ات واملنت لني والقطا   :الفا
دة فقط يف لك امرٔة و ) 1 ٔو تبحث عن معل؛ 5ا شتغل    ساء 
دا حوايل ) 2 خفض  شاط م   ؛%45معدل 
ا شغل  1.5حوايل ) 3 امل يف  ٔكرث من مليون  اطل و مليون 

ٔجرة؛ 1.5قص حبوايل  زاولون معال بدون    مليون 
ث تقل عن ) 4 ، ح ساء يف القوى العام سبة مشاركة ال راجع 

30%.  

س ا   حملرتم،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

قوس  ٔصا واملعارصة ندق  ئنا يف حزب ا ي ما ف شخيص ا هذا ال
عو  ل احلكومات السابقة  ةاخلطر وا ري ما مرة ٕاىل رضورة جتاوزه من ق

احئة  شفت عنه  د"هو ما    ".19- وف
صادي  ق ٔن طريق إالدماج  ٔصا واملعارصة  ٕاننا نعترب يف فريق ا

منوذج التمنوي اجلديد، وال  ات ا الل خمر شلك واحض من  شغل مرسوم 
ية وسلوية وتدبريية قوية،  زويد املغاربة مبهارات تق ىل  ي حث  وا
شغيل، من  ات سوق الشغل ودمع ال اج شلك مسمتر مع  ف  تتك
ة، وقدم  سة وٕادماج ا ٔفضل وسياسة م الل ٕاطار قانوين قوي وحاكمة 

اوز وضعية املشلكة القامئة العديد من املقرت  دة لت ات اليت نعتربها ج
  .اليوم

ٕالضافة  هتا وزارمك املوقرة،  ة، تب د لوال م ديدة و ٔفاكرا  كام قدم 
ي جعل  مج احلكويم، وا متسك وننوه حبسن تزنيل الرب ٕاىل ذ 
صادي،  ق ة يف امليدان  ٔسايس للك السياسات العموم شغيل احملور ا ال

ددة  كام اكم وم شغيل م ل ة يف ٕارساء سياسة  د رامج م طالق  ٕ الزتم 
ن فقدوا معلهم وجيدون صعوبة يف الولوج لفرص  اص ا ٔش بة ا ملوا

شغيل   .ال

ر احملرتم،   السيد الوز
رتفاع انتظارات املغاربة من احلكومة احلالية، وحنس مبا  ٕاننا واعون 

ٔعيهنا ٔ  ٔمام  ٔرسة جتد  ٔو تعانيه لك  رايس  بناءها بعد استكامل مشوارمه ا
، وهو واقع ال حيتاج  راثني البطا لشغل ويف  ة  ق املهين بدون فرص حق
ٔن حيقق  بريا يف  ٔمل  ليه، مما جيعل ا ٔو ٕاحصائيات لالستدالل  ٔرقام 

داث  اصة ٕا ٔهدافه املسطرة، و مج  فرصة شغل  250.000هذا الرب
الل ة  ٔوراش مؤق ارشة يف  يت  م   .2023و 2022س

ة،  هود احلكويم من  مثن ا ٔصا واملعارصة  ٔننا يف فريق ا كام 
رامج  ٔخرى يف جمال ٕاطالق  ة  وجمهودمك اخلاص واجلد الفعال من 

ت التالية"ٔوراش" ىل املستو اصة    :، و
لزتام احلكويم خبلق فرص الشغل؛) 1   دية 
ىل مستوى ا) 2 شارية  داد والربجمة والتزنيل، وهو ٕاعامل مقاربة  ٕال

لق  شغيل و ل رامج  ما جسدته املشاورات اجلهوية حول 
  املقاوالت؛

رامج ) 3 هود العمويم يف جمال  رب التفعيل " ٔوراش"ضامن التقائية ا
مج احلكويم يف جمال  ل لٕالجراءات املضمنة يف الرب املستع

شغيل؛   ال
  ستدامة؛املسامهة املبارشة يف التمنية امل ) 4
ه عقود العمل املربمة ) 5 رب ما ت ٔساسية يف العمل  رتام احلقوق ا ا

مج  ر   ؛"ٔوراش"يف ٕاطار 
لتزنيل والتفعيل) 6   .البعد اجلهوي والرتايب 

ر احملرتم،   السيد الوز
هود احلكويم وننوه  مثن ا ٔصا واملعارصة، وٕاذ  ٔننا يف فريق ا كام 

مج مبجهودمك اخلاص يف جمال إ  ل "ٔوراش"طالق هذا الرب س ، فٕاننا 
  :املالحظات التالية

رص ) 1 مج مبا جيع ال يق ن من الرب د رضورة توسيع رشحية املستف
ورو  احئة  ب  س ن فقدوا معلهم  اص ا ٔش ىل ا فقط 

د" ن جيدون صعوبة يف الولوج لفرص " 19-وف اص ا ٔش وا
 الشغل؛

رش قو ) 2 رسيع ب ات املترضرة من اجلاحئة املعنية رضورة ال امئ القطا
مج؛  لرب

دة تدابري الربامج، مهنا املساطر ومناذج ) 3 خراج  ٕ رضورة إالرساع 
ٔو التعاونيات ر التحمالت ومساطر انتقاء امجلعيات   .دفا

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ب، اللكمة دة والتعادلية دامئا يف ٕاطار التعق لو ستقاليل    .لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

شار  ن الطرمونية السيداملس   :ع
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شار    ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة يف  ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رشف  ٔ
ل مع جوا ة نظر الفريق ٕاطار التفا ر احملرتم، ولعرض و مك، السيد الوز

بري  ىل قدر  شغيل  ل منوي  ٔن مرشوع  ش ستقالل  ال حزب  ومن 
شها اليوم والناجتة عن  راهات اليت نع ٔمهية، خصوصا يف ظل إال من ا

ء  د"تداعيات و لت من التدبري  10وعن نتاجئ " 19-وف سنوات 
لسياسات شغيل احلكويم املعتل  ة، وخصوصا يف جمال ال   .العموم
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ر احملرتم،   السيد الوز
ٔكرب اليوم للك  شغيل تبقى الهاجس ا ٔن قضية ال ىل  ال خيتلف اثنان 
ستقرار املهين  دم  يل البطا و ٔرس يف وقت تظل معضالت من ق ا
ني، وتدعو ٕاىل  لني العموم سائل الفا ددة، اليت  ة املت د املشالك العموم ٔ

عددة ا اهبة البطا وتوفري فرص م ة ٕالجياد احللول الفعلية  لرضورة املل
  .لشغل

ىل العمل احلكويم، ها يه احلكومة تقدم لنا من  100وبعد مرور  يوم 
لوعود املتضمنة يف  لزتام  ىل  ىل حرصها الشديد  ٔخرى  شارة  ديد 

طق  ىل جتاوز م مج احلكويم و ي(dépannage)الرب حمك الوالية  ، ا
شيط سوق  شغيل وت نعاش ال ٕ رتبط  ة السابقة، خصوصا ف  احلكوم

مج  ر الل ٕاطالق  ري املسبوق، والرايم، كام  "ٔوراش"الشغل، من 
داث  يت  250.000هو معلوم، يف ٕا ارش بني س  2022فرصة شغل م

ٔوراش دمع إالدم2023و ٔو ب ة  ٔوراش العامة املؤق ٔمر  اج ، سواء تعلق ا
ن  اص ا ٔش ٔساسا ا سهتدف  ي  ىل الصعيد الوطين، وا املستدام 

احئة  ب  س د"فقدوا معلهم  ن جيدون صعوبة " 19-وف اص ا ٔش وا
  .يف الولوج لفرص الشغل، وذ دون اشرتاط املؤهالت

ه  اس التو ر، ليعد حبق مؤرشا د لق ٕان هذا املرشوع، السيد الوز
لحكومة ومدى ا مج احلكويم، وميثل نق نوعية العام  ا مبضامني الرب لزتا

ٔوىل من  كرس السنة ا الل  شغيل، من  ٔ ال ة ملس يف املقاربة احلكوم
ٔو إالنتظارات  ابة لٕالنتظارات التمنوية  ٔول لالست الوالية يف املقام ا

ة من إالجراءات واملشاريع التمن رب مجمو وية املستع لفائدة اكفة املغاربة 
مج  ر عية"الكربى، نظري  ج مج " امحلاية  ريها من " ٔوراش"ور و

ٔن احلكومة قد  ر،  لشك، السيد الوز الربامج، اليت تؤكد مبا ال يدع جماال 
لزتاماهتا املتضمنة يف  سهم يف الوفاء  ت، مبا  د ىل رفع الت ت قدرهتا  ٔثب

ٕ رتبط مهنا  مج احلكويم، خصوصا ما  صب شغل الرب داث مليون م
الل امخلس سنوات املق ٔقل  ىل ا   .صايف 

ر،   السيد الوز
عية الرصفة  ج هتا  ىل رؤ هنا  ذ تعي ٔكدت هذه احلكومة م لطاملا 
ي  ٔو ا ي خصص  لاملية، ا ٔول قانون  ذ  ة املعمتدة م لسياسات العموم

لفرص شغيل الشباب، هذا فضال عن ا معمليار درمه  3.5خصص 
يد  ٔ ة، وها يه اليوم جتدد الت صاد الوطين والوظيفة العموم ق اليت خيلقها 
ي يعكس  الل إالطالق الفعيل ٕالجناز هذا املرشوع، ا ىل ذ من 
شيط  ه احليوية يف ت متع وقضا لمصاحلة مع ا ٕارادهتا السياسية الراخسة 

ٓفة البطا  ف من  هتا مع بطبيعة احلال سوق الشغل والتخف س اليت بلغت 
ة السابقة  رتفع يف صفوف %11.8هناية الوالية احلكوم سبة  ، ويه 

ٔقل من  سبة  24الشباب  ىل الشهادة ب اص احلاصلني  ٔش ى ا سنة و
18.7%.  

ر احملرتم،   السيد الوز
الية هذا الورش ال يفرضه فقط تفامق  ٔن استع ما هو مؤكد اليوم 

ب  وسوداوية املؤرشات املرتبطة ب اجلاحئة وس س  10سوق الشغل 
، وٕامنا رضورة  عية ثق ركة اج ه من  لف سنوات من التدبري املعتل وما 
ت عن التحوالت الكربى اليت يعرفها سوق الشغل، واليت  ا تقدمي ٕا

عية وهيلكية كربى صادية واج لثام عن عوائق اق   .ٔماطت ا

ر،   السيد الوز
ٔمام واقع  عي ٕاننا اليوم  ج صادي و ق ىل املستوى  ديد 

س  ىل الصعيد احمليل ول شغيل  ل ة  ستوجب سن سياسات معوم
ق  ه لتحق ٔحصاب الشواهد، وٕامنا تو سهتدف فقط  الوطين، سياسات ال 
االت  ل الساكنة معوما يف خمتلف ا ة املعرب عهنا من ق ق ات احلق احلاج

ت الرتابية   .واملستو

ر   احملرتم، السيد الوز
ٔن هذا املرشوع  دة والتعادلية نعترب  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
ستقرار وحيد من  شيط سوق الشغل مبا حيقق  يد يف ت ٔ سهم لك ت س

الية عية وا ج ت    .مظاهر الفقر والهشاشة والتفاو
ر   .شكرا السيد الوز

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

س لفريق احلريك السيد الرئ   .اللكمة 

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل املالحظات  يد  ٔ مك، نود يف الفريق احلريك الت ال مع جوا تفا

ات التالية قرتا   :و
ر احمل ٔوال، مج كام تعلمون، السيد الوز ر رتم، فاحلكومة ملزمة ببلورة 

مج  ٔمد، فرب شغيل الطويل ا ل عدد  ة، فهو " ٔوراش"م ٔمهيته الظرف رمغ 
ساءل يف الفريق  ا ن صاص العدد الهائل من العاطلني،  ري اكف الم
عي  ج ستقرار  ىل ضامن  مج  احلريك عن مدى قدرة هذا الرب

ٔن هذ لمسهتدفني، كام  مج املؤقت والنفيس  فهو  -وٕان تغري امسه  -ا الرب
مج  ٔو برب ر بربامج  ذ " إالنعاش الوطين"يذ ٔو م ذ سنوات  املعمول به م

مج  ات القرن املايض ور ذ عقود" اخلدمة املدنية"ست   .املعمول به م
د البعد اجلهوي وإالقلميي لهذا  نيا، ر احملرتم، رمغ اع السيد الوز
مج  ٔمر مستحسن و  -الرب ٔنه مل حتددوا املعايري املعمتدة يف توزيع  - هذا  ٕاال 

ٔن  اصة و ٔقالمي،  ىل اجلهات وا مج  ة يف ٕاطار الرب فرص الشغل املمنو
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صفة لبعض اجلهات  عية م دا جمالية واج شغيل حيتاج ٕاىل  قطاع ال
ٔقل استفادة من فرص التمنية ٔقالمي ا   .وا

ساءل  مج ويف هذا إالطار، ن ر عن موقع املناطق القروية واجلبلية يف 
سبة البطا يف "ٔوراش" ري يف  رتفاع الك ، خصوصا ٕاذا استحرض 

دد امجلعيات والتعاونيات املعنية  هذه املناطق، وما يه املعايري اليت ست
؟ و رام العقود مع مؤسسات ا ٕ  

ٔمام هذه املبادر  لثا، ٔنه  ل يف الفريق احلريك  ة س ات احلكوم
ة  ق ة ورامج حق ٔمام غياب سياسة معوم شغيل، و شمة يف جمال ال احمل
داث مليون  ٕ ٔمد يبقى طموح احلكومة املتعلق  شغيل طويل ا ٕالنعاش ال
مج  ة احلالية املعلن عهنا يف الرب الل الوالية احلكوم صب شغل  م

حلكومة بعيدة امل  ٔحزاب املمث  رامج ا اصة يف ظل احلكويم ويف  نال، 
منو احملددة يف مرشوع قانون املالية يف    .%3.2سبة ا

شغيل  رابعا، ٔسايس ٕالنعاش ال ل ا ٔن املد نعترب يف الفريق احلريك 
شلك  يف نظام  %95ببالد هو حتفزي املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت 

شغي شجيع ال ، وكذ  ليد العام ٔمه مشغل  ايت املقاوالت الوطنية  ل ا
انب مت  ة، ٕاىل  رات العموم ر اخلاص والتوزيع املنصف لالس س و
لجرٔة السياسية ٕالقرار التوظيف اجلهوي العمويم يف خمتلف  احلكومة 

ات الرتابية ة وامجلا ات واملؤسسات العموم   .القطا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  راللكمة  ىل جواب السيد الوز ب    .، يف ٕاطار التعق
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :يذيايوسف  السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
داد  ٔوال، شارية يف ٕا رمتوه من املقاربة ال ل ف خيص ما ذ س

شاور  ا ما  ٔنه اح ل  س ٔساسية لهاذ املرشوع ولهذا الورش،  ل ا املدا
د، ٔ حزب  معنا  ٔة نقابية وال  هي د، ال  ٔ لكم معنا  د، ما  ٔ ا  ما استد

ن فهيا د وا ا م يل اح ٔقالمي ا   .سيايس وال حىت مكنتخبني يف ا
ل  نيا، مج د ر، " ٔوراش"ف خيص الرب ددتوش، السيد الوز ما 

ن املبارشن، هاذ  د ل حتديد املستف لية د ٔو ا مواطن  125.000املهنجية 
كون ا لية حتديدها؟ حىت ال  مج ما يه  د من هاذ الرب ستف ادي  يل 

شلك ريعي مج جماال لتوزيع املبالغ املالية    .هذا الرب
ٔمهية العمل الالئق، العمل  ىل  ر  ساءل، حتدثتو السيد الوز مث ن
ني، ما بغيناش  دو سن مج  ر، والرب ري الئق، السيد الوز املؤقت معل 

