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ء :التارخي   .)م2022 ماي 10(هـ  1443 شوال 9 الثال
ارةالسيد  :لرئاسةا شارنالنعم م س جملس املس   .، رئ

ت قةوثالث وثالثون ساعتان  :التوق ة دق قة و  الثالثة، ابتداء من السا ق ا
  .بعد الزوالالتاسعة 
ٔعامل ٔجوبة خمصصة لسة  :دول ا ٔ  ىللتقدمي ا سئ املتعلقة ا

س احلكومة حول موضوع  ل رئ معاد "لسياسة العامة من ق
شغيل ر وال  ."س

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

شار السيد النعم ارة، املس لس م س ا   :رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة احملرتمني،   السيدات والسادة 

شارات احملرتمات، شارن واملس   السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل  ستور، واملادتني  100معال ب من ا

شارن، خيصص  284و 283 لس املس يل  ا لس هذه من النظام ا ا
ل  لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ٔجوبة حول ا اجللسة لتقدمي ا

س احلكومة احملرتم، حول موضوع  شغيل"السيد رئ ر وال س   ."معاد 
ٔعطي  ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق

د من مراس ىل ما  لس  نة ٕالطالع ا ٔم لسيدة ا الت اللكمة 
ت ال   .وٕا

نة ٔم   .اللكمة  السيدة ا

لس نة ا ٔم ه،  ة بلفق شارة السيدة صف   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل ال جملس النواب  لس مرشوع قانون تنظميي رمق ٔ  86.15 ا
فع بعدم دستورية قانون ديد رشوط وٕاجراءات ا   .يتعلق بت

الل الفرتة املمتدة من  لس  ريل  26كام توصلت رئاسة ا ٕاىل  2022ٔ
  :رخيه مبا ييل

ٔسئ الشفهية - ؛ 73: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 26: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 50: دد ا

ىل  ارشة بعد هذه اجللسة  ٔننا سنكون م لام ب لس املوقر  وحنيط ا
ىل  ارسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة  د مع  مرشوع "مو

دات  18.18قانون رمق  ات من العموم وتوزيع املسا ظمي معلية مجع الترب ب
ريية   ".ٔغراض 

ٔربعاء د ا ىل  2022من ماي  11 كام سيعقد جملسا الربملان يوم 
امة مشرتكة، قصد  لسة  ا مبقر جملس النواب  ة احلادية عرشة صبا السا
ت، حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع لعرض السيدة الرئ س

رمس    .2020-2019ٔعامل احملامك املالية 
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
نة ٔم   .شكرا السيدة ا

اق  ٓن يف م ٔنه طبقا لقرار ندوة رشع ا ر  ٔذ ، و ٔسئ شة حمور هذه ا
ٔسئ  ىل  ابة  س احلكومة لٕال لسيد رئ ارشة  ٔعطي اللكمة م الرؤساء، 

شارن املتعلقة بـ شغيل"السيدات والسادة املس ر وال س ، "معاد 
ددها  س احلكومة، كتابة يف وقت سابق، و واليت توصلمت هبا، السيد رئ

  .سؤ 12
س احلكومةتفض   .لوا السيد رئ

س احلكومة وش، رئ ٔخ   :السيد عزز 
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء، املس

ٔحاكم الفصل  ادا ٕاىل  لسمك املوقر اس من  100سعدين احلضور مب
س  ٔسئلتمك املتعلقة مبعاد  ابة عن  ستور لٕال شغيل، ويه ا ر وال

نا من تعزز التواصل بني احلكومة والربملان حول قضا  اسبة سمتك م
ت الكربى   .السياسات العامة ذات الرها

شها  لحظة الوطنية الفارقة اليت نع ٔن ا ستحرض  ٔن  والبد يف البداية 
ىل اكفة  نتقال التارخيي  ل رشوط  اليوم تؤرش يف مشوليهتا ٕاىل اك

الل املس  ة رامكت بالد  ت، مفن  ة حكمية  22تو ادة ملك سنة، بق
ل، فقد تضاعفت  مثيهنا لبناء املستق غي  ات، ي ة من إالصال ونرية، مجمو
ة واستطاع املغرب وضع رؤية ٕاسرتاتيجية يف جمال  رات العموم س

د  ر واع اسبة لالس ة م ا توفري ب ٔعامل، قوا اخ ا ظومة حتسني م م
لتمنية  ٔساسية  دجمة، جتعل من املقاو رافعة  اكم وم ديثة وم قانونية 

عية ج صادية و   .ق
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ملغرب، واليت  بية  ٔج رات املبارشة ا س ٔمهية  ىل ذ  شهد  كام 
مثرن  ى املس صاد املغرب ومؤسساته  تعكس مدى الثقة اليت حيظى هبا اق

انب ٔ   .ا
ني ة  احئة من  د"ة، سامهت  يف الكشف عن مواطن " 19- وف

ٔوضاع اليت  ت، فا ىل اكفة املستو سيجنا الوطين  القوة والضعف يف 
ادة هيلكة خريطة سالسل  - ال حما  -فرضهتا اجلاحئة ستؤدي  ٕاىل ٕا

ستغل املغرب موقعه إالسرتاتيجي،  ٔن  ت من املمكن  إالمداد العاملية، ٕاذ 
ٔنه يعترب ب رات العاملية اليت تبحث اصة  س ة جلذب  ٔفريق وابة القارة ا

 ، ٔما ٔكرث  كون  شلك  ا  رها وخطوط ٕانتا ديد لتوطني اس عن موقع 
ه  ٔو ري املهيلك و صاد  ق ٔظهرت اجلاحئة جبالء جحم  ٓن  ويف ذات ا

ٔمان عية وضعف شباكت ا ج ات    .القصور يف القطا
ىل مستوى العامل ٕاىل كام تؤرش التقلبات ا ة  سار جليو اسرتاتيجية امل

ٔمهنا الطايق  ق  ل حتق ٔ صادية، من  ق هتا  ٔولو ول حنو تغيري  ه ا تو
شعبة واملتدا ٕاىل  والغذايئ والصحي، وهكذا تؤرش لك هاذ العنارص امل
سبات،  رصيد املك ة  لينا من  رخيي، انتقال حيمت  ل رشوط انتقال  اك

ديدة ومن  ظومة  ة وبناء م ه السياسات العموم ادة توج ٔخرى ٕا ة 
ق  ائية وحتق ىل الصمود ٕازاء التقلبات الف كون قادرة  صاد الوطين،  لالق

اجمة   .مزيد من التمنية ا
ال  ا، هو ٕاعطاء  ٔكرث وضو نتقال تبدو  لعل ما جيعل معامل هذا 

نطالقة الفعلية لبناء  ديد، يؤسس امل حفظه هللا،  منوي  منوذج 
ىل الفعل امليداين املبارش  ين  لتمنية، وين ديد  ديدة ولتصور  ملر 
اهتم  ات الهشة، ويقوي من قدرات املواطنني جبميع ف ي يعزز حامية الف ا

ة التمنية ستفادة املتوازنة من دينام ل املسامهة و ٔ   .من 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س

اح  نف ة  ة الثالثة يف دينام ٔلف ذ بداية ا لقد اخنرطت بالد م
رتبط  ات الهيلكية، اليت  د العديد من إالصال الل اع صادي، من  ق
ٔهيل  ات التحتية لت ال املايل والبنيك الوطين وتعزز الب ديث ا ٔساسا بت

اح املغر  ٔعامل وتقوية انف دان ا ة م الل مجمو ويل، من  ىل حميطه ا ب 
اري احلر وتنويع الرشاكء، ٕاضافة ٕاىل ضبط وحامية  ات التبادل الت من اتفاق
داث مراكز  الل ٕا ر من  السياسة النقدية وحتفزي البعد الرتايب لالس

لية ٔدوارها التد ٔهيل  ر وت   .وية لالس
 السادس، نرصه كام شهدت بالد يف عهد صاحب اجلال امل دمحم

ت من توفري  ة اليت مك ستورية واحلقوق ات ا هللا، العديد من إالصال
عي، وبذلت يف ذات الوقت  ة سياسية سلمية واستقرار سيايس واج ب
االت، سواء مهنا  ائية يف خمتلف ا ة است رية معوم جمهودات اس

وية، جعلت بالد ٔو الب ة  ٔو إالنتاج عية  ىل مؤهالت قل  ج تتوفر 

ٔفضل   .نظريها، مقارنة بدول اجلوار إالقلميي، ذات إالماكنيات املامث وا
لق فرص  ىل  ة مالمئة قادرة  ت من توفري ب لك هذه اجلهود مك
 ، رشية املؤه انب املوقع اجلغرايف املمتزي واملوارد ال مة، فٕاىل  رية  اس

ة حتتية طرق  ىل ب ولية تتوفر بالد  لمعايري ا ستجيب  ة  ة وسكك
ي حيتل  ة املتوسط، ا ناء طن ٔحسن املوا يف العامل، م د من  ىل وا و

ذ  2021رمس سنة  ي  23سنوات املرتبة  5وم ا، وا ٔوىل ٕافريق امليا وا
سري  ٕالضافة ٕاىل ت ك، هذا  ٔطلن ا  عزز مبيناء الناظور وا س

ال ارية من  ات التبادل احلر اليت اخنرط فهيا املغرباملبادالت الت   .ل اتفاق
مج احلكويم  ٔن الرب - 2021والبد من إالشارة يف هذا السياق ٕاىل 

ٔسايس  2026 ري املهم، مكحرك  س هود  سيواصل دمع هذا ا
و  ز ا رسيخ راك اللها ٕاىل  سعى من  ة، واليت  لسياسات احلكوم

عية ومواص العمل  شيط ج ليات الت ديد من  ل  ىل ٕاطالق ج
ىل املديني املتوسط  متكن  ر وا س ٔعامل و دة ا صادي ور ق
ث من  ٔكرث ٕانصافا وازدهارا، ح صاد وطين  امئ اق والبعيد من ٕارساء د

ر العمويم يف مزيانية  س ٔن تصل احلصة من خمصصات   2022املرتقب 
رمه، 245حوايل  ل ا لسنة  %6.5رتفاع يناهز  مليار د مقارنة 

و مبا قدره  ىل مزيانية ا مليار درمه واملقاوالت  89املاضية، تتوزع 
ة بـ  رمه وصندوق دمحم السادس  92واملؤسسات العموم ل ا مليار د

ر بـ  رمه و 45لالس ل ا رمه ختصص لفائدة  19مليار د ل ا مليار د
ات الرتابية، ويه ا ٔهنا املسامهة يف تفعيل امجلا مة من ش رات  س

ٔساسية ات التحتية ا عية ومتويل مشاريع الب ج   .السياسات 

  حرضات السيدات والسادة،
هودات واملؤهالت إالسرتاتيجية والهيلكية، تظل  ىل الرمغ من لك ا
ضيه هته املنجزات ودون  ي تق رية دون الطموح ا س النتاجئ 

ىل  املستوى ٔدىن، ويت ٔو  ودا مماث  ول اليت تبذل  ي حتققه بعض ا ا
دا من  ل وا س ة من املؤرشات، فٕان اكنت بالد  الل مجمو ذ من 

ي يبلغ  امليا، ا ر  س ىل معدالت  يل اخلام  30%ٔ ا من الناجت ا
اوز  املي ال يت وسط  ر العمويم تظل %25مقابل م س سبة  ، فٕان 

ل م س ر مقابل  %65رتفعة، ٕاذ  س مكتوسط  %20من ٕاجاميل 
يل اخلام تناهز  ا ر العمويم يف الناجت ا س ٔن مسامهة  املي، كام 

ل 16% سبة اليت تظل مرتفعة حىت مقارنة مع دول ذات تد ، ويه ال
م   .معويم 

ت  ر اخلاص سوى مستو س سب  ، مل تعرف  ويف مقابل ذ
خفضة ي نتج عنه ضعف  م ٔمر ا ال، ا ويل يف هذا ا ملتوسط ا مقارنة 

ٔقل من  ر الوطين اخلاص  س صادية لهذا  ق عية و ج ر الفوائد  ٓ
ول ذات املستوى  منو يف ا وسط معدل ا ٔن م ث  ولية، ح املعايري ا

ري املامثل يناهز  ر الوطين اخلاص %6س س ٔن  ببالد ، ذ 
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س  100والبالغ حوايل  ات ل اليا يف قطا رمه سنو يرتكز  ل ا مليار د
صاد عيا واق ر الاكيف اج ٔ   .لها ا

ات الوزارية  ود خمتلف القطا د  اوز هذا الوضع، جيدر توح ولت
ر  الس لهنوض  عيني والقطاع البنيك  ج صاديني و ق والرشاكء 

ق إالق ٔمر رفع مج اخلاص لتحق منو، كام يتطلب ا الع وتطور معدالت ا
ٔنظمة العقارية  ، الس ت املرتبطة بتعبئة ا ت املس د من الت
متويالت والولوج ٕاىل  ىل ا سري احلصول  وسهيل املساطر إالدارية وت
لكفة النقل  ة، ٕاضافة ٕاىل رضورة تقليص لكفة الطاقة و الصفقات العموم

ٔهيل الرٔس ىل تفعيلها، وت شتغل احلكومة  رشي، ويه امللفات اليت  امل ال
لني  لتقائية بني لك الفا ٔطراف لضامن  رب تعبئة العديد من العنارص وا
ٔكرث  ر، فاملغرب مدعو  س ٔعامل و لهنوض مبناخ ا صة مالمئة  وٕاجياد م

اصة، مس املية  ة  متوقع اسرتاتيجيا يف ظرف ٔي وقت مىض ٕاىل ا هتا من 
ائيا ٕالجناح هذا  ا مجيعا جتندا است ستدعي م صادي، ما  ق الاليقني 

  .الطموح

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

  السيدات والسادة الوزراء،
ه املقاو  ي عرف شاط ا راجع ال ٔمام  ت و يف خضم هذه الرها

دت احلكومة ٕاىل البحث عن ٕاجراءات املغربية بفعل الطارئة الصحية، مع
سيج  متويل ٕالنقاذ ال بة وا قة وواسعة النطاق مصحوبة بتدابري املوا دق
لمبادرة اخلاصة وشجيع  ديد  ح نفس  ٔزمة وم املقاواليت من تداعيات ا

دا والصغرية واملتوسطة اصة املقاوالت الصغرية  هتا،    .تنافس
ى املقاوالت، مع ىل ولتعزز السيو  م  د  جناز  ٕ لت احلكومة 

لقطاع اخلاص، كام مت  ىل القمية املضافة  ة لك مستحقات الرضيبة  تصف
ة  لطلبيات العموم سبة  ل ٔداء ومستحقات املقاوالت  ال ا ٓ حتسني 

  .يوم 18.6وتقليصها ٕاىل 
، قامت احلكومة بتخصيص  ملوازاة مع ذ رمه  2و ل ا مليار د

ه وٕالنعاش القطاع الس  ىل تنافس رمه  10يا واحلفاظ  ل ا مليار د
ساقطات، كام معلت احلكومة  ر ضعف ال ٓ ض من  لتخف لقطاع الفال 
ف  ة ٕاىل التخف ة من إالجراءات والتدابري الرام خراج مجمو ٕ ىل إالرساع 

ىل الصعيد العاملي ٔولية  ٔسعار وندرة املواد ا ر ارتفاع ا ٓ   .من 
لمق سبة  ة، ل اوالت الوطنية املتعاقدة يف ٕاطار الصفقات العموم

متديد  اصة  ٔمر  دا والصغرية واملتوسطة، يتعلق ا اصة مهنا الصغرية  و
ح ٕاماكنيات فسخ الصفقات دون  ري وف ٔ اع غرامات الت ذ وٕار ال التنف ٓ
ٔداء  ٔشغال ورسيع  ٔمثان صفقات ا ت املالية ومراجعة  مصادرة الضام

ت املالية مستحقات امل اع الضام ة الصفقات العالقة وٕار قاو وتصف
  .لمقاوالت

لحكومة قد اكنت حمط  لية  ة التفا ينام ٔن هذه ا وجتدر إالشارة 
ٔشاد الصندوق  ث  وليني، ح لني الوطنيني وا ٕاشادة من طرف الفا
صاد الوطين يف  ق ٕالجراءات الهادفة اليت اعمتدهتا بالد جلعل  ويل  ا
ا  ة الوطنية عن ارتيا ات إالنتاج ل القطا ربت  وضع مرحي، كام 

  .لٕالجراءات اليت مت اختاذها
هودات املبذو من طرف احلكومة يف ظرف  ل  6وقد مسحت ا د

ٔزمة الصحية اليت شلت  اوز العديد من خملفات ا ذ تنصيهبا، بت ٔشهر م ا
ث يع ة، ح ات إالنتاج ة من القطا ة مجمو ة انتعاشا دينام رف قطاع الصنا

ت فعال  ته مؤرشات الشغل والصادرات اليت حتس ملحوظا تربز دينام
ت ذ  رز ما يث ٔ شطة الصناعية، ولعل من  ٔ شلك تدرجيي يف خمتلف ا
دال الواردات،  املشاريع املقدمة يف ٕاطار خمطط إالنعاش الصناعي الس

ٔولوية وطنية  ي يعترب رها اسرتاتيجيا و مج احلكويموا   .يف الرب
اق " صنع يف املغرب"ويف هذا إالطار، عرف تفعيل اسرتاتيجية  ان

رية ٕاجاملية تبلغ  918تقريبا  رمه، من  39مرشوع بقمية اس ل ا مليار د
ٔن توفر  ٔهنا  ٔيت يف  197ش ارش، وت ري م ارش و صب شغل م ٔلف م

شطة املسهتدفة هبذه املشاريع الصناعية ٔ ئية % 26الغذائية  مقدمة ا والك
ة واملعدنية % 19وشبه الكمييائية  ة املياكنيك ة %13وكذا الصنا ، وصنا

سيج    %.12ال
سرتاتيجية الصناعية اجلديدة ٕاىل تعزز السيادة الصناعية  وهتدف 

ٔفق  ت 2026لمغرب يف  سية ورها ات رئ ىل قطا ركز  ، و
ٔساسية خللق  ىل صعيد الرتاب ٔلف فرصة  400اسرتاتيجية  معل صناعية 

صاد الوطين ف  ق سرتاتيجية ضامن سيادة  روم هذه  الوطين، كام 
ٔمني إالمدادات وإالنتاج احمليل  الل ت سرتاتيجية من  خيص السلع 
لتوازن املتوازن  ٔساسية، وضامن التوزيع اجلهوي  ات ا لموارد واملنتو

ٔكرب  ىل لٕالنتاج الوطين ودمع اندماج  ات الصناعية ووضع املغرب  لقطا
ات املتطورة واملستدامة لصنا   .ارطة العامل 

ويف ذات السياق، جتدر إالشارة ٕاىل عودة املؤرشات اخلاصة 
ل اجلاحئة، ٕاذ مت الترصحي مبا يفوق  شغيل ٕاىل التحسن مقارنة بفرتة ما ق ل

رمس 2.7 عي  ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ري  ٔ  شهر مليون 
ر  2.6، مقابل 2022مارس  ري مرصح به يف فربا ٔ ، وقد 2020مليون 

دد العاطلني بـ  راجع  لتخطيط يف هذا الصدد  ة  جسلت املندوبية السام
ٔول من سنة  68.000 ونفس الفصل  2021خشص، وذ بني الفصل ا

بية املبارشة 2022سنة  ٔج رات ا س ل  مليار  4.1، كام بلغت مداخ
ر د رمه حىت ممت فربا ا بـ 2022ل ا مقارنة بنفس  %8، مس ارتفا

 .الفرتة من السنة املاضية
لينا مجيعا  ٔنه يتعني  ٔؤكد، حرضات السيدات والسادة،  ٔن  ٔريد  وهنا 
ا من  لهيا ومواص تعبئ سبات اليت نتوفر  جزاتنا واملك ستفادة من م

يد وتعزز الثقة اليت حيظى هب ٔ ل ت ىل سيادتنا ٔ ، واحملافظة  صاد ا اق
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النا يف مجموع  لق فرص معل مستدامة لشبابنا وسائنا ور الوطنية و
  .الرتاب الوطين

ر اخلاص، فقد عقدت احلكومة  ديدة لالس ل ٕاعطاء دفعة  ٔ ومن 
ذ بداية الوالية احلالية  لصت  5م رات  لجنة الوطنية لالس ات  اج

ىل  زيد قميهتا  46ٔكرث من ٕاىل املوافقة  ة ومالحق  مليار  33مرشوع اتفاق
ٔكرث من  لق  سامه يف  ٔن  ٔهنا  رمه، ومن ش ل ا صب  14.000د م

ارش، ويظهر التوزيع القطاعي لهاذ االتفاقات  ري م ارش و شغل م
منو  ىل ا ر العايل  ٔ دة ذات ا ىل جماالت وا ٔهنا تنصب  رية  س

صادي ويف مقدمهت كا التعلمي العايل، ق س لو ة وا ة  السيا والص
ة   .والصنا

رية  س ات  ٔن متكن خمتلف االتفاق ة من املنتظر  ينام وبفعل هذه ا
ٔشهر املاضية، سواء يف ٕاطار  الل الستة  ا  لجنة الوطنية "اليت مت ٕادرا ا

ر رسيع الصناعي"ٔو يف ٕاطار " لالس الف ٕاجام" خمطط ال يل من تعبئة 
ٔكرث من  51يقدر بـ  لق  رمه و ل ا صب شغل 57.000مليار د   .م

ها اليوم تزتامن مع طموح  ت اليت نوا ت والرها د ٕان خمتلف الت
ي وضع من بني حماوره  ا التمنوي اجلديد ا اململكة لبناء منوذ
ه خبلق القمية  صاد وتنويعه والرفع من تنافس ق سرتاتيجية تطور 

ٔىت املض ي لن يت اصب الشغل ذات جودة، وهو املبتغى ا افة واملزيد من م
ات من اجليل اجلديد،  اكم من املشاريع وإالصال ة م رب ٕاطالق مجمو ٕاال 
ر العمويم ودمع وحتفزي املقاوالت وتعزز لك  س ٔيت يف مقدمهتا حاكمة  ت