ة فهيا  دا يف بالد سيق ل  300.000ٔو  125.000شوفو ت ة د سيق ت

مج  ر   ".ٔوراش"حضا 
حلد  لكرامة  لمواطن املغريب  يل ال يضمن استدامة العمل  مج ا الرب
ٔن نقمي حو لك هاذ اجللبة،  ستحق  لتغطية الصحية ال  ٔجر،  ٔدىن ل ا

ساؤل املرشوع حول ما ميث ها يد وال ٔ مج يف طبعا مع الت ذ الرب
  .ٕاسرتاتيجية احلكومة حملاربة البطا

لها  ال %12اليوم، البطا يف بالد تتفوق املعدل د ، تتوصل يف ا
اميل الشهادات، واش %18احلرضي  ل  اصة يف الصفوف د  ،

ل  مج د لرب ٔنه  ىل التغلب  125.000ٔو  150.000تتصورو  قادرن 
ل البطا يل ىل إالشاكلية د ملؤرشات ا لها و رية د لتداعيات الك  

رتفع مع اسمترار اجلاحئة ٔهنا    .مرحشة 
ىل ولوج  اجز  يل  ىل الشباب ا دثو فقط  ناش نت اليوم، ما بق
يل اكنو اكينني يف سوق الشغل ومه  ىل ا دث  سوق الشغل، لكن نت

رشيد امجلاعي ل   .اليوم عرضة 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا    .السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام  ب، اللكمة لفريق    .دامئا يف ٕاطار التعق
شارة   .تفضيل السيدة املس

شار  ري ةالسيد ةاملس ن    :هناء 
س   .شكرا السيد الرئ

مثني مجيع  ملغرب ٕاال  لشغالني  حتاد العام  نا يف فريق  ال ميك
ٔن تعاجل د املعضالت الكربى،  املبادرات والربامج اليت ميكن  ٔ ولو جزئيا 

ي  متثل يف غول البطا ا عي املغريب،  ج ٔهنا هتدد السمل  اليت نعترب 
هودات  ىل الرمغ من بعض ا ذ عرش سنوات يفرتس شبابنا،  مازال وم

  .القطاعية املقدرة

ر،   السيد الوز
ل جتاوز التعاطي التجزييئ  ٔ ٔوان من  ٓن ا ٔنه قد  ٔ ٕاننا نعترب  مع املس

ة اليت  ة السام ذ التوجهيات امللك ل تنف ٔ ٔوان من  ٓن ا الشبابية، لقد 
ال امل نرصه هللا، يوم  ا 2017ٔكتور  13تضمهنا خطاب  ث د ، ح

شغيل والتكون ىل ال لشباب، تقوم  دجمة  ة م   .ٕاىل وضع سياسة معوم
ٔعطاب اليت يعا ىل رٔس ا ٔيت  ٔن معض البطا ت ين مهنا حصيح 

متويل  ة واحضة املعامل مضمونة ا الشباب املغريب، لكن وضع سياسة معوم
ٔولوية كربى ٔصبح اليوم  لشباب املغريب    .اصة 

مج  ر ذ  رتياح رشوع احلكومة يف تنف نا  ي  " ٔوراش"لقد تلق ا
ري اكف يف ظل ارتفاع  ه يظل  ىل املواطنات واملواطنني، لك ر فوري  ٔ

ٔن يصاحب معدالت ا ،  يتعني  ري مسبوق يف بالد شلك  لبطا 
ش الكرمي  لق فرص شغل الئقة ودامئة تضمن الع ىل  ٔخرى قادرة  بربامج 
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كفل الكرامة   .و
طلق مؤازرة هذه  ر، ولك صدق ومن م حنن نقول اليوم، السيد الوز

ٔعامل احل ر  ي ستوزن به سا ٔساس ا ٔن املزيان ا ة  كومة التجربة احلكوم
ٔن  لطبقة الشغي وٕانصافها، وذ  شغيل والعناية  هو مزيان ال
ج ٕاال البطا اليت  رية مل ت ٔ ة اليت اتبعت يف العرشية ا السياسات العموم
ٔدت ٕاىل العديد من  ٔزمة الثقة يف املؤسسات و سامهت يف تعميق 

ات ا   .ح

س،   السيد الرئ
ٔن العديد من الربام ج املهمة اليت توضع، يعرتي سري خيرب التارخي 

ٔهدافها،  فاحلكومة مطالبة اليوم بتقوية  الالت متس جبوهر  ذها اخ تنف
ق مقاصده  سىن  حتق ه تطبيقه حىت ي ٔو ة  مج ومراق حاكمة هذا الرب

دي العابثة ٔ ٔن تطا ا   .الن دون 
ادة النظر ف عرف ر، ٕاىل ٕا اما، ندعومك، السيد الوز طط "بـ خ ا

شغيل ل لهنوض  ٔنه "الوطين  نه كام  لب مضام ٔ ذ  ي مل يمت تنف ، وا
ت  د مج احلكويم والت ب مضامني الرب ة ٕاىل التحيني حىت يوا حبا

ىل سوق الشغل   .الكربى اليت فرضهتا اجلاحئة 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة    .احملرتمةشكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب اللكمة   .لفريق 
شارتفضل السيد    .املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
﷽  

ملعطيات  مك الغين  ىل جوا ر،  شكرمك، السيد الوز بداية، 
ٔن  مج الطموح، وهنا البد من إالشارة ٕاىل  ات حول هذا الرب وإاليضا

ىل حامية حتاد العام ملقاوالت املغ ء  ذ بداية الو رب معل بقوة م
ٔمهية القصوى اليت مت  ات ذات ا د املوضو ٔ عتباره  اصب الشغل،  م

لهيا   .الرتكزي 
د  مج الوا شيد هبذا الرب حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف 
ل  ٔ لحكومة من  ىل دمعنا الاكمل  داده، ونؤكد  شارية يف ٕا ملقاربة ال و

مج احلكويم ٕاجنا ٔنه يندرج يف ٕاطار الرب اصة  ، كام 2026-2021ه، 
ر مبجهودات احلكومة يف ٕاخراج هذا املرشوع يف  يوم  100ننوه السيد الوز

ساءل معمك،  ٔننا ن ري  ليه،  شكرمك  ٔوىل من معرها، وهو ٕاجناز هام  ا
مج جزء من اسرتاتيجية توظيف  ر، حول هل يعترب هذا الرب السيد الوز

ٔمد؟ط   وي ا
ٔوارش العامة  ادة النظر يف املدة اليت تتعلق  كام ندعو احلكومة ٕاىل ٕا

ة حلوايل  شمل  6املؤق ة  %80ٔشهر يف املتوسط، واليت  من الف

اميل الشواهد يف هذا  ٔيضا ٕاىل ٕادماج  املسهتدفة، كام ندعو احلكومة 
  .الربامج

داث امل  ست ل تعزز  ٔ ، ومن  لوظائف، ٕالضافة ٕاىل ذ ستدام 
حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو ٕاىل تعديل مدونة الشغل  فٕاننا يف 

لمسامهة يف احلد من البطا ال فعليا  عامل املرونة  ٕ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
ا الوضعية اخلانقة اليت  س ٔن ي مج الطموح ال جيب  ٕان هذا الرب

، هذا القطاع ا شها القطاع السيا شغل سنة يع ، 2019ي اكن 
ارش وحوايل  550.000 صب شغل م ري  2.5م صب شغل  مليون م

ٔكرث  د اليوم  ارش، لن ٔصبحت يف وضعية صعبة مع  11.000م مقاو 
، يف مفارقة غريبة، جتعل من القطاع  ٔجراء يف وضعية بطا الف ا
مج  ر برية تقارب ما قد يوفره  داد  ٔ اصب شغل ب السيا يفقد م

  ".ٔوارش"
ٔولوية الالزمة والاكم لهذا القطاع  ٔمل من احلكومة ٕاعطاء ا ا ن

ته اف اع    .السرت
ٔمام  لق احلدود  ىل  ول إالبقاء  ري املق ٔخرى، مفن  ة  ومن 
ٔمل من اجلهات  ا ن  ، ٔزمة القطاع السيا ة اليت تعمق  الت اخلارج الر

ٓخر الشهر اجلاري  الل  ح احلدود  متكني القطاع السيا من املعنية ف
شطته ٔ اف    .است

حتاد العام ملقاوالت املغرب جندد دمعنا  ري، فٕاننا يف فريق  ٔ ويف ا
ي يعد من املشاريع  مج الهام والطموح، ا واخنراطنا الاكمل يف هذا الرب

رشي لعنرص ال ة  ة السام عية والتمنوية اليت ترتمج العناية امللك   .ج
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب  ب، اللكمة لفريق    .دامئا يف ٕاطار التعق

شار  لوش السيداملس   :بوشعيب 
ٔنه  س، هو  يف ٕالقاء السؤال مل  (le chrono)نقطة نظام، السيد الرئ

  .يتوقف يف الوقت املناسب

س    :اجللسةالسيد رئ
فقني   .لفعل، م

شا لوش السيدر املس   :بوشعيب 
ة  امة كربى وصغرى مؤق ٔوراش  مج  ر ٔن  ر،  يد، السيد الوز ٔ

ٔيت حماو من احلكومة لتقدمي  250.000خبلق  صب شغل مؤقت ي م
اع بعض  ورو واسرت احئة  ف من تداعيات  لتخف ت واقعية  ا ٕا

صاد الوطين هناية  ق ث فقد  اصب الشغل املفقودة، ح  حوايل 2020م
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صب شغل وتفامق معدل البطا ليصل ٕاىل  625.000 سنة  %11.8م
لتخطيط 2021 ة    .حسب املندوبية السام

ٔزمة املربة  انت من جراء ا عية اليت  ج ٔجراء مه الرشحية  فا
عيا، فعدد من املقاوالت مل تتحمل مسؤوليهتا  صاد واج التداعيات اق

ٔجراء مرمسني دلت  عية، اس دد ج ٔجراء  ة يف العمل ب ٔقدم  وهلم 
رسحي نقابيني  ىل  ٔقدمت  لوساطة، ومهنا من  رب عقود معل حمددة املدة 
رشيعات  ستور ولك ال ىل ا ٔسباب نقابية رصفة، ضدا  شلك جامعي 
ولية والوطنية، مفا يه إالجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها لضامن  ا

ادة ٕادماج هؤالء املوقوف ٔولوية ٕا ٔن حيظوا ب ن جيب  ني يف احلياة العامة وا
ائلية؟   ملا ميلكونه من جتربة وحرفة وما يتحملونه من مسؤوليات 

ر،   السيد الوز
شغيل مؤسستان  ب التكون املهين والواك الوطنية ٕالنعاش ال مك
ٕالضافة  هنام،  سيق ف ب ستوجب الت تان حتت وصاية الوزارة، ما  معوم

ٔن ميد مؤسسة ٕاىل ال  ي جيب  عي، ا ج لضامن  صندوق الوطين 
ن يتقاضون تعويضا عن فقدان الشغل من  ٔولئك ا التكون املهين بالحئة 

ستدامة ٔهيلهم، وهو ما سيحقق  كوهنم وت ل تعزز  ٔ.  
مج احلكومة هذا  سهتني برب لشغل ال  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

د من ال  ل ستغل ل مؤقت  بطا وٕادماج الشباب العاطل، لكن قد 
سهم يف  ٔن  هذا إالجراء من طرف بعض املؤسسات واملقاوالت دون 

صص لـ ٔوراش دمع إالدماج املستدام ا من  %20لق العمل الالئق، ف
رب  شغيل  ن، ال ختتلف عن جتربة الواك الوطنية ٕالنعاش ال د املستف

ة ملدة  شغيل بعقود معل مؤق ٓن  24ال شهرا، ويه التجربة اليت مل يمت ٕاىل ا
اميل الشواهد ل معض بطا  ا يف  مي مدى جنا   .تق

ٔن مدة  ة ٕاىل  6كام  ة املو ٔوراش العامة املؤق سبة ل ل  %80ٔشهر 
ن واليت ال ختتلف يف جوهرها عن جتربة إالنعاش الوطين، لن  د من املستف

ة عن اخلصاص يف   . العمل الالئقجتيب بطبيعهتا املؤق

ر،   السيد الوز
لشغل حتاد املغريب    ..ٕاننا يف فريق 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ب  ٓن يف ٕاطار التعق   .اللكمة ا
شار   .تفضل السيد املس

شار    :لهين الكرش السيداملس
س،   السيد الرئ

ر احملرت    م،السيد الوز
ا  ي تعترب س ىل محمل اجلد، فه ذ  ٔن تؤ ٔ البطا جيب  ٕان مس

ل  اء دا س اط و مني مشاعر إالح ي  عي ا ج لقلق  سيا  رئ
ٔصبحت البطا يف  ة، فقد  ري النظام ٔكرب جتلياته الهجرة  الشباب، ومن 
انب  ٔسايس ٕاىل  و عن دورها مكشغل  وية، مع ختيل ا املغرب ب

صادي الوطينالقط ق سيج    .اع اخلاص وضعف ال
مج  ر ٔت " ٔوراش"ٕان  ة، ومل ي اجل مشلك البطا معاجلة ظرف

شغيل  ٔطراف اجلديدة يف سياسة ال ة من ا ل مجمو ٔد وية لها، و حبلول ب
الس احمللية وإالقلميية   .اكملقاوالت وامجلعيات وا

س اجللسة   :السيد رئ
شار، نية ه ، السيد املس ن يش عطب يف الصوت، معذرة، طف اك

اود شعلو   .و
وه كرو طف دا يش م ن يش هاتف مشغل    .ٕاىل اك

شار   .معذرة السيد املس

شار    :لهين الكرش السيداملس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ب  ي تعترب الس ىل محمل اجلد، فه ذ  ٔن تؤ ٔ البطا جيب  ٕان مس
ي   عي ا ج لقلق  يس  ل الرئ اء دا س اط و مني مشاعر إالح

ٔصبحت البطا يف  ة، فقد  ري النظام ٔكرب جتلياته الهجرة  الشباب، ومن 
انب  ٔسايس ٕاىل  و عن دورها مكشغل  وية، مع ختيل ا املغرب ب

صادي الوطين ق سيج    .القطاع اخلاص وضعف ال
مج  ر ة، ومل" ٔوراش"ٕان  ٔت  اجل مشلك البطا معاجلة ظرف ي

شغيل  ٔطراف اجلديدة يف سياسة ال ة من ا ل مجمو ٔد وية لها، و حبلول ب
ث اكن من املفروض  الس احمللية وإالقلميية، ح اكملقاوالت وامجلعيات وا
ٔسايس  ٔطراف املعين ا عي الثاليث ا ج ٔطراف احلوار  ىل  عرضه 

لبالد شغيل والشغل  ٔ ال   .مبس
مج  ر ٔن  كرس الهشاشة الشغلية، مفا مصري  "ٔوراش"كام 

د بعد  200.000 د بعد  50.000ٔشهر من العمل و 6مستف  24مستف
صص لهذا املرشوع بقمية  مع احلكويم ا  2.3شهر من العمل يف ظل ا

  مليار درمه؟
مج  ر ة تفعيل  ة ملراق ليات املقرت يف ظل النقص " ٔوراش"ما يه ا

رت  دم ا يش الشغل و ة من احلاد ملف ام مدونة الشغل من طرف مجمو
ت؟   الباطرو

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عية ج ة العدا  مو ري  ٔ ل ا ب ما ق   .التعق
س   .تفضل السيد الرئ
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شار  ه السيداملس ن فق   :دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل الشغل لكممت  ىل  اليوم  ش هنرضو  الالئق، بطبيعة احلال ما ميك

ىل  ش هنرضو  شغيل املؤقت وما ميك ىل ال هنرضو  ا  الشغل الالئق واح
يل اكنو  دام الناس ا ىل توظيف واست هنرضو اليوم  ا  الشغل الالئق واح
ردومه  ادي نعاودو  لو، و ليات د دامني يف القطاع السيا جبميع الت

ا رو هلموشغلهم يف ا ل الطرق وند ل املسارات د ٔنه ما .. الت د تنظن ب
ش لنا هنرضو هنا يف هاذ إالطار هذا   .ميك