ر   .ذ مبيثاق حمفز لالس
ٔن هاذ امليثاق تغيري ر  ومن ش س ي ميثل يف  ه احلايل، وا التو

ر العمويم يف  س متثل  ر إالجاميل، ف  س اخلاص حوايل ثلث 
ر اخلاص لتبلغ  س سعى ٕاىل رفع حصة  ث  مليار  350الثلثني، ح

ٔفق  رمه يف  ل ا ر إالجاميل مع 2035د س ، وشلك بذ ثليث 
نه من ٕاعطاء دفعة قو  نه التحفزيية متك لنظر ملضام صاد الوطين  ية لالق

ر س ظومة    .املبتكرة، اليت هتدف ٕاىل تعزز املنظومة، م
رتت سابقا احملاوالت العديدة لصياغته،  راهات اليت ا ولتجنب إال
شارية مع خمتلف  داد هذا امليثاق وفق مقاربة  ىل ٕا تنكب احلكومة اليوم 

ست  ث  ة ٕالجناح هاذ اجلهات املعنية، ح تلف املتطلبات الضام جيب 
رزها ٔ ري، من    :الورش إالصال الك

 ة لفرص الشغل؛ رية املنت س لمشاريع  ٔولوية  ح ا   م
 رات؛ س ٔ إالنصاف الرتايب يف توزيع  د عتبار م ذ بعني  ٔ   ا
 ال؛ صاد الوطين مستق سبة لالق ل دة  رات الوا س   وشجيع 
 ر مع توسيع  ٕاضافة س ديد يعزز حوافز  ٕاىل ٕاقرار نظام دمع 

شمل  مثرن اجلدد ل ن من خطة دمع املس د ل املستف دة د القا
دا والصغرية واملتوسطة   .املشاريع الصغرية 

ٔن  ٔهنا  مع، من ش مة  ظومة  ىل م ركز مرشوع امليثاق  وحتديدا، 
ر وم س لرفع من وثرية  افزا  دا شلك  لق الرثوة و ن مسامهته يف 

رات  س مع  توزيعها، وهتم املنظومة بعض التعويضات املشرتكة 
ة ٔخرى قطاعية ٕاضاف ة و ٔخرى جمالية ٕاضاف   .و

ملشاريع ذات الطابع  مع اخلاصة  ٕالضافة ٕاىل ٕاجراءات ا هذا 
ات الصيدالنية ٔو الصنا فاع  ات ا يل ميكن هيم صنا يف  إالسرتاتيجي ا

ة ٕاىل  مع مو اصة  انب تدابري  رات ٕاىل  لجنة الوطنية لالس ٕاطار ا
ٔخرى  دا والصغرى واملتوسطة، فضال عن تدابري  املقاوالت الصغرى 

رات املغربية يف اخلارج الس   .لهنوض 
ٔن احلكومة بصدد ٕاصدار مرسوم  وجتدر إالشارة يف هذا السياق ٕاىل 

و من يقيض خبفض قمية الربامج  مع ا ة  رية املوج مليون  100س
بري من املقاوالت  50ٕاىل  دد  ٔمام  ٓفاق  ح ا رمه، وذ لف ل ا مليون د

رات س   .املتوسطة والصغرية ٕالطالق مشاريع هاذ 
ل  ٔم بة لتزنيل ا ىل استكامل الظروف املوا شتغل احلكومة  ملوازاة  و

الل حزمة ىل تعديل  لهذا امليثاق من  ٔساس  ركز  ات،  من إالصال
رشيعي والتنظميي ولتعبئة العقار وتطور املناطق الصناعية ذات  إالطار ال

ىل مستوى لك اجلهات ولية    .املعايري ا
ئق  داد ومراجعة و سيط ٕاجراءات ٕا بة، ت ومن إالجراءات املوا

صادي ومراجعة وتفع  ق  13.09يل القانون التعممي، مبا يضمن ٕادماج البعد 
ددة لطاقات املت   .املتعلق 

سيط املساطر  ات املتعلقة بت ذ إالصال ف ولك هذا مع التعجيل ب
هنا القانون التنظميي رمق  املتعلق  111.14وإالجراءات إالدارية، ومن ب

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية  55.19جلهات والقانون  املتعلق بت
ر واملرسوم اخلا 47.18والقانون  صالح املراكز اجلهوية لالس ٕ ص 

ثاق وطين لالمتركز إالداري 2.17.618   .مبثابة م
رامج  مي  ذ وتق ة وجلنة توجهيية مسؤو عن تنف عتبارها قوة اقرتاح و
لجنة الوطنية ملناخ  دها، سنواصل تعبئة معل ا إالصالح اليت يمت اع

هنا من إالطالع إالجيا متك ٔعامل،  ذ التدابري ا ا يف اقرتاح وتنف يب مبها
ىل  ٔثريه  مي ت ٔعامل وتعزز ٕاطاره القانوين وتق اخ ا الكف بتحسني م

ات املعنية   .القطا
ة من  ىل مجمو ٔن احلكومة ستواصل العمل  ر هنا  ر  واجلد
ل املثال ىل س  ، ٔعامل ببالد اخ ا ٔهنا حتسني م : املؤرشات اليت من ش

ىل مدى العرش سنوات مؤرش الر  ل حتسنا ملموسا  س ي مل  شوة ا
ٔساسا  الت تتعلق  ة من التد الل مجمو مت التعاطي معه من  املاضية، س
ىل  ة الالزمة  صالح املساطر إالدارية ورمقنة إالجراءات ٕالضفاء الشفاف ٕ
ٔخرى،  ة  ة، وإالدارة من  التعامالت بني املواطنني واملقاوالت من 

صاد الوطين، وسنعمل  ق ة حمراك من حمراكت  ىل جعل الطلبية العموم
ة رافعة اسرتاتيجية لٕالقالع  الل ٕاصالح جيعل من الصفقات العموم من 
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ة، لالنتقال من مقاربة مسطرية صلبة ٕاىل مقاربة  صادي والتمنية إالنتاج ق
ة، تعزز من  د ديثة لتدبري الطلبية العموم ة املعامالت وتو املساطر شفاف

سيج املقاواليت الوطين ٔمام ال ة    .ومتكن من توسيع جمال الصفقات العموم
صالح إالدارة  ٕ مج احلكويم املرتبطة  ل الرب ذا لاللزتامات د وتنف
ب ٕاصالح  ر، فٕان احلكومة توا س ورسيخ احلاكمة اجليدة ف خيص 

ور الهام  لنظر ٕاىل ا ر  ر املراكز اجلهوية لالس س ي تلعبه يف  ا
لمقاوالت  سبة  ل اصة  بة واملتابعة،  الل توفري املوا اجلهوي من 
ورها احملوري يف  لنظر كذ  دا والصغرية واملتوسطة، و الصغرية 
ملؤهالت  سيط املساطر وحتسني التواصل وتوفري املعطيات اخلاصة  ت

ات الرتاب  بة امجلا لجهة، مع موا صادية  ية وتعزز التواصل معها، مبا ق
اخ  ر وحتسني م س هنا يف جمال تعزز  ق التاكمل ف ب ميكن من حتق
ٔن حققت نتاجئ  ع معل هذا املراكز  ىل صعيد اجلهات، ٕاذ يبني ت ٔعامل  ا
سرتاتيجي  ٔوىل من اشتغالها بعد التحول  الل املر ا مشجعة 

ث جسلت  ه، ح ي عرف ذ والهيلكي ا خمتلف املؤرشات حتسنا ملموسا م
  .بداية السنة

ر يعد قفزة نوعية  ٔن ٕاصالح املراكز اجلهوية لالس ىل  يد  ٔ ٔود الت هنا 
سيط املساطر  الل ت ر من  س ث التعاطي مع ملفات  من ح
بة  ليات املوا ال البت يف الطلبات ورخص وحتسني  ٓ وعقلنهتا وتقليص 

ه حلاميل  مع املو ر والتحفزي وا املشاريع، فضال عن التزنيل اجلهوي لالس
لجهات صادي    .ق

د إالجراءات  ات الوزارية اع ويف هاذ إالطار، ستواصل القطا
ر  س ص الالزمة ٕالجناز مشاريع  لرتاخ ات  الرضورية لتفويض الصالح

ىل ٕارشاك املر  ا يف خمططات الالمتركز إالداري مع احلرص  اكز وٕادرا
ىل املستوى الرتايب  ططات القطاعية  ر يف وضع وتزنيل ا اجلهوية لالس
دات والتحفزيات  لمسا ل وضع التصور والتخطيط  الل مرا شارهتا  واس

مثرن واملقاوالت مع املس ة    .املالية ذات البعد الرتايب املو

شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس
ت لقد حرصت مضام د ىل الت ىل إالجياب  مج احلكويم  ني الرب

صادية متكن من  ة املاسة ٕاىل تطبيق سياسة اق ٔكدت احلا ث  الراهنة، ح
ر جبع  ل لالس ٔم ل توزيع  ٔ شغيل، وذ من  منو وال ت ا رفع مستو
ٔكرث  متزي مبسامهة  ساء، و ركز عن املؤهالت الوطنية ويدمع ٕادماج ال

لقا ملناصب  لقطاع اخلاص، ٔكرث  ا و ٔكرث تنو ة  دة ٕانتاج سم بقا وي
  .الشغل، الس يف القطاع املنظم

ع تزنيل  ل جلنة وطنية لت شك ويف هذا إالطار، قررت احلكومة 
ق املساواة بني  ال لتحق ي يعترب مد ساء، ا ل صادي  ق متكني  ورش ا

صادية ق ال ورافعة لتحسني املؤرشات  ساء والر متكني  ال عية  ج و
منو بـ  ٔنه الرفع من معدالت ا   .سنو %1املرٔة، وهو ما من ش

يض توطيد  مج احلكويم يق ٔخرى فٕان استكامل تزنيل الرب ة  ومن 
ليات  ٔن تعزز  نعون ب ٔوارص التعاون مع خمتلف الرشاكء،  حنن مق

ٔسايس ٕالجناح اسرتاتيجيات  ل ا عي هو املد ج لتمنية احلوار  نا 
  .املستدامة

لنت من  ٔ ٔن  شارون،  س والسادة املس ولقد سبق يل، السيد الرئ
عية اليت نظمه جملسمك  ج تدى العدا  ة مبناسبة م ل هذه القا دا
ة بوضع  ة السام املوقر، عن ٕارادتنا الراخسة يف تفعيل التوجهيات امللك

د ش الل ال عي، من  ج لحوار  ينة  ديد يعزز الثقة  ٔسس م مليثاق 
عيني، وميكن من تعزز البناء املشرتك يف ظل  ج بني احلكومة والرشاكء 

عي ج   .السمل 
ٔوىل لقاءات احلوار  ا  ٔطلق ة،  مك يف هذه القا يومني فقط بعد لقائنا 
حتاد العام ملقاوالت  ٔكرث متثيلية ومع  ت النقابية ا عي مع املركز ج

ة اليت عرفها هذا إالطار املغر  ة البيولوج ب، وذ بعد سنوات من الرا
ٔقل  ع يف ظرف  ت هذه السياسة إالرادية من التوق املؤسسايت، وقد مك
ىل  ٔسسة احلوار ويعمتد  شاريك هيدف ٕاىل م ثاق بنفس  ىل م من شهرن 
ابة  ث لن جنمتع عشية فاحت ماي است عية، ح ج مرجعية السنة 

دة  ٔج ىل املستوى ل ات نصف سنوية  ية، لكن سنعقد اج الزم
ىل املستوى اجلهوي ولكام دعت الرضورة حمليا ٕالجياد  الوطين وشهر 
امئ  ىل فرص الشغل ود ٔطراف وحتافظ  ريض خمتلف ا لول مستدامة 

صادي ق منو    .ا
ورمغ صعوبة السياق احلايل ويف جو من الثقة، توصلت احلكومة 

ت ة من إالجراءات  والنقا يل، تضمن مجمو ب العمل ٕاىل اتفاق مر ٔر و
ر مهنا   :العملية، نذ

ارة واخلدمات  - ة والت ات الصنا ٔجور بقطا ٔدىن ل الرفع من احلد ا
سبة  ني؛ %10ب   ىل مدى سن
سبة  - لقطاع الفال ب ٔجور  ٔدىن ل ىل  %15الرفع من احلد ا

ني هبدف املالءمة مع احلد ٔفق  مدى سن ٔجور يف  ٔدىن ل   ؛2028ا
ارية لالشرتاك لالستفادة من املعاش  - ض املدة القانونية إالج ختف

دي من  ستمكل هذه  1320ٕاىل  3240التقا يوم مع توفري إالماكنية ملن مل 
ري واملشغل؛ ٔ شرتااكت عن حصيت ا اع    املدة القانونية من اسرت

ىل  - ات امجلاعية، كام اتفقت تقدمي حتفزيات لرشاكت املوقعة  االتفاق
رشيعات  ية ٕالصالح القوانني املنظمة ل دو زم ىل  ٔطراف احلوار 

  .العمل
سبات ٕاىل االتفاقات املربمة يف ٕاطار احلوار  وتنضاف هذه املك
ة والرتبية الوطنية اليت تضمنت  ات الص ىل مستوى قطا عي  ج

ات مة لفائدة شغي هذه القطا   .ماكسب 
ٔطباء  ىل رفع احليف عن ا ة، معلت احلكومة  سبة ملوظفي الص ال ف

ستداليل  د الرمق  الل اع وٕاقرار التعويضات املرتبطة به،  509من 
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ابة  بعد  ست ي متت  سنة من التوقف، يف دليل  18وهو املطلب ا
لم رسيع وثرية الرتيق  ىل  لزتاماهتا، كام معلت  مرضني ىل وفاء احلكومة 

ة املرتبني مهنم يف السمل  رق ٕالضافة ٕاىل  ة،  يي الص   .10و 9وتق
سوية امللفات  ىل  سبة ملوظفي الرتبية الوطنية، تعمل احلكومة  ل
صالح املدرسة  ٕ ا  املتوافق حولها يف قطاع الرتبية الوطنية، مع الزتا

ديد مو رساء نظام  ٕ نة التدرس،  مثني  الل  ة من  د، هيدف العموم
ىل مستوى هاذ القطاع رشية    .ٕاىل حتفزي املوارد ال

ا  ٔطلق ٔطراف احلوار،  عي ولالتفاق املوقع بني  ج لميثاق  وتفعيال 
ٔشغال  ٔسبوع املنرصم  لزتامات  5الل ا ل جلان وزارية ملتابعة  د

عي ا ج لحوار  ٔة العليا  لهي ات املق  داد لالج ليت نعزتم املوقعة وإال
ل مترب املق ىل ذ امليثاق يف س   .عقدها، كام ينص 

شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس
ال امل دمحم السادس  لعناية اخلاصة اليت ما ف  البد من التذكري 
، فمبناسبة دعوة  لهنوض بواقع املقاو الصغرية واملتوسطة ببالد يوهيا 

ٔكد نرصه اللته ٕاىل وضع  د،  وف صاد يف مر ما بعد  ق خطة ٕانعاش 
ىل  رشيعية  تاح السنة ال ات "هللا يف خطاب اف ٔولوية دمع القطا

سيج املقاوالت الصغرية واملتوسطة، والرفع من قدرهتا  اصة ال ة،  إالنتاج
ل وفق تعاقد وطين  ىل مصادر ا لق فرص الشغل واحلفاظ  ر و لالس

ل ضامن رشوط بناء بني ا ٔ عيني، من  ج صاديني و ق و والرشاكء 
ات ا انطالقا من تالزم احلقوق والواج ال امل"جنا م  ى  هت   .، ا

دا  سيج املقاوالت الصغرية  ميوغرايف ل وتبني مؤرشات الهرم ا
ة املقاو الوطنية وما  واملتوسطة والصغرية املاكنة املمتزية اليت حيتلها مضن ب

صاد  ق ىل مستوى حتريك جع  ٔدوار طالئعية  ٔن يلعبه من  ميكن 
دا والصغرية واملتوسطة متثل  لق فرص الشغل ويف املقاوالت اجلديدة  و

سيج املقاواليت  600من حوايل % 96.6 شلك ال ، اليت  ٔلف مقاو
ٔن هاذ املقاوالت توفر  لقطاع % 73الوطين، كام  اصب الشغل  من م

ٔهنا ال تتحمك ٕاال يف حوايل  اخلاص من رمق املعامالت % 40الوطين، رمغ 
  .الوطنية

ن من  د دة املستف ىل توزيع قا ا احلرص  يض م وٕان هته املعاينة تق
دا والصغرية  شمل املشاريع الصغرية  مثرن اجلديدة، ل خطة دمع املس

رب جعل ه ة،  ة السام ادا ٕاىل التوجهيات امللك سيج واملتوسطة، اس ذا ال
عتباره  صاد الوطين،  ٔساسيا لالق ر ومكو  جوهر امليثاق اجلديد لالس
ربت  ي لطاملا  اصب الشغل لبلوغ الطموح ا ٔول يف توفري م املسامه ا
ٔعامل وشجيع  دة ا ة يف ٕاطالق طاقات ر ة السام عنه إالرادة امللك

  .املواطنني املغاربة، والس الشباب مهنم
ة ٕاىل تعزز كام ست ة من التدابري الرام ىل تفعيل مجمو عمل احلكومة 

ة يف ٕاطار ٕاصالح املرسوم اخلاص  لصفقات العموم ولوج املقاو الوطنية 

ٔن حظي مبشاورة واسعة  ه قريبا بعد  مت ٕاخرا ي س هباذ الصفقات، وا
ات، مبا يف ذ جملسمك املوقر، فضال عن دمع  ىل خمتلف املقرت اح  وانف
رب مواص خطة  ليد العام  شاط املقاواليت واحلر واملشغل  متويل ال
ال امل دمحم السادس يف خطاب العرش، وٕايالء  لهنا  ٔ إالنعاش اليت 

ٔطري بة والت ليات املوا اص  شلك    .العناية 
ث  ة التقليدية، من ح سهيا قطاع الصنا ك ٔمهية اليت  ونظرا ل

لعاملني به،  مسامهته القوية والفعلية ش الكرمي  يف التمنية احمللية وتوفري الع
دد  شغل  ونه  ملغرب،  ياز  م ات املشغ  ٔنه يعترب بني القطا ث  وح
ٔو العامل  ات املغرب، سواء من املدن  بري من اليد العام من خمتلف 
لخصوصيات احمللية، فقد اته  اته ومرا تو  القروي، واعتبارا لتنوع حرفه وم

زي بني  ٔنه يف وقت و ث  رسيع هيلكة وتنظمي القطاع، ح قامت احلكومة ب
سمرب  ة  2022 (janvier)و 2021شهر د شاور مع غرف الصنا وبعد ال

ة لتفعيل مضامني هاذ القانون  التقليدية مت استصدار النصوص التطبيق
ة التقليدية شطة الصنا ٔ   .املتعلق ب

لصنا ٔول مرة مت وضع جسل وطين  الل املنصة و ة التقليدية من 
يل يه  ل "rna.gov.ma"إاللكرتونية اخلاصة به ا ، وهيدف هذا الس

ة التقليدية واحلرف املرتبطة  ٔساس ٕاىل حتديد العاملني يف قطاع الصنا
ستفادة من التغطية الصحية،  هبم ومتكني اكفة الصناع التقليديني من 

دد واسع من اخلدمات ا ا هذا القطاعٕالضافة ٕاىل    .ليت يقد
ي مل  ري ا ٔ الل العقد ا منو  سب ا ي طال  لضعف ا ة  ن

اوز يف املتوسط  صب %2.3يت هيك عن فقدان حوايل مليون م  ،
تكرة  رامج م ٔزمة الصحية، انطلقت احلكومة يف تفعيل  ب ا س شغل 

زاوج هذه الربامج ما بني تو  اص يف وضعية بطا و ٔش بة ا فري ملوا
اصة يف  رية الصغرية والفردية،  س اصب الشغل ودمع املبادرات  م
اكمل  ق  ٔفق حتق شها اليوم، يف  ٔزمات املتتالية اليت نع ر ا ٓ ر  ظل اس
ٔ إالنصاف وتغطية  د عتبار م ذ بعني  ٔ ل والتدابري، ت لتد نوعي 

ث نطمح ٕاىل هتيئة الظروف  ات املسهتدفة، ح ات الف يا املناسبة اح
، لهذا  ٔو جحم املقاو ر  س يفام اكن قدر  ر  س رغب يف  للك من 
الل  شغيل، من  ٔجوبة معلية ٕالنعاش ال تقدم احلكومة وفاء اللزتاماهتا 

دا ٔفاكر الناشئة واملقاوالت الصغرية والصغرية    .متويل ا
مج  ر ه احلك" فرصة"ٔوال،  ٔطلق ريل مع املبادرات الفردية،  ٔ ومة يف 

يصل ٕاىل  -ٔقول رشف  –بدون رشوط مسبقة بقرض رشف  2022
ٔقصاه  100.000 ىل مدى  سدد  سنوات، مضنه دمع بقمية  10درمه 
ٔقل  10.000 ىل ا بة  ٔفاكر 10.000درمه ملوا اميل املشاريع وا   .من 

ٔزيد من  نا  ٔنه تلق ٔحناء  130.000وجتدر إالشارة ٕاىل  طلب من مجيع 
ملدن الصغرى والعامل القروي، % 74 املغرب، اصا يقطنون  ٔش مهنا هتم 

ة كام  ة، فال ة، صنا صادية من سيا ق ات  ل القطا وشمل املشاريع 
داث  ٕ ٔخرى  ارة إاللكرتونية، وتتعلق  ات الت هتم بعض املشاريع قطا
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مج  مع املدريس، وقد مت تصممي الرب ٔطفال ومراكز  ض ا ت ور حضا
اميل املشاريع يف وضع ليكو ات  يا ف متاما ما اح ن شامال ويتك

روة  صة ٕالكرتونية، اليت جسلت ا رب م سطة  ات، مت بطريقة م الرتشي
)le pic ( ليل مع ل ا لها من بعد العارشة د سجيالت د ل ال  12و 11د

رب ماكتب ىل تقدمي امللفات  ا ولو كنا اعمتد  كن ممك ليل، وهو ما مل   ا
ة، وستخضع امللفات اليت مت الرشوع يف  سيك يل يه  ٔو شبابيك ا
ىل  رباء يعملون  ل  مي من ق لتق ريل  ٔ ل  الل هاذ الشهر د ٕايداعها 
حها  حتديد مدى الزتام املرحش جبدوى املرشوع وإالماكنيات التمنوية اليت ي

و اكمال ي تتحم ا متويل ا ل اجلهة، فضال عن ا   .دا
مج ن  ر امة صغرى وكربى يف ٕاطار عقود "ٔوراش"يا،  ٔوراش   ،

ر  ه احلكومة شهر ينا ٔطلق ة،  ىل مستوى  2022مؤق ني  ملدة سن
ويل  متع ا رشاكة مع مجعيات ا ات الرتابية  متع املدين: املقصود(امجلا ، )ا

ل  ا نتلكم مع امجلعيات د يل يه عندها املسؤولية، اح و ا ست ا ل
متع املدين، والتعاونيات احمللية دون اشرتاط مؤهالت، ما سميكن من ا

ارش يف السنوات املق ٕان  250.000لق ما ال يقل عن  فرصة شغل م
  .شاء هللا

ع مع  رب التوق مج  ٕاقلمي وعام  68قد رشعنا فعليا يف تزنيل هذا الرب
اص املزمع إ  ٔش دد ا ث يبلغ  م وفق هذه مبختلف ربوع اململكة، ح دما

يل وقعنا  ات ا ات  70.000االتفاق ىل االتفاق ع  خشص، ومن املرتقب التوق
لوصول ٕاىل هدف  ال  ٓ ٔقرب ا يل بقات يف  د 100.000ا   .مستف

مج حوايل  ن الفعليني يف هذا الرب د دد املستف ة بلغ  حلد السا
ٔن يبلغ ٕان شاء هللا 7600 ٔفق  دمو وختلصو ويف  د، هاذو   بني مستف

ٓخر شهر ماي ٕان شاء هللا، كام مت حتويل  37.000و 30.000 د يف  مستف
مج لفائدة  لرب صصة  دات ا ع ٔوىل من  فعة ا الصندوق الوطين "ا

عي ج ه "لضامن  مج انطالقة وتوسيع طاق ر ىل جتديد  الوة   ،
خفض سبة فائدة م ة والهادف ٕاىل تقدمي متويالت ب ث سهتداف ة، ح

ىل هذه الرشوط التحفزيية وجتديد  ىل إالبقاء  ستعمل احلكومة 
مج توفري فضاء  ٔن هذا الرب دات اليت سبق ختصيصها، ومن ش ع

ادراهتم الفردية ساء، خصوصا ٕالطالق طاقاهتم وم لشباب وال   .رحب 
ديدة لٕالدماج املهين حتت  لق فضاءات  ىل  كام تعمل احلكومة 

شغيل والكفاءاتالواك"ٕارشاف  ل ال ولرفع من "  الوطنية لٕالنعاش د
ه  ض لكفة البحث عن الشغل ومتويل مرشوع يف و جودة التكون وختف
لشباب  شجيع إالدماج املهين  ني عن العمل، فضال عن  الشباب الباح
لني يف قطاع  الل خطة رشاكة مع اجلهات والقطاع اخلاص والفا من 

ىل جتميع " مدن املهن والكفاءات"دمهتا التكون املهين، يف مق لعمل 
رشية ات املقاوالت وعروض التكون واملوارد ال   .اج

تكرة لتحفزي  ليات م ىل ٕارساء  ٔخرى، تعمل احلكومة  ة  ومن 
متويل امجلاعي التعاوين  ر ا ر اخلاص وخنص،  س

)Crowdfunding (ىل استكام يف ٕاطا ي تنكب احلكومة  ره ا
ٔهنا ضامن ولوج  ليات متويلية بدي من ش شلك  ي س القانوين، وا

متويالت   .الشباب ٕاىل ا
  .شكرا لمك

س   :السيد الرئ
س احلكومة احملرتم   .شكرا السيد رئ

ىل  با  سبني، تعق ري املن ات و مو الت الفرق وا ٓن ٕاىل مدا ومنر ا
س احلكومة  .جواب السيد رئ

ٔحرارواللكمة لفريق التجمع ا   .لوطين ل

دل ادل  شار السيد    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔننا  ٔن نؤكد لمك ب ستورية، البد  ل اخلوض يف موضوع هته اجللسة ا ق

ٔح ل فريق التجمع الوطين ل س دا مك، السيد رئ ٔدا رار، خفورون ب
ت وٕابداع احللول  د ىل الت احلكومة، ومبهنجية اشتغالمك اليت ركزمت فهيا 
ٔلف  شوش والتضليل اليت  ٔساليب ال اوزها وتغاضيمت عن لك  ة لت املمك
ٔي ماكسب بعد ت  ق ماكسب سياسية و ٔمال يف حتق البعض هنجها، 

ٔفرزهتا استحقاقات الثامن م رب من العام املايضاليت    .ن شت
ىل دمعنا التام والالمرشوط،  س احلكومة،  معربن لمك، السيد رئ
ٔن  ٔننا يف ذ ش نا يف خشصمك ويف فريقمك احلكويم، ش ىل ثق املبين 
ىل  ي اركز  ايب ا نت جمنا  نعوا برب حو ثقهتم بعدما اق ن م املغاربة ا

عية، دمع ج و  ي وقعته تزنيل ورش ا التفاق التارخيي ا  تعزز 
ري  رى فاحت ماي، اتفاق  فال بذ ح ت النقابية عشية  احلكومة مع املركز
ات ثورية  ه خمر عي توج ج ٔسسة احلوار  ال م مسبوق متت من 
ة السياسية يف ٕابداع  ا ديدة يف التدبري، عنواهنا الش تؤرخ ملر 

ه الروح احللول يف حوار مارطوين ها دئ ومسؤول، استحرضت ف
الوطنية الصادقة يف التعاطي مع قطاع الشغل معوما، ومطالب الشغي يف 
ر وٕاعطاء إالضافة ملزيد من  س شجيع  ني العام واخلاص هبدف  القطا
ت  ٔداء املركز اسبة ليك ننوه فهيا ب شغيل، ويه م ل إالجراءات املشجعة 

لروح النقابية اجلادة واملسؤو  حتاد العام ملقاوالت املغرب، و ومعها 
هتا الصعبة، وهو ما يعزز  د إالجيابية اليت تعاطوا هبا ٕالجناح املر بت
قرتاح السديد  عي وفق هنج  ج ق السمل  شارية يف حتق املقاربة ال
ر الفرص مبا يضمن مناء  ٔزمات واس ة ا واملسؤولية املشرتكة يف موا

ٔما وازده ىش مع تطلعاته و لمواطن وي ش الكرمي  ، وكفل الع ار بالد
ٔفضل د    .يف 
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س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
انه وتعاىل من  نا هللا سب مك اكن القدر رح بنا مكغاربة عندما مك
ي عرف تقلبات  سكة يف هذا الزمن الصعب ا ، قوية وم حكومة مسؤو

صادية وسياسية ئية واق ٔن العام يف و ٔغرقت تدبري الش ركة ثق  ، وبعد 
  .الشعبوية املفرطة والقصور يف الفعل التدبريي

ذا  ت، تنف ٔولو ىل تزنيل ا ل العمل  ٔ سارع الزمن من  حكومة 
ابة لتطلعات  ة، جلال امل حفظه هللا واست ة السام لتوجهيات امللك

ة اليت ٔزمات املتعاق لرمغ من ا خول السيايس اجلديد  املغاربة  صادفت ا
حلرب القامئة بني  هتاًء  ة اجلفاف، وا ء، ومرورا مبو سمترار تفيش الو  ٔ بد
شطة  ٔ تلف ا لفه ذ من توقف  رانيا وما  ٔو حتادية و روسيا 

ٔساسية ٔسعار يف املواد ا الء ا ٔدى ٕاىل  ي  صادية وا   .ق
ٔزمات امل  ىل الرمغ من لك هته ا تتالية، ظلت احلكومة صامدة بل و

ٔزمات من تقلبات  ف مع ما فرضته ت ا لتك ائقا  افزا ال  جعلت مهنا 
زمن  زمن الشدة ال  ٔن مسؤولية احلكومة بل ورشعيهتا تقاس  صادية،  اق
ٔرس املغربية  ىل حامية القدرة الرشائية ل ن  ث معلمت مشكور اء، ح الر

ٔسعار دات يف ا سبة دمع املقاصة نلمت من  رب حتمل الز الل رفع  من 
ىل  ىل توفري السلع واحلفاظ  ويل، كام حرصمت  اللها تنويه الصندوق ا
زويد السوق  ذة من ضامن  ت إالجراءات املت ث مك مستواها املعتاد، ح
ات  لب املنتو ٔ ىل استقرار  افظمت  ٔولية طي شهر رمضان و ملواد ا

رب ختصيص دمع ة ومطاردة واخلدمات  يف املراق ك ارش ملهنيي النقل و  م
ٓيس الشعب   .الغشاشني واملضاربني واملتاجرن مب

خر اليوم هبته احلكومة اليت قامت بتذليل لك هذه  ٔن نف لنا 
ىل معاجلة  الهتا  ت تد ك هتا جبدية ومسؤولية وا ث وا ت، ح الصعو

قة امل م  الالت النامجة عهنا يف استحضار  ر اليت مير هبا العامل خ
ٔن هته  اصة و ٔيضا حلجم انتظارات وتطلعات املغاربة،  م  ويف استحضار 
عية اليت  ج و  سية  ٔس دة الت شلك اليوم القا ة  الوالية احلكوم
ق  مة لتحق لية  عي  ج ه جبعل احلوار  هيا مجيعا، توج نصبو ٕا

ٔسسته متعي وم لقطع مع  ستقرار والسمل ا ته  ىل انتظام واحلرص 
ذ  طق املناسباتية، عكس ما اكن معموال به سابقا يف حكومة تت م

ٔممي   .القرارات مساء وحتتج صباح يوم العيد العاميل ا

لس املوقر، س ا   السيد رئ
شغيل يف هذا  ر وال س رجمة موضوع معاد  ىل  شكرمك  ٔن  البد 

ا زامن مع الن ي  ي الظرف ا عي وا ج ي حققه احلوار  ح الباهر ا
ديدة  يد قاطرة انطالقة  ٔ لك ت ٔنه سيكون  ه  د املسامهني ف ٔ كنمت 
ل  ٔ لنا ليك نتجند من  ستع ر هبا وس ٔن نذ ر، واليت البد  لالس
ٔن مهنا  ، خصوصا و ة  ىل مشاريع القوانني املصاح إالرساع يف املصادقة 

ات ىل رٔسها ٕاصالح مدونة الشغل،  من اكن موضوع مقرت ا هبا و تقدم

اع  ندس هذا االتفاق يف ٕار عتبارمك  ملناسبة دورمك التارخيي  رن لمك  شا
لفعل النقايب الوطين   .الثقة 

هود  ٔن هذا ا ٔحرار ب ل فريق التجمع الوطين ل ٔخرى نؤكد دا مرة 
لني ايئ ما اكن ليتحقق لوال تعاون خمتلف املتد حتاد "مبا فهيم  ست

شيد فهيا " العام ملقاوالت املغرب اسبة  ٔكرث متثيلية، ويه م ت ا والنقا
ٔكرث  رب خض  بهتا  ىل موا لمقاو املغربية املواطنة واليت معلمت  ور الهام 

ٔصل  10من  لنمت عهنا يف وقت سابق  13مليار درمه من  ٔ مليار كقمية 
ىل القمية دهتا  السرتداد الرضيبة  ل توفري السيو لها ومسا ٔ املضافة من 

ة الوطن فوق لك  ٔزمة، فاملقاو الوطنية اكنت دامئا تضع مصل ىل جتاوز ا
شعرهتا ف  ة العاملية كام اس شعر حساسية هذه الظرف س اعتبار واليت 
ارضة  ، فكام اكنت املقاو املغربية  ورو ء فريوس  ٔثناء تفيش و مىض 

ٔيضا مبسامههت ارضة  ، اكنت  ورو ة فريوس  ا يف الصندوق اخلاص مبوا
رب التضحيات اليت قدمهتا يف ٕاجناح هذا احلوار  اليوم مبسامههتا التارخيية 

ة ت الظرف لرمغ من صعو عي    .ج

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ر بنوعيه العم س ون  د جيادل يف  ٔ امة ال  شلك د ويم واخلاص 
عيا، وسامه يف مناهئا وازدهارها، اليشء  صاد واج ٔمم اق هنضة ا ٔساسية 
عتباره رافعة  ر  س شجيع  رية اليت تولوهنا ل ٔمهية الك ي يرتمج ا ا
دة خللق  لية الوح صادي وا ق ق التمنية ورسيع إالقالع  ٔساسية لتحق

لميثاق الرثوة وفرص الشغل، ح ٔول مرة بلورة اخلطوط العريضة  ث متت 
ي مل يتغري مدة  ر وا شجع  35اجلديد لالس ال امل  سنة، جعلت 

ضياته نه ومق وها مبضام ا لمك، م ٔثناء استق   .هذه احلكومة 
ر  ٓ ف من  ل ٕانقاذ املقاو الوطنية والتخف ٔ ل رسيع من  ويف تفا

ٔسعار وندرة املوا ورة ارتفاع ا ل ضامن اسمترار ا ٔ ٔولية من  د ا
شور رمق  ٔصدرمت امل اصب الشغل،  صادية وحامية م الصادر  09ق

ٔساسية مهنا 18بتارخي  ال مثانية مفاتيح  ريل، سطرمت من  ٔ:  
 ٔسعار؛ ادة النظر يف ا   ٕا
 ٔمثان؛   معاجلة ا
 ادة النظر يف التصنيف؛   ٕا
 ري؛ ٔ اع غرامات الت   ٕار
 تدم مصادرة الض   .ام

ح لها  اليا هته إالجراءات اليت ار ٔن حنيي  سعنا ٕاال  ، ال 
ر س ل  ا يف مستق ٔكرث وضو مثرون وجعلهتم ميتلكون نظرة    .املس

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔوىل من نوعها  قداممك يف سابقة يه ا ٕ ٔيضا  هذا النفس إالجيايب تعزز 
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ظمي ا املرسوم اخلاص ب ل ىل ٕا ٔ ىل الربملان من  ة   الصفقات العموم
وبة  ات مك عطاء اقرتا ٕ مك الربملان  ث طالبت حكوم اقشته وٕاغنائه، ح م
سامه الربملان من  اال ليك  ٔ ددمت   ل جتويد هذا النص و ٔ من 
د  ٔ عتباره  ة والزناهة وحماربة الرشوة والفساد  موقعه يف ضامن الشفاف

ا مجيعاالقضا املشرتكة اليت   . تؤرق
ر، ففي فرتة ال تتعدى ستة  س اصا ملوضوع  ما  ٔوليمت اه لقد 
رات اليت ترتٔسوهنا مخس دورات لها توجت  س ٔشهر، عقدت جلنة 

ىل  ر بقمية  46ملصادقة  ا اس مليار درمه، مما سميكن  33.4مرشو
لق  صب شغل، عكس ما عيناه يف نفس امل 14.300من  دة من العام م

دة  لجنة مرة وا املنرصم يف عهد احلكومة السابقة واليت انعقدت فهيا هته ا
ىل  لاكد  ا بقمية  25فقط، صادقت  مليار درمه ومبناصب شغل 11مرشو

صب شغل 3700مل تتعدى  ا 'م لمواطن ها الفرق، هن ، وهنا نقول 
س احلكومة مك السيد رئ   .حلكوم

س احلكومة احمل   رتم،السيد رئ
ٔبعاد  ٔن مرشوعمك السيايس استحرض ا ٔخرى ب ٔن نؤكد مرة  البد 
مج  ام يف الرب زيا  الل ٕايالء هذا املوضوع  ر من  التمنوية لالس
ة  داث ومواص سياسات قطاعية طمو ىل ٕا ث حرصمت  احلكويم، ح

هنا،  ديد من التدابري القطاعية املندجمة واملتاكم ف ب ل  ومبا يف ٕاطار ج
هود  د ا ل توح ٔ لتقائية بني ت السياسات القطاعية من  يضمن 
ة والصيد البحري  ات الفال ه اخلصوص قطا ىل و  ، و ري  س

ة التقليدية ة والصنا ة والسيا   .والصنا
ٔطلقمت  ة،  سبة لقطاع الفال ٔخرض"ل ، "اسرتاتيجية اجليل ا

سبات حمص لـعتبارها ورشا ممكال ملا مت ٕاجن خمطط املغرب "ازه من مك
ٔخرض نتاكسة "ا لرمغ من  ذائيا ذاتيا  ، جعلنا اليوم حنقق اكتفاء 

لق  ث سميكن من  صادية اليت عرفها العامل، ح ق ئية و  350.000الو
لعامل القروي، ٕاضافة ٕاىل ختصيصمك  صب شغل  مليار درمه كدمع  10م

ة ه ٕاىل الفال   .مو
مت من ضامن قطاع الص  ارش  100.000يد البحري متك صب شغل م م

ارش ري م   .و
رب  ة، سيواصل  سبة لقطاع الصنا صادي"ل ق " خطة إالقالع 

صب شغل يف الفرتة املمتدة بني  400.000من توفري   2026- 2022م
لهيا لنمت عهنا وحنييمك  ٔ   .بفعل التدابري اليت 

ة التقليدية، د ة والصنا مليار درمه  2.6معمت القطاع بـ قطاع السيا
ىل ٕاطالق فرص  600و ه وشتغلون  مع العاملني ف مليون درمه 

ة الطبيعية والقروية  اصب الشغل يف السيا داث م ديدة ٕال رية  اس
متويل  سهيل الولوج ٕاىل ا رب  ٔىت ذ ٕاال  ٔنه لن يت املستدامة، مربزا لمك ب

لمقاولني الشباب واملقاوال سبة  دا واملقاوالت الصغرى ل ت الصغرية 

  .واملتوسطة العام يف هذا القطاع
مج  ر اء  انب " فرصة"يف هذا إالطار،  رامج "ٔوراش"ٕاىل   ،

ات اليت مل  ٔساس ٕاىل شباب العامل القروي واملناطق النائية والف ة  مو
شلك  لهبا يف عطا وشتغل  ٔ ش  ات تع ستطع استكامل تعلميها، ف

بة ومتويلمو  كون وموا ي سهيدف ٕاىل  مج ا  مسي،  ننوه هبذا الرب
كون  10 د، مع  لوا مي  دود عرشة ماليني سن ٔالف مرشوع صغري يف 

ت وال  ستوجب تقدمي ضام ه، قرض ال  بة مرشو ه وموا د م املستف
ٔو  ٔقىص حلامل الفكرة  ٔي دبلوم وال حيدد سنا  ىل  يتطلب احلصول 

مج املرشوع،  مي سنة  125وقد خصصمت لهذا الرب ، 2022مليار سن
صصة لهذا  لكرتونية ا لهتا البوابة  ث جتاوزت امللفات اليت استق ح

قطع  100.000املرشوع  اال م ة، مما يعكس ٕاق نو شطة م ٔ ملفا مهت 
الف الشباب املغاربة الطاحمني يف ٕاجناز مشاريع  ل  ليه من ق النظري 

ة اليت اصة هبم، ومم ل هته املبادرات احلكوم ة ٕاىل م ا يعكس كذ احلا
اصة يف صفوف  ه  ىل العمل وضامن استدام شجيع  هتدف ٕاىل ال
سامه يف ضامن فرص  مع املبارش اليت لن  الشباب، بدال من هنج سياسة ا

لشغل   .قارة 
ن بعدما تبني لنا  د دد املستف ا الرفع من  ل فريق ا، نقرتح دا

ايت مبا مللم ر ا س شجيع  ٔهنا  ٔمهية هذه املبادرة واليت من ش وس، 
ٔوراش وانطالقة جمي  ر سجم ويتاكمل مع    .ي

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ال امل وتوجهياته السديدة  ق تطلعات  برية لتحق مك  نا ف ٔملنا وثق

صعبة اليت مير وما يصبو ٕاليه شعبه الويف من مناء وازدهار رمغ الظروف ال 
ٔكرث صالبة ومتاساك،  ٔزمات وخرجت مهنا  لت بالد  هبا العامل، فلطاملا د
لفائنا  ن لمك دمعنا القوي، مبعية  ت تو املعجزات، جمدد د مفن رمح الت
ة  قرتاح ٔساسه الثقة وقوامه الرقابة الفعا والقوة  لبية، دعام  ٔ ل ا دا

طنات واملواطنني، مبا خيدم وطننا ومناءه ومبا والتواصل املسمتر مع معوم املوا
ن  جرد جزات م ت وم مك حكومة حتد ٔ لمغاربة معرتفني لمك ب حيقق الكرامة 
ي  ٔداء فريقمك احلكويم ومتاسكه ا ن ب ات السياسية مشيد من لك اخللف

ة ا ٔداء جشاع تطبعه الفعالية والن الية وب ة  رتاف ات وا   .شتغل بنكران 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهوالسال   .م 

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

رتام الوقت ىل ا   .وشكرا 
ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
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  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون، السيدات والسادة   املس

يس موضوع  شغيل"ك ر وال س ٔصا " معاد  يف تصور حزب ا
ٔمهية اسرتاتيجية كربى يف معلية التمنية  شارن  لس املس واملعارصة مب
ال امل دمحم السادس، حفظه  ادة  ، بق شدها بالد صادية اليت ت ق

ٔمهية مستويني اثنني لهيام يف هللا ونرصه، ولهذه ا اللته حيث  ، ما انفك 
ته  ادراته احلكميةلك خطا ة ويف م   .السام

ٔول هو ٔساسية : املستوى ا ر والشغل يه رافعة  س ٔن معاد 
صادية لٕالقالع التمنوي؛ ق   لسيادة 

ر : املستوى الثاين س ٔمهية إالسرتاتيجية ملعاد  ي يعرب عن  ا
وهنا معاد ىن جبرٔة والشغل هو  ي ت سبة لب ا ل ٔثري  لغة الت  