ل  ىل العالقة د ساءل  ٔ بغيت ن ل القضية،  ٔ الثانية د لمس منيش 
ل  الس د ل ا صاص د شغيل، هذا اخ ل ٔقالمي  جمالس العامالت وا

ل جمالس  صاص د لجمعيات اجلهات ومايش اخ ادي منشيو  العامالت، 
ارج قانون الصفقات  شتغل  ىل هاذ املؤسسات واش ميكن لها  و
ادي نوفقو ٕاىل ما  يفاش  ارج هاذ الصفقات؟ و ٔوراش  ة وتلقى  العموم

ة؟ ل الصفقات العموم ش القانون د   ري
ادي  يل  ل هاذ امجلعيات اليوم ا ىل القضية د ادي ندوز هنرض 

شغيل املؤقت نعطيوها  ل ال لقانون د ادي ختضع نفسها  شغيل، واش  ال
ر، وختضع حتط  لمك، السيد الوز ص د لرتخ يف مدونة الشغل وختضع 

ادي خيلص هاذ الضامنة؟ يل    الضامنة؟ وشكون ا
ت العملية  ٔنين حس لهيا اليوم،  ادي هنرض  يل  ٔخرى ا ٔ ا املس

ليه، ال  يل هرضتو  ت الغالف املايل ا ر، لق مرضوبة  125.000سيد الوز
ٔنه  375تتعطيين  12مرضوبة يف  2500يف  مي، معىن  ل السن مليار د

ادي خيدمو  ادي جيلسو هنار، وٕاال  ادي خيدمو هنار و هاذوك الناس 
هلم اكملني ذو احلقوق د ادي    .هنار وجيلسو يومني وال 

ة د الف ٔنه عند وا يل يه  ٔ تنقرتح من هاذ املنرب  ات ا ل الف د
ات الرتابية، هذاك الغالف املايل  دامني يف إالنعاش يف امجلا يل  الناس ا
كونو وفر هلم شغل  ادي  ٔنه مييش لهاذ الناس و يل خمصص لهاذ العملية  ا

ة   .الئق فعال وشغل دامئ ومسمتر لهاذ الف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

 ٔ ب ا ملغربالتعق لشغل  حتاد الوطين  ىل  يل ممثل    .ري ا
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة  لوي السيدةاملس   :لبىن 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز

ابية ومع  :ٔوالٔ  نت اقض مع الوعود  مج ت مرجعية هذا الرب
د خبلق مليون فرصة شغل معل قار  ي و مج احلكويم ا الرب

  س سنوات؛الل مخ
شارية؛ :نيا مج ٕاىل املقاربة ال   مل خيضع هذا الرب
ة جمددة لنظام إالنعاش الوطين ولنظام  :لثا س مج  ٕاننا جند هذا الرب

شغيل؛ ل ال ٔ   إالدماج من 
رش  :رابعا شور مل  ٔيضا امل مج، و هناك مغوض يلف توزيع مزيانية الرب

د القانونية ا نضباط ٕاىل القوا   .جلاري هبا العملٕاىل 

ملغرب نقرتح لشغل    :لهذا، حنن اكحتاد وطين 
   عي ج رشيع  ل رتام التطبيق الشامل  ت ال توفري اكفة الضام

ٔوراش وجعل العمل قارا؛ عية يف هذه ا ج  وامحلاية 
   قة لالستفادة، متنع من رصف املال العام وضع معايري واحضة ودق

مج؛ ٔهداف الرب ري   يف 
  مي؛ ع والتق لت ظومة واحضة   وضع م
   رشيد ل  ٔ ق وواحض من  شلك دق داد ٕاطار قانوين تنظميي  ٕا

مج؛  هذا الرب
   ن من عقود د اص املستف ٔش يار ا وضع معايري واحضة الخ

يار مجعيات  مج ووضع معايري واحضة الخ العمل يف ٕاطار هذا الرب
متع املدين والتعاونيات واملقاوالت  مجا دة من هذا الرب  .املستف

مج التفصييل،  ري من الرب ٔ مك يف ا ر، سمنك ولهذا، معايل الوز
ب التام   .التعق

س اجللسة   :السيد رئ
شارة السيدةشكرا    .املس
ات كونهبذا  مو بات الفرق وا ٔمتمنا خمتلف تعق   .قد 

ر ٕاذا اكنت عندو يش ٕاضاف لسيداللكمة  بات اتالوز   .حول التعق
رت   .فضل السيد الوز

شغيل والكفاءات صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج    :السيد وز
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،  السيدات والسادة املس
ٔنه بطبيعة احلال  ٔوال، لمك مع هذا العرض،  ىل تفا شكرا جزيال 

ل وهو التوضيح، وهو بط  الل هاذ اجللسة هو التفا بيعة الهدف من 
اد غنبداو  ا  احلال، حىت ٕاىل اكن يش قصور ما عند حىت يش عقدة، اح
يل فهيم ٕاىل  ٔسئ ا ل ا د العدد د ن حىت يش مشلك، اكن وا ما اك
سمى  ٔسئ حول ما  ن  ت، اك ل املستو بغيتو تقولو جوج د
شغيل املستدام حسب بطبيعة احلال ما  شغيل وال ل لسياسات الهيلكية 
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ٔسئ وجهية قد  ال، ويه  توفره خمتلف السياسات القطاعية يف هذا ا
ا بدينا هبا،  ال، ويف ما قلت ليمك اح ة يف هذا ا وفهيا الزتامات حكوم

ٔو يف  ٔو يف يومني  ٔمور هاذي ما تدارش فهنار  م  3وبطبيعة احلال هاذ ا ٔ
ٔوال، الستدر  ل العمق،  د العمل د د املهنجية ووا اك اخلصاص خصها وا

يل ما اكش عند البوص هنائيا  ذ سنوات كثرية ا ال م يل اكن فهاذ ا ا
نيا سرتاتيجيات فالبالد؛  ت  ،فهاذ  ل استدراك كذ الصعو ٔ من 

ل  ٔزمة د ب ا س ة  د"الواقعية املطرو ، ويف ما تتعرفو يه "19-وف
ٔرسه ت يف العامل ب   .صعو

ىل قطاع ا لكمتو  د لكمك  ة راه اليوم خرج وا ة وقطاع السيا لسيا
مج  لرب رة امللكفة  ل السيدة الوز س احلكومة ود ل السيد رئ البالغ د

ل  ايل د يل  2ستع ٔمور ا ىل ا ت  ا ه ٕا رمه، ف ل ا مليار د
ٔمور هاذي  رة غتجي وتقدم هاذ ا وها، وبال شك السيدة الوز طرح

  .شلك واحض للك املغاربة
يل اكينة يف  راهات ا اسية، رمغ إال ة ق د الرس ه بوا وهاذ اليش در
ىل  ٔن التحكمي ميل تيكون  ش تعرفو  ال املايل وضيق املزيانيات،  ا

رو يل بغينا ند عية ا ج و  ل ا   .مستوى احلكومة راه حيرتم احلس د
لش شغيل، يف  ايما غند ل ال سرتتيجيات د ل  التفاصيل د

سمى بـ شغيل"احلكومة الزتمت مبا  ثاق ال د العمل وطين "م ، هذا وا
عيني، مع املقاوالت  ج ش نبداوه مع الفرقاء  داد ليه  ا بصدد إال اح
ت هيلكية  يتعاجل مبقار شغيل الهيلكي  ٔن ال لبالد،  ومع لك القوى احلية 

  :فهيا
ادي ٔوال ا بدينا بيه، و ر، راه اح س سرتاتيجيات القطاعية و  ،

رية،  س لعمليات  فعة  د ا ٔعطى وا لوجود، وراه  خيرج هاذ اليش 
بري يف العمل احلكويم د احلزي  ذ لنا وا   .وتيا

ش  ري ال سمى  يل ت ل السياسات ا طة ياملسا الثانية يه القضية د
يل  شغيل، ا ل ال ت د ت ميل مش ٔ لق فهيا مراجعة مدونة الشغل، و

ش خيدمو يف  ري مسبوق  ستعداد  د  ت وا ت لكهم، لق عند النقا
ٔخرى دا يف  ٔوراش  ٕالضافة ٕاىل  ٔنه  ىل  ٔهنم واعيني  ال،  هاذ ا
د الطريقة  ٔساسية خصنا نعاجلوها بوا ٔمور  عي هاذي  ج ٕاطار احلوار 

بة جامعية ومسؤو  ل موا ٔ اصة ببالد من  د الصيغة  ش نوصلو لوا
ء ارشة مع رفع الو يل خصو جيي ٕان شاء هللا م صادي ا ق   .إالقالع 

ٔن اليوم ميل  شغيل،  ٔخرى يه بطبيعة احلال الوساطة يف ال ٔ ا املس
يل طرحو  شار ا ٔو السيد املس شكر السيدة  شوفو ذوك الربامج، وك ك

ل  ال، فعال هاذ السؤال د يل اكنت يف هاذ ا ل السياسات ا مي د التق
ٔنه  ل الوساطة عندمه بعض إالشاكليات،  ل الربامج د د العدد د اكنو وا

شغلو الناس ش  ش يعاونو املقاوالت  يجيو  ىل  ،ميل  كهنرضو 
ٔنه هاذيك الربامج كتعاجل اجلهات بنفس  شغيل املستدام، كنلقاو  ال

دا الشلك، ويف ما  ش  شارن، اجلهات ما اكي قلتو، السادة املس

ذينا بعض املبادرات ا ا  :جمالية، فاح
يل كتكون عند الواك الوطنية  ل الشغل ا ٔوال، قلنا مجيع الفرص د

رو املقابالت،  شغيل والكفاءات هللا خيليمك د  les(ٕالنعاش ال
entretiens (شغيل يف وا كون ال ا  د املنطقة يف مجيع املناطق و

معينة، ولكن قربو هذه اخلدمة من املواطنني واملواطنني، الناس ما 
ر املقاب  اد تد ش الغد   ش متيش وشد وسافر وتبات  عندهاش 
ش  ات الرتابية  رجع وما ينجحش، وهرض مع اجلهات ومع امجلا وتعاود 

د السيد يف وا ٔن وا شغيل،  وية تعاون ال رامج  رو  د اجلهة من ند
لرضورة قاريني، راه ما عندوش  لو مايش  ء د ٓ د العائ فقرية، ا وا
د املدينة يف  ن يف وا د السيد اك ش ينجح مع وا نفس احلظوظ 

ٔمور ل ا د العدد د   .الرواج، فهيا وا
ل حتسني قابلية  د الربامج د ٕاذن هذا السيد خصنا نعاونوه بوا

شغيل  ادي (l’employabilité)ال دامني يف هاذ اليش، و ا راه  ، اح
د  ري كنقدم لمك وا ت  ا اليوم ج دة، ٕان شاء هللا، اح دة بو جنيومك و
ت  ٔ راه ميل مش ساوش  ٔن ما ت بري،  هود  د ا ه وا مج در ف الرب
سمعو، راه  يل ت ٔقالمي راه الوضعية مايش يه هاذ اليش ا لجهات وا

دة من اجلوج، خصنا نتفامهو، السيدات الوضعية راه الناس م ٔزمني، و
سناو حىت تتعاىف  شارن، هللا خيليمك، واش غنبقاو ن والسادة املس
رهناش لكنا؟ ٕايوا هاذوك الناس  يل ما  شغيل ا ت وينطلق ال صاد ق
ن  ش مدخول، ما اك رو؟ الناس راه ما عندهاش، ما اكي ادي يد ٔشنو 

ادي ند ٔشنو  سناو هاذ الناس؟والو، ٕاذن  ادي نبقاو ن   رو؟ 
، ومن  ش نعاونو املغاربة د مج  د الرب رو وا ادي ند ا قلنا ال،  اح

دامني يف  10ٔشهر ومن متا  8ٔشهر ومن هنا  6هنا  ا  ٔشهر راه اح
عي، يف مدونة  ج ل احلوار  دامني يف هاذ اليش د ٔخرى،  الربامج ا

ر،  س ثاق  ر الشغل، يف م يف السياسات القطاعية، ومعنا السيد وز
يل ختلق  ىل فرص الشغل ا ىل هذا املوضوع و ة، ميكن يتلكم لمك  الصنا

بري مع املقاوالت كذ لو، ويف معل    .رب السياسة القطاعية د
ٔ راه  ه، واكملني،  ا جنحو ف زز م ا  هود امجلاعي راه اح ٕاذن هذا ا

سهل العملية، وليين هذا ٓخر املطاف لكنا  ت ٔنه يف  ل امجليع،  جمهود د
ٔمانة مع املواطنات واملواطنني، والناس راه  ىل ا ل و ىل املستق مؤمتنني 
قالمي راه قالو ليا هللا خيليك  ٔ ت ل ليمك ميل مش ش  كذ ٔ م ني،  حمتا
دامني بعدا شوفو  ري بداو  دا واش نبداو بعده، قلت هلم  واش نبداو 

ئق والعدة واملساطر ٕاىل لنا شكون ه ىل ما خنرجو الو ٔوراش  ام هاذ ا
  .ٓخره

يل دارت  هود ا ٔنه هذا ا ني، وكنقولو  ني، حمتا ني، حمتا الناس حمتا
سهتان به،  سهتان هبا، هذه  250.000احلكومة ال  صب شغل ال  م

يل  ٔشنو الهاجس ا لناس،  ش توصل  شوفو الطريقة  مزيانية كنا ك
ٔوال ت ما يوصلش لعباد هللا، عندي؟  مي من هاذ السن  مايش يش سن
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يل  د ا ليمك، مايش جيي وا ش  كذ يل عندي، ما  ٔ هذا هو الهاجس ا
اد  شدو يقول لو ٕاذا بغييت ختلص دور معا  د  خيدم وجيي يش وا

ش   .خنلصك، ممنوع هاذ اليش ما اكي
لصندوق ادي ندوزومه  ا هاذ الفلوس هاذو لكهم  لضامن  اح الوطين 

ادي خيلص  عي، و د ج رب وا رب القطاع البنيك و ارشة الناس  م
شد فلوسو دم خصو  يل  ش ا ش ما اكي لني،  ل املتد   .العدد د

يوقع، راه ٔشنو  الس وذاك اليش  رامك تتعرفو  ادي منضيو مع ا ا  و
ادي د  ش يش وا ادي يتحرك، ما اكي مي  ش يش سن شد  راه ما اكي

ادي خيدمو  يل  شدومه املواطنات واملواطنني ا الفلوس يف يدو، حىت 
ش  رو  اولنا ند يل  هود ا يل دارو، هذا هو ا حسب ذاك العمل ا

  .نقدرو نعاجلو هذه إالشاكلية
ن اليوم فعال،  يل اك ىل الشغل ا مة يه احلفاظ  ة  د احلا قلتو وا

ة يف د التجربة منوذج ا بدينا بوا زاف، اح لهيا  ش نتلكم   الوزارة ما بغي
ادي  ادي نعلن لمك،  ل  ٔنه يف القريب العا ولكن ميل سولتو كنقول لمك 
ادي خندمو مع  روها يف الوزارة و ادي ند ديدة  د الهيئة  نبداو وا
يل كتدار ذاك  ش ندمعو هذاك الوساطة ا ت ومع املقاوالت  النقا

)l'intermédiation(يتدار، وراه در بعض  ، ذاك الصلح يل  ا
الش؟  لهيم  ٔقالمي وجنحو ما كنتلكموش  ل ا د العدد د العمليات يف وا

ا هيمناش جنيو نبقاو نقولو لمك راه اح ا ما  يل  ..اح هيمنا ذوك الناس ا
د يل وقع وا ىل سوق الشغل .. تطردو وال ا ن كثري  ٔن الضغط اك

هيمنا، هو  يل  د الركزية رجعو، هاذ اليش ا ل العمل، وهذه وا ة د الن
ىل املصاحلة وخندمو مع  ش خندمو معمك  ل الوزارة  ديدة يف العمل د
ه لك  ال ومع السلطات احمللية، هاذ اليش راه ف املقاوالت كذ يف هذا ا