ٔن  لجهوية املتقدمة،  ة  نا العربية وإالفريق طق درة يف م دميقراطية 
لشغل وهو اسرتاتيجية تعين لنا استغالل لك املوارد  ر املنتج  س
صاد  ق منية  سامه يف  وية  صادية قروية و رشية احمللية لبناء مراكز اق ال

  .لوطينا
ر والشغل"لهذا، فٕان هذه اجللسة الشهرية ملناقشة  س " معاد 

منوذج  اه يف ا ي ت دي ا ال الت ٔيت واملغرب، كام نعمل مجيعا، ومن  ت
رسيع وتربر  ار شعار حترر الطاقات واستعادة الثقة ل التمنوي اجلديد اخ

ي لن ي  ٔمر ا لجميع، وهو ا ق الرفاه  لشلك املطلوب التقدم وحتق تحقق 
ستقرار  صادية وضامن  ق رات  س ال جللب  رب هتيئة ا ٕاال 

عي   .ج
ٔي  ٔنه ال ميكن  ٔصا واملعارصة ب ٔساس، نعتقد يف فريق ا ىل هذا ا و
ٔلكها  ٔن تؤيت  ات  ر يف خمتلف القطا س شجيع  روم  ة  سياسة معوم

ٔن تضع يف اعتبارها رضورة ي يعد الركزية  دون  م بعنرص الشغل، ا ه
ات الرضورية  ىن العديد من إالصال متع، فٕان املغرب ت ٔساسية لتمنية ا ا
ة لصاحب  ات السام لتو ، وذ تبعا  رات يف بالد س شجيع  ل
وية  داث مراكز  ٕ ت  اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، دش

ر سنة  هتت بدعوة صاحب اجلال يف البالغ الصادر يف وا 2002لالس
ر  ر 2022فربا ديد لالس ثاق  داد م   .برضورة ٕا

ذة لعرصنة  لريق دوليا فٕان التدابري املت ٔن املغرب يتطلع دامئا  و
ذها  ٔن تت شلك مصدرا ملهام لٕالجراءات اليت وجب  الرتسانة القانونية 

متثل  ٔسايس  ق هدف  ل حتق ٔ بعا احلكومة من  ر م س يف جعل 
لبحث الوطين  ٔولية  الصة النتاجئ ا الرجوع ٕاىل  خللق فرص الشغل، ف

لتخطيط جند  2019حول املقاوالت لسنة  ة  ٔجنزته املندوبية السام ي  وا
شغيل  صاديني ودورمه يف ال ق لني  ا يعكس وضعية الفا ق شخيصا حق

  .ملغرب
سية  لسامت الرئ ، نالحظ فف يتعلق  ملشهد املقاوالت ببالد

ار البيضاء ة بـ  - استحواذ حمور ا د %63طن ث تتوا من  %39، ح

ار البيضاء ط -املقاوالت جبهة ا ة الر يطرة -سال  - سطات، تلهيا  الق
سبة  ار البيضاء  %15ب ة ا دها  -وشمل  من مجموع  %43سطات و

ٔن ا ، كام  ت وسعر املقاوالت الصناعية يف بالد ٔن الضام لتقرر يبني 
ٔجرته  ي  لبحث ا الل الفرتة املرجعية  بريا  شددا  الفائدة عرف 
ٔكرث من انعدام  ي يعاين  املندوبية، وشلك القطاع الصناعي القطاع ا

شغيل حسب  ب املقاوالت العام  %52املالءمة بني التكون وال ٔر من 
  .يف هذا القطاع

لس احمل س ا   رتم،السيد رئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ر جعلها  سرتاتيجية لالس ٔمهية  ٕان وعي احلكومة املوقرة احلالية 
ة من  ىل مجمو د  س هتا السياسية وفرضت خطة معل  ٔولو تضعه مضن 

ىل الشلك التايل ٔساسية ميكن تلخيصها    :العوامل ا
رامك الرٔسام ىل  د  س ٔن  ىل املغرب  رات ٔوال،  يض اس ل مما يق

مج احلكويم  ات، وهو ما معل الرب شلك دامئ يف خمتلف القطا مرتفعة 
ة؛ اصة بقطاع الطاقة والفال   ىل ٕاقراره، 

ىل معدالت منو مرتفعة يه  ت من احلفاظ  ان اليت متك نيا، ٕان الب
ح ال ميكن ٔ  ٔر ، فا ة مرتفعة يف فرتة طوي ا ٕانتاج ٔر ن اليت حققت 

رامك  روم  ة  ت رات املادية فقط بل جبهود م س ىل  د  الع تتحقق 
ي جعل احلكومة تبذل  رشي واملؤسسايت، وهو الوضع ا الرٔس املال ال
ظومة  الل ٕاصالح م ه من  ىل ٕاصال ارا لتطوره والعمل  جمهودا ج

عي ج مة لتمنية السياسة  رات  ة وختصيص اس   ة؛التعلمي والص
لق  ل  ٔ ة من  ٔكرث دينام ٔهيل القطاع اخلاص وجع  لثا، جيب ت

ىل العمل؛ ني  ستجيب ملطالب الباح ٔن  ٔهنا  ٔكرب من ش   فرص شغل 
لمنافسة املنصفة والكفاءات ذات  لق رشوط مواتية  رابعا، رضورة 
ات اليد  ستجيب حلاج ٔن  ىل  رشي قادر  ٔس مال  الية ور جودة 

  .العام احلديث

جمها ٔ  ر الل  شغيل، فٕان سياسة احلكومة من  ىل مستوى ال ما 
ت ظلت تعرتض  ىل رفع ثالث حتد ازمة لك العزم  صادي  ق املايل و

شغيل يف بالد   :منو ال
ٔول هو  ه ا ندماج والهدف م ىل نقص  ٔول هو القضاء  دي ا الت

وف  ٔزمة  ٔعقاب  صاد يف  ق رب ٕاطالق ٕاجراءات فورية ٕالنعاش  د، 
مج  ال كرب بة املقصيني يف سوق العمل، م مج " ٔوراش"موا وكرب

  ".فرصة"
اكفؤ الفرص وتنافس : الهدف الثاين ل  ٔ د واحضة من  وضع قوا

د؛   ج
الل ٕاطالق  لمرٔة من  صادي  ق شاط  الهدف الثالث هو حترر ال

ت ابتداء من  ور احلضا م2022التعممي التدرجيي  دا،  ، وهذا يشء 
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ساء ذوي املسريات  ل سبة  ل د  ىل فرتات املسامهة ونقاط التقا التعويض 
طعة   .املهنية املق

دي  ة هذا الت دي الثاين وهو بطء منو الوظائف، وملوا ف خيص الت
ق الرشوط التالية ىل حتق   :تعمل احلكومة 

ٔول شاط املقاوليت واحلريف؛: الرشط ا   هو دمع متويل ال
تكرة؛: ثاينالرشط ال  لق مقاوالت تنافسية وم   تعزز 

ىل : الرشط الثالث ح حوافز  ال م رب م شجيع إالنتاج الوطين  هو 
ر لفائدة املقاوالت املغربية،  ىل البحث والتطور والتصد بتاكر و

 .(Made in Morocco)" صنع يف املغرب"وشجيع كذ ومس 
دي الثالث، يعين تدين جودة ويف هذا إالطار : الوظائف ف خيص الت

دي تدين جودة  ستجيب لت ىل تقدمي عرض  تعمل احلكومة كذ 
ري  ددة،  اكم وم شغيل م ين سياسة  الل ت الوظائف، وذ من 
دي  عي  ادة النظر يف مدونة الشغل وٕاقامة كذ حوار اج مكثال ٕا

  .ومستدام

س،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ا العايل وكذ دمعنا لن  مثي ٔن نعرب عن  ندع هذه املناسبة متر دون 
لمغرب، واليت جسلت حتت  ة  لسياسة اخلارج ة القوية  ينام الالمرشوط 
ادة احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، انتصارات  الق

اليا وزيك ما وصلت  مثن  دانية، كام   احلكومة سياسية ودبلوماسية وم
عي  ج ي نعتربه االتفاق  صاديني، وا ق عيني و ج مع الفرقاء 
منوذج التمنوي  ذ حماور ا ه يف سياق رشوع بالد يف تنف ٔول من نو ا
ي توج جوالت مزيهتا ٕارادة جامعية والرغبة الثابتة ٕالجناح  اجلديد، وا

ديدة ة  عي وٕاعطائه دينام ج   .احلوار 
ٔسسة احلوار كام   كرس م ي  عي، وا ثاق اج جيابية ٕاقرار م ٕ ل  س

عي  ث يؤسس لتعاقد اج رخي املغرب، ح ٔول يف  عي، ويعترب ا ج
عي  ج ة بعالقة مبؤسسة احلوار  لزتامات احلكوم ديد يقر تزنيل 

ىل دمع الطبقة العام   .واحلرص 
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
  .سالرئ  شكرا السيد

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن،   السيدات والسادة املس

اول اللكمة مل  رشف ب س ٔ ناقشة مضمون ما تفضلمت به، السيد رئ
ل السياسة العامة  ٔرقام خبصوص حصي ومستق احلكومة، من معطيات و

لق فرص الشغل ر و   .لالس
ستقالل  ال حزب  ستقاليل ومن  ة نظر الفريق  سط و ول

متع التعاديل ق ا ل حتق ، املبين لك ٕارثه الوطين ورصيده النضايل يف س
ٔحزاب االئتالف ىل  ٔن  ساين، وميكن القول ب ميقراطية ببعدها إال القمي ا

ركة، قد جنحت يف  زار  ٔخ  ادة ا ستقالل، بق احلكويم ومهنا حزب 
ام والرؤية  س ٔن  ىل يقني ب ٔننا  لبية،  ٔ ثاق ا ل لقمي م ٔم التجسيد ا

ٔداء دة واملشرتكة تؤر ٕاجيا يف مستوى ا   .املو
ٔما من  هتمون احلكومة بعدم و ٔداء السليب ومن  يتلكمون اليوم عن ا

قة مه يتلكمون عن يشء  عية، ففي احلق ج ٔزمة  ة ا ىل موا القدرة 
لحظة سبقهتا،  ت هو نتاج  شه اليوم من صعو ٔن ما نع وقع يف السابق، 
يت  ساب س ، من دون ا ر ببعض من معامل الرتكة الثق ٔذ ٔن  وكفي 

ارج اجلاحئ صاد الوطين من  ق ة ٕاىل وضعية  شفاف ة، حىت ننظر 
ٔقل من  دد املقاوالت املفلسة من  ٔزمة، ومهنا انتقال   3000صندوق ا

ٔزيد من  2011مقاو سنة  الل 2018مقاو سنة  8000ٕاىل  ، اح
ٔخرة سنة  عددة 175مضن  2018املغرب ملراتب م   .دو يف جماالت م

، يظهر التدبري احلكويم احلايل العديد من مبقابل هذه الرتكة ا لثق
ىل ذ يف  هودات املبذو لتصحيح الوضع، ويت ىل ا ات  فو ٔد وا ا
ىل جتاوز  هتا،  ٔوىل من وال ٔشهر ا لحكومة، ويه يف ا الرغبة الرصحية 
ادة  رب ٕا عي،  ج وات احلوار  حنباس وامجلود اليت مست ق ا 

ٔسسته وٕان  ٔرضية م طلقا ٕالرساء  شلك حبق م بري،  عي  تاج اتفاق اج
لهيا وافق  عية صلبة وم   .اج

اقشة  ة والتعادلية يف م لو ستقاليل  ل الفريق  كون تد وحىت 
رة طريق إالصالح والتغيري، فٕاننا  ا ٕاسهاما يف ٕا ٔمام املوضوع املطروح 

ٔساس ل ا الل املدا اقشه من    :س
ٔول ل ا سب رهان  :املد ٔن جناح بالد يف  رتبط بتعزز الثقة، 

عية  ج صادية و ق ت  د ر ويف رفع الت س ة وفعالية  جنا
لثقة، الثقة  اخ  لق م ىل قدرات احلكومة يف  ٔساسا  ة يتوقف  املطرو
ٔن احلكومة  ت احلكومة، والثقة ب الشعبية يف احلكومة، الثقة بني مكو

ق ىل حتق صادية والعدا  ستحرص  ق ت  التوازن بني الرها
ٔن احلكومة  صادية مطمئنة و ق ٓفاق السياسية و ٔن ا عية، الثقة ب ج
ٔساسية واملنظومة  ة التحتية ا ستقرار الرضييب والب جتهتد يف توفري 

؛ رشية املؤه   القانونية والتنظميية احملفزة واملوارد ال
ل الثاين ىل  :واملد ىش واملتغريات يت رية ت لق سياسة اس يف 

ة هذه التداعيات من  ة حتاول موا ولية وإالقلميية، ولعل املقاربة احلكوم ا
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اال قد سقمتوه  ستقي م ة، ويف هذا الصدد  رشاف الل قراءة سلمية واس
ركز  ي  ارة، ا ة والت س احلكومة، من قطاع الصنا لمك، السيد رئ يف تد

ىل  لمشاريع اليوم  الل بنك  ملنتوج احمليل، من  دال الواردات  اس
ٔكرث من  ىل  ىل املوافقة  ٔسفر  مرشوع يف هذا إالطار،  900الصناعية، 

ٔكرث من  ٔن يوفر  رات تناهز  200ورتقب  صب شغل حبجم اس ٔلف م
ق  40ٔكرث من  سهم يف حتق من السيادة يف % 69مليار درمه، مما 

ات الصناعي   .ةاملنت
ٔكرث يف  ٔن جتهتد احلكومة  س احلكومة  يف هذا الصدد، البد السيد رئ
صادية  ق ىل متنيع السيادة  لرتكزي  دمع مقومات السيادة الوطنية، 
ٔمام التقلبات  ىل الصمود  والسيادة الصناعية وتقوية قدرات بالد 

ال صادية تدمع املنتوج املغريب و يض وطنية اق ولية، وهو ما يق صنع "مة ا
ٔفضلية الوطنية واجلهوية لفائدة املقاوالت املغربية" يف املغرب   .وتعممي ا

ل الثالث ٔن  :املد ر، ذ  س ة مردودية  لرفع من جنا مرتبط 
البا ما ينرصف ٕاىل جحم إالنفاق، ويتغاىض عن إالشاكالت  النقاش العام 

ر  ني،  ٔساسي ٔلتني  رتبط مبس ة، وخصوصا ما  رتفاع املطرو ٔوىل  تبط ا
ر اخلاص،  الس ر العمويم من املزيانية العامة مقارنة  س مسامهة 
ر ببالد  س اء يف لكمتمك، والثانية تتعلق بضعف مردودية  وهذا قد 
ث  ل املتوسط، ح ول ذات ا ة ا دنية مقارنة مع ف واليت تظل م

لزتام بنفقات  ر الفعيل جسلت فروق شاسعة بني  س ر و س
اوزه؛ ٔن تت متىن من احلكومة    احملقق، وهو معطى 

ل الرابع ر العمويم،  :املد ومتثل يف التوزيع العادل والفعال لالس
يل من السعيدية ٕاىل  ركز يف الرشيط السا رات  س ل  ٔن  ث  ح

الل امليثاق ايل ٔن احلكومة ال من  ىل  ليه  اجلديدة، كنمتناو  شتغلو  ت
ل  الل مد ر يف لك الرتاب الوطين، من  س ىل توزيع  ٔهنا تعمل 
ٓخر وهو تعزز السياسات الالمركزية والالمتركز إالداري، وهذا يدعو 
لجهة ولجهوية، وهنا  متناها امجليع  ة اليت  ق مجيعا ٕاىل ٕاعطاء املاكنة احلق

ٔشري ٕاىل إالشاكلية يف إالنفاق  ٔن  ل البد  ٔن املزيانيات د ث  الرتايب، ح
ىل  ري يف إالنفاق، مما يؤر  ٔ ٔنه هناك ت ن مشلك  ات الرتابية اك امجلا
ل  س احلكومة، هاذ اليش د ٔنه، السيد رئ ٔ تنظن  ٔداء، و ة يف ا ا الن
ادة  لية خص فهيا ٕا ا ر ا ل السيد وز رة د ى تنظن املذ هت ورو ا

شتغ ات  ش امجلا لهاالنظر  ش توضع املشاريع د ٔهلها  يل ي لشلك ا   .ل 
ٓخر ل  ن مد صاد املعرفة، مثة  اك شغيل يف ظل اق هو سياسة ال

صاد  لتحوالت اليت يعرفها اق ٔمهية يتعلق  بري من ا ىل قدر  موضوع 
ف  خول املك رب ا تلف جماالت إالنتاج  ٔمتتة  به من  املعرفة وما يوا

ي بد ت، وا شغيل، حبيث ال يعين لروبو ر وال س ٔ يف قلب معاد 
ديدة اصب شغل  ارشة م منو بصورة م ر وال حىت ا   .س

نا يف الطريق ٕاىل ذ  ٔن بالد مل تصل لهذا املستوى بعد، لك حصيح 
ٔعطابه، وهو معطى  صاد العاملي مبزياته و ق حبمك اخنراطنا الاكمل والتام يف 

ىل محم ذه  ٔ   .ل اجلدوجب 
س  لبداهة من  ٔن النتاجئ  س احلكومة، نقول ب يف اخلتام، السيد رئ
ت من تزنيل العديد من إالجراءات  ٔن احلكومة قد متك املقدمات، ومبا 
اوز  لق فرص الشغل يف مدة مل تت ر و س ة يف جمال  والربامج الطمو

ٔزمة، فٕان احلصي 7 صادية دولية م ة اق هنائية ٔشهر ويف ظل ظرف  ا
  .ستكون ممتزية ٕان شاء هللا

  .وفقمك هللا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 

شار السيد يوس مالل   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احمل   رتم،السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
س احلكومة، نود يف الفريق احلريك  مك، السيد رئ ل مع جوا ل التفا ق
ستورية الهامة، واليت تعد الثانية يف الوالية  مبناسبة انعقاد هذه اجللسة ا

رشيعية احل ٔحاكم ال د ب ىل التق اهمك ٕاىل رضورة احلرص  ٔن نثري ان الية 
شلك بال  ىل الطابع الشهري لهذه اجللسات، واليت  ستور اليت تنص  ا
ة، كام  مي سياستمك العموم لبية ومعارضة، لتق ٔ ٔمة،  اسبة ملمثيل ا شك م
رشيعية من ممارسة دورها الرقايب  متكني السلطة ال ٔساسية  لية  شلك 

ىل وثرية تفعيل هذه السياساتوا   .لوقوف 
يد ومن  ٔ ٔن جندد الت ويف هذا السياق، نود يف حزب احلركة الشعبية 
نتصار ملغرب  ىل  امئ  موقع املعارضة البناءة واملسؤو حرصنا ا
ة وتقدمي البدائل بعيدا عن  ىل صيا ىل هنجنا املبين  املؤسسات و

رة، وفق إالميان ال متوقعات العا دة ا ل و دة الهدف ق راخس مبنطق و
  .الصف

ٔن العالقة اجلدلية بني  س احلكومة،  ه، السيد رئ مما الشك ف
زال املعاد  شغيل شلك وال  رهان ال ه العمويم واخلاص  شق ر  س
ٔن  ة، وهنا البد  ه خمتلف احلكومات املتعاق ت وتوا الصعبة واليت وا

ل مفارقة جعيبة وغريبة، ويه  الن س ٔرقام اليت يمت إال ٔن املؤرشات وا
ة دامئا بطابع التفاؤل ال تنعكس  مك واملطبو سويق لها من طرف حكوم وال

ٔرس واملواطنني ة ل ىل احلياة اليوم ٔرض الواقع وال    .ىل 
شفت جحم العجز  ٔورو  ٔزمة يف رشق  ورو ومن وراهئا ا احئة 
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ري  رتفاع  ة  اءت مو عي، و ٔسعار احملروقات واملواد ج املسبوقة 
لهشاشة اليت تطبع  الغذائية وخمتلف السلع واخلدمات لتعري احلجم املهول 
ٔمام حمدودية نتاجئ  عية  ج صاد الوطين وسقف الهشاشة  ق

ة واملوعودة ات املنهت   .إالصال

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
منو  سب ا ٔن  ب زمين، نؤكد لمك  ل وبرتت صادي د يل  %6ق ا

لمك و ابية د نت دتو هبا املواطنني يف الربامج  و هبا يف  %4و ايل رصح
ات يف قانون املالية  %3.2الترصحي احلكويم، و يل شهر من وراها  ا

منو يف ظل  سبة ا ٔن  لهيا و ٔننا بعاد  ولية تؤكد  اليوم مجيع التقارر ا
ادش جتاوز    .%2و %1.5الظروف احلالية ما 

ادي  سب هاذو  س احلكومة، واش هبذه ال ساءلومك، السيد رئ ك
دتو هبا املواطنني؟  يل وا ديدة ا ملليون فرصة شغل دامئة  و  تقدرو توف
الف  ش تعوض   ، لنا قلي لهيا اكنت يف النظر د لنتو  ا فاش ا يل اح ا

ستوعب اخلرجيني ش  ورو  احئة  ن   اجلدد، فرص العمل الضائعة ٕا
زاف يف بالد يل عند  لتقادم ا لعاطلني    . ش تقدر تلتفت 

وية لقطاع  ٔن املنظومة الب ىل  س احلكومة،  فقني، السيد رئ كنا م
لق مزيد من الوظائف وهاذ اليش قلناه لمك  اجزة عن  ة  الوظيفة العموم

ٔاكدمي  ٔطر ا الف  دو  ابية كتوا نت ن امحل  يات اجلهوية فاش كنتو ٕا
ة ٕالدماج الفوري يف س الوظيفة العموم   .لتعلمي 

رة  ا ة  ٔن يتحقق مببادرات ظرف شغيل ال ميكن  دة ال ٕان توسيع قا
جمي  ر يل  ميومة من ق ت ا قد ٕاىل ضام ، وهنا "فرصة"و" ٔوراش"تف

لهيام ل يف السياق بعض مالحظاتنا    :س
مج  ر جمي يف نظر ما " ٔوراش"ٔوال،  ادة ٕانتاج مرتبكة لرب هو ٕاال ٕا

  .التعاون الوطين واخلدمة املدنية

س احلكومة،   السيد رئ
ٔهداف  ٔ طرح السيو يف السوق بدون  ٔن مس ن  انتوما تتعرفو مز

يل بالد هذه ٕالنتاج قمية مض ة من التضخم ا افة ما يه ٕاال ٕانتاج قمية ٕاضاف
ٕالماكن  اسية، ولهذا يف نظر اكن  ه قمية ق ادي تعرف ف السنة بال شك 
ٔصل من  رشع احلكومة يف توزيع هذه املنح ايل يه يف ا ل ما  وق
د دراسة املشاريع والعمل  مي وا د التق ل دافعي الرضائب تدار وا مداخ

رامج ىل  ىل انتقاء  لقمية املضافة والعمل  ٔجود مهنا واملدر  انتقاء ا
  .التقائية

مج  ر سائلمك " فرصة"نيا،  س احلكومة،  وحىت هنا، السيد رئ
ل  مج د ر يل يف نظرمك خضم مع  مج ا ٔشنو هو الفرق بني هذا الرب

ايت" ٔهدا"انطالقة"و" املقاول ا ٔسف ما حققوش ا يل مع ا هلم، ا   .ف د
متويل  متويل وظروف ا ٔن فرص ا س احلكومة،  ، رئ تقدرو جتاوبو
متويل مايش  ٔن ا لمك كتعرفو  صادية واملالية د ق ملرجعية  خمتلفة، ولكن 

لطبع  مك  ٔ مك  ظرو م ا اليوم كنا كن ، اح شاء وٕاجناح مقاو هو لكيش ٕال
د الثور كون هناك وا متويل هذا  بة هذا ا ة مبوا ة يف املناجه التكوي

مك  ٔ ٔعامل، و د روح ٕادارة ا زرعو يف الشباب الصا ش  لنا  والتعلميية د
سري هذه  يل  ش ا ر  لمراكز اجلهوية لالس تعطى إالماكنيات الالزمة 

ة ل لك  ات د يا لنظر ٕاىل خصوصيات واح مة    .املشاريع بال مركزية 

س احلكومة،   السيد رئ
ارات حمدودة، ملعاجلة  ٔماممك ٕاال خ س  ٔنه ل هذه املعاد الصعبة نظن 

ات املؤسساتية ذات  ح ملفات إالصال عنواهنا الواقعية السياسية وف
كتفاء  لول خللق الرثوة بدل  ابع الريع وٕاجياد  ف م حلاكمة وجتف الص 

ر ل ا ىل س   :بتوزيعها، ومهنا 
 ل بتجويد ديد كف رشيعي  اذبية  بناء ٕاطار  ٔعامل و اخ ا م

؛ ة ذات الص ات العموم ٔداء القطا ر وحتسني    س
  متيزي لنظام الرضييب واجلبايئ وفق مقومات ا ذري  نيا ٕاصالح 

ايل والقطاع إالجيايب؛   ا
  مثر ٔفضلية الوطنية لفائدة املقاو واملس سبة ا لثا، الرفع من 

 الوطين الصغري واملتوسط؛
  صاصاهتا رابعا، ال تعجيل بتفعيل خمطط متكني اجلهات من اخ

ركزي  ثاق الال ٔجرٔة م ي بلورته احلكومة السابقة وكذا  اتية وا ا
  إالداري؛

  لنظام البنيك وٕاضفاء طابع املقاو املواطنة امسا، ٕاصالح معيق 
متويل؛   ىل خمتلف مؤسسات ا

 لعقار، بغية توفري ديدة  رشيعية  ظومة  اء  سادسا، وضع م الو
ة واخلاصة والتفكري  رات العموم س ضان  العقاري املالمئ الح
اة  ٔرايض امجلوع يف هذا إالطار مع مرا اس و ٔح ٔرايض ا يف ٕادماج 

  .مصاحل ذوي احلقوق
  ر س رجمة  ريا، جتاوز املقاربة القطاعية الضيقة يف  ٔ سابعا و

اللزتامات السابقة، بدل ره ة العمويم والوفاء  ت احلكوم لوال هنا 
ىل غرار ما يعرفه قطاع التعلمي  وجعلها رهينة بتغيري احلكومات 

ٔخرى ات    .العايل وقطا
اص مه  ٔش ٔن ا ٔن تبقى دامئا و ٔن سريورة املؤسسات جيب  ٕاننا نعترب 

  .زائلون
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شرت  لفريق    .ايكاللكمة 
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ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سطمت من  ي  س احلكومة، وا مك، السيد رئ معان جلوا ٕ لقد اسمتعنا 

مك يف مالم    .سة شقي سؤالناال اخلطوط العريضة لعمل حكوم
ٔملنا يف ما مسعناه من رؤية هشة ال  بة  رب لمك عن خ ٔ ٔن  وامسحوا يل 
رو  ت املا ىل التواز الالت الضاغطة  خ سعفها مؤرشات املر وال 
وية، سبق  ويل، وهو هنج مغرق يف الطو صادية اليت فرضها السياق ا اق

اقشة الترصحي احلكويم هبنا  مبناسبة م ٔن  ون الفرضيات و رب عن  ، و
اصة يف فرتة الال يقني اليت  ري واقعية،  لهيا فرضيات هشة و ٔسس  اليت 
سمح  ي لن  لقدر ا ٔنه  هنا، وها حنن اليوم نعيد الكرة، ونقول ب صيغ ٕا
سق تربر لك مظاهر الفشل التدبريي وجعزها عن  سالم ل الس لحكومة 

ر ملوا ٔ القة وذات  لول  صاد ٕابداع  ىل اق ويل  ة تداعيات الوضع ا
سعى لتعرية ماكمن اخللل  لمواطنني، بقدر ما س الوطين والقدرة الرشائية 
سوقوهنا، واليت مل  رمسوهنا ولك الشعارات اليت  يف لك الصور الوردية اليت 
ساع رقعة الفقر والهشاشة  شة وا الء املع يلمس مهنا املواطن املغريب ٕاال 

ٔن وضياع حقه  ابية و نت راجممك  كرامة، بعدما صدق  ش   2500يف الع
به ىل مرىم جحر من ج   .درمه شهرية 

س،   السيد الرئ
ٔمهية وارتباط قطاع  شارن ندرك  لس املس شرتايك مب ٕاننا يف الفريق 
ة  هودات احلكوم عية، وندرك بعض ا ج صادية و ق لتمنية  شغيل  ال

ة ىل قلهتا يف هذا ا ٔسف، موا ستطع، مع اكمل ا ٔهنا مل  ري  ٕالطار، 
صادي  ق منو  الالت اجلوهرية اليت تعرقل ا خ راهات القاسية و إال
سعف  ٔن  ٔهنا  ٔية ٕاجراءات مؤرة من ش م  ىل هذا غياب  ؛ زد  ببالد

شغيل وتضمن جودهتا وفعاليهتا   .سياسة ال
ة املتب ٔن السياسات العموم شغيل وميكن القول ب عة اليوم يف جمال ال

متعية  ملنظومة ا ربط معاجلة قضا الشغل  ي  لبعد إالسرتاتيجي ا قد  تف
ٔو  ٔو السياسة الساكنية  صادية  ق ىل مستوى التمنية  رمهتا، سواء 

ظومة الرتبية والتكون   .تطور م
لت مك مبضاعفة اجلهود  ٔن تقوم حكوم ٔزمة  متىن مع تداعيات ا غلب كنا 

ٔساس ماكحفة معض البطا  لهيا وسن سياسات وٕاسرتاتيجيات تعمتد 
صادية وقطاعية، هيلكية  رو اق ات ما ة ٕاصال خنراط يف دينام و
ر  س ر العمويم ودمع  س ىل مستوى  هبا جمهود مايل  وقانونية، يوا

ة املتع ري اضطراب يف الرؤية احلكوم رى  نا مل  شاكلية اخلاص، لك ٕ لقة 
س، هيدف ٕاىل احلد من التوظيف يف القطاع  د تصور ملت ع شغيل،  ال

صاص البطا ودمع سوق الشغل، وكذا  ىل ام العام وجعز القطاع اخلاص 
اكفؤ الفرص بني  ري الشفافة وال تضمن  عية و معانقة التصورات الرتق

مج  دم القد"ٔوراش"املغاربة كرب ىل  ىل بلوغ ، وهو ما سيؤرش  رة 
مج العمل احلكويم ر ٔهداف املسطرة يف    .ا

ٔمام املغاربة بتطور وتفعيل الربامج  س،  لقد الزتممت، السيد الرئ
ٔساسية وكرس  عية مبا يضمن الولوج العادل ٕاىل اخلدمات ا ج
ع  ال واجلهات، لكن املت ٔج ات وا فراد والف ٔ اكفؤ الفرص بني ا التضامن و

ٔن  ٔثريات إالجراءات لش برية جراء حمدودية ت ٔمل  عي يصاب خبيبة  ج
ا، فاملغاربة وخصوصا الطبقات  ال، ٕان مل نقل انعدا ة يف هذا ا احلكوم
شية  اهتا املع ٓن بتغيري ملموس يف ح د ا شعر ٕاىل  الفقرية واملتوسطة مل 

دت  ي و شود ا عي امل ج لريق  ة، ومل تلمس بعد  به احلكومة اليوم
ة من  د الرتاجع عن مجمو ٔمر ٕاىل  حلكومة ا جمها، بل بلغ  ر يف 
ىل  دة يف احملروقات وانعاكسها  رزها الز ٔ عية، لعل  ج سبات  املك
وال، اكتوى بنارها الفقراء  ا  ٔسعارها ارتفا يق املواد الغذائية اليت عرفت 

سمل من لهيهبا  ٔرامل، ومل    .حىت الطبقات الوسطىواملساكني وا
ر  س عي لتقوية  ج ل  ٔيضا، البد من إالشارة ٕاىل املد
ي  عي املنتج والفعال ا ج ٔساسا يف احلوار  متثل  ي  شغيل، وا وال
لشغي املغربية، وهو ما مل يتحقق بعد،  ة  ق ىل التطلعات احلق جييب 

لنمت ٔ ات ما  ر ل يف هذا إالطار رفضنا   عنه يف حوارمك إالقصايئ، وس
لف تذمرا واسعا يف صفوف الشغي املغربية ي    .وا

س،   السيد الرئ
شغاالت اليت ميكن استعراضها يف هذا الباب، لكن  كثرية يه 
رية  بع من  ذات  ليمك من مالحظات ومؤا ٔن ما استعرضناه  يد هو  ٔ ا

ىل نبل السياسة يف املامر  ٔهداف، وهو وطنية صادقة ومن حرص  سة وا
ش مع  ٔن تتعا ٔوحض، ال ميكن  حرص مشفوع بقراءة واحضة ومرجعيات 
ٔو التوقع، وهو ما جيعلنا  ٔو املنطلقات  شوش ٕان يف الربامج  الرتدد وال
هنجوا فهيا هنج  ٔال  رجو  رشمتو به من وعود،  ذرا يف تلقي ما  ٔكرث  اليوم 

  .عرقوب
ليمك   .والسالم 

س   :السيد الرئ
سشكر  س احملرتم، شكرا السيد الرئ   .ا السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
س،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
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س احلك نا ٕاال التنويه جبواب السيد رئ ومة، وهو جواب بداية، ال ميك
ة  ريها من املعادالت املطرو ل هذه املعاد و ىل  يعكس قدرة احلكومة 
ويل الصعب  ت العمل احلكويم يف الفرتة احلالية، رمغ السياق ا ٔولو ىل 
صادات  ق ىل العديد من  وخملفات اجلاحئة اليت ما زالت تلقي بظاللها 

  .الوطنية

س،   السيد الرئ
ار موضوع حسنا فعل جملسنا  ر "املوقر عندما اخ س معاد 

شغيل لس " وال ت ا يار يؤكد حرص مجيع مكو ا هته، وهو اخ جللس
ل املواطنات واملواطنني، بعيدا عن  شغل  ىل طرح القضا الكربى اليت 

لسنا املوقر ٔمر حيسب  ة، وهذا    .النقاشات اجلان
لشغا حتاد العام  ال مع جواب وهيمنا يف فريق  ملغرب، وتفا لني 

ٔن نبدي املالحظات التالية س احلكومة،    :السيد رئ
نا والطبقة الشغي  ٔن املناسبة رشط، كام يقول الفقهاء، ال ميك ٔوال، و
لعامل فاحت  يالهتا اليوم العاملي  ىل غرار م م  ٔ ل  ت ق املغربية اليت 

ر البالغ لعطا ءات الشغي املغربية ونضاالهتا ماي، ٕاال التعبري عن تقد
ني العام واخلاص   .وتضحياهتا، سواء يف القطا

انب  ملغرب سيظل ٕاىل  لشغالني  حتاد العام  ٔن  يد  ٔ ونود هنا الت
ة والوضوح  لصدق والشفاف لهيا  اهد  الشغي بنفس القمي واملبادئ اليت 

لبالد مبنطق الرش  ة العليا  يق الفرقاء والواقعية وتغليب املصل اكة مع 
س مبنطق الرصاع   .ول

اء  عي  ج ثاق احلوار  ىل اتفاق وم عنا  ويف هذا إالطار، فٕان توق
رتنا املطلبية  بري من مطالبنا اليت تضمنهتا مذ بعد جتاوب احلكومة مع جزء 
يق  ، وهن احلكومة و م ويف صاحل الشغي ناها لها، وهو اتفاق  اليت و

ل  نهالرشاكء  ل ملضام ٔم   .يه وندعو ٕاىل التزنيل ا
نا ٕاال التنويه مبختلف الربامج واملبادرات وإالجراءات اليت  نيا، ال ميك
ٔو  ر  س شجيع وحتفزي  ذ تنصيهبا، سواء املتعلقة ب اختذهتا احلكومة م
لشباب العاطل، سواء  ارصة البطا وتوفري فرص الشغل  ذات الص مب

ٔرقام وإالحصائيات "فرصة"و" ٔوراش"جمي ما يتعلق برب ث تؤكد ا ، ح
اءا يف الوقت املناسب،  جمني  ن الرب ٔن الطلبات املقدمة يف ٕاطار هذ

ملغرب ىل واقع سوق الشغل  ذن هللا وقع  ٕ   .وسيكون هلام 
ٔنه من املهم التعاطي اليوم  س احلكومة، حنن نعترب  لثا، السيد رئ

ٓين مع إالشاك ٔن الظريف وا ، بيد  شغيل يف بالد ا ال ليات اليت يطر
ىل  ر اليت سوف تفرزها  ٓ ولية الراهنة وا العوملة وتداعياهتا والتحوالت ا
ىل  لينا ويف ٕاطار التفكري إالسرتاتيجي العمل  صاد العاملي، يفرض  ق
بة التحوالت اليت سيعرفها سوق  ٔساس ملوا ليات والرافعات ا وضع ا

ىل ه شبابنا بعد الشغل   30و 20 الصعيد العاملي، وذ حىت ال يوا
وهنا اليوم يف الولوج ٕاىل سوق الشغل   .سنة ذات إالشاكليات اليت يوا

هنوض  امسة يف ا ل  ٔن مثة مدا ف القول التذكري اليوم ب رابعا، من 
ته، يف  سمترار يف ٕاصالح التعلمي جبميع مستو ٔيت يف مقدمهتا  شغيل ي ل
لقانون إالطار،  عيني  ج شاريك مع الرشاكء  ل وال ٔم ٕاطار التزنيل ا
لتكون املهين  ق لالسرتاتيجية اجلديدة  ذ دق ل يه تنف ين ت املدا

ت املزتايدة د ب الت   .وفق ٕايقاع يوا
ر والرفع من معدالته مع تنوهينا  الس هنوض  امسا، ف يتعلق 

ادرات اليت اختذهتا احلكومة يف هذا إالطار، فٕاننا نعترب لك القرارات واملب
ىل إالشاكليات الهيلكية، ومن ذ ما  لتغلب  ٔن يتوافر  ٔن العمل جيب  ب
ٕالضافة  لعقار،  ة املشالك املرتبطة  ٔعامل وموا اخ ا رتبط بتحسني م

ا املقاوال دي العام يف التخصصات اليت حتتا ٔ كون ا داد و ت، ٕاىل ٕا
متويل سري سبل الوصول ٕاىل ا ٕالضافة ٕاىل ت   .هذا 

س احلكومة،   السيد رئ
ل هذه املعاد اليت  ل  د مدا ٔ ٔن  ة راخسة ب ا ىل ق حنن 
ي  رتبط بدور القطاع البنيك وا الل العرشية املاضية هو ما  استعصت 
سيج  ٔن مستوى متويل ال ٔرقام معامالته املهمة ٕاال  ىل الرمغ من  و

اتنا، خصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، املق اواليت مازال دون طمو
رشيعية الرابعة من  تاح السنة ال شف اخلطاب املليك السايم يف اف ولقد 

ة لنا يف التفصيل فهيا ا رشيعية السابقة هذه املعضالت، وال    .الوالية ال
شغيل هيم  ر وال س ل معاد  ٔن  سادسا، وامه من يعتقد ب

ٔنت وربك فقاتال ٕا هاهنا : "احلكومة فقط مبنطق قو تعاىل فاذهب 
دون   .صدق هللا والعظمي" قا

لشغالني  حتاد العام  ئنا يف  بل ٕان مسؤولية جامعية،  ما ف
ٔن  ة اليوم هو  ها املل ٔو صادية، ومن  ق ملغرب ندعو ٕاىل الوطنية 

ٔمك  هود الوطين يضاعف القطاع اخلاص مساهامته، ولكام  ، يف ا ه ذ
ولية  ٔثري التحوالت ا ف من تداعيات اجلاحئة ومن ت لتخف ري املبذول  الك
م  ات الهشة والفقرية، يف حرص  لف ىل القدرة الرشائية، س  الراهنة 

ىل صون حقوق الشغي املغربية   .وشديد 
هود التمنوي ال  ر ا اما، ٕان شعور العديد من الشباب ب ي خ ري ا ك

ال ما مل  ه يف العرشن سنة املاضية سيظل مؤ ٔن بالد عرف ال شك 
ري العمويم  س هود الوطين إالصال جلعل  ينخرط امجليع يف ا
اسام حملارصة البطا وتوفري الشغل وضامن الكرامة  ال  واخلاص مد

ش سع امجليع دون ٕاقصاء وال هتم ش الكرمي يف وطن    .والع
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
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شار السيد دمحم يوسف العلوي   :املس
﷽  

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
س احلكومة   ،احملرتمالسيد رئ

  دات والسادة الوزراء احملرتمون،يالس 
شارون،السيدا   ت والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب من  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
لسياسة العامة  ستورية املتعلقة  ل املسامهة يف هذه اجللسة ا ٔ
ٔساسية  ز ا د الراك ٔ شلك  ي  لحكومة، خصوصا يف هذا املوضوع ا

  .لمنوذج التمنوي اجلديد لبالد
ة الصعبة مثن قرار ورمغ الظرف حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ، فٕاننا يف 

ىل القمية املضافة لفائدة  ٔداء مستحقات الرضيبة  س احلكومة املتعلق ب رئ
لهتا املقاوالت  ة واليت استق لصفقات العموم رة املتعلقة  املقاوالت، واملذ

الل فرتة اجل لحكومة  لزتام القوي  ىس  ٔن ن بري، دون  رب رتياح  احئة 
ىل غرار ة القروض املضمونة،  الل مجمو : دمع املقاوالت من 

(Damane Oxygène) و(Damane Relance) ، شجيع ىل  و
رب  ايت  د الصغرى واملقاول ا وكذا  (Intilaqa)انطالقة املقاوالت 

مج   ."فرصة"ر

س احلكومة،   السيد رئ
لزتامات احلكومة وإالشارات إالجي ٔن انطالقا من  ش ابية املقدمة 

حتاد العام ملقاوالت املغرب مضن  ، وضع  ٔعامل ببالد اخ ا حتسني م
ته  ليمك وفق  10ٔولو صاد الوطين، واليت نعرضها  ق تدابري النعاش 

  :احملاور التالية
الل تفعيل صندوق دمحم السادس  - 1 ر املغريب، من  س حتفزي 

ذ اسرت  جزء من تنف ر  ر وٕانعاش لالس س شجيع  و ل اتيجية ا
صاد الوطين؛   ق

نه وٕاخراج  - 2 مل يف تزنيل مضام ي ن ر، وا س ثاق  تزنيل م
ٔرسع وقت، ويف هذا إالطار  رشيعية املرتبطة به يف  خمتلف الُنصوص ال
ر  س حتاد العام ملقاوالت املغرب بتعزز  ا يف  ٔؤكد عن الزتام ٔن  ٔود 

اليا بـ ا ر املقدرة  س سبة  ر العام  35%خلاص وحتويل  س من 
سبة  رسيع رمقنة 2026حبلول سنة  65%ٕاىل  ل ذ فٕان  ٔ ، و

ساهامن يف إالرساع يف بلوغ هذا  سيط املساطر إالدارية س صاد وت ق
ليه شتغال  ح لنا الرتكزي يف الوفاء مبا حنسن  دي، وسي ر س: الت

لق فُرص الشغل؛  و
ة املنافسة  - 3 لمقاوالت الوطنية يف موا تقوية القدرات التنافسية 
حبيث تعاين املقاوالت املغربية من ارتفاع املنافسة العاملية، ٕاما : العاملية

ري امجلرية  ٔو احلواجز  ري املتوازنة  ات  ب بعض االتفاق  les)س

barrières non tarifaires) ٕاكليف ، ويف هذا اال طار، يتعني خفض 
ء واخلفض من  ه لقطاع الكهر رسيع التحرر املتحمك ف الل  إالنتاج من 

ه  ددةلكف ت الكربون يف قطاع وتطور الطاقات املت ، والتقليل من انبعا
ة؛   الصنا

ٕالصالح اجلبايئ وهيلكة  - 4 ذ قانون إالطار املتعلق  مواص تنف
ت احمللية من  ظومة اجلبا ض الرضائب املتعددة وتقليصها ٕاىل م الل ختف

ني سي ني رئ   :رضيب
ىل العقارات؛ -  الرضيبة 
صادي؛ - ق شاط  ىل ال   الرضيبة 
بتاكر - 5 ل : البحث و بتاكر دا ود البحث و شجيع  الل  من 
  .املقاو