يوقع مشلك طقة  رو " لو"، ٕاقلمي ولك م لو، راه كند ٔشنو واقع وكنتد
ا ولك كون واحض وامسيتوالعمل يوم ش  ٔهنا خصنا هنيلكوه  ا    .ن شف

ٔول  ٔوراش من طرف املشغلني هذا الهاجس ا ل ا ستغالل د
يبدا ويمكل،  ة  ٔوراش املؤق لهيا در ا كوش،  ش ما  حكومة  لنا  د

ل  ٔخرى د لربامج ا سبة  ل د  "إالدماج املستدام"و ه وا ذينا ف راه ا
لنا را ة د ا يل اكن الش ش ) la CNSS(يف ) déclaré(ه ا راه ما ميك

ه، راه در النظام املعلومايت،  ستافد م ادي يعاود  ل، مايش عندو و يد
اهز اليوم مع  ق، هذا ) la CNSS(وراه  ر هذا التدق يد يل   le(ا

contrôle(،  ت لمك،  "ٔوراش"وها يل ج هو هذا هو هذا الصندوق ا
دا عندي ٕان شاء هللا ٔشنو هو  ٔ  ادي نوري لمك  يف العشية، 

ل  "ٔوراش" ادة د ل جلنة الق ٔول د ع ا ج دا عند  ش تعرفو، 
قات وهاذ "ٔوراش" يل اكع هذه املساطر وهذه التدق  les(، ا

contrôles ( ىل ادي نتولكو  لهيم و ادي نصادقو  لهيم  يل كنتلكمو  ا
  .هللا

س احلكو  ل السيد رئ شور د ك؟ قريتوه هذا امل مة رامك تتعرفوه 

عي  ج لضامن  ة ها يه مع الصندوق الوطين  د االتفاق لكمك، در وا
س  ش ما جييوش يش  شغيل والكفاءات  ومع الواك الوطنية ٕالنعاش ال

ستافد من  ٔخرى وجيي  ادي "ٔوراش"دامني يف يش بالصة  ، ها يه 
دا ٕان شاء هللا   .سنا 

سمى  ل املساطر عند ما   le manuel de(ليل د
procédures ( مي يف ادي يترصف لك سن ، ساين "ٔوراش"يفاش 

ل  ر املنتدب يف املزيانية وعبد ربه، والواك الوطنية د ليه السيد الوز
يفاش  ميشيو  يل  ٔن ذاك الفلوس ا  ، عي كذ ج صندوق الضامن 

ل  يوصلو  ميشيو ؟واش  يوصلوشاي؟ وٕاذا يترصفو؟ فني  ناس؟ واش ما 
ل معمك يف التفاصيل ش ند د زاد، ما بغي د وقف وال يش وا   .يش وا

ٔشنو ه ة الرشاكة مع لك جملس ٕاقلميي،  ل لك و اتفاق ات د ما الواج
ا يف ٕاطار طلب العروض،  يل خصو حيرت ٔمور ا لو، ا د، احلصيص د وا

راقب راه ما غن  لجنة إالقلميية خصها  ني من يش قلنا ا جيبوش يش مراق
ادي خيدمو هذه اخلدمة هذه،  يل  ٔخرى، راه الناس يف بالد هوما ا بالد 
ادي ختدم  وية  يفاش لك جلنة  لجنة اجلهوية  ل ا ل العمل د ليل د ا
لجنة إالقلميية،  ل ا ل العمل د ليل د د، ا لها، ها هو وا ملساطر د

ادي يفاش  ادي ختدم،  ٔشنو هوما  يفاش  ٔشنو هوما املعايري،  جتمتع، 
ر طلب العروض، راه فلوس الشعب هاذي،  ادي تد يفاش  س،  املقاي

ٓخر د  ل يش وا   .مايش د
ادي ختدم خصها  يفاش  سبة للك مجعية وال تعاونية   cahier(ل

des charge ( ها هو)cahier des charges ( ادي اد  ه؟ و ٔشنو ف
لو  ل ) le guide(يف لك جلنة جلنة، يمت إالغناء د ) le chantier(د

رو  ادي يد يفاش  ادي خيدم،  يفاش  د ذاته  ل الورش يف  ليل د ا
ومه  ادي يو لومه، فني  ستق ادي  ادي جييو الناس، فوقاش  فوقاش 

  .راه عباد هللا هاذو، راه مغاربة
ٔن اخلدمة تدارت  ٔكدو  ادي نت  l’effectivité du)يفاش 

travail) ٔن دامش،  د ويبدا يرصح لنا وهو ما  ، مايش جيي يش وا
يقدرو يوقعو ارفني هاذ احلواجي  ٓخر، رامك  د  فق مع يش وا   .م

لسالمة يف العمل  سبة  ، وهاذ اليش (sécurité de travail)ل
اءت به مدونة الشغل، املادة  م ملا  رتام  سبة  16اكمل يف ا ل تنص 

ٔوراش املؤق  ىل ٕاماكنية هاذوك ل  (les contrats de chantiers)ة 
يل فهيم  د االتفاق ا يل اكنت تدارت يف ٕاطار وا ٔوراش، ا ل ا العقود د
 ٔ ل ما جني  ليه، هاذ اليش ق و  يل وافق ت لكهم، راه انتوما ا النقا
ليه، اتفاق  ت لكيش اتفق  لحكومة بعدا، ومع الكونفدرالية ومع النقا

ٔ ٕاذا اكنت يش  يوليوز ا،  ٓخر، ٕاذن هاذ اليش بغينا نفعلوه مرح يف العام ا
ة  ا ايب تتكون يش  ل راه تنقولها، ما تنقولش لكيش  ة تدارت ق ا

ل   (les contrats de chantiers)تدارت تنقولها، هذا املياكنزيم د
ادي حنرتمو قانون الشغل ستعملوه، و   .ادي 
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يل در راه شغل الئق، الشغل الالئق، امسحو ليا،  هاذ اليش ا
ٔشنو هو الشغل  مج سابق، ال، شغل الئق،  ر ومايش يش حتسني ليش 

  :الالئق؟ هو
ٔوال؛ دم  يل  لصش يف ذاك اليش ا سان مايش خيدم وما يت   ٔوال، إال

لو  عية د ج كون عندو التغطية  سان،  دم راه ٕا نيا، ٕاذا 
كون عندو التغطية الصحية د   لو؛و

ذيناه (l’accident de travail)لثا،  ٔمني حىت هو ا   .الت

ادي منولوه، بطبيعة احلال، لو اكنت عند يش  وهاذ اليش اكمل 
ه،  ٔخرى، راه در د ردراه ولكن مزيانية  ش خيرج هاذ  وا بري  هود  ا

شو الناس  يع يل  ل ا قة د شوفو احلق مك ميل ت ين وب لوجود، وب اليش 
يل  يف ٔمور ا ن بعض ا ٔنه اك ىل  ٔشهد هللا  املناطق، وهللا العظمي، زعام 

  .كتقطع يف القلب
ش خندمو، ٕاىل قلت لمك  نا  ا ج ا لمك  58ٕايوا شوف اح يوم خرج

ل  د العدد د لمك اكن يف وا شاورية اكنت واحلزب د هاذ اليش ومعمك، ال
شرتايك، وحرضو اكن حتاد  ٔخ من  ل جمالس املناطق، ا و رؤساء د

يل  ة ا هلم، احلا دمو معنا وقالو الرٔي د هلم و لرٔي د ٔدلو  ٕاقلميية و
اش،  يل ما جعباهتم قال  راه ما جعب ة ا ا واحلا جعبهتم قال  راه جعب

عتبار ذينا ذاك اليش بعني    .وا
د العمل  ل وا شوفو راه نتاج د يل ت ثقو بيا هاذ املساطر هاذو ا
سيق مع  ل هاذ العمل بت سهيل د ر اكن هو ال وز يل  ور د امجلاعي، ا

س احلكومة، راه تيعيط يل يف  ليل، يف  10السيد رئ ليل فني  11دا دا
ٔن خصنا خنرجوه، والسادة الوزراء هوما يقولو لمك "ٔوراش"وصل   ،

ا دم ش  ىل الطريقة  ن    .شاهد
ٔننا نتوفقو مجيعا، ٕان ش اء هللا يف هذا املوضوع، وندعيو ندعيو هللا 

سبة للك  ل رجعو لعندمك، ٕان شاء هللا،  ء يرتفع، ومازال  ٔن الو هللا 
دة، ٕان شاء هللا دة بوا ٔخرى وا ٔسئ ا   .ا

ق   .وهللا ويل التوف
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  .تفضل

شار الس  لهين الكرشاملس   :يد 
ر   .شكرا السيد الوز

ٓخر اتفاق وقعته الكونفدرالية  ر الكونفدرالية،  ر ذ ٔن السيد الوز ري 
ل  ريل  26د لتوضيح2011ٔ .. ، من بعد ما وقعناش حىت اتفاق، ال، 

ٔننا كرنفضو   ..لتوضيح 

س اجللسة   :السيد رئ
ب، وهذا ال  ىل التعق ب  شار، هذا راه تعق سيد السيد املس

شار ب، هاذ .. املس ىل تعق ب  شار، هذا تعق امسح يل، السيد املس
باليش ما مسموحش به ىل تعق ب    ..، هذا تعق

ل  يل د ا ري وارد يف القانون ا ب، هاذ اليش  ىل التعق ب  هذا تعق
ٔنمت تعرفون هاذ اليش لس، و   .ا

شار   .شكرا السيد املس
ٔشغال هت ىل املسامهة القمية يف ٕاجناح  ر  لسيد الوز   .ه اجللسةشكرا 

ٔسئ احملور الثاين قل ملعاجلة    .ون
يل  بع جزء من النقاش املهم ا يل حرض معنا و ر ا لسيد الوز ترنحب 

ارة حول  ة والت ة لقطاع الصنا ة، واملو ل هته الق ٓفاق "دار دا
ملغرب ة  ت السياسة الصنا دة املوضوع"ورها   .، واليت جتمعها كذ و

ه  ويف البداية مع سؤال ٔحرار وموضو عن فريق التجمع الوطين ل
ملغرب" ت السياسة الصناعية    ".ٓفاق ورها

شار   .تفضل السيد املس

شار  ا السيداملس ن    :كامل 
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز

ا الصناعية الوطنية،  دي لسياس سعيا حنو تعزز املسار التصا
ت: سائلمك ٓفاق ورها ىل  ما يه  هذه السياسة مع حتديد توزيعها 

  خمتلف اجلهات؟
ر   .شكرا السيد الوز

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ملغرب"السؤال الثاين موضو ت السياسة الصناعية  ، "ٓفاق ورها
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن عن فريق ا د السادة املس ٔ واللكمة 

  .السؤال
  .شارتفضل السيد املس 

شار  يش السيداملس   :ليد الربن
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
لقطاع الصناعي،  لهنوض  صادية  ق ٔطلق املغرب سياسة التمنية 
رسيع وثرية  ٓخر، بغية  مكل ا اصة للك مهنا  ىل ثالث خمططات  مرتكزا 

ت، مما حيول دون بلوغ التصنيع، ٕاال  ه صعو ططات وا ذ هذه ا ٔن تنف
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ٔهداف املسطرة   .ا
ل  ٔ ر، عن التدابري اليت تودون اختاذها من  سائلمك، السيد الوز ا 

صاد الصناعي ق نعاش  ٕ رسيع    .ال
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ت السياس"السؤال الثالث موضو ملغربٓفاق ورها ، "ة الصناعية 
دة  لو ستقاليل  شارن عن الفريق  د السادة املس ٔ واللكمة 

  .والتعادلية
شار   .تفضل السيد املس

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

ر احملرتم،   السيد الوز
لقطاع  هنوض  ا ا منوية قوا ئت بالد تتطلع ٕاىل ٕارساء سياسة  ما ف
لرمغ من التقدم احملرز  لق الرثوة، و الصناعي املدر لفرص الشغل و
لقطاع الصناعي  هنوض  ٔن خمططات ا والنتاجئ اليت حتققت يف املايض، ٕاال 

اة ٔهداف املتو ال دون بلوغ ا ت، مما  دة صعو زال  هتا وما    .وا
ت السياسة الصناعية  ٓفاق ورها ر، عن  سائلمك، السيد الوز

  رب؟ملغ
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  ملغرب"سؤال رابع موضو ت السياسة الصناعية  ، "ٓفاق ورها

شارن عن الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .واللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار    :يوس مالل السيداملس
س احملرتم،   السيد الرئ

ر احمل   رتم،السيد الوز
ة الوطنية يف  ٔهيل الصنا ذة لت ة املت سائلمك حول التدابري احلكوم

ة تداعيات  ايل ملوا ستع د"شقها إالسرتاتيجي وشقها    ".19-وف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه كذ  اخلامسالسؤال  ت السياسة الصناعية "موضو رها
د السادة امل "ملغرب ٔ شرتايك لتقدمي ، واللكمة  شارن عن الفريق  س
  .السؤال

شار   .تفضل السيد املس

رض شار السيد عبد إال ح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ت السياسة الصناعية  السيدسائلمك،  ٓفاق ورها ر، عن  الوز
  ملغرب؟

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 

ه  ري موضو ٔ ت السياسة الصناعية "السؤال السادس وا ٓفاق ورها
حتاد العام "ملغرب شارن عن فريق  د السادة املس ٔ ، واللكمة 

ملغرب   .لشغالني 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد  لول دمحم حرمةاملس   :ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رسيع ال  خمططحقق  مة، وانطالقا من مضامني تقرر ال صناعي نتاجئ 

ة الوطنية ٔن نعرف اليوم رؤيتمك لتطور الصنا منوذج التمنوي، هيمنا    .جلنة ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكر   .املس

ٓناللكمة  لمنصة ا ر، تفضل    .لسيد الوز

ارة ة والت ر الصنا ض مزور، وز   :السيد ر
  .سشكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون   .شكرا، السادة والسيدات املس
ىل هاذ السؤال احملوري الهام   .شكرا 

يل بغيت نقولو، ولكن ما  وب ا قة هاذ اليش لكه مك يف احلق
ارشة ٔسئ م ل مع ا ث غنتفا   .غنقراهش، ح

ذ  ة م لسياسة الصناعية والسياسات الصناعية املتعاق سبة  ل
ٓخر  ،2005 ذ  رسيع الصناعيا"و "ٕاقالع"م يل  "إالنعاش الصناعي"و "ل ا

يل معلهتا بالد يف  راكامت قوية ا راكامت و ن  ٓن، راه اك ليه ا شتغلو  ك
ري يف  ة اليوم  رسيع الصناعي"القطاع الصناعي، قطاع الصنا  "خمطط ال

لق  لو  يل اكن الهدف د ٔ  500.000ا قة حىت  صب شغل، ويف احلق م
طط يف  ا ا ش  2014ميل  ل هاذ املنظومة  ش إالماكنية د ما تيق

صب شغل، وختلقت  500.000ختلق  صب شغل مايش  565.000م م
صب شغل  500.000 ٔحب وره  565.000م ٔحب من  صب شغل،  م

دة مس فـ  ره، واملناصب لك وا  carte( دامئة، دامئة) CNSS(من 
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nationale(.  
)Donc (ه جنحنا يل جنحنا ف ٔن  الرتاكامت اكينة، ا ه، هذا ال يعين  ف

ه البالد  يل جنحت ف ٔن لك يش مكل، ولكن ا شتغلو  مازال ما خصناش 
ل  ل البالد اكمل، حتت إالرشاف الفعيل د خرو به، هذا جناح د خصنا نف
ٔول، ما  ة، هذا الشق ا عاق صاحب اجلال هللا ينرصو ويف سياسات م

لو وشوفو فني وصل املغرب يف الردار  ل خصناش نب ات العاملية د
يل اكن هاذي  صورو قطاع السيارات ا مثرن ما كناش ت  ،سنني 10املس

ٔول قطاع مصدر 12 شتغل شوية وىل    .ام ك
ة،  ل البالد املتعاق ٔن السياسات الصناعية د ما ميكن لناش لينا نقولو ب