ة - 6 ظومة الصفقات العموم ويف هذا إالطار : االرساع يف ٕاصالح م
مثن ما  ة ف خيص فٕاننا  لصفقات العموم اء به مرشوع املرسوم املتعلق 

ة،  دا واملتوسطة ٕاىل الصفقات العموم سري وصول املقاوالت الصغرية  ت
َْشجيع إالدماج احمليل؛   و

عية - 7 ج عي والتزنيل الفعيل لورش امحلاية  ج ٔسسة احلوار  : م
انب رشاكئنا يف ا ٔننا، وٕاىل  ىل  يد  ٔ ت النقابية، وِروح ٔود الت ملركز

ي  لشلك ا عي  ج ثاق احلوار  ىل تزنيل م املسؤولية والثقة، قادرن 
؛ ة بالد   حيقق مصل

الل مالءمة التكون مع  - 8 ظومة التكون من  ىل تطور م العمل 
لغات  ىل ا اح  نف م جبـودة التكويـن و ه طلبات سوق الشغل و م

ات احلديثة؛واملهارات والتك  ولوج
المة  - 9 مع دمع املقاوالت املغربية من " ُصِنع يف املغرب"شجيع 

ٔفضلية الوطنية؛  الل تعزز ا
ريا - 10 ٔ ٔداء: و ال ا ٓ خراج القانون املتعلق ب ٕ رسيع    .ال

س احلكومة،   السيد رئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٔؤكد لمك عن الزتام  ٔن  ٔود يف اخلتام، 

عية لع ج صادية و ق ات  ذ إالصال ىل تزنيل وتنف مل مع احلكومة 
ٔيده ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و   .حتت الق

  .وشكرا

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
  س احلكومة احملرتم،السيد رئ

يل طبعا اكن  عي ا ج ات احلوار  شيد مبخر ٔن  بداية، البد من 
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رىق ٕاىل تطلعات  ٔهنا ال  ٔسايس؛ حصيح  ل  لشغل فهيا فا حتاد املغريب 
ب الثقة  ٔخرى و ٔنمت تعهدمت جبوالت حوار  ، ولكن  الطبقة العام اكم

وح ٔسسة مف   .وامل

س احلكومة،   السيد رئ
يل اكينة ما بني جحم لقد  ىل املفارقة الغريبة ا ٔصبع  وضعمت ا

لمغاربة  يش  ىل الواقع املع ىل مردوديته الضعيفة  رات يف بالد و س
لفعل اكينني دول  امة، و ىل التمنية بصفة  اء يف التقرر  -و وهاذ اليش 

ل بنك املغرب  رات ولكن  -د س يل عندها نفس جحم  عندها دول ا
منو  ل ا سبة د لتايل فهاذ ال ا، و سبة لنا اح ل مة  سبة منو  ٔو  معدل 

د  يل تقريبا ما تتفوش وا يل حنققها وا سبة لهاذ العرشية % 3.6ا ل
سبة  ٔطناهبا ب صاص البطا اليت رضبت  نا من ام رية، ما تتقدرش متك ٔ ا

  .هاذ السنة% 12.5
س احل شغيل، السيد رئ وية وهيلكية يف ٔزمة ال كومة، معض ب

دد العاطلني ٕاىل  دهتا فارتفع  خشص 1.534.000بالد زادت اجلاحئة من 
دة  لتخطيط، تتصدر القامئة  242.000ز ة  اطل وفق املندوبية السام

ساء، وقد  امعية مث ال ىل شواهد  اصة احلاصلون  ة الشباب،  لها ف د
صب شغل جراء االٕ  750.000فقد  ة م رسحيات العاملية ن القات وال

ة واخلدماتية وتقليص العمل يف القطاع  ات إالنتاج ترضر العديد من القطا
لاكد  ب اجلفاف وتوقف التوظيف يف القطاع العام، حبيث  س الفال 

د ىل التقا   .يمت تعويض احملالني 

س احلكومة،   السيد رئ
مج احلكويم بوضع سيا سة هيلكية تعمتد يف تعهدمت يف ٕاطار الرب

صب شغل  داث مليون م ٕ ر والزتممت  س ىل  شغيل  مقارهتا يف ال
ساء من  شغيل ال سبة  ا %30ٕاىل % 20الل هذه الوالية ورفع  ، واح

ٔكدو،  سبة لهاذ احملور، وهباذ الصدد كن ل شلكوها  ادي  يل  لجنة ا ننوه 
حتاد املغريب س احلكومة، يف  ادة النظر  السيد رئ ىل رضورة ٕا لشغل 

 ، رية يف بالد ات واملنطلقات اليت تتحمك يف رمس سياسة اس يف التو
يل، ما قد  ا ىل حساب الطلب ا ىل الرفع من الصادرات  ركز  اليت 

صادية لبالد ق ٔمن الغذايئ والسيادة  ىل ا   .يؤر 
ر  س ىل نوع  ىل رضورة الرتكزي  ر يف كام نؤكد  بدل مكه، فاالس

شغيلية حبال  ٔو القدرة ال ٔمهية  ال ما عندوش نفس ا ات التحتية م الب
ريا بـ  رش  ست ر يف القطاع الصناعي وكذ  صب  400.000س م

ش ختلقوها يف القطاع الصناعي و  يل الزتم   .شغل ا
ق التمنية املست و يف حتق ىل تعزز وظيفة ا ، نؤكد  دمية كذ

عية  ج ات  ستافد مهنا خمتلف الف يل ك ٔساسية ا داث املرافق ا ٕ
لام  ىل ٕاجنازها،  ة والسهر  رات العموم س واليت تتطلب تطور وثرية 

سبة إالجناز ما كتفوش  ٔن  لها،  %70ب ىل التناسق د معوما، كذ و

ٔي تقليص، ا مكييل، و ٔن يضطلع القطاع اخلاص بدور  س ىل  لسيد رئ
و  ىل مقومات ا ة قد يؤر سلبا  رات العموم احلكومة، لالس

عية   .ج
رامج  دة  ٔطلقمت  مك  ٔ شيط سوق الشغل ) volontariste(حصيح  لت

صادي حبال  ق ىل  250.000خللق " ٔوراش"ودمع إالنعاش  فرصة معل 
ب اجلاحئة، لكن هذ س ني لفائدة من فقدوا معلهم  ه الفرص مدى سن

ٔن  لام  ستقرار وال تضمن حقوق الشغلية،  ة، هشة وال حتقق  مؤق
رها ربة ميكن اس   .هؤالء العامالت والعامل رامكوا جتربة و

اتيني، بعضها  سبة لربامج دمع املقاوالت الصغرى واملقاولني ا ل و
ٔو قامئة  ارب سابقة  ساخ لت تصني است ونه حسب بعض ا ىل  الوة 

ذو سابقهتا كـ" فرصة"كـ ال، فقد حتذو هذه الربامج  " مقاوليت"م
بة، "املقاولني الشباب"و ختاذ ٕاجراءات موا ،  فاحلكومة مطالبة 

ىل  ت  رامج جمرد رها غ حىت ال تبقى هكذا  اكلتكون وإالرشاد والكوش
وليك ال ) des entrepreneurs par défaut(مقاولني افرتاضيني، 

ب الرحيتذهب متو  و يف    .يالت ا
لواك  قي  صالح حق ٕ ام  ىل احلكومة كذ الق ال،  ويف هذا ا

شغيل والكفاءات  ٔصبحت واك ) l’ANAPEC1(الوطنية ٕالنعاش ال اليت 
متويل من املال العام شغيل املؤقت ورسيخ الهشاشة    .ل

لني يف العملي سيق بني لك املتد ، البد من ٕارساء الت ة كذ
ٔبناك ر وا ب التكون املهين واملراكز اجلهوية لالس رية مكك   .س

س احلكومة،   السيد رئ
لشغل  حتاد املغريب  عية ببالد تتطلب يف نظر  ج الوضعية 

ىل غرار  شغيل  اليا ٕالنعاش ال جما استع ، ما "خطة مارشال"ر
  :ستوجب

ة؛ - ات املنت   تعبئة لك القطا
لموارد؛تعبئ -   ة شام 
ام بني الربامج القطاعية؛ - س لتقائية و   ٕارساء 
ات يف  - ، من مضهنا كذ ٕاصال ائية كذ ات هيلكية ج ٕاصال

ىل  سبة منو ال تقل  ق  ل حتق ٔ ش  %6اجتاه احلاكمة وحماربة الريع من 
الية؛ عية وا ج   نقلصو الفوارق 

لمشاريع  - ٔولوية  لية، فدمع ٕاعطاء ا ا لسوق ا ة  رية املو س
لمواطنني وتوسيع  املقاو يف نظر مير عن طريق دمع القدرة الرشائية 

يل؛ ا لرفع من الطلب ا   الطبقة املتوسطة 
رتام حقوق العامل  - عية وا ج لزتاماهتم  مثرن  فرض تعهد املس

  وتوفري رشوط العمل الالئق؛
ري ا - صادي ٕادماج القطاع  ق سيج  ٔكرب مشغل يف ال ملهيلك وهو 

                                                 
1 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 
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لتغطية الصحية  عية، بدءا  ج رسيع بتفعيل ورش امحلاية  رب ال الوطين 
؛   الشام

صاد الوطين؛ - ق و يف تقوية تنافسية    تعزز دور ا
صاد  - ٔخرض واق صاد ا دة اكالق لية والوا ات املستق حتفزي القطا

  املعرفة؛
ر بني خمتلف اجلهات وٕارساء القرى املهنية التوزيع ا - لعادل لالس

صاد التضامين ق   .وتوسيع 
ٔتيا  صادي لن يت ق ق إالقالع  شغيل وحتق ري، فٕان ٕانعاش ال ٔ ويف ا
ظومة التعلمي وتوسيع العرض  رشي وٕاصالح م ٔهيل العنرص ال ٕاال بت

لبحث الع صصة  سبة املزيانية ا د احلوار التكويين والرفع من  لمي واع
ٔسس واملسؤول عي املم   .ج

س   :السيد الرئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ن والسادة الوزراء احملرتمون،   السيد

شارون احملرتمون،السيدات والسا   دة املس
ميقراطي  ستوري ا ة ا ت مجمو مس لك مكو اص  تنويه وشكر 
ىل ما تبذ  ٔيضا  ضة، بل  ابتمك املستف ىل ٕا س فقط  عي ل ج
ٔزمة  صادي رمغ تداعيات  ق ق إالقالع  احلكومة من جمهودات لتحق

ويل املقلق   .ورو وتداعيات الوضع العاملي وا
ت حنن يف د اوز الصعاب ورفع الت  هذا الب املستقر، دامئا نت

ىل  ب املسؤولية امللقاة  ٔنه من  ٓزر شعبا ومؤسسات، ٕاال  نا وت بتضام
س احلكومة، ٕاىل  اهمك، السيد رئ ٔن نثري ان لينا  ا مكنتخبني، وجب  اتق

  :ما ييل
لع ٔكرث امللمني بواقع احلال  س احلكومة،  امل القروي وما ٔنمت، السيد رئ

ت القرى والبوادي املغربية من البطا ونقص يف فرص  يعانيه شباب وشا
ة،  لفال لعامل القروي  دم استقرارها، نظرا لالرتباط الاكمل  الشغل، و
اصة  س احلكومة، ٕاجياد صيغ حتفزيية  ليمك، السيد رئ  نقرتح 

ة  ري الفالح شطة  ٔ ات وا طان بعض الصنا لقرى والبوادي، من الس
لعامل القروي  لشباب  شغيل وتضمن  ديدة حتفز ال ة  لق دينام ل  ٔ
ٔنواعها وتضمن  قوته اليويم وحتميه  لك  ر الهجرة  ٓ ستقرار وجتنبه 

  .من انعاكسات اجلفاف
ركز  ات ببعض املناطق  رات والصنا س طان بعض  ٕان اس

ىل توفري العقارات وال  ٔساسية، ٔساس  ات التحتية ا تجهزيات والب

كوينات شباب العامل  اسب ومؤهالت و ة ال ت وفرص العمل املتا
ال املنطقة  ٔخرى، م ات  ام من  لب يد  ستدعي معه  القروي، مما 
ىل  يطرة، فرص الشغل تبقى حكرا  ٔوالد بورمحة، ٕاقلمي الق الصناعية احلرة 

ٔو لفائدة الشباب من ساء فقط،  ٔهنم ال يتوفرون  ال ة  ارج املنطقة حب
طلبات املعامل  ىش وم لتكون ت ىل مؤهالت، يف غياب سياسة حملية 

دة هبذه املنطقة الصناعية   .املتوا
ة  رات فالح ضان اس ت يف ٕاجياد عقارات الح وجود صعو
لمرشوع  ان مثن العقار احملتضن  ٔح ٔنه يف بعض ا وصناعية، حبيث 

ته يوا رية ٕالجناز املرشوع نفسه، لهذا وجب التفكري وتصف زي القمية التقد
ٔرصدة العقارية  لقطاع العقاري وتعبئة ا ات جوهرية  بل الرشوع يف ٕاصال
ىل الشباب  لنفع  ي يعود  لشغل، وا قي املنتج  ر احلق س لفائدة 

  .الباحث عن الشغل
ايت وشجيع املق شغيل ا اوالت الصغرى، ف خيص جمال حتفزي ال

ها الشباب يف  ت اليت يوا لصعو ٔولها تتعلق  دة ٕاشاكليات،  هناك 
ٔمل لك اخلري ف سيحققه  ري ون ظر الك متويل، حنن ن ىل ا احلصول 

مج  ٔوساط " فرصة"ر ر، والس يف  س شجيع  من نتاجئ يف 
س احلكومة، عن طريقة ساؤل، السيد رئ سجيل  الشباب، لكن يبقى ال

سري ولوج هذه املقاوالت الصغرى الشبابية ٕاىل السوق واملنافسة،  وت
بة  ليات فعا ملوا ة، و نقرتح ٕاجياد  لصفقات العموم الس املشاركة 
امل الشغل  هتا لولوج  ٔمور سري م هذه املقاوالت الصغرى الشبابية وت

ٔمر التن  ىض ا ة، وٕان اق لصفقات العموم ىل ختصيص واملشاركة  صيص 
ة،  حصص لفائدة هذه املقاوالت من الصفقات وعروض الطلبات العموم

ة ٔسواق اخلارج ر والولوج ٕاىل ا   .حىت يف التصد

س احلكومة،   السيد رئ
نعاش  ٕ اصة يف هذا املوضوع املرتبط  ري نود تقامسه معمك،  هناك الك

عي ج لسمل  ٔمان  شغيل، بل هو صامم ا صاد وال   .ق
ة الوطن واملواطنني ه مصل ا مجيعا ملا ف   .وفقمك هللا ووفق

  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 

لهين الكرش شار السيد    :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ل يعترب الش ٔنه املد عية، كام  ج صادية و ق ٔمه احلقوق  غل من 
شغيل  سهيا جمال ال ك ٔمهية البالغة اليت  لنظر ل ٔسايس لبايق احلقوق  ا
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يش  اة املواطنني ومستوامه املع ىل ح ه وانعاكسه املبارش  وحساس
ٔساس احلياة الكرمية، لكن السياسات  سانية، فهو  ٔوضاعهم إال و

صادية لق فرص معل  ق ىل  ري قادرة  رية ببالد ظلت  س و
ة  ني عن فرص الشغل، وضع تعمق ن داد املزتايدة من الباح ٔ ل
ساقطات املطرية  ل صادي  ق ئية وارتباط الوضع  ٔزمة الو تداعيات ا
ٔزمة  دة ا د  هيك عن تصا منو املربجمة،  والاليقني يف معدالت ا

عية، ن ٔساسية ومعدالت التضخم وارتفاع ج ٔسعار املواد ا ة ارتفاع 
  .ال احلرضي% 18معدالت البطا اليت وصلت ٕاىل ما يقارب 

وية مرتبطة بطبيعة  ٔسباب ب شغيل ببالد تعود  ٕان ٕاشاكلية ال
ذ  سرتاتيجية السائدة م ات  يارات والتو الخ صادي و ق سيج  ال

ة واملتص عقود وضعف مالءمة ال  سياسات والتحوالت احلاص واملرتق
يئ ولو والب   .النتقال الطايق والتك

ات التعلمي  ر رية  س سرتاتيجيات  دم مالءمة  ٕالضافة ٕاىل 
د من  ندما واكتفاء القطاع اخلاص بدور املستف والتدريب والتكون 

ر  شلك الطلب العمويم، فرمغ احلجم املهم لالس ي  ، وا ببالد
ر هذا  ٓ ه، يظل السؤال املطروح حول  ٔكرب م ر العمويم اجلزء ا س
ش املواطنني ومسامهته يف احلد من الفقر والفوارق  ىل مع هود العمويم  ا
ق  ٔمه املركزات لتحق دى  شغيل ٕا ٔن يعد ال ث  الية، ح عية وا ج

لق فرص العمل  سبة  ٔن  ، ٕاال  ملقارنة مع العدد ذ دا  تبقى ضعيفة 
ٔكرث من  ىل سوق الشغل،  ن  لوافد   .ٔلف سنو 350الهائل 

ٔن  ر  ، نذ ىل ذ ليه جلنة  46كمنوذج  ري صادقت  مرشوع اس
ٔن  عها اخلامس، يف ظل احلكومة احلالية، يتوقع  رات يف اج س

لب م  5400حتدث فقط  ٔ ٔن  ٕالضافة ٕاىل  اصب الشغل فرصة معل، 
ا ال تتوفر فهيا رشوط العمل الالئق دا   .اليت يمت ٕا

رامج  لنت احلكومة عن ٕاطالق  ٔ ىل هذا الوضع إالشاكيل،  جوا 
سهتداف المكي " فرصة"و" ٔوراش" ٔهنا حمكومة مبنطق  اليت تبدو لنا 

رتام احلق يف العمل  دم ا ع و شار الهشاشة واحلرمان والفقر املق ادة ان ٕال
لعجز يف ٕابداع وٕانتاج ا ق  ر توصيف دق لجميع، ويه يف تقد لالئق 

اص  نوع معويم،  صاد م نتقال العادل ٕاىل اق ٔفق التحول و رامج ب
سان والضامن  يئ، حيقق التمنية املستدامة اليت حمورها إال وتضامين وب

  .لحق يف العمل الالئق
لش ميقراطية    :غل ٕاىلا، ندعومك يف الكونفدرالية ا

لتدريب والتكون إالندما ٕالخراج  ٔوال، مج وطين  ر ٕاطالق 
ا واملقاربة إالحسانية والهشاشة الشغلية، ٕاىل  طق إال الشباب من م
ة، يف ٕاطار تفعيل  لق املبادرة إالنتاج طق احلق يف العمل واحلق يف  م

يئ واملايئ  ولو والب ن التحول الطايق والتك املسنود بربامج نتقال ٕاىل 
تلط؛ ٔو ا ر العمويم  س   كثرية يف 

الل  نيا، لتمنية املستدامة من  يارات إالسرتاتيجية  خ تطور 

ر العمويم واخلاص وتعزز ارتباطها مبنظومة التدريب والتكون  س
؛   ندما

ة لهذا  لثا، الل ختصيص م ني عن العمل من  دمع الشباب الباح
ٔطريمه؛ال بهتم وت ليات موا   غرض وتفعيل 

مع العمويم والصفقات  رابعا، ٔشاكل ا ر العمويم ومجيع  س ربط 
عية ج رتام القوانني  ة    .العموم

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

عية ج ة العدا  مو   .اللكمة 

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
س،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السادة املس
شارات احملرتمات،   السيدات املس

ٔنه مركزية  ىل  مج احلكويم  الل الرب فقني من  ٔننا م كنظن ب
ٔ صادي هاذي مس ق ة يف امليدان  شغيل يف السياسات العموم   .ال

يل بغيت نطرح ال  س احلكومة، واش ولكن السؤال ا يوم، السيد رئ
ٔن  ىل  ه اليوم قادر  شتغلو ف يل ك رشيعي ا مدونة الشغل وهاذ إالطار ال

شغيل؟ ل   حيقق هاذ املركزية 
ارقة يف الشلكية، مدونة الشغل مبنطق  ل الشغل  ٔوال، املدونة د
ل الزواج الاكثولييك  وبفلسفة العقد املدين، عقد الشغل حبالو حبال عقد د

ٔ حرية التعاقد ا د ٔلغت مفهوم وم ل الطالق، مدونة الشغل  ي ال يق
ر،  شغيل اليوم حمتاج لالس ٔن ال فقني ب ٔ م ٔ سلطان إالرادة،  د وم
ليات يف  ل ا ني ثالثة د شغيل، وهوما جبوج حمتا ل ر حمتاج  س و

عية ج ة العدا و ا يف مجمو ٔ ويف اعتقاد اح   .نظري 
ل احلاكمة؛ا  - لية د ٔوىل يه ا   لية ا
ل الرقابة؛ - لية د ٓية الثانية يه ا   وا
و - ل ا ل د ل التد لية د لية الثالثة يه ا   .وا

ل احلاكمة،  ليات د شغلو ا شغيل وخصنا  اليوم خصنا احلاكمة يف ال
ه نقدرو ن ش املشلك اليوم يف الربامج، راه املغرب راه ف قولو ٔنه ما عند

بة ويف  ن؟ يف التزنيل، يف املوا ل الربامج، ولكن إالشاكل فني اك التخمة د
ل هاذ الربامج ل التزنيل د ة د   .املتابعة واملصاح

ل الريع واملنطق  صاد الوطين بغينا نقطعو مع املنطق د ق اليوم يف 
ىل املنط شتغلو  ليه، بغينا  دام  د  عس ووا د  ل الكرمية، وا ق د
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ٔهداف ل ا ل املؤرشات بال ما نغفلو املنطق د ل الفلسفة واملنطق د   .د
رامج ممتزية  يل تدارت يف املغرب يه  ا مجيع الربامج ا اليوم ٕاىل شف
ل املبالغ  د العدد د لها، وا ن إالشاكل يف التزنيل د ومثهنا، ولكن راه اك