سرتاتيجية الثالثة، اكنو فهي ٔوىل والسياسة الثانية و م اكنت السياسة ا
ه النظر وحنسنوه  يل ميكن لينا نعاودو ف يل جنح والشق ا بعض الشق ا

  .ونطوروه
ٔحسن املنظومات يف  ولكن، اليوم املنظومة الصناعية املغربية من 
صطناعية يف البالد، كتصنع يف  ٔمقار  ٔجزاء من ا يصنع  العامل، املغرب 

صطناع  ٔمقار  ٔجزاء من ا لنوارص كنصنعو  ية، هاذ اليش ما البالد، سري 
صوروه،  رة  %41كناش ت ٔجزاء الطا ٔن ك من  تصنع يف املغرب، حبيث 

ل  س د يل كتطري يف  يقول ليك) Airbus(الرئ رة ا ش يش طا ما اكي
يل تنقولوه، هاذ  ا ا ٔجزاء مغربية، هاذ اليش مايش اح يل ما فهياش  العامل ا

ن يش حواجي خص  يل تنقولوه، اك ا ا ن اليش مايش اح خرو هبا، اك نا نف
خرو هبا   .يش حواجي خصنا نف

ٓن، يه  لهيا ا دامني  يل  لسياسة وإالسرتاتيجية ا سبة  ل
الش؟ بدات يف  رسيع الصناعي"، 2000ٕاسرتاتيجية قصرية املدى   "ال

ى  هت ىل 2020ا إالنعاش "، كنا يف وسط اجلاحئة، اكن خصنا خندمو 
يل ف"الصناعي اصب الشغل ا سرتجعو م اصب ،  سرتجعو م ها،  قد

ها، واسرتجعنا  يل فقد يل اكنو يف  %98الشغل ا اصب الشغل ا ل م د
لو  2021، صايف اسرتجعنامه هناية السنة 2019 يف القطاع الصناعي، وند

ٔشنو هوما   ، ورو ورو ورسهتا  ات هبا  يل  ستافدو من التحوالت ا
  هاذ التحوالت؟

يل مشاو صيفطو جنيو لالسرتاتيجية العاملي ان ا ٔن بعض الب ة، هو 
هلم  ة د يل مىش وصيفطو الصنا ا ا ا، مهنم اح هلم مهنم اح ة د الصنا
هنرضو مع  لو السلعة، كنا  لصني وبداو تيد ستوردو صيفطوها  وبداو ت
ت  ىل هذا املشلك واخلدامة والنقا ا مالنا  مثر املغريب تيقول  اح املس

لهم   رو العقار نبقاو جنيبو السلعة وهنزوها واملشالك؟ ا سدو هاذ اليش ند
سعينات ويف سنوات  يل اكن يف ال ، هاذ اليش 2010و 2000هاذ اليش ا

يل اكن ة  ؛ا ىل هاذ الصداع؟ وسري رجعهم وقل هلم راه الصنا ا مالنا  اح
  .فهيا قمية مضافة

ث اك لصني ح يل مىش  نت ش بدينا؟ بدينا قلنا هذاك اليش لكو ا
ل املغرب، ما كنا اشتغلنا  ٔقوى من التنافسية د ل الصني  التنافسية د

الل اجلاحئة،  لها  ت القدرة د يل بي ظومة صناعية ا د اشتغلنا عند م
ىل  ل البالد، وتطرح هبا املثال  ات د يا ح ستاجب للك  ش 

شوف املغرب  رة كنت ت ا قادر يصنع املستوى العاملي، ما خصناش هاذ ا
ان عظمى ما قادراش، املغرب قادر يصنع  ان ) les gels(املاساكت، ب ب

ش، املغرب قادر يصنع  ٔخرى ) les respirateurs(ٔخرى ما قدرا ان  ب
ٓخره ٓخره ٕاىل  ش ٕاىل    .ما قادري

)Donc ( ٔن املنظومة الصناعية املغربية ميكن لها ت ب هاذ القدرة بي
ىل تبدع وتصنع لك يشء، راه م هنرض  بري  %41يل  رة، جزء  ل الطا د

ري تنفخو  ا يف املغرب  س تيقول اح ن يش  ث اك مهنا هو احملرك، ح
ا تنصوبو احملراكت وتنصوبو السيارات وتنصممو  ٔسيدي، اح الروايض، ال 

ري تنصاوبوها ، تنصمموها مايش  ئية،  ،السيارات هنا والسيارات الكهر
ئية ار  هاذ السيارة الكهر يطرة تصممت هنا يف ا يل تتصنع يف الق ا

ار البيضاء رمق  سبة لالبتاكر يف  12البيضاء، وا ل ر  س يف 
سبة  ل ٔورو  امس دو مصدرة  السيارات يف العامل، املغرب 

ٔورو مصنعة يف  3والسيارة رمق  2لسيارات، السيارة رمق  يف املبيعات يف 
ع ا تن ٓخره، واملغرب املغرب، اح ٔملان ويف السويد وٕاىل  و السيارات يف ا

ري الروايض،  فخوش فهيم  ل  %63وما تي ل قطاع الغيار د د
شغلو  250السيارات تتصنع يف املغرب يف  يل ت مغريب  180.000مصنع ا

  .ومغربية
ن فهيا هو  اد يل  ن فهيا؟ اخلريطة ا اد يل  ٔشنو هو اخلريطة ا اليوم 

ا يف ا لتنافسية يف املقارنة العاملية املنظومة اح سبة  ل ات الرائدة  لقطا
ريا ٕاىل  يل تيرضبو ليا يف املثل  س ا ن يش  لنا الثالثة، اك الصناعية د

ٓخره، املغرب رمق  ال مرصٓخره و  1؟ رمق 2ورمق  1شكون هو رمق  3ٕاىل 
طمحو هو املغرب، وتن 3هو الصني ورمق  2هو الهند يف التنافسية، رمق 

لهيا؟ شتغلو  يفاش ت لهيا،  شتغلو  ٔوىل وت لرتبة ا   ش نوصلو 
ش نقويو إالدماج، بدينا يف السيارات اكن عند  لهيا  شتغلو  ت

ل إالدماج وصلنا اليوم لـ  25%  %80، %80، بغينا نوصلو لـ %63د
لهيا يف  شتغلو  ل السيارة غتويل مصنعة يف املغرب وك ٔجزاء د ل ا د

ش نوصلو لـ ها   .%80ذ الوالية، ٕان شاء هللا، 
ادي  يل  ٔشنو هو هاذ القمية ا لمنتوج املغريب،  زنيدو قمية  نيا، 
ل صاحب اجلال املغرب عندو اسرتاتيجية قوية  زيدوها؟ بفضل الرؤية د
ذ زمن،  لتمنية املستدامة، وم سبة  ل سرتاتيجيات يف العامل  ٔقوى  من 

)donc ( وفر ة ت ىل اسرتاتيجية بي وفرو  ددة، ت ىل الطاقة املت و 
ش خنليو الاكربون من املنتوج املغريب،  ستعملوها  امليا،  معرتف هبا 
ل املغرب، ولكن  ول املنافسة د سبة  ل بري  ياز  ادي يعطينا ام وهذا 
ة اكلطاقات  الء من الكربون ٕاىل الصنا و هاذ إال ش نو شتغلو  خصنا 

ددة، الغاز الطبيعي، والتدور   .املت
ل؟  رو ق يل كنا تند ىل السياسات ا ٔشنو اكن تعاقب  لثا، 
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مثر املغريب ما عندوش  يب، املس ٔج مثر ا ري املس شجعو  ٔسيدي، انتوما ت
قة  ..ما عندوش احلق ٓخره، يف احلق وفروش الرشوط ٕاىل  وفرش ما ت ما ت

يا يل اكنو ام يازات ا م ني هذوك  و لجميع، مف ني  و زات اكنو مف
بتاكر وقدرة البيع يف العامل ما اكنوش  ا و ولوج لتك سبة  ل لجميع، ولكن 
ل  ش تد يازات عندها القدرة  م ستافد من هاذ  رشاكت مغربية قادرة 

، حبال مصنعي السيارات تيصدرو لـ  78وميكن لها تصدر لـ  دو  78دو
ٔشنو قلنا؟اليوم، القدرات ما    اكنوش، 

لها، الصني  ت التنافسية د قلنا اليوم هاذ املنظومة الصناعية حس
ن مشالك  )les salaires(طلعت شوية يف  لها هبطت، اك التنافسية د

ل مثن د ك ا س لو ل ا يفاش طلع،   (les contenaires)د و  شف
يل ميكن لنا د  ات ا ٔشنو هوما املنتو شوفو  اولو  رجعو التصنيع يف غن

و  ا م مج خرج مج، هاذ الرب ر ل  34املغرب، در  ٔول د جزء  مليار 
ل املشاريع، عرضناها  ، در بطائق د يل ميكن لنا نصنعوها هنا الواردات ا
ب  يل غيوا دد من الوزارات واملؤسسات ا كون من  يف فريق معل م

لو؟ هذي  ة د ٔشنو هو الن مثر،  ات عند س  15املس ل  810نة،  د
اكم املشاريع  يل اكنو م لت ا يل تق د  731صناعية، مهنا امللفات ا يق وا

راسة، هاذ املشاريع يف  25 د ا ل اململكة 12ق ة  12يغطيو  ،ة د
ل اململكة،  ل هاذ املشاريع رٔسامل مغريب حمض  %90د ل رٔسامل د د

صب شغل،  130.000وغيوفر يف هاذ الربامج  ل املشاريع  %70م د
ىل ين ابداو يق يو، يعين هرض  ٔرايض وبداو تي يل يه " ٔوراش"و ا ا

وسطة املدى  ش نعاونو الشباب، وعند اسرتاتيجية م ل  دمع مستع
ل  مج احلكويم الهدف د لرب ٕالضافة  اصب الشغل قارة، و ش نوفرو م

لق  صب شغل 400.000هاذ القطاع الصناعي هو    .م
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر واللكمة لفريق التجمع  ىل جواب السيد الوز بات  لتعق ٓن منر  ا
ٔحرار   .الوطين ل

شار   .تفضل السيد املس

ا ن  شار السيد كامل    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارو   ن احملرتمون،السيدات والسادة املس

ي تلعبه  ور احملوري ا ىل ا مك املؤكد  فقون مع مضمون جوا م
لق  لتايل  لق الرثوة، و يل الوطين و ا ة الوطنية يف دمع الناجت ا الصنا
ىل رٔسه  ة و ر، ٕان قطاع الصنا يد، السيد الوز ٔ لك ت فرص الشغل، ف

ا بفضلها ن  ٔجزاء الطيارات اليت حقق ة السيارات و د ٕاجيابية، صنا تاجئ 

ر  صات الصناعية الكربى يف العامل وق الس د م ٔ جعلت من بالد 
ح  اح ف ال، هذا الن شتغل يف هذا ا ة من الرشاكت العمالقة اليت  مجمو
ة  رممت مع مجمو ٔ ٔخرى، واليت  يق املنظومات الصناعية ا اح  دة لن ٓفاقا وا

ات، مهنا ما هو يف طور زي  من االتفاق إالجناز ومهنا ما مل خيرج بعد ٕاىل 
  .الوجود

ر احملرتم،   السيد الوز
رسيع الصناعي"وبعده  "ٕاقالع"ٕان جناح خمطط  ٔنمت  "خمطط ال ي  ا

ٔنمت بصدد  ٔو ت اليت  رممت مع اجلهات  ٔ ات اليت  رب االتفاق ه  ماضون ف
ليمك  ات الوطنية، لهذا فٕانه يتوجب  لصنا دة  ٓفاق وا ح  البحث ٕاجنازها ف

عتبار  ذ بعني  ٔ دة، مع ا ىل  ة  لول لتوظيف ٕاماكنيات لك  عن 
وا  متك طط وحىت  حها هذا ا ة اليت ف ينام د من ا ستف خصوصياهتا ليك 
دات صناعية يف لك  رب ٕاجناز و ادال،  اته توزيعا  من توزيع نتاجئه وجنا

دة، وجتعل ىل  ة  مضن  اجلهات، تالمئ طبيعة وخصوصيات لك 
ة  ة الغذائية وصنا دة مكنظومة الصنا ته املنظومات الصناعية الوا ٔولو

ن سيج والتعد   .ال
مك  ظر م ة السفن اليت ي ظومة صنا ىس يف هذا إالطار م ٔن ن دون 
اصة  ات معهم،  ع اتفاق ا وتوق ل ٕاجنا ٔ م من  هم وٕادما املهنيون ٕارشا

ا ٔهنم رامكوا جتربة نوعية يف هاذ ا ٔن و ر، يبني ب ل، السيد الوز ل، واملستق
دة وبالد و امحلد مت لك املقومات لتكون فهيا هذه  هذه املنظومة وا

ة الطريان والسيارات ات ما حتقق يف صنا ة مزدهرة، تضايه جنا   .الصنا
ت  ٓفاقا وحتد ح  لنظر لتنوع هذه املنظومات، فٕان يف ٔنه  ، نؤكد 

ة والصيد ىل خمتلف اجلهات،  ىل الفال صادها  خصوصا اليت تعمتد يف اق
ر،  عزز هذا املنحى إالجيايب يتطلب، السيد الوز البحري وقطاع املنامج، ف
ات  ىل غرار ما حتقق يف جماالت الصنا ات وتوسيعها  ذ هذه االتفاق تنف

ئية ة والكهر   .املياكنيك
مة ومشجعة يف هذا  ٔرقاما  مك  ٔعطيمت يف جوا ح وقد  إالطار، ستف

ت  د دة، سرنحب معها ٕان شاء هللا تعاىل لك الت ٓفاقا وا يد  ٔ لك ت
ىل غرار ما مت ٕاجنازه يف عز  ود مجيعا،  ة، ٕاذا ما تضافرت  املطرو
ة اجلاحئة، وفق عبقرية مغربية  ٔنتجنا لك ما يلزم ملوا ث  ، ح ورو ٔزمة 

لك ثقة ارج  ل ها    .الصة صدر

س   احملرتم، السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔن العبقرية وإالرادة  نع ومؤمن ب ٔحرار مق ٕان فريق التجمع الوطين ل
لق  لتايل  مة يف إالنتاج وإالبداع، و ٔدوار  ىل لعب  املغربية قادرة اليوم 
ود والعوائق  رب رفع بعض الق الرثوة ٕاذا ما توفرت لها الرشوط املناسبة، 

ح السريورة ورفع البريوقراطية لٕالدارة اليت إالدارية التقليدي ك ة اليت 
ل إالدارة املغربية، مث تعزز الرمقنة  ىل بعض العقليات دا امثة  مازالت 
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ات  ة، فاالتفاق شتغل بعقليات املقاو املبد ديدة يف إالدارة،  وخض دماء 
ٔسايس ٕالجناح إالسرتات  م و ة وٕارشاك املهنيني لك ذ  ا يجية، وعقود الن

نتظار ٕاذا مل يمت إالرساع يف  لنا غرف  ر ستد لكن العوائق السالفة ا
رشيعية سندمعمك يف لك تغيري يصب يف هذا  معاجلهتا، وحنن مكؤسسة 
ب  انبمك يف تعديل وحتيني لك القوانني اليت توا جتاه، كام سنكون ٕاىل 

هتا   .املر وحتد

ر احملرتم،   السيد الوز
ىل ارة  ٔشكرمك  ة والت جتاومك الرسيع مع مطلب غرف الصنا

ة ٕاىل تعزز التواصل معها  عتبارها مؤسسات دستورية والرام واخلدمات، 
ة اليت  ينام ٔفق جعلها فا يف هذه ا ات معها يف  ع العديد مع االتفاق وتوق
رب إالرساع يف ٕاقرار  ٔدوارها  مك تعزز  ة الوطنية، طالبا م تعرفها الصنا
ٔكرب  بة  ة ٕاىل موا ا ي يف  ٔسايس، فه ا ا ىل نظا تعديالت ثورية 
ة  ٔوراش املنت متكن من املسامهة من موقعها يف لك ا ٔكرث حىت  ة  ومصاح
ىل مستوى  لهيا  اح  نف قي، لهذا البد من  لرثوة شلك حق اخلالقة 

  .ٓخر
ٔفضلية يف ا الصناعية ا كون لسياس ٔن  ر،  الولوج  البد، السيد الوز

ىل  شجع  اء العقاري الالزم ومثن  ٔساسا يف توفري الو ٕاىل العقار، تنطلق 
ر   .س

ر احملرتم،   السيد الوز
ديد  ٔحرار يطالبمك ببلورة ٕاطار قانوين  ٕان فريق التجمع الوطين ل
ب  مثيهنا وجعلها توا ٔهيل وختطيط املناطق الصناعية و حيدد رشوط ت

س  ثاق  ٕالرساع اسرتاتيجية م ي نطالب احلكومة  رات املرتقب، وا
ٔنه رضوري ٕالجناز  ه،  اطق يف ٕاخرا ل م سامه يف  ث س صناعية، ح

رسيع وثرية تطهري العقار  ىل رضورة  ن  لك إالشاكليات املرتبطة هبا، مؤكد
لمقاوالت  ٔولوية  دي، مع ٕاعطاء ا ٔرايض الساللية يف هذا الت وٕارشاك ا

  .ملتوسطةالصغرى وا
اء صناعية مرتبطة هبذا النوع من املقاوالت، حىت  ٔح ، البد من 
، عنواهنا  شجيع لك خمططات واسرتاتيجيات احلكومة املتاكم سىن لنا  ي
عية  ج ل للك املعضالت  ٔم عتبارها احلل ا ر اخلاص  س شجيع 

متويالت الرضورية ٕالجنا شغيل وتوفري ا ىل رٔسها ال ز وٕاجناح ورش و
عية ج   .امحلاية 

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا  ر، اللكمة لفريق ا ىل جواب السيد الوز ب  دامئا يف ٕاطار التعق
  .واملعارصة

  .تفضل

يش ليد الربن شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
بصورة ملحوظة من وثرية يف التصنيع ليحقق التنافسية  رسع املغرب

ٔن النتاجئ اليت حتققت ال تبدو  ث نالحظ ب صادية الوطنية، ح شغرةق  م
، مما  ع، دون احلديث عن تفيش البطا ٔكرث مما ت شرتي  زال بالد  وال 

ة ستغاللٕاىل يدفعها  ىل  ن ملغرب  ٔن هناك ٕاشاكلية  مفادها 
ة ٕاىل املقاومستوى ا   .لسياسات املو

ر احملرتم،   السيد الوز
يل اخلام اكن  ا ة يف الناجت ا ٔن جحم ٕاسهام الصنا دا ب تعلمون ج
سيج الصناعي والغذايئ  ث ظل ال صاد الوطين، ح ق ا يف  س حمدودا 
ر،  ان بفرص الشغل والتصد ة يف املغرب، يؤم ىل الصنا البيني  شيطني 

ٔكرث وحنن نعمل ج سهم  شاط الصناعي ل ل فع  ل ا ٔ دا طموح بالد من 
يل اخلام ا   .يف الناجت ا

ٔهيل اليد  ٔمطار وت رتباط يف املوامس وا ف يف  لينا التخف سهل  كام 
دمة يف قطاع  ة املست ولوج رة التطورات التك العام الالزمة ملسا

ٓن م د ا ستفادة من التصنيع، مع التذكري بعدم ٕاماكنية ٕاىل  ن 
ائدات  ..ائدات ستفادة من  ٓن  د ا نا ٕاىل  التذكري بعدم متك

ددة، هذه  ىل مستوى الطاقات املت ر الكربى اليت قام هبا املغرب  س
ريها  ٔو  تضعفالعوامل و و  ٔخرى  تنافسية املغرب، ٕاذ ما قورن بدول 

  .ٕاقلمييا
ر احملرتم،  ر، السيد الوز ر  ش ثورة صناعية واجلد امل يع ٔننا يف  ب

صادية  ق لتحوالت  ٔى  رشية مبن ل ديد  رابعة تؤذن بزبوغ جفر 
ىل املهارات  ىل سوق العمل و ٔثري هذه الثورة  رزها ت ٔ عية، من  ج و

ات اجلديدة واحلديثة ولوج لتك   .اجلديدة املطلوبة 

ر،   السيد الوز
ت الثورة ة رها ددمت ملوا ٔ الصناعية الرابعة وسوق العمل  مفاذا 

رزها ا ٔ دة مشالك   اميلحلت البطا المعدرتفاع ملغرب يعاين من 
اص، فضعف القطاع الصناعي  شلك  الشهادات اجلامعية والشباب 
ش معه، لكن  ٔصبح واقعا نع لعمل يف املغرب  وتدين مستواه التقين 

ر ائبا وال  زال  ت اليت التفكري حول هذا املوضوع ما  د ىق ملستوى الت
زال السياسات ذات العالقات هبذا  متثل الثورة الصناعية الرابعة، وما 

ر احملرتم؟ ددمت السيد الوز ٔ ري موجودة، مفاذا    املوضوع 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب  دة والتعادليةلاللكمة دامئا يف ٕاطار التعق لو ستقاليل    .فريق 
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شار   .تفضل السيد املس

ٔنصاري لطيف ا شار السيد عبد ا   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس
ٔرقام اليت تعطي  ة وا ت الظرف ا ىل إال ر احملرتم  ٔشكر السيد الوز

ل املغرب امحلد  ال ات، معىن لهاذ السياسة الصناعية د يت رامكت جنا
كون  ارشة يف احلكومة السابقة، وقد  ي هو اكن فهيا مساهام بطريقة م وا

لحكومة السابقة   .القطاع الصناعي من النقط املضيئة القلي 
ة  ة السيارات وصنا صنا ات  ات املغرب يف الصنا ا سبة لن ل و

ٔفشورينغ  ة ا رات، صنا سيج و )(offshoringالطا ة ال ري ، صنا ٕاىل 
د  ة مالمئة، امحلد  بالد تتحىض بوا ي نتاج ب ات، فه ذ من الصنا
كون لنا سياسة  ٔن  ٔهل  ي  عي ا صادي واج ستقرار سيايس واق
ٓن يف السياق احلايل يف احلكومة احلالية اليت تنعم  حجة، وا صناعية 

لتقائية،  ٔمهية  ٔيضا اليت تفطنت  ام التام و ٔن الس فااللتقائية هو 
ال  ٔن م ٔنه هناك وعي ب كون وزارة خمصصة هباذ امليدان، فهذا يعين 
ام  س ٔن تنجح ٕاال ٕاذا اكن هناك ا السياسة الصناعية لبالد ال ميكن 

بة لهذه السياسة الصناعية ٔخرى وموا ات ا   .ومالءمة يف مجيع القطا
حلكومة احلالية، ويل اكمل الثقة يف  ٓن جيدر  ربة السيد وا كفاءة و

كون  ٔن  ربة وكفاءة، يف  ر املعين هبذا القطاع، ملا رامكه من  الوز
سبات  ىل تعزز املك اسمترارية يف هذه السياسة الصناعية الناحجة والعمل 
ٔزمة الصحية اليت يعاين مهنا  ٔيضا يف ظل هذه اجلاحئة، يف ظل ا والعمل 

ٔخرى ىل غرار البالد ا   .العامل وبالد 
ىل  اح السياسات الصناعية معوما، و ائقا لن راهات ظلت  فهناك ٕا
ي يقع يف سالسل إالمداد يف  ضطراب ا ل املثال هناك إالشاكل و س
ٔولية وندرهتا  ٔمثنة املواد ا رتفاع املهول  ىل  الوة  ات،  ة من الصنا مجمو

يل وقع إالشاكل  ،مع ارتفاع لكفة النقل ويل املستوى ىلا ، وذ ا
ه بداية سنة  ي عرف ويل ا ل املثال 2021لالنتعاش ا ىل س .. و

  .كنعتذر
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك دامئااللكمة  ب    .يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد يوس مالل   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان، السيدان   الوز

شار    ن،السيدات والسادة املس
ل يف الفريق احلريك  س يل معه  مك، ويف ٕاطار تفا ىل جوا شكرمك 

ة من املالحظات   :مجمو
ة هو قطاع اسرتاتيجي ورافعة  ٔن قطاع الصنا ه  ٔوال، مما ال شك ف

، يل تنطمحو لها يف بالد عية ا ج صادية و ق لتمنية  ٕاذ  ٔساسية 
ىل  %18ـسامه اليوم بـ زيد  شغل لنا ما   %22من الناجت الوطين اخلام وت

شيطة   .من اليد العام ال
ططات القطاعية  اليا النتاجئ احملققة يف ٕاطار ا مثن  ويف هذا إالطار 

مج  امليثاق "و 2005سنة " ٕاقالع"يف جمال التصنيع واليت انطلقت برب
رسيع الصناعي"، و2009 "الوطين لٕالقالع الصناعي يف ج " خمطط ال

ٔول  ٔن حيقق 2025و 2021و 2020و 2014ا متىن  صادقني  ي  ، وا
ٔرضية قانونية  لق  ل ذ يف نظر  ، ومد ة املسطرة  ٔهداف الطمو ا

ائيا سيط املساطر القانونية وحتفزي املقاو الوطنية ج عقار  ،ديدة لت
ٕالضافة ٕاىل التعج  صدار ومتويليا،  ٕ ر"يل    ."امليثاق الوطين لالس

ق  ٔمهية حتق ئية  ٔزمة الو ٔظهرت ا ر، كام تعلمون  نيا، السيد الوز
ارية سيادة  ٔحضى دمع العالمة الت ا  لمغرب،  ملغرب"صناعية  " صنع 

رية، مما  دة القدرة التصد ة لبالد وز ٔمر ملح محلاية إالماكنيات إالنتاج
عكس ٕاجيا لعم الصعبةس و  اري وتوفري ا ىل املزيان الت  .  

ات املربمة سابقا  القة مبا سبق، ندعو احلكومة ٕاىل مراجعة االتفاق و
لنظر النعاكسات هذه  لتبادل احلر مبا خيدم تنافسية املنتوج الوطين، 

ة الوطنية ىل الصنا ات    .االتفاق
دا جما دا لثا، نتطلع يف فريق احلريك ٕاىل  وية صناعية،  لية و

ٔقالمي  ات و متكن من توطني املشاريع الصناعية الكربى واملتوسطة يف مجيع 
ة   .اململكة حسب خصوصيات لك 

ٔمهية الب ة يف املنظومة الصناعية،  اتواعتبارا  ك لوجس التحتية وا
اء الصناعية يف  ٔح هنوض  نتطلع ٕاىل وضع اسرتاتيجية وطنية لتنظمي وا
م يف  افز  ات احمللية واجلهات والغرف،  شارية مع امجلا مقاربة 

ة ر يف قطاع الصنا  .س
ه  ي عرف ل ٕاجيا التطور ا س ب الواقعية واملوضوعية،  رابعا، من 
دة ذات القمية املضافة العالية، واليت حتتاج  ات الصناعية الوا بعض القطا

رشي  بتاكر والرٔسامل ال ومن هذا املنطق ندعو احلكومة  ،املؤهلٕاىل 
بتاكر والبحث العلمي والتقين  .ٕاىل حتفزي 

 .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك لفريق  ري  ٔ ل ا ب ما ق   .التعق
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رض شار السيد عبد إال ح   :املس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون   ،السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
منية  ٔساسيا يف  ة اليوم ببالد يلعب دورا  ٔصبح قطاع الصنا
اصب الشغل وٕانتاج الرثوة والرفع من وثرية  لق م صاد الوطين، ويف  ق
ة  ذرية يف السياسات العموم داث حتوالت  ٕ ا فاحلكومة مطالبة  منو،  ا

رشي يف مسرية ال  ، هبدف ٕادماج العنرص ال تمنية الشام اليت ذات الص
قها ملاك وشعبا   .نصبو ٕاىل حتق

ر،   السيد الوز
ىل رضورة تفعيل  ر"كفريق، نؤكد   "صندوق دمحم السادس لالس

ٔوراش  ة من املشاريع وا ل املسامهة يف دمع متويل مجمو ٔ احملدث من 
بة املقاوالت  ني العام واخلاص وموا الكربى يف ٕاطار الرشاكة مع القطا

ا الناشئة  ا قو ممتك دا، جلعل القطاع الصناعي قطا والصغرية والصغرية 
صادية الكربى،  ق لمنظومات  من خوض غامر املنافسة الصناعية 
صاد  ق يل اخلام ويف تطور  ا ٔكرب يف الناجت ا ب ا وكقطاع  النص
ٔوراش الكربى اليت  رات وا س ىل رضورة اسمترار  الوطين، كام نؤكد 

ة مت ة السيارات وصنا صنا رسيع الصناعي،   ٕاطالقها يف ٕاطار خمطط ال
ىل املستوى إالقلميي والعاملي، وهو ما  دة  ا فهيا الر الطريان اليت حقق
رزة ويعزز ماكنته الصناعية ٕاقلمييا  متتع بقدرة تنافسية  جعل املغرب 

امليا   .و
ٔن  ال، ٕاال  قه من تقدم يف هذا ا القطاع مازال يعرف ومع ما مت حتق

ٔمهها دة،    :مشالك تدبريية 
بتاكر؛  - ىل إالبداع و شجيع   دم 
ال الصناعي؛  -  ضعف التكون يف ا
ظومة الرتبية والتكون؛  - ال الصناعي وم  دم التنامغ يف ا
ة واخلدمات وارتفاع الرسوم امجلرية؛  -  دم ٕارشاك غرف الصنا
ام بني ال   - س لتقائية و ة حيول دون ضعف  سياسات العموم

ىل الصمود اجتاه  ري قادر  قي وجيع  ق ٕاقالع صناعي حق حتق
ات العاملية؛  تنافسية الصنا

ار   - ٔوراش الصناعية يف احملور ا متركز ا الية  انعدام العدا ا
ة، مما يبقى العديد من املناطق يف هشاشة  يطرة وطن البيضاء والق

ل  ٔخرى، و داث مسمترة دون  ا ودامئ ٕا لق م تايل البد من 
ادة النظر يف  ات اململكة، مع رضورة ٕا اطق صناعية يف لك  م
ايل بني  ة خللق التوزان ا رات العموم التوزيع اجلغرايف لالس

ر"اجلهات وإالرساع يف تزنيل  س ثاق  وٕاصالح املنظومة  "م
عي والت ج صاد  ق ب ٕانعاش  ة لتوا ضامين واملقاوالت البنك

 .الصغرى واملتوسطة

ٔن  ٔنه  بتاكر وإالبداع ملن ش لبحث العلمي وحتفزي  هنوض  ٔن ا كام 
لتكون  ظومة  لق م ال الصناعي ببالد حنو  سامه يف تطور وتقوية ا

ة   .املستدام لبلورة رؤية صناعية مغربية جتمع بني السيادة والتنافسية املنت
  .روشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام  ري لفريق  ٔ ب ا   .التعق
شار   .تفضل السيد املس

لول دمحم حرمة شار السيد ا   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ٔمام  دي اليوم  ٔن الت ملغرب  لشغالني  حتاد العام  نعرتف يف فريق 
تاح السنة بالد هو  ال امل حفظه هللا يف خطاب اف ما نبه ٕاليه 

ة،  ادت قضا السيادة بقوة ٕاىل الوا ٔ ون اجلاحئة  رشيعية احلالية، وهو  ال
و فٕان الوزارة مدعوة ٕاىل مضاعفة جمهوداهتا قصد متكني بالد من 

ٔم ٔولية، وهو ا سرتاتيجي يف العديد من املواد ا ي تطور خمزوهنا  ر ا
ات التبادل احلر  يفرض كذ التفكري امجلاعي يف مضامني العديد من اتفاق

صادية مهنا بعيدا عن املنطق امحلايئ الضيق ق   .ودراسة اجلدوى 
لتكون املهين،  سرتاتيجية اجلديدة  ٔن  ىل ذ فٕاننا نعترب  الوة  و