هتدر ولكن ما ت  ٔموال  ل ا د العدد د يل بغيناهتدر، وا   .تحققش النتاجئ ا
ل القضية اليوم  مج د ىل الرب لك موضوعية  ادي جني هنرض  اليوم 
ليه  لها، ما يصطلح  ل التوزيع د ل إالنتاج ود ل توزيع السالسل د د

ة املغربية ب ار ، هاذو اليوم تريحبو، اليوم املنتوج تيخرج، "الشناقة"يف ا
الح بـ  اع يف فرنك، بد 15اليوم ا ٔقل من درمه، وتي درامه،  4رمه 

لميون بـ  ٔو  10وا مي  اع بـ  50سن مي وتي يل تريحب؟  3سن درامه، شكون ا
لية وهاذ السوق وهاذ الناس  يل تيضبط هاذ ا ن ا هاذ الناس واش اك

يوزعو يل  يل خصها تضبط..ا ٔمور ا ل ا د العدد د   .؟ وا
ل  لقضية د رجع  يل هو ممتزي، "صةفر "اليوم، بغيت  ، هاذ املرشوع ا

ل  ٔعتربه مرشوع ممتزي، ولكن إالشاكل فني "فرصة"مرشوع د  ٔ  ،
ادي  س احلكومة،  ن؟ خرج من اخلمية مايل، وامسح يل، السيد رئ اك
ل هاذ املرشوع  ٔنه إالسناد د نقولها  لك صدق ولك موضوعية، 

ة املغربية"لـ طقي وما  ٔ يف" رشكة الهندسة السياح اعتقادي هذا مايش م
ادي  يل  ات ا ىل مجيع املصطل ت تنقلب  ٔنه بق الش؟  يش معقول، 

ٔهنا  د ب ت ٕاال املصطلح الوح ، "رشكة فاش"نوصف هبا هاذ الرشكة وما لق
ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ل ا يل تنقول هاذ اليش، التقرر د ٔ ا ومايش 

ل جم يل تيقول، هذا تقرر د ل هيئة هو ا لس دستوري، هذا تقرر د
ري  ٔقل تنجح  ىل ا ٔن هاذ، هاذ الرشكة ٕاىل بغيهنا تنجح  قضائية، تيقول ب
ل  ة، فني هو املرشوع د ر يف الهندسة السياح يل تد يف ذاك اليش ا

ل سنة  مج د ل 2010الرب مج د ؟ املشاريع لكها 2020؟ فني هو الرب
يل ما تنج ش، فهيا ا ه حىت ما تنجزا يل ما تنجز هنائيا، % 1ز ف وفهيا ا

يت"، مرشوع "قرييت"مرشوع    ! "مدي
ادي نعطيو  د و لكفو يش  ادي  ، هنا تنقولو اليوم ٕاىل كنا 

ة ا د يتلكف يش  ٔن الناس .. ليش  ىل الكفاءات ونقولو ب ا تنقلبو  اح
يل عندمه الكفاءات  عو هاذ املرشوع هام الناس ا ادي ي يل  وعندمه ا

ال  القة املؤرن  ىل املؤرن، ما  هنرضو  صاص، ولكن فٕاذا بنا  خ
شغيل؟ ل ال   د

ل  ال د ٔقالمي يف ا ؟ وقلناها وا القة جمالس العام  تنقولو ما 
يل اكنت  ن اليوم؟ امجلعيات ا ٔنه إالشاكل فني اك ٔوراش؟  شغيل يف ا ال

مع العمويم يه  د من ا اود ستف ات  يل  نفسها امجلعيات احملرتفة ا
د من هذا ادي .. وستف لقدام راه ما  زيد  ش  راه املغرب اليوم ٕاىل بغينا 

ٔي ماليري تترصف من  لغ و ٔي م و  ادة النظر يف الربامج وراق ٕ زيد ٕاال 
ٔول، مايش بوها من ا متيش ونوا و فني  ل ا ا ما .. املزيانية د اح

ش الي س عند ٔ تنقول، السيد رئ ل الرقابة، و لية د د ا وم خصنا وا
ل الرقابة الوطنية  واك د ل الرقابة  لية د كون عند  ٔنه  احلكومة، 

شني يف وزارة  شني يف وزارة التعلمي، مف دو فهيا، اليوم عند مف نو
ليات د د هاذ ا شني يف وزارة املالية، ملاذا ال نو لية، مف ا ش ا ل التف

يل  ٔن ذاك ا س احلكومة،  ل رئ كون حتت إالرشاف د ل الرقابة و ود
راقب راسو  ٔنه هو  ه  سناش م مج ما  ر الرب ر السياسة ويد يد

ة.. راسو، ال ل املراق ليات د كون    ..خص 
س   .معذرة وشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

حت لشغلاللكمة ملمثل    .اد الوطين 

ا السطي شار السيد    :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ٔن هذه اجللسة يه شهرية، فقد حتولت  ىل  اهمك  ٔثري ان لمرة الثانية 

لسة دورية لك  ش جتي عند لك  3ٕاىل  ٔنك جتهتد  ىل  متناو  ٔشهر، 
ل امللف ة د ني نناقشو معك مجمو ٔن حمتا   .اتشهر، 

ا  فاالت الشغي بفاحت ماي، واح بطبيعة احلال، هاذ اجللسة تمت مع اح
ملغريب، بطبيعة احلال، جسلنا موقف القضية  لشغل  حتاد الوطين  يف 
 ، عي هو طبيعة احلال فضي ج ٔن احلوار  ىل  ل احلوار، اعترب  د

س احل لهيا، السيد رئ فقني  ري م ش جترى    . كومةولكن الطريقة 
ل  دة د دتو هبا  2500بطبيعة احلال، ما اكيناش الز يل وا درمه ا

ش  ل التعلمي، ما اكي ٔساتذة  1000املغاربة د لمسنني، ٕادماج ا درمه 
ة ما اكيناش، بطبيعة احلال االتفاق ما فهيش  ن يف الوظيفة العموم املتعاقد

ٔجور عكس االتفاقات السابقة دة العامة يف ا   . الز
دود  ات ٕاىل  ا ح يل الزالت  لرمغ من االتفاق املر قطاع التعلمي 
ات يف وزارة الرتبية  ا ن اح س احلكومة، اليوم اك اليوم، السيد رئ
يل  رة، ا اك اميل الشهادات، ا الوطنية، املترصفون الرتبويون املتعاقدون 

ٔجريت مؤ  ت اليت    .خرامن طبيعة احلال ما تعالش عن بعض املبار

س احلكومة،   السيد رئ
ٔو  ت  ٔن النقا يف  ستغرب  ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ٕاننا يف 

ت رفضت االتفاق يف  ٔكرث من  2016بعض النقا سبات  ه مك يل ف وا
س احلكومة،  -شغيل  –.. هذا االتفاق احلايل، مث ملاذا إالرصار، السيد رئ

ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  يل هو القوة النقابية الثالثة يف ىل ٕاقصاء  ا
لس  2350املغرب، القطاع اخلاص؟  ٔقيص كذ من ا دوب،  م

يفصل ما  يل  ٔيضا مل يطبق القانون التنظميي ا عي، و ج صادي و ق
س احلكومة،  نا لمك طعن، السيد رئ بني القطاع العام والقطاع اخلاص، و

لسيد وز نا  ش، كام و اوبتو ا وما  ر الشغل، وبطبيعة احلال اح
يل ميكن  ٔن القضاء هو ا لقضاء،  ش منشيو  لمك  ظرو اجلواب د كن
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س احلكومة ٔنمت السيد رئ ا من طبيعة احلال من بعد ما مل تنصفو    .ينصف

س احلكومة،   السيد رئ
امة،  ل العام بصفة  ورو هشاشة بطبيعة احلال د احئة  شفت 

ن مجمو ٔنمت، السيد يعين اك ا حصيح، لكن بطبيعة احلال  ل الض ة د
ٔقربمت  س احلكومة،  صادية"رئ ق داث " جلنة اليقظة  ٕ جلنة "ونطالبمك 

عية ج ن من اجلاحئة" اليقظة  رة املترضر   .ملسا
ل يف  يل خصها تع ٔمور ا ه بعض ا ٔيضا، االتفاق بطيعة احلال ف

ر  يل اكينة يف االتفاقات السابقة، فني يه ا ٔيضا 2011ة اجلديدة ا ن  ٔ ؟ 
يل اكينة يف  ن تعممي 2011التعويض عن املناطق النائية والصعبة ا ٔ ؟ 

دة  يل اكينة يف  400ز ارية ا ىل املؤسسات الت ن 2019درمه  ٔ ؟ 
  التعويض عن املناطق النائية والصعبة؟ 

س بطبيعة احلال، البد من حامية الشغي كذ املغربية، ال  سيد رئ
ٔسعار احملروقات،  ٔسعار احملروقات،  احلكومة، ومعوم املواطنني من ارتفاع 

رتجعوش صندوق املقاصة؟ ٔسعار، واش ما  ل ا   وكذ الغالء د
س احلكومة،  مك، السيد رئ مع، ٕالغاء املقاصة مت بقرار، ميك رجعو ا

مع وحتلو املشلك، وبطبيعة احلال ما ي  رجعو ا ع  بقاش هاذ بقرار بتوق
  . إالشاكل مطروح

مج  مج "فرصة"ر ر ل " ٔوراش"،  ادرة، ولكن الناس د يه م
دوا من بطاقة "ٔوراش" ستف س احلكومة، لن  د"، السيد رئ  "رام

(RAMED2) ..  
ٔسلممك ٔمور س ن بعض ا   ..اك

  .شكرا

س   :السيد الرئ
شار شكرا   .السيد املس

  .شارممنوع احلديث الثنايئ، شكرا السيد املس 
بات السيدات  ىل تعق لرد  س احلكومة  لسيد رئ ٓن  ٔعطي اللكمة ا

شارن   .والسادة املس
س احلكومة   .تفضلوا السيد رئ

س احلكومة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شارون،   السيدات والسادة املس
ة من  6احلكومة يف ظرف  ىل مجمو اوبت  ٔشهر  ل ا د

نا كنا  ني ج ت إالشاكليات، م د و هذه الت ش نوا ٔنه  ارفني اليوم ب
ري  لول ومقاربة  منوذج التمنوي خص جنيبو  ل ا ٔسس د ونقدرو حنطو ا
هودات  ٔنه رمغ ا نا يه  يل لق ر املفارقة ا سبة لالس ل ال  ة، م سيك

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 

ر اخلاص، ما  س ر العمويم،  س يل تعملت يف  رية ا الك
ستغلش لك هذه يكون  ك صادي  ق عي و ج إالماكنيات والعائد 

منو ويف  ر يف ا س الل ضعف مسامهة  يبان من  قليل، وهاذ اليش 
ل احلكومة  الش اليوم دا اصب الشغل، فهاذ اليش  ل م اخللق د
كون سياسة  ر  س ش  دجمة،  رية م ٔسس سياسة اس كنوضعو 

ة فعلية ومايش فقط تدبري   . ملف من امللفاتحكوم
لتقائية، ومايش  ر و الس يختص  ة تضمنت قطاع  الهيلكة احلكوم
ل  دل، لكن حىت الطريقة د يل بغيناه ي ر ا لنا لالس ري التدبري د
دل، وهاذ اليش راه بدات  لنا خصو ي ر د لنا لالس التفكري والرؤية د

ٔن يف ظرف  لو  ان النتاجئ د ات  5هر اكنو ٔش  6ت ج ل املرات  د
ر،  لجنة الوطنية لالس ل ا رمه،  33د ل ا صب  14.300مليار د م

ديد  ي  يل ق ات يف اللكمة د ثاق   ىل م شغل وشتغل اليوم 
ٔمام سيد هللا ينرصو يف  لو  يل مت تقدمي اخلطوط العريضة د ر وا لالس

ر املايض   .شهر فربا
ة، اليوم قرب هاذ ا ل الصيا يل عرف العديد من احملاوالت د مليثاق ا

ر اخلاص حمرك  س ٔن جنعلو من  نا  ادي ٕان شاء هللا ميك خيرج و
عية ج صادية و ق لتمنية  قي    .حق

يل  ات ا ة من إالصال مو د ا ىل وا شتغلو  ا بدينا ك ، اح كذ
ل يه غتوفر الظروف املالمئة لعمل املي  يل كهتم التعبئة د ثاق الوطين وا

ادي  ٔننا  داث املناطق الصناعية والترصحي احلكويم، قلت  العقار، ٕا
ادي  ل التمنية، وقلنا  يل كتثقل املسار د يل كتعيق وال ا و العقد ا نوا

سوي هاذوك  مثر ) les boulons(حناولو نديف يل املقاو واملس يل كت ا
ري بني إالدار  سيط إالجراءات لفني  ىل ت دامني  ا  ات،  اح

ة والرفع ٕان شاء هللا  زيد من الشفاف ادي  يل  إالدارية ورمقنة املساطر ا
مثرن واملقاولني ل املس سوب الثقة د   .من م

ادي  ر  يل تتعرفها املراكز اجلهوية لالس ات ا ، مع إالصال وكذ
س ق الفعالية وٕانعاش  و من حتق ٔو الصغرى متك ر، سواء الكربى 

اولو نوضعوه هو  يل كن لنا ا ) One Stop Shop(واملتوسطة والتصور د
ائق بل حمفز  كوش  اطب وإالدارة ما  د ا د املصادر وتوح ٔنه توح هو 

ر س ل  قي د   .حق
د الظروف  ش تو شتغل  ، احلكومة اليوم ك ىل الصعيد اخلار

يل رات ا سابقو  جللب اس ادي ن ة و اق س ادي خندمو  يه قوية، 
ة بغات هاذ اليش  ٔن الظرف ة،  رات اخلارج س ش جنيبو مزيد من 
ٔموال من  ادة توطني رؤوس ا ة وٕا ق دل، واليوم اكينة فرص حق ي والعامل 
ش فهيا العامل،  ادي يع يل  كون يه الرهان ا ادي  ٔزمات  بعد هذه ا

ا ٕان شاء ذو الطريق  واح ادي  ٔزمة و ادي خنرجو من هذه ا هللا 
لنا   .د

ادي خنرجو من  ٔنه  ل سابق  د التد املهم كام سبق يل قلت يف وا
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ادي خندمو  لينا، وعند لك املؤهالت و ىل ر ا واقفني  ٔزمة واح  à(ا
plein régime (ستغلو مجيع هذه الفرص ش    .ٕان شاء هللا 

ٔهداف ملدة احلكومة يف امليدان د شغيل وضعت  سنوات  5ل ال
ىل املدى القصري  دمات يف نفس الوقت  سرتاتيجيات قطاعية و
ل  ري ضيعت مليون د د مايش  وف ل  ٔزمة د ٔن ا واملتوسط، و
اود  يل امحلد  قدر نتداروها وامحلد   ل الشغل وا املناصب د

يل اكنت ل الشغل ا د،  رجعات هاذيك مليون د مشات فوقت الكوف
ٔن  ري هو  ٔزمة، لكن إالشاكل الك ل ا يل اكنت من ق ٔرقام ا رجعنا ل
منو  ل ا لنا هرست الوثرية د ش فهيا البالد د يل كتع ٔزمات املستوردة ا ا
يل اكن خص  ٔرقام ا ىل ا ٔننا اليوم بعاد  ل الشغل يف املغرب، حبيث  د

ٔزمة،  شاي ا ل الوثرية ) la croissance(مفثال كونو فهيا لو ما اكن د
يكون بـ  منو الشغل اكن  رجعو لهاذ املستوى ٕان %5العادية  ، وخصنا 

ٔقل يف السنوات املق ىل ا   .شاء هللا 
يل اكينة يه الثقة،  ة ا ا ٔمه  ٔنه فعال  ل احللول  د العدد د نا وا ج

لنا، وخص ا عيني د ج كون مع الرشاكء  كون مع خص الثقة  لثقة 
شتغل  مثرن، ميل كتكون هذه الثقة مع احلكومة اللك  الباطرو ومع املس

شجعو مثرن تي   .بثقة وٕان شاء هللا واملس
ر  س كون ال  ر خصو يزتاد وخصو  س ٔنه  ارفني ب ا  فعال، اح
زيد  يل خصو  شجع وا يل خصو ي ر املغريب ا س خلصوص  يب و ٔج ا

ٔما ه، ل شتغلو ف يل ت ر ا س ل  املني اليوم هاذ امليثاق د م، لهذا 
د  فعة وا د ا ش ) la rupture(ش نعطيو وا يل اكن  ر ا س مع 

يش مييش بقوة ٕان شاء هللا يف السنوات املق   .كون ذا
ا يل  ر ا يل .. س ٔزمة ا د ا ليه من بعد وا لكمو  هاذ اليش ت

ٔز  يل يه  د ا برية، ما يه الكوف لها  ٔنه مستوردة العواقب د برية، قلنا ب مة 
صاد  ق ل  امني ما ) pendant(ق لهيا  ري طوموبي ميل تت امني راه 

ري  ل يعين خصك البا غي دميارهيا راه خصك شوية د داماش راه ميل ت
بري، .. وخصك هذا وخصك هذا صاد  ) donc la reprise(وعساك اق

ل  ل ) l’économie(د ٔنه مليون د ا قلت لمك ب  les(امحلد  اح
emplois ( يل اكنو ها هوما رجعو لنا ) donc(ا صاد د  elle a(ق

redémarré c’est une excellente chose( يل شاط ا شوفو ال ، وت
يل  د العدد املسائل ا دامني وا دامة وامحلامات  امحلد  الناس القهاوي 

دامني وهاذ  شوفهش ) l’emploi(يه  يل ما ت ) tous les jours(ا
سبة، ) l’emploi(هاذ  ل م  شوفهش دامئا راه  يل ما ت ) donc(ا

يل يدمياري )l’économie(خصك تدمياري  ن، ا ) l’économie(، مز
شتغل  دة لكيش ت ض دقة و نطالقة العامل لكه  ) donc(تعطات هاذ 

ٔمثنة بدات ) déséquilibré, ce qui fait(رض وىل وىل الطلب والع ا
ل اكع ما ) le mois(تطلع وهاذ اليش راه بدا تيطلع يف  ريل ق ٔ ل  د

ل  د العدد د ل وا ٔمثنة تطلع وبدات فقدان د ت، بدات ا ا نت كونو 

مكل،  ش تقدر  ش تقدر جتيهبا  ات ما تتلقهاش حىت يف السوق  املنتو
قة وهاذ اليش  شتغلو وخصنا نتلكمو بلغة احلق يل ت راه تيعرفوه الناس ا

ىل يش  ري  ولوح املسؤولية  مايش بلغة اخلشب، يعين مع املغاربة و
ٔشنو هوما  د يفهم  ش لك وا ملعقول   les(د، خصنا نتلكمو 

enjeux.(  
ٔرو  ل  ٔزمة د ات ا مكلو يف هاذ اليش هذا حىت  نا فني  ما ج

ل  ؤوود د  اسرتاتيجية-رانيا ج يل عندها مايش وا بري ) l’impact(ا
ل  ل كذ احلبوب ود ٔمثنة د ىل ا ل الطاقة يف العامل و ٔمثنة د ىل ا

)céréales les ( د و يف وا يل تيلكفو اليوم ا يل تيلكفوه الغاز، ا ا
، هاذ اليش لكه معلن ٔموال طائ ات تيلكفوها  ل املنتو اه ملا العدد د

  ). (une loi rectificativeطلبنا
ا عند  ٔنه اح ٔن ريب واقف مع هاذ البالد كام دامئا   les(امحلد  

recettes ( ش اد ش منشيو مع هاذ املر هاذي، يعين ما  ني  يل اكف ا
ن مع هاذ املر) limite(يعين ذاك اليش  اد ا    .ولكن اح

اش املشاريع  ٔنه ما وقف ش نيا،  ا يل يه كربى، هاذي حكومة ما  ا
ادي حنيد لها  ة  لفال ات وقالت  يل فاتو و رات ا س ورضبت يف 

ادي حنيد  % 40 نا يف %30وهاذي % 20وهاذ القطاع  ا بق ، اح
م د  يل هو  رات، وهذا يشء ا س ل    .نفس الوثرية د

ة، يعين شكون  ا ش عي  لنا يف حوار اج هاذ احلكومة وكذ د
لهيا  ت وهوما تيقلبو  ىل النقا ادي جتي وتقلب  ٔزمة  يل يف هاذ ا ا
سبة ليا اتفاق  ل  ٔ يل هو  د االتفاق ا وجييو وجيلسو وحياولو يلقاو وا
دات ما خصناش نبخسو هاذ العمل  ل الز رخيي، مايش فقط القضية د

بري ولو كنت هاذ ا يل هو  ٔنه معل ا يل تقام  يل وقعنا اكن يف ا ليش ا
كونو  ش  ديد يعين  ش خصنا نوقعو هاذ اليش لكه  املايض راه ما اك

ٔنه راه ) si on n’avait pas(واحضني، يعين  يل وقعنا  يعين هاذ اليش ا
ادي  ين و ادي نعاودو جنلسو  ا  حسنو واح ا ت ش يف املايض واح ما اك

ادي جنلسو يف ) juin(جنلسو يف  ش) décembre(و ادي حناولو  .. و
متثيلية  متثيلية يه ا ر، ا ٔ% 6وما عندي ما ند ل امسيتو،  ٔ .. د ٔنه 

د السيد اليس ل احلكومة السابقني .. يق تنعقل وا د من رؤساء د وا
يل  ٔنه ما نقدرو جنلسو ٕاال مع الناس ا ل احلكومة ب لس د دامئا تيكون يف ا

متثيلية ٔ م  (donc)، %6عندمه  ل ا يل يه مر د بع هذا الطريق ا
ت،  ل النقا ة ) ce n’est pas quelque chose(د ا مايش يه يش 

ة  لمك دامئا يف الفال ت د رتايم وكتعرفين مع النقا د، ا يل ضد يش وا ا
رتام وهذا ٔشتغل جبدية و   .ولكن يعين هذا النظام.. كنت 