ٔحسن سامه يف توفري اليد العام ٕاذا ما  ذها، سوف  املؤه وتليب  تنف
انب  لمقاو املغربية ٕاىل  ات السوق الوطين وتعزز القدرة التنافسية  اج

اصب الشغل وحمارصة البطا لق م ث  عية من ح ج   .ٔبعادها 

س،   سيدي الرئ
ٔعطاب الكربى اليت  د ا ٔ الية  ت ا ة التفاو ملا اكنت موا

منوذج التمنوي، ف ادة النظر يف ا ة الوطنية ال ميكن استدعت ٕا ٕان الصنا
دي   .ٔن تبقى مبعزل عن رفع هذا الت

ٔمر ال خيدم  ة الوطنية يف احملاور التقليدية  ٕان اسمترار متركز الصنا
الية ق العدا ا ام به لتحق ي جيب الق   .العمل امجلاعي ا

اما، فٕان احلكومة مدعوة ٕاىل حامية القدرة الرشائية وضامن  خ
ٔسعار التنافسية، ٕاعام ستور ذات الص وقانون حرية ا ال لفصول ا

لس . واملنافسة رية  ٔ راسة ا ل احلكومة مع ا ويف هذا إالطار نتطلع لتفا
د  ملغرب لقوا تجي ومستوردي زيوت املائدة  رتام م املنافسة حول ا
ٔسعار بيع هذه  ي شهدته  رتفاع ا ر  ىل ٕا ة  املنافسة احلرة واملرشو
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  .يف السوقاملادة 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز ٓن    .اللكمة ا
لمنصة ر    .تفضل السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
قة  يل يف احلق بات ا ىل هاذ التعق شارون احملرتمون  شكرا السادة املس

فق جزئيا معها، مايش لكيا ولكن    .جزئيام
فق  الية، م لعدا ا سبة  يل هرضت  %100ل ٔن املشاريع ا حبيث 

يل فهيا  ن  130.000لهيا ا ة مايش مز ل الصنا متركز د صب شغل ا م
ات  ال ميل  راسها، وغنعطيمك م ة  لصنا ر ) Peugeot(حىت  وبغات تد

ٔصال اكنت ب ة،  رو يف طن ٔصال اكنت بغات تد لها يه  غات املصنع د
ٔشنو غيوقع؟ غيكونو جوج  ة قال  امليناء لكيش موجود  رو يف طن تد
دام عند  يل  سبق ا د  ٔخرى، غيوليو لك وا دا ا دة  مصانع خضمة و
ل تصنيع السيارات يف  ل البالد ود ٔجور والتنافسية د ٓخر يزتادو يف ا ا

 ، دامني معا ادي يبقاو  ادي هتبط و ٔجور ا) c’est vrai(املغرب 
دامني معا  ادي يبقاو  ادي يقول  10سنني وال  5ادي يطلعو  سنني 

سدو غمنشيو حبالنا دامة  ش    . التنافسية ما بقا
)donc ( فق ٔول، م ة، هذا ا لصنا د  ري مف ة  ل الصنا متركز د ا

ٔقوى  رية  س لمشاريع  عطى من طرف احلكومة  يل ت معهم، والتحفزي ا
ة من هاذ املناطق ميل تنخ يل ممركزة فهيا الصنا ىل هاذ املناطق ا رجو 

اولو حنفزو،  ري تن ا  مثر يف هناية املطاف، اح لمس يار  خ هذي، ولكن 
لراشيدية عندك  يت  يت ـل  %30تنقولو لو ٕاىل مش مع، ٕاىل ج ل ا د

)Casa ( ٔخرى، ولكن هاذ اطق  اولو جنروه يف م ما عندك والو، وكن
رو فهيا املن ) les zones industrielles(اطق خصنا جنهزوها خصنا ند

ليه، عند  دامني  فق معه و ٓخره، هاذ اليش م طقة صناعية  136ٕاىل  م
لهيا،  يل مشتغلني  ري  10.000ذيك ا ٓن  ار موجودة ا لها  %60هك د

يل مستعم   .ا
دا بـ  ار البيضاء ت اطق صناعية حبال د يف ا ن م درمه  1200اك

ت  زن طقة صناعية يف  ن م لمرتو 270لمرتو، اك شجيع،  ،درمه  ها هو ال
ش  1200درمه و 270هاذ الفرق بني   ، و ل ا شجيع د درمه هو 

و ،جنلبو املصنع يف هاذ املناطق الناشئة ل ا شجيع د   .هو 
ٔوال بغيت نوه   ٔ رشي،  لعنرص ال سبة  ل رشي  لعنرص ال سبة  ل
شتغل ليل هنار ومايش  شتغل فهيا، إالدارة ت يل ت ل إالدارة ا لعمل د
س يف  يل معنا راه حىت هوما عندمه  دي، ها هوما الوزراء ا بو
ش خيدمو  ش خيدمو املواطن، ليل هنار  شتغلو ليل هنار  املستوى، ت

شجعوه،  ش  مثرن و بو املس ش يوا ش يوفرو الرشوط و املواطن و
ٔولوبغ  هلم، هذا ا ٔعامل د   .يت من هاذ املنرب نوه 

بتاكر من عامل ن الثاين بغيت  لكفاءات املغربية يف  ٔيضا  نوه 
امالت من  ا تنقولو  ..مؤطرو مثرن العامليني، اح شهدو هبا املس راه ت

لفعل لكنا عند مشالك خصنا  ه مشلك،  ه مشلك، التعلمي ف التكون ف
لبالد، ولكن العامل املغريب، املهندس حنسنو هاذ اليش و  ٔحسن  تنطلبو ا

يل تيجيو  س ا ن  امليا، اك رضب به املثل  املغريب، التقين املغريب، ت
س  ن  ٔورو يف املغرب يف املصانع املغربية، اك يا من  ٓس ٓن من  يتكونو ا

س يل خرجو من التكون املهين ت لو عامل يف املصانع املغربية ا يل د ريو ا
املية اليوم ات    .ات يف مجمو

ا  ام، ها اح س ش  ام احلكويم ما اكي س ىل  لثا، هرضتو 
ة هذي  ة، در اتفاق ر الص ا مع السيد وز ش  3ىل اتصال يوم ٔسابيع 

زة الطبية ٔ ىل ا   .شتغلو مجيع 
سبة  ل مثنو املنتوج الفال  ش  ة در اتفاق  ر الفال مع وز

ة    .لصنا
دة،  ات الوا ىل القطا شتغلو  دة وت ات الوا ىل القطا كهترضو 
يل ميكن  اصب الشغل ا ن م لهيا، واك شتغلو  دة  ات الوا معلوم القطا

ات،  صب شغل حبال د خصصناه  80.000لها توفر يف هاذ القطا م
سبة لـ  ل مج احلكويم  لرب سبة  يل خصنا نوصلو  400.000ل ٔلف ا

يل عند يف  731يف السيارات ولكن يف هاذ املشاريع  80.000ها، ل  ا
ن  ة  173مشاريع السيادة الصناعية اك مرشوع صناعي يف قطاع الصنا

ايل   .الغذائية، هذا سامه يف التوزيع ا
ن  سيج و 97اك ٓخره  133مرشوع يف قطاع ال يف قطاع الكميياء ٕاىل 

ىل  ة  اولو ن  12وموز صيفطو املشاريع يف اجلهات النائية ة، وحبيث تن
الية لعدا ا سبة  ل و  ة، هذا هو سياسة ا   .واجلهات احملتا

شتغلو كفريق  شار احملرتم، راه ت ة السفن، السيد املس سبة لصنا ل
ش  ال  املية يف هذا ا ربة  يل هو عندو  شار ا معل مع السيد املس

شتغل يوم ة وت ل الوزارةنطورو هاذ الصنا   .ا مع الفرق وفرق العمل د
لهيا وفرص  يل ما غنقدوش  ا ا ولوج ا، هاذ التك ولوج لتك سبة  ل

ا  ولوج ٔسيدي التك راه اكينة يف املغرب،  4.0الشغل غيضيعو لينا، 
شاء و ديثة إال ل املغرب  موجود فهيا، ) déjà( 4.0املنظومة الصناعية د

شتغلو عند ت  يل ت ن يش تطور 4.0شتغلو بنظام والناس ا ، ولك مرة اك
ادي، لك  اصب الشغل، وهاذ اليش  ىل م ني  ولو تنكونو خملو ك

ولو تنقولو هاه ميكن ك ن يش تطور  لق هو بذاته .. مرة اك لعكس تي
اصب الشغل، اليوم حبال د يف  ل  l’outsourcing (50%(م د

ديدة يف الهندسة بتاكر، ،املناصب  لقو يف املغرب، ما  يف  يل ت ا
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ٓخره،  "لو"تليفون ال و ) CRM3(بقاش ذاك  اصب  %50ٕاىل  ل م د
ا، يف التصممي، وفهيا تصممي  ولوج بتاكر، يف التك ديدة يف  الشغل 

، د عند تقريبا  ىل ذ شتغلو  ندس يف املغرب  5000السيارات وك
ر  ىل تصممي السيارات وتصممي الطا شتغلو  يل ت ندس  5000ات، ا

ش نوصلو ـل  بتاكر، وعند خمطط  شتغلو يف  يل ت وتقين يف املغرب ا
  .ٕان شاء هللا 25.000

د املشاريع، لك  ر راه و سبة لصندوق دمحم السادس لالس ل
ش  ات  د راسو بيدما يقومو التعي شتغل، تيو دة وك ىل  قطاع 

لو يف العمل اليويم، ولكن املشاري ادي ند اهزة وٕان شاء هللا هنار  ع 
سبة  ل ة و لصنا سبة  ل كون دمع قوي  ادي  نفعلو هاذ الصندوق 

ٔخرى و ات ا لهيا، راه هاذ  "السيادة الصناعية"لقطا راه هرض 
ل  ل حتويل الواردات وال مرشوع د  "السيادة الصناعية"املرشوع د

ل ال  سرتاتيجي د زون  ٔيضا ا ه    .بالدوسعناه، وف
سمعو  ل والقال، ت ل التبادل احلر فهيا الق ة د ش خنمت، عند اتفاق

ٓخره، هاذ اتفاق ٔما خصنا حنرتموها ٕاىل  ٔما خصنا نلغيوها  ري   اتلهيا الك
ظومة صناعية يف  ش م ة التبادل احلر ما اكي ٔوال، بدون اتفاق التبادل احلر، 

رات؟ ملن البالد، ملن غتصدر هاذ السيارات؟ ملن غتصد ر هاذ الطا
ٔخرى راه ما  ول ا ات مع ا غتصدر هاذ املواد الغذائية؟ بدون هاذ االتفاق

ظومة تتصنع  ري اكيف، د عند م يل  ا ن سوق، السوق ا  700.000اك
عو  عو الفائض؟ 175.000سيارة يف املغرب تن ادي ن   سيارة، ملن 

عو اتاتفاق ش ن ا  لزبناء يف  التبادل احلر يه كمتك عو  ٔورو ون
ٔمراك قطاع الغيار، بدون هاذ االتفاق ٔبيض املتوسط، وحىت ف  اتالبحر ا

ش   .راه ما عند
يل كنصنعو؟ ها  سيج ا عو هاذ ال ادي ن ، ملن  سيج كذ ال

صب شغل يف السيارات مشات، ها  180.000 صب  120.000م م
ٔعيد الن ٔ و ري  سيج مىش، ملن؟  ل شغل يف ال ات د ظر فهاذ االتفاق

  التبادل احلر؟
ني ما  لهيا، م ا  دم لهيا،  يل خصنا خندمو  ت ا ن تواز معلوم اك
ش خنلقو هاذ  كرو  اولو ن شوفو، كن ليه، ك دمو  يكوش توازن كن
ل  ح سوق د ث كتف لبالد، ح مة  ات التبادل احلر  التوازن، ولكن اتفاق

يل  2 ل بنادم ا شتغلو فعوض ما مليار د لنا، ك عو ليه السلعة د غن
ل  سبة  36شتغلو يف السوق د ل شتغلو  مليون مسهتلكني، ك

ل  زودو سوق د ش  مثرو  س ل املسهتلكني، ه 2وك ذي يه مليار د
ة،  د يفكر ) donc(اخللف ات التبادل احلر خص الوا ادة النظر يف اتفاق ٕا

الش؟ ن وزاف،    فهيا مز
سيج هاو  ل قطاع ال د العامني، قالو لنا عند الناس د ذي وا

                                                 
3 Customer Relationship Management  

ة مع  ل االتفاق ادة النظر د رو ٕا ام وال ثالث سنني، د رو  شوفو د
شنج  ة ال ر قشنا، وصلنا  لنا،  نا، د ن مشلك، ج ن، مااك ريا، مز
سيج  ل ال او عند الناس د اله ذاك اليش ارتفع،  برية،  يل اكنت  ا

ا كنجيبوه من ف  ٔسيدي الثوب، اح س، ال  فس الوقت قالو لنا ال، ال، 
ادي  ة،  ، ٕاىل ما بقاش اتفاق ٔورو ريا، وكنعاودو نصنعوه وكنصيفطوه 

ٔوروبية، ه لينا امجلارك ا هنا خصها % 60وال  40ذيك حيسبو  يل حمتاج ا
ة التبادل احلر مع ٔ  يل عندها حىت يه اتفاق ، وقع لنا كون مع دو ا ورو

يقول  ال،  يل قا عند مشلك مع هاذ البالد  مشلك، نفس الناس ا
  .س خصنا نبقاو جنيبو الثوب من هاذ البالد

ا  ش حنميو السوق  1300معلوم خرج لهيا امجلارك،  يل در  توج ا م
راك ٔ راك، تناقشنا مع املصنعني ا ٔ ني ا ، الوطنية، معلوم تناقشنا مع املوز

ر بدا، د  س مثرو يف املغرب، وهاذ املر بدات، و س ش جييو 
ريك وعند  20عند  رية يف  43ٔو  40مصنع  ل مصانع  مرشوع د

يل غتجيب القمية املضافة يف البالد دم املغاربة وا يل غت   .املغرب، ا
)donc (شوف ف د  ٔرجو الوا ٔرجو مث  ات التبادل احلر،  هيا هاذ اتفاق

ات، راه ما  ت هاذ البالد ختلق بفضل هاذ االتفاق يل مك مبناصب الشغل ا
ري السلبيات، راه فهيا تقريبا  صب  600.000ٕاىل  500.000فهياش  م

  .شغل
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔشغال هته اجللسة ىل املسامهة القمية يف  ر    .شكر السيد الوز

ٓن طبقا ملق  يل، توصلت رئاسة  168ضيات املادة وا ا من النظام ا
ٔسئ الشفهية، تقدمت به  لسة ا لس بطلب تناول اللكمة يف هناية  ا

لشغل حول موضوع  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔدوية "مجمو النقص احلاد يف 
د وف احئة  ه  ي تتفىش ف ، "الج السعال والزنالت الربدية، يف الوقت ا

ٔح  ربت عن وقد  ال احملددة، واليت  ٓ ل ا ىل احلكومة دا ل الطلب 
ل معه لتفا   .استعدادها 

سط  لشغل ل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔعطي اللكمة ملمثل مجمو ٓن  ا
ني ق دود دق   .السؤال يف 

  ..تفضل السيد

لهين الكرش شار السيد    :املس
شار    ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس

  لوزراء احملرتمون،السادة ا
ملتحور  دد املصابني  رية ارتفاع يف  ٔ ٔسابيع ا تعرف بالد يف ا
ة  شار مجمو كرون، وينضاف ٕاىل ذ هذه الفرتة من السنة تعرف ان ٔوم
ب العديد من  ٔص ٔمراض املومسية، كزنالت الربد وامحلى، حبيث  من ا
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ٔمل  ٔطفال حبمى مع سعال شديد و اصة ا ة، املواطنني، و يف احللق والرق
ٔمكلها ويف العديد  ٔرس ب متس  ٔعراض عن طريق العدوى  رشت هذه ا وان

  .من املدن والقرى
ل  ٕازاء هذه الوضعية الصحية الاكرثية، نالحظ ختبط شديد يف تفا
عية مع تداعياهتا، وهو ما يمن عن  ج ة وامحلاية  مصاحل وزارة الص

 ٔ ة ا مراض املومسية، ويظهر ذ من غياب اسرتاتيجية واحضة ملوا
  :الل
ٔدوية اليت توصف لعالج السعال وزالت الربد،  - ٔوال، نفاذ خمزون ا

ٔطفال يف العديد من  لرضع وا ٔدوية اخلاصة  ىك من ذ نفاذ ا ٔ وا
ىل  رة الصياد  اك ة من ا ٔكده لنا مجمو الصيدليات، حسب ما 

ٔدوي و املطالبة املستوى الوطين، مفسؤولية توفري ا ة تتحملها ا
ة، لضامن  مكيات اكف دوية لتوفريها  ٔ سيق مع الرشاكت املصنعة ل لت
ح حوار مسؤول مع الهيئات  لمواطنات واملواطنني وف ٔمن الصحي  ا
ورو  احئة  ة  ل تعبئة مجيع الرشاكء ملوا ٔ لصياد من  املمث 

ٔمراض املومسية؛   وا
د نظام حراسة مل   - لمرىض، اع ة  ة املل ا ل ابة  ست ستطيع 

ل املثال مفدينة العيون اليت تبلغ ساكنهتا   217ربع مليون وفعىل س
ىل ثالث صيدليات 2014يف ٕاحصاء  سمة ، ال تتوفر سوى 

ٔن تظل  حراسة، خبصوص نظام احلراسة، فقد اكن مفروض 
اء  الل هذه الفرتة است ة  و ة 24/24الصيدليات مف  ؛سا

عية غياب الت - ج ة وامحلاية  ل والصارم لوزارة الص ل العا د
ة هذه الوضعية، محلاية هذه الوضعية الصحية الصعبة، اليت  ملوا

حور  كرون"سامه يف تفيش م ذ "ٔوم ، خصوصا وسط تالم
سيق مع وزارة التعلمي  .املؤسسات التعلميية، يف ظل غياب الت

ر سائلمك السيد الوز   :ا، 
لتعاطي مع الوضع الصحي احلايل؟هل هناك اسرت  -   اتيجية معل 
ٔدوية وغياب بعضها  - ة وراء النقص احلاد يف ا ٔسباب الاكم وما يه ا

  عن الصيدليات؟
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لحكومة  ل مع طلب لكمة فريق الكونفدرالية، اللكمة  يف ٕاطار التفا
دود  نيكذ يف  ق   .دق

ر يل بغ .. تفضل السيد الوز   .يتيا
  .تفضل

عية ج ة وامحلاية  ر الص ٓيت طالب، وز ا    :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السادة املس

ٔزمة خمتلقة،  ٔدوية، هاذي  ل ا ش نفاذ د ٔ بغيت نقول  ما اكي
ٔد ل ا ٔزمة د ىل ا ات  اشنو هوما رجعووية، خصنا ش هنرضو  املس

التايل  كفاية يف البالد، ف واء  يصنعو ا يكونو املصنعني  ٔزمة؟ ملا  ل ا د
د السؤال يتطرح وا   .هنا 

يل كتعلق  لزاكم وا يل كتعلق  ٔدوية ا ل ا اليوم عند خمزون د
د"ب، ٔشهر حىت "وف زون، فاملصنعني  32، من ثالث  ل ا شهر د

ن إالشاكل؟ إالشاكل اليوم  ن هاذ املنتوج هذا، ولكن فني اك ا يف السوق 
واء  يوصلوش ا ٔو الصيدالين ما  يفاش الصيدلية  ٔخرى،  مطروح بطريقة 

يل خصنا نطرحو لو؟ هذا هو السؤال ا ل البيع د   .لنقط د
ٔ ما كتتعلقش  ٔن املس نا ب ٔساس، ولق شية فهاذ ا د التف در وا

ٔو بتعامل ٕالنتاج د التايل كتتعلق بصفقات جتارية  لتوزيع، ف ٔو  واء  ل ا
يتعاملوش مع  ني ما  ٔو املوز ٔنه بعض اخلطرات املصنعني  جتاري، 

د الطريقة سمى  ..الصيدالنيني بوا  la relation(ٔن ما عندهومش ك
de confiance(ٔرقام ٔ كنعطيك  التايل اليوم  ل  187: ، ف صاص د اخ

ٔدوية يل كنصنعو اليوم  ا د"مهنا خمصصة لـ% 24ا كتصنع يف % 66، "وف
  .البالد حمليا

د  اطيا وا ل ) le stock(عند اليوم مجيع الرشاكت املغربية  د
)sécurité ( ل ٔشهر د ا ملزمني بقوة القانون، ثالثة   stock de(ٔن اح

sécurité(  ل التايل عند املوز)sécurité(عند املصنعني، وشهر د ني، ف
د  ن وا ش بقا املنتوج زايد، ولكن اك لها  ياطات د ح ذات الوزارة  ا

ل السوق ىل املستوى د ل التوزيع  ل التدبري والسوء د   .السوء د
ة  ات العموم شف ة يف املس لها وزارة الص ايت د كتفاء ا عندها 

ة، يف السوق عند مشلك، إ  لها، ولكن يف السوق العموم ن هاذ د ذن اك
ارية القة ما بني التوزيع والعالقة الت يل عندو    .املشلك ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل املسامهة يف فعاليات هته اجللسة   .وشكرا 
نا  كون قد استوف ٔعامل هته اجللسةدوهبذا    .ول 

  .شكرا ملسامهتمك

ٔسئ الشفهية لسة ا   .رفعت 

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

  :امللحق

  ب متة لويتعق شارة السيدة لبىن  حتاد مس  ،املس شاري  مس
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ملغرب يف موضوع  لشغل  ن من "الوطين  د يار املستف معايري اخ
عي يف هذه  ج رشيع  رتام تطبيق ال ت ا ٔوراش وضام مج  ر

ٔوراش   ":ا

  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،السيدات و    السادة املس
لشغل  حتاد الوطين  شاري  مس مس ٔتناول اللكمة   ٔ رشفين 

ن "ملغرب يف ٕاطار هذه اجللسة العامة يف موضوع  د يار املستف معايري اخ
مج  ر عي يف هذه " ٔوراش"من  ج رشيع  رتام تطبيق ال ت ا وضام

ٔوراش   ".ا
ه  ٔطلق ي  مج ا شغيل وهو الرب ٔلف شاب بصفة  250احلكومة ل

متع املدين  ا مجعيات ا الل عقود ترب ني من  ىل مدى سن ة  مؤق
  .والتعاونيات واملقاوالت

ي  مج ا ساءل عن مرجعية هذا الرب ٔ ٔن  وامسحوا يل يف البداية 
الف احلكويم، ومع  لت ٔحزاب املشلكة  ابية ل نت اقض مع الوعود  ي

مج احلك الل مخس الرب داث مليون فرصة معل قار  ٕ د  ي و ويم ا
  .سنوات

ن من هذه العقود،  د يار املستف علقة مبعايري اخ ٔسئ م ٔنه يثري  كام 
دة  متع املدين، والتعاونيات، واملقاوالت املستف ومعايري حتديد مجعيات ا

ٔقالمي العرش  يار ا مج، واملعايري املعمتدة يف اخ ٔوىل ) 10(من هذا الرب ا
لشغل  رتام القوانني املؤطرة  ت املرتبطة  ٕالطالقه، فضال عن الضام

عية ج   .وامحلاية 
ل املالحظات التالية س   :هبذا اخلصوص، 

د قانونية وتنظميية  ٔحاكم وقوا ٔن كثري من التدابري حتتاج ٕاىل  كام 
ٔنظمة اجلا انب القوانني وا ائية ٕاىل  ضيات است ٔو مق ري هبا ديدة 

ٔو  ات  ع اتفاق كفي توق مج ٕاال هبا، كام ال  العمل، وال ميكن تزنيل هذا الرب
شور ٕالقرارها، و من ذ التدابري وإالجراءات التالية   :ٕاصدار م

  العمل بعقد حمدد املدة؛  -
ه العمل بعقود حمددة   - شطة واملهن اليت يمت ف ٔ االت وا حتديد ا

  املدة؛
شجيع   - ىل إالدماج؛حتديد تدابري ل ٓت  ش  بعض امل
احئة   - ات واملقاوالت املترضرة من  د"معايري حتديد القطا - وف

  ؛"19
احئة   - د"دمع املقاوالت املترضرة من    ؛"19-وف
دة؛  - ات املستف   معايري حتديد الف
شغيل؛  -   ٕارشاك وحتفزي القطاع امجلعوي والقطاع التعاوين يف ال

مج  - ستفادة من الرب   ؛مدة ورشوط 
ٔو   - ري  ٔ سبة ل ل ستفادة من املنافع واملزا سواء  رشوط فقدان 

؛   اجلهة املشغ
عية؛  - ج ستفادة من التغطية  ات    يف
ستفادة من التغطية الصحية؛  - ات    يف
  ستفادة من التعويضات العائلية؛  -
ليه؛  - ٔشري  ته والت   شلكيات ومضامني منوذج عقد الشغل ومراق
ه؛طرق إ   -   رام العقد وفس
ش الشغل؛  - ة وتف ات ممارسة مراق   يف
اري   - ٔمني إالج ٔجر وحصة املشغل يف الت و ملصاريف ا حتمل ا

عية؛ ج ٔمني عن حوادث الشغل والتغطية   عن املرض والت
ٔجور   - ىل املشغلني  ة  ٕالقرارات الواج القة هذه التحمالت 

ى الصندوق مبوجب النصوص القانونية والتنظ  ميية اجلاري هبا العمل 
عي؛ ج لضامن    الوطين 

؛  - د واجلهات املشغ   الزتامات املستف
مي إالجراءات؛  - ع وتق ذ وت   تنف
عي والواك الوطنية   - ج لضامن  ام الصندوق الوطين  حتديد 

شغيل والكفاءات   .ٕالنعاش ال
مج، فرمغ حتديد  دات إالجاملية ٔما خبصوص متويل هذا الرب ع

لغ  مج واحملددة يف م رمس سنة  2.25لرب وحتديد  2022مليار درمه 
ات يف قانون  صصة يف مزيانيات بعض القطا دات املالية ا ع بعض 

مج وشلكيات رصف  2022مالية  ٔن الغموض يلف توزيع مزيانية الرب ٕاال 
ات حتو  يف ذها ومن ذ  ة تنف دات ومراق ٔطري امجلعيات ع ح ت يل م

قالمي والعامالت  واليت ترتاوح بني يف   %5والتعاونيات لفائدة جمالس ا
ٔطري  %10و ٔو إالقلمي وحتويل مصاريف الت لعام  من املزيانية املرصودة 

  .ٕاخل... لفائدة امجلعيات الستقطاب مؤطرن 
ٔس ي يعد الوثيقة ا س احلكومة ا شور رئ اسية ٔما ف يتعلق مب

مج  ٔلفاظا ومفردات لها دالالت "ٔوراش"لرب ده  الحظ اع ، ف
هيا  ٔلفاظ عن معا شور حيرف استعامل هذه ا ة حمددة، لكن امل اصطالح

ٔو املعاين اليت جرى هبا العمل، ومن ذ ٔصلية احملددة    :ا
ٔو عقد " ٕادماج"مصطلح   - مج ٕادماج  ي هو اصطالح ارتبط برب ا

ل ا ٔ ساب التكون من  ي هيدف ٕاىل اك ٕالدماج وهو العقد ا
اميل الشهادات، وقد انطلق  ل املقاو لفائدة  ٔولية دا نية  جتربة 

ذ سنة  لتعديل  1993م ظم بنصوص قانونية وتنظميية خضعت  وم
  والتطور؛

مج   - مج، " ٕادماج"استعمل مصطلح " ٔوراش"ر يف شقي الرب
ٔنه ٕادماج يف ٕاطار عقود معل ىل  ٔنه  مرة  ىل  ٔخرى  ة ومرة  مؤق

ليه العمل يف  ري ما استقر  هام استعامالن يف  ٕادماج مستدام، و
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د القانونية والتنظميية؛ لقوا شغيل ويف خمالفة   جمال ال
ٔما اصطالح   - ٔو دامئا،  كون حمدد املدة  ٔن  " مستدام"العقد ٕاما 

رشيعات الشغل  .فغري موجود يف 

ة، السؤال املطروح ٔما ف يتعلق بعقود الشغل مت احلرص : املؤق هل س
ٔو  كون اكفة عقود الشغل املربمة واليت مسيت عقود حمددة املدة  ٔن  ىل 

ضيات القانونية  المئة مع املق ٔوراش م من مدونة الشغل  16املادة (عقود 
ات )والنص التنظميي صادية يف توسيع القطا ق ٔن ال تدفع الرغبة  ، و

لرب مج ٕاىل خرق هذه املشمو  ن من هذا الرب د دة املستف مج و قا
رش  شور مل  ٔن امل ة؟ الس  ٔوراش مؤق شطة يه  ٔ ٔن ا ة  ضيات حب املق

د القانونية اجلاري هبا العمل يف جمال الشغل لقوا نضباط    .ٕاىل 
احئة  ات املترضرة من تداعيات  وف يتعلق بدمع املقاوالت والقطا

د" لشغل رب" 19-وف حتاد الوطين   مرونة سوق الشغل، فٕاننا يف 
ىل رؤية  ذة يف التدبري السابق قد اعمتدت  ٔن التدابري املت ملغرب، 
ر  س ض التاكليف، ودمع خزينة املقاوالت، ودمع  اكم تتعلق بتخف م

لمقاوالت سري اخلدمات الرمقية  ٔسواق، وت   .وسهيل ولوج ا
، نتخوف من ا ٔوراش"زتال و مج  مع " ر زتل هذا ا ا

لمقاو عنوا  امعة  اءت إالجراءات ا صادية و ق ٔبعاد  ه ا ومهشت ف
شغيل  ل لمقاو  ح الباب  ٔن يف ينا ختوف  ة، ف ق بدون مضامني حق

شغيل الالئق رتام ملبادئ ال د القانونية ويف ا   .ارج القوا
ٔن الغاية املر  لجميع  ٔكد  ة لن لقد ت ٔرس احملتا مع املبارش ل   جوة من ا

رب تزنيل  دة املبارشة وجتويد حاكمهتا  ليات املسا رشيد  ظمي و ٔىت ٕاال ب يت
ل  شاء واك الس عي وٕا ج مع  رامج ا ن من  د لية اسهتداف املستف

د"الوطين، فضال عن  عي املو ج ل  د القانون "الس ، وقد مت اع
مج لهذا ا 72.18 خراج هذا الرب ٕ رساعها  ٕ ٔن احلكومة  لغرض، ٕاال 

الالت  ب يف تعميق اخ س ورة سي لية املذ ل ٕارساء ا عي ق ج
هتا عية ويطعن مصداق ج   .الربامج 

لس  لشغل مب حتاد الوطين  ىل ما سبق، فٕاننا يف  وبناء 
مج، رمغ  ىل ضامن حسن تزنيل هذا الرب شارن، وحرصا  املس

، ندعو ٕاىل رضورة   :املالحظات املس
ر؛  - ٔ مي ا مي وتق ع والتق لت ظومة واحضة   وضع م
رشيد   - ل  ٔ ق وواحض من  شلك دق داد ٕاطار قانوين وتنظميي  ٕا

مج؛  هذا الرب
قة لالستفادة، متنع من رصف املال العام يف   - وضع معايري واحضة ودق

مج؛ ٔهداف الرب  ري 
ن من عقود العمل وضع معايري واحضة ال  - د اص املستف ٔش يار ا خ

مج؛  يف ٕاطار هذا الرب
متع املدين والتعاونيات   - يار مجعيات ا وضع معايري واحضة الخ

مج؛ دة من هذا الرب  واملقاوالت املستف
عي وامحلاية  - ج رشيع  رتام تطبيق ال ت ال توفري اكفة الضام

ٔوراش عية يف هذه ا   .ج