ر  س مة ) la relance(د قلنا  يل يه  رو ٕاماكنيات ا خصنا ند
لية نعملو  ا ة، ا رات اخلارج س ل   la(يف ) la souplesse(د

reforme de l’administration ،la reforme d’acte 
d’investir ( نا ارفني ميل ج ا  ن، ولكن اح ٔنه خصو يتصلح، مز لكه ب
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صاد د ق ش تقلع  ٔنه  ٔزمة، ب ٔنه اكينة  ل ب ر شوية د  راه خصك تد
مج  ر نا  هود، فلهذا ج ل "ٔوراش"ا مج د يل هو " ٔوراش"، الرب ا
ه اكع  ٔوال ف مج  ر عية ) les conditions(يعين  ج ل امحلاية  د

ري ) SMIG3(و ه  ادي نعطيو ف نا و يل ج مج ا ر  1000راه مايش هو 
لناس يعين الناس 2000درمه وال    .. درمه 

شغلو ي يل  مج الناس ا ر   .نيا، هو 
شتغل  يل كتوظف الناس، يه ك ، ا و ل ا مج د ر لثا، مايش 

ل  د العدد د ل امجلعيات ) les associations(مع وا د العدد د ومع وا
شغلو الناس يف ) les coopératives(و ٔهنم  يل عندمه إالماكنيات  ا

ادي يقض  يل  د الوظائف ا اك اليش وا ، ٕاما  و يو فهيا الغرض ٕاما 
ا يف هذا  ش حيسنو املنتوج، ومش جو  ي يل  يعملو به، ٕاما ا يل  ا

ادي يعطينا  ه وهاذ اليش  ٓخر  100.000التو ٕان شاء هللا من هنا 
ادي يعطينا  ٔنه ) emplois( 100.000السنة  د ٕاجيايب  وهذا يشء 

ادي خيدمو بـ  ش ) le goût(ادي تعطهيم  )SMIG(هاذ الناس 
ىل  يجي يدق  و راه مايش يه  ٔنه ا قو ب هلم، ي لعمل د رجعو  يعاودو 

)l’ANAPEC ( متيش لعندو وكتقول  راه و  لعكس راه ا يف مسيتو، 
شتغل وميكن ختدم  ميكن  ٔن  رب امجلعيات د وهذا ب ن ٕاماكنيات  اك

ل الوقت ذ شوية د ذ  وحىت هو تيا لو ) le goût(ش يعاود  د
ش ٕان شاء هللا ميل  ل اخلدمة  لنا حترك، وميل ) la machine(د د

يل هو ٕاجيايب  د التحرك ا كون وا زيد القدام، وميل  لنا  صاد د ق
ذو معها يف  ادي ميكن لها  ادي ميكن لها تبلعو،  ة  ينام د ا كون وا و

ل صادي املق ق شاط    .ال
ل  مج د ادي "فرصة"الرب يل  بري ا مج  ر حج،  مج  ر ٔوال  ، هو 

ادي  ا قلنا  ل الشباب، اح د العدد د ل وا يعطي حيرر الطاقات د
ٓخر  10.000كون  ادي نعاودوه العام اجلاي ٕان شاء هللا والعام ا ولكن 

ا يف  10.000ٕان شاء هللا وميل كنقولو  ا مش ) le maximum(راه اح
ري  يل هذا ميكن ميشيو  د العدد ا ٔمسيتو، ٕاذن  %50ٔنه وا من الطلب 

ذات هاذ .. ميكن منشيو 15.000ميكن لنا منشيو لـ  ٔ يل  ة ا لك مجمو
ل  شغل " فرصة"اليش د  c’est(، فلهذا حىت هذا 3، 2، 1راه ميكن 

un gisement ( ل ادي خيدم الناس ٕان شاء ) l’emploi(م د يل  ا
لهللا يف   . املستق

ات  ل الشباب هذا ما  130.000امسحو يل ٕاذا  ت د او يل  ا
حج،  مج مايش  ر ش نقولو  ل  130.000ميك يل ) les dossiers(د ا

ل  مج د ذو الرب ش  مج "فرصة"حتطو  ٔنه هذا الرب يبني ب ٔنه هذا   ،
حج وبغاوه الناس وفهموه الشباب، ٕاذا ختذاو  مج  ر  les(هو 

influenceurs ( ل  la(وال هاذ ميكن، اكينة سياسة د
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communication ( ٔنه ٔنه خصهم يوصلو لعند هاذوك الشباب يفهمو ب ب
هلم حىت لـ  لبية د ٔ يعمرو  11ا اد  ليل  د ) le dossier(ا ميكن وا

ل هاذ  ل ولكن ) les dossiers(العدد د ش يتق  c’est un(راه ما ميك
programme (يل ه ا ه ) la formation( امسحو يل ف  le(وف

coaching ( لوه، ميكن ه القطاع اخلاص وما يغيناش ند ه املتابعة وف وف
ل  لو اكينة يف هاذيك الرشكة د ادة د لكمت ) la SMIT4(الق يل  ا

هلم لكهم ) les acteurs(لهيا، ولكن  ، اعطيناه )secteur privé(د
ل القطاع ا د الطبعة د ك وا قو ف ش ي ٔنه  شاب  15.000خلاص، 

ٔو مواطن ومواطنة،  ش % 74وشابة  ارج املدن الكربى،  او من 
ك وجييو جياوبو، وجيابو يف  قو ف ليل ويف  10ي ليل،  11دا ل ا د

(c’est qu’il ya un intérêt, c’est que nous avons atteint la 
cible (ش جنيبو هاذ ا لنا، ٕاىل يعين  ) influenceur(ليش لكو، هذا د
ٓن.. الش   .هاذ اليش بقى ورا ا

يل  روس ا ن بعض ا يل وصلنا، ميكن اك ة ا يل اكهيم يه الن ا
سبة  ل ل  لنا، ولكن ) la communication(خصها ختذا يف املستق د

ادي  ليه،  ادي نوقفو  لو  حج، عندو املاكنة د مج  ٔنه الرب هيمنا  يل  ا
ل نعا دا هاذ القرض د ذاشاي ميكن  يل ما ا ونو هاذ الشباب وحىت ا

د السيد يف الغرفة  يل قالها وا س ا ل احل الرشف، هذا مايش القرض د
هلم  يل عندمه الرشف د ل املغاربة ا ل الرشف د ٔخرى، هذا القرض د ا

ذو  ادي  يل تيجيو و يل ) un crédit(وا دمه ا رو  ادي يد و
ادي خيلصوه، ٕان شاء هللا، يف املستقلقادر ش  ليه    .ن 

ستحق راه ما  يل  ذو ا ادي  بومه،  ادي نتابعومه ونوا ا  واح
ٔمسيتو شاي  شاي الزبونية، ما اكي يل عنده .. اكي ستحق وا يل   un(ا

bon projet ( ادي يقدر بنجح ٔنه  نو ب ارف يل   parce que le(وا
projet ( لو يل ) il est bon(د ٔما ا ادي نعاونو،  يل  بعاه راه هو ا وم

د  اب وا ٔو  ش ينجح  يل ما ) le projet(ما عندوشاي، وما ميك ا
 ، و ش متىش ا اد لو راه ما  ٔو ما عندوش السوق د ليه  ىل ر واقفش 

ل  لنا د ا يف املاكتب د و اح وال عند الوزراء ) la SMIT(راه مايش ا
يل تنخ  ن ) le projet(تارو هاذ ٔو هذا ا ٔو ال هذا، راه هاذ اليش اك

)des gens qui analysent ( ،القطاع اخلاص، لكيش القطاع اخلاص
نا لهاذ ) la SMIT(ٔن التجربة اكينة يف القطاع اخلاص و ٕاىل ج

)l’analyse ( ل راه حشال من ) la cour des comptes(د
)entreprises ( و فهيا ل ا ادي ) la cour des comptes(د

ل  ا اليوم يف 2014نوقفو، راه هاذ اليش د   .2022، اح
ٔ سريهتا .. راه نفس الرشكة ة  ال الفال ام، راه سريهتا  14نعطيك م

ٔش ولت تتعطي  و  ارف ل و ٔش اكنت تتعطي من ق و  ال، عرف بنفس الر

                                                 
4 Société Marocaine d'Ingénierie Touristique 
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 avec les mêmes hommes, c’est une question de)من بعد، 
leadership) دل، ٕان ادي ت ٔمور  ٔنه ا كونو واحضني ب ش  ، يعين 

ل  مج د ٔنه هاذ الرب يقني ب ا    .ادي ينجح" ٔوراش"شاء هللا، واح
ت  عيني النقا ج شكر الفرقاء  ٔوال  ٔخرى  ٕاىل امسحتو، بغيت مرة 

شكر ىل ) la CGEM6(وكذ ) la COMADER5.(ىل الثقة، 
هلم حىت  بري يف هاذ الثقة د ور  د ا ٔنه حىت هوما راه لعبو وا هوما، 

ل  ش تق ٔول و% 5الظروف   les(يف الثاين % 5يف العام ا
entreprises sont en difficulté ( ٔهنم حىت هوما ارفني ب وصعاب و

د ٕاجيايب هود الوطين، فهذا راه يشء  سامهو يف هاذ ا   .خصهم 
نا  ، فني ما دق ا، امحلد  ٔن املغاربة واح اوب  ب تنلقاو الت يش 

ىل القدرة الرشائية  رت حنافظو  لنا، ا ىل الوطن د برية  رية  عندمه 
رمه يف املقاصة ووصلناها ٕاىل  15وزد  ل ا ل  31مليار د مليار د

رت ندمعو املقاوالت بـ  رمه، ا هنرض مع اليس ) TVA7(ا هنار  ذاك ا
قال هلم واش مزال عندمه يش ) la CGEM(لقجع قال يل عيط لـ 

)dossier( قالو ليه ما بقاوش ،)les dossiers ( يل عنده يش لكيش ا
)dossier ( ل يل اكن ختلص) TVA(د   .ا

يل  ذيناه يف هذه الظروف يف هذه الظروف ا يل ا لنا ا د د ٕاذن الو
صاد ما توقفش يف ظرف ق ش جع   يه صعبة، كام اكن عند حتدي 

دي، واليوم مجيعا خص  ، جنحنا يف هاذ الت تالية، وامحلد  ٔزمات م
لقدام زيدو  ش  رو اليد فاليد  سامهو وند   .زيدو 

ن يعين فـ  ٔنه ) l’emploi(اك ش ٕاشاكلية ب ة زعام ما عند ٔ لك رصا
لرمغ الظروف  200مليون يه  ٔمسيتو  ٔلف يف السنة، بعدا هاذ السنة 

ٔ يل اكينة،  يل توقعو ال من ا رات ا س نه  ٔ لكمت ليمك  ي   la( ق
commission d’investissement ( وال)les engagements ( يل ا

ٔنه وصلت لـ  ارة، ب ة والت ل الصنا ر د ذا السيد الوز يل يه  57ا ٔلف ا
ادي خترج  يل  ل املشاريع ا  (postes d’emploi) ٔلف 57توقعات د

ر ادي " ٔوراش"و ٔقل ٕاىل " فرصة"ٔلف،  100يد ىل ا ر  ادي تد
د  ري وا ادي  10راه فهيا ) par projet(دارت  يل  الف ٕان شاء هللا ا

ري مول  ذ معه بال  (projet)تنجح،  ادي  يل  ري هذاك ا دو  بو
شتغلو معه ادي  يل    .الناس ا

ري ٕاىل مجعيت هنا راه تقريبا ع  44عندك إالدارة كذ  ندك ٔلف، 
ل  215 ىل  (les emplois)ٔلف د  (emplois)ٔلف  68بال ما نتلكم 

يل قالت   لسنوات ولكن )  8l’HCP(ا سبة  ل ٔهنم رامه اكينني  ب
ىل حسب  يكونو   (les conditions économiques)هاذوك 

                                                 
5 Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement 
Rural 

6 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
7 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
8 Haut Commissariat au Plan 

ىل حسب  ل املسائل  د العدد د ة وا  (le taux d’activité)والفال
ري  يل اكينني،  كونو واقعينيا   .ش 

ٓن  ا خصنا خندمو ا مة، اح يل يه  د النقطة ا زيد وا ولكن، بغيت 
ا كنحتاجو  ىل املردودية، املردودية اح لنا  ر د دات  7فاالس ل الو د

يل، يعين ميل  ا دة من إالنتاج اخلام ا د الو ش خنلقو وا ر  س من 
ر  رمه  7كتد ل ا ل املليار د ل د ر كتجيب ليك مليار د س ل  د

(la valeur ajoutée créée au sein des comptes de l’Etat( ،
يل يه  ات ا قص وخصنا حنسنوه وخصنا منشيو لبعض القطا هاذ اليش 
ات الغذائية،  يل فهيا الصنا الية، ا يل ميكن تعطينا قمية مضافة  دة ا وا

وية وشبه ال ، الك سيج واجل ارة، البناء، ال ة، الت وية، الفال ك
ا حنتاج  ريها، واح ادق، املطامع، الصيد البحري و ة، الف ٔشغال العموم ا
ٔنتوما تبارك  ٔشهر، و اله ستة  ا د يف بداية املسار،  ادي نطلب واح و

ت و ة، زعام رمغ الصعو ينام شوفو ا و، راه املغاربة ك  les(هللا شف
difficultés (ا امحلد  يعين والعص ا فالرويضة وهذا وهذا، ولكن اح

ٔمام وكتعطي  سري ٕاىل ا ٔقل ) la confiance(حكومة  ىل ا ٔن   le(ب
cap à tracer ( ش هاذ راه معروف، وٕان شاء هللا احلكومة يه مطلوبة 

ات يعين  رو ) l’esprit(القطا ش يد  les(ٔنه دامئا نعاونو الناس 
emplois (ال ٕان شاء هللاش تتحرك ا ادي ندفعو فهاذ ا   .لوقت و

ل رو مليون د ادي ند ا  نية يه و ن نقطة  ٔنه اك  200قلت .. كام 
اش،  5ٔلف هاذ العام فـ  رو مليون ما اكف ادي ند ا  سنني يه مليون، و

اش ٕاىل بغينا  ل ) le taux(ما اكف ٔقل ) chômage(د ىل ا هيبط و
ٔن  لو  ادية ) la population(يبقى فاملاكنة د يل كتجي لك سنة  ا

دا وكتكرب، فلهذا من احللول  ل الشغل  ل النظام د يل كتد وكتكرب، ا
ل  سبة إالدماج د ىل الرفع من  شتغلو  كونو يه  يل خصهم  الكربى ا

ساء فالشغل،  ٔنه اليوم جوج ) c’est très important(ال الش؟ 
شتغ ٔصل عرشة ك ساء من  ل ال ٔصل د دة من  ت، ومرا و ارج الب لو 

ٔجر مقابل، ومن بني تقريبا  يل عندها ا دو عند  156عرشة يه ا
ا  ل  144فاملرتبة اح   ).Gender Gap Index(امليا يف املؤرش د

صادي  ق شاط  قة ال صاد الوطين، خص فاحلق ق لنظر ملقومات 
كون تقريبا يف  ساء  ا% 36ل  si on crée)دي يعاون، ٔن هاذ اليش 

un million d’emplois)  كون ش  ساء  ل ال وخنلقو ٕاماكنيات د
د  د ) l’activité(وا هلم ووا د  (la rémunération)د ووا

ادي ٕان شاء هللا  ادي يطلع ) le taux d’activité(شتغال ميكن 
ٔننا حنسنو هذا، فلهذا  ٔ) c’est des chalenges(وميكن   تنقول بار، 

ست لنا عصا حسرية ولكن عند   la)، عند)la volonté(لمك ل
volonté de changer les choses) عند ،(la volonté de 

pousser) كون يف املستوى لنا  صاد د ق ش    .ٕان شاء هللا، 
 .شكرا لمك
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س   :السيد الرئ
س احلكومة احملرتم   .شكرا السيد رئ

  .الوزراءشكرا السيدات والسادة 
ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة شارن    .شكرا السيدات والسادة املس

  .ورفعت اجللسة

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

ا السطي، سلمت مدامتة : امللحق شار السيد  وبة لرئاسة  املس مك
  .اجللسة

ا السطي  شار السيد  ملغربين حتاد الوط(املس   ):لشغل 

 مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم؛  السيد الرئ

س احلكومة احملرتم؛  السيد رئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

شارون احملرتمون؛  السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

شارن اسبة جندد.املس ٔمهية هذه اجللسة  ويه م ىل  يد  ٔ اللها الت من 
رتام ىل رضورة التعامل مع جمليس الربملان بنفس  ستورية و ومبعىن . ا

لسة  س احلكومة، حتولت ٕاىل  ٔدق، فٕان اجللسة الشهرية، السيد رئ
م ٔ ٔمر يف قادم ا  .دورية، مما يتطلب تدارك ا

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ
ٔيت هذه اجللس ع ت لتوق فال الطبقة الشغي بفاحت ماي، و ة يف سياق اح

ت، وهو االتفاق  مك وبعض النقا عي بني حكوم ىل ما مسي اتفاق اج
شف زيف شعارات  برية من املوظفني والعامل و ات  ي رفضته ف ا

عية" ج ٔوىل " احلكومة  م ا ٔ ريها من الشعارات اليت سقطت يف ا و
  ".فحكومة اخلري"لـ

دة  - ن ز ٔ ٔساتذة؟ 2500ف  درمه ل
ن   - ٔ لمسنني؟1000و  درمه 
ن   - ٔ ٔطباء؟ 4000و  درمه ل
لهيم التعاقد يف الوظيفة    - ن فرض  ٔساتذة ا ن ٕادماج ا ٔ و

ة؟  العموم

س احلكومة،  السيد رئ
ول اتفاق  ستغرب ق ملغرب  لشغل  حتاد الوطين   30ٕاننا يف 

ريل ا رفض سابقا  خصوصا يف يوليوز سقف مطليب دون م  2022ا
يل. 2016 ٔسئ كثرية من ق  :ويف هذا السياق نطرح 

  ملغرب من لشغل  حتاد الوطين  ىل ٕاقصاء  ملاذا هذا إالرصار 
لقطاع اخلاص لث قوة نقابية  ٔننا  عي رمغ  ج زيد (احلوار  ما 

دوب 2350عن  صادي ) م ق لس  ٔقيص من عضوية ا كام 
ج يئ ضدا عن القانون؟و  عي والب

  ع فقط س سبة لمك  ل عي  ج ٔسسة احلوار  هل تعين م
ريها؟ ت معينة دون   لنقا

  د ٔنظمة التقا هل ستعمتدون نفس املقاربة إالقصائية ٕالصالح 
وٕاخراج القانون التنظميي ملامرسة حق إالرضاب والقانون املنظم 

ت ومراجعة مدونة الشغل و  ريها من القوانني؟لنقا
  سمتر يف تعليق ٕاخفاقها املتكررة " حكومة الكفاءات"ٕاىل مىت س

دد من امللفات  ٔسعار احملروقات؛ (يف تدبري  ...) الغالء؛ ارتفاع 
ريها من الظواهر؟ ولية واجلفاف و  ىل التقلبات ا

ري  ٔننا  عي ال يعين ب ج ظمتنا النقابية من احلوار  ٕان ٕاقصاء م
ٔلوان موجود رى العكس، فهو مصاب بعمى ا ٔرض الواقع، ومن  ىل  ن 

ي غطى معوم الرتاب الوطين يوم لون الربتقايل ا رى ا فاحت ماي يف  وال 
ل املقرات خوفا من رد فعل  زواء دا ه البعض  ار ف ي اخ الوقت ا

ز اتفاق  ىل  ريل 30الشغي  ٔ.  

س احلكومة احملرتم   ،السيد رئ
ا ل شفت  ٔجراء دا ورو جحم الهشاشة اليت تطال العامل وا حئة 

ي  ري ا ٔساس عن اخلصاص الك ة الناجتة  ب ضعف املراق س املقاوالت 
ىل  ي هيمين  ري املهيلك، ا شار القطاع  ش الشغل، وان از تف يعرفه 

دًا والصغرى واملتوسطة،  81حوايل  يف املائة من املقاوالت الصغرية 
ىل قرابة وستح اصب الشغل يف القطاع  60وذ  يف املائة من م
لس .اخلاص ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ىل ما سبق، فٕاننا يف  وبناء 

شارن، ندعو ٕاىل رضورة  :املس
  ر مبناصب س ربط مشاريع  وضع خمطط لتدبري يتعلق 

لزتامات املتعلقة  ذ  ع تنف ليات لت الشغل احملدثة ووضع 
اصب الشغل يف ٕاطار إالسرتاتيجية الوطنية ٕ  داث م

؛ ك ذ شغيل ومراق  ل
  ٔجرٔة ما تبقى من الزتامات اتفاق ريل  26التعجيل ب ٔ2011 

ريل  25واتفاق  ر االتفاقات القطاعية؛ 2019ٔ   وسا
  ٔسعار حامية الشغي املغربية ومعوم املواطنني من ارتفاع 

شة،  لكفة املع الء  مع احملروقات و الل سن ٕاجراءات  من 
ٔجور  دة الفورية يف ا ىل الز ات الهشة املترضرة والعمل  الف

 واملعاشات؛
  عية ملتابعة مر ما بعد اجلاحئة ج داث جلنة اليقظة  ٕا
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صادية؛ ق عية و ج رها  ٔ خنراط امجلاعي يف معاجلة   و
 ملنظامت النق خراج القانون املتعلق  ٕ ل قانون إالرساع  ابية ق

سجم مع التحوالت  شلك ي إالرضاب، ومراجعة مدونة الشغل 
 اليت عرفها قطاع الشغل؛

  ولية رمق ة ا ىل االتفاق ىل املصادقة  املتعلقة حبامية  87العمل 
 من القانون اجلنايئ؛ 288حق التنظمي وٕالغاء الفصل 

  ظومة الرتيق وتعزز حزمة الس ٔجور وم ظومة ا جتويد م
عية؛  ج

  ة ٕالصالح  النظام امجلاعي ملنح ق شارية حق د مقاربة  اع
د؛  رواتب التقا

  و ة  ليات الرقابة واملراق يش الشغل و تعزز معل هيئة مف
ل فرض سيادة القانون وحامية حقوق العامل والعامالت؛ ٔ  من 

  اديب ت ممثيل وم ا تعديل إالطار القانوين املنظم النت
ٔجو  نامل  .ر

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


